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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    تر مریم خلیلی جهاان کد

 (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

 
  



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 
 و

 :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، راهیمدکتر اب 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، احسانحمیدرضا فرضی، دکتر 

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

 دکتر علی صفایی، کتر علید 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، عفرج 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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 401 ...................................................................................................... ابراهیم رنجبر؛ راضیه جعفری/ ...نقد و تحلیل عناصر داستانی رمان عشق 
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 453 .................................................................................................................................................. یونس جعفری/ چند نکته در بارة کلیم کاشانی

 433 .............................................. ................................. مریم جاللی/ های جنسیتی در آثار شهرام شفیعی و رولد دال واره بررسی تطبیقی طرح
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 115........................................................................................................................... مطهره عباسیان؛ عبدالغفور جهاندیده/ عرفان در گناه به میل

 151......... ............................................................................... سیده نرجس مؤمنی؛ علی جهانشاهی افشار.../ ارسالن امیررمانس  شناسیریخت

 131...................... ................................................................. یالنیگ یمصطف ؛افشار یجهانشاه یعل.../   زمان واژگانی مفاهیم الگوهایمقایسة 

 139......................... ................................................................................................... مجتبی جهانی ساربان.../ گرایانة استاد شهریار  اشعار هویت

 951................ ............................................................................. یمیابراه الهه؛ یجهان یمحمدتق/ ...تاریخ گردیزی بررسی تطبیقی سطح زبانی 
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 الغیب حافظ لسان افزار ادبی شناسی نرم تحلیل و آسیب
 

 ابراهیم جاذب نیکو  محمد
 استادیار  دانشگاه  فرهنگیان

 چکیده

رویم گذرد و هرچه پیشتر میایران میة افزارهای ادبی در بازار اطالعات فناوری شد بیش از یک دهه از تولید نرم

الکترونیکی بیشتر از پیش احساس می شود زیرا عالوه بر متن اصلی آثار ادبی که یک  ضرورت استفاده از اطالعات

، موسیقی و تصنیف در تکامل خوانی شعر، سخنرانی، دکلمه های صوتی به صورت درستست، دادها نوشتاریة داد

وسط شرکت نیستان جم لوح ادبی لسان الغیب حافظ که ت. کننداطالعات ادبی شرکت نموده و انها را قابل تفهیم می

بر  زیرا عالوه دوستداران اشعار حافظ و حافظ پژوهان است است یک نرم افزار کاربردی برای همۀتدوین و تولید شده 

 ۀخوانی شده و هم متن اشعار توسط استاد گرانقدر علی موسوی گرمارودی درست داشتن دیوان کامل اشعار حافظ

لوح ادبی . زندگی شاعر در آن رعایت شده است تلفظ اشعار با زمان و مکانجوانب ادبی نظیر وزن عروضی و انطباق 

ور لسان الغیب حافظ یک دیوان شعر گویا و ناطق است و این گونه از الواح فشرده کمبودهای ناشی از آموزش از راه د

ات فارسی گسترش زبان و ادبیة هدف اصلی نرم افزارهای کاربردی در حوز. کنندو دروس غیر حضوری را جبران می

باشد که تلفظ صحیح کلمات و رعایت اوزان عروضی در های ادبی موجود در آن زبان میزبان و آموزش مهارت

نرم افزارهای ادبی عالوه بر دانش ادبی به تخصص و تجربه در  ۀپژوهش در زمین. خوانی اشعار از آن جمله است درست

هر دو تخصص، به معرفی، تبیین و  ه بریتک با یان رشتهیبن مقالۀ یااز مند است و در یعلوم رایانه و الکترونیک ن

 .الغیب پرداخته شده است شناسی لوح ادبی حافظ لسان آسیب

 .یات فارسیادبزبان و خوانی،  ، شعر حافظ، درستافزار ادبی الغیب، نرم حافظ لسان: ها کلیدواژه

 مقدمه

از وقت مهمترین گزینه در پژوهش های علمی وتحقیقاتی محسوب می شود و  در دنیای امروز اقتصاد زمان و استفاده بهینه   

حال . ه شمار می رود، قابل قبول نیستاتالف انرژی و زمان که دو عنصر برگشت ناپذیر در علوم تحقیقاتی و فناوری اطالعات ب

اوری شده ایران می گذرد و هر چه پیشتر که بیش از یک دهه از تولد و تولید نرم افزارهای ادبی کاربردی در بازار اطالعات فن

داده از انواع می رویم ضرورت استفاده از اطالعات الکترونیکی بیشتر از پیش احساس می شود زیرا در نرم افزارهای کاربردی 

ها،  ی نوشتاریست، داده های صوتی به صورت دکلمه های اطالعاتی استفاده شده و عالوه بر متن اصلی آثار ادبی که یک داده

مستند سازی می کند و این نوع  سخنرانی ها، موسیقی و تصنیف در تکامل اطالعات ادبی شرکت نموده و انها را قابل تفهیم و

استفاده از اطالعات عالوه بر رعایت اقتصاد زمان از اتالف هزینه های ناشی از جستجو و گرداوری منابع اطالعاتی جلوگیری می 

تدوین و تولید شده است یک نرم  به صورت چندرسانه ای لغیب که توسط شرکت نیستان جم ولوح ادبی حافظ لسان ا .کند

زیرا عالوه بر در برداشتن دیوان اشعار حافظ  متن اشعار  افزار کاربردی برای همه دوستداران اشعار حافظ و حافظ پژوهان است

ب ادبی نظیر وزن عروضی و انطباق تلفظ اشعار با توسط استاد گرانقدر علی موسوی گرمارودی درستخوانی شده و همه جوان

لوح ادبی حافظ لسان الغیب از جمله نرم افزارهایی است که به صورت حرفه  .زمان و مکان زندگی شاعر در ان رعایت شده است

جبران می  ای طراحی و تدوین شده و این گونه از الواح فشرده کمبودهای ناشی از آموزش از راه دور و دروس غیر حضوری را

نظیر حافظ بدون تحقیق و قرارگیری در شرایط زمانی و مکانی او  ،آشنایی با اندیشه های ژرف مشاهیر فرهنگ و ادب. کنند

امکان پذیر نیست و نرم افزارهای کاربردی این توانایی را به مخاطبان می دهند که با ایجاد فضای مجازی و تجمیع اطالعات 

 .موضوعات ادبی پیدا کنندچندرسانه ای درک بهتری از 
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های ادبی موجود در آن زبان هدف اصلی نرم افزارهای کاربردی در حوزه زبان و ادبیات فارسی گسترش زبان و آموزش مهارت 

پژوهش درزمینه  نرم افزارهای . انددر درستخوانی اشعار از این جمله می باشدکه تلفظ صحیح کلمات و رعایت اوزان عروضی

ای  باتکیه بر است و در این مقاله بین رشتهر دانش ادبی به تخصص و تجربه در علوم رایانه و الکترونیک نیاز مند ادبی عالوه ب

     .هر دو تخصص، به تبیین این موضوع پرداخته شده است

 تولیدکننده لوح لسان الغیب حافظ  نیستان جم  موسسه

آغاز نمود و آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته  4936 های فرهنگی خود را در سالنیستان جم فعالیت ی موسسه

انجام گرفته و با  4931باشد که نشر آن در سال واح تولید شده توسط این موسسه مییکی از معروفترین و کاربردی ترین ال

یب از نظر ایجاد امکانات و هرچند لوح ادبی حافظ لسان الغ. الواح ادبی مطلوب رسیده است  ویرایشهای اصولی به حد و اندازه

دارد  ابزار های کاربردی نظیر لغت یاب پایه و جستجوگر هوشمند متن کامل نیست اما شاخصه های دیگر نرم افزارهای فاخر را

 و .باشدای مطلوب میی از لوح ادبی چندرسانهی و به لحاظ داشتن اطالعات موضوعی و شنیداری کردن اشعار حافظ  نمونه

مولف ادبی نرم افزار قابل تقدیر است  و معرف ان است که تنها هدف  وسسه نیستان جم در انتخاب اساتید مشاور وهای متالش

  .های آموزشی و فرهنگی ان نیز توجه ویژه شده استگری نبوده و به جنبهتجاری از تولید این محصول تجارت و

برداری ، از پایگاه اطالع رسانی آن نسخهفرهنگی و تولید الواح ادبی هایدر بیان معرفی فعالیت( نیسان جم)  موسسه  معرفی نامه

 .کندبودن الواح ادبی خود را بیان می شده است که به صورت زیر آموزشی

هدف این موسسه . با مدیریت آقای مهندس عامری آغاز نمود 4936های فرهنگی خود را در سال نیسان جم فعالیت  موسسه)) 

 .باشدستفاده از اساتید اهل فن میهای جدید و با اارسی از طریق به کارگیری فن آورین و ادبیات فترویج و گسترش زبا

مخاطبان ما تمامی افراد فارسی زبان در داخل و خارج از کشور و همچنین عالقمندان به فرهنگ و ادب فارسی است که به 

ای که به صورت تخصصی روی زبان و ادبیات فارسی کار سسهش ما این است که به عنوان موتال. ها تکلم می کنندسایر زبان

استناد علمی در مراکز دانشگاهی و مدارس و  ما به عنوان مرجع معتبر و قابل  می کند شناخته شویم و آثار تولید شده به وسیله

  (www.neyestan.com) .((های زبان فارسی، شناخته شده و بکار گرفته شودها و کرسیآموزشگاه

رسمی که از طرف موسسه در پایگاه اطالع رسانی قرار داده شده، عالوه بر بیان آموزشی بودن اهداف تولید،   در این معرفی نامه

دبی توجه ادبی به عنوان مرجع معتبر و قابل استناد بودن اطالعات لوح ا  ، بازار هدف، مقبولیت لوح فشردهبه گروه مخاطبان

. دهدادبی را تشکیل می  همچنین توجه به گروه مخاطبان و نیازهای خاص مخاطب اساس دسته بندی الواح فشرده.  شده است

در این دسته بندی نوع مخاطب از نظر عام یا خاص بودن آنها مطرح نیست بلکه نیاز مخاطب و هدف او از خریداری و استفاده 

 .از لوح ادبی مطرح است

های اخیر الواح ادبی مطلوب وقابل قبولی را تهیه و تولید کرده است یا با ویرایش و تکمیل اطالعات نیستان جم در سالموسسه 

های اصلی الواح فاخر العاتی انها  سعی داشته به شاخصههای اطها و ساختار تدوین دادهاح ادبی اولیه و بازنگری در شیوهالو

 :این دسته اندالواح ادبی زیر از نزدیک شود که 

 قرائت لب لباب مثنوی توسط دکتر عبدالکریم سروش( سروش قونیه)لوح ادبی  -

 عبدالکریم سروشتفسیر دفتر دوم مثنوی توسط دکتر ( ی دوم آینه)لوح ادبی  -

 غزلیات شمس توسط دکتر عبدالکریم سروش  قرائت گزیده( رسول آفتاب)لوح ادبی  -

 شرح مباحث حافظ شناسی توسط دکتر عبدالکریم سروش( حافظ به روایت سروش)لوح ادبی  -

 قرائت کامل غزلیات حافظ توسط دکتر علی گرمارودی( لسان الغیب حافظ)لوح ادبی  -

باشد، از نظر ساختاری و بر طبق گروه بندی الواح ادبی نیستان جم می  الواح ادبی نام برده شده که همگی از محصوالت موسسه

اند هر کدام در زمان خود از الواح ه تولید شدهالواح ادبی اولیه که در این موسس .آموزشی قرار می گیرنددر گروه الواح ادبی 

های فناوری شدند ولی در این زمان و تحول اساسی در روشمی زبان و ادبیات فارسی محسوب  فاخر و ارزشمند در حوزه

به اصول مخاطب محوری، همچنین عدم توجه به جزئیات  اطالعات به دلیل داشتن برخی از عیوب ساختاری و عدم توجه

های مکرر و الواح اولیه با ویرایش. قرار دادتوان آنها را در گروه چهارم الواح ادبی یعنی الواح تخصصی نمی ،موضوع مورد بحث

http://www.neyestan.com/
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واح فاخر در زمان حال، به های اصلی الاند اما رسیدن به شاخصهسانی شدههای بازخوردی تا حدود زیادی بروزراستفاده از روش

 . ای نیازمند استاده از فنون و ابزار جدید رایانهتحول در برنامه نویسی و استف

خرید آنها  این موسسه الواح ادبی تولید شده  معرفی می شوند و خصوصیاتی در مورد الواح ادبی و نحوهدر پایگاه اطالع رسانی 

-لوح ادبی به نمایش گذاشته می  ت ویژههر یک از محصوالت، شرحی از خصوصیا  با ورود به پنجرهشود به مخاطبان بیان می

الواح ادبی چه اهدافی را   تولیدکننده  یابیم که موسسهبی به خوبی در میهای این الواح ادبا تفکر و تعمق در معرفی نامه .شود

در پایگاه اطالع  .عات ادبی تشخیص داده استدنبال کرده و چه موضوعاتی را به عنوان نیازهای اساسی مخاطب در کسب اطال

شده و به صورت های کاربردی از روش ارتباط با مشتری استفاده ی ویرایش الواح اولیه یا رفع نقصاین موسسه برارسانی 

الواح تولید محصوالت فرهنگی و ادبی و   نیستان جم که خود را موسسه  موسسه  براساس معرفی نامه .گیردبازخوردی انجام می

بهره وری توسط   باید الواح ادبی آن شرایط ویژه ادبی خود را یک ابزار آموزشی برای استفاده در اماکن آموزشی معرفی نموده،

 .مخاطبان خاص را داشته باشد

ای همواره بر شناخت مخاطب و نیازهای مخاطب تاکید شده است و اهدف گروه تولیدی باید های بین رشتهدر این پژوهش 

محصوالت همه سونگر و   مطلوب رسیده و در زمره  اساس این اطالعات شناختی صورت بگیرد تا محصول تولیدی به نتیجهبر

 .جامع قرار بگیرد

  کند بلکه تالش هوشمندانهاز تولید را توجیه نمی حاصل  توان گفت که اهداف زیبا و بزرگ به هیچ وجه نتیجهبنابراین می

های رفع نیازهای او، موجب رسیدن به این مخاطب، نیازهای مخاطب و روش  ات همه جانبه دربارهیه بر تحقیقجهتمند با تک

خوردار هستند و نیستان جم از مزیت نصب راحت و خودکار به روی سیتم عامل بر  الواح ادبی موسسه. اهداف زیبا و بزرگ است

و تماس با  ی و اینترنت یا نیاز به رمزهای ورود اینترنتیی های پر هیچ و خم رایانههای ورود به درگاهمخاطب بدون دغدغه

الواح  بنابراین استقالل کاربردی در تولید این. شرکت تولیدی، قادر به نصب و اجرای لوح ادبی خریداری شده از بازار هستند

 .ترین اصول مشتری مداری رعایت شده استادبی به عنوان یکی از مهم

های قراردادی ی از نمایهی های مختلط که آمیختههای وطنی و گاهی از نمایهالواح ادبی از نمایه کاربردی ایندر بیشتر صفحات 

های وطنی است، استفاده شده است که به جهت زودیاب بودن آنها، اقتصاد زمان برای بهره وری کاربر در نظر گرفته و نمایه

های کاربری صرفه در وقت کاربر به جهت ورود و خروج از محیطبنابراین در هنگام استفاده از الواح این موسسه  .شده است

  اما با وجود مزایای بیان شده و رعایت برخی از شرایط، بسیاری از عیوب فنی و محتوایی در الواح ادبی موسسه. شودجویی می

  .شودبازار هدف می رتقای محصول وگسترشموجب ا ضروری است و خورد که برطرف شدن انها الزم ونیستان جم به چشم می

 آسیب شناسی نرم افزار های ادبی  تاریخچه

ادبای تولیاد شاده در    در مورد نرم افزارهاای   -محمد ابراهیم جاذب نیکو -تحقیقات جامع و کاملی توسط  بنده  4933در سال 

ی قرار گرفت و با یاری گارفتن  مورد ارزیاب ،خودم بیش از بیست و سه لوح ادبی ید و با استفاده از تخصص دوگانهایران آغاز گرد

های آسایب  رایانه و ادبیات فارسی توانستم اولین روش ،تدریس در علوم الکترونیک متعال وتکیه بر بیست سال تجربه از خداوند

ادب دوساتان   در قالب مقاالت متعدد باه جامعاه   شناسی تحلیلی الواح ادبی در ایران را پی ریزی نمایم که حاصل این تحقیقات

فنی و سااختاری تشاخیص داده شاده و     ،های نرم افزار ادبی از نظر محتواییدر این روش کامال ابتکاری نقص. تیم شده استقد

 . گرددمناسب برای رفع انها پیشنهاد می هایراه حل

تولیاد و تادوین    گرچه مزایای استفاده از  نرم افزار و افزایش روز افزون کاربران در بسترهای الکترونیک باعث توجاه و دقات در  

اطالعات الکترونیک شده است، اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به نرم افزارهای فاخر و تخصصی در زمینه زباان و ادبیاات فارسای    

هاا و  وجاود امادن اناواع عیاب    ه وجود دارد زیرا عدم هماهنگی بین عناصر فنی و عناصر ادبی در تولید محصول نهایی، باعاث با  

شود که بسیاری از ادیباان  جود در منابع الکترونیکی باعث میهای موکاستی ها وهمین نقص .شودنی میهای محتوایی و فنقص

ا در این گونه منابع زیر ساوال  های ادبی  و منابع الکترونیکی را جایز ندانسته و اصالت اطالعات رنرم افزار صاحب نظر استفاده از

ها اقادام نماود   بلکه باید با توجه به مقتضای زمان پیش رفت و برای رفع کاستیکه این امر نیز چندان پسندیده نیست  .برندمی

 .مانند منابع اصیل و مرجع از انهاا بهاره بارداری کارد     ،تا اطالعات الکترونیکی اسیب شناسی شده و پس از رفع نواقص و عیبها
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که بتوانم گامی هر چند کوچک در راه اعاتالی    خود در این راه گام برداشتم و امیدوارم با تخصص دوگانه (4931)بنده تاکنون 

 .زبان و ادب فارسی و نشر و ترویج ان در بسترهای الکترونیک بردارم

 لوح ادبی لسان الغیب حافظ

نیستان جم می باشد که در این  الواح ادبی تولید شده در موسسه لوح ادبی حافظ لسان الغیب یکی از جدیدترین و بهترین

این لوح ادبی به دلیل کاربردی بودن ان در آموزش درست خوانی اشعار .  پردازیمحلیل وآسیب شناسی ان میت ،مقاله به معرفی

لوح ادبی  .گیردبهترین الواح اموزشی قرار می ای کردن دیوان حافظ در زمرهانهحافظ و ایجاد محیط کاربری مناسب در چند رس

ای طراحی و تدوین شده م افزارهایی است که به صورت حرفهاز جمله نر لسان الغیب حافظ یک دیوان شعر گویا و ناطق است و

این لوح ادبی در سال . کنندور و دروس غیر حضوری را جبران میو این گونه از الواح فشرده کمبودهای ناشی از آموزش از راه د

لوح ادبی قرار  که در معرفی نامهباشد ای رشد میبرگزیده کتاب سال در سومین جشنواره نرم افزارهای چند رسانه 4931

 .گرفته و به عنوان تبلی  روی جلد بسته بندی ان حک شده است

به برخی از عیوب  ،ان نسبت به سایر الواح ادبی دبی ارزشمند و بیان مزایای ویژهدر این بخش از مقاله عالوه بر معرفی این لوح ا

پردازیم و با توجه به هر دو تخصص ان  را از دو منظر فنی و ادبی می محتوا و ساختار این لوح ادبی های راه یافته درو نقص

  .دهیممورد تحلیل و اسیب شناسی قرار می

 معرفی نامه لوح ادبی لسان الغیب حافظ  

و  کاربری روش لوح ادبی عالوه بر شناسنامههای فنیستان جم و همچنین روی جلد بسته در پایگاه اطالع رسانی موسسه

-عنوان شده است که تامل در ان راهلوح ادبی لسان الغیب حافظ درج شده که به شرح زیر  ح ادبی، معرفی نامهمشخصات لو

 :گشای بسیاری از مصرف کنندگان و کاربران این نرم افزار خواهد بود

   4931کتاب سال برگزیده -

 ای نرم افزارهای چند رسانه بخش ادبیات در سومین جشنوارهبرگزیده  -

سندیت علمی که با صدای استاد علی  شمرده خوانی و ،صوتی غزلیات حافظ، همراه با شیوا خوانی نسخه صحیح ترین -

علمی ان به گواهی اساتید حافظ شناس معاصر  یت به بیت تدوین شده است و درجهموسوی گرمارودی و به صورت ب

  .رسیده است

 رواندارای متن خوشنویسی شده اشعار حافظ در محیط کاربری زیبا و  -

 انگلیسی افظ همراه باشرح غزلیات و ترجمهمتن کامل دیوان ح -

  (ارسال المثل)ای ابیات حافظفهرست غزلیات و ملمعات و کاربرد محاوره -

 ها بیان وزن و بحر عروضی غزل -

 ساعت 3موسیقی سنتی از اشعار حافظ بیش از  -

 اطالعات حافظ شناسی وفیلم از مراسم یاد روز حافظ -

 خط زیبای نستعلیقنمایش وچاپ به  -

 جستجو ،واژه نامه ،فال حافظ :اجرای امکاناتی نظیر -

ص مشاوران مطالبی که در معرفی نامه به عنوان مزایا و شرح تکاملی لوح ادبی لسان الغیب حافظ بیان شده گویای تشخی همه

زیرا براساس اصل اول مخاطب  باشدهای اطالعاتی انها میر میزان شناخت از مخاطبان و نیازن دادبی و تدوین کنندگان آ

تولید . اس آن بنا شده استهای تولید براسمهمترین هدف تولید، برآوردن نیازهای مخاطب بوده و تمامی سیاست ،محوری

کندو مخاطب یا همان بداند که برای چه کسانی تولید میکند باید انکه بداند چه چیزی را تولید می هر محصولی قبل از کننده

مخاطبان  سطو ح شناختی هر گروه از. افزارهای ادبی دارندنی هستند و چه هدفی از خریدن نرمصول نهایی، چه کساخریدار مح

  .نها را جلب کردار دارد و چگونه باید رضایت همه آمحصول در چه مرحله ای قر

ضرب  ،چون وزن عروضی رعایت مواردی ،تاکید اصلی تولید کننده بر صحیح خوانی اشعار حافظ است و صحیح خوانی شعر

های بیانی و زبانی در شعر خواندن است که باید براساس زمان و مکان حیات شاعر و آهنگ صحیح واژگان و  اجرای مهارت
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استفاده از اساتید برجسته و متخصص در مواردی خاص مانند حافظ پژوهی یا  .الگوعای تحقیقی مستند و حقیقی بیان شود

های شنیداری در قالب نرم افزار های ادبی مقبولیت ویژه و ضمانت علمی داده می دهد حیح برنامهدوسی شناسی به اجرای صفر

زبان و  که همه اساتید بزرگ و فرهیختهالبته باید این نکته را در نظر داشت  .نمایدبرای مخاطبان قابل پذیرش میو ان را 

و از فتاری و ارتباط جمعی به عنوان مشاور ادبی نرم افزار برگزید علمی، توان گ توان تنها به دلیل رتبهرا نمی ادبیات فارسی

های صوتی استفاده کرد زیرا قبول چنین مسئولیت خطیری که با فرهنگ و ادب این مرز و بوم در صدای ایشان در تولید پرونده

-ان موضوع ادبی خاص میتفحص و جستجو در منابع و اطالعات  ها تحقیق ومند شناخت موضوعی و سالنیاز ،ارتباط است

فردوسی باشد و ارجعیت انتخاب برای مشاور ادبی نرم افزار  با  شاور ادبی در نرم افزار شاهنامهتواند میک حافظ پژوه نمی. باشد

  .اساتید متخصص فردوسی شناس است

حافظ پژوهی و  در زمینه ،دهتفحص کر های مستتر در شعر او تحقیق وحافظ و هنرهای بیانی و ارایه کسی که سالها در زمینه

 چنین شخصی در جامعه . سوب می شوداشعار او تخصص الزم را پیدا نموده و از صاحب نظران مجرب در این موضوع ادبی مح

ادبی به عنوان حافظ شناس و حافظ پژوه شناخته شده و انتخاب او به عنوان مشاور ادبی در تولید نرم افزار کاربردی و چند 

در لوح ادبی لسان الغیب حافظ این شایسته ساالری به خوبی اعمال شده و استاد  .ار  شایسته و مقبول استرسانه ای بسی

استاد بهاالدین خرم  .اجرا در اوردند صحت و سالمت  به مرحله ،گرانقدر علی موسوی گرمارودی ان را به خوبی و در کمال دقت

شنیداری ان در نرم افزار لسان الغیب حافظ بیاناتی را  افظ و نسخهدر درستخوانی اشعار حشاهی در تایید عملکرد ایشان 

این امر  یی خاص در اختیار کاربران قرار دارد و صوتی و در پنجره  مبذول داشتند که به عنوان مستندات  به صورت پرونده

  .موجب اعتبار بخشی به لوح ادبی شده است

از شیفتگان شعر و شخصیت خواجه شمس الدین محمد حافظ، عرایضی چند این بنده بهاء الدین خرمشاهی به عنوان یکی )) 

یی پیدا کرده  به حمد اهلل حافظ پژوهی در سی سال اخیر تحول و تکامل شایسته. در باب نرم افزار لسان الغیب عرضه می دارم

ار شیوا خوانی و اوج این نرم افز  نقطه حافظ پژوهی است و  در فواید این نرم افزار لسان الغیب باید گفت که یک دانشنامه.. .است

خوشبختم که کوشش .. .استاد سیدعلی موسوی گرمارودی شاعر بزرگ معاصر  قرائت سراسر دیوان است به کوشش هنرمندانه

مهندس محسن عامری و گروه تولیدی ایشان به مدد استاد گرمارودی به ثمر رسیده و یکی از اسناد مهم حافظ کم نظیر 

ار ما تهیه و تدوین شده است و به جرأت می توانم بگویم که هیچ حافظ پژوهی، بی نیاز از یک سند حافظ پژوهی پژوهی روزگ

 .(( با چنین سالمت و سالست نخواهد بود و یک نسخه از لوح ادبی لسان الغیب راهگشای او خواهد بود

 (نرم افزار لسان الغیب حافظ ی صوتی، از توضیحات مندرج در پرونده)

ادبی یا متن گفتار و سخنرانی اساتید به   ونده های صوتی و تصویری، نمایش فیلم از سخنرانی های مرتبط با تولید لوح فشردهپر

 .نوشتاری در سندیت بخشی محتوای ادبی بسیار الزم و ضروری است  صورت پرونده

 آسیب شناسی نرم افزار لسان الغیب حافظ 

ن و استفاده از بهترین اساتید و امکانات تولید،نسبت به دیگر الواح ادبی از عیب و نقص این لوح ادبی  به دو دلیل جدید بود

است و بسیاری از مخاطبان عام و خاص از یافتن عیب های زیرساختی و پنهان آنها عاجزند ولی با تحقیقی  کمتری برخوردار

یب  مبرا نمی باشند و برای رسیدن به مقبولیت و موشکافانه و تخصصی خواهیم دید که بهترین الواح ادبی نیز  از نقص و ع

  .مطلوبیت الواح ادبی فاخر راه طوالنی و دشواری در پیش دارند

 :عیب اول

کاربری کامال صوتی بوده و   پرونده( موالنا و حافظ)شاعران   ی زندگینامه در بیشتر الواح ادبی شرکت نیستان جم پنجره     

 .گاه شاعران و نقاشیهای مینیاتوری می باشدتصاویری جانبی، محدود به آرام

 :توضیح

یی هستند که در آنها اطالعات اولیه پس از فناوری به صورت دیداری،  بهترین نوع پرونده های اطالعاتی، پرونده های چندرسانه

ری استفاده کند از شنیداری و نوشتاری ارایه می شوند بنابراین در صورتی که مخاطب نتواند از اطالعات اصلی بصورت شنیدا

و اگر مخاطب نتواند از اطالعات اصلی به صورت دیداری (. مانند ناشنویان)جنبه های دیداری و نوشتاری آن بهره مند می شود 
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البته مخاطبان عادی و بدون محدودیت حسی  (.مانند نابینایان)شنیداری آن استفاده می برد   و نوشتاری استفاده کند از جنبه

بیشتری می برند و آموزش مطالب لوح ادبی بر سطح عمیق تری از   یی بهره ع حواس خود از اطالعات چند رسانهنیز با تجمی

 .یادگیری احاطه می یابد

 :رفع عیب اول 

شایسته است در برنامه ریزی و تدوین اطالعات ادبی از تولید محتوای تک حسی پرهیز شود و با ایجاد زیرنویس یا متن 

اطالعات صوتی یا شنیداری نظیر، دکلمه، سخنرانی، تحلیل و تفسیر را به صورت اطالعات دیداری عرضه نوشتاری، تمامی 

ی اطالعات شنیداری  البته موسیقی تنها موردی است که تک حسی بوده و به دلیل نداشتن اطالعات ادبی در زمره. نمایند

و تصنیف ها را با ترکیب تصاویر مربوط به موضوع و  ولی امروزه حتی ترانه ها. شود و مورد این بحث نیست محسوب نمی

  .نوشتار به روی تصویر به صورت اطالعات دیداری درآورده و بنام نماآهنگ یا موسیقی تصویر ارائه می کنند

 :عیب دوم

بر یا عدم وجود تنظیمات در پرونده های صوتی، تصویری و نوشتاری و تحمیل تنظیم پیش فرض برنامه نویس به کار       

مخاطب نبوده یا کاربر در هنگام کار   مخاطب لوح ادبی که در بسیاری از موارد تنظیمات اولیه مناسب با محیط کاربری یا سلیقه

  .با آن دچار مشکل گردیده است

 :توضیح

ضروری است  در پرونده های صوتی تصویری یا نمایش فیلم تنظیمات مربوط به کنترل حجم صوت یا تغییر ابعاد تصویر الزم و

در حقیقت برنامه نویس برای سهولت برنامه نویسی، . و نبودن چنین تنظیماتی از عیوب ساختاری الواح ادبی محسوب می شود

چنین تنظیماتی را برای اجرا تعریف نکرده و طراح یا تصویرگر نمایه های چنین تنظیماتی را برای برنامه نویسی معرفی نکرده 

امروزه تنظیمات خط، رنگ زمینه، حاشیه، . گام کار با محدودیت تنظیمات پیش فرض مواجه می شوددر نتیجه کاربر هن. است

 .صوت، کادر یا چارچوب از مهمترین تنظیمات الواح ادبی مطلوب و ایده آل محسوب می شوند

 :رفع عیب دوم

ا هماهنگی برنامه نویس و طراح و هنگام نویسی است که باید ببرنامه  ی مربوط به مرحله عیوب ویژه  عیوب ساختاری از دسته

در نظر گرفتع شود تا لوح ادبی دچار نقص ساختاری .. .نرم افزار، مبانی اصلی پنجره ها، نمایه ها، تنظیمات و  ی طرح اولیه تهیه

واح ادبی و پخش کردن فیلم مراسم سماع بدون ذکر اطالعات نوشتاری یا توضیحات شنیداری از عیوب محتوایی این ال. نگردد

 .محسوب می شود

 :عیب سوم

های نامناسب که عالوه بر ایجاد خستگی چشم در کاربر، باعث بر هم های شلوغ و پس زمینه هایی با رنگاستفاده از حاشیه     

ه بیشتر دید( سروش قونیه)این عیب در لوح  ادبی . خوردن تمرکز و ایجاد فضایی نامتعارف با فضای مطالعه و تحقیق می کند

 .  متن اصلی این گونه است صفحه (لسان الغیب حافظ)می شود و در لوح ادبی 

 :توضیح

یی و تصویرگری محسوب می  ی صفحات کاربری و بکارگیری رنگهای تند از عیوب نمایه عدم انتخاب رنگهای مناسب در ارائه

یی بر می گردد  طراح یا تصویرگر رایانه ط به تصویر به شخصشود و همانطور که در فصل چهارم تشریح شد تمامی عیوب مربو

 .یی در او می گردد و زیباسازی محیط کاربری باعث غفلت از عیوب نمایه

 :رفع عیب سوم

ی فناوری داده های جمع آوری شده و ایجاد صفحات تصویری، بیشتر باید از پس زمینه های ساده و رنگ های  طراح در مرحله

همچنین برای جلوگیری از . ذهن مخاطب یا کاربر حالتی شبیه به حالت مطالعه تداعی شود استفاده کند تا درمناسب و مالیم 

شلوغی ناشی از تجمع پنجره های متعدد در حاشیه های متن اصلی یا صفحات کاربری باید از روش پنجره در پنجره و صفحات 

 .متوالی استفاده شود

 :عیب چهارم
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پیش بینی شده است که در بخش فرهنگ ( واژه نامه)و ( فرهنگ لغات)ی  سسه دو پنجرهدر کارتابل های الواح ادبی این مو     

به دورترین و دیریاب ترین معنی پردازش شود اما معنی شده و از نزدیکترین معنی ( نثر یا شعر)لغات باید واژه های متن 

دی ترین واژگان موجود در متن عاجز جستجوگر چنان محدود برنامه ریزی شده که موتور جستجوگر از یافتن کلیی  حیطه

ی متن ادبی از ملزومات اصلی یک لوح ادبی ایده آل محسوب می شود زیرا دانستن معانی لغات  داشتن فرهنگ لغات ویژه. است

 از درجه مقبولیت لوح ادبی کاسته و از نقص های محتواییبرای درک بهتر متون ادبی ضروری بوده و فقدان این ابزار کاربردی، 

به طور مثال واژه های کلیدی طریقت، مستان، بهار، شب روان، تنازع، شهادت، فراست، سوک، . بسیار مهم به شمار می رود

 .در هیچ یک از الواح ادبی نیستان جم لغتیابی و معنی نمی شود.. .خمار و

 :توضیح

ی عرفانی  وه بر معنی ظاهری دارای معانی ویژهتمامی این لغات و بسیاری از واژگان موجود در مثنوی موالنا و دیوان حافظ عال

این عیب از گروه  .یا به عبارتی زبان فنی مباحث عرفانی می باشد که دانستن آنها برای مخاطب الواح ادبی الزم و ضروری است

خاص و بی ی الکترونیکی  است که در اثر عدم توجه به نیازهای مخاطبان عام و مربوط به نقص اطالعاتی در محتوا عیبهای

اول آنکه فرهنگ لغات برای واژه های . توجهی به جزئی کردن اطالعات اصلی بوجود می آید و از دو جنبه قابل بررسی می باشد

ی لغات متن را دربر نمی گیرد که در این صورت با یک عیب محتوایی رو به رو  موجود در متن ناقص تعریف شده و همه

ی متن و عدم برنامه سازی برای جزئیات نوشتاری و  ی تجزیه در متن به ناقص بودن برنامهدوم آنکه شناسایی لغت را . هستیم

که در این صورت با یک عیب فنی و ساختاری  یی مسئول آن است موتور جستجوگر نسبت دهیم که برنامه نویس رایانه

 .مواجهیم

 :رفع عیب چهارم

هنگ لغات جامع و کامل به عنوان مرجع موتور جستجوگر استفاده کرده و امروزه برای تکمیل اطالعات الواح ادبی از یک فر     

ی  ی دهخدا را به لغات تعریف شده به طور مثال لغتنامه. مبنای لغتیابی را بر واژگان تعریف شده در این لغتنامه قرار می دهند

ان لغتیابی توسط  کاربر موتور پس از ایجاد فرم. آن تجزیه کرده و کد رمز مخصوصی را برای هر لغت تعریف می کنند

 .ی معنی لغت ظاهر می شود یی معنی لغت از لغتنامه مطابقت داده و صفحه لغت را با کد رایانه یی جستجوگر، کد رایانه

 :عیب پنجم

 یی را که موتور جستجوگر لغت در مورد لغات جناس ناقص و جناس مصوت کوتاه دچار اختالل شده به خطا می افتد و کلمه    

در لغتیابی کلمات  :بطور مثال. بط استی اصلی و یا بطور کلی بی ر به عنوان معنی ظاهر می کند، یکی از مشتقات کلمه

در ی مذکور دارد یا  را پیدا می کند که مفهومی جدا از سه کلمه(( مشکات))ی  موتور جستجوگر کلمه( مَشک -مُشک -مِشک)

  .است را پیدا می کند که کامال بی ربط(( ملی))ی  جستجوگر کلمه موتور( مَلَک -مُلک -مِلک)لغتیابی کلمات 

 :توضیح

هر . عدم استفاده از فرهنگ جامع لغات و بی توجهی به امکانات زبانی در زبان فارسی باعث بوجود آمدن چنین عیوبی می شود

ی تدوین شده در لوح ادبی و ناقص  هچند ساختار این عیب شبیه به عیوب فنی می باشد ولی علت اساسی آن ناکارآمدی لغتنام

 .بودن محتوای آن است

 :رفع عیب پنجم

بنابراین عیب مورد نظر در گروه عیوب محتوایی قرار می گیرد و مولف ادبی به همراه برنامه نویس باید پس از انتخاب یک 

و برای . ور جستجوگر را افزایش دهندی گردش موت ی کامل آن را برای واژه های موجود در متن کدگذاری کرده و دایره لغتنامه

 .دهندیی قرار  کلمات متجانس صفحات ویژه

 :عیب ششم

دو بخش دیگر به نام دیوان شمس و مثنوی مولوی نیز وجود دارد که در  ،درلوح ادبی لسان الغیب عالوه بر دیوان حافظ

خرید برای مشتری را دارد که ممکن است  این دو بخش حکم پاداش. فهرست انتخاب اصلی، نمایه سازی و گنجانده شده است

فایده های بسیاری برای مخاطب و کاربر داشته باشد اما در فضای اشغال شده توسط این اطالعات بی ربط با حافظ می 
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توانستیم به بسیاری از مطالب متنوع در مورد حافظ، محافل و مجامع مرتبط با حافظ یا کتاب های تحلیلی در مورد اشعار 

 .ست پیدا کنیمحافظ د

 :توضیح

محتوای اطالعاتی خوب است اما  از موضوعاتی که در مورد حافظ و حافظ پژوهی در بازار ( لسان الغیب حافظ)در لوح ادبی     

نشر وجود دارد غافل شده و بجای استفاده از این عناصر تکمیلی برای پر کردن ظرفیت لوح فشرده از موضوعات غیر مرتبط  

عیب یا نقص اطالعاتی محسوب نمی شود و نمی توان آن را در گروه عیوب محتوایی  ،هرچند این موضوع .استاستفاده کرده 

قرار داد، اما قرار دادن موضوعات غیر مرتبط در کنار موضوع اصلی، موجب برتری لوح فشرده و از شاخص های ممتازگری آن 

ی ادبی با موضوع یک شاعر یا یک اثر ادبی، می توان اطالعات  در الواح فشرده. نسبت به سایر الواح ادبی محسوب نمی شود

ی ادبی و جزئیات نگرش، عقاید، سبک ادبی، آرایه های خاص اشعار، وزن  بسیار جامع و کاملی از زندگی و آثار یک چهره

قص اطالعاتی و عیوب تی جمع آوری و فناوری نمود و به این شکل از نی اطالعا را در یک مجموعه.. .عروضی، مضمون آفرینی و

 .محتوایی جلوگیری کرد

 :رفع عیب ششم

با جمع آوری اطالعات مرتبط و مناسب با موضوع اصلی و رعایت اولویت گذاری در صفحات فهرست انتخاب می توان  از حجم 

ر معروف ادبی را مرکز ی اطالعات ادبی باید شاعر یا یک اث مولف یا گردآورنده. خالی الواح فشرده به بهترین شکل استفاده نمود

عات و اولویت بندی موضوعات اطالعات اصلی قرار داده و براساس آن اطالعات تکمیلی را جمع آوری نماید و با طبقه بندی اطال

 .از مطالب کلی و اصلی به سمت جمع آوری اطالعات جزئی و فرعی حرکت کند

 :عیب هفتم

از نظر اندازه و مکان قرارگیری نمایه ها و ( لسان الغیب حافظ)ی  لوح فشردهسازی و طراحی کارتابل های اجرایی  4(نمایه)در   

پنجره ها، عیوب مهمی به چشم می خورد یکی از این موارد تجمع پنجره های زیاد با نمایه های وطنی و نوشتار با خط ریز 

ی اصلی و  ا موجب شلوغی صفحهاست که حتی با توجه به راهنمای اصلی نمی توان به خوبی از آنها استفاده نمود زیر

 .سردرگمی کاربر لوح ادبی می شود

 :توضیح

در تصویرگری این لوح ادبی پس زمینه ها و نقاشی های بخش حافظ بسیار دقیق طراحی شده و انتخاب خط از نظر اندازه      

جاد پنجره ها از نوشتن وظایف هر و رنگ، هوشمندانه و با رعایت مباحث روانشناسی صورت گرفته است اما در نمایه سازی و ای

 .یی و تصویرگری محسوب می شود پنجره با خط بسیار ریز استفاده شده که از عیوب نمایه

 :رفع عیب هفتم

برای ساختن نمایه های مختلط یا نمایه های وطنی، در صورتیکه از نوشتار فارسی برای شرح پنجره ها یا وظایف کارتابل ها 

یی باشد که تمامی مخاطبان الواح ادبی بتوانند به راحتی از آن استفاده  ی خط و شکل نمایه به گونه ندازهاستفاده می شود باید ا

ی اصلی بهتر است که از نوار ابزار و نمایه سازی بصورت افقی و در باالی  جلوگیری از تجمع پنجره ها در صفحهکنند و برای 

 .ی نمایش برای طراحی استفاده گردد صفحه

 :معیب هشت

ویرایش جدید واژه نامه بسیار ناقص بوده و لغتنامه طراحی شده هنوز با مرجع ( لسان الغیب حافظ)ی ادبی  در لوح فشرده 

برای یک دانشجو و دانش آموز تفاوت نوشتاری کلمات و لغات موجود در متون ادبیات . کاملی از فرهنگ لغات ارتباط ندارد

ی  ی از مهمترین اهداف استفاده از الواح ادبی است زیرا تفاوت نوشتاری با مقایسهفارسی و معنی هر یک از اشکال نوشتار

 .معنایی واژگان در ذهن، ثبت و ضبط می شود

 ...و( سهو و صحو) -(فراق و فراغ) -(حایل و هایل: )واژگانی نظیر

                                                           
1
. Icon 
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 :توضیح

قرار می دهیم و به لحاظ عدم توجه به کامل  این عیب را به لحاظ ناقص بودن لغتنامه و معانی واژگان در گروه عیوب محتوایی

 .ی جستجوی لغت برای رفع نیازهای مخاطب در کارهای تحقیقی، در گروه عیوب ساختاری قرار می دهیم کردن دایره

 :رفع عیب هشتم

برای گسترش . الزم وضروری استی مرجع در برنامه نویسی نرم افزار و ایجاد کدهای لغتیابی براساس آن  استفاده از لغتنامه

 . دایره جستجو در موتورهای جستجوگر رایانه ای باید کدهای تعریف شده بیشتری را  برای لغات متن برنامه نویسی کرد

 :عیب نهم

یی می  نقض قانون کلی نمایه ها و عدول از مقررات تبیین شده در راهنمای اصلی یکی از عیوب بسیار مهم از گروه عیوب نمایه

ی خروج ندارد و حتماً باید در بخش تفال وارد شد و از  ی ورود به بخش تفال نمایه در لوح مذکور صفحهبطور مثال  .باشد

 .ی اصلی برگشت یا از صفحه کلید برای خروج استفاده کرد ی خروج دارد به صفحه ی داخلی آن که نمایه پنجره

یی برای خروج ندارد و باید به کمک موشواره  هیش وزن عروضی شعر، نمایی وزن عروضی پس از اجرا و نما همچنین پنجره 

در حالی که سایر صفحات کاربردی و پنجره های ابزار دارای  .ی وزن عروضی خارج شد یا صفحه کلید از صفحه( کلیک راست)

 .ی خروج مشخص و تعریف شده توسط راهنمای اصلی می باشند نمایه

 :توضیح

ره ها یا اجرای فرامین کارتابل ها از نمایه ها استفاده می شود که یا به صورت در طراحی الواح ادبی برای ورود به پنج    

ی قبل از  ی در حال اجرا و بازگشت به مرحله نوشتاری هستند و یا از عالئم قراردادی استفاده می کنند و برای خروج از صفحه

 .دی ثابت و مشخص در تمامی صفحات استفاده می شو یک نمایه

ی دیگری باشد که در صفحات  شکل معرفی شدهوج ممکن است به شکل دایره، گوی، ستاره، مربع و یا هر ی خر این نمایه

ی خروج شکل دیگری بجز شکل  در صورتی که در یکی از صفحات لوح ادبی نمایه .راهنما شکل و عملکرد آن بیان شده است

ی تعریف شده انجام شود، عدول از قانون  از تحریک نمایه وج به طریقی به غیرمعرفی شده در راهنما داشته باشد یا عملکرد خر

 .یی بوجود می آید ح ادبی یکی از عیوب نمایهی مشترک صورت گرفته و در لو نمایه

 :رفع عیب نهم

یی که  صفحات کاربردی را به دقت نمایه گذاری کنند به گونهیی با هماهنگی برنامه نویس باید تمامی  طراح و تصویرگر رایانه

یی کوچک در آن صفحه نمایه سازی می کنند باید این قانون را در تمامی  ر نمایه های خروج از صفحات را به شکل دایرهاگ

بدون آن نمایه و با روش دیگری فرمان خروج را  ی لوح ادبی صفحات لوح ادبی رعایت نمایند و نباید صفحه یا بخشی از برنامه

 .بپذیرد

ی نیستان جم یکی از بهترین موسسات تولید و نشر الواح ادبی در ایران است و اگر  وسسهبا اطمینان می توان گفت که م 

ادبی این موسسه و گروه تولید آن را مورد ارزیابی قرار دهیم، عیوب بیان شده در این  -بخواهیم مزایا و فواید تولیدات فرهنگی

آسیب شناسی آنها فقط برای ارتقای کیفی الواح ادبی و ولی در این تحقیق ضرورت  تحقیق در مقابل آنها بسیار ناچیز است

رسیدن به تولیدات فاخرتر احساس می شد و رسیدن به تولید الواح در سطح الواح ادبی ایده آل بدون تحقیق و کشف کاستیها 

  .و نقص ها امکان پذیر نمی باشد

 نتیجه گیری

اطالعات ادبی و آشنایی با مشاهیر فرهنگ و ادب و نرم افزار ادبی در یکی از ارزان ترین و کارامد ترین روشها برای دستیابی به 

توانسته تا حدود زیادی از ( لسان الغیب حافظ)ی  ی نیستان جم، لوح فشرده در بین الواح ادبی موسسه. قالب لوح فشرده است

، مرجع صحیحی از اشعار حافظ در نظر محتوایی و فنی به لوح فاخر ادبی و آموزشی نزدیک شود و با ایجاد پرونده های صوتی

یی رشد  ی نرم افزارهای چند رسانه این لوح ادبی در سومین جشنواره .رعایت وزن عروضی و درستخوانی شعر فارسی باشد

همچنین بنا به تایید حافظ شناسان معاصر از جمله  .توانسته است بعنوان کتاب الکترونیک سال در بخش ادبیات برگزیده شد

استفاده از اساتید برجسته . حافظ و حافظ شناسی است ی الدین خرمشاهی، اثری غنی از موضوعات و مطالب درباره استاد بهاء
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شرح اشعار بصورت بیت به بیت همچنین ایجاد کارتابل های متعدد برای دستیابی به وزن  ادبیات در تولید اطالعات شنیداری و

  .یا و شاخصه های اصلی این لوح ادبی  استآیات و احادیث از مزا ،عروضی، جستجوی ملمعمات

ی کنترلی نهایی و  البته کوششهای این موسسه در تهیه و تولید چنین لوحی قابل توجه و ستودنی است اما بدون اجرای مرحله 

توسط زیرا نقص اطالعاتی و عیوب متعدد آن پس از کاربرد لوح ادبی  .کیفیت سنجی نباید محصولی را به بازار هدف فرستاد

کاربران ظاهر شده و باعث ایجاد موانع کاربردی در استفاده از امکانات لوح ادبی می شود، در نتیجه لوح ادبی مقبولیت کاربردی 

ی نشر مجبور می شود با روشهای بازخوردی و ارتباط با مشتریان به رفع عیبها و تکامل  خود را از دست می دهد و موسسه

هدف اصلی از طرح این  .صورت بهره وری کاهش یافته و احتمال ضررهای بازتولید افزایش می یابد نهایی ان بپردازد که در این

و ،اساتید ،عیب جویی از یک محصول ادبی و تولیدکنندگان ان نیست بلکه اشنایی مخاطبان ،مقاله وگزارشهای مشابه به این

همچنین . ه های کنترل کیفیت و نقص زدایی از انها می باشدتولید کنندگان با مقوله ای بنام  نرم افزارهای ادبی فاخر و شیو

رسیدن به مجموعه یی از اگاهیها که تاکنون از انها غفلت شده یا به دلیل عدم اگاهی و تخصص، از هر دو منظر ادبی و فنی به 

فناوری شده در نرم افزار های  عموم جامعه ی ادبی از اطالعات ،امیدوارم با قابلیت بروز رسانی اطالعات .ان نگریسته نشده است

  .ادبی بهره برداری کرده و از محتوای ادبی آن در پیشبرد اهداف آموزشی خود  استفاده کنند

 فهرست منابع مکتوب

 انتشارات سها دانش، : ، تهرانیی طراح گرافیک رایانه ،(4933) ،شکوفیان، شهرام -4

 درس رایانه،  : تهران، مرجع کامل علوم رایانه ،(4933)رنجبر، داود،  -2

 ناشر سمت، : ، تهرانمبانی فناوری اطالعاتی،  (4933)،کلینی، سارا -مهراد، جعفر -9

 انتشارات مدرسه، : ، تهرانپژوهش در کالس درس و مدرسه، (4933)،رئوف، علی -1

 انتشارات علوم رایانه، : ، بابلمهندس فناوری اطالعات، (4936)،جعفرنژاد قمی، عین اهلل -3

 اشراقی،  -انتشارات صفار: تهران ،(جلد اول)کاربر نرم افزار اداری  ،(4931)سبزعلی کل، مجید،  -6

 نشر چاپار، : ، تهران(روش تحقیق و مرجع شناسی در ادبیات فارسی)پژوهش و نگارش ( 4932) ،یوسفی، حسین علی -3

 نثر سخن، : رانته ،(پژوهشی -ی علمی مقاله)آیین نگارش  ،(4933)فتوحی، محمود،  -3

 فهرست منابع نرم افزاری و الواح ادبی 

 ی نیستان جم ، موسسه((سروش قونیه))لوح ادبی  -4

 ی نیستان جم ، موسسه((حافظ به روایت سروش))لوح ادبی  -2

 ی نیستان جم ، موسسه((رسول آفتاب))لوح ادبی  -9

 ، مهر ارقام رایانه((9درج ))لوح ادبی  -1

 ، نرم افزار((گ آریان پورفرهن))لوح ادبی  -3

 ، مهر ارقام رایانه((گنج سخن))لوح ادبی  -6

 ، مرکز کامپیوتری نور رایانه((مثنوی معنوی))لوح ادبی  -3

 فهرست منابع اینترنتی
1. www.neyestan.com 
2. www.lohesaba.com 
3. www.noorsoft.org 
4. www.avijesystem.com 
5. www.tebyan.net 
6. www.yasin-ri.com 
7. www.mehrsupport.com 
8. www.mehrargham.com 
9. www.sarmad.ir 
10. www.chistarayaneh.com 
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 فردوسی و ضحاک داستان بر تکیه با فردوسی در شاهنامة سه آیینی عدد کاربرد
 

 االحمدی جامی زری
 پردیس فردوسی مشهد  دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

  چکیده

 که است زبانی های مقوله از یکی اعداد. است نمادین جنبۀ در ها آن کارگیری به پیامد اعداد آیینی و قدسی اتتجلّی

 مضامین حاوی فردوسی شاهنامه و ایران ملّی اساطیر. دارد جامعه اعتقادی و اجتماعی اساطیری، باورهای در ریشه

 از استفاده با تا است کوشیده مقاله این در ویسندهن. است آن های مضرب تمام و سه عدد جمله از فراوانی عددی

 تکیه با و فردوسی شاهنامۀ با کهن اساطیر در «سه» عدد نمادین و آیینی کاربرد مقایسۀ طریق از و متن تحلیل روش

 شکل سه عدد پایۀ بر داستان دو این اساسی ساختار که کند اثبات را فرضیّه این فریدون و ضحّاک داستان دو بر

 گفتارها، نبردها، قهرمانان، تعداد در تکرار با که است حماسه در رایج قوانین از «سه» عدد قانون که این و است تهگرف

 در است ممکن گانی سه های پدیده که این و است کرده پیدا نمود داستان دو این در 111 و ها نیایش پندها،

 تراکمی صورت به یا و یکنواخت توزیع و تکرار با یا و وهیگر یا فردی های خویشکاری در یا داستان قهرمانان جزئیات

 .شود ظاهر داستان در

 .فردوسی شعر و فرّ رؤیا، تثلیث، و گانی سه روابط و سه ،ملل اساطیر :هاکلیدواژه

 مقدمه

هرچیااز کااه بتااوان آن را شااناخت عاادد دارد زیاارا ممکاان نیساات کااه بتااوان باادون عاادد چیاازی را درک کاارد یااا    »

در . اعداد یکی از مقوله های زبانی است که ریشه در باورهاای اجتمااعی و اعتقاادی جامعاه دارد    ( 233: 4963شاط،ن)«.شناخت

البتّاه  . حقیقت در زبان و ادبیّات و به طور کلی در فرهنگ و تفکّر ایرانی، اعاداد جایگااه قدسای و آیینای بسایار مهمّای را دارد      

اعتقااد باه مباارکی یاا نحوسات      . در اندیشۀ انسان های جوامع ابتدایی ریشه دارد پیشینۀ اهمیّت اعداد در پدیدة تقدّس گرایی

اعداد از زمان های بسیار کهن در فکر بشر پیدا شد از روزگاران قدیم خواصّ فردی اعداد صحیح، هدف تحقیق و تجسّاس بشار   

ای بیهوده و ترس های بای پایاه جزئای از    توالی آرزوه. بوده در حالی که خواصّ باطنی آن ها را مسلّم و قطعی فرض می کردند

زندگی افراد بشر را تشکیل می داد و به همین دلیل ستارگان، سنگ ها و حیوانات و کلمات و باالخره اعداد را نشانه ها و عوامل 

عات،  از این روست که در طول قرون متمادی پااره ای از اعاداد در عاالم طبی   ( 233: همان. )کردند سرنوشت انسان محسوب می

فرهنگ، اقوام و ادیان مختلف و نیز متون دینی اسالمی و غیر اسالمی از اهمیّت ویژه ای برخوردارند به گوناه ای کاه بعضای از    

این پدیده نه تنها در فرهنگ عامّۀ جوامع بشری بلکه . عقاید، سنن و آداب بر محور آن ها چرخیده و همواره مورد توجّه بوده اند

دبیّات اقوام و ملل مختلف نیز مجال ظهور و بروز یافته است و ملل مختلف دنیا با توجّه به اساطیر اولیّاه  در زمینه های مختلف ا

شماردند به گونه ای کاه در برابار ارزش کیفای اعاداد،      تمدن های آن ها به اعداد خاصی اهمیّت داده حتّی آن ها را مقدّس می

البتّه به این نکته نیز باید توجّه داشت که میزان اعتباار هماۀ اعاداد باه     . است وجه کمّی این اعداد کمتر مورد توجّه قرار گرفته

جایگااه   111یک اندازه نیست و در این میان اعدادی همچون یک، دو، سه، چهار، پنج، شاش، هفات، دوازده، سایزده، چهال و     

جایگااه ممتااز و گساترده را باه     « هفت» در این میان در اساطیر کهن، ادیان و آثار ادبی عدد سه نیز همچون عدد. خاص دارند

خود اختصاص داده است به گونه ای که مفسّران، مورّخان و ادیبان هر یک به ذوق خود تفسیری از آن ها ارائه داده اند کاه باه   

 .یقین هیچ کدام از این دیدگاه ها را نمی توان علّت قطعی کاربرد آن به شمار آورد

عتقادات مربوط به آن و مدلول هایی که آن را همراهی مای کنناد نقاش عماده ای در     ، ا«سه»بررسی سابقۀ کاربرد عدد 

های اعتقادی و مبانی علمی  شناخت سیر تحوّل فکری انسان دارد و می تواند بسیاری از زوایای ناشناختۀ تحوّالت فکری و بنیان
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سه در زبان و ادبیّات و اجتماع و اعتقاادات و مانناد    اما الزمۀ این کار این است که ابتدا عدد. و مناسبات اجتماعی را روشن کند

 .این ها شناسایی شود

در مورد اعداد و نقش آن ها در متون ادب فارسی کتاب ها و مقاالت متعددی نوشته شده است و هر کدام به گونه ای در 

فارسی به دست داده اند باا ایان حاال    پیشینۀ این اعداد به فحص و جستجو پرداخته، شواهدی از کاربرد آن ها را در نظم و نثر 

شامارة  »ترین تحقیق در این ماورد مقالاۀ    سهم عدد هفت در این آثار و نوشته ها در مقایسه با دیگر اعداد بیشتر است که کامل

 (991-239: 4961معین، . ک.ر.)محمّد معین است« هفت و هفت پیکر نظامی

تر بررسی شده است بنابراین بارآنیم کاه در ایان جساتار در آغااز      کم« هفت»در مقایسه با عدد « سه»در این میان عدد 

خالصه ای از کاربرد نمادین عدد سه در اساطیر و ادیان ایرانی و غیر ایرانی مطرح شود و سپس چگونگی کاربرد آن را در ساطح  

 .رویۀ داستان ضحاک و فریدون و همچنین در نهاد این دو داستان تحلیل و بررسی شود

فردوسی نیز همچون دیگر آثار ادب فارسی کاربرد عدد سه از بسامد باالیی برخوردار اسات باه گوناه ای کاه      در شاهنامه

بار تکرار شده است و با توجه به آشنایی فردوسی به اساطیر کهن و کاربرد عدد سه در این  63فقط واژة سه در داستان فریدون 

. در این اساطیر دارد در اندیشه و زباان فردوسای باه خاوبی دیاد     « سه»دد اساطیر می توان رد پای این اساطیر و اهمیّتی که ع

بایاد گفات قادرت بسایار عادد ساه و       ( 264: 4963نشااط،  )« .عدد سه در نزد ایرانیان نمایندة صالح و اتمام و کماال اسات  »

رمزبرداری های شااهنامه  کارکردهای نمادین آن در آیین های مهری، مانوی زرتشتی، مسیحی و اسالمی ابزار مهم فردوسی در 

بوده است و به همین دلیل این عدد در شاهنامه تحت تأثیر اندیشه های مزدایی اغلب در اموری ایازدی و نیاک و گااه در اماور     

اهریمنی به کار رفته است و از این رو که شمارگان یک و دو در حوادث و امور معلّق است و باید سه را به دنبال داشاته باشاد و   

در . شروع می شود، شوم و نحاس اسات  « دو»بنا بر نظر افالطونیان و همچنین در نزد چینی ها همۀ اعداد زوج که از همچنین 

حقیقت الوهیّت در اعداد فرد منعکس می شود و چنین اندیشه هایی در سنّت اسالمی نیز وجود دارد که خدا فرد است و فرد را 

بنابراین اعداد فرد از سه آغاز می شاود و هار   . د در حریم خویش نمی پذیردمی شو« دو»دوست می دارد و غیر و شریک را که 

 .دویی باید سه ای به دنبال داشته باشد تا کامل شود

 در اساطیر ایران« سه»تجلّی عدد 

در فرهنگ های مختلف هر یک از اعداد از بار نمادین خاصّی برخوردارند و در این میان برخی از اعداد قداست یا نیاروی  

 .111و 41، 3، 1، 9اهریمنی خاصّی دارد و از این شمارند اعداد 

« ساه »در حقیقات  . در دستگاه عددی به سومین عدد گفته می شود و زمانی معنای خیلی و بسیار داشته اسات « سه»»

جمله ایرانیان عادد  برای بیشتر ملل باستان از « سه». نخستین عدد واقعی است زیرا آغاز، میان و پایان دارد و نشانه مذکّر است

در اساطیر سرزمین های مختلف نماد صاالح  « نه»و مضرب « سه»عدد »(. 492 :4931حسینی شکرایی، )« .مقدسی بوده است

و به همین دلیل است که در مرحلۀ نخستین خدایان، خدایان ساه گاناه ای اسات    ( 264: 4963نشاط، )« .و کمال و اتمام است

 (133: 4939هینلز، . )گیرند ایان دیگر بعد از این خدایان قرار میکه تثلیث خدایان را کامل و خد

بهازادی،  . )این عدد در مفهوم فلسفی آن به راه حلّ میان تضاد دو آشتی ناپذیر، به سه جهان تن، ذهن و روح اشاره دارد

اهاانی کاه در رأس آن   درگاهاان، باه تثلیاث گ   : این عدد و تثلیث مقدس در متون زردشتی بسیار دیده می شاود ( 393: 4932

 .اهورا مزدا قرار دارد که پشتیبان اشه و خدای کلّ است و سپند مینو و اهریمن آفریده و فرزند اویند، برمی خوریم»

ای مای رسایم کاه     در دوره ساسانی به جای تثلیث گاهانی و ثنویت اوستایی هرمز، سپند مینو و اهریمن به تثلیاث تاازه  

 (33تا  13: 4936بهار، )«زروان، هرمزد و اهریمن است

هر سه با هم از ریواس می رویند « فرّة ایزدی»و « مشیانه»و « مشی»: در آفرینش انسان نیز در این آیین تثلیث پیداست

 (34: 4931بندهشن، . )و به طوری که از هم قابل شناسایی نیستند

یر ایران برای آفرینش جهان سه مرحله یا ساه  آیین زردشتی و اساط. قایل اند« سه»زرتشتیان اهمّیت ویژه ای برای عدد 

 :دوره متمایز قایل شده است
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ساه  )دوران هزیمت اهریمن -9( سه هزارة دوم آفرینش)دوران آمیختگی -2( سه هزارة آغاز آفرینش)ا دوران مینوی 4»

 (32: 4936یاحقی، )« (.هزارة سوم آفرینش دوره سوشیانس های نجاتگر

کردناد ساه آتاش     بوده، هر آتش را سه بار تطهیار مای  « آذر بهرام، آذر آذران و آذر دادگاه» در این آیین آتش برسه گونه

همچنین سرود مقدس اشم و هاورا ساه باار    ( 493: 4931بهار، . )اصلی آذر فرنب ، آذرگشنسب و برزین مهر از نوع آذربهرام اند

و ماه نیایش ( 11: 4936خرده اوستا، . )نده می شودمی خوانند همچنین خورشید نیایش هر روز سه بار صبح و ظهر و عصر خوا

یسانا،  )« پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیاک »اصول دین زرتشت نیز بر سه اصل ( 424: همان)هر ماه سه بار خوانده می شود

ل چیناوت  بنیان نهاده شده است آن چنانکه در زمان حسابرسی آخر زمان هم فاصله گام های مومن تا بهشت بر پا ( 39: 4933

همچنانکه در برابر سه اصل اساسی آیین زرتشتیان پندار زشت، گفتار زشت و کردار زشت قارار مای   . ذکر شده است« سه گام»

: 4933یشت هاا،  . )گیرد و اشاره به سه پایگاه دوزخ دارد و روان گناهکاران نیز سه گام بر می دارد و به دوزخ سرنگون می شود

2/431) 

موبدی است به مهر می رسد، فرّة شاهی باه فریادون    -ای سه فرّه است یکی از آن ها که فرّة خداییجمشید در اوستا دار

 (2/943: 4933یشت ها، . )می پیوندد و فرّة پهلوانی وجنگاوری را گرشاسپ به دست می آورد

پندار نیاک، گفتاار   به منزلۀ بند بندگی خدا، سه بار به دور کمر به نشانه سه اصل ( کستی)در بستن کمربندی مخصوص

 (61: 4936خرده اوستا، . )نیک و کردار نیک بار دیگر عدد آئینی سه جلوه گری می نماید

 :از دیگر جلوه های عدد سه در آیین زردشت می توان به اختصار به موارد زیر اشاره کرد

 (416: 4933یداد، وند.)ارداویراف، موبد دالور پارسا، با خوردن سه جام زرین می مغانه به معراج می رود

خرمینوی سه پا که در دریای فراخکرات ایستاده است و هیوالیی است با توانی بیش از سایر جانوران برای زدودن پلیدی 

( آتاش )=ها از دریا و برای پاییدن ربایش چشم برای بهتر دیدن؛ و این بی شباهت به تمثیل های ودایی نیست درفش سه چاراغ 

. به دریا شود و او را فره در تن آمیزد و او را به هورشید آبساتن شاود  ( دخترکی)=نگام شب تا کنیزکیدر بن دریای کیانسه به ه

همچنین سه پسر زرتشت به هر هزار سال پس از زرتشت به عنوان نجات بخشان پایاان هازاره هاا پاس از     ( 214: 4931بهار، )

 (2/413: 4933یشت ها، )هوشیدر، هوشیدرماه و سوشیانت( 433: 4931بهار، .)زرتشت هستند

همچنین در نگارة فروهر دو بال افراشته می بینیم که هر بال آن پرهای سه طبقه دارد و تمثیلی از پرواز فروهر انسان باا  

زردشت خود نیاز همچاون   ( 433: 4934چاوش اکبری، .)بال های پندار و گفتار و کردار نیک به سوی موطن ابدی و ازلی است

 (34-33: 4931آموزگار، . )دارد« فرّه، فروهر و جوهر»نصر دیگر انسان ها سه ع

و ( رزمیاان )، ارتشاتاران (پیشاوا دینای  )آثورناان »: در متون اوستایی از سه طبقۀ اجتماعی باستان ناام بارده شاده اسات    

 (2/39: 4933یشت ها، )« (.برزیگر گله پرور)استریوشان

همچاون پیاروان عقایاد گنوسای رایاج در ایاران و آسایای غربای و         مزدکیان نیز مانند زردشتیان، زروانیان و مانویان و »

بر اثر برخورد این دو اصال  . این دو اصل در نظر ایشان روشنی و تاریکی بود. امپراتوری روم در این عصر به دو اصل معتقد بودند

بر می خوریم که شامل خادای تعاالی در    در این جا نیز به تثلیثی گاهانی یا زروانی. با یکدیگر مدبّرالخیر و مدبّرالشر پدید آمدند

 (33: 4936بهار، )« .راس و مدبر در قاعده است

 در آیین ها و مکاتب« سه»عدد 

حتی در حرکاات شاخص ما من    . نمایان است« پدر، پسر و روح القدس»در تثلیث « سه»در آیین مسیحیت تجلّی عدد 

شخص به زانو افتاده و سه بار دسات را بار   ( در آیین کاتولیک)ناهمسیحی نیز این عدد دیده می شود چنانکه هنگام اعتراف به گ

نیز نمود برجسته ای داشته به گونه ای که او را در ساال سای   ( ع)این عدد در زندگی مسیح( 632: 4931دانته، .)سینه می زند

پس از سه روز زناده   (ع)عیسی( 636: 4913هاکس، . )مصلوب می کنند« ساعت سه»ام مسیحی، پانزدهم نیسان در روز جمعه 

( 339: 4936یااحقّی،  . )می شود و سه بار بر شاگردان خویش ظاهر می شود و بعد از دوازده روز باه آسامان صاعود مای کناد     

تثلیث، روان، وحدت جسم و روح در انسان و نیز صفات سه گاناۀ ایماان،   : بنابراین نمادهای عدد سه نزد مسیحیان عبارت اند از

 (933: 4932بهزادی، .)ت متقیّان مسیحی استامید، عشق که سه صف
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باه عناوان تعاداد روزهاای     ( ع)عدد سه در اسالم نیز بازتاب گسترده ای دارد، این عدد در قرآن کریم در قصۀ شتر صالح

و نیاز ساه روز، روزة ساکوت پایش از اعطاای یحیای باه زکریّاا         ( 63(: 44)هاود )مهلت داده شده به قوم صالح تا رسیدن عذاب

« صامت »با تعجّب زکریّا روبه رو شد و به جرم این ناباوری سه روز گنگ شد که برخی از آن گنگی به روزه »که ( 3(: 43)مریم)

 (129: 4936یاحقی، )« .تأویل کرده اند

اباراهیم، موسای و   )آمده است که آن حضرت در بیت المقدس با ساه تان از پیاامبران   ( ص)در داستان معراج پیامبر اکرم

در .خود نیز در کنار اعداد هفت و چهال، عادد ساه را عاددی کامال و ما ّثر مای دانساتند        ( ص)پیامبر اکرم. کرد دیدار( عیسی

سخنی می فرمود آن را سه بار تکرار می کرد تاا مخاطاب آن را خاوب بفهماد و     ( ص)احادیث نبوی آمده است که هرگاه پیامبر

نیایش می کرد، سه بار تکرار می فرمود و چون س ال مای  ( ص)مبرهرگاه بر جمعی وارد می شد سه بار سالم می کرد هرگاه پیا

نقل شده است ( ص)از پیامبر اکرم( 32-34: 4969فروزانفر، : رک( )9/24: 4939زمانی، . )کرد نیز آن را سه بار تکرار می فرمود

می بینیم ( 662-2/669: 4931 مقدسی،. )که هنگامی که از خواب بر می خیزید، قبل از وضو گرفتن، سه بار دستتان را بشویید

را نشانه اتمام و کمال کاار مای   « سه»نیز تکرار سه گانه عمل را پسندیده می دانستند و در حقیقت ( ص)که حضرت رسول اهلل

از این روست که مولوی نیز در دیباچۀ دفتر سوم، سه بار تکرار عمل را سنت می داند مولوی نیاز اساتناد باه ساخنان     . دانستند

 :کرده است( ص)پیامبر

 این سوم دفتر که سنت شد سه بار  ای ضیاء الحق حسام الدّین بیار

 (9/24: 4939مولوی، )

و ائمّه و دیگر بزرگان دین نکاتی دال بار تثلیاث اعماال    ( ص)بر همین اساس در احادیث و روایات زیادی از پیامبر اسالم

 .وجود دارد که گواهی برای اهمّیت و حتی تقدّس عدد سه است

 .گیر است همچنین است در مسایل عبادی دین اسالم نیز نماز سه رکعتی، در اقامه و اذان تجلّی عدد سه بسیار چشم

ایان تثلیاث هاا باه ناوعی      . در چشم انداز نخست در تثلیث خدایان هندی نمایان می شود« سه»در اساطیر هندی عدد 

 .است« سه»گویای اهمّیت 

خدایان سه گاناۀ هنادو در بردارنادة سرشات     . ا روح جهان پیوند داشتند، توجّه داشتآیین هندو به سه خدای برتر که ب

: 4934ایاونس،  .)ممکن است در زمین به هیاأت قهرماناان درآیناد   ( تجلّی)همۀ خدایان کهن و خدایانی است که از طریق آواتار

61) 

. گاه آن در کایش هاای خورشایدی اسات    ایدة خدایان سه گانه در اعتقادات کهن ریشه دارد و چنین می نماید که خاست

با گرمی انوار خود آفریننده، با نور خود، پاسدار و با انوار سوزان خود ویرانگر ساوازننده  ( طلوع، نیمروز و غروب)خورشید سه گانه

 .است

را به آگنای،   جای خود( وارونا، میترا و آریامان)آدیتیاها. سه گانه گرایی در اساطیر هند در اشکال مختلف نمایان می شود

 .خدای جوّ و فضای میانه و سوریا خدای آسمان است( ایندرا)آگنی خدای زمین، وایو. و سوریا می دهد( ایندرا)وایو

تثلیث هندو معرّف ایدة جدیدی از پیوند یگانگی آفرینش، پاسداری و تباهی است که با مفهاوم گاردش دورانای زنادگی،     

 (63: 4934یونس، ا. )مرگ و زایش دیگرباره معنی می یابد

برهماا در تثلیاث   . همچنین در ریگ ودا خدایان سه گانۀ برهما، ویشنو و شیوا از تثلیث های اسااطیری هنادی هساتند   

 (393: 4936یا حقّی، . )هندو نقش آفرینندگی دارد و گاهی او را با چهار سر و چهار دست مجسّم کرده اند

آذرخش است و سه مار که بر تن او پیچیده اند و دشمنان را از پاای در   چشمان سه گانۀ شیوا، نیزة سه شاخۀ او که نماد

می آورند یکی در میان انبوه موهایش، یکی پیرامون گردن یا بر شانه اش و دیگری که چون تسبیح است و همچناین چشامان   

عاۀ آسامانی کاه برهماا     و ساه قل ( 462: 4934ایاونس،  ( )همسر شیوا که آینۀ تمام نمای شوهر خویش اسات )سه گانه مهادیو 

تسخیر این سه قلعه با تیر سه شاخۀ شیوا باه پیماودن زماین و    ( 31: همان)فرمانروایی سه قلعه اسمانی را به آنان وا می گذارد

آسمان با سه گام ویشنو که این موضوع به صورت سه پله ای که نیکوکاران می پیمایند به بهشت می رساند در اسااطیر ایاران    

ناخشنودی، لذّت و تشانگی خادابانوان ساه    ( سرور ارواح اهریمن)دختران سه گانه ماره»( 426: 4936بهار، .)هم ظاهر می شود
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ایاونس،  )« .هماه نشاان از اهّمیات عادد ساه در ایان فرهناگ اسات        ( خدابانوی سرسوتی، سرخ کلشمی و سایاه پاارواتی  )گانه

4934:432) 

تثلیاث در اسااطیر ماانوی دو    . گروه از پس گروه دیگری می آید در دین مانوی نیز سه گروه از خدایان وجود دارد که هر

بنای بزرگ یا بام ایزد که سازندة جهاان   -دوست روشنان»و « انسان نخستین -مادر زندگی -پدر عظمت»: بار صورت می پذیرد

: باار نخسات  : می زناد  تنها سه بار به خلقت دست( آفرینندة بزرگ)ضمن این که پدر عظمت« مادی بود و مهر ایزد یا روح زنده

: همچنین ماانی باه ساه عیسای معتقاد باوده اسات       . ایزد نریسه را می آفریند: دوست روشنان و بار سوم: مادر زندگی و بار دوم

 -9عیسای رنجبر که در مانویّت غربی به روح درد کشنده در ماادّه اطاالق مای شاود      -2عیسای درخشان، خدای نجات بخش 

 (34-33: 4936مهرداد بهار، . )داعیسی مسیح پیامبر و پسر خ

/ 4ج: 4963دورانات،  .)در کنار اعداد پنج و هفت متجلّی و دارای اهمّیت اسات « سه»همچنین در اساطیر چینی نیز عدد 

اعداد فرد نشانه سفیدی و روز و خورشید و آتش بوده . در اساطیر چین، شمارهای فرد به سعد و فرخندگی یاد شده است( 321

از این رو در نزد چینای  . ونه که نزد فیثاغورثیان اعداد فرد غیرقابل حلّ و مذکّر بوده اند و ماهیّتی آسمانی داشتندهمان گ. است

وزع یا پرنده وابسته به ماه، سه . آسمانی، نامتغیّر و فرخنده. عدد مقدس، فرخنده، نخستین عدد فرد و عدد یانگ است« سه»ها 

. تائویسیم چینی یانگ مثبت و مذکّر و یین منفی و مونث است و زمینی و متغیّر هساتند  در( 264-261: 4963نشاط، .)پا دارد

یانگ منبع ناور  . از آمیزش این دو نیرو، آدمی و جهان به وجود می آید. هر دو، دو روح اند که گاهی توافق و زمانی تعارض دارند

 (413: 4939نامدار آزادگان، .)آسمانی و یین سرچشمه عظمت زمینی است

حتّای  . خورشید نیز در این مکتب خدای نمودار خصلت های یانگ با ماه خدای نمودار خلقت های یین ازدواج مای کناد  

 (42: 4933روزنبرک، .)آسمان و زمین نمودار جنبه های مکمّل کلیّت هستی به شمار می روند

و نازد  . ما و ماادّه و آب و زماین اناد   از این رو اعداد زوج نزد چینی ها نحاس و نامباارک و نشاانه تااریکی و شاب و سار      

( 261: 4963نشااط،  .)فیثاغورثیان اعداد زرد به منزله اعداد قابل حلّ محسوب می شوند بنابراین گذرا و مونث و خاکی هساتند 

 (939: 4932بهزادی، .)عدد سه از لحاظ نمادگرایی تائویی عددی نیرومند است زیرا دارای یک نقطه مرکزی تعادل است

در تائویسیم نوعی تثلیث دیده می شود که معتقد به اصل حیات به عنوان سه پروردگاار باه ناام هاای احادیّت       عدد سه

 (436: 4939چینگ، .)نخستین آسمانی، احدیّت گرانبهای آسمانی، احدیّت آسمانی طریقت بوده است

ازیاریس،  »: مصاریان باساتان   همچون خدایان سه گاناۀ قدرتمناد  . عدد مقدّسی است« سه»بدین ترتیب در اکثر مذاهب 

خدایان سه گانۀ یونانیان و رومیان که از یک سوی ژوپیتار و از ساوی دیگار    »درست مانند ( 93: 4933ویو، )«ایزیس و هوروس

: 4933ژیاران،  .: ک.ر)« .مارس و سومین سوی کوئیرنوس است و ژوپیتر با خدابانو ژونو و مینرو تثلیثی دیگر را شکل مای دهاد  

493 ) 

 در شاهنامه« سه»د عدد کاربر

تجلّیّات قدسی و آیینی اعداد در اساطیر ملّی ایران و همچنین در شاهنامۀ فردوسی، پیامد به کاارگیری اعاداد در جنباۀ    

و تمام مضارب آن است کاه  « سه»عدد : از این رو شاهنامۀ فردوسی حاوی مضامین عددی فراوانی از جمله. نمادین آن ها است

ت های حماسی و اساطیری شاهنامه و همچنین در کردارها، گفتارها، اندیشاه هاا و دیادگاه هاا، پنادها و      این مسئله در شخصیّ

یکی از جنبه های تجلّی اعداد در شاهنامه در مدّت زماان  . از جهات مختلف قابل پیگیری و توجّه است 111اندرزها، جنگ ها و 

تجلّی یافته و از طریاق اعماال و رفتااری کاه از آناان سار زده و بار         سلطنت یا زندگی یا قسمتی از زندگی قهرمانان داستان ها

. در این مورد می توان به مدّت زمان پادشاهی گیومرث اشاره کرد که سای ساال باود   . زندگی مردم تأثیرات شگرفی نهاده است

همچناین کااربرد   . اسااطیر اسات  عدد سی نیز در شمار اعداد معیار در سنّت عددی »البته باید به این مسئله نیز اشاره کرد که 

نیز گویاای هماین   ( 911×  411)، سیصد هزار (91×  4111)، سی هزار (9×  4111)، سه هزار (911×  41)مضارب آن سیصد 

 .عدد سه نیز به عنوان عدد پایه در تمام این مضارب، جایگاه خاصّی در سنّت عددی اسطوره دارد. امر است

: ان سای ساالۀ پادشااهی گیاومرث و پیامادهای آن در زنادگی ماردم اشااره کارد         در این مورد می تاوان باه مادّت زما    

 (22/:ج/4933فردوسی، .ک.ر)
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و « هازار »و « ساه »و حضور نمادین آن در اساطیر و همچنین در شاهنامۀ فردوسی، ترکیب « سه»از دیگر ترکیبات عدد 

ه هازار ساال، در دورانای کاه آفارینش جنباۀ       روح گیومرث س»است همچنین در روایات اساطیری آمده است که « سه و صد»

همچناین در  ( 341: 4936یااحقی،  )« .معنوی داشت با روح گاو نخستین یک جا می زیسات و بعاد باه روح او کالباد بخشاید     

 (124، 4939عفیفی، . )می باشد« سه هزار»اساطیر هر کدام از دوران سه گانۀ آفرینش 

 .رات آن اقدام جمشید در سه بار فراخ کردن زمین استو تاثی« سه»دیگر از کارکردهای نمادین عدد 

در سیصدمین سال از سلطنت جمشید زمین بر موجودات تنگ شد و جمشید به سوی فروغ روی آورد و با نگاین زرّیان   

 (39: 4931آموزگار، .)این عمل را سه بار انجام داد. خود زمین را یک ثلث فراخ کرد

: 4933یشات هاا،   . )جمکرد در سه طبقه برای جلوگیری از طوفان ملکوسان اشاره کارد  (قلعه)همچنین می توان به ساخت ور 

فرّة خدایی ا موبادی، فارّه شااهی و فارّة پهلاوانی و نیاز او        : همچنین جمشید در اوستا دارای سه فرّه یا فرّه ای با سه جلوه است( 432

 (943-946: همان).اوّلین پادشاهی که به طبقه بندی سه گانی جامعه اقدام کرده است

و پیشاه  ( بساودی )، دهقاناان (نیسااریان )، جنگجویاان (آثورباان )روحاانیّون  : بنا به روایت شاهنامه جامعه به چهاار گاروه  

این سه طبقه عبارتناد  . امّا در روایات قدیم تر اوستایی طبقات اجتماعی از سه تجاوز نمی کند. تقسیم می شد( اهتوخشی)وران

روشان و  )« شاید »همچناین ناام جمشاید در اوساتا باا ساه صافت        ( 2/39: 4933یشت هاا،  . )رزگرانروحانیون، رزمیان، ب: از

 (111: 4969صفا، . )توصیف شده است( زیبا)« سریز»و ( دارندة گله های خوب)« خوب رمه»، (درخشان

ها معانی رمازی دقیقای را در بار     سوم تجلّی اعداد در مفاهیم نام های اساطیری است به گونه ای که در برخی روایات ایرانی این نام

( 2/434: 4933یشات هاا،   .)که در زبان اوستایی ثراتئون به معنای سه نژاد است. در این زمینه می توان به نام فریدون اشاره کرد. می گیرد

سه پسار فریادون باا ساه      از این رو که با ازدواج(. 413: همان)همچنین این نام یادآور نام دختر میانی زردشت، شریتی به معنای سوم است

بناد هاش،   . )و در نهایت مفهوم ساه بهاره شادن جهاان را مای رسااند      . دختر سرو، شاه یمن، نژادهای سه گانه در آن دوران به وجود آمد

4931 :431) 

به معنای رسایدن باه یاک    »است که « تمهیدات عددی اسطوره»نکته مهم دیگر که در باب اعداد باید بدان اشاره داشت 

 (931: 4933زمردی، )« .سپس به اوج رساندن آن با افزودن یک شمارة دیگر استعدد و 

: 4933مک کاال، .)تأثیر تراکمیِ عدد، کشش را افزایش می دهد« اساطیر بین النهرین»به گفتۀ هنریتا مک کال نویسندة 

413) 

خیازد؛   هفاتم بار مای    از این رو در حماسۀ گیل گمش می بینیم که اوشش روز و شاش شاب باه خاواب مای رود و روز     

همچنین در حماسۀ انزو، سه خدا سعی می کنند و موفق به انجام کاری نمی شوند امّا خدای چهارم، نینورته اسات کاه توفیاق    

 (413: 4933همان، . )می یابد

باه  معیار این تمهیدات عددی بیشتر از سه به چهار از دو هفته . در شاهنامه نیز تمهیدات عددی اسطوره چشم گیر است

 .است 111سه هفته، از یک هفته به هشت هفته و 

 ساااااااادیگر سااااااااحرگه بیاااااااااوردمی 

 بااااه روز چهااااارم باااار آراساااات گیااااو    

 

 نیامااااااد زماااااای یاااااااد فرمااااااان کاااااای   

 چناااااین گفااااات باااااا گااااارد سااااااالرنیو    

 

 (2/413: 4933فردوسی، )

برد آن در مقطاع زماانی   از دیگر تمهیدات عددی اسطوری آوردن عدد سه با هسته های زمانی روز، هفته، مااه و ساال اسات و کاار    

 . است

در داستان بهرام و فرشیدورد، بهرام گور در نمایشی انبوهی دارایی های فرشیدورد به شاه می نویسد که سه ساال طاول   

 .خواهد کشید تا ثروت این مرد را در گنجینه ای آراسته توانیم کرد

 سیوم سال را گردد آراسته  همی نسشت گنج این خواسته

 (6/313: 4933فردوسی، )
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 .نگهبان مرغزار سه سال پدروار فریدون را به شیر آن گاو شگفت می پرورد

 بگفتش بدو گفتی پند را  فاارانک باااادو داد فااارزنااد را

 همی داد هشیار زنهار گیر  سه سالش پدروار از آن گاو شیر

 (69/ 4: همان)

 .شماردهمچنین در داستان سهراب مراحل رشد سهراب را فردوسی بر می 

 برش چاون بار رستم زال بود  چو یک ماه بود همچو یک سال بود

 به پنجم دل تیرو پیکان گرفت  چه سه ساله شد زخم چوگان گرفت

 (2/423: همان)

 :رود و گاه در زمرة تمهیدات عددی اسطوره، سه مقدمۀ چهارمین روز وقوع حوادث به شمار می

 سااااااه روز اناااااادرین نامااااااه رای آوریاااااام

 ی گااااردد خاااارد را درساااات  چااااو ایاااان را 

 چهااااارم چااااو گاااار ساااایوز آمااااد بااااه در   

 سااااااپهدار ترکااااااان ورا پاااااایش خوانااااااد 

  

 ساااااخن هاااااای بهتااااار باااااه جاااااای آوریااااام   

 بگاااااویم کاااااه درماااااان چاااااه بایااااادت بسااااات

 کلاااااه بااااار سااااار و تناااااگ بساااااته کمااااار     

 ز کااااااااار ساااااااایاوش فااااااااراوان برانااااااااد   

 

 (2/923: همان)

رساد کاه بادون تمهیادات عاددی خااصّ، عادد        گاهی نیز ساخت تمهیدی در این مورد چنان بدیهی و قوی به نظر می 

 :موردنظر مطرح می شود چنانکه بدون ذکر سه شب گذشته از شب چهارم سخن به میان می آید

 به خواب اندرون بود با رنگ و بوی  چهارم شب اندر بر ماهروی

 (2/919: همان)

 خویشکاری ها یا کنش های سه گانه

صلی او دانسته است از یک جهت یادآور سه اصل اساسی از اصاول دیان   سه کار بزرگ فریدون که فردوسی خویشکاری ا

و از جهتی دیگر عوامل تشکیل دهندة جامعۀ دلخواهی است که باا قطاع دسات    ( کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیک)زردشت 

مت ددمنشانه ضحّاک ستم و ددمنشی و حاکم کردن خرد بر ارکان پادشاهی و مجازات متجاوزان و ستمگران پایه هایی که حکو

را پادشاهی خردمدار، فریدون، ارتقا می دهد و بدین گونه جایگزینی هر یک از افراد جامعه در یکی از سه گاروه هاای روحاانی،    

ارتشتار و پیشه ور تدبیری است تا از آشوبی احتمالی که در نتیجۀ دخالت نا به جای افراد سه گروه در زمینه هایی که تخصّاص  

 :گیری شده باشدندارند، جلو

 ساااااپاهی نبایاااااد کاااااه باااااا پیشاااااه ور

 یکاااااای کااااااارورز و یکاااااای گاااااارزدار 

 چاااو ایااان کاااار آن جویاااد آن کاااار ایااان   

 

 باااه یاااک روی جویناااد هااار دو هنااار     

 ساااازوار هاااار کساااای پدیدساااات کااااار

 پاااار آشااااوب گااااردد سراساااار زمااااین 

 

 (39/ 4: 4933فردوسی،)

های سه گاناۀ او کاه    نخستین کنش از کنش. یی و خردفریدون شهریاری است بهره ور از فرّة ایزدی و آراسته به زیور دانا

 :کارکرد جهانی اوست، شستن جهان از بدی است و از سوی دیگر بند ضحّاک و سدیگر کین پدر

 فریااااادون زکااااااری کاااااه کااااارد ایااااازدی

 یکااااای پیشاااااتر بناااااد ضاااااحّاک باااااود   

 و دیگاااااار کااااااه گیتاااااای زنااااااابخردان   

 ساااادیگر کااااه کااااین پاااادر بازخواساااات    

 

 نخساااتین جهاااان را بشسااات از بااادی    

 کااااه بیاااادادگر بااااود و ناپاااااک بااااود  

 بپردخاااات و بسااااتد زدساااات باااادان   

 جهااان ویااژه باار خویشااتن کاارد راساات    

 



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 18

 (33/  4: همان)

. روم و خاور را به سلم بخشید و او را خاور خدای خواندناد . خویشکاری دیگر فریدون تقسیم کشورش میان سه فرزند بود

واندند و بخش سوم ایران و دشت نیزه وران را به ایارج بخشاید و او   بخش دوم ترک و چین را به تور بخشید و او را توران شه خ

 .را ایران خدای خواندند و نیابت به ایرج داد

 نهفتااااااه چااااااو بیاااااارون کشااااااید از نهااااااان

 یکااااای روم و خااااااور دگااااار تااااارک و چاااااین  

 نخساااااتین باااااه سااااالم انااااادرون بنگریاااااد    

 دگاااااااار تااااااااور را داد تااااااااوران زمااااااااین 

 از ایاااااان دو نیاباااااات بااااااه ایاااااارج رسااااااید 

 م دشاااااات نیاااااازه ورانهااااام ایااااااران و هاااااا 

 

 بااااه سااااه بخااااش کاااارد آفریاااادون جهااااان    

 سااااایم دشااااات گاااااردان و ایاااااران زماااااین  

 همااااااای روم و خااااااااور مااااااارو را سااااااازید

 ورا کااااااارد سااااااااالر ترکاااااااان و چاااااااین  

 ماااااارو را پاااااادر شااااااهر ایااااااران گزیااااااد  

 هماااااان تخااااات شااااااهی و تااااااج ساااااران   

 

 (413/ 4ج: همان)

تی  و مهار و  : رد بلکه سه شیء گرانبها را نیز بدو داددر این کنش فریدون تنها ایران و دشت نیزه وران به ایرج واگذار نک

: امّا در این میان کسانی که ایرج را ایران خدای خواندند از سه صفت گرانقدر برخوردار بودناد ( 413/ 4ج:همان.ک.ر. )تخت عاج

 (413/ 4همان،ج.ک.ر. )هوش، فرهنگ و رای

 ( 391: 4963بهزادی، )« .راز هستی و آفرینش بوده استدر دوران کهن هدف علوم از جمله شمار و اعداد رسیدن به »

باه  . دانساتند  مقدس می.. .و 61، 42، 3، 9ها و کلدانیان به دلیل تعداد خدایانی که داشتند عددهای که بابلی به گونه ای

کماک عادد    توان قانون های حاکم بر طبیعت را بهدیده های طبیعی متوجه شدند که میخصوص فیثاغورثیان ضمن مشاهدة پ

از نظر آنان عدد ذات اصلی هر چیزی است و عادد بار تماام جهاان هساتی      (. 91-23: 4931حسین شکرایی، . ک.ر. )بیان کرد

یاک اصال   »عدد در نزد بابلی هاا، ساغدی هاا و فیثاغورثیاان عباارت از      (. 91: 4931حسین شکرایی، . ک.ر. )حکومت می کند

: 4932بهازادی،  . )«می شود و منشأ همۀ اشیاء و هماهنگی نهفتۀ جاان اسات   اساسی است که سراسر جهان عینی از آن ناشی

زیرا واحد به خودی خود عدد محسوب نمی شود و قادر به توجیه کثرت موجود در جهان نیسات از واحاد تنهاا واحاد     »(. 934

 (. 491: 4933مدکور، . )«صادر می شود

ترین عادد در   گسترده« سه»از این رو »(. 391: 4963هزادی، ب)« بنابراین عدد حقیقت اشیاء و واحد حقیقت عدد است»

و نخستین عدد واقعی است، زیرا آغاز، میاان و پایاان دارد و بناابراین عاددی کامال      «(.491: 4933مدکور، )« عالم کثرت است

 (. 92: 4931حسین شکرایی، . )«سه تنها عددی است که با مجموع عددهای پیش از خودش برابر است. است

از « ساه »در شاهنامۀ فردوسی نیز چون آثار بیش از خود از طرفی ارزش آیینی و قدسی دارد و از طرف دیگار عادد   « سه»د عد

 . توان دیدهای شاهنامه نیز میآن را با کاربرد مشابه در داستاننمود  های پریان داردها و قصهاعدادی است که ریشه در افسانه

( ساه گاناه  )در باورهای ایرانی موالیاد ثالثاه   . دهدآفرینش و پدیدة هستی را نشان می لودای راز آکاربرد عدد سه به گونه

عدد کثرت نیروی آفریننده، رشد و حرکات باه   « »سه»گویی این که . های هستی استین گونۀ راز آلود آفرینش پدیدهگواه هم

 همگانی است و ماهیّت ساه گاناه جهاان باه عناوان     نیروی عدد سه، . جلو و غلبه بر دوگانگی، بیان کننده و ترکیب کننده است

ست و ساه مرحلاه   رود و تولید و حیات و مرگ، آغاز و میان و پایان، گذشته و حال و آینده اآسمان، زمین و آب ها به شمار می

 (. 939: 4932بهزادی، . )رسانداز این نظیر را می

ر ارتباط با آفارینش هساتی و نخساتین آفارینش خداوناد      در شاهنامۀ فردوسی د« سه»گری عدد  های جلوهاوّلین نشانه

فردوسی در دیباچۀ شاهنامه خرد را نخستین آفرینش خداوند می داند که نگهبان جان و پاسبان سه عضو چشم و گاوش  . است

این سه عضاو   از آن رو که هر چه از بدو نیک به ما می رسد از. و زبان ماست تا نیروی شناخت ما را به راه درست راهنمایی کند

 : است

 نگهباااان جااااان اساااات و آن سااااه پاااااس   نخسااااات آفااااارینش خااااارد را شاااااناس
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 سااه پاااس تااو چشاام ساات و گااوش و زبااان  

 

 کااازین ساااه باااود نیاااک و باااد بااای گماااان

 

 (4/3: 4933فردوسی، )

و  طاول، عارض  )ابعاد سه گاناه  : عالوه بر این ها بسیاری از امور در طبیعت به سه گونه و دسته منقسم شده اند از جمله

و حتّی در عالم مااوراء الطبیعاه نیاز    ( ماده، نبات و حیوان( )سه گانه)؛ موالید ثالثه (گذشته، حال و آینده)؛ ازمنۀ سه گانه (عمق

 . دوزخ، برزخ و بهشت قایل شده اند: به سه جهان

باه میاان نیااورده    فردوسی در وصف آفرینش عالم از موالید ثالثه سخن گفته است با این تفاوت که از مولود اول ساخن  

قانون عدد سه از قوانین رایج در حماسه است که در سایر صورت های مشاابه یاا نزدیاک باه آن هام      ( 3-4/6: همان.ک.ر.)است

تکرارهای سه گانه و اصوالً هر تکراری، معموالً برای ایجاد حالت تعلیق و تأکید بر قسمت هاای مهام یاا هیجاان     . شود دیده می

از انجاام   –معماوالً بارادران قهرماان     –گاهی برای تأکید بر لیاقت و شجاعت قهرمان، دو نفار دیگار   . یندانگیز در داستان می آ

 (442-444: 4933خدیش، . )کاری در می مانند و سومین بار قهرمان از عهدة کار بر می آید

استان های حماسای و حتای   در حقیقت هیچ چیز به اندازه تکرار سه گانۀ وقایع و شخصیت ها حجم زیادی از روایات و د

 . عامیانه را به خود اختصاص نداده است

قهرمان اصالی داساتان ساومین بارادر اسات یاا       : برخی از نمونه های تکرارهای سه گانه در شاهنامۀ فردوسی عبارتند از

در : برتاری دارد  سومین خواهر به خصوص برادر کوچکتر یا خواهر کوچکتر که از جهاتی بر دو برادر دیگار یاا دو خاواهر دیگار    

سه خواهر، دختران سرو، شاه کابال، آرزو، مااه آزاده، خاوی و    : داستان فریدون با دو تثلیث سه خواهر و سه برادر مواجه هستیم

سی و سه برادر، پسران فریدون، سلم تور و ایرج، فردوسی در داستان فریدون این رابطۀ سه گانه را در دو تثلیاث ساه خاواهر و    

 : کردن آن ها این گونه به تصویر می کشدبرادر در نام 

 زن ساااااااالم را کاااااااارد نااااااااام آرزوی

 زن ایاااااارج نیااااااک پاااااای را سااااااهی 

 

 زن تااااااااور را ماااااااااه آزاده خااااااااوی  

 کجاااا باااد باااه خاااوبی ساااهیلش رهااای     

 

 (4/416: 4933فردوسی،)

 . اما فریدون سه ویژگی نیز برای این دختران بر می شمارد که بایسته است دارا باشند

 و یااک پاادرسااه خااواهر ز یااک مااادر  

 

 پاااری چهاااره و پااااک و خساااروگهر   

 

 (  32/ 4:همان)

دلیار و جاوان و هشایوار،    . در این بخش از داستان ایرج برادر کهتر است که بر آنچه که دو برادر دیگر دارند برتاری دارد 

در حسود، دشمن خو او خواهان برقراری نظم و ترتیب و صلح و آشتی است اما دو برا. مهربان و در اندیشۀ دوستی و آشتی است

 (4/413: همان. )و جنگ طلب

این سه دختر، شنبلید، فراناگ و مااه   . از دیگر تکرارهای سه گانۀ شخصیت ها می توان از سه دختر برزین دهقان نام برد

و  6/133: هماان .ک.ر. )آفرید، هر یکی به هنری آراسته اند یکی چامه گوی، دیگری چناگ ناواز و سادیگر پاایکوب شکرشاکن     

134-139) 

 ( 2/213: همان. ک.ر)روی، موی و نژاد : همچنین در توصیف زنان نیز فردوسی سه چیز یا گوهر را برازندة زنان می داند

عدد سه از حیث نمادین حتی نمادگرایی تائویی عدد نیرومندی است زیرا دارای یک نقطۀ مرکزی تعادل است عدد ساه  »

. «فرزند را معرفی می کند و مفهوم آن نیاز در خاانوادة بشاری نیاز مانعکس اسات      الومیت سه گانه تثلیث؛ یعنی پدر و مادر و 

 ( 939: 4932بهزادی، )

در بسیاری از داستان های شاهنامه رابطۀ سه گانۀ پدر و فرزند به کار رفته است در داستان فریدون آبتاین پادر اسات و    

ار امّا گذشته از این رابطۀ سه گانه که بیان کنناده اصال   مادر فرانک همچنین در داستان ضحاک پدر مرداس و مادر زنی بدکرد
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بوجود بیاید، روابط سه گانۀ دیگری نیز بر شخصیت های داساتان حااکم   ( سه)اوّلیۀ آفرینش است که زوجی باید باشد تا فردی 

طۀ خجسته و مینوی راب. است که می توان این گروه های سه گانه را به گروه های دو و یک که مجموع آن سه است تقسیم کرد

فریدون، ایرج و منوچهر با رابطۀ همراهی و در عین حال تقابلی فریدون، کاوه و ضحّاک که دو نیروی اهورایی در تقابلی نماادین  

از جمله روابط دو به . با ضحّاک اهریمن خو قرار می گیرد این برخورد، بر خورد نمادین دو گانۀ خیر و شر، اهورا و اهریمن است

 : توان به موارد زیر اشاره کردیک می 

 ( دو شخصیت اهورایی و یک اهریمنی)رابطۀ دو به یک ( الف

 کاوه، فریدون و ضحّاک -ارمایل، گرمایل و ضحّاک  -ارنواز، شهرناز، و ضحّاک  -

 رابطۀ دو به یک ابزارها، حیوانات و قهرمانان ( ب

 ببر بیان، رخش و رستم  -. شان و جمشیدحلقۀ زرّین، تازیانۀ زرن -درفش، گرزة گاوسار و فریدون  -

 دو مار و ضحّاک  -آهن، درفش و کاوه  -

 ( یک حیوان یا شی و دو انسان)رابطۀ یک به دو ( ج

 و هفتواد  دوکدان، دختر -کرم، دختر و هفتواد  -درفش، کاوه و فریدون  -گاو برمایه، نگهبان مرغزار و فریدون  -

 رابطۀ سه گانۀ اهورایی ( د

 منوچهر  ایرج، فریدون و -فرود، کیخسرو و سیاوش  -کتایون، برمایه و فریدون  -نواز، شهرناز و فریدون ار -

 : رابطۀ سه گانۀ اهریمنی( ها

 ابلیس، کندرو و ضحّاک  -کاووس، ضحّاک و جم  -

یا هر ساه خاوب    از همراهی در این گروه های سه گانه می توان این گونه نتیجه گرفت که شخصیّت ها در این تثلیث ها

یا دو تاا خاوب اناد    ( جمشید در قسمتی از زندگی اش. )اند مثل فریدون آبتین و فرانک یا هر سه بدند، کاووس و ضحّاک و تور

 . افراسیاب، کرسیوز و کیخسرو یا شغاد، شاه کابل و رستم: یا دو تا بدند یکی خوب مثل. مثل کاوه، فریدون و ضحّاک: یکی بد

نماد اصلی عدد سه عبارت از مثلث یا سه گوشه و سه دایره در هم رفته است که وحدت تجزیه ناپاذیر   با توجه به این که

پدیده های سه گانی ممکن اسات در جزئیاات مرباوط باه افاراد      ( 939: 4932بهزادی، . )سه شخص از یک تثلیث را می رساند

 (434:4932پراپ،.)داستان با ماهیتّی توصیفی بیاید مانند سه سر اژدها

هاای حماسای    نماد سه گانۀ فرّ با توجّه به تمایلی که در باورهای زردشتی به عدد سه وجود دارد در اسطوره ها و داستان

در معباد  . رساد  متجلّی شده است ولی آنچه در کار فردوسی حایز اهمیت است این است که سه در یک شخص به وحادت مای  

ضحّاک در خواب فریدون را در میانۀ دو جنگجوی دیگار  . به وحدت می رسنداهریمن دو مار روییده بر دوش ضحّاک با ضحّاک 

می بیند این دو جنگجو را می توان نمادی از دو امشاسپند دانست که در تقابل با دیاوان و جااودان هساتند و در کناار هام باا       

یگر می تواند صورتی از دو فرّ از سه فریدون خویشکاری پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک را به کمال می رسانند و از جهت د

فرّة ایزدی، موبدی، فرة شاهی و فرة پهلوانی باشد که هر سۀ این صورت های نمادین در وحدت وجودی فریدون جلاوه گار مای    

شاود ولای دو    در داستان فریدون وجود مادّی پیدا می کند و خواب ضحّاک محقّق مای . شود از آن رو که در عالم پس از خواب

 :وی در داستان حضوری ندارندجنگج

 سه جنگی پدید آمدی ناگهان چنان دید که از کاخ شاههنشهان

 بااه باالی سرو و به فرّ کیااااان دو مهتر یکی کهتار اندر میاااان

 (4/33: 4933فردوسی،)

خواهناد بای    شیر میهمچنین در داستان اردشیر بابکان فرّة ایزدی در پیکر دو جوان در کنار شاه ظاهر می شوند و از ارد

ایان  . و دیگر بار در داستان کرم هفتواد دو جوان به اردشیر کمک می کنند تا بتواند کرم هفتواد را نابود کند. درنگ حرکت کند

تثلیث اردشیر و دو جوان و همچنین تثلیث فریدون و دو جنگجو جلوه گاه اهمیّت و . دو جوان نیز همان کاربرد نمادین را دارند

 (6/431: همان: ک.ر. )است« سه»د تقدُس عد
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های ساه گاناۀ    نیایش های کیخسرو نیز در سه مرحله یادآور جنبۀ تقدسی و اعتقادی عدد سه در نزد زردشتیان و نیایش

. از دیگر کنش های سه گانۀ قهرمانان این است که با توزیعی یکنواخت و یک شکل در داستان هاا ظااهر مای شاود    . آنان است

 .(دشوار یا سه سال خدمت کردنمانند سه کار )

 : کیخسرو بعد از کشتن افراسیاب و گرسیوز و مرگ کیکاوس در سه مرحله به نیایش یزدان و انزوای از خلق مشغول شد

باار  . بار دوم به مدّت یک هفته و روز هشاتم پهلواناان را باار داد   . بار اول به مدّت یک هفته و روز هشتم بر تخت نشست

 ( 996-1/923: همان.ک. ر. )هفته در هفتۀ ششم پهلوانان را بار دادسوم به مدّت پنج 

 سه گانه ها در رؤیاها 

های حماسای   رؤیا در پندار اساطیری برزخی میان عالم شهود و عالم غیب است در حقیقت بسیاری از رویدادهای داستان

 ( 331: 4939، سرّامی. )پیش از آن که در عالم بیداری وقوع یابند در خواب رخ می نمایند

امّا آنچه در بعضی از این خواب ها حایز اهمیّت است سه گانه هایی است که قهرمانان مثبت یا منفی در خواب می بینند 

که نشانۀ اتمام کار است در این خواب ها حضور داشته باشند و در حقیقت در این خاواب  « سه»گویا برای رسیدن به هدف باید 

از جمله موارد حضور سه گانه ها در رؤیا می توان به رؤیاای ضاحّاک در چهال    . ن کار و اتمام آن استنماد انجام یافت« سه»ها 

مرد جنگی شاهوار را به خاک می بیند که او را به اساارت گرفتاه و   « سه»ضحّاک . سال پیش از زوال فرمانروایی اش اشاره کرد

نقش خواب در گشادن رازهای سر به مُهار آیناده دارد و گشاایش راز    پالهنگ در گردن به دماوند کوه می برند این رؤیا نشان از 

 : نخواهد بود« سه»بی ارتباط با 

 چنااااان دیااااد کااااه از کاااااخ شاهنشااااهان

 دو مهتاااار یکاااای کهتاااار اناااادر میااااان   

 

 سااااه جنگاااای پدیااااد آماااادی ناگهااااان   

 بااااه باااااالی ساااارو و بااااه فاااارّ کیااااان   

 

 (4/33: 4933فردوسی،)

مرد جنگی را نماد فرّه ایزدی دانست که در وجود فریدون به وحادت مای   « سه» البته می توان از حیث نماد شناسی این

در حقیقت این دو . شخص از یک تثلیث را بیان می کند« سه»رسد و در حقیقت دو مرد جنگی و فریدون وحدت تجزیه ناپذیر 

ساام در خاواب مای بیناد کاه      ( 4/463: هماان .ک.ر. )جنگی دو عنصر کمکی است که به عنوان یاریگر وارد داستان شده اسات 

: هماان .)درفشی از کوه برافراشتند و جوانی که بر دست چپش موبدی و در دست راستش بخردی است، به سوی وی می شاتابد 

بابک شبی ساسان را تی  به دست بر پیلی مست به خواب می بیند که مردم به گرد وی جمع شده و به آفارین خاوانی   ( 4/463

آتش مقدس یعنی آذر گشسب، خرّاد و مهارد را باه نزدیاک وی    « سه»موبد « سه»بیند که  خواب میشب دیگر به . سرگرم اند

 (6/411: همان.ک.ر. )گویند ساسان یا فرزند وی به پادشاهی خواهد رسید خوابگزاران می. می برند

 . نماید آتش را باز میو « سه»هر روز سه بار در برابر آتش آذر ایستادن و نماز بردن بر آتش ارتباط قدسی و آیینی 

 از ایاااران ساااه مجمااار پااار آتاااش ببااارد   

 

 برفتنااااد  بااااا او سااااه هشاااایار و گ اااارد    

 

 ( 3/933: همان)

تکرار پدیدة سه گانی که در شاهنامه بسیار ظهور و بروز داشته است نه تنها در خویشکارهای فاردی یاا گروهای و یاا در     

وزیعی یکنواخت در مدت زمان جنگ هاا و رزم هاا و تعاداد جناگ هاا،      جزئیات مربوط به افراد قصه نمایان شده است بلکه با ت

به گونه ای جنگ بهمن با زابلیان سه روز و سه شب طول کشید و سرانجام بادی مخالف . رخ نموده است.. .استراتژی جنگ ها و

 . ورزیدن گرفتن و موجبات شکست فرامز را فراهم می آورد

 سااه رزو و و سااه شااب هاام باارین رزمگاااه    

 روز چهااااارم یکاااای باااااد خاساااات  بااااه 

 

 بااااه رخشاااانده روز و بااااه تابنااااده ماااااه   

 جهانااااادار گشااااات از دم بااااااد سااااارد  

 

 (133:/همان)



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 22

جنگ رستم با سپاهیان سه کشور شاه هاماوران، شاه شام و شاه بربرستان که با هم متحّد شاده اناد و رساتم هار ساه را      

 (2/31: همان.ک.ر. )اه در جنگ با ایران بودندسپاهیان انبوه افراسیاب سه م( 2/33همان . ک.ر. )شکست می دهد

پیاران  . کنناد  جنگ ایران و توران در سه جناح، پیران و گودرز سپاه ایران و توران را در هر یک به سه بخش تقسیم مای 

بخشی از سپاه را به سوی کوه به سرپرستی لهّاک و بخشی به سوی دریا به سرداری فرشید ورد و بخاش ساوم رویااروی ساپاه     

و دو بخش دیگر را به سرپرستی زنگله و گارگین  . گیو سپاه اصلی را به سرداری فرهاد رویاروی تورانیان می آراید. یران می ماندا

 (33،36/ 1: 4933فردوسی،.ک.ر. )به مقابله لهّاک و فرشید ورد گسیل می کند

ساپارد و   دیگر را به بارادر خاویش مای   بخشی را به بستور و بخشی : اسفندیار سپاه ایران را به سه بخش تقسیم می کند

 :فرماندهی بهرة آخر را خود به عهده می گیرد

 بیاراساااات باااار میمنااااه جااااای خااااویش 

 چااااو گااااردوی جنگاااای سااااوی میسااااره

 

 ساااااپهبد بااااادو لشاااااکر آرای خاااااویش  

 بیامااااد چااااو خااااور پاااایش باااارج بااااره 

 

 (3/213: همان)

قارار گارفتن   کمی در داساتان ظااهر مای شاود     یکی دیگر از کارکردهای عدد سه و پدیده های سه گانی که به صورت ترا

 . و در نهایت انتخاب راه سوم که کوتاه ترین و در عین دشوارترین راه است. قهرمان بر سر سه راهی است

سه . رو نهاد و گرگسار را با خود برد« رویین دژ»اسفندیار برای رهاندن خواهران و نبرد با ارجاسپ با دوازده هزار سپاه به 

اسفندیار سومین راه را که پر . یین دژ می انجامید که یکی سه ماه و دیگری دو ماه و سومین یک هفته زمان می گرفتراه به رو

 . بود و هفت خان دشوار داشت، برگزید.. .از شیر و گرگ و

 ساااه راه اسااات زیااادر باااه آن شارساااتان   

 یکااای در ساااه مااااه و یکااای در دو مااااه    

 ساااادیگر بباااارّد بااااه یااااک هفتااااه راه   

 

 خواناااادش پیکارسااااتان  کااااه ارجاسااااپ  

 ساااپه راه همااای راناااد باااا یاااد باااه راه      

 باااه هشاااتم باااه رویاااین دژ آیاااد ساااپاه    

 

 ( 229-3/222: همان)

 کنش های سه گانة اهریمن 

اسات کاه در ایان زمیناه عادد ساه       « ساه »ضحاک و ماران روییده بر دوش او یکی از جلوه های کارکرد اهریمنی عادد  

نماد کمال و انجام کار است سه سر و سه دهان ضحاک بیان کنناده تمامیّات و    «سه»کارکردی شوم و نحس دارد و چون عدد 

و سه سر و سه دهان مار پدیدة سه گانی است کاه باا مااهّیتی توصایفی در جزئیاات شخصایت هاای        . اوج بدکرداری در اوست

 . مصداق انسانی ابلیس و تجسّم نیروی شر است( اژدی دهاک)=ضحاک . داستان به کار می رود

ر اساس روایات کهن دیوی بسیار زورمند است که اهریمن وی را با سه دهان و ساه سار و شاش چشام بارای تبااهی       ب»

این تجسّم تباهی باید سه دهان داشته باشد تا بیشتر از یک بدن را بدرد و ببلعد و سه سر داشته باشد تاا بایش از   . جهان آفرید

تا شش جهت را ببیناد و چیازی از رماوز اساارت از چشامش پنهاان       محصول یک سر، حیله بپرورد و شش چشم داشته باشد 

 ( 313-313: 4936یاحقّی، )« .نماند

دو مار و ضحاک جلوة عددی دو و یک عدد ساه از بعاد اهریمنای اسات در حقیقات زنادگی فاردی و اجتمااعی انساان          

ان ضاحات در حقیقات ساه کانش اهاریمن      داسات . آمیزهای از کردارها و گفتار و پندارهاست به طور نسبی اهورایی یا اهریمنی

ضامن آنکاه ساه سار     . پندار، کردار و گفتار زشت را به حدّ کمال می نمایاند و داستان نیز ترکیب این عناصر باا یکادیگر اسات   

آز، )، دیاوان بازرگ   (سران دیاو )کماریکان : ضحاک و ماران روییده بر دوش ضحّاک می تواند نماد سه دسته یاران اهریمن باشد

 . و دیوان کوچک( و اژدهای دهاک اپوش

 دو مااااار ساااایاه از دو کااااتفش برساااات   

 

 غماای گشاات و از هاار سااویی جاااره جساات    
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 (4/31: 4933فردوسی، )

ظهاور ابلایس در هیاأت جاوانی     : ظهور سه گانه ابلیس بر ضاحاک اسات  « سه»از دیگر جلوه های نمادین اهریمنی عدد 

 :ظهور ابلیس در هیأت پزشکی مجرّب نیکخواه، ظهور ابلیس در چهره خوالیگری زبردست،

 چنااااان بااااد کااااه ابلاااایس روزی پگاااااه  

 

 111بیاماااااد بساااااان یکااااای نیکخاااااواه   

 

 باااادو گفاااات اگاااار شاااااه را در خااااورم   

 

 111یکااااای ناااااامور پااااااک خاااااوالیگرم  

 

 بسااااان پزشااااکی پااااس ابلاااایس تفاااات  

 

 بااااه فرزانگاااای ناااازد ضااااحّاک رفاااات     

 

 ( 4/16،13،31: همان)

 

باا  . سه روز و سه شب از دیگر کردارهای اهریمنی در خان ششم اسافندیار اسات   وزش باد و بارش پیاپی برف و باران در

سه روز و سه شب معنای بسیار و کثرت و فراوانی باارش بارف   . توجّه به این که عدد سه بیان کنندة مفهوم بسیار و کثرت است

 (3/131: همان.ک.ر. )را نشان می دهد

ر سه روز است که تکرار در این کردار، توزیعی یکنواخات و یاک شاکل    نامرئی شدن دیو د« سه»جلوه نمادین دیگر عدد 

 . دارد

اکوان دیو یا همان گور طالیی سه روز خود را از چشم رستم پنهان نگه می دارد و در چهارمین روز خاود را باه وی مای    

 . نمایاند

 ساااه روزش همااای جسااات از آن مرغااازار   

 چهااااارم بدیاااادش گاااارازان بااااه دشاااات 

 

 ساااپان شاااکار  همااای کااارد بااار گِااارد ا     

 چااااو باااااد شاااامالی باااارو باااار گذشاااات 

 

 (9/234: همان)

و در حقیقات  . ابلیس است که به خاورد ضاحّاک مای دهاد    « سه گانه»از دیگر کردارهای سه گانۀ اهریمن خورش های 

 ( 4/13: همان.ک.ر. )تمهید اسطورة عددی سه به چهار است

این کانش اژدهاا   . ز دیگر کنش های نمادین اهریمن استناپدید شدن اژدها در تاریکی در خان سوم رستم برای سه بار ا

است و سه نماد کمال و انجام و تمامیت کار است و قدرت تأثیر مجماوع را باا خاود    « تا سه نشه بازی نشه»یادآور ضرب المثل 

. ا بیدار می کنددر خوان سوم رخش با دیدن اژدها رستم ر. دارد و نتیجۀ کار وابسته به گذشتن از یک و دو رسیدن به سه است

 . اژدها در سیاهی شب ناپدید می شود

 باااااه گااااارد بیاباااااان یکااااای بنگریاااااد 

 

 شااااااااد آن اژدهااااااااای دژم ناپدیااااااااد 

 

 ( 2/26: همان)

کناد و چاون باار     بار دیگر که اژدها آشکار می شود رخش رستم را بیدار می کند و رستم بار دیگر رخش را سرزنش مای 

 : او را بیدار می کند، باز هم بر وی می آشوبدسوم اژدها رخ می نماید رخش با دلواپسی 

 دگاار باااره چااون شااد بااه خااواب اناادرون     

 سااایم ره باااه خاااواب انااادر آماااد سااارش  

 بغرّیاااااااااااااد آن اژدهاااااااااااااای دژم 

 

 ز تااااااریکی آن اژدهاااااا شاااااد بااااارون    

 ز برگساااااتوان کااااارده زیااااار و بااااارش  

 هماااای اتااااش افروخاااات گفتاااای بااااه دم

 

 ( 2/23: 4933فردوسی،)
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فتن به مازندران را می کند، پند می دهد و او را از ساه چیاز کاه کاس را از آن جاواز      زال کاوس را آن هنگام که قصد ر

 ( 42-2/44: همان.ک.ر.)اند نیاز و جهان و مرگ که هر سه در این نگاه ناپاک و اهریمنی: رهایی نیست، باز می دارد

گنج، رناج و  :ن سه چیز کار نیکو شوداما در مقابل این سه چیز، سه چیز دیگر را زال برای کیخسرو بر می شمارد که از آ

 ( 1/911: همان.ک.ر. )مردان مرد

به آن اختصاص یافته است و گروه سه چیز یا سه تان کاه در شااهنامه    « همه»عدد سه، نخستین عددی است که کلمۀ 

د گرایی تکثار را نیاز   همچنین نما. فردوسی از بسامد باالیی برخوردار است عدد تمامی است، زیرا شامل آغاز، میان و پایان است

. در بر می گیرد از آن رو که عدد یک، عدد دو را بوجود می آورد و عدد دو عدد سه و عدد ساه هماۀ اعاداد را ایجااد مای کناد      

 ( 931-939: 4932بهزادی، . ک.ر)

 کارکرد سه گانة ساختاری داستان های شاهنامه

ارد به گونه ای که سرنوشات هار یاک از قهرماناان اصالی      در ساختار داستانی شاهنامه عدد سه نیز انعکاسی چشم گیر د

دگرگونی سرنوشت هر یک از قهرمانان به زاویه ای یک مثلاث مای ماناد کاه دو     . داستان دستخوش دگرگونی بنیادین می شود

باه   در داستان ایرج و سلم و تور، شاهد اوجگیری ایرج تاا رسایدن  . ضلع آن حرکت از حضیض به اوج و از اوج به حضیض است

شاهنشاهی ایرانیم اما درست در واپسین نقطۀ طیّ طریق از نقطۀ حفیض به نقطۀ اوج، ایرج به دست برادران خویش از پاای در  

 . افتد می آید و از اوج تعالی و قدرت به حضیض مرگ فرو می

ووس باه یااری   کاا . به آسمان بر رفتن کاووس یکی دیگر از نمونه های اوج و حضیض سرنوشت قهرماناان داساتان اسات   

 (2/33: همان. )امّا به دلیل خستگی بال های عقاب ها دوباره به خاک فرو می افتد. عقابان گرسنه از خاک به افالک می رود

بدین سان همۀ قهرمانان حماسه از خاک بر می آیند و در خاک می شاوند حتای اگار در فاصالۀ خااک و خااک تاا اوج        

 ( 361: 4939سرّامی، . ک.ر. )ز و انجام سرنوشت این قهرمانان از پختگی نشانی نیستآسمان عرش خدا بالیده باشند میان آغا

همچنین در هر یک از داستان های شاهنامه شاهد نمایش تقدیر بر زندگی قهرمانان داستان هستیم در حقیقت قهرمانان 

آن تالش قهرمانان برای رهایی از باازی   داستان در مثلث تقدیر گرفتارند یک ضلع این مثلث بازی های تقدیر است و ضلع دیگر

نقشه خود را پیاده می کند و نقطه ای را که خود از آن آغازیده و نخستین ضلع مثلث را باا آن  »اما سرانجام تقدیر . تقدیر است

ساه   رسم کرده است به نقطه ای که قهرمانان در کوشش های خود به آن رسیده اند، به هم می پیوندد داساتان را در حصااری  

 (. 643-643: 4939سرّامی، )« .گوش به دام می اندازد

در داستان فریدون ایرج سرانجام اندرز پدر را نادیده می گیرد و با پای خویش به مثلث برگردد و به دست تور کشته مای  

 (443-4/446: 4933فردوسی، : ک.ر. )شود و بدین ترتیب نقشه تقدیر را جامۀ عمل می پوشاند

تم را بر زمین می زند، رستم به نیرنگ از چنگ او خالصی می یابد در حقیقت سهراب به فرماان تقادیر   وقتی سهراب رس

در نسخه بدل های شاهنامه فردوسی بارای کاار ساهراب    . کشندة خویش را رها می کند تا در نبردی دیگر وی را از پای درآورد

 . و جوانمردی[ تقدیر]دل، زمان : سه دلیل می آورد( رهایی رستم)

 دلیاااار جااااوان ساااار بااااه گفتااااار پیاااار  

 یکاااااااای از دلاااااااای و دوم از زمااااااااان

 

 بااااداد و ببااااود ایاااان سااااخن دلپااااذیر    

 گماااااان ساااااوم از جاااااوانمردیش بااااای  

 

 (. 2/439: همان)

دوران فرمانروایی ضحّاک الگو گرفته از ». در الیه های ساختاری داستان ضحّاک نیز می توان تأثیر پدیدة سه گانی را دید

 ( 69: 4934جهان پور و حق پرست، . )«.هزاره های اسطورة آفرینش استسه دورة مشخص از سه 

 از پیدایش ضحّاک تا بیهوشی بر اثر آگاهی از سرنوشت؛ : دوران اوّل -4

 از پیدایش فریدون تا آگاهی ضحّاک از وجود او گاو برمایه؛ : دوران دوم -2

 ( 34-31همان، : ک.ر. )از کشته شدن برمایه تا اسارت ضحّاک در دماوند کوه: دوران سوم -9

 نتیجه
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در اساطیر ملل ریشه دارد و همان طور که در متن مقاله آمد، این عدد اهمیّت چشام گیاری داشاته    « سه»اهمیّت عدد 

. از طرفی آیین ها و مکاتب زیادی در سراسر دنیا بر پایۀ این عدد استوار اسات . است و به فرهنگ و ملّت خاصّی اختصاص ندارد

های گوناگونی در زمینه های اساطیر و ادیان ملل مختلف هستم، حتّی در برخی متون مقادّس هام    د تثلیثبه گونه ای که شاه

بر می خوریم این عدد در کل حاوی مفهوم فیثاغورثی آغاز، میان و انجام بوده، نمایندة صالح و اتمام « سه»به مضامینی از عدد 

یری، دینی، عرفانی، صوفیانه، فقهی و حتی طبیعت مجال ظهور و بروز و کمال است و حتی در زمینه های مختلف از قبیل اساط

تجلّی عدد سه در ادبیّات فارسی به خصوص در شعر شاعرانی چون فردوسی، خاقاانی، نظاامی، سانایی، مجیرالادّین     . یافته است

در ایان جساتار   . ه ای دیگار اسات  امّا در این میان چگونگی کاربرد این عدد در شعر فردوسی باه گونا  . بیلقانی، انوری نمود دارد

 .برخی بهره وری های فردوسی از قابلیّت های نمادین عدد بررسی شده است

سیصد، ساه هازار، سای هازار و     »عدد معیار در اسطوره و حماسه است و همچنین عدد سی و مضارب آن « سه»ا عدد 4

 .در شمار اعداد معیار در سنت عددی اساطیر و حماسه است« سیصد هزار

بیشتر در مقطع زمانی مورد توّجه بوده است و در زمرة تمهیدات عددی اسطوره، مقدمۀ چهاارمین  « سه»کاربرد عدد  ا2

 .روز وقوع حوادث به شمار می رود

 (آبتین، فرانگ و فریدون. )بیانگر الوهیّت سه گانۀ تثلیث یعنی پدر و مادر و فرزند است« سه»ا عدد 9

ه دو و یک که مجموع آن سه می شود در بسیاری از داستان های شاهنامه دیده می ا تقسیم گروه های سه گانۀ ب1

 (کاوه و فریدون و ضحاک. )شود

                        2                   4 

 :ا همراهی گروه های سه گانۀ شخصیت های داستان3

 آبتین، فرانک و فریدون: ا هر سه خوب4

 ضحّاکابلیس، کندروی و : ا هر سه بد2

 کاوه، فریدون و ضحّاک: ا دو تا خوب، یکی بد9

 فریدون، کندرو و ضحّاک: ا یکی خوب، دو تا بد1

سه سر و سه پوز و شش چشم : مانند. ا پدیدة سه گانی ممکن است در جزییات قهرمانان قصّه با ماهیّتی توصیفی بیاید6

 ضحّاک

ر هستی مادی انسان در مثلث پادر و ماادر و فرزناد نماود     ا در داستان آفرینش نیز عدد سه حضوری چشم گیر دارد د3

تواند این داساتان باازآفرینی    پیدا می کند و در اساطیر در تثلیث زروان، اهریمن و اورمزد و همچنین در داستان ضحّاک که می

محصاول شاک   اهاریمن  . جمشید، ضحّاک و فریادون ( 63: 4934جهان پور و حق پرست، . ک.ر.)اسطورة مزدایی آفرینش باشد

و همچنین اورمزد و فریدون دو نیروی برجستۀ نیکی و اهورایی هستند . زروان است و ضحّاک محصول کفر و ناسپاسی جمشید

 .که پایان بخش دوران سیاه سلطۀ اهریمن اند

ا تکرار پدیده های سه گانی ممکن است در خویشکاری های فردی یا حقیقی یا گروهی و همچنین در سرتاسر حرکات  3

 .واقع شود 111ها و جنگ ها و رویدادها و 

سلم و تور و )یا سه دختر گریسوز، سه برادر ( سه دختر شاه یمن)ا تکرار پدیده هاو گروه های سه گانی مثل سه خواهر3

با توزیعی یکنواخت و یک شکل در جای جای شاهنامه و به خصوص در دو داستان ضحّاک و فریدون ظاهر می شاود و از  ( ایرج

 111، سه سال خدمت کردن و (رستم)سه کار دشوار، سه روز شراب خوردن . سه گانی سه روز و سه شب: گونه اند این

ا از دیگر نمودهای تکرار این است که پدیدة سه گانی به صورت تراکمی در قصّاه ظااهر شاوند مثال ساومین کاار و       41

جنگ ها است و یا سومین راه کوتاه تارین و عاین حاال    ماموریّت دشوارترین همه است یا سومین جنگ سخت ترین و بدترین 

 .مثل بر سر سه راهی قرار گرفتن اسفندیار که راه سوم پر خطرترین راه است. پرخطرترین راه است

از این رو که سه نماد کمال ها . و یا ممکن است دو بار نتیجۀ منفی داشته باشد و فقط در سومین بار به پیروزی بینجامد

 .ار استو تمامیّت ک
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ا گاهی تکرار های سه گانه به آسانی تکرار می شود ولی گاهی شاعر برای پرهیز از تکرار این پدیده ها و جلاوگیری از  44

بسط و گسترش رویدادها و برای باز کردن گره های داستانی عنصر یا عناصر کمکی وارد داستان می شوند و تثلیت دیگر را مای  

یا دو جوانی که اردشیر را بر در غلبه بر کارم  . در هفت خان رستم که نمادی از فرّة ایزدی استمثل ظهور سیمرغ یا غرم . سازد

 .هفتواد راهنمایی کردند

دو جوان یاریگر و اردشیر یا رستم و اسفندیار و سیمرغ یا ارمایل و گرمایال و فریادون و یاا در داساتان اردشایر و کارم       

. است عنصر ثالثی است که وارد داستان می شود تا راهنمای اردشیر و سپاهیانش باشدهفتواد، تیر پرتابی که بر سر آن نامه ای 

و عنصری است که نخستین اقادام را باا   . در حقیقت این عنصر یا عناصر کمکی برای سه گان شدن رویدادها وارد قصه می شود

 .دومین یا دومین را به سومین پیوند می دهد
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 مجد خوافی، بهترین الگوی نثر مسجّع سعدی روضة خلد
 عبدالغفور جامی رودی

 دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور مشهد

 وفیق جامی رودیت

 دیتوحید جامی رو
 چکیده

گزاری برای اسالم و ایران  پرور خواف در دامن خود رجال علمی، سیاسی، ادبی، مذهبی و نظامی خدمتخیز و ادبسرزمین رجال

کران است که نزدیک به پنجاه سال درنیمۀ اول قرن هشتم هجری برای ای ازاین دریای بیپرورش داده است که مجد خوافی قطره

روضۀ »ق کتاب .ه 399وی بعد از بیست سال دوری از وطن به تشویق دوستانش درسال . ج برده استکسب علوم عقلی و نقلی رن

این کتاب را نیز فردی همنام و . در آن تجدید نظر نمود 393باب تألیف و درسال  43را به تقلید از گلستان سعدی در « خ لد

. دهدنهد و به خود  نسبت مینام می« خارستان»ده، آن را باب چاپ نمو 46در  4923همشهری مجد خوافی در هندوستان  در سال 

کنزالحکمه، ترجمۀ منظوم جواهراللغه زمخشری و دیوان اشعار نیز داشته است که : مجد خوافی عالوه بر روضۀ خلد سه اثر دیگر به نام

خالف سعدی که غالباً ابیات را برای روشن  مجد خوافی بر. تاکنون اثری از آنها در دست نیست ولی در روضۀ خلد از آنها نام برده است

کشد تا قریحۀ خود را بیازماید و استعداد شعری آورد، معموالً عبارات منثور را یک بار دیگر به نظم می شدن حکایت و در ادامۀ آن می

الی حکایات روضۀ خلد ر البهد. حکایات موجود در این کتاب همانند گلستان به نثر آمیخته به نظم است. خود را به رخ خواننده بکشد

اساتیدی که در تکوین شخصیت مجد نقش داشتند یکی . توان یافتهایی از زندگی مجد خوافی و تاریخ خواف و کرمان را میگوشه

زیادی  ۀمجد خوافی عالق .یکی نیست 333الدین خوافی است که با صاحب مجمل فصیحی متولد عالمه عماداالسالم و دیگری فصیح

و  سیستانن، لرستا، کرمان ،هرات، طبس ،از جمله به نیشابور .ها داشتر دادن به آنها و تذکّگو با انسانو و سیاحت و گفت به سیر

  .است کردهامرار معاش و از طریق پند و اندرز و تذکر دادن از جمله دانشمندانی است که به سختی  وی .است کردهشیراز مسافرت 

 .وضۀ خلد، گلستان، سعدی، مجدخوافیخواف، سعدی، ر: هاکلیدواژه

 مقدمه-4

خداوند بشررا با فطرت جستجوگری آفرید، جستجو برای کشف حقیقت ؛ به همین دلیل انسان به طورذاتی پژوهشگر 

« اَلحِکمَۀ  ضالَّۀ  المُ مِن»(:ع)زیراکه به فرموده حضرت علی. است وبرای رسیدن به حقیقت ودریافت حکمت تالش  می کند

 (4،ج233:4931آمدی، : ، به نقل از1:4933اسحاقیان،) .جویی گمشده م من استحقیقت 

آیینه تمام نمای حقایق گذشته یک ملت و برای نسل های جوان و آینده فرهنگ هر قوم شناسنامه آن  ،تاریخ یک ملت

 (مقدمه4:4931حراری، ا.)ملت بدون فرهنگ و تاریخ و گذشته یعنی ملت بدون شناسنامه و بدون اصالت و هویت .قوم است

یکی از شاعران  گران قدری که به تألیفات متعددی از جمله روضه خلد دست زده است مجد خوافی است که آن رابه 

شاعرانی همچون جامی در کتاب بهارستان، قاآنی شیرازی در پریشان،  .تقلید از گلستان سعدی به رشته تحریر درآورده است

که پرداخته انددر خارستان به تقلید از گلستان سعدی  (خوافی)ستان و حکیم قاسمی کرمانیلِمُمیرزا ابراهیم خان تفرشی در 

 .سعدی قرار داد گلستانتوان در ردیف  البته هیچ یک را نمی

با توجه به این که شهرستان خواف مهد مردان بزرگ و کانون پرورش عالمان و فرهیختگان و سمبل سادگی و صداقت 

. او بپردازیم« روضه خلد»برآن شدیم  تافقط به گوشه هایی از زندگی مجد خوافی پرداخته ونگاهی گذرا به دراین مقاله  است

 :امیداست  انتقادات وپیشنهادات سازنده راهگشای تحقیقات بعدی باشد زیرا که

 مثل زنند به الفاظ خویش مردم خواف          که کارنیک نیاید زمارد ل تره ولااااوخ

  (221:4932خوافی)ر توان ساختن زجاوهرمس   نه تیر خوب توان کرد از سَناچه دوخ نه ذوالفقا
ازطرفی دیگر درخواف چندین نفر بانام مجد خوافی درعرصه علم وسیاست پابه عرصه ظهورگذاشتند ازآن جمله 

به ( وزیرتیموری)مجد خوافی. مجدخوافی وزیر وسیاست مدار دوره تیموریان است که نباید اورابا م لف روضه خلداشتباه گرفت
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سال در دستگاه ابوسعید و شاهرخ  91پدرش خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی نزدیک به  .خانواده ای دیوان ساالر وابسته بود

ساخت مسجد گوهر شاد مشهد،مدرسه ی غیاثیه ی خرگرد خواف ومزار موالنا ابوبکر تایبادی از اقدامات برجسته . وزارت داشت

 .زارت اوستی زمان و

 

 روش جمع آوری اطالعات-1

... بی شک برای جست وجو درآثار باستانی خواف وآثار اندیشمندان خوافی از راه های مختلفی چون،مشاهده ومطالعه و

ولی چون موضوع این تحقیق به بررسی یک اثرنوشتاری وم لف آن مربوط می شودترجیح دادیم از روش .می توان استفاده نمود

استفاده کنیم؛ به ویژه این که درموضوع موردنظر کتاب های بسیاری نوشته شده است که اگرچه تهیه ( ابخانه ایکت)مطالعه

ممکن نشدولی خوش بختانه منابع زیادی ...برخی از آن ها هم چون تصحیح روضه خلد توسط جناب دکتر عباسعلی وفایی و

 .یدجمع آوری گردید که استفاده آن ها راه گشای تحقیق ماگرد

 

 دوران طالیی خواف-9

 :خواف را چنین توصیف کرده است( ق-ها)در قرن نهم  ،«روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات»صاحب ،اسفزاری 

بوده خاک پاک آن همیشه منشأ سالطین عالی قدر وف حول ِعلما و مَشایخ ِ مُنشَرِحُ الصَّدر واَعاظِمِ وُزَرا و اَکابِرِ مُل وک و ا مَرا  »

، به 4،ج13:4931زنگنه قاسم آبادی، ).«گویی آئین فصاحت و قوانین بالغت از آن مُوضع شریف اِشتِهارو انتشار یافته وهست

بااین که منابع معتبر تاریخی حکایت می کنند که سرزمین رجال خیز و ( 433:روضات الجنات فی اوصاف الهرات،بی تا:نقل از

باز هم در دامن خود رجال  ،ن در پیشرفت فرهنگی اش نقش م ثری داشتهادب پرور خواف اوضاع جغرافیایی و سیاسی آ

ها و رجال  واضح است که رشد شخصیت .مذهبی و نظامی خدمت گزاری برای اسالم و ایران پرورش داده است ،سیاسی ،علمی

امدار خواف توجه شود در بستگی مستقیم به پیشرفت آموزش و پرورش هر منطقه دارد واگر در این بعد زمانی  فقط به افراد ن

طوری که اغلب مورخین در قدیم زوزن را به واسطه داشتن عالمان فراوان  ،می یابیم که از فرهنگ بسیار غنی برخوردار بوده

زوزن به آسیایی » :نامیده اند و علی بن حسن باخرزی در قرن پنجم گوید که(. 23:4933زنگنه قاسم آبادی،)«بصره کوچک»

جای تردید باقی نمی ماند که زمانی خواف در دوران طالیی فرهنگ (23:4933همان،).«دار دانش می چرخدماند که بر م می

 ،شامات ،علمای این منطقه در بغداد. برده اند به سر می برده که حتی کشورهای دیگر جهان از وجود دانشمندان آن بهره می

کرمان  ،طوس ،به تدریس مشغول بوده اند و یا در والیات ماوراء النهر سمرقند و سایر والیات مثل نظامیه نیشابور و هرات ،بخارا

خوارزمشاهیان و تیموریان به امارت و وزارت مشغول بوده اند و در  ،سلجوقیان ،و بالد دیگر قاضی القضات و در دربار غزنویان

در کشور « مآثر االمرا»و « ان سخنبهارست»برخی از دانشمندان مثل عبدالرزاق خوافی صاحب (ق –ها )قرون دهم و یازدهم 

از آنجا پیداست که در قرن  ،اهمیت علمی و فرهنگی و سیاسی خواف .هندوستان و دربار هند خدمات فرهنگی نموده است

خواجه نظام الملک توسی وزیر مَلِکشاه در خرگرد خواف نظامیه ای در حکم دانشگاه امروزی تأسیس کرد و بعد (ق-ها)پنجم

که خواف در  است این امور دلیلی بر آن .یر احمد خوافی وزیر شاهرخ تیموری مدرسه غیاثیه را در آنجا بنا نهادغیاث الدین پ

ولی بعدازسقوط تیموریان وظهورصفویه وکم توجهی .بغداد و نیشابور بوده است ،هرات ،ردیف شهرهای بزرگ هم چون مرو

 .کاسته شدسالطین به تدریج از موقعیت علمی،سیاسی وفرهنگی خواف 

آنچه که باعث رشد فکر و فرهنگ و ادب خراسان و از جمله خواف در دوره های گوناگون به ویژه دوران سلطان حسین 

 .بایقرا گردید،ویژگیهای کلی دوران حکومت سلطان حسین بایقرا بود که به اختصار به آن می پردازیم

آنان،قدرتی فراگیر نبود، در چنین شرایطی که حکومت های قدرت تیموریان در ایام زمامداری واپسین حکمران مقتدر -4

مختلفی وجود داشت، استبداد در مفهوم فراگیر و همه جانبه آن امکان ظهور نداشت و قوانین و قواعد جزمی و متعصبانه 

ی جهان شمول حکومت مقتدر عرصه بروز نمی یافت، حکومت های محلی برای آنکه اگر حوزه قدرتی فراگیر نیافته اند،آوازه ا

بیابند و نام آنان به نیکی شهرت یابد و ماندگار شود، شاعران،نویسندگان و در یک کالم اهل فرهنگ و ادب را پاس می داشتند 



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 31

و ارج می نهادند با نوشتن نامه ها و درخواست های متعدد تالش می کردند تا مردان نامداری چون خواجه نظام الملک خوافی 

 .حمد خوافی و دیگران را به دربار خود بیاورند و آنان را حمایت کنندو خواجه مجد الدین م

سلطان حسین بایقرا به رغم آنکه حاکم مقتدری نبود،نتوانست دورانی از امنیت و آرامش را در قلمرو خود پدید آورد،تحقق -2

رگیری با یکدیگر مشغول بودند و این بیشتر به ستیز و د،این مهم تا حدود زیادی به خاطر این بود که قدرتهای مهم آن دوران

سبب شد تا هرات از دستبرد و تاخت و تاز در امان بماند و چون اقتدار سیاسی و نظامی نداشت سعی می کرد با جذب فرهنگ 

 .مردان نامی روزگار و دعوت از آن ها برای حضور در تختگاه هرات،برای خود هویت فرهنگی دست و پا نماید

ی خراسان و قرار داشتن هرات به عنوان گذرگاه ارتباطی شرق و غرب جهان آن روزگار، ثروت و رفاه موقعیت جغرافیای-9

بیشتری را برای مردم خراسان در برداشت،این زمینه ها و شرایط مناسب، بستر سیاسی و اقتصادی رشد فرهنگ را به طور 

 .بالقوه فراهم ساخت

ون توجه و اهتمام هرات نشینان قرار گرفت و از هیچ مساعدتی برای پیشبرد با توجه به زمینه های مناسب، فرهنگ در کان-1

آن دری  نشد و حکومت بدون آنکه خود را در چارچوب توجه به خواص اهل فرهنگ محدود کند،چتر حمایت خود را گسترده 

سیاسی و فرهنگی در دوره  بود و طیف وسیعی را در خود جای داده که از این میان سهم بسیار باالیی از مناصب و مقامات

 .تیموریان و از جمله در دوره سلطان حسین بایقرا،به فرهنگ مردان خوافی اختصاص داشت

یکی دیگر از عواملی که به رشد فرهنگ و جذب عالمان و اندیشمندان در دربار هرات یاری رساند وجود تسامح و تساهل -3

که به اعتقاد بسیاری به تسنن اشتهار داشتند و هم چهره هایی مذهبی و سیاسی است، در هرات هم کسانی می زیستند 

زندگی می کردند که به تشیع اشتهار داشتند،این طیف وسیع اعتقادی در کنار هم می زیستند،این فضای آمیخته با تسامح 

ری معتقدان و پیروان را بپذیریم که ستیزهای فرقه ای مذهبی و درگیاگر این نکته. مذهبی یکی از جذبه های مهم هرات بود

مذاهب گوناگون با یکدیگر از عوامل مهم انحطاط تمدن اسالمی بوده است،پذیرش نقطه مقابل،یعنی این سخن که عدم وجود 

این ستیزها و درگیریها به رشد و بالندگی فرهنگ و فراهم آمدن امنیت و افکار و اندیشه ها یاری رسانده است دشوار نخواهد 

 .بود

 موالنا مجد خوافی4-

استاد ابراهیم زنگنه درکتاب سیمای هزار ساله خواف از هشت شخصیت باعنوان مجد خوافی نام می برد که مشهورترین 

 ...(یم وروضات الجنات؛هفت اقل:به نقل از 91و99:4932زنگنه قاسم آبادی، ).می باشد« روضه خلد»آن ها م لف 

 ...دَمی         ز دَریا، چه گیاارم به جُز شبنمی،گشایم زخاااااوافِ خراسان

 (3و3:4933ساعدی رودی،)گنجِ خ لود  «روضااه خ لد»که گااااویِ بَالغت رُبود        بخوان« مَجدی»ز

ش که در مقدمه بر اساس گفته های خود مجدالدین خوافی از نویسندگان نیمۀ اول قرن هشتم هجری می باشدکه

اگر دوران ( 6:4932خوافی،).«پنجاه سال برای کسب معقول و منقول رنج برده ام که ق رب من»ذکر نموده  393کتابش در سال 

بین  سال حساب کنیم نتیجه این خواهد شد که تاریخ تولدایشان حدوداً 33یم و سن ایشان را نمایساله را اضافه  3کودکی 

 ( 31:4931احراری،).بوده است هجری 631 تا633های  سال

این . به تقلید از گلستان سعدی فراهم آورد« روضه خلد»ای به نام   او از جمله استادانی است که توانست مجموعه 

درهندوستان چاپ و در انتساب آن به مجد خوافی « خارستان»هجری قمری به نام  4923مجموعه، همان است که در سال 

؛فیروزی 3ج411:4969صفا،).که نام مجدالدین خوافی و انتساب او به خواف در متن آمده است تردید شده است؛ در حالی

مجد خوافی کتاب . اشتباه نکرد« خارستان»را بامجد خوافی م لف« روضه خلد»وباید مجد خوافی صاحب (.13:4939مقدم،

هجری به  399رن هشتم شبیه است، در سال روضه خلد را که با انشایی منسجم و زبانی که از هر حیث به زبان نویسندگان ق

 .پایان رساند

 هفتصد وسی وسه زهجاارت بود            ماه شوّال وغ ااارّه خااارداد

  (3:4932خوافی،)که در روضه پیش اهاااال قبول            مجااد خوافی به فرّخی بگشاد  

http://aboutkhaf.blogfa.com/post-14.aspx
http://aboutkhaf.blogfa.com/post-14.aspx
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این کتاب مشتمل بر هجده باب است و در  (3،ج411:4969صفا،).در آن تجدیدنظر کرد 393بار دیگر در سال  

این هجده باب، متضمن ( 2،ج33:4934هشت ؛ زنگنه قاسم آبادی،:4932خواف،).خارستان فقط شانزده باب آن چاپ شده است

و تعدادی آیات و احادیث و اخبار و حکمت است و خود در دو جا ( بیت 2211: در مقدمه وفایی)بیت  2411حکایت و  121

که تمام اشعار کتابش که بدان ها تمثیل یا استدالل کرده، به استثنای دو مورد، از خود بیان کرده 

ترجمه منظوم جواهر اللغه زمخشری  کنزالحکمه،:مجد خوافی عالوه بر روضه خلد سه اثر دیگر به نام(.ده:4932خوافی،).اوست

. نام برده، ولی تاکنون اثری از آنها پیدا نشده استدیوان اشعار نیز داشته است که در روضه خلد از آنها  و(42:4932همان،)

شودولی اثر تقلید درآن به کلی   مقام فراهانی، از بهترین تقلیدهای گلستان محسوب می  روضه خلد گرچه در کنار منشآت قائم

 .به پای گلستان نمی رسد آشکار است و

آورد، معموالً عبارات منثور را یک  و در ادامۀ آن میمجد خوافی بر خالف سعدی که غالباً ابیات را برای تبیین حکایت 

کشد تا قریحه خود را بیازماید و استعداد شعری خود را به رخ خواننده بکشد؛ از این رو بعضی ابیات، آن  بار دیگر به نظم می 

 .اند که خارج از آن، مفهوم رسا و کاربرد خاصی ندارند قدر به متن وابسته

 

 نوشتن روضه خلدانگیزه مجدخوافی از-0

الهام بخش بسیاری از ادیبان و شاعران واقع  جهانی یافته وآثاری است که مقبولیتی  کمیاب تریناز « گلستان سعدی»

موالنا مجد خوافی، شاعر ادیب « روضه خلد»تصنیف شده، « گلستان»یکی از پرتوفیق ترین آثاری که در معارضه ی .شده است

 .و عارف قرن هشتم است

و  (آغازکتاب1:4932همان، )سال ازوطن دور بوده فی در ابتدا از خواف مهاجرت کرده به مدت بیست مجد خوا

پس از بازگشت از کرمان، دوستان و نزدیکان از او می خواهند . بیشتراین دوران را در شهر کرمان به وعظ و تذکیر می پردازد

یکی از مال زمان وی  می رودبعدا با دوستانش به بوستانی . ی پذیردکه آن چه را دیده و شنیده به رشته تحریر درآورد اما او نم

ه روضه خلد را نوشته ب 399به تقلید از گلستان در سال ودرنتیجه  ر شده ثّم خواندکه در روحیه مجد می گلستان سعدی را 

 .می نمایدهجری در آن تجدید نظر  393در سال  بعداًوآوردمی صورت شعر در 

 :به گفته سعدی نمی رسد سخنش  کرده هر چند او اعتراف

 را خوافی مجد عذر کرم به کن قبول اگر به گفته سعدی نمی رسد سخنم

 (3:4932همان،)  چه جرم گفته ی زیبا و طبع صافی را             قبول عامه چو از اختیار بیرون است 

 :ستا دانسته گلستان را کنایه هرورق و صورت اشارهه اما او ب

 (3:4932همان،)  ستاارورق گلستانیهااا و از که          لد مجد خوافی بینخااااااروضه 

 

 مقایسه ابواب گلستان وروضه خلد-1

گلستان کتابی است نوشته شاعر و نویسنده معروف ایرانی سعدی شیرازی که در یک دیباچه و هشت باب به نثر مُسَّجَع 

 .ها و نصایح اخالقی است های آن کوتاه و به شیوه داستان لب نوشتهغا. نوشته شده است( آهنگین)

وهجده باب است که هر باب با توضیحاتی راجع به موضوع همان باب آغاز ( آغازکتاب)روضه خلد نیز   مشتمل بر مقدمه

 .و سپس با بیان حکایاتی مرتبط با آن ادامه پیدا می کند

در البه الی حکایات روضه خلد . گلستان به نثر آمیخته به نظم می باشدحکایات موجود در این کتاب همانند کتاب 

 :شعر زیر از اوست. گوشه هایی از زندگی مجد خوافی و تاریخ خواف و کرمان را می توان یافت

 ماکان آن بارادر ای دار مغتنم بی زحمتت آش است و نانهرکجا  

 !دیواناه ای یقین آیی برون گار خانه ایکنج  و زندان در گر چه 
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و مردم را بر خود ترجیح دادن ،رسیدگی به حال فقرا،دوری از ظلم راعدل، ر باب اول صفات حاکمد مجد خوافی

. محتاج گرددرعیت خزانه شاهند چون خزانه خالی شد شاه :گوید ومی ها را به عدل مرتبط دانسته دوام و قوام حکومت؛دانسته 

 .مجد خوافی بیان می کند اگر حاکم رنج خود را برای رفاه رعایا تحمل کند مملکت و رعایا آباد شوند

 .وم شفقت و ایثار و خودگذشتگی را توصیف نموده گویدددرباب 

 انستمسلماااااا عادت شفقت           انستاااااااه ای زایمااااشفقت نیم        

 (12:4932همان،) انی نیستنشااا آن در زآدمیت              ربانی نیستااااار که را رحم و مهه         

 یدیگروبه بخیل که خود خورد دوم  ،دهد ی دیگربه  لئیم که نه خود خورد و نه یکی »:داندمی وی مردم را چهار گروه       

نخورد و این صفت خدا  [خود]دهد و  [به دیگران]کریم که  چهارم،دده[ران اادیگ به مااه ]وسخی که خود خوردسیُّم ،ندهد

 (19:4932همان،)« .ست

ریاضی و طبیعی ،الهیعلوم عِلمی رابه .به عِلمی وعَمَلی تقسیم می کندعلوم را  ؛در مورد علم بیان نموده  را ومسباب  

علم را ؛علم را با عمل مفید دانسته (36:4932همان،) .نددا می مدینه تدبیر و منزللی را اخالق، تدبیر مَعلوم عَ و تقسیم کرده

طعام بی نمک را توان خورد اما نمک بی طعام را چه توان ؛هردو است حکیم گردد  هر که را؛گوید می نمک و عمل را طعام 

 (33:4932همان،) .کرد

 و استعدادند بی علم نطالبا از بسیاریمی گفت وکردمی  منع مدرسه دروی گوید ابتدا پدرم مرا از تحصیل 

مانند تا اینکه روزی استادم فصیح الدین خوافی فرمود منعش مکن که استعداد می  باز دو هر از و دارند دیگر کاری صالحیت

 .دارد مرا بر دو طایفه رحم آید بر مستعد بی سعی و بر ساعی نامستعد

 فساد و نزیا در هستند بلکه دو گر و هند اهل بخشایش

 (61و33:4932همان،)  داداستعاااا ندارد کو ساعیی         مستعدی که سعی می نکند

ید این امر است چون بارها در حکایات و  مجد خوافی از دانشمندان و شعرای اهل تسنن است که اشارت کتاب وی م

 .ها را امیر المومنین خطاب نموده است حترام یاد کرده آنبه خوبی و ا امامان بزرگوارقصه های اشعار خود از خلفاء راشدین و 

باب پنجم عهد و پیمان و محاسن و اثرات اخالقی آن را بررسی می  ودر در باب چهارم عشق و محبت را مطرح نموده

 .کند که باعث دوام و نظم اجتماعی می شود

اشاره نموده چون خودش از عرفا بوده برای آنها  در باب ششم به دنیا و بی وفایی آن و در باب هفتم به کرامات اولیا

 .حاصل شد طوری که گوید من مریض بودم به زیارت قبر ابونصر رفتم شفا ؛احترام قائل می شود

 شدم ابونصر پیر زجام سرمست من عاشق نام پیر ابونصر شدم

 (426:4932همان،)   ازخواجگی دوعالمم ننگ آمد           اکنون که غالم پیرابونصاارشدم 

 .هربال که به خواف رسد به برکت شیخ حیدر زاوه ای وخواجه سنجان،واستادمردان،دفع شود»:هم چنین او می گوید

 یارب به دور دار بال ونیاز وقحاااااااط             ازخِطّه خراسان خاصّه زخاک خاااواف

 (423:4932همان،)«  نیک ومذهب خوب وضمیار صافزیرا که جمله م من وپاکند ومعتقاااد             بادین 

 :آنرا از نشانه های ایمان داند رعایت و در باب هشتم ادب

 (491:4932همان،)هرکه باپیرادب  گوش ندارد به یقین        هرگز ازعلم وادب بهره نیاید دردین 

 :که به  گونه ای دیگر مضمون بیت زیر رابیان می کند که

 .است ادب ایمان که گفت دلم گوش در عقل ی که بگو ایمان چیستکردم از عقل سئوال

 .باب نهم مصاحبت و رفاقت با عالم و متقی را توصیه کرده انسان را از همنشینی با نادان بر حذر می دارد

 هرکه باعطّار باشااااااد، عطاااااراو                      دروجودش بوی خااااوش پیااداکند

 (433:4932خوافی،)کند  4اااااد همنشین گ لخَنی                    هم بسوزد جامه،هااام گَنداوان که باشاا

 :باب دهم ریاضت و فقر و پیامدهای اخالقی و اقتصادی آن را با ذکر حکایت و شعر بررسی می کند

                                                           
1
 (کاربرد محلی)زشت -
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 (439:4932خوافی،)خوردن ازبهااارزندگی باشاااد            زندگانیش برای خاااوردن نیست 

مطرح کرده ؛گریختن خودرااززن خراسانی وروی آوردن به زن کرمانی در باب یازدهم ازدواج و نکاح و رفتار زنان را 

 :رابیان می کند

 (396:4931؛زنگنه قاسم آبادی،431:4932همان،) واهی زن ز کرمانی بخواهبخاا ورنواازن مخواه این سخن از من ش

 :می گوید،ازدواج می کند و بیچار شده در ابرقو با زن بی پول

 (433:4932همان،) ر کردمخّااود را به غم و رنج مساااتن خ ردماااپند عاقل نشنیدم زن بی زر ک

 .در باب دوازدهم حسد و فساد اخالقی را با ذکر آیات و احادیث نبوی تفسیر می نماید

 (212:4932خوافی،)است که خود راهم ازآن سان خواهی حسدآن است که ن قصانِ مسلمان خواهی     غیرت آن 

های تاریخی  حکایت را بیان کرده آیات الهی و احادیث نبوی قصه ها و در باب سیزدهم ظلم و پیامدهای منفی آن

 .زیادی را بازگو می کند

 (246:4932ن،هما)ظلام درنفسِ خویش نه نیکاااوست               که همااه  ظ لمااتِ قیامااات از او ست 

ومارا از هم نشینی بابخیل برحذر می  های پست معرفی می کند در باب چهاردهم بخالت  و لئیم بودن را نمونه انسان

 :دارد

 ازمال بخیاااال رنج وحِرمااااان خیزد                 هرجااا که رود نفیر وافغااااان خیزد

 (293:4932همان،)دردِ دندان خیاااازد ،کز مااالِ بخیلدندان خااود از مال بخیاالن برکش                

 :فصاحت و بالغت را زینت انسان داند ،در باب پانزدهم بیان

 ان دارداااااااااااااخر دردهااار فااااگوه      ان دارداااات از بیااای زیناااآدم

 (221:4932همان،) ه جان داردد کااان کالبایاا از نه ستا قاااطت عبارت ازن اااآدمی

 .استمجد گوید فضیلت آدمی بر سایر حیوانات به عقلست و غرض از عقل نطق و کمال نطق فصاحت و بالغت 

 :ها و قصه های تاریخی بیان می نماید در باب شانزدهم احوال و رفتار طوایف گوناگون مردم را با ذکر حکایت

 علم است دستور،که اندر راهِ دین                       به نورِ علاام راه دیاااااان توان یافت 

 (233:4932همان،)به نزدِ اهلِ معنی،علاااااام نور است                         وگرباشد عمااااااااال،نورٌ عَلی نور   

 :کند در باب هفدهم احسان با اهل علم و هنر را ضروری می داند و احادیث پیامبر و بزرگان را بازگو می

 رامیااااااد گباشاااا هنر از مردم که ر راااااااااااااب هناااااگرامی دار اصح

 (263:4932همان،)نیکنامی    ایشان احسان هست که انانکو کن نام ایشان را به احس

 :ر می داندمیسّ در باب هجدهم دین و موعظه در اسالم را بیان کرده و زندگی سالم را بر اساس دین

 تاجهااااان پایدار خاواهد بود                  کارِدین  برقرار خواهااااد بود

 خدای مصطفی و قولِ نِسخااا رای ل دانش واااویند اهاتا بگ

 (236:4932همان،)     ل نخواهد یافتدَد بَاااحم شرعِ      لک ایمان خلل نخواهد یافتمُ

 

 حکایات تاریخی ازنگاه روضه خلد-5

خود را   وی اشعار.همان طور که گفته شد مجدخوافی عالوه بر روضه خلدودوکتاب مذکور،دیوان شعری نیزداشته است

حکایت اونیز در کتاب .است عظ و راز سعادت بوده و ارش مردمی واشع بلکه نگرفته پاداش و پادشاهی ننوشته ونام امیر ه ب

 .یخته با اشعار ودر قالب  پند ونصیحت می باشدروضه خلد آم

پیامبری و قتل وی توسط  ایاااااهای تاریخی خود به ظهور به آفرید در زمان ابومسلم و ادع مجد خوافی در حکایت

 .اشاره می کندابومسلم و ظهور مقنع در مرو 
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انتصاب  ،ک زوزن و ارتباط وی با حاکم کرمانلِین زوزنی مَالدّ ک قوامُلِاحوال مَ ،در ادامه بررسی تحوالت تاریخی خواف

شکنجه خواجه نظام الملک وزیر اشاره نموده  ،ک زوزن به دستور سلطان محمد خوارزمشاه به حکومت کرمانلِک سعید مَلِمَ

 .بدترین شکنجه خواجه نظام الملک صحبت با اهل نادان و بی ادب است :گوید؛

لزله ای از نوایب زمان در مدت هزار سال کسی ندید و نشنید به خواف ز»:خواف راشرح می دهد 393وی سپس زلزله 

 واصِّطوری که از قول خَ؛زلزله خواف بیست هزار نفر را کشت «393ربیع االول  41د روز دوشنبه ررسید علی الخصوص شهرجِ

ه بر می گشت ناگاه کوشک زیرو رو فّد و باز به صُممَلِک از صُفّه به کوشک می آ»:الدین فیروز حکایت می کند که یاثِک غَلِمَ

 «.شد

 هفتصد وسی و هفت،چارده شب   ه ربیع نخستاااااصباح دوشنب

 فتخ بِ  راحشَق تا روز مَالخَ بسی ل خوافاهاا بر کرد جنبشی زمین      

 رفت  ن جماعت چهببینی که با آ  ااااردذری بر نواحی جِااااگر بگ

 برفت رازان اااسرف ردنِااگ  بسی خاک شد زیرِ ردل خ اااج به سنگِ

 (443:4932همان،)   تخفاافیروزه ایوان و  کجا قصرِ          طاق و فاعه وسقجمااا مسجد کجا     

ان اصلی وشخصیت های شماره یک داستان مجدخوافی درانتخاب چهره های نامدار تاریخی ودینی به عنوان قهرمان

هردو راجع به سلطان محمودغزنوی وجهان داری .هایش  مهارت خاصی به کاربرده وبا سعدی هم سوو هماهنگ است

. اش،کسری انوشیروان وعدالتش،بوذرجمهر حکیم ودانایی اش،اسکندرمقدونی،هارون الرشید وپسرانش داستان پردازی کرده اند

 (6:4933مشهور،)

 

 استادان،سفرها وزندگی مجدخوافی-3

اساتیدی که در تکوین شخصیت مجد نقش داشتند یکی عالمه عماد االسالم و دیگری فصیح الدین خوافی است که با 

 .یکی نیست 333صاحب مجمل فصیحی متولد 

 ،به نیشابور از جمله.ها و تذکر دادن به آنها داشت مجد خوافی عالقه زیادی به سیر و سیاحت و گفتگو با انسان

 .شیراز مسافرت نموده استو سیستان،لرستان،کرمان ،هرات،طبس

شغلش پند و اندرز و تذکر  .استاز جمله دانشمندانی است که به سختی امرار معاش نموده  باتوجه به حکایت هایش وی

کردم شخصی گفت عیسی در  گوید وقتی در کرمان در مدرسه ترکان تبلی  می. دادن بود و از این طریق امرار معاش می کرد

آسمان چهارم غذایش چیست گفتمی زهی کریمان کرمان غم عیسی را می خورند که در زمین برایش از آسمان مائده می 

 ایثار زر و جامه برایش پس چیست وی معاش گوید می ند در آسمان چه می خورد، غم مجد را ندارند که یک ماه وعظدآور

 (34:4932خوافی،).کردند

 

 وضه خلد وکتب درسیر-3

حکایت های شیرین وآموزنده روضه خلدم لفین کتب درسی رانیز برآن داشته است تادرهر دوره تحصیلی دانش آموزان 

 «سیرت سلمان»دردوره راهنمایی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم باخواندن حکایتی تحت عنوان .بامفاهیم آن آشنا شوند

 :واینک حکایت مورد نظرازنسخهی حسین خدیوجم.می شوندبامجد خوافی واثرگران سنگ اوآشنا 

این توبره :گفت درمیان رعایا چنان حقیرمی نمود که وقتی خربنده ای به وی رسید،.امیر بود یلشکر بر سلمان فارسی»

 .افتادبترسید ودرقدم وی . امیراست: چون به لشکرگاه رسید،مردم گفتند.سلمان برداشت.سلمان بر گاهکاه بردار وبه لشکر

ازمن دَفع شود؛دوم آن که دل  اول آن که تکبّر.به سه وَجه این کارازبرای خودکردم،نه ازبهرتو،هیچ اندیشه مدار: سلمان گفت

  .توخوش شود؛سیم آن که ازعهده حفظ رعیّت بیرون آمده باشم

 امیر وچوپان گوسفندیم ما که وزیر ،چه خوش گفت با شاه ایران
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 4(412:4932خوافی،)   «مهاااابودمظل را غیر چوپانکِ      هاااااااارگ ظلمی رودبر رمگرازگ

نیز دانش آموزان دربخش (به استثنای ادبیات وعلوم انسانی)دردرس ادبیات فارسی سال سوم متوسطه شاخه نظری 

صل آن ازروضه خلد به کوشش حسین خدیوجم بیان با دوحکایت از روضه خلدمجد خوافی آشنا می شوندکه ا«...آورده اند که»

 :می شود

تا کرا [ می گشتم]بسیاری از صحابه شهید شدند؛آب برداشتم وگِردِ تشنگان می گشت:یکی درحرب احد بود؛گفت»

 .رمقی از حیات باقیست

 گفت ابوذر که ای رسول خااااااادا               ازچه طاعت فزونترست ثواب

 ااازون چیست                تشنه ای رابه لطف دادن آبگفت دانی ثواب افاا

بدان دیگری ده که ازمن تشنه : چون آب را به نزدیک یکی بردم،گفت.سه صحابه رامجروح یافتم،ازتشنگی می نالیدند 

ک شده بود؛به نزد به نزدیک اوّل آمدم،ازتشنگی هال.به نزد دوم بردم، به سِیُم اشارت کرد،سِیُم نیز به اوّل اشارت کرد. تراست

 .دوم وسِیُم رفتم؛نیز جان داده بودند

 معاش اهل مروّت بدین نَسَق بوده است          که جانِ خود به مروّت نثار می کردند

احمدی ()16،4932:خوافی)«  به اتّفاق زبهااارِ حیاتِ یکاااااااادیگر          هالک خویش همه اختیار می کردند

  2(33:4933ودیگران، 

در .اورابه نزدیک کریمی نشان دادند.شخصی راقرض بسیار برآمده بود»:رحکایتی دیگر به نقل از روضه خلدآمده استد

 .می کرد؛بازگشت(چانه زدن)بازار او رایافت که به دِرَمی معامله می کرد وبه حبّه ای مَکاس

 ارمیتورا که این همه گفت است وگوی بردرمی      چگونه برتو توقّع کند کسی کاا

بدانچه آمده بودم بی فایده »:گفت« به چه کارآمده ای؟»:خواجه دانست که به کاری آمده است؛درعقب وی برفت وگفت

آن معاملت »:گفت«آن چه بود واین چه؟»:مرد راعجب آمد؛گفت.هزار دیناربه وی داد(کیسه ای)به غالم اشارت کرد؛صُرِّه ای«!بود

 9( 421:4933همان مأخذ،) «.دوراز فتوّت ،این[ مهلت دادن]منّت است واِمهالآن بی مزد و[ سستی]واین مروّت؛اِهمال

 

 یکصد وبیست حکایت روضه خلد مجد خوافی :کتاب معرفی-45

مسجع وبه شیوه قرن هشتم می باشد درک آن برای همه به ویژه دانش آموزان ،ازآن جایی که نثر روضه خلد مجدخوافی

ت دبیر محترم ادبیات فارسی جناب آقای عبدالمجید عصاری کوشیده اند با چاپ کتابی راهنمایی سنگین می باشد؛از این جه

به بازنویسی برخی از این حکایت ها بپردازند که به دو نمونه از « یکصد وبیست حکایت از روضه خلدمجدخوافی»:تحت عنوان

 :آن ها بیان می شود

 (رضی اهلل تعالی عنه)بخشش حضرت علی -45/4

را سوگند داد که شمشیر   (رض)حضرت علی  .با کافری می جنگید،شمشیر کافر از دستش افتاد (ضر)حضرت علی »

 . شاه مردان شمشیر خود را به او داد.خود را به من ده

 مغز پلنگ،زسر پنجه سر به برآرد که شیر را حاجت شمشیر نباشد به جنگ

 بنیان دین  :گفت (رض)ا به من دادی حضرت علی چرا در چنین وقتی شمشیر خود ر! ای علی:کافر پرسید

 1(. 92:4933عصاری رودی،)«.در همان لحظه کافر ایمان آورد.ما بر جوانمردی است

                                                           
 (24:4931، ری شِلدره ای ودیگراناکب: )یافت( دوره قدیم)این حکایت رابا این آدرس می توان در فارسی سوم راهنمایی - 4
2
 (33:4933احمدی ودیگران، ) :این حکایت  رامی توان به آدرس مقابل در ادبیات سوم متوسطه یافت -
مجد خوافی؛ روضاااه خلد؛ مقدمه و تحقیق محمد فرخ؛ به کوشش حسین  :اصل این حکایت رامی توان  مطالعه کرد در. به نقل از همان منبع - 9

 .32و34؛ صص4932انشگاه تهران؛خدیوجم؛د
 
مجد خوافی؛ روضه خلد؛ مقدمه و تحقیق محمااااااااد فرخ؛ به کوشش حسین خدیوجم؛دانشگاه  :اصل این حکایت رامی توان  مطالعه کرد در -

 .16و13؛ صص 4932تهران؛
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 زیبایی وزشتی-45/1

حیوان مرده ای دیدند که بوی بدش همه جا راپر کرده .به همراه یاران خود از راهی می گذشتند( ع)حضرت عیسی 

چرافقط عیب های اورامی بینید ودندان های :فرمودند(ع)حضرت عیسی.گفتند وبینی خود راگرفتندهریک از آن ها چیزی .بود

 سپید وزیبایش رانمی بینید؟

 چون بنگرم،آن که عیب خلاق می گوید مُدام                   عیب خالق می کند

 (33و31:4933همان،)اااارم هرکه گوید سقف خانه کوته است                   گاویاد ازبنّای او  دانااتاا

 

 نتیجه گیری-44

اگر می بینیم که قلمروتابش فرهنگ و نبوغ ایرانی حتی تا پیش از عصر باستان گسترش می یابد و دامنه ای جهانی می 

 گیرد و از چین تا اندلس جوال نگاه آن است، ازفکروقلم فرهنگ مردان است و برای ما بسی مایه مباهات است که در این عرصه

 .فرهنگ مردان خوافی به طور برجسته ای دَین خود را به فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی ادا نمودند

شهری .خواف شهری است که تحوالت زیادی راتجربه کرده وزخم خورده از روزگار،به زندگی آرام خویش پرداخته است

مردان بزرگ با سمبل صادقی وصداقت است خواف مهد پرورش .است که یادگار دوره های تاریخی ومیراث های گذشته است

اما افسوس که این منطقه ( 9:4932زنگنه قاسم آبادی، ).که مردمانی چشم انتظار رابرای پذیرفتن مهمان درخودپرورانده است

این مقاله ومقاله های این چنین می تواند قطره ای باشد برای شناسایی .وچهره های علمی آن به درستی شناخته نشده اند

ریای علم ودانش آنان؛و برای رسیدن به این هدف ومقصود باید گام های استواری را بر داشت تا بتوان تلخی ها را به شیرینی د

 .ومشکالت را به آسانی تبدیل کرد

 جهان یادگار است ومااا رفتنی              نماند زانسان به جزگفتنی

 ام نیک بزرگان نهانچوخواهی که نامت  بُود جاودان              مکن ن

 

 ارائه پیشنهادات-41

دانشمندان چون تنه تنومند درخت زبان وادب فارسی دانست که فراگیر با ارتباط دانش وادب می تواناد از آن بهار   

تنه درختان با تکیه بار ریشاه هاای خاود، هماراه باا شااخه هاا بااالمی روناد، رشادمی            :می فرمایند(ع)امام حسین.ها ببرد

شاخه ای از درخت معنویت را آفریاده کاه درروز    ،هرکس برای رساندن خیری به برادرش شتاب ورزد. دهندکنندومیوه می 

 (431:کشف الغ مّه،بی تا.)قیامت میوه آن راخواهد چید

 : از مهم ترین عوامل شناسایی این دانشمندان می توان به مواردزیر اشاره کرد

 .مودن کتابخانه مدارستشویق شاگردان به مطالعه کتب ادبی وفعّال ن-4

 .خوش بیان وادب دوست برای تدریس ادبیات،استفاده از معلمان صاحب ذ وق-2

 .حمایت از مقاالت وتألیفات دانش آموزان،دانشجویان  و دبیران-9

 .معرفی افراد خلّاق شاعر ونویسنده کالس، مدرسه، شهر وکشوربه دیگران وسرمشق قراردادن آن ها-1

 .ه مطالعه زندگی نامه بزرگان ودانشمندانترغیب شاگردان ب -3

 .معرفی شخصیت های اسطوره ای وتاریخی درقالب های فکری تازه-6

 .آشنانمودن فراگیران با انجمن های ادبی وشناساندن کارشاعران-3

 .ادبی بین دانش آموزان،دانشجویان ودبیران به جهت تشویق کتاب خوانی -برگزاری مسابقات علمی-3

 .ی ومعنوی از دانش آموزان نویسنده واهل قلمحمایت ماد-3

 ...برگزاری همایش های منظم بزرگداشت مشاهیر ادب فارسی وچهره های ادبی، تاریخی،علمی و-41

 

 منابع و مآخذ-49
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 .چاپ اول ،انتشارات شیخ االسالم احمد جام: ،خواف در گذر تاریخ، تربت جام(4931)احراری، عبدالکریم،  -4

به استثنای ادبیات وعلوم )، ادبیات فارسی سال سوم متوسطه شاخه نظری (4933)ن،احمدی،احمد ودیگرا -2

 .شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران:،تهران(انسانی

 .نشرنوشته،چاپ چهارم:،می خواهم پژوهشگرشوم،اصفهان(4933)اسحاقیان،مهدی، -9

شرکت چاپ ونشر کتاب :تحصیلی،تهران،فارسی سال سوم دوره راهنمایی (4931)اکبری شِلدره ای،فریدون،ودیگران، -1

 .های درسی ایران

 .نشردامینه:،سالمی درگذرزمان،مشهد(4932)جعفری،علیرضا، -3

 .انتشارات آستان قدس رضوی:،جغرافیایی تاریخی والیت زاوه، مشهد(4966)محمد رضا،  ،خسروی -6

انتشارات دانشگاه :تهران ،مقدمه و تحقیق محمد فرخ؛ به کوشش حسین  خدیو جم؛(4932)روضه خلد،،خوافی، مجد -3

 .تهران

 .جلد اول،نشرخاطره:مشهد ،،تاریخ رجال شرق خراسان(4931)زنگنه قاسم آبادی، ابراهیم،  -3

 .نشر خاطره،جلددوم:، تاریخ رجال شرق خراسان، مشهد(4934)ااااااااااااااااااااااااااااا،-3

 .نشرم لف وشورای اسالمی شهرخواف،چاپ اول:له خواف، مشهد، سیمای هزار سا(4932)اااااااااااااااااااااااااااا،-41      

 .نشرخاطره:،زوزن بصره کوچک،مشهد(4933)اااااااااااااااااااااااااااا،-44      

 .نشرشاملو:،منظومه ابنیه وابنای تاریخی خواف، مشهد(4933)ساعدی رودی،محمد رضا، -42       

 .، تهران، نشرامیر کبیر1، چ (از سراج ا رموی تا عمادالدین محمود) 3سخن؛ ج  ، گنجینه(4969)، اللّه صفا، ذبیح -49       

 .نشرمروّج: ،یک صد وبیست حکایت از روضه خلدمجد خوافی، تهران(4933)عصاری رودی،عبدالمجید، -41       

 .نیکو نشر :، مشهد(شاعران منطقه تربت حیدریه وخواف)،سخنوران زاوه(4939)فیروزی مقدم،محمود، -43       

 .نشرامیر کبیر: تهران ،، مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن(4969)کسایی، نوراهلل،  -46       

 .«بررسی تطبیقی تأثیرپذیری مجدخوافی ازگلستان سعدی:مقاله»،(4933)مشهور،پروین دخت، -43       
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 بیهقی تاریخ گویش خوافِ خراسان و تأثیرپذیری آن از کاوش در
 عبدالغفور جامی رودی

 (مدیردبیرستان حافظ ابرو)کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان خواف 

 چکیده

مرز با افغانستان با آن کیلومتری مشهد و هم 911های خراسانی است که در حدود یکی از گویش( خافی) خوافی

ترین و نامدارترین متون نثر فارسی توانسته است در طول تاریخ مهم ان یکی ازتاریخ بیهقی به عنو. شودتکلّم می

زمین خوش بدرخشد و شهرهای خراسان بزرگ از جمله پرنشیب و فراز ایران همچون نگینی بر انگشتر ادبیات ایران

رسی دری کوشیده است با حفظ گویش واژگانی اصیل و منحصر به فرد آن پیشاپیش  نهضت اعتالی فا« خواف»

  .باشد

، خ رده (خالو)، جَزم، جگر، جوال وگوال، خال (پِشنماز) ، پیشنماز(پَیچه)ا شت ل م، بدرگ، بکار، پایچه : واژگانی چون

،  شوی، (شوروا،ش روا)، زَهره، شوربا (زلفی)، دینه، زال، زلفین (دُل) ، خ سُر، دُشخوار، دَلو(خلیطه) ، خریطه(خورده)

، نماز (ش م) ، نماز شام(دگه)، نماز پیشین، نماز دیگر (نوسه)گ نده، لَت، مرافعه، مُلّا، نَبَسه  ،(کپه) ، کفّه(صوفه)صُفّه 

، (بنچست) بیرون کردن، برمالکردن، بنشست گردن خود از: و نیز اصطالحات و افعالی چون( وتاق) خفتن، وثاق

یهقی هنوز درگویش محلی خواف مورد خشک شدن و یله کردن ازجمله مواردی است که ضمن کاربرد در تاریخ ب

ای از  این کلمات، تعبیرات در این پژوهش که ترکیبی از مصاحبه، مشاهده و مطالعه است، پاره. گیرداستفاده قرار می

طور خالصه های آوایی و معنایی آنان با گویش خوافِ خراسان بهها و تفاوتو اصطالحات شناسایی شده و شباهت

 .رفته است تا چه در نظر آید و چه مقبول افتدمورد بررسی قرارگ

 .، گویش(کپه) اشتلم، پایچه، تاریخ بیهقی، جُل، جوال، خریطه، خواف، کفه: هاهکلیدواژ

 بیان مسأله

ادبیات کهن فارسی به عنوان یکی از زنده ترین زبان های دنیا دامنه گسترش خودراتا قلب اروپا وآمریکا ادامه داده است 

خراسانی که ازغزنین تابسطام وازآموی تاسیستان .ن خراسان بزرگ سهمی شایسته وارزنده رابرعهده داشته استودراین میا

 .همچون قاره ای گسترده شهرهای بسیاری را درمیان گرفته بود وچون مرواریدی تابنده موردتوجه واهمیت قرارگرفته بود

اشتن فارسی دری  وماندگاری آن درایران وسایر کشورهای بزرگانی همچون  ابوالفضل بیهقی نقش بسزایی درزنده نگهد

به تقلید ازتاریخ بیهقی وکتاب هایی ازاین ... درنتیجه بسیاری ازگویش های خراسان،ماوراء النهر،افغانستان و.همجوارداشته اند

فارسی دری اصیل  ودراین زمینه شهرهای هم مرز باکشورهایی چون افغانستان  توانسته اند درحفظ .دست صورت می گیرد

 :حال س ال اینجاست که.نقش بسزایی راایفا نمایند

 چرابرخی ازواژگان اصیل فارسی نقش واهمیت خودراازدست داده است؟_

 نقش اندیشمندان وحتی تک تک فارسی زبانان درزنده نگهداشتن زبان فارسی چیست؟-

 چگونه می توان ازورود واژگان غربی واروپایی جلوگیری کرد؟-

 نه های کشورتاچه اندازه درحفظ زبان ارزنده فارسی سهیم بوده است وچه  اندازه  نقش تخریبی داشته است؟رسا-

 برای تجدید حیات کامل زبان فارسی دری چه اقداماتی بایداندیشیده شود؟-

بیات فارسی شورای گسترش زبان وادبیات فارسی تا چه اندازه توانسته است بامعادل سازی واژگان دخیل به زبان واد-

 خدمت کند وآیا دراین کارموفق بوده است؟

 ...و-

این پژوهش درنظردارد بااحیای واژگان متروک وکم مصرف که بافوت سالخوردگان ازبین می رود  گامی هرچند کوچک 

 .برداشته وخدمتی درحدتوان انجام دهد
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 پیشینه تحقیق

یار زیادی درباره فرهنگ، وضعیت سیاسی،تاریخی ونظامی باکنکاش درآثاردیگران می توان دریافت که کتب ومقاالت بس

خواف درادوارگذشته نوشته شده است که ازآن جمله می توان به تاریج رجال شرق خراسان تألیف آقای ابراهیم زنگنه 

صیحیح نویسندگانی چون آقایان عبدالکریم احراری رودی وحبیب اهلل پرنده رودی نیز به طورمستقل به ت.دردوجلداشاره کرد

دیوان شیخ صوفی پرداخته اند؛ ولی نشرکتبی که درزمینه گویش محلی خواف خراسان نوشته شده باشد انگشت شمارند که 

نوشته عبدالکریم احراری رودی اشاره کرد که ضمن بیان وضعیت  «خواف درگذرتاریخ»:ازآن جمله می توان به کتاب

 .گان وترانه های محلی داشته استخواف،نگاهی مختصر به برخی واژ... سیاسی،تاریخی و

محمدآصف فکرت  به  نوشته« فارسی هروی»غانی نویس وعبداهلل افنوشته « لغات عامیانه فارسی افغانستان»:کتبی چون

علت همجواری خواف وافغانستان وبرخی مشترکات زبانی می تواند درتحقیقاتی این چنینی راهگشای محققان درگویش های 

 .زبانی خراسان باشد

فرهنگ،تلفظ واژگان واصطالحات درگویش مردم والیت »:اخیراً محقق ارجمند آقای احمدقلی ساعدی بانوشتن کتاب

ایشان در تألیفشان بااستنادبه نوشته های  .نقش مهمی درتجدید حیات زبانی واژگان خواف قدیم برداشته است« خواف

برخی لغات پرکاربرد تاریخ بیهقی درگویش خواف نیزداشته است دبیرمحترم ادبیات آقای عبدالعلی یاحق اشاره ای مختصر به 

 .ولی کافی نمی باشد

نوشته ی « فرهنگ تاریخ بیهقی»ازسایرکتبی که به فرهنگ واژگانی تاریخ بیهقی پرداخته است می توان به اثرگرانمایه ی 

به « واکاوی چندواژه درتاریخ بیهقی»:له یاخیراً سرکارخانم دکتر زهرااختیاری نیز درمقا.دکتر سیداحمدکازرونی اشاره کرد

 .تحقیق شایسته ی تقدیری دراین زمینه پرداخته اند

 روش انجام تحقیق

؛سعی شده های دیگران  که همان روش کتابخانه ای استنوشته دراین تحقیق ضمن به کارگیری واستفاده ارتحقیقات و

 .کار قرارگیرد روش میدانی نیز سرلوحه

 مقدمه -4

مذهبی است واین شناسایی موجب  اقتصادی و اجتماعی، ،آن درزمینه های مختلف فرهنگی پیشینه رملت نشانگرتاریخ ه

مهم ترین نقش رادراین  دراین میان زبان،. شودمی هادیگر وایجادوحدت وانسجام بین ملتارتباط والفت بیش ازپیش مردم بایک

تمدن های مختلف  زبان ها و ها وفرهنگی بر فرهنگ خ باآفرینش آثارطول تاری زبان فارسی در و کندمی زمینه ایفاکرده و

یی بنویسم و بنایی بزرگ اما غرض من آن است که تاریخ پایه»: گویددگار داشته است؛ چنانچه بیهقی میمان تأثیری ژرف و

 (413:4939، 4رهبر،ج بیهقی،به کوشش دکترخلیل خطیب).«افراشته گردانم چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند

زبان وادبیات فارسی از استوارترین وپاینده ترین زبان های دنیاست که امروزه بدان تکلّم وکتابت می شودو توانسته است 

انَّ مِنَ البیان »:که(213:4933جامی رودی. )سِحر وحکمت بیافریند(صلی اهلل علیه وآله وسلّم)طبق فرمایش رسول اکرم

 (به روایت بخاری ،31،حدیث 91:ق4121الهی)«لسحراً

آن چه ادبیات ایران راازادبیات سایرملل متمایز می کند تمدن کهنی است که درآن تجلی یافته وسهمی قابل توجه دراین 

شهرهای بسیاری رادربرداشته که مانند ،همچون قاره ای گسترده،خراسانی که باوسعت دویست فرسنگ.بین خراسان بزرگ دارد

 (3:4939فیروزی مقدم .)رخشیده استنگینی برانگشترد

در این پژوهش تالش شده است، واژگان و ترکیب هایی که در تاریخ بیهقی آمده اند، در گفتار امروز مردم خوافِ خراسان 

 برخی از این. بسیارند واژه ها و ترکیب های که در تاریخ بیهقی به استوار آمده و هنوز در خواف استفاده می شوند. بررسی شوند

  .واژگان و ترکیب ها در همان معنی روزگار بیهقی به کار می روند و برخی با کمی تفاوت نوشتاری یامعنایی کار برد دارند

 شباهت  وتفاوت های واژگان تاریخ بیهقی باگویش خواف خراسان(1
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زمان های بسیار دورهمراه ادبیات شفاهی ملت ها دارای تاریخی بسیار دیرین بوده ووارث آفرینشی بدیع وگرانبهاست که از

باکاروفعالیت انسان های ابتدایی شروع شده وبارشد وپیشرفت های آن ها باویژگی های جمعی وگروهی بودن ونیزبازتاب بقایای 

 (3و3:4931آذرافشار.)اساطیر وآداب وسنت های گذشته، ارزش و اعتبارکسب نموده است

هنگی خود باتعدد خرده فرهنگ های گوناگون مواجه بوده است؛مسأله ایران باسابقه تمدنی کم نظیر همواره درگستره فر

 (421:4933حق گو.)ای که همواره بادوعینک خوش بینانه یابدبینانه بدان نگریسته شده است

ازجمله آثارفراوانی چون تاریخ .کلمات وتعابیر رایج درگویش ها نیز به حل بسیاری از مشکالت متون ادبی کمک می کند

ددارند که معنای بیشتر واژگان آن ها برای بیشتراهل خراسان  روشن وبدون ابهام است درحالی که توضیحات بیهقی وجو

زیرا این گویش »(4:4933اختیاری.)وشروحی که براین لغات واردشده است اشکاالت وابهاماتی براین کلمات واردنموده است

 ( 2:4933زمردیان:،به نقل از2:همان)«.فارسی به کاررفته استهادرحقیقت ادامه یاهم خانواده زبانی است که درمتون کهن 

 :حال به چندنمونه ازواژگان تاریخ بیهقی با گویش و کاربردمعنایی آن دربین مردم خواف اشاره می شود

                         az gardan xod birun kardan?ازگردن خودبیرون کردن-4/1

دراین باب پیغامی سخت گفت جزم وبی محابا بدرد، تافرداروز که این زشتی بیفتد ببایدرفت وازمن :خواجۀ بزرگ گفت»

ونتواند گفت که کسی نبود که زشتی این حال  از گردن خود بیرون کرده باشموباشد که پشیمان شود،من 

، 4بیهقی،ج)«...دبونصربرفت وپیغامِ سخت محکم وجَزم بداد وسودنداشت،که وزراء السُّوء کار رااستوارکرده بودن.بگفتی

113:4939) 

 .کاربرد دارد« مسئولیت کاررانپذیرفتن»این عبارت به معنای 

                                                                                    oštolom?اُشتُلُم-1/1

 (463:4939، 4همان،ج)«کردند اُشتُلُمچون رسوالن بدان مغروران رسیدند وپیغامهابگزاردند،بسیار»

، 4همان،ج)به ضم اول وسکون دوم وضم سوم وچهارم تندی وبانگ وفریاد وتعدی وغلبه وزور :اُشتُلُم

معین )اخذچیزی به زور،الف پهلوانی زدن،تندی کردن وخشونت ورزیدن،تعدی کردن واعمال زور کردن(941:4939

263:4931) 

 .ی خواف کاربرد داردولی متأسفانه کم کم به فراموشی سپرده می شوداین واژه  باهمین گویش وبارمعنایی دربین اهال

                                                                                       badragبَدرَگ-9/1

رااین ما:امیربدگمان ترگشت ودراندیشیدودانست که خشت ازجایِ خویش برفت،عبدوس رابخواند وخالی کرد وگفت»

 (232:4939، 4بیهقی، ج)« .بهیچ کارنیاید،که بدنام شد بدین چه کردبدرگ 

معین )، بد طینت، بد ذات، بداصل(33:4931ساعدی)،بدجنس،ناجنس وعصبانی(1:4963افغانی نویس)کم ذات:بَدرَگ

 (31:4936فکرت. )اشاره کرده است« بد جنس»: م لف فارسی هروی نیز به معنی اول ساعدی یعنی. وسرکش( 939:4931

                                                               bar malā kardanبَرماَلکردن-1/1

« .بخواندند وبوق ودهُل بزدند و ازآن نسختهابرداشتندبرمَال امیرمسعودبدین نامه سخت شادوقوی دل شد وفرمودتاآن را»

 (43:4939، 4بیهقی، ج)

کاربرد «وَرمالکردن»به صورت « و»به« ب»این واژه درگویش خواف باابدال .آبروی کسی رابردنآشکارکردن،:برماَلکردن

 (433:4936فکرت. )به کارمی رود« ورمالکردن»درگویش افغانستان نیز به صورت.دارد

                                                                                             bakārبَکار-0/1

« .ودندانی بود که بدو نموده آمداست شغلهای بزرگ را،واین مالشی بکارچنین کنم وعلی مرا»وامیرجواب فرستاد که »

 (34:4939، 4بیهقی، ج)

چراغی که »:درمثل آمده است.، الزم وضروری،قابل استفاده(4،112:4931ج،،معین)درخورکار،شایسته کار(:به کار)بکار

 «.ست برای مسجدحرام استخانه بکار ا( برای)به
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« تا  وَر همه چی بکاری»:این واژه درگویش محلی خواف گاهی به معنای فضولی ودخالت کردن نیزبه کارمی رود؛ مثال

 .یعنی تو به همه چیزکارداری ودرمسائل دخالت می کنی

                                                                                          banšastبَنشَست-1/1

 بنشستوعنفها وتشدیدها رفت وآخربسیارمال شکست وبیکباردلهاسردگشت وآن میلها وهواخواهیهاکه دیده بود،»

وبوسهل درزبان مردمان افتاد وازوی دیدندهمه،هرچندکه یاران داشت دراین باب،نام ایشان برنیامد و وی بدنام گشت وپشیمان 

 (113:4939، 2، جبیهقی)« .شد وسودنداشت

 .، خوابید، از بین رفت(391:4939، 2همان،ج)فروکش کرد،رکودیافت:بنشست

بادش :یعنی« بادو بَنچَست»:مثال.تلفظ می شود«بَنچَست»به صورت« چ»به« ش»این واژه دربین مردم خواف باتغییرواج

 .فروکش کرد،ازهوا پایین آمد

                                                                                            pāyčeپایچه-5/1

 (4،291:4939همان،ج)«.های ازار را بست وجبّه وپیراهن بکشید پایچهو ازار بند استوار کرد و »

افغانی نویس نیز (.933:4939، 4همان،ج)چه پسوند تصغیر+ پاچه، دهانه هر یک از دو بخش شلوار، مرکب از پای  :پایچه

هم چنین م لف فرهنگ معین به (.66:4963افغانی نویس)«،پاچۀ گوسفند4پاچۀ ایزار:پاچه»:همین معنی اشاره کرده است به

ولی دراین عبارت بیهقی  دهانه هریک ازدوبخش شلوارمدنظراست  (4،323:4931ج ،معین. )همه معانی فوق اشاره کرده است

 . تلفظ می شودبافتح اول وسوم « پَیچَه»که درگویش خواف به صورت

. به معنی نگهدارنده ی تن و جان، شلوار محلی مردم خواف است که پایچه آن دارای دهن گشاد است( تونبان)تن بان 

 .گویند« تَنبو»و تن بان« پِرَن»لباس کامل محلی را پیرهن

                                                                                   pišnamāzپیشنماز-3/1

 (349:4939، 2بیهقی، ج)« ...وآنگاه ازبدخویی خشم گرفته وبترکستان رفته. بودپیشنمازوامیرعادل،رحمه اهلل ،را...»

 (633:4931، 4؛معین،ج 33:4936فکرت)،امام جماعت(412:4963افغانی نویس)امام،مُلّا:پیشنماز

 .تلفظ می شود«پِشنماز»به صورت« اِ»به مصوت کوتاه« ی»این واژه درخواف باابدال مصوت بلند

                                                                                            jazmجَزم-3/1

وبی محابا بدرد، تا فرداروز که این زشتی بیفتد  جزمببایدرفت وازمن دراین باب پیغامی سخت گفت :خواجۀ بزرگ گفت»

بونصربرفت .ان شود،من از گردن خود بیرون کرده باشم ونتواند گفت که کسی نبود که زشتی این حال بگفتیوباشد که پشیم

 (113:4939، 2ج،بیهقی)« ...وپیغامِ سخت محکم وجَزم بداد وسود نداشت،که وزراء السُّوء کار رااستوارکرده بودند

عزم کردن  -9استوار کردن  -2دن،بریدن قطع کر-4»:محکم،سخت ؛درفرهنگ معین درمعنای جزم آمده است :جزم

 -6استواری  -3ساکن گردانیدن آخرین حرف کلمه یاحذف کردن آن طبق قوانین صرفی  -1اجرای کاری بی تردید 

که دراین جا بیشتر معنای دوم،پنجم (334و 4،331:4931معین،ج)« .نشانه ای که باالی حرف ساکن گذارند-3استوار،قطعی

 .وششم مورنظراست

                                                                                         jegarجِگر-45/1

جگر اگرعایشه،امّ الم منین واین خواهر دومردبودندی،هرگز این خالفت به بنی امیّه نرسیدی،این است »

 (211:4939، 2ج،بیهقی)«...وصبر،

افغانی )« کنایه ازدل و جرأت».،صبر واستقامت(933:4939، 2همان،ج)مجازاًبه معنی دلیری وبی باکی:جگر

 (431:4963نویس

                                                                                                jolجُل-44/1

                                                           
 ِازار،شلوار:ایزار- 1
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« ...اراسته بودند نیکو،می گذشتوبُرقعِ زربفت وگذر رسول بی بِجُلوده اسب ازآن دوبا ساخت زر ونعل زر وهشت ...»

 (93:4939، 4بیهقی، ج)

احراری )،لباس(446:4939، 4همان،ج. )درعربی حرف دوم آن مشدد است.بضم اول و سکون دوم پوشش ستوران :جُل

: صاحب فرهنگ، تلفظ واژگان واصطالحات درگویش مردم والیت خواف به هردومعنای فوق اشاره کرده است(. 423:4939رودی

پارچۀ -4:جُل»:درفارسی هروی آمده است( 439:4931ساعدی)« س، پارچه کهنه وضخیمی که زیرپاالن اسب یااالغ اندازندلبا»

پارچه گلیم دوخته که باالی -4:جُل»:م لف فارسی عامیانه افغانستان می نویسد(.36:4936فکرت)«.تکّۀ کهنه-2.زیرنمدزین

که معنی دومش به ( 431:4963افغانی نویس)«ن گفته می شودحرکت وجنبشی که بالفظ زدن وخورد-2اسپ اندازند 

 .یعنی حرکت وجنبش درگویش خواف کاربرد دارد« جُلجُل»صورت

به .است و پوشش انسان ها را گویند( جُل ها)جمع آن جُال. جل، در گفتار مردم خواف برای هرنوع پوشش به کار می رود 

خر »:ونیز مثل.یعنی مادر غالم لباس های خودرادرآفتاب پهن نموده است.«انداختهبه افتو ( خ ر)مَرغالم جُالی خور»:عنوان مثال

 «اگر جُلِّ اطلس بپوشد خراست

                                                                                             jaldجَلد-41/1

« ...سخندان وسخنگوی تابخوارزم شود ونامه ها رابرساند ولدِ جومعتمدی رااز درگاه عالی فرستاده آید مردی سدیدِ »

 (166:4939، 2ج،بیهقی)

 (4،336:4931معین،ج)چاالک،زرنگ(439:4931؛ساعدی36:4936فکرت،)چابک:جَلد

                                                                                          javālجوال-49/1

بضم اول ظرفی باشد از  :جُوال (4441:4939، 9بیهقی، ج.)«..فرو کرد بجوالالحیل به کار آوردت و قوم را  و لطایف»

م لف  لغات عامیانه فارسی افغانستان نیز آن رابافتح اول آورده  .جَوال درگویش خواف بیشتر بافتح اول به کارمی رود .پشم بافته

؛ ولی صاحب فرهنگ،تلفظ واژگان واصطالحات (436:4963افغانی نویس)«زندمعروفست چیزی که درآن غله اندا:جَوال»:است

من که  31کیسه بزرگی که ازنخ وموبافته می شود وتاحدود :جُوال»:درگویش مردم والیت خواف،آن رابا ضم اول آورده است

فتح »عین به هردوصورتودرفرهنگ م( 436:4931ساعدی)« .کیلو است وگندم ویاجویاسایرغالت رادرآن می ریزند 431معادل 

-3(انسان)بدن-1یک لنگۀ بار-9پارچه خشن وکلفت  -2ظرفی ازپشم بافته که چیزهادرآن کنند -4»:آمده است«وضم اول

دوم،سوم وپنجم دکترمعین مد نظراست زیرا  ،که دراین عبارت بیهقی بیشتر معنای اول( 4،311:4931معین، ج)«چیزی گشاده

 . رادارد جوال تمام ویژگی های گفته شده

. نمونه آن در کوتوال، پاسوال و سروال نیز وجود دارد. به معنای نگهدارنده باشد گویا اصل آن از ترکیب جو و پسوند وال

 .جوال را از پشم بز و گوسفند می سازند.وال یعنی نگهدارنده ی جو -جو

شبیه کیسه بزرگی است که سرش بسته بافتح اول دراین است که جوال « گوال»و «جوال»درکاربرد اهالی خواف تفاوت 

کیسه سرگشاد است که سرش بسته نمی گردد ووقتی روی االغ قرار می گیرد شبیه قایق به نظر « گوال»ودوخته می شود ولی 

یعنی فالنی ته جوال رامی گیرد « فَلَنی تَه جوالَر مگیرَه و سر جوالر ول مَک نَه»:مثلی بین اهالی خواف رایج است که.می رسد

مواظب سوراخ های کوچک ته جوال است ولی سرجوال که باز وگشاداست رارها کرده تا محتویاتش )وسرجوال را رهامی کند

 (خارج شود

                                                                                             xālخال-41/1

بنشابور می -وی بوصالح بود وحال اوبازنمودمخالِ و-وَاَبقاه، که امروز بغزنی است واین امام بوصادق تبّانی،حَفِظَهُ اهلل »

 (231:4939، 2ج،بیهقی)« ...بود

هم چنین .به کارمی رود« خالو»این واژه درگویش مردم خواف به صورت (.2،333:4931معین،ج)دائی،خالو،برادرمادر:خال

نیزبه کار می رود که دراین عبارت تاریخ بیهقی ارتباطی ((241:4963افغانی نویس)«سیاهی که براندام باشد»در معنی 

 .وجودندارد
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                                                                                          xordeخُرده-40/1

 (13:4939، 4ج،بیهقی)«که باکدخدایش حسن گسیل کرد سویِ گوزگانان،حالِ آن چیست؟ خردهگفت آن »

 -4»:درفرهنگ معین در معنی خرده آمده است(.422و 424:4939، 4همان،ج)ریزه هرچیز،کنایه ازمال مختصر:خُرده

که دراین متن ( 2،4141:4931معین، ج)اعتراض، ایراد  -6نکته،دقیقه -3دقیق،باریک-1قوس قزح -9شرارة آتش-2ریزه،خرد

وبیشتر همراه پول  «خ وردَه»این واژه در گویش محلی خواف به صورت .بیهقی بیشتر معنای اولی فرهنگ معین مورد نظراست

 .پول خرد،سکه: پول خورده.به جای سکه به کارمی رود

آورده است که (291:4963افغانی نویس)«خاک مزارات مقدسه»رادر معنی « خورده»م لف لغات عامیانه فارسی افغانستان 

 .بیشتر دربین مردم افغانستان کاربرد دارد

                                                                                        xariteخریطه-41/1

هایِ آن راست کرده و باز در ترجمه فرونگریسته و ها بخواسته وفرمان و منشور بوسهل پوشیده نیزکس فرستاده بود و»

 (93:4939، 4ی،جبیهق)).«.های دیبای سیاه نهاده باز فرستادهخریطه

همین روز حاجب سباشی راحاجبی بزرگ دادند  و وروز یکشنبه دهمِ صفر وزیر راخلعت دادسخت نیکوخلعتی،»:ونیز

« .های سیم ودیگر چیزها که این شغل رادهندهایِ جامه وخریطهدهل کاسه وتخت وخلعتی تمام ازعَلَم ومنجوق وطبل و

 (343:4939، 2همان،ج)

 (2،4143:4931معین، ج)« نقشۀ جغرافیا -9صندوقی که ازپوست وغیرآن سازند -2یاپوستینکیسۀ چرمین »:خریطه

خلیطه گویند که کار بردی است کهن و درمعنای هر پارچه ای که دوخته شده و « ل»به«ر»خریطه، را مردم خواف باابدال

طه از پارچه است و گونی از جنس های تفاوت خریطه با گونی این است که خری. به شکل کیسه درآمده است استفاده می شود

خریطه (223:4931ساعدی)«خلیتن، خریطه،کیسه کوچک: خلیته»: ساعدی درمعنای این واژه نوشته است.الیاف دار می باشد

شترازبار خلیطه »:مثلی بین مردم خواف رایج است که(413:4936فکرت.)تلفظ می شود« خلیته»درافغانستان نیز به صورت 

 «(سدمی تر)مَتَرسه

                                                                                         xosorخسُر-45/1

سلطان محمود،ابوالحارث فریغون،وامیرعادل سبکتگین سوی  خُسُرِوامیرخراسان سوی بخارا،وامیرگوزگانان »

 (213:4939، 2ج،بیهقی)« .نشابوررفتند

به « پدرهمسر»م لف فارسی هروی نیز خَسُر رابه معنای (. 963:4939، 2همان،ج)وم پدر زنبه ضم اول و د :خسر

ولی در گفتار مرد م خواف خسر بافتح اول وضم دوم به معنای پدر زن و پدر شوهر می ( 413:4936فکرت،.)کاربرده است

الحات درگویش مردم والیت خواف نیز آن م لف لغات عامیانه فارسی افغانستان ونیزنویسنده فرهنگ،تلفظ واژگان واصط.آید

درفرهنگ معین به مادرزن ومادرشوهر ((221:4931؛ساعدی221:4963افغانی نویس .)رابه معنای پدرزن وپدرشوهر  آورده اند

 (2،4143:4931ج،معین،فرهنگ فارسی)نیزاشاره شده است 

 .برّه از بَر به معنی پهلوست.گفته می شودبافتح چهارم وفتح وتشدیدپنجم « خسر برّه»درگویش خواف به برادرهمسر،

شاید دلیل آن نشستن پسر در پهلوی پدر و دختر در پهلوی مادر باشد، از . زندگی مردان و زنان هستند( پهلوی)بر چون آن دو

درگویش خواف به معنای صله رحم وعیادت نیز به کارمی رود که با « بَر»ازطرفی دیگر واژه .جهت احترام وپشتوانی

 .یعنی دیشب به نزدحسن رفتیم« دوشنَه به بَرحسن شییِم»ارتباط دارد،مثالً«پهلو»

درنتیجه .می گویند« برّه»مادران اهالی برخی جاها مثل غزنین ونیز برخی  شهرهای ایران ازجهت محبت به فرزند خود

 .را درمعنای فرزند خسر بنامیم دورازانتظارنخواهدبود« خسربرّه»اگر 

                                                     xošk šodan(شک ماندنخ)خشک شدن-43/1

« .خشک بماندمگفتی طشتی برسرمن ریختند پرازآتش ونیک بترسیدم ازسطوتِ محمودی و،چون برآن واقف گشتم»

 (436:4939، 4بیهقی، ج)
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افغانی نویس نیزخشک (.922:4939، 4همان،ج)به کنایه سخت متحیر ومبهوت شدن(:خشک ماندن)خشک شدن

به ( 226:4963افغانی نویس)«خجل وشرمنده شدن[ از]کنایه-2بی حس وحرکت ماندن عضوی ازبدن -4»:ماندن رادرمعانی

 .کاربرده که همان معنی موردنظردرتاریخ بیهقی است

                                                                xoš xoš                     خوش خوش-43/1

براثرآن میراند تاغالمان وحشم و اصناف لشکر بدان قوی خوش خوش وامیرعالمت رامیفرمود تاپیشتر می بردند وخود»

 (434و431:4939، 4بیهقی،ج)« .دل می گشتندوجنگ سخت ترمیکردند

نرم ،کم کم و(441:4936فکرت،)،به تدریج(944:4939، 4ج،همان)آهسته آهسته،آرام آرام  :خوش خوش

 (2،4112:4931معین،ج)نرم

صاحب لغات عامیانه فارسی افغانستان .این واژه درگویش خواف درست به همین صورت ودرهمین معانی به کارمی رود

 .به کاررفته که بامعنی موردنظر تناسب دارد(296:4963افغانی نویس)«تفرج کنان»رادرمعنی« خوش خوشان»واژه 

                                                                     xuy kardanخوی کردن-15/1

تا اگروقتی شدّتی وکاری سخت  خوی بایدکردبرچنین چیزها »وپای درموزه کردی برهنه درچنان سرما وشدّت وگفتی»

 (436:4939، 4ج،بیهقی)« .پیدا آید،مردم عاجزنماند

به کاربرده ( 4116:4931، 2معین، ج)« عادت،خصلت»:ایبه معن« خوی»درفرهنگ معین نیز .عادت کردن:خوی کردن

خصلت،طبیعت،عادت،خلق، وضع،روش،رسم، »: می نویسد« خوی»شده است وم لف فرهنگ واژگان ادبی عرفانی درمعنای 

که درمتن بیهقی بیشتر همان ( 33:4933طاهرخانی ودیگران)« طرز،سرشت،مزاج،فطرت وشهری درآذربایجان

 .ت ودرگویش مردم خواف نیز به همین صورت کاربرد داردموردنظراس«عادت»معنای

                                                                                      došxārدُشخوار-14/1

 (346:4939، 2بیهقی، ج)« .شده است دشخواراینجا بیش از من ممکن نیست مُقام کردن که کارِ علف سخت ...»

 (2،4132:4931معین،ج)دشوار،مشکل،صعب:دشخوار

این واژه درگویش خواف بیشتر توسط سالخوردگان کاربرد دارد وتوسط جوانان وبه ویژه تحصیل کردگان بسیار کم تلفظ 

 .می شود

 dalw           دَلو                                                                                                    -11/1

 (32:4939، 4ج،بیهقی)« .شدواونیزدلو این مُشرفی بکرد وخداوندش در»

، ظرفی فلزی یاچرمی که به وسیلۀ آن ازچاه آب (426:4939، 4همان،ج)به فتح اول وسکون دوم،آوندآبکش:دَلو

 (4411:4931، 2معین،ج)کشند،دول،سطل

 .تلفظ می شود« دول»ودربرخی روستاها به صورت « دُل»ورتاین واژه درگویش شهرخواف درهمین معانی وبیشتر به ص

                                                                                                  dinaدِینَه-19/1

، 2ج،بیهقی،)« چه دیده است؟ دینهدرآن حدیثِ :دیگر روز چون امیربارداد وقوم بازگشت،امیرخواجه راگفت»

113:4939) 

 (2،4492:4931معین، ج)،دیروزی،دیروزین(261:4931؛ساعدی233:4963افغانی نویس)دیروز:دِینَه

« دُوشنَه»مردم خواف به دیشب نیز.این واژه درگویش مردم خواف بدون هیچ تغییری وبا معنای دیروز به کار می رود

 .باکسر اول وفتح سوم می گویند« دِیشَو»ودربرخی گویش ها

                                                                                                zālزال-11/1

مادرمرده وده درم وام،آن دوتن را که بازوی امیرگرفته بودند :نشابور گویندزاالنِ چنانکه ،من که عبدالرحمن ف ضولی ام»

 (69:4939، 4ج،یهقیب)«دریافتم وپرسیدم که امیرآن سجده چراکرد؟
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 -2پیرسفیدمو -4»:درفرهنگ معین نیز به معنی(499:4939، 4همان،ج. )سپیدموی،بیشتربرزن پیراطالق می شود:زال

ولی درمتن بیهقی بیشتر برمعنی اولی .به کاررفته است( 2،4216:4931معین،ج)«شخصی که موی سروابرو ومژگانش سفیدباشد

 .تأکید دارد

 .برای پیرزن درمقابل پیرمرد،استفاده می شود« پیرزال»به صورت« پیر»خواف بیشتر به همراه  این واژه درکاربردمردم

                                                                                          zolfinزُلفین-10/1

 (343:4939، 2ج،بیهقی)«شکل دوجیمسیاه تو بدان زلفینِ وآن دو/  آفرین بادبرآن عرضِ پاکیزه چو سیم  »

وگیسو ...به ضم اول وسکون دوم وسوم،زرفین است وآن حلقه ای باشدکه برصندوق وچهارچوب درخانه نصب کنند:زلفین

 (.نقل باختصار از لغت نامه 613:4939، 2همان،ج. )وزلف معشوق رابدان مانندکنند

ه باگویش افغانی مشترک است همان گونه که م لف لغات به کارمی رود ک« زُلفی»این واژه درگویش خواف به صورت

ونیزصاحب فارسی هروی (913:4963افغانی نویس)«(حلقۀ در()زُرفی،زُرفین:زُلفی)»:عامیانه فارسی افغانستان می نویسد

 (429:4936فکرت)«.زورفین،زلفین،حلقۀ آهنینی که زنجیر دربه آن محکم گردد:زُلفی»:گوید

                                                                                         zahreزَهره-11/1

، 4ج،بیهقی)« دارد که ننویسد؟ زَهرهواگرمادبیری رافرماییم که چیزی نویس،اگرچه استیصالِ او درآن باشد،...»

29:4939) 

، 2همان،ج)شجاعت ،ه است وکنایه ازدلیریبه فتح اول،پوستی باشد پرآب که برجگرآدمی وحیوانات دیگر چسبید:زهره

 4تلخۀ)»:افغانی نویس نیزگفته است.می باشد(2،4211:4931معین،ج)،مردانگی وجرأت(،به نقل از برهان قاطع419:4939

-4»:م لف فارسی هروی نیز به همین معانی به کاربرده است( 943:4963افغانی نویس)«کنایه،حوصله ودلیری(انسان وحیوان

 (423:4936فکرت)« جرأت-2کیسۀ صفرا

وبه فراخور در معانی فوق به کارمی برندولی درعبارت فوق بیهقی، کنایه از   zahra«را»به فتح را«زهره»اهالی خواف 

 .دلیری شجاعت می باشد

 urbā                                                                                          šشوربا-15/1

 (13:4939، 4بیهقی، ج)« .ساختن شوربائیودیگربندگان که باوی اند که بنده مثال داده است »

 آشی که به »،(2،4131:4931معین،ج)شوروا،شورباج،آش که بابرنج وانواع سبزی پخته شود:شوربا

 « .شوروا مبدل شوربا است.وجه تسمیه این است که گاهی درآن آش نمک بیشتری می ریزند.بیماردهند

 (9،363:4969داعی االسالم،ج:به نقل از،43:4933اختیاری)

به « ا »به« و»وعالوه بر ابدال پیشین،بیشتر با تبدیل« شوروا»به صورت« و»به«ب»این واژه درگویش خواف باابدال

راه که بیشتر بر آبِ هم(411:4936؛فکرت933:4963افغانی نویس .)به کارمی رودکه باگویش افغانی مشترک است«ش روا»صورت

 .بامخلّفات موجود درآب گوشت استعمال می شود

 u                                                                                         š(شوی)شو-13/1

ومحمودیان تابدان جای حیله ساختند که زنی بود حسن مهران راسخت خردمند وکاریده بنشابور، دخترِ ابوالفضلِ بستی »

ناکرده؛واین زن مادرخواندة کنیزکی بودکه همه  شویاو.وازحسن بمانده بمرگش وهرچند بسیارمحتشمان اورابخواسته بودند

 (233:4939، 4ج،بیهقی)«.حرمسرایِ غازی اوداشت وآنجاآمدوشدداشت

. برده استم لف فارسی هروی نیز به معنی اولی به کار(936:4963؛افغانی نویس2،4131:4931معین،ج)شوهر،زوج:شوی

 (493:4936فکرت)

                                                           
به )کاربرد تلخه البته .،زردآب،کیسه ی صفرازهره درکاربرد افغانی وخوافی:تلخه-  

 .کنایه ازدلیری ضبط نشده است وهمان معنای اصلی مرادمی باشد(جای زهره 
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ازدست مَشوقه بِ شو مَمَنَه  وازدست »:این واژه درگویش خواف هنوز بسیار کاربرد دارد ودرمثلی این واژه رایج است که

زنِ بِ شو به هرجِ »:ونیزمثل(.غذا)یعنی به خاطر معشوقه بی شوهر می ماند وبه دلیل تکیه بر همسایه بی شام« همسَیَه بِ ش م

 (.می شود)عنی زن بی شوهر به هرجا می ش دی« مَشو

                                                                                             soffeصُفّه-13/1

سرایِ صُفة وروز شنبه بیست وچهارم ذی القعده مهرگان بود؛امیر رضی اهلل عنهُ،بِجَشنِ مهرگان بنشست،نخست در»

 (321:4939، 2ج،بیهقی)« ...گاهنودرپیش

پِشدُرنه،محل استراحت تابستانه اهل خانه، »:درمعنای«  صُوفَه»این واژه درگویش خواف به صورت

به کارمی رود که احتمال می رود معنای اولی اشتباه چاپی باشد زیرا درگویش خواف به (( 996:4931ساعدی)«بهارخواب

به ( 426:4939احراری رودی)«پِیش دُرنه»خواف درگذرتاریخ نیز آن رابه صورت تلفظ می شودگرچه م لف« پِشدُرَّه»صورت

 .کاربرده است

غرفه  -9ایوان مسقف -2نشستنگاه سواراززین اسب-4»:معانی متعددی آورده است ازجمله صُفّهفرهنگ معین برای 

خانۀ تابستانی سقف  -1مانندی دردرون اطاق بزرگ که کف آن کمی بلندتراست وبزرگان درآن نشینند،شاه نشین

 .که بیشتر معنای دوم درمتن بیهقی مورد نظراست( 2،4136:4931معین،ج)«دار

                                                                       qalam kardanقلم کردن-95/1

وجان بداد وهمگان که شیربزانو افتاد .قَلَم کردامیربزانودرآمد ویک شمشیرزد،چنانکه هردودست شیر»

 (433:4939، 4ج،بیهقی)« .حاضربودند،اقرارکردند که درعمرِخویش ازکسی این یادندارند

قطع کرد،قلم به فتح اول ودوم درعربی :قَلَم کرد(191:4963افغانی نویس)چیزی راازمیان قطع کردن وبریدن:قلم کردن

 (943:4939، 4همان،ج. )به معنی قطع آمده است

 .قلم کردن درختچه و قلم زنی ترکیب دیگر آن است. مردم خواف به طورگسترده استفاده می کنندقلم کردن را 

                                                                                kerā kardanکِرا کردن-94/1

رخواهندکرد بفرمانِ امیرالم منین چنین که باچنین سگِ قرمطی که بردا کراکندخداوندرا:بوسهل راطاقت برسید،گفت»

 (292:4939، 4همان،ج)« .گفتن؟خواجه بخشم دربوسهل نگریست

درفرهنگ معین نیزدرمعنای آن آورده (.939:4939، 4همان، ج)به کسراول ارزش داشتن  والیق وسزاواربودن:کِرا کردن

که دکترمعین ( 9،2111:4931معین،ج)« ارزیدنالیق بودن،اهمیت داشتن،به زحمتش -9ارزیدن-2کرایه دادن -4»:شده است

 .شاهد این واژه رانیزازتاریخ بیهقی آورده است

                                                                                           kaffeکَفّه-91/1

یی کردند سخت تاریک چون گوری  دری  باشد تباه کردن این،فرمودتاوی رادرخانه:چون خشم کسری بنشست،گفت»

« ...نمک وسبویی آب اوراوظیفه کردند کَفّهوبآهنِ گران اوراببستند وصوفی سخت  دروی پوشیدند وهرروز دوقرص ِ جو ویک 

 (131:4939، 2ج،بیهقی)

ه نموده تحقیق برجسته ای انجام داده اندو به معانی چندفرهنگ لغت اشار« کفه»خانم دکتراختیاری درموردواژه :کفّه

درمجمع الفرس (412:4939مبارکشاه غزنوی:،به نقل از9:4933اختیاری)«پله ترازو:کفه»:د رفرهنگ قوا س آمده است:اندازجمله

بااول وثانی مفتوح،دف ودایره بود وباثانی مشدّد،نام »: می خوانیم« کَفَّه»و«کَفَه»وفرهنگ جهانگیری درمعنای

درفرهنگ نظام عالوه برمعانی ( 2،4139:4934وانجو شیرازی،ج 4491:4914سروی :،به نقل از9:4933همان.)«شهریست

خوشه جو وگندم که دروقت خرمن کوفتن،کوفته نشده باشد وپس ازپاک کردن خرمن آن  ((kaffe»: قیدشده آمده است

 (1،2343:4969،به نقل از داعی االسالم،ج9:4933همان)«.رادوباره بکوبند

. را درآن یافتم(نام شهریست:به جز)یاری درفرهنگ معین جستجو نمودم تمام معانی فوقعالوه برتحقیق سرکار خانم اخت

 (9،2133:4931معین،ج)
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کفه بفتح اول وتشدیددوم چنگ،کفه ظاهرا مأخوذاز کف است؛به معنی »:درشرح دکتر خطیب رهبر این چنین آمده است

 (333:4939، 2ج،بیهقی)« .مشت وچنگ

افغانی )« سفوف وامثال آن رادردهن انداختن»:کَپَه کردن:تان نیزآمده استدرلغات عامیانه فارسی افغانس

 (111:4963نویس

مقدارکمی ازخوردنی های خشک وکوبیده شده »:دراغلب گویش های خراسان بدین معناست که« کپه»یا «کفه»کلمه 

دردهان می ازقبیل سفوف،شاتره وغیره که حدوداً به اندازه یک قاشق می شود وباکف دست به یک بار

 (2:4933اختیاری)«.ریزند

م لف فارسی هروی .به کارمی رود«کپّه»:درگویش مردم خواف نیز این واژه به همین معنای اخیر وبیشتر به صورت

دانسته « کفه»رامعادل « کپه»در فرهنگ معین نیز((439:4936فکرت،. )به کاررفته است« گرد،سفوف»:رادرمعنای« کپّه»نیز

که دراین ( 9،4334:4931معین،ج)« .لتی که بنایان وعمله درآن خاک وگل کنند ودرساختمان بکاربرندآ»است وعالوه برآن

 .عبارت بیهقی مدنظر نیست

                                                                                        gondeگُنده-99/1

بزرگ بلگاتگین ایشان را به نیم ترگ پیش خویش بنشاند وکوتوال تِرمِذ وسرهنگان دررسیدند وحاجب »

، 4ج،بیهقی)« .وکیل درخویش راپیغام داد سوی بوسهلِ زوزنی عارض که شراب میخورد با سلطان تابازنماید [گُنده]کندهوطاهر

233:4939) 

و عالمتی که معماران  نشان-2آدم ثقه وسنجیده -4»:م لف لغات عامیانه فارسی افغانستان این واژه رادرمعانی :گُنده

بزرگ »:ولی دکترخطیب رهبرواژه گنده رادرمعنی( 133:4963افغانی نویس)«بروی دیوارکرده وبآن راست کاررادرست می کنند

 .آورده که بامتن ارتباط دارد(933:4939، 4ج،بیهقی)« (شکم گنده)وبطین

« غذای سگ، خمیرآرد وآب،گلوله»:معنایدر،دربین اهالی خواف غیرازمعنای مرتبط بامتن خطیب رهبر«گنده»واژه 

 .نیزبه کارمی رودکه بامتن مورد نظرارتباطی ندارد(123:4931ساعدی)

                                                                                               latلَت-91/1

 (633:4939، 2بیهقی، ج)« .ان بستاند بر مقدار بسیاراز مردم لَتبو سهل اسماعیل را بشهر باید فرستاد تا به »

 -4:فرهنگ معین نیز برای آن معانی متعددی آورده است(.344:4939، 2ج،همان)بفتح اول زدن و کوفتن وشالق :لت

گرز،  -6شکم،بطن-3لنگه در،مصراع -1(دوصفحه ای ازکتاب)یک ورق-9واحدی برای سنجش انواع پارچه،توپ -2لخت،پاره

 (9،2193:4931معین،ج)چماق -3عمود

ساعدی درمعنای این (. 463:4936فکرت.)به کاربرده است« کتک،ضرب»صاحب فارسی هروی نیز این واژه رابه معنای 

م لف لغات عامیانه فارسی افغانستان نیز درمعنای لت (.192:4931ساعدی)«لطمه،صدمه،لنگه،تا،پاره،هرچیز»:واژه گفته است

افغانی )«ممزوج آمیخته و -9امثال آن  کارطوس پران تفنگ یازده تیره و-2کاهل آدم بیکاره و -4(کوفتن زدن و)»:گفته است

گویش خواف در معنای  معنی اول ساعدی، در نیز دو فکرت و و نظر خطیب رهبر که به جز معنای مورد «(342:4963نویس

 .مخلوط کردن و آمیخته :لَت دادن. می رود به کار نیز «ممزوج آمیخته و»سوم افغانی نویس

؛لت (33و33:4931،ساعدی. )به کتک دادن،سخنی که باعث کتک خوردن دیگری شود:«(به لت دادن)بَ لت دایَن»:مثال

 .مخلوط کرده است(:لت داده)دایَه

                                                                                  morāfe?eمرافعه-90/1

 و داد،می مرافعهوبدشده بود بااین احمد بدان سبب که ازوی قصدهارفت بدان وقت که خواجه -نی اندیشیدخواجه زما»

 (146:4939، 2ج،بیهقی)« ...نیز کاالیِ وی می خرید بارزان تر بها،وخواجه را بازداشتند وبمکافاتی نرسید

« کردن دادخواهی بردن، قاضی یاشکایت نزد حاکم : مرافعه»:آمده است درفرهنگ معین.دعوا:مرافعه

 (9،2343:4939معین،ج)

 .استعمال می شود« دعوا ومرافعه»این واژه  درخواف بیشتر همراه با مترادف خود  به صورت
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                                                                                          ?mollāمُلّاء-91/1

این قولِ »اصول مسائل دیدم نبشته در رَضِیَ اهلل  عَنهُم اَجمَعِینَ، اِبنَا السُّلطان یمین الدّوله، محمد و سلطان مسعود ملّاء»

 (213:4939، 4ج،بیهقی) «.قاضی ابوالهیثم بوالعبّاسِ تبّانی و زُفَر و محمد و از آن بویوسف و بوحنیفه است و

،به نقل ازلغت نامه ی 263:4939، 4،جهمان... )د و معلمی تازی، لقب استابه ضم اول وتشدید دوم مأخوذاز موال:مُلّاء

معنی می (311:4963افغانی نویس )«امام مسجد( عالم شریعت)» صاحب لغات عامیانه فارسی افغانستان نیز این واژه را(.دهخدا

ایند که معنی می نم(1،2331:4931؛ معین، ج433:4936فکرت)« باسواد» فرهنگ معین آن را صاحب فارسی هروی و کند و

 .تمام این معانی مترادفند

ابتدای نام کوچک افراد  عوض آقا در به جهت احترام  در ،عالم دین و خواف ضمن استفاده برای افراد باسواد این واژه در

 «اهلل باهلل به گردن مُلّا»:ملّا غالم،ملّا مجید ومثلی رایج است که:مانند.نیز به کار می رود -حتی بی سواد -سالخورده

                                                                                              nabasaنبَسه-95/1

کثیر؛این مردک مالی بدزدیده ودردل کرده که ببرد نبسة خواجه گفت امروز بهترم ولکن هرساعت مراتنگدل کند این »

 (133:4939، 2ج،بیهقی)« ...و

ودربرخی نقاط روستایی به « نَوَسه»به صورت« و»به« ب»این واژه درگویش خواف باابدال.فرزندنوه،فرزندِ:نَبَسه

آن رافقط « نَبَس، نبسه، نواسه، نواسی و نپسه»:دکترمعین ضمن مترادف دانستن واژه های.به کارمی رود«نواسه»صورت

 (1،9212:4931معین،ج. )معنی کرده است« پسردختر، دختردختر،دخترزاده»

                                                                         namāzebāmdādنمازبامداد-93/1

 (243:4939، 4بیهقی، ج)« ...شتاب تر براندم[به]بکرد وروی به شهرآورد ومننمازبامدادامیر»

 (4،931:4931معین،ج)نمازصبح:نمازبامداد

                                                                       namāzepišinنمازپیشین-93/1

 (234:4939، 4بیهقی،ج)«...رسید،امیرمطربان رااشارت کردتاخاموش ایستادند بنمازپیشینچون روز»

نویسنده فرهنگ، تلفظ واژگان واصطالحات . ،نماز ظهر(434:4936فکرت)اندکی بعدازظهر،موقع نمازپیشین :نمازپیشین

وم لف خواف درگذرتاریخ به ( 493:4931ساعدی)« ظهر،وسط روز»:رابه معنای« پیشین»م والیت خواف درگویش مرد

 .آورده است که همگی برمعنای واژه موردنظر درمتن بیهقی تکیه دارد(426:4939احراری رودی)«قبل ازظهر»معنای

 .نیزبه کاررفته است(4،314:4931معین،ج)« سابق،قبلی،مقدم،قبلی»درمعنای «پیشین»عالوه براین ها 

                                                                      namāze digarنمازدیگر-15/1

وعمّۀ حرّه ختلی،رضی اهلل عنها،برعادتِ سال گذشته که امیرمحمودرا ساختی،بسیارخوردنیِ باتکلّف ساخته بود،بفرستاد »

« .آن روز بارنداد ودرشب خالی کردند وهمۀ سرایها وحرّاتِ بزرگان به دیدارِ اوآمدند گرنمازِدیو.وامیر راازآن سخت خوش آمد

 (113:4939، 2ج،بیهقی)

 .،نماز عصر(434:4936فکرت)عصر،موقع نمازعصر :نماز دیگر

ه به به فتح« ی»وتبدیل «ر»وبا حذف  «نماز دیگَ=نماز دِیگَه»بیشتر به صورت « ر»این واژه درگویش مردم خواف باحذف

گرچه صاحب فرهنگ،تلفظ واژگان و اصطالحات درگویش مردم والیت خواف این واژه رابه .به کارمی رود« نماز دَگَه»صورت

« دیگر»مردم بیرجند نیز. به کاربرده است ولی دربین اهالی خواف کاربرد متداولی ندارد(131:4931ساعدی)« نمازدگر»صورت 

 (444و63:4933ناصح.)تلفظ می کنند«دگه»رابه صورت 

                                                                            namāze šāmنمازشام-14/1

نماز من بازگشتم وکاررفتن ساختم وبنزدیکِ وی بازگشتم،ملطّفه ای بمن داد بمُهر،بستدم وقصد شکارگاه کردم،نزدیک »

 (243:4939، 4ج،بیهقی)« .آنجارسیدم شام

 (.2،4939:4931معین،ج)، نماز مغرب(434:4936فکرت)غروب،موقع نمازشام:شام نماز
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وگاهی نیز (نمازش م/نماز شوم»به صورت« ا »به مصوت کوتاه « الف»این واژه درگویش خواف باابدال

یج را« ش م وشوم»این واژه دربین اهالی بیرجندنیز به صورت .به کارمی رود«نماشُّم»به صورت « ش»وتشدید«ر»باحذف

 (291و33:4933،442ناصح.)است

 .عالوه براین به غذایی که درشب خورده می شود شام می گویند

                                                                   namāze xoftanنمازخفتن-11/1

ند است درروزگارِسلطانِ پرده داری که اکنون کوتوالِ قلعه سکاو نمازِخفتنپس یک شب درآن روزگارمبارک پس از»

 «  .معظّم ابوشجاع فرخ زاد ابن ناصرِ دین اهلل،بیامد ومراکه عبدالغفّارم بخواند

 (433،ص4939، 4ج،بیهقی) 

 .پس از نماز شام( 4121:4931، 2معین،ج)«نماز عشاء»:نماز خفتن

به کار می «نمازخ فتَه»ورت به ص« های غیر ملفوظ»وکاربردفتحه همراه«ن»نماز خفتن در گویش خواف بیشتر باحذف 

 .یعنی وقتی نماز مغرب قضا شد نمازعشا جایز می شود« نمازش م که قضا ش و،نمازخفته روا ش و»:رودو مثلی نیز رایج است که

                                                                                     vosāqوثاق-19/1

 (2،313:4939ج،بیهقی)« ...راجدابکوشکِ کهنِ محمودی فرود آوردند ونیکوبداشتند ثاقیووفرمود تاغالمانِ »

 (1،9191:4931معین،ج)اطاق،خانه:وثاق

به کارمی رود ولی کم کم به « وتاق»به صورت « ت»به« ث»وثاق درگویش کهن خواف وافرادسالخورده هنوز هم با تغییر 

 .فراموشی سپرده می شود

                                                                          yale kardanیله کردن-11/1

حاجبان وغالمان دروی آویختند وکشاکش کردند  ووی سَقَط می گفت وباایشان برمی آویخت وخوارزم شاه آواز می داد »

 (133:4939، 2ج،بیهقی)«.یله کنیدکه 

، 4همان،ج)« .تا با حاجب آیند و تفت برفتند یله کردندجز ایشان بیشتر بنه  و اعیان و روی شناسان چون ندیمان و»:نیز

19:4939) 

 (1،9613:4931معین،ج)،ول کردن (363:4939، 2همان،ج)رهاکردن:یله کردن

یله یکی از پر کاربرد ترین واژه در بین اهالی خواف است که در معنای تنها گذاشتن، رها کردن و فرستادن به کارمی 

که این گویش گاهی اوقات ( 433:4936فکرت. )به کاررفته است« هله کردن»ن ترکیب درفارسی هروی به صورت  ای.رود

 .رامردم خواف برای افراد بی بند وبار نیز به کار می برند«  یله»واژه .دربین مردم خواف نیزکاربرددارد

 نتیجه گیری

ضی مختصات لفظی و ویژگی های دستوری که در واقع سبک خراسانی در دوره غزنوی و اوایل سلجوقی، گذشته از بع

مربوط به زبان و لهجه منطقه خراسان قدیم می شود، با استحکام وفخامت کالم همراه بوده وسادگی بیان درآن تقریباً جایی 

کار برده، مردم واژگانی که بیهقی به .دانند مانند سبک استادش بونصر مُشکان میدراین زمینه سبک بیهقی در نثر را .  ندارد

که برخی شارحان . خواف وبرخی ازنواحی خراسان وافغانستان آن ها را به همان شکل و یابااندکی تغییر به کار می برند

ا شت ل م،بدرگ،برمالکردن،جُل،بَکار، پایچه، پیشنماز، :واژگان واصطالحاتی چون. متأسفانه آن هارا دیگر گونه معنا کرده اند

،دینه، زلفین، شوربا، قلم کردن، کفّه، گ نده، لَت،نبسه ونمازهای (دُل)ه،خَسُر،دُشخوار،دَلو،خریط(خالو)جوال،خال

نمونه هایی از صدها واژه پرکاربرد تاریخ بیهقی است که هنوز مردم خواف آن ها را ( بامداد،پیشین،دیگر،شام،خفتن)پنجگانه

 . درگویش های زبانی خود مورداستفاده قرار می دهند

اندگاری وحفظ واژگانی تاریخ بیهقی درگویش مردم خواف می توان به نقش اندیشمندان خوافی چون بوسهل ازدالیل م

فرهنگی عصرغزنوی اشاره  کرد که درتاریخ بیهقی بارها ازایشان صحبت به میان آمده  -ازرجال سیاسی... زوزنی،بونصرمشکان و

پیراحمدخوافی  م سس مدرسه غیاثیه خرگرد خواف  رانیز قطعاَ نقش وزرای فرهیخته ای چون خواجه غیاث الدین .است
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شاعران ونویسندگانی چون فصیح خوافی باتألیف مجمل فصیحی،حافظ ابرو با نوشتن جغرافیا حافظ . نبایدازنظر دور داشت

ل ابرو،مجدخوافی بانوشتن نثرمسجع روضه خلد به تقلیدازگلستان سعدی نقش م ثری دراین زمینه داشتندوواژگان اصی

 :رادرسینه مردم خواف وسایرشهرهای هم جوار ماندگارنمودند؛همان گونه که شاه سنجان خوافی می گوید

 که حقیقتی است درسینه بُوَد              درسیاااانه بُود هرآن چه درسی نَبُوَد( علمی)درسی

 ااااه بودصااااادخانه پرازکتااااااب کاری ناید               باید که کتاااابخانه درسین

ازدالیل دیگرماندگاری واژگان اصیل درگویش مردم خواف می توان به هم مرزی باکشورهایی چون افغانستان اشاره کرد 

 .که کمتر دستخوش تغییرات واژگانی گردیده اند

وچه  تا چه درنظرآید. این پژوهش می تواند کمکی باشد برای فهم بهتر متن زیبای بیهقی ودرک  گویش شیرین خراسانی

 .مقبول افتد

 منابع ومآخذ

 .تهران، انتشارات ابجد،افسانه های آذربایجان،4931آذرافشار،احمد، -4

 .تربت جام، شیخ االسالم احمدجام خواف درگذرتاریخ،،4939احراری رودی،عبدالکریم، -2

ده ادبیات وعلوم نشریه دانشک)نشریه زبان وادب فارسیواکاوی چند واژه ازتاریخ بیهقی،،4933اختیاری،زهرا، -9

 .213، شماره مسلسل32،سال (انسانی دانشگاه تبریز

 .،به کوشش عبدالمجیدمرادزهی خاشی، زاهدان، فاروق اعظمزادالطالبینق، .ه 4121الهی،محمدعاشق،-1

 .، افغانستان، م سسه تحقیقات و انتشارات بلخلغات عامیانه فارسی افغانستان،4963افغانی نویس،عبداهلل، -3

،به کوشش دکتر خلیل خطیب تاریخ بیهقی، 4939قی، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین،بیه -6

 .جلدی،چاپ نهم، تهران، مهتاب9رهبر،دوره

وامگیری عرب هااززبان وفرهنگ ایرانی به     واسطه جهانی بودن ،4933،علوی،سیدبهنام،پاشایی،محمدرضا -3

 .فرهنگی وجهانی شدن چشم اندازی به آینده،تهران، تمدن ایرانی،چکیده مقاالت همایش بین المللی ایران فرهنگ ایرانی

،چکیده مقاالت همایش بین المللی ایران فرهنگی وجهانی زبان فارسی وجهانی شدن،4933جامی رودی،عبدالغفور، -3

 .شدن چشم اندازی به آینده، تهران، تمدن ایرانی

،چکیده مقاالت همایش بین المللی ایران فرهنگیتکثیرفرهنگی درارتقاء جایگاه ایران ،4933حق گو،جواد، -3

 .فرهنگی وجهانی شدن چشم اندازی به آینده،تهران، تمدن ایرانی

 .،مشهد، شاملو4، جفرهنگ تلفظ واژگان واصطالحات درگویش مردم والیت خواف،4931ساعدی،احمدقلی،-41

 .رای دانش،تهران،وفرهنگ واژگان ادبی عرفانی،4933طاهرخانی،عبداهلل ودیگران،-44

 .،مشهد، شاملو(فصیح خوافی)رجال وتاریخ خواف درمجمل فصیحی،4933عصاری،عبدالمجید،  -42

 .،مشهد، دانشگاه فردوسی مشهدفارسی هروی زبان گفتاری هرات،4936فکرت،محمدآصف، -49

 .،مشهد، نیکو(شاعران منطقه خواف وتربت حیدریه)سخنوران زاوه،4939فیروزی مقدم،محمود، -41

 .،مشهد، محققدوبیتی های عامیانه بیرجندی،4933اصح،مهدی،ن-43

 .جلدی،تهران، نامن6عزیزاله علیزاده،دوره :،به اهتمامفرهنگ معین،4931معین،محمد،-46
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 عربیابن اندیشة و سهروردی اشراق حکمت در وجود تبمرا سلسله ةمقایس
 سمیه جبارپور

 دانشگاه ارومیه دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی

 چکیده
 وحدت از کثرات صدور نحوة فالسفه، و عرفا فکری هایدغدغه از یکی. دارند قبول را کیهانی مراتب سلسله نوعی به ادیان همۀ

 فلسفۀ بوده، اثرگذار همه از بیش وجود، مراتب تشکیک کیفیت باب در ایرانی و اسالمی عرفان و حکمت در چهآن. است

 به. است توحید اصل بر مبتنی فیض، نظریۀ مبنای بر واحد، از هستی پیدایش نحوة. است فلوطین فلسفی دستگاه و نوافالطونی

 اسالمی فالسفۀ و عرفا بر آن تأثیر و پذیرش موجب کند،می ارائه را آن فلوطین که وجود مراتب سلسله بودن توحیدی عبارتی،

 در که ذکرند قابل عربیابن الدینمحی و اشراق شیخ به مشهور سهروردی، یحیی الدین شهاب شیخ میان، این از. است شده

 عوالم بندیطبقه در اشراق شیخ. است بوده معرفت اهل ابهامات از بسیاری پاسخگوی آنان فلسفی دیدگاه تصوف، و عرفان عالم

 است داده ارائه هایی نوآوری خود ،(سینا ابن و فارابی جمله از) مشائی حکمای منظر از عالم تقسیم به اهتمام بر عالوه هستی،

 تغذیه او فکری منبع از شناساند،می ما به اشراق شیخ که عوالمی. شودمی وی از بعد برجستۀ فالسفۀ و عرفا توجه مورد که

 محل بعدها و شودمی معرفی او توسط بار نخستین میان، این از مثال عالم. است نبوده پیشینیان از صرف یدتقل تنها و کندمی

 عنوان تحت را وجود مراتب خود فکری نظام پایۀ بر نیز، ابن عربی. گرددمی وی از بعد عرفای و حکما مناظرات و مباحثات

 . دکنمی معرفی حق، حضرت خلقت تجلی عنوان به خمس حضرات

 را هاآن مشترک نقاط هم عربی، ابن و اشراق شیخ اعتقاد مورد هستی مراتب مقایسۀ ضمن تا آنیم صدد در نوشتار این در

 .دریابیم بزرگ حکیم و عارف دو این نزد را عوالم بندیطبقه اختالف و افتراق وجوه هم و بنمایانیم

 .ثالم عالم وجود، مراتب عربی، ابن اشراق، شیخ :هاواژهکلید

 مقدمه

همۀ ادیان به نوعی سلسله مراتب کیهانی را باور . یکی از دغدغه های فکری عرفا و فالسفه، نحوة صدور کثرات از وحدت است

نظام خلقت و نحوة صدور کثرات از واحد، در هر دستگاه فلسفی و در هر دینی، دارای سلسله مراتبی هست که در عین . دارند

وجود . ، بعضاً اختالفاتی هم مشاهده می شود که ناشی از استقالل فکری و اندیشۀ صاحبان آنهاستشباهتهایی که با هم دارند

اگر بخواهیم برای این سلسله مراتب . مشابهت ها حاکی از تأثراتی است که صاحبان این اندیشه ها از پیشینیان خود داشتند

   . سفۀ یونانیان بیندازیموجود، مبدأ و منشأیی بیابیم، ابتدا باید نگاهی اجمالی به فل

عالم معقول، روحانی محض و عالم محسوس . افالطون فیلسوف بزرگ یونانی، به دو عالم محسوس و معقول قائل بود 

یکی از ایراداتی که بر فلسفۀ افالطون گرفته اند، این . میان مادی محض و مجرد صرف حد وسطی وجود نداشت. مادی است

ابراهیمی دینانی، )عالم ماده و عالم مجرد وجود ندارد، ارتباط این دو چگونه میسور است؟ است که وقتی حد وسطی بین 

در این نوشتار، . فالسفۀ شرقی موضوع مهم ارتباط عالم معقول و محسوس را با قبول عالم برزخ حل کرده اند( 141: 4931

و فیلسوف اسالمی، شیخ اشراق و ابن عربی، در بررسی همین عالم واسط و برزخ و کیفیت آن در نظام فکری دو عارف بزرگ 

          .کانون توجه قرار دارد

که با آمیختن فلسفۀ افالطونی و ( میالدی 231-219دورة زندگی حدود )فیلسوف بزرگ نوافالطونی، فلوطین  

رومی در برابر  –فرهنگ یونانی ارسطوئی و رواقی و اندیشه های عرفانی، فلسفۀ نوینی را به نام نوافالطونی که مبین طرز فکر و 

، پدید آورد، بعد از افالطون تقسیم بندی جدیدی از مراتب هستی ارائه می دهد که (3: 4933یاسپرس، )طرز فکر مسیحی بود 

. تقسیم می کند( نباشنده)و ماده ( باشنده)، هستی (برتر از باشنده)فلوطین هستی را به سه مقولۀ واحد . کامل تر از آنست

ماده یا نباشنده، نامعین و بی شکل و بی چونی است . یا برتر از باشنده، همان ذات احدیت است که در اندیشه نمی گنجدواحد 

باشنده یا هستی از (. مقایسه شود با هیوال در حکمت اشراقی)و همیشه نیازمند است و ژرفای هر هستی و کامالً تاریک است 

روح یا . عقل، روح، طبیعت: حال، باشنده دارای سلسله مراتبی است به این نحو. ستواحد، به وسیلۀ نباشنده به وجود آمده ا
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 –که جهان اشکال و صور ناب یا ایده هاست  –نفس که در وسط این سلسله مراتب جای گرفته است، با حلقۀ میانگین عقل 

پس، از باال به پایین، به . اده داردروی در م –که جهان اجسام است  –روی در واحد دارد و به واسطۀ حلقۀ میانی طبیعت 

فلوطین تصریح می کند که از میان این مراتب پنجگانه، مراتب . واحد، عقل، روح، طبیعت و ماده: ترتیب پنج اصل وجود دارد

او در بررسی هستی راستین، به طبیعت اعتنایی ندارد و ماده هم که آخرین . واحد، عقل، روح: اصلی، بیش از سه مورد نیست

این سخن بدان معناست که فلوطین قائل به هستی دو نیرو، چنانکه ثنویان . مرز فیضان واحد است، مورد عنایت او نیست

، بلکه به (مثل تقابل خیر و شر یا تاریکی و روشنایی)او واحد و ماده را دو نیروی مقابل هم قرار نمی دهد . معتقدند، نمی باشد

البته او خود این اصطالح را وضع نکرده . فلوطین نحوة پیدایش جهان را فیضان می نامد .زعم او، ماده نقطۀ مقابل عقل است

است، بلکه وی از چندین تمثیل برای نشان دادن صدور کثرات از واحد به دست می دهد که بعدها پیروان او نام فیضان را بر 

دیگری مثل هاله ای از روشنی از آن می تابد و گرد آن را از جملۀ این تمثیلها یا تصاویر، این است که پس از واحد، . آن نهادند

   . هر چه فاصله بیشتر می شود، روشنایی کمتر می گردد تا در تاریکی گم می شود. فرا می گیرد

روح مولود عقل . از نظر فلوطین هر مرتبه ای از سلسله مراتب وجود، با نگرش به مرتبۀ باال به وجود می آید  

. همۀ باشنده ها نتیجه و حاصل نگرشند. تولید در حال نگرش و تماشا روی می دهد. ل نگرش روح به عقلاست و طبیعت حاص

این نگرش . واحد عقل را از راه نگرش تولید می کند، واحد روی در خود داشت و در خود می نگریست و این نگرش عقل است

کند و دلیل پیدایش مراتب هستی می داند، در حکمت  رابطۀ قهر و محبت که فلوطین آن را مطرح می)یعنی دوست داشتن 

عمل تماشا و (. اشراقی و آرای سهروردی با عنوان قهر و محبت در میان مراتب هستی، بازنمودی بسیار گسترده و مهم دارد

فۀ فلوطین ابن سینا و شیخ اشراق، تحت تأثیر فلس(. 21-43: 4933یاسپرس، )نگرش، یعنی شوق به پدید آوردن اشکال فراوان 

  .به جاری و ساری بودن عشق در تمام مراتب هستی معتقد بودند و عشق را علت پیدایش هستی می دانستند

همانطور که مشاهده می شود، فلوطین مراتب هستی و نحوة       

ل قدسی او فیض فعلی است که از ذات باری تعالی و تعقّ». پیدایش کثرات را از وحدت، بر اساس نظریۀ فیض شرح می دهد

از این علم و از این تعقّل عالم کثرت از . خداوند هم عاقل به ذات خود هست و هم تعقّل ذات خود می کند. ناشی می شود

علم ابدی و تعقّل ذاتی خداوند که پیوسته در فعل و ایجاد است، فیض وجود را به موجودات عالم ارزانی . وحدت پدید می آید

نظریۀ فیض فلوطین بسیار مورد توجه فالسفۀ اسالمی قرار گرفت و آن را بر نظریۀ (. 439: 4932پورنامداریان، )« .می دارد

چنانکه دیده می شود، پروای توحید در فلسفۀ فلوطین . پیدایش وجود از عدم که متکلمان مروج آن بودند، ترجیح دادند

 (.49: 4933احسن، )مهمترین علت توجه فالسفۀ اسالمی به آن بوده است 

 مراتب وجود در حکمت اشراق

با اینکه . در آثار شیخ اشراق، تشکیک مراتب وجود به گونه ای کامالً همسو با اندیشه ها و تعالیم این عارف حکیم ارائه می شود

شیخ اشراق با حکمت مشائی که تعقّل صرف است، موافق نیست و در جاهایی از آثارش به ابطال برخی نظریه های آنان می 

که امروز دیگر مشائی الصرف بودن او پذیرفتنی نمی  –ولی نمی توان تأثر بالقطع او را از اندیشه های ابوعلی سینا  پردازد،

ولی تمایالت عرفانی آن دو . ابوعلی سینا و نیز فارابی، از نام آوران حکمت مشائی در ایران به شمار می آیند. انکار کرد –نماید 

نمط های )و نمط های اخیر ( حی بن یقظان، رساله الطیر و سالمان و ابسال)ه رسالۀ رمزی او و به ویژه ابوعلی سینا که در س

کتاب االشارات و التنبیهات او مشهود است، آن بزرگان را در اواخر عمر، فیلسوفانی متمایل به معرفت و ( هشتم، نهم و دهم

شیخ اشراق در بیان         .عرفان نشان می دهد

البتّه این امر تنها محدود به . ب وجود، تا اندازه ای تابع آراء ابن سینا، امّا با اصطالحات ویژة خود می باشدترتیب سلسله مرات

نظریۀ فارابی و . تغییر اصطالحات نمی شود، بلکه سهروردی عقاید ویژة خود را در باب موضوعات مختلف به کرسی می نشاند

حکمای مشائی هم . مبتنی بر اصل قدم و ازلیت خالق و حدوث مخلوقات استابن سینا دربارة کیفیت صدور کثرات از وحدت، 

بر این اساس، نخستین صادر از . مانند نوافالطونیان کیفیت صدور مخلوقات را از واجب الوجود با نظریۀ فیض تبیین می کنند

ل هم تعقل ذات واجب الوجود می عقل اوّ. واجب الوجود که از تعقل واجب الوجود در ذات خود پدید می آید، عقل اوّل است

از تعقل عقل اوّل در ذات واجب الوجود، عقل دوم و از تعقل عقل اوّل در . کند و هم تعقل ذات خود به لحاظ وجوبی و امکانی
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این نحوة پیدایش مراتب وجود یکی پس از دیگری بر همین شکل ادامه پیدا می . ذات خود، نفس اوّل و فلک اوّل پدید می آید

عقول عشرة حکمای مشائی که روحانی و مجرد . د و عقل اوّل ده بار نزول می کند و نفوس و افالک ن ه گانه را پدید می آوردکن

این عقول دهگانه همان فرشتگان در شریعت اند و عقل دهم یا . صرف هستند، به این ترتیب یکی از دیگری فایض می شود

عالم پس از عقول، عالم . عقول در اجسام به هیچ عنوان تصرف نمی کنند. شرع استعقل فعّال، جبرئیل یا روح القدس در لسان 

نفوس ناطقه بر اساس تصرف در اجسام . که اگر چه جرمانی نیستند، اما در اجسام تصرف می کنند( نفوس ناطقه)نفوس است 

م اجسام و محسوسات یا عالم کبیر است عالم بعدی، عال. نفوس ناطقۀ فلکی و نفوس ناطقۀ انسانی: به دو نوع تقسیم می شوند

به بخش اثیری یا افالک، عالم علوی و به بخش عنصری یا تحت فلک قمر عالم . که به بخش اثیری و عنصری تقسیم می شود

با این وصف معلوم می شود که در نظر حکمای مشائی، کل هستی به عالم عقول و نفوس و اجسام محدود . سفلی هم می گویند

سهروردی هم مراتب . عقل، روح، طبیعت: این مراتب کامالً قابل تطبیق با عوالم سه گانۀ مورد نظر فلوطین است می شود و

وجود را در آثار خود غالباً بر اساس همان عوالم سه گانۀ حکمت مشائی توضیح می دهد، ولی او واژة نور را که مبین حکمت 

او واجب الوجود را نوراالنوار می خواند، عالم عقول را طبقات طولی . ی کنداشراقی اوست، جایگزین اصطالحات فالسفۀ مشائی م

عقل اوّل را نور اقرب می نامد و تعداد عقول یا به قول خود، . می نامد و عالم نفوس را معادل طبقات عرضی در نظر می گیرد

شیخ اشراق در حکمه . آنها را بی شمار می داندانوار قاهرة مجرده را به مانند حکمای مشائی در ده مورد منحصر نمی کند، بلکه 

من خودم در خودم تجربه های صحیح دارم »: االشراق تلویحاً اعالم می کند که بر اساس تجربۀ عرفانی خودش، عوالم چهاراند

ری؛ چهارم، صور اول، انوار قاهر؛ دوم، انوار مدبر؛ سوم، اجسام فلکی و عنص: که همگی بر این داللت دارند که عالم ها چهاراند

 سهروردی،)« .است[ و لذت خوشبختان در نورانی ] ظلمانی و مستنیر که عذاب بدبختان در ظلمانی [ اشباح مجرد ] معلق 

عالم . مقصود وی از عالم انوار، یعنی انوار قاهر، همان فرشتگان طبقات طولی یا همان عقول حکمت مشائی است( 22: 4932

عالم اجسام فلکی و . حکمت مشائی است( فلکی و انسانی)عرضی یا ارباب انواع یا همان نفوس ناطقۀ  دوم یا انوار مدبّر، طبقات

برازخ شامل افالک ن ه گانه و ثوابت و سیارات و عناصر و مرکبات است که در حکمت . عنصری را سهروردی عالم برازخ می نامد

الم چهارم، یعنی عالم صور معلق ظلمانی و مستنیر، همان عالم اما ع. مشائی همان افالک است و بعد از نفوس قرار می گیرد

وی در کتاب . مثال یا اقلیم هشتم است که حکمای مشائی به آن معتقد نبودند و نخستین بار شیخ اشراق آن را مطرح می کند

ط در علم و عمل و حکمه االشراق دربارة عالم صور معلق ظلمانی و مستنیر چنین توضیح می دهد که نفوس خوشبختان متوس

این نفوس متوسط و پارسا، صورتها و مثل روحانی معلق بی . پارسایان و زهاد پس از جدایی از بدن به عالم مُث ل معلق می رود

این نفوس در افالک مخلّد و جاویدان اند، چون تعلق آنها با اجسام و . مکان ایجاد می کنند و اجرام فلکی مظاهر آنها هستند

این . به صور ظلمانی مناسب خود می آویزند( بدبختان که در علم و عمل ناقص اند)اما اهل شقاوت . می ماندظلمات باقی 

: همان)بدبختان پس از رهائی از بدن از سایه هایی از صورتهای معلق ظلمانی بر حسب اخالق خویش برخوردار خواهند شد 

بدین معنا که به زعم وی فرق صور . ابق با نظریات خود می پذیردبنابراین، سهروردی نظریۀ مثل افالطونی را مط(. 233-261

معلق نورانی و ظلمانی با مثل افالطونی آنست که مثل افالطونی نوری و پایدارند، در حالیکه صور معلق سهروردی، در عالم 

از نظر       . معلق اند، برخی ظلمانی و برخی مستنیر( عالم مثال)اشباح مجرد 

یعنی بدنهایی که آن )الم جسمانی که جدا شده و با بدنهای عالم صور معلق پیوند یافته اند، و از مثل معلق از نفوس ع وی،

از شهرهای )سهروردی اعالم می کند که گروهی بی شمار از مردم دربند . جنّ و شیاطین پدید می آیند( نفوس به آنها پیوسته

را بسیار دیده اند و ( جنّی و شیطانی)مده و گواهی داده اند که این صور مثالی نزد او آ( از شهرهای آذربایجان)و میانه ( شیروان

چون ظهور آنها تنها یک بار نبوده، بلکه . طوری از آن صحبت کرده اند که این حکیم متألّه نتوانسته است سخن آنان را ردّ کند

ین مثل معلق عالم مثال، نو می شوند و نابود می ا. شرط دیدن اشباح مثالی، ریاضت و مجاهدت است. به دفعات دیده شده اند

عالم . را عالم اشباح مجرد و عالم مثال می نامد( یعنی عالم مثل معلق)سهروردی این عالم چهارم (. 264-261: همان)گردند 

هروردی حکمت اشراقی که س. مثال یا ناکجاآباد یا اقلیم هشتم، عالمی است که نخست بار سهروردی آن را معرفی می کند

؛ (که به مناسبت به تأثرات آن اشاره شد)حکمت یونان باستان : بنیان می گذارد، از سه منشأ و منبع مهم نشأت می گیرد

با توجه به این مطلب، اگر بار دیگر در مقام تطبیق عوالم . و عرفا و اولیاء( قرآن و حدیث)حکمت ایران باستان و تعالیم اسالمی 
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عالم عقول یا انوار قاهر طبقات : ییم، باید آن را با فرشته شناسی حکمت ایران باستان مقایسه کنیممورد نظر شیخ اشراق برآ

طولی معادل امشاسپندان دیانت زردشتی است؛ عالم نفوس یا انوار قاهر مدبره طبقات عرضیه، برابر با مرتبۀ یزته ها یا ایزدان 

ست، در نظام فرشته شناسی زردشتی، معادل طبقۀ سوم فرشتگان، یعنی است و عالم مثال که در فلسفۀ مشائی نشانی از آن نی

معدن، نبات و )هر چه در دو برزخ کواکب و مرکبات . فرورتی ها روحانیت و صور مینوی موجودات اند. عالم فرورتی ها است

ز شهرهای مهم عالم مثال است و جابلقا ا( جابلسا)هورقلیا، جابرسا. وجود دارد، صورت مثالی آنها در عالم مثال هست( حیوان

در عالم مثال چه اتفاقی می افتد و وجود آن چه مسئله ای را حل می کند که    ( عقل سرخ: رک)

سهروردی آن را مطرح می کند؟ همانطور که گذشت، قبل از شیخ اشراق از وجود این عالم در دیانت زردشتی و حکمت ایران 

ز آثار سهروردی، در آثار عرفای بزرگ بعدی، از جمله ابن عربی، داوود قیصری، مالصدرا باستان ذکری به میان آمده بود و بعد ا

اما صعود . این عالم مثل معلقه است که ابدان صعود کننده به آسمان در آن وجود ندارد. و دیگران هم بدان توجه شده است

اغلب کرامات و . ضت این استعداد را کسب می کنندابدان عنصری بدانجا غیرممکن است، مگر برای افراد خاصی که از طریق ریا

حوادث نفس در آنجا . معجزات انبیا و اولیا به علت وصول ایشان به این عالم و معرفت به مظاهر و خواص آن ظاهر می شود

ایشان و نیز اتفاق می افتد و با فرض وجود عالم مثال می توان بسیاری از حوادث روحانی و تجارب عرفانی و کرامات و معجزات 

عالم مثال برزخ میان عالم معقول و عالم مادی است و . امور مربوط به آخرت و بهشت و دوزخ و عالم بعد از مرگ را توضیح داد

موجودات عالم معقول که مجرد از ماده و صورت هستند، . همۀ موجودات مادی و روحانی دارای صورت مثالی در آنجا هستند

بند و صورت پیدا می کنند و موجودات عالم مادی که هم ماده دارند و هم صورت، در این عالم تروح در این عالم تجسّد می یا

برای همین به این عالم، عالم صور معلقه یا مثل معلقه می گویند که صورتهای آنجا متکی . پیدا می کنند و روحانی می شوند

نفس می داند، بدین معناست که در این عالم، افکار و نیّات نفسانی  اینکه شیخ اشراق عالم مثال را عالم حوادث. به ماده نیستند

و حاصل اعمال و صفات انسان نیز متناسب با معنی خود صورت می یابد، لذا نفوس صعود کننده در این عالم می توانند عالم 

  (.93-91: 4932پورنامداریان، )خود را که بهشت و دوزخ شخصی آنان نیز هست، مشاهده و ادراک کنند 

عالم مثال در تبیین داستانهای رمزی         

از میان عرفا آنکه بیش از . سهروردی بسیار مهم هست و رمزهای داستانهای او به خاطر وجود چنین عالمی قابل تأویل است

نی از تجارب وی داستانهای رمزی خود را بیا. همه از تجارب عرفانی سخن گفته و مفصل بدان پرداخته است، شیخ اشراق است

مهم ترین واقعه ای که در تمام این داستانها رخ می دهد، دیدار روح یا نفس ناطقۀ انسانی بعد از تهذیب و . عرفانی اش می داند

تزکیه در کورة ریاضتها و مجاهدتها با عقل فعال یا عقل دهم است که رابطۀ این دو با هم مثل رابطۀ پدر و فرزند است، زیرا 

این مالقات مهم، یعنی دیدار با فرشته و کسب معرفت از او برای پیوستن به اصل . سانی فایض از عقل دهم استنفوس ناطقۀ ان

عالم مثال مقدم بر عالم محسوس است و آنچه نفس در عالم مادی می بیند، محاکات . آسمانی، در عالم مثال روی می دهد

ۀ جغرافیایی نمی توان جای عالم مثال را نشان داد، عالم مثال در بر روی نقش. وقایعی است که در عالم مثال روی داده است

با این وصف، عالم . مرز میان فلک االفالک یا فلک نهم و عالم معقول روحانی. مرز بین عالم محسوس و عالم معقول قرار دارد

   . رکنار نیستمثال که بدان عالم برزخ هم می گویند، با اینکه مجرد از ماده است، کامالً از آثار آن ب

شیخ اشراق بارها در آثار خود از قوای وهمیه و . عالم مثال را عالم خیال منفصل هم می نامند   

پیش از این گفته شد که بعد از شیخ اشراق تفسیرهای متعددی . مخیله به عنوان قوای مستقل از نفس ناطقه سخن گفته است

صدرالمتألهین مالصدرای شیرازی از کسانی است که دربارة عالم مثال با . ه استاز سوی حکما و عرفا دربارة عالم مثال ارائه شد

لذا وی به عالم مثال قائل . وی بر خالف سهروردی، قوة وهم را قوه ای مستقل از نفس نمی داند. شیخ اشراق اختالف نظر دارد

اشراق نفس به قوة خیال عبارت است از انشاء »صدرالمتألهین معتقد بود که . نبوده، در این مسأله از مخالفان سهروردی است

: 4931ابراهیمی دینانی، )« .صورتهایی که وجود آنها وجود نوری و ادراکی بوده و از قشر و حجاب مادّه نیز مجرّد می باشند

در نظر . آوردسهروردی صور خیالی را صور قائم به ذات دانسته و آنها را در جهان خارج از عالم نفس موجود به شمار می (. 933

وی آنچه قابل رؤیت است، در جهان خارج وجود دارد، پس بر خالف مالصدرا معتقد است که عالم خیال نه ناشی از نفس است 

شیخ اشراق معتقد است که . و نه قائم به نفس، بلکه مستقل از آن است و می توان آن را خیال منفصل یا عالم مثال اکبر نامید
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بنابراین، . ذهن هستند، نه در عالم عین و نه در عالم معقول، بلکه مکان آنها در عالم مثال هستصور خیالی نه در عالم 

 .سهروردی برای عالم مثال، وجودی مستقل از نفس قائل است و موجودات حسی این جهان را مظاهر مثل معلقه می داند

                 مراتب وجود ابن عربی  

فص دارد و هر فص به یکی از  23این کتاب . ابن عربی، م سس عرفان نظری، فصوص الحکم استیکی از آثار مهم محی الدین 

در هر کدام از فصوص، ابن عربی جنبه های مختلف حکمت الهی و معارف یقینی را به صورت کلمه . پیامبران اختصاص می یابد

ی و ثقیل بودن مطالب این کتاب، شروح مختلفی بر به دلیل دشوار. یا بیانی که هر نبی برای امتش آورده است، بیان می کند

خود ابن عربی . آن نوشته شده است که از این میان، شرح جامی با عنوان نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص مورد نظر ماست

، به خاطر دیرفهم بودن مطالب کتاب فصوص الحکم، خالصه ای از آن ترتیب می دهد و عنوان آن را نقش الفصوص می گذارد

فص )ابن عربی در فصوص ششم . اما دشواری مطالب آن هم چنان موجب می شود که شروح متعددی پس از آن نگاشته شود

از ( 164-134/  932-969: 4936ابن عربی، ( )فص حکمه نوریه فی کلمه یوسفیه)و نهم ( حکمه حقیه فی کلمه اسحاقیه

ید و جامی مبسوط و مشروح، مطالب او را در این باره توضیح حضرات خمس و عالم مثال به طور مجمل و مبهم سخن می گو

تعین ثانی دو قسم اسماء الهی و . مطالب نقدالنصوص حول دو موضوع مهم انسان کامل و تعین ثانی نوشته شده است. می دهد

اسماء الهی . سبی حقّنداعیان ثابته حقایق اشیاء در علم خداوند هستند و الزمۀ همان کثرت ن. اعیان ثابته را تشکیل می دهد

حقیقت واحده و عین احدیت، دارای مراتب ظهور . متعین می شوند، بالذات طالب وجود عالم اند( واحدیت)که در مرتبۀ دوم 

نامتناهی است، ولی کلیات این مراتب که به آنها عوالم و حضرات هم می گویند، در پنج مورد منحصر می شود؛ دو مورد از آن 

 :           و تعالی منسوب است و سه مورد به هستی و مورد ششم به مرتبۀ جامع مربوط می شودبه حق سبحانه 

    

در تعیّن اوّل، ظهور علمی و وجودی از اعیان ثابته . مرتبۀ بدون ظهور است و شامل تعین اوّل و ثانی است: مرتبۀ غیب. 4   

در تعین ثانی، که مرتبۀ . حدیت هم می گویند که بطون ذات استبه تعین اوّل مرتبۀ ا. منتفی است، حتی در علم پروردگار

به حضرت واحدیت، حضرت عمائیه هم می . واحدیت هم گویند، اعیان ثابته ظهور ندارند، ولی در علم ازلی حضرت حقّ ثابتند

. 2                          .دربارة این مفهوم در سطور آینده باز هم سخن خواهیم گفت. گویند

مرتبۀ . 1        (تلو عالم حس متصاعداً)مرتبۀ مثال . 9   (تلو مرتبۀ غیب متنازالً)رتبۀ ارواح م

تجلی       انسان کامل. 3    (عالم اجسام)حس 

: مقایسه شود با مراتب باشنده در فلسفۀ فلوطین)و ظهور علمی و وجودی اشیاء در سه مرتبۀ ارواح، مثال و اجسام رخ می دهد 

البته می توان در مرتبۀ غیب، دو تعین اوّل و ثانی را مراتب جداگانه ای در نظر گرفت و مراتب کلیه را (. طبیعت عقل، روح،

در . این مراتب کلی پنج گانه را حضرات خمس هم می گویند(. غیب ثانی: غیب اوّل و تعین ثانی: تعین اوّل)شش مورد دانست 

اسماء و صفات الهی خلقت . لی در مرتبۀ اسماء و صفات، کثرت در میان می آیدوحدت مطلق وجود دارد، و( احدیت)مرتبۀ ذات 

خداوند هم فوق تعین و تشخص است و هم در قالب اسماء و صفات حضرتش تعین و تشخص می . و تجلی را ممکن می سازند

برای همین مرتبۀ واحدیت را . امثل اسم جاللۀ اهلل که هم ابعاد متشخص الوهیت را شامل است و هم ابعاد غیر متشخص ر. یابد

مثل صفت علم یا قدرت که به . یعنی خداوند به صفاتی وصف می شود که خلق بدان متصف اند. حضرت عمائیه هم می گویند

در نقدالنصوص جامی ذکر شده (. 493: 4932نصر، )صورتی که در مورد انسان می شناسیم، خداوند هم بدان متصف است 

ه این دلیل حضرت عمائیه خوانده می شود که برزخ و حایل است میان وحدت و کثرت و مانند ابری است که حضرت واحدیت ب

   (.93: 4934جامی، )که میان بیننده و خورشید مانع می شود، مانع از اضافت نقائص به حق می شود 

در مراتب هستی ای که شیخ اشراق ارائه می دهد، مرتبۀ غیب با چنین      

سلسله مراتب وجود در حکمت اشراقی از مرتبۀ بعد از مرتبۀ غیب شروع می شود، یعنی از عالم عقول . می شودتفاصیلی ذکر ن

چون مقصود در حکمت اشراقی و نیز حکمت . یا انوار قاهر طبقات طولی و بعد از آن طبقات عرضی و عالم اجسام و عالم مثال

هند، نحوة صدور کثرات از وحدت و فیضان کثرات مورد اهتمام مشائی که تقسیم بندی مشابهی از مراتب وجود شکل می د

. در واقع، مرتبۀ غیب معانی که ابن عربی دربارة آن مبسوط شرح می دهد، در حکمت اشراق مورد بحث قرار نمی گیرد. است
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ابل وصف می داند، اما در فلسفۀ فلوطین، مرتبۀ واحد در سلسله مراتب کیهانی مورد توجه بوده است و فلوطین آن را غیر ق

چنانکه قبالً اشاره شد، هستی راستین به زعم فلوطین سه مرتبۀ واحد، عقل و روح را شامل می . چون خارج از اندیشه است

ابن عربی پس از عالم غیب معانی، به عالم دوم یا عالم ارواح که بدان عالم غیب و عالم علوی و امر و ملکوت   .گردد

موجودات عالم (. 34-13: همان)عالم ارواح را عبارت از عالمی می داند که قابل اشارة حسی نباشد  .هم می گویند، می پردازد

بنابراین، اقسام فرشتگان بر حسب تصرف و تدبیرشان در این عالم جای می گیرند، . ارواح، همان مالئکه یا فرشتگان هستند

بهتر آنست که موجودات عالم ارواح . مورد بررسی قرار می گیرند حال آنکه در فلسفۀ اشراقی، این مالئکه در عوالم جداگانه ای

 :را آنگونه که ابن عربی معرفی می کند، یا به عبارتی فرشته شناسی ابن عربی را در نمودار ذیل ترسیم کنیم

 

قسمی که به عالم اجسام به وجهی از وجوه تعلق ندارند بر حسب تصرف        .4

      کروبیان : و تدبیر

مالئکۀ مهیّمه که از عالم و عالمیان به هیچ وجه خبر .4             

 .ندارند

قسمی که اگرچه به عالم اجسام تعلق ندارند، ولی واسطۀ فیض .2کروبیان   

رئیس ایشان فرشته ایست . ربوبیت و از حاجبان بارگاه الوهیت اند

وح به نام روح اعظم که در صف اوّل این گروه از فرشتگان است و ر

 .القدس یا جبرئیل در صف آخر

 موجودات عالم ارواح  

 

 

            

: قسمی که به عالم اجسام تعلق دارند بر حسب تدبیر و تصرف.2      

اهل ملکوت اعلی            : ارواحی که در سماویات تصرف می کنند. 4         روحانیان

     روحانیان                   

قسمی که در ارضیات تصرف .2             

 اهل ملکوت اسفل: می کنند

همانطور که در نمودار باال مشاهده می شود، عالم عقول حکمت مشائی و طبقات طولی در حکمت اشراقی و عالم نفوس حکمت 

هند، مشائی و طبقات عرضی حکمت اشراقی که در طبقه بندی فلسفۀ مشائی و حکمت اشراقی عوالم جداگانه ای را شکل می د

       . همگی بالکل در این عالم جمع می شود

مالئکۀ مهیّمه که ابن عربی از آنها اسم برده است، موجوداتی هستند که غرق در جمال و جالل الهی اند و از عالم و  

ند آدم و روایت شده است، این مالئکه حتی نمی دانند که خداو( ص)بنابر حدیثی که از پیامبر اکرم . اهل عالم خبر ندارند

اما فرشتگان قسم دوم از کروبیان قابل تطبیق با عقول عشرة مشائی و انوار قاهر طبقات (. 13: همان)ابلیس را خلق کرده است 

مقصود ابن عربی از رئیس ایشان که او را روح اعظم می گویند، عقل اوّل یا عقل کلّ در حکمت مشائی یا . طولی سهروردی اند

و آنجا که می گوید روح اعظم در ابتدای صف این . است( معادل امشاسپند بهمن در دیانت زردشتی)همان نور اقرب اشراقی 

اما . مالئکه است و روح القدس یا جبرئیل در انتها، مقصودش از فرشتۀ آخر صف، عقل دهم از عقول عشره یا عقل فعال است

ار قاهرة طبقات عرضی یا انوار مدبرة حکمت اشراقی قسم دوم که مدبر عالم اجسام هستند، عالم نفوس حکمت مشائی و انو

این نفوس، نفوس ناطقۀ فلکی و انسانی است که . شیخ اشراق همواره به تدبیر افالک توسط نفوس اشاره کرده است. هستند

ا اهل ملکوت که در سماویات تصرف می کنند و آنها ر( نفوسی)مقصود ابن عربی از روحانیانی . شیخ اشراق هم بدانها معتقد بود

این . اعلی می نامد، نفوس فلکی است و مقصود او از قسم دوم، نفوس ناطقۀ انسانی است که آنها را اهل ملکوت اسفل می نامد
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نفوس ناطقه به زعم ابن عربی چندین هزارشان بر نوع انسانی و چندین هزار هم بر نوع معدن و نبات و حیوان موکل اند و امور 

. ملک الجبال، ملک الریح، ملک الرعد، ملک البرق و ملک السحاب برخی از این مالئکۀ مدبر هستند. نندآنها را تدبیر می ک

چنانکه مالحظه می شود، تعاریف و کارکردها چندان تغییری نکرده است، فقط اصطالحات تغییر می یابد و نوع تکوین مراتب 

ابن عربی، اجنه و شیاطین را که با عنوان ارواح . ی بسط و شرح می یابدهستی کامالً زیر تأثیر آموزه ها و عقاید و افکار ابن عرب

در سطور باال به این موضوع اشاره شد که شیخ اشراق در حکمه . ناری از آنها یاد می کند، از جنس ملکوت اسفل می داند

د جماعت عظیمی از اجنه را به االشراق از شهادت گروهی از مردم نواحی دربند و میانه سخن گفته است که اذعان کرده بودن

بنابراین، تفاوت و . سهروردی هم پذیرش سخن آنان را با قبول و پذیرش عالم مثال ممکن تلقی کرده بود. کرات دیده اند

سهروردی اجنه و شیاطین را صور مثالی می داند که مربوط . اختالف نظر این دو عارف فیلسوف در این مقوله قابل توجه است

عالم مثال در مرتبۀ بعد از عالم ارواح قرار می گیرد که واسطۀ     . ال هستندبه عالم مث

ابن عربی می گوید که این عالم را برخی از علمای حکمت، عالم مثال می گویند، ولی در . میان عالم ارواح و عالم اجسام است

ژة برزخ را ترجیح می دهد و این نکته بیانگر خود وی همه جا وقتی از این عالم سخن می گوید، وا. زبان شرع برزخ نام دارد

این در حالی است که سهروردی در شرح و کیفیت عالم مثال . دیدگاه فقهی و شرعی وی نسبت به موضوع این عالم واسط است

م یاد شده کامالً تحت تأثیر حکمای ایران باستان بود و همانطور که قبالً هم ذکر شد، نخستین بار در دیانت زردشتی از این عال

برزخ عبارت از حدّ فاصل بین دو چیز است که هیچ وقت ! بدان»:ابن عربی در فتوحات مکیه در معرفی عالم برزخ می گوید. بود

هم چنین می (. 961/ 9ج: 4939ابن عربی، )« .آن دو به یکدیگر تجاوز نخواهند کرد، مانند خط فاصل بین سایه و خورشید

ه فاصل و جدا کنندة بین معلوم و غیر معلوم و بین معدوم و موجود و بین منفی و مثبت و و چون برزخ امری است ک»:گوید

بین معقول و غیر معقول می باشد، اصطالحاً برزخ نامیده شده است، در حالی که نفس خودش معقول می باشد و آن جز خیال 

به زعم وی، قسمی از عالم مثال را که قوای . ئه می دهدشیخ اکبر تقسیمات دوگانه ای از عالم مثال ارا(. همان جا)« ...نمی باشد

دماغی می تواند آن را درک کند و رؤیاها و برخی عجایب در آن رؤیت می شود، عالم مثال مقید است یا خیال متصل؛ و قسمی 

د ارواح و تروح در عالم مثال مطلق، تجس. که قوای دماغی نمی تواند آن را درک کند، خیال منفصل یا عالم مثال مطلق است

اجساد و تشخّص اخالق و اعمال و ظهور معانی به صور مناسب و مشاهدة ذوات مجردات در صور اشباح جسمانی اتفاق می 

عربی ارتباط ابن(. 324: 4934جامی، )ارواح انبیا و اولیاء که مشایخ در صور اشباح مشاهده می کنند نیز در این عالم است . افتد

قبالً هم گفته شد که چون افالطون این عالم وسط را در . عالم ارواح را منوط به وجود عالمی وسیط می داندمیان عالم اجسام و 

ارتباط عالم ارواح و اجسام به دلیل . تقسیم دوگانۀ عالم به معقول و محسوس اتخاذ نکرده بود، مورد انتقاد قرار گرفته بود

اگر ارتباط نباشد، تأثیر و تأثر امداد ربانی به عالم اجسام که . رممکن استتناقض و تضاد ذاتی که با هم دارند، دشوار و غی

پس خداوند به این دلیل عالم مثال را به عنوان برزخی بین عالم . است، میسور نخواهد بود( عالم فرشتگان)موقوف به عالم ارواح 

الم مثال از نظر شیخ اشراق هم حصول معرفت و تبیین علت وجود ع. ارواح و عالم اجسام آفرید تا این تأثیر و تأثر برقرار باشد

عربی هم همان مواردی است که ویژگی های عالم مثال ابن. ی باشدبسیاری از وقایع و مسائل روحانی و مافوق طبیعی م

به . انی راعالم مثال هم نورانیت و تجرد و لطافت عالم روحانی را دارد و هم مادیت و کثافت عالم جسم: سهروردی ذکر می کند

گویند که مشتمل بر صوری است که مربوط به عالم جسمانی است، یعنی را به این دلیل مثال می نظر ابن عربی، عالم مثال

 عارفانی عرفانی تجربۀ از مکیه، فتوحات در عربیابن. صورت بدون جسم عالم ماده و معانی عالم معقول که صورت پیدا می کنند

 ابن) کند می توصیف را مثال عالم است، شده مشاهده آنچه اساس بر و دارد می بر پرده اند، یدهرس مثال عالم شهود به که

 در که هم مطالبی است، خود از پس عارفان پیشرو مثال، عالم طرح در اشراق شیخ که آنجا از(. 421-413/ 2ج: 4939 عربی،

 .نیست استثناء میان این در هم عربی ابن و نموده بیان سهروردی که است چیزی آن همانند شده، گفته مثال عالم توصیف

عالم مثال و دو نوع مطلق و مقید آن که ابن عربی آن را عنوان می کند و همواره از آن عالم با نام عالم برزخ یاد می کند، با آن 

ظریف و دقیقی است که ابن  این نکتۀ بسیار. برزخی که ارواح بعد از جدایی از نشئۀ دنیایی به آنجا خواهند رفت، فرق می کند

می نامد، صور  غیب محالیصور برزخ پس از مرگ که ابن عربی آن را (. 33-36: 4934جامی، )عربی بدان اشاره می کند 

 غیب امکانیاعمال و نتیجۀ افعال پیشین ما در نشئۀ دنیایی است، در حالی که صور برزخ اوّل یا عالم مثال که ابن عربی آن را 
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تأمل در دو عنوان غیب . نقطۀ اشتراک هر دو برزخ، در روحانیت و نورانیت و غیرمادی بودن آن است. نگونه نیستمی نامد، ای

محالی و غیب امکانی، بیان کنندة این نکتۀ مهم هست که صعود انسانها تا زمانی که در قید حیاتند، به برزخ پس از مرگ محال 

شیخ محی الدین در فتوحات . ای نفوس مستعد، ممکن و امکان پذیر می باشداست؛ در مقابل، صعود به برزخ قبل از مرگ بر

هر انسانی در برزخ، در گرو کسب خودش، و محبوس در صور اعمال خویش »:مکیه دربارة عالم برزخ پس از مرگ می گوید

داوود قیصری از ( 934/ 9ج: 4939ابن عربی، )« .از آن صور برانگیخته شود –در نشأه آخرت  –است تا آنکه در روز رستاخیز 

عالم )برزخ اوّل : شارحان فصوص الحکم ابن عربی، به این نکتۀ مهم توجه می کند و در تفاوت دو برزخ ابن عربی می گوید

او می گوید . ممکن است در این دنیا مشهود شود، در حالی که غیرممکن است برزخ دوم رؤیت شود مگر در روز قیامت( مثال

برزخ اوّل ممکن است که بر بسیاری از انسانها در . د آنان که برزخ ثانی را بر خالف برزخ اوّل، به عیان ببینندکه چقدر کم هستن

اما انسانها قادر نیستند که کشف کنند آنها که از . این دنیا مکشوف شود و در نتیجۀ آن بر حوادث آیندة جهان مطلع شوند

      (.231: 4933کربن، )د؟ جهان رحلت کرده اند، در کجا و چه احوالی ان

است، چون این عالم هم مثل عالم مثال ( محسوس)عالمی که در نتیجۀ تخیل پدید می آید، مثل عالم مثال در عالم کبیر 

عالم مثال اکبر . است( جسم انسان)دارای صوری است که نه معقول است و نه محسوس، پس به منزلۀ عالم مثالی عالم اصغر 

از طریق این تخیل خالق است که توانایی های ازلی . ابن عربی است که حکم تخیّل خالق خداوند استهمان حضرت عماء 

. خداوند که گنجی پنهان است و می خواهد شناخته شود، در عالم برزخی میان عالم روح ناب و عالم محسوس تجلی می کند

خیال یا تخیل در عالم صغیر انسانی را خیال متصل می  ابن عربی این عالم خیال منفصل یا عالم برزخ یا عالم مثال و عالم

اما خیال متصل، از فاعل . خیال متصل یا عالم مثال، وجودی مستقل و قائم به ذات خود دارد و از فاعل خیال جداست. خواند

اند از طریق سالک یا نفس ناطقه می تو(. 233: 4939پورنامداریان، )خیالی جدا نیست و وجودش قائم به فاعل خیال است 

. رؤیاهای صادقه یا تجارب عرفانی، به شرط کسب استعداد، به این عالم عروج کند و با فرشته یا طباع تام خود دیدار کند

چنانکه مشاهده می شود، ابن عربی هم در پذیرش عالم مثال به عنوان عالمی مستقل و با انفکاک آن از عالم خیال متصل که 

هرچند جزئیاتی که ابن عربی می افزاید، ظاهراً موضوع را روشن تر می . همسو با شیخ اشراق استقائم به نفس است، کامالً 

این در حالی است که پیشتر دیدیم مالصدرا برای عالم . کند و مطالب او کامل تر از آن چیزی است که سهروردی گفته است

عالم دیگری که در تشکیک مراتب وجود ابن . ئل نبودمثال وجودی مستقل و قائم به ذات خود و در بیرون و عالم خارج، قا

ابن عربی هم مانند شیخ اشراق عالم اجسام را به دو قسم علویات و . عربی بعد از عالم ارواح قرار می گیرد، عالم اجسام است

عالم علویات یا افالک که شامل عرش و کرسی و افالک است و به قول سهروردی بخش اثیری . سفلیات تقسیم می کند

قسم سفلیات که عالم عنصری است و دارای خرق و فساد است . محسوسات است و قابل کون و فساد و خرق و زوال نیست

  (.433: 4934جامی، )

      مقایسة آراء سهروردی و ابن عربی در طبقه بندی مراتب وجود 

  د که افزودن عالم چهارمی به نام عالم مقایسۀ انواع مراتب وجود در آراء و آثار سهروردی و ابن عربی نشان می ده

و قبول آن از سوی ابن عربی، نتیجۀ ( عقل، نفس، جسم)مثال از سوی شیخ اشراق به عوالم سه گانۀ حکمای مشائی 

 .تأثیر کیهان شناسی سهروردی بر پسینیان خود و به ویژه ابن عربی است

 ی را در رویکرد این دو اندیشمند بزرگ در تقسیم مقایسۀ سلسله مراتب وجود شیخ اشراق و ابن عربی تفاوت دیگر

ابن عربی مراتب وجود را کلی در نظر می گیرد و مرتبۀ اوّل را به شرح غیب معانی و مرتبۀ ذات . مراتب بازگو می کند

احدیت با دو تعین اول و ثانی اختصاص می دهد که به نظر می رسد در این مورد هم آراء او کامل تر و مبسوط تر از 

اما شیخ . فلوطین هم مانند او مرتبۀ واحد را جزو مراتب هستی راستین و اولین مرتبه می دانست. سهروردی است

اشراق در این تقسیم بندی به عوالم و کثرات نظر دارد و وارد مرتبه و ساحت قدسی حضرت حق نمی شود، لذا مراتب 

 . است او کلی نیست، بلکه شامل مراتب هستی و کثرات فایض از وحدت

  ابن عربی طبقه بندی ای از عالم مثال ارائه می دهد که هر چند به طور ضمنی در آثار سهروردی هم از آن سخن به

میان آمده است، ولی اشارة صریح شیخ اکبر پاسخ درخوری برای شبهات مطرح شده در باب کیفیت وجود عالم مثال 
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ابن عربی عالم مثال را به دو نوع مطلق یا خیال . وردی استیا پذیرش و احیاناً رد آن از سوی حکمای بعد از سهر

و مقید یا خیال متصل تقسیم می کند و بدین ترتیب،  –که مقصود شیخ اشراق از عالم مثال همین است  -منفصل 

 .تردید کسانی چون مالصدرا را که عالم مثال را درونی می دانست و قائم به نفس و غیر مستقل، حل می کند

 و ابن عربی هر دو در سلسله مراتب کیهانی که ارائه می دهند، یکی از مراتب را به عالم مثال اختصاص  سهروردی

اما ابن عربی با دقتی ژرف عالم مثال یا به قول خود او، برزخ را به دو قسم تقسیم می کند و بدین ترتیب . داده اند

میان برزخ پس از مرگ یا غیب محالی با برزخ پیش او به درستی و به حق . مخاطب را از سر در گمی نجات می دهد

از مرگ یا غیب امکانی که همان عالم مثال مورد نظر شیخ اشراق است، تمایز قائل می شود و این موضوع بسیار 

عالم مثال یا برزخ پیش از مرگ در حوزة معرفتی هر دو عارف بیان یکسان است، اما سهروردی به برزخ . مهمی است

 .اشاره ای نمی کند و این دو عالم در تفکرات او هویت یکسانی دارندبعد از مرگ 

  در حکمت اشراقی، عالم مثال عالمی است که نفس ناطقۀ پاک و مجرد از کدورات و قیودات مادی، می تواند با عقل

از خواب  این مالقات در نتیجۀ بیداری نفس ناطقه(. معرفت شهودی و اشراقی)دهم دیدار و از او کسب معرفت کند 

غفلت و ناآگاهی ناشی از اشتغال او توسط قوای نباتی و حیوانی و نفسانی و حواس ظاهری و باطنی به دنیای 

بیداری . بیداری از خواب غفلت از طریق کسب علم و ریاضت و مجاهدة نفس است. محسوس، به وقوع می پیوندد

می فرمایند که مردم خوابند، وقتی ( ع)ت علی از این جاست که حضر. همیشگی نفس ناطقۀ پاک، پس از مرگ است

به زعم شیخ اشراق نفس ناطقه می تواند حضور در عالم مثال را قبل از مرگ طبیعی هم تجربه . مردند بیدار می شوند

مرگ ارادی یعنی چشم . کند، از طریق رؤیای صادقه و یا مرگ ارادی که مصداق حدیث موتوا قبل ان تموتوا هست

از این مطالب چنین مستفاد می شود که از نظر سهروردی بازگشت روح یا نفس ناطقۀ . ات دنیویپوشی از تعلق

انسانی چه قبل از مرگ با تجربۀ عرفانی و چه بعد از مرگ، به عالم مثال خواهد بود و این یعنی شیخ اشراق به وجود 

، ابن عربی به دو عالم برزخ منفک از هم اما چنانکه در مورد قبل توضیح دادیم. دو عالم وسیط و برزخ معتقد نیست

بر طبق نظر ابن عربی، ارواح آدمی پس از مرگ به عالم مثالی که در دورة حیات مادی به شرط حصول . معتقد است

استعداد می توانستند صعود کنند، نمی روند، بلکه وارد برزخی می شوند که در این دنیا ورود به آنجا ولو با تمسک به 

 .نی و عرفانی، غیرممکن و محال است و آن برزخ را اعمال ایشان می سازدتجارب روحا

  از دیگر وجوه تفاوت مراتب وجود و کیفیت دسته بندی عوالم در نظام اندیشگی این دو متفکر برجسته، فرشته

اموری  عالم عقول و نفوس در حکمت اشراقی در واقع  فرشتگانی هستند که هر کدام مأمور و مدبر. شناسی آنهاست

هستی . اند که بدانها تفویض شده است و هر کدام مرتبۀ متمایز و جداگانه ای را در دستگاه خلقت احراز می کنند

شناسی سهروردی حول شناخت این مالئکه می گردد و نفس ناطقۀ انسانی به طرق مختلف با این مراتب متصل است 

دیدار با آنها در عالم مثال صورت . ری و اشراقی را از آنها بیاموزدیا باید بکوشد تا به دیدار آنان نائل شود تا علم ضرو

هر چند ابن عربی هم . می گیرد و این عالم به مثابه مکتبی برای آموختن معرفت از معلمان آسمانی به کار می آید

به لحاظ نوع  مالئکه را با نامهای خاصی که به آنها داده که با اصطالحات مستعمل سهروردی کامالً متفاوت است،

تصرف و تدبیرشان در طبقه بندی مشابهی با طبقات شیخ اشراق قرار داده است، اما همۀ آنها را در یک عالم به نام 

اگر . اینجاست که تفاوت دیگری در هستی شناسی این دو عارف بزرگ آشکار می شود. عالم ارواح جای می دهد

ی دهند، در مورد ابن عربی باید گفت وضع به گونۀ دیگری هستۀ مراتب کیهانی سهروردی را فرشتگان تشکیل م

عالم ارواح سهروردی همان نفوس . است و از این رو عالم ارواح در حوزة مفهومی این دو مکتب هم متمایز خواهد بود

ک مدبر و متصرف در افالک است، در حالی که در عالم ارواح ابن عربی همۀ فرشتگان با هر وظیفه و مرتبه ای در ی

 .عالم حضور دارند

 در عالم ارواح ابن عربی، از گروهی با عنوان ارواح ناری اسم برده شده است که مقصود از آنها اجنه و شیاطین هستند .

حال آنکه، شیخ . ابن عربی اینها را جزوی از اهل ملکوت اسفل میداند و در حقیقت، قسمی فرشته محسوب می کند

 .اجنه و شیاطین را صورتهایی مثالی در عالم مثال می دانداشراق صراحتاً در حکمه االشراق 
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  سهروردی معتقد است که نفوس ناطقۀ انسانی یا ارواح با حدوث جسم حادث می شوند و نه قبالً به وجود آمده اند و

تقدند این در حالی است که اغلب عرفا از پیدایش ارواح از سالها پیش از آفرینش جسم سخن گفته اند و مع. نه بعداً

نکته ای که شیخ . که ارواح قبل از تعلقشان به جسم، در گوشه ای از عالم روحانی بوده اند و همدیگر را می شناسند

اشراق بر آن تأکید می کند، یعنی پدید آمدن هم زمان نفس ناطقه و جسم، این احتمال را تقویت می کند که شاید 

اشراقی برای ارواح قبل از مرگ و بعد از مرگ، تنها یک عالم در نظر این عقیده از آنجا پیدا شده باشد که این حکیم 

از نظر او ارواح و نفوس ناطقه بعد از تعلق به جسم . می گیرد، یعنی عالم مثال که در شرع آن را عالم برزخ می نامند

زیرا . است و باید برگردندو قبل از مرگ با تجربۀ عرفانی می توانند به عالم مثال بروند ولی صعود و عروج آنها موقتی 

 . فقط با فرا رسیدن مرگ طبیعی می توانند برای همیشه در آن عالم بمانند

 :منابع و مآخذ

انتشارات : ، چاپ دهم، تهرانشعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردی(. 4931. )ابراهیمی دینانی، غالمحسین -

 .حکمت

نشر : ، چاپ دوم، تهران9و 2، ترجمۀ محمد خواجوی، جکیهفتوحات م(. 4939. )ابن عربی، شیخ اکبر محی الدین -

 .مولی

محمدعلی موحد، صمد موحد، چاپ سوم، : ، درآمد، برگردان متن، توضیح و تحلیلفصوص الحکم(. 4936. )ابن عربی -

 .نشر کارنامه: تهران

، سال هشتم، ت فلسفیمجلۀ معرف، «عالم عقول از منظر ابن سینا»(. 4933. )احسن و یزدان پناه، مجید و یداهلل -

 .12-44شمارة دوم، 

 .نشر سخن: ، چاپ سوم، تهران(شرح و تأویل داستانهای رمزی سهروردی)عقل سرخ (. 4932. )پورنامداریان، تقی -

شرکت انتشارات علمی و : ، چاپ پنجم، تهرانرمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی(. 4939. )پورنامداریان، تقی -

 .فرهنگی

ویلیام چیتیک، به کوشش سید : ، تصحیحنقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص(. 4934. )من بن احمدجامی، عبدالرح -

 .م سسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران: جالل الدین آشتیانی، چاپ دوم، تهران

 .نشر علم: ، ترجمۀ دکتر فتحعلی اکبری، چاپ دوم، تهرانحکمه االشراق(. 4932. )سهروردی، شهاب الدین -

 .انتشارات طهوری: ، ترجمۀ سید ضیاءالدین دهشیری، چاپ چهارم، تهرانارض ملکوت(. 4933). کربن، هنری -

 .نشر سوفیا: ، ترجمۀ انشاءاهلل رحمتی، چاپ دوم، تهرانگلشن حقیقت(. 4932. )نصر، سید حسین -

 .زمیشرکت سهامی انتشارات خوار: ، ترجمۀ محمدحسن لطفی، چاپ دوم، تهرانفلوطین(. 4933. )یاسپرس، کارل -
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 کوهمرّه سرخی ةمنطق در ای باورهای افسانه
 اره ناصرو عظیم جبّ

  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم

 چکیده

 ایرانی است که پیوندی عمیق و باورهای کهن نجد و ای ، افسانهای منابع غنی اسطوره وهمرّه سرخی، یکی ازمنطقۀ ک

های میدانی نگارنده در منطقه است و با پژوهش. ای انسان کهن نجد ایران داردباوره و ها ، افسانههابا اسطوره مانا

های ادبیات عامیانه بررسی این باورها به این دلیل اهمیت دارد که در همۀ گونه. دهدتغییراتی به حیات خود ادامه می

 این جستار در. به سختی ممکن استرایج در منطقه ۀ جریان دارد و برای مخاطب ناآشنا با این باورها فهم ادبیات عام

که نقشی اثرگذار در ادبیات عامۀ مردم این منطقه داشته کهن مردم ای  افسانه باورهای ها و کوشش شده است آیین

 باورهای مردم ای و موجودات افسانه( ب. تاریخی کوهمرّه سرخی ۀپیشین( الف: واکاوی شودهای زیر بخش در است

 .اجاق( ها. تقدس درختان( د. ونهخرفت خ( ج. ها آن ةدربار

 .همزاد، یال، کوهمرهاجاق، اونالک، ایل سرخی، خرفت خونه،  :هاهکلیدواژ

 مقدمه

آن تجسّم  امیدهای مردم آن قوم در ها و هایی است که آرزوها، بیم ها و اسطوره قوم، آبستن باورها، آیین ملّت و هر فولکلور     

نیز کوهمره سرخی  ی فولکلورمنطقه. را دارد ی خود مختصات ویژه ها و یک ویژگی ی که هرهای آیین ها و اسطوره. یافته است

، نماید مینامفهوم  رسومی را که امروزه گنگ و آداب و ها بسیاری از رمزگشایی آن هایی است که کشف و ی اسطوره دربرگیرنده

 . کند روشن می

نواحی  بلوک اردکان و ی شیراز و شمال به نواحی حومه فعی است که ازمرت و کوهمره سرخی سلسله جبال صعب العبور          

 ی نودان و عبدوئی، کوهمره غرب به کالئی و ای فیروزآباد، از شرق به بلوک خواجه جره، از جنوب به فرّاشبند و ممسنی، از

تالقی با فرهنگ  منطقه در فرهنگ بومی مردم این .استهزار هکتار  232شود و مساحت آن درحدود  دشمن زیاری محدود می

اعتقادات بومی به همان شکل  باورها و ،موارد بیشتر در -4: شکل گیری سه فرآیند شده است و سبب گرفتهاسالمی قرار 

ای  مانند اعتقاداتی که به موجودات افسانه ،آن تأثیری نداشته است باورهای اسالمی در اعتقادات و باقی مانده و خود نخستین

فرآیند دوّم، باورهای بومی با اعتقادات  در -2 پردازیم د، که در این جستار تنها به بررسی این بخش از باورها میشو دیده می

شود  دیده میباورهای نجومی مردم،  نمونه در برای ؛سازد می ترکیبی ناهمگون ای موارد تلفیق و پاره که در اسالمی ترکیب شده

را حمل  برادری است که جسد پدر چهار ای نمادین، نماد سه خواهر و دارند که به گونه رباو( دبّ اکبر)ها به هفت ستاره آن که

 در دوران اسالمی بدان افزوده شده است و گمان که بی شود دیده می بافت این باور ترکیبی ناهمگون در ،ادامه کنند، اما در می

 . اند نگفته "ان شاء اهلل "فن پدر که این ستارگان به این دلیل همواره سرگردانند که برای د آن این

 کارهای خود بدان رنگ و    برای موجّه جلوه دادناند  کوشیدههای بومی حفظ شده است، اما بومیان  آیین گاه نیز آداب و -9

 رکنا شده، امروزه در انجام می( آناهیتا)ی آب  سرچشمه های گذشته در دوره نمونه قربانی که در رایب. بویی اسالمی دهند

 . شود انجام میزاده  امام

رسوم  آداب و و فرهنگ هایی از گوشه ": اثرتحقیقی نگاشته است ی کوهمرّه دو این سیّدحسن موسوی درباره پیش از         

با رویکردی  نخست اثر در وی. "ی نودان، سرخی، جروق تحوّالت کوهمره "و  "ی نودان، جروق، سرخی فارس مردم کوهمره

. را بررسی کرده است سیاسی منطقه تحوالت اجتماعی و ،دوّم اثر در و پرداختهرسوم مردم  به واکاوی آداب وجامعه شناختی 

به شکل  "ایل ناشناخته "عنوان  زیراضافاتی،  ی کارشناسی عبداهلل شهبازی است که بعدها با اصالحات و دیگر، پایان نامه راث

تحوّالت سیاسی منطقه پرداخته  عشایر کوهمره سرخی و سی به معرّفی ایالت واین اثر، با رویکردی انسان شنا. کتاب منتشرشد

جامعه شناختی،  با رویکردی تاریخی و "عشایر شناخت ایالت و ای بر مقدّمه "عنوان  زیر خود دیگر اثر وی همچنین در. است

 .معرفی کرده استنیز  را خیو ایل سر را بررسی کرده در پیوند با آنمفاهیم  ایل و ی ، پیشینهمفصلای  به گونه
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 .واکاوی شودی کوهمره  ای و باورهای مردم منطقه موجودات افسانهکوشش شده است  این جستار در

 

 پیشینه تاریخی کوهمره سرخی  -(الف

این  شفاهی موجود مدارک مکتوب و اسناد و. ترین مناطق مسکونی استان فارس است گمان یکی ازکهن ی کوهمره، بی منطقه

 جمله غار از)تنگ شاپور های موجود در سنگ نوشته و آثار ": نویسد این باره می عبداهلل شهبازی در. کند را تأیید می عامدّ

 تاریخ کهن آن در بخش سرخی کوهمره نیز شواهدی دال بر در. رساند می     به زمان ساسانیان قدمت این منطقه را( شاپور

ی سرخی نیز این ادّعا  تاریخ کوهمره ترین گزارش شفاهی از کهن. نگرفته است رتی صودست است که متأسفانه تاکنون پژوهش

هم اکنون  برند و به کوهمره پناه می کشتار از مزدکیان برای فرار زمان ساسانیان، گروهی از معروف است که در: کند ثابت می را

شود که گویا مأوای مزدکیان فراری  می خوانده( "مروک"به گویش محلی) "مزدک"ی سرخی کوهی به نام  درغرب کوهمره

 (.232ص : 4966شهبازی، ) ".بوده است

توابع شیراز معرفی کرده  از -شود که امروزه نیز به همین نام خوانده می –ابن بلخی درکتاب فارس نامه، بلوک ماصرم را     

 .(439ص : 4969ابن بلخی،. )است

 قسمت علیای رود به طرف شمال تا( ماصرم کنونی)جرشیق رود د ماصرم را ازحمداهلل مستوفی در کتاب نزهه القلوب حدو     

. والیت خنیفقان قرار داشته است ،ی سرخی شرق کوهمره در(. 243 ص: 4962،مستوفی).کند ذکر می( قره آغاج کنونی)سکان 

ی این روستا  ابن بلخی درباره. ه استرفت آن به فیروزآباد می روستای بزرگی بوده است که راهی صعب العبور از ،ها میان کوه در

اما . مردم آنجا کوهی طبع باشند جاست و آن فیروزآباد از برازه کی رود منبع رود هوای آن سردسیر است معتدل و ":نویسد می

: 4969ابن بلخی،) ".نیست کی فسادی کند  زهره کس را آن ایمن است و غیر این ایّام همایون خلّدها اهلل آن راه و در

 -رود قره آغاج ماصرم و رود -رود مهم منطقه  های خالفت شرقی، از دو لسترنج درکتاب جغرافیای تاریخی سرزمین. (431ص

 آن و قبل از...گیرد روستای ماصرم سرچشمه می کوهستان جنوبی جره در ی جرشیق از رودخانه ": نویسد وی می. کند یاد می

: 4961لسترنج،) ".گذرد ای که به پل سبوک معروف است می پل سنگی کهنه رزی ی جرشیق به شهر جره برسد از که رودخانه

 .(463ص

 

 های آنای و باور مردم دربارهموجودات افسانه -(ب

 جن :unālakاونالک  -4

 : گوید ی جن می عبدالرسول غریبی درباره

Ya eddey a mardome komarra eteghād šā unālak hen, tāza ya eddey ham migoyen šu 
dede. Ija migoyen unālak eine ādame, faghad messe hayun som ešen. Migoyen del reyim 
hesen, bā ādamalu rafigh āmben, ama aya poy xoš ya bačeylakaleš bad raftāri bokoney, 
talāfi mikonen. Unāla ke xošu jen šu dede, migoyen aya ya zamāni jen tudi, huši a pāšu, 
kāri ša nisi, niyateš dusi bā šoma hen. Jennalu, lobāse arusi a xuneylu midozen, ti 

marāseme xošu mikonen a barešu, badā ešvāmigardanen.  
 که او فشارند بر این ادعا پای می گروهیدارند و حتی  باور (جن)اونالک از مردم کوهمره سرخی به موجودی به نام ای عده "    

تنها تفاوت او با انسان در این است که به جای کف پا  و موجودی است شبیه انسان اونالکاز دیدگاه مردم کوهمره . اند را دیده

ها دوست است ولی اگر با  موجود رئوف و مهربانی است و با انسان اوبر این باورند که  مردم این منطقه. مانند چهارپایان سم دارد

 اوکنند که اگر زمانی با  توصیه می ،اند دیدهرا  اونالککسانی که مدعی هستند  .کند فتاری شود تالفی میاو و یا فرزندانش بدر

ها  ها لباس عروسی را از خانه جن. قصد و نیت وی دوستی با انسان است نه اذیت و آزار او ؛با او همراهی کنید ،رو شدید هروب

روستای فتح : ساله 31غریبی، ) ".گردانند می از و سپس آن را به خانه ب پوشند را میدزدند و در مراسم عروسی خود آن  می

  (.آباد
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 به شرطکنند، البته  می    ی دوستی برقرار ها صمیمی شده و رابطه انسان ها با افراد خاصی از باور عوام جن ی پایهچنین بر  هم

 .اند رتباط با اجنه شهره بودهاز افراد به داشتن ا رخیدر گذشته ب. ها را فاش نکند که راز آن این

ها به  جن. پردازند ها به رقص و آواز می ی زیادی دارند و بیشتر در حمام ها به رقص و پایکوبی عالقه در تصور مردم جن     

بدن  بهدزدند و گاهی نیز  اجنه گاهی کودکان را می. کنند نیز میها بازی  با آن حتی گاهی اوقاتی زیادی دارند  کودکان عالقه

بعدها این ترکیب به  .4اند کرده " ališti=ا لیشتی"شود که جن ها کودک را  می در این صورت گفته وشوند  می وارد کودک

که تخصص آنها نجات کودک از  اند بودهحتی در منطقه افرادی . رود شکلی کنایی برای کودک پر سر و صدا و شلوغ به کار می

 :گوید باره می د در اینعالی نژا .ها بوده است جن    چنگال

I tahri bi ke minden bačow šuminā ati ya kafey terāzin, ati ya kafey daš moghāveleš namak 
šuminā, tā unālak a lāre bačow biā sahrā.  

 

ک قرار ی دیگر هم وزن او نم و سپس در کفه گذاشتهشکل بوده است که کودک را در یک کفه ترازو  ه اینی آنها ب شیوه"

 (.روستای رمقان: ساله 31عالی نژاد، ) .اند، تا جن از بدن کودک بیرون بیاید داده می

. ی کوهمره سرخی رواج داشته است گفتنی است که این شیوه تا سی سال پیش در روستای بهاره از روستاهای منطقه 

آنها گاهی طفلی را . دهند زند آدمیان گرایش نشان میاجنه به ویژه به فر ": نویسد ی باور ایرانیان به جن می کریستنسن درباره

شود که اجنه به جای طفل ربوده شده دیوی کودک نما  برخی اوقات دیده می. گردانند برند و لختی بعد برمی با خود می

 (.423 :4966کریستنسن،) ".گذارند می

توان به خوبی از  هاست و در آن می سر زبان های زیادی بر داستان( از ما بخترون)در مورد اجنه یا به تعبیر بومیان منطقه        

  2.باورهای مردم این منطقه آگاه شد

 

 : آل ،9یال -1

آزارد و جگر او را بیرون کشیده و در سبدی  زای را می آل موجود زیانکاری است که زن تازه ": نویسد باره می کریستنسن دراین

ی ترکی  این زیانکار که نامش ریشه. دهد از آب بگذرد زن تازه زای جان میهرگاه آل موفق شود با سبد . کند پنهان می

دیو ]ارامنه نیز از این.کند فام و دماغی از خاک رس تجلی می یی سرخ به صورت زنی با دست و پای الغر و چهره[ معموالً]دارد

 (.423: 4966کریستنسن،)".هراس دارند[ سرشت

 : دگوی سیف اهلل عزیزی در این باره می 

Mardome I jāla migoyen āl ya zane žulide pulidey hen ke loxte loxte. Pesunaleše, yekiš a 
jelow juz miku, yekišam a pošteš. Došmane zane owsane. Vaghti zan ešmiā bezaye, jigare 
zanu vāmisu, ešmikoše. Aya edbiā ša nejāt hājey, bāti barut bemāley a daso pāš yā telesm ša 
juz koney, aya ša vel naku, bāti eghad bezey a zanu tā ša vel ku, bāzam aya efāgha ešnaki, 

bāti va mi ša juz koney. Asi ke zanu nami xine xoš šmidade boxowa.  
های بلندی دارد که  آل پستان. آل زن زشت رو و ژولیده مویی است که تمام بدنش برهنه است ،در باور مردم این منطقه"   

موجودی حسود و بداندیش که عامل نابودی و مرگ زنان . اندازد جلو آویخته است و دیگری را از روی شانه به پشت می یکی از

برای . شود سبب مرگشان می دارد و میها را بر زنان جگر آنزایمان است که هنگام  این گونه عمل وی  ی  شیوه. باردار است

اگر با این . به دست و پای زن باروت مالید و به او طلسم آویخت بایداو از آسیب و بداندیشی  نگاه داشتناز زن و  حفاظت

 در مواقعی. زن را به شدت کتک زد تا زمانی که آل زن را رها کرده و از جسم وی بیرون بیاید بایدها آل زن را رها نکند،  شیوه

برای   1.اند اند و به شدت وی را کتک می زده کرده می   باردار را با مو به سقف آویزان کتک زدن زن اثری نداشته است، زن که

 (.روستای بهاره: ساله34عزیزی، )".اند نوشانده به وی خون خودش را می ،پیش گیری از مرگ زن نگون بخت

اند که مخالف با این شیوه  بوده سال پیش نیز مرسوم بوده است، البته در میان مردم منطقه کسانی نیز 31تا11این آیین  

ها  از جن( یال)در باور این مردم آل. اند داده   اند، اما به هر حال زنان زیادی به دلیل وجود این باور جان خود را از دست بوده
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برند تا سبب  باردار میباور مردم از اجنه ارثیه دارند، به بالین زن  هزنانی را که ب( یال)ترسد، بنابراین گاه برای فراری دادن آل می

ریزند، اگر  که، برای پیش بینی زندگی و یا مرگ زنان باردار، جلوی اسب جو می ی دیگر ایننگفت. بهبود و سالمتی وی شود

 . ی مرگ اوست و دیگر امیدی به بهبود زن باردار ندارند بهبود یافتن زن است و اگر نخورد، نشانه ی اسب جو را خورد، نشانه

 های ملل دیگر نیز ها در بیشتر اسطوره عملکرد آن ی شیوه حیوانات و ها با توجه به رفتار سرنوشت انسان ینی آینده وپیش ب     

دریدن شکم . یافت آن هم انجام می جز پیش گویی براساس اعمال جادوئی و ": نویسد این باره می بهار در مهرداد. شود دیده می

 (.199ص : 4934بهار، ) ". های دیگر پیش گویی وجود داشت بسیار گونه پرندگان و ردجانوران، توجه به پرواز پرندگان، نب

 ها خدایانی اسطوره ای از اما برخالف آن درپاره شود ان دیده نمیاساطیر جه کارکردی در چنین مشخصات و موجودی با     

 خدایان مصری هستند که پاسدار و و تاورت ازنمونه رئونت، بس  رایب. پاسدار زنان هستند که نگاهبان و توان پیدا کرد می

 پنداشتند و بهترین دوست زنان می[ بس]را او.. .": نویسد می     ی بس  ورونیکا ایونس درباره. روند محافظ زنان به شمار می

 (.432ص : 4933،ایونس) ". ها را پاسداری نماید بچّه تولّد نوزاد یاری و بودند که زنان را در براین باور

زنان به  سر زنی که بر یکی از ایشان لمشتو بود، دیو... .". شود دیده می لنّهرین دیو زنی با کارکردی شبیه یالا بین تنها در    

 (.144ص : 4934بهار،)                ".ربود کنار مادران می از ها را بچه تاخت و هنگام زایش می

 

 /tāpu/تاپو-9

بر این دهند، تنها  ی ماهیت و شکل و شمایل این موجود باشد، ارائه نمی که نشان دهنده ای ویژهبومیان منطقه توصیف        

افتد و تا  باور مردم اگر کسی طاقباز بخوابد، روی او می ی پایه بر. تاپو موجودی است نامرئی و بسیار سنگین وزن باورند که

رود، اما بینی تاپو نرم است و به همین  ا مرز خفگی پیش میدر این حالت انسان ت. دارد سرحد مرگ و خفه شدن او را نگه می

دارد و هیچ کدام از  ای است که تمام اعضای بدن را از حرکت باز می تواند انسان را خفه کند، عملکرد تاپو به گونه دلیل نمی

 . توان حرکت داد نمی       اعضای بدن را 

 

 : همزاد -1
Har ādami ke donyā miā, ya hamzāti ham ešen ke pišani nevešte har detāšu yeki hen. Albeta 
deda vānemibu, ya goruhi ham migoyen hamzāt māle unālakalu nine, aslan malum ni ke če 

hen. Hašu migoyen hamzāt pišani nevešteš behtar a xode ādame.  
بعضی نیز . توان دید را       نمیهمزاد . استیکسان  ش با اوسرنوشت و داردشود، همزادی از اجنه  هر انسانی که زاده می "   

 همزاد انسان سرنوشتی ها نگاه آناز . نیست روشندانند که ماهیت آن برای انسان  دانند، بلکه موجودی می همزاد را اجنه نمی

تر و  رسد که این اندیشه قدیمی نظر می به (.روستای باباایور: ساله 31باباشاه محمدی،) ".به مراتب بهتر از خود آدمی دارد

سخن رفته است که مستقل از انسان است و ( فروهر)در متون زردشتی، از خود انسانی . باشد نخستتر از باور گروه  کهنه

تأثیر آیین زردشتی در این منطقه شکل گرفته است که  زیربی گمان این اندیشه . رود موجودی است الهی که به بهشت می

 . به هر روی به باور هر دو گروه، همزاد موجودی ماورائی است. در دوران اسالمی اندکی تغییر در آن ایجاد شده استبعدها 

 /korzangolu/: کرزنگلو -0

زاد به دستگاه تناسلی وی چنگ زده  بدین شکل است که هنگام رویارویی با آدمی آنعملکرد . تر از سگ موجودی است بزرگ     

هاست که پرداختن به آنها  ی رویارویی کرزنگلو با آدمیان بر سر زبان های زیادی درباره داستان. گیرد ز این طریق میرا ا اوو جان 

 . گنجد در این مجال نمی

 /γulak/ :غولک -1

 :گوید علی غریبی در این باره می

Ti nazare mardom, qulak ya junavare pašāluyi hen ke kheyli ham zur ešen. Kareš I tahri hen ke 
adamalu gulešu ešmidade, ešmikašonde ati biābun, ša tika tika mikerde ešmixowarde.  



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 65

عملکرد وی بدین شکل . خورد به باور مردم، غولک موجودی است پشم آلو و بسیار قوی هیکل و زورمند که آدمی را می "      

: ساله 61غریبی، )".خورد د و سپس او را تکه تکه کرده و گوشت وی را میکشان است که آدمی را فریب داده و به بیراهه می

باز ها را  که یکی از آن شود در میان مردم یافت میهای زیادی  ها داستان ی غولک و فریب انسان درباره (.روستای فتح آباد

 : گوییم می

زند و از وی  ی او را می خانه  نیمه شبی برفی شخصی در در . بان به نام امید علی وجود داشته است در گذشته فردی آسیاب       

خواهد که به آسیاب بیاید و بارهای گندم وی را آسیاب کند، امید علی که پیرمردی است نزار و کم توان، درخواست شخص را  می

امید . رسانم و به آسیاب می گیرم گوید که نگران نباش تو را بر پشت می کند، اما غولک می کند و کمردرد خود را بهانه می رد می

که مدتی  شود، پس از این پذیرد و تیشه و اسباب و وسایل خود را در توبره گذاشته و بر پشت او سوار می علی پیشنهاد وی را می

 شود، امید علی غولک که متوجه می. شود که آدمی زاده نیست روند، امید علی با مالیدن دست بر پشت غولک متوجه می می   راه 

گوید  ای ؟ امیدعلی نیز در جواب می دیده   امید علی دندان خران را  :گوید از آدمی زاده نبودن او باخبر شده است، به او می

 . گذارد زند و پا به فرار می امید علی را بر زمین می      ی تیز، ای ؟ غولک با دیدن تیشه را دیده 3ی دُلگران تیشه

آنکه )دوال پا ": نویسد ی این موجود و کارکرد او می کریستنسن درباره. پا نیست شباهت به دوال یغولک در باور مردم این منطقه ب

طلبد او را قلمدوش  نشیند و از رهگذران می ای است که به کنار راه می مرد سالخورده( پاهایش دراز و باریک مانند دوال باشد

کشد و گرد کمر  پا سر بیرون می درازای سه گز و همانند مار از شکم دوالاو را بر شانه بکشد، پاهایی به [ رهگذری]هر گاه. کنند

تواند از بند  می[ پا دوال]= در این حال رهگذر ناگزیر است کمر به خدمت دوال پا ببندد و تنها با مست کردن او. پیچد رهگذر می

 (.4966: 423کریستنسن، )"بگریزد

 (: خرفت خانه)خِرِف خونه   -(ج

. اند تا بمیرند کرده می یشانو در آنجا رها اند برده میاست در کوهستان که در گذشته پیران از کار افتاده را به آنجا  جایگاهی    

. های دیگر باقی است و برخی از مکان -یکی از روستاهای کوهمره سرخی -ها، هم اکنون نیز در ریچی خانه بقایای این خرفت

 :آورند که به یاد میبومیان منطقه داستانی را 

Ya bovoy pir āmbu, aruseš a bačaš migu: bovāt piro xereft vābede, da vaghteše ešberey a 
xereft xuna, bača ham bovov suwāre xar miku, ya xordey xordo xorāki ham vāmisu mibe. 
Bačow ya kordaki mindāze ari kule bowāš tā sarmā naxowa, bowāš ša migu: rudom, kordaku 
poy xot be, ma lāzomom ni. Bačow va taajob a bowāš miporse si če lāzomet ni? Migu: ya 
modati da nobey xot mirase, ke beyey ija. To daset tange, bištar az ma lāzomet āmbu. Bače 
ham a kār ti kāre xoš pašimun āmbu, bowāš vā migardane, zaneš ham telāgh midi, tā vaghti 

bowāš mimi tor ša migi.                                                                                                                
پسر . انه ببریخ رسیده که او را به خرفت پدرت پیر و خرفت شده و زمان آن فرا: گوید می پسر به ، عروسشود میپدری پیر  "

پوشش )ک ردکی پسر . برد به همراه مقداری آذوقه و وسایل به خرفت خانه می تأثیر سخنان زن، پدر پیر را سوار خر کرده و زیر

به . پسرم، کردک را با خودت ببر: گوید پدر با مهربانی به پسر می. گذارد برای محافظت از سرما بر دوش پدر می( نمدی چوپانان

رسد که  پس از مدتی نوبت تو فرا می: گوید پرسد که چرا به آن نیازی نداری؟ پدر می پسر با تعجب از پدر می. رمآن نیازی ندا

پسر شرمنده از کار خویش، پدر را به خانه . اینجا بیایی و تو وضع مالی مناسبی نداری و بیشتر از من به این کردک نیاز داری

: ساله 34حاجی قلی سهیلی، ) ".کند مواظبت می پدر خودی مرگ از  و تا لحظه دهد گرداند، همسر خود را طالق می باز می

 . رود پیران به خرفت خانه از بین می فرستادنپس از این واقعه، آیین  (.روستای رمقان

ها ساخته  ها بر بلندای کوه خانه این خرفت ی همه: که این نخست .توجه داشت بایدها به چند نکته  ی خرفت خانه درباره      

ی افراد کهنسال  گفته ی برپایهشده  بلکه  نمی       اند دفن رفته می میان اینکه جسد افرادی که  درخرفت خانه از: دوم. اند شده

ها مربوط به  خانه بخشد که این خرفت را قوت می گمان این نکته این. شده است خوراک پرندگان و جانواران گوشتخوارمی ،منطقه

که  دیگر این شده و ها ساخته می های زردشتیان بر بلندای کوه دانیم دخمه زیرا همانطور که می ؛اسالم بوده باشنددوران قبل از 

 گفتنی دیگر. ستشده ا بومیان منطقه، این جسدها دفن نمیی  به گفتهمرده را دفن کرد، در حالی که  بایدآیین اسالم  ی برپایه
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رود، نشان  ی مردم که برای جایی مخوف وترسناک به کار می درگفتار روزانه "گه خمهد "مانند ترکیباتی کنایی  که وجود این

 .اسالم است از پیش ی این است که این آیین مربوط به دوران دهنده

 : نتقدس درختا -(د

ی ریچی مقدس  کهرهپیر             و بلوط "ده سرو"بلوط  رای نمونهب. شوند ای از درختان مقدس شمرده می در این منطقه پاره   

 "لته  "دخترها برای برآورده شدن آرزوهای خود به این درختان  تر ویژه ای به گونهزنان و  ویژهمردم به . شوند شمرده می

ای از  کنند تکه موقعیکه زنها نذر می ": نویسد هانری ماسه دراین باره می (.به این درختان پارچه هایی می آویزند)بندند می

: 4966ماسه، ) "نامند و این عمل را دخیل بستن می( ای از چارقدشان را به خصوص تکه)زنند ا به درخت گره میلباسهایشان ر

بلوط ) "بری شهیدو "را در روستای رمقان یکی از روستاهای کوهمره سرخی ا درخت بلوط تناوری وجود داشت که آن (.939ص

این است که هنگامی  "بلوط شهید "زیر عنوانکه علت نامگذاری این درخت بر این باورند  بومیان این منطقه. .نامیدند می (شهید

شکاف  .شود ی این درخت می ی شکافته ای از امام زادگان را دنبال کرده بودند دختر یکی از امام زادگان وارد تنه که کفار عده

نامه ابن بلخی بدست  اطالعاتی که از فارس ی پایه بر. درخت بسته شده و آن امام زاده را از چنگال کفار در امان داشته است

در این سال به دستور مأمون راه بر  زیرا ،قمری باشدهجری  219از  پیش باید توان حدس زد که قدمت این درخت آید می می

وایت شفاهی بنابراین اگر ر .گریزند ی کوهمره سرخی می ای از ایشان به منطقه و عده بندند می کاروان پانزده هزارنفری بنی هاشم 

تا سالهای اخیر  .قمری باشدهجری  219از  پیشسالها  بایدقدمت این درخت  ،پذیرفته شودمنطقه  این ی بومیان و سینه به سینه

 . اند پرداخته می    نیز اطراف این درخت آتش روشن کرده و گرد آن به زیارت

چرا که مردم . مقدس است ،روید ها می ی سنگی چشمه در حاشیهها و یا  که بیشتر در کوه "پرسیاوشون "گیاه ،از میان گیاهان   

بومیان  .6به جای آن قند و یا نبات بگذارد باید  ،اگر کسی این گیاه را بچیند .معتقدند که این گیاه از خون سیاوش روییده است

 .کنند ی زیادی استفاده می ها منطقه از این گیاه برای مداوای بیماری

 

 

 

: اجاق -(ه

ترین  بنیادی( به معنای محل      حفظ آتش)ی اجاق  واژه ": نویسد ی اجاق می بداهلل شهبازی در کتاب ایل ناشناخته دربارهع   

. کند ای ایجاد می ی خویشاوندی در ایل سرخی است و تعلق به اجاق واحد نیرومندترین     پیوند خویشاوندی را در نظام قبیله واژه

 "ی نیا  قصه"ی دور دارد و از سویی دیگر نوعی  ر نقش مهم آتش و حفظ و نگهداری آن در گذشتهسویی داللت ب این واژه از

 .(39: 4966شهبازی،)". است

در واقع روح طایفه و اوالد، نیرویی مافوق طبیعی است که به عنوان نیروی  3اجاق. خورند نیا قسم می "اجاق "مردم منطقه به   

نمونه اگر کسی از چنگال مصیبتی و یا خطری جان سالم به رای رساند، ب را یاری می ویژه د آن شخصگر، افراد طایفه و یا اوال یاری

توتمی  ،واقع اجاق در. گویند اجاقش به کمرش بزند گاهی اوقات نیز برای نفرین فرد می. اجاقش او را حفظ کرد: گویند می ،در برد

کس باید با پایبندی به اخالقی ستوده و پسندیده شایستگی این را بیابد  کند و هر است که عضو طایفه و یا فرزندان را حفظ می

 .را در پی دارداجاق توتمی است نمادین که  اتحاد و وحدت ایل  دیگر سخنبه . که اجاق طایفه را روشن سازد

این سه  .راحمدیا اجاق شمس اجاق مشهدی محمد ا اجاق دهدار کدبدین  و: در ایل سرخی سه اجاق حالت تقدس دارد     

داستان اجاق مشهدی محمد به این شکل است که . تقدس اجاق خود برای خویش نوعی روحانیت و تقدس قائلند دلیل شخص به

از چادر همسایه که . مشهدی محمد در خانه روغن برای طبخ غذا نداشته است. آید روزی شخصی به چادر مشهدی محمد می

که  کند اما پس از این با درخواست او موافقت می نخستاری روغن به او بدهد، برادر کند که مقد برادرش بوده درخواست می

مشهدی محمد که از رفتار برادر اندوهگین . دهد کند و روغن نمی کند، برادر خلف وعده می مشهدی محمد غذا را آماده می

زه بدهی یک خیک شیره دارم، از آن روی غذا گوید که اگر اجا کند و به مهمان می شود، ماجرا را برای  مهمان بازگو می می

رود، ولی هنگامی که آن  همسر مشهدی محمد به سراغ خیک شیره می. پذیرد ریزم تا برنج نرم و قابل خوردن شود، مهمان می می
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 شدن سال در اجاق وی آتش بدون خاموش3از آن به بعد به مدت . بیند که در آن به جای شیره، روغن است کند می را باز می

 . ته استسوخ می

باور به اجاق، همان باور به آتش مقدس در دوران زردشت است که بعدها در تلفیق با فرهنگ و رسوم اسالمی  شاید بتوان گفت

آتش همواره به عنوان عنصری مقدس در میان مردم منطقه رواج . تبدیل به روح مقدس شده و به حیات خود ادامه داده است

لزوم آتش را برای  هوای سرد کوهستانی منطقه اهمیت و (پوشش جنگلی یک دست)ست محیطی منطقه بافت زی. داشته است

بنابراین آتش به عنوان عنصری که نبود آن مساوی با مرگ و نابودی است، همواره در تفکر مردم . کند چندان می مردم منطقه دو

 :بدین شکل نشان دادتوان  سیر باور به آتش را می. جایگاهی واال و مقدس گونه دارد

در )ا جایگزینی روح نیا به جای آتش 2آن  یا حتی پیش از تسلط دین زردشت و هنگاما آتش به عنوان موجودی مقدس در 4

 .(تلفیق آیین اسالم با آداب و رسوم بومی منطقه

 

 پی نوشت ها

 

.اند که اجنه بدن او را تسخیر کرده یعنی این -4

هنگامی که وارد  .رود خیزد و به حمام ده می شهدی علی جان صبح زود از خواب بر میم": ا داستان مشهدی علی جان2

چه اتفاقی افتاده؟ : گوید دود و می ترسان و شگفت زده به سوی حمامی می. بیند که همه سم دارند می ،شود ی حمام می خزینه

آیا سم آنها مانند سم من است؟ مشهدی : گوید کند و می چرا امشب همه سم دارند؟ حمام دار به آرامی پای خود را بلند می

بیند حمامی باالی سر او ایستاده و از او  آید و می پس از مدتی به هوش می. شود ترس و وحشت بیهوش می علی جان از

شود که نیمه شب در حالی که اجنه  پرسد در حمام که بسته بود، تو چگونه وارد حمام شدی ؟ مشهدی علی جان متوجه می می

روستای : ساله 31عباس سهیلی،)".اند وارد حمام شده و هنوز حمامی حمام را باز نکرده بوده است شغول استفاده از حمام بودهم

  (.رمقان

 (: گوژپشت)داستان قوزی 

ن قوزی بدو. شود که مشغول رقص و پایکوبی هستند در حمام با گروهی از اجنه روبرو می. رود ای سحرگاه به حمام می قوزی"   

کنند  اجنه به گرمی از او استقبال می. شود مشغول میها به رقص و پایکوبی  که وحشت و ترس خود را بروز دهد همراه با آن این

کنند و قوزی با  او را بر آورده می رزویخواهد که قوز او را بردارند، اجنه آ پرسند، قوزی از آنها می و در پایان از او آرزویش را می

 شود او را جویا میقوزی دوم با تعجب علت رفع قوز . بیند را می در راه خانه دوست قوزی خود. م خانه می شودقامتی راست عاز

. درست شودگیرد که نیمه شب به حمام برود تا قوز او نیز  قوزی دوم تصمیم می. گوید میو قوزی اول ماجرا را برای دوستش باز

. رقصد میتوجه به اجنه  یقوزی اول ب. اند کرده می     کی از دوستانشان عزاداریاز دست دادن ی دلیلاز قضا در آن شب اجنه به 

بیند  ولی می. خواهند آرزوی خود را بگوید، قوزی تیره روز خواستار برداشتن قوز خود می شود اجنه پس از پایان مراسم از او می

 (.روستای رمقان: ساله 63رقیه غالمی، )".نداجنه قوزی رفیقش را نیز به قوز او افزوده بود. تر شد که پشتش سنگین

 .توان یافت نیز می مناطق کشوری دیگر  ادبیات عامیانه بیش متفاوت در های کم و این داستان را باروایتالبته 

که محمد بهمن بیگی نیز در )و ایل ممسنی  کرمان مانندمناطق کشور،  ای از باور پاره موجودی با چنین مشخصاتی را در -9

حداقل )باوری عمومی  ،به یال اگرتصورکنیم باور. توانیم ببینیم می هم (این موضوع را بررسی کرده است "آل"تانی به نام داس

.ایم نرفته  بوده است، چندان به خطا ( درمیان مردم ایران

آگاهی بیشتر دراین باره برای . )میتوانیم ببینیم میان سرخ پوستان آمریکایی نیز ی این گونه برخورد با زنان را در نمونه -1

(.توانید به تاریخ اجتماعی ایران تألیف مرتضی راوندی مراجعه کنید می

.برندگی است معنای دقیق این واژه یافت نشد اما مفهوم آن تیزی و -3

جوشش  ازثانیاً  اند که اوالً روح سیاوش را شاد نگاه دارند و گذاشته رسد به این دلیل به جای این گیاه نبات می به نظرمی -6

.جلوگیری کنند اوخون 
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داند که در  بزرگداشت آتش مقدسی می ی طبیعی ستایش و مهرداد بهار درکتاب پژوهشی دراساطیر ایران اجاق را دنباله -3

(.131-134صص: 4934بهار، . )اروپایی وجود داشته است های اقوام ابتدایی هند و درون دوده
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 یمی و میبددیدگاه سلّ معراج از
 احمد جباری فرکوش

 دکتری ِادبیات عرفانی دانشگاه ارومیه و دبیر ادبیات اردبیل

 سوسن دادوند

 دبیر و کارشناس ارشد ادیان و عرفان

 چکیده 

عبدالرحمن سلمی با تأویالت . از موضوعات مورد توجه متکلمان و مفسران صوفی مسلک است( ص)معراج پیامبر اکرم

ی هم در تفسیر ف المعراج نگاهی نو و مستقل به این موضوع انداخته است و میبدخاص خویش در رسالۀ بیان لطائ

االبرار در نوبه الثانیه با نگاهی روایی به موضوع نگریسته و در نوبت سوم، با زبان خاص خویش به  کشف االسرار و عده

حوزة جغرافیایی ایران هستند، با  که هر دو دروجود زبان خاص هر دو نویسنده و به ویژه آن. پردازدتوضیح معراج می

تأویالت دقیق و بکارگیری زبان فنی از سوی سلمی . توجه به تفاوت زبان عربی و فارسی، مورد بحث قرار گرفته است

 .از یک طرف، و بیان شاعرانه و جاندار میبدی از سوی دیگر باعث انحصار این دو اثر گردیده است

 .بیان لطائف المعراج، کشف االسرار می، میبدی،معراج، سلّ: هاواژهکلید

 مقدمه 

هر چند که در وجود معراج اتفاق نظر است، اما . معراج است ،یکی از مقوله های مورد بحث میان متکلمان و مفسران

از همین روی مفسران و عرفا و دانشمندان نظرات و تاویالت متفاوتی . در کیفیت و زمان آن همواره بحث و مناقشه بوده است

سبحانی با استناد به . سه سال یا یک سال قبل از هجرت به معراج رفته اند( ص)بر اساس منابع حضرت رسول. رائه داده اندا

 ،رشیدالدین میبدی با طول و تفصیل( 4939:931.سبحانی.)قول ابن هشام؛ سال وقوع معراج را دهم هجری قید کرده است

رمضان، هجده ماه پیش از بعثت می  43سال قبل از هجرت یا  ربیع االول یک 49تاریخ معراج را روز دوشنبه 

 (4936:66.سرمدی.)داند

سبحان الّذی »:دارای جسم وروح بوده و با این روح و جسم به معراج رفته اند ،همچون دیگران( ص)رسول اکرم 

ست که عروج در بیداری صورت گرفته ظاهر این ا. عبد همان مجموعه جسم و روح است. خداوند نفرمود بِروحِهِ....اسری بِعَبدِهِ

حتی در آیاتی از قرآن کریم بر این نکته اشاره شده . به این نگرش اکثر علما و متکلمان تاکید کرده اند.است نه در خواب

یا در آیه ای می [ما دشمنان را در خواب به تو اندک نشان دادیم(]19/انفال)« اذا یریکهم اهلل فی منامک قلیالً»:است

ما در خواب به تو نشان دادیم (] 23/فتح)«لقد صدقَ اهلل  رسوله الرویا بالحق لتدخلن المسجدالحرام ان شاء اهلل آمنین»:دفرمای

دقت در سوره اسراء به ویژه در آیات نخستین این نکته را آشکار می [که وارد مکه می شوی و فتح نهایی نصیب تو خواهدشد

 .است سازد که معراج در بیداری صورت گرفته

گفتگوهای مطرح . کیفیت و نحوه گزارش آن به ویژه زبان حالی آن در خور توجه است ،صرف نظر از تاریخ معراج

عظمت پیامبر اکرم و گزارش قرآنی از این . شده احتماالً در قرون بعدی و از طرف برخی فرق و نحل وارد تفاسیر شده است

و حتی با ایمان خالصانه خود این سیر و . ذهن مسلمانان به وجود نمی آورد واقعه هیچ شک و شبهه ای را در اتفاق معراج در

در دوره های بعد است که مساله سفر روحانی به همراه سفر جسمانی مد نظر مفسران و عرفا . حرکت را جسمانی می دانستند

 .و به تبع آن است که بحث رویت و گفتگو با خداوند نیز مطرح می گردد. قرار می گیرد

پیامبری که با آن . چهره ای تاریخی از پیامبر در ذهن داشتند( ص)ه عقیده نیکلسون مسلمانان در دوره پیامبراکرم ب

با رحلت پیامبر و دور شدن مسلمانان (4931:23.نیکلسون.)ها غذا می خورد و نشست و برخاست می کرد و از غیب خبر نداشت

ان شخصیتی کامالً برتر پیدا می کنند که این برتری را بعدها در عرفان ایش ،(ص)از فضای ساده و صمیمی دوره حضرت محمد

 .اسالمی در انسان کامل و مطابقتش با شخصیت نبی اکرم می بینیم
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آنا با زبان خاص خویش سعی . با گسترش تصوف شخصیت پیامبر و احوال و سنن او مورد توجه صوفیه قرار می گیرد

حقیقت محمدیه، انسان کامل،عقل . حضرتشان را وارد دنیای اساطیر کنند ،یخی از ایشانمی کردند ضمن ارائه ی چهره ای تار

. مسئلی بود که در تبیین شخصیت ایشان  آرام آرام وارد کتب صوفیه می شد و مورد تفسیر و تاویل قرار می گرفت.. .اول و

صمیمیت . می پرداختند( ص)احال حضرت رسول به گزارش باریک ترین ،عالوه بر آن آنان به مدد قدرت خیال و بیان اندیشه

. ما در خواندن برخی از متون صوفیه به اوج لذّت برسیم ،برخی از گفتگوها و تاویل ها سبب شده است که حتی بعد از قرن ها

 است، نقطه آغاز برشدن( ص)لحظه اوج رسالت محمد[ معراج]اگر این واقعه»:پل نویا به درستی اشاره می کند که

(sumblimation )و آرمانی شدن(idealization )(4939:31.پل نویا.)شخصیت او در نزد پیروان آن حضرت است 

 عبدالرحمن سلمی و بیان لطایف المعراج 

تمامی منابع و مصادر نام او را ؛ ابو عبدالرحمن محمد بن الحسین بن محمد بن خالد بن سالم بن زاویّه بن سعید بن 

هجری به دنیا آمد و به تاریخ  923سلمی در سال ( ج :2113.باورینگ:برای مالحظه منابع رک.)ورده اندسَرّاق االزدیّ السُلمی آ

از محضر عارفان بزرگی چون ابوسهل محمد بن سلیمان الصعلوکی کسب فیض کرد و به دست . دار فانی را وداع گفت 142

( د:همان.)نظر باورینگ کتاب تاریخ الصوفیه او مفقود است به. ابوالقاسم ابراهیم بن محمد نصرآبادی صوفی معروف، خرقه پوشید

حقایق التفسیر او بهترین منبع برای مطالعه ( ها:همان.)و به نظر او احتماالً طبقات الصوفیه مختصری از تاریخ الصوفیه می باشد

بیان لطائف . ت صوفیه استعالوه بر آن سنن الصوفیه سلمی حاوی اخباری از اخالق، و لطایف و احاال. تفسیر صوفیانه است

رسائل الصوفیه البی عبدالرحمن السلمیا در »المعراج او را همراه چهار رساله دیگر، گرهاردباورینگ و بالل اورفالی تحت عنوان

مطالعه حقایق التفسیر و بررسی لطائف المعراج حاوی این نکته است که؛ تاویل و بیان . منتشر کرده اند 2113بیروت به سال

لذا با توجه به تازه بودن متن و . در نزد صوفیه و به ویژه در مقوله معراج از همان قرون اولیه هجری مورد توجه بوده است رمزی

 .این متن را به عنوان اساس کار مطالعه کردیم ،خالقیت او در گردآوری نظریات و تاویالت عرفای اولیه  در خصوص معراج

 میبدی و کشفاالسرار و عدة االبرار

ابوالفضل احمد بن ابی سعدبن احمد مهریزد المیبدی از مفسران صوفی مسلک قرن ششم است که به گفته خود در 

تفکر و انسجام فکری او در ( 4963:94.رکنی.)هجری شروع به تالیف تفسیر کشف االسرار و عدة االبرار کرده است 321سال 

به ویژه در نوبت ثالثه تعابیر زیبایش و تاویالتش خواننده را . تدوین سه مرحله از تفسیر در نوع خود منحصر به فرد است

دکتر سرمدی هر چند بر نگرش های شافی مذهبی او در نگارش تفسیر عرفانی خرده گرفته  .مسحور می سازد

نوشته  به. اما نویسنده درنگارش اثر خود تابع محیط و زمان خویش بوده و چاره ای جز آن نداشته است( 4936:61.سرمدی)اند

دکتر سرمدی؛ پر رنگ ترین شاخصه فکری میبدی دفاع تام و سرسختانه او از اشعریت در عرصه کالم و سنی گری در عرصه 

و در این مورد هم چندان ایرادی بر میبدی نمی توان متصور شد چرا که آمخته های او و اساتید و ( 61:همان.)فقاهت است

 .بوده استمنابع مطالعاتی اش در این زمینه موثر 

از همین روی و به دلیل مشابهت و نیز اختالف برداشت در مقوله معراج دو کتاب لطائف المعراج و کشف االسرار 

 .میبدی را از نظر تفسیری و نیز تاویالت عرفانی مورد بررسی قرار داده ایم

 بررسی دو اثر

بلکه آیات مورد نظر خویش را . ی کندسلمی آن گونه که شیوه اوست در تاویل آیات نظم و ترتیب را رعایت نم

احتماالً روش و مسلک صوفیانه او . برگزیده و نظرات و تاویالت دیگران را می آورد، بی آن که از خویش سخن به میان آورد

هِ به سلمی  در حق  آیه سبحان الّذی اسری بِعَبدِ.باعث شده تا برای فرار از خودنمایی و عجب، به نقل اقوال دیگران اقدام کند

خداوند خویشتن را منزّه گردانید تا نبی اش را در حرکت و سیر به سوی »:سخن واسطی استناد می کند که در خور توجه است

مکان قربت و نزدیکی را از تاثیر مخلوقات منزّه گردانید و او را به »:ابن عطا می گوید( 2113:24.سلمی.)خویش شریک گرداند

روحی که شاهد سرّ . ی که روح هم از آن آگاه نبودسرّ. داد و به سرّ خود حرکت داد ح سیرخویشتن خویش سیر داد و به رو

. تا این که به مشاهده حق رسید بدون واسطه در حالی که اوصاف بشری باقی نمانده بود ،ونفس از هیچ چیز خبر نداشت. نبود

 (24:همان.)د و وحی کرد آن چه را وحی کردبنابراین او را مورد خطاب قرار دا. حق در بنده خود تحقق یافته بود
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شب معراج که : گفت( ع)جعفر صادق »:به همین نکته اشاره می کند( ع)میبدی با نقل سخنی از امام جعفر صادق

به حضرت رسید، غایت قربت یافت و از غایت قربت غایت هیبت دید، تا ربّ العزه تدارک دل وی کرد به غایت لطف ( ص)سید 

راز  ،یافتهاو ادنی خلوت  ،رسیدهثمَّ دنا هایت او را به خود نزدیک کرد، الطاف کرم گرد وی درآمد، به منزل و کرامت بی ن

رفت آنچ رفت و شنید آنچ و دید آنچ دید و  ،شنیده، شراب چشیده، دیدار حق دیده، از هر دو کون رمیده، و با دوست بیارمیده

دریافت آن معزول کرده، رازی در پرده غیرت رفته، بی زحمت اغیار به سمع نبوت کس را از آن اسرار خبر نه، عقول و اوهام از 

 (311: 3ج:4931.میبیدی)رسانیده، نور فی نور و سرور فی سرور وحبور فی حبور اخبرنا بالقصۀ اکراما و اخفی االسرار اعظاماً

 :و در جایی دیگر همین مضمون را با زبانی دیگر و شاعرانه بیان می کند

ک ن لی کما تک ن، فاکون لک کما لم ازل، به همگی  :معراج ز اسرار الهی که با سید عالم رفت یکی این بود کهشب »

 (111 :4ج:4934.میبدی.)مرا باش و خود را هیچ مباش چنانک نبودی تا ترا باشم چنانک در ازل بودم

به مساله معراج با استفاده از  سلمی در قسمت های دیگر رساله اش با استفاده از کلمات قرآنی سعی می کند

قطع الحق سر محم صلی اهلل علیه و سلم عن و سلم عن االغیار اجمع نظر :و قال بعضهم:اصطالحات عرفانی معنایی تازه بخشید

الی ربه بعین الیقین و تحقق بانوار الحق حتی عاد عین له الیقین فجعل مکافحه المخاطبه بقوله فاوحی الی عبده ما اوحی 

به کارگیری دقیق این اصطالحات ما را به یاد آثار پخته دوران قرن پنجم و ششم که کتب تصوف دوران (2113:23ی سلم)

 .تکامل را پشت سر گذاشته است می اندازد

سلمی با آوردن سخنانی از بزرگان سعی می کند دیدار و معراج حضرت رسول را در لفافه ای از الفاظ و اصطالحات 

نکته ای که اکثر .به گونه ای که هم غیر قابل دسترس بودن خداوند از اذهان و افکار بشر را متذکر شود.ندخاص صوفیه بیان ک

را باالتر از دیگر انبیا (ص)و هم مقام حضرت محمد .متکلمان اسالمی سعی می کنند با صفات سلبیه و ثبوتیه آن را بیان کنند

اما زبان شاعرانه میبدی و نیز .خاص عربی است که توانایی القای معانی را دارد زبان مورد استفاده او زبان شسته و رفته.قرار دهد

 .نحوه بیان او خواننده را در فضای بی کران سیر می دهد که خاص منطقه ایران است

و ...قلب خالف آن چه چشم می دید اعقاد نداشت:سلمی از قول ابن عطا در مورد آیه ماکذب الفواد ما رآی می نویسد

خداوند تمامی شبهات و اعتراضات را با :و از قول نصر آبادی می آورد.اسرار در قلب و عقل و حس و نظرش بود( ص) رسول

 (.2113.سلمی)لذا در قدرت و ربوبیت او شگفتی روا مدار.نگفت(سری)از بین برد(اسری)کلمه

تا عالمیان بدانند که مقام وی :دبر این نکته تاکید می ورز(ع)و موسی (ص)میبدی نیز با مقایسه مقام حضرت محمد 

ربوده در کشش حقّ است و رونده در روش خویش، او که  ،مقام ربود گانست بر بساط صحبت نه مقام روندگان در منزل خدمت

و در جایی دیگر می ( 314 :3ج:4934.میبدی)در کشش حقّ است در منزل راز و ناز است و سزای اکرام و اعزاز است

لَیسَ من یمشی : اَسری بِعَبدِهِ موسی آینده است به خویشتن رونده، محمد برده است از خود ربوده :تمصطفی را گف»:نویسد

اِلیهِ، لیس من نودی بسرِّ کمن نودی علیه، او که رونده باشد در غیبت بعد پس از فصل وصل یابد، باز آن کس که برده بود 

 (314:همان.)بدایتش رفعت وصل بود، خاتمتش خلعت فضل بود

و به نظر می آید در . بود از زبان میبدی نقل می شود( ص)آنچه که نقل کردیم زبان شاعرانه از معراج رسول اکرم

عالوه بر آن . و همین سبب تازگی زبان او بعد از قرون و اعصار بوده است. دنیای میبدی حادثه زبانی است که روی می دهد

 .رد و به خواننده و شنونده انتقال می یابدحادثه تاریخی در حوزه زبانی دوباره جان می گی

او با آوردن . را بیان می دارد( ,)نسبت حضرت موسی( ص)سلمی با نقل سخنی از جنید برتری مقام حضرت رسول

خطاب باصدای بلند را در ذهن (16/23)یعنی در آیه وَ ماکنت بِجانب الطّور اذ نادینا. آمده است( ع)که در حق موسینادی فعل 

استفاده می کند تا هم محرمیت و هم راز گویی ناجی از فعل ( ص)درحالی که برای توصیف مقام رسول اکرم. وراندمی پر

 .حضرت حق با پیامبر را به ذهن متبادر سازد

نگر تا رگ غیرت نینگیزی، و حرج در دل خود نیاری، بدان ! یا محمد»: میبدی هم در تفسیر ایه فوق می نویسد

وَ ما : همان است که آنجا گفت. طور سخن گفتیم، آنچه گفتیم همه در کار تو گفتیم، و حدیث تو کردیم سبب که با موسی بر
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و اگر با موسی سخن گفتیم از پس پرده گفتیم، و با تو در خلوت اَو اَدنی بر بساط انبساط ! یا محمد. ک نتَ بِجانِبِ الطّورِ اذ نادینا

 ! خود دانی که چه رفت و چه بود؟

 ( 9:339ج:4934.میبدی.)نه پیام ها که او پنهان داد                    یک ذرّه به صد هزار جان نتوان دادزان گو

اما آن چه در این جا حائز  .تفاوت عقیدتی و محیط جغرافیای را می توان در بررسی این روایت مد نظر قرار داد

و . در فضای شاعران و دنیای تخیل به القای معنا می پردازداهمیت است، برگردان یا ترجمان عربی سخن به زبان فارسی که 

 .همین امر سبب شده تا ادبیت متن میبدی بر دیگر ویژگی این اثر آشکار گردد

انّ موسی علیه السالم لم یرَ مِن مَعانیه الّا الصّواعقِ »:سلمی حتی دیدار موسی با خداوند را صاعقه ای بیش نمی داند

سلمی با طرح این سوال که چرا در شب معراج به حضرت ( 2113:21.سلمی)تحتمل اشارات الذّات فلم ینل من القوّة ما

تا به مکان تمکین »:بهشت و جهنم و انبیا و فرشتگان را نشان دادند؟ از قول بعضی مشایخ این گونه جواب می دهد( ص)محمد

الجرم شب معراج در آن »:بر این مساله تاکید می کند میبدی نیز(22:همان.)و پیامبر ادب مشاهده را رعایت کرد. تادیب گردد

و با خلق خدا ادب صحبت نگه داشت، تا  ،ما زاغَ البَصَر  وَ ما طَغَی: ادب به جای آورد، تا ربّ العزة از وی باز گفت ،مقام اعظم

 (2:621ج:4934.میبدی)وَ اِنَّکَ لشعَلی خ لق عظیمٍ: ازوی باز گفت

اَلبَسَهُ لباسَ »:قولی که از واسطی است. هدیه پیامبر در شب معراج را این گونه بیان می کندسلمی با دید کامالً رمزی 

دقت در کالم واسطی این نکته را آشکار می سازد که زبان ( 2113:22.سلمی)نعتِهِ و اذن لَهُ فی المُشاهدة وَ خاطبَهُ بِالمُکافحۀ 

میبدی بر خالف سلمی حتی در . میبدی با چنین پختگی مواجه نیستیم اما در کالم. استفاده شده  کامالً پخته و دقیق است

از شب معراج برای امت خود شفاعت را هدیه ( ص)تفسیر نوبۀ الثالثۀ خود قول اکثر مفسران روایی را قبول می کند که پیامبر

وخصائص قربت، یکی را پیغامبر را کرائم احوال »:هرچند که در کالم میبدی رویت حضرت حق نیز لحاظ شده است. آورد

 (3:331ج:4934.میبدی.)یکی را مکالمت و یکی را معراج و شفاعت و رویت داد ،صفوت و یکی را خلّت

خداوند : سلمی در ادامه بحث از قول محمد بن موسی فرغانی سخنانی مطرح می کند که ما حصل کالمش این است

برای همین آداب .رساند و از مقام ازلیت به محل ربوبیت برساندمی خواست حال حبیب خود را مقام عبودیت به مقام ازلیت ب

بعد به مقام رببانیت وارد شد و از همین روی . سپس وارد مقام ازلیت شد تا تادیب گردد. عبودیت برای امتش نشان داده شد

خالصی  است که او سیر داده شده است و از مقامات و رسومات رها شد و به مقامی رسید که از دنوب و قرب

 (2113:22.سلمی.)یافت

او از زبان برخی . در سدرة المنتهی سجده نکردند به نکته تازه ای اشاره می کند 3ص1سلمی در این که چرا پیامبر

در سجود رویت نفس است و اظهار عبودیت و بزرگداشت حق در حالی که او در محل فنا بود و از اوصافی »:اهل دل می نویسد

میبدی با بررسی هایی که در مجلدات دهگانه صورت گرفت بدین موضوع ( 22:همان.)بود رهایی یافتکه مانع مشاهده حق 

[ مسجداالقصی]شب معراج آنجا( ص)مصطفی»:در شب معراج نماز گزارد( ص)ولی قید می کند که؛ پیامبر . نپرداخته است

 (2:496ج:4934.میبدی. )فرود آمد و نماز کرد

علت نزدیک گردانیدن پیامبر از طرف خداوند، قرار دادن معرفت و ایمان در قلب ( ع)قسلمی از زبان امام جعفر صاد

ولی میبدی در این ( 2113:29.نقل خالصه از سلمی)همچنین به نظر امام این قرب بال کیف بوده است. پیامبر بوده است

 .خصوص چیزی ذکر نکرده است

به سبب پوشاندن  ،پیامبر از حرقت نور الهی نسوخته است سلمی با نقل سخنان عرفا تاکید می کند که علت این که

 .نکته ای که در بررسی کشف االسرار بدان برخورد نمی کنیم( 21:همان)لباسی از نور ازطرف خداوند بوده است

استاد پورجوادی در کتاب رویت ماه در آسمان، . از مسائل اساسی و مهم متکلمان و صوفیان بحث رویت الهی است

سلمی هم در بحث از معراج به (به بعد4933:16.پورجوادی.)چگونگی و تاریخ این مساله سخن به میان آورده است مفصل از

او بر خالف دیگر مفسران سعی نمی کند مساله . اما نحوه برداشت او کامالً متفاوت است. موضوع نظر و رویت اشاره می کند

و قالَ ابو »: کلمات خاص و فراتر از کاربرد حقیقی کلمات آن را توجیه کندبلکه با استفاده از . رویت را با چشم سر مطرح کند

لَمّا نَظَرَ مصطفی علیه السالم الی الحقِّ  بالحقِّ رای الحق بالحق، فبقی مع الحق بالحق بغیر زمان و ال : محمد الجریری رحمه اهلل
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ع سلمی با آوردن ال زمان و المکانی در توضیح و تفسیر در واق( 23-2113:6.سلمی)مکان، النه حصل مع  من ال زمان و ال مکان

به غیر قابل دسترس بودن  ،در شب معراج سعی می کند، فراتر از بحث های موجود در آن زمان(  ص)نظر و رویت پیامبر اکرم

 .اهلل اشاره کرده و هم مساله رویت را توجیه کند

گفتگوی خداوند با . نظر سلمی و میبدی بوده استگفتگو و مخاطبت نیز مد صرف نظر از موضوع رویت مساله 

که از زبان مفسران روایی و عرفانی آمده است، این نکته را آشکار می سازد که در نزد مسلمان ( ص)و نیز رسول اکرم( ع)موسی

از خداوند ( ع)آنان از زبان وحی شنیده بودن که موسی . قرون اولیه قضیه مکالمه خداوندی چندان دور از ذهن نبوده است

 .تقاضای دیدار کرده است؛ تقاضایی که با زبان مطرح شده است

که خواستار یقین از طرف خداوند بود و از ندایی که به سرّ وی گفتند، سخن به ( ع)میبدی در بحث از قصه ابراهیم

( 4:343ج:4934میبدی )دبا من نمای که مرده چون زنده کنی؟ بهسرّ وی ندا آم! خداوند: چون ابراهیم گفت»:میان می آورد

با استفاده از کلمات و آیات قرآنی معتقد است که گفتگوی  موسی با خداوند با همین زبان ( ع)میبدی در داستان موسی 

 3ص)میبدی در توصیفی که از مالقات پیامبر ( 321:همان.)وَ کَلَّمَهُ ربُّهُ  یعنی من غیر واسطۀ و ال ترجمان»:صورت گرفته است

البته  در میان این . با خداوند سخن به میان می آورد( ص)ج ارائه می دهد از گفتگوی صمیمانه و گرم محمددر شب معرا

 .گفتگوه حضور جبرئیل پر رنگ تر است

و هو فی الحضرة و المشاهدة و لم یترک علی مشاهدة الروح و السّر حتی ادنی و کلّم و »:سلمی تاکید می کند که

 (23:همان)زال عنه االنقباض موقفه فی المعراج و مکالمته مع الحق و مخاطبته ا»:و( 2113:26.سلمی)نوجی 

لذا به نظر . آن چه که از فوائد معراج در نزد سلمی مترتب است، دیدن حقائق ایمان در مقام مشاهدات است

معاینه فرق قائل میبدی بین مشاهده و . حبیب خداوند قرار گرفته است تا خلوص محبت طرفین نشان داده شود( ص)محمد

فرق میان مشاهده و معاینه است که مشاهده بر خاستن عوائق است میان بنده و میان حق و معاینه هم؛ دیداری است »:است

عارفان را، امروز مشاهده دل است و فردا هم مشاهده دل بود، هم معاینه چشم، و معاینه سه چیز است؛ به چشم اجابت فرا 

 (3:931ج:4934.میبدی)نفراد فرا فرد نگرستن، و به چشم حضور فرا حاضر نگرستنمجیب  نگرستن، و به چشم ا

و کان من اشدّ الخلق شوقا الی رببه »:ولی سلمی نکته ای هم اضافه می کند که شوق را در این کشش لحاظ می کند 

با »:را مالزم شوق می داندمیبدی هم صبر ( 2113:23.سلمی)لخلوص محبته  فعلم الحق شوقه الیه و قلّه صبره عن مشاهدته

شاهدَ الحقَ »:نوری این مشاهدات را قلبی می داند( 2:111ج:4934.میبدی)سوز شوق و درد مهر صبر کن  و اهلل هو الصببور

 ( 2113:23.سلمی)القلوب فلم قلباً اشوق الیه من قلب محمد علیه السالم و اکرمه بالمعراج تعجیال للرویۀ و المکالمۀ 

اسئل کَ لذّة النظر الی وجهک »:شوق لقای حق را خواستار است ،نقل شده است( ص)که از پیامبر اکرمحتی در دعایی 

به نظر می آید حضرت رسول از لذّت دیدار در شب معراج هنوز سرمست است که چنین ( 4341:61. سراج.)و الشوق الی لقائک

 .دعایی بر زبان آورده اند

میبدی مفصل تر و با نظم خاص به تعریف . ر مرتبه حق الیقین قرار می دهداو را د( ص)سلمی در مقام دیدار محمد

علم الیقین آن است که از . اول علم الیقین، پس عین الیقین، پس حق الیقین: یقین را سه رتبت است»:اقسام یقین می پردازد

ن رسد، حق لیقین آن است که هم به نور زبان پیغامبران به بندگان خدا رسد، و عین الیقین آن است که به نور هدایت به ایشا

ابراهیم خواست تا هر سه رتبت او را جمع شود تا هیچ شبهه ای نیز به خاطر وی . هدایت بود  هم به آثار وحی و سنّت

سلمی هم از قول شاشی برای مراتب یقین، نکاتی را می آورد که؛ برای اهل معرفت علم الیقین، (4:343ج:4934.میبدی.)نرسد

 (2113:23.سلمی.)حق الیقین حاصل می شود( ص)ی انبیا عین الیقین و برای حضرت محمدو برا

تشابهات لفظی و معنایی که . به نظر می آید که میبدی در تدوین تفسیر خویش از کتب سلمی استفاده کرده است 

و  23:ی نمونه رک به سلمیبرا. )در کشف االسرار به صورت ترجمه فارسی می بینیم می تاوند دلیلی بر این مدعا باشد

 (به بعد3:311ج:میبدی

 نتیجه گیری
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در واقع سعی کرده است نوعی ... جنید، نصر آبادی و ،سلمی با گردآوری سخنانی از بزرگان طریقت از جمله واسطی

خصی سلمی آن چه که مهم است ما به طور دقیق نظر ش. منبع و ماخذ برای مراجعان به دوستداران عرفان و تصوف فراهم آورد

شاید با تطبیق کالم بزرگان در دیگر منون بتوان به نظرات شخصی سلمی . در موضوعات و مباحث به طور اشکار نمی بینیم

او سعی می کند فراتر از عقاید متکلمان و مفسران روایی، . اما هرچه هست موافقت و ارادت اوست به این بزرگان.دست یافت

او به هیچ وجه . انتخاب دقیق اصطالحات و ایجاز گویی از ویژگی های رساالت سلمی است. دهدبرداشت یتاویلی از مطالب ارائه 

 . سعی نمی کند به اقناع خواننده بپردازد

اما در نوبت سوم قلم او . در عوض میبدی با آوردن آیات و احادیث و روایات اثری تحقیقی به خواننده ارائه دهد 

 . همین مساله در مقوله معراج هم قابل مشاهده است. ندیشاعرانه است و رها از هر قید و ب

قدرت درک و تاویل این دو صوفی مشهور  ،نیز زبان متفاوت ،تغییرات زبانی و تعابیر تازه در دو حوزه  زمانی متفاوت

 .زبان دقیق سلمی در گزارش معراج در بیان میبدی وارد ادبیت  و شعر می گردد. را آشکار می سازد

 منابع

 چاپ سوم،، فروغ ابدیت،بوستان کتاب، قم4939انی تبریزی،ج،سبح -4

 ،کشف االسرار و عدة االبرار، تصحیح حکمت،امیرکبیر، چاپ پنجم4934میبدی،رف -2

 ،تصوف اسالمی و رابطه انسان با خدا،ترجمه دکتر شفیعی کدکنی،تهران سخن4931نیکلسون،ر، -9

 ،ترجمه سعادت،تهران،مرکز نشر دانشگاهی4939نویا،پ، -1

 ،لطایفی از قرآن کریم،مشهد، شرکت به نشر4933م،،یرکن -3

تحلیل جایگاه مر اکرم در کشف االسرار میبدی،مجله پژوهش زبان و ادبیات ،4936سرمدی،م، -6

 فارسی،شماره نهم

، تصحیح باورینگ و اورفالی، (بیان لطائف المعراج)،رسائل الصوفیه2113سلمی،ع، -3

 دارالمشرق،بیروت

 التصوف،تصحیح نیکلسون، لیدن ،اللمع فی4341سراج طوسی،ا، -3
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 پیکر نظامی بررسی مضامین نجومی در هفت

 عصمت جبالی                                    

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

 زاده محمود صادق                                 

 ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد دانشیار گروه زبان و

 مریم مشکاتی                                           

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

 فاطمه امین                     

 اسالمی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 

 چکیده 

سالی و پختگی شاعر سروده شده است؛ روایتی رؤیایی از زندگی گانۀ نظامی است که در دوران کهنهای پنجپیکر از مثنوی هفت

سکونت هفت شبۀ بهرام گور در قصری منسوب به هفت رنگ که هر روز با . بهرام گور پادشاه ساسانی فرزند یزدگرد است

انگیزترین  آفریند که آن را در ردیف زیباترین و خیالگیرد، قصه و ماجرایی را مین صورت میای در آسماپیشکاری سیاره

 . ها قرار داده استمنظومه

در این مقاله ابتدا به بررسی اصطالحات نجومی و ابزارهای آن پرداخته شده و سپس به کاربرد ادبی آنها از جمله سعد و نحسی 

اند و ارتباطی که از دید های اجرام فلکی درنظر داشتهی که در قدیم برای هریک از وضعیتگانه و تأثیرسیارات و افالک نه

هایی گانه و ستارگان از نظر رنگ و تأثیری که بر روی اقلیم خود دارند، همراه با ذکر نمونهنظامی بین هریک از گنبدهای هفت

 . از هفت پیکر تحلیل و بررسی شده است

همیشه ذهن و فکر  «صورفلکی»کرده است؛ به طوری که  حات و مضامین آنها را به صورت کنایی بیاننظامی بیشتر این اصطال

پیکر ارتباطی زیبا بین روزهای هفته و اجرام آسمانی برقرار نموده است که اثر  نظامی در هفت. د مشغول داشته استاو را به خو

 . نظیر کرده استاو را از هر جهت بی

 .پیکر نظامی، بهرام گور،  اصطالحات نجومی، اقلیمهفت :  هاکلیدواژه

 مقدمه

 اهمیت و ضرروت موضوع   -4-4

  .ترین دانش بشری می باشدعلم نجوم قدیمی

شک نیست که علم نجوم از آن »: گویدداند و چنین میویل دورانت ضرورت تعیین وقت دقیق را عامل پیدایش علوم نجوم می

اند زمان را از روی حرکات اجرام آسمانی اندازه بگیرند بشر مدت ها پیش از این که حساب خواستهجا پیدا شده است که می

 .«خود را با گردش خورشید و سال نگه دارد آن را با ماه نگه داشته است

کردندو وضع ستارگان را در در قدیم مردم با آسمان و ستارگان و صورت های فلکی و اعتقادات و باورهایشان زندگی می

 مختلف رنوشت و وضع زندگی خود م ثر می دانستند و این اعتقاد ناشی از مجهول بودن رابطۀ علت و معلولی بین پدیده هایس

 . بود

خوریم که شاعران و نویسندگان دوره های گذشته هر یک با هدف خاصی آنها را متون نظم و نثر به اصطالحات نجومی بر می در 

د گاهی هدف آنها نشان دادن آگاهی و دانش خود از این علم است و گاهی چیزهای خرافی و اندر شعر و نثر خود وارد کرده

باعث به  ؛ واساطیری و باورهای عامیانه در خصوص آسمان و موجودات آسمانی سبب تأثیر این علم در ادب فارسی شده است

 . ر فارسی گشته استوجود آوردن توضیحات یا کنایات و تشبیهات و استعارات گوناگون در شعر و نث

ای متفاوت بوده است به طوری که این تأثیر را در دورة سلجوقی و در شعر شاعرانی چون منوچهری، البته این تأثیر در هر دوره

 و نظامی به وفور  انوری، سنایی، خاقانی
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د با بخش خرافی و عامیانۀ این علم بینیم که با آگاهی از علوم فلکی و احکامی زمان خودیده می شود و گاهی نیز شاعرانی را می

 . به مبارزه برخاستند

سیاره معروف به ستارگان و مادر زمین سخن رفته است که  هفت منظور(آباء علوی)در فرهنگ یونان قدیم از پدران آسمانی 

 را ی که فکر بشرامور ازیکی  ؛ واست بوده« حیوان -نبات -جماد»گانه نتیجۀ ازدواج و نزدیکی آن دو موالید ثالثه  فرزندان سه

یابی ارتباط این اجرام آسمانی و نقش آنها در سرنوشت انسان ها بوده باز داشتهیم ازدوران ابتدایی تا این زمان به خود مشغول

  .است

 مقاطع رییابس از جانبی قدما از دیرباز و به روایتی از مصر بابل قدیم که نخستین عالمان به حرکت اجرام آسمانی و ابداع کننده 

اند با مشاهدة این کرات آسمانی و گردش آنان ضمن اعتقاد به شماری و غیره در فرهنگ قدیم بودهزمانی و مکانی یعنی گاه

  .اندینی قصه و افسانه های فراوانی نوشتهزم هایتأثیراتشان در حیات انسان

ی تمام نمای افکار و عقاید و به بیان دیگر رد طبعاً   آیینهریشه در فرهنگ و عقاید آن جامعه دا که این نظر از ادبیات هر جامعه

 . جامعه است آن باورهای

-نموده شاعران پارسی گو نیز با برخورداری از اطالعات نجومی و ستاره شناسی اقدام به بیان و توصیف این اعتقادات و داستان 

 .اند

و نحس بودن هر یک از سیارات و تقارن آنان با صور فلکی  سعد ۀ اولیران مورد اشارة شاعران قرار گرفته درجا آنچه در اساطیر 

دیگر بوده است که رابطۀ نزدیک با نجوم قدیم به یک معنی و علم پیشگویی حوادث آینده داشته و از آن پس سمبل هایی 

 . و نویسندگی عطارد را می توان نام برد« زهره» یباییزو خنیاگری و « مریخ»چون جنگ آوری 

 بیان مسئله  -4-1

در هفت پیکر نظامی به خوبی توانسته ارتباط زیبا و هنرمندانه و سرشار از آرایه های  ادبی مابین ستارگان و اجرام فلکی و 

رنگهایی که هر یک به خود اختصاص داده اند برقرار کند شاید در میان شاعران کمتر شاعری را بیابیم که اینچنین با ظرافت و 

   .ع پرداخته باشددقت به این موضو

بنا براین بر آن شدیم که بررسی اجمالی در مورد کار برد اصطالحات نجومی که نظامی در هفت پیکر به کار برده است را مورد 

  .نقد و ارزیابی قرار دهیم

یاره در س هفت هایی که برایی شمسی اشاره می کند اما رنگبه رنگ هفت سیاره منظومه« ص»معراج رسول اکرم  در نظامی

  به یگران مختلف است و معلوم نیست گفتار و نظر نظامید یدباعقا و بخش های دیگر کتاب بر می شمرد« بند سوم»همان بند 

 : دیده استها را آنچنان     میاست یا نه و یا خود با چشم بی سالح سیاره بوده ی دیگران مبتنینظریه

 .ماه سبز رنگ است و به روزدوشنبه تعلق دارد

                                               «434/94/49 ،66/9/91 ،246/91/4 ،434/94/49» 

 . سپید است و به روز جمعه اختصاص دارد(ناهید)زهره

                                                «66/9/12 ،236/93/4-9 ،434/94/44» 

 . ارشنبه اختصاص داردپیروزگون است و به روز چه( تیر) عُطارد

                                                          «66/9/12-434/94/42-213/96/4» 

 . زردرنگ است و به روزیکشنبه اختصاص دارد( خورشید)شمس 

                                               «66/9/11-434/94/41- 212/99/2» 

 .شنبه اختصاص داردنگ است و به روز سهسرخ ر( بهرام) مریخ

                                              «66/9/13- 434/94/3 – 294/93/1-2» 

                  . شنبه اختصاص داردو به روز پنج( نارنجی رنگ است)صندلی (برجیس)مشتری 

                                                     «66/9/16- 233/93/9 – 434/94/3». 
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 در و ستارگان افالک شود که او معتقد به تأثیر پنداشته با توجه به اطالعات و آگاهی های نظامی از ستارگان فلکی شاید اینطور

ر تأثییعت و فیزیک بیطب فلکی را از نظر اوضاع سرنوشت انسان بوده است اما این پنداری نادرست است  شاعر ستارگان هرگز

 . داندتأثیر میداند ولی به فال گرفتن از آنها معتقد نیست و ستارگان را در تعیین سرنوشت انسان بینمی

 

 پیشینه تحقیق  4-9

های یران یکی از خاستگاها موضوع علم نجوم جزءاولین موضوعاتی است که فکر انسان را به خود مشغول کرده است و سرزمین

توان را در این زمینه می ...ی وطوس جمله ابوریحان بیرونی و خواجه نصیرالدین از یادیز نداناین علم در جهان است و دانشم

  .نام برد

ی از او باقی نمانده اثر است اما چندان پرداخته ی زیادی از طب و نجومها به بحث که رودکی اولین شاعر پارسی گویی است

  .ر فلکی و ستارگان نام برده استاز رودکی فردوسی در بیشتر ابیات خود از صو بعد .است

 کیوان و گاردان سپهر    فااروزندة ماه و ناهید و مهر داوندااخ      

 «4/2ج /شاهنامه فردوسی »                                                           

داستان بیژن و منیژه در  در وان مثالبه عن .در اشعار خود به کار برده است مختلف هایبه مناسبت را اواصطالحات نجومی

 :توصیف شب این چنین می گوید

 بهارام پیدا نه کیوان نه تیر هاااانچون شبه روی شسته به قیر            شبی   

 دگااااااارگونه آرایشی کرد ماه            بااااااسیج گاذر کرد بر پیشاگاه    

 میان کرده باریک و دل کرده تنگ  شااااااده تیر اندر سرای درنگ              

 ز تاااجش سه بهره شده الجورد             سپاااارده هورا را بزنگار و گرد    

 سااااپاه شاااب بر دشت و راغ           یاااااکی فرش گسترده از پر زاغ    

 «/4-4933/139/1/شاهنامه فردوسی »                                        

 ادبیات به طور گسترده وجود داشته است اما نه به صورت تخصصی بلکه فقط نامی از اجسام در ر بردن اصطالحات نجومیبه کا

ها بوده است و به همین دلیل اسامی به عنوان شده است که در آن زمان نماد و یا نشانۀ بعضی از اسطوره برده آسمانی معروف

 . اندادبیات جای گرفته در اسماء مقدس

اصطالحات نجومی چه در قصیده و چه در غزل خود زیاد استفاده کرده است به عنوان مثال در قصیدة امام رشیدالدین  از اقانیخ

 خویش افزوده است  شعر وطواط این چنین با کلمات نعش وپروین به زیبایی

 زنظم و نثرش پروین و نعش خیزد و او        به هم نماید پروین و نعش در یک جا

 پروین در آفتاب شد پیدا                                                                                                    و ط رفه ترآن      که ناعش و چون آفتاب همه ارتشعااب

 «21-4939/91/23/خاقانی »                                                                       

تشبیه کرده است که جای تعجب است که این « هفت اورنگ»که در این ابیات زیبایی شعرش را به ستارة پروین و بنات النعش 

 . گر شده استدو صورت فلکی با هم در یک جا جلوه

 : گویددر قصیدة ترسائیه نیز این چنین می

 ثالثا تسدیس به و عتربیاا جم          بهروج و ماه و اناابه تثلیث ب      

 دنیا شاه از بخواه فارمان المقدس           مرا بیت دیاادن بهر کااه      

 هویدا آید صلیب تا را محور           فلک خط و استااوا خااط ز      

 پروا باد صلیبت تربیع راست            باااه فلک سعد کجا زتثلیثی     

 « 413-4932/23/444/خاقانی»                                                                 

تثلیث حالت سعد سیارات است وقتیکه میان . ها با تشابه و شکل صلیب داردها و تربیعین تثلیثب ایشاعر در این ابیات مالزمه

فاصله باشد و « درجه31»رت صو سه میان دو سیاره که فاصله باشد و تربیع حالت نحس و وقتی« درجه 421»صورت  1آنها 
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-تثلیث و تربیع را بیشتر مجسم و به ذهن نزدیک می به اشاره. باشد« درجه61»تسدیس وقتی است که فاصلۀ دو صورت فلکی 

 و شاعربا استفاده از کلمات. در آسمان و دومی بدبختانه در شبکۀ روزن زندان واقع گشته است خوشبختانه کند که اولی

ای زادة قیصر روم که مسیحا نفس هستی ترا به . دهدچنین مورد خطاب قرار میدشاه زمان خود را اینی پانجوم اصطالحات

  . المقدس را ببینمسوگند می دهم که برای من از شاه شروان اجازه بگیری تا بیت...روح القدس

 : توان مشاهده کردیز اصطالحات نجومی را به خوبی مین در شعر منوچهری

 : کندیش میستا پردازد این چنین ممدوح خود رایم که منوچهری در وصف بهار و مدح فضل بن محمد حسینیای در قصیده

 ماه در میان ثریا            الله چاو اندر کسوف گوشۀ فرقد  رگس، چوناان 

 «4969/46/223دیوان منوچهری »                                                              

 : گویدشمع که از معروفترین قصاید او در مدح حکیم عنصری سروده شده این چنین میزا در قصیدة لغی

 الجااورد    آب به او آسامان شاااااسته روی 

 ختن مشک ز و قیر از زمینش بسته در دست                                                

 بود   قوسی خانه یک و قبضه یک چون راست 

 یمن کوه سر بر تاابان النااااعشباااانات آن                                                

 صورت سعدالسعود       الجااااااوردی سپهر بر 

 ذقن نیلی یکی بر عقیقین، خال یکاااای چااون                                             

 کنار   جوزا بر« هقعه»دیگپایه  سنگ سه چاااون 

 پرن خیل او پیش دیگپایه شارارون اچ                                             

  «4134-4969/33/4131/دیوان منوچهری »                                                  

هر یک از سیارات و تقارن آنان با صور  و نحس بودن سعد آنچه در اساطیر ایرانی مورد اشارة شاعران قرار گرفته در درجۀ اول  

 . توان نام بردیخ و خنیاگری و زیبایی زهره و اهل فکر و قلم بودن عطارد را میمر فلکی دیگر بوده است مثالً جنگ آوری

ت و چاه زهره کنایه از برج عقرب است که خانۀ وبال زهره است و از میان ستارگان سعد عبارت است از مشتری که سعد اکبر اس

 . زهره را سعد اصغر می نامند

 . باشدمی« مریخ»نحس اکبر و نحس اصغر « »زحل»اما ستارگان نحس  

 روش کار  4-1

شامل  بگیرد و اصطالحاتی قرار خاص علم نجوم است مورد بررسی که در این مقاله سعی شده است تاابتدا مضامین و اصطالحاتی

در مورد سیارگان منظومۀ  ین زمینه وجود داشته استا و اعتقاداتی که در... ،و نحس بودن ستارگان، ابزارهای نجومی سعد

 ینظام کاربرد این اصطالحات در هفت پیکر  گرفته است و سپس قرار شمسی از دیدگاه شاعران و نویسندگان مورد بررسی

 . گرفته است قرار نقد و بررسی مورد

 و پیکر هفت آن به شیوة کتابخانه ای است و مالک کار کتاب العاتاط این تحقیق، تحقیقی توصیفی است و شیوة گرد آوری

 هر روز به مخصوصاً اقلیم های ذکر شده در آن و اصطالحاتی که برای هر روز هفته و با توجه به اقلیم و رنگ و ستارة مخصوص

شده بر اساس چندین منبع ی هر یک از روزها ذکر کرده است آورده شده اطالعات یادداشت برا شرح و توضیحی که نظامی و

ی دهخدا و التفهیم الوایل صناعیه نامهعبارتند از کتاب فرهنگ اصطالحات نجومی نوشتۀ ابوالفضل مصفا و لغت که می باشد

 . استخراج شده است.. .التفهیم ابوریحان بیرونی و

؛ صفحه و شماره ثبت ذکر گردیده است ارجاعات به صورت میان نوشت است بدین شیوه که ابتدا نام صاحب اثر و سپس سال و 

 . شده است ذکر در پایان مقاله نیز به طور کامل که

آن به صورت نام شاعر و شمارة  ارجاع یثروتیان می باشد و شیوه بهروز تصحیح دکتر به منبع اصلی این مقاله هفت پیکر نظامی

 . صفحه و شماره بند و شمارة بیت مربوط می باشد

 ترتیب افالک 
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 فلک االفالک  -3 فلک ثوابت     -3فلک زحل      -3 فلک مشتری    -6

 :فلک قمر -4

 

 مانند؛ گردندی شمسی میسیّارات منظومه از آسمانی است که بر روی مدار مشخصّی به گرد برخی اجرام ی ازگروه نام عمومی

 «369 فحهص ،4966مصفّا ». ماه که قمر زمین است

 : منازل قمر

 .نامیدندپیماید و آن را برج قمر میکه هر روز یکی از آنها را می قدما عقیده داشتند که قمر دارای بیست و هشت منزل است

 :نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و حکایت دفتر پادشاه اقلیم سوم 

 ز دوشنبه آمد، شاه          چتر سر سبز برکشید به ماهچونکه رو          

 سر برافراخته چو سبز چراغ            سبز در سبز چون فرشتۀ باغ          

         «2-246/91/4نظامی »

ر چون روز دوشنبه شد شاه چتر نو و سرسبز را بر ماه رخسار برکشید و سوار اسب شد در حالی که همانند چراغی تابنده س

سوی گنبد به راه افتاد نظامی رنگ ماه را  به سر افراز بود و چون فرشتگان بهشتی جامۀ سبز در سبز پوشیده بود و برافراخته

 . اندکرده داند و برخی رنگ آن را آبی ذکرسبز می

 مردمانی همه به صورت ماه      همه چون ماه در پرند سیاه          

 « 436/92/66/نظامی »                                                             

 . طلوع ماه در هنگام شب دارد به اشاره :ماه در پرند سیاه بودن

 :«دبیرفلک« »تیر»عطارد  -1

صفحه  4جلد/ لغت نامه دهخدا».علم و عقل به او تعلق دارد ،فلک دوم تابدو آن را دبیر فلک گویندبرای است معروف ستاره

4311» 

را ذوجسدین نیز نامیدند و  آن پس از فلک و قمر و انددبیر و کاتب را بدان نامیده لذا نافذ در امور باشد و« عطارد»عنای آن م

بالد روم بدان منسوب است و در علم احکام نجوم ربّ روز چهارشنبه است و یونانیان وی را هرمس یعنی مفسر ارادة خدایان 

 «43311/ 41جلد / لغت نامه دهخدا». می نامیدند

 « 433ص التفهیم ». تابدستارة معروف که بر فلک دوم می« تیر»عطارد 

ی است و شمس به موجب افسانه یونانی پیامبر یا قاصد خدایان و حامی قاصدان و بازرگانان بوده است و آن کوچک ترین منظومۀ

 . های دیگر آن تیر، زادوش و زاودش استنام

 . النوع سخنوری و بازرگانی بوده است عطارد در نزد یونانیان ربّ

خدای فصاحت و دبیری و  .کرده استعطارد درمیان مردم ملل مختلف جهان پیک خدایان بوده و فرامین ایشان را حمل می 

 . مردگان را در دوزخ هدایت می کند ارواح تجارت و یار مسافران و دزدان است

روز چهارشنبه صاحب آن عطارد یا تیر . نظر می رسد به ی که عصایی به دست گرفتههای بالدار و بالۀ بلند در حالعطارد با کفش

 ای رنگ است  است و رنگ آن در هفت پیکر فیروزه

 چااهارشنبه که از شکوفۀ مهر       گشاات پیروزن گون سواد سپهر 

 شااااااه را شد زعالم افروزی        جامااااه پیروزه گون ز پیروزی 

 وزه گنبد از سر ناز     روز کاااوتاه بود و قااصه درازشاااد به پیر

ترین سیاره به خورشید ارتباط دارد در ای است و عطارد نزدیکفیروزه و آبی رنگ منظور از گنبد پیروزه شاعر در ابیات ذکر شده

-ی و نیمه حیوانی آمیزهی مرکوریوس خدای سوداگری و سخنوری، باسرشتی نیمه خدایی کیمیاگرانهاسطوره های یونان چهره

 . ای غریب از همه اضداد است و آشتی اضداد همان معنایی است که گنبد پنجم هم بر آن استوار است
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یچ و خم پ از مراحل پس درآخر داستان در گنبد آبی به نقش خضر به عنوان منجی قهرمان داستان بر می خوریم که در داستان 

 :گویدخضر علت رهایی و نجات ماهان را چنین می .بی است می رسددار، به تعادل نهایی که گویای رنگ آ

 ی خویشرساند تو را به خانهنیت نیک توست کامد پیش       می

 «231نظامی صفحه »                                                              

 . شوددر این گنبد به نیت نیک اشاره شده است که باعث سعادت می

 : ی فایده رنگ ازرق نیز چنین آمده استدرباره 

  هرکه هم رنگ آسمان گردد     آفتابیش به قرص خوان گردد                     

 «233/نظامی »                                                                                              

ها، آبی به خدای خدایان و ژوپیتر فرهنگ سمبل در شودده است که باعث سعادت میدر این گنبد به نیت نیک اشاره ش

 .و همسرش جو( مشتری)

 «ناهید»زهره  -9

ای است اند ستارهی منظومه شمسی است و قدما مکان او را در سومین فلک دانستهآید دومین ستارهسعد اصغر به حساب می

 .دانستندسعد و آن را سعد اصغر می

ای خوش زهره سیاره .ی زیبایی رنگ سرخی که داشته برازندة اوستآن چه به واسطه و رة زهره که نام دیگرش ناهید استسیا 

 . یمن و خوش نما بوده است

 . اندزهره را ستارة اهل طرب و خنیاگر فلک دانسته

  .اندنواز و خنیاگر و مطرب قائل شده شاعران به زهره القابی همچون ارغنون زن گردون، رود گرفلک، عروس ارغنون زن، بربط

 .همیشه عاشق و شیداست. یا ناهید یا آناهیتا که به معنی پاک و بی عیب است و از فرشتگان نگهبان آب بوده است زهره

اند این سیاره را کوکب توجه به تمام باورهای کهن در خصوص زهره یا ناهید منجمان احکامی در موردآن گفته با به هر حال 

 . زنان و مردان و اهل زینت و تجمل و لهو و شادی و طرب و عشق و ظرافت و سوگند دروغ نام نهاده اند زهره سعد است

حتی جادوگری  و زمین یعنی هاروت و ماروت در شعر فارسی نشانۀ اغواگری و فریبندگی بر یدیتبع زهره به اتفاق دو فرشتۀ 

در بیشتر جاها در  .سحر و جادو البته چاه بابل محل زندان هاروت و ماروت استحد به همراه زیبایی و هستند عشرت طلبی بی

 . شعر فارسی همراه این سیاره سرخ رنگ درخشان است

در زمان ادریس پیامبر و منجم در سرزمین  که تن از فرشتگان الهی بودند دو در روایات مذهبی آمده است که هاروت و ماروت 

عاشق او شدند و با او  ،اما در این سرزمین با زنی مطربه به نام زهره برخوردند؛ م سحر و جادو بیاموزندبابل فرود آمدند تا به مرد

هر دو تا روز قیامت از  که گناهان زیادی در زمین مرتکب شدند تا اینکه مورد غضب خداوند قرار گرفتند و عقوبت آنها این بود

جهان دیگر شود که مورد پذیرش  به م از خداوند خواست تا جزای او موکولموی سر در چاهی در بابل آویخته باشند و زهره ه

خداوند قرار گرفت و به همین علت در این دنیا به صورت سیاره درخشانی درآمد و در آسمان جای گرفت تا در آخرت به 

 « 911-913-4966 -مصفا» .حسابش رسیدگی شود

 ج

                  زنان به تسلیمشاقلیمش       پنج نوبت  زهره را برج پنجم    

 «236/9/نظامی »                                                                                    

زد و دنیا را به اطاعت از که اقلیم و جایگاه زهره بود که زهره به تسلیم شدن در برابر بهرام پنج نوبت می برج پنجم یعنی اسد

 .کردت میخود دعو

 آدینه در گنبد سپید و حکایت کردن دختر روز اما در اقلیم هفتم که نشستن بهرام 

 یران در گنبد سپیدا افسانه گفتن شه بانوی

 روز آدینه کاین مقرّنس بید            خاانه را کرد از آفتاب سپید 

 ید طرازشاه با زیور سپید بااااه ناز            شاد سوی گنبد سپ            
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ی سرنوشت در هفت پیکر روز آدینه مربوط به گنبد سپید و منسوب به سیارة زهره است با گذر از این گنبد که هفتمین دایره 

 . رسدشده بود به پایان می ازبهرام است سفر بهرام به دنیای درون که با دیدار سایه و سیاهی آغ

 

 : «خورشید»آفتاب  -1

در ابتدای طلوع تمدن بشری توجه ساکنان زمینی را به خود جلب کرده است؛ و در شعر فارسی نخستین کره آسمانی است که 

 . مظهر قدرت و عظمت و زیبایی و درخشندگی و بلندی و قهر و سود بخشی و سرعت است

 .النعش کبری یا دبّ اکبر در دم او واقع شده استسُها از ستارگان بنات 

گردد و آن را ی دنباله داری است که به دور خورشید میپهلوی جوزهر یا گوزهر نام ستاره جو زهر ذنب در نجوم ،ی ذنبعقده»

 «321صفحه  4966مصفا ». اندجوزهر ماه هم گفته

 :نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد

 چاون گریبان کوه و دامن دشت         ازتااارازوی صاابح پار زرگشت  

 پنهان  زیاار زر شااد چو آفااتاب          روزیاااااکشنبه آن چراغ جهان 

 جام زر بر گرفت چون خورشید          تااااج زر سر نهاد چون جمشید  

 عروس چینی ناز          کای خداوند روم و چین و طراز  گفااات رومی

 « /4-212/99/9نظامی »                                                                       

ها را دارد و از آن رو است که در گنبد زرد نشسته و اینکه خود دختر اهل روم است اما ناز چینی اشاره به :رومی عروس چینی ناز

  .جامۀ زردرنگ بر تن کرده است

و ثبت و در فلک چهارم قرار گرفته در قدیم سرزمین هایی روم  و خورشید است و رنگ خورشید زرد است مربوط به روز یکشنبه

 « ذیل هفت اقلیم، اقلیم چهارم –آنندراج ». بالد شمال چین را اقلیم چهارم شمرده می شود

کاربرد  به ظاهراً شاعر که این حکایت را مربوط به اقلیم دوم دانسته اند جای تأمل دارد کتاب، با توجه به ترتیب افسانه های 

چرا دختر قیصر روم در گنبد زرد آرام گرفته است اشاره می کند تا  به آگاهی خود از موضوع اینکه «رومی عروس چینی ناز»

 . اقلیم روم منسوب کرده است به را او ید در فلک چهارم است ولیکنخورش خواننده دریابد که

 : در بیت 

 رخنه در مهد آفتاب کنم      قلعه ماه را خراب کنم             

 « 242/99/433نظامی »                                                               

 .خورشید تسلیم شود تا دهم تا بتوانم قلعه و برج ماه را خراب کنمکنم و شاه را فریب میدر فلک آفتاب نفوذ می

 

 «بهرام»مریخ  -0

است هم عالمت ای دو وجهی یارهس سیارات منظومه شمسی به حساب می آید از نام فارسی آن بهرام است پنجمین سیاره 

 . نحوست دارد و هم خداوند جنگ و خونریزی بوده است

-در اشکال تخیلی قدیم که از این سیاره رسم شده آن را به شکل جنگجویی مسلح و با سپر و شمشیر و تیر و کمان نشان داده 

 . اند

 : چنین آمده استدر فرهنگ آنندراج این

و آن را بهرام و جالد فلک نیز میگویند منحوس و دال بر جنگ و خصومت و  های نحسمریخ نام ستاره فلک پنجم از ستاره 

   «9333ص  6جلد /محمد پادشاه».گ ربزی و ظلم است

  :در فرهنگ دهخدا

است و وجه تسمیه آن به بهرام به خاطر جنگ و خصومت و  نحس هایمریخ یا بهرام نام سیارة فلک پنجم است و از ستاره 

 . خونریزی است
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از چوبش تیر آتش زنه درست میکنند و چون مریخ در آسمان سرخ رنگ و  که ریخ از کلمۀ مرخ که نام درختی استلفظ م

 «323فحه ص :4966مصفا»-از فرهنگ اصطالحات نجومی».اند که سرخ رنگ استنورانی است آن را به آتش زنه تشبیه کرده

به معنی فاتح « وهران و هَران»اند به خاطراین است که بهرام گ دانستهاند و آن را خدای جنعلت این که مریخ را بهرام نام نهاده

و جنگجو و در هم شکننده است و به همین علت این سیاره در تصورات ایرانیان و یونان و روم خدای جنگ محسوب می شود و 

به خاطر نورانیت آن منجمان   .ستو برادر ژوپیتر یا زئوس یا مشتری نامیده شده ا« زحل»ساتور با نام آرس و مارس فرزندان 

احکام و  ،دهند و به خاطر همین باورهاقدیم جسارت و سفاهت و لجابت و دروغ و تهمت و زنا وخیانت را به آن نسبت می

مرغ خون آلود، ترک خنجرکش، امیر خطه  ،های مریخ سلحشوریمی است که شاعران فارسی از مریخ با عنوانقد اسطوره های

اند و گاه به گاه بهرام را بربط زن و نوازندة فلک نیز نامیده ؛ وانده و از خشم و سلحشوری او سخن به میان آوردهپنجم یاد کرد

 . گری و روشنایی نیز معروف استجلوه

آن را به سیارة مریخ که در . شودچون تیر بدون پر هنگام پرتاب به چپ و راست منحرف می و مریخ به معنی تیر بدون پر است

 .اند و تشبیه آن به آتش به علت سرخی نور آن استصورت چپ و راست است تشبیه کرده به اشسمان حرکت انتقالیآ

 .  اندنیز نامیده شمس« فرمانده سپاه» یشجین سیاره را صاحب ا همچنین

کریان و امراء ظالم و کوکب لش»منجمان احکام مریخ را  .ایزد یا خدای جنگ بوده است ،مریخ در تصورات ایران و یونان روم

 ((.انددزدان فاسد و آتش کاران شمرده

 .قهر و شجاعت و جسارت و سفاهت و لجاجت و دروغ و تهمت و اذّیت مردمان و خیانت را به او نسبت داده اند

 نشستن بهرام در روز سه شنبه به گنبد سرخ و حکایت دختر ملک اقلیم چهارم

 می     شااااااه با هر دو کرده هم نامی روز بهاااااااارام و رنگ بهرا      

  سرخ در سارخ زیوری در ساخت     صابح گه سوی سرخ گنبد تافت     

 «/9-1/ 294/93/نظامی »                                                                            

 «ذیل بهرام -تصحیح دکترمعین –حاشیه برهان قاطع ».دروز فرشته پیروزی و روز بیستم از هر ماه را گوین: روز بهرام

  :رنگ بهرامی

 « ذیل رنگ –فرهنگ معین ». است و به عقیدة برخی نارنجی سرخ رنگ ستارة مریخ که به عقیدة نظامی

 .«هم نام شاه بهرام و هم جامۀ سرخ شده بود که رنگ مریخ است :شاه با هر دو کرده همنامی

 

 « برجیس»مشتری  -1

است از بزرگترین سیارات منظومۀ شمسی است که بزرگی و درخشندگی و آشکار بودن از زمین از  «برجیس»ی مشتر دیگر نام

 «393صفحه  -4966 -مصفا» .عوامل گزینش آن به عنوان سعد اکبر بوده است

 (( 393هصفح-966-مصفا.))ها داردآن داللت بر انواع سعادت طالع دانندپنجمین فلک آن را سعد اکبر می 

المثل و زیرکی معروف است و در زیبایی ضرب فهم مشتری به دانش. قاضی القضات صدر ششم نیز توصیف شده است به مشتری

 . است در اوج و رفعت جای دارد و نماد طالع سحر است

مثل است شاعران الضرب دادگری و دادپروری از صفات بارز است در بزم سازی نیز معروف است در لشکرداری و لشکر آرایی 

خواجۀ هفت اخترو خواجۀ اجرام برای آن  ،فارسی زبان غالباً القابی چون حاکم ایران ششم، قاضی صدر ششم و خواجۀ اختران

السعود و کوکب سعد و  ، سعداند و به خاطر سعد بودنش القابی چون سعد اکبر، سعد فلک، سعد آسمان، سعد گردونقائل شده

 . اندکواکب سعادت داده

شده است و در نجوم احکامی به او نسبت داده کوکب قضات یان محسوب میخدا ها و نزد شاعران کهن خدایمشتری در اسطوره

 . و علماء و اشراف و اصحاب و ارباب نوامیس و ترسایان است
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های این اسطوره های شرق مشتری نموداری از خدای خدایان آسمانی بوده است که بر اساسدیگر ملت در در فرهنگ باستانی

ها برتری رقیب بر تمام آسمان بدون را از فرمانروایی جهان خلع و خود« مریخ خدای جنگاوری»زحل ها پدر خود یعنی ملت

 . یافت

ها قبل از گماشت و آریایی دوزخ آنگاه یکی از برادران خود به نام نپتون را به فرمانروایی دریاها و برادر دیگرش را به حکمرانی 

 -4966 -مصفا». جرت خود به جنوب مشتری را به عنوان ربّ النوع درخشندگی و روشنایی و با نام اورمزد می پرستیدندمها

 .«396صفحه 

 :افسانه گفتن شه بانوی چین در گنبد صندل 

 پنج شنبه که هست روزی خوب         وزساااعادت به مشتری منسوب             

 افه گشای         عود را ساخت خاک صندل سای چون دم صبح گشت ن            

               جامه و جام                                برناااااامودار خاک صندل فام          صااااندلی کرد شاه            

 ((9-233/93/4/ نظامی»                                                                                    

ین است که حکایت چ بانوی آن ی است و به روز پنج شنبه منسوب است و بانویمشتر یگنبد صندلی رنگ مربوط به سیاره

صندل که به وی سعادت پادشاهی و نور  درخت خیر به دلیل ؛ وشودکند و در پایان خیر پیروز مییر و شر را روایت میخ تقابل

  .ندل به تن کردص همرنگ یجامه ،چشم داد

 از سر طالع همایون بخت      رفت سلطان مشتری بر تخت         

 ((233/93/229/نظامی »                                                                          

در حالی که ایهامی نیز دارد  یین وقت بامداد و صبح زود استشاعر تع ها همانند شد و نظرآسمان در ستارة مشتری به پادشاهی

 . ک رد است بر تخت دامادی نشسته است دختر مشتری و قهرمان داستان که خریدار« خیر»به 

 مشتری وار بر سپهر بلند      گور کیوان کَند به سُمِّ سمند              

 ((31/3/92/نظامی»                                                                     

و مشتری دست او را از سلطنت  بوده گوید زحل پدر مشتریاشاره دارد به این افسانۀ یونانی که می: گور کندن مشتری بر زحل

 . بر جهان کوتاه کرده و از تخت پادشاهی به زیر کشیده و گوشه نشینی کرد

عقاید  و افکار و سبک شاعر به میکند که با توجه رزحل گو او نیز همانند مشتری به آسمان ششم رفته و با سم سمند خود برای

ی آن لغو کیوان را به معنی کمان و مشتری را  در معنی ،ادبیات مدحیه می توان گفت در های ویو مخصوصاً رندی او خاص

خریدار و او نیز در روی زمین چون . کندهمان طور که مشتری بر سپهر بلند گور کیوان را می .به کار برده است« خریدار»

 . مشتری کمان، با سم سمند خود برای کمان ها گور می کند

 چون به تثلیثِ مشتری و زحل         شاه انجم زحوت شد به حمل   

 « 943/93/4/نظامی »                                                           

باهم داشته باشند در حالت تثلیث هستند و در این صورت بانظر  درجه 421ای اگر دو سیاره از نظر ناظر زمینی زاویه: تثلیث

نگریستند آفتاب از برج حوت به درجه به هم  می 421نگرند در حالی که مشتری و زحل با اختالف هم می به دوستی کامل

 .برج حمل وارد شده و سال نو آغاز گردیده است

 ر بااایابان پست و کوه بلند  کرد پسند              د شاه روزی شکار           

 ماااشتری را قوس باشد جای             قوس او گشت مشتری پیمای           

 ((2-411/23/9/نظامی »                                                                          

در این بیت  .دهددر خانۀ کمان قرار می را ازی تیرشتیرانداز هنگام تیراند .کمان است،خانۀ مشتری قوس است و خانۀ تیر

 .تیرانداز می باشد منظور یمایپ مشتری

 :«کیوان»زحل  -5
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این سیاره که در هفتمین و آخرین مدار از  .یاره کیوان یا زحل همراه بوده استس ای همواره بانحوست طالع شخص یا واقعه

محسوب و این خود از « طبق نجوم قدیم»یاره نسبتاً به زمین س ترین دور ریر می کرد به همین خاطس مدارات هفتگانه آسمانی

رود که همین فاصله دور آن از زمین و ضمناً رنگ و شمایل آن احتمال می ؛ وگردددهد آشکار مینام زحل که معنی دور می

 . گردیده است قدما باعث  نحس شمردن آن از جانب

داعی ». نام فارسی آن کیوان و نزد منجمین نحس اکبر است .لفظ عربی آن زحل استکیوان نام ستاره هفتم از سیارات که 

 « 916/ 1جلد /4969االسالم 

 :در فرهنگ دهخدا

 از ین آن راهم سیاره کیوان که نام دیگرش زحل است از دو کلمۀ کی به معنی بزرگ دون یا وان به معنی مانند است و به خاطر

از قرائن  آنچه ای بابلی است و بر اساسبلکه کلمه ،کیوان ایرانی نیست لفظ دانستنددورتر می همۀ کواکب بزرگتر وآشکار تر و

اما لفظ زحل عربی است و به معنی بلند است و به سبب دوری آن از ؛ یرانیان ابتدا نامی برای این سیاره نداشتندا آیدبر می

ت عرب هر چیز بلند را بدان مثال می زنند و آن را شیخ النجوم نیز ادبیا در است و به همین خاطر شده زمین به این نام خوانده

 « 43333صفحه /  42جلد / دهخدا». شودمنجمان به عنوان نحس اکبر شمرده می نزد اما این سیاره؛ دانندمی

 های یونانیفسانهشناسند در ااند کیوان را تنها به نحوست میشدهبر عکس سیارات دیگر گاه از این جهات دو وجهی شمرده می

فرزند بزرگ  توسط عاقبت که است بوده مریخ و نپتون و افرودیت و یمشتر نام کورنوس یا فرزند زمین و آسمان و پدر زحل به

والقاب و عناوینی از قبیل کوکب پیران و  منجمان احکام  ین اساطیرا ید با توجه بهگرد خود زئوس یا مشتری از سلطنت خلع

 به یم و غالمان سیاه و صحرا نشینان و مردم سفله و خسیس و زاهدان بی علم و موصوفقد ع و خاندان هایدهقانان ارباب قال

  «613صفحه /4966مصفا » .اندآن داده به صفات مکر و کینه و جهل و بخل و ستیزه وکاهلی

 . باشدنیز می تشقاو اند و نمادیز دانستهن یشگیپ نماد رزم و شعور و فهممظهر گاهی را در ادبیات زحل 

 عباسی  روز شاانبه ز دیر شماسی          خااایمه زد در سواد                      

 سرای غالیه فام         پیش بانوی هند شد به سالم  سوی گنبد                     

 «92/2/4/ 432 نظامی»                                                                

 .روز شنبه متعلق به کیوان است و رنگ آن سیاه است

                         .شعار سیاه عباسیان که کنایه از جامۀ سیاه که مربوط به ستارة کیوان است: در این بیت سواد عباسی

 دست کیوان شده ترازو سنج         سخته از خاک تا به کیوان گنج        

 .«492/22/3صفحه -433نظامی »                                            

طال ونقره را برای نثار و تاج گذاری می سنجد  .سنجیددر برج میزان بود و گنجی راکه زمین تا به کیوان بود را می« زحل»کیوان 

 .وبخش بخش می کرد

    . کو زقسم کیوان بود     در سیاهی چو مشک پنهان بود گنبدی  

 «431صفحه 4933/3 نظامی»                                                                       

 . در بیت منظور سیاهی رنگ کیوان مورد نظر شاعر بوده است

 : چرخ نهم -3

-فلک –المستقیم فلک :های دیگر چرخ نهمنام .نامندآن را چرخ نهم می که کنندقدما باالی فلک هشتم هم فلکی تصوّر می

 . المحیط و عرش است

 . ی آسمان باشد در برابر فلک ثوابت است که کرسی نام داردعرش، آسمانی که باالی همه

 :گانههای دوازدهبرج

اند و هر سه برج را به یکی از عناصر اربعه برج یکی از دوازده بخش فلک است، منجمین منطقه البروج را به دوازده تقسیم کرده

 «31صفحه /جلد دوم /4962/گوهرین». اندنسبت داده

  :ها عبارتند ازنیز از کلمۀ برج یاد شده است و این برج 41و بروج ایه  64و فرقان آیه  46/در قرآن کریم در سورة حجرات 
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  :برج آتش -الف

اسد و قوس  -حَمَل شود که دارای مزاجی گرم و خشک است و عبارت است ازها دوازده گانه اطالق میبرج از به سه دسته

 «66 /4966/ -غیاث اللغات»

 : نام برج اول از افالک است: حَمَل -4

برج حَمَل به صورت میش نر است و صاحب دو شاخ سر او به طرف مغرب و دم او به طرف شرق و پشت به شمال و پا به جنوب 

 (( 4966/36/غیاث اللغات»است به سوی پشت خود متوجه 

 . ز شنبه است و روزی که آفتاب در این برج داخل شود همان روز نوروز استصفر نشانۀ برج حمل و نشانۀ رو

 . البروج است و اسد خداوند سواران و ضرّابان و صیّادان استمنطقه اسد یا شیر صورت شمالی: اسد -1 

 . هایش به شکل مرد تیرانداز فرض شده استگانه که ستارهنام برج نهم از برج دوازده:قوس -9

گانه سرطان و عقرب و حوت دارای این خاصیت های دوازدههایی که دارای مزاجی سرد و تر هستندو از برجبرج :بیبرج آ -ب

  . است

حوت، ماهی دوازده همین برج از بروج فلکی که به صورت دو ماهی توهم کننده و هر دو به هم پیوسته و کواکب آن سی و چهار 

 . «934صفحه /جلد اول / 4931/سجادی ». است

 . خارج شدن خورشید از برج حوت و وارد شدن آن در برج حمل نشان پایان فصل زمستان و آغاز بهار است

 . دارای مزاج سرد و خشک است و از میان دوازده برج ثورو سنبله و جدی دارای این خاصیت است :برج خاکی -ج

 اند و نام دیگر آنکرده رصد و چهل و یک ستاره بر آنبه صورت نیم گاوی تخیل شده که روی مشرق و پشت به مغرب دارد : ثور

 « لغت نامه دهخدا». گردون است گاو

 میزان و دلو است -شود که دارای مزاجی سرد هستند و شامل جوزاگانه اطالق میهای دوازدهبه سه دسته از برج :برج بادی -د

هر یک دست بر دست دیگر پیچیده دارد تا بازوی او بر گردن توأمان، دو پیکر، همچون دو کودک بر پای ایستاده،  صورت: جوزا 

 «31التفهیم صفحه ». دیگر نهاده شده

 .گانه فلک و آن ماه دوم زمستان استیازدهمین برج از بروج داوزده: دلو

 : ثوابت -3

 .ثابت در برابر سیارات و سیّاره قرار دارد جمع :ثوابت 

 . گویندعقربو دلو را ثابت می -اسد –چهار فصل یعنی ثور اواسط هایبرج 

 . میزان و جدی را منقلب گویند -سرطان –ی چهار فصل یعنی حمل ابتدا هایبرج 

 «413صفحه  -4966مصفا ». گویندوحوت را دوجسدین می –قوس  -سنبله –های اواخر چهار فصل یعنی جوزا برج

 « غیاث اللغات». تخت کوچک و فلک هشتم آمده است البروج است و در لغت به معنیکرسی نام دیگرفلک ثوابت یا فلک

 : گویدابوریحان بیرونی می

 اند و دوری ایشان از یکدیگر همیشه یکسان است چنان که یکی به دیگریستارگان ایستاده آنند که بر همۀ آسمان پراکنده

 (التفهیم.)ها راه یابند به بیابان و دریاانبه پارسی ایشان را  بیابانی خوانند زیرا گمشده هابد و یک تر یا دورتر نشوندنزد

مصفا ». اندجای این ستارگان همه دور فلک ثوابت است سیّاره، صفت ستارگان رونده است که آنها را به پارسی جنبان هم گفته

 «434صفحه  -4966

 افالک   -3

اندر جای خویش و اندر میان او چیزهاست جسمی است چون گوی گردنده  :گویدها ابوریحان بیرونی میآسمان و افالک سپهرها

که حرکت ایشان به سرشت خویش به خالف حرکت فلک است و ما اندر او هستیم و او را فلک نام کردند و از بهر حرکت که او 

 « 36التفهیم صفحه » .یسهبادرکرده و همچون حرکت 

  :فلک قمر



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 86

گردند مانند ماه ی به گرد برخی از سیارات منظومۀ شمسی مینام عمومی گروهی از اجرام آسمانی است که در روی مدار شخص

 . که قمر زمین است

  :منازل قمر

 . نامیدندیم پیماید و آن را برج قمرمنزل است که هر روز یکی از آنها را می 23قدما عقیده داشتند که قمر دارای 

 سه پایۀ خویش          بود ترسان دلش ز سایۀ خویش شب تا نزد شاه  

 «232/96/33/ نظامی»                                                                

 .است« یشمال عقاب از صورت های»نسر طایر : سه پایه

که صورت  را پایۀ خویش سه تا اینکه شب شد و ستارگان طلوع کردند و شاه شب ی ترسیدم ماهان همۀ روز را از سایۀ خود

 . سمان نصب کرداست در آ عقاب فلکی

   به زیر فکند صبح چون زد دَم از دهانۀ شیر       حالی از گردنش  

  233/96/413نظامی »                                                                            

 .اول برج اسد و روز اول مرداد ماه می باشد: دهانۀ شیر

 . اژدهاوش او را از گردن خود به زیر انداخت اول مرداد دمید اسب روز چون صبح

 چنگی             بوی گندش هزار فرسنگی  خر پشت قوسی و روی     

و روی آن چون خرچنگ بود ایهام دارد به دو برج قوس و سرطان که گویی پشت آن در ماه قوس و روی آن  شکل پشت کمانی

  .در ماه سرطان به دنیا آمده است

  :شودیز صورت های فلکی دیده مین بردر معراج پیام 

 بگذران از سماک چرخ سمند     قدسیان را درآر سر به کمند     

 «61/9/3نظامی »                                                                                      

 . کوکب هستند دو سماک اعزل و سماک رامح

 .گانه و رامح به صورت عوا از صور شمالی استدوازدهسنبله از بروج  در اعزال

 : در معراج  پیامبرنیز مسیر حرکت براق رااین گونه توصیف می کند

    مسطرش را سماک آن جدول           گاه رامح نمود و گاه اعزال          

 « 61/9/93نظامی »                                                                                   

اند در ی قرار گرفتهفلک هایسماک آسمان که عبارت است از سماک رامح و سماک اعزال که در جدول صورت ،سماک آن جدول

 . جدول خطوط حرکت براق نیز جای گرفتند

داد یعنی نشان می ی سالحب های فلکی، مسیر حرکت براق را گاهی سالح دار و گاهیسماک جدول آسمان و ستارگان صورت

گرفت و گاه قرار می درخشان ایگذشت و در مسیر آن ستارهاز ستارگان می« خط سیر براق»گاهی خط حرکت این خط کش 

  .داشتی ستاره گام بر میب و او در آسمان «پیامبر». شدیده نمید مسیر حرکت براق در ایستاره ،یتناهیال نیز در فضای

 . کندت و طالع خود را این چنین توصیف میدر سبب نظم کتاب نیز بخ 

 محمود و بذل فردوسی  نسبت عقربی است با قوسی         بُخل 

 به هم در ساخت را که بودلف بنواخت          طالع و طالعی اسدی

 «بیت 13 و13/ 1بند /34صفحه  نظامی»                                                   

توان به دست آورد، شاعر طالع فردوسی را عقربی و طالع اسدی را ت که چنین داستان منظومی را کمتر مینظامی معتقد اس

ی که در برج عقرب و قوس است نیز نظر داشته است که نسبت کژدم با همۀ سرشت بد آن در لغو داند و به معنایقوسی می

 .  محمود نسبت به فردوسی است رابطه با ترازو با همۀ خاصیت سنجش دقیق آن همانند نسبت بخل

  :ابزار نجومی
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گرفتن و روی هم رفته به معنی تقدیر ستارگان  :Lambaneinستاره  ،asternای است یونانی،ترکیبی است از اسطرالب کلمه

 . است

 «419صفحه / 462/برهان قاطع». گیرندستارگان را می و سازند و بدان ارتفاع آفتابای است که از برنج میوسیله

های موهوم به شکل عجیب در نظر آرند و نیز شکل و صورتی عجیب که بر سر الحیل کرده، آنچه خیالعلم به دستگاهی :طلسم

 «4123صفحه /  2جلد /4931سجادی  ،فرهنگ لغات خاقانی». دفاین و خزاین تعبیه کنند

 :در بیان خصوصیات سنماراین چنین میگوید

 قیاس             رصد انااااگیز و ارتفاع شناسهست بیرون ازین به رأی و      

 ناااااااظرش بر فلک تنیده لعاب              از دم عنااااااکبوت اسطرالب 

 صاحب رأی               هم رصد بندو هم طلسم گشای چون باااالیناس روم  

 هری مآگه از روی بااااستگان سااااپهر                از شبیخون ماه و کینه 

 «44-33/41/ نظامی »                                                                             

 .بندندشود و بر پشت حجرة اسطرالب بر عضاده می گیری میفاصلۀ ستاره است که با آالت ارتفاع در اسطرالب اندازه :ارتفاع

ها را بر آن برج ای است که نامنامند و بر روی آن دایره ت و شبکه میمشبک اسطرالب را عنکبو صفحۀ :عنکبوت اسطرالب

  .اندنقش کرده

 . در سر اسطرالب باشد که ریسمانی :دم عنکبوت

گردانیدن و نقط به نقطه افالک را با عنکبوت  فلک کنایه از اینکه نظر را به همۀ پیچ و خم های: لعاب بر فلک تپیدن از نظر 

 حکیم و ستاره شناس مخصوص اسکندر : ناختن بلیناس روماسطرالب گشتن و ش

 .اسرار فلک و ستارگان آسمان :روی بستگان سپهر

 .   از کینۀ خورشید به ماه در خسوف با خبر است و سنماراز راز ستارگان آسمان آگاه است و از حرکت شبانۀ ماه

 آغاز داستان شاه بهرام گور

 بود شان زماه و زمهر  کآگهی         سپهر   کور ه تابان کیمیای         

 آسمان سنجی          باااز جستند سیم ده پنجی  در تراوزی       

 گهر ز سنگ آمد  خود زر ده دهی به چنگ آمد        دُر ز دریا      

 «41-41./31/ نظامی »                                                  

 : ستاره شناسان بخت واقبال او را به زبان نظامی چنین رقم زدند زاده شد هنگامی که بهرام

 به با توجه ستارگان را وضع و شکل ،سپهر از برای به دست آوردن کیمیای بخت ،ستاره شناسان و منجمان :کوره تابان سپهر

 . می دهند تاب صفحۀ اسطرالب در کورة اندیشه

 .  سنجی منظور اسطراب است آسمان ترازوی 

 : ه پنجیسیم د

صفحۀ  در منجمان .باشد و طالعی که متوسط و میانه بخت کنایه از است از ده حصۀ آن پنج حصه نقره که سیم ناخالص

ی به خاطر بزه کاری پدرش انتظار ول ی متوسطه میانه بودندطالع جستجوی در ی تعیین و تشخیص طالع بهرامبرا اسطرالب

 .یکو نبودندچندان ن طالعی

 باد تا ابد منظوم             و به سعد نجوم            دُر به دُرنظم اوالد ا  

 «36/3/69/نظامی »                                                                        

 فال نیک برای علم نجوم  -ستارگان سعد و نیک فال :سعد نجوم

 اسمه احمد     بر فلک ز راه رصد           گشته من بعدی نام آن

 «36/3/63/نظامی »                                                           
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 من شد که پس از معلوم حالی که چنان نیست از روی احکام فلکی است در نهاده برابر کرپه ارسالن را با پیغمبر فرزند شاعر

 . ینمبب ا من چنان عمری نخواهم داشت که سلطنت فرزند شاه رای و قرار گرفته من او احمد است و وی در پشت سر اسم شاعر

پس از من نام »گشته است یعنی بر فلک از راه رصد یافتند که  «من بعدی اسمه احمد»بر فلک  رصد از روی که نام آن دیگری 

 .یک فال خواهد بودن فلک را از راه رصد ثابت شده است که این کودک .خواهد بود «او احمد

 : یف کردندتوص اینچنین را شناسان طالع بهراماختر  

 با یاقوت  در حوت         زهره باااا او چو لعل طالعش حوت و مشتری         

 ماه در ثااااااور و تااایر در جوزا         آوج مااااریخ در اسااااد پایدا         

 بااااد پیامایی  داده رایی       خاااااصم را با قاااااوی از دلااااااو زحل        

 اوفتااااااااد در حَاااملش  روی ز زحااالش       آفتاب ذَنااااااب آورده        

 خاویش          همچو برجیس بر سعادت خویش  شهادت هاااار کوکبی داده      

 شد بهرام زاده که بردم نام         چاااااون به اقبال با چنین طااااااالااعی      

 «41-31/3/43/نظامی »                                                               

 ی است و شرف زهره مشتر حوت خانۀ ،در علم نجوم

فرهنگ نفایس ». هر که به طالع حوت زاده شود بزرگ سر و بسیار موی و گرد چشم و حیله بود و با امانت و دیانت خواهد بود

 « الفنون

-رنگی و هماهنگی داشت و به نظر دوستی به او میرام حوت بود و مشتری در حوت بود و زهره با مشتری همدر برج طالع به

 . بود نسبت دوستی و همرنگی آن دو چون نسبت لعل به یاقوت و نگریست

با  آن اسبتمن و است فلک سلحشور ستارة یخ یا بهراممر است« عطارد»تیر  خانۀ برج ثورخانۀ زهره و شرف ماه است و جوزا 

 .برج اسد معلوم نیست

  .بر ج دلو است که خانۀ اوست در قوت زحل 

 .«سعد است» قهر و فلک مایل حامل نقطۀ تقاطع فلک دو یکی از :ذَنب

  .یل آغاز بهار استدل ید گفته اند که افتادن خورشید در برج حملخورش بیت الشرف را برج حمل

 کرد گنااااابد ساارای بنیاد شااایده بر طالع خاااجسته نهاد        

 مند از بقاااای بهرامی روزی از بااااااهر شغل رسّامی         بهااره

 ماااااارد اختر شناس طالع بین          کند بر طالع خااجسته زمین

 تا دوسال آنچنان بهشتی ساخت        که کسیش از بهشت وانشناخت 

 «/41-3-463/91/441/نظامی »                                                         

روز را انتخاب کرد که با توجه به طلوع ستارگان و به حکم علم نجوم، خاص شغل رسامی و نقشه : در مورد ساختن هفت گنبد

الع نیک کشی ساختمان بود و از دوام و بقای ستارة بهرام و بخت بهرام گور برخوردار بود، مرد اختر شناس زمین را به ط

 . «برکند

را در ساختن هفت گنبد بر طبق نظر ستاره شناس هر کدام به رنگی است که متعلق به ستاره ای خاص دارد  ستارگان باز تأثیر

 .   توان مشاهده کردرا می

 سیاره هاافت طبع بر باره           کاااااارده آن درون گنااااابد هفت   

 قیاس کرده سااتاره مااااازاج بر      شناس       ستاره گنبادی هر رنگ  

 بود پنهان مااشک چو سیاهی بود            در کیوان قسم ز کااو گنبدی  

 پیرایه و رنگ داشااات مایه           صناادلی مشاتری ز بااودش وانکه  

 کارش در بود سرخ پرگارش            گااوهااااار بست ماااریخ وانکه  

 زر حمایل از چااه؟ از بااود خبر            زرد داشت بآفااتا از وانکه  
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 سپید زهره روی چو رویش امید            باود یافت زهره زیب از وانکه  

 پیروزی ز گاااااون پیروزه روزی           باود عطاااردش از بود وانکه  

 شاه طلعت ز سرسبااازی راه          داشت برجش سوی کرده مه وانکه  

 اختر هفت طبع به گااانبد پیکر          هفت صفاااات این بر برکشیده  

 در نشستن  بهرام در روز سه شنبه به گنبد سرخ 

 شد پرستنده دُر به دریا داد        بلااااکه خورشید را ثریا داد     

 «213/93/211امی نظ»                                                                             

مراد از دریا مرد .  شوداند و به آن پروین هم گفته مینام شش ستاره کوچک است مانند خوشۀ انگور  در یک جا جمع شده :ثریا

 . خدمتکار  رفت و مرواریدی را به دریا داد نه دریا بلکه ثریا را به خورشید داد ،جوان است

 . کسی دادن عبارت کنایی استثریا به خورشید دادن چیزی ارزشمند را به 

   چون شب از نافه های مشک سیاه     غالیه سااود بر عَاااماری  ماه    

 « /111/90/154نظامی »                                                                    

 مراد تاریکی  همراه با بوی خوش  :مشک سیاه

 های  خوش بوی گلها و سبزه :های مشک سیاهنافه

 برج ماه  –فلک ماه  :عماری ماه

 « توصیف شبی مهتابی در تابستان». ماه استعاره از عروس عماری نشین است که بر عماری برج خود یا فلک خود نشسته است

 : در بر تخت نشستن بهرام گور  به جای پدر باز منجمان طالع و بخت او را  چنین مشخص نمودند 

 او خواهی نیک ز آماااااااد او         فرخ پادشاهی و اااااختت طااااالع       

 پاس داشته بود بخاااااات پی از         شناس ستاره راصد آن از پیااااااش      

 سخت و ثابت و پایدار تخت         طالعاااای طالع کاااارده بود اساااادی      

 پیوند عطاردش با قاااااااران در بلند         خویش اوج در آفاااااااااتابی      

 فردوس چون گشته هردو از قوس        خانه در مشتری و ثااااور در زهره      

 جام به و تاااااای  به بهرام             مجلسی آراسااااته ششم در و ماه دهم در      

 گنج کیوان به تا خاک از ترازوسنج         سخااته شده کیاااوان دساااات      

 چاااااون یدین طااالع مبارک فال         رفت بر تخت شاه خوب خصال     

 «4-3بیت /22بند /494نظامی  صفحه »                                          

 منجمان برای بر تخت نشستن بهرام از قبل ستارگان را مراقبت کرده بودند و طالع بخت بهرام در موقع جلوس به تخت اسدی

بود که طالع بسیار قوی و ثابت است، اسد ماه دوم تابستان است که اوج آفتاب در نهایت خویش است و آفتاب با عطارد در قران 

خانۀ ستارگان از زهره و . زهره در ثور از نظر منجمان  هم خانه و موافق هستند و مشتری در قوس نیز هم خانه موافق است. بود

بهرام یا »قرار گرفته بود و در ششم بهرام « برج دهم «یعنی قمر در جُدی« ماه»در دهم ماه . مشتری مانند بهشت شده بود

مریخ در برج ششم که وبال این ستارة نحس است قرار گرفته  بود و مجلس عشرت و شادکامی با حضور سران سپاه برپاداشته 

در برج میزان بود « زحل»  مجلس آرا شده بودند؛وکیوان بود که در اینجا ایهام زیبایی به کار رفته ماه با جام و مریخ با تی

  .کردسنجید و بخش بخش میطال و نقره را برای نثار تاج گذاری شاه می ،سنجیدگنجی را که زمین تا به کیوان بود را می

 :نتیجه

د است ساخته بر زمین و هفت یابد  از یک سر هفت گنبدر هفت پیکر زمین و آسمان و جلوه های جمال این دو با هم پیوند می 

های آسمانی چون هفت سیاره رنگ و هفت اقلیم و هفت عروس که جملگی زمینی هستند و از سوی دیگر نظیر، قراردادن هفت

  .ی این دو اینها با همدیگر گنبدی است که جرخ زنان آهنگ عروج به گنبد دوار را داردهفت فلک و واسطه
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است پر مایه و خوش آهنگ و سرشار از تصویرهای خیال انگیز تشبیه و مجازوخصوصاً استعاره،  زبان نظامی در هفت پیکر زبانی

 . ای از انواع اصطالحات علمی و پزشکی و نجوم و تعابیر عامیانه که زبانزد خاص و عام استگویی نظامی آمیختهزبان قصه

هایی که او از ستارگان و اطالعات و آگاهی. کندد توصیف میبینگیرد و هر آنچه میتوصیفات او بیشتر امور بیرونی را در برمی

-صور فلکی  دارد آنها را به زیبایی هر چه تمامتر در هفت گنبد  به کاربرده است او هم از نظر کاربرد این اصطالحات و برداشت

به خود  «صور فلکی»فکر او را  هایی که به صورت  کنایی از آنها  داشته همه به نوعی بیانگر این مطلب است که همیشه ذهن و

مرا بر آن داشته بودند که آنها را « ستارگان»گوید صدها بار جنبش و حرکت انجم مشغول داشته است به طوری که خود می

 .ای  را می پرستندبپرستم ولیکن سرانجام دیدم که آنها نیز  چون ما در این دایره سرگردان هستند و آفریننده

 بار        که بنااادم در چنین بت خانه زنّار صد   آورد  نبدا مرا حااایرت  

 گاهی        عااااانایت بانگ برزد کای نظامی  تیز  ولی چاون کرد حیرت  

 نه خود را می پرستند ،مشو فتنه، بر این بتها که، هاستند        که این بتها 

 را طلب کار  همه هستند سرگردان چااو پرگار       پدید آرناااااادة خود 

ای به نام مکان و زمان را با در نظر گرفتن مجموعۀ فلک و به طور کلی مقوله ،با این همه گاهی به عهد و گاهی از زمان دیگران

ها م ثر می داند و در بسیاری از موارد مقصود و منظور او اشاره به عوامل ناشناخته و یا شرایط موجود در تعیین سرنوشت انسان

بینی نشده است همچنین دربارة فراخی  نعمت و سلطنت بهرام قوالتی چون تصادف و پیش آمد و رخدادهای پیشتقریباً م

 :گور، خود شاعر این مقام و منزلت را از افالک می داند و میگوید

 بر روی این آسمان گنبد ساز            کرده درهای هفت گنبد باز           

و غالمان بهرام میگوید وی را خلق به پادشاهی برنگزیده است بلکه خداوند چنین مقدر فرموده  پیشاپیش نیز از زبان لشکریان

 . است

ی در هفت پیکر ارتباطی زیبا مابین روزهای هفته و اجرام آسمانی برقرار نموده است که اثر او را از هر جهت بی نظام به هر حال

 . نظیر کرده است

 : گویدچنین میاب خود ایناو در پایان هفت پیکر دربارة کت 

 ی زرو مصرعی از در ماااصرع ی از دعاااوی و ز معنی پر          تااااه 

 بدانند کاز ضمیر شگرف تااا             چه خواهم آورم به دو حرف هر

 : منابع به ترتیب حروف الفبا

تیر  –چهارم  چاپ حیح جالل الدین هماییتص به التفهیم الوال صناعه التنجیم ابوریحان محمدبن احمد بیرونی خوارزمی .4

 نشر هما  -4963ماه 

  -انتشارات امیر کبیر  –هجری  4162چاپ اول،  –محمد حسین بن خلف تبریزی متخلص به برهان  ،برهان قاطع. 2

 انتشارات امیر کبیر  -جاپ اول –هجری قمری  42122سال  -غیاث الدین جالالدین رامپوری -غیاث اللغات. 9

 تهران انتشارات  زوار  – 4931 –چاپ اول  – 4و2جلد  -دکتر سید ضیاء الدین سجادی -نگ لغات و تعبیرات خاقانیفره.1

چاپ  -4969 –تهران  –چاپ دوم  – 9جلد  –سید محمد داعی االسالم  –های خط اوستایی فرهنگ نظام با ریشه تلفظ واژه. 3

 حیدری 

  –انتشارات زوار  –چاپ دوم  –جلد دوم  – 4962 –ید صادق گوهرین دکتر س –فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی . 6

 انتشارات دانشگاه  4913 –چاپ دوم  –دکتر جعفر شهیدی  –ی دهخدا،زیرنظر دکترمحمدمعین لغت نامه. 3

 انتشارات توس   -4933 –چاپ اول  –تصحیح دکتر بهروز ثروتیان  –هفت پیکر نظامی  –. 3
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 “صفت”شناسان در مورد  دستورنویسان و زبان هایبررسی دیدگاه
 سوسن جبری 

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

 زهرا منصوری
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیَات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

 چکیده

قش نحوی آن در ساختار بندی انواع صفت، جایگاه صفت در گروه اسمی و نتعریف صفت، معیارهای تشخیص صفت، دسته

شناسی تعریفی همگون، های سنّتی، تلفیقی و زبان صفت در دستور زبان. فارسی است  جمله از مباحث مهم در دستور زبان

بندی انواع صفت، جایگاه صفت در گروه اسمی و نقش نحوی آن در در معیارهای تشخیص صفت، دسته. جامع و مانع ندارد

-هایی که تا کنون کمتر به آن پرداخته شدهوجود چنین ناهمگونی. شودآنان اتّفاق نظر دیده نمیساختار جمله نیز در میان 

نگرش تجویزی دستورنویسان سنّتی به صفت، آن را به عنوان یکی از انواع . است، ناشی از نگرش گوناگون دستورنویسان است

دهند که هر ها نشان مییافته. بیندنوان یک عنصر زبانی میشناسان آن را به عاما نگرش توصیفی زبان. گیردکلمه در نظر می

شناس ساختارگرا در رسد؛ نگرش دستورنویسان زبانبه نظر می. یی دارندشناخت بخشی از مباحث دستوری کارا نظریۀ زبانی در

بندی انواع  دستهتعریف صفت، . فت کارآیی داردمقولۀ صفت، بیش از دیگر دستورنویسان در شناخت ماهیت و نقش نحوی ص

های نحوی صفت در جایگاه؛ نهاد، بدل، مسند و قید در ساختار جمله صفت، جایگاه صفت در گروه اسمی و توصیف دیگر نقش

 هایدرکتاب موجود ابهامات و هاازآشفتگی بسیاری تواندبه آید و میتر به نظر میشناسان ساختارگرا قانع کنندهاز دیدگاه زبان

صفت اسمی است که با قرار گرفتن در ساختار گروه اسمی : توان گفتهای این پژوهش میبر مبنای یافته. هدد سامان دستوری

یا به عبارتی دیگر صفت یکی از نقش های نحوی اسم است نه نه . گیردهای گوناگون نحوی را به عهده میو بافت جمله نقش

 . یکی از انواع کلمه

 .ساختار نحوی، گروه اسمی، صفترسی، دستور زبان فا: ها کلیدواژه

 درآمد -4

ای از آنچه اگر به گذشته بازگردیم و نحوة پیدایش صفت را در ذهن آدمیان به شیوة فلسفی جستجو کنیم، بهتر است خالصه

م بدون تردید، پس از اس صفت»: شفایی در بارة صفت در مقدّمۀ کتاب مبانی علمی دستور زبان فارسی آورده است، اشاره کنیم

، (که ما آن را اسم نامیدیم)ای  تفکّر بشری پس از آنکه قادر به عمل تجرید گردید، توانست با تلفّظ کلمه. است به وجود آمده 

امّا رفته رفته عوامل و عناصر دیگری نیز توجّه بشر را به خود جلب کرد و به تدریج متوجّه . مفهوم شیء را به دیگری بفهماند

ها شد و سپس نیاز به بیان آن خصوصیات نیز به وجود  های باطنی آن، چون؛ عالئم ظاهری و ویژگیخصوصیات گوناگون اشیاء

لیکن این مفاهیم به . این خصوصیات مانند نام اشیاء در ذهن بشر مفاهیمی را پدید آوردند که نام آن خصوصیات بودند. آمد

 . بودند« اسم صفت»یا به اصطالح « نام صفت»ها  این. ودندبه اشیاء ب” مربوط”طور عینی نمودار خودِ اشیاء نبودند بلکه 

را نیز بار دیگر تجرید نماید « ها اسم صفت»بشر در مراحل بعدی با پیشرفت تفکر و زبان، توانست همین کلمات یعنی       

-ما در زبان به کار می در هر صفتی که. ها به عنوان یک جزء ویژة کالم به وجود آمدند بدین ترتیب، صفت(. درجۀ دوم تجرید)

کند و از تمام اسامی مشابه جدا  در مرحلۀ نخست آن را مانند یک اسم تجرید می: کندبریم، ذهن از دو مرحلۀ تجرید گذر می

کودکان پس . برد کند و آن کلمه را به عنوان ویژگی اشیاء به کارمی در مرحلۀ دوم خودِ اسم بودن آن را نیز تجرید می. کندمی

توانند هر دو درجۀ تجرید را در مراحل اولیۀ عمر خود  آنان نمی. کنندت زمانی چند از درک اسم، صفت را درک میاز گذش

فهمانند نه به  و یا صوتی به کودک می...( حرکات چشم و ابرو و)مادران هم همیشه صفات اشیاء را با وسایل عیانی. انجام دهند

 (. 43-43: 4969شفایی، : ک.ر)« هاوسیلۀ نام آن

مقولۀ صفت در دستور زبان که علم شناخت قواعد و قوانین حاکم بر زبان است، نیز باید به شیوة این علم مورد بررسی قرار       

لذا در دستور زبان بحث از چگونگی پیدایش صفت نیست، بلکه بحث . گیرد تا نتایج آن سودبخش و راهگشای زبان آموزان باشد

کنند صفت را با  دستورنویسان سنّتی از آنجا که سعی می. بانی خاص در ساختاری خاص استپیرامون کارکرد عنصری ز
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همین امر سبب . ها و ابهاماتی در کالمشان ایجاد شده است های معنایی و صرفی واژگان به مخاطب بیاموزند، آشفتگی مالک

 . شودها دیده ن شده که پیرامون بحث صفت به طور کلی، سازگاری چندانی میان آن

 رویکرد نظری -4-4

اصوالً نظریه در هر بررسی »: نخستین گام در رسیدن به هماهنگی در شناخت و توصیف عناصر زبان به کار گرفتن نظریه است

توان به  رود و مالکی است که بر اساس آن می ها به کار می به عنوان چهارچوب و معیاری برای تنظیم علمی و اصولی دانسته

های سنّتی به دلیل اینکه از اصول و معیارهای نظری  دستور زبان. های علمی به دست آورد ش دست زد و استنتاجتجربه و آزمای

توانند توصیف علمی از ساخت زبان و  دهند و نمی برخوردار نیستند، غالباً اگر نگوییم گمراه کننده، نتایجی دقیق به دست نمی

این . آیند های دستوری نادرست و ناکامل از آب درمی ها و توصیف الباً تعریفبه همین سبب غ. اصول و قواعد آن ارائه دهند

 (.91-93: 4933ابومحبوب، )« ترین اشکال در دستور سنّتی است ترین و اوّلین واساسیمهم

است تا شده  در این جُستار ابتدا به تعاریف و دسته بندی انواع صفت از دیدگاه چند تن از دستور نویسان سنّتی پرداخته      

سپس نظرات چند تن از دستورنویسان تلفیقی . شود شود، آشکار ها و ابهاماتی که از آن ناشی می های موجود در آن ناهماهنگی

برای . تر شودها، میزان کارآمدی و یا ناکارآیی هریک از نظریات روشن های آن است تا با مقایسۀ دیدگاهشده  شناس کاویده و زبان

 .ایم این هدف مباحث را در سه دیدگاه نظری سامان دادهدستیابی به 

 شیوة پژوهش -4-1

تعریف صفت، انواع صفت، جایگاه در گروه اسمی، معیار تشخیص صفت،   ناگفته نماند که در این شیوة پژوهش کار مقایسه

است که در پنجاه سال های مشهور و پرکاربرد دستور زبان فارسی های نحوی صفت در ساختار جمله در میان کتابنقش

 . گذشته نوشته شده است

 پرسش پژوهش -4-9

های دستورنویسان سنتی، تلفیقی و زبانشناس نسبت به مقولۀ آیا در دیدگاه: در این پژوهش پرسش محوری این است که

 .  بندی پاسخ به سه پرسش دیگر باشدتواند جمعشود؟ پاسخ این پرسش میدستور سازگاری دیده می

 های دستوری همخوانی وجود دارد؟آیا در بحث از مقولۀ صفت در کتاب: نخست

 شود؟ها در چه مواردی دیده میاین ناهماهنگی: دوم

 کدام دیدگاه کارآیی بیشتری در تبیین مقولۀ صفت در ساختار نحوی جمله دارد؟: سوم

 پیشینة پژوهش -4-1

-گرفتند که خود به نوعی جزیی از پیشینۀ پژوهش به شمار می در این پژوهش حدود سی کتاب دستور زبان مورد بررسی قرار

ای که از دیدگاه بررسی اختالفات دستور نویسان سنتی، تلفیقی و زبان شناس، به بحث در بارة اما به پژوهشی مقایسه. روند

 . پرداخته باشد، دسترسی نیافتیم« صفت»

 تعاریف صفت -1

های دستورنویسان آشکار های چشمگیر نگرشهای دستوری پرداخت تا ناهمگونیابتدا باید به بیان تعاریف صفت در کتاب

 . شوند

 های سنّتی تعاریف صفت در دستور زبان -1-4

صفت لفظی است که برساند معنی را که ظاهر باشد در » :نخستین دستور نویس فارسی زبان میرزا حبیب اصفهانی می نویسد 

نکته مهم آن (. 233: 4934صنیع، : به نقل از)« ...سفید و سیاه، کوچک و بزرگ و: مانند ذاتی و مشترک باشد میان افراد بسیار

از نظر دستورنویسان سنّتی، کلمات به چند نوع . «اقسام کلمه»است که در دستورهای سنّتی بحثی وجود دارد؛ تحت عنوان 

دستورنویسانی که صفت را یکی از انواع و . جود داردهایی و ها از اقسام کلمه نیز تفاوت بندی آن میان تقسیم. اندتقسیم شده

ای  ، امّا دستور نویسانی که صفت را نوع جداگانه«...است که ای کلمه»: گویند اند، در تعریف صفت می اقسام کلمه به شمار آورده

، میرزا حبیب اصفهانی است از جملۀ این دستورنویسان. دانند، در تعریف صفت قائل به کلمه بودن آن نیستند از انواع کلمه نمی
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از دیدگاه او صفت یکی از اقسام کلمه نیست، بلکه تنها لفظی است . «...است که لفظی»: گوید که در تعریف خود از صفت می

  .افزاید  که معنایی را می
یّت آنها را تعریف ای است که به اسماء عالوه شده، حال و کیف صفت کلمه»: غالمحسین کاشف در دستور خود آورده است        

نکته مهم آن است که از دید کاشف، صفت یکی از اقسام کلمه است  .(263: 4934به نقل از صنیع، )« آسمانِ کبود: مثل. کند

، به رابطۀ اسم و «به اسماء عالوه شده»و این دیدگاه او از تعریفش دربارة صفت آشکار و مشهود است؛ همچنین در عبارت 

 .وار و بنیادین است، اشاره داردای است صفت که رابطه

ای است که به خصوص برای مقیّد ساختن اسم وضع شده باشد  صفت کلمه»: نویسدپور دیگر دستورنویس مشهور می خیّام      

نکته مهم (. 13: 4936پور،خیام)« کتاب خوب ا دیوار سفید ا این کتاب: مثال. و به عبارت دیگر برای بیان چگونگی اسم باشد

برای صفت، « مقیّد کردن»لذا بحث . ای است که برای مقیّد ساختن اسم باشد پور، کلمه است که صفت در تعریف خیّامآن 

که از نام آن پیداست، وصفی را   چنان نکته اینجاست که صفت . است پور در تعریف صفت وارد شده نخست توسّط خیّام

 صِفَۀ, در فرهنگ معاصر عربی فارسی از عبد النّبی قیّم. است.  لت داردبر آین ویژگی دال« صِفَۀ»رساند؛ زیرا ریشۀ عربی  می

. 1صفت، بیان حالت و چگونگی موصوف [ دستور زبان. ]9خصوصیّت، ویژگی . 2مصدر وَصَفَ . 4»: چنین ترجمه شده است

پور بنابراین بر تعریف خیّام(. 633، صِفَۀذیل : 4931قیّم، )« به عنوان، به صورت، به طور. 6عالمت موصوف . 3لیاقت، قابلیّت 

است و میان این دو تعبیر، تفاوت معنایی وجود « توصیف کننده»نیست بلکه « مقیّد کننده»شود که صفت این ایراد وارد می

 .دارد

ای است که حالت و  صفت کلمه»: در دستور طالقانی و سپس چند تن از دیگر دستورنویسان تعریف مشترکی آمده است    

: 4931رشیدیاسمی و دیگران، )، (33: 4963سلطانی، : ک.ر)، (21: 4939طالقانی،)« 4نگی شخص یا چیزی را بیان کندچگو

و (439: 4966معینیان، : ک.ر)، (92: 4963مشکور، : ک.ر)، (12: تا شهبازی، بی: ک.ر)، (63: 4931اکبری قوچانی، : ک.ر)، (33

اند، ویژگی مقیّد های دیگر که این تعریف را پذیرفته چنین برخی از دستور زبان ا و همدر این دستوره(. 33: تا  اولیائی، بی: ک.ر)

، دیده «صفت»را که تعبیری است برای کارکرد توصیفی « بیان چگونگی و حالت»است، بلکه تنها  کردن، برای صفت نیامده

 .شودمی

یعنی . کند ای است که اسم را وصف می صفت کلمه»: تاس پور، صفت چنین تعریف شده در میان دستورها؛ در دستور وزین    

همان تعبیر « محدود کردن»اشاره به (. 93: 4936پور،  وزین)« کند سازد و در همان حال آن را محدود می آن را کامل می

 . پور آمده بود است که در دستور خیّام« مقیّد کردن»

آید و معنی آن را  ست غیر از اسم که همراه اسم یا گروه اسمی میای ا صفت کلمه»: بینیمدر دستور خسرو فرشیدورد می    

در این تعریف نیز ویژگی (. 232: 4933فرشیدورد، )« این کتاب، کار بسیار: مانند. دهد کند و توضیحی در بارة آن می مقیّد می

 .است مطرح شده« مقیّد کردن»

اطاق : کند ذاتی یا معنوی اسم یا جانشین اسم را بیان می ای است که چگونگی صفت کلمه»: گویدمحمدجواد شریعت می    

نکتۀ مهم آن است که در دستورهایی که تا کنون نام بردیم، صفت؛ (. 233: 4963شریعت، )« بزرگ، مرد خوب، انسان دردمند

در تعریف صفت را نیز « جانشین اسم»امّا در دستور زبان شریعت، ویژگی . کرد ای بود که چگونگی اسم را بیان می کلمه

 .است تر  ای کامل است و بدین سبب تعریفش به گونه گنجانده

ها درآیند و حالت شود که آن کلمات در پیش یا پس اسم به انواعی از کلمات اطالق می» :انزلی در باره صفت نوشته است       

کتاب خوب، دوست مهربان، روز : انندم. و کیفیّت و کمیّت و شکل و رنگ و سایر مشخصات اسم را توصیف و تعریف نمایند

ای ا هرچند  نکتۀ مهم آن است که انزلی در تعریف خود از صفت، به جایگاه قرار گرفتن آن نیز اشاره(. 16: 4966انزلی، )« دهم

 .است تر کردن تعاریف پیشین داشته  ای سعی در کامل توان گفت به گونه است و می کلی و نارساا نموده 

به همین سبب بحث (. 33: 4913اسکندری، ) «اسم، فعل، حرف»: کند بتدا اقسام کلمه را سه نوع معرّفی میاسکندری ا     

کند  ای است که چگونگی اسم را بیان می صفت کلمه» :او در تعریف صفت گفته است. است صفت را ذیل بحث اسم مطرح کرده
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« ای است که به نحوی از انحاء اسم را بشناساند صفت کلمهتر اگر بخواهیم تعریف کنیم باید بگوئیم که  یا به طور کامل

 (. 39: 4913اسکندری، )

دستورنویسانی : گروه اول. توان به دو گروه تقسیم کردنکتۀ مهم آن است که دستورنویسان سنتی را از دید تعریف صفت، می    

دستور نویسانی چون میرزا : گروه دوم. «...ای است که مهکل»: انداند و در تعریف آن گفته که صفت را یکی از انواع کلمه برشمرده

در تعریف « کلمه»است و در تعریف صفت از به کار بردن واژة  حبیب اصفهانی که صفت را یکی از انواع کلمه محسوب نکرده

 . اند صفت پرهیز کرده

مه را فقط سه نوع اسم، فعل و حرف نکته مهم در سخن گروه اول چون اسکندری این است که؛ ایشان نخست اقسام کل       

چون باید نوعی از . پس باید صفت را در زمرة اسم بداند. کندبودن آن  اشاره می« کلمه»سپس در تعریف صفت به . داندمی

 . چنین تعریفی خالی از ابهام و آشفتگی نیستبنابراین  .انواع کلمه باشد

ای که بعد از کسرة اضافه واقع  گیرد و هر کلمه مضافٌ الیه یا صفت قرار می اسم در جمله»: گوید است که می  نکتۀ دوم این    

شود که؛ صفت نقشی نحوی است که  از کالم او چنین دریافت می(. 33: 4913اسکندری، )« شود یا صفت است یا مضافٌ الیه

که آیا از نظر ایشان، صفت نوعی از  شود لذا طبق کالم این دستورنویس این ابهام ایجاد می. کند اسم گاهی در جمله ایفا می

تر و به عنوان مثال در نظر ایشان، اسم که یکی از انواع کلمه است  انواع کلمه است و یا نقشی نحوی در جمله؟ به عبارت ساده

گوناگون  یها در جمله نقش تواند یم امّا آیا صفت نیز همانند اسم. های گوناگون نحوی را ایفا کند تواند در جمله نقش که می

از این روی باید . ؟ پاسخ به این پرسش نه در دستور اسکندری و نه دستورهای سنّتی مورد بررسی یافت نشدکند فایرا ا ینحو

هایی نارسا، متناقض،  ها و توصیف کنند و این امر باعث تعریف این دستورها از اصول و معیار علمی و دقیقی تبعیت نمی: گفت

 .است ی دستور سنتی گردیدههاآشفته و مبهم در کتاب

پرتواعظم  :نکته(. 34: تا اعظم، بی)« نمایاند ای است که چهره یا نما یا چگونگی کسی یا چیزی را می رفتار، واژه»: پرتو اعظم      

ن جا سعی نموده تا از به کار بردن اصطالحات پذیرفته شدة پیشی  در دستور خود، زبانی ثقیل و دیرفهم دارد زیرا در همه

او در دستور خود، ابتدا در . است نامیده« رفتار»اصطالحی جدید وضع کرده و آن را « صفت»برای : به طور مثال. خودداری کند

نمایاند، گاه کنش است، گاه پویه است یا  شود، گاه نام است و چیزی را می واژه از چند گپ ساخته می»: گوید تعریف واژه می

از سخن او پیداست که (. 6: تا پرتواعظم، بی)« بزاری برای داشتن و شناختن و دریافتن چیزها استکردار است و یا رفتار؛ واژه ا

بندی انواع کلمه معتقد است؛ هر چند که ظاهر کالمش با دیگران اندکی متفاوت همانند دستورنویسان سنّتی، به تقسیم

در این دستور سنّتی نیز همانند دیگر موارد، . ا است« واژه»ان از دیدگاه او صفت یکی از انواع کلمه ا یا به گفتۀ ایش. نماید می

 .است تعاریف نارساست و صفت به درستی معرّفی نگردیده 

 های تلفیقی تعاریف صفت در دستور زبان -1-1

ی در سهم خانلر. با ظهور خانلری در عرصۀ دستورنویسی، تازگی و پویایی شگفتی به عرصۀ دستور نویسی فارسی راه پیدا کرد

شناس به معنای خانلری امروزه دیگر زبان. تغییر نگرش تجویزی قدمای دستور سنتی به نگرش توصیفی علمی به دستور بود

-روی؛ در بسیاری از موضوعات، دیدگاهزیستند، ازاینشناسی میخانلری و پیروان او که در آغاز ظهور دستور زبان. کنونی نیست

این ویژگی موجب شده از اصطالح دستورنویسان تلفیقی برای نام بردن از آنان بهره . ی دارندهای مشترکی با دستورنویسان سنت

 . شناسی در دستور نویسی بودنددر واقع اینان پیشگامان به کارگیری دستاوردهای زبان. ببریم

ر این دستور در باره د. مشهورترین دستور تلفیقی، دستور زبان فارسی، نوشتۀ؛ حسن انوری و حسن احمدی گیوی است    

رساند و اسمی که صفت دربارة آن  های اسم را می صفت، حالت و مقدار و شماره یا یکی دیگر از چگونگی»: صفت آمده است

یک بار به عنوان یکی از انواع : شود در این جا صفت از دو دیدگاه جداگانه بررسی می. شود دهد، موصوف نامیده می توضیحی می

 خوبی{  مفعول}کتاب{  نهاد}احمد: بار دیگر به عنوان یکی از اجزای جمله... خوب، زیبا، خوردنی و: انندگانۀ کلمه مهفت

 (. 493: 4931انوری، گیوی، )« {مسند یا فعل}خرید{ صفت}

 جایگاه دستور تلفیقی بین دستور. گیرد های تلفیقی جای می دستور زبان انوری و احمدی گیوی در گروه دستور زبان      

همان گونه که از تعریف صفت و سپس تقسیمات صفت در این . شناسی جدید قرار داردهای زبانهای سنّتی و دستور زبان زبان
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دستور پیداست، بخش نخست تعریف به شیوة دستورهای سنتی صفت را از دیدگاه معنایی تعریف نموده است؛ امّا در بخش 

شناسی نزدیک  پردازد، به دستورهای زبان ها می گرش به صفت در دستور زباندوم تعریف، یعنی آنجا که به تبیین دو نوع ن

کند که صفت،  پس به این امر اشاره می. معرّفی شده است« اجزای جمله»در این دستور همچنین صفت، یکی از . شود می

این آن را دارای نقش نحوی و بنابر. نقشی اصلی به عنوان رکنی از ارکان جمله ندارد بلکه دارای نقشی تبعی و وابسته است

 . داند جزئی از اجزای ساختار نحوی جمله می

: 4969امین مدنی، )« صفت بیان کنندة چگونگی اسم است»: نویسدصادق امین مدنی، از زمرة دستورنویسان تلفیقی می    

219.) 

 شناسی ن های زبا تعاریف صفت در دستور زبان -1-9

در این دستور به سبب تفاوت  .ک نظریۀ عمومی ساختارگرایانه زبان تدوین یافته استدستور محمدرضا باطنی بر اساس ی

شناسی ساختاری آنچه  در دستورهای زبان. شود دیدگاه نظری نسبت به دستورهای سنّتی، تعریف معناگرایانه از صفت دیده نمی

باطنی خود نیز اشاره کرده . تار نحوی جمله استها در ساخ بخشد، جایگاه قرار گرفتن آن به عناصر مختلف زبانی موجودیّت می

 (.413: 4933  باطنی،)« اصطالح صفت، اصطالحی معنایی است نه ساختمانی»است که 

توان  شناسی است، تعریفی از صفت به شیوة پیشینیان را نمی که از دستورهای زبان( 4936)در دستور زبان مشکوة الدینی    

ماهوتیان نیز که دستوری . که دستوری است به شیوة ساختارگرایی چنین است( 4933)نیز شناس  در دستور زبان حق. یافت

« توان فقط با معیار صرفی و یا فقط با معیار ترتیب کلمات تعریف کرد گروه صفت را نمی»شناسی دارد معتقد است که  زبان

 (.61: 4933ماهوتیان، )

شناسی با گرایش بسیار به نظریۀ  سیار زیادی در زمرة دستورهای زباندستور وحیدیان کامیار و عمرانی تا حدود ب       

. شود، در آن وجود ندارد میهای معنایی که در دستورهای سنّتی دیدهبدین سبب تعریفی از گونۀ تعریف. ساختارگرا  قرار دارد

به این صورت که از صفت . اندکرده شناسان ساختارگرا مبحث صفت را در زیرِ مجموعۀ گروه اسمی مطرحایشان چون دیگر زبان

این . های پیشین و پسین قائل شده اند ایشان برای اسم به عنوان هستۀ گروه اسمی، وابسته. به عنوان وابستۀ اسم یاد شده است

صفت اشاره، صفت پرسشی، صقت تعجبی، صفت مبهم، صفت شمارشی اصلی، صفت شمارشی ترتیبی نوع : وابستگان عبارتند از

(   م–با پسوند )های پیشین تبیین گردیده است و صفت شمارشی نوع دوم  و صفت عالی در زمرة وابسته(   مین–با پسوند )اول 

-16: 4936غالمعلی زاده، : ک.ر)، (63ا33: 4933وحیدیان کامیار، عمرانی، : ک.ر)« های پسین و صفت بیانی در گروه وابسته

13 .) 

بدین معنا که در جمله با گروه اسمی، . شودکامیار انواع کلمه بر بر حسب گروه تعریف می در دستور زبان فارسی وحیدیان      

گویی . بنابراین صفت بر مبنای جایگاه قرار گرفتنش در گروه اسمی توصیف شده است. گروه فعلی، گروه قیدی، سروکار داریم

بستگان هستۀ اسمی خود باید به نوعی اسم باشند، حال اگر بپذیریم که وا. صفت نقش نحوی وابستۀ اسم در گروه اسمی است

گیرد و از آنجا که مفهوم و معنا دیگر در صفت اسمی است که در پیش یا پس اسم دیگری در گروه اسمی جای می: باید گفت

دیده  در این تعریف، نوعی ابهام. توصیف صفت نقشی ندارد، جایگاه ساختاری نقش توصیف کنندة صفت را به عهده گرفته است

به جز این ابهام، در دستورهای ساختارگرا بیشترین هماهنگی، . شود که ناشی از ضعف نگرش ساختاری و حذف معنا داردمی

 .شودهای اسمی و جمله دیده میکلیت و سازگاری در تعریف صفت و بیان انواع صفت و جایگاه ظهور صفت در گروه

 انواع و جایگاه صفت  -9

ن پرداخته خواهد شد، تعریف و توصیف دستورنویسان از انواع صفت و جایگاه صفت است که همانند موضوع دیگری که به آ

 .بحث تعریف صفت، دچار آشفتگی است

 انواع و جایگاه صفت در دستورهای سنّتی -9-4

ریف صفت از دیدگاه اند و با تع های مربوط به آن اختصاص داده بندی اغلب دستورنویسانی سنتی، بحثی را به انواع صفت و دسته

به عبارت دیگر؛ در دستور سنتی، نقش صفت در ساختار نحوی جمله چندان . دهند معنایی و صرفی، تقسیماتی از آن ارائه می

 . مورد توجّه نیست
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 :عادیه. عادیه، قیاسیه و عالیه: صفت بر سه قسم است»: نخستین دستورنویس سنتی، میرزا حبیب اصفهانی آورده است که      

عبارتست از صفاتی که بیان : قیاسی. کند معنی را که ظاهر است در ذاتی چون بزرگ و کوچک عبارتست از صفاتی که بیان می

کند صفت چیزی یا شخصی را نسبت به غیر خودش مثل بدتر و بهتر و در این صفت مساوی است که بیان نماید زیادتی را  می

: 4934به نقل از صنیع، )« بسیار و بسی و زیاد و زیاده: لفاظ مبالغه بدان پیوندد مانندعبارتست از صفاتی که ا: عالیه. یا کمی را

413 .) 

صفات . بسیط یا سماعی، مرکب یا قیاسی: اند صفات فارسیه به دو قسم بزرگ تفریق شده»: گویدغالمحسین کاشف می      

به )« خرد، کالن، بلند: مثال جهت صفات سماعیه. تن قواعدسماعیه بسته به استماع از اهل زبان است و قیاسیه موقوف به دانس

 (.263: 4934نقل از صنیع، 

. این کتاب، چنان کاری: ا اشاره2. کاغذ سفید، مرد دانا: ا صفت مطلق4: صفت بر پنج قسم است» :پور نوشته است خیّام      

: 4936خیام پور، )« چندین کتاب، فالن روز: ت ابهاما صف3کدام ماه؟، چند روز؟ : ا استفهام1. دو مداد، سه ریال: ا شماره9

13.) 

صفت . 9صفت فاعلی . 2. صفت مطلق که ممکن است جامد یا مشتق باشد. 4: اقسام صفت»: صنیع چنین گفته است    

 (.911: 4934صنیع، )« صفت نسبی. 6صفت عالی . 3صفت تفضیلی . 1مفعولی 

یاسمی و دیگران، )« صفت فاعلی، مفعولی، تفضیلی، نسبی: سام صفت از این قرار استاق» :دستور پنج استاد آورده است که      

4934 :13 .) 

، فاعلی، مفعولی، تفضیلی، تعجّبی، پرسشی، مبهم، (یا بیانی ا مطلق)صفت وصفی : اقسام صفت عبارت است از» :پوروزین    

 (.93: 4936وزین پور، )« شمارشی و مرکب

ا متساوی 2ا صفت مطلق 4»: است زبان خود ابتدا صفات را از نظر مقایسه، به چهار دسته تقسیم کردهشریعت، در دستور      

های فاعلی، اغلب صفت)ا مشتق 2ا جامد 4: کند ها را به دو دستۀ کلی تقسیم می سپس از نظر اشتقاق آن. ا عالی1ا تفضیلی 9

های  است که؛ صفت و مرکب اختصاص داده و بیان نموده بعد از آن بحثی را به صفت ساده(. مفعولی و گاهی صفت نسبی

صفت ساده، صفتی است که بیش از یک جزء . اند یا مرکب های جامد، یا ساده مشتق، به طور کلی مرکب هستند، اما صفت

سپس اندکی به دستورهای . نداشته باشد و صفت مرکب، صفتی است که بیش از یک جزء داشته باشد که خود اقسامی دارد

های شمارشی، مبهم، پرسشی، تعجبی، صفت: برد که عبارتند از های پیشین اسم، نام می شود و از صفت شناسی نزدیک می زبان

 (.264ا236: 4963شریعت، : ک.ر)« ای اشاره

اده، فاعلی، س)ا صفت بیانی 4: از نظر مفهوم و معنا( الف .است بندی کرده نظرهای گوناگون تقسیم  صفات را از نقطه اکبری،      

از نظر ( ب. ا مبهم6ا تعجبی 3ا پرسشی 1( اصلی، ترتیبی، کسری، توزیعی)ا شمارشی 9ا اشاره 2( مفعولی، نسبی، لیاقت

های  ا گروه وصفی یا صفت9ا مرکب 2ا ساده 4: از نظر ساختمان( ج. ا عالی9ا تفضیلی 2ا مطلق 4: ها مقایسۀ موصوف

 (.63: 4931اکبری، : ک.ر)« گروهی

سپس بدون هیچ توضیحی، . ا عالی9ا تفضیلی 2ا صفت مطلق 4»: کند معینیان ابتدا انواع صفت را از نظر مقایسه بیان می      

اسم فاعل، صفت مشبهه، صفت حالیه، صیغۀ مبالغه؛ صفت مفعولی؛ صافات جاماد و مشاتق؛ صافت     : و انواع آن به صفت فاعلی

« .پاردازد  ، مای (اصلی، ترتیبی، کساری و تاوزیعی  )تعجبی؛ لیاقت؛ شمارشی ساده و مرکب؛ صفت نسبی؛ اشاره؛ مبهم؛ پرسشی؛ 

 (.436ا241: 4966معینیان، : ک.ر)

انواع صفت ( الف»: است سلطانی، انواع صفت را با توجّه به معنی، لفظ و نوع رابطۀ آنها با یکدیگر به سه بخش تقسیم کرده       

اا  6ا مابهم  3ا پرسشی 1( عدد صحیح، ترتیبی، توزیعی)ا عددی 9ای  ا اشاره2( مثبت و منفی)ا صفت بیانی 4: از لحاظ معنی

( فاعلی، مفعولی، ثابت یاا پایناده، حاال   )ا صفات جامد و مشتق 2ا صفت نسبی 4: انواع صفت از لحاظ لفظ و معنی( ب. تعجبی

ا سنجشای  9( تفضیلی)برتر ا سنجشی 2( مطلق)ا عادی4: انواع صفت از لحاظ سنجش با یکدیگر( ج. ا صفات ساده و مرکب9

 (.33ا33: 4963سلطانی، : ک.ر)«  (عالی)برترین
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ا 2ا صفت مطلق 4»: است که عبارتند از انزلی، اقسام صفت را به طور کلی از حیث ساختمان کلمه و اشتقاق بیان نموده      

ا صفت مرکب یا 3عولی مرکب ا مف3ا مفعولی 3ا فاعلی حال یا صفت حالیه 6ا مشبهه 3ا فاعلی مرکب 1ا فاعلی 9نسبی 

: ا صفتهای عربی در فارسی؛ مانند43ا مبهم 41ا پرسشی 49ا اشاره 42( شمارشی)ا عددی44ا تفضیلی 41ترکیب اتصافی 

 (.16ا31: 4966انزلی، : ک.ر)« شجاع، حسن: منصور، مکروه؛ صفت مشبهه: ها راضی، قاضی؛ اسم مفعول: های عربی اسم فاعل

توان انواع صفات مد نظرش را  دی منسجمی از انواع صفت ارائه نکرده است و تنها در البالی کالم او میبن مشکور تقسیم      

که خود انواعی }صفات فاعلی، مفعولی، ساده، صفت ترکیب شده با کلمات مرکب، صفت مرکب از دو اسم»: مانند. استخراج کرد

 (.92ا11: 4963مشکور، : ک.ر)« ق، تفضیلی و عالی، نسبی، سنجشی مطل{...اسم و اسم، اسم و صفت: دارد مانند

سماعی و : صفت مطلق خود بر دو قسم است. صفت مطلق، تفضیلی، عالی: صفت بر سه قسم است»: نویسداسکندری می      

انواع صفت در . صفت مفعولی(2صفت فاعلی (4: مشتق بر دو نوع است. مشتق و جامد: قیاسی نیز بر دو قسم است. قیاسی

 (.39-32: 4913اسکندری، : ک.ر)« صفت مبهم.1صفت شماره .9صفت اشاره .2صفت مطلق .4: یبترک

صفت مطلق، : برای صفت اقسامی است به این شرح. جامد و مشتق: صفت به اعتباری بر دو نوع است»: طالقانی گفته است      

مردم : اسم و فعل امر: مثل. بیشتر ترکیب شده باشدآن است که از دو کلمه یا : فاعلی، مفعولی، تفضیلی، نسبی و صفت ترکیبی

 (.23: 4939طالقانی، : ک.ر)« ...سنگدل و: آزار ؛ دو اسم

صفت فاعلی، مفعولی، نسبی، جامد، : انواع صفت. مطلق، تفضیلی، عالی: صفت از حیث معنی بر سه قسم است»: اولیائی      

 (.33-63: تا اولیایی، بی: ک.ر)« هم، پرسشی، تعجبی، اشارهصفت شمارشی، مب: های پیشینصفت. مشتق، ساده، مرکب

نسبی . 6مفعولی . 3فاعلی . 1مطلق . 9مشتق . 2جامد . 4: اند برای صفت این اقسام را بیان کرده»: شهبازی آورده است که      

 (.19: تا شهبازی، بی: ک.ر)« مرکب. 3ساده . 3عالی . 3

 جایگاه صفت در دستورهای تلفیقی -9-1

ها از دو دیدگاه  صفت در دستور زبان»: اند کهصفت نوشته جایگاه در دستور زبان تلفیقی خود در باره انوری و احمدی گیوی

انواع صفت از حیث . بار به عنوان یکی از انواع هفتگانۀ کلمه، بار دیگر به عنوان یکی از اجزای جملهیک: شود جداگانه بررسی می

انواع صفت . ا مبهم6ا تعجبی 3ا پرسشی 1ا شمارشی 9ا اشاره 2( ه، فاعلی، مفعولی، نسبی، لیاقتساد)ا صفت بیانی 4: مفهوم

ای به جایگاه  که اندک اشاره}انواع صفت از حیث تقدّم و تأخّر. ا گروه وصفی9ا مرکب 2ا ساده 4: از حیث ساخت و ترکیب

: 4931انوری و گیوی، : ک.ر)« مطلق، برتر، برترین: درجات صفت بیانی. صفت پیشین و پسین: {صفت در ساختار جمله است

434-493.) 

چنان که از نامش نیز پیداست، اقسام صفت را با طول و تفسیر بسیار و از نقطه  فرشیدورد، در دستور مفصّل خود آن       

: از لحاظ معنی»: ستبندی تا حدود زیادی به همان شیوة دستورهای سنّتی ا نظرهای گوناگون بیان کرده است؛ این تقسیم 

، (اصلی، ترتیبی)، صفت عددی{، رنگ(فاعلی، مفعولی، نسبی، تشبیهی)مکان، زمان، مقدار، چگونگی و حالت }صفت بیانی

فارسی )بسیط : از نظر ساختمان(. اصلی، تعجبی، پرسشی)، صفت مبهم(مطلق، هویت، مقدار مبهم، چگونگی و ابهام)صفت اشاره

مطابقه در افراد و جمع، : از نظر مطابقه. بیواسطه، بواسطه: از نظر موصوف(. مشتق، مرکب)، غیر بسیط(تبار، عربی و خارجی تبار

بواسطه یا : از نظر نحوی. مطلق، برابر، تفضیلی، عالی: از نظر مقایسه. آزاد، ضعیف، متوسط، قوی: از لحاظ درجه. صفت م نّث

 (.996: 4933فرشیدورد، : ک.ر)« (دو کتاب: خوب؛ پیشین کار: پسین)، بیواسطه(آن مرد بزرگ بود: مانند)اسنادی

 شناسیجایگاه صفت در دستورهای زبان -9-9

کنند، صفت را  شناسی از آنجا که صفت را از دیدگاه توجّه به نقش و جایگاه آن در ساختار جمله بررسی می در دستورهای زبان

لذا . اند را از حیث آنکه وابستۀ پیشین باشد یا پسین، تبیین نموده و سپس صفت  های اسم معرّفی کرده به عنوان یکی از وابسته

توان  ها است و در حین بررسی نقش صفت در جایگاه جمله نیز می نخست، جایگاه صفت در گروه اسمی است که مورد نظر آن

 . بحث از انواع صفت را دریافت

و [ مسند]رود یا به عنوان گزاره  ن وابستۀ یک اسم به کار میصفت در جمله به طور عمده همچو»: ژیلبر الزار نوشته است     

آید و با نشانۀ اضافه بدان  صفت بیانی به طور معمول پس از اسم موصوف خود می. همچنین به اقتضای معنی گاه در مقام قید
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برخی از . کتابهای ضخیمکتابِ ضخیم یا : مثل. شود در این کاربرد، صفت هیچگاه جمع بسته نمی. آبِ گرم: مثل. پیوندد می

« خوب کتابی است: مثل. واقع شوند( بدون نشانۀ اضافه)ممکن است به طور استثنایی پیش از اسم .. خوب، بد و: ها مانند صفت

 (.411-413: 4931الزار، : ک.ر)

: اسات  کارده و نوشاته    های پیشین و پسین اسم مطرح تقی وحیدیان کامیار در دستور خود، انواع صفت را به عنوان وابسته      

و صافت عاالی، در جایگااه    ( باا پساوند ا  ماین    )4صفات اشاره، پرسشی، تعجبی، مبهم، شمارشی اصلی، شمارشی ترتیبی نوع »

، در {عادی، فاعلی، مفعولی، نسبی، لیاقات }و صفت بیانی( با پسوند ا  م )2های پیشین اسم و صفات شمارشی ترتیبی نوع وابسته

همچناین در دساتور ایشاان بحثای باا      (. 31اا 34: 4933وحیدیان کامیار، : ک.ر)« اند سین اسم قرار گرفتههای پ جایگاه وابسته

هار  . شاود  گروه اسمی از هسته و وابسته تشکیل مای »: است او در این باره گفته. است آمده« های اسم های وابسته وابسته»عنوان 

کاغاذ آبای   }ممیز، صفتِ صفت: های وابسته عبارتند از وابسته. شته باشدتواند خود، وابسته دا ها در صورت لزوم می یک از وابسته

وحیادیان کامیاار،   )« {کتااب  کادام مطالاب  }، صفتِ مضاف الیه{خوب خیلیآدم }، مضاف الیهِ مضاف الیه، قیدِ صفت{آسمانی

4933 :33 .) 

سابب آن نیاز   . شاود حیدیان کامیار دیده مای هایی که بررسی شدند، این نگرش، ابتدا در دستور زبان ودر میان تمام کتاب      

در ساتورهای پاس از وحیادیان کامیاار کاه دیگار زباان        . شناس بودن ایشان و غلبه نگرش ساختاری ایشان به زبان اسات زبان

 .شودهای زیادی دیده میاند، شباهتشناسان دارای نگرش ساختاری نوشته

ن بررسی ساختمان گروه اسمی، عنصرهای ساختمانی گروه اسمی را در دستور زبان توصیفی خود ضم محمدرضا باطنی      

عنصر ( ب( پیشرو  وابسته)« ش»عنصر ساختمانی ( الف: اند این عناصر به دو دسته تقسیم شده»: چنین مطرح کرده است

های  وابسته. ار گیردتواند در جلو هسته قر حداکثر چهار وابستۀ پیشرو می: همچنین گفته است(. رو پی  وابسته)« ر»ساختمانی 

 :جدول زیر را در نظر بگیرید. پیرو نیز پنج عنصر هستند

 های پیرو وابسته هسته های پیشرو وابسته

 1شماره

 این

 9شماره

 یک

 

 

 2شماره

 نفر

 

  4شماره

 پیر

 

 زن

 رئیس

 4شماره

 جمهور

 2شماره

 فقید

 9شماره

 آمریکا

 1شماره

 ااااااا

 3شماره

که 

چندی 

پیش به         

قتل 

 سیدر

 

گیرد  ، عناصری از نوع اسم و صفت قرار می4کنید و بر طبق گفتۀ باطنی، در جایگاه پیشرو همانطور که در جدول مشاهده می

 ، ریز طبقۀ معدود، ریز طبقۀ2در جایگاه پیشرو. های دیگر قرار گیرند توانند به تنهایی در جایگاه های آزادی هستند و می که واژه
و یک ریز طبقۀ دیگر که دارای چهارده عضو است، { اولین، دومین}، ریز طبقۀ اعداد وصفی{رگترینبهترین، بز}صفات عالی

ای قرار دارد که دارای هفت  نیز طبقۀ بسته 1در جایگاه پیشرو. گیرند ، اعداد اصلی قرار می9در جایگاه  پیشرو. گیرد قرار می

، عناصری که به آنها 2، افرادی از نوع اسم هستند و در پیرو4ه پیرودر جایگا. این، آن، هر، کدام، چه، همین و همان: عضو است

 (.493ا436: 4933باطنی، : ک.ر)« شود صفت گفته می

های پیشرو و پیرو، نگرشی کامالً ساختاری  نکته مهم آن است که در دستور زبان باطنی، نگرش به صفات به عنوان وابسته      

، عنوان صفت اشاره یا صفت شمارشی ا به شیوة دیگر دستورهاا (اعداد)یا ( این: )ماننداست به طوری که مثالً به عنصرهایی 

شناسی دیگر  بندی جدیدی است که با دستورهای زبان ، تقسیم2همچنین قرار دادن صفت در جایگاه پیرو. اطالق نشده است

، در نخستین مرتبه بعد از اسم است امّا در چرا که در دیگر دستورها، جایگاه صفت به عنوان وابستۀ پسین اسم. تفاوت دارد

 .قرار دارد 2دستور باطنی، در جایگاه وابستۀ پیرو



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 99

اسم + گانۀ پیشین  های سه دسته»: کند گونه بیان می های پیشین و پسین اسم را این ترتیب ساختی وابسته مشکوة الدینی      

های پسین است که  گانۀ پیشین و نخستین دستۀ وابسته ی سهها آنچه مورد بحث ما است؛ دسته. های پنجگانۀ پسین دسته+ 

صفت برترین  /عدد ترتیبی / حرف عدد و ممیز  +اشارة نامشخص / تعجب / پرسشی/ حرف اشاره : )ها عبارت است ازترتیب آن

: 4936نی، مشکوه الدی: ک.ر)« (وابستۀ صفتی یا گروه صفتی+ {هسته گروه اسمی}اسم + صفت پیشین  +یگانه / تنها / 

نکته مهم آن است که در تقسیمات مشکوة الدینی از انواع صفت، به بسیاری از عناصری که در دیگر دستورها (. 419ا433

گفته است نه صفت اشاره و تعجب ... حرف اشاره و تعجب و: به طور مثال. عنوان صفت داده شده است، صفت اطالق نشده است

که در این دستور زبان، عنوان صفت  4نکتۀ دیگر اینکه؛ عناصر وابستۀ پیشین(. 419ا433: 4936مشکوه الدینی، : ک.ر)« ...و

های صفت و یا اسم عام و نیز اسم خاص است و از لحاظ معنی، به  صفت پیشین از مقوله»: اند پیشین دارد، اینگونه معرّفی شده

علی،  حاجهادی،  عموپسر،  آقاآموزگار،  خانم: انندم. کند مفاهیم محترمانه، خویشاوندی، دینی، علمی و احساسی اشاره می

این موضوع در میان (. 419: 4936مشکوه الدینی، : ک.ر)« آدمی نازنینحرفی،  خوبافشین،  استادافشین،  دکتررضا،  مشهدی

 .است تمامی دستورهای مورد بررسی، تنها در دستور مشکوة الدینی مطرح شده
گیرند  عنصرهایی که در گروه اسمی پیش از هسته قرار می»: اس و همکاران آمده استشن در دستور زبان فارسی حق      

های عالی، عددهای ترتیبی،  های اشاره، عددهای اصلی، صفت ها شامل صفت شوند؛ این وابسته های پیشین خوانده می وابسته

صفت بیانی، مضافٌ : های پسین ابستهو. هاست های تعجبی، یک نشانۀ نکره و شاخص های پرسشی، صفت های مبهم، صفت صفت

. شوند روند، وابستۀ پسین خوانده می ای، جملۀ ربطی، چون در گروه اسمی پس از هسته به کار می الیه، بدل، گروه حرف اضافه

به ( ترین-)و ( تر-)توان با افزودن  های درجه پذیر را می صفت. صفت بیانی ممکن است درجه پذیر یا درجه ناپذیر باشد

ای برای آن در نظر گرفت، درجه ناپذیر  صفتی که نتوان درجه. الغرتر، زیباترین: مثل. های تفضیلی و عالی تبدیل کرد تصف

حق شناس و : ک.ر)« های تفضیلی و عالی تبدیل کرد های تر و ترین به صفت توان با نشانه مرده و کشته را نمی: مثال. است

 (.413-421: 4933دیگران، 

= گروه اسمی : کند ، در بحث گروه اسمی، یکی از امکانات ساخت گروه اسمی را در زبان فارسی چنین معرفی میافراشی       

گروه صفتی از صفت به عنوان هسته و »: کند در بحث گروه صفتی نیز بیان می(. 424: 4936افراشی، : ک.ر)« صفت+ اسم 

های صفتی در  به ساختمان گروه. ی دیگر، تشدیدگر یا قید باشدتواند صفت های صفت می وابسته. شود هایش تشکیل می وابسته

 : های زیر توجّه کنید نمونه

 . ای خرید شیرین یک کیف چرمی قهوه( 4

 :های ساخت گروه صفتی قواعد و نمونه. او یک پیراهن خیلی تنگ پوشیده بود( 2

 .داردآبی روشن زیبایی او چشمان  :...+صفت + صفت = گروه صفتی 

 .خرید خیلی تیزمادرم یک چاقوی  :صفت  + تشدیدگر = فتی گروه ص

 (.423-426: 4936افراشی، : ک.ر)جواب کامالً درستی دادی  :صفت         + قید = گروه صفتی 

ی  برای نمونه در جمله. های اسمی است های به کارگیری گروه صفتی، گروه ترین جایگاه از متداول»: رحیمیان گفته است    

 جام پیروزی بسیار بزرگ: ی پیرو اسم ظاهر شده است وابسته 9یک گروه صفتی است که در جایگاه شمارة ( سیار بزرگب)زیر، 

     گروه اسمی                       

 

 گروه اسمی               گروه صفتی                  

   

 هسته           وابسته          قید         صفت       

 

 (.442: 4933رحیمیان، )«  جام            پیروزی              بسیار       بزرگ     
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 های تشخیص صفت از اسم و قید راه -1

در . دهندها خبر میشوند، زیرا هر سه از چگونگی و ویژگی پدیدهماهیت مقولۀ اسم، صفت و قید گاه بسیار به هم نزدیک می

ها در این موضوع در یک عرصه قرار دارند ها و تلفیقیاما اغلب سنتی. سان دیدگاه های گوناگون دارنداین موضوع نیز دستورنوی

 . اند نه از دیدگاه ساختاریو از دیدگاه معنایی به بحث پرداخته

 های تشخیص صفت از اسم و قید در دستورهای سنّتی وتلفیقی راه -1-4

سازد، از جمله مباحثی است که در  ها را از هم جدا می کارهایی که هریک از آناهمبحث اشتراک صفت با اسم یا قید و ارائۀ ر

هایی که هر یک از دستورنویسان برای  در این جستار به مقایسه و بررسی راه. خورد بسیاری از دستورهای سنّتی به چشم می

این بحث، در تمامی دستورهای مورد  الزم به توضیح است که. تشخیص صفت از اسم یا تشخیص صفت از قید مطرح شده است

اند، آورده خواهد  ای بحث فوق را مطرح کرده هایی که به گونه از این روی، تنها مطالب دستور زبان. بررسی، مطرح نشده است

 :شد

 ا قبل از صفت، اسمی قرار دهیم و4»: است هایی برای تشخیص صفت از اسم مطرح کرده در دستور زبانش راه شریعت،      

ی درستی به وجود آمد، آن کلمه را  اگر در این صورت، جمله. را؛ یعنی صفت را مسند قرار دهیم« است»ی  پس از آن کلمه

و « حسن»مسلّماً صفت است زیرا اگر قبل از آن کلمۀ « خوب»مثالً کلمۀ . دانیم صفت یا حداقل اسمی دارای حالت وصفی می

ا نتوانیم صفت را در جمله 2. آید به وجود می« حسن خوب است»ای درست یعنی   را قرار دهیم جمله« است»پس از آن کلمۀ 

هوای : توان گفت که نمی( هوای سرد برای تو ضرر دارد: )مثل. جمع ببندیم و یا اگر چنین کردیم، جمله تغییر معنی بدهد

 (.233ا261: 4963شریعت، )« ...سردها

توانند به عنوان قید استعمال شوند و  ها می بیشتر صفت»: است که بیان کرده «صفت در نقش قید»ذیل عنوان  پور، وزین       

که در این صورت از طرز استعمال کلمه و محل آن در .. .خوب، زشت، خندان: مانند. اغلب قیدهای مشترک، صفت هستند

صفت است چون اسم ( دهد ی نمیاو این کتاب خوب را به کس)در جملۀ ( خوب)مثالً . جمله باید دریابیم که صفت است یا قید

در این دستور همچنین در . است قید است زیرا فعل را وصف کرده( احمد نامه را خوب نوشت)اما در جملۀ . است را وصف کرده

بیان نموده که صفت، چیزی مستقل و جدا از اسم نیست یعنی مقصود از صفت همان اسم « فرق صفت با مضاف الیه»مبحث 

: 4936وزین پور، )« مضاف و مضافٌ الیه دو اسم جدا از هم هستند که وجود یکی در دیگری نیستاست در صورتی که 

 (.32ا39

در زبان فارسی هر صفتی که چگونگی انجام گرفتن فعل را در جمله بیان بدارد به »: در فصل قید آورده است که اکبری،       

 (.36: 4931اکبری، )« خوانددانش آموز زرنگ باید خوب درس ب: مثالً. آن قید گویند

هایی مانند اسم و  هایی هستند که در اصل قید نبوده، بلکه کلمهقیدهای مشترک آن»: گوید شهبازی، در بحث قید می       

خوب که صفت است ولی به صورت قید : مثل. شوند ای به صورت قید آورده می باشند که در جمله برای کلمه صفت و عدد می

 (.   66: تا شهبازی، بی)« تو این را خوب میدانی که چشمت نرگس شهالست: ستبه کار رفته ا

برخی قیدها در اصل صفت »: ابوالقاسمی در دستور تاریخی خود در مبحث قید به این مسأله اشاره نموده است که       

 (.  269: 4933ابوالقاسمی، )« هستند

هایی برای تشخیص صفت از  در واقع راه« رکیب اضافی با ترکیب وصفیفرق ت»ذیل عنوان « اضافه»در بخش  معینیان       

اند اگر دو شئ جدا از هم باشند، ترکیب اضافی است و اگر در واقع  ای که به هم اضافه شده ا دو کلمه4»: اسم ارائه کرده است

ازید و جملۀ شما درست باشد، ای اسمیّه بس ا اگر با آن ترکیب بتوانید جمله2. یک شئ را بیان کنند، ترکیب وصفی است

در : )ساخت ای درست توان جمله می( در بزرگ)با ترکیب : مثالً. ترکیب وصفی است و در غیر این صورت، ترکیب اضافی است

  اسکندری نیز این راه(. 33: 4966معینیان، !( )در، باغ است: )ای درست ساخت توان جمله نمی( در باغ)اما با ترکیب( بزرگ است

  (.33: 4913اسکندری، : ک.ر)است  را دستور خود به همین شکل بیان نموده ها حل

های یعنی به عالمت)برای تشخیص اضافۀ بیانی از صفت باید دید که اگر کلمۀ دوم منسوب است »: معین نوشته است      

کلمات « ندای آسمانی»، «فات بشریص»مثالً در ترکیبات . صفت است و اال مضافٌ الیه( نسبت مانند؛، ین، ینه و غیره پیوسته
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کلمات نخستین، مضاف و کلمات دوم، « ندای آسمان»، «صفات بشر»اما در ترکیبات . اول، موصوف و کلمات دوم، صفت باشند

 (.241: 4969معین، )« مضافٌ الیه باشند

ه که در جملۀ هرگونه رفتار کردم از هرگون: برخی صفات، قید نیز هستند مانند»: کند که شعار، در بحث مبهمات بیان می       

 (.463: 4933شعار، )« لذا تعیین نوع کلمه بنا بر نقشی است که در جمله دارد. دشمنی دست برنداشت؛ قید است

 شناسی های تشخیص صفت از اسم و قید در دستورهای زبان راه -1-1

شناس نیز به دیدگاه امّا گاهی این دستورنویسان زبان. است شناس زبانهای دستورنویسان  اساس کار در این بخش ارائۀ دیدگاه

 .شویم ها مواجه می اند با همان دیدگاه سنّتی هایی که ارائه کرده لذا گاه در راه. اند دستورنویسان سنّتی استناد کرده

دری : آید نکره نمی« ی»ا بعد از مضاف 4»: کند های تشخیص صفت از مضاف الیه را چنین معرّفی می راه وحیدیان کامیار،      

، امّا (غلط)ها  باغ بزرگ: توان جمع بست ا صفت را نمی2(. درست)اتاقی بزرگ : آید نکره می« ی»امّا بعد از موصوف ( غلط)باغ 

، (غلط)تر  خانۀ همسایه: آید نمی« تر»ا پس از مضاف الیه تکواژ 9(. درست)ها  النۀ گنجشک: توان جمع بست مضاف الیه را می

 (.33: 4933وحیدیان کامیار، )« (درست)خانۀ بزرگتر : آید های سنجش پذیر می از صفت امّا پس

گروه اسمی از »: در این بحث گفته است. آمده است« های اسم های وابسته وابسته»در دستور وحیدیان، بحثی با عنوان       

های وابسته  وابسته. د خود، وابسته داشته باشدتوان ها در صورت لزوم می هر یک از وابسته. شود هسته و وابسته تشکیل می

، صفتِ مضاف {خوب خیلیآدم }، مضاف الیهِ مضاف الیه، قیدِ صفت{آسمانیکاغذ آبی }ممیز، صفتِ صفت: عبارتند از

شناسی که مبنای  این مبحث در میان تمام دستورهای سنّتی و زبان(. 33: 4933وحیدیان کامیار، )«{کتاب کداممطالب }الیه

ر ما هستند، مبحثی هست که تنها در دستور زبان وحیدیان، به این شکل مطرح گردیده است؛ یعنی به طور مثال بحث کا

 .صفتِ صفت یا صفتِ مضافٌ الیه با این نام و خصوصیات تنها توسط وحیدیان عنوان گردیده است

بان خود در میان دو برخورد سنتی و ساختاری او در دستور ز. باطنی به صورت دیگری با این مطلب برخورد کرده است       

از نظر ساختمانی در بسیاری موارد، مرز مشخص و غیر قابل عبوری بین طبقات اسم، صفت و قید »: گوید قرار گرفته است و می

صفت؛ در ( ددیوار بلن)در ( بلند: )مثال. ی نحوی زبان هر سه نقش را به عهده بگیرد تواند در شبکه وجود ندارد و یک عنصر می

های صرفی  توان از مالک برای تشخیص این سه طبقه از هم، نمی. اسم است( آن بلندها را بیاور)قید و در ( خواند او بلند می)

استفاده کرد، چون صورت کلمه در کاربردهای مختلف یکسان است { اند که اغلب دستور نویسان سنتی از آن استفاده کرده}

یعنی چه نقشی را در بافت . ای است نحوی معین کرد که هر یک از این عناصر متعلق به چه طبقههای  توان با مالک ولی می

 :زبان بر عهده دارد

گیرند و از مقولۀ اسم  قرار می 9آیند و در جایگاه پیرو ها میای که در پی آن با افراد طبقه( 2جایگاه پیرو)ا افراد این طبقه 4

تواند یک گروه اسمی مستقل را به وجود  با بقیۀ گروه، نمی 2ری که ترکیب عنصر پیروهستند، ارتباط محکمی ندارند به طو

قرار دارد و چون با آنچه در پی آن  2در جایگاه پیرو( محترم)، (ریاست محترم شهرداری بخش پنج)مثال در گروه اسمی . آورد

 (.ریاست محترم: )توان گفت ولی می( پنج محترم شهرداری بخش: )توان گفت آید ارتباط محکمی ندارد بنابراین نمی می

که . پیراهن سیاه مرد: مثال. گردند گیرد و هستۀ گروه اسمی است برمی ا افراد این طبقه، به عنصری که قبل از آنها قرار می2 

 .گردد در این مثال سیاه، به پیراهن برمی

در این صورت ( کتاب جوان)یا ( پسر جوان)رو باشد، ی پی ا وقتی گروه اسمی دارای ساختمانی مرکب از هسته و یک وابسته9 

برای شناسایی اینها به عنوان آزمایش، . 9قرار دارد یا جایگاه شمارة 2ی پیرو در جایگاه شمارة در ظاهر معلوم نیست که وابسته

ابستۀ پیرو در کنیم؛ اگر ترکیبی که حاصل شد مورد قبول باشد و به انتهای گروه اسمی یک ضمیر یا اسم خاص اضافه می

پسر جوان : )توان گفت مثالً می. گیرد قرار می 9قرار دارد و اگر مورد قبول نباشد وابستۀ پیرو در جایگاه شمارة 2جایگاه شمارة

تنها یک عنصر  9است زیرا در جایگاه پیرو 9پس جوان در کتاب جوان، وابستۀ پیرو(. کتاب جوان او: )توان گفت امّا نمی( او

که جایگاه اسم است قبالً پر شده است و  9ر گیرد لذا اگر ترکیب ما معنی نداشت به این سبب بود که جایگاه شمارةتواند قرا می

 (.413: 4933باطنی، )« تواند عنصر دیگری را بپذیرد نمی
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به . ی استهای پیشرو و پیرو، نگرشی جدید و کامالً ساختار در دستور زبان باطنی، نگرش به صفات به عنوان وابسته      

اطالق { به شیوة دیگر دستورها}، عنوان صفت اشاره یا صفت شمارشی(اعداد)یا ( این: )طوری که مثالً به عنصرهایی مانند

شناسی دیگر تفاوت  بندی جدیدی است که با دستورهای زبان ، تقسیم2همچنین قرار دادن صفت در جایگاه پیرو. استنشده

ایگاه صفت به عنوان وابستۀ پسین اسم، در نخستین مرتبه بعد از اسم قرار دارد اما در دستور چرا که در دیگر دستورها، ج. دارد

 .قرار داده است 2طور که پیش از این اشاره کردیم، صفت را در جایگاه وابستۀ پیرو باطنی، همان

: ای که به این مسأله دارد این است شارهتنها ا. راه حلی برای تشخیص صفت از قید یا اسم، ارائه نداده است مشکوة الدینی،       

مشکوة )« تنها تفاوت نحوی موجود میان دو واژة صفت و قید به ترتیب، وابستگی صفت به اسم و وابستگی قید به فعل است»

 . گشابودن در نظر گرفتن نقش نحوی صفت در شناخت قید از صفت، نظر دارداین اشاره به گره(. 413: 4936الدینی، 

ر تقسیمات مشکوة الدینی از انواع صفت، به بسیاری از عناصری که در دیگر دستورها عنوان صفت داده شده است، صفت د      

نکتۀ دیگر اینکه عناصر وابستۀ . حرف اشاره و حرف تعجب گفته است نه صفت اشاره و تعجب: اطالق نگرفته به طور مثال

های صفت و یا اسم  صفت پیشین از مقوله»: اند گونه معرّفی شده ارد، اینکه در این دستور زبان، عنوان صفت پیشین د 4پیشین

: مانند. کند عام و نیز اسم خاص است و از لحاظ معنی، به مفاهیم محترمانه، خویشاوندی، دینی، علمی و احساسی اشاره می

مشکوة )«آدمی نازنینحرفی،  وبخافشین،  استادافشین،  دکتررضا،  مشهدیعلی،  حاجهادی،  عموپسر،  آقاآموزگار،  خانم

 .گونه عناصر، تنها در دستور مذکور مطرح شده است در میان دیگر دستورها، اطالق صفت به این(. 419: 4936الدینی، 

توان ارائه کرد هرچند برخی از  هایی را برای تشخیص صفت می از نظر صوری و توزیعی ویژگی»: رحیمیان نوشته است       

 :شوند یص قید نیز استفاده میها برای تشخآن

 . خانۀ بزرگتری الزم داریم: گیرند به خود می« ترین»و « تر»های تفضیلی  بسیاری از صفات درجه پذیرند و نشانه( الف 

این سیب خیلی شیرین است، خیلی قید : در مثال. پذیرند صفات، قیود گوناگون کمیّت و کیفیّت و امثال آنها را به خود می( ب

 . دهد است و میزان زیاد شیرینی سیب را نشان میکمیّت 

رحیمیان، )« رئیس جمهور شدیدترین انتقادها را صبورانه شنید: شوند ی اسمی ظاهر می صفات عالی همواره مقدّم بر هسته( پ

4933 :449.) 

ر رود و این در صورتی است که تواند به اقتضای معنی به عنوان قید حالت به کا هر صفتی می»: گویدشناس میالزار زبان       

صفتی که . کیفیتی که صفت بیانگر آن است نه تنها با یک شیء بلکه با روندی که یک فعل نمودار آن است، انطباق پذیر باشد

ا بن. با هنگامی که نقش گزاره یا وابسته را بر عهده دارد، یکسان و همانند است( و ساخت)به عنوان قید به کار رود از نظر معنی 

تواند در عین حال با  بر این کلمه دیگری در کار نیست بلکه تنها نقش دیگری از همان کلمه مطرح است که بدین ترتیب می

حرکتِ »: مثل. نامید« قید –صفت »ها را  توان این نوع واژه می. شود معادل باشد آنچه در زبان فرانسه صفت و قید خوانده می

 (. 413: 4931 الزار،)« زند حرف می تند»و « تند

اگر از . توان در سمت چپ و راست آن، وابسته قرار داد شود و می از نظر نحوی، گروه صفت با صفت شروع می»: ماهوتیان       

ای پسوند عالی داشته  بدین معنا که اگر کلمه. توان گروه صفت را با معیار صوری شناسایی کرد مالک صرفی استفاده شود می

های  توان با برخی تکواژه از طرفی صفت را می. بلندترین ساختمان: مثل. ز اسم بیاید گروه صفت استباشد و درست قبل ا

های صوری صفت ا که چندان قطعی و با ثبات نیست ا ساخت  سرانجام یکی دیگر از نشانه. اشتقاقی نیز صریحاً تشخیص داد

های صفت را با ساخت اضافه  فت نیست امّا بسیاری از گروهباید یادآور شد که ساختمانهای اضافه، مختص گروه ص. اضافه است

 (.64: 4933ماهوتیان، )« سازند می

، برای تشخیص اسم از صفت، سه نوع مالک را مد نظر قرار «اسم و صفت مرکب در زبان فارسی»طباطبایی در کتاب       

 . های صرفی، نحوی و معنایی مالک»دهد؛  می

  :های صرفی مالک( الف

باید توجّه داشته باشیم که . ها، دختراندرخت: جمع بست مانند( ان)و ( ها)توان با افزودن پسوندهای تصریفی  م را میا اس4

از آن : مانند. پذیرند و آن هنگامی است که صفت جانشین اسم شود ها در موقیّت خاصی نیز پسوندهای جمع را میصفت
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ۀ تغییر مقوله، به اسم تبدیل شده است از یک سو و صفتی که در جمله نقش ما باید میان صفتی که در نتیج. ها بدهیددرشت

کند،  برای اینکه پی ببریم صفتی که در جمله نقش اسم را ایفا می. گیرد از سوی دیگر، تفاوت قائل شویم اسم را بر عهده می

ف نیاز به موقعیت خاص یا اشارة جانشین اسم شده است یا خودش به اسم تبدیل شده، باید ببینیم آیا پی بردن به موصو

اگر کلمۀ مورد نظر به ذات خود، موصوفش مشخص باشد، تغییر مقوله صورت گرفته اما اگر . تلویحی یا صریح است یا نه

ها جواب  من فقط به آسان. چنین کنند بزرگان: مثالً در دو جملۀ. موصوف مشخص نباشد با صفتِ جانشینِ اسم سروکار داریم

های بزرگ است بنابراین واژة بزرگان بالقوه هم اسم است و هم  در جملۀ نخست معلوم است که منظور، انسان( انبزرگ. )دادم

ها در جملۀ دوم چیست و بافت دانیم منظور از آسانامّا نمی. تواند جمع بسته شود صفت و طبیعی است که در مقام اسم، می

 .های آسان باشد ها شاید مسألهکند و مثالً منظور از آسان می کند که به چه چیزی اشاره موقعیت است که مشخص می

ا 9. تواند این پسوند را بگیرد توان یای وحدت و یای نکره افزود؛ در این مورد هم مانند مورد قبلی، صفت نیز می ا به اسم می2 

ساز هستند و وجودشان در یک  فتا برخی وندها ص1. را افزود( ترین)و ( تر)توان پسوندهای تصریفی  های مدرج می به صفت

: کند و اسم را به صفت صفت را به اسم تبدیل می( ی)ا پسوند 3. کوشا، دانشور: مانند. ی صفت بودن آن است کلمه، نشانه

 (. صفت)خورشیدی = ی+ ، خورشید (اسم)خوبی = ی+ خوب 

 : های نحوی مالک( ب

 .خیلی چاق: د، مثلتوان قید تشدید کننده آور های مدرج میا قبل از صفت4

فرق . لذا دو ترکیب اضافی و وصفی داریم. توانیم بعد از آن یک اسم یا صفت قرار دهیم ا اگر اسمی کسرة اضافه بگیرد، می2 

تواند در بافت مناسب، جانشین موصوف شود و معنای آن را  این دو ترکیب نحوی این است که در ترکیب وصفی، صفت می

 .ضافی چنین نیستبرساند امّا در ترکیب ا

 . های دیگر، اندک است های بسیاری همنشینی دارند امّا امکان همنشینی آنها با اسمها با صفت ا برخی اسم9 

مضاف و مضاف الیه هر کدام در جهان خارج مصداق مستقلی دارد امّا صفت و موصوف در جهان خارج : مالک معنایی( ج

، لوله و «لولۀ بخاری»، درسخوان از دانشجو مستقل نیست امّا در «ی درسخواندانشجو»مثالً در . مصادیق مستقلی ندارند

 (. 31ا33: 4932طباطبایی، )« لوله یک چیز است و بخاری چیز دیگر. بخاری هر یک وجودی مستقل دارند

شود وب میهای ناالزم خود نوعی نقص محساین پیچیدگی. کندهمۀ این مباحث طوالنی فقط درک مطلب را مشکل می      

 .  های فارسی شده استکه دامنگیر بسیاری از دستور زبان

 :نتیجه گیری -0

ها صفت را تنها از دیدگاه صرفی و توجّه به اینکه چه نوع  بر طبق تعاریف صفت در دستورهای سنّتی یا متقدّم، این دستور زبان

این امر، گاهی در . اند اه و نقش نحوی صفت در جمله نداشتهاند و توجّهی به جایگ ای از میان انواع کلمه است،تعریف کرده کلمه

این که صفتی در عین حال قید باشد، درصورتی برای مخاطب مبهم نخواهد بود که . کند اثنای کالم آنان ابهاماتی ایجاد می

بندی متعارف  ر تقسیمدستورنویس به توضیح این مسأله پرداخته باشد که منظور او از صفت در اینجا، نوعی از انواع کلمه د

اند که مرز  ای با هم درآمیخته به عبارت بهتر این دستورنویسان، مباحث صرف و نحو را به گونه. پیشین است نه نقش نحوی

 . شودها وجود ندارد و جدایی میان آن دو حوزه دیده نمی مشخصی میان آن

لمه هستند و از لحاظ نحوی نیز صفت وابستۀ اسم و قید نیز اگر بگوییم؛ صفت و قید از لحاظ صرفی، دو نوع از انواع ک      

روند و هم در جایگاه قید،  ها هم در جایگاه صفت به کار می اکنون پرسش این است که؛ اگر بعضی واژه. برای وابستۀ فعل است

 .ان کنددرست نیست که حوزة صفت و قید را از هم جدا نکنیم و بگوییم قید، صفتی است که چگونگی فعل را بی

ها و توصیفاتشان  دستورهای سنّتی از آنجا که از اصول و معیار خاصی در نگرش به زبان برخوردار نیستند، اغلب تعریف     

با این توضیح که دستورهای سنّتی واحد . شناسی رو به گشایش دارد این گره به تدریج در دستورهای زبان. نارسا و مبهم است

اند و در این میان نیز برخی، صفت را یکی از انواع  بندی انواع کلمه پرداخته د به همین سبب به تقسیمدهن زبان را کلمه قرار می

ها بر شناخت ساختار جمله است از  شناسی که بنیاد آن اما در دستورهای زبان. دانند و برخی دیگر آن را از نوع اسم کلمه می

لذا بافت جمله . صفت تنها یک جزء از واحد بزرگتر آن، یعنی جمله است گیرند، آنجا که واحد اصلی زبان را جمله در نظر می
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شناسی هیچگاه تعریفی معناگرایانه و صرفی  از این جاست که دستورهای زبان. کنداست که نقش نحوی کلمات را مشخص می

برند و خواننده را با انبوهی از  ایی نمیچرا که به این امر به خوبی آگاهند که این تعاریف راه به ج. اند از مقولۀ صفت ارائه نکرده

 .  کنندکنند و موضوع را برای او روشن نمی ها مواجه می تبصره

به طور مثال . شود آورند که گاهی این ذات در قالبی دیگر ظاهر می دستورنویسان سنّتی صفت را یک ذات به شمار می     

اما با تغییر در این دیدگاه که توسط دستورنویسان جدید و . یز قیدگیرد و در جایی ن معتقدند که صفت، گاهی اسم قرار می

توان اظهار داشت که در ساختار جمله، عناصر گوناگونی وجود دارند که ماهیّت خود را در  است می ساختارگرا صورت گرفته

این گروه صفتی نیز در زیر  لذا صفت، تنها یک عنصرِ داخل در گروه صفتی است که. آورند ارتباط با دیگر عناصر به دست می

ها، هر عنصری در جایگاه خود در  بنا بر این دیدگاه و برخالف نظر سنّتی. است مجموعۀ گروه اسمی در ساختار جمله قرار گرفته

صفتی در فالن جمله، قید : پس این تحلیل درستی نیست که بگوییم. شود کند و شناخته می جمله است که نقش نحوی ایفا می

چرا که صفت، قید در ساختمان جمله قابل فهم هستند و نباید با نقش های نحوی کلمات در . ر بهمان جمله اسماست و د

 .جمله برخوردی معنایی و صرفی داشته باشیم

ها در حین پرداختن به انواع کلمه، صفت را نوعی  یکی از ابهامات دیگر در کالم دستورنویسان سنّتی آن است که برخی از آن    

لذا . نامند که فالن ویژگی را داراست ای می امّا در تعریف خود از صفت، آن را کلمه. کنند تقل از انواع کلمه محسوب نمیمس

 شود که سرانجام صفت در نظر ایشان یکی از انواع کلمه هست یا نیست؟ خواه ناخواه این ابهام ایجاد می

برای صفات قائل شده است به طوری که هیچ دو دستوری از بین دستور  هریک از دستورهای سنّتی، انواع و اقسام گوناگونی    

تواند ناشی از همان نگاه صرفی و  دلیل این مسأله می. بندی اقسام صفت، اتّفاق نظر ندارند های مورد بررسی بر دسته زبان

ماهیت ساختاری کلمه اقتضا  معنایی به انواع صفت توسط دستورنویسان متقدّم باشد؛ این نگرش بر مبنای معنای واژگان و

 .کند که صفات دارای انواع گوناگون و تقسیماتی پراکنده باشند می

دستور . هایی است که در همۀ دستورها مطرح نشده بحث تشخیص صفت از اسم و یا تشخیص صفت از قید، از جمله بحث      

گشا باشد و سبب تشخیص  حلی را ارائه کنند که مشکل اند راه اند، هر یک سعی کرده هایی که چنین بحثی را پیش کشیده زبان

هرچند . تر ما کمک کرده است ها قابل ستایش است و به تشخیص درست تالش هر یک از آن. درست صفت از اسم یا قید باشد

نویسان نیز  دستوردر برخی از دستورها راهکارهایی بسیار ساده و ابتدایی و گاه نارسا ارائه شده امّا با گذشت زمان، راهکارهای 

هایی که به ساختار زبان و نقش هر یک از عناصر در این  تر شده است؛ این امر در دستور زبان تر و دقیق تکامل یافته و عملی

تر برای بحث  تر و دقیق این دستورها راهکارهایی عملی: توان گفت شود و به واقع می ساختار، توجّه بیشتری دارند، بهتر دیده می

 .  اند فت در ساختار جمله ارائه نمودهتشخیص ص
الیه و این چالش آن است که گاه تشخیص صفت از قید، مضاف. در همۀ این دستورها یک چالش مهم مطرح شده است      

این نکتۀ مهم آن است که قید، مضاف . نکته آن است که نوعی نگرش پنهان در پس این چالش وجود دارد. مسند مشکل است

زیرا به طور غیرمستقیم و در . این مطلب بسیاربسیار مهم است. د نقش نحوی هستند نه واژگانی دارای ماهیت ویژهالیه و مسن

اهمیت این موضوع به قدری است که مرز میان دستورهای . شودنزد همۀ دستورنویسان به داشتن نقش نحوی صفت اشاره می

 . و گره کار در همین نکته مهم نهفته است سنتی و تلفیقی و زبان شناسی در این موارد آشفته شده

برخی دستورنویسان واژه را بنابر ماهیتش به سه دسته تقسیم کرده اند و عناصر سه گانۀ زبانی را شامل اسم، فعل و حرف       

ت که صفت نکته آن اس. گیردبدیهی است که در این میان این سه نوع، صفت به طور طبیعی در گروه اسم جای می. دانسته اند

زمانی که یک کلمه . دهدشود به روشنی ماهیت اسمی خود را نشان میآن گاه که جانشین اسم در ساختار نحوی جمله می

اسم در هر جا که قرار . کنددارای ماهیت اسمی باشد، آن گاه چون دیگر گروه های اسمی نقش نحوی آن اهمیت پیدا می

در واقع ماهیت . ه حضورش در جمله در واقع تعیین کنندة نقش نحوی آن استاما جایگا. بگیرد، دارای ماهیت اسم است

. مشترک واژگانی مضاف الیه، مسند، قید و صفت است که سبب تداخل نقش نحوی مضاف الیه، قید، مسند و صفت شده است

نحوی خود را بنا بر بافت  کند، چنانکه هر کدام نقشاین تداخل را جایگاه حضور واژه در ساختار نحوی جمله از هم جدا می

اند تا بر اساس معیار شناس تالش کردهسبب نیست که اغلب دستورنویسان سنتی، تلفیقی و زبانبی. گیرندجمله به عهده می
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توان گفت؛ در نتیجه می. صفت را از هم جدا کنند و مسند قید، الیه،حضور واژه در جمله و نقش نحوی عناصری چون؛ مضاف

-های پدیده ها داللت دارد، بنابراین؛ این نوع اسم میل از صفت آن است که صفت نوعی اسم است که بر ویژگیبهترین تحلی

 . در نتیجه؛ صفت نقش نحوی نوعی از اسم است و نه یک نوع واژه. تواند هر نقشی را در ساختار نحوی جمله به عهده بگیرد
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 در مثنوی( ص)پیرامون پیامبر اسالم اسرائیلیاتنقد و بررسی 
 لیال جدیدی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 

 چکیده

کیه بر مواردی که حاوی عبرت و درس سرگذشت انبیای الهی در قرآن مجید اغلب به صورت فشرده ارائه شده و به دلیل ت

های فراوانی که در زمینۀ زندگی پیامبران از این رو کاوشی گذرا در کتاب. ای در آن نیستباشد، ذکر جزئیات و موارد حاشیه

ز های کلیدی اکند که بسیاری از وقایع و رویدادهای مربوط به پیامبران الهی و شخصیتنوشته شده، این دعوی را تأکید می

به همین دلیل بخش عظیمی از . اندهای فراوانی برخود افزودهاند و به مرور زمان پیرایهمنابعی سوای کالم الهی الهام گرفته

مستقیم و ة مولوی از جمله شاعرانی است که در جای جای مثنوی، به شیو. شوداسرائیلیات به سرگذشت پیامبران مربوط می

اما این کتاب عظیم نیز از برخی قصص ساختگی پیرامون انبیا در  بردداستان پیامبران بهره می تمثیل و رمزآلود، ازة یا به شیو

در این پژوهش، اسرائیلیات پیرامون پیامبر عظیم الشأن اسالم، از شش دفتر مثنوی استخراج شده و مورد نقد . امان نمانده است

این سه . بر اسالم در سراسر مثنوی محدود به سه داستان استهای ساختگی پیرامون پیامداستان. اندو بررسی قرار گرفته

، افسانۀ غرانیق و داستان تصمیم به خودکشی توسط پیامبر (ص)داستان عبارتند از، داستان شکافته شدن سینۀ پیامبر

نحوة کاربرد این ها و با توجه به داستان. کندپژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی این سه داستان را بررسی می(. ص)اسالم

اند، به مثنوی نیز راه یافته  -به میزان محدودی -های جعلی شود که گرچه افسانهها توسط موالنا، این نکته دریافت میافسانه

 .اندهای عرفانی و  لطایف سیر و سلوک به کار رفتهاما همین میزان اندک نیز در جهت تعلیم و بیان اندیشه

 .، قرآن کریم، مولوی(ص)، مثنوی معنوی، پیامبر اسالملیاتاسرائی :هاواژهکلید

 مقدمه. 4

اسرائیل، ( 231: حاج منوچهری، بی تا. )"اسرائیلیات، جمع اسرائیلیه و منسوب به اسرائیل، لقب یعقوب پیامبر است"واژه 

ه کسی که بر قدرت کامل، به معنای قدرت کامل است و در زبان عبری، ب« ایل»به معنای غلبه و « اسر»ترکیبی از دو واژه 

 (دهخدا، اسرائیلیات.)شود یعنی خداوند چیره شده گفته می

گردد که صبغه یهودی دارد و از طریق فرهنگ  واژه اسرائیلیات گاهی در معنایی ویژه، فقط بر آن دسته از روایاتی اطالق می

که صبغه یهودی و مسیحی دارد و در منابع  تر هر آنچه را شود، و گاهی در معنایی گسترده یهودی وارد حوزه اسالمی می

را بر  "اسرائیلیات"علمای اسالم واژه ": گوید در تعریف اسرائیلیات می«  فان فلوتن»چنانکه . گیرداسالمی داخل شده را در برمی

جری در دین اسالم ها و خرافاتی که یهود و نصاری از قرن اول ه تمامی عقاید غیر اسالمی به ویژه آن دسته از عقاید و افسانه

شامل داستانهای «  اسرائیلیات»در اصطالح مفسران و محدثان، ": گوید دکتر آل جعفر نیز می. "نمایند اند اطالق می وارد نموده

محمد . )"اند گر چه منشأ آن ها یهودی یا مسیحی نباشد گردد که وارد احادیث و تفاسیر اسالم گردیده خرافی و اساطیری می

 (33 :4933قاسمی، 

اسرائیلیات پردازان نیز از این ابزار در جهت . از آنجا که قصه همواره ابزاری کارآمد در تأثیر گذاری بر مخاطبان بوده است

پیش از . کرده و به یکی از قطب های مهم خلق و اشاعه داستان های خرافی و جعلی مبدل شدند  پیشبرد اهداف خود استفاده

های بسیار در میان اعراب جاهلی رواج داشت، اما عالقه وافری که مردم  ت نیز اساطیر و افسانهظهور اسالم و در دوره جاهلی

دادند سبب رشد  عادی و حتی گاه صحابه پیامبر صلی اهلل علیه وآله به روایات داستانی و حکایات سایر اقوام و ملل نشان می

 (36: 4933مان، ه. )گویان پس از پیدایش اسالم گردید بیش از پیش فعالیت قصه

ای مساعد پیدا شد تا در آثار تألیف شده که تقیدی به ذکر اسانید روایی با گسترش فرهنگ واعظانه در مشرق زمین، زمینه

 (232: حاج منوچهری، بی تا.)نبوده است، برخی از نمونه های اسرائیلیات اعم از قصص و مفاهیم مطرح گردد

رودخانه های خروشانی از اطراف و اکناف، . از قصه هاست از این امر مستثنا نیست مثنوی مولوی نیز که اقیانوس بی کرانی

معدنی سرشار از زیبایی هاست که هیچ کس خود را در آن غریب و . سر به آستانش می گذارند و مهر خاموشی بر لب می نهند

 .اده و با الهام از آن ها سروده شده استاین اثر گران سنگ سرچشمه های بسیاری را آبشخور خود قرار د. بی نصیب نمی یابد
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در واقع بسیاری از داستان ها، حکایات، . مثنوی، چنان که به قرآن عجم نیز مشهور است، از اسلوب قرآن پیروی می کند

حضور پیامبران الهی و قصص مربوط به آن ها نیز در مثنوی . تمثیالت و عبارات آن، ریشه در قرآن و مجموعه احادیث دارند

مولوی در اثر خویش، ضمن پیروی از اسلوب قرآن و اشارات گوناگون خود به قصص انبیای سلف، از قصه های . قابل توجه است

دین . )پیامبران پیشین به صورتی که در متون مشهور قصص االنبیا مسلمانان و یا در تفاسیر کهن ضبط شده، استفاده می کند

 ( 2111/933:4936لوئیس،

برد یا گرچه او به رسم نویسندگان دوره میانه ایران اغلب نام مآخذ خود را نمی.ثنوی اختراع موالنا نیستاکثر قصه های م

تفسیرهای قرآن کریم، که . کند اما تنها منشأ بخش نسبتاً کوچکی از داستان های مثنوی، خود اوستها اشاره میکمتر به آن

ترین منشأ الهام مولوی در غالب قصه هایی است عمده  -تفسیر طبری بخصوص -های گذشته است شامل قصه های انبیا و امت

 ( 262: 4931زرین کوب، . )که در مثنوی بر سبیل تمثیل یا تعلیم آمده است

ق در آمل از نواحى  221تفسیر طبری نوشته ابو جعفر محمّد بن جریر طبرى از دانشمندان بزرگ اسالمى است که در سال 

آثار و تألیفات فراوان و گرانبهایى از او بازمانده که مهمتر از همه، . ق دیده از این جهان بربست 941در طبرستان متولّد شد و 

دانش تفسیر در . زبانان قرار گرفت تاریخ کبیر و تفسیر کبیر او بر قرآن کریم است که بیش از همه مورد توجّه و عنایت فارسى

تاریخ او که مسمّى به تاریخ الرسل و الملوک است، توسط ابو . ین شده استنخستین سال های سده چهارم هجری با نام او قر

على بلعمى وزیر منصور بن نوح سامانى به زبان فارسى ترجمه شد و تفسیر او را که جامع البیان نام دارد، دانشمندان ماوراء 

ی نخستین بار، نقاب عربی از چهره باز کرده النهر به فرمان منصور بن نوح به زبان فارسى برگرداندند تا عروس حضرت قرآن برا

-393: 4963جمعی از نویسندگان، . )و خانه دل اهل ایمان را منوّر سازد

393) 

وی را پدر .نوشت عامّه طبرى تفسیر عظیم خود را در واپسین سالهاى قرن سوم هجرى در بغداد به زبان عربى و بر مشرب 

تفسیر او در قرن ششم هجری یکی از منابع عمده ابوالفتوح . توان او را پدر تفسیر هم به شمار آورد اند اما به حق مى تاریخ گفته

 .رازی برای تألیف کتاب روض الجنان و روح الجنان قرار گرفت

اخبارى برخورد کند که مأخوذ از قصص اسرائیلى در تفسیر طبرى و بالنتیجه در ابوالفتوح، خواننده ممکن است به 

باشد یا به اسناد از روایات کسانى همچون کعب االحبار، وهب بن منبّه، ابن جریج و سدّى مطرح شده باشند که از ( اسرائیلیات)

برخی از ( 924 -929: همان.)تازه مسلمانان یهود و مسیحی بودند و نقش گسترده ای در ایجاد یا انتشار اسرائیلیات داشتند

 .داستان های جعلی، از این کتب، به مثنوی راه یافته اند

و احوال وی نیز در مثنوی غالباً مبتنی بر قرآن و حدیث، و ( ص)باید اشاره کرد که حکایات و روایات راجع به پیغمبر اسالم

ان صوفی و غیر صوفی گرفته شده است، با پردازها که از اخبار وعاظ و قصهیا مأخوذ از کتب سیره است و تعداد کمی از آن

ها در مثنوی توسط موالنا، باید ناشی از انس او با حلقه های کاربرد این داستان. روایات مقبول و مشهور توافق کامل ندارد

 چرا که مولوی در طی سال های کودکی و جوانی، غالباً در حلقه های قصاص و در مجالس. قصاص معابر و وعاظ صوفی باشد

 .زهاد صوفیه رفت و آمد داشته است

ها حاصل گونه روایات چون دربرگیرنده احکام و مغیّر حالل و حرام نیستند و غالباً فواید اخالقی و لطایف تربیتی از آناین

اظ و شده اند و وعها بوده است، با نظر اغماض و تسامح نگریسته میمی شود، و نیز به خاطر جنبه ترغیب و ترهیبی که در آن

-ها آن گونه نقد و دقتی را که در روایات مربوط به احکام عبادات و معامالت رعایت میقصاص از دیرباز در نقل و ضبط آن

این امر اگر چه در خور اعتراض و انتقاد است، اما این اعتراض بر گوینده مثنوی وارد نیست، بلکه . دادندکردند، مدنظر قرار نمی

با . که با وجود تأکید فقها و اهل حدیث، نقد و فحص اسانید و متون احادیث را الزم نمی دیده اندبر وعاظ متشرعه ای است 

این حال روایات موالنا درباره سیره رسول جز به ندرت، مبتنی بر مآخذ معتبر و همواره مشتمل بر لطایف عرفانی و دقایق و 

 (31 -33: 4939زرین کوب، . )تعالیم اخالقی است

اضر، که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، قصص جعلی پیرامون پیامبر اسالم که از تفاسیر کهن به در تحقیق ح

 .مثنوی راه یافته اند، توضیح داده شده است
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به  -اسرائیلیات و یا مثنوی-در باب پیشینه موضوع، ذکر نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه درباره هر یک از این دو عناوین 

اما در باب موضوع مقاله حاضر، و . داگانه تحقیقات فراوانی انجام شده است که ذکر تمامی آنها در این مقاله نمی گنجدطور ج

به طور کلی، درباره مثنوی و ذکر پیامبران در آن، می توان به کتب قابل . اسرائیلیات در مثنوی، به طور خاص منبعی دیده نشد

داستان پیامبران در کلیات شمس، اثر پورنامداریان نیز، گرچه درباب مثنوی نگاشته . ه کرداعتنایی از جمله بحر در کوزه اشار

بررسی کرده   -یعنی دیوان شمس -نشده است، اما داستان پیامبران را در حیطه افکار موالنا و در اثر ماندگار دیگری از وی، 

عالمه طباطبایی نیز . به زبان فارسی و عربی نگاشته شده اند باارزش بسیاریدر باب اسرائیلیات نیز، کتاب ها و مقاالت . است

در این مقاله، هدف آن است که به . به طور پراکنده، در تفسیر خود هرجا الزم دیده است، به بررسی اسرائیلیات پرداخته است

پس . و سپس بررسی شوند طور خاص، داستان ها و افسانه های دروغین پیرامون پیامبر بزرگ اسالم، از مثنوی استخراج شده

از استخراج این داستان های جعلی، این افسانه ها با توجه به نظر بزرگان صاحب نظری همچون عالمه طباطبایی و آیت اهلل 

 :این پژوهش به طور ضمنی به این پرسش ها پاسخ می دهد. مکارم شیرازی، نقد شده اند
 ند؟اسرائیلیات پیرامون پیامبر اسالم در مثنوی کدام-4

 نظر صاحب نظران درباره رد یا قبول این داستان ها چیست؟-2

 هدف موالنا از به کارگیری اسرائیلیات در مثنوی چیست؟-1

 در مثنوی مولوی( ص)سه داستان  جعلی  پیرامون پیامبر اسالم . 1   

 (ص)شکافته شدن سینه پیامبر. 1-4

در قصه مثنوی، . دکی و شکافته شدن سینه او، با تفصیل همراه استدر دفتر چهارم مثنوی، داستان گم شدن پیامبر در کو 

گرداند تا به جدش را به مکه برمی( ص)وقتی محمد. را به بادیه می برد تا در آنجا پرورش دهد -(ص)دایه محمد-حلیمه،

وقتی حلیمه از . دهدای گرامی بشارت می عبدالمطلب بسپارد، از هوا صدایی خوش به گوش وی می رسد که از قدوم نورسیده

اما همه جا را می گردد و از صاحب صدا نشانی نمی . شود، در جستجو بر می آید که آن بانگ از کجاستآن صدا حیران می

پس، از ترس آنکه محمد را گم کرده باشد به گریه می افتد و زاری پیش . بیند و چون باز می گردد کودک را بر جای نمی یابد

می برد آن بت « عزّی»اما تا نام محمد را پیش . یاری بخواهد«عزّی»ز عرب او را به کعبه می برد تا از پیرمردی ا. می گیرد

پیرمرد به تشویش می افتد، چرا که در این هنگام از همه سنگ ها صدا بر می . بزرگ و سایر بت های کعبه سرنگون می شوند

پیرمرد حلیمه را دلداری می دهد که این چنین . ی را مالمت می کنندآید و از اینکه نام محمد را در پیش بتان بر زبان آرد و

 (33-36: 4939زرین کوب، . )کودک هرگز گم نخواهد شد بلکه عالم اندر او گم می شود

در کودکی، ابیاتی به چشم می خورند که یادآور داستان ( ص)در مثنوی، ضمن اشعار مربوط به قصه گم شدن پیامبر اسالم  

فتن شدن سینه پیامبر بزرگوار اسالم یا جریان شق صدر جعلی شکا

 :است

 غیبیان سبز پرّ آسمان

 من شدم سودایی اکنون صد دِله

 این قَدَر گویم که طفلم گم شده است

 (334-339 :، دفتر چهارم4933مولوی، ) 

 گاه طفلم را ربوده غیبیان  

 از که نالم؟ با که گویم این گِله؟

 غیرتش از شرح غیبم لب ببست
 

ق صدر آورده را به عنوان م یدی برای داستان ش( 4:قرآن، انشراح)  -أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ  -برخی، آیات اول سوره انشراح  

زیرا مراد از شرح صدری که در این سوره مطرح است، همان . ندارد( ص)اما این آیات ارتباطی به شکافته شدن سینه پیامبر. اند

باشد که معنای صبر، استقامت و تحمل مصایب و مشکالت را مسأله سعه صدر می

 .دارد

زمان طفولیت حضرت، . به هر حال ناقالن این داستان می گویند این عمل در مدت عمر پیامبر پنج مرتبه تکرار شده است 

، در ده سالگی، در بیست سالگی، و در شب معراج؛ و تکرار این حادثه را سبب (هنگامی که نزد حلیمه بود)قبل از پنج سالگی

 (413: 4933کربالیی پازوکی، . )اندشرافت و بزرگی مقام آن حضرت دانسته 
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 .کتبی که می توانند جزو منابع داستانی موالنا قرار گرفته باشند. داستان مذکور در برخی کتب تفسیری نیز دیده می شود 

پرسید اولین چیزى که از امر ( ص)هریره از رسول خدا  ابو": در الدر المنثور است که از ابى بن کعب روایت شده که گفت 

من در . س الى کردى( خوب)خود را جمع و جور کرد و نشست و فرمود اى ابو هریره ( ص)نبوت دیدى چه بود؟ رسول خدا 

کردم مردى  به باال نظر. ناگهان از باالى سرم سخنى شنیدم. صحرا بودم در حالى که بیست سال و چند ماه از عمرم گذشته بود

هایى که نظیر آن را هرگز در  پرسید آیا این همان است؟ آن گاه هر دو به طرفم آمدند، با چهره را دیدم که از مردى دیگر مى

. هایى که در خلق بر تن احدى ندیده بودم خلق ندیده بودم؛ و ارواحى که در خلق هیچ چنین چیزهایى ندیده بودم؛ و نیز جامه

آمدند و آن قدر جلو آمدند که هر کدام یک بازوى مرا گرفت ولى من احساس تماس دست آن ها با  مى آن دو نفر نزدیک من

پس یکى به دیگرى . در این حال یکى به دیگرى گفت بخوابانش و او بدون فشار و یا کشیدن مرا خوابانید. کردم بازویم را نمى

دیدم خونى و دردى مشاهده  ا شکافت و تا آنجا که خودم مىام را گرفت آن ر پس آن دیگرى سینه. اش را بشکاف گفت سینه

باز آن . پس آن دیگرى به وى گفت کینه و حسد را در آور؛ و او چیزى به شکل لخته خون در آورده بیرون انداخت. نکردم

گشت ابهام آن گاه ان. دیگرى گفت رأفت و رحمت را در جاى آن بگذار؛ و او چیزى به شکل نقره در همان جاى دلم گذاشت

من برگشتم در حالى که احساس کردم که نسبت به اطفال رقّت و نسبت به . دست راستم را تکان داد و گفت برو به سالمت

 (393 -396: 21ج. 4143/4931طباطبایی، . )"بزرگساالن رحمت داشتم

، از پندار مسیحیان درباره (ص)پاکی پیغمبر اسالمبه نظر می رسد داستان سرایان، در پروراندن این قصه در زمینه عصمت و  

فوق ( ع)مسیحیان معتقدند که همه نوع بشر گناهکار و اهل معصیت اند و عیسی . تأثیر پذیرفته اند( ع)عصمت مریم و عیسی

-قرآن می. در صورتی که قرآن کریم در این زمینه بیانی صریح و روشن دارد. بشر است و خود را فدای بشر گناهکار کرده است

همه انسان ها به طبیعت بشری که دارای نفس و هوی . فرماید همه انبیا و اولیا جملگی بشرند و هیچ کدام مافوق بشر نیستند

اما همه انبیا در رأس بندگان . هستند، بالقوه قادر به گناه و خطا می باشند و هر انسانی نیز مسئول اعمال و کردار خویش است

و بندگان خالص و مخلص خدا از سلطه شیطان ( ص)پس همه پیامبران اعم از عیسی و موسی و محمد. دمخلص خدا قرار دارن

رمز پاکی و . به دورند و ابلیس را به آنان راهی نیست و این امر اختصاص به حضرت عیسی و مادرش مریم علیهما السالم ندارد

سید علوی، . )و در این مورد نیازی به داستان پردازی نیست وارستگی آنان نیز همان عبودیت و میزان اطاعت از خداوند است

4931 :43 ) 

گوید در کتاب اغانی افسانه ای آمده عالمه جعفر مرتضی نیز این روایت را مأخوذ از داستان های زمان جاهلیت دانسته و می 

قلب . خانه نشست و دیگری داخل شد امیّه بن ابی صلت در خواب دید دو پرنده آمدند، یکی در باب": که مفادش چنین است

: آیا تزکیه شد؟ گفت: گفت. آری: آیا دریافت کردی؟ گفت: پرنده دیگر به آن پرنده گفت. امیّه را شکافت و سپس آن را برگرداند

پازوکی،  کربالیی) ".تکرار شد( امیّه)آنگاه عمل شکافتن سینه چهار بار برای او . سپس قلب را به محلش باز گرداند. قبول نکرد

4933 :442- 444) 

مربوط به  شود که افسانه پردازان برای نیل به مقاصد خود هیچ ابایی نداشتند که در پردازش برخی داستان هایمعلوم می 

داستان شکافتن سینه پیامبر یکی از . انبیا، آن را بر اساس برخی اساطیر تاریخی نقش زده و داستانی جدید بازآفرینی کنند

 !های این گونه خالقیت هاستنمونه 

از ابوذر غفارى ( پدر راوى)شنیدم عروه بن زبیر ": کند که گفت طبرى نیز به سند خود از عمر بن عروه بن زبیر نقل مى 

: چگونه نخستین بار دانستى که پیغمبر هستى و یقین به آن پیدا کردى؟ پیغمبر فرمود! نمود که گفتم یا رسول اللّه روایت مى

یکى از آن ها به زمین آمد و . که من در یکى از نقاط زمین هموار مکه بودم، به سوى من آمدند دو فرشته در حالى! وذراى اب

یکى از آن دو فرشته به دیگرى گفت این همان است؟ فرشته دیگر گفت آرى این همان . دیگرى در بین آسمان و زمین بود

مرا با ده مرد . گفت او را با ده مرد وزن کن. مرد وزن کردند، رجحان پیدا کردممرا با یک ! گفت او را با یک مرد وزن کن. است

سپس گفت با یکصد مرد وزن کن، مرا با یکصد مرد وزن کردند، بر آن ها رجحان پیدا . وزن کردند، بر آن ها رجحان یافتم

پیوسته مرا با ترازو وزن . جحان پیدا کردمبا هزار مرد وزن کردند، بر همگى ر. آنگاه گفت او را با هزار مرد وزن کن. کردم
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کردى، بر تمامى آن ها رجحان  که یکى از آن ها به دیگری گفت اگر او را با امّتش وزن مى یافتم، تا این کردند و فزونى مى مى

 . کرد پیدا مى

که گفت دلش را  اور، یا اینگفت دلش را بیرون بی. شکمم را شکافتند. در اینجا یکى از آن دو فرشته گفت شکمش را بشکاف 

سپس یکى به دیگرى گفت شکمش . آن را بیرون آورد و به دور افکند. بشکاف و طعمه شیطان و خون بسته را از آن بیرون آور

. آنگاه کاردى به شکل صورت گربه را خواست و به درون دلم فرو برد. را مانند ظرف شستشو کن و قلبش را مانند ظرف بشوى

آن . ن ها گفت شکمش را بدوز؛ و به دنبال آن هر دو شکمم را دوختند و مهر نبوت را در بین کتفم قرار دادندسپس یکى از آ

 (439-431: 4963جمعی از نویسندگان، ) ".دیدم دو فقط متصدى کار بودند و من خودم کار را به چشم خود مى

استان می نویسد ماجرای شکافتن سینه پیامبر امری از یکی از نویسندگان اهل سنت در تالش برای موجه جلوه دادن این د 

امروزه نیز چرا که جراحی و شکافتن سینه، امری عادی به شمار می آید و . جنبه قدرت الهی چندان عجیب و شگفت آور نیست

دوباره آن را به پزشکان جراح، بدون احساس درد در مریض، قلب بیماران را خارج کرده، بر روی آن جراحی دقیقی انجام داده و 

-بنابراین محال دانستن شکافتن سینه پیامبر و درآوردن قلب او، از برخی افراد ضعیف االیمان برمی. جای خود باز می گردانند

: 4931محمد قاسمی، ! )خواهند در این داستان تردید کنند و این واقعه را به صورت های نادرستی تأویل کنندآید که می

193) 

 : دانشمندان شیعی در رابطه با این داستان سه دیدگاه را بیان کرده اند 

 .نند طبرسی در مجمع البیانما. اکثریت، این داستان را جعلی و از اسرائیلیات می دانند -الف

طبرسی در این باره می گوید دلیل بطالن شکافته شدن سینه پیامبر و شستشوی آن از گناه و بدی ها این است که پیامبر 

به عالوه قلب با شستشوی ظاهری، از گناه و اعتقاد سوء که . از هر بدی و عیبی آفریده شد( طاهر و مطهر)پاک و پاکیزه ( ص)

 .شودنی و روحی است پاک نمییک امر درو

اما وقوع خارجی و حقیقی چنین پدیده . برخی همچون عالمه طباطبایی آن را از باب تمثّل و مشاهده مثالی پذیرفته اند -ب

افزاید بحث های طوالنی دانشمندان اسالمی در این باره، همه بر اساس این پندار است که جریان، عالمه می. تابندای را برنمی

 .به همین جهت اصل و اساس وجوهی که ذکر کرده اند باطل است. جریان مادی و یک برخورد مادی بوده است یک

برخی نیز همچون عالمه مجلسی، به خاطر وقایع شگفت انگیزی که در این داستان است آن را نقل و به نظر می رسد مفاد  -ج

 (441 -443: 4933کربالیی پازوکی، . )آن را تلقی به قبول کرده اند

 افسانه غرانیق.1-1

مولوی در دفتر ششم مثنوی، ضمن ابیاتی در باب اتحاد بنده با معبود، و رسیدن وی به مقام بی خویشی، به شکلی گذرا و 

درباره این افسانه، در برخی . کوتاه ابیاتی را بیان می کند، که یادآور افسانه ای به نام غرانیق در زندگی پیامبر اسالم است

برخی جاعالن، داستانی را به پیامبر نسبت داده . سیر و کتب دینی، ذیل آیات سوره نجم، به تفصیل توضیح داده شده استتفا

این . اند و آن اینکه، پیامبر اسالم، برای همراه کردن مشرکان با خود و اتحاد با آنان، بت های مورد پرستش آن ها را ستود

 :در ادامه این افسانه بررسی می شود. تافسانه جعلی، به مثنوی راه یافته اس

 غیر واحد هر چه بینی آن بت است

 همچنان دان کالغَرانیقُ العُلی

 لیک آن فتنه بُد، از سوره نبود

 هم سِری بود آنکه سَر بَر در زدند

 با سلیمان باش و دیوان را مشور

 مثنویّ ما دکان وحدت است    

 بُت ستودن بهر دام عام را  

 سوره والنَّجم، زودخواندش در  

 جمله کفّار آن زمان ساجد شدند

 بعد از این حرفی است پیچاپیچ و دور 
 

      ( 4323 -4392: ، دفتر ششم4933مولوی، )
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رغ این همان م"(199: 4933زمانی،. )"غ رن وق به معنی مرغابی گردن بلند و سپید یا سیاه است غَرانیق،جمع غِرنیق و"واژه  

در . سازد خوار است و بر درختان بلند آشیانه مىماهى. بوتیمار یا غمخورک است که پایى بلند و گردنى دراز و عارى از پر دارد

 ( 464: 4963رامیار،. )"گویند ن مىعربى امروزى بدان مالک الحزی

-یوانه است و این قرآن که میابوجهل گفت که این محمد د":در ترجمه تفسیر طبری، ذیل ترجمه سوره نجم، آمده است

پس پیغامبر علیه السّلم . هم آنگه جبریل علیه السّلم بیامد و سوره نجم را آورد. گوید کالم خدای است، از نزد خود می گوید

؟ تِلْکَ إِذاً قِسْمَۀٌ  نْثىالْأ   أَ لَک مُ الذَّکَر  وَ لَهُ "وقتی پیغامبر علیه السّلم به این آیه رسید. خواست که این سوره پیش کافران برخواند

  الغرانیق   تِلکَ :ابلیس لعنه اهلل بیامد و این آیت برو فراموش کرد، و این یکی اندر دهان او داد( 24-22:قرآن، نجم)،" ضِیزى

شتن به شفاعت و این سخن معنی آن دارد که همی گوید که بتان خدایان بزرگ اند، و اومید باید دا . العلى، وَ شَفاعَتهنَّ ت رتَجی

و . پس چون این بر زبان پیغامبر علیه السّلم برفته بود، کافران مکّه سجده کردند، و گفتند که محمّد خدایان ما را بستود. ایشان

چون پیغامبر علیه السّلم را این سخن به زبان برفته بود عظیم دل تنگ گشت و از آن پشیمانی همی خورد و می گفت که من 

 ی گفتم؟ چرا این سخن هم

و این خبر به حبشه برسید و یاران پیغامبر علیه السّلم چون این خبر بشنیدند ایشان را خوش آمد و خرّم گشتند و برخاستند  

و چون پیغامبر علیه السّلم را این سخن به زبان برفته بود عظیم دل . و به مکّه باز آمدند، و آنگه نه چنان بود که شنیده بودند

آن پشیمانی همی خورد و می گفت که من چرا این سخن همی گفتم؟ و از بیم خدای عزّوجل لرزه بر اندام او  تنگ گشت و از

افتاده بود و از خواندن این سوره دست بداشت و تمام نخواند و به خانه باز رفت و به تعزیت بنشست و همی ترسید که خدای 

و سه روز اندر خانه نشسته بود از دل تنگی، و چشم همی داشت که . بود عزّوجل او را توبیخ فرستد از آنچه بر زبان او برفته

پس روز سه ام جبریل علیه السّلم آمد و این آیت بیاورد . جبریل علیه السّلم آید تا خدای عزّوجل عذر او خواهد پذیرفت یا نه

: قرآن، حج.)"لَفی شِقاقٍ بَعید" _اِلی قَولِه  _ "تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطان  فِی أ مْنِیَّتِهِوَ ال نَبِیٍّ إِلَّا إِذا   رَسُولٍ  مِنْ  قَبْلِکَ  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ"

کند تا او گفت که یا محمّد هیچ پیغامبری نبود که ما بفرستادیم پیش از این که نه همچنین دیو اندر دهن( 32-39بخشی از 

پس خدای عزّوجل آن سخن را که . فت یا بدست و پای ایشان برفتچیزی همچنین بگفت که تو گفتی، و یا بر زبان ایشان بر

خطا بود منسوخ کرد و بیوکند، و آیت های خویش محکم کرد از بهر آن که خدای عزّوجل داناست و عالم االسرار است و 

ران اند و بران سخن و آن کافران مکّه ستم کا. دانست که تو آن سخن نه به کام و هوای خویش گفتی و ابلیس اندر دهن تو داد

 . بیستند

پس چون این آیت بیامد پیغامبر علیه السّلم شاد گشت و روی به کافران باز نهاد، و مرد بفرستاد تا این سوره والنّجم از اوّل تا 

ری، طب) ".آخر بر ایشان خواند و هرچند که گفتند که جز این بود و نه چنین بود که ما شنیدیم، و گفتند که این همان است

4936 :4334-4363) 

تفسیر نمونه با اشاره به خرافه بودن داستان، خالصه ای از نقل تاریخ . این داستان، در تاریخ طبری نیز به تفصیل آمده است 

رسید این دو جمله ( 43:قرآن، نجم( )وَ الْعُزَّى أَ فَرَأَیْت مُ اللَّاتَ)هنگامى که به آیه مورد بحث ( ص)پیامبر  ":طبری راذکر می کند

و همین سبب شد که مشرکان خوشحال شوند و آن را ! "تلک الغرانیق العلى و ان شفاعتهن لترتجى ":را شخصا بر آن افزود

. سجده افتادند و در پایان این سوره آنها نیز همراه مسلمانان به! پرستى از ناحیه پیامبر ص بدانند نوعى انعطاف در مساله بت

ن این خبر به عنوان اسالم آوردن مشرکان در همه جا پیچید، و حتى به گوش مسلمانان مهاجر حبشه رسید و گروهى چنا

. 4931مکارم به نقل از تاریخ طبری، )".گاه خود حبشه به مکه بازگشتندخوشحال شدند و احساس امنیت کردند که از هجرت

                         (324: 22ج

چرا که مولوی نیز، چون این نقل، بر زبان . این نقل از افسانه غرانیق، با اشعاری که از موالنا آورده ایم، تناسب بیشتری دارد 

موالنا می گوید پیامبر با . دهد نه القای شیطانای که به غرانیق موسوم اند را به اراده شخص پیامبر نسبت میآوردن دو جمله

 .به اسالم کشاندن کفار، و از روی عمد، چنین گفته استهدف 

ترین و فاسدترین قولى که در این زمینه بود این است که پیامبر از فرط حرص بر ایمان  زشت": گوید آلوسى در تفسیرش مى 

 (464: 4963رامیار،. )"کندگوینده چنین سخنى باید توبه . بان آوردها را پیش خود بر ز قومش این جمله
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طبق این روایات پیامبر خود آن دو جمله را در سوره نجم افزود، شیطان به زبان او داد، . روایات در این باره بسیار آشفته است 

گوید در نماز  یکى مى. ت، آن دو جمله را اداء کردشیطان خود با صداى بلند خواند، یکى از مشرکان نزدیک پیامبر در میان آیا

 ...داند که چنان گفت و گوید هنگام نزول سوره گفت، سومى پیامبر را نشسته مى گفت، دیگرى مى

( 2. تلک الغرانیق العال، انّ شفاعتهن لترتجى( 4":آن دو جمله مربوط به این افسانه هم به هشت گونه مختلف نقل شده است

ان شفاعتها لترتجى، و انها لمع ( 3. و انّها لهى الغرانیق العال( 1ان شفاعتهن ترتجى ( 9. العال، ان شفاعتهن ترتجى تلک الغرانقه

و الغرانقۀ العلى، تلک ( 3. و ان شفاعتهن ترتضى( 3. و انهن لهن الغرانیق العال، و ان شفاعتهن لهى التى ترتجى( 6.الغرانیق العلى

 . "الشفاعه ترتجى

و ظاهراً در اصل سرودى بوده که قریش در افزاید  هاى مختلف دیگرى نیز بر این مى جستجوى بیشتر در روایات، نمونهمسلماً 

 (433: 4963رامیار، . )خوانده اند ضمن طواف کعبه مى

 :ودندسردانستند، هنگام طواف کعبه در ستایش از آن ها چنین میعربان جاهلی چون بتان خود را شفیع درگاه خدا می 

 و اللّاتُ وَ العُزّی 

 فَاِنَّهُنَّ الغَرانیق  العُلی 
 

 وَ مَناه الثّالِثَه اال خری 

 مِنهَا الشَّفاعه ت رتَجی

ز اما گذشته ا( 199: 4933زمانی، ) ".رودالت و عزّی و مَنات همچون مرغابیان سپید بلند پروازند و از ایشان امید شفاعت می"

این ( ص)هاى پیامبر جمعى از مخالفان اسالم براى تضعیف برنامه اقوال گوناگونی که درباره افسانه غرانیق وجود دارد، و با آن که

اند، ولى قرائن فراوان  قضیه را دستاویز قرار داده و آن را با آب و تاب فراوان نقل کرده و شاخ و برگ هاى زیادى به آن داده

وسیله ( ص)اعتبار جلوه دادن قرآن و سخنان پیامبر اسالمیک حدیث ساختگى است که براى بى دهد که این نشان مى

اند و به جعل جاعلین نسبت  تمام محققان اسالمى اعم از شیعه و اهل تسنن این حدیث را نفى کردهو  صفتان شده است شیطان

 :زیرا. اند داده

 .غیر موثقند به گفته محققان، راویان این حدیث افراد ضعیف و -4

احادیث متعددى در مورد نزول سوره نجم و سپس سجده پیامبر و مسلمانان در کتب مختلف نقل شده؛ و در هیچ یک از  -2

 .دهد که این جمله بعداً به آن افزوده شده است این احادیث سخنى از افسانه غرانیق نیست، و این نشان مى

گوید پیامبر از روى هواى  صریحاً مى( 9-1:قرآن، نجم) _  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحى  ما یَنْطِق  عَنِ الْهَوى وَ _ آیات آغاز سوره نجم -9

گوید تنها وحى الهى است و این آیه با افسانه فوق سازگار  گوید آنچه مى نفس سخن نمى

 .نیست

بنابراین مدح بت . بعد از ذکر نام بت ها در این سوره آمده، همه بیان مذمّت بت ها و زشتى و پستى آن ها استآیاتى که  -1

 .ها، به فاصله چند جمله قبل از آن ممکن نیست

سوره  3چنان که در آیه . کند که خدا تمامى کتاب خویش را از هر گونه تحریف و انحراف حفظ مىقرآن صریحاً یادآور شده  -3

قرآن، .)"إِنَّا نَحْن  نَزَّلْنَا الذِّکرَ و إِنّا لَهُ لَحافِظ ونَ  ":خوانیم حجر مى

 (3:حجر

. و یک مبارزه پیگیر و بى وقفه از آغاز تا پایان عمر اوست( ص)با بت و بت پرستى برنامه اصلی پیامبر( ص)مبارزه پیامبر -6

بنابراین . حتى در سخت ترین حاالت هیچ گونه مصالحه و سازش و انعطافی در مقابل بت و بت پرستی نشان نداد( ص)پیغمبر 

 .ارکش جارى شودممکن نیست چنین الفاظى بر زبان مب

اند که بر فرض ثبوت اصل حدیث، قابل بررسی است و آن اینکه  البته بعضى از مفسران توجیهى براى این حدیث ذکر کرده 

کرد تا دل هاى مردم به خوبی  ر میان آن لحظاتى سکوت مىخواند و گاه د آیات قرآن را آهسته و با تأنى مى( ص)پیامبر اسالم 

هنگامى که مشغول تالوت آیات سوره نجم بود بعضى از شیطان صفتان و مشرکان لجوج از فرصت استفاده . آن را جذب کند

جى به کرده و جمله تلک الغرانیق العلى و ان شفاعتهن لترتجى را میان آن و با لحن مخصوصى سر دادند تا ضمن دهن ک

 .ولى آیات بعد به شدّت بت پرستى را محکوم کرد. ، کار را بر مردم مشتبه سازند(ص)سخنان پیامبر
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-را در برابر بت و بت( ص)دهد که مخالفان، موضع اسالم و پیامبر به هر حال این افسانه، یا توجیهات پیرامون آن نشان مى 

بپردازند اما ( ص)گوید دشمنان حاضر شدند هر بهایى را در این زمینه به پیامبر اریخى که مىاند و مدارک ت پرستى درک نکرده

-411: 41ج. 4931مکارم شیرازی، .)کنند اند و یا عمداً تجاهل مى اى از برنامه خود عدول ننمود، ندیده او قبول نکرد و ذره

412) 

 تصمیم  به سقوط از کوه.1-9

را در ( ص)اشعار زیر، ماجرای حزن و دلتنگی رسول اکرم . ، مدتی در نزول وحی توقف ایجاد شد(ص)در زمان پیامبر  

موالنا این . هجران را بر وجود مبارک ایشان مستولی کردماجرای قطع وحی به تصویر می کشد که برای مدتی کوتاه، تصور 

ابیات را در تبیین حالت قبض خلوت نشینان در ابتدای عزلت گزینی آورده است و خاطرنشان می کند آن زمان که گوهر 

 .حقیقت در درون یافته شود، پریشانی و اضطراب ناشی از حالت قبض از میان می رود

 مصطفی را هجر چون بفراختی

 تا بگفتی جبرئیلش هین مکن 

   مصطفی   ساکن   شدی    ز     انداختن

 باز خود را سرنگون از کوه، او

 باز خود پیدا شدی آن جبرئیل 

 همچنین می بود تا کشف حجیب 

 بهر هر محنت چو خود را می ک شند

 از فدایی مردمان را حیرتی است

 ای  خ ن ک  آنکه  فدا  کرده است  تن
 

 

 خویش را از کوه می انداختی 

 که تو را بس دولت است از امرِ کُن

 باز هجران آوریدی تاختن

 می فکندی از غم و اندوه او

 که مکن این، ای تو شاهِ بی بدیل

 تا بیابید آن گهر را او ز جیب

 اصلِ محنت هاست این، چونش کَشَند؟

 از ما فدای سیرتی استهر یکی 

 بهر آن که ارزد فدایِ آن شدن

 (9319-9393: ، دفتر پنجم4933مولوی، )

ابن  ":می داند که ترجمه متن عربی آن چنین است( ابو نعیم)استاد فروزانفر مأخذ این روایت مثنوی را جلد اول دالئل النبوه  

نازل شد، چند روزی در آنجا درنگ کرد در حالی که جبرئیل را  عباس نقل می کند هنگامی که در کوه حرا به رسول خدا وحی

می ( کوهی است در حومه مکه)بدین جهت سخت اندوهگین شد به طوری که از شدت ناراحتی گاه به جانب ثَبیر . نمی دید

رفت ناگهان ا میدر این حال که به سوی یکی از کوه ه. دوید و گاه به جانب حرا و می خواست خود را از کوه به زیر افکند

 (339: 4933زمانی، ) ".صدایی از آسمان شنید و مدهوش ایستاد

در تاریخ طبرى و تفسیر او نیز جمعاً ده حدیث مربوط به احادیث آغاز وحى و بعثت پیامبر آمده است که از میان این ده  

 :استان ابیات مذکور نزدیک استحدیث، سه حدیث آن، به د

نخستین بار ": کند که عایشه گفت روایت مى( ص)عایشه همسر پیغمبر ( اش خاله)طبرى به سند خود از عروه بن زبیر از  -4 

مین به ه. گیرى پیدا کرد سپس پیغمبر میل به گوشه. که به رسول خدا وحى شد، رویاى صادقه و مانند صبح صادق روشن بود

زد و براى مدتى  اش سر مى آنگاه به خانواده. پرداخت رفت و شب هاى متعددى را در آنجا به عبادت مى جهت به غار حرا مى

! تو پیغمبر خدایى! اى محمد: که به حق برخورد نمود و جبرئیل به نزد او آمد و گفت آورد، تا این دیگر زاد و توشه فراهم مى

یستاده بودم، به زانو درآمدم، سپس در حالى که تمام بدنم به لرزه آمده بود به نزد خدیجه آمدم طور که ا همان:( پیغمبر گفت)

آنگاه بار دیگر جبرئیل آمد و . که بیم و هراس ناشى از این برخورد از من برطرف شد و گفتم مرا بپوشانید، مرا بپوشانید، تا این

سیمه شدم که تصمیم گرفتم خود را از بلندى کوه به زیر افکنم، ولى از این خطاب چنان سرا! تو رسول خدایى! گفت اى محمد

! بخوان: سپس گفت. من جبرئیل هستم و تو هم پیغمبر خدایى! گفت اى محمد همان موقع باز کسى به نظرم رسید که مى

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ : نگاه گفتآ. گفتم چه بخوانم؟ سه بار مرا گرفت و فشرد چنانکه بار آخر از هوش رفتم و توانم را از دست دادم

من هم خواندم و آمدم نزد خدیجه و به وى گفتم من از سرنوشت خویش هراسانم و ماجرا را براى او ( 4:قرآن،علق. ) الَّذِی خَلَقَ

 (461-464: 4963جمعی از نویسندگان، . )"نقل کردم
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به ما بگو که آغاز وحى رسیدن ! اى عبید": بن قتاده لیثى گفت طبری به سند خود از عبد اللّه بن زبیر به عبید بن عمیر -2 

این عادت نیکى بود که . برد به پیغمبر و آمدن جبرئیل چگونه بوده است؟ عبید گفت پیغمبر هر ساله یک ماه در حرا به سر مى

رفتند  مندان را که نزد وى مىبرد و مست پیغمبر نیز هر ساله یک ماه را در حرا به سر مى. داشت مى  قریش در جاهلیت معمول

آمد و هفت  که به خانه برود، مى آورد قبل از آن که پیغمبر اعتکاف خود را در ماه رمضان در حرا به سر مى هنگامى. کرد اطعام مى

 که سال بعثت فرارسید که در ماه رمضان آن پیغمبر تا این. رفت اش مى کرد، سپس به خانه بار یا بیشتر کعبه را طواف مى

چون شب بعثت فرارسید، جبرئیل به امر . اش هم با او بود به حرا آمد که خانواده طبق معمول هر ساله، در حالى. مبعوث شد

جبرئیل گفت . اى در آن بود، خوابیده بودم اى از دیبا که نوشته پیغمبر گفت در آن وقت من در پارچه. خداوند بر او نازل شد

من گفتم ! سپس مرا رها کرد و گفت بخوان. یل مرا گرفت و چنان فشرد که پنداشتم مردممن گفتم چه بخوانم؟ جبرئ! بخوان

. تا ما لم یعلم  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ: جبرئیل گفت. چه بخوانم؟ این را به خاطر آن گفتم که مبادا باز مرا بگیرد و فشار دهد

هیچ کس نزد من از . اى در قلب من نوشته شده است رخاستم، گویى نوشتهجبرئیل رفت و من هم از خواب ب. من هم خواندم

در آن موقع گفتم براى من چیزى گران تر از این نیست . توانستم آن ها را ببینم شاعر و مجنون منفورتر نبود، به طورى که نمى

. را از بلندى کوه به زیر افکنم و آسوده شومپس چه بهتر که خود . که اگر این خبر را به قریش بدهم، مرا شاعر یا دیوانه بنامند

تو ! گفت اى محمد وقتى به وسط کوه رسیدم، صدایى از آسمان شنیدم که مى. برخاستم که خود را از کوه به پایین پرت کنم

ان که سربلند کردم جبرئیل را در صورت مردى دیدم که پاهایش را در افق آسم همین. پیغمبر خدایى و من هم جبرئیل هستم

همین معنى مرا از فکرى . من هم ایستادم و به او نگاه کردم. تو پیغمبر خدایى و من جبرئیل هستم! گوید اى محمد نهاده و مى

 (463-466: 4963همان، . )"که داشتم بازداشت

از این پیغمبر . مدتى بر پیغمبر وحى نیامد": کند که گفت طبری به سند خود از محمد بن شهاب زهرى روایت مى -9 

که به باالى کوه  همین. رفت تا خود را از آن به زیر افکند ها مى پیشامد سخت اندوهگین شد، به طورى که هر روز به فراز کوه

شد که اضطرابش فرونشیند و آرامش خود را  گفت تو پیغمبر خدایى؛ و همین موجب مى شد و مى رسید، جبرئیل آشکار مى مى

 (433: 4963: همان. )"بازیابد

در برخی از کتب مفسرین یا کتب تاریخ، مطالب ": آیت اهلل مکارم در تفسیر خود، با اشاره ای گذرا به این روایات می نویسد 

مثل اینکه پیغمبر بعد از ماجراى نخستین نزول وحى بسیار ناراحت شد و . آمده است( ص)ناموزونى درباره زندگی پیغمبر اکرم 

و امثال این اباطیل که مسلماً ! طانى باشد یا چند بار تصمیم گرفت خود را از کوه به زیر پرتاب کنداز این ترسید که القائات شی

این سخنان نه با مقام شامخ نبوت سازگار است، نه با آنچه در تاریخ از عقل و درایت بی . از احادیث مجعول و اسرائیلیات است

رسد این روایات ضعیف و بی  به نظر مى. د بر نفس او ثبت شده استو مدیریت و شکیبایى و تسلط و اعتما( ص)نظیر پیامبر

. "را زیر س ال برند( ص)اند هم اسالم و هم شخص پیغمبر اکرم  اساس، ساخته و پرداخته دشمنان اسالم است که خواسته

 (431-433: 23ج. 4931مکارم شیرازی، )

ولین آیات وحی مدتی پیامبر را در انتظار گذاشت؛ در مثنوی با به هرحال ماجرای فترت و ابطاء وحی، که به دنبال نزول ا 

می آید و موالنا با تعبیر این انقطاع موقت به هجر و فراق، تعبیری مبنی بر تصور هجر و وصال بین محبوب و محب به تقریر در

رسول به حال سالک مجذوبی کند که در آن حال روایت مشهوری را که در این باب هست تبدیل به قصه ای لطیف و پرشور می

کوشد تا با فنای از خود شود که در سیر الی اهلل با عقبه ای دشوار و عبور ناپذیر مواجه شده و در غلبه شور و سودا میمانند می

 .به لقای محبوب دست بیابد و احساس مهجوری و هجر را پایان بخشد

در این ماجرا بر وفق روایات مشهور، وقتی بعد از نزول اولین وحی ها، وحی الهی برای مدتی قطع شد، رسول خدا دلتنگ شد  

و از این اندیشه که شاید الهام نخستین نیز از جمله احوالی باشد که بر شاعران و پری زدگان عارض می شود سخت پریشان 

سوب شدن به جنون توسط کافران قریش به او دست داده بود، تصمیم گرفت خود را از شد و از بسیاری اندوهی که به دلیل من

به همین قصد نیز از خانه بیرون آمد اما در نیمه راه کوه صدایی شنید که وی را به نام . فراز کوه پایین افکنده و هالک کند

در این . ئیل را دید که در افق ظاهر شده بودوقتی به صاحب صدا نگاه کرد جبر. خواند و به وی مژده داد که رسول خداست

حال چنان غرق تماشای جبرئیل شد که از قصد خود منصرف شد و از بعضی روایات دیگر برمی آید که در آن ایام چندین بار 
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داد و اما هربار که به باالی کوه می رسید جبرئیل بر وی ظاهر می شد و او را تسکین خاطر می . این اندیشه به خاطرش گذشت

به روایت مثنوی این کار چندان تکرار می شد تا آن حجاب که پیامبر را از نیل به وصال باز می . از این اندیشه باز می داشت

 . داشت به کلی برطرف شد

ت را لطف بیان موالنا روای. داردمیبی شک در تقریر موالنا این حجاب تعبیری از تقید به اسبابی است که آدمی را از محبوب باز

به نوعی تجربه سلوک روحانی اهل طریق و عشق عارفانه آنان نزدیک کرده است و در واقع آن را وسیله ای برای توجیه شور و 

 (33 -33: 4939زرین کوب، . )سودای سالکان و مجذوبان راه ساخته است

 نتیجه گیری.9

این لطایف در مثنوی، در قالب . اسرار سلوک روحانی است به اعتقاد موالنا و یاران او، سراسر مثنوی تقریر لطایف قرآنی و

مولوی برای بیان شیوه سلوک روحانی، و بیان لطایف دقیق عرفانی، بیان سنت و شیوه زندگی و کردار . قصه بیان شده اند

درخالل قصه های . رسوالن الهی را مدنظر قرار داده و به همین دلیل سراسر مثنوی دربردارنده قصص مربوط به پیامبران است

پیرامون پیامبر . اغلب واقعیِ مثنوی، داستان هایی ساختگی نیز وجود دارند که البته بر سبیل تمثیل و تعلیم بیان شده اند

. مکرم اسالم نیز افسانه ها و داستان هایی ساختگی وجود دارد که در برخی تفاسیر و یا کتب مربوط به پیامبران راه یافته است

اما باید گفت ذکری که در . داستانهای دروغین، سه داستان به مثنوی راه یافته است که در این مقاله بررسی شدنداز میان این 

مثنوی از لطایف احوال و اسرار انبیا هست، ورای اشاره قصه گویان و وعاظ عادی و مفسران اهل کالم یا اخبار است و نشانه 

قصه . قصص مربوط به پیامبران در مثنوی، لطف و چاشنی خاصی دارد. نا داردهایی از اصالت فکر و استقالل در استنباط مع

های مثنوی و حتی گاه قصص ساختگی موجود در آن، می تواند دریچه ای باشد بر گشوده شدن معانی بدیع عرفانی که در 

 .لفافه تمثیل و داستان پردازی در شعر او بیان شده است
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 نامه نامه، برزونامه و بانوگشسب سام های قهرمان در حماسه بررسی قهرمان و ضد 
 اسداهلل جعفری

 نور استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

 سمیرا صانع 

 نور  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

 چکیده

ماسی به رخدادهای پهلوانی و اعمال دالوری و مردانگی حماسه در لغت به معنی دالوری و شجاعت است ودر نوع ادب ح

شود که در راه استقالل کشور با تکوین حکومت و حفظ آیین  پهلوانان یک ملت و یک آیین و کیش اطالق می قهرمانان و

و نیروی های ایرانی حائز اهمیت فراوان است، جدال همیشگی د آنچه در حماسه. جنگند شان می کوشند و با دشمنان خویش می

های اهریمنی  صفات و خصایص پسندیده و ضد قهرمان جلوگاه صفات و ویژگی گاه همۀ قهرمان داستان تجلی. ستخیر و شر ا

های نفسانی و گاه به منظور کاستن قدرت و توانایی و شایستگی قهرمان با او درگیر  از این رو ضد قهرمان گاه با انگیزه. است

ها، سام،  نامه شخصیت قهرمان داستان نامه، برزونامه و بانوگشسب سی سامهای حما شده در داستانهای انجام  در بررسی. شودمی

قهرمان در ابتدای  در برزونامه ضد. افروز، دیوها و فغفور چین است ها در داستان سام عالم برزو و بانوگشسب است و ضد قهرمان

اثر پیوندد و تورانیان ضد قهرمان این  ر خویش به سپاه ایرانیان میداستان رستم و ایرانیان هستند و سپس برزو با شناخت تبا

ضد قهرمان است که با پوشاندن صورت ( پدر بانوگشسب)ابتدای داستان رستم  نامه نیز در در بانوگشسب. گردند حماسی می

خویش از این  ةتن نقاب از چهررود و در نهایت با برگرف می( و فرامرز بانوگشسب) خویش برای گوشمال فرزندان به جنگ با آنها

 .شود نقش خارج می

 .نامه، شخصیت، قهرمان، ضد قهرمان، کنش نامه، برزونامه، سام حماسه، بانوگشسب :هاکلیدواژه

 مقدمه

ها و افکار و  های خود بسیاری از اندیشه آفرینی هایی است که با نقش ی تزاحم و تقابل و توافق شخصیتها عرصه حماسه   

. چرخدتوان گفت شخصیت محوری است که تمامیت حماسه بر مدار آن میبنابراین می. بخشندعینیت می عواطف را

ی جدال دیرپای عناصر خیر و شر است که این دو عنصر همواره در حال ستیز و کارزارند و های ایرانی تبیین کننده حماسه

 .ین کارزار استی این نبرد و میدان ای زندگی آدمی عرصهپهنای گیتی و زمینه

از قهرمان به . های مثبت اوستهای منفی او بیش از ویژگی کسی است که ویژگی« ضد قهرمان»بنا به تعریفی متعارف    

کنند؛ اما در یاد می... های مثبت سلحشوری، گذشت و باور به راستی، عشق، آزادی وعدالت و ی انسانی برتر و دارای ویژگیمثابه

یابد و به اشتباه گاه که راستی را درمی قهرمان نیز می تواند اشتباه کند ولی آن. ره و نمودی نسبی داردزندگی و واقعیت، چه

 . قهرمان کسی است که بر انجام کارهای بزرگ تواناست. افشارد ماند و برآن پای نمی برد در اشتباه خود نمیخود پی می

شود، به هر چیزی  ور ندارد و در پشت فریب و توطئه پنهان میبه حقیقت با. گر است ضد قهرمان، نیرنگ باز و توطئه

ترین یاران خود نیز به دلیل ضعف شخصیت و تباهی  زند و خود را ارزان وحتی به رایگان می فروشد و حتی به نزدیک چنگ می

 .زندورزد و زخم میروح حسادت می

سرگذشت و مظاهر کلی هستند که به دو گروه تقسیم ای کلی از  های حماسی نمونه های مطرح شده در افسانه شخصیت   

ها هستند  ها وپلیدی ها، پستی ی رذالتاند دارای همهشوند که گروهی دارای خصایص پسندیده و گروهی دیگر که اهریمنیمی

 .های حماسی و افسانه است های این دو گروه باعث پدید آمدن ماجراهای قصه که درگیری

ها اگر امری غیرممکن نباشد بسیار  ی آن ی حماسه و اسطوره انجام شده است که ذکر همه ینههای بسیاری در زم پژوهش

 . کنیم بنابراین به حجم اندکی از این دریای عظیم بسنده می. دشوار و دور از تصور است

 . سرایی در ایران را مورد مطالعه قرار داده است حماسه(. 4999)اهلل صفا، ذبیح

 .های ایرانی پرداخته است در اثر خویش به تفحص و بررسی در اسطوره. (4962)بهار، مهرداد

 .به بررسی تاریخ اساطیری ایران پرداخته است و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است(. 4931)آموزگار، ژاله
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 . در پژوهش خود به بررسی زندگی و مرگ شخصیت پهلوان پرداخته است(. 4931)اسالمی، ندوشن، محمدعلی

نامه  در پژوهش خود به بررسی اسطوره و حماسه در بانوگشسپ(. 4931)زمین، زهرا و عظیم جباره، ناصر ریاحی

 . اند پرداخته

ی این آثار پیرامون اسطوره، حماسه و شناخت زوایای مختلف آن  همه. اند ی تألیف درآمده و هزاران اثر دیگر که به رشته

ی بزرگ ایرانی از دو دیدگاه نوع و ررسی شخصیت قهرمان و ضدقهرمان در سه حماسهاست؛ اما ما در این پژوهش در پی ب

های  ها این دو شخصیت بر اساس کنش ممکن است به دلیل موقعیت شایان ذکر است که در این تقسیم بندی. کنش هستیم

 .گیرند در نقشی دیگر و مخالف نقش خود بروز کنندمختلفی که در آن قرار می

 حماسه

دلیر و دالور شد و : در امر دین یا جنگ سخت و متعصب شد یا حُمَس: خشمگین کرد یا حُمِسُ: ی حُمُسُ ه از ریشهحماس

حماسه در لغت به معنی دالوری، دلیری و شجاعت است و در نوع ادب حماسی یا آثار منظوم و . حُمس به معنی دلیر است

و مردانگی قهرمانان و پهلوانان یک ملت و یک آیین و کیش گفته منثور حماسی، به رخدادهای پهلوانی و اعمال دالوری 

: 4934رزمجو،)جنگند کوشند و با دشمنانشان می شود که در راه استقالل کشور با تکوین حکومت و حفظ آیین خویش می می

29.) 

گ، ادب، پویایی و زنده ی فرهن دهنده ترین انواع ادبی در ادبیات فارسی است که نشان ترین و مهیج حماسه یکی از قدیمی

جا که از موجودیت و ملیت خود سخن به میان  هاست، آن ها و شجاعت ی ظهور دالوری جا که عرصه بودن یک ملت است؛ آن

آورند و درواقع حماسه مربوط به زمانی است که انسان به شعور رسیده است و تاریخ خود را در ارتباط با توضیح و تفسیر  می

او در مقابل خدایان و جهان ناشناخته قرار دارد و در حال شناخت جهان است و بر . کند آفرینش بیان می جهان نخستین و عصر

ی  ی پهلوانی، بلکه حماسه تنها حماسه از این رو نه. حماسه زندگی انسان در جهان اسرارآمیز است. نهد ی خود نام می شناخته

ی پهلوانانی است که در راه مجد و عظمت ملت خود   سخن از خاطرههای کهن معموالً فلسفی هم داریم اما در بیشتر حماسه

 (. 64: 4936شمیسا،)اند کوشیده

حماسه شعر ملل است به هنگام طفومیت ملل، آنگاه که تاریخ و اساطیر، خیال و »: گوید ی حماسه می المارتین درباره

ها  های شفاهی یا مدون کار دارد که در آن با داستاندر این نوع ادبی شاعر . حقیقت به هم آمیخته و شاعر مورخ ملت است

پرستی و فداکاری و جنگ با آنچه در نظر  ها، عواطف و احساسات مختلف مردمان یک روزگار و مظاهر میهن شرح پهلوانی

صف خود ها را چنان که بود وصف کند و در آن و ی آن های ملتی ناپسند و مایه شر و فساد بود آمده باشد و باید همه نسل

 (. 3: 4999المارتین به نقل از صفا،)«دخالت مستقیم ننماید و خود درباره آن اشخاص یا حوادث داوری نکند

 های حماسه ویژگی

هایی از قبیل آثار حماسی متضمن  کند ویژگی هایی است که آن را از دیگر انواع ادبی جدا می آثار حماسی دارای ویژگی

شمار آورد،  ها را حیواناتی معمولی به توان آن ، در حماسه حیوانات نقش بزرگی دارند و نمیجنگاوری، بهادری و شهسواری است

کشد، در حماسه با گیاهان عجیبی که خواص دارویی دارند مواجهیم، قهرمان  قهرمان حماسه جانوری مهیب یا هیوالیی را می

هایی الهی و فوق انسانی دارد، نیروهای  د و مایهرو حماسه موجودی مافوق طبیعی است و گاهی از خدازادگان به شمار می

متافیزیک و غیبی در حماسه نقش دارند، گاهی گروهی از خدایان طرفدار یک قهرمان و گروهی دیگر طرفدار قهرمان دیگرند و 

ن به عشق او شود اما قهرما در حقیقت نبرد دو قهرمان نبرد خدایان با یکدیگر است، ایزدبانو یا زنی دیگر عاشق قهرمان می

ی آفاق است، حماسه  شود، قلمرو قهرمان حماسه همه توجهی ندارد، قهرمان حماسه، قهرمان قومی، ملی یا نژادی محسوب می

های آن با خرق عادت همراه است، قهرمان حماسه در هر بخش از زندگی خود با یک ضد قهرمان مواجه است،  و پهلوانی

دهد که اهمیت ملی یا معنوی و حکمی دارد،  ود، قهرمان حماسه اعمال بزرگی انجام میر قهرمان به سفرهای مخاطره آمیز می

 ....در حماسه سخن از آینده و پیشگویی است، در حماسه سخن از اهریمن، دیوان و غوالن است و



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 121

هان دارا ای را در تمدن و ج سالی چون ایران، یونان و هند که سهم عمده های کهن های راستین و طبیعی ملت حماسه

هاست، که در بامداد زندگی آنان  به وجود آمده در فرهنگ این ملت  های دیرینه گرفته از اسطوره هستند، خود برخاسته و شکل

 (.29-1: 1381رزمجو،)یا دوران ماقبل تاریخ به نیروی تخیل مردمانشان به وجود آمده است

ها  های اصیل بسیار اندک چرا که تنها برخی از ملت د حماسهگذرد اما تعدا که چندین هزار سال از تمدن بشر می با این

ی  حماسه: های ایران و جهان عبارتند از ترین حماسه برخی از معروف. اند های خویش گشته موفق به تدوین و کتابت حماسه

دوسی در ایران، رامایا و النهرین قدیم، شاهنامه حکیم ابوالقاسم فر گیلگامش پادشاه اوروک سرزمین واقع در جنوب بابل در بین

 . ی ویرژیل در روم باستان اید سروده ی هند باستان، ایلیاد و ادیسه هومر در یونان باستان و انه مهابهاراتا مشهورترین حماسه

اند؛  ها کامل حماسی برخوردارند اما شهرت چندانی کسب نکرده که از ویژگی آثار حماسی دیگری نیز وجود دارند که با این

 .پردازیم ها می اند که به معرفی آن نامه از این دسته نامه، برزونامه و سام گشسپبانو

 بانوگشسپ نامه

این کتاب مربوط این کتاب در اواخر . بانوگشسپ دختر رستم دستان است همسر او گیو پسر کشواد و فرزند او بیژن است

های  ها و رشادت اشناس است و تنها کتابی است که پهلوانیی آن ن قرن پنجم و اوایل قرن ششم تألیف شده و متأسفانه سراینده

 .ی جداگانه است روند داستان در این منظومه شامل چهار واقعه. کشد یک بانوی ایرانی را به صورت مجزا به تصویر می

به صورت پنهانی  -فرامرز–ماجرا از این قرار است که بانو همراه با برادرش : است -رستم–ی بانو با پدرش  بخش اول مبارزه

گردد نگران از این که مبادا بانو و  روند رستم چون از ماجرا مطلع می در مرز ایران و توران می« رغو»به نخجیرگاهی به نام 

گیرد و به شکل ناشناسی با رخش برای گوشمالی دادن آن دو به  فرامرز به دام تورانیان افتند تصمیم به ترساندن آنان می

که بانو زخمی بر رستم  انجامد تا این جا که هر سه در پیکار دستی دارند نبرد در چند مرحله به طول می ز آنا. رود جنگشان می

گردد اما رستم شادمان از دلیری و جنگاوری  گیرد و بانو غرق در خجلت می جاست که رستم نقاب از چهره برمی زند و در این می

 .رسد جا به پایان می گردند و بخش اول در این د زال برمیگیرد و باهم نز فرزندانش آنان را در کنار می

پسر -« شیده»روزی بانو و فرامرز در مرز توران مشغول شکار بودند که ناگاه : بخش دوم مبارزه و پیکار با پهلوان تورانیست

بیند به سرعت او را  نظره را میپیران ویسه که همراه با شیده است چون این م. گردد ی بانو می بیند و شیفته او را می -افراسیاب

دهد که مبادا این عشق پر و بال بگیرد افراسیاب نیز پسر خود را از این عشق  گرداند و به افراسیاب هشدارهای الزم را می بازمی

اب به افراسی« تمرتاش»شود پهلوانی به نام  های پدرش توجهی ندارد و چون این ماجرا جدی می کند اما شیده به حرف منع می

گوید نیازی به کشتن رستم  آورم اما گرسیوز می کشم و بانو را نزد شما می روم و او را می شناسم می گوید که من رستم را می می

رود که بانو را کف  شودبا عزمی جزم می اکنون در مرز توران مشغول شکار است و تمرتاش  چون مطلع می نیست چراکه بانو هم

طلبد و در  بیند وی را به جنگ می گردد  و بانو نیز چون تمرتاش را می ی بانو می اما خود شیفته بسته به نزد افراسیاب آورد

کند اما  گردد آهنگ نبرد می افراسیاب چون با این ماجرا مواجه می. فرستد کند و به توران می نبردی سخت او را به دو نیم می

 .دارد پیران ویسه او را بازمی

ای به  شوند و طی نامه ندیده عاشق بانو می« رای»و « چیپال»، «جیپور»پادشاهان هند : ان هندبخش سوم مبارزه با حاکم

گردد؛ آن سه  گذارد که هر کس بانو را از زین برباید همسر بانو می زال نیز در پاسخ شرطی می. کنند زال او را خواستگاری می

کشد، چیپال را نیز از اسب به  آیند بانو در نبرد با جیپور او را می یکنند و با لشکری انبوه برای نبرد به سیستان م نیز قبول می

دهد و حکومت هند را به  برد زال هم او را پناه می بیند از ترس جان خود به زال پناه می رای هم چون چنین می. کوبد زمین می

 . گردند دهد و آنان دو شکست خورده به سوی هند بازمی او و چیپال می

که کاووس  آید چنان بین پهلوانان ایران بر سر ازدواج با بانو نزاع و درگیری پیش می: اجرای ازدواج بانواستبخش چهارم م

رستم برای ازدواج بانو . خواهد تدبیری اندیشد و این آشوب را فرو نشاند خواند و می رستم را که برای شکار رفته است فرامی

جهان پهلوان فرش را تکان . ی پهلوانان خواستار بانو بر روی آن بنشینند همهدهد فرشی آورند و  گذارد و دستور می شرط می

ی مردم شهر در روز موعود جمع  پهلوانان قبول کرده و همه. دهد و هرکس که مقاومت کند و بر آن بماند به همسری بانو درآید

گردد و فرش  د از خداوند و مناجات حاضر مینشینند و رستم بعد از استمدا گردند و خواستگاران بانو همه بر روی فرش می می
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کند و به دامادی رستم و  دهد و تنها گیو است که در برابر هر ضربه و تکانی مقاومت می چرخاند و تکان می را با تمام توان می

 . رسد ی حماسی به پایان می چنین این منظومه آید و این همسری بانو درمی

 برزونامه 

واجه عمید عطایی ابن یعقوب معروف به عطایی رازی در قرن پنجم هجری شمسی است ی برزونامه از خ منظومه

ماجرا از این قرار است که روزی سهراب برای یافتن اسبش به شنگان . سرگذشت برزو شباهت فراوانی با سرگذشت سهراب دارد

سهراب هنگام . شود به نام برزو تگی پسری میحاصل این دلباخ. گردد ی او می شود و دلباخته رود که ناگاه با شهرو مواجه می می

ی او را  اما شهرو از ترس از دست دادن برزو پیشینه. دهد تا به فرزندشان دهد ترک شهرو انگشتری که نشان پدر باشد به او می

ماند و  گفت میبیند در ش کند، افراسیاب چون پر و بال او را می برزو نیز همچون پدر با سرعت شگفتی رشد می. کند آشکار نمی

خواهد به جنگ با رستم برود، برزو نیز اعالم  پس از جذب وی و آموزش جنگاوری از او می. سعی در جذب او به سمت خود دارد

کند  کند که او را از نبرد با رستم منصرف کند، چون تصور می گردد بسیار تالش می کند؛ شهرو چون مطلع می آمادگی می

. شود فایده است برزو عزم نبرد با رستم را کرده و هیچ چیز مانع تصمیم او نمی او نیز است اما بیسرنوشتی چون سهراب منتظر 

گردد؛ باالخره روز  ی نبرد با برزو می شود که جوانی از توران قصد نبرد با او را دارد پس آماده از آن طرف رستم نیز مطلع می

هر یک پس از رجزخوانی نبرد را شروع . روند ه و رویارویی با یکدیگر میرسد و هر دو به میدان مبارز نبرد دو پهلوان فرا می

خواهد که هردو به  خورد از پهلوان می رستم که زخم می. ماند ی کار درمی نبرد آنچنان دشوار است که رستم از چاره. کنند می

کند و هردو  که بسیار خسته شده قبول می برزو هم. استراحتی کوتاه بروند و پس از تجدید قوا بازگشته و نبرد را دنبال کنند

در همین حال است فرامرز که برای نبرد به هند . خواهد نشیند و از خدا یاری می رستم به مناجات می. کنند میدان را ترک می

 .ی نبرد را به او بسپارد خواهد که ادامه بیند از وی می گردد و چون رستم را در آن حال می رفته بود بازمی

که  کند بدون آن رود و نبرد با برزو را شروع می جای او به میدان می  فرامرز به. پذیرد نیز که زخم خورده است؛ میرستم 

سپارد؛ اما  کند و کتف بسته به کیخسرو می پس از نبردی سخت فرامرز او را اسیر می. برزو متوجه شود که او رستم نیست

خواهد  دانست، از کیخسرو می ها نمی بود و زور و بازوی برزو را از نژاد تورانی ی سهراب را در صورت برزو دیده رستم که چهره

ای  سپارد، رستم نیز او را به قلعهکند و وی را به رستم می که او را به رستم بخشد؛ کیخسرو نیز خواهش جهان پهلوان را رد نمی

 .تبعید کند

گیرد به صورت  گردد و تصمیم می کند بسیار متاثر می یاطالع پیدا م_برزو_شهرو که از ماجرای اسیر شدن فرزندش 

گردد او درون دژی اسیر  جو مطلع می و  که پس از چندی جست  مخفیانه به سمت ایران آید و عاجزانه در پی برزو بگردد تا این

س از چندی با زنی رود و پ جا می شهرو که به عشق پسر همه خطرات را به جان خریده به عنوان بازرگانی به آن. گشته است

جا اسیر است، او راز خود را با زن رامشگر در  گردد جایی که برزو در آن آمد دارد آشنا می و  رامشگر که به ارگ و کاخ زال رفت 

پذیرد که به او کمک کند؛ روزی که  خواهد زن رامشگر چون عشق شهرو به فرزندش را بیند می گذارد و از او یاری می میان می

کند و برای صحت حرفش نیز انگشتری مادرش را نشان  جا باخبر می رود بررزو را از وجود مادر در آن شگری به ارگ میبرای رام

انجامد؛ و برزو با  هایی می که به فراری دادن برزو پس از ماجرا کند تا این ها چند بار دیگر نیز ادامه پیدا می دهد این مالقات می

ای جز برمال کردن راز درون  شهرو که چاره. گرداند د، اما تقدیر آن دو را در راه با رستم مواجه میگذارن مادر خود پا به فرار می

رستم که شباهت برزو را با . کند دهد  و راز خود را در نزد رستم و برزو آشکار میسینه خود ندارد انگشتر سهراب را نشان می

 .رسد به پایان میکشد و داستان  بیند اورا به آغوش می پدرش سهراب می

 نامه سام

ی خواجوی کرمانی در قرن  بیت سروده41311ای به بحر متقارب شامل  نامه، مثنوی ی عاشقانه و حماسی سام منظومه

های متعدد و  و شرح جنگ_دختر فغفور چین_دخت  هشتم هجری شمسی است در باب سام نریمان و عاشق شدنش به پری

ای از این حوادث اشاره  ه در طی ماجراهایی پر از کشمکش بیان شده است در ادامه به گوشههایش در راه رسیدن به او ک دلیری

رود  جا پیش می شود و این دلدادگی تا آن افروز شیفته و واله سام می ای به نام عالم ماجرا از این قرار است که پری. خواهیم کرد

دهد در  شود و عاشقیش را شرح تام می پس بر او ظاهر میکشاند س که او سام را از نخجیرگاه با جادو به قصر خود می
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اعتنا  به عالم افروز در پی نام  این نگار است وپس   بی. افتد جاست که سام ناگاه چشمش بر نقش نگاری بر دیوار قصر می همین

افروز و عشق  و به عالمگردد  دخت دختر فغفور چین است سام عاشق وشیدای او می یابد که نقش از آن پری وجو در می از پرس

قلواد و قلوش دو یار همیشگی و وفادار سام . کند گردد  و عزم چین می دخت می نهد و پریشان احوال در پی پری او وقعی نمی

دهد  در طول مسیر ماجراهای بسیاری رخ می. روند دخت می کنند و با سام در پی پری چون حال او را بینند او را همراهی می

های فغفور چین است که با سام سر دشمنی دارد و در  بوط به کینه و مکر عالم افروز است و قسمتی نیز از حیلهکه قسمتی مر

خواهد  آورد وکمک می ها  با چشمان گریان روبه درگاه خداوند می ی این نامالیمتی بینیم که سام در برابر همه همه جا می

های  های فراوان و آزمون های زیاد وکشمکش داستان باالخره پس از سختیگیرد در پایان  وهربار گشایشی پیش رویش قرار می

 .رسد دخت می مشقت بار سام با پختگی کامل به وصال پری

 شخصیت و انواع آن

اخالقی که فرایند عمل مشترک طبیعت  و عادات فردی، یعنی مادی و معنوی و صفات ی غرایز و تمایالت و به مجموعه

کنند و وی را از دیگر افراد  وثی و طبیعت اکتسابی است، و در کردار ورفتار و گفتار و افکار فرد جلوه میانسانی و اختصاصات مور

کند معموالً یک انسان است و  شخصیتی که در داستان مشارکت می(. 233: 4931یونسی،)گویند  سازند شخصیت می متمایز می

های مختلف  کند؛ بنابراین گونه های مختلف شخصیتی را خلق می ها تیپ های گوناگونی دارد که این ویژگی هویت و ویژگی

شخصیت استا، شخصیت پویا، شخصیت قالبی، شخصیت مکمل، شخصیت راوی، شخصیت قراردادی، : شخصیت عبارتند از

جا که  از آن .شخصیت نوعی، شخصیت متضاد، شخصیت کلی، شخصیت فرعی، شخصیت قهرمان و شخصیت ضد قهرمان

 . کنیم هش بررسی شخصیت قهرمان و ضد قهرمان است؛ بنابراین تنها به معرفی این دو نوع شخصیت بسنده میموضوع این پژو

 شخصیت قهرمان

گویی  ی داستان در شیوه. رود به هدف غایی داستان نایل شود برد و انتظار می شخصیتی است که کنش داستان را پیش می

ی قهرمان یا پهلوان در گفتار روزانه به معنی انسانی شجاع و برجسته به  واژه. غربی قهرمان عموماً شخصیت اصلی داستان است

پروا، شجاع وقادر به انجام اعمال  قهرمان در ادبیات کالسیک به صورت فردی تعریف شده است؛ قوی، بی. رود کار می

برانگیز جسمی مشخص  او با صفات برجسته و واالی اخالقی و با خصوصیات تحسین. ماجراجویانه و مختص قهرمانان

اگر گفتار و کردار و پندار را ابعاد اصلی داستان به شمار آوریم، قهرمان حجمی است که از (. 243: 4936میرصادقی،)شود می

آید و اگر  بخواهیم شخصیت قهرمانی داستانی را به بررسی گیریم ناگزیر از مراجعه به کار و  حاصل ضرب این ابعاد به دست می

 (.339: 4963سرامی،)سان هر قهرمان تمامت داستان خویش است  ه او خواهیم بود بدینسخن و اندیش

های شکوهمند رزمی ودالوری هستند، که در راه پاسداری از آب و  آفرین رخداد های حماسی، نیز نقش قهرمانان داستان    

کوشند و از لحاظ  و دیگر مکارم بشری میخواهی، کرامت انسانی  آزادی، عدالت: های معنوی چون خاک فرهنگ اخالق و ارزش

در تراژدی در مجموع قهرمان، (. 21: 4934رزمجو،)بینی، اعتقادات دینی و آداب ورسوم، نمایندگان مردم خود نیز هستند جهان

 (.211: 4934داد،)انسانی بهتر وبرتر از انسان عادی است 

 های قهرمان ویژگی

های باستانی مورد پرستش  دایانی فنا ناپذیر و الوهی هستند که بعضاً در فرهنگقهرمانان در آثار حماسی در واقع نیمه خ

ای و یا تاریخی که در مواجهه با خطرات سخت یا   های افسانه بعدها قهرمان مرد و زن برای اشاره به شخصیت. گرفتندقرار می

در سفری شرکت کرده و در این سفر به جنگ با ها معموالً  این. کار برده شد های ضعیف قرار گرفته بودند، به حتی موقعیت

ها  های آن  داستان. گردند ی خود باز می کنند و در نهایت به مکان اولیه پردازند، هوادارانی را به گرد خود جمع می دشمنان می

ه مردم قدرت وشجاعت خود مورد توج،ی هوش گوید که به واسطه هایی سخن می حاوی پندهای اخالقی است و از فرا انسان

 (. 2: 4933دادور و مقدم،)گیرند  قرار می

. تر از سایر مخلوقاتند بنابراین نیروی بیشتری نسبت به آنان دارند قهرمانان حماسی و اساطیری عموماً تنومند و بزرگ

 .خوانیم نامه می چنان که در سام

 نیاارست شاد چارخ با او دچاار چو ده سال عمرش گذشت و چهار
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 به زر بخشی آب از کریمان ببرد ست از دلیاران ببردبه سر پنجاه د

 شاه چارخ را در رباودی ز زیان چناان شد که گر برگشودی کمین

 (. 32: 4936نامه، سام)

 .شود و تن او بسیار ستبر و عظیم استکند که برزو از مادر زاده میاین ابیات زمانی را توصیف می

 افااروز باارزوی خورشیااد روی دل باه فارمان یازدان جادا گشات از او

 قااوی بااازوانااش چاو ران هیااون برش چون ابر شیر و چهره چو خون

 میاااان الغار و ساعاادش پهلاااوی باه بااااال بلنااد و بااه باازو قااوی

 ی آب باوداگاار چنااد چاون قطاره به شکل و باه هیئت چو سهراب بود

 قاوی سینه گشات و قوی کتف و یال ات سالچو شد عماار برزوی بر بیس

 به تن همچو کوه و به چهره چو خون ستاااده بر دشات هامچاون هیااون

 به تن چون درخت و به بازو چو شاخ قاااوی گااردن و سیناه و باار فراخ

 درختیااش در دساات ماننااد گارز گشاااده باار و ساااعد و یاال و بارز

 هماای شاااخ بشکسات آن سارفراز    ی بااااازوان درازباااادان پهالااااو

 (.92: 4939برزونامه،)

ی توان و نیروی او این های عادی متفاوت بوده است که درباره بانو گسشپ نیز مانند سایر قهرمانان حماسی با دیگر انسان

 .گونه سخن رفته است

 در بیشه شیرکه زنهار از او خواست  به اندک زمااانی چنااان شاد دلیر

 یاال پهالااوان بااانااوی نااماادار شااان باود عازم شکار هارآنگاه که

 ساار و مااوی در خود کردی نهان چو مردان به جوشن شدی در زمان

 باه هام هار دو کاردناد عازم شکار دو گاارد هزباار افکان و ناااماادار

 (. 36: 4932نامه، بانوگشسپ)

ترین  ترین سپر،سنگین تر گرز،سریع ترین شمشیر،محکم ترین ابزارهای جنگی زمان برنده ترین و قویقهرمانان عموماً به

 .چنانکه مرکب سام معرفی شده است. مرکب را در اختیار دارند

 فرستاده باد شاااه مغارب زمین منوچهار را مرکاب که سرین

 ردزمیاان کوب و دریاابر اندر نب یکاای بادپاا برق هامون نورد

 به جلوه چو طاووس نامش غراب به رفتار کبک و به پویه عقاب

 رکاباش ز یاقاوت و زرینش لعل فکنده بر او جل ز دیبای لعل

 که آن مارکب او را سزا دید شاه به سااام نریمان ببخشید شاه

 (.39: 4936نامه، سام) 

 اسب قوی و در خور لیاقت برزو

 ن بود در خور پهلوانچنان چو دو پیل گزیده به برگستوان

 (. 113: 4939برزونامه،)

 :در مجموع قهرمان ملی کسی است که از صفات زیر برخوردار است

در ابیات زیر نژاده و اصیل بودن سام بیان شده . قهرمان باید نژاده و واال گوهر و از دودمانی اصیل و تربیت یافته باشد

 . است

 شاه بلاخ آن زمان که از دختار چنین گفت موبد مرین داستان

 برآورد هر کس به شادی سرود که سام یل آمد همی در وجود

 (.32: 4936نامه، سام)
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برهمین اساس هر . شود و بانوگشسب نیز دختر رستم است ی رستم محسوب می در برزونامه نیز برزو فرزند سهراب و نوه

 .سه قهرمان دارای دودمانی اصیل و نژاده هستند

از کودکی در پناه مربی و آموزگار شایسته پرورش یافته و روح و جسم او در : قهرمانان حماسی عبارتند ازهای  دیگر ویژگی

ی انسانی و پندار و  به جوانمردی و صفات بایسته. های بدنی پاکیزه و نیرومند گردیده است های اخالقی و ورزش اثر آموزش

های  دار و خداشناس است و برای دست یافتن به پیروزی دین. ا استپیم بردار و پیوسته در طریق درستی ره گفتار نیک نام

میهن پرست و مردم . ی خوب کشور وفادار و پایبند است ها ونظام  نسبت به آیین. درخشان همیشه به یاری یزدان تکیه دارد

کشد و  که باشند سر برمیپاسدار داد و دشمن بیدادگر است و برضد ظالمان در هر مقام . دوست و جانبدار مصالح کشور است

در میدان هنر نمایی و . هراسد تاز میدان است و به هیچ روی از رویارو شدن با خطر نمی در شجاعت و یکدلی یکه. افرازد قد برمی

 (. 111: 4936میرصادقی،)خدمت به کشور بارها پیروز شده است و پیروزی و افتخار به بار آورده است

 و اصلی بودنانواع قهرمان به لحاظ فرعی 

قهرمان اصلی . دگوین قهرمان اصلی می است؛ تنش و جدالدر  ضدقهرمان با هموارهکه را  ها حماسهشخصیت اصلی 

انگیزاند؛ قهرمان اصلی در محور داستان قرار  خواننده را نسبت به خود برمی شخصی است آرمانی در تفکر هر ملتی که عواطف

و قهرمان فرعی شخصیتی است که در کنار قهرمان اصلی و همپای او قدم  چرخد گیرد وتمام اتفاقات و رویدادها حول او می می

در سه اثر . گیردکارهای او را بر عهده میدارد و همیشه همراه است و در مواقع اضطراری و در زمان نبود قهرمان اصلی برمی

 .نامه قهرمان از نوع اصلی است نامه، برزونامه و بانوگشسپ سام

 نامه نامه، برزو نامه و بانوگشسپ نوع قهرمان به لحاظ کنش در سام

ن به طور ی جنگجویی و دالوری دارد و در روند داستا در هر سه اثر حماسی قهرمان دارای کنش جدالگری است و روحیه

سام در راه رسیدن به معشوق خویش با دیو و پری و نیروهای انسانی در . مداوم درگیر جدال با دشمنان پیش روی خویش است

با دشمنان خویش که در هر ( برزو و بانوگشسپ)های اصلی  نامه نیز شاهد جدال شخصیت در برزونامه و بانوگشسب. جدال است

 . و ضدقهرمان معرفی شده است؛ هستیمدو داستان رستم به عنوان دشمن 

 یاریگران قهرمان

رسانند تا مانع  شوند و او را یاری می فرد یا افرادی که به محض به خطر افتادن قهرمان اصلی یا جدالگر وارد مهلکه می

است در این پردازند و ممکن  کشته شدن قهرمان یا قهرمانان گردند و حتی در صورت کشته شدن قهرمان خود به مبارزه می

  .های درونی و بیرونی خاصی وارد مهلکه نبرد می شوند اینان هر یک با انگیزه. میان جان خود را نیز از دست بدهند

 انواع یاریگران قهرمان به اعتبار شخصیت

 :اند که عبارتند از یاریگران قهرمان را به اعتبار شخصیت به چهار گروه مجزا تقسیم کرده

 یاریگر انسانی

های مختلف و البته همگی در جهت یاری رساندن به  های انسانی هستند که با انگیزه هرمانان این دسته شخصیتق   

 . دهند های فراوان در این زمینه از خود نشان می قهرمان اصلی در کنار او هستند و از خود کذشتگی و رشادت

 یاریگر حیوانی

انگیزی که حامی ویاریگر  حیوانات شگفت. نقشی را بر عهده دارندهای حماسی حیوانات نیز  گاهی در روند داستان   

جا که   کنیم آن خان رستم به وضوح مشاهده می دهند واین را در هفت قهرمان اصلی هستند وگاه حتی جان قهرمان را نجات می

نگی که اسفندیار را از شبرنگ بهزاد، شترپیشاه. برد رخش با حمله به شیری که قصد جان رستم را دارد آن را از بین می

پذیرد، سیمرغ که زال سپید موی را  سرنوشت شوم خویش در داستان آگاه کرد، گاو پرمایه که پرورش فریدون باشیر خویش می

 .اند توان به آن اشاره کرد همه  و همه از این دسته دهد و صدها نمونه دیگر را که می پناه و پرورش می

 یاریگر طبیعی

هایی  پدیده. رسانند آیند که در پیشبرد هدف قهرمان او را یاری می های طبیعی به حساب می اصر و پدیدهآن دسته از عن   

توان  های ملموس و عینی که می نمونه. بیابان، کوه، ا ر، درخت و یا آب: سرما ویا گرمای یاری رسان؛ و عناصری چون: همچون

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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کند،  ی آن است، دریایی که گذر خویش را بر کیخسرو آسان میی آب زندگانی که اسکندر درپ چشمه: به آن اشاره کرد

برد و یا کوهایی  آورد و با آب آن تشنگی و ماندگی را از بین می ای که رستم به رهنمونی غرم به سوی آن روی می چشمه

و پرورشگاه  ضحاک ماردوش و کنام سیمرغ: کیقباد و زندان شاهان بیدادی چون: البرز که پناهگاه شاهانی چون: همچون

 (.316: 4963سرامی،)دستان سام بود اشاره کرد

 (ماورالطبیعی)یاریگر مابعدالطبیعی

نماید و  ها طبیعی نمی قهرمان مابعدالطبیعی یا ماورالطبیعی آن دسته از قهرمانانی هستند که نقش آنان در روند داستان   

های  متعارف چون دیو و اژدها هستند و یا گیاهان و پدیده این قهرمانان یا در هیئت جانوران غیر. با منطق سازگار نیست

 . گردند اند و یا در کالبد انسانی غیرطبیعی و یا جادوان ظاهر می جان طبیعت بی

 نامه به اعتبار شخصیت نامه، برزو نامه و بانوگشسپ یاریگران قهرمان درسام

در این مسیر یاریگرانی را به همراه داشت که اصلی ترین گذارد، سام قهرمان که برای رسیدن به پری دخت قدم در راه می

ای به نام فرهنگ نیز چون حال زار او را  آنها قلواد و قلوش دو یار همیشگی و وفادار سام هستند و در کنار این دو انسان دیوزاده

آغاز این راه اسبی راهوار و ثروتی  منوچهر نیز در. روند نماید و با سام در پی پریدخت می بینند وی را همراهی میدر عاشقی می

خواهر پریدخت نیز بسیار برای طی این مسیر بسیار نقش . دهد که در این مسیر بسیار برای او مفید و موثر بودعظیم به او می

 .موثری را ایفا کرد

ها به یاری  برزو  رانیاند، تو های حماسی که یاریگران قهرمان ایرانی نژاد بوده بر خالف سایر داستاندر برزونامه نیز 

دهند ولی برزو در آخر داستان با شناخت اصل و نژاد خود شتابند و به وی در راه شکست ایرانیان به خصوص رستم یاری می می

رساند و عالوه بر او  یاریگر اصلی برزو در این حماسه بانوی رامشگری است که او را به مادرش می. گرددها باز می به سمت ایرانی

 .ر برزو نیز در آزادی او بسیار تاثیر گذار بودماد

 .ی پیشین بانو گشسپ به جز برادرش فرامرز یاریگر دیگری نداشته استنامه بر خالف دو حماسه در بانوگشسپ

 یاریگر به اعتبار کنش-انواع قهرمان

 : هایی وجود دارد که عبارتند از به اعتبار کنش نیز برای قهرمان زیر مجموعه

 اریگر مشاوری-قهرمان

ی طریق در موارد جنگی، سیاسی و سایر مواردی  گیرند و با ارائه فرد یا افرادی که طرف مشورت قهرمان اصلی قرار می   

ی  ها معموالً این نقش برعهده گویند؛ درحماسه رسانند قهرمان مشاور می که قهرمان به نوعی با آن درگیر است به او یاری می

 .و در مراحل بعدی بزرگان و سرداران کشور باشد وزیران قهرمان می

های ظریف خویش به سام کمک نمود اسبی بسیار ارزشمند و راهوار را نیز به وی  منوچهر شاه عالوه بر اینکه با مشاوره

 .هدیه داد

 چو چوگان برآمد به زریناه کوی شاه روم بار ابلاق تیاز پاوی

 ه مغارب زمینفرستااده باود شا مناوچهر را مرکاب که سرین

 زمیان کاوب و دریاابر اندر نبرد یکای بادپاا بارق هامون نورد

 به جلوه چو طاووس نامش غراب به رفتار کبک و به پویه عقاب

 رکاابش ز یاقاوت و زینش ز لعل فکناده بارو جل ز دیبای لعل

 که آن مرکاب او را سازا دید شاه به ساام نریماان ببخشید شاه

 (.39: 4936نامه، سام)

 منوچهر شاه: یاریگر قهرمان

 ایرانی -انسانی : شخصیت

 مشاور و متحد: کنش

 :یاریگر سپهدار-قهرمان
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ای از سران لشکری وکشوری  گاه پهلوانان ملی ایران عده(. 13: 4933معین،)رئیس لشکر که امور جنگ به او مفوض باشد 

جویی،شجاعت، شیردلی و وطن پرستی نیز  کم نظیرند بلکه در جنگهمال و  هستند که نه تنها در زور و بازوی پهلوانی بی

 .شوند مردانی برگزیده و نام آور محسوب می

دهد و تعداد زیادی از دیو ها به دست این دو کشته شد؛ نامه بعد از درگیری که میان قلواد، قلوش و دیوها رخ می در سام

قلواد در این .ر خود را جمع و به سمت سپاهیان قلواد حمله کردنهنکال که از شنیدن این موضوع بسیار عصبانی شد لشک

 .شودجریان توسط نهنکال دستگیر، و پس از آن توسط سام یل آزاد می

 جهان شد ز من پر خروش و غریاو ماارا ناام باشد نهناکال دیاو

 ای از جگار بارکشیااد یکای نعااره چااو قلاواد گفتاار او را شنید

 ناوشتااه بار آن ناام شیااداسپاای تیار گرشااسپیبار آورد یاک 

 باازد بااار بار دیاااو تیاااره روان به چاچی کمان راند اندر زمان

 درآمااد نهناااکال بااا دستبااارد نشاد کاارگار تیار قلاواد گرد

 که قلااواد باود انادر آن کاماکااار کجااا انادر آن کشتای نامدار

 ربودش ز کشتی همان دم شگفات ال را گارفتکمارگاه قلاواد ی

 که انادازدش سااوی بحاار گااران بار آورد بر روی دستش روان

 فتااادش یکاای آتاش انادر نهاااد مگر سام را دیده بار وی فتاد

 در آمااد بادان دیااو باا دستباارد بار آورد گاارز نریامان گارد

 دش ز کااف پهلاااو زابلااایفتاااا بازد بار نهناکال گاارز یلای

 (.919: 4936نامه، سام)  

 قلواد : یاریگر قهرمان

 ایرانی -انسانی : شخصیت

  سپهدار: کنش
کند که نویسد و از او دعوت میفغفور چین که برای سام نقشه کشیده است تا او را به بند بکشد، به نزد سام نامه ای می

کند، همین کار باعث جنگ سام با فغفور چین و یز با نامه ای سام را از این کار آگاه میپری نوش ن.برای مهمانی به کاخ او برود

 .شتابند در این جنگ فرهنگ دیو زاد و تمرتاش به یاری سام می.شوددستگیری فغفور می

 ز خون دشت چین شد همه لعل رنگ برانگیااخت لشکاار درآماد به جنگ

 ااردنااد انادیشااه از تیاا  و تیاارنک تکااش خااان جنگاای و سااام دلیر

 جهاااان باار هاژبار افکنان تنگ باود دو روز و دو شب هم چنان جنگ بود

 همااه همچاااو شیاران پاارخاشخاار دالور سپاااااهاای همااه ناااماااور

 کااه چاون او نبااد در گاه دستابارد کجااا پیشاارو باود فرهنااگ گاارد

 کااه او را به دل رای پااارخااش باود ده تمااارتاااش بااودپاس دیااااوزا

 کااه فغفااور مااانا ماار او را نااهفت هماااناا ز غاام بااا دل خویش گفت

 بااه پاارده در آورد باار دوش بساات باااه داروی بیهوشیااش بست دست

 اااار ختاااابیااااماااد باااار شهااری دم صبااااح ماننااااد باااااد صبااا

 که بستاام شهاااا دست فغفاور چین دعااا کاارد و زد پاارده را بار زمین

 (.                                  931-913: همان)

 تمرتاش، فرهنگ: یاریگر قهرمان 

 (تمرتاش)انیرانی  –انسانی : شخصیت

 (فرهنگ)دیو  –ماورءالطبیعی : شخصیت
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 سپهدار: کنش

  جدالگر یاریگر-قهرمان

، نبرد  پیکار جستن.4در معنای « جدال کردن»جنگ و پیکار و.2داوری، خصومت،نزاع، ستیزه .4در معنای « جدل»واژه 

فرد، عنصر یا (. 924: 4933معین،)جویی پرخاش.1پیکارجویی، خصومت، کشمکش .9داوری جستن، ستهیدن .2کردن 

کینه، طمع، دشمنی، حرص، حسد، دفاع از قهرمان و یا انتقام از دشمن :های بیرونی یا درونی چون موجودی که بر اساس انگیزه

پردازد  های بیرونی چون دستور قهرمان سپهدار یا قهرمان اصلی به طور مستقیم رودررو به نبرد با ضدقهرمان می ویا با انگیزه... و

ی درونی و بیرونی  ها ان جدالگر به آن انگیزهی این نبرد گاه ممکن است به پیروزی و موفقیت بینجامد و در نهایت قهرم و ثمره

که بخاطرآن نبرد کرده است دست یابد گاه نیز ممکن است حاصل نبرد او با ضدقهرمان جراحت ویا حتی مرگ اورا به دنبال 

ای های موجود در او محرک خوبی هستند بر نماید این است که انگیزه چه که به صورت واضح ومبرهن رخ می داشته باشد؛ آن

بسیاری از . پردازد گذارد و دلیرانه به ستیز در میدان جنگ می نبرد وستیز بادشمن آن چنان که جدالگر جانش را در میان می

 : مانند. توان در این گروه قرار داد قهرمانان را می

 خروشید بر وی که ای رزم ساااز به ناازد فرستااو چااو آمد فااراز

 ز مااا ناماداری ساار انااداختای تاایدرفااش و تبیااره باار افراخ

 بر انگیخاات قلااواد اساب نبارد سنااان در ربود و بدان حمله کارد

 در آمااد ز جااا باز کارده سناان در انداخاات در یاال مرکب عناان

 ی جاان ربایباار آورد آن نیاازه ز ناااگاااااه قلااواد رزم آزماااای

 ی او برون شد ز پشتکه از سینه یل درشاتچنان زد بر او نیزه آن 

 (.293: 4936نامه، سام)

 قلواد: یاریگر قهرمان

 (ایرانی)انسانی : شخصیت

 جدالگر –مشاور : کنش

 .خوانیم در برزونامه نیز می

 بدو گفات کای شااه توران سپاه بگفت ایان و آمد به نزدیک شاه

 د جویند کینکااه در دشت آور گزین کان دلیران تااوران زمین

 سپاار داشتن پیش تیار خدنگ بادان تا مرا سااز  و آیین جناگ

 به دستااور پیااران ویسااه نژاد چااو بشنیاااد زو شاااه آواز داد

 دلیااران و گااردان توران زمین که جنگاوران از سااران برگازین

 دگاار بااارمان شرزه شیار دلیر چو هوماان ویساه چو کلباد شیر

 کاه از شیار شارزه نتابناد روی چو گرسیوز و چون دمور و گروی

 

 ز لشکاار گازین کارده ده پهلوان

 

 بادان تا بگاردناد باا آن جاوان

 (. 231-239: 4939برزونامه،)

 ...کلباد، هومان، گرسیوز و: سپاهیان لشکر مانند: یاریگران قهرمان

 (توران)انیرانی  –انسانی : شخصیت

 رجدالگ: کنش

 یاریگر اغواگر-قهرمان

گرفتند؛ این دسته از قهرمانان کارشان اغواگری  کار می اغوا وفریب یکی دیگر از ترفندهای جنگی است که جنگجویان به    

کنند این هدف گاه ممکن است تنها  و فریبندگی ضدقهرمان و یا یاران اوست و  در پشت این فریبندگی هدفی رادنبال می
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در هرحال نیرنگ در جنگ مشروع .خصم و گاه نیزپیروزی نهایی قهرمان و لشکریان را در پی داشته باشد نجات خود ازچنگال

جا که خالف مردانگی نباشد فتح را باید به هر قیمت به  کاربرد تا آن بایست در برابر لشکر دشمن به شناخته شده است و می

 (. 99: 4931ندوشن، اسالمی)دست آورد 

اد شدن از قید و زندان سهیل قلعه دار به سوی قصر پری دخت حرکت کرده و شروع به مناظره با پری سام بعد از آز    

-خواند و از او مییابد سام با قمر رخ به عشق بازی پرداخته است، سام را هوس پرداز میپری دخت که درمی.کنددخت می

آورد، در برابر های مخصوص خود را میسام نیز که بهانه. زدخواهد که قصر او را ترک کند و به هوس بازی با دختر سهیل بپردا

آید؛ که بعد از  دهد؛ که یکبار سام و بار دیگر پریدخت به بند میپری دخت کارگر نیست و بین عاشق و معشوق مصافی رخ می

 .شود این مصاف دوباره بین آنها صلح و آرامش برقرار می

 یاارو بارآورد و زد باار زمیانباه ن چااو بااد وزان در ربااودش ز زین

 سرش را ز تن خواست ببریاد پست به کااردار بارق از تکاااور بجسات

 پاری دخات مغفاار ز سار برگرفت یال مهاار پارور چاو خنجر گرفت

 شاب قیاارگاون گشات روز سفیاد تو گفتای بار آماد فاروزناده شیاد

 ر تاو دخات فغفااور چیانمنام یاا ای یال پاک دین: بخندیاد و گفت

 نداناام کاه باا دیگاران چاون کنی تو کیان با پاری دخت موزون کنی

 خاروشیاد و آهاای ز دل بارکشیاد چو سام از پری دخت ماه این شنید

 (. 434-433: 4936نامه، سام)

 .(کندکه در این قسمت از ماجرا به صورت ضد قهرمان ظهور می)پری دخت : یاریگر قهرمان

 (چین-انیرانی)انسانی : شخصیت
 .(دهدشود برای جلوگیری از مرگش سام را فریب میدر زمانی که پری دخت در دستان سام اسیر می)جدالگر و اغواگر : کنش

 یاریگر متحد-قهرمان

یاری ...ات جنگی وای به قهرمان اصلی با سپاه، ابزار و وسایل و ادو این گروه نیز فرد یا افرای هستند که با هر انگیزه   

رسانند؛ این گروه گاه از سر میل و رغبت وگاه با زور و اجبار و از سر ترس جان خود با قهرمان هستند و به ظاهر متحد اما  می

 .در باطن ناراضی به این اتحاد هستند

د منوچهر شاه برگردانند سام شتابند و قصد دارند که سام را با خود به نزنامه زمانی که لشکریان سام به یاری او می در سام

( معشوقه اش)خواهد پریدخت  گوید که قصد دارد با قلواد یاریگر همیشگی اش به سمت چین برود و می کند و میمخالفت می

 .را بیابد

 برآمد به یک ره خروش از سپااه جدا شد از ایشان یال صف پناه

 واد باودکه ناماش گرانماایه قلاا یکای گ ارد بر ساام همازاد بود

 به میدان به هم کرده آهنگ تیار ز یک دایه با یکدگر خورده شیر

 به ساوی ختاا همارهش رو نهاد سااراندر پای ساام فاارخ نهااد

 (. 69: همان)

 قلواد:یاریگر قهرمان

 ایرانی -انسانی : شخصیت

 متحد: کنش

  یاریگر ابزاری-قهرمان

ی ابزاری دارند و در جهت مبارزه با ضد قهرمان در خدمت قهرمان اصلی و  جنبهشود که اصوالً  به فرد یا افرادی گفته می

 .گیرند؛ معموالًسپاهیان در این دسته هستند سپهدار قرار می

 یاریگر عاشق-قهرمان
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 پردازد تا که شاید ای واال به جنگ وستیز با ضدقهرمان می قهرمانی که به دنبال عاشقی و شیفتگی و دلدادگی به معشوقه  

 .ی  او برای نبرد وجود معشوقه والتفات او به قهرمان است به عبارتی تنها انگیزه. مورد پذیرش و توجه او قرار گیرد

باشد به قلعه رفت و با سام به قمر رخ که دختر سهیل قلعه دار بود زمانی که خبردار شد سام دربند و اسیر پدرش می    

ی سه روز با من باش ی پری دخت نیستم اما تو به اندازهمن هرچند در حد و اندازه ای سام پهلوان: گفتگو نشست و به او گفت

سام نیز سه روز با قمر .دهم بعد از این سه روز تو را آزاد کنمو به عیش و خوشی بپرداز؛زیرا من عاشق تو هستم و به تو قول می

 .اسب دریافت کرد و به سوی قصر پری دخت حرکت کرد رخ به عیش و نوش پرداخت و بعد از آن آزاد شد و از قمر رخ سالح و

 

 دو عالم به یک جام می کم زدند به خلاوت سه روز و سه شب دم زدند

 چهااارم باه رفتان گرفتناد سااز سه روز و سه شب بودشان عیش و ناز

 بیاااورد دستااای سااالح تمااام پس آنگاه به سام آن بت خوش خرام

 سمنااد زمیان کاوب دریاا گاذار چااو اباار بهااار دگااار باادپاایااای

 پس آنگه گرفتش در آغاوش تنگ بیااااراستااش تاان به آالت جنااگ

 گرفتاش در آغااوش و پدرود کرد لبااش بر لااب شکااار آلااود کاارد

                           (.                                                            432-463: همان)     

 قمر رخ: یاریگر قهرمان

 (انیرانی)انسانی : شخصیت

 ابزاری، عاشق:کنش

 یاریگر راهنما -قهرمان

فرد یا افرادی که پس از ستیز با ضدقهرمان و گرفتار شدن از ترس جان خویش ضد قهرمان را در رسیدن به هدفش  

 .کنند تاحدودی یاری می

شود و در حالی که بیند، او با شوریدگی و بد حالی بیدار میرود و در خواب پریدخت را میب میسام در قصر خود به خوا 

در همین حال به . گذارد شود و سر به کوه و دشت میاست با چشم گریان سوار بر اسب می از غم عشق پریدخت بی تاب

. اد او ایرانی است ولی در چین مقام و سکنی داردرسد که سرپرست آن شخصی به نام سعدان زنگی است که اصل نژکاروانی می

خواهد که با کاروان او همراه شود و به تنهایی به مسیر ادامه ندهد زیرا در سعدان که مردی بازارگان است با دیدن سام از او می

اینکه از کار و بار خود با سام  سعدان بعد از. کند که تعداد زیادی از کاروانیان را کشته استراه دیوی به نام ژند جادو زندگی می

سام نیز خود را ویس .ی خود سخنی براندخواهد دربارهدارد که موبد دختر فغفور چین است از او میگوید و بیان میسخن می

گوید از وجود دیو در راه ملول نباش خواند و به سعدان زنگی می کند و خود را هواخواه دختر فغفور چین میویسان معرفی می

 .آورممن دمار از دیوان بر می

 بر آهنگ جاادو شده جنگ جااوی وزان جا به گنجینه دژ کرد روی

 همااه کاوه دریااای آتاش بادیااد هماای سام چون نزد قلعه رسید

 ز تااابااش فلاک در خاروش آماده جهاان را بادید او به جوش آمده

 ن ز دل برکشیاادافشااتا دم آتااش چو سااام نریمان چنان حال دیاد

 چااو دریااای آتااش برآمد ز جاای باارآشفات باار مارکاب باادپاای

 و سرکش براناداعنااان باارزد و دی هماای نااام یازدان فراوان بخواند

 نادیااد از فروزنااده آتاش نشاااان چااو بگذشت آتاش سر سرکشان

 شد به سوی حصاار پس آنگاه برون  بساای آفاریان کارد بار کااردگار 

 خروشان چو شیر و غریوان چو رعاد گاارد ز ناگاااه برآماد یکای تیاره

 بااه گاارد انادرون ساام نیرم بدیاد در آن گاارد تیااره یکی بنگاارید
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 یکاای دیااو پتیااااره ماننااد قااار  به دستاش سیاه اژدهایی چو ماار 

 ارآورد آن ابااار بااارنااده خاونباا به هااامون درآمد فاارود از ستون

 سر و دست و دوشش به صحرا فکند باازد باار کماارگاااه ژنااد نژناد

 روان آفااارین کاااارد باار دادگاار چااو ناچیاز شد جادوی خیره سر

         (.                                                                                4444: همان)

 سعدان زنگی: یاریگر قهرمان

 ایرانی -انسانی : شخصیت

 راهنما: کنش

 ضد قهرمان

قهرمان حماسی عالوه بر آن که در مسیر پهلوانی خویش یاریگرانی . کند شخصیتی است که در برابر قهرمان قد علم می

بیشتر از یاریگران اوست که بیشتر این ضد  داشته، دشمنان و به عبارتی ضد قهرمانانی نیز داشته است که تعداد آنها بسیار

خوانی است و در دشمنی  توران و تورانیان نیز نماد پررنگی از دشمن غیرایرانی برای هر حماسه. اند ها دیو و جادوگر بوده قهرمان

رای همه واضح و آشکار نام توران با ضدقهرمان انیران گره خورده است و این ب. اند با ایران سهم بسزایی را به خود اختصاص داده

در حماسه ملی . شود دیده می-شاهنامه-ی ملی ایران ها از جمله حماسه نبرد وتقابل ایران و توران در جای جای حماسه. است

اند دشمنان  ی اقوام ایران درون مرزهای ایرانشهر و در چارچوب خوی و منش و نژاد ایرانی یگانه شده چنان که همه ایران هم

یوسفی و )اند  ها هستند معرفی شده ه صورت قومی یگانه که تورانیان نام دارند، و دیگر انیرانیان متحد آنایران نیز ب

 (. 13: 4933دیگران،

هرکس که با (. 434: 4934داد،)است( قهرمان)ضد قهرمان شخصیت شریری است که مخالف و معارض شخصیت اصلی

گیرد و  ی قهرمان نمایش را می او کسی است که جلوی اقدامات مستبدانه ورزد، شخص مخالف نام دارد قهرمان داستان مخالفت 

نامه شخص مخالف هم مثل قهرمان  گیرد؛ درهنرنمایش کار می قهرمان تمام قدرت، فکر، نیرنگ و تمام قوای خود را بر ضد او به

. ف باید دشمن سرسخت یکدیگر باشندرحم باشد و قهرمان و شخص مخال باک و بی ی او بی باید قوی و درصورت لزوم به اندازه

:   نماید یونسی ضد قهرمان را اینگونه معرفی می. گیرد در حقیقت ضد قهرمان رقیب مهمی است که در تضاد با قهرمان قرار می

ی متفاوت به مبارزه با قهرمان  ها کند و به صورت مستقیم خود یا افرادش با نیت فردی که در مقابل قهرمان قدعلم می

. شود در او خوی و منش اهریمنی به وضوح دیده می.گیرد ردازند؛ واز نظر صفات و اعمال در نقطه مقابل قهرمان قرار میپ می

(. 32: 4931یونسی،)تواند در نقش ضدقهرمان سپهدار،اغواگر و جدالگر نیز ظاهر شود  ضدقهرمان اصلی عالوه بر نقش خود می

کند که برای جلوگیری از  باب قهرمان آوردیم در مورد ضدقهرمان نیز صدق میبندی که به اعتبار شخصیت وکنش در  تقسیم

 .  شود وار به این موارد اشاره می تکرار تنها فهرست

 انواع ضد قهرمان به اعتبار شخصیت

ضد قهرمان یاریگر به اعتبار . شود ی ضد قهرمان اصلی و ضد قهرمان یاریگر تقسیم می ها به دو دسته ضد قهرمان

ضد قهرمان انسانی . استو ماوراءالطبیعی  طبیعی،ضدقهرمان انسانی، حیوانیهایی دارد که شامل  ت، زیرمجموعهشخصی

در بخش ضدقهرمان ماوراء الطبیعی . شود تقسیم می...( تورانیان، اعراب، چینیان، هندوها و)ایرانی و انیرانی خود به دو گروه

 . گیرند قرار می ...(ن وتنا جادو، دیو، اژدها، شیطان، پری، نیمه)نیز

 نامه به اعتبار شخصیت نامه، برزونامه و بانوگشسپ ضد قهرمان در سام

ترین آنها عالم افروز است که عاشق سام بوده و بسیاری از دردسرهایی  نامه ضدقهرمانان بسیاری وجود دارد و اصلی در سام

عالوه بر عالم افروز سایر دیوها و فغفور چین و سایر . است کرده و به عهده داشتهآمد را، او طراحی که برای سام پیش می

 .روند تورانی ها دشمن او به شمار می

ضد قهرمانان در برزو نامه در ظاهر ایرانیانی بودند که در مقابل او قد علم کردند و به خصوص فرامرز فرزند رستم و خود 

رز او را اسیر کرد و تحویل کیخسرو داد و رستم که در چند وهله به ی رودررو با وی پرداختند و فرام رستم که به جنگ و مبارزه
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 .مبارزه با برزو پرداخت

ها با بانوگشسپ و فرامرز به جنگ  نامه نیز رستم به عنوان ضد قهرمان و در هیأتی ناشناس و برای تنبیه آن در بانوگشسپ

شود و ضد قهرمان اصلی این داستان تورانیان  خارج می پردازد ولی درواقع پس از شناسایی او رستم از شخصیت ضدقهرمانی می

 . هستند

 انواع ضدقهرمان به اعتبار کنش

های آورده شده چه برای قهرمان و چه ضدقهرمان کامالً یکی است و تفاوت تنها در قهرمان یا ضدقهرمان بودن  کنش   

 : عبارتند ازهای موجود در سه اثر حماسی مورد پژوهش  هاست؛ بنابراین ضدقهرمان آن

 قهرمان مشاور ضد

اند، برای شکار به پهن دشتی زیبا و پر از شکار پای بانوگشسپ و فرامرز که خواهر و برادر و یاوران همیشگی یکدیگر بوده

نی کند دچار نگرازال که از این جریان آگاهی پیدا می. گذارند که این سرزمین متعلق به پادشاه تورانیان افراسیاب بوده استمی

 .خواهد که فرزندانش را گوشمالی بدهد تا از سرزمین افراسیاب قدم بیرون نهندشود و از رستم میمی

 بادان خاارم آبادشااان رای بااود همه روز آن دشت شان جای بود

 کااه فرزنادها را بااده گوشامااال به رستم چنین گفت یک روز زال

 یاان باه دشاات رغااویبپاویند پو کااه هر روزشادان و نخجیر جوی

 چه حاجت کزین جا به توران شوند چاو شاداناه نخجیار گوران شوند

 بگیاارندشااان از پای خون به کین مباااادا کمیاان آوران از کمیاان

 

 باه تاوران زمین شان برند از نهان

 

 باه مااا ننگ مانااد ز خاارم جهان

 (.61: 4932نامه، بانوگشسپ) 

 الز: ضدقهرمان

 ایرانی: شخصیت

 مشاورِ ضد قهرمان: کنش

زبانی  آید و وی را با چربکند، با سام از در صلح و آشتی برمینامه نیز بعد از اینکه فغفور از میدان مبارزه فرار می در سام

د، فغفور شاه نیز کندخت را از فغفور چین خواستگاری می سام بعد از وارد شدن به قصر، پری. کشاندفریبد و به کاخ خود میمی

-که از دشمن همیشگی خود نهنکال دیو ترس داشته است با مشورت و صالحدید وزیرش، سام را برای مبارزه با نهنکال می

اندیشد که با فرستادن سام از دست او خالصی کند؛ بدین وسیله می فرستد و شرط ازدواج آنها را آوردن سر نهنکال تعیین می

 .یابدمی

 مارا هام پادر هام گرامای وزیر ای جهاندیده پیاربه دستور گفت 

 به هر جایگاه همادمم باوده ای ای تاو در هار سخن محرمم باوده

 اگر گیریم در چنین ورطه دست مارا التمااسی کناون از تاو اسات

 کاه او را چگااونه بسااازیام رام بگاو باا مان اکنون تو از کار ساام

 کاه بدنااام گشتام به روی زمین رمان درینبگاو تاا چاه ساازیم د

 میاامیز تااو زهااار باا انگبیاان به پاساخ چنیان گفت دستور این

 کاه آریام نیارنگ و رنگای پدید ز خاون ریختان دست باید کشید

 تو یک چند هجران کنی اختیاار بگوییام گاار بایاادت وصاال یاار

 تارا بارد بایاد ازیااان در سپاااه اگاار میال پیونااد داری باه شااه

 به کشتای و لنگار برو بی درناگ ز مااچیان سپه بر به دریای گناگ

 نهنااااکال را ساار زیااان آوری چاو از تخاام گرشساپ ناام آوری
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 چاو آری سارش شو تو داماد من باود مهار دخااتر سار اهاارماان

 (. 232: 4936نامه، سام)

 یر فغفوروز: ضد قهرمان

 (چین -انیرانی )انسانی : شخصیت

 مشاور: کنش

 ضد قهرمان جدالگر

-ها می خواهد فرزندانش را بازگرداند در شکل و لباسی متفاوت به سراغ آننامه بعد از اینکه زال از رستم می در بانوگشسب

 .  ها را گوش مال دهد پردازد تا آنرود و به جدال می

 دماان رخش را کارد چاون قیر قار کارتهمتان باه نیرناگ چاو کرد 

 تو گفتی که شد همچو کوهی روان دگاار گونه پوشیاد بارگستااوان

 ز پااوالد بسات او کمار بار میااان زره کااارد باااالی ببااار بیااان

 گاارفته دگرگاوناه گارزی به دست چو کوهی برآن کوه پیکر نشست

 ن و یکای جعباه تیاری خدنگکماا ی اژدهافاش به چنگدگار نیازه

 کاه او را ناه بیگاناه داناد نه خویش نقابای برافکناد بار روی خویاش

 شناو ایان زماان داستاانای شگفات پای هار دو فرزناد خاود برگرفت

 (. 63: 4932نامه، بانوگشسپ)

 رستم: ضدقهرمان

 ایرانی: شخصیت

 جدالگر      : کنش

ی عالم افروز دربند شد سام به سوی کاخ فغفور چین حرکت کرد و اسب پری پری دخت به وسیلهنامه بعد از اینکه  در سام

شود و گروهی را به سرکردگی تکش به همراه در همین حین فغفور نیز متوجه غیبت دختر می. دخت را نیز با خود برد

شود و اسب پریدخت را با سام مواجه میتکش که در هنگام جستجو با . فرستدچهارصد هزار پهلوان به جستجوی دخترش می

گذارد تکش پرسد و زمانی که سام جریان دستگیر شدن وی را با تکش درمیان میی پریدخت سوال میبیند؛ از او دربارهاو می

 .شود پردازد و به دست سام کشته میبا او به مبارزه می

 شادکمناادش باه یاال یالن دام  رواناش به پیکااار کین رام شاد

 چو شیاری خروشید بر خصم سام بارانگیاخت کاه پیکار تیاز گاام

 پراکناده از کشتاه یک سار مغاک ز خاون غازه مالیاد بر روی خاک

 به خون خاک را یکسر آغشته کرد ادیام زمیان را پر از کشتاه کارد

 ز دروازه هااااا زود بشتااافتانااد چو گردان چین زین خبر یافتناد

 نهادناد ساار ساوی پیکااار ساام ار به آن رزم گشتاناد رامسراسا

 بیفکناد از آن سارکشان مرد چند باارانگیخات سااام دالور سمناد

 بر ساام شاد خشتی او را به چنگ تکاش زان برآشفت بار مرد جنگ

 همای پشات دسات دالور بخست بینداخت بار سام زان حربه دست

 خروشان چو تندر جهانجوی ساام ااز گاامباارو تاخت کاه پیکار تی

 کاه بناهفت بار خااک ره پیکرش یکی گرز از آن سان بزد بر سارش

 

 تکاش را چو در کین سر آمد زمان

 

 یااالن حملااه کردناد بار پهلوان

 (. 211: 4936نامه، سام)
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 تکش: ضد قهرمان

 (چین -انیرانی)انسانی : شخصیت

 جدالگر: کنش

د از این که فروغ چشمان سام به دلیل کشته شدن تنبل جادو توسط شمسه و رضوان به سام بازگردانده در جای دیگر بع

 . کندرود و آنها را نابود میتنان می شود، وی به جنگ با نیممی

 جهاان گشت بار چشم جادو سیاه غااو کااوس برخاسات از رزماگااه

 رده بار خاک پستتان نیام تن کا سپهباد ز هار ساو چو پیالن مست

 تاان ناابکاار از زمیاان باارشمارد ز یاک سااوی شاپاور و قلاواد گرد

 همه خاک میدان ز خون گشت گل   به هر حمله کشته بشد سی و چهل

 (.136: همان)

 نیمه تنان: ضد قهرمان

 دیو –ماوراء الطبیعی : شخصیت

 جدالگر: کنش

 ضدقهرمان با کنش جادو

کند که سام پهلوان نیز برای شکار او گام اسبش را شکار در پهن دشت بود گوری از جلو او عبور می سام زمانی که مشغول

عالم افروز خود را در !! شود که آن گور پری بیش نیستکند که گور را به دام بیندازد اما بعد از رسیدن به آن متوجه میتیز می

 .نبال خود بکشانددهد تا او را به دهیبت گوری زیبا به سام نشان می

 کاه بارطارف نخجیرگه برگذشت یکی گور دید اندر آن پهن دشت

 اش همچاو باد تکااور براناد از پی یال نامجااو سااام پهلااو نااژاد

 زبون گشت در دست سلطان شام چاو سلطان جمشید زریناه جام

 نه گااوران نه شیارافکناان سپااه ناه نخچیار دیاد و ناه نخچیرگاه

 ز هار ساو بارآورده غاوالن غاریو بیاباان خاون خاوار و مأوای دیو

 (. 33-31: همان)

 عالم افروز: ضدقهرمان

 ماوراءالطبیعی، پری : شخصیت

 جادو: کنش

 ضد قهرمان با کنش عاشق

 .شود افروز می جا سام وارد کاخ عالم این. ای است که عاشق سام است افروزی پری گونه که اشاره شد عالم همان

 چااو سلطاان انجاام ز چاارخ بلنااد سارافااراز ساام از فاااراز سمنااد
 چو بلبل به سوی گلستاااان شتاافت فارود آماد و سوی بستان شتافات
 عقیقیاش دیااوار و زریناااه خشاات یکای کااخ دید اندرو چون بهشات

 خسااار ماااهخرامناده سااروی باه ر ی باارگاااهروان گشتاه بار گوشاه
 اباا عیاش و باا عشارت و تاازه کااام یکای نازنیان دختاری دیاد سااام
 ندیاد و ناه از باه خردان کس شنیاد که هرگز چنان نازنین کاس ناادید
 سخن گفت و پیشش زمین بوساه داد دوان رخ ساوی ساام نیاارم نهاااد
 سار درآرم به دامهمی خواست کاش  مان آن گور فربه سرینم که سااام
 باه خادمت ستاادم کنااون در بارت ز افساون جادا کاردم از لشکاارت

 کجااا عالاام افاااروز نااام مان است همین گلشن و قصر زان من اسات
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 (.36: همان)

 عالم افروز: ضدقهرمان

 (پری)ماوراءالطبیعی : شخصیت

 عاشق: کنش

 ضد قهرمان با کنش اغواگری

گیرد و در زمانی که فغفور قصد ن تکش به دست سام، فغفور از شدت ناراحتی تصمیم به جنگ با سام میبعد از کشته شد

خواهد که از این کار دست نگه دارد تا او بتواند سام با نیرنگ و حیله جایگاه پری دخت را از او حمله داشت وزیر شاه از وی می

 .ه نام عالم افروز اسیر و زندانی شده استدهد که در دست پری ای ببپرسد که سام نیز پاسخ می

 خاارد کار بناد و مکان کارزار بادو گفت دستاور کای شهریار

 باه تدبیاار رو کان پی داوری چاو گاه نبردست و کیان آوری

 به گفتار شیریناش آرم به دام همان تا کز ایدر روم سوی سام

 سارکشاان بجویناد پیکااار او اگار از پاری دخت گاوید نشان

 (.219: همان)

 وزیر فغفور چین: ضد قهرمان

 (چین -انیرانی)انسانی : شخصیت

 اغواگری: کنش

 گیری نتیجه

در این . ها را بر اساس معیارهای مختلف طبقه بندی نمود توان آنهای حماسی می های داستان با دقت در شخصیت 

معیار نوع و کنش صورت پذیرفته است که از لحاظ انواع، ضد  بر اساس دو( ضد قهرمان)بندی عناصر اهریمنی  پژوهش طبقه

ها  هر کدام از این دسته. شوند ی کلی ضد قهرمان انسانی، حیوانی، طبیعی و ماوراءالطبیعی تقسیم می قهرمانان به چهار دسته

سپهدار، یاریگر، جدالگر،  اصلی،: از نظر کنش نیز قهرمان و ضد قهرمان در یازده گروه.های دیگری نیز هستند دارای مجموعه

 ..اند اغواگر، متحد، راهنما، صوری، عاشق و ابزاری قابل تعریف شده
های پرداخته شده در ادب فارسی است، قلواد و قلوش که یاریگران ی سام نیرم که یکی از زیباترین حماسهدر حماسه   

فغفور چین نیز که همیشه با . رسانندی او را یاری میهمیشگی سام هستند در کنار وی حضور دائمی دارند و از طریق سپهدار

های  روند که با کنش ایرانیان در جنگ و جدال است و نیز انواع دیوان و پری از ضد قهرمانان و دشمنان سام به شمار می

-ها بر می با ایرانی ی برزو نامه نیز قهرمان اصلی داستان برزو است و به جدالر حماسهد. برند متفاوت روند داستان را پیش می

ی اول داستان برزو به عنوان قهرمان و رستم به در الیه. پردازد ها به جنگ با رستم می ی ضد قهرمانآید و او به عنوان نماینده

ی ی توران و رستم نمایندهدهد برزو که نمایندهعنوان ضد قهرمان نشان داده شده اما در جدالی که بین ایران و توران رخ می

ی ر حماسهد  .پیونددران است و در آخر داستان او با شناخت حقیقت وجودیش به سپاه ایران که قهرمان واقعی هستند میای

در این داستان رستم به صورت .)آید بانوگسشپ نامه نیز قهرمان اصلی داستان بانو گشسپ است که در پی جدال با پدرش برمی

او به عنوان یک ضد قهرمان (. آنها را به دلیل رفتن به ناحیه توران زمین تنبیه کند پردازد تاناشناس به جدال با فرزنداش می

ی داستانهای قهرمان حقیقی همه)در این داستان بانو به عنوان قهرمان و رستم. پردازدبه جنگ با بانو و یاریگر او فرامرز می

هایی هستند که شر مطلق نیستند ولی  ها قهرمان ماسهها و ح در اسطوره. به عنوان ضد قهرمان نشان داده شده اند( حماسی

. گردند کنند که در آخر جنگ به هویت و جایگاه اصلی خود بازمیی ضد قهرمان ایفای نقش   میبعضی مواقع به عنوان نماینده

 . نامه شاهد وقوع این امر هستیم که در برزونامه و بانوگشسب

 منابع

 .زوار: گی و مرگ پهلوان، تهرانزند(. 4931)اسالمی ندوشن، محمدعلی

 .سمت: تاریخ اساطیری ایران، تهران(. 4931)آموزگار، ژاله
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 .توس: پژوهشی در اساطیر ایران، تهران(. 4962)بهار، مهرداد

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: انگیز کراچی، تهران نامه، با مقدمه، تصحیح و توضیح روح بانو گشسپ(. 4932)نا بی

 .دنیای کتاب: نامه، به تصحیح میترا مهرآبادی، تهران سام(. 4936)خواجوی کرمانی، محمودبن علی

 .مروارید: ، تهران4فرهنگ اصطالحات ادبی، ج(. 4934)داد، سیما

طرحی دو بعدی و سه )ی موردی ای با هنر معاصر، مطالعه درآمدی بر قهرمان اسطوره(. 4933)دادور، قاسم و مقدم، نسرین

 .43-2، صص 93، نشریه هنرهای زیبایی، ش(ای های اسطوره ی شخصیتبعد

 . گستر سخن: ، تهران2و4قلمرو ادبیات حماسی ایران، ج(. 4934)رزمجو، حسین

پژوهی،  نامه، ادب آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسپ(. 4931)زمین، زهرا و عظیم جباره، ناصر ریاحی

 .431-413،صص 43ش

 .علمی و فرهنگی: از رنگ گل تا رنج خار، تهران(. 4963)ی، قدمعلیسرام

 .سخن: انواع ادبی، تهران(. 4936)شمیسا، سیروس

 .پیروز: حماسه سرایی در ایران، تهران(. 4999)اهلل صفا، ذبیح

  .چشمه: حماسه برزونامه، تهران(. 4939)محمدی، علی

 .بیرامیرک: ، تهران9فرهنگ لغت، ج(. 4933)معین، محمد

 .علمی: ادبیات داستانی، تهران(. 4936)میرصادقی، جمال

 .مرکز تحقیقات علوم انسانی: های پهلوانی ایران، تهران ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه(. 4933)یوسفی، هادی و دیگران

 .نگاه: نویسی، تهران هنر داستان(. 4931)یونسی، ابراهیم 
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 دهلوی بیدل غزل در رنگین های سازی ترکیب
 بتول جعفری

 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

 چکیده

های جدید توجه خاصی نشان داده شده است، تا آنجا که بسامد  سبک هندی، سبکی است که در آن به ساختن ترکیب

ی جدید ها از آنجا که شاعر این دوره به دنبال معانی بیگانه و مضمون. رود شمار می های این سبک به ها یکی از ویژگی ترکیب

کند و برای بیان مفاهیم ذهنی خود مجبور به ساختن واژگان و ترکیبات نو  است، از حوزه واژگانی محدود زبان، عبور می

های  ویژه بیدل ا که یکی از سرآمدان این سبک است ا از فراوانی ترکیب با دقت در دواوین شاعران سبک هندی به. شود می

کار نرفته  توان سراغ گرفت که در آن ترکیب جدید به ؛ کمتر بیتی از این شاعران را میشویم جدید ساخته شده، شگفت زده می

باشد و این بی دلیل نیست، چراکه شاعران سبک هندی، شاعرانی مضمون آفرین وتصویرساز هستند که با پیداکردن روابط بین 

از قدرت مضمون آفرینی و ترکیب سازی، شگفت ترین  ها را یافته و با استفاده ای از آن ها، کیفیت پیچیده اشیاء و حاالت آن

 .شود حاالت حسی را بیان می کنند؛ آنگونه که خواننده دچار حیرت می

وی با استفاده از واژه . رود که استعداد فراوانی در ساختن ترکیبات جدید دارد شمار می بیدل یکی از سرآمدان سبک هندی به

شکست  :شوند؛ ترکیباتی مانند که همگی  در معنای دگرگونی، نابودی و فنا خالصه میآفریند   ای می ترکیبات تازه« رنگ»

 ....رنگ، پریدن رنگ، گردش رنگ، پرواز رنگ، رنگ پریده، رنگ باختن، از رنگ بیرون آمدن و

این شاعر،   ت وجودیکاربرد رنگ در غزل بیدل با عرفان وحد در این پژوهش با بررسی آماری ا از طریق رندوم ا ارتباط واژه پر 

تحقیقات در این حوزه نشانگر بسامد باالی . بررسی شده و  ترکیباتی که وی با این واژه ساخته، دسته بندی و تحلیل شده است

ها را در  که بیدل آن« گردش رنگ»و « شکست رنگ»خصوص ترکیبات کاربرد واژه رنگ در قالب ترکیبات اضافی است به

 .کار گرفته است به راستای عقاید عرفانی خود

 .سازی، شکست رنگ غزلیات بیدل دهلوی، رنگ، ترکیب: هاکلیدواژه

 مقدمه

بدیهی است . تر است های دیگر،گسترده های جدید نسبت به سبک برای ساختن ترکیب 4در سبک هندی، نیاز به دایره واژگان

های جهان به لحاظ امکان ساختن ترکیب چنانکه  زبانزبان فارسی در میان ». های زبان و شعر فارسی است این ویژگی از ویژگی

هاست و مسئله ساختن ترکیبات خاص، یکی از مسائلی  گویند در ردیف نیرومندترین و با استعدادترین زبان شناسان می زبان

 (4966:61،شفیعی کدکنی.  )«است که هر شاعری در هردوره ای در راه آن، گرچه اندک، کوشش کرده است

سازی، افزایش امکانات زبان است؛ یعنی زبانی که تعدادی  نخستین حاصل ترکیب»در زبان  فواید بسیاری دارد؛  ترکیب سازی

مسلّماً هرچه . کنند های بسیاری هم دارد که مفاهیم دیگری را منتقل می واژه برای مفاهیم خاصی داشته است، اکنون ترکیب

 (4936:423،کاظمی). «ر خواهد بودت امکانات زبان بیشتر باشد، انتقال مفاهیم آسان

وی . سبک هندی یعنی مکتب اوج ترکیب سازی همراه با ایجاد روابط تازه میان اشیاء است «نماینده تمام عیار»بیدل شاعر و

 . استاد ساختن ترکیبات جدید و شگفت آور و آفرینش تصاویر رنگارنگ است

وی با دقت هوشمندانه در پیرامون . جهان اطراف خود یافته است بیدل در راستای تأمالت عرفانی، دیدگاهی خاص نسبت به

از دید بیدل عارف، دنیا، . کند خود، واژه ها را گزینش و خالقیت خود را به شکل بارزی در نحوه کاربرد الفاظ در شعر، آشکار می

رنگی است؛ یعنی همان عشق بی  بیکه وی به دنبال  شود؛ چرا های دنیایی نمی گاه پایبند رنگ سراسر رنگ است و عارف، هیچ

شکست . گیرد این ترکیب در غزل بیدل، مفهومی فراتر از معنای ظاهری به خود می. بیدل، شیفته شکست رنگ است. منتها

توان به وصال معشوق ازلی  شود؛ از دیدگاه وی، تنها با شکست رنگ می رنگ در شعر بیدل، همان فنای عارف محسوب می

 :رسید

                                                           
 vocabularyا   4
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 فتن از خود شد دلیل رفتنم          این دعا را در شکست رنگ، آمین بوده استوصل جستم، ر

 (932: 4933بیدل، )                                                                                

ت به دیگر ترکیبات، برخوردار رود، از بیشترین فراوانی نسب شمار می به همین دلیل این ترکیب که از ترکیبات اضافی بیدل به

که ... رفتن رنگ، گردیدن رنگ، گردش رنگ، رنگ رفته و: بعد از این ترکیب، باالترین آمار از آن ترکیباتی است مانند. است

. گیرد های عرفانی خود بسیار بهره می بیدل از واژه رنگ برای آوردن اندیشه. شود همگی در معنای شکست رنگ خالصه می

های او را در بر گرفته است و از  این واژه، تمام غزل. کند ست که در آثار بیدل مخصوصا غزلیاتش، رنگ، جلوه گری میاینگونه ا

 .گیرد اینجاست که بیدل، شاعر رنگ نام می

که به  او عالوه بر لفظ  بر معنی نیز بسیار توجه دارد، به گونه ای. کند بیدل شاعر سبک هندی است که بسیار با الفاظ بازی می

 : معرفی می کند« ابوالمعانی»صراحت خود را 

و کمند رأفت التفات دستگاه چین، بی توجهی مبیناد که تهمت آلود نسبت آب و گل ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل در ...»

 (911 :4936 ،بیدل.  )«طوفانگاه ایجاد، محیطی است ساحل فروشِ غبار نادانی

  :این معنی آفرینی، موهبت خداوندی است  به عقیده بیدل در چهار عنصر

 زین سرمه که حق کشید در دیده من             هر جا لفظی دمید، معنی دیدم

 (133 :4936،بیدل)                                                                             

ت و بیدل با درک دقیق و عمیق استعداد زبان دری در این اس« ترکیب کلمات»های گسترش بستر معانی همین  یکی از روش

محمد سرور موالیی در مقدمه دیوان بیدل . کند زمینه به کمک تخیل قدرتمند خود، تصاویر زیبا و رنگارنگی را عرضه می

م در زنجیره کالم یا بیدل به اقتضای معنی، عناصری را از محور جانشینی یا امکانات زبان انتخاب کرده و در کنار ه»: نویسد می

هر بیت او از این نظر، منظر . شود ها با یکدیگر درست فهمیده نمی محور همنشینی قرار داده است که در بدو نظر، رابطه آن

گزیند و حاصل را در بیتی  شاعر مواد و مصالح و قرینه هایی از هر مجموعه برمی. چند مجموعه از تخیل را پس پشت دارد

. ی از فضای آنرا قافیه و ردیف اشغال کرده است و او باید از عهده بیان مقصود در این فضای محدود برآیدگنجاند که بخش می

 (93ص ،4963. )«ها در ترکیبات و تعبیرات و ایجاد دگرگونی در محور همنشینی شعر شده است همین امر مستلزم تصرف

در چشم کسانی »مجموعه این ترکیبات : نویسد داند و می د میکاظمی یکی از دالیل ابهام غزلیات بیدل را همین ترکیبات جدی

رسد، ولی برای کسی که بیرون از دایره زبانی ایستاده است و با فواصل چندگانه زمانی  اند چندان به نظر نمی که با آن خوگرفته

 (33، 4936کاظمی، ). «و مکانی با شعر بیدل روبرو می شود کما بیش دشواری آفرین است

های شعر او نقش بیشتری را ایفا  دهد، در نمود ویژگی های بیدل بخش عمده ای از آثار او را تشکیل می ه به اینکه غزلبا توج

این دسته از اشعار بیدل با زبانی . های اشعار بیدل، غزلیات او بستر مناسبی خواهد بود بنابراین برای بررسی ویژگی. کند می

رود و گاه در وادی پند و حکمت سیر  گاه به قله عرفان و تصوف باال می»مختلفی دارد  تر از دیگر اشعار او، ساحات پیچیده

 (911،همان. )«شود کند و گاه در دریای شور و شیدایی غرق می می

برند، اما  های موجود دارند؛ لذا از تمامی کلمات زبان خود بهره می سعی در بیان تمامی مضمون»از آنجاکه شاعران سبک هندی

.  «شوند زنند و تکرار می ها دور می ها، گاهی در آثار شعری، یک کلمه یا مجموعه خاصی از کلمه ه اینبا هم

شود؛  های بیدل تکرار می های مختلف در غزل نیز از کلماتی است که پیوسته در ترکیب «رنگ»واژه ( 4931:432،محمدی)

 .برد کار می بیدل آنرا در ترکیبات متفاوت به

های مختلف، ریخته و معانی متفاوتی از آن  رساند که یک کلمه را در قالب ترکیب ج خالقیت ذهنی بیدل را میاین مسئله، او 

برد و از  کار می به... های کنایی، گاهی مجازی و را در ترکیب اضافی، گاهی در ترکیب (رنگ)کند؛ گاهی آن کلمه  برداشت می

طوریکه در صفحات مورد بررسی این پژوهش که  به. پروراند هن خود میها، مقصودی خاص در ذ ساختن هرکدام از این ترکیب

های  نمودار زیر، فراوانی ترکیب. بار در قالب ترکیبات مختلف، تکرار شده است 239صورت رندوم انتخاب شده، این واژه  به

 .ساخته شده با این واژه در غزل بیدل را نشان می دهد
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 4نمودار شماره

هاست و به این  اش دارد، چون وسیله دیده شدن همه پدیده گ در شعر بیدل، مفهومی فراتر از معنای لغویرن»به عقیده کاظمی

با توجه به اینکه بیدل عالوه بر شاعر بودن، عارفی بلند مرتبه (  4936:214).«تواند کنایه از وجود و نمود چیزی باشد اعتبار می

 .برد؛ بیدل پیرو مکتب ابن عربی و وحدت وجود است بسیار بهره میاش  نیز هست، از واژه رنگ برای مقاصد عارفانه

 های ابن عربی در غزل بیدل تأثیر اندیشه

ها و تفکرات عرفان اسالمی از قرن سوم شکل گرفت و رو به تکامل رفت؛ اما تصوف و عرفان از قرن هفتم رنگ و بوی  اندیشه

در این ». رن، ظهور بزرگانی مانند ابن عربی و جالل الدین رومی بودترین خصوصیت عرفان این ق مهم. تازه ای به خود گرفت

از این به ( 443 :4933آریا، . )«آمد قرن، تصوف و عرفان نضج یافته و رنگ فلسفی به خود گرفت و به شکل دیگر در علوم در

که در  اند؛ چرا عرفان نظری گفته عربی به جایی رسید که او را پدر اهمیت ابن. بعد آرای ابن عربی در عرفان نظری تدریس شد

 . رسد عربی نمی کس به پایه ابن عرفان نظری هیچ

عربی وحدت وجود  از نظریات ابن. توان نام برد نیز می «فصوص الحکم»از  «فتوحات مکیّه»عربی آثار زیادی دارد که به جز  ابن

 .از اهمیت برخوردار است

 وحدت وجودـ 

اصل وجود که حقیقت واحده است و در او هیچ »عربی  از دیدگاه ابن. خدا و انسان: ار استعربی بر دو رکن استو عرفان ابن

همه موجودات و از جمله انسان، محل تجلی و ( 433: 4933ابن عربی، )« .کند تعدّدی نیست، به لحاظ مظاهر، تعدّد پیدا می

گاه او  که همه عالم، تجلی شماری دارد؛ بطوری ظهور آن حقیقت واحد، یعنی خداوند هستند؛ اما این ذات واحد، مظاهر بی

آفرینش عالم و ظهور آن حقیقت متعالی و مطلق در عرصه موجودات به منظور شناخته شدن آن ذات واحد »آید و  شمار می به

 (33 :4933حکمت، . )«است

های  پدیده»به عبارت دیگر . ی پی بردتوان به ذات یگانه هست های این دنیا می به این ترتیب با دقت در تمام موجودات و پدیده

. «ها، شئون، مظاهر و اطوار حقیقت یگانه هستی یعنی خداوندند اند، همه جلوه گونی که جهان را انباشته گونه

کند به کمال او پی  نگرد، جمال او را می بیند و به هر طرف  رو می و از اینجاست که عارف بر هرچه می( 4939:61،راستگو)

 (443آیه ،سوره بقره)  «أینما تولّوا فثمَّ وجه اهللف»برد؛  می

سوره بقره و  443مانند آیه . کند در قرآن کریم نیز آیات متعددی وجود دارد که معنی کامل وحدت وجود را به ذهن متبادر می
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 ارتباط رنگ با وحدت وجود در غزل بیدل 

زیر و بم ساز سخن »گیرد و به عقیده حسینی نظریه وحدت وجود او سرچشمه میعربی مخصوصا  های ابن عرفان بیدل از گفته

بیدل در گرو بینش وحدت وجودی اوست و سوررئالیسم حیرت آور خیال و لهجه درد آلود و محزون عواطف او، هر دو زاییده 

 : کند و بیدل، خود به این مسئله اشاره می( 32، 4963. )«این نگرش فلسفی و عارفانه است

 نتابد همت عرفان ما      دامن خویش است چون صحرا، گل دامان ما غیر وحدت بر

 (216 :4933بیدل، )                                                                           

شی هستیم برای جلوه گوید ما مانند روپو داند و می بیدل همچنین در بیت زیر، هستی انسان را نقابی بر هستی خداوند می

 :خداوند

 ای ما را ای ما را         تو جلوه داری و روپوش کرده نقاب عارض گلجوش کرده

 (219همان، )

رنگ  ای که وحدت از دیدگاه بیدل، سخت بی گونه کند؛ به پیدا می« رنگی بی»ارتباط تنگاتنگی با « وحدت»در اشعار بیدل اغلب  

 :است

 ها خاک شد گردی ز جایی برنخاست ام       جستجو عنقاییرنگ است نقش وحدت  سخت بی

 (923همان، )                                                                                                            

ها در نزد موالنا در برخی مواقع به  مبدأ رنگ و پیدایش رنگ».رنگی دارد موالنا نیز در مثنوی اغلب همین دیدگاه را نسبت به بی

موالنا معتقد است که کثرت از عالم وحدت پدید ( 163: 4933تاجدینی، . )«نامد رنگی می گردد که وی آن را بی رنگی باز می

 :ها دارد آید، بنابراین تعدّد رنگ، ریشه در یگانگی رنگ می

 گ شدرنگی اسیر رنگ شد         موسیی با موسیی در جن چون که بی

 (413: 4933موالنا، )                                                                       

 :رنگ شد بیدل همچنین معتقد است برای درک وحدت باید بی

 رنگ شو که آیینه بسیار نازک است شود       بی  وحدت به هیچ جلوه مقابل نمی 

 (233همان، )                                                           

به هر مجمعی که نظر باز کرد، دبستان تکمیل خود دید و به هر »: بیدل با تکیه بر این عقاید در چهار عنصر خود می نویسد 

انتقال طبیعت خداداد از هر نکته، اسرار کتابی دریافت و دقت ادراک . حرفی که گوش انداخت معنی هدایت خود فهمید

 (913 :4936بیدل، ). «تی، از هر نقطه رموز دفتری شکافتموهب

کند  هایی که انسان را به وجود خداوند رهنمون می جای آثار خود به این مفهوم که دنیا، دفتری است با نشانه بیدل در جای 

. «قدرت وجود استازین دفتر، هر فردی که چهره گشای آینه نمود است، به قدر جوهر استعداد، صورت نمای »: اشاره دارد

 (323 ،همان)

داند و باالتر از آن  دنیا،  هایش، عالم رنگ می و در راستای این اعتقادات وحدت وجودی است که بیدل این دنیا را با همه پدیده 

 :رنگی توفان رنگ است و بیدل، مشتاق بی

 سند مارنگی     چه سازد جلوه با آیینه مشکل پ جهان، توفان رنگ و دل همان مشتاق بی

 (439: 4933،بیدل)

کند؛ چراکه در  رنگ یعنی عشق، پرواز می آید و به سوی عالم بی شود؛ بلکه از رنگ بیرون می بنابراین عارف، اسیر رنگ نمی

تر از تجرّد  بیدل گاهی خود را باالتر و وارسته. رنگ و مجرّد از تمام کثرات است بینی بیدل عالم عشق و وحدت، عالم بی جهان

 :داند مینیز 

 تر از کف دست تجرّدیم              رنگی که جز شکست نبندد، حنای ماست دامن فشان

 (911،همان)                                                                       
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نامند و این  ء فی اهلل میوحدت دیگری نیز در زبان عرفا مصطلح است که آن را فنا»شده در مورد وحدت،  بر معنای ذکر عالوه

ضیاء نور، . )«وحدت حکمی است که شخص فنا یافته، آثار وجودی خویش را از دست داده؛ اما شخصیت وی باقی است

شکست »در غزل بیدل فنا، ارتباط تنگاتنگی با ترکیبات . خورد این موضوع در غزل بیدل، بسیار به چشم می( 4963:431

های این دنیایی همراه با گردش و  از دیدگاه بیدل، رنگ. کند ها پیدا می معنای آن هم و ترکیبات« گردش رنگ»و « رنگ

رود؛ چراکه عارف، وجودی از خود ندارد و  شمار می های عارف به شکست است، عالوه بر آن شکستن و گردیدن رنگ از ویژگی

 :در نهایت به نیستی و فنا می رسد و اصل وجود او از فنا است

 

 ایم  اسیر موجیم ، زورق ما توفانی است         تا غرق نگشتهبی وصل فنا

 ( 4936:343بیدل، )                                                                     

بسامد این ترکیب در . اگر یکی از معانی رنگ را وجود و هستی بدانیم، شکست رنگ یعنی از رونق افتادن و نابودی آن چیز

ها بیشتر است و این نشان دهنده فنای این عارف بلند مرتبه است که در سراسر اشعارش، آن را  لیات بیدل از همه ترکیبغز

 (341: 4933بیدل، . )«من شکست رنگم، آوازم ز دل باید شنید»: زند فریاد می

 :کند نیز همان معنای شکست رنگ را در شعر بیدل القا می «رفتن رنگ»

 هوش کرده است مرا رنگم         خنده، بی زعفران زار رفتن

 (216همان، )                                                     

 های واژه رنگ در غزل بیدل کارکرد

کارگیری واژه رنگ در ترکیبات متفاوت در راستای انعکاس افکار و اعتقادات رنگین خود، تصاویر رنگارنگی نیز خلق  بیدل با به

ترکیباتی که بیدل با استفاده از این واژه ساخته هرکدام در حوزه متفاوتی قابل بررسی است و معانی مختلفی به . ندک می

شاید بتوان گفت بیدل در کمترین موارد، معنای اصلی رنگ را در نظر داشته و اغلب از این واژه، معنای . کند خواننده القا می

در تقسیم بندی ترکیبات ساخته شده با واژه رنگ توسط بیدل، کتاب بیان و معانی .پرورانده است مجازی آن را در ذهن می

نیز مشخص است بیدل در کاربرد این واژه بیشتر  4طورکه در نمودار شماره همان. سیروس شمیسا، اساس قرار داده شده است

سازد، گاهی ترکیب وصفی و اضافی و  می معانی مجازی آن را در نظر داشته است، گاهی با استفاده از این واژه ترکیب کنایی

 .پردازیم کند که در زیر به شرح آنها می های عددی از این واژه استفاده می صورت وابسته گاهی نیز در ساخت ادات تشبیه و یا به

 ـ  معانی مجازی رنگ4

ای خود، واژگان بسیط از پیش ه باتوجه به اینکه برای شاعر، ساختن کلمات بسیط، امکان ندارد؛ شاعر برای جبران خواسته

ای که  خورد؛ به گونه این امر در بین آثار شاعران سبک هندی، فراوان به چشم می. برد کار می موجود را در معانی مجازی به

. «هیچیک از شعرای اطوار دیگر، به قدر پیروان سبک هندی الفاظ و عبارات را به معنی مجاز، استعمال نکرده است»

 (144 :4934 ،دریاگشت)

بیدل نیز که یکی از سرآمدان سبک هندی است، از این امر مستثنی نیست؛ بیدل گاهی واژه رنگ را  در معنای مجازی نیز 

ای در معنی اصلی  آنست که در زبان ادبی، واژه»این نوع مجاز . مجازی که از دیدگاه شمیسا مجاز لغوی نام دارد. برد کار می به

 (4931:21. )«کار نرود خود به

 «جلوه و زیبایی»در معنای « رنگ»ـ 

 :بیند بیدل اثری از وصال معشوق را در جلوه آینه می. برد کار می به« بهار»رنگ در این معنا توسط بیدل، بیشتر در کنار  

 گدازم دل که گردم آبیار آینه بوی وصلی هست در رنگ بهار آینه          می

 (4933:4231بیدل،)

های بهار این دنیا همراه با تغییر و دگرگونی است؛ همانطورکه هر شراب صافی همراه با دُرد  ها و زیبایی هبیدل معتقد است جلو 

 :و هر صبحی، شامی دارد

 رنگ بهار امکان از گردش آفریدند         هر صاف، دُرد پیماست هر صبح، شام دارد



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 141

 (611،همان)                                                                 

 « شکل، گونه و روش»در معنای  «رنگ»ـ 

 :روند ها مانند صَدا، هر کدام به شکلی از کوهسار این دنیا می بیدل معتقد است انسان

 رود زین کوهسار            آتشم فهمید آخر، خانه زین سنگ را چون صدا هرکس به رنگی می

 (221،همان)                                                              

 :گوید آن جلوه معشوق که غیر قابل تصوّر است را به شکلی دیدیم که تا بحال به آن شکل ندیده بودیم بیدل می

 آن جلوه که بیرون خیال است، خیالش      دیدیم به رنگی که  ندیدیم به رنگی

 (4931،همان)                                                             

 :شود نیز وارد می« گونی گونه»به معنای « رنگین»در این حوزه، ترکیب 

 یاد آن عیشی که از رنگینی بیداد عشق        سیل در ویرانه من، باده در پیمانه بود

 (311،همان)                                                             

های  رود و در قسمت شمار می سازد که جزء ادات تشبیه خاص او به را می« به رنگِ»ر این معنا ترکیب بیدل با کاربرد رنگ د

 .بعدی خواهد آمد

 «فایده»به معنای« رنگ»ـ  

 در عالمی که با خود رنگی نبود ما را           بودیم هرچه بودیم او وانمود ما را

 (431همان،)

  «اثر و نشانه»به معنای «رنگ»ـ 

ای  کار رفته است؛ همانند این بیت که در آن بیدل به گونه به «اثر و نشانه»ای موارد در غزل بیدل در معنای  واژه در پاره این

 :کند دلنشین، به فنای خود اشاره می

 برد ما را برد شوق تو، بی ما می نه گلشن را ز ما رنگی، نه صحرا را زما گردی     به هرجا می

 (                                                   431همان،)                                                                                           

 رنگ پرواز ندیدیم به خواب             بالش ناز که دارد پرِ ما

 (291همان،)                                                                

 :«پذیری گونی و دل گونه»به معنای  «رنگین»ـ 

. است« رونق و لطافت»یکی از این معانی، خوبی، . در فرهنگ غیاث اللغات معانی زیادی برای واژه رنگ آورده شده است

در بیت زیر، لطافت و  او .این معنای رنگ را در نظر داشته است« رنگین»بیدل نیز گاهی اوقات در واژه ( 141: 4969رامپوری،)

 :ستاید پذیری فکر خود را می دل

 سزد       جدول رنگ بهار، اوراق دیوان تو را های فکرت می بیدل از رنگین خیالی

 (433 :4933بیدل، ) 

. «پذیر دارند و هم معانی متنوع و گوناگون رنگین فکرتان، شاعرانی هستند که در شعر خود هم معانی دل»از دیدگاه محمدی

(4931 ،239) 

 «دورنگی»ـ 

«  یکرنگ»این واژه در بیشتر مواقع در تقابل ترکیب . رود به کار می «نفاق»و « دوگانگی»این ترکیب در غزل بیدل به معنای 

 .گیرد در شعر بیدل قرار می

 ابشر ،امتیازی در میان آمد، دو رنگی نقش بست      کرد بیدل، ساغر مارا گل رعنا                      

 (261همان،)

 ها برسنگ زد فطرت، ز سودای پری آخر از وهم دو رنگی، قدر خود نشناختم       شیشه

 (4941همان،)
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  «آب و رنگ» ،«رنگ و بو»ـ 

 های عندلیب دارد اینجا های جا آرام نیست            صدجرس می کاروان رنگ و بو را هیچ

 (231،همان)                                                                                         

کند که  برد و کاروان بهار و گلشن را پر از رنگ و بو قلمداد می کار می به «گری ابزار جلوه»عنوان را به «رنگ و بو»بیدل ترکیب 

 .رود شمار می بلبل، جرس زن آن کاروان به

 : سراید داند و می خاطر عاشق میبیدل در جای دیگر، جلوه و زیبایی معشوق را ب

 بینی، بال بلبلی دارد پرفشانی عشق است رنگ و بوی این گلشن          هر گلی که می

 (321همان،)                                                                                      

 :ز وفا، تهی استاز دید بیدل، این دنیا رنگ و بوی فراوان دارد امّا ا

 فریب محفل هستی مخور که این گل خودرو        ز رنگ و بو همه دارد مگر وفا که ندارد

 (331،همان)                                                                                          

برد و معتقد است هرجا جلوه عشرتی  بکار می« گری و زیبایی جلوه»به معنای «رنگ و بو»را نیز مانند «آب و رنگ»بیدل ترکیب 

خاطر ساده  همانطورکه آیینه، شوکت و شکوه خود را به. هست، جای نادانان است؛ چراکه پاکان به ظواهر توجهی ندارند

 .اش دارد لوحی

 آیینه را ،لوحی داردعرض دستگاه فرش نادانی است هرجا آب ورنگ عشرتی است      ساده

 (411 ،همان)                                                                                          

 :در دیوان بیدل، بارها این ترکیب استفاده شده است

 چو غنچه، پرده در رنگ و بو خودآرایی است    اگر تو گل نکنی، نیست هیچ کس غمّاز

 (331،همان)

 یزبان نوبهار              هر دو عالم را صال زد عشق، تا من آمدمها جمع دارد، م رنگ و بو

 (4461،همان)                                                                                     

  «تعلّق، کثرت و تعیّن»به معنای «رنگ»و درمقابل «مجرد»به معنای «رنگ بی»ـ ترکیب 

های جهان مادّی، در  تجمّل و وابستگی به دنیاست و در معنی عرفانی خویش، خاصیتی است برای پدیدهرنگ نشانه تعیّن، »

 (4936:364کاظمی،. )«رنگی که خاصّ ذات خداوند است برابر بی

های  گری پدیده است، در عرفان بیدل این دنیا که محل جلوه «جلوه و زیبایی»با توجه به اینکه یکی از معانی مجازی رنگ 

بیدل معتقد است این جهان مانند طاووس رنگارنگی است که در واقع . گیرد مختلف هستی و تعلّقات است، عالم رنگ نام می

 :پای سیاه زاغ به منقار دارد

 جز خاک تیره نیست بنای جهان رنگ       طاووس سوده است به منقار زاغ پا

 (433 :4933بیدل، )                                                                       

 :داند رنگ و مجرّد می و  در مقابل، عالم عشق را عالم بی

 ، آیینه هم داریم ما4رنگ عشق              حُسن اگر خواهد دویی ها دارد بهار عالم بی رنگ

 (4933:211،بیدل)                                                                         

 :دهد آورد و آنرا در تقابل با دنیا قرار می می «عشق»در بیشتر مواقع بیدل این ترکیب را برای 

 های خود ترسیده است رنگ است عشق، اما درین صحرای وهم       دیده خلق از سیاهی برق بی                 

 (931،همان)                                                                                            

 :کند رنگ عشق اینگونه بیان می در جای دیگر، بیدل شدّت اشتیاق خود را از رفتن به سوی عالم بی

                                                           
دویی با کثرت،نزدیک و با وحدت، متضاد است و به همین دلیل . دویی غالباً با آینه همراه است.ا دوگانگی میان عاشق و معشوق یا میان بنده و خداوند 4

 (333گزیده غزلیات بیدل،کاظمی،.)وحدت الوجودی بیدل، مغایر استفکر دویی با دیدگاه 
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 رسد گردم به منزل، پیشتر از رفتنم برد            می رنگی، نفس هردم پیامم می سوی بی

 (4161،همان)                                                                                   

 :رنگی باید از رنگ، گذر کرد چراکه به عقیده بیدل، برای رسیدن به بی

 رنگی، برون رنگ، نتوان یافتن            محو لیلی باش و چشم از گرد محمل برندار ذوق بی

 (391،همان)                                                                                    

رنگی که به معنای تجرّد و سالمت از تعلّق است، واژه رنگ به معنای وجود مادّی، تعلّق و تعیّن در غزل بیدل دیده  در مقابل بی

، به واسطه رنگ شمارد و معتقد است صفای حال عارف فنا شده شود؛ بیدل در دیوان غزلیات خود همواره رنگ را مذموم می می

 :گیرد این کلمه در بیشتر موارد در این مضمون در تقابل با عدم قرار می. رود از بین می

 صفای حال ما، مغشوش رنگیست          عدم را نام هستی، سخت ننگیست

 (191،همان)                                                                              

 

 جویی؟ ل، نپسندد غبار آرایش            به دست آینه، رنگ حنا چه میصفای د

 (4911،همان)                                                                               

 :کس به رنگ مادیّات و کثرات آمیخته نشود بیدل امیدوار است که وجود هیچ

 به هیچ رنگ، می جامت آشنا نشود غرور ناز تو تهمت کش ادا نشود    

 (391،همان)                                                                      

 :های طبع بیدل، صاف شود باید هرچه وجود و هستی و تعیّنی دارد را آسیابانی کند برای اینکه درشتی

 گی است، باید آسیابانی کندهای طبع        هرکه را رن تا به همواری رسد دور درشتی

 (331،همان)                                                                                     

  «یکرنگ»ـ ترکیب

ای که به عقیده بیدل، اگر یکرنگی بین  گونه رود ؛ به کار می به «یکسانی و اتّحاد»در معنای  «یکرنگ»در غزل بیدل، ترکیب 

 :ق و عاشق نباشد، از وصال باید دوری کردمعشو

 اش بیزار باش برچه از وصلش به یکرنگی نیامیزد دلت     گر همه جان باشد، از اندیشه

 (331همان،)                                                                                        

 :نسبت به عاشق، فرقی نیستدر عرفان بیدل، بین توجه یا تغافل معشوق 

 از تغافل تا نگاه چشم خوبان، فرق نیست     نشئه،یکرنگ است اینجا، دُرد و صاف جام را

 ( 431همان،)                                                                                          

 ـ ترکیبات کنایی1

یک شکل بارز آراستن کالم و خارج ساختن آن از »های کنایی هستند که از دیدگاه کاظمی  ای از این ترکیبات، ترکیب دسته 

کنایه در زبان فارسی از اهمیت باالیی برخوردار است، به ( 4936:34. )«بیان هنجار، آوردن این ترکیبات، توسط بیدل است

ت آفرینی کرده است و فرهنگ نویسان، ناچار از توان کرد که خود، لغ اهمیت کنایه را از اینجا معلوم می»عقیده دریاگشت 

 (223 ،4934). «اند ضبط کنایات در ردیف لغات شده 

ای است که مراد گوینده،  کنایه، ترکیب یا جمله»: نویسد داند و می ترین نوع کنایه را کنایه از فعل یا مصدر می شمیسا رایج

. «ا از معنای ظاهری متوجه معنای  باطنی کند، وجود نداشته باشدای هم که ما ر معنای ظاهری آن نباشد؛ اما قرینه صارفه

 .گیری دارد واژه رنگ در ساخت این نوع ترکیبات توسط بیدل، حضور چشم (4931:33)

 :ـ از رنگ بیرون آمدن

 از این هوسکده با آرزو به جنگ برون آ       چوبوی گل،نفسی، پای زن به رنگ برون آ

 (31: 4933،بیدل)                                                                             
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از رنگ بیرون »نشانه توجه و تعلق به عالم محسوسات و مادیات است و ترکیب «رنگ»همانطورکه گفته شد در عرفان بیدل 

رانی است با جنگیدن با آرزوها  حل هوسگوید از این دنیا که م بیدل می. توجهی به مادیّات و ترک تعلق است کنایه از بی «آمدن

آورد و  بیدل بارها شبیه به این مضمون را می. هایت بیرون بیا و به رنگ که وابسته و دربند است پشت پا بزن و هوس

 :کند های پیشین خود تأکید می برگفته

 از نام اگر نگذری از ننگ برون آ          ای نکهت گل، اندکی از رنگ برون آ

 (31همان،)                                                                             

ها برای گل و گلشن، وسیله خودنمایی است ولی گلشن شاعر چنین نیست و رنگ و بو  این. گری یعنی ابزار جلوه "رنگ و بو"»

 (4936:211،کاظمی.  )«چون در مقام آگاهی، به این خودنمایی نیازی نیست. را از یاد برده است

 :از دیدگاه بیدل وفاداری به معشوق، موقوف به سوختن و ترک تعلقات دنیایی است

 آب رخ گلزار وفا، وقف گدازی است        خونی به جگر جمع کن و رنگ برون آ

 (4933:31،بیدل)                                                                              

 ـ رنگ باختن 

 بازد    تن نازک مزاج او ز بوی گل خطر دارد چو برگ گل کز آسیب نسیمی رنگ می

 (661همان،)                                                                               

 . رنگ باختن در اینجا به معنای پریدن رنگ و از بین رفتن است

 ای دارد، هدف دارد امت رنگ می بازد   درین میدان کسی گر سینهبه توفانگاه آفات، استق

 (691همان،)                                                                              

 .ستبازد و سینه همه آدمیان آماجگاه تیر بالها ا از دید بیدل دراین دنیا که توفانگاه آفات است، استقامت افراد رنگ می

این ترکیب در شعر بیدل در نهایت به نیستی و فنا . برد کار می را به معنای پریدگی رنگ به« رنگ باختن»بیدل همواره ترکیب 

اش  همین دلیل آتش با همه سوزندگی و سرخی آید به کار می وی معتقد است در پیشگاه معشوق، ساده لوحی به. شود ختم می

 .برد در مقابل، آینه به دلیل ساده لوحی اش کار از پیش می. بازد در مقابل معشوق از شرم، رنگ می

 زند نقشی بر آب بازد ز شرم          آینه از ساده لوحی می پیش روی او که آتش رنگ می

 (233همان، )                                                                          

 ـ خندیدن رنگ

 ثار رنگی دگر نخندد           سر تا قدم چو خورشید، دست کرم برون آتا از گلت جز ای

 (31همان،)                                                                              

معتقد است  آورد؛ در این بیت بیدل داند و بارها ایندو را در کنار یکدیگر می بیدل رنگ و بو را اجزای جدایی ناپذیر گل می

یعنی بنابر عقیده بیدل اگر قرار است . انسان باید مانند خورشید، بخشندگی کند تا از گل وجود او رنگی جز ایثار جلوه گر نشود

در این بیت . های مادی این دنیایی ها و جلوه انسان رنگی هم داشته باشد آن رنگ تنها باید رنگ بخشندگی و ایثار باشد نه رنگ

خندیدن در شعر بیدل به معنای پیداشدن است و خندیدن ». اده از واژه رنگ ترکیب جدید دیگری ساخته استبیدل با استف

 (4936:33کاظمی،. )«رنگ یعنی پیداشدن رنگ است

 ـ رنگ ریختن از چیزی

 به معنای از رونق انداختن چیزی( الف

 خواهد شکست طبع ما هم از حوادث، رنگ خواهد ریختن       شوخی تمثالگر، آیینه را

 (  931 :4933بیدل،)                                                                        

وی به . برد بکار می «از رونق بردن آن چیز»به معنای « رنگ چیزی را ریختن»واژه رنگ را در ترکیب  ،بیدل در این بیت

ای که طبع غریب  کند به گونه های حوادث روزگار معرفی می ر از نوآفرینیهای خود را برت ها و نوآفرینی صراحت تصویر سازی

 .رود این نوعی مفاخره به شمار می. اندازد آفرین او حوادث را از رونق می
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 به معنای طرح عمارت افکندن( ب

 :برد بیدل از این ترکیب در معانی دیگر نیز بهره می

 هرکجادیدم بنایی، گرد این ویرانه بود   های دل، رنگ دو عالم ریختند        از تپیدن

 (311همان،)                                                                        

گلچین ). است که به این معنی در فرهنگ اشعار صائب نیز آمده است« طرح عمارت افکندن»در اینجا کنایه از « رنگ ریختن»

کند که  رود که بیدل در آن به این اصل اشاره می شمار می ی از ابیات عرفانی زیبای بیدل بهاین، یک( 966 :4963معانی، 

 .خداوند، طرح بنای این دنیا را با عشق ریخته است

 : بیدل در عنصر سوم چهار عنصر  نیز از این ترکیب در این معنا بسیار استفاده کرده است

 تار شب را لیقه کرد و در دوات شام ریختآنکه از خورشید، رنگ نسخه ایام ریخت        

 (321 :4936،بیدل)                                                                            

 ـ رنگ پدید کردن 

 ایم معنی لفظ حیرتیم، کیست به فهم ما رسد             بوی اثر نهفته را رنگ پدید کرده

 (4131همان،)                                                                                 

گوید ما  بیدل می. در شعر بیدل بکار رفته است «گر کردن رنگ آشکار کردن و جلوه»به معنای «رنگ پدید کردن»ترکیب 

شاعر در این بیت  به . ایم کرده گر ، ما بوی یک اثر نهفته را آشکار و جلوه(سرشار از جلوه معشوقیم)عارفان سراسر حیرتیم 

 .رسد های آشکار می های پوشیده به پدیده واسطه حیرت خود از پدیده

 : ـ رنگ باریدن

 بارد به چشم شوق نگاهی که در بهار نیاز          شکست حال ضعیفان چه رنگ می

 (361ان،هم)                                                                        

که در اینجا به گریستن ضعیفان از . بکار رفته است« رنگی کردن و رنگ پاشیدن»در معنای« رنگ باریدن»در این بیت ترکیب

 . شوق معشوق اشاره دارد

 :ـ رنگ بستن

 .است «زیبایی»کند که  در این ترکیب معنای دیگری از خود را آشکار می« رنگ»واژه

 یال           طبیعت پر طاووس، عالمی داردها که نبستیم در بهار خ چه رنگ

 (391همان،)                                                                      

که بیدل، خیال خود را از  بطوری. رود کار می به« رنگارنگ کردن و زیبا کردن»به معنای« رنگ بستن»در این بیت، ترکیب

 .شبیه کرده است؛ طاووس همیشه در غزلیات بیدل مظهر رنگینی و زیبایی استزیبایی و رنگینی به طاووس ت

 :شود شود که گاهی در معنای اصلی خود بکار برده می در غزلیات بیدل این ترکیب، زیاد دیده می

 نیازی شبنم     بهار شیشه به رویم شکست و رنگ بستم ز بسکه سرخوشم از جام بی

 (4111همان،)                                                                                       

 : بیدل در آثار دیگر خود نیز از این ترکیب بهره برده است؛ مثالً این بیت از چهار عنصر

 بهر سامان هوس، باید خیالی رنگ بست      خواه لعل اندر نظرها، خواه بر کف، سنگ باش

 (322 :4936بیدل، )                                                                                

 :ـ رنگ بردن از جایی

 بر وهم چیده بودیم دکان خود فروشی      دل آب گشت و خون شد،گل رفت و رنگها برد

 (331همان،)                                                                                           

ها از  ها و زیبایی از بین بردن جلوه»به معنای « رنگ بردن از جایی»به معنای جلوه و زیبایی است و « رنگ»در این ترکیب نیز

 .دهد های خود را از دست می ها و زیبایی با وهم، جلوه( خود فروشی)شاعر در این بیت به دلیل تفاخر و خودنمایی. است« آنجا
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 رسد         تا نشود پایمال، رنگ ز گلشن برید نوگلی، مست جنون میغنچه قبا 

 (331همان،)                                                                               

 .بریدهای آن را از این گلشن ب رسد، برای اینکه این گل پایمال نشود، رنگ و جلوه نوگلی غنچه قبا، وارسته و شیدا می

 :ـ رنگ نداشتن

 به معنای جلوه و زیبایی نداشتن( الف

 است نقاشش دل بی مدّعا رنگی ندارد تا کنم فاشش       صدف در حیرت آیینه، گم کرده

 (331همان،)                                                                                             

 .است« جلوه و زیبایی نداشتن»به معنای « شتنرنگ ندا»در این بیت 

 :شود نیز در غزل بیدل یافت می« جلوه داشتن»به معنای« رنگ داشتن»در مقابل ترکیب 

 ها دارد، بهار عالم بیرنگ عشق          حسن اگر خواهد دویی، آیینه هم داریم ما رنگ

 (   211همان،)                                                                                   

 به معنای اثر و نشانه از چیزی نداشتن( ب

 :برد، مانند این بیت کار می نیز به «اثر نداشتن»بیدل این ترکیب را در معنای  

 بهاری کز آن جلوه، رنگی ندارد         گ لش می دهد می به داغ پلنگم

 (4131همان،)                                                                   

 :توان سراغ گرفت و اساساً در چمن این دنیا، نشاطی وجود ندارد به عقیده بیدل، درنوبهار اعتبار، اثری از عیش وعشرت نمی

 رنگی از عشرت ندارد، نوبهار اعتبار       زین چمن باید چو شبنم، چشمِ تر برداشتن

 (4211همان،)                                                                                       

 به معنای نفع و فایده نداشتن( ج

بیدل نیز گاهی این معنای رنگ را در نظر دارد؛ مثأل ( 4969:141رامپوری،) .است« نفع و فایده»یکی از معانی واژه رنگ، 

برد؛ آنجا که به بی ارزشی دنیا برای خود و تمام عارفان اشاره  نیز بکار می« داشتنفایده ن»را به معنای « رنگ نداشتن»ترکیب 

 :کند می

 در عالمی که با خود، رنگی نبود ما را          بودیم هرچه بودیم، او وانمود ما را

 (431همان،)                                                                             

 

 :رفتن رنگـ 

 رسد آواز پای رفتن رنگش ز دل غنچه ما بر تغافل تا کجا چیند بساط            می

 (361همان،)                                                                                      

کم  و تغافل کند؛ دیگر زمانی ندارد، چون کم توجه باشد خواهد نسبت به ما بی معشوق غنچهً مانند ما تا کی می: گوید بیدل می

در غزل بیدل، از بسامد باالیی برخوردار « رنگ شدن و نابود شدن کم»به معنای « رفتن رنگ». شود دارد از دل ما خارج می

 .تواند برود بیدل در این ترکیب، رنگ را انسانی فرض کرده که پا دارد و می. است

 :ـ شکستن رنگ

 رسم ها شکسته به تصویر می حنا مبند            من رنگبرنقش پای تصور، 

 (331همان،)                                                                         

بیدل در این ترکیب، . های تصورات را شکست تا تصویر زیبا آفرید برای زیبایی تصور نباید آنرا رنگین کرد بلکه باید رنگ

این ترکیب کنایه از دگرگون شدن، کمرنگ شدن . آفریند که مخصوص شیشه است برای رنگ آورده و ترکیب نو میشکستن را 

 .و نابودی رنگ است

 :آورده است« از رنگ دامن شکستن»ای دیگر در گونه در بیت زیر بیدل، این ترکیب را به 
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 اند من شکستهیک گل در این بهار، اقامت، سراغ نیست     بیدل ز رنگ خود، همه دا

 (311همان،)                                                                                     

اند به  ها دامنشان را از رنگ شکسته در بهار این دنیا، یک گل هم سراغ نداریم که اقامت دائمی داشته باشد چون همه گل

 .رود از بین می ها پریده و عبارت دیگر رنگ دامن همه گل

 ـ گردیدن رنگ

 در نقاب اشکم آخر، حسرت دل، قطره زد      رنگ صهبا،پای گردیدن به طبع جام داشت

 (141همان،)                                                                                           

شاعر در این بیت . است« تغییر و دگرگونی رنگ و نابودی»و به معنای دهد را می« رفتن رنگ»این ترکیب تقریباً همان معنای 

 .کند چکد و او را رسوا می زند تا کسی از راز دل او باخبر نشود اما سرانجام اشکی از حسرت دل می نقابی بر اشک خود می

 

 ـ گرداندن رنگ

را مدنظر « تلک األیام نداولها بین الناس»معنای  برد ودر این بیت بکار می« دگرگونی و تغییر»بیدل این ترکیب را در معنای

 :داند بیدل گردش این زمانه را با تغییر و دگرگونی همراه می. دارد

 گردد دور این بزم، رنگ گردانی است         شش جهت، یک ایاغ می

 (631همان،)                                                                      

کند و به سوی  برد؛ چراکه حسن نیز مانند دنیا، در یک چشم بهم زدن تغییر می بکار می« حُسن»ی این ترکیب را برای و گاه

 :رود نابودی می

 ام است، حسن        نیست بیرون، وحشت شمع از پر پروانه تا نگه برخویش جنبد، رنگ گردانده

 (                                                                 4441همان،)                                                                                          

 ـ رنگ فروختن

 شکستی است 4تصویر سحر، رنگ سالمت نفروشد            صورتگر ما، خامه بهزاد

 (141همان،)                                                                                

آمده است؛ در این بیت، بیدل، « رنگ و خاصیت به چیزی دادن و جلوه گری»در غزل بیدل به معنای« رنگ فروختن»ترکیب

دهد؛ در عین حال بیدل خود را  داند چون رنگ و خاصیت سالمتی به کسی نمی تصویر نقاشی شده سحر را اصیل نمی

 .شکند یعنی توانایی او در تصویرآفرینی ازبهزاد، برتر است که قلم بهزاد را می داند صورتگری  می

 ـ رنگ آفریدن

رنگ »داند، به همین خاطر رنگارنگی خود را مانند بهار دانسته و با ساختن ترکیب جدید را مظهر رنگارنگی می« بهار»بیدل

 :بخشد رنگی دیگر به این بیت می« آفریدن

 رسم بهار آفریده است        کز هر نگه به صد گل تغییر میچون شمع، رنگم از چه 

 (331همان،)                                                                                      

 آمیزی ـ رنگ

 :برد بیدل گاهی این ترکیب را در قالب ترکیب فعلی با معنایی متفاوت بکار می

 سازد، خجالت را ات نقاش می نیاز طاق نسیان کن           که رنگ آمیزیاگر علم و فنی داری، 

 (491همان،)                                                                                         

گر علم و فن و هنری داری، گوید ا برد و می بکار می« ها خودنمایی و فخر به داشته»در این بیت بیدل این ترکیب را در معنای

 .شود را فراموش کن؛ زیرا افتخار به علم و فن و خودنمایی به واسطه این هنرها، باعث خجالتت می آن

                                                           
 (.ق333و  311فوت بین )ا کمال الدین بهزاد، نقاش و مینیاتورساز مشهور دوره تیموری 4
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 ـ رنگ به رنگ شدن

 (936ص،4963) .داند می« متغیرشدن رنگ از غایت خجالت و انفعال»معانی این ترکیب را به معنای گلچین

 چو گل پروازم از رنگی به رنگیست    سرا پا بالم و از عجز طاقت     

 (191: 4933بیدل، )                                                               

پروازش رنگ به رنگ و متغیر )شود طاقتی مانند گل، دچار رنگ پریدگی می سراپا آماده پرواز است و از بی شاعر در این بیت،

 (.شود می

 :ـ ترکیبات اضافی9

پیوند اجزا از راه رابطه نحوی اضافه »ها  دهد و در آن های زبان فارسی را تشکیل می های اضافی بزرگترین دسته ترکیب رکیبت

ها اضافه ملکی،  ترین آن اند که مهم در کتب دستور، برای اضافه انواع گوناگونی برشمرده( 493 :4969شفایی، ). «گردد برقرار می

 .ستعاری استتخصیصی، بیانی، تشبیهی و ا

صرف نظر از عمیق بودن ». رسد همانطورکه گفته شد شعر بیدل برای آنان که با ذهن و زبان او آشنا نیستند، دشوار به نظر می

هایی که  های اوست، ترکیب های اضافی در سروده آبشخورهای معنوی بیدل، یکی از عوامل پیچیدگی شعرش، فراوانی ترکیب

های اضافی در غزل بیدل، سهم  البته همه ترکیب( 4931:21حسینی، . )«خیزند ذهن او برمیعموماً خاص او هستند و از 

هایی  اضافه»چون به عقیده حسینی . های استعاری، تشبیهی و تخصیصی از بقیه بیشتر است یکسانی ندارند و بسامد اضافه

همین دلیل  بیان و صناعات بدیعی هستند، به همچون اضافه استعاری و تشبیهی، محل مالقات و تالقی دستور زبان و معانی و

طورکه گفته شد با بررسی این اضافات در صفحات گزینش شده  همان( همان. )«کاربردشان در شعر نیز بیشتر و بارزتر است

ت را در نمودار زیر فراوانی این نوع اضافا. های تخصیصی، تشبیهی و استعاری پی بردیم غزلیات بیدل به باال بودن بسامد اضافه

 .دهد غزل بیدل نشان می

 

 
 2نمودار شماره 

 ترکیبات اضافی استعاری( الف

خواهند  گویندگان سبک هندی می». رود شمار می های دور از ذهن و غریب، یکی از مختصّات سبک هندی به آوردن استعاره

و چون گنجایش الفاظ محدود است، به ای بیافرینند، یا تخیل بسیار دقیق و ظریفی را در قالب لفظ، بریزند  مضمون تازه

  (66 :4931دشتی، ). «آورند استعاره روی می
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کار  مضاف در غیر معنی حقیقی خود به»در اضافه استعاری. صورت اضافه استعاری است های استعاره، آوردن آن به یکی از کاربرد

 :کار رفته است به "حوادث"در جمله زیر به معنی "دست"رود چنانکه  می

 (4931:493انوری، احمدی گیوی،. )«روزگار، سنگ جدایی میان من و شما انداختدست 

شمار می رود که از رهگذر شخصیت  ها، بسامد باالی ترکیب استعاری به یکی از مختصات چشمگیر شعر بیدل در حوزه ترکیب

های سبکی شعرش به  را یکی از ویژگیتوان آن این مسئله آنقدر در شعر او تکرار شده که می. شود بخشیدن به اشیاء، حاصل می

 . حساب آورد

کند تا راهی به ماهیت اشیاء  هایی استعاری مبادله می های جهان، نام قراردادی را با معادل بیدل با نگاهی استعاری به پدیده»

که درک شعر وی را خورد  های دیریاب، جهانی خیالی و سوررئالیستی رقم می در نتیجه، با تنوع و فراوانی استعاره. بگشاید

 (4936:34اکرمی،. )«سازد دشوار می

 های حیرت، بلبل گلزار ما های رنگ            پرفشانی ریزش خون تمنا، گلفروشی

 (4933:431،بیدل)                                                                         

، جلوه «رنگ»عاری است؛ در این ترکیب، بیدل با جان بخشیدن به اضافه است «های رنگ گلفروشی»در این بیت، ترکیب

 .آورده است« گلفروشی»های آن را در قالب کلمه  گری

 

 جوشید هرجا گرد شوخی داشت،حُسن     رنگ شمع از پرفشانی، عالم پروانه بود عشق می

 (311همان،)                                                                                             

 .کند؛ همانطورکه زیبایی شمع باعث شد که پروانه عاشق آن شود گوید هرجا حُسن حضور دارد، عشق، جوشش می بیدل می

 حیرت، ما را به تحریک مژه رخصت نداد   خطّ شوخ او که رنگ حسن را پر داده است

 (941همان،)                                                                                       

 .خط شوخ او که زیبایی رخسار او را پرواز داده و ارج بخشیده، به حیرت ما حتّی اجازه پلک زدن هم نداد

 ترکیبات اضافی تشبیهی(ب 

رابطه شباهت و همانندی میان مضاف و مضافٌ الیه »تشبیه به معنای مانند کردن چیزی به چیزی است و در اضافه تشبیهی

لعل : الیه را به مضاف همانند سازند کنند، مانند لب لعل و یا برعکس مضافٌ الیه تشبیه می وجود دارد، یعنی یا مضاف را به مضافٌ

 (4931:493انوری،احمدی گیوی،. )«لب

 شود حُسن، بی ایجاد عشقی، نیست در اقلیم ناز    گل چو موج رنگ زد، گلباز پیدا می

 (4933:631بیدل،)                                                                               

 .اضافه تشبیهی است« موج رنگ»در این بیت ترکیب . آید به اعتقاد بیدل هرجا حُسنی هست، عشق نیز به وجود می

 :کند بیدل در جای دیگر، رنگ را به ساغر تشبیه می

 ویش که چون ساغر رنگ    به چه امید شکستم، به چه رو گردیدمبرد از خ حیرتم می

 (4121همان،)                                                                                       

 :رود شمار می یک اضافه تشبیهی به «طایر رنگ»در بیت زیر نیز ترکیب 

 شکست بر رُخ من آشیان طایر رنگ     چو غنچه بسکه تپیدم ز وحشت دل تنگ    

 (311همان،)                                                                                       

رنگ رخسار . کند مانند غنچه که درهم پیچیده است و برای شکوفاشدن، بیقرار است و به محض شکفته شدن، رنگش تغییر می

 .تنگی، پریدمن نیز از ترس دل

 ترکیبات اضافی اختصاصی( ج

. «کتاب حسن، زنگ شتر: رساند اضافه اختصاصی، اختصاص و تعلق را می». الیه است در این نوع اضافه، مضاف مخصوص مضافٌ

 کند و نسبت ها را بسیار تکرار می های مشهوری دارد که در دیوان غزلیاتش آن در این حوزه بیدل اضافه( 411 :4969 ،معین)
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شکست »های اختصاصی نیز بیشترین بسامد از آن ترکیبات  ها از بسامد باالتری برخوردار است؛ از بین اضافه به دیگر اضافه

این ترکیبات با . است «رنگ باختن، از رونق افتادن، از خود رفتن و نابودی»است که هر دو به معنای« گردش رنگ»و « رنگ

هستی و نمود »در عرفان بیدل « رنگ»زیرا همانطورکه پیش از این نیز اشاره شد  توجه به عرفان بیدل، قابل بررسی است؛

از خود رفتن، »به معنای « رفتن رنگ»و « گردش رنگ»، «شکست رنگ»است و در مقابل آن «چیزها مخصوصاً چیزهای مادّی

مفهوم شکست رنگ که خود یک » ها گیرد؛ به عبارت دیگر طبق گفته شفیعی کدکنی در شاعر آیینه قرار می «فنا و نابودی

تصور ذهنی و نوعی درک مجرد از یک حالت نفسانی یا ظهور مادی آن در شکل تغییر صورت است، در شعر بیدل زمینه یک 

 (994ص ،4966. )«نظر شاعر است  های گوناگون شده است و در مرکز این تداعی، حالت فنا یا نوعی زوال مورد رشته تداعی

آورد؛ به گونه ای که تمام اعضای وجود او با شکست رنگ معنا پیدا  غلب این ترکیب را برای توصیف خود میبیدل در غزلیاتش ا

 :کند می

 کشم دهد           ساغر اندیشه آن سُست پیمان می عضو عضوم با شکست رنگ، معنی می

 (4126 :4933بیدل، )

 خامه تصویر را سخت دشوار است پرداز شکست رنگ من     بشکن ای نقاش،  اینجا

 (221همان،)                                                                                  

 :آورد بیدل در بیان اینکه ضعف و حقارت عشاق نباید تصنّعی باشد و آب زیر کاه به نظر آید، این بیت را می

 ، آبی ندارد زیر کاه آنجانوایی کن     شکست رنگ کس ز طرز مشرب عشّاق، سیر بی

 (31همان،)                                                                                      

 :داند بیدل، زبان و گوش ظاهری را محرم اسرار عارفان فنا شده نمی

 آید به گوش محرم اسرار خاموشان، زبان و گوش نیست    من شکست رنگم، آوازم نمی

 (341همان،)                                                                                           

 :توان وقار را حفظ کرد وقتی گردش رنگ در کار باشد، نگران سبکی سنگ نباید بود؛ پس با قناعت می 

 نگ قناعت رااگر سنگ وقارت در نظرها شد سبک بیدل     فالخن کرده باشی، گردش ر

 (491همان،)                                                                                          

 :شمارد بیدل بارها گردش رنگ را از خصوصیات روزگار و گردون بر می

 فلک تا دوری از تجدید دارد           بنای گردش رنگ استوار است

 (131همان،)                                                                   

 رود از خویش       عمریست که بر گردش رنگ است مدارش گردون به تمنّای چه گل می

 (311همان،)                                                                                            

 :ماند دنیاست که فرصت عیشی برای انسان نمیو بخاطر همین خصوصیت 

 کی فرصت عیش است درین باغ که گل را     گر گردش رنگ است، همان گردش سالست

 (931همان،)                                                                                         

 :ـ ترکیبات وصفی 1

ایجاد ( ترکیب وصفی)= هایی است که از ترکیب یک موصوف و صفت  آن« رنگ»ی بیدل با واژه ها دسته دیگر از ترکیب سازی

بیشتر این ترکیبات از همان . های تازه و رنگینی را در دیوان غزلیات او مشاهده کرد توان ترکیب در این قسمت نیز می. شود می

پریدن، گردیدن، : مانند. کند واژه رنگ ارتباط برقرار می ها و شود که بیدل غالباً بین آن های قبلی تشکیل می شبکه تداعی

 :شود های وصفی پرکابرد در غزل بیدل آورده می هایی از ترکیب در زیر نمونه. شکستن و رفتن در کنار کلمه رنگ

 ـ رنگ رفته

 یاران به رنگ رفته دو روزم مثل کنید           تمثال من کم است گر آیینه تل کنید

 (4933:321بیدل،)                                                                       
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بیدل . یک ترکیب وصفی است به معنای رنگ پریده و رنگی که در حال از بین رفتن و نابودی است« رنگ رفته»در این بیت

ی مرا به رنگ پریده مثل بزنید، زیرا حتی چند روز: گوید داند خطاب به یاران می فناشده که خود را تمثیلی از رنگ پریده می

 .ام اگر تپه ای از آیینه فراهم کنید، تصویر من در آیینه ناچیز است یا اصالً نیست، زیرا من نابودشده و فنا شده

 :های دیگر نمونه

 دهم، گلدسته باش های رفته یادت می چند باشی از فراموشان ایام وصال          رنگ

 (331همان،)                                                                                   

 آورد از ما بهار بیخودی افسوس، گل نکرد زمانی       که رنگ رفته چمن پیکری بر

 (431 ،همان)                                                                                              

 های از خود رفته  ـ رنگ

 : این ترکیب، همان مفهوم رنگ رفته را دارد

 عنان باید اینجا، خضر ره درکار نیست            رنگ ازخود رفته جز رفتن ندارد هم وحشتی می

 (4211همان،)                                                                                      

گوید چون  اهی در اشعار بیدل به معنای رفتن و گریختن است، در این بیت نیز بیدل همین معنا را در نظر دارد و میوحشت،گ

در اینجا خضر و راهنمایی برای ما وجود ندارد، باید گریخت و رفت؛ همانطورکه رنگ پریده، همراهی جز رفتن و نابود شدن 

 .ندارد

 ـ رنگ پریده

 .های باال را دارد شابه ترکیباین ترکیب نیز مفهومی م

 بیدل، تأملی که چه دارد بهار وهم               رنگ پریده است به تصویر ما، نقاب

 (231همان،)                                                                                   

ندارد و این مانند این است که بر چهره زیبایی، نقابی از رنگ پریده ای  رها، هیچ جلوه برخالف دیگر بها،از دید بیدل، بهار وهم

 .ای ندارد باشد که در این صورت، آن چهره، هیچ جلوه

 ـ رنگ جَسته

 :است« رنگ پریده»صورت دیگری از« رنگ جسته»ترکیب

 ای ای، به هوانقش بسته ای       گرد شکسته چون صبح دارم از چمنی، رنگ جسته

 (4911همان،)                                                                                   

 ـ رنگ وحشت دیده

 ای دارد چیده ای دارد        شکفتن چون گل اینجا دامن بر بهار عیش امکان، رنگ وحشت دیده

 (331همان، )                                                              

است؛عیش این دنیا همراه با ترس ونابودی است، همانطورکه شکفتن گل « رنگ پریده»این ترکیب نیز صورت دیگری از ترکیب

 .نابودی است ،همزمان با دامن جمع کردن و از غنچگی بیرون آمدن و در نهایت

 ـ رنگ به گردش آمده

 کند خن چه میای در کمین ماست          گر سنگ نیستیم، فال رنگ به گردش آمده

 (331همان،)                                                                                          

گوید در این دنیا  بیدل می. به معنای رنگ پریده و نابود شده در شعر بیدل کاربرد فراوانی دارد« رنگ به گردش آمده»ترکیب

 .به همین منظور در کنار ماست 4و فالخن ،زیرا ما مانند سنگ هستیم وآماده نابودشدننابودی و نیستی در کمین ماست 

 ـ رنگ خزانی

                                                           
 .بدالخن می گذاشته و بر گرد سر می چرخانده و پرتاب می کرده اند، به همین خاطر این کلمه با گردش ارتباط می یافا  سنگ را در  4
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 پختگی در پرده رنگ خزانی بوده است       میوه هم در فکر سرسبزی، خیال خام داشت

 (121همان،)                                                                                          

 .آید و با آمدن خزان، انتظار سرسبزی، خیالی باطل است تا خزان نشود، پختگی به وجود نمی

 ـ رنگ زرد

 رسم از نارسایی ثمر خام من مپرس              تا رنگ زرد نیز همان دیر می

 (331ن،هما)                                                                             

 .شود همانطورکه میوه برای زرد و رسیده شدن، نیاز به زمان دارد؛ ثمره خام وجود من نیز به مرور زمان، رسیده می

 :داند که در حال سوختن است بیدل بارها رنگ زرد را رنگ عارفی می

 ز رنگ زرد به سامان سوختن، علمیم       چراغ شعله ما را فتیله کاه است

 (111همان،)                                                                        

 ـ رنگ ثبات

 دولت شاهی ندارد بیش ازین رنگ ثبات      کز هواپروردگان سایه بال هما است

 (191همان،)                                                                                 

های این دنیایی، رنگ پایداری ندارند  کار رفته است و بیدل باز بر این مضمون که دولت به« رنگ ثابت»معنای به « رنگ ثبات»

 .کند و همیشه در حال دگرگونی و گردش هستند، تأکید می

 :«رنگ»های عددی با واژه ـ وابسته0

. خورد بیدل، فراوان به چشم می های سبک هندی است که در غزل یکی از ویژگی( های عددی وابسته)ادات خاص شمارشی

آن هم در مواردی که گاه . گیرد، تنوع بیش از حدّ این نوع استعمال است چیزی که در سبک هندی اساس محور بیان قرار می»

، سیاسی. )«گیری اند و غیرقابل اندازه یکی از دو عامل بعد از عدد، امری انتزاعی است و گاه هر دو از اموری هستند که انتزاعی

رسد بیدل از این  به نظر می. کند های جدید با واژه رنگ استفاده می بیدل از این ویژگی نیز برای ساخت ترکیب( 4933:31

 . برد ترکیب برای نشان دادن نوعی اغراق بهره می

 قلقلی راهزن گوش شد و هوش نماند        ورنه صد رنگ نوا داشت خروش مینا

 (426: 4933بیدل، )                                                                            

های زیادی که در راه اندیشه کشیده است اشاره کرده و  کند و به حسرت بیدل مشابه این ترکیب را در بیت زیر نیز تکرار می. 

 :کند که از شدت اندیشه، جسم او مانند مو باریک شده است اعتراف می

 کشم    در کف اندیشه، جسم ناتوانم، کلک موست نفس، صدرنگ حسرت می تا به خود جنبد

 (921همان،)                                                                                            

با این حسرت که گاهی، کشیم تا به ما خوبی و احسان کند؛  منّت می( بسیار)گونه  گوید از آن معشوق مهربان، همه بیدل می

 :کند همه چیز را فراموش می

 کند یاد فراموشی از آن نامهربان، منّت کش صدرنگ احسانیم      به این حسرت که گاهی می

 (4931همان،)                                                                                          

 :است« هزار»های عددی عالقه بیدل در ساخت وابسته یکی از دیگر از اعداد مورد

 غفلت، هزار رنگ است در کارگاه اجسام       چون چشم خواب پا را مژگان بهم نباشد

 (311همان،)                                                                                     

 :ـ ادات تشبیه1

چون، مانند، مثل : که در زبان فارسی عبارت است از)اندکی قبل از آن، بر مجموعه رایج ادات تشبیه از عصر صفوی و شاید هم 

این کلمه به هیچ وجه اختصاص به ».است "به مانندِ"یعنی  "به رنگِ"یک کلمه دیگر هم اضافه شده است و آن ترکیب ..( .و
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بلکه درمورد تشابه شکل، حرکت، اندازه و هر نوع شباهتی، این  .مواردی ندارد که سخن از مقایسه دو چیز به اعتبار رنگ باشد

 (36 :4933 ،سیاسی. )«رود ادات بکار می

در شعر بیدل کنایه « رنگ»با توجه به اینکه . شاید خاص بیدل نباشد؛ اما بیدل به آن توجه خاصی دارد« رنگ به»ادات تشبیه 

عنوان ادات تشبیه، دور از انتظار نیست؛ عالوه براین از دیدگاه  به« به رنگ»چیزی است، کاربرد ترکیب« هستی و نمود»از 

به  "رنگ"چون در آن حوزه زبانی، »کاظمی، بیدل در کاربرد این ترکیب تاحدود زیادی وامدار زبان عامّه عصر خود است 

مین اکنون در کابل و ه. شود می "قیافه"و  "شکل"ها، جایگزین صورت ادات تشبیه، کاربردی وسیع دارد و در بسیار جای

شکل شکل، گونه )"رنگ رنگ"و ( بد قیافه)"بد رنگ"اطراف آن ا که قرابتی با حوزه زبانی هندوستان آن روز دارد ا تعبیرهای 

به  "رنگ  به"پس اینکه در شعر بیدل . "رنگ پذیرایی کردند  در مهمانی از ما رنگ"گویند  رایج است، چنانکه مثالً می( گونه

 (211، 4936. )«ای در زبان گفتار آن ناحیه نیست نشیند، خالی از سابقه می "ونهگ به "جای 

کند که روییدن در این دنیا، مانند صبح  بیدل در راستای مذمّت این دنیا که یکی از مضامین تکرارشده در غزل اوست اشاره می

 :شود؛ پس همان بهترکه معدوم بماند می رود، انسان نیز با دمیدن، نابود است؛ همانطورکه صبح با دمیدن از بین می

 ها همان بهترکه عرض ریشه درخاک عدم باشد           به رنگ صبح، برق حاصل است اینجا دمیدن

                          (                                   4933:241بیدل، )                                                                                  

ناک  است چراکه عارفان، مانند حیا پیراهنی عیب4در جای دیگر بیدل معتقد است گستاخی، کار او نیست بلکه کار آیینه 

 :پوشند می

 پوشیم ما شوخ چشمی نیست کار ما به رنگ آینه            چون حیا، پیراهنی از عیب می

 (461همان،)                                                                                             

 .شود نوعی مالمتگری است که هم ساتر احوال عارف است و هم وسیله خودنمایی او نمی« پوشیدن پیراهنی از عیب»

 نتیجه گیری

دهد و همواره به دنبال یافتن و  ری تن نمیهای تکرا وی به واژه. سازی است بیدل از جمله شاعران ماهر هندی در زمینه ترکیب

 . است« رنگ»عالقه بیدل در ساخت ترکیبات نو، واژه  های مورد یکی از واژه. تر است نشین تر و دل های جدید ساختن واژه

مام که بیدل پیرو عرفان وحدت وجودی ابن عربی است، ت ازآنجا. سازد های تازه می بیدل با این کلمه به ظاهر ساده، واژه

همینکه عارف، خدا را تنها حقیقت ساری و جاری در همه . بیند های این جهانی را تنها مظهری از وجود خدای یکتا می پدیده

از دیدگاه بیدل دنیا دفتر رنگارنگی از مظاهر . بیند یعنی جز خدا چیزی نمی. داند بیند، ماسوی اهلل را عدم می جهان می

رنگی و وحدت یعنی دنیای عشق  ها شد؛ بلکه باید از رنگ بیرون آمد و به دنیای بی های آن خداوندی است پس نباید اسیر رنگ

 .سفر کرد

وی با تکیه بر دیدگاه عارفانه خود با واژه رنگ . دهد آفریند، از ذهن خلّاق او خبر می ترکیباتی که بیدل با واژه رنگ می

 . آفریند که اغلب خاص او هستند های زیبایی می ترکیب

کاربرد رنگ  معانی مجازی پر. برد؛ اما بیشتر، معانی مجازی آن را در نظر دارد کار می دل گاهی رنگ را در معنای اصلی خود بهبی

 .رنگ در معنای جلوه و زیبایی، شکل و گونه، نفع و فایده، اثر و نشانه: در غزل بیدل عبارتند از

خندیدن رنگ به معنای آشکار شدن رنگ، از رنگ بیرون : اند؛ مانند اییترکیبات ساخته شده بیدل با این واژه، گاه ترکیبات کن

بیدل گاهی نیز با ....آمدن به معنای عدم پایبندی به تعلقات و مادیات، گردیدن رنگ در معنای دگرگونی، تغییر و نابودی و

د رفته، رنگ پریده، رنگ وحشت دیده رنگ رفته، رنگ از خو: ترکیباتی مانند. سازد های وصفی می استفاده از کلمه رنگ، ترکیب

 .چرخد شود اغلب ترکیبات بیدل در این حوزه حول معنای دگرگونی، تغییر و نابودی می طورکه دیده می همان.. .و

این نوع ترکیب در غزل بیدل از باالترین بسامد برخوردار . دسته دیگر از ترکیبات بیدل با واژه رنگ، ترکیبات اضافی هستند

و اضافه ( طایر رنگ: مانند)های تشبیهی ، اضافه(گلفروشی رنگ: مانند)های استعاری اغلب واژه رنگ را در اضافه بیدل. است

                                                           
ا آیینه در شعر بیدل، گاه هویتی منفی پیدا می کند و آن ، زمانی است که وسیله خودنمایی و تظاهر می شود و این با ادب و حیا در تضاد  4

 (93ترکیبات خاص بیدل در چهار عنصر،. )«داند و حیرت را نگریستن محض بیدل، آیینه را مظهر حیرت می».است
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در بین این اضافات، بیشترین بسامد در غزل بیدل از آن ترکیبات اضافی .برد کار می به( شکست رنگ: مانند)اختصاصی

 .است« گردش رنگ»و « شکست رنگ»فراوانی از ترکیب های اختصاصی نیز بیشترین اختصاصی است و در بین اضافه

در این گروه، بیدل اغلب عددی را به همراه یک یا . رود شمار می به« رنگ»های واژه های عددی، دسته دیگری از کاربرد وابسته

 .صد رنگ ناکامی: آورد و از کاربرد آنها نوعی اغراق را در ذهن دارد؛ مانند دو عامل انتزاعی می

به رنگ »برای نمونه ترکیب. «مانندِ»به معنای « به رنگِ»هایت کاربرد واژه رنگ در ساخت ادات تشبیه یعنی ترکیب و در ن

 .«مانند سایه»یعنی  «سایه

توان به این نکته پی برد که بیدل بیشتر مفهوم دگرگونی و  با دقت در ترکیبات ساخته شده با کلمه رنگ توسط بیدل می

شاید به این . کند های متفاوت با استفاده از واژه رنگ آن را به خواننده القا می ظر داشته که در قالب ترکیبنابودی و فنا را در ن

 : توان، هست شد که از دیدگاه بیدل تنها با فنا و هیچ شدن می دلیل

 پیوستگی به حق از دو عالم بریدن است      دیدار دوست، هستی خود را ندیدن است

 (994: 4933بیدل، )

 منابع و مآخذ

 .، تهران، م سسه فرهنگی و انتشاراتی پایامبانی عرفان و تصوف :(4933)آریا، غالمعلی 

زاده آملی، تهران، سازمان چاپ و  ، آیت اهلل حسنممدّ الهمم در شرح فصوص الحکم(: 4933)عربی، شیخ اکبر محی الدین ابن

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .12ا  96، صص261مجله کیهان فرهنگی، شماره  مقاله نگاه استعاری بیدل، :(4933) رضا اکرمی، محمد

، محمد کبیر رازقی؛ عبدالوهاب فایز؛ محمد (منتخب آثار محمد عبدالحمید اسیر)اسیر بیدل(: 4931)الحمید اسیر، عبد

 .کاظم کاظمی، تهران، عرفان 

 .، تهران، فاطمی1سیدستور زبان فار :(4931)انوری، حسن؛ احمدی گیوی، حسن

 .، اکبر بهداروند، تهران، نگاهدیوان غزلیات بیدل :(4933)بیدل دهلوی، عبدالقادر بن عبدالخالق

 .، محمد سرورموالیی، تهران، علمدیوان غزلیات بیدل :(4936..........................................................)

 . اکبر بهداروند، تهران، نگاه ،(رقعات، نکات، اشارات، چهار عنصر)های بیدل آواز :(4936........................)..................................

 .، تهران، سروشبیدل، سپهری و سبک هندی :(4963)حسینی، حسن 

 .23ا  22صص ،23، مجله شعر، شماره مقاله اضافه و ترکیب اضافی در شعر بیدل :(4931..........................)

 . ، تهران، علمعربی مباحثی در عرفان ابن :(4933)حکمت، نصراهلل 

 .، تهران، بهارستانپژوهشی در سبک هندی و دوره بازگشت ادبی :(4934)خاتمی، احمد

 .، تهران، قطرهصائب و سبک هندی در گستره تحقیقات ادبی :(4934)رسول  دریاگشت، محمد

 .، تهران، امیرکبیرئبنگاهی به صا :(4931)دشتی، علی 

 .، منصور ثروت، تهران، امیر کبیرغیاث اللغات :(4969)رامپوری، غیاث الدین محمد بن جالل الدین بن شرف الدین 

 .، تهران، انتشارات علمی فرهنگیعرفان در غزل فارسی :(4939)فر، محمد  راستگو

 .، تهران، نشر دکتر محمود افشارن عصر صفویسبک اصفهانی و تمثیل در شعر صائب و شاعرا :(4933)سیاسی، محمد 

 .، تهران، نوینمبانی علمی دستور زبان فارسی :(4969)شفایی، احمد 

 .تهران، آگاه ،(بررسی سبک هندی در شعر بیدل)ها شاعر آیینه :(4966)رضا شفیعی کدکنی، محمد

 .، تهران، میترابیان و معانی :(4931)شمیسا، سیروس

 .، تهران، زوّاروحدت وجود :(4963)ضیاء نور، فضل اهلل 

، مقدمه و ویرایش علیرضا قزوه، دهلی نو، انتشارات مرکز عنصر ترکیبات خاص بیدل در چهار :(4933)عمر، ماه جبین 

 .تحقیقات فارسی، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران
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های زبان و ادبیات فارسی،  ، مجله پژوهشمیسازی واژگانی در پنج گنج نظا  مقاله ترکیب :(4931)پور، قدرت  قاسمی

 .496ا  443، صص2شماره

 .، تهران، عرفانگزیده غزلیات بیدل :(4936بهار )کاظم  کاظمی، محمد

 .، مشهد، ضریح آفتاب(مجموعه آموزشی شعر)روزنه :(4936).................................. 

 .، تهران، انتشارات م سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی4، جفرهنگ اشعار صائب(: 4963)گلچین معانی، احمد 

 .، تهران، میترا(نقد و تحلیل شعر صائب و سبک هندی)بیگانه مثل معنی (:4931)حسین  محمدی، محمد
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 های جنگنقد و تحلیل عناصر داستانی رمان عشق سال
 راضیه جعفری

 یلیاردب ادبیات مقاومت، دانشگاه محقق ارشد کارشناسیدانشجوی 

 ابراهیم رنجبر

 تبریزدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 

 چکیده

نکه از  امروزه خوانندگان فراوانی را به خود اختصاص می دهد مشروط برای، جنگ به عنوان یکی از انواع رمان مربوط به رمان

مربوط به های از جمله رمان .جنگ داشته باشد ۀای برخوردار باشدو پرورش درستی از حادثقالب و تکنیک و فرم زیبا و شایسته

-با توجه به این .استهای جنگ رمان عشق سال ،دفاع مقدس که به صورت زیبایی توانسته جنگ و ابعاد آن را به تصویر بکشد

-عیارهای جنگ به نسل بعد از جنگ است، اگر نقد و تحلیل این رمان با مدر این رمان درصدد انعکاس روز که حسین فتاحی

در این مقاله این رمان را از نظر موضوع،  .شناخت تاریخ جنگ مفید واقع شودة تواند به اندازهای صحیح  نقد صورت گیرد می

این رمان تکنیک الزم رمان نویسی را دارد و ازآثار ادبی موفق به . ایمدید معرفی و نقد کردهۀ ها و زاویپیرنگ، محتوا، شخصیت

 .رودشمار می

 .های جنگ، حسین فتاحی سال رمان دفاع مقدس، عشق بررسی، نقد و :ها هواژکلید

 مقدمه

 از این رو با خواندن آثاار ادبای  . بوده است م ثرامور جامعه به خصوص ادبیات  اکثرسیاسی همواره بر  رات اجتماعی ویتغی

هاای آناان و   شناخت یک ملت خواندن داستانبرای »بنابراین . پی برد آنهای حاکم بر توان به تغییرات و نیز ارزشهر دوره می

 یهنمای احساسات و ادراکاات و انعکااس دهناد    تمام یهتر است زیرا ادبیات آیینو بررسی تاریخ و سرگذشتشان ضروری مطالعه

 (. 3:4932سرشار؛)«حاالت و روحیات جمعی است

 (3:4933میرصادقی،)« ماادبی روزگار هتبلور یافتترین شکل ترین و معروفرمان مهم» آثار ادبی  های مختلف ازمیان شکل

-تارین و برجساته  از همین رو یکی از بدیع. دنیای پر التهاب امروز است یهها بر پهنزندگی واقعی انسان ی بخشی ازنماینده»و 

های ملای و  ا و نزاعهگاهی تحوالت اجتماعی با جنگ (.91:4933رحماندوست، )« آیدترین اشکال ادبی عصر حاضر به شمار می

جناگ گشاوده شاده و     هتردیدی نیست که پای ادبیات دیر زماانی اسات کاه در مقولا    » فراملی همراه بوده است و بدین جهت

ای را پایش روی  گساترده  هجناگ عرصا   یهنوشاتن درباار    .نویساان جهاان باوده اسات    همیشه یک تم اساسی بارای داساتان  

هاا و  ها، پیکارهاا، شکسات  ها و حماسهوقایع، تصویرگر دالوریی هند از طریق ثبت هنرمندانتوادهد که مینویس قرارمی داستان

 (.431:4933کافی، )« ات آن باشدعها و نگارگر عوارض و تبپیروزی

تجربیات و  یهاش دربارفرد به زندگی و دغدغه به سبب نزدیکی منحصر بهکه رمان »که  توان گفتاز این رو می

تری از زندگی را موضوع کار خود دارد، که اشکال متنوعصل و مستقیم از زمان و مکان خاص و به سبب ایناحساسات بالف

 (.91:4933رحماندوست، ) «کندتری را جذب میخوانندگان متنوع

بخشی داشته  ثیر تعالیأت تواند در رشد و بالندگی آثار ادبیمی ،ی درست آن انجام شودهااگر نقد رمان با معیار» از این رو

 (.461: همان) «باشد

که از  های جنگ خوانندگان فراوانی دارند مشروط بر اینها و رماندر شرایط امروز، قصه»یکی از مسلمات این است که     

 جناگ و باه کاارگیری متناسابی از     یهای برخوردار باشند و پارورش درساتی از حادثا   قالب و  فرم و تکنیک و زیبایی شایسته

با توجه به شرایط اجتماعی ما، دیان بااوری و باورهاای معناوی     . ت الزم داستان پردازی محمل داستان قرار گرفته باشدتمهیدا

چه در  است اما آنخاص یافته یجنگ جلو یههای داستانی در کنار ادبیات ویژیکی از موضوعات مهمی است که در اغلب نوشته

نویسان انقالب اسالمی، قابل عرضه  مق وجود دارد و موجب شده تا حاصل کار داستانقابل تع یهها به عنوان یک نقطاین نوشته

ی ای در ادبیااات داسااتانی جهاان پیاادا نکنااد، بیاان و نگاارش شااعارگونه  و رقابات در سااطوح جهاانی نباشااد و جااای شایساته   

 .دانی جنگ نوشته شدههای موفق و معتبری در زمینهبا این همه رمان (.431:همان)«آنهاست
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ت اسا  های جنگعشق سال ایران و عراق نوشته شده است، رماان  یههایی که درخصوص جنگ هشت سالازجمله رمان

باه کاار   مرباوط باه جناگ    ای از حاوادث  در آن نویسنده تمام قدرت احساس و درک خود را برای به تصویر کشیدن گوشاه  که

ها رمان را باه ساوی موضاوع اصالی     ت که در مجموع این داستاناساین رمان از چندین داستان فرعی تشکیل یافته. استگرفته

هاای  هاا و حتای آسایب   ها، شاهر ها، راهمسلم است که آثار بیرونی جنگ و مظاهر آسیب شناختی آن ساختمان» .برندپیش می

« انی اسات ماناد سااختمان داسات   چاه بااقی مای    ها پاک خواهد شاد ولای آن  جسمی و روحی به مرور از ذهن فراموشکار انسان

 (. 431:همان)

هاای  تواناد بارای نسال   گذارد و میبدین ترتیب این رمان بخشی از واقعیت مربوط به جنگ عراق با ایران را به نمایش می

 .ی شناخت تاریخ جنگ ارزش و اهمیت داردشناخت و تحلیل این رمان به اندازه بدیهی است که. بعدی منبع تحقیق باشد

 درباره نویسنده

و بعاداز آن   انقـالب  مدرسه ،همزمان با پیروزی انقالب اسالمی اولین رمان خود.یزداست( 4996)متولد احی حسین فت

 4963ی ساال  سومین کار موفق بلند فتاحی است که به عنوان کتاب برگزیاده  آتش در خرمن. را نوشتکودک و توفان رمان 

 های سـنگان بچهو  هاراهزن، امیر کوچولوی هشتم. ل شدها به سریال هشت قسمتی برای تلویزیون تبدیمعرفی شد و بعد

. چند قصه کوتاه و چند مجموعه به چاپ رسیده است حسین فتاحیاز . انداند که برای نوجوانان نوشته شدههر سه رمان هایی

ی ل ناجوانمردانهای از اعمادر رمان پسران جزیره گوشه. ی آتش در خرمن است به همان فضا و شخصیت هاپسران جزیره ادامه

اسات و رماان عشاق    ی رمان نوجواناان قلام زده  تاکنون بیش از هرچیز در زمینه حسین فتاحی .استدشمن به تصویر کشیده

 .های جنگ نخستین گام او در عرصه بزرگساالن استسال

ای از ن گوشاه را برای به تصویر کشاید  خودتمام قدرت احساس و درک و ( 4939چاپ اول) رماناین در  حسین فتاحی

جنگ و دلمردگی نگاهی خاص  دلدادگی، ی عشق،است که در آن به مسأله ای به کار گرفتههنحوادث جنگ ایران و عراق به گو

 .ل را به حاشیه برده استئو ویژه دارد و دیگر مسا

شیشه )بوده است ها دلچسب و جذابی آدمحدیث عشق حدیثی مکرر از زندگی آدمهاست که در تمام روزگار و برای همه

 (.4936،434:گران

 خالصه رمان

و کماک باه ماردم     های کردستان برای مقابله با نیروهاای ضادانقالب  گیریردرجریان د دانشجوی تهرانی،محمدی حمید 

کند و این دیدارها تبدیل باه عشاقی باین    وی در کردستان برای چندمین بار نرگس را مالقات می .شودراهی آنجا میکردستان 

 .پردازدها به مراقبت از مجروحان جنگی مینرگس معلمی کردستانی است که به صورت داوطلبانه در بیمارستان .شودو میآن د

-است علی رغم مخالفات اش درنظر گرفته شدهشود نرگس که از کودکی برای پسرعمهبا موانعی روبرو می هااما ازدواج آن

همین امار سابب ایجااد    و  گزینددهد و حمید را به همسری برمیواب منفی میبه اردالن که به تازگی پزشک شده ج ی پدرها

و منتظر فرصتی برای انتقام شود منتقل میهای ارومیه وی پس از این جریان به یکی از بیمارستان .شودکینه در دل اردالن می

انقالب موفق به فرار های اصلی گروهک ضدشود ولی با کشتن یکی از مهرهها اسیر میحمید در جریان یکی از درگیری .شودمی

گردد ولی وی در جریاان درگیاری باه شادت     به وی محول میپاسداران اسیر شود و پس از این جریان فرماندهی آزادسازی می

هاای  ماورد اصاابت گلولاه    در راه هلی کاوپتر  .شودشود و به سبب شدت جراحات با هلی کوپتر به ارومیه منتقل میمجروح می

-ها انداخته میتوسط دوستش به بیرون از هلی کوپتر و بر روی علوفهقبل از انفجار هلی کوپتر  گیرد ولی حمیدمی ن قراردشم

مجروح ناشناس را از طریاق دختار   و  حمید را پیدا میکند، های سپاه هستندپیرمردی کرد که فرزندانش نیز جز پیشمرگ .شود

گیرد اردالن اسات وی پاس از   پزشکی که پرستار از او کمک می .کنندرومیه منتقل مییکی از اهالی روستا که پرستار است به ا

اما نرگس  .ی وی به طرز وحشتناکی سعی میکند انتقام خود را بگیردشناسایی  مجروح اورا ناشناس نگه میدارد و با تغییر قیافه

 یی ورود ولی در ابتدا با دیدن قیافهمی به سراغش از طریق یکی از دوستانش که حمید را شناخته است از جای او آشنا شده و

اردالن پس از آگاهی دیگران از جریان در حال فرار باه  . شود و اورا می پذیردکند اما به سرعت از کارش پشیمان میوحشت می

 .گردداستقبال مردم به شهر خود باز میباسرانجام حمید .میردشود و میته دره پرتاب می
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 پیرنگ رمان

 .حوادث تراژدی استو منطقی ترتیب منظم پیرنگ »

اسات و  تقلیاد ازعمال دانساته    حوادث و یهاست و پیرنگ را تنظیم کنندداده (پیرنگ) plotارسطو تعریف صریحی برای 

است نویسنده بنا باه سالیقه و ذوق   توالی حوادث به صورتی طبیعی است نه ترکیبی که ممکن حوادث، یهکنندمنظور از تنظیم

 .(43، 4933 :جمالی)« خود با پس و پیش کردن حوادث به داستان بدهد

کنناد و یاا   فکار مای   کنند،احساس می دهند،های داستان انجام میشود که شخصیتشامل تمام چیزهایی می پیرنگ»   

باه   پیرناگ اصالی  ی هسات اغلاب ه ». (4936:43ل، دیبا )« ثیر بگذاردأافتد تبعداً اتفاق میه که بر آنچ این مشروط بر .گویندمی

کند و پس پس از آن نویسنده هسته را تکمیل می .یابدشود و به تدریج رشد میصورت الهام ناگهانی در ذهن نویسنده خلق می

 (.49: 4933 مستور،)« یازدبه نوشتن داستان دست می از اطمینان از استحکام بافت و روابط تعلیمی آن،

از حوادث فرعی مختلفی تشکیل یافته  ،که دارای یک روایت مرکزی و اصلی استضمن این« عشق سال های جنگ»رمان 

البتاه   .گذارندمیثیر أیکدیگر ت اند وهمگی این حوادث به نوعی بربیان شده واراست که هریک در فصلی جداگانه و البته تسلسل

رسااند و  این امر خود به ساختار داستان آسیب میاند که باید یادآور شد که برخی از این حوادث فرعی بسیار گسترده بیان شده

هاا  حوادث از توالی زمانی برخوردارند تنها گهگاهی راوی از جانب شخصایت . سازدذهن خواننده را از ماجرای اصلی منحرف می

 .کنمای را برای روشن تر شدن موضوع ذکر مینمونه .ها داردگریزی به گذشته

دوستا نحمیدبرای . ن هیچ دلیلی درخواست می کند که محل کارش به ارومیه منتقل شوداردالن بعد از ازدواج نرگس بدو

دختر یکی از اهاالی روساتا   . کنداندازند و فردی محلی او را پیدا میها میحفظ جان او،او را در حوالی شهر ارومیه بر روی علوفه

اکناون  . کناد آگاه شده و از اردالن درخواسات کماک مای    که در همان بیمارستانی که اردالن مشغول به کار است از این ماجرا

رسد اما معصومه دوسات نارگس نیاز در هماان زماان در هماان بیمارساتان        می ،اردالن به آرزوی خود که انتقام از حمید است

 .دهدشود و خبر پیدا شدن حمید را به  نرگس میمشغول به کار می

نثار نویسانده در اوصااف     .ندارد( stylistic)اما ویژگی مشخص سبکی  نثرکتاب روی همرفته، شسته و رفته و روان است

هاای  مساامحه  .ی محتوایی داساتان سازگارنیسات  برخی از این اوصاف انشایی و اشرافی است و با زمینه .وتوضیح غرق می شود

به عنوان نمونه به  .رسانده است لفظی ومعنایی به نسبت زیادی نیز درکتاب راه یافته که در بسیاری از موارد به روانی نثر آسیب

 :تعدادی ازآنها اشاره می کنیم

 .(به جای اینکه؛ ایشان را ندیده ام()3ص..).شانخیلی وقت است ندیده ام

 .(ای از بدنش آسیب دیده استیا چه ناحیه ...ای ازبدنبه جای از چه ناحیه) (46ص) ...ای مجروح شدهکاظم ازچه ناحیه

های مغلوط به زبان فارسی راه یافتاه  ر کردن درست نیست و از راه ترجمهروی کسی کا) (43ص.)..کندروی مریض کارمی

 .(است

 (متفاوت زندگانی درست است) (24ص)...ها و زوایای مختلف زندگیریزه کاری

 (961،4936:دستغیب) ...(.و( به جای همه عالئق) (24ص... )تمام عالئق

 زاویه دید

حاال و  )ای است که نویسنده به یاری آن حاال و هاوا  ی شیوهنمایش دهنده دگاه یا کانون روایت،دی نظرگاه، دید،ی زاویه»

دهاد  ه میائبه خواننده ارو آوردها و عناصر دیگری را به وجود میحادثه ،گوهاوگفت های شخصیت ها،وضعیت و موقعیت( هواها

ترین و معتبرتارین  دید در داستان نویسی مدرن یکی از مهمیزاویه .گذاردی نویسنده را با داستان به نمایش میو در واقع رابطه

ی زاویه». (4934،43:میرصادقی)«اندتنوع آن کوشیده ودر گسترش و .های امروزی به آن توجه دارندعناصری است که نویسنده

. خواهد به جهان داستان برقرار کناد  دید انواعی دارد و انتخاب نوع آن بستگی به نوع هدف و نوع ارتباطی دارد که نویسنده می

« هاا و خوانناده دارد  نویسای باا راوی و راوی باا شخصایت    به عبارت دیگر انتخاب نوع روایت داستان بساتگی باه ارتبااط قصاه    

 (. 31؛4933:جمالی)
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 هاای نویسنده به قالاب شخصایت    ی نقل،دراین شیوه» .ی دید سوم شخص استزاویه « عشق سال های جنگ»در رمان 

 به عبارت دیگر فردی برتر،  .کندها را برای خواننده تشریح و تصویر میعاطفی و خلقی آن  های روحی،رود و ویژگیداستان می

کند و از نزدیک شاهد اعمال و افکارآنهاست و در واقع در حکم خدایی اسات کاه از   های داستان را رهبری میاز خارج شخصیت

 آناان خواهاد از  و چه عملای مای   کنند و چه احساسی دارندمی داند آنان به چه فکر می  .استشان آگاه گذشته و حال و آینده

بینااد بااه خواننااده حساااب پااس بدهااد کااه چطااور از چنااین اطالعاااتی باااخبر شااده          هاایچ نیااازی نماای    .سااربزند

 .(4934،21:میرصادقی)«است

وی در  .پاردازد هاا مای  و گفتارهاای شخصایت   نیز راوی از بیرون به بیان حاالت و رفتار عشق سال های جنگدر رمان 

ی دیدی رعایات شاده   ها نیز چنین زاویهها به بیان حاالت و احساسات گوناگون آنها میپردازد و در بیان گفت گوقالب شخصیت

اسات و   راوی ناظر ،راوی دراین رمان .دهدکرده و تغییری در آن رخ نمی ظی دید سوم شخص را حفداستان تا انتها زاویه .است

 .ها داشته باشدپردازد بدون اینکه قضاوتی در مورد شخصیتتنها به شرح وقایع و حوادث می

 شخصیت

کنناد  آنچاه مای   .آورندهای داستان کسانی هستند که با اعمال یا گفتار خود داستان را به وجود میقهرمانان و شخصیت»

 .(463،4931:شمیسا)«ار می گویندگویند دیالوگ یا گفتو به آنچه می Action آکسیون یا عمل

 .شوندبرخی از آنها اصلی محسوب می. های متفاوتی دارنددر پیشیرد روند داستان درجات و اهمیتها شخصیت

 شخصیت اصلی

 .پردازناد های دیگر باه معرفای او مای   ی حوادث و شخصیتاست که همهاصلی  طرح داستان محور حوادث شخصیت در»

باه چناین    .کناد تر سرنوشت و پایان ماجراهای اوست که اهمیات پیادا مای   برد واز همه مهمپیش میاوست که حوادث مهم را 

 .(4933،32:جمالی)«شخصیتی شخصیت اول یا اصلی می گویند

سان کام فرمانادهی     که برای کنترل اوضاع کرمانشاه داوطلباناه باه آنجاا آماده و باا وجاود       است حمید پاسداری تهرانی 

سرتاسار   وی جوانی اسات متادین و مادبر کاه در     .شخصیت اصلی رمان عشق سالهای جنگ استاو  ه دارد،ها را برعهدعملیات

 .شودرمان شخصیتی ایستا دارد و تا انتهای رمان هیچ گونه تغییر روحی و رفتاری در وی ایجاد نمی

هاای  وابساتگی  هاا و جناگ  و زنادگی شخصای و    حمید دارای ذهنی مشوش است ذهنی درگیر بین فرمانادهی عملیاات  

 .شخصی خود

واال در چناین  ( پادر نارگس  )در دل گفت خوب شد که نرفتم پایش حااجی   .ذهن و فکر حمید به کرمانشاه بازگشته بود»

 .....کار درستی است یا نه؟ بعد به این فکر کرد که آیا اصوال این کار، شد،موقعیتی خیلی بد می

هاا کجاای ایان جااده درگیار      از خاودش پرساید راساتی بچاه    . ی درگیاری پرکشاید  باه نقطاه   هذهن حمید از کرمانشاا 

 .(4934،13:فتاحی)«هستند

تارس و دودلای    های عادی گاه دچار تشویش وقهرمان قصه شخصیتی شجاع و دوستدار وطن است ولی مانند سایر انسان

 شود می

به خودش نهیب زد . ش را پایین بردآهسته دست آهسته .ترسیدو خواست بیشتر خم شود و آن پایین را نگاه کند اما می..»

 .(4934،33:فتاحی)«ازچه می ترسی؟ مگر خودت نزدیشان؟»که 

 

هساتند و اصاوال نسابت باه     ...درکنار شخصیت اصلی در مقام دوم و سوم وها این گونه شخصیت»: شخصیت های فرعی

 .شخصیت اصلی داستان اهمیت کمتری دارند
اسارار شخصایت    آنها یا دوسات و محارم   دهند،سیدن به هدفش یاری میشخصیت اصلی را برای ر شخصیت های فرعی،

های اصلی به ی داستان و شخصیتی اطالعات دربارههئای برای اراهای فرعی بهانهشخصیت .اصلی هستند یا مخالف و دشمن او

 (.4933:39:جمالی)«خواننده هستند
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توان گفت مکمال او هسات   صیت اصلی دارد و به نوعی میشخصیت فرعی این رمان که بیش ترین رابطه و تأثیر را بر شخ

ها به نگهداری و پرستاری از مجروحان جنگای  وی معلمی کردی است که به صورت داوطلبانه در بیمارستان .نام دارد «نرگس»

قهرماان داساتان   هاست که با حمید، در جریان همین فعالیت و .های سیاسی نقشی فعاالنه داردپردازد و نیز خود در فعالیتمی

 .شوندمند میآشنا شده وبه یکدیگر عالقه

و یاا در مقابال وی ایساتاده و     پردازناد به کمک قهرمان مییا های فرعی در این رمان بسیارند و هرکدام به نوعی شخصیت

 . کنندموانعی را بر سر راه وی ایجاد می

به هم پیوساتن حاوادث و پیشابرد     فسیر ماجراها،ت ی عطف،نقطه های فرعی با اصلی منجر به کشمکش،تضاد شخصیت»

 .(4933،33:جمالی)« ماجرا میشود

شاوند ضاد   گیرند و موجب ایجاد مانع برسار راه او مای  هایی در رمان که در مقابل شخصیت اصلی قرار میچنین شخصیت

 .شوندقهرمان نامیده می

نیروهایی که شخصیت اصالی داساتان بارای     .هستند ی مقابل قهرمان رماننیروهای ضد انقالب کردستان بزرگترین نقطه

البتاه وجاود برخای از ایان      .اندازدرویارویی با آنها شهر خود را ترک گفته و برای مبارزه با آنها همواره جان خود را به خطر می

راحتای   ها هیچ کمکی در پیشابرد جریاان رماان ندارناد و باه     های فرعی در رمان غیر ضروری است زیرا این شخصتشخصیت

 .میتوان شخصیت آنها را در رمان نادیده گرفت

وی . ی نارگس اسات  کناد اردالن پسار عماه   ترین دشمن حمید که بزرگترین مانع را برای او ایجااد مای  اما در واقع اصلی

گر نارگس و اردالن از کاودکی بارای ازدواج بایکادی     .دکتری جوان است که به تازگی تحصیالت خود را به پایاان رساانده اسات   

گیارد  ی وی را به دل میشود کینهاند و زمانی که اردالن با جواب منفی نرگس به خاطر فردی دیگر مواجه میدرنظرگرفته شده

 .و همواره منتظر زمانی است که انتقام خود را از وی بگیرد

درحالیاه تصامیم داشات     .اردالن با خشم و کینه به خانه رفت وفردای آن روز وسایلش را جمع کرد و به ارومیه رفات ....»

 .(4934،33:فتاحی)«ای که شده آتش انتقامش را فرونشاندخیلی زود برگردد و به هر وسیله

ی کردساتان پیادا مای کناد باه      ی حمید را دریکای از روساتاها  وباالخره زمانی که اردالن پیکر نیمه جان و ازهم پاشیده

 .سراغش رفته و انتقامش را میگیرد

توانست تمام آنچه را که از دسات  ای که میلحظه .ی مهم و سرنوشت سازی بودظه در زندگیش لحظهبه نظرش آن لح...»

 ....داده بود و به خاطرش شدیدترین لطمات روحی را خورده بود بازپس گیرد

د دقیقاه  در همان  چن.... اردالن در دل گفت اگر این بیمار ناشناس همان حمید گمشده باشد هرگز اورا پیدا نخواهند کرد

شاد کاه حمیاد را باه     هایی که سرانجام هریک از آنها به جاایی خاتم مای   های جورواجوری در مغز اردالن طرح شد نقشهنقشه

 .«صورتی درآورد که کسی رغبت نگاه کردن به او را نداشته باشد

ه ای اسات کاه بارای اکثار     این همان پایان کلیشا .اردالن در پایان رمان هنگام فرار در دره ای سقوط می کند و می میرد 

گویا این امر پایانی اجباری است برای شخصیت هاای منفای    . شخصیت های منفی در اکثر رمان ها و فیلم ها مشاهده می شود

در .که  به راحتی می توان آن را حدس زد و اینگونه پایان یافتن هیچگونه هیجانی را در ذهن و فکر خوانناده ایجااد نمای کناد    

 . توان در نظر گرفتی منفی میهافت که ساده ترین فرجامی است که برای شخصیتتوان گواقع می

ی خصوصایات  نشاان دهناده   های نوعی یا تیـپ شخصیت». ی تیپ هستندها نمایندهدر این رمان برخی از شخصیت 

 . کندای از مردم است که اورا از دیگران متمایز میگروه یا طبقه

دهد و غریبه های واقعی را نشان میهای پدیدهآشناست به این علت که خصایص و ویژگی است،«ی آشناغریبه»یک  تیپ

ها در شخصیت فردی نوین یا در تصویر نوینی از زنادگی کاه حاصال خالقیات هساتند      است به این دلیل که خصایص و ویژگی

های مطرح شاده در ایان رماان    شخصیت ازاین رو با توجه به تعریف فوق میتوان گفت. (4936،41:میرصادقی)«تمرکز می یابند

ی گروهای از ماردم و نیاز ویژگای اخالقای متماایزی       ها نمایناده هرکدام از این شخصیت .شخصیت نوعی یا همان تیپ هستند

 .کنیمها را درجامعه مشاهده میهای عینی و واقعی آننمونه به وفور هستند که
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 :گویدمی «های جنگ عشق سال»های رمانمجتبی رحماندوست در خصوص شخصیت 

ظرفیت و پتانسیل الزم برای یک کار نسبتاً  ها،شخصیت .بردپردازی و پرداخت داستانی رنج مینوشته از ضعف شخصیت»

وجاود   (ولو در پایان کار)گیرد و یا بهتر بگوییم هیچ نشانی ها صورت نمیای در شخصیتهیچ تحول عمده .را ندارند( رمان)بلند

یاا زماانی   -مکانی–ه ای ث ها با یک رویکرد حادیش و پرداخت داستانی خاص است که در طول آن شخصصیترمان هما. ندارد

البته تظاهر به این کااروجود دارد اماا   .چنین نیستبه سمتی سوق داده می شوندکه اندیشه رمان نویس را برتابانند،که دراینکار 

 (.4931:39رحماندوست،) «واقعی می داند یک مخاطب حرفه ای تظاهر به عمل را با رویکرد و پرداخت

 هاحقیقی بودن شخصیت

 آیاد، دهد و هر موقعیتی که پیش میای که روی میهرواقعه .های گوناگون استو موقعیت زندگی انباشته از وقایع متنوع»

هاای بازرگ و   حتی رماان و احساسی خلق کند یا  های پرشوها داستانتواند درحکم مواد خامی باشد که ازآنبرای نویسنده می

که داستانش درنظر  ای استفاده کندها باید به گونهازاین رو مواد و مصالح برای نویسنده فراوان است اما از آن .باارزشی بیافرینند

 .درگازینش اززنادگی واقعای درهام و بارهم اسات       مصاالح این مواد و .مانندی الزم برخوردار باشدحقیقتز ثریت خوانندگان اکا

و سامان بدهد و میان وقایع ارتباط منطقی برقرار کند،یعنی از میاان وقاایع جورواجاور و وضاعیت و      ها نظمآنده باید به نویسن

 .(4936،413:میرصادقی)« های گوناگون گزینشی به عمل آورد تا خوانندگان به وقوع حوادث متقاعد شوندموقعیت

هاا  شامل رمان گرایانه،حال به آنها شباهتی ندارند در داستان واقعاند در عین های واقعیهای داستان شبیه آدمشخصیت»

 .های واقعی باشندهاشان هرچه بیشتر آدماند تا شخصیتهای کوتاه نویسندگان کوشیدهو داستان

ی خاود  اند به گرد این شخصیت ها جزییاتی را بنشاانند کاه از زنادگی دوره   مقصود این است که این نویسندگان کوشیده

« انااد تااا رخاادادهای روایتشااان محاادود بااه چیزهااایی باشااد کااه در زناادگی روزمااره متحماال اساات   و کوشاایده اناادرفتااهگ

 (.4934،43:اسکولز)

هاای روحای و روشانفکرانه راباه قالاب عمال       کند مفاهیم اخالقی یا کیفیات نویسنده را قادر می نمای واقعیهاشخصیت»

هاای نماادین   دهد ممکن است او را چون شخصایت ه میئا عقیده یا کیفیتی را ارافکر ی وقتی اعمال و گفتار شخصیتی، .درآورد

 .(4936،413:جمالزاده) «گرفت

اناد  نباوده  مکا . ایمآنها برخورد داشته امثال شاید بارها با کسانی هستند که  «عشق سال های جنگ»های رمان شخصیت

که با  نرگسهایی چون شخصیت .اندت از میهن خود پرداختهکه با فداکردن جان خود به حفظ و حراس کاظمرزمندگانی چون 

کاه همسرانشاان را در جناگ از     معصومهچون  ویا افرادی. عمر خود را صرف نگهداری از همسر جانباز خود کرده اند فداکاری

زده اناد کاه در    افرادی چون اردالن که آتش خشم و کینه آنها را کور کارده و دسات باه اعماالی    . انددست داده و سوگوار شده

هاای  های رمان خود از مصداقتوان گفت که نویسنده برای خلق شخصیتیبنابراین م. نهایت به ضرر خودشان پایان یافته است

از این رو هریک از شخصیت های این رماان را مای تاوان نماادی از ویژگای و خصوصایت هاای         .استثیر پذیرفتهتأواقعی آنها 

 . مختلف دانست

 زمینه

نویسنده باید دوروبار شاهرش را   »بدین جهت . شودنه در اثر داستانی از فضای تاریخی و جغرافیایی محیط ایجاد میزمی» 

 . (4933،93:رابرت لوییس استیونس،به نقل ازدات فایر) «درست مثل کف دستش بشناسد چه واقعی باشد و چه تخیلی،

و خواننده  شودهای داستان میعث آشنایی خواننده با شخصیتبه تصویر کشیدن اوضاع و احوالی است که با ،ی اثرزمینه»

ی یاک  هئا نویسانده بارای ارا   .آوردزمینه را توصیف نویسنده باه وجاود مای    .کندنسبت به قهرمانان شناخت و آگاهی کسب می

ن اتاو مای  .ه باشاد بایداطالعات تاریخی و جغرافیایی و جامعه شناختی دقیق و عمیقی داشت ی خوب و مناسب در داستان،زمینه

 .(433،4931:شمیسا)«افتدزمان تاریخی و مکان جغرافیایی است که حوادث داستان در آن اتفاق می گفت که زمینه،

کرمانشاه درگیر جنگی داخلای   .دهدو در اوایل انقالب در کرمانشاه رخ می 33های جنگ در سال حوادث رمان عشق سال

-های مختلف که سپاهیان در کرمانشاه انجام مای راوی به بیان عملیات. دهندرخ میمحور این جنگ  است و حوادث داستان بر

ی تسلط و پردازد به طوری که نشان دهندهیات جغرافیایی منطقه کردستان میئپردازد و در این بین به بیان تمامی جزدهد می
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در واقع ذکار ایان    .شودحوادث این رمان میخود موجب واقعی جلوه کردن  شناخت کامل راوی از آن منطقه باشد و همین امر

 .شوداین جزئیات و توصیفاتی که راوی در داستان دارد باعث عینی و تصویری شدن رمان می

هاا گااهی بادون    یات را شرح دهاد ودرصاورتی ایان شارح    ئداند که تمامی جزاما دراین بین گاه نویسنده خود را ملزم می

تاوان  ای که گاه به راحتای مای  به گونه .شوندعدم رغبت خواننده برای خواندن متن میباشند و موجب مالل خاطر وضرورت می

 .هایی را نادیده گرفتبخش

 تم یا مضمون

تفسایر و   عناوان اثار،   :هاایی وجاود دارد  است سرنخ ی تفسیری تحلیل ادبی که درون مایهبرای دریافت دشوارترین جنبه

هام کنااری کناایی و لحان روایات از ایان جملاه         هاای تکارار،  انگاره صحنه،صیف تو های رمان،راوی یا شخصیت ،اظهارنظرها

تاوان باا یاک کلماه و یاحاداقل یاک جملاه بیاان         مضامون را مای   .مضمون درواقع موضوع رمان اسات  (.4934،29:اسکولز)اند

 .(4936:3:دیبل)کرد

این رماان  بررسای عشاق دو جاوان در     ترین مضمون آید عمدهمیبر «عشق سال های جنگ»همان گونه که از عنوان اثر 

در واقع باا   .نویسنده درصدد انعکاس جنگ همراه با تمامی ابعاد آن بوده است توان گفتمی .باشدها میجریان جنگ و درگیری

هاا ماردم باه زنادگی     شود بلکه در تمام این ساال خواندن این رمان میتوان فهمید که جنگ تنها به ابعاد منفی آن محدود نمی

 .دی خود ادامه داده اند ولو با مشکالتی که جنگ برای آنها به همراه آورده بودعا

شاجاعت و دالوری   جناگ و تبعاات آن،   هایی دیگر نیز در این رمان نهفتاه اسات چاون ایثاار و فاداکاری،     اما درون مایه 

دو بعد کلی حماسی  که مربوط به جناگ و  به طورکلی برای این رمان . ایمان و اعتقاد و ماندن بر سر ایمان و اعتقاد رزمندگان،

 .پردازدمی -دهدهای جنگ رخ میعشقی که درسال–هاست و بعد غنایی ها و رشادتدرگیری

ای بود که اگرچه کوچاک و سااده باود ولای نقاش      لهئچیزی که ناگهان ذهن نرگس را پر کرده بود آگاهی نسبت به مس»

هرگاه  .شودباعث عشق و محبت و دوستی می اًعشق خدایی و عشق زمینی توام اینکه در وجود آدمی.مهمی در زندگی او داشت

عشق زمینی غلبه کند وبا محبت بشری کسی را دوست داشته باشی احتمال این خطر است که روزی برساد کاه ایان عشاق و     

-امااا اگاار در همااه حااال عشااق خاادایی غالااب باشااد ایاان خطاار بااه کلاای منتفاای ماای     .محباات بااه نفاارت تباادیل شااود 

 (932،4934:فتاحی.)«شود

 .وشاید این همان پیامی باشد که نویسنده در پی انتقال آن به خواننده بوده است

 لحن

درست مثل لحن صدای گوینده   .لحن شیوه پرداخت نویسنده نسبت به اثر است به طوری که خواننده آن را حدس بزند»

یاا صامیمی    رسمی، موقرانه، نشاط آور، تحقیرآمیز، مثالً بدهد،ای که ممکن است طرز برخورد اورا با موضوع و مخاطبش نشان 

نویسانده نسابت باه موضاوع     « زاویاه دیاد  »لحن شایوه پرداخات یاا     .هم طرز برخورد اوست همانطور که لحن نویسنده، .باشد

ی هساتند ممکان   به همان اندازه که بیانگر جنبه های تصویری و اساتدالل  کلماتی که نویسنده انتخاب می کند، .داستانش است

یعنای حالات    است بازگو کننده حسی یا حالتی یا حال و هوایی خاص باشند که برطبق آن باید قطعه یا جمله ای خوانده شود،

بنابراین لحن مفهومی موشکافانه  بذله گویانه و دیگر جنبه های رفتار، کبرآمیز،ت  شبهه اگیز، مالل آور، ،التماس آلود خشم آلود،

طارز تلقای و نگرشای     لحن، .به گوینده و شنونده ای نیاز دارد لویحیش این است که آثار ادبی همچون گفتار،که معنای ت است

هرچناد کاه    .از این رو برای درک کامل اثری تشخیص لحان آن ضاروری اسات    .است که نویسنده می خواهد به شنونده بدهد

 .(329:4936میرصادقی،)«ممکن است این کار دشوار باشد

نویساندگان مای کوشاند فردیات      .لحن اغلب درخور موضوع و شخصیت های داساتان مای آیاد    های امروزی، در داستان

وقتی  از زبان کودکی داستانی  مثالً .شخصیت های خود را با ویژگی های لحن صحبت های آن ها و طرز تفکرشان نشان بدهند

طارز برخاورد نویسانده نسابت باه       از این رو لحن، .شدروایت می شود باید لحن روایت داستان متناسب با سن و سال کودک با

 .موضوع و شخصت های داستان است
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شخصایت اصالی   . اسب با موضوع آن یعنی جنگ لحنی جادی و رسامی اسات   نلحن و فضای کلی حاکم براین داستان مت

گاذار  ثیرأو تا قتدراناه  ، مدهد دارای لحنی جادی ها و حمالتی که انجام میرمان فرماندهی جنگی است  وی در جریان درگیری

 . ی هر فرمانده جنگی استای که الزمهاست به گونه

به عالوه اگرهم باشد سرنوشات جناگ و پیاروز شادن یاا       .جنگ آنچنانی در کار نیست .جای نگرانی نیست :حمید گفت»

 .شکست خوردن خیلی ارتباط با تجهیزات وسالح و  مهمات ندارد

 یکی پرسید پس به چه بستگی دارد؟

تو خاواب و اساتراحت را    ها کرده است به همین که دو شب و دو روز استی این کوهبه همین که تو را آواره :مید گفتح

ای اگر حس کنی در جای حاق نشساته   .و تو نسبت به کارمان داریم به احساسی که من .به عمل من و تو ایبر خود حرام کرده

 .(4934،439:فتاحی)دهیدشمنت را شکست می اًاگر به پیروزیت مصمم باشی حتم .شویپیروز می

باشد لحن ساخن حمیاد  همسارش لحنای     های جنگ میاما در بعد دیگر رمان که بیان عشق بین دو جوان در حین سال

 .آمیز استصمیمانه و محبت کامالً

 .ی جانم را مهرت میکنمیک جلد کالم اهلل به اضافه :تر گفتاین بار حمید جدی...»

 کنی؟د چه مهرم مینرگس پرسی

 .(4934،493:فتاحی)«ی آن صدوبیست و چهارهزار سکهجانم را و بعد اضافه کرد به اضافه :حمید با همان لحن آرام گفت

هاا و بادون   ای که در مان جریان دارد تنها از طریق لحان شخصایت  توان گفت این است که فضای عاشقانهای که مینکته

شاود و  به کار برده شود باه خوانناده منتقال مای     -ی صرف وجود داردهای عاشقانهآنچه در رماننظیر  -ای عاشقانهاینکه کلمه

 .شودو موجب جذابیت رمان و چه بسا بیانگر عشق ساده و پاک این دو جوان می رهاندهمین امر این رمان را از کلیشه بودن می

اوستاعباس کارگری ساده که اکناون  . نی متغیر دارندها نیز هرکدام بسته به موقعیت و طرف مقابل خود لحباقی شخصیت

 جز نیروهای سپاه است واسیر در دست دشمنان هنگام صحبت با هم رزمانش برای ایجاد روحیه و عدم ناامیادی  لحنای کاامالً   

 .صمیمانه و شوخ دارد

 .ی من یکی که گام شاده  پرونده فکر میکنم در بایگانی عزراییل .بعله خیالتان از این بابت راحت باشد :اوستا عباس گفت»

 .امروزمان هم که اینطور .امبازهم زنده ام ازاین طرف آمده ازآن طرف رفته،ده بار تا حاال تیر مستقیم خورده

 (4934،443:فتاحی)ها شده بود بشکندهمین چند کالم حرف باعث شد تا تاریکی کاهدان که باعث حس جدایی بچه

 نتیجه گیری

های زیبا و تأثیرگذار است کاه  ی بزرگساالن و از جمله متنی فتاحی در زمینهجنگ نخستین تجربههای رمان عشق سال

همچنین فتاحی در ایان رماان باه عشاق و دلادادگی نگااهی       . استآن نوشته شده و زوایای مختلف در خصوص جنگ و تبعات

 . داستانی توانسته سبب جذابیت هرچه بیشتر رمان شودجااز عناصر  گیری مناسب و بهخاص و ویژه دارد و در این راستا با بهره

هاا پرداختاه و توانساته    ی دید دانای کل به بیان حاالت و روحیات مختلف شخصایت گیری از زاویهوی در این رمان بابهره

ننده چنان که باید توان گفت همین امر سبب شده تا خواها آگاه سازد که البته میهوای هریک ازآنخواننده را با تفکرات و حالو

 .ها ارتباط برقرار سازدنتواتد با شخصیت

باشاندو هماین امار سابب     ی گروه خاصی از افراد جامعه مای ها نمایندههای رمان فراوان و متعدد و هریک از آنشخصیت

 . استاختهها شده و رمان را از کلیشه بودن و شعارزدگی به دور سنما بودن هریک از این شخصیتباورپذیری و واقعی

ازجمله مسائل بارز دیگر در خصوص این رمان نقش پررنگ زنان در آن است که نویسنده توانسته باه خاوبی تأثیرگاذاری    

آنان در جنگ را بیان و ساخته و نیز مسائلی را که هریک ازآنان به عنوان مادران و همسران شهدا و جانبازان درگیر آن هساتند  

 .را بیان سازد

توان بیان داشت که فتاحی با در رمان خود به کارگیری صحیحصی از عناصر داساتانی داشاته و باه دور از    به طور کلی می

 .اند منتقل سازدرا به صورتی باورپذیر به نسلی که درگیر این جنگ نبودههرگونه شعارزدگی توانسته جنگ و مسائل آن
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 از پیشامدرن به پسامدرن “شب سفر”بررسی سیر تکنیکی رمان 
 جعفری کمانگر  فاطمه

 دانشگاه فرهنگیان مازندران، گروه زبان و ادبیات فارسی                                                 

 چکیده

این رمان که یکی از . پردازد می شدة سفر شب ، یعنی رمان فراموش11و  91از نوآورترین آثار دهۀ  پژوهش حاضر به یکی

با یکی از جدیدترین مکاتب هنری و ادبی جهان در عصر  به طور قابل توجهی  ،آید می های مدرن فارسی به شمار نخستین رمان

های پسامدرنیسم را در خود دارد  به عنوان نخستین رمان فارسی که اولین بارقهشود و  می خود یعنی پسامدرنیسم همسو

هایی است که سیر نویسندگی از  اهمیت این رمان تنها در این نکته نیست بلکه این اثر یکی از معدود رمان. شود می نامبردار

فصل ابتدایی تا انتهایی رمان خود را  ۀفاصل سیری که به آهستگی و در. داده است پیشامدرن تا پسامدرن را در خود انعکاس

های پیشامدرنیسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم در این اثر، همسویی آن را این پژوهش در نظر دارد با بررسی ویژگی. دهد می نشان

اثر پیگیری های خاص این سه نوع نوشتار را در  با این سه نحلۀ نویسندگی نشان دهد و نقاط قوت و ضعف به کارگیری م لّفه

 .کند

 ور، سفر شب، عناصررمان، پیشامدرن، مدرن، پسامدرن بهمن شعله: هاواژهکلید

 :درآمد-4

ی ویلیام «خشم و هیاهو»ی معروفش از  شعله ور غیر از ترجمه. در شهر تهران است 4943بهمن  43ور، متولد  بهمن شعله

است که « سفر شب»ترین اثرش رمان  داستان نویسی مهمی  زمینهشعر نیز طبع آزمایی کرده است؛ اما در ی  در زمینه فالکنر،

ادبی خود را در آن های  به آمریکا سفرکرد و فعالیت 4363وی در سال . توسط انتشارات خوشه  منتشر شد 4913در سال 

 . کشور پی گیری کرد

در فضایی آشفته پرداخته است و ا ه و محاکاتها  ها، حدیث نفس هایی پراکنده، به تک گویی رمان سفر شب به صورت فصل 

از نظر تدارک یک زبان ذهنی و پرداختن به وضعیت روحی جوانان و به دست دادن چشم انداز اجتماعی آن ایام قابل تأمل 

هایی در اعماق تنهایی در بستر یک کالن شهر،  توجه به شهرنشینی و پیامدهای آن و زندگی انسان( 439: 4963سپانلو، ). است

ی بررسی در این پژوهش قرار  قابل تأمل در این اثر است؛ اما اهمیت اساسی این رمان که آن را شایستههای  ر مضموناز دیگ

ساله و بستر مکانی متفاوتی است که نویسنده به نوشتن آن مبادرت ورزیده  41ی زمانی  داده است سیر تکنیکی آن در فاصله

کند؛ به طوری که آغاز رمان برخوردار از  می ویسی پیشامدرن به پسا مدرن را تجربهنویسنده در این اثر تحولی از داستان ن. است

دارد و فصل پایانی آن برخوردار از  می است که آهسته آهسته به سمت مدرنیسم گام بر ای  های رمان رئالیستی ویژگی

 ترین تحوالت داستان نویسی جهان هم سوگیرد و با جدید می های پسامدرنیسم است که رفته رفته از مدرنیسم فاصله ویژگی

 .شود می

 : حدود پژوهش -1

 . بهمن شعله ور است  نوشته« سفر شب»این مقاله، رمان ی پژوهش در  گستره

 :های پژوهش پرسش -9

 توان سیر داستان نویسی از پیشا مدرن به پسا مدرن را در رمان سفر شب مشاهده کرد؟ می آیا-4

 شود؟ می های پیشا مدرن، مدرن و پسامدرن در این اثر یافت های رمان فهکدامین م لفه از م ل-2

 :پژوهش  پیشینه -1

مرکوش، )« سفر شب و رجعت مسیح»ی  مقاله. ی مستقلی نگاشته نشده است ی رمان سفر شب کتاب یا مقاله درباره

، (4939میرعابدینی، )سال داستان نویسی دهد و آثاری از قبیل صد  می تنها فصل پایانی رمان را مورد بررسی قرار ( 4963

ای بسیار مختصر به  به گونه(4933: آل احمد)« سلوکی در هرج و مرج»و مقاله ( 4963سپانلو، )نویسندگان پیشرو ایران 

 .اند های مدرنیستی این رمان پرداخته بررسی مضمون و ذکر تعدادی از ویژگی
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 :چهارچوب نظری پژوهش -0

مدرن جای خود را به  های پیشا هایی که رفته رفته داستان سال. هجری شمسی است 11و  91  هرمان سفر شب محصول ده

های اروپا و آمریکا نظیر آثار جویس و فاکنر بیشترین  ترین رمان این رمان با تأثیر پذیری از معروف. دهند می های مدرن نوشته

یشا مدرن در فصل آغازین و پسامدرن در فصل پایانی، این رمان را های پ های رمان تعلق را به رمان مدرن دارد اما وجود م لفه

های رمان  دهد؛ به طوری که برای شناخت آن، شناخت شاخصه می اثری متمایز و متفاوت از دیگر آثار هم عصر خود جلوه

 .   رسد پیشامدرن، مدرن و پسا مدرن ضروری به نظر می

 رمان پیشا مدرن 0-4

چرا که رمان کالسیک تعاریف و چهارچوب منظوم و سازمان . رگز به معنی رمان کالسیک نیستجریان رمان پیشامدرن ه

ی اصطالحی در نظر گرفته شود که تاریخ نگاران ادبی به تحوالت فرهنگی  تواند به مثابه پیشامدرن می. خاص خود را داراست

رود زمینه را برای ظهور و حضور رمان مدرن به  گمان می تحوالتی که. کنند ی پهلوی اطالق می اواخر دوران قاجار و اوایل دوره

. شود ی مدرن ارزیابی می ی تمهیدات الزم و ضروری برای دوره پیشامدرن ایجاد کننده. معنی کاملش فراهم و آماده کرد

گری،  ی، اجتماعیهای بنیان کن، نضج و اوج انقالبات اجتماع های پیشامدرنیسم در توجه به طوفان ها و جنبه ترین م لفه مهم

های رمان  ترین م لفه مهم. های پررونق حقوق فردی و اجتماعی است نقدهای جدی بر سنن خلل پذیر گذشته و روایت

های مبتنی بر روابط علی و معلولی،  توان واقع نمایی، وجود عناصر محتوایی، تربیتی و آموزشی، وجود پیرنگ پیشامدرن را می

ی دید غیر پیچیده از نوع  ردازی، زمان و مکان مشخص و سیر خطی در روایات داستانی و زاویهسادگی و شفافیت در داستان پ

 (4936میرصادقی،( )4931ایرانی، ( )4933ک یونسی، .ر. )اول شخص، دوم شخص و سوم شخص ارزیابی کرد

 :رمان مدرن 0-1

به »نظیر رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم،  ای  های بزرگ ادبی در پی تحوالت قرن بیستم و ناکارآمد به نظر آمدن مکتب

به کارگیری ی  در طی این تحوالت وسواس درباره. ی رمان نویسان قرار گرفت در دستور کار قاطبه« خود معطوف شدن رمان

بدین مفهوم که رمان . ساختار رمان بیشتر شد و ماهیت رمان به نحو چشم گیری به شاعرانگی گرایش یافتهای  شگرد

در این عصر رمان از ( 91-99: 4939فلچر، . )ین توجه خود را به دقیق بودن  بافت و شکل ظاهری خود معطوف کردبیشتر

اخالق گرایی ویکتوریایی فاصله گرفت و بسیاری از نویسندگان آن به ثبت دنیای پر هرج و مرج و ناهمگون و بدبینانه 

درن تحوالت ساختاری است اما رمان مدرن از نظر محتوا نیز ترین تحوالت رمان م بر این اساس اگرچه مهم. پرداختند

، (421: 4931دیچز، )تأکید بر دشواری انسان بودن : ها عبارتند از ترین آن های  قابل ذکری را تجربه کرد که مهم دگرگونی

اذهان شخصی ی  در جرگهعاطفی ی  توجه به سیالن ذهن و تداعی افکار در ذهن فرد، امکان پذیر بودن عشق و برقراری  مراوده

سرشت سیال و ناپدید شونده و گذرای حوادث ، (63: 4936چایلدز، )، چالش با ایمان و مذهب و تشکیالت کلیسا (443: همان)

، (4939:93برادبری، )، شهر نشینی(11: 4939احمدی،)دلبستگی به مفهوم تنهایی و انزوا  ،(111: 4931ولف،)ها  و رخداد

 ...ها و ی شخصیت و روان انسان معمولی، انعکاس وجوه چندگانههای  نگاه انسان نشان دادن واقعیت از

غیبت نویسنده از صحنه، برتری زمان : هایی است چون ی تحوالت ساختاری بیشترین تأکید رمان مدرن بر م لفه در زمینه

عی، تأویل پذیری، محوریت یافتن غیر قطهای  مبهم و پایانهای  متعدد در تسلسل وقایع، آغازهای  حال بر گذشته، گسست

دید در فواصل فصول، های  زبان، جایگزینی نمایش به جای گزارش، استعاره پردازی، استفاده از عالیم و اشارات، تعویض زاویه

ر غی( 33-36: 4933شیری،... )روانشناختی وهای  دیدی  گسترده از زاویهی  تعدد منظر و دیدگاه، مرکزیت دادن به فرم، استفاده

ی مکانی، پرتو افکنی متقابل بر  ها روایات چند چشم اندازی، تأکید بر کشش و گسترش زمان ذهنی، محدودیت دامنه از این

 .را نیز می توان بر موارد باال افزود... ها و ذهن شخصیت

 :رمان پسا مدرن 0-9

پدیدآمد  4331ت آکادمیک که در حوالی ها و مطالعا ای از ایده ی پیچیده ای است، متشکل از مجموعه پست مدرنیسم واژه

ها و اعتقادات  ارزش ،ها این واژه اصطالحی است که به تعدادی از نگرش. هایی را انجام داد و در هویت و ذات مدرنیسم دستکاری

 .در سال های پایانی قرن بیستم اشاره دارد
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. ادبیات و رمان یکی از مقوالت آن استگیرد که  ای را در برمی های مطالعات هنری گسترده پست مدرنیسم محدوده

شد که در آن سبک های مختلف  هایی استفاده می ها و رمان اصطالح پسامدرنیسم در رمان در ابتدا بیشتر برای توصیف داستان

بان هیچ کردند که فراتر از ز انداختند و چنین القا می ی ساختار و صورت خود را بر می نگارش تلفیق شده بود، آثاری که شالوده

تأکید بر : های پست مدرن عبارتند از ترین ویژگی داستان طبق نظر صاحبنظران، مهم( 31: 4933پاینده، . )واقعیتی وجود ندارد

های داستانی علیه جهانی که زیر  عنصر تصادف و شانس؛ تاکید بر عنصر زیبایی شناسی به جای تعقل؛ تأکید بر نبرد شخصیت

ها؛ درک مجدد از جامعه، تاریخ و  وژی قرار دارد؛ بروز حس از هم پاشیدگی و انفصال در داستانی کاپیتالیسم و تکنول سلطه

ها؛ غیر فعال کردن عناصر داستانی و نادیده گرفتن آن ها؛ روی  ها و مرزهای پیرامون انسان خود انسان؛ مبارزه با محدودیت

هایی چون  غیر از موارد یاد شده ویژگی( 31: 4934نژاد،  پارسی... )آوردن به عالم خیال و دوری جستن از حقایق مطلق و

ها به  مورد از صنعت اقتباس؛ برجسته سازی واژه ی گسترده و بی نظمی زمانی در روایت رویدادها؛ زوال مفهوم زمان؛ استفاده بی»

ن تمایز بین سطوح منطقاً متمایز ی مادی؛ تداعی نامنسجم اندیشه؛ پارانویا؛ دور باطل یا فقدا های تجزیه کننده ی نشانه منزله

دیوید الج تناقض، عدم انسجام، . های پسامدرنیستی دانسته شده است های داستان نیز از ویژگی( 31: 4939لوییس، )« گفتار

( 421: 4939مک هیل، . )داند فقدان قاعده، زیاده روی و اتصال کوتاه را نیز از فنون راهبردی نگارش رمان پسامدرن می

. کند سازد و از سوی دیگرتخیلی بودن آن را آشکار می ی داستان پست مدرن از یک سو دنیای داستانی تخیلی می نویسنده

(Waugh, 1996: 4 )ی خود  نویسند که هر چه بیشتر درباره هایی می به نظر ایهاب حسن نویسندگان پسامدرن داستان

 (4933:499بارت، . )داستان و فرایند شکل گیری آن باشد

 های تحقیق در سفر شب یافته -1

از استقالل  ای  فصل است که علی رغم کلیت منسجم خود هر یک از فصول رمان به اندازه 42رمان سفر شب رمانی در 

بر این اساس بررسی نهایی رمان به طور غیر قابل . ها را همچون داستانی کوتاه دانست توان هریک از آن برخوردارند که می

های نویسندگی در هر فصل مستقل و تاحدودی  متفاوت با فصول  هاست زیرا تکنیک بررسی تک تک فصلانکاری وابسته به 

 .  دیگر رمان است

 :عناصر پیشامدرن 1-4

دانای کل از  ای  در این فصل راوی. کامالً متفاوت برخوردار است ای  از بین فصول رمان، فصل اول آن از ساختار داستانی

های داستانی در این فصل سطحی و جریان ذهن گرایی  کنش و واکنش. ریان روایت را در دست داردی دید سوم شخص ج زاویه

مداخله گر و قضاوت کننده که خاص  ای  در این فصل اگرچه با راوی. شود می همه چیز دان کنترل ای  ی راوی رمان به واسطه

هر جا که .  محسوس و سرو سامان دهنده به ماجراهاستهای پیشا مدرن است مواجه نیستیم اما حضور راوی همه جا  داستان

این کار را .. .و... در مغزش خطور کرد... با خودش گفت... ها را دارد  با جمالتی نظیر فکر کرد راوی قصد بیان ذهنیات شخصیت

روند . سازد می های مختلف را آشکار بار جمالتی با این مضمون ذهنیت شخصیت 49دهد؛ به طوری که قریب به  می انجام

که وجودش برای ذهن غیر قابل تصور و نامتناسب با  ای  شود با نظم و ترتیب منطقی می های شخصیت که پی گرفته اندیشه

 زمان در این فصل، متمرکز بر حال است و جریان روایت به صورت خطی ادامه پیدا. یابد می جریان ذهن گرای مدرن است ادامه

است که داستان بر بستر آن جاری است و درون روی به عمق در  ای  ن فصل برابر با مدت زمان عینیکشش زمانی ای. کند می

 . آن تنها به صورت یادآوری چند خاطره آن هم به طور مستقیم است

 :عناصر مدرن 1-1

هایی  ن رمانهای مدرن داستان نویسی قابل بحث است، جزء نخستی سفر شب عالوه بر این که از نظر به کارگیری تکنیک

البته . های آن نیز توجه دارد است که به زندگی شهری و دست و پنجه نرم کردن جوانان آن عصر با زندگی مدرن و پیامد

ی قوی این نوع  اهمیت این رمان تنها به این دالیل نیست؛ بلکه پیشگامی آن  در مکتب داستان نویسی مدرن و عدم پشتوانه

های مدرنیسم، این رمان را تبدیل به اثری قابل بحث در  نویسنده در به کارگیری اکثر ویژگینویسندگی در کشورمان و تعمد 

ی ادبیات مدرن قرار داده است؛  به طوری که اگر فصل ابتدایی و انتهایی این رمان را به کناری بگذاریم در سایر فصول  عرصه

 :های ساختاری رمان مدرن را یافت توان اکثر ویژگی می آن 
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 :ی دید و نوع روایت زاویه 1-1-4
دید تقریباً در ی  تنوع راویان و زاویه. دید، یک نوع روایت و یک راوی مواجه نیستیمی  در رمان سفر شب، تنها با یک زاویه

، فصل (یعنی فصل دوم تا یازدهم)ی مدرنیسم قابل بحثند  از بین فصول رمان که در محدوده. آید می هر فصل از رمان به چشم

همسر : شود و راویان این فصول نیز به ترتیب عبارتند از می ی دید اول شخص روایت ارم، پنجم، هشتم و یازدهم به زاویهچه

ی دید در فصول دوم، سوم، ششم هفتم، نهم و دهم، سوم شخص و راوی محدود  زاویه. آقای پوالدین، هومر، اکبر شیراز و هومر

هومر، آقای پوالدین، هومر، هومر، حسین دیپلمه، هومر و : ترتیب عبارتند از ها به به ذهن شخصیت است که این شخصیت

دید با تفکیک فصل بندی رمان مجزا شده است و در داستان شاهد روایات درهم ی  بنابراین تنوع روایت و زاویه. حسین دیپلمه

ه آن گرایش دارند و گنگی رمان را در پی دیدهای مرتباً عوض شونده که بسیاری از نویسندگان مدرنیست بی  پیچیده و زاویه

 .دارد، نیستیم

ها  شخصیت اگرچه روش روایت در این داستان در نگاهی کلی روش پرتو افکنی متقابل نیست، که طبق نظر هنری جیمز 

از ذهن تعدادی از اما پرتو افکندن بر برخی از ماجراها  (13-13: ایدل)افکنند تا خصوصیاتشان را آشکار کنند  می بر یکدیگر نور

، 4913:63ور ک شعله.ر)شود؛ مثالً در داستان چندین بار، ماجرای پدر بزرگ و ازدواج مجددش می بارها مشاهدهها  شخصیت

صبح هنگام آقای پوالدین های  ، دویدن(443، 414، 36: همان. ک.ر)، مرگ و چگونگی انجام مراسم کفن و دفنش (33،441

های مختلف روایت می شود و بدین ترتیب اذهان شخصیت های مختلف  از ذهن شخصیت... و( 412و  24: همان. ک.ر)دور باغ 

 .افکند بر این ماجراها پرتو می

 ذهن گرایی 1-1-1
های رمان مدرن ذهن گرایی است توجه به ذهن و عملکردهای عمیق ذهنی در آن از  ترین ویژگی از آنجا که یکی از مهم

ی رمان مدرن و پسامدرن در این رمان قابل بحثند به نحو قابل توجهی  فصولی که در محدوده. ستبرخوردار ا ای  اهمیت ویژه

درونی، تک گویی  های مدرن انعکاس ذهن، نظیر تک گویی ذهن گرایند و نویسنده در این رمان با استفاده از انواع تکنیک

 :ها پرداخته است نمایشی و سیالن ذهن به انعکاس ذهنیت شخصیت

 :تک گویی درونی 1-1-1-4

تقریباً در نیمی از فصول این رمان، از این تکنیک و از دو نوع مستقیم و غیر مستقیم آن برای انعکاس فرایندهای ذهنی 

 :ها سخن گفته خواهد شد ها استفاده شده است که در اینجا به تفکیک از آن شخصیت

 :تک گویی درونی مستقیم 1-1-1-4-4
درونی شخصیت به طور ی  شود، نویسنده غایب است و تجربه دید اول شخص روایت میی  ویهاین نوع تک گویی در زا  

فصول چهارم، پنجم و ( 42: 4932حسینی، . )شود و خواننده نیازی به صحنه آرایی و راهنمایی نویسنده ندارد مستقیم ارائه می

 .شوند می یازدهم از این رمان به این شیوه روایت
گویی درونی زن چهارم آقای پوالدین است که صبحدم  از خواب برخواسته و هنوز در  مان، تککل فصل چهارم این ر

. در رمان اولیس جیمز جویس است« مالی بلوم»رسد این تک گویی برگرفته از تک گویی درونی  می به نظر. رختخواب است

شخصیت را بهتر به نمایش بگذارد با  ی فکر این تک گویی که بدون عالیم سجاوندی منعکس شده است تا سیر بی وقفه

شود و بدین وسیله بر آداب و  می برخواستن همسر آقای پوالدین از خواب و به انتقاد کشیدن رفتارهای آقای پوالدین آغاز

 (36-413: 4913ور، شعله.ک.ر. )افکند می خصوصیات اخالقی او پرتو

این فصل که انعکاس گفتگوس درونی هومر در . ایت شده استی فصل قبل رو فصل پنجم رمان نیز دقیقاً با همان شیوه

تک . رسد برگرفته از گفتگوی کونتین در مقابل آینه در رمان خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر است می مقابل آینه است به نظر

گرچه خود نویسنده، ا. اگر چه درونی است و مخاطبی ندارد اما بیشتر شبیه به تک گویی نمایشی است هومر در این فصل  گویی

شخصیت نشان دهد اما از زبان شخصیت های  ذهن را در سیر اندیشهی  در عمل قادر نیست به درستی خاصیت سیال و فرارونده

کند که همخوان با کشفیات علوم جدید راجع به ماهیت ذهن است و این نکته علم  می ذهن و فکر اشارههای  به برخی از ویژگی

حتی در . شد بهشان گفت اینها را نمی»: رساند می جدید راجع به ماهیت ذهنهای  گی سیر ذهن و اندیشهنویسنده را به چگون
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 کمین. روند می چرخند و فرو می .مثل گرداب. چرخند می روند، چون افکار در سر آدم رژه نمی. شد مرتبشان کرد فکر هم نمی

کنی  می بینی داری فکر یک چیز دیگر را می .شوی می ان و هر دفعه بوراندازی که بگیریش می شوی و چنگ می منتظر. کنی می

: گوید این جمالت یادآور سخن معروف ویلیام جیمز است که می( 441: همان)« .خواهی نیست می که حتی آن چیزی که

یا اگر بخواهیم آن را باز  هجوم  اندیشه به ذهن آنقدر سریع است که پیش از اینکه بتوانیم متوقفش کنیم به انتها می رسد 

 که با قرار گرفتن در دستی گرم، کیفیت بلورین خود را از دست ای  همچون برف ریزه. داریم بی درنگ تغییر ماهیت می دهد

ذهن چنین است که ی  بنابراین دستیابی به اندیشه و تسخیر آن کاری بس دشوار است و تجزیه و تحلیل درون نگرانه. دهد می

اهیم برای درک چگونگی حرکت فرفره ای چرخان، آن را متوقف کنیم یا چراغ گاز را آنقدر به سرعت روشن کنیم گویی  بخو

 ( 4963:23ایدل،.)که بتوانیم شکل تاریکی را ببینیم

 .ویژگی تک گویی درونی مستقیم در فصل یازدهم نیز مطابق فصول پیشین است

 :تک گویی درونی غیر مستقیم 1-1-1-4-1
 دید اول شخص و سوم شخص روایتی  دید سوم شخص یا به عبارت دیگر با تداخل دو زاویهی  تک گویی به زاویه این نوع

 دادن اطالعاتی به خواننده راجع به شخصیت داستان به عهدهی  شود و راوی سوم شخص با ورود به ذهن شخصیت، وظیفه می

در این . اند هفتم نهم و دهم از این رمان با این تکنیک روایت شده فصول دوم، سوم، ششم،(  931: 4933میر صادقی،. )گیرد می

اگرچه در بسیاری از موارد جریان ذهن . ها بازتاب دهد ی ذهن شخصیت ها را از دریچه ی ماجرا فصول نویسنده سعی دارد عمده

اما توجه نویسنده به . یستها منطبق با عدم انسجام و درهم گسیختگی اندیشه در جریان ذهن گرای مدرن ن گرایی در آن

شروعی بی سابقه یا حداقل بسیار کم سابقه ... ی ذهن و فکر و روند سیال و فرّار اندیشیدن، توجه به تداعی های معانی و مقوله

 . در سیر نویسندگی ایران بوده است

در آن حالت »: دهد است ی ذهنیات هومر، در روند جذبه گونه ای است که به او دست می مثالً فصل دوم بازتاب دهنده

شهر ی  توی آن خانهها  آمدند و زمستان می که به شمیرانها  بود آنوقتتر  نیمه خواب و نیمه بیدار، یاد زمانی افتاد که بچه

 ( 14: 4913ور،  شعله)« ...بعد یاد گلی افتاد... افتاد« هاملت»بعد یاد نمایش ... ماندند می «فیل خانه»سرکوچه 

. شوند می ن فصل ماجراها تقریباً بدون تداعی معانی یا دلیل بیرونی خاصی از ماجرایی به ماجرای دیگر معطوفالبته در ای

بهتره به گلی »: شود می هومر به طور خودآگاه توسط خودش انتخابهای  هایی از این فصل حتی، گاه مسیر اندیشه در بخش

 (13 – 16: ک همان.ر( )11: همان)« ...گه گذشتهفکر کنم به روز آخر که نرفتم چرا نرفتم ولش کن دی

در این وقت »: شود های داستان یعنی آقای پوالدین، پدر هومر، روایت می فصل سوم نیز کامالً از ذهن یکی از شخصیت

چراغ  از... قطع کرد ای  افکارش را برای لحظهی  این کار رشته. آقای پوالدین به یک چراغ قرمز رسید و مجبور شد توقف کند

 (36-33: همان)« ...اش قرار گرفت گذشت و دوباره در جریان خاطرات گذشته

یابد و آقای پوالدین با انسجام کامل، تمام زندگیش را از کودکی تا  می این سیر اندیشه، به طور منظم تا پانزده صفحه ادامه

 ( 39، 31: ک همان.ر. )گذراند می در پشت فرمان اتومبیلش از سر.. .به دانشکده رفتن و ازدواج کردن و

برخوردار است با این تفاوت که آقای پوالدین پدر هومر جای خود را به یکی از  ای  فصل نهم نیز دقیقا از چنین ویژگی

شوند با این  می هایی به نمایش گذاشته فصل ششم و دهم نیز با چنین ویژگی. دهد می دوستان هومر به نام حسین دیپلمه

های  واقع شده در عالم خارج است و وقایع و اندیشههای  صل دهم، بیشتر از فصول دیگر دارای کنش و واکنشتفاوت که  ف

 .شود محدود به ذهن دو نفر یعنی هومر و حسین دیپلمه است می که بازتاب داده ای  ذهنی

تم از قدرت باالی نویسنده در شوند فصل هف می اما از بین فصول رمان که با تکنیک تک گویی درونی غیر مستقیم روایت

گیرد و زمانی که راوی بک  می قسمت ابتدایی و انتهایی این فصل با دخالت راوی شکل.  اجرای این تکنیک حکایت دارد

 هایش رهارود و هومر را با اندیشه می دهد از صحنه کنار می گراندی از وضعیت حال حاضر هومر در اختیار مخاطب قرار

کشد،  می هایش را هورتپاشد و کف می زمانی که بر میز منتظر برادر دوستش، بیژن، نشسته و در آبجویش نمک هومر. کند می

صفحه  3تک گویی درونی هومر همراه با سیالن ذهن اوحدود . شود می شود و سیالن ذهنش آغاز می غرق در خیاالت خود

های ذهنیش بدون ساخته و پرداخته شدن به   لی که تشتت و درگیرییابد و درحا می بدون مکث و بدون عالیم سجاوندی ادامه
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تمرکز ذهنی هومر در اینجا تا حدی ناپایدار است . شود می بندد با دیدن بیژن قطع می ی کاغذ نقش زیبایی و بی وقفه بر صفحه

 نیز کشیده... شکسپیر وی  یشنامهعلمی جدید و قدیم و نماهای  که از گفتگوی فرضیش با بیژن، به اتفاقات دانشکده و یافته

کند، بلکه منظم  در این فصل نویسنده هیچ تالشی برای مرتب سازی ذهنیات شخصیت نمی( 419-493همان . ک.ر.)شود می

راوی . گذارد که بیش از این که در انتظار یاری نویسنده باشد به هوش خود متکی است می ای  خوانندهی  را بر عهدهها  کردن آن

یعنی سر رسیدن  -بیرونی ای  کشد تا حادثه می ام مدتی که این خیاالت در ذهن هومر در حال سیالن است خود را کناردر تم

تبدیل ماجراها به یکدیگر و حتی تبدیل کلمات به ی  از نظر ساختاری نیز ویژگی خوابگونه. خیاالت او را پاره کندی  رشته -بیژن

 (412: همان. ک.ر. )شود یم یکدیگر در برخی از موارد مشاهده

 :تک گویی نمایشی 1-1-1-1

زند و خواننده از  در این نوع تک گویی، راوی به جای این که در دل با خود سخن بگوید بلند بلند با کس دیگری حرف می

است که  تئاتری  بیان این تک گویی مانند صحنهی  شیوه. های او می تواند موقعیت او و شخص مورد خطابش را بفهمد صحبت

 ( 344: 4936میر صادقی،.)بازیگر برای مخاطبش سخن می گوید

از ابتدا تا انتهای این بخش تک  .فصل هشتم تنها فصل این رمان است که در آن از تک گویی نمایشی استفاده شده است

است؛ اما ذکر   فسدرونی یا حدیث نهای  اگر چه ظاهراً این فصل شبیه به نقل تک گویی. گویی نمایشی اکبر شیراز است

. نوشند می دهد که شخصیت دارای مخاطبی است که ساکت در کنار اکبر شیراز نشسته و با یکدیگر شراب می جمالتی نشان

غیر از این، دوم شخص . گوید آشکار است می هایی که اکبر شیراز در البالی گفتگوهایش«نوش فدا نوش فدا»این امر از 

داده  و حتی در جمالتی نشان( 416: همان)« من به دولتی سرت اصالً نوچه ندارم»:گیرد می قرارنامعلومی گهگاه مورد خطاب 

خوای بگی زخم معده باشه یا  می دکتر میدونم چی» :شود که این مخاطبان دکتر هومر و احتماال حسین دیپلمه هستند می

 (433ک همان .ر()436: 4913شعله ور، )«نباشه من مریضخونه برو نیستم

 :زمان در رمان سفر شب 1-1-9  
این بخش که تقریباً از . رمان سفرشب در نگاه کلی برشی عمیق از بخشی از زندگی شخصیت اصلی، یعنی هومر است 

بیشتری ی  مدرن از گسترههای  شود به نسبت رمان می پانزده سالگی شخصیت تا چند سال بعد از رها کردن دانشکده را شامل

چند سال از زندگی شخصیت است؛ اما در همین مدت زمان ی  لبته اگر چه برش سطحی از زمان، در برگیرندها. برخوردار است

برای انعکاس این ویژگی، . توان تقریباً به کل زندگی شخصیت دسترسی یافت می هایی از آن نیز حذف شده است که اتفاقاً بخش

 : تهای مختلف زمان ذهنی نظر داشته اس نویسنده به قابلیت

 :زمان چرخشی 1-1-9-4

اگر چه . و نه خطی یکی از مواردی است که ذهن نویسندگان مدرن را به خود مشغول داشته است ای  تأکید بر زمان چرخه

داستان سفر شب در کلیت خود فاقد چنین زمانی است و زمان از گذشته به سمت آینده در حرکت است و سیری خطی دارد 

ها  در این فصل. داستان به غیر از فصل آغازین تجربه کرده استهای  چرخشی را در تمام فصلاما نویسنده کیفیت زمان 

نویسنده با درون روی به عمق ذهنیات و خاطرات شخصیت، با سفرکردن از حال به گذشته حتی به آینده و بازگشت مجدد به 

 . گذارد می و حتی چند بعدی را به نمایش ای  حال، زمانی دایره

 :(Duration)دیرند یا زمان پرکشش 1-1-9-1

این تقابل میان دو  .تفاوت میان زمان بیرونی و زمان درونی است ،کند می یکی از مسایل مهمی که برگسون آن را مطرح

تقسیم  ؛کند می واقعی تقسیمو  برگسون زمان را به زمان ساعتی .یکی از مهم ترین خصایص مدرنیته و مدرنیسم است ،زمان

تغییر پذیر های  واقعیت که عبارت است از انبوهی از تجربه :داند و معتقد است می ساعت را قراردادی کامالً بشری زمان با

پیشروی مستمر »به نظر او دیرند . نامد می وی زمان واقعی را دیرند یا زمان پرکشش .شود و دقایق تبیین نمیها  برحسب ثانیه

 (963: 4ج ،4936آنترمایر، ) «.کند می رود آماس می شود و همچنان که پیش می گذشته است  که زیر دندان آینده جویده

شود و استداللش نیز این است که زمان تقویمی زمان تاریخ است، اما دیرند  می برگسون میان زمان تقویمی و دیرند، تمایز قایل

 (61-64: 4936چایلدز، . )ورتاً برای هر فرد متفاوتندهایی در زندگی است که برای فرد اهمیت و معنا دارند و ضر شامل آن زمان
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ی  مثالً افکاری که در لحظه: شود انعکاس زمان ذهنی به صورت دیرند یا زمان پرکشش در چند جای داستان دیده می

ه ور، شعل. ک.ر. )کند بسیار بیشتر از مدت زمان کوتاه خواندن نامه است می گلی در ذهن هومر سیالنی  نگریستن به نامه

یا مدت زمانی که آقای پوالدین پشت فرمان اتومبیلش نشسته و از منزل به سمت محل کارش در حرکت است ( 63: 4913

گویی درونی همسر  تک( 33-31همان . ک.ر. )شود می اش در ذهنش مرور چند دقیقه بیشتر نیست اما تمام زندگی گذشته

گویی درونی غیر مستقیم حسین دیپلمه در فصل نهم نیز  و تک(36-413 :همان. ک. ر)چهارم آقای پوالدین در فصل چهارم 

 (433-433: همان. ک.ر. )دقیقا از چنین کیفیتی برخوردارند

 :زمان حسی  1-1-9-9

ساعت؛ بنابراین کشش آن های  کند نه گذر عقربه می زمان حسی زمانی است که کشش آن را احساسات آدمی مشخص

در داستان، کوتاهی زمان در ذهن هومر، به دلیل احساسات خاصی که در آن مدت زمان درگیر آن . برای هر فرد متفاوت است

دو و ده دقیقه وقتی . وقتی احساس گرسنگی کرد بیاد زمان افتاد و به ساعتش نگاه کرد»: بود اینگونه انعکاس داده شده است

 ( 62-69: همان)« .آدم تصوری از زمان نداره چقدر راحته

 :ان در رمان سفرشبمک 1-1-1
و  ذهن . تواند جهان را به عنوان کلی واحد از آغاز تا انجام بنگرد می کانت تنها قادر مطلق، وجودی است کهی  به گفته

( 34-32: 4939میور،. )انسان در کوشش برای این که کل زندگی را یکی ببیند مجبور است فضای رویت خود را محدود سازد

کند  می کند و سعی می این که توصیف کلی از مکان به دست دهد بر روی یک شیء از مکان زوم مدرن به جایی  نویسنده

. تصویر آن شیء یا آن تکه از مکان را بی کم و کاست و تغییر به خواننده منتقل کند تا خواننده خود ما بقی آن را بسازد

جزء به جزء و  ین است که در این رمان توصیف مکانهای مکان در رمان سفرشب ا از  ویژگی (921-922: 4939مندنی پور،)

تصویری  و بارها که همگانها  مانند کافههای عمومی  نویسنده از توصیف بسیاری از مکان. با متوقف کردن عمل داستانی نیست

های نیم  انی پدری هومر با آن ساختم شخصی مانند خانههای  کند و از برخی مکان می کلی از آن در ذهن دارند صرف نظر

دهد و تکمیلش را به ذهن خواننده  می توصیفی سطحی در اختیار خواننده قرار... ساز، مطبخ کنار زغالدانی، اتاق نیمه ویرانش و

: ها متعدد و عبارتند از این مکان. مدرن برخوردار نیستهای  البته داستان سفرشب از محدودیت مکانی داستان. کند واگذار می

اما انتخاب کالن شهر تهران به ... شهر وهای  فساد، تعدادی از کافهی  شهر، خانههای  دین، اتاق کار او، خیابانمنزل آقای پوال

های مدرن یعنی  مهم داستانهای  پیوندند این رمان را به یکی از ویژگی می که حوادث در بستر آن به وقوع ای  عنوان مکان اصلی

 .هایش است توسط جویس در رمان« دابلین»اب نظیر انتخاب این انتخ. کند می ادبیات شهری نزدیک

 :گرایش به بی طرحی، عدم قطعیت و پایان باز 1-1-0
ها فاقد طرح و پیرنگند بلکه برخوردار از طرح  منظور از بی طرحی در داستان های مدرن این نیست که این داستان

این نوع پیرنگ خواننده را . ردار از آغاز و میانه و فرجام نیستاند که برخالف طرح پیشنهادی ارسطو برخو گسیخته و نامنسجمی

کند؛ اما همراه با پیشروی روند داستان، روابط  می مناسبت، متناقض و نامنسجم روبرو با انبوهی از اطالعات و حقایق به ظاهر بی

هانیول، . )کند می دهد و داللت دار می طروابطی که آن حقایق گوناگون را به یکدیگر رب. شود می ساختاری موجود در آن آشکار

های  انعکاس ذهنیات و زندگی شخصیت. ویژگی پیرنگ در رمان سفر شب نیز دقیقاً بر مبنای همین اصل است(43: 4939

ه با هومر و به دیوانگی کشید ای  آیند اما به نحو زیرکانه می مختلف در داستان اگرچه در ظاهر بی ارتباط با یکدیگر به نظر

 .شدنش در ارتباطند

توانند  می ماهای  داستان: ویرجینیا ولف معتقد است. آن استی  ویژگی دیگر این رمان عدم قطعیت و پایان گشوده مانده

چند چشم اندازی باشند که با های  توانند بیشتر شبیه به روایت می ها آن. قراردادی نداشته باشندهای  و پایانها  آغازها، میان

امروز جای خود را به ی  و همچون جامعه( 233-236: 4931لوید، )گسسته، به وحدت دلخواه دست یابند های  پارهتوجه به 

سنتی با مقدمه چینی، های  داستان سفر شب برخالف داستان (23-91، 2ج: 4933پاینده، .)اضطراب و تشکیک وجودی دهند

شود و نه چیزی  می کاستهها  ستان نه از شدت و حدت کشمکشدر سراسر دا. همراه نیستها  گره افکنی و بازگشایی کشمکش

کنند و به سرنوشتی خاص دست  می تحولی چشمگیر را تجربهها  در پایان داستان نیز نه شخصیت. شود می به آن افزوده
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از ابهام  ای  لهحتی سرنوشت شخصیت اصلی داستان، یعنی هومر، در حا. خورد می یابند و نه طرحی ویژه بر زندگیشان رقم می

آید که شاید پایان کار او به دیوانگی  می نامفهوم او این گمان برای خواننده به وجودهای  سیر اندیشهی  ماند و با مطالعه می باقی

 . کشیده شده است

 :عناصر پسامدرن 1-9

این فصل با یک . آید می ارعطف نوشتار ذهن گرا به شمی  پایانی این داستان، یعنی فصل آخر این رمان، نقطهی  نقطه 

جریان ذهن گرا در این فصل، دیگر . کند می گیرد و به سمت نوشتار پسامدرن حرکت می جهش تکنیکی از نوشتار مدرن فاصله

فصل آخر این رمان شکل گیری یک نمایش در . همچون فصول پیشین با احتیاط و با در نظر آوردن طیف خوانندگان نیست

این امر و بسیاری دیگر . ی م لف، بنابراین به نحو آیرونیکی بر مرگ م لف نیز تکیه دارد هم بدون ارادهذهن شخصیت است آن 

از شگردهای نویسندگی پسامدرن در این فصل، رمان سفر شب را نخستین رمان فارسی قابل بحث در محدوده  پسا مدرنیسم، 

 .می سازد

 (:Stream of consciousness)سیالن ذهن  1-9-4 
های شخصیت،  همانگونه که  یالن ذهن، شیوه ای در نوشتار است که تفکرات و سیر بی وقفه و ناهموار و بی پایان اندیشهس

این تکنیک از جمله تکنیک هایی است که از رمان مدرن به رمان پسامدرن نیز راه .  شود به ذهنش خطور می کند  نوشته می

ل این رمان نیز به کارگرفته شده است اما فصل پایانی این رمان، این تکنیک را با اگر چه این تکنیک در سایر فصو. یافته است

های سیالن ذهن که در این فصل قابل بررسی است  از جمله ویژگی. پختگی بیشتری نسبت به فصول دیگر به کار گرفته است

 :عبارت است از

ها، کلمات،  ی است که شخص در آن اندیشهتداعی آزاد فرایند(: Free Association)تداعی آزاد معانی1-9-4-4

 (33: 4933میرصادقی، . )دهد احساسات و مفاهیمی که قابلیت فراخواندن یکدیگر را دارند به هم ربط می

دارد و مسیر افکارش را تعیین می کند تداعی معانی  می در فصل دوازدهم، بیشترین چیزی که ذهن هومر را به سیالن وا

بینیم فکر خوردن صبحانه، بازرسان فرودگاه، بازرسان زن، بخش اورولوژی، دختر آمریکایی به نام  می ابتدای این فصل. است

شاید در ابتدا این مسایل بی ربط به یکدیگر به نظر آیند ولی با دقت بیشتر خواهیم دید . در ذهن هومر در جریانند... روث و

 .دهد می به ماجرای دیگر پیوند های معانی است که ماجرایی را ی باریکی از تداعی رشته

های پست مدرن  به هم ریختگی نحو و عدم هماهنگی جمالت در داستان :جمالت نامرتب و نامنسجم1-9-4-1

های  های روانی و شکاف های مختلف، بیماری اتفاقی نیست که در نظریه. های روانی داشته باشد ای به نابسامانی تواند اشاره می

لوییس، . )شوند های معاصر، مکرراً به یکدیگر ربط داده می های زبانی داستان یه داری و بدعت گذاریی متأخر سرما جامعه

فراگیر نیست، اما عدول از هنجارهای نحوی در برخی از  ای  در فصل مورد بحث ما از این رمان، این ویژگی قاعده( 413: 4939

شود که از استخر شنای روباز حرارت معتدل ما که همانا در  می تاز شما صمیمانه دعو»: شود می های این فصل مشاهده بخش

صبح تا هفت شب برای رسیدن به ناحیه استخر لطفا از آسانسور سرسرای عقب استفاده  3اختیار کلیه مهمانان از ساعت 

 (246: 4913شعله ور، )« ...مامور استخر حوله در اختیارتان ضمنا مدیریت هتل متمنی است... فرمایید

شود و روزی و  شکایت در مورد کاال پذیرفته نمی»: های زبانی است در برخی موارد این عدول از هنجارها همراه با بازی     

شامی مسافرین محترم بیقوت تهقان کقاچی برای سوار شدن به درب خروجی همانطور که مهمانانداران ما اینک نمایش 

 ( 243:رک همان( )243: همان)« .میدهند

در صورت اضطرار اشیاء قیمتی خود را به میز »: شود می های زبانی حتی گاه به آهنگین کردن جمالتی نیز منجر این بازی     

 (246و   212همان . ک. ر( )243: همان)« .بسپارید نسپارد اگر شود مفقود بنده مسئول آن نخواهد بود

از داستان بر بستر آن جاری است از ساعت هفت تا مدت زمانی که این فصل  :زمان و مکان به هم ریخته 1-9-4-9

ساعت هفت کمتر »: شود می ها معطوف شود و سپس رفته رفته به گذشته می داستان با زمان حال آغاز. هشت و نیم صبح  است

نیم و من ساعت هشت و »: و در آخر می گوید( 343: همان)« ها پالس باشم افته که من این ساعت صبح توی خیابون می اتفاق

 ( 211:همان)« پرنس هاملت هنوز دارم توی خیابان های شهر پرسه می زنم
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بار به زمان  6تنها . پردازد می ها و توهمات جاری در ذهن شخصیت کل این فصل یا به یادآوری خیاالت یا به بیان فانتزی

 ( 243و  211،212، 242، 244 ،214:همان. ک. ر. )گردد می حال باز

توان از آن به عنوان به هم ریختگی زمان تاریخی یا نفی زمان یاد  می از زمان نیز در داستان حکمفرماست که نوع دیگری 

های پست مدرن است؛ به عنوان  های مدرن سابقه نداشته است خاص داستان این نوع به هم ریختگی زمانی که در داستان. کرد

های  شوند؛ مسیح آیه می است حوادث دور و نزدیک تاریخی در هم ادغامکه در ذهن هومر در جریان  ای  مثال در نمایشنامه

 (294، 223:ک همان.ر... )گیرد و می را هدیه -ع–خواند یا تمثال علی  می قرآن را

های کله پاچه فروشی است چندان نقشی در  های تهران یا یکی از مغازه مکان واقعی داستان نیز که احتماال یکی از خیابان 

های مختلف در فواصل کوتاه زمانی در  ان ندارد و از آنجا که داستان در حال شکل گیری در خیال نویسنده است مکانداست

فرودگاه بیروت، بخش : ها عبارتند از تعدادی از این مکان. شوند می شوند و به طور بسیار گذرا نیز محو می ذهن نویسنده حاضر

 ...اشنگتن، کالیفرنیا، تگزاس واورولوژی بیمارستان، قطار فلورانس، و

های فصل، به جز موارد معدودی که از گیومه و عالمت  تقریباً از ابتدا تا نیمه: عدم رعایت عالیم سجاوندی 1-9-4-1

به بعد به طور طبیعی  246ی  این عالیم  از صفحه. پرسش استفاده شده است، عاری از هرگونه عالیم سجاوندی دیگری است

 . گرفته می شوند و این در حالی است که منطق سیالن ذهن کماکان در داستان ادامه دارددر متن به کار

 (:Intertextuality)بینامتنیت  1-9-1
به اعتقاد ژولیا کریستیوا هیچ متنی نیست که به طور غیر مستقیم از متون پیش از خود بهره نبرده باشد اما متون 

افزاید و معنای آن را تأمل برانگیزتر  بینامتنیت کیفیت خالف انتظار به متن می. دهند پسامدرنیستی عمداً این کار را انجام می

های اثر  به طور طبیعی بینش ادبی ما تاثیر متقابل شخصیتی از یک متن را با شخصیت( 233-233: 4933تدینی، . )کند می

به یک متن باشند مجازند بر یکدیگر تأثیر های داستان در صورتی که متعلق  داند؛ بلکه شخصیت دیگر شایسته و روا نمی

های دیگر را وارد  های داستان های پست مدرن، نویسنده شخصیت حال آن که در داستان( MCHale, 1996: 57. )بگذارند

 .زند کند و گاه سرشت و سرنوشت متفاوتی از آنچه در متون پیشین داشته است برایش رقم می داستان خود می

توان مشاهده کرد به طوری که برای درک این بخش از رمان،  می ی بینامتنیت را حات این فصل مقولهتقریبا در اکثر صف

باید بسیاری از آثار ادبی و تاریخی ایران و جهان مانند قابوس نامه، جهانگشا، آثار شکسپیر، سنت آگوستین، سرجان ساکلینک 

بینامتنیت در . را شناخت... رن اول پیش از میالد، ست امبروز وشاعر قرن هفدهم انگلیسی، تاسیتوس تاریخ نویس رومی در ق

های دیگر در داستان آشکار شده است یا با انتساب جمالتی از آثار ادبی  ها یا نمایشنامه های رمان این فصل یا با حضور شخصیت

 :های این داستان ایران و جهان به شخصیت

افسوس کشور »: گوید می و مکداف« آیا اسکاتلند بر جای خود استوار است؟»پرسند می از مکداف اسپهساالر ارتش اسکاتلند

عبارت داخل گیومه از نمایشنامه )« ...توان آن را مام ما خواند بلکه گور ماست تیره بخت از بازشناختن خود بیم دارد دیگر نمی

، 241، 213، 213، 216: همان. ک.ر()223: 4913شعله ور، ).(است« راس»مکبث شکسپیر، صحنه چهارم، پرده چهارم از زبان 

 ...(و 223، 242

 (:Irony)طنز  1-9-9
آیرونی بازشناسی ». گیرد ای را به سخره می ی جدی های پست مدرن نویسنده از طریق طنز یا آیرونی هر پدیده در داستان

. یت تناقض آمیز آن را درک کندتواند کل این حقیقت است که دنیا در ذات خود ناسازگون است و تنها یک نگرش دوگانه می

 (41: 4933مک کاریک، )

طنز در این فصل بیشتر فرهنگ عمومی، مسایل مذهبی به خصوص برخی از اعتقادات آیین مسیحیت و اوضاع ادارات را 

ه شصت مجموع کالری مقدار الزم برای شش ساعت کار اداری معادل با یک ساعت و نیم کار غیر اداری بضمیم»: گیرد می نشانه

دفعه بله قربان هیچ دفعه نخیر قربان و دو تا چایی قند پهلو و ساعت پذیرایی از مهمانان  و ورود اشخاص متفرقه ممنوع و دو 

ساعت قاچاق روزانه و امضاء دفتر و بعد هجده ساعت آزادی  مطلق مطابق اطالعیه حقوق بشر تا صبح روز بعد روز از نو روزی 

 ...(و 292،293، 223، 223، 226، 243، 243، 244،246، 214، 211همان . ک.ر()4913:242شعله ور، )« .از نو
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 :استحاله 1-9-1
شوند، حتی گاه در  ها به شخصیتی دیگر تبدیل می شود که شخصیت های پسامدرنیستی گاه دیده می در داستان

آزاده خانم و نویسنده »در رمان « خانمآزاده ». ها علی رغم کثرت یکی هستند هایی دیده شده است که تمام شخصیت داستان

ها در یکدیگر در این فصل از داستان به صورت مخلوط شدن  مستحیل شدن شخصیت.ی بارز چنین شخصیتی است نمونه« اش

 : شود می های تاریخی، ادبی یا داستانی در یکدیگر به وفور دیده شخصیت

 (223:همان)« .افتند می ما عیسی مسیحپولونیوس صدر اعظم ملقب به شمعون پطروس به پای منجی »

: همان)« .کند می دست آنکسی که با من در سفره است مرا تسلیم»فرمایند  می به پیران ویسه ملقب به یهودا اسخریوطی»

 (223، 223. ک.ر(  )223

 (:Parody)پارودی 1-9-0 
پردازد  ف اقتباس، تنها به تاراج صرف سنت نمیهجو بر خال. های قدیمی است ی سبک پارودی یا هجو به معنی تقلید دوباره

هجو یک . کند می کند؛ بلکه بیشتر آن را مسخره های قدیمی برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران استفاده نمی یا از ژانرها و سبک

بازتاب داده  در آثار پست مدرن اگرچه آثار گذشته در اثر جدید( 14: 4933وارد،. )چیز به معنای زیر سوال بردن آن است

شود اما این بازتاب نوستالوژیک نیست؛ بلکه انتقادی و طعنه آمیز است و نویسنده با این کار قصد ندارد گذشته را از بافت  می

ی پست مدرن با استفاده از  نویسنده( Hutcheon, 2002: 89. )اش جدا کند و دوباره در زمان حال گردآوری کند تاریخی

وی با این کار قصد دارد که به خواننده . گیرد ورها اعتقادات و حتی مکاتب دیگر را به تمسخر ادیبانه میاین م لفه به سادگی با

 ( 31: 4934پارسی نژاد، . )اند بی اساس و فاقد ارزشند بقبوالند که نظرات و باورهای بشری که به صورت تجربه اندوخته شده

شود؛ مثالً تقلید  می بسیاری از آثار کالسیک ایرانی و غربی مشاهدهدر این فصل از رمان سفر شب تقلید تمسخر آمیز از 

های علمی و طبی سنتی در جای جای اثر  تمسخر آمیز از قابوس نامه ظاهراً به قصد تمسخر اعتقادات و به خصوص دانسته

مادر نیست اندر آیین و  اند چون پدر مباشد هیچ به از شوی آنگاه خطاب به هاملت جوان به حکم آن که گفته»: وجود دارد

ای پسر بدان و آگاه باش که اگر پادشاه باشی بارسا باش و چشم و دست از حرم مردمان دور دار و »: شرط پادشاهی میفرمایند

 (226: 4913شعله ور، )« ...باک شلوار باش که باک شلواری باک دینی است

، 221. ک.ر. )آید می نیز بارها در این فصل به چشم...شکسپیر و های ویلیام تقلید تمسخر آمیز از جهانگشا، انجیل نمایشنامه

 ..(.211و 293، 226، 229

 (:pastiche)اقتباس  1-9-1
وی معتقد است از آنجا که پست . های گذشته در کنار هم به اعتقاد جیمسن، اقتباس عبارت است از چینش سبک

های  کند و گزینه می چه تا به حال ساخته شده است خود را سرگرمی مدرنیسم را ندارد با آن مدرنیسم تمایل آرمان گرایانه

ی فصل دوازدهم سفر شب به خصوص زمانی که  زبان به کارگرفته شده در عمده( 11: 4933وارد، . )دهد دیگری ارایه نمی

رسی است و گاهی در ذهن هومر در حال شکل گیری است، زبانی نزدیک به زبان آثار کالسیک فا« رجعت مسیح»ی  نمایشنامه

قلعه همایونی در الهور در زاویه شمال »: شود می یابد که نزدیک به زبان آثاری چون بیهقی و جهانگشا می این زبان آنقدر قدمت

برای اولین بار در تاریخ در . واقع میباشد« عالمگیر اورانگزاب»غربی شهر در برابر مسجد عظیم بادشاهی منسوب به امپراطور 

پدر سلطان محمود غزنوی از پادشاهان « سوبوختیکین»فرمانروای هند و شاهی پیشاور و امیر « جایپال»یمابین های ف جنگ

 ...(و222،226،223، 224:همان. ک.ر( )221: 4913شعله ور، )« .خوریم می افغانستان به نام الهور بر

 (:Contradiction)تناقض  1-9-5
الج، . )کنند می های پسامدرنیستی جمالتی هستند که یکدیگر را نقض داستان به اعتقاد دیوید الج از مظاهر تناقض در

های دوگانه در کنار یکدیگر نوعی تناقض  شود اما وجود تقابل در این فصل اگرچه جمالت اینچنینی مشاهده نمی( 462: 4936

 : آورند می پسامدرنیستی را به خاطر

 (243: 4913شعله ور )« .کنند سکوت، هفت زباندختران بار ما قادرند به  »

 ( 221:همان)« نستعلیق فارسی زفاناست به  ای  بر باالی دروازه بزرگ دیوان عام کتیبه»
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 :از بین رفتن مرزهای واقعیت و تخیل 1-9-3
 این ویژگی که با تحریف وقایع تاریخی و حتی تداخل زمانی وقایع گذشته با حال یا با وقایعی غیر همزمان با خود همراه

ایلچی علیا حضرت ملکه انگریز خداوندگار ما عیسی مسیح را به »: شود است در جای جای این فصل از رمان مشاهده می

بانوی »و بانوی او ایشان را به دریافت لقب « فرزند خاص امپراطوری انگلیس»و نیز لقب ( Sir Jesus)دریافت لقب شوالیه 

حضرت کریستف کلمب یک مجسمه آزادی طال . سازد می مفتخر(Dam of the British Empire) « امپراطوری انگلیس

، 293 ،223، 226،991: همان. ک.ر( )223:همان. )کند می به خداوندگار ما عیسی مسیح تقدیم« به نام ما مردم ینگی دنیا»

 ...(و 294

 :ها نابسامانی زندگی انسان 1-9-3
هومر فردی است  .یعنی هومر و بیانگر اوج نابسامانی روحیش استاین فصل از رمان، سرانجام زندگی شخصیت اصلی رمان 

ش ا وی هرگز قادر به تحمل پدرش با آن عقاید روشنفکر مآبانه. شمار ذهنی بیهای  و درگیریها  عاشق بازیگری و با بحران

و مشت ها  آورد و رفیق الت می کشد؛ پس به زندگی در تنهایی روی می نیست؛ بنابراین از زندگی کردن کنار او و خانواده عذاب

دمخورش، بحران روحی عظیمی های  خودکشی یکی از دوستانش در دانشکده و به دار کشیده شدن یکی از الت. شود می ها زن

در فصل آخر کتاب، این . رود می تحصیل، به آمریکای  زند و به بهانه می کند؛ به طوری که قید خانه و وطن را می را در او ایجاد

در این فصل، هومر در حالی که زمان و مکان خود را از دست داده است خود را در جلد پیامبر و . رسد می بحران به اوج خود

بزرگان ی  دهد و آن هم نه از زبان خود بلکه از قول همه می یک خبر نگار خیالی پاسخهای  بیند که به پرسش می ای  دیوانه

، هومری که همواره در حال انتقاد کردن از پدر و اعمالش بود، خود به مدلی از او تبدیل شده شویم می در انتها، متوجه. تاریخ

ای  رسد که حتی از پرداخت پول صبحانه می و درماندگیش به حدی. است، فردی خوشگذران، نیمه فیلسوف، بیکاره و زنباره

ونی شخصیتی مواجهیم که نامالیمات زندگی باعث شده که های در در این فصل از رمان ما با واگویه. ماند می مختصر نیز وا 

 . مشاعر خود را از دست دهد و شخصیتی بهلول گونه را از خود به نمایش بگذارد

 (:Incoherence)آشفتگی و عدم انسجام  1-9-45
ای از  مجموعهها به  شود، شخصیت ها تبدیل می در داستان پست مدرن طرح داستان به اجزاء کوچکی از وقایع و موقعیت

ها غیرممکن به  شود؛ به طوری که صحبت از موضوع برخی داستان اهمیت می شوند، مضمون داستان بی امیال ناپایدار تجزیه می

از طرفی نویسندگان پست مدرن با قرار دادن عناصر متضاد و بی ربط در کنار هم، در (34-32: 4939لوئیس، . )آید نظر می

یابد که حقیقت چیست و اصالً چرا چنین  ی داستان در نمی کلیفی قرار دهند؛ خواننده با مطالعهصددند خواننده را در بالت

ها همه  در این نوع داستان Jhon.w. Aldridgeی جان و آلدریج  به گفته( 13: 4934پارسی نژاد . )حوادثی رخ داده است

این . ها فسخ شده است یی و عقل سلیم در این داستانهای واقع نما عرف. چیز و همه کس از بیخ و بن ناهنجار و غیرعادیند

: 4939لوئیس، . )نکته استعاره ای است از اختالل مشاعر، اختاللی که ظاهراً محرکی نداشته و نمی شود میزانش را اندازه گرفت

33-31) 

ردرگمی، عدم ارتباط س. های است گیرد دارای چنین ویژگی ای که در فصل پایانی رمان در ذهن هومر شکل می نمایشنامه

البته آشفتگی در این اثر به . های بارز این نمایشنامه است از ویژگی... ها با یکدیگر، فقدان قاعده و مضمون دقیق و شخصیت

ی اوست  ی اصلی هومر که در این فصل جریان روایت به عهده مشخصه. نمایاند صورت آشفتگی ذهن شخصیت نیز خود را می

کند رفته رفته به یک  می های عصبی و روانی را تجربه هومر که در نوجوانی اولین تشنج. تعارفش استذهنیت آشفته و غیر م

ی اوست که با  های روان پریشانه رسد و سراسر این فصل نیز هذیان می اش به اوج افکار آشفته.شود می ی تمام عیار تبدیل دیوانه

 .بندد می ی کاغذ نقش نظمی غیر منطقی بر صفحه

 :نتیجه -5

های ساختاری و تاثیر  گرایی و آغاز زیبایی 21ی دهه  توان پایانی برای ادبیات متعهد و آوازه گرایانه را می 11و  91ی  دهه

های ذهن گرا در پی هماهنگ سازی  در این دهه نخستین نوشته. پذیری شتابزده از فرهنگ نیهیلیستی غربی به شمار آورد

جود آمدند و نویسندگان با علم به شناخت مکاتب جدید نویسندگی در صدد خلق آثاری منطبق با خود با آثار مدرن غربی به و
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این . بوده است 11و پایانش در دهه  91رمان سفر شب یکی از آثار این عصر است که شروعش در دهه . ها برآمدند این مکتب

ترین  ت و نخستین رمان فارسی است که با جدیدی مدرنیسم مطرح اس اثر به عنوان یکی از آثار پیشگام فارسی در عرصه

های منحصر به فردی که با بررسی  از جمله ویژگی. تحوالت جهانی نویسندگی عصر خود یعنی پسامدرنیسم نیز همراستاست

های مدرن داستان نویسی در طی داستان  آید نخست تحول نویسندگی نویسنده در به کارگیری مولفه این رمان به چشم می

بر اساس این دو ویژگی . کند و دودیگر سیر تکنیکی بارزی که طی آن رمان از پیشامدرن به سوی پسامدرن حرکت میاست 

برند برخی دیگر از فصول این اثر  بینیم در حالی که برخی از فصول این رمان از مدرنیسمی خام و شکل نایافته رنج می می

دهد و در حالی که  و به کارگیری تکنیک های مدرن نویسندگی نشان میها  قدرت نویسنده را در انعکاس سیالن ذهن شخصیت

های نویسندگی  آغاز این رمان برخوردار از ویژگی رمان های رئالیستی پیشامدرن است فصل پایانی آن با جدیدترین تکنیک

 . شود همعصر خود یعنی نوشتار پسامدرن همراه می
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 4چند نکته در بارة کلیم کاشانی

 عفرییونس ج

آید، تویسندگان معموالً دو بیت زیار کلایم کاشاانی را پشات سارهم       هر وقت صحبت از روابط ایران و هند در میان می

 : نویسند می

 ز شااوق هنااد زآن سااان چشاام حساارت باار قفااا دارم      

 کاااه رو هااام گااار باااه راه آرم نمااای بیااانم مقابااال را    

 اسااایر هنااادم و ز ایااان رفاااتن بااای جاااا پشااایمانم      

 2فشاااانی مااارغ بسااامل راکجاااا خواهاااد رسااااندن پااار  

 
در حالیکه ابیات دیگر نیز هم در دیوانش پیدا می شود که این ملک الشعرای دربار شاهجهان شاه در وصف ایان کشاور پهنااور    

 : سروده است و اینها عبارتند از

 ز هنددیده دیدة بد دور عشرتستان است

 

 

 دل شااکفته و طبااع گشاااده ارزان اساات

 نااد اسااتسااواد اعظاام اقلاایم عافیّاات ه 

 

 سراب اینجاا سایراب آب حیاوان اسات    

 اش چااارا نگاااویم داراالماااان حادثاااه    

  

 که هند کشتی نوح و زمان توفاان اسات  

 به عزم هناد کمار همچاو نیشاکر بنادد      

 

 به هر کجا که یکی تلخکام حرمان اسات 

 سر بریده ز ساودای هناد خاالی نیسات     

 

 بلی، دراینجا سر کامیااب، ساامان اسات   

 اطفااال آرزو بااه مااراد ز هنااد ماای رسااد  

 

جسم ماادر خااک ایان ساواد پساتان       به

 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااات
9 

 ز رمز فهمی خوباان او چاه شارح دهام    

 

 1که مرغ گلشن هتدوستان زباندان است

نه تنها سخنور سرود سرا و چکامه گو بود بلکه بعضی واقعات مهم عصر ( هجری4164متوفی )همدانی / کلیم کاشانی 

 به عنوان مثال رباعی زیر را در نظر . م کشیدهرشته نظ شاهجهان شاه را نیز به

 .:.   داشته باشید

 باار پیاال سااپیدت کااه مبیناااد گزنااد   

 

 شااد بخاات بلنااد هرکااه او دیااده فکنااد 

 چااون شاااه جهااان باارآن برآیااد گااویی   

 

 3خورشااید شااد از سااپیدة صاابح بلنااد 

رگ شاهجهان شاه تقریباً شش هزار زنجیر فیل اگرچه در فیلخانۀ اکبرشاه پدر بز. قابل توّجه است« پیل سپید»در رباعی فوق  

های هر دو فرمانروا  همین اندازه فیلها داشت ولی فیلخانه در فیلخانۀ سرکار خاصه بود و همچنین فیلخانۀ پدرش جهانگیر شاه به

اقامت داشت در  6نام خواجه نظام که در بندر سورت در همین اوان کارپردازان تاجر بزرگی به. فیلی سفید رنگ بودند ازفاقد 

ای از نوع چاوه پیدا کردند و متوّجه شدند وقتی که رشد کرد، فیل سفید رنگ  فیل بچّه( ای است در شرق هند ناحیه)پیگو 

عصر جهانگیر شاه ( ملّاکان)بنا براین آن را خریده در اختیار سیّد دلیر خان گذاشتند که یکی از جاگیرداران . خواهد درآمد

سیّد دلیر خان تا مدّت دوازده سال فیل مذکور را تحت نظارت حود تربیت . با تاجر نامبرده آشنایی داشترفت و  شمار می به

                                                           
نهاده شده است که آن را  دیوان کلیم کاشانیاپی اساس این مقاله روی نسخة چ -1

اند و آقای سّید  آقای حسین پرتو بیضایی تصحیح نموده روی آن مقدمه مفصّلی نوشته

دیوان نامبرده را انتشارات سنایی . محسن آثارجوی باز خوانی و ویرایش نمودند

 . در تهران به پاپ رسانید 1831اّولین  مرتبه در سال 
 .      ابیات دوم و چهارم. 11شماره غزل . 1حه صف. همان  -2

 
در وصف کشور »ای انتخاب شده که کلیم تحت عنوان  ابیات فوق از تشبیب قصیده  -8

همان نسحة چاپی قید شده  812سروده و در صفجه شماره « هندوستان و مدح شاه جهان

 .   است
 .    73شمارة رباعی . 711صفحه. همان -1

2-Surath 
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دوازدهم ماه  فیل مذکور به. دربار شاهجهان شاه فرستاد کرد و در این اثنا ًفیل مزبور کامالً سفید رنگ درآمد که آن را وی به

کلیم بدان .گذاشته شد( ها گج)فیالن ( پتی)یعنی سرGajpati اسمش نظر شاه جهان شاه درآمد و  به 4193شهریور سال 

 4.مناسبت رباعی فوق را سرود

 :اینک رباعی دیگر

 ایاان مااژدة فااتح از پاای هاام زیبااا بااود 

    

 ایاان کیااف دوباااال چااه نشاااط افاازا بااود

 از رفااتن دریااا ساار پیاارا هاام رفاات      

 

 2گویااا ساار او حباااب ایاان دریااا بااود   

چون جهانگبر شاه رخت از این جهان بربست و . خانجهان یکی از امرای عصر جهانگیر شاه بود به مخاطب( افغان)پیرا خان  

وقتی . شاهجهان در دارالسلطنت اَگرَه بر تخت سلطنت جلوس کرد ملقب به( ق 4111ربیع االول   23متولد )پسرش میرزا خرّم 

اگره برساند، خانجهان خواست از این   بود و عازم بود که خود را به 9نام جنیر به  ای  او  در ناحیه او رسید  که خبر رحلت پدرش به

دانست شاهجهان شاه از لحاظ سوق جیشی از وی از قدرتمندتر است بنا بر این از نظام  ولی چون می. موقعیت استفاده کند

که در آن عهد جز خاک  1کمک خواست و به وی تعهد نمود که منطقۀ باال گات( یکی از امیر نشینان جنوب هند)الملک  

ولی پس از مدّتی متوهم شد که مبادا نظام الملک او را . شد را در اختیارش بگذارد مملکت تیموریان بابری هند محسوب می

منطقۀ پنجاب  نام مالوَه خود را به لذا تصمیم گرفت از راه محلی به. سرداران لشکر شاهجهان شاه تسلیم نماید مقیّد نموده به

پس از آن وی کوچکترین . ر سرداران اقوام و قبایل خویش کمک گرفته علیه شاهجهان شاه شورش و طغیان نمایدرساند تا ا

در این حین دریا خان که وی را شاهجهان شاه در عهد . شهر کالپی رسانید نام  عزیز و سکندر و بهلول را به پسر خود به

واقع شد از ضرب 4111تاریخ غرّة بهمن ماه سال  در جنگی که بهشاهزادگی تربیت کرده بود با خانجهان متحد گردید ولی 

قریه  اس به خانجهان با سکندر و بهلول آواره و سرگردان از قریه. نام بکِرَماجیت کشته شد دست فرمانده به گلوله از پا درآمد و به

عد نبود بنا بر این در یک نبرد زور اگرچه در چند جا با ارتشیان شاهجهان جنگ کرد و چون بختش یاور و مسا. جست پناه می

کشته شد و سرش را از تن جدا  4111تاریخ چهاردهم بهمن ماه سال  نام عزیز و ایمل که سر لشکر او بود به آزما با پسرش به

 ...    کرده پیش شاهجهان شاه فرستادند این واقعه را کلیم در رباعی فوق متذکر گردید

 : یدفردوسی طوسی در شاهنامه می فرما

 باااه یاااک خاناااه گنجناااد ده پارساااا  

 

 بااااه ملکاااای نگنجنااااد دو پادشااااا  

شااهجهان نیاز مانناد     ..اند و حاال هام هماین طاور هسات     طبق این اصل همه قدرتمندان در سرتا سر جهان توسعه طلب بوده 

اقتدار خود کند، از آنها نیاکانش توسعه طلب بود و اگر نتوانست امیر نشینانی را که در جنوب هند بودند مطیع و منقاد دولت با 

در زمان وی در جنوب هند قطب المک، نظام المک و عاادل شااه نسابت    . شد گفت که پیشکش نامیده می الاقل باج و خراج می

همیشه برای تیموریان بابری هند باعث زحمات و   3ها ها مراته عالوه بر این میان بومی. دیگر امیر نشینان بیشتر قدرتمند بودند به

بردند و آنها این  آنها روی مرزهای مملکت تیموریان بابری هند تاخت و تاز آورده در قلمرو امیر نشینان مزبور پناه می. دندآزار بو

شاهجهان برای تسخیر امیار نشاینان فاوق الاذکر     . قدر قدرت و توانایی نداشتند که جلوی این چپاولچیان را از غارتگری بگیرند

ها را که در تعداد چهل بااب و واقاع در کوههاای دشاوار      نها را از بین ببرد ولی بعضی از قلعهاگرچه نتوانست آ. لشکر کشی کرد

چنانکه کلیم ایان  . در مدّت ن ه ما گرفت( حنوب هند)گذار و میدانهاه هموار بودند از مالّکان بزرگ گوندوانه و امیر نشینان دَکن 

 :واقعه را در رباعی زیر بیان می نماید

 اقباااال گرفااات شااااها بختااات کشاااور

 

 تیغاات زعاادو ملااک ساارو مااال گرفاات 

 چل قلعه به یک سال گرفتی که یکایش   

 

 شاااهان نتواننااد بااه چاال سااال گرفاات 

 
                                                           

شماره . نسخة خطی بخش تاریخ دانشگاه اسالمی علیگر. دشاهنامه دمحم امین قزوینیپا – 8

 ..  883برگ 

 .73شمتره رباعی 711همان صفحه  -4

5-Joner 
6-Bala Ghat 
1-Mahatta
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 ٭٭٭
امرو فرمایش پدرش جهانگیر شاه سه زن  شاهزاده خرّم که پس از جلوس بر تخت سلطنت لقب شاهجهان گرفت به

مراسم ازدواج وی روز پنجشنبه شانزدهم فروردین ماه . از الزمانی یافتاوّّلین ارجمند بانو بود که پس ازدواج لقب ممت. گرفت

قمری  4143ازدواج با وی هفدهم آبان ماه سال . دومین هسرش دختر مظفّر حسین صفوی بود. قمری انجام یافت 4143سال 

ماه مبارک رمضان سال هزار و  ازدواج با وی در. سومین زنش دختر شاهنواز خان فرزند عبد الرحیم خانخانان بود. منعقد گردید

ولی میان همه همسران،  شاهجهان شاه ممتاز الزمانی را بیشتر از دو همسر دیگر دوست . بیست و شش هحری برگزار گردید

 .داشت و همیشه در سفر و حضر همراه او بود می

چهار شنبه سال هزار و چهل  وقت وضع حمل از روز سه شنبه تا نیمه شب زیرا به. ولی متأسفانه عمرش زیاد وفا نکرد

رحلت این سوگلی شاهجهان . مجرد تولد چهاردهمین فرزند که دختر بود به رحمت حق پیوست قمری زحمت درد زه کشیده به

گریست و این گریه و زاری باعث ضعف بینایی  شاه را فوق العاده زیاد متأثر کرد چنانکه شب و روز از درد فراق زار زار می

 : کلیم این واقعه را در رباعی زیر چنان بیان نمود. این او را وادار کرد که از عینک استفاده کند بنا بر. گردید

 نه از گریه است ضعف چشمم تاه ز درد 

 4درددرد

 

 ایاان پاارده بااه روی کااار، هجااران آورد 

 هر خانه کاه صااحبش سافر کارد از آن      

  

 نااا چااار در آن غبااار بنشاایند و گاارد   

 1ارمغان ادبینام  در دیوان کلیم کاشانی آمده که در آنها وقایع مهمّی بیان شده است و در کتابی بهاگرچه دو رباغی دیگر  

 : گردد اند و خالصۀ آنها در زیر مندرج می چاپ رسیده به

تخت دولت برسد، در قلعۀ شهر اَگره و همچنین در قلعۀ دارالسلطنت الهور تاالری وجود  پیش از اینکه شاه جهان شاه به

اشت که زیر آن اعیان و اشراف دولت پیش پادشاه حاضر و جمع شوند و از گرمای توانفرسای هند، باران شدید و تند باد این ند

 4193هفتم جمادی الثانی شال / دو شنبه بیست و پنجم بهمن ماه)پس از رسیدن به تخت سلطنت . شبه قاره مصون بمانند

حکمی صادر شد که در جایی دولتسرایی وجود داشته باشد و همچنین در  ، در نخستین سال از سوی این فرمانروا(قمری

زمانی که بنای چهل ستون شهر اگره . نام گذاشت« چهل ستون»شهرهای اگره و الهور تاالری بنا کنند و این نوع بناها را وی 

مناسبت کلیم کاشانی رباعی زیر شاهجهان شاه وارد آن شد و بدین ( قمری4193بیست و پنجم ذی الحجّه سال )اتمام رسید  به

 :را در وصف این تاالر سرود

 این تازه بنا کاه عارش همساایۀ اوسات    

 

 رفعاات حرفااای ز رتباااۀ پایاااۀ اوسااات 

 باغی است که هر ستونش ساروی اسات    

  

 کاسایش خااص و عاام در ساایۀ اوسات    

معتقد است که طرّاحان در ساختن  متخصص هنر معماری عهد شاهجهان شاه دانشمند اتریشی 9خانم دکتر عبّه ماریه ک خ  

 . اند مایه و توشه گرفته( عقیدة زرتشتیان درخت بهشت است که به)ستونهای این نوع بناها از درخت سرو 

 :   این رباعی رسیدم وقتی که در دیوان کلیم به

 چااون شاااه جهااان پادشاااه شاایر شااکار 

  

 گردیااد بااه دولاات پاای نخجیاار سااوار   

 چاال آهااو  روزی بااه تفنااگ خاصااگان  روزی 

 

 1افکند و نیفکناد باه یاک صاید دو باار     

این رباعی را محمّد صالح کنبو . متوجه شدم که گرد آورنده گرامی مرتبت از پیشینۀ تاریخی این رباعی آگاهی در دست ندارد 

 :  چنین قید کرده است« شاهجان نامه»موسوم به « عمل صالح»در کتاب 

 چااون شاااه جهااان بادشااه کشااور گیاار 

  

 ه صااید گاااه پااالم نخجیاار   افکنااد باا 

 
                                                           

را چنین بیان  ٰ  مصرع اولی پادشاهنامهنام  ّمد امین قزوینی در اثر خود بهمح -1

رجوع شود کپیة نسخة خطی بخش «  گشت و نه ز دردچشم نه ز گریه خیره «:است نموده

  .   447شماره صفحه . تاریخ دانشگاه اسالمی علیگر

..تهران.61شماره.ـپژوهشهایادبیدرادبیاتفارسیهندمجموعةانتشاراتادبیوتاریخیموقوفاتدکترمحمودافشارارمغان ادبی-2

.187–183صفحات1376چاپاولسال

1- Ebba Maria Koch 
.713صفحه  66شماره رباعی  دیوان کلیم کاشانی -2
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 روزی بااه تفنااگ خاصاابان چاال آهااو   

 

 4افکند که نفکند باه یاک صاید دو تیار    

 :اند ولی همین رباعی را عبدالحمید الهوری و همچنین محمّد امین قزوینی چنین قید کرده 

 چااون شاااه جهااان پادشااه شاایر شااکار 

  

 افکنااد بااه پااالم پاای نخجیاار گااذار     

 روزی بااه تفنااگ خاااص بااان چاال آهااو 

 

 2افکند که نفکناد باه یاک صاید دوباار     

 « خاص بان»است و دیگری « پالَم»یکی از آنها . است  دو کلمه هندی گرد آورنده محترم را دچار اشکال کرده 

که اکنون در قلب شهر واقع )فاصلۀ ده کیلومتر از دروازة دهلی  اسم محلّی است در جنوب شهر دهلی، تقریباً به: پالَم

و هشتم اسفندار مذ »: کار گاهی بوده که دربارة آن محمّد امین قزوینی در پادشاهنامه چنین نوشته استدر اینجا ش(. است

فرمودة  رایات جالل متوجه شکارگاه پالم که از شکارگاههای مقرر پادشاهی است گردیده در عماراتی که آنجا به( ق4119سال )

ساخته شده، نزول اجالل نمودند و چهار روز ( شاهجهان شاه)رت و جسب االمر آن حض( جهانگیر پادشاه)حضرت جنّت مکانی 

شاهجهان )از آن جمله یک روز غریب شکاری واقع شد و بندگان حضرت . نشاط شکار اشتغال داشتند در آن مقام دل افروز به

تیر اوّل  د که همه بهاند، چهل آهوی سیاه شکار فرمودن نام کرده« خاصبان»به نفس نفیس از یک تفنگ خاصّه که آن را ( شاه

افتاد و افتادن هیچ یک محتاج به انداختن تیر دوم نشد و آن صید پادشاهانه باعث انبساط خاطر پادشاه صید افکن شیر شکر 

امّا در آن روز تردد بسیار کردند و این قسم شکاری در تواریخ خود دیده نشده که پاشاهانی بلکه هیچ آفریده در یک روز . گردید

که از ( Jagmer)خود چهل آهو به یک تفنگ زده باشد و بندگان حضرت می فرمودند که تا حال یک روز در جگمیردست  به

نظر حضرت  دست مبارک خود شکار کرده بودیم بعد از آن که به شانزده آهو به( شکارگاههای مقرر حوالی دارالخالفۀ اگره بود

ایم در این وقت طالبای کلیم این رباعی گفته  تفنگ نزده اده از هژده آهو بهمکانی درآوردیم، فرمودند که ما هرگز در یک روز زی

 .            عرض مقدّس رسانید و به احسان و تحسین نوازش یافت به

معروف است و در دوران جنگ دوم جهانی « فرودگاه پالم»همین نام یعنی  باشد که به اکنون پالم محل فرودگاهی می

امّا . رفت شمار می میالدی این فرودگاه یک فرودگاه بین المللی به 4331ساخته شده و پیش از سال ( میالدی 4393ا 4313)

 . باشد اکنون ویژة پروازهای داخلی می

وجود آمده است  این اصطالح پس از عجین شدن دو کلمه یکی عربی و دومین سانسکزیت به: خاصبان یا خاص بان

کامیی موجود می باشد که از هر دو سوراخ بینی صدایش « ن»یست بلکه در این حرف ن« ران»یا « نان»تلفظ این کلمه مثل 

چنان که در باال گذشت شاهجهان شاه  .است( Rocket)اصطالح امروزه پرتابه یا موشک کوچک  معنی این کلمه به. آید برمی

 .     نام گذاشته بود« خاصبان»یکی از تفنگهای خود را 
 ٭٭٭

عرفان عالقه دارد بارای جاالی بااطن، صافای       هر کسی که نسبت به. ر هر ذی روح موجود استعرفان و خدا شناسی د

دریای حقیقات رسایده، باه آن     وار به کند تا تحت هدایت و راهنمایی وی قطره قلب و تزکیۀ نفس بر دست عارفی باهلل بیعت می

ته تنها این بلکاه هار آریاا ناژادی در هار      . سرشت آنها است اند مایه و توشۀ عرفان الهی که ایرانیان آن را تصوّف نامیده. پیوندد

مسالمین در سارتا سار شابه قااره هناد       . است و بعداً پیرو دینی، مذهبی و کیشی باشد تا حدّی اوّل صوفی جایی که در دنیا می

حضارت محمّاد   ، نعت ٰ  دانند و با کمال خضوع و خشوع حمد باری تعالی شرکت کردن در محافل سماع را جز فریضۀ دینی می

        .  .. آیند بعضی از آنها به حالت وجد و حال هم می. را می شنوند ٰ  و ابیات در  منقبت علی مرتضی ٰ  مصطفی

چاون  . داشات کاه دارای قاوة معناوی اسات      او این عقیده را هم در دل مای . نبود ٰ  شاهجهان هم از این اصل  مستثنی

ای جز این  جهان شاه چون چاره شاه. د و خواست که پدرش خود را تسلیم کندپسرش اورنگ زیب قلعۀ اکبر آباد را محاصره نمو

                                                           
  میالدی 1361چاپ مجلس ترقی ادب الهور سال  713صفحه  جلد اّول  -8
و  1میالدی صفحه  1361به تصحیح کبیرالدین و عبد الرحیم، چاپ کلکته سال   -4

 817پادشاه نامه محّمد امین قزوینی شماره برگ 

The British Library. Department O.M.P.B., shelf mark : Oriental.,173, SCH No.7433. 
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توفیق عنایات   اکنون که ما به»پسرش نوشت و در آن متذکر شد  صورت فرمان به ای به ارتشیانش واگذارد، نامه ندید که قلعه را به

 4«....ایم یزدانی از سلطنت صوری در گذشته بادشاهی معنوی اختیار نموده

اسات کاه    ینحا این نکته را هم نباید نا دیده گرفت که تیموریان بابری هند معاصر صفویان ایران بودند و این زماانی در ا

ا     316))از شیرشااه ساوری   ( هجاری  369اا  399)در هماین اوان  هماایون شااه    . نهضت تصوّف در ایران بر اوج رسایده باود  

کمک گرفتاه دو مرتباه تخات    ( هجری 331ا 391)طهماسب صفوی  ایران پناهنده شد و از شاه شکست خورده به( هجری334

پس از غلبه و استیال یافتن، امرای ایرانی، فرهنگ ایران زمین را در ایان کشاور فاروغ و رواج داده    . دست آورد سلطنت هند را به

ن نهضت تصوّف بایش از ادب و  فرهنگ ایران زمی میان تمام آداب و سنن مربوط به. فرمانروایان را هم تحت نفوذ خود قرار دادند

بدین سبب شاهجهان شاه در ذهن خود این عقیده را پروراند که عاالوه بار قادرت ماادّی دارای قاوة      . هنر نفوذ و رواج پیدا کرد

چنانکاه از ابیاات زیار هویادا     . کناد  آنچه محمّد صالح کنبو در شاهجهان نامه نوشته کلیم هم آن را تأیید می. معنوی هم هست

 4132فرمودة شاهجهان شاه بر پا گردید و در سال  نها در ضمن تاریخی سروده شده که پس تکمیل بنایی در کشمیر بهو آ.است

     ..اتمام رسید به. ق

 صااااحب عاااالم آن فرشاااته خصاااال  

 

 کااه تاانش جساام دهاار را جااان اساات  

 باااااا وجاااااود شاااااکوه دارایااااای    

 

 در تواضاااااع فریاااااد دوران اسااااات 

 میزبااااان اساااات اگرچااااه عااااالم را   

 

 ر خااوان فقاار مهمااان اساات   باار ساا 

 فقااار را قااادر دان باااه جاااز او نیسااات 

 

 لیااک فقااری کااه فخاار مااردان اساات   

 هسااات درویاااش بااای ناااوا بااار او     

 که

 ای کاااز لبااااس عریاااان اسااات  کعباااه

 مرشااااد خانقاااااه تجریااااد اساااات    

 

 عاااالمش گرچاااه زیااار فرماااان اسااات

 دل آگاااااااهش و عالیااااااق دهاااااار 

 

 آن یکاای آتااش، ایاان نیسااتان اساات   

 یااک نقااش  اش بااود بااا یااک اندیشاای   

 

 هااار چاااه در کارگااااه امکاااان اسااات 

 دو لااابش چاااون زباااان یکااای گاااردد 

 

 چااو بااه توحیااد گااوهر افشااان اساات   

 نقاااااش گلااااازار خرّمااااای بیناااااد  

 

 ایااان باااه ناااور چاااراغ عرفاااان اسااات

 نااااااازد بیناااااااایی بصااااااایرت او  

 

 ذرّه خورشاااید و قطاااره عمّاااان اسااات

 اش ز هاااار ذرّه  ناااازد حااااق بیناااای   

 

 مااااور را حشاااامت ساااالیمان اساااات

 ٭٭٭٭٭ 
ها و یا روز رحلت کسی از  مناسبت سال توّلد شاهزادگان، شاهزاده خانمها، برگزار شدن مراسم ازدواح شاهزاده م بهکلی

بدین . سرود آنها، وقایع مهمّی مانند پیروزی بر دشمن، سالگرد جشن وزن، بنا گردیدن کاخ دولتی و یا یکی از امرا تاریخها  می

ام اردیبهشت مطابق بیست و سوم ذی حجه سال  اورنگزیب که شب سه شنبه سی سبب وی تاریخ مراسم زناشویی شاهزاده

 : گردد هزار و چهل و شش برگزار گردید سرود که در زیر قید می

 جهاااان کااارده ساااامان بااازم نشااااطی

 

 که گلبانگ عیشاش باه گاردون رسایده    

 قران کارده ساعدین و ز اینساان قرانای     

 

 فاارح خیااز و پاار یماان دوران ندیااده    

 د ایااان گلااابن بااااغ دولااات  ز پیونااا  

 

 زماناااه گااال عااایش جاویاااد چیاااده  

 فلااک رتبااه اورنااگ زیااب آنکااه ایاازد    

 

 ساااازاوار تأییااااد غیباااایش دیااااده  

 باااه ملکااای کاااه اقباااال او رو نهااااد    

 

 ظفااار پااایش از آوازه آنجاااا رسااایده  

 نهااااال برومنااااد بسااااتان دولاااات     

 

 اش آرمیااااده کااااه اقبااااال در سااااایه

 
                                                           

رقی ادب  الهور سال تچاپ محلس  شاهجهان نامهالموسوم به  عمل صالح  -1

 .  287صفحه  ،جلد سوم 1312
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 خااارد بهااار تااااریخ تااازویج گفتاااا    

 

 عقااد، دوران کشاایده دو گااوهر بااه یااک

 4112 

        4:همین تاریخ ازدواج را محمّد صالح کنبو چنین بیان کرده است

 جهاااان کااارده ساااامان بااازم نشااااطی

 

 که گلبانگ عیشاش باه گاردون رسایده    

 قااران کاارده سااعدین دولاات بااه نحااوی 

 

 کزانسااان قااران چشاام عااالم ندیااده    

   

 

  

 فلااک رتبااه اورنااگ زیااب آنکااه بخااتش

 

 یاااد جاویاااد دیاااده  سااار افاااراز تأی 

 نهاااال برومناااد شااااهی کاااه دولااات    

 

 اش آرمیااااده چااااو اقبااااال در سااااایه

 خاارد گفاات  تاااریخ جشاان زفااافش     

 

 دو گااوهر بیااک عقااد، دوران کشاایده   

 4113 

 .فرق بین هر دو تاریخ در اینجا قابل توجه است

 : ها توضیح بعضی از واژه

ای در زمین درست کرده در آن خمی  آمد، چاله می دنیا ای به میان زرتشتیان مرسوم بود هر وقت بچّه: سالگره

رسید مقداری از این میوه در خم  بستند و هر سال چون فصل انگور می نهادند و در برابر آن تیرکی نصب کرده ریسمانی می می

است و  اله شدهشد که فرزندشان چند س از این طریق معلوم می. بستند ریسمانی که در آنجا نصب بود می  ریختند و گرهی به می

این سنّت را تیموریان (. معادل فارسی امروزه سالگرد است).شد گرفتند که جشن سالگره نامیده می بدان مناسبت جشنی هم می

هند آورند و فرمانروا را در سالی دو مرتبه یعنی یک بار مطابق سال قمری و بار دیگر موافق سال شمسی در  بابری همراه خود به

ای برای خیرات  کردند و پولی برابر این اشیا در خزانه جداگانه های طال و دیگر اجناس گران قیمت توزین می سکّهترازو نهاده با 

کلیم چندین قصیده در وصف . کردند میان حاجتمندان و بی نوایان پخش می  شد آن می گذاشتند و هر وقت احتیاج و نیاز به می

 : گردد قید میچند بیت از آنها در زیر . چنین جشنی سروده

 ز جشن سالگره همچاو ریسامان گاوهر   

 

عیااد غوطااه خااورد رشااتۀ سنساان و  بااه

 2شااااااااااااااااااااااااااااااااااهور

 

 ز عید وزن به سالی عیان شاود دو بهاار  

 

 کااه جنّاات ارم از شاارمان شااود مسااتور

 سعادتی کاه تارازو ز وزن شااه انادوخت     

  

 ز اباار کلّااۀ او باار جهااان ببااارد نااور     

 :در جای دیگر می گوید 

 بااز آرایاش دنیاا کناد    عید وزن آمد که 

  

گردون خاود نماییهاا    و از شرف میزان به

 9کنااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 

 

دُرنبدد در صدف چون شبنم اندر چیاب  

 گااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

 گااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 

 روزگار از بس گاره از کاار دلهاا وا کناد    

 رود تا زنده رود از هند گلبانگ سارود  می 

 

 عید می باید چناین مهماانی دنیاا کناد    

در ترازوی خرد چون عشارت ایان عیاد     

 نیسااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

 

 آسمان عیش دو عالم را اگار یکجاا کناد   

 آنقدر گوهر به کان آفرینش از کجاسات  

 

 کآورد ایّام و باا شااه جهاان همتاا کناد     

حیرتی دارم ز عید وزن چاون ساالی دو    

 بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 

دهر، ترتیاب چناین جشانی جهاان آرا     

 1کنااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 

 

 

 

 

 

 

  . گردد افغانان اطالق مییک نفر از طایفۀ  به 3در هند اصطالح پتان. زنی ار تیرة پختونها: پتانی

 . معنی عوشمزگی و متلک است واژة هندی است به( وزن کحل به): 1چهل

                                                           
.214میالدیصفحه1976عملصالحجلددومسالچاپ-1
 811دیوان گلیم کاشانی صفحه   -1

 .378و.379لیمکتشانیصفحاتدیوانک-2
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اگرچه زنی آزاد نیست ولی باز هم وقتی که راه . فرض کنید زنی است که سنش از چهل سال تجاوزه کرده: چُهل پتانی

چنانکه کلیم در مثنویی که تحت . او تنه می زندشود به  اگر کسی به طرف او متوجه نمی. کند می رود با جوانکها شوخی می

  سروده می گوید    « تعریف اکبر آباد و باغ جهان آرا»عنوان 
 بتااااااان راجپااااااوت و شاااااایخ زاده

 

 شااااکیب عاشااااقان باااار باااااد داده  

 همااه افغااان بااه ساار عاشااق نظاااره      همه تفعان 

 

 بااه دسااتی زلااف و در دسااتی کتاااره   

 غاااارور حساااان بااااا چهاااال پتااااانی 

 

 تاااوان زتااادگانیچاااو گاااردد جماااع ن

 .تمر هندی( غالف)خنجری است شبیه نیام : کتاره  

 . آمده است که توضیح آن روی حاشیه داده شده است« دوبی»در همین ضمن واژة 

 ز حسااان شساااتۀ دوبااای چاااه گاااویم

 

 از آن باای پاارده محبااوبی چااه گااویم   

 .شوی انجام میدهند حجاب نمی کنندمعموالً زنهایی که کار رخت . است( های دمشی به: دال)Dhobi تلفظ این واژه  

 .کار می رود این واژه در هند برای رودخانه به: دریا

 باااه دریاااا جملاااه درهاااایش گشااااده 

 

 تماشااااااایی در او چشاااااام آب داده 

 دو جاناااب شاااهر و دریاااا در میاناااه     

 

 4کنااااار بحاااار بحاااار باااای کرانااااه  

      . رود کار می در سر تا سر هند برای قایق به: کشتی  

 روی آب بنگاااار بااااهز کشااااتی پاااال 

  

 بااااه سااااان کهکشااااان از اخضاااار   

 هااا کااه هرجانااب روان اساات  ز کشااتی 

  

 دریااا بیشااتر از شااهر خانااه اساات    بااه

 هااای گااردون ساایر پرگااار    ز کشااتی 

 

 2بناهاااا بااار سااار کاااار اسااات بسااایار

 .نوعی از گلهای خوشبوی گرمسیری است (Plumaria)چَمپَه / چَنپَه 

 مگو نرگس باه خاوبی چشام بااغ اسات     

 

 چشم است او چنپاه چاراغ اسات    که گر

 چه چنپه شعله ور شمعی است بای دود  

 

 کااه آتااش ماای زنااد در خاارمن عااود   

 نهالش چاون باه گلشان قاد برافراشات      

 

 ز ساار قمااری هااوای ساار بگذاشاات     

 گلی چون چنپه از وی مای تاوان چیاد    

 

 چه خیر از سرو بای بار مای تاوان دیاد     

 به صورت چون گال خورشاید زرداسات    

 

 جلاات ساارخ کردسااتولاای گاال را ز خ

این واژه در تمام فرهنگهای معتبر زبان اردو . هم گل خوشبو گرمسیری است (Molseri/Mimusops:)مولسری 

که فرهنگ سه زبانه است و فرهنگ  A Dictionary Of Urdu Classical Hindi and English1، 9مانند فیروز اللغات

که تلفظ زبان عامیانه ( Bolseri)بنا بر این بولسری . مندرج است به همین صورت The Standard Dictionary 3دو زبانه

غالب،  باشد، ساخته و پرداختۀ ذهن صاحب غیاث اللغات  است، چه شاعر نامور و نامدار میرزا اسد اهلل خان متخلص به می

 :گردند ه در زیر قید میداند ابیاتی که کلیم در وصف این گل سرود غالب دهلوی این کتاب را اصالً معتبر نمی معروف به

 ز موزوناااااان نظااااار دریاااااوزه دارم  

 

 کااه وصاااف مولساااری را مااای نگاااارم 

 گلش چون چشم ترکان تنگخاناه اسات   

  

 بااارای مااارغ نکهااات آشااایانه اسااات  

 

 

 

 

 ز چشاام بااد بااود ایاان چشاام مسااتور  

 

 کاااه باااویش رفتاااه چاااون نظااار دور 

 
                                                           

 443صفحه  -1

 443صفحه  -2
   .ستون دوم 1146میالدی صفحه  1313چاپ الهور سال  .مؤلفه الحاج فیروز الدین -8

 1138میالدی، صفحه  2111چاپ اردو آکادمی دهلی ،سال چاپ   John T. Plate تألیف – 4

 .   ستون دوم

 .  ستون اّول 622چاپ متابستان الهور ، صفحه . ألیف پروفسور بشیر احمد قریشیت -7
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 از تین گال رشاته چاون زینات پاذیرد     

  

 گاااوهر را بعاااد ازیااان در بااار نگیااارد 

 چاااو محبوباااان سااار و بااار را نوازناااد  

 از آن گه 

 4از آن گااه طاارّه گاااهی تااار سااازند     

اش چندین مصرف دارد وقتی که  عصاره. باشد نوعی از نباتات است که گلش بسیار خوشبو میPandanus)) 1:کیورَه  

را در دیگ می ریزند تا غذا  اش کنند و در آخر چون غذا دم کشید عصاره برای مهمانانی بزرگ قرمه در دیگ بزرگی درست می

 . خوشبو گردد

های چوب  برند، مرده را در قبر خوابانده درش را از تخته گورستان می ای را برای ذفن کردن به موقعی که مسلمین جنازه

ه برگی است که آن را در مناطق مرطوب شب 9:پان .یا سنگ پوشانده بطریی از این عرق که همراه  می برند درقبر می ریزند

روی این برگ خمیر پوست درخت مغیالن و اندکی خمیر آهک مالیده چند دانۀ هیل و . کنند عنوان آجیل استفاده می قاره به

درست ( ساختند ای که در قدیم عطّاریها در کاغذ دواها گذاشته می مانند پیچه)ای های خرد کردة فوفل ریخته پیچه دانه

کند  کند از پان فروش تقاضا می دختر دوستش پان تعارف می که پسری تازه عاشق به وقتی. نامند می 1کنند که آن را بیره می

 :چنانکه کلیم می گوید. که چند قطره از عصارة کیوره روی پیچه بپاشد

 باااارای شاااااهدان ایاااان گلسااااتان  

 

 باااه دسااات کیاااوره باااین بیااارة پاااان

 چااو پااانی دساات صاانعش بیااره بسااته  

 

 دمااااغ از نکهاااتش در گااال نشساااته  

 میااااان جملااااه گلهااااا سرفرازساااات میان جمله 

 

 زباااا ن بااارگ او بااار گااال درازسااات  

در بارة درخت این میوه کلیم چنین . های گرمسیری است نوعی از میوه( (Jack fruit/Arto carpus 3کتهل/ کدهل 

 :  گوید می

 گاال گاادهل نفهمیااده اساات موساام    

 

 شکفته شکفته چون رخ یاار اسات دائام   

برگش در بلندی بیش از انگشت شهادت نیست و مثل خنجر نوک . سیری استنوعی از درخت گرم :((Margosa نیم  

. باشد اش در اندازه و شکل مانند پشگل می میوه. ماند گویند ذکریا نبی از برگ این درخت الهام گرفته ارّه درست کرد تیز  می

ین درخت را در فصل تابستان پوست ا.گوشتش مصّفای خون است. گردد اش سبز است و وقتی که رسید زرد رنگ می نرسیده

سایند و خمیرش را روی دملها و جوشها  کند، مردم دهستان پوست آن را خیس کرده روی سنگ می وقتی که هوا دم می

 .کنند عنوان مرهم استفاده می مالند و از آن به می

ها که  انند صلیب میلهدر داخل آن م. است که از میلۀ آهنی که قطرش بیش از یک سانتی متر نیست ای دایره: چرخی

دور . گذارند ای نیز می چسبانند و در مرکز این دایره روی صلیب دسته وسیلۀ جوشکاری می باشند به همین اندازه می به کلفتی به

چون فیل و . چرخانند آنها را در روغن مشعل خیس کرده آنها را آتش زده می. های نخی زنگوله مانند می بندند این دایره پارچه

در قدیم وقتی که در جنگ . کنند کنند، لذا پس از دیدن آتش از جای خود فرار می انات درنده مثل شیر از آتش وحشت میحیو

 . هم به کار می رفت  (چرخی)کردند این نوع دایره  از شمشیر و نیزه استفاده می

ند دگمه یا زنگوله گرد می رش ماننوکش مثل برگ پرتغال پهن و آخر س. اندازة یک متر است تقریباً به ای نیزه: برچه

 . باشد

شد تا هندوانی که دیدن  مغرب باز می ای می نشست که رو به طلوع آفتاب در دریچه شاهجهان شاه هر روز نزدیک به

شاهجهان شاه پس از معاینۀ رژه روی .. دانستند از زیارتش مشرّف شده پی کار خود بروند صوزت شاه را صبح زود مبارک می

                                                           
 .471دیوان کلیم کاشانی صفحه  -1
2-Kevra (بهرایکامی.)
در  “هکوتا یک نحقیق ”نوان عای که تحت  برای تفصیل این برگ مالحظه شود مقاله -8

 در .ت دکتر محمود افشارموقوفا   چاپ گردید که در ارمغان ادبی نام کتابی به

 . چاپ رسید به.( 542صفحه  730 چاپ اول سال )06شماره 

4- Bira رای کامی به . 

7- Kadhal  / Kathal (برای کیوره، پان و  .به تای کانی دمشی( / )یشبه دال کامی دم

    / 471کدهل مالظه شود صفحه 
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روی تاالری که به نام  شد و فیالن مست را در میدانی که رو به کر و ارتشیان مشغول تماشا کردن جنگ فیالن میسران لش

شد و این  پا می عجب شور و غوغای مردم در آنجا به. آوردند مشهور بود و تا کنون به همین اسم معروف است می« خاص و عام»

خت سلطنت جلوس کرده یود و روز چهار شنبه که روز رحلت همسرش ارجمند جنگ غیر از روز دو شنبه که در آن روز او بر ت

 . داشت بانو ملقب به ممتاز محل بود این برنامه ادامه می

های دیگر و امرای دربار  شاهجهان شاه با پسرش اورنگ زیب و شاهزاده. ق4112ماه سال  4تاریخ هژدهم خرداد به

وسیلۀ گردش چرخی  اگرچه فیلبانان سعی کردند به. و صورت سُندَر بود2سدگرنام  مشغول تماشا کردن جنگ فیالن مست به

طرف  قضا را سدگر در عین حالت مستی به. آتش فشان و آب پاشی بر آنها هر دو را از یکدیگر جدا کنند ولی سودی نبخشید

را چنان محکم زد که نوکش ( انسن)وقتی که فیل نزدیک شاهزاده رسید وی روی سرش برچه .  اورنگ زیب حمله برد شاهزاده 

 : کند این منظره را کلیم چنین بیان می. اش فرو رفت اندازة چهار بند انگشت در کلّه تقریباً به

 شهنشاااااه آفاااااق، شاااااه جهااااان   

 

 9فلاااک رتباااه ثاااانی صااااحب قاااران  

 سااااران سااااپاه و وجااااوه خشاااام    

 

 فتادنااااد در سااااجده باااار روی هاااام

 خالیااق چااو بعااد از زمااین بااوس شاااه  

  

 ر خاااورد خاااود جایگااااه  گرفتناااد د

 گهااای از نظااار فاااوج لشاااکر گذشااات  

 

 گهااای کاااوه پیکااار تکااااور گذشااات  

 بااه فاایالن جنگاای چااو نوباات رسااید    

 

 در آن عرصاااه آماااد قیامااات پدیاااد   

 فتادناااد فااایالن جنگااای باااه هااام     

 

 پااای جناااگ، خرطومهاااا شاااد بلناااد 

 زدناااد آنچناااان کلّاااه بااار یکااادگر     

 

 کاااه شااایر از صااادایش ببااااتزد جگااار

 تنااااددو اباااار ساااایه درهاااام آویخ   

 

 چااو باااران همااه خااون هاام ریختنااد   

 چاااو شاااد سااادّ راه تماشاااا غباااار      

 

 بفرمااااااود شاهنشااااااه کامگااااااار  

 هاااای فلاااک احتشاااام کاااه شااااهزاده 

 

 باار آینااد باار توساان خااوش خاارام      

 ز قصااار شااارف ساااوی میااادان روناااد 

 

 باااه نظّاااارة جناااگ فااایالن روناااد    

 دویاااد از قضاااا ز آن دو فیااال مهیاااب  

  

 یکاااای سااااوی شااااهزاده اورنگزیااااب

 کاه پایش آیادش کاوه اگار      به خشامی  

 

 دگاااار تااااا قیاماااات نباااادد کماااار  

 چاو چرخای کاه چارخ آمادی گار فاارو        

 

 اش از ره کیناااااااه رو نگردانااااااادی

 صاااف چاااارة خلاااق درهااام دریاااد    

  

 باااه شاااهزادة شااایر صاااولت رساااید  

 بااه مااردی ز جااا یااک ساار مااو نشااد     

 

 ز راه چناااین سااایل یاااک ساااو نشاااد

 ز پیشااااش عنااااان تکاااااور نتافاااات  

 

 زبردسااااااتی آساااااامان برنتافاااااات

 بااه چشاام جهااان دهاار تاریااک شااد      

 

 باااه خورشاااید آن ابااار نزدیاااک شاااد 

 چااو ز ایاان بیشااتر صاابر را جااا نبااود    

 

 درآویخاااات ماننااااد آتااااش بااااه دود

 ای بااارق ساااان تافتاااه  یکااای برچاااه 

 

 نظاااااار از رگ غیاااااارتش یافتااااااه 

 اش ز قااادرت چناااان زد باااه پیشاااانی  

 

 اش کااه جساات از قفااا باارق رخشااانی   

 اش شااد نهااان  ز بااس برچااه در کلّااه   

 

 ش گشاات فااانوس شاامع سااان   ساار

 از آن رخنااه کااز برچااه شااد در ساارش   

 

 باارون رفاات مسااتی کااه بُااد در ساارش 

  
                                                           

اته برتیش شماره برگ تسخة خطی کتابخ .پادشاهنامه نألیف محّمد امین قزویتی -1

 .ب218

2-Sadhgar 
 .د استندر اینجا منظور از صاحبقران تیمور مؤسس خاندان تیموریان بابری ه  -2
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تاریخ اوّل  و خلعت خاص نواختند و چون جشن وزن قمری وی به« بهادری»در همان روز شاهزادة نامبرده را از خطاب 

با طالی ناب سنجیدند و پنجهزار سکّۀ طال که برابر « خاص و عام»خورداد ماه سال هزار چهل و دو برگزار گردید او را در تاالر 

 .     وزن او شد میان حاجتمدان پخش گردید

 4: شود سروده که از بیت زیر شروع می« در تعریف کشمیر»کلیم در وصف کشمیر مثنویی تحت عنوان 

 دگاااار بخاااات از در یاااااری درآمااااد 

  

 باااه شهرساااتان عیشااام رهبااار آماااد 

  2:و مقطغش این است 

 پیخاااال زه کاااوه پیااار کناااد دریاااو 

  

 ز چتاار دولااتش رفعااات همااه ساااال   

 .های معروف کشمیر است که اشتاباهاً پیر پیخال مرقوم گردید یکی از کوه پیرپنچال غ 

  ::قدسی مشهدی در مثنویی که از در وصف کشمیر سروده بارة این کوه چنین میگوید

 معاااااااذ اهلل ز کااااااوه پیرپنچااااااال 

 که مثلش دیده 

 9خ کهنساال که ماثلش دیاده کام، چار    

 . بضاعت صالح در این امر دانستم که خدمت دوستداران کلیم کاشانی عرض نمایم این بود چند نکته که این بندة بی  

 

 

 

  

                                                           
 صفحه413  -1

436صفحه -2
از انتشارات .با مقدمه و تصحیح دمحم قهرمان  دیوان حاجی محّمد جان قدسی مشهدی -1

 .بیت چهارم 131صفحه .شمسی 1817سال چاپ . دانشگاه فردوسی مشهد
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 های جنسیتی در آثار شهرام شفیعی و رولد دال واره بررسی تطبیقی طرح

 مریم جاللی 

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

 چکیده

شماری نیز به جهان  توجه نویسندگان بیامروزه . تنها در ایران بلکه در دنیا، مخاطبین بسیاری دارد ادبیات کودک و نوجوان، نه

در . کودکان معطوف شده است و در پی آن ادبیات آکادمیک و دانشگاهی کودک و نوجوان نیز در حال تکمیل روند خود است

ز همچون نویسندگان کشورهای مطرح در این زمینه به شکل جدی به ادبیات کودک و این میان ادب پروران کشور ایران نی

های  واره طرح»های ادبی مرتبط با ادبیات کودک و نوجوان، کاربرد  یکی از مسائل مطرح در پژوهش. اند نوجوان توجه داشته

در جامعه است و از طرفی دیگر پیش دهندة الگوهای جنسیتی موجود  در آثار نویسندگان است که از طرفی نشان« جنسیتی

در این مقاله با توجه به گسترش . های آتی آنان تأثیرگذار است دهد که بر نگرش الگوهایی را در اختیار کودک و نوجوان قرار می

 نام های جنسیتی در آثار کودکان، دو نویسندة صاحب واره منظور مقایسۀ کیفی کاربرد طرح حوزة ادبیات کودکان در جهان، به

ترین آثار کودک و نوجوان در کشورهای انگلیس و ایران است،  را که آثارشان جزو پرمخاطب (رولد دال و شهرام شفیعی)

ها بررسی  ها و تفاوت صورت تطبیقی با توجه به شباهت ایم و الگوهای جنسیتی را در میان آثار این دو نویسنده به برگزیده

های داستانی بازیابی شده است  یتی جان استفانز بر مبنای کاربرد الفاظ و جمالت شخصیتدر این میان الگوهای جنس. ایم کرده

 .شده است  الگوی جدید بر اساس تطبیق انجام ۀو دستاورد آن اصالح و ارائ

 .ها، ماتیلدا تربیت سیتی، جزیرة بیکودک و نوجوان، تطبیق، الگوهای جن: هاکلیدواژه

 مقدمه (4

 در حس کنجکاوی و کشف تازه را جهانی که .ی جهانی نو به این گروه است ارائه کودک و نوجوان ی ترین هنر نویسنده مهم

 ،کودک همچون مفهوم کودکی یاتادب. ی این هنر، ادبیات کودک و نوجوان است جایگاه عرضه. دهد اختیار آنان قرار می

خود به تعریف این مفهوم  های و یافته ی ذهن از دریچه متخصصی در این زمینهو هر چشمگیری دارد ی وسیعی  گستره

 یا غیر عمد عمد بهکه با چارچوب و طرح مشخص  اند دانسته متنی هرگونهگروهی آن را (. 41: 4939جاللی، ) پرداخته است

یختن احساسات و عواطف او شود و برانگصورتی که با کودک ارتباط برقرار کند و منجر به  شده باشد به یدهآفربرای کودکان 

کودک و  اتیادبدر تعریف دیگری از  (49:4933محمدی،)یباشناختی کودک را بیدار کرده، سبب درک و شناخت او شود زذت ل

ۀ نویسندگان متخصّص لیوس بهشود که  هایی گفته می کودک و نوجوان به مجموعۀ آثار و نوشته اتیادب»: نوجوان آمده است

 «است موردتوجهها ذوق و سطح رشد و نضج کودکان  شود و در همۀ آن برای مطالعۀ آزاد کودکان و نوجوانان تهیّه می

هایی است که  ها و سروده های مناسب و هنری در نوشته کودک به کار گرفتن واژه یاتدرواقع ادب» .(23: 4961 ،نژادشعاری)

جاللی، )«نری را انتقال دهدبتواند درخور فهم، درک، عواطف و نیازهای ذهنی، گفتاری و شنیداری کودکان باشد و زیبایی ه

توجه به داستان و انواع مختلف داستان، اهمیت و نقش آن در . ی از ادبیات کودکان استا شاخهادبیات داستانی (. 46: 4939

که با برجسته شدن مفهوم کودکی رنگ بیشتری به  پردازی برای خردساالن و کودکآن داستان. است انکار طول تاریخ غیرقابل

آنان با قرار . سوی زندگی و تعامالت اجتماعی است ی ذهنیت آنان به کننده یکی از عوامل جذاب و سرگرم است،خود گرفته 

رسالت . کنند رسند و نتایج مثبت و منفی ذهن خود را تجربه می جای قهرمانان داستان به هم ذات پنداری می دادن خود به

های بلند  ع داستانی در ادبیات کودک و نوجوان با عناوینی چون داستانانوا .رسد باره سنگین به نظر می ادبیات کودک دراین

صورت  های سلسله نار به تعیین و با توجه به فرم و ساختار، گاه داستان و غیره های کوتاه و داستان سنتی، حکایات سنتی

آثار که واحدی متأثر از ذهنیات اجتماعی در  های در این میان نگرش. شده است مجموعه داستان مرتبط باهم یا مستقل ارائه

 .تاثیرگذارخواهد بود نویسندگان است بر مخاطب

های تفوق مردان برزنان را  توان نشانه در ادبیات هر کشوری می. های مطرح در جوامع، تمایزهای جنسیتی است یکی از نگرش

به رأی انفرادی ملت،  حاکمهای  قلبی قدرت ها و احزاب در کشورهای صنعتی غربی و اتکای ظاهری یا ی رسانه توسعه پیدا کرد؛

ی مدنی اندک، کاهش  جنس دوم با سرمایه عنوان بهرا  انتصور ناتوان بودن زن تدریج بهکاهش نرخ باروری  ،برابری زنان و مردان
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  تی،در چنین گذار دشوار و سخ (Rose، 4363 :193) کردفرهنگ آسان اجتماع و  عمومی ی صحنهداده، ورود آنان را به 

کاوی به فعالیت  روانشناسی و  ، جامعهشناسی مردماجتماعی،  شناسی روانهای  بسیاری از دانشوران مرد و زن، در حوزه

در ابتدا برخاسته از  نگاه مذکور دهد که این بررسی نشان می .(19 -93: 4932، دوبووارو  Ritzer، 4333 :129)پرداختند 

وجود دارد که در آن زن تا جایگاه و مقام شاهی اعتال یافته  سال ودی در ادبیات بزرگجوامع سنتی است؛ در مقابل اسناد معد

شود؛ با توجه به این امکان وجود دارد ازآنجاکه  هایی از این نگرش در شاهنامه و گرشاسب نامه دیده می است؛ نمونه

که پرداختن به امور مردان در جامعه در اولویت باور است قابل( Deegan، 4334 :2) شناسی مردان بوده اند گذاران جامعه بنیان

 گردد شناسی به نیمه دوم قرن نوزدهم بازمی دهد که بررسی امور زنان در مطالعات جامعه قرارگرفته است؛ اسناد نشان می

(Stolley، 2113 :221 )و  ها نمایان سسیم التفات به جنسیت دختران در داستان همین امر سبب شده در دوره رمانتی

 زنان کوچکانعکاس این پدیده در ادبیات کودک و نوجوان تحت عنوان  .های جنسیتی مطرح شود واره درنتیجه بحث طرح

 جنس، هم کودکان با شدن فیزیکی، همبازی های بازی پسر، و دختر فرزندان با چگونگی رفتار. ظاهرشده است الکوتنوشته 

ناخواه در  کالمی همگی خواه روابط خصوصاً در آنان در تعامل با دختران جیحتر و پسر کودکان با بازی به در تمایل پدران توجه

وجود این . گیری رفتارهای اجتماعی کودکان خواهد داشت های داستانی ظهور یافته است و تأثیر ناخودآگاه را بر شکل کتاب

معتبر  توان در آثار برندگان جوایز می شود و بسیاری از آن را های بازاری و پرفروش نمی های جنسیتی محدود به کتاب کلیشه

های مذکر نیز در دام  های مونث نیستند و شخصیت ها محدود به شخصیت نکته اینجاست که این کلیشه .ادبی نیز یافت

تر نشان  های جنسیتی را پررنگ گرت معتقد است که ادبیات سنتی، کلیشه. ای نویسندگان افتاده اند تصویرسازی کلیشه

 های کودکان کتاب. شود دیده می مدرن معاصر نیز وجود دارد و های اما این نمود در زبان داستان (12: 4932ت، گر) دهند می

ی انسان بازندگیک محصول فرهنگی و اجتماعی  عنوان بهزبان دارد؛  کودکان مخاطب، تاثیر جنسیتی های کلیشه گیری شکل بر

ادبیات داستانی  ی گوناگونی را در قالبها نقش ثار محصول فرهنگی است کهزبان آ(. 441: 4933  گرانپایه،)است یخته آم درهم

رو شیوه معرفی و  ینازا. دهد یمیرمستقیم آموزش غمستقیم یا  طور بهالگوهای رفتاری هر جنس است  که گویای یرداستانیغیا 

 ها کتابودک، از طریق مطالعه این ک. پردازش نقش زنان و مردان توسط نویسنده در آثار به کمک کلمات، اهمیت خاصی دارد

. یک زن یا مرد چگونه باید نقش خود را در جامعه آتی ایفا کند عنوان بهآموزد چه اعمالی مردانه یا زنانه است و او  یم

دقت در جنسیت قرن از انعکاس مسئله جنسیت در دنیا از این جریان مستثنا نمانده است؛  های ایرانی بعد از گذشت نیم داستان

 ها ها بسیاری از مسائل خصوصا وضعیت اجتماعی، روابط افراد، محدودیت کند تا در تحلیل های داستانی کمک می شخصیت

در این میان بررسی متون ادبی کودک و نوجوان  (.Stephens، 4336 :43) حتی مشخصات فیزیولوژی نیز نادیده گرفته نشود

به همین منظور و برای آشکارسازی نگاه جنسیتی دو فرهنگ . نمایان سازدهای پنهان و آشکار این نگرش را  تواند الیه می

 ایم؛ مالک این انتخاب در نظر داشتن گروه سنی همسان ها دو اثر شهرام شفیعی و رولد دال را انتخاب کرده متفاوت در داستان

حساس درونی اجتماع زمان خود است و تمایز نوعی تعبیر و بیان ا متون بهازآنجاکه  مخاطبان و ژانر ادبی برابر این آثار است و

معاصر بودن نویسندگان را  منظور تحلیل بهتر، به( 433: 4934نهاد جبروتی،  پاک)«ی اجتماع است پرورده دست جنسیت،»

 .ایم یکی دیگر از علل انتخاب این آثار در نظر داشته عنوان به

ی وجود دارد که اغلب ا پراکندهی ها مقالهادبیات کودک و نوجوان ی جنسیتی در ها واره طرحدر ارتباط با  :ی تحقیق پیشینه

به عالوه . است شده استفادهباره کتاب دارد که در پژوهش حاضر از آن  یندراجان استفانز نیز . شود یممربوط به مبانی 

تأثیر جنسیت بر نحوه »؛ (4933باقری، )«هخانواد یشناس جنسیت و جامعه یشناس در جامعه پردازی یهراهبرد نظر»: یها مقاله

داوری )«جنسیت یشناس زبان یها کنکاشی در پژوهش» ؛(4931هدایت، )«زبان یشناس پژوهشی در حوزه جامعه: ابیان تقاض

ی جنسیتی ماواره  ی طرحبند طبقهیک مستقیما به بررسی و  یچهنامه وجود دارد که البته در  یانپاو چندین ( 4933اردکانی، 

 .کودک و نوجوان پرداخته نشده است های داستاندر مجموعه 

 ها داستانتمایزهای جنسیتی در  :یی تحلیلی به این پرسش داریمگو پاسخپژوهش سعی در  در این: سؤال اصلی تحقیق

 است؟شده  ارائهاز کلمات و سطح استفاده از آن در زبان چگونه  استفادهبا توجه به نوع  تربیت ها و ماتیلدا یبجزیره 

 تمایزهای جنسیتی بین آثار این دو نویسنده وجود دارد؟ یی در بیانها تفاوتو  ها شباهتچه : ی تحقیقسؤال فرع
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 .هاست تفاوتو  ها شباهتارزیابی  منظور بهی جنسیتی آثار و تطبیق آن با یکدیگر ها واره طرحهدف از این پژوهش بررسی 

 واره جنسیتی بر مبنای الگوی استفاده از زبان جنسیتی طرح (1

ی زنان و مردان اجتماع با در نظر داشتن اطالعات ظاهری، روحی  یافته از باورها درباره ای سازمان های جنسیتی، مجموعه کلیشه

نظریه االین شوالتر چهار محور در اختیار منتقدان بر اساس و  (23: 4931گولومبوک؛ فیوش، )و عقیدتی و اجتماعی است 

 (ها در اثر ج زبان ویژه جنسیت: الگوی زبان جنسیتی (ب های بدنی؛ چگونه ویژگی: الگوی زیستی (الف: جنسیت قرار دارد

به این معنا که جامعه چگونه بر : الگوی فرهنگی (گذارد تحلیل روان چطور بر متن و نگارش تأثیر می: الگوی روانکاوی

ی جنسیتی بر مبنای الگوی زبان ویژه به ها واره طرح. (211: 4933برسلر، ) گذارد های جنسیتی خود تأثیر می گیری نقش شکل

در بررسی تطبیقی دو اثر منتخب، . شود که مشهورترین آن متعلق به تئوری جان استفانز است بندی می اشکال مختلف دسته

منتخب آثار  الگوهای زبانی جدیدی را که از بررسی و در صورت لزوم،. را مالک اولیه برای بررسی قرار داده ایم الگوهای استفانز

 .ایم افزوده به مجموعه الگوهای اصلی شده استخراج

 :ها تربیت یبی  یرهجزجنسیتی زبانی در  تفکیک و تحلیل الگوی 1-4

ها سالهاست در کاخی که حاال به  آن. ستها تیترب یها حکایت خانواده سلطنتی ب تیترب یکتاب جزیره ب: تربیت ها جزیره بی

 در این کتاب. روند یاین موزه حاال محل بازدید مردم است که هرروز تعداد کثیری به آنجا مو  کنند یزندگی م شده لیموزه تبد

، و هرکدام از این کنند ینه از بابت حکمرانی و سلطنت بلکه برای کار و امرارمعاش در کاخ زندگی م نانینش این بار کاخ

دروازه . چرخاند یمآشپزخانه را و ملکه است رایدار کاخ خاص در کاخ دارند، مثال پادشاه س ییها تیشاهزادگان وظایف و مسئول

 .آمیز داردطنز داستان ساختاری. رندیگ یمو انعام  گذارند یم هیچهارپاخسته  یها دکنندهیبازدبان و خواهرش بابونه هم برای 

  تقال خواسته یا ناخواستهعنای انهای منفعالنه یا انفعال دارنده به م و مذکر به نقش های داستانی م نث محدود کردن شخصیت

ذات پنداری  خوانندگان ادبیات کودک در اغلب موارد به هم. عکس آن به پسران است رفتارهای منفعالنه به دختران به

 ی هم فرصت ناخواسته ها با امکانات در داستان آورند؛ بنابراین محدود کردن فضا، تفکر و های همجنس خودروی می باشخصیت

از سویی محدود کردن نقش  شد و لی برای دختران به کاهش نقش آنان در اجتماع منجر خواهدذات پنداری احتما

کودک مذکر سلب  العاده، امکان بروز رفتارهای عاطفی و احساسی را از خوانندگان های مذکر به قهرمانان خارق شخصیت

اند در ادامه مطلب به بررسی  ق اثر پرداختهشماری بدون تعمق در این امر صرفاً به خل وجود نویسندگان بی بااین. کند می

 :پردازیم این اثر می های جنسیتی واره طرح

 ی مردانهها واره طرح 4 -1-4

جویی، رقابت طلب، حمایت، استقالل،  واره زبان مردانه شامل مواردی است که در الفاظ آن تنفیذ قدرت، منطق، ستیزه طرح

؛ در متون منتخب، تمام این الگوها کاربرد ندارد و الگوهایی پیشنهاد (33: 4933ز، استفان)شود  دیده می فعالیت، تولیدکنندگی

کاربرد الفاظ با  ، الگوهای(پدر و پسر پادشاه،)تربیت ها  یبهای مذکر کتاب جزیره  یتشخصبا جدا سازی جمالت . شده است

تفصیل ذکر  به آن نیز فته شده است که شواهدو تنفیذ قدرت یا توهین و تحقیر، اعتراض، خودبرتربینی جویی، یزهست: فحوای

 .شود می

 تربیت ها فقط از جانب  یبجویی در جزیره  ستیزه. این الگو با مواردی که استفانز تعیین کرده مطابقت دارد: جویی ستیزه

 .شخصیت پادشاه صورت گرفته است

موارد مشابه دیگر  4/21شفیعی، ). فحش دادا های دنی یواریدی کمد  همهتوی راه پادشاه سیگاری روشن کرد و به  :پادشاه

 .(2/422-2/429-2/491-2/413-4/443-4/36در 

 یرمجموعهزاین الگو را در  دارد اوامکان . این الگو در مواردی که استفانز آورده وجود ندارد: توهین و تحقیر افراد 

یی که توسط ها نمونهقدرت همراه نیست به شکل عملی همیشه توهین و تحقیر با تنفیذ  تنفیذ قدرت آورده باشد اما

 :آوریم یماست را  شده گفتهپادشاه و پسر 

یک  آهای زن ؛(4/23). ی با لطافت روح آشنا شودتاکم ام آوردهرا  (دروازه بان) این سوسک خش خشوبنده : پادشاه

توانم دنیای  یمنار من بهتر روی ک یموقتی تو .. .!برو کنار ای زن چاق ؛(2/416)! نفر به من اسکناس تقلبی انداخته
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ی کشورهای ها پادشاهی  بچهزن و ... کس با هیچ هنری آشنا نیست یچه؛ توی این کاخ (413/ 2)ص . اطرافم را ببینم

ات با موسیقی در این حد  ییآشنابه عنوان ملکه این کاخ چه هنری داری؟  خودتو اند داشتهیک هنری  هرکدامدیگر 

 (.4/33).. .یکبار دمی اوهو ؛(.4/94)ردرد به پیانو تکیه داده ای بار به خاطر کم است که یک

 دار غصهواقعاً آدم را ( خواهر)دختر ی این  یافهق؛ (2/33ص . حرکت است یبساکت و  این بابونه مثل جغد: پسر

ز مثل مرموحرف،  یبباشد اما همیشه ساکت،  خورده کتکی بود که همین االن آمپول یا ا بچهصورتش مثل . کرد یم

خورد مگر چیزهایی که بشود  ینمچیزی  مثل مارمولک الغر بود (خواهر)بابونه ؛ (4/36ص  .های خاویار یقاچاقچ

بابونه دوغ چنده؟ بابونه با جواب به : گفت دید می را می (بابونه)هر کس او . (4/36در ص . خرت خرت بانی باال کشید

پرسیدند کمی  دانست اگر چیز دیگری از او می یک س ال را میکرد او فقط جواب همین  این س ال احساس غرور می

ص  .ساله بود 3او یک پیرزن بدجنس رفت  خرد و می یمرا بانی  اش یرطبیعیغخرده از آبمیوه  کرد یک نگاه می

4/411). 

 فراد در استفانز نزدیک است اما برابر نیست زمانی رقابت مطرح است که ا« رقابت طلبی» ی به مقوله :خودبرتربینی

سطحی در آن مهم نیست و در هر  هم. تر از رقابت است یک سطح در سنجش تطابقی باشند اما خودبرتربینی عام

 :تواند ایجاد شود که دو نمونه زیر از این شمار است شرایطی می

م مالقه خان ؛4/99ص  (خطاب به دروازه بان)ی خنگ  بچههای بسیار سطح باالیی است البته برای یک  حرف: پادشاه

 (.2/11ص . ی از دست شما نیفتاده استا مالقههاست که به خاطر من  مدت! به دست

 های زیر گویای این امر است نمونه. این نمونه برابر با الگوی استفانز است :تنفیذ قدرت: 

وی دادگاه ثابت هرحال اگر ت به ؛(4/91ص . اهالی این کاخ باید با لطافت و هنر آشنا شوند دستور مناما به : پادشاه

 2/11در ص  دهم بنده شما را طالق میشود که این ناخن مال شست پای شماست، 

 تواند  بسیار نزدیک است اما همیشه اعتراض لباس منطق به تن ندارد؛ بنابراین می« منطق»این الگو به  :اعتراض

 :لگو استهای زیر که همراه با س ال است از این نوع ا نمونه .صورت مستقل مطرح شود به

از دست هایمان را ببندیم، االن سه روز است  بیا برویم پسر جان ما هم باید چمدان: پدرم مرا صدا زد و گفت

کشم  هایم خجالت می من جلو دوست! ؛ سالم پادشاه2/499ص . هایم تنها نبودم دو دقیقه با ناخنغرغرهای مادرت 

کنند من با  حاال دیگر همه فکر می ؛4/39اندازید؟ ص  میی دریاچه بیسکویت  های گرسنه چرا برای ما مثل ماهی

. دست خلبان یک هواپیمای جنگنده نشسته بودم ساعت بغل 2که دیروز حدود  چون.. .تمام پسرهای دنیا فرق دارم

 .2/93ص ... نمره تاریخ من همیشه بیست است: ؛ من گفتم4/413ص 

توان نتیجه گرفت که گفتارها و گفتگوها  می( 4: 4339استاب، )باطات هستند با این باور که گفتگوها عواملی م ثر در تعریف ارت

ای زبان بر مبنای  ای از کلمات نیستند که در واحد زنجیره اند و مجموعه در متن این داستان تنها نقش ارتباطی را ایجاد نکرده

ی  ندرج در کلمات و الفاظ، گویای روابط نهفتهصرفاً ساخت جمله در کنار هم قرار بگیرند، بلکه مفاهیمی هستند که به شکل م

 .افراد اجتماع بر مبنای جنسیت تأکیددارند

و باوجود مرد  دهند؛ برای مثال پدر خانواده یک فرد منفعل است های دیگری را نیز در خود دارند و نشان می الگوها واقعیت 

 :وهای زنانه دارد برای نمونهها نشان از الگ این جمله. هایی با الگوی زنانه دارد بودن، جمله

 2/49ص  ام از یک ساعت قبل خودم را به تخت تو رسانده من به دستور مادرت: پدرم گفت

کنم نگاه کنم  نمی جرئتمن .. .وای، آخ.. .تر کم یواش عمو جان یک.. .آخ: موش افتاد گفت وقتی پای پدرم توی تله

 2/43ص  ...دیده خیلی آسیب

 2/423ص  خواهی ما را تنها بگذاری و کجا بروی؟ ای؟ می چرا چمدانت را بسته یز منعز: پدرم خطاب به مادر

اند و پدر رعایت هنجارهای  بر مبنای الگوهای زبانی مردانه سخن گفته (پسر)بان پادشاه و دروازه  دهد که ها نشان می نمونه

احساس تعلق به دیگری و دلبستگی به سویه زمینی شیم که اگر بر این باور با .گرفته است واره زنانه را پیش زبانی مطابق با طرح

های عاطفی از  دستور پذیری پدر از مادر، ابراز ناتوانی در برابر درد و استفاده از جمله، در زن بیشتر از مرد نمود دارد
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نجار را بشکند تا طنز های جنسیتی در زبان پدر قصد داشته ه واره که البته نویسنده با شکستن طرح های زنانه است واره طرح

 .ایجاد شود

 :های زنانه واره طرح 1-4-1

پذیری،  برداری، منفعل بودن، وابستگی، آسیب مواردی است که در الفاظ آن بیان احساسات، فرمان های زنانه شامل واره طرح

مادر  ملکه،)ربیت ها ت های مونث کتاب جزیره بی جمالت شخصیت؛ (33: 4933استفانز، )شود  کنندگی دیده می ضعف و مصرف

 بیان احساسات، خیرخواهی، رغبت به تربیت کردن و آموزش دادن، آموزش پذیری و: ، بر اساس الگوهای زبانی(عمو، دختر و زن

 .ایم استفاده از الفاظ م دبانه است که به تفکیک در ادامه مطلب آورده

 ا تئوری جان استفانز همسو استتربیت ها ب ی بی کاربرد این الگو در کتاب جزیره :بیان احساسات. 

عزیز ؛ 9/43ص  .وقتی بیایی بیرون برای حرف زدن وقت است عزیز جان: زد ملکه به پادشاه که داخل دستشویی حرف می

ای، نگاهشان کن،  های ناز و بامزه چه خانم: عمو گفت ؛ زن9/43ص .. .خودت هم بیا بیرون.. .بگذار دکتر بیاید تو دلم

های  عزیزم این بچه را توی دست؛ تو هم خوشحال باش 4/31ص . دو تا پیاله مربای تمشک برق میزندهایشان مثل  چشم

 .جانمسپارم دست تو  را می (بچه همسایه)؛ امشب نمکی 9/39ص  .پرقدرتت بگیر و بخند

 شده  ن گفتههایی بسیاری از جانب زنا در این اثر جمله. با الگوی استفانز همخوانی ندارد :آموزش دادن و تربیت

دهد که ممکن است مطالعه زنان بیش از مردان باشد و از  این امر نشان می. ی تربیتی و آموزشی دارد است که جنبه

اشکال  تنها .شود طرفی رفتارهای پنهانی جامعه با این دید که تربیت فرزند بارش بیشتر بر دوش مادر است نمایان می

رسد یک نوع عادت  به نظر می. ساالن است لکه بسیاری از آن مربوط به بزرگها مرتبط با فرزند نیست ب که این جمله

های  نمونه. ها بروز پیداکرده است پذیری و در این امر مبتنی بر آموزش و تربیت در جمله ذهنی زنانه بر پایه مسئولیت

 :زیر از این شمار است

 پیرمرد؛ ناهارت را بخور 4/33ص ! یه چه بی چهارپایهچه با چهارپاکه آدم کسی را تعقیب کند، مزاحمت است  این: ملکه

توانند  میاند که  شده مادرها جوری طراحی: مادر ؛4/91ص . هایت خیلی خوب است برای استخوان (پخته کلم)این غذا 

کشم مادرم  ؛ هر وقت من جلوی کسی خمیازه می4/31ص . دستت را با شلوارت خشک نکن: هزار بار در روز بگویند

حداقل باید دستت را جلو دهانت بگیری یعنی نشان بدهی که از خمیازه کشیدن جلو  این کار زشت است پسرم: یدگو می

. شود مصرف گوشت را کم کند ها آدم مجبور می بعضی وقت.. .پادشاه جناب: ؛ مادرم گفت4/39ص . بری دیگران لذت نمی

این کار چقدر بد بینید  حاال می جناب پادشاه: تمادرم گف 2/33ص  .خوب نیست گوشت زیادی برای سالمتی انسان

: گفت مادرم ؛2/413ص  آید خودتان توی ایستگاه مترو به آن مرد فقیر یک اسکناس تقلبی دادید؟ یادتان می.. .است؟

 مصرف تاریخبه  لطفاً: ؛ مامان گفت2/442ص  .زنید های دوروبرتان تهمت می ترین آدم به نزدیکدارید  شما جناب پادشاه

ص .... اید؟ ، شما چه دوران نامزدی سختی داشتهالهی بمیرم جناب عمو جان؛ 9/91ص  .جناب پادشاه اجناس نگاه کنید

آید آن را پیش تعمیرکار  اش را دوست دارد که دلش نمی زنی قدر ماشین چمن پادشاه آن! الهی بمیرممادر گفت ؛ 2/33

 2/43ص  (ادراری پسر شب). توی کاخ نباید از این اتفاق باخبر شودکس  هیچ.. .کنم تکرار می: ؛ مامان گفت2/426ببرد 

 این الگو در . شمارند زنان در این اثر سعی در افزایش اطالعات دارند و کسب دانش را عیب نمی :آموزش پذیری

 :آوریم هایی از آن را می نمونه. تئوری استفانز نیست

شمار  ؛ بابونه پرسید یعنی مرغ را چطوری توی دستگاه پول4/33با معصومیت به س ال پادشاه جواب داد ص : بابونه

 9/419ص  ؟..یک پسر کوچک چه چیزی الزم دارد: بابونه پرسید 2/413ص  !گذاشته اند؟ می

 از »ای معتقدند که  عده. شده است صورت خواهش و س ال مطرح اغلب به الگوی زبانی مذکور: رعایت ادب محض

تنها با مردان  رود لذا رفتار زبانی آنان نیز نه تری انتظار می تر و مناسب تار اجتماعی صحیحزنان در مقایسه با مردان رف

و این امر را توجیهی برای رعایت ادب محض در گلم (. 436: 4931نوشین فر، )«متفاوت است بلکه بهتر نیز هست

 :کنیم های یافته شده در کتاب اشاره می به نمونه. دانسته اند

 4/93این نقاشی قشنگ نیست؟ ص  به نظر پادشاهکه بد نیست  این.. .ببینم: ملکه
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شما واقعاً  استاد: ؛ مادرم گفت2/93؟ ص کجا بودید 42ساعت شما خودتان دیشب  جناب پادشاه: مامان گفت :مادر 

دیگری داستان را به کس ها  مطمئن هستید که آن جناب پادشاه: ؛ مادر گفت2/31ص . کنید ما را شرمنده میی  همه

ص  .لطفاً یک آبمیوه پاکتی بانی هم برای من بخرید: رمق گفت بابونه بارنگ پریده و صدای بی: بابونه 2/21ص  گویند؟ نمی

9/91 

که  زنان با توجه به این. داده است تربیت ها روی تنها از جانب زنان کتاب جزیره بی بیان احساسات با توجه به الگوهای زبانی

ره وضعیت منزل هستند، طبیعی است که توان آموزش دادن و آموزش پذیری را نیز داشته باشند به همین مدیران خوبی در ادا

مادری که نگاهی آموزگار مابانه دارد به عنوان نخستین معلم . گیرد علت هر دو مورد در زیرمجموعه الگوهای زنانه قرار می

یان خود برابری کند یا برتر باشد به همین دلیل از آموزش کند با همتا شود و از طرف دیگر تالش می فرزندش محسوب می

ها به نوع و سطح شخصیت زنان برای رسیدن  ها و درخواست حتی در قسمت م دبانه سخن گفتن، س ال. پذیری سر باز نمی زند

 .گردد به پاسخ برمی

 :جنسیتی زبانی در ماتیلدا تفکیک و تحلیل الگوی (2-2

در که  است باهوشی بسیار بچه دختر داستانتیلداما. از شاهکارهای ادبیات کودکان جهان است "ماتیلدا"داستان  :ماتیلدا 

اعضای . است شرور نیزبرادرش .بندوبار دارد ی بیمادر برداری است و کاله فکرپدرش به .کند خانواده خالفکار زندگی می یک

نه نیست ابهتر از خ نیزدرسه م .ماتیلدا اهل مطالعه است. ی نداردخارجوجود  گویی اوکنند که  با ماتیلد رفتار میخانواده طوری 

 را برای اوست که دنیا ماتیلداتنها وجود معلم د کن تنبیه میدارد و کودکان را  که همیشه شالق به دستاست  مدیر مدرسه زنی

خواندن را برای  همراه است و داستان با زبانی طنزآمیز و پر کششاین درون مایه تربیتی و اجتماعی . است کرده بخش لذت

هایی که کودکان را  بزرگ های او بر آدم ها و پیروزی شود تا در مبارزه خواننده با ماتیلدا همراه می. کند بخش می مخاطب لذت

ات پسندد، داستان را در جایگاه ادبی میی هایی که کودک امروز و عبارت طنزآمیزهای  واژهاز استفاده . دوست ندارند سهیم شود

 :پردازیم های جنسیتی یافته شده در کتاب ماتیلدا می واره در این بخش به شرح طرح. دهد ماندگار قرار می

 های مردانه واره طرح 4 -2-2

 با این وجود یکی از . واره در الگوی زبانی استفانز به شکل مستقیم نیست این طرح :توهین و تحقیر افراد

 :کنیم های آن اشاره می ان این اثر است که به نمونههای پربسامد در گفتار مرد واره طرح

الزم : خاک ارّه به چه دردتان می خورد؟ پدرش گفت: یک روز ماتیلدا پرسید/  32ص .. .!تو حقه باز فسقلی.. .پدر فریاد زد تو

زیادی ! آید میازت برن: پدرش گفت/ 91ص  .تو یک احمق کوچولوی خنگیکه  برای این: پدرش گفت/  91ص  .نیست تو بدانی

پدر در / 91ص . شود در میان بگذارم که باالخره روزی وردستم می ام را با مایک جوآن بینم اسرار شغلی ولی اشکالی نمی !کودنی

تو فقط یک بچه پروی احمقی که .. .هان؟.. .کنی کی هستی؟ فریاد زد آخر تو فکر می: اش برابر ایراد ماتیلدا به کار و حرفه

آقای ورم وود در جواب همسرش که گفت قبل از استفاده از چیزهای / 93 ص .گویی همی چی داری میف خودت هم نمی

قدر خرم که  کنی من آن زنی خیال می درباره چی حرف می! ای جادوگر خرفت: خطرناک باید برچسب شان را بخوانی، فریاد زد

ص ! لطفاً.. .دهن کثیفت را ببندفقط آن ! خفه شو: تشر زد پدر پدر خطاب به ماتیلدا،/ 13ص . مخصوصاً این را به سرم چسباندم

31 

 شود کاربرد این  کتاب ماتیلدا دیده می صورت مکرر با الفاظ مختلف در واره نیز به این طرح :خودبرتربینی

 :کنیم هایی از آن اشاره می به نمونه. طرحوارهحتی بیش از کاربرد توهین است

آن را مفت و مجانی از ! خرجی هم ندارد !ترین رازهای موفقیتم خاک ارّه است از بزرگیکی : گفت می باافتخارپدر همیشه 

. کند پدرش دوست دارد از خودش تعریفدانست  از آن گذشته می/ 23ص  .ی چوب بری به دست می آورم کارخانه

از مخم مایه می ! آره جوان. کنم کنم؟ از مخم استفاده می کار می من چه: پدر گفت/  91ص  .کرد بنابراین او هم شیرش می

وحسابی عین مال  بنابراین حسابی فکر کردم و مخم را به کار انداختم وقتی آدم یک مخ درست: پدر گفت/  92ص . گذارم

 !تا کم کنم 33111توانم با متّه برقی سریع، در عرض چند دقیقه  می/  99ص ... من داشته باشد باید به کارش بی اندازد

تقریباً : گویم به مشتری می. شود حاال دیگر اتومبیل آمده فروش است رسید کارم تمام می 43111مار به وقتی کیلومتر ش
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پدر بعد / 91ص . رفته خرید ای یک بار می تا کارکرده مال خانم مسنی است که فقط هفته 43111نفهمی  بفهمی! نو است

/  91ص . همین اختراع باعث شده که بتوانم پول پارو کنم. همه اش اختراع خودم است! فکرش را بکن: باافتخار اضافه کرد

وکتابش عالی باشد البته من که توی کله ام یک رایانه  وقتی کسی شغل مهمی مثل این شغل دارد باید حساب: پدر گفت

بابا شما : تگف ی آرام بهماتیلدا /  31ص . کند دقیقه حاصل جمع این ارقام را حساب می 41رایانه مغزم در کمتر از  !دارم

ی مالی ها حسابتو دخالت نکن من و برادرت داریم به : پدر گفت! / پنس کاسبی کرده اید 31پوند و  1919روی هم رفته 

 34ص . کنیم هنگفت رسیدگی می

. شود اثری از منطق، حمایت و رقابت طلبی در آن دیده نمی. واره به وفور در کتاب ماتیلدا کاربرد داشته است دو طرح این

الگوهای ( پدر) آقای ورم وود در جمالت دهد که ها نشان می نمونه. در خودبرتربینی نوعی فریب دهندگی نیز وجود دارد

 .اجراشده است آمیز صورت اغراق به زبانی مردانه

 :های زنانه واره طرح 1-1-1

 به . شده است هانها گویی پن شده در این اثر مستقیم نیست و در پشت واژه احساسات بیان :بیان احساسات

 :کنیم های یافته شده اشاره می نمونه

چرا صورتت اینقدر  !هری: مادر پرسید/  64ص . صدایی شنیدم! ای تو خانه است انگار غریبه !هری: گفت! مادر رنگش پرید

 /31ص  !نازنینرسد،  ام کو؟ از آشپزخانه داد زد االن می مادر در جواب آقای ورم وود که صبحانه/ 31ص . شده سرخ

ها آموزش دادن و تربیت به عناوین و الحان  گذشته از چگونگی شخصیت افراد در بسیاری از قسمت: آموزش دادن و تربیت

فکر زن بر مدار دانند بر این مبنا که  گروهی این رفتار را انفعال می مختلف صرفاً توسط زنان در این اثر صورت گرفته است؛

های زن متنوع در  شده از شخصیت آوری های زیر موارد جمع نمونه .چرخد ح زندگی و رفاه میخانه و امور معیشت و ارتقای سط

 :هایی در این باره دارند کتاب ماتیلداست که هریک به فراخور خود جمله یا جمله

را مادر کیفش !/ خواهد که آدم با پدرش این طور حرف بزند رو می: و به ماتیلدا گفت! حق با توست هری: مادر گفت

: مادر جی  کشید.. .ی گرد کوچکی بود، بیرون آورد و به پدر داد باز کرد و قوطی کرم پودرش را که داخلش آیینه

که آن را روی سرت خالی کنی  چرا پیش از آن/ 31ص ! پودر نازنینم را حرام کردی! ببین چکار کردی! مواظب باش

بگذار کلمات عین ، راحت بنشین و فهمی نباش ه نمینگران چیزهایی ک: خانم فلپس/ 33برچسبش را نخواندی؟ ص 

داند که او  خانم فلپس خطاب به ماتیلدا زمانی که گفت مادرش نمی/  26ص . موسیقی در اطرافت جریان پیدا کنند

خانم /  22ص . ازش اجازه بگیری بهتر است به نظر منولی کار درستی نیست : آید، گفت می( کتابخانه)به اینجا 

و روی میز ماتیلدا  (آوردن کتابی که شعر لیریک داشت)/  419ص  ؟توانی بخوانی چقدر میخب ماتیلدا (: ممعل)هانی 

دانی این  حاال همین طوری اتفاقی می: خانم هانی گفت/ 411ص  توانی این را بلند بخوانی؟ ببین می: گذاشت و گفت

خواهد یکی از  دلم میای؟  تو شعر گفته.. .تو: تر از پیش گفت زده خانم هانی حیرت/ 413ص .. .چه جور شعری است

دار  های کودکان باید چیزهای خنده تمام کتاب کنی تو فکر می: خانم هانی پرسید/ 413ص . شعرهایت را بشنوم

ها را شستی کی بود؟  آخرین باری که آن !هایت که کثافت است دستنایجل، : ترانچبول گفت/ 413داشته باشد؟ ص 

 .432ص 

 

 های مادر نسبت به  جمله. در این کتاب بسامد موارد عدم رعایت ادب دیگران توسط زنان بسیار است :یت ادبعدم رعا

های زیر اشاره  به نمونه. ادبانه و توهین آمیز است نسبت به دانش آموزان گاه کامال بی( خانم ترانچبول)مدرسه پدر و مدیر 

 :کنیم می

مادر / زبانی غیرم دبانه نسبت به همسر 33؟!تواند احمق باشد هری واقعاً آدم چقدر می !آره حتماً همین کار را کرده: مادر گفت

درست عین اجنه ! افتضاح شده! ؟ موهایت وحشتناک شده!؟ آخر ابله، چرا!تو موهایت را رنگ کرده ای.. تو... تو› : زنان گفت جی 

خود عوض  رنگ مو که خودبه! س چی که رنگش کردهپ: مادر داد زد/ زبانی غیر م دبانه نسبت به همسر  32ای؟ ص  شده

ص ! ای خواستی مثالً جذّابی، چیزی بشوی؟ فعالً که عین مادر فوالد زره شده ؟ می...آخر چرا این کار را کردی؟ هان! شود نمی
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او  «.روستاست این دختر همان صاحب تعمیرگاه ورم وود توی»: نعره کشیدخانم ترانچبول / ادبانه نسبت به شوهر زبانی بی 39

خانم /  !...که گفتم همین :نعره زدخانم ترانچبول / زد کشید یا فریاد می معموالً یا نعره میزد  خیلی کم با صدای عادی حرف می

خانم ترانچبول ../ .ردخور نداره که کار او بوده: نعره زدخانم ترانچبول ../ .هر چه من بگویم! این شد حرفی :فریاد کشیدترانچبول 

خرناس خانم ترانچبول ../.خرناس کشیدخانم ترانچبول ../ .!روز بخیر بچه ها :نعره زدخانم ترانچبول ! / برو به جهنم: اد کشیدفری

مامانت بی جا  :غریدخانم ترانچبول .. / .کنم من برای فکر مامانت تره هم خورد نمی :داد زدخانم ترانچبول / :کشان گفت

این دیوانه، این دمل چرکی متعفن،  :فریاد زدمثل شمشیر دولبه ای به طرفش نشانه گرفت و خانم مدیر شالقش را ../ .کند می

ص . انگیز یک موجود تبهکار و یک مافیا بینید، هیچی نیست جز یک جانی نفرت این جوش سر سیاه، این کودک عفونی که می

بلند شو ! انگیز ای سوسک کثیف نفرت.. .!ایستماتیلدا، بلند شو ب فریاد کشیدترانچبول /  (خطاب به بروس باگتروتر)462

شالق  کنم و با اگر فوری خفه نشوی و نتمرگی، کمربندم را باز می! گویم خفه شو بهت میمن هم دارم : غریدترانچبول ./ بایست

-243-246-219-433-433-461-462-464-431-433-424-421-443-443-442 – 443صص . رسم حسابت را می

243-222-229-221-433-233 

 متعلق به خانم فلپس کتابدار است هم آندر کل اثر تنها یک عبارت با خیرخواهی توام است که  :کمک به دیگران :

 .46عکس برایت پیدا کنم؟ ص  عالمخواهی کمکت کنم و یک کتاب قشنگ به یک  می: فلپس به ماتیلدا
در مقابل ( کتابدار)خانم فلپس . یت هنجارهای زبانی نیستخانم ورم وود در همه جا ملزم به رعا دهد که ها نشان می نمونه

واره زنانه و در مواقع  رعایت هنجارهای زبانی مطابق با طرح(: معلم) یهانخانم  سعی در رعایت هنجارهای زبانی دارد و

زنان دیده زبانی  عدم رعایت هنجارهای نم ترانچبول نیزدر زبان خا .واره مردانه است لزوم هم محکم و جدّی مطابق با طرح

زبانی  اما شخصیت اصلی داستان یعنی ماتیلدا. واره مردانه دارد زبانی تند وتحقیرآمیز و با تحکّم و مطابق با طرحشود او  می

 .استدالل دارد گاه مطمئن، توام با نظر و زبانی انتقادی و پرسشگر و م دبانه با دامنه لغات گسترده،

های نویسندگان غیرممکن به  که جداسازی آن از انگاره شده است عجین جوامع و خون تگوش با چنان جنسیتی های سوگیری

های متناسب با  تنبیه و تشویق... آید به شمار می اجتماعی نوعی هنجارشکنی رسد و گاه خالف آن عمل کردن به نظر می

یابی کودک از  عواملی است که به الگوجنسیت و درخواست رفتارهای مردانه و زنانه موردپذیرش جامعه از سوی والدین همه 

که خارج از  ساختارشکنهای  در قیاس بین دو اثر شخصیت(. 91: 4932 حاجی نصراهلل)دهد  جنسیت خود شکل می

تربیت ها و  هایی داشته اند شخصیت پدر در داستان جزیره بی ی زنانه و مردانه رفتار کرده و جمله شده یفتعرهنجارهای 

رسد با  اند و به نظر می ظاهرشدهها برای ایجاد فضای متفاوت در اثر  یتشخصاین . در کتاب ماتیلدا استشخصیت خانم مدیر 

 یهنجارشکنبنابراین . یز ایجاد کندطنزآمها نویسنده قصد داشته است فضایی  یتشخصشکستن هنجارهای رفتاری در زبان این 

 .صورت بگیرد تواند در خدمت ایجاد ژانر ادبی جدید یا سبک نوشتاری می

کنند و  این مساله را مطرح کرد که زن بودن را مردان تعریف می "اتاقی از آن خود  "ویرجینیا ولف در کتاب  4343در سال 

با توجه به مرد بودن هر (. 211: 4933به نقل از برسلر، . )ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ادبی تحت کنترل آنهاست

مشترک بین  های زنانه یا مردانه واره تواند ناشی از نگاه آنان به طرح های این دو می واره موجود در طرح های دو نویسنده شباهت

: گونه است شده اند که در مقایسه باهم این هایی معرفی هرکدام با ویژگی های برگزیده در مجموع شخصیتهای داستان .ملل باشد

 الگوهای مردانه: ؛ ماتیلدا(جویی و تنفیذ قدرت خودبرتربینی، اعتراض، ستیزه توهین،)الگوهای مردانه : تربیت ها ی بی جزیره

بیان )الگوهای زنانه : ؛ ماتیلدا(بیان احساسات، آموزش، رعایت ادب) الگوهای زنانه: تربیت ها ی بی ؛ جزیره(توهین، خودبرتربینی)

با الگوی پیشنهادی استفانز « یی و تنفیذ قدرتجو ستیزه»تنها  در الگوهای مردانه (.احساسات، آموزش، کمک به دیگران

« بیان احساسات»تنها  به عالوه در الگوهای زنانه. توان به این الگوها افزود توهین، خودبرتربینی و اعتراض را می .همخوان است

گران را با الگوی استفانز همسو است و الگوهای دیگری همچون آموزش دهی و آموزش پذیری و رعایت ادب و کمک به دی

ی  واره الگوی کمک به دیگران دقیقا خالف نظر استفانز است که او این الگو را تحت عنوان حمایت به عنوان طرح .توان افزود می

نگاه به گفته ویدون که معتقد است در اجتماع، هر جنسیت، موقعیت اجتماعی البته در این باره . مردانه معرفی کرده است
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از تامل نیست زیرا این بررسی بر مبنای ادبیات تطبیقی صورت گرفته و در نظر داشتن شرایط الی ، خمختص خود را دارد

 .فرهنگی اجتماعی آثار مخلوق مهم است

 گیری نتیجه (9

و نوجوانان به طور  کلیشه های جنسیتی به کودکان. ادبیات کودک و نوجوان تاثیر برنگرش های آتی مخاطبان خود دارد

با . باب جنسیت چه رفتارهایی داشته باشند دهد که برای رعایت نرم ها و قواعد اجتماعی در موزش میمستقیم یا غیر مستقیم آ

که در دام کلیشه های جنسیتی نیفتاده باشند و خود را از این مقوله دور  رود ی بودن نویسندگان انتظار میا حرفهتوجه به 

های داستانی  صراحت به جنسیت شخصیت ی زمانی که نویسندگان بهتوان دریافت که حت داشته باشند اما با اندک دقتی می نگه

نتوانسته خود را از بندهای نامرئی تنیده در فضای حاکم بر  ها گرفتار شوند، ناخودآگاه اشاره نکرده و نخواسته که در دام آن

« تربیت ها جزیره بی»نز، بررسی شده توسط جان استفا الگوهای اولیه جنسیتی ارائه با توجه به. کلیشه های جنسیتی رها سازد

های  واره مواردی چون توهین، خودبرتربینی و اعتراض به طرح. دهد الگوها نیاز به اصالح دارند نشان می از این منظر، «ماتیلد»و 

پذیری و  های زنانه آموزش دهی و آموزش واره به عالوه در طرح. ای نداشته است شود که استفانز به آن اشاره مردانه افزوده می

در بررسی متون منتخب، چنین  اما در نظر نیاورده رعایت ادب و کمک به دیگران از مواردی است که استفانز آن را

( شهرام شفیعی و رولد دال)بررسی آثار نویسندگان . شده است هایی در رفتارهای زبانی زنان وجود دارد و استخراج واره طرح

ها  این داستآن. هنوز بر چهارچوب افکار مرد ساالرانه ایستاده است اش ف ظاهر زنانهدهد که ادبیات کودک بر خال نشان می

نمودها و مظاهری از واقعیات اجتماع و باورهای ذهنی نویسندگان است که در ارتباط با زندگی اجتماعی و جامعه اطراف خود 
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 ین بهبهانیمیهای تغزل در شعر سجلوه 

 یلیفروغ جل

 استادیار زبان و ادبیات فارسی واحد ارومیه

 دهیچک

طه ظهور ین حیتازه در ا یکردیمطرح در عرصۀ غزل معاصر است که با نگرش و رو یاو چهره یتغزل یشاعر ین بهبهانیمیس

ده و ساختار یبخش یبه تغزل و غزل فارس یو انسان یجتماعن حال ایزنانه و در ع ینوآور است که وجه یاو شاعر. کرده است

کرد یدر رو یبهبهان ین مقاله ابعاد و اشکالِ نوآوریدر ا. ن وجه منطبق و هماهنگ نموده استیشعر خود را از جهات مختلف با ا

 .ل قرار گرفته استیو تحل یتغزل مورد بررس یبا عناصر سنت یبرخورد و یو چگونگ یتغزل

 .، مخاطبان، لحن عاطفیی، تغزل، غزل، زنانگیبهبهان: اهدواژهیکل

 پیشگفتار 

سبک امروز و شاعری نوآور و تاثیر گذار در حوزه ی غزل سیمین بهبهانی، یکی از تغزل پردازان مطرح و صاحب

ر این حوزه او هم در تغزل و هم در قالب غزل شاعری جست و جو گر بوده و غالبا بر کشف قابلیت های تازه د. معاصر است

بهبهانی پس از طی مراحل شاعری و کسب تجربه توانست تغزل فارسی و قالب غزل را که با مفاهیم، . همت داشته است

واژگان و موضوعات خاصی عجین شده بود، به وادی دیگری ببرد و در حیطه ی آن، اندیشه های تازه و محتوایی متفاوت 

جدیدی به تغزل بود، کارکردی تازه به تغزل و غزل فارسی بخشید و آن را با  این تالش او که نتیجه ی رویکردی. جای دهد

نقش بهبهانی در امروزی کردنِ تغزل و آشتی دادن آن با عواطفی تازه و بی سابقه، . قلمروهایی تجربه ناشده، پیوند داد

تغزلی در روزگار حاضر مطرح نمود، می  او را به همان اندازه که می توان یکی از نمایندگان شعر. نقشی غیر قابل انکار است

 .شود با عنوان شاعری امروزی و متعهد به زمانه ی خویش نیز معرفی کرد

 بهبهانی، تغزل و غزل

ذهنیت و دنیای تغزل بهبهانی و نهایتاً غزل او هم در بافت و ساختار زبانی و بالغی و هم در محتوا و مضمون با 

او به عنوان شاعری امروزی و با نگاهی تازه . ر پیش از او در این حوزه راه نداشته استمسائل و مفاهیمی پیوند یافته که د

دنیای امروز و مناسبات زندگی انسانی در دنیای معاصر با شعر بهبهانی پیوندی نزدیک . به شعر تغزلی و غزل روی آورد

سخن گفتن از آن در چارچوب شعر تغزلی  او از موضوعات و مفاهیمی در شعر خویش سخن گفته که پیش از او. یافته است

ها بخشی از این مایه هاست که بهبهانی تعهد و احساس مسئولیت در برابر زندگی و احوال انسان. چندان معمول نبوده است

هنرمند مسئول وظیفه ... شاعر آینۀ زمان خویش است»: خود می گوید. آن را با هنجار تغزل خود موانست بخشیده است

-فرهنگی و بیمظاهر بی]ها به زبانی که نه چندان با ذهن عامۀ مردم بیگانه باشد، با تجسم عینی این گونه صحنه دارد گاه

این وظیفه و تعهد را که بخشی از آموزه های شعری ( 463: 4933بهبهانی،)«.را نشان دهد[ سوادی و درماندگی جامعه اش

ن صاحب سبک معاصر دریافته و تا جای ممکن در شعر خویش، بدان پای نیمایوشیج بود، نه فقط بهبهانی، بلکه اغلب شاعرا

آنچه سیمین بهبهانی را از این شاعران متمایز می کند؛ این است که شاعران نوپرداز، اغلب چنین . بندی نشان دادند

آن را با غزل که قالبی تعهدی را با شعر نو و اشعاری که وجه اجتماعی و سیاسی در آن پررنگ بود، پیوند زدند و بهبهانی، 

از این رهگذر، توفیق یافت روندی را که شاعران . ی شعر تغزلی جای دادسنتی است، درآمیخت؛ همچنین آن را با در حوزه

مشروطه آغاز کرده بودند؛ یعنی آمیزش غزل با مفاهیم انسانی و اجتماعی، تداوم و تکامل ببخشد و این قالب دیرپای شعری 

بهبهانی توفیق یافته قالب غزل را به فرمی : دکتر براهنی معتقد است. سنتی و کلیشه شده رها سازد را تا حدی از شکل

فرم . فرم غزل در گذشته برای مضامین غزل موزون بود»: او می گوید. برای ترسیم ناموزونی های عصر خویش تبدیل کند

چون سر و کار عصر ما با ناموزونی است و بزرگ ترین غزل برای مضامین نو، ناموزون است، با وجود اینکه ناموزون است، 

بخشی از ... بهبهانی... شعر..خصیصۀ عصر ما از نظر تاریخی، از نظر جهانبینی تاریخی و هنری و فرهنگی ناموزونی است

هانی ترسیم این ناموزونی از آن روی بر بهب( 4331: 4934براهنی،)«.ساختار ناموزونی عصر ما را درونی خود کرده است
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میسر شده که وی جهد بسیاری در شناختِ زمانه ی خویش و درک موقعیت خود به عنوان یک زن در جامعه اش داشته 

 :نشانه های چنین شناخت و درکی را در ابعاد مختلف غزل او، یعنی محتوا و زبان می توان مشاهده نمود. است

 ریز کهکشانش را که برد؟هتاج ماهش، سین خالی، روشنانش را که برد؟ست، آسمان خالی»

 گیسوان شب پریشان است چون آشفتگان          موی بند نیلیِ پولک نشانش را که برد؟

 تیرهایش را که بشکست و کمانش را که برد؟شهابش، کس نمی بیند نشان    از کمانگیر 

 که برد؟بیدِمشکشِ را، گلش را، ارغوانش را تنها، گِرد او جز خار نیست    باغبان تنهاست،

 آشیان مرغکان نغمه خوانش را که برد؟       -ستآن چنار دیرسال آزرده از بیهودگی

 جویبار از لذت همبستری، سرشار نیست       پیچ و تاب نرم سیماب روانش را که برد؟
 «نیست اینک جز سیاهی، آسمانش را که برد؟    پیش از این ها این زمین را آسمانی سبز بود

 (114: 4931بهبهانی،)                                                                                             

بهبهانی مایه های چنین شعری را که در آن، ذهنیت و زبان غنایی و تغزلی گذشته تا حد زیادی دستخوش دگرگونی 

در نخستین آثار و غزل هایش که به ذهنیت ستنی  شعر او جز. شده و عناصر صوری و عینی شعر، متحول گشته است

تغزلی و واژگان و نحو سنتی، تمایل نشان داده و از تشبیهات و کنایاتِ گذشته بهره برده است؛ همچنین دریافت و احساس 

در  نشانه های متعددی از تازگی و پویایی و نوجویی را( 924: 4933ابومحبوب،)و اندیشه هایش به گذشتگان شباهت دارد،

او درک تازه ای از تغزل و مفاهیم تغزلی را ارائه داده . خود دارد که هر یک از آنها در جای خود، قابل تامل و بررسی است

فاوت، به واسطه هم آوایی افزون بر آن، بهبهانی در ایجاد فضاهای تازه، تصاویر نو و مجسم، نحو و موسیقی کالم مت. است

 .( 233-231ص. دیروز و امروز شعر فارسی. موحد، ضیاء.)د، نوآوری نموده استواژگان و خلق ترکیبات جدی تازه

 تغزل و نگرش اجتماعی

غفلت نورزیدن از وقایع و حقایق زمانه، اصل مسلم و مهمی است که در شیوه ی شاعری بهبهانی، موثر واقع شده 

او به . بهبهانی همواره دیده می شود های مختلف در کارجو و تالش برای کشف های تازه و کسب آگاهیوجست. است

واسطه ی آگاهی های سیاسی و اجتماعی خود و نیز درک ضرورت های زمانه ی خویش توفیق یافت از خود را حال و 

تغزل سنتی همواره استحاله ی خودآگاه و ناخودآگاه شاعر را در دنیای عاشقانه و محدود اقتضا . هوای تغزل سنتی رها سازد

ن تغزلی اغلب نتوانسته اند جز معشوق و مسائل مربوط به دنیای عشقی، به دیگر واقعیات و مسائل انسانی کرده و شاعرا

شعر او همراه با احوال عاشقانه و موضوعاتی که خاصِ دنیای . اما بهبهانی راهی متفاوت در تغزل پیمود. توجه نشان دهند

این ویژگی به دنیای تغرلی بهبهانی، صبغه ای . در بر داردتغزلی است، نگرش اجتماعی و اندیشه های انسانی را نیز 

بهبهانی در حقیقت تغزل . اجتماعی و انسانی می بخشد و آن را واجد مختصاتی می کند که در تغزل معمول جای ندارد

نی پیوند ها و عواطفی فرا فردی و انسای صرف را تا سطح تغزل اجتماعی ارتقا داده و قالب غزل را با اندیشهعاشقانه

او با نگرشی تازه به شعر تغزلی روی آورده و در آن از دغدغه ها و تأمالت و آمالی سخن گفته که بُعدی فراخ . بخشیده است

خواهی در تغزل او بدین واسطه مایه هایی چون نومیدی، بدبینی و بیزاری و آرمان. تر و بُردی دورتر از عواطف فردی دارند

 .  مل فردی، عوامل اجتماعی و انسانی در شکل گیری آنها نقش ایفا نموده اندراه یافته که بیش از عوا

او . ای از اندیشه و عواطف فرافردی بهبهانی را دیدهای تازهتوان بارقهغزل زیر، مصداقی بر این مدعاست که در آن می

نچه به این غزل تشخص می بخشد نوع آ. ای بدبینی و یأس و رنجوری از زمانه را به تصویر کشیده استدر این غزل، گونه

ی اظهار نارضایتیِ در این غزل، بر خالف سنت غزل و تغزل، زمینه. نگاه و احساس دردی است که در آن وجود دارد

ی فردی و احوالی نیست که منحصر به دنیای محدود عشقیِ او باشد، بلکه بستر شکل گیری محتوای آن، بهبهانی، تجربه

 :ی اوستوجود مظاهر ناپسند در جامعهناخرسندی شاعر از 

 دشت بی آب، سراب، صورتک نقاب، سیاهی در سیاهی، »

 میرم که در این دشت، آبی نیست نیست تشنه م»

 وین همه موج بلورین، جز سرابی نیست نیست
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 :ی این صورتک ها گریه را پنهانگر استخنده

 این همه شادی به جز نقش نقابی نیست نیست

 -کوه کوه –سیاهی در سیاهی  هرچه می بینم

 در پسِ این تیرگی ها، آفتابی نیست نیست

 قاریان، آیات خوانان، در حسرت حلوا و نان

 مرده خواران را دعای مستجابی نیست نیست

 ی من مانده سختپای سنگین زمان بر سینه

 عقربک ها را به پیمودن، شتابی نیست نیست

 آهوانِ سم طالیی را بگو کاین دشت را

 از چمن ها، مخمل بیدار و خوابی نیست نیست

 چشمِ لعلی رنگ خرگوشان این ک هسار را

 دیگر از بیم پلنگان، تاب خوابی نیست نیست

 در سر سودا فروش ما، خماری هست هست

 بر لب بی ناز و نوش ما، شرابی نیست نیست

 بس که بر صحرا ز ابر تیره می بارد تگرگ

 یست نیستبر چراغ الله ها، دیگر حبابی ن

 بازگشت ناله پاسخگوی توست! آه سیمین

 (  191: 4931بهبهانی، )«  ...همزبان کوه را جز این جوابی نیست نیست

او از تشنگی در دشتی . داردتوان جُست که اعتراض اجتماعی بهبهانی را بیان مینشانه های مختلفی در این غزل می

. تابدنمیوید و گذرِ سنگین و بی شتاب زمان را در سرزمین خویش برآب و از تیرگی در دیاری بی آفتاب سخن می گبی

ی چهل سروده و مظاهر نمادین آن، بیش از آنکه بازبیان احوال فردی شاعر باشد، حال و روز بهبهانی این غزل را در دهه

یمی که این غزل از جامعه در ترس. زیسته انددهد که تحت شرایط استبدادی دوران پهلوی میجامعه و مردمانی را شرح می

بی حاصلی، شادیِ دروغینِ مردمان، ظلمتِ نومیدی، . توان مشاهده کردبه دست می دهد نشانه های زوالی اجتماعی را می

ی زوال پذیرفته و مردم تبه مشخصه های این جامعه.. .تزویرِ دینداران، سکون و غفلتِ جامعه، بی عدالتی، هراس، ناکامی و

ای زندگی او از اینکه در چنین زمان و چنین جامعه. که در این غزل، بهبهانی قصد کرده از آنها پرده بردارد روزگار آن است

فضاهای نمادینی که در هر یک از ابیات این غزل . کندکند، ناخرسند است و به این شیوه، بیزاری خود را از آن بیان میمی

در خالل این . کنندکرده و ناسازگاری وی را با وضعیت موجود ترسیم میشکل گرفته، نفرت شاعر و بدبینی او را بازتاب 

جهتِ دیگر این غزل . توان مطلوب های شاعر را نیز دریافتترسیم ها که مظاهر نامطلوب جامعه را برجسته نموده، می

آنچه زشت می داند به طور  او با بیانِ. بهبهانی، آرمان هایی اجتماعی و انسانی، یعنی رفع این مظاهر زشت از جامعه است

نهفته و غیر مستقیم، زیبایی ها و اموری را که خوشایند خاطرش تواند بود، بیان کرده و از طریق بیانِ زشتی و مظاهر 

در حقیقت، پاسداشتِ .. .شکایت از دروغ و تزویر و بی عدالتی و. ناخوشایند، اهمیتِ گمشده های زیبا را نشان داده است

 . اری و عدالت استراستی و درست ک

 تغزل، زنانگی و معشوق

یکی از وجوه بارز و ویژگی عمده ای که دنیای تغزل بهبهانی را از کلیت تغزل فارسی، در گذشته و امروز متمایز می 

بهبهانی نخستین شاعری است که . کند، پیروی او از ذهنیتی زنانه و حضور حس و حال و عاطفه ای غیرمردانه در آن است

او . زل را با چنین ذهنیت و عاطفه ای آمیزش داده و ظرفیتی اینگونه را در این حوزه از شعر به وجود آورده استروح تغ

وجود چنین مختصه ای . قالب غزل را به مجالی برای اظهار زنانگی و ترسیم عواطفی که منحصر به زنان است، تبدیل نمود

نوان تنها نماینده ی زن در این عرصه مطرح ساخته و چهره ای ممتاز به در تغزل بهبهانی، خواسته یا ناخواسته وی را به ع
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چراکه توانست پس از چندین قرن حیات تغزل، چهره ای نامتعارف به آن ببخشد و از حدود و ضوابط معمول . او می بخشد

داده است، تا روزگار غزل فارسی که بیش از هر قالبی ذهنیت و نگرش تغزل شاعران فارسی را بازتاب . آن، عدول نماید

بهبهانی، وجهه و صبغه ای کامال مردانه داشته و هرگز نتوانسته مجالی برای بروز و ظهور عواطف زنانه اعم از عاشقانه و 

آنچه از غزل های سروده شده در تاریخ شعر فارسی  برمی آید مجموعه ای از نگرش، تمنیات، عواطف و . غیره را فراهم آورد

اگرچه گفت و گو با معشوقِ زن و سخن . است و غزل فارسی تا بوده، چیزی جز این در بر نداشته است رفتارهای مردانه

گفتن در باره ی او، بخش عمده ای از محتوای تغزل فارسی را تشکیل می دهد، اما این گفته ها و حاالت، بیش از آنکه 

آنچه به عنوان بنابراین . دان نسبت به زنان استگر احوال زنان باشد، برآیندهایی از نگرش و چشمداشت های مربیان

تجلیات زنانه در غزل فارسی ظهور یافته، نه واقعیت زن، بلکه چهره ای مردپسندانه و مبتنی بر تمنیات مردانه است و 

زل سرا نیز این امر منحصر به غزل هایی که مردان سروده اند، نیست؛ در میان زنان غ. ارتباطی با واقعیات دنیای زنانه ندارد

زیرا زنان . شاعری به چشم نمی خورد که توانسته باشد چیزی از عواطف، آالم و ذهنیت زنانه را در غزل خود ترسیم سازد

نیز به طور ناخودآگاه، متاثر از تربیت مردانه بوده و در محیط فرهنگیِ مذکر و در سایه ی نگرش مرد مدارانه به شاعری 

تاثیرات تاریخی و روانیِ ذهنیت غالبِ مردانه نمانده و آگاهی و توانمندی های آنان دیرزمانی  زنان فارغ از. روی آورده اند

شاعرانِ زن به طور ناخودآگاه، متأثر از ( 91: 4933یزدانی،.)تحت الشعاع و مغلوبِ آگاهی ها و تمایالت مردان بوده است

لب موارد بی آنکه  خود بخواهند یا بدانند، خودداری تربیت تاریخی خویش، از نشان دادن احساسات زنانه ی خود، در غا

: دکتر خانلری می گوید. از این روی نتوانسته اند در به ظهور رساندن عواطف واقعی خود توفیقی داشته باشند. کرده اند

معانی و . شدوقتی شما دیوان های زنان شاعر را می خواندید، هیچ نمی توانستید بفهمید که آنها را واقعا زنی سروده با»

هیچ زنی نه تصویری »بنابراین ( 36: 4933نژاد،پارسی)«.مضامین آن اشعار همان ها بود که مردان می سرودند و می گفتند

 ( 91: 4931براهنی،)«.خود بدهد م، تصویری از مرد در تغزل زنانهای سالبه شیوه...دان دیده و نه توانستهاز خود در شعر مر

 کنون با ذهنیت غنایی و نیز شیوههای متفاوتی از تغزل، در جهتِ خالف آنچه تا ه ی نمونههانی با ارائسیمین بهب

او در . با این حرکت، تالش نمود چهره و خصلتی زنانه را با قالب غزل پیوند دهد. غزل سرایی توامانی یافته بود، حرکت کرد

نباید ناگفته گذاشت که غیر از . اگفتنی را به زبان آوردانعکاس روحیات و آرزوهای زنانه ی خویش پروایی نکرد و تمناهای ن

سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد نیز کسی است که در این مسیر پیش رفته و در به کارگیری خصلت های زنانه در شعر، 

شفیعی ) .شعر و ایجاد قابلیت زنانه در آن قدم های متهورانه ای برداشت او در جهت تغییر هنجار مردانه. همت نموده است

القیت آنچه تفاوت کار سیمین بهبهانی را با فروغ فرخ زاد رقم می زند این است که تالش ها و خ( 494: 4933کدکنی،

و سیمین بهبهانی در  (.14ص . گزارش به نسل بی سن فردا. براهنی، رضا)های زنانه ی فروغ فرخ زاد در شعر نو تجلی یافت

هانی خصلت زنانه را با قالبی خویشاوند ساخت که طی قرن ها با ذهنیات و هنجار بهب. قالب غزل آن را به نمایش گذاشت

در این راستا او غزل را از کلی گویی های ذهنی .( 343-341ص . یاد بعضی نفرات. بهبهانی، سیمین).مردانه انس گرفته بود

نگری و تامل در جزئیات روابط جزئی یکسانی که همواره در غزل های فارسی وجود داشته، رها ساخت و آن را با گونه ای

 :عاشقانه همراه کرد

 -دیگر چه مانده از من، جز روح ناتوانی       جز پیکر حقیری، زندان نیمه جانی؟» 

 !آن هم رود به سودا، در کار لقمه نانی       -همچون کالف در هم -اندیشه یی پریشان

 وابدانه جویم، آسایشی زمانیخوابم چو عمر دیوان، در شیشه ها نهفته       وز خ

 اینک به جای لب ها، گیالس خشک دارم      گیرم که بود روزی، گلبرگ ارغوانی

 خفاش این کبودی، در زیر چشم هایم      گسترده بال ها را، چونان که بادبانی

 از شعر، غیر حرمان، در زندگی چه دیدم؟      انگار بعد مرگم افتد به هر زبانی

 به سامان       واهلل نمی رسانی، باهلل نمی توانی! گی را، ای دوش مناین بارِ زند

 «!چندان بخور که یکسر، در خواب خوش بمانی شبی را، زان خوابدانه سیمین  « آخر دوا»

 (269: 4931بهبهانی،)                                                                           
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. ی خود را با نوعی تفکر انسان مدارانه و نگرشی اجتماعی و سیاسی پیوند دهدفت جنسیت زنانهبهبهانی توفیق یا

ماحصل این امر، دستیابی وی به بیانی تغزلی، در عین حال زنانه و انسانی است که کمتر شاعری از غزل پردازان معاصر، 

ای را از انسان و جامعه در غزل عرضه کرد که تازهی بهبهانی نگرش و درک شاعرانه. توفیق دستیابی بدان را داشته است

توان شناخت؛ درکی زنانه و مبتنی بر آمال و اندیشه و عواطفی زنانه که هم در محتوا و هم در بیان بدیلی برای آن نمی

زنان در  ی بهبهانی او را در صف نخستین شاعرانی قرار داده که نسبت به موقعیتاین وجه از اندیشه. شعری، تازگی دارد

ی او مظاهر مختلفی از حاالت و تسلیم زنان را در برابر قراردادهای سخت گیرانه. ی خویش اعتراض نموده استجامعه

 ( 31:تاامینی،بی.)مردانه در غزل خویش نشان داده است

ه و با بیانی آید مصداقی بر این مدعاست که در آن، بهبهانی، جنسیت زن خویش را محور ابیات قرار دادغزلی که می

شود هم ابعاد اعتراض آمیز و در عین حال، منفعل و درمانده، پارادوکسی از خشم و تسلیم را سامان داده که در آن می

موجود در آن را « من»توان وصف حال شخص بهبهانی و این غزل را نمی. درون و روحی زن و هم دنیای بیرون او را دید

ایست که دنیای زنانه و موقعیت و روحیات بسیاری از زنان ر و بافت کالم به گونهموضع شاع. ی فردی تلقی نمود«من»

عمومی  زنانه« من»او حریم انسانی و اجتماعی یافته و در موقعیت یک « من»او را می تواند دربربگیرد؛ به بیان دیگر  جامعه

 :ظاهر شده است

 ابلیس، دیوار به دیوار یهمسایه      در خانه نشستیم،با روی پری وار        »

 این خانه درش نیست، راه گذرش نیست       ما را به ترنجی، بستند پری وار

 همه آوار: همه تردید، بامش: این خانه سپنج است، خاکش همه رنج است       خشتش

 ارواح گنهکار: همگام شمیمش      گندیدن اجساد      : پیغام نسیمش

 ه ایوان       گه دیو رجیم است، رقصنده به تاالرگه سایه ی بیم است، جنبنده ب

 جز بار نیفزود،  بر شانه ی دیوار   این آینه کاری، وین چهره نگاری     

 !دستی که بیاراست، این خانه که ما راست      دهرش مگماراد، بر کار، دگر بار

 به ناچاررخساره نهادیم، بر خاک      تمکین قضا را، تسلیم و رضا را،           

  (324: 4931بهبهانی، )  «ما را که در این بیم،  آسوده نشستیم،        جز ریزش آوار، خود چیست سزاوار؟
ی خود نشینی و حصر در دیوارهای خانه، نخستین نشانه ایست که بهبهانی برای نشان دادنِ اسارت زن در جامعهخانه

ر صدد برآمده تصویری شاعرانه و در عین حال، دردمندانه و معترض از او با این لحن و چنین آغازی د. به کار بسته است

برای زن، هم مستوری و پنهان « پری وار»بهبهانی با بکار بردنِ صفت . حال و روزِ زنان در اجتماع خویش به دست دهد

توان چنین از این لفظ می. ردگیدهد و به سُخره میبودنِ او را از انظار بیان می کند؛ هم تعریف مردان را از زن، نشان می

ها با دادن القابی چون پری و فرشته آن. خواهندبرداشت کرد که از نظر بهبهانی، مردان، زن را زیبا و برای تملک خویش می

وار بهبهانی در کنار پری. آورندو صفاتی از این دست، به فریبِ زنان پرداخته و زمینه را برای اسارات افزون تر آنان فراهم می

این . ی شیطان قرار دارد، نیز توصیف کرده استو کسی که همواره در معرض وسوسه« ی ابلیسهمسایه»بودن، زن را 

به زعم او توجیه محدودیت هایی که مردان . ی زنانبارهتوصیفِ بهبهانی نیز تعریضی است به نگرش مردانه و نظر مردان در

ه اسارات زن، بلکه ایجاد امنیتی برای اوست تا از وسوسه های شیطانی در امان کنند، از نظر مردان نبرای زنان تعیین می

 . تر از مردان در مقابل ابلیس آسیب پذیرندزیرا معتقدند زنان بیش. بماند

توان آنها را شگردهای انحصاری وی تلقی کرد، از حاالت روحی و در این غزل، بهبهانی با توسل به شیوه هایی که می

او از هراس، . داشته استن در برابر واقعیاتی بیرونی که موجب آزار و حتی بیزاری آنها از زندگی است، پرده بردرونی زنا

ی حضورشان در محدودیت و در برابر موانعی است که تردید و ناباوریِ زنان و احساسِ گناهکاریِ مداوم در آنها را که نتیجه

دارد و ضمن پذیرفتن نفرت خویش را از مسببان امر بیان می. گویدسخن می دستاورد زندگی در دنیای مردساالر است، نیز

 .چنین، از آن اظهار ناخرسندی و بیزاری می کندتسلیم و درماندگی خود و زنان در برابر تقدیری این

 تغزل و مخاطبان
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ی توانست موجب ارتباط کارکرد دیگری که سیمین با تغزل همراه کرد، ایجاد نشانه هایی در اشعار تغزلی بود که م

بدان نسبت که  -تغزل فارسی از ابتدا نتوانسته بود به مخاطبان زن . ذات پنداری آنان با شاعر شودعاطفی زنان با شعر و هم

از فحوا، لحن و ساختار غزل های فارسی به خوبی پیداست که شاعران . تعلق بیابد -مردان با آن احساس نزدیکی می کردند

این امر نه تنها معلول سخن گفتن از . ی زنی را برای آنها متصور نبوده اندطبان مرد اندیشیده و خوانندههمواره به مخا

ی لحن و نوع تخاطبی است که حالتی کامال مردانه اموری است که فقط برای مردان می تواند جذابیت داشته، بلکه نتیجه

زبان و ساخت زنانه ی غزل او . فع این نقیصه نیز توفیق داشته استبهبهانی خواسته یا ناخواسته در ر. به خود پذیرفته است

ی زن به آسانی می تواند خواننده. آوردامکانی  برای جذب مخاطب زن، بدون تابعیت از روح و هنجارهای مردانه فراهم می

ران ممتاز و تاثیر گذار این وجه از کار بهبهانی وی را در زمره ی شاع. نسبتی عاطفی میان خود و غزل بهبهانی حس کند

 .  قرار می دهد

های تغزل زنانه در اشعار بهبهانی وجودِ زن شاعر یا راوی زن در آن است که از  موقعیت یک زن سخن یکی از نشانه

بر خالف سنت رایج که . گوید و همین امر می تواند موجب ارتباط عاطفی مخاطبان زن با دنیای تغزل و غزل وی گرددمی

شق سخن می گوید و خطابِ شعر به معشوق یا در باره ی اوست، بهبهانی از زبان معشوق زن سخن می گوید و به عموما عا

ایفای چنین نقشی توسط بهبهانی، او را از کل غزل . ی عشقی و مغازله می کندتبع همین رویکرد با مردی عاشق مراورده

 :بقه در جایگاه عاشق و معشوق غزل فارسی پدید آورده استسرایان فارسی  متمایزساخته، چرا که تغییری مهم و بی سا

 یارب مرا یاری بده، تا خوب آزارش کنم  »

 هجرش دهم زجرش دهم، خوارش کنم زارش کنم

 از بوسه های آتشین، وز خنده های دلنشین  

 صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم

 از پیش چشمش ساغری، گیرم ز دست دلبری

 زارش دهم، وز غصه بیمارش کنماز رشک، آ

 بندی به پایش افکنم، گویم خداوندش منم 

 چون بنده در سودای زر، کاالی بازارش کنم

 گوید میفزا قهر خود، گویم بکاهم مهر خود

 گوید که کمتر کن جفا، گویم که بسیارش کنم

 هر شامگه در خانه یی، چابک تر از پروانه یی 

 یزارش کنمرقصم برِ بیگانه یی، وز خویش ب

 چون بینم آن شیدای من، فارغ شد از سودای من 

 منزل کنم در کوی او، باشد که دیدارش کنم

 گیسوی خود افشان کنم، جادوی خود گریان کنم        

 با گونه گون سوگندها، بار دگر یارش کنم 

 چون یار شد بار دگر کوشم به آزار دگر 

 ( 911: 4931بهبهانی، )« تا این دل دیوانه را، راضی زآزارش کنم

بر خالف رویکردِ . در این غزلِ بهبهانی، اصل جابجایی و دگرگونی موقعیت عاشق و معشوق را به روشنی می توان دید

سروده، ناخواسته خود را در موقعیت مردی قرار می داد و معشوق خویش را سنتی غزل که در آن، اگر شاعرِ زنی غزل می

که تشخیص زن بودنِ شاعر بر خواننده دشوار و حتی ناممکن می گشت، در این غزل، هویت زنی فرض می کرده؛ تا جایی 

او شاعری است با خصوصیات زنانه که نه در مقام عاشق، بلکه در جایگاه معشوق قرار گرفته و . ی شاعر کامال معلوم استزنانه

زل حضور دارد و بر خالف هنجار غزل، معشوق در عاشق، بیرون از غ. ی خویش را به رخ می کشدزنانگی و قدرت های زنانه

آنچه در این غزل هست اعم از زبان و تعبیر و موضوع و مضامین، جملگی برگرفته از اسلوب غزل . گویدی او سخن میباره
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ی ی غزل، عدول کرده و مضامین و موضوعات غزل را جهتی تازه بخشیده و به طورسنتی است، اما شاعر از حدود تعیین شده

ای دیرینه و شکوایی تاریخی است چنین غزلی، باز بیان عقده: از منظر روانشناسی می توان گفت. خاص دگرگون نموده است

نوعی عصیان در برابر ضوابط شعری و بر علیه روابط و مناسبات عشقی است که در غزل . که در برابر سنتی دیرپا قرار دارد

که   -زیرا تمناهای مردانه را از زن. توان دیداز مرد ستیزی را نیز در این غزل می جلوه و صبغه ای. فارسی جایگیر شده است

بهبهانی با این غزل، قدرت زنانه را برجسته نموده و . به سُخره می گیرد -ای از غزل عاشقانه بدان اختصاص یافته بخش عمده

مل مهمی در روابط عاشقانه معرفی می کند و به این او طنازی های زنانه را عا. توانمندی های زن را به رخ مردان می کشد

ترتیب، مجالی برای بیان ضعف های مردان فراهم می نماید؛ ضعف هایی که در سنت غزل عاشقانه، قوت مرد تلقی و معرفی 

ندیده، بلکه زیرا هیچ کس، البه، التماس و عجز و تقاضاهای جسمانی مردان را از زنان در غزل عاشقانه، امر مذمومی . شده اند

بهبهانی با این . آن را به عنوان الزامات غزل عاشقانه و مایه ی زیباتر شدن غزل و تأثیرگذاری افزون آن بر خواننده دانسته اند

او . هایی از این دست، در حقیقت به نوعی شالوده شکنی در غزل و عدول از هنجارهای آن دست زده استغزل و غزل

هجران، گرفتاریِ عاشق، قهرِ معشوق، جفای . ی عاشقانه را در غزل دگرگون ساخته استمناسبات عشقی و نوع رابطه

که در این غزل بدانها اشاره شده، از زبان معشوق بیان می شوند و در عین حال، از حال و سودای .. .معشوق، شیدایی عاشق و

ود خبر می دهد، در این غزل، عاشق، بر خالف سنت غزل که همیشه در آن عاشق از احوال خ. عاشق حکایت می کنند

 : حضور نداشته و معشوق است که از موقعیت خود سخن می گوید؛ و غزلی دیگر

 این حریفان همه هر جایی و پستند و تو نه»

 کم ز پتیاره و پتیاره پرستند و تو نه

 این گدایان به تمنای جُوی سیمِ تنم 

 چون چنار از سر خواهش همه دستند و تو نه

 پیدارِ زَر آویخته این بی ثمران     چون س

 خویشتن را ثمر عاریه بستند و تو نه

 از تنم فرش هوس بافته خواهند و به عهد 

 رشته صد مرحله بستند و گسستند و تو نه    

 جرعه نوشانِ قلندر وشِ سرگردانند  

 یک شب از صد خ م و صد خ مکده مستند و تو نه

 فتنددامن هر که گذشت از بَرِشان، بگر

 گل خارند و به هر دشت نشستند و تو نه

 ماهِ افتاده در آبند و سراپا به دروغ؛  

 رونق خویش به یک موج شکستند و تو نه     

 لیک با این همه صد حیف که در بیماری 

  (991: 4931بهبهانی،)  «.گِرد بالین من اینان همه هستند و تو نه
در این .از معشوق می کند، تفاوتی عمده را با غزل پیشین رقم می زندساختار خطابی این غزل و ستایشی که شاعر 

نشانه های زبانی و عاطفی غزل . شودغزل نیز شاعر از موقعیت یک زن سخن می گوید و با حاالت و انتظاراتی زنانه ظاهر می

ی در کنار شاعر بوده و اکنون دهند که خطابِ شاعر به مردی است که جایگاه معشوق شاعر را دارد و زمانبه خوبی نشان می

با قیاسی که شاعر میان . ی او را در کنار خویش آرزو می کندنیست؛ معشوقی از دست رفته که بهبهانی، حضور دگر باره

دهد، تفاوت های آشکار او با دیگران را بیان می کند و مخاطب این شعر، یعنی معشوق خویش و دیگر مردان صورت می

ز وی را بر دیگر کسانی که خریدار شاعر هستند، اما انسان هایی نامطلوب و بی کفایت برای هم نشینی و وجوه برتری و امتیا

ی عاشقانه می باشند، بر می شمارد؛ شاعر صفاتی چون هرجایی، پتیاره پرست، تمناگر جسم، بی ثمر، هوس ران، مراوده

ر تخاطبی و این قیاس شاعرانه می توان نوعی تعریض به مردان در این لحن و هنجا. گو و غیره را با آنها همراه می کنددروغ
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زیرا بهبهانی با استفاده از بیانِ وجوه مقبول و مطلوب معشوق خویش و تمایز او از دیگر مردان، صفات ناپسندی را نیز . را دید

 . نکوهیده که در بسیاری مردان دیده است

 تغزل و لحنِ عاطفی

ی خویش و تالش برای اثبات جایگاه زن در تغزل فارسی از عوامل و قابلیت های زنانه ی زن بودنشبهبهانی به واسطه

محبوب »، «قمر خانگی»از زن در ادبیات ما به عنوان »او معتقد بود . برای سامان بخشی به تغزلی زنانه بهره برده است

نخستین زیور اخالقی را . یاد شده است و امثال این تعبیرات« نهان داشته»،  «ماه پرده پوش»، «پردگی حرم»، «حصاری

به این ترتیب می بینید که در زن هر گونه هوش یا . که برای زن شایسته انگاشته اند حفظ پوشش و گریز از ظاهر است

در چنین شرایطی زنانی که جرئت اظهار وجود داشته اند گهگاه . خالقیت یا هنر محکوم به سرکوب و عدم تظاهر بوده است

 (349: 4933بهبهانی،)«.سرنوشت زنان تاریخی نیز غم انگیز است.. .را بر سر آن گذاشته اندجان خود 

یکی از قابلیت های زنانه در شعر بهبهانی استفاده ی مناسب او از احساسات پررنگ زنانه و به کارگیری لحن عاطفی 

. الت، روحیات و عواطف زنانه را بازتاب کندلحن شعر بهبهانی به گونه ایست که توانسته ابعاد مختلفی از حا. در آن است

او غالب مضامین و مفاهیم تغزلی را با این لحن، بیان و تفسیر کرده . تغزل بهبهانی پیوند تنگاتنگی با این ویژگی او دارد

ه روند، عموما در شعر بهبهانی بکه موضوعات تغزل فارسی به شمار می.. .است؛ وصال، هجران، شکوه، ش کر، ستایش و

 : واسطه ی زن بودنِ وی با لحنی عاطفی و موثر بیان شده اند

 ما را چو گل دمی به سوی خود کشید و رفت    همچون نسیم بر تن و جانم وزید و رفت»

 بر دفترِ خیالِ پریشان من، شبی        با کلک عشق، خط تمنا کشید و رفت

 الیی دوید و رفتدر آسمان خاطرم آن اختر امید        دردا که چون شهاب ط

 برگو، خدای را، به دیار که می دمد        آن صبح کاذبی که به شامم دمید و رفت

 شبی       در موج عطرِ بستر من آرمید و رفت –ای آشنا  –یاد شکیب سوز تو 

 در آفتاب لطف تو تا دیگری نشست        چون سایه عاشق تو به کنجی خزید و رفت

 ز عشق خویش       گویی چو شور مستیم از سر پرید و رفتترسم چو بازآیی و پرسم 

 « .اگرچه رفت و تو تنها شدی ولیک  این بس که در دلت شرری آفرید و رفت! سیمین

 ( 941: 4931بهبهانی،)                                                                                           

-او بی. بار و زنانه از فقدان معشوقی که زمانی در کنار او بوده، سخن می گویدی با لحنی حسرتدر این غزل، بهبهان

ی او داشته باشد و انتظاری عاشقانه را بیان کند، از تعلق خاطر خویش، نسبت به معشوق و از آنکه امیدی بر دیدار دوباره

بیانِ حسی دردمندانه و نوستالژیک نسبت به معشوقی موضوع شعر، . کند، سخن گفته استستمی که از سوی او تحمل می

دهد و از های از دست رفته را شرح میبهبهانی به نوعی، لذات گذشته و خوشی. مرد است که زمانی بوده و اکنون نیست

های تردیدی نیست که چنین موضوعی در غزل گذشته و امروز فارسی به گونه. حسرتی عمیق در خویش سخن می گوید

ی زنانه و اند، ولی بهبهانی عاطفهآمده و شاعران غزل پرداز، نظیر این شرح هجران و تأثر از آن را بسیار بیان کرده مختلف

صمیمیتی عاطفی را با آن همراه نموده که زمینه در جنسیت زن او دارد و همین امر موجب شده ساختار و هنجار این غزل 

 . دارند، متمایز و متفاوت گرددبا غزل هایی که با این غزل، موضوع مشابه 

 :گیرینتیجه

بهبهانی شاعری تغزلی است که مسیری متفاوت را پیموده و ضمن بهره گیری از سنت تغزل فارسی و میراث های آن 

او بیش از هر قالبی، به غزل توجه نشان داد و از . کوشیده نگرش اجتماعی و ذهنیت زنانه ی خویش را با آن همراه سازد

محتوا، زبان، ساختار و هنجار . ای غزل برای ارائه ی شعری زنانه در عین حال عاشقانه و اجتماعی بهره برده استظرفیت ه

کلی شعر بهبهانی با این رویکرد تناسب و پیوندی مناسب یافته و او توانسته روحیه و نگرشی متفاوت و نیز زبانی بدیع را در 

 . حوزه ی تغزل و عزل ارائه دهد

 :منابع
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  . 4933گهواره سبز افرا، زندگی و شعر سیمین بهبهانی؛ تهران؛ ثالث، چاپ دوم، : ومحبوب، احمداب

 .  گفتمان ادبیات سیاسی ایران در آستانه ی دو انقالب؛ تهران؛ سیرنگ، چاپ اول، بدون تاریخ: امینی، علی اکبر

 . 4969تاریخ مذکر؛ تهران؛ تهران؛ اول، چاپ اول، : براهنی، رضا

 .4934نویسنده، چاپ اول،: ناشرتهران؛ : ، جلد سوم(سه جلدی)طال در مس .: ی، رضابراهن

 .4931، چاپ اول، مرکز؛ تهران؛ گزارش به نسل بی سن فردا: براهنی، رضا

 .4933یاد بعضی نفرات؛ تهران؛ البرز، چاپ اول، : بهبهانی، سیمین

 .4933پ اول، با قلب خود چه خریدم؟؛ تهران؛ البرز، چا: بهبهانی، سیمین

 .4931چاپ دوم، . مجموعه اشعار؛ تهران؛ نگاه: بهبهانی، سیمین

 .4933، چاپ اول، سخن؛ تهران؛ خانلری و نقد ادبی: پارسی نژاد، ایرج

 .4933شهناز کوچی کرمانی؛ تهران؛ قطره، چاپ اول، : شناختنامه فروغ فرخزاد؛ گردآورنده: شفیعی کدکنی، محمدرضا

 .4933، چاپ اول، هرمس؛ تهران؛ امروز در شعر فارسی دیروز و: موحد، ضیا

 .4933زن در شعر فارسی؛ تهران؛ فردوسی، چاپ دوم، : یزدانی، زینب
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 “راز آن درخت”و  “خودپسند خالة”با تحلیل دو داستان  ؛بازنویسی نقش عنصر زمان در خلق دیگرگونة

 از مصطفی رحماندوست
 عاطفه جمالی 

 دبیات فارسی دانشگاه هرمزگاناستادیار گروه زبان و ا

 نژاد  سارا تاجی                                                                            

 ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس

 چکیده

یسی برای کودک و در بازنو. بهای ادب کهن است ای مفید و ارزشمند جهت استفاده و بهره بردن از میراث گرانشیوه ،بازنویسی

شود که در شکل کهن خود از لحاظ سبک و زبان برای نوجوان، تالش بازنویس مصروف ساده کردن و زنده کردن اثری می

نوجوانان، بازنویسی هایی  و کودکان هایکتاب مترجم و نویسنده شاعر، رحماندوست، مصطفی .مخاطب، قابل استفاده نیست

های مثنوی در اش از داستاندر این پژوهش دو بازنویسی. خود را با این روش خلق کرده استهم برای کودکان دارد و چند اثر 

در این بررسی نقش عنصر زمان بر کیفیت بازنویسی  .گیردمورد بررسی و تحلیل قرار می( 4931و  4961دهه )مختلف ۀ دو ده

گو، لحن، صحنه و شخصیت پردازی، گفت: مچوناین کیفیت شامل چگونگی بکارگیری عناصر داستانی ه. ها مورد توجه است

تر با پردازی، مخاطب شناسی و همچنین افزودن اجزاء تکمیلی مثل آوردن ابیاتی از متن اصلی و استفاده از تصاویر متناسب

شود به این پرسش پاسخ داده شود که در این پژوهش تالش می. شودمی... موضوع و مخاطب، معرفی کردن اصل اثر و

تر و بهتر خلق کرده است و های امروز خود از متون عرفانی را قویها و شگردهایی، بازنویسیدوست با استفاده از چه شیوهرحمان

تر تری ارائه دهد و به اهداف بازنویسی و نیاز مخاطبان نزدیکتر و مقبولچگونه باگذشت زمان موفق شده است بازنویسی کامل

 .شود

 .نوی مولوی، عناصر داستان، مصطفی رحماندوستبازنویسی، مث :هاکلیدواژه

 مقدمه. 4

 و تعلیم این از بزرگی بخش و دارد خود از بعد هایدوره های نسل تعلیم و پرورش در مهمی نقش کهن، ادب بازیافت و مرور   

 از فرهنگ و ادب و دشو می آغاز کودکی یدوره از آموزش و تعلیم همواره زیرا. دارد اختصاص نوجوانان و کودکان به پرورش

 سنت که ایجامعه در نوجوانان و کودکان مناسب هایخواندنی آوردن فراهم» .گیرد می شکل آدمی نهاد در آغاز همان

 و محمدی. )بود پذیر امکان آنها بازنویسی و منابع این پشتوانه به تنها نداشت، ایپیشینه کودکان برای نویسندگی

 (4932:123قائینی،

های دینی و منظومه ها، داستان. توان از آثار متعدد با موضوعات متفاوت سود جستازنویسی از ادبیات کالسیک میبرای ب     

قصه های پیامبران، افسانه های غیر واقعی، داستان های واقعی، از جمله متونی هستند که می توان آنها را به شکلی نو 

یکی از این متون بسیار . انداری هستند که مورد توجه بازنویسان قرار گرفتهآثار عرفانی و متون متصوفه از جمله آث. بازنوشت

مفید و آموزنده که از قابلیت باالیی برای بازنویسی کودکان و نوجوانان برخوردار است، مثنوی، اثر موالنا جالل الدین، مشهور به 

 .زش و پندآموزی استمولوی است که سرشار از معانی و مفاهیم سودمند و مفید جهت تعلیم، آمو

با گذشت سالها ازچاپ و انتشار اولین بازنویسی ها، افزایش اطالع و آگاهی نویسندگان از این شیوه و اهمیت آن، بررسی    

-العمل مخاطبان این گونه آثار و وجود محققان دلسوزی که در جهت باال بردن و گسترش و پیشرفت این شیوه تالش میعکس

 .دهدی اخیر نسبت به دو دهه قبل، پیشرفت قابل مالحظه ای را نشان میازنویسی در دههکنند، کیفیت آثار ب

در این تحقیق دو بازنویسی از حکایات مثنوی مولوی که توسط مصطفی رحماندوست برای کودکان و نوجوانان بازنوشته شده    

قابل ذکر است که . رسی و تحلیل قرار گرفته استها، مورد براست، با در نظر گرفتن تأثیر عنصر زمان در کیفیت بازنویسی

توجه و )ی بکارگیری عناصر داستانی، مخاطب شناسی نحوه: بررسی کیفیت در این دو بازنویسی با مقایسه عواملی همچون

 . ی انتقال پیام داستان، انجام گرفته استو شیوه( احترام به نیازها و سالئق مخاطب
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درونمایه عرفانی به ویژه برای مخاطب کودک و  و پیام انتقال ینکه مثنوی مولوی متنی عرفانیست وعالوه بر آن با توجه به ا   

نوجوان حساسیت و دقت باالیی را می طلبد، به این موضوع نیز پرداخته شده که بازنویس در این دو بازنویسی در مبحث انتقال 

 .شوددر این عملکرد داشته است نیز پرداخته می ی عرفانی چگونه عمل کرده و گذشت زمان چه تأثیریدرونمایه

 بازنویسی. 2

 تعریف بازنویسی. 2-4

 است روشی» اصطالح در و( دهخدا فرهنگ. )و ثبت کردن است تحریر نو از و نوشتن دوباره معنی به لغت در بازنویسی واژه    

 محتوای و موضوع آنکه بی نویسنده روش این در. دهد می جدید ساختاری گذشتگان آثار و کهن متون به نویسنده آن در که

 اثر آوردن در امروزی شکل به واقع در بازنویسی( 441و449: 4933پایور،)«.دهد می نو ساختی اثر به دهد تغییر را اثر اصلی

 زبان با دآی می هم امروز کار به که را دیروز حرف همان»باشد؛  درک و فهم قابل امروز نسل برای که منظور این به است، کهن

به عبارت دیگر در بازنویسی تالش می شود اثری کهن به شکلی ادبی و  (26و23: همان)« .گفتن باره دو نو ساختاری و

 .هنرمندانه و در جامه ای نو به مخاطب عرضه شود

. دارد وجود هادرآن که شوندمی قابلیتی متوجه متون، از بعضی دوباره خوانش هنگام که هستند هنرمندانی که گفت باید»   

 هستی جهان به دیگر بار ها اسطوره این است قرار دوباره سالیان از پس انگار. آمدن در دیگر هیأتی به و شدن زاده نو از قابلیت

 اساسی نیاز یک را شدن زاده دوباره این که گفت باید البته و است؛ مکتوب کالم به قائم آن هستی که جهانی البته بگذارند، پا

 شکلی شود، رو روبه گذشته از دیگر شکلی با که دارد این به نیاز خاص دورانی در جامعه انگار که است این آن و کند می تأمین

 (22: 4933جانی، توزنده)«.هست نیز فعلی ضرورت به نیاز اما دارد، گذشته در ریشه هرچند که

 تاریخچه بازنویسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان. 2-2

  شیخ کار  این  آغازگران از ؛ است  ایران  کهن  ادب آثار و  کهن  متون  مشروطه، بازنویسی  دوره  در  توجه قابل  کارهای از  کیی    

  به  ملقب  مازندرانی  یوسف  محمدبن  آن  دهندگان ادامه از و بود  اول  مجلس  نمایندة و مبارز  خواه مشروطه ، تهرانی  حسن محمد

 از ای گزیده کتاب این. پرداخت مثنوی از بازنویسی به که است شخصی او نخستین . االطفال  مثنوی  کتاب با  الملک مفتاح

 (111-112: 4932محمدی و قائینی،. ک.ر). تصویراست با همراه مثنوی داستانهای

ها ضعیف و بی ارزش این بازنویسی پس از مفتاح الملک، افراد دیگری هم به بازنویسی از مثنوی پرداختند که تعداد زیادی از    

از تمام بازنویسی های انجام شده از مثنوی تنها تعداد انگشت شماری جزو بازنویسی های . محسوب شده و قابل توجه نیستند

از دیگر اشخاصی که به بازنویسی از مثنوی برای کودکان و نوجوانان پرداخته . موفق و تعدادی هم در رده متوسط قرار دارند

صبحی در کتاب عمو نوروز که آخرین کتاب منتشر شده از اوست، در کنار دیگر   4993 سال در. ت، صبحی مهتدی استاس

 .داستان ها و روایت هایی از متون مختلف داستان بقال و طوطی از مثنوی را چاپ کرد

اثر تألیف  11او حدود . جوانان پرداختمهدی آذریزدی نیز از جمله کسانی بود که به بازنویسی از مثنوی برای کودکان و نو   

 کتاب از تازه های قصه جلدی 41 دورة خوب، های بچّه برای خوب های قصّه جلدی 3 دورة آنها ترین معروف کرده است که
 . است مولوی معنوی مثنوی و های ساده خوب،  قصّه بچّۀ مثنوی ،عسل و قند مجموعه ،کهن های

ای با نام او در مجموعه. وی عالقه نشان دادسانی است که به بازنویسی داستانهای مثنوی مولعلی اکبر بصیری نیز یکی از ک   

نویسی کرده شش دفتر مثنوی را برگزیده و باز منتشر شد، صد و سی و هشت داستان از 4919که در سال  داستانهای مثنوی

 .است

از جمله این کارها می . د به باز نویسی از مثنوی پرداخته استعالی پیام هم از نویسندگانی است که در کارهای خو... ماشاءا    

بر اساس داستان اعرابی ( 4933)مرد حق نشناس ،بر اساس قصه بازرگان و طوطی( 4933)طوطی زیرکداستان : توان به

ن او به بر اساس داستان کبودی زدن قزوینی بر شانگاه، صورت شیر و پشیمان شد( 4961)تیمور و مرد خال کوبیدهوسگ، 

 . سبب زخم سوزن، اشاره کرد
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 4961از مصطفی رحماندوست، که شامل دو داستان معرکه گیر و خاله خودپسند است  نیز در سال  پسند خود یخاله   

بر اساس حکایت  مارگیر که اژدهای فسرده را مرده  معرکه گیرخاله خودپسند بر اساس حکایت موش و شتر و . منتشر شد

 .ی شده استپنداشت بازنویس

هایی  را از طرف برخی ها و بی توجهی  نویسندگان نسبت به کیفیت این آثار اعتراضرشد تعداد بازنویسی  31در اوایل دهه     

هرچند از نظر مهدی حجوانی، منتقد و . نویسندگان دلسوز این شیوه به دنبال داشت؛ که البته نگرانی به حق و به جایی است

ودک، این رشد را نباید تنها به پای تجارت و سودیابی گذاشت بلکه بخشی از آن نیز برای مقابله با هجوم ی ادبیات کنویسنده

. شودها و کتابها ذهن کودکان و نوجوانان ما را تحت نفوذ قرار داده بودند به کار گرفته میادبیات غربی که از طریق کارتون

 (13: 4933حجوانی، : ک.ر)

 موش یقصه با ابراهیمی نادر  ،(4934)شترسوار مرد و شیاد قصه با شایسته بازنویس این دهه نام خسرو در میان نویسندگان   
 و (4936)مثنوی هایقصه با مهربانی ، تهمینه(4931)مثنوی شیرین هایقصه با ابراهیمی جعفر ،(4939)باصفا شتر و خودنما

 .خورد،  به چشم می(4933)مثنوی از حکایت بیست با کاموس مهدی

گسترش رسانه باعث ایجاد تحوالت . ی رسانه استتحول در عرصه ،31 دهه اوایل و 31 دهه اواخر مهمترین اتفاق در     

 شده موجب جامعه تحوالت طبق مناسب ریزیفرصت برنامه عدم و هارسانه این گسترش جهشی. شد ادبیات کودک بزرگی در

اما از نظر کیفی  .بگذارد نمایش به را واقعی خود ظرفیت رسانه کنار در تواندن ادبیات کودک و تا حدودی هم بازنویسی تا

 .های گذشته رشد چشمگیری داردهای این دهه نسبت به دههبازنویسی

 السادات از شکوه (4931)قورباغه و موشو ( 4931) ربا هوش دژ: توان بهاز جمله آثار منتشر شده در این دهه می    

 خیاط و جوان مرداز مصطفی رحماندوست، ( 4936) راز آن درختواالیی،  اکبر از علی( 4933)آدم ویآهنژاد،  خوانساری
 مرد آرزوی،(4933)عزرائیل و بزاز ،(4933)شده طلسم گنج ،(4933)گر حیله خیاطشناس، و  وظیفه از شراره (4933)گرحیله
آذر اشاره  پناهی از امید (4933)پنهان گنج اسرار ،(4933)بقال مرد و طوطی قصه ،(4933)نادان پرنده و صیاد ،(4933)فقیر

 .کرد

 ضرورت بازنویسی از متون عرفانی برای کودکان و نوجوانان. 2-9

گونه آثار این. در میان آثار مناسب جهت بازنویسی برای کودکان و نوجوانان، آثار عرفانی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردارند   

و هضم آن حتی گاهی برای مخاطب بزرگسال نیز دست نیافتنی و دشوار است، قطعاً نیاز به بازنویسی  نغز و پر مایه که دریافت

ای از آن برخوردار جربه و مهارتی است که هر نویسندهدارند، اما بازنویسیِ این گونه آثار برای کودکان و نوجوانان، نیازمند ت

 .نیست

 است، برخوردار نوجوان و کودک برای بازنویسی برای باالیی قابلیت از که ای هآموزند و مفید عرفانیِ بسیار متون از یکی   

 و معانی از پیداست، سرشار نامش از که گونههمان معنوی مثنوی. است مولوی به مشهور الدین، جالل موالنا اثر مثنوی معنوی،

 .است پندآموزی و آموزش و تعلیم جهت مفید و سودمند مفاهیم

 ازبسیاری دیرینگی، درعین که آثاریست ازمعدود فارسی، ادب چهارگانه ستونهای از و هفتم قرن عرفانی کارشاه مثنوی،»    

 ممتنع، و وسهل ژرف معنی لفظی، پیرایگیو بی سادگی راوی، زبان. است نموده حفظ را خود و طراوت تازگی همچنان جوانب

 از آنرا که است بخشیده تازگی بدان پارسی ادب جاوید شاهکار این بودن شمول جهان آن، تبع و به تمثیل و قصه بکارگیری

 (66: 4934 جعفری،)«.است ساخته بررسی قابل داستانی درساختار جمله از جوانب بسیاری

 حضور یک ما ادبیات و فرهنگ در موالنا حضور محمد میرکیانی یکی از نویسندگان آثار کودکان و نوجوانان، اعتقاد دارد که   

 خودشان نام به را آنها دیگران تا بدانیم را مان فرهنگی مفاخر قدر باید ما که دهد می نشان این و .است انکار غیرقابل و ملموس

بررسی جایگاه مولوی در ادبیات کودک و نوجوان و تحلیل شیوه های بازنویسی و بازآفرینی »میرکیانی در نشست .نکنند ثبت
 های کتاب در را موالنا آثار مدرسه دوران در ما: با اشاره به اهمیت این گونه آثار  گفت «آثار موالنا برای کودکان و نوجوانان

 نویسند، می نوجوان و کودک ادبیات زمینه در که آنها خصوصاً نویسندگان از بسیاری قبل دهه چند در و خواندیم می درسی

 (www.mowlanayear.ir:ک.ر) .اند کرده بازنویسی نوجوانان و کودکان برای را موالنا از آثاری
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ویژگی های خاص همچون وجه تمثیلی عرفانی یا شکل ساختاری حکایت در حکایت و وجه محتوایی آن که در یک قصه    

بازنویس باید اندیشه و تفکر . پیام های متعدد و متنوع گنجانده شده است، بازنویسی مثنوی را دشوار و مشکل ساخته است

و محتوای حکایت ها را درک کند و سپس با توجه به ساخت آنها به بازنویسی بپردازد و به گفته  مولوی را به خوبی بشناسد

می توان بهره ای از آن گرفت، آن بهر را در کوزه ریخت و برای کودکان ... مثنوی را نمی توان بازنوشت»صدیقه هاشمی نسب، 

 (293: 4934هاشمی نسب،)« ...و جهانی را قسمت یک روزه نماید بازنویس باید بتواند بحر را در کوزه ریزد... به ارمغان آورد

 مصطفی رحماندوست. 9

در همدان به دنیا  4923مصطفی رحماندوست، شاعر، قصه نویس و مترجم کتاب های کودکان و نوجوانان، یکم تیرماه سال    

مجموعه شعر برای کودکان  :ی مختلفی چونها یکصد و شصت اثر به صورت حدود ز این نویسنده و شاعر ایرانی، تاکنونا .آمد

های او به بیش از  تیراژ کتاب. است های کودکان و نوجوانان در ایران و جهان منتشر شده تألیف و ترجمه داستان و و نوجوانان

 :برجسته ترین آثار وی عبارتند از. رسد پنج و نیم میلیون نسخه می

 نانو نوجوا  دانشنامه ویژه کودکان: آسان  فرهنگ  

 های ایرانی المثل ای ارزشمند از ضرب مجموعه: ها المثل ضرب  فرهنگ 

 بسیار مورد استقبال قرار گرفت« الالیی عاشورا»ها که از آن میان  ای از الالیی شامل مجموعه: های نوازش ترانه. 

  دارد و تعدادی از اشعار ایران  ت فولکلورکه ریشه در ادبیا« ها بازی با انگشت»و « قصه پنج انگشت»مجموعه شعرهای

 .است این مجموعه به زبان سوئدی نیز ترجمه شده

هایی از مثنوی مولوی نیز از جمله آثار رحماندوست است که بر اساس داستان راز آن درختو  خاله خودپسندکتاب    

در ادامه به بررسی کیفیت  .انتشار یافته است 4936و راز آن درخت در سال 4961خاله خودپسند در سال . بازنویسی شده اند

 .این دو بازنویسی و تأثیر عنصر زمان بر این کیفیت، پرداخته می شود

 هانقد و تحلیل بازنویسی. 1

 گیرتحلیل عناصر داستانی در داستان معرکه. 1-4
از دفتر سوم « مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت»از کتاب خاله خودپسند، بازنویسی حکایت  معرکه گیرداستان    

 :مثنوی است

 مارگیری رفت سوی کوهسار                                     تا بگیرد او به افسونهاش مار»

 اژدهایی مرده دید آنجا عظیم                                     که دلش از شکل او شد پر ز بیم

 مار می جست اژدهایی مرده دید               مارگیر اندر زمستان شدید                            

 مارگیر ا ز بهر حیرانی خلق                                           مار گیرد اینت نادانی خلق

 مارگیر آن اژدها را برگرفت                                             سوی بغداد آمد از بهر شگفت

 می کشیدش از پی دانگانه ای                                            اژدهایی چون ستون خانه ای

 کاژدهای مرده ای آورده ام                                             در شکارش من جگرها خورده ام

 کاو همان مرده گمان بردش ولیک                                     زنده بود و او ندیدش نیک نی

 او زسرماها و برف افسرده بود                                       زنده بود و شکل مرده می نمود

 این سخن پایان ندارد مارگیر                                        می کشید آن مار را با صد زحیر

 تا نهد هنگامه ای بر چارسو  تا به بغداد آمد آن هنگامه جو                                     

 بر لب شط مرد هنگامه نهاد                                              غلغله در شهر بغداد اوفتاد

 مارگیری اژدها آورده است                                            بوالعجب نادر شکاری کرده است

 صید او گشته چو او از ابلهیش                         جمع آمد صدهزاران خام ریش             

 و اژدها کز زمهریر افسرده بود                                     زیر صد گونه پالس و پرده بود

 بسته بودش با رسنهای غلیظ                                        احتیاطی کرده بودش آن حفیظ
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 اق                                                  تافت بر آن مار خورشید عراقدر درنگ انتظار و اتف

 آفتاب گرم سیرش گرم کرد                                            رفت از اعضای او اخالط سرد

 رفتمرده بود و زنده گشت او از شگفت                                 اژدها بر خویش جنبیدن گ

 خلق را از جنبش آن مرده مار                                         گشتشان آن یک تحیر صد هزار

 بندها بگسست و بیرون شد ز زیر                                    اژدهایی زشت غران همچو شیر

 ده و کشتگان صد پشته شددر هزیمت بس خالیق کشته شد                                      از فتا

 مارگیر از ترس برجا خشک گشت                                  که چه آوردم من از کهسار و دشت

 گرگ را بیدار کرد آن کورمیش                                        رفت نادان سوی عزرائیل خویش

 سهل باشد خون خوری حجاج را                  اژدها یک لقمه کرد آن گیج را                       

 خویش را بر استنی پیچید و بست                                استخوان خورده را در هم شکست

 «...نفست اژدرهاست او کی مرده است                              از غم  بی آلتی افسرده است

 (61: 4933مثنوی، )                                                                                                     

به عبارت دیگر پیرنگ حوادث . پیرنگ، طرح یا الگوی حوادث در داستان و چون و چرایی حوادث را در داستان نشان می دهد   

 (4933میرصادقی،.ک.ر. )جلوه کند را در داستان چنان تنظیم و ترکیب می کند که در نظر خواننده منطقی

بازنویس در داستان معرکه گیر، با افزودن صحنه ها و جزئیاتی کوشیده است پیرنگ را قوی تر کند، مثال صحنه ترسیدن مرد    

 :مارگیر و بی هوش شدنش که به داستان افزوده شده است

ی به این طرف و آن کم. به آرامی از زمین بلند شد. چند ساعتی گذشت تا به هوش آمد»   

خودش زنده و کامالً سرحال بود و مار . تعجب کرد. چشمش به مار بزرگ افتاد. طرف نگاه کرد

 (41: 4961رحماندوست، )« ...هم از جای خود تکان نخورده بود

ه گیری و بازنویس در ابتدای داستان با آوردن مقدمه ای طوالنی درباره معرک. اما این کوشش چندان موفق نبوده است   

های مردم در زمانهای قدیم، سعی کرده ذهن مخاطب را آماده شنیدن کند امااین مقدمه طویل نقش چندانی در سرگرمی

 .شوداستحکام پیرنگ و جذابیت داستان نداشته و طوالنی بودن آن تا حدی باعث دلزدگی مخاطب نیز می

 معمول. شود استفاده روایت مختلف انحاء از واحد، داستان یک در است ممکن حتی و شود می روایت طریقی به داستان هر   

 افراد از یکی نویسنده خود شخص، اول روایت در. است( او) شخص سوم و( من) شخص اول از استفاده روایت شیوه ترین

 قهرمانان اعمال و دارد قرار داستان از بیرون نویسنده شخص، سوم روایت در اما. است اصلی قهرمان خود گاهی و است داستان

هرچند تجلی و تثبیت یک ایده در    ذهن نویسنده، اساس شکل گیری یک قصه یا روایت است ولی در . دهد می گزارش را

-در واقع نویسنده با انتخاب مناسب. شودعمل، گزینش راوی و زاویه روایت، نخستین گام برای نوشتن یک قصه محسوب می

ترین صورت ممکن در آورد مثالً طول داستان را به حداقل ضروری آن استان را به منطقیتواند شکل دی دید میترین زاویه

 )....( 36: 4963پاینده، .ک.ر. )کاهش دهد

 ثابت و یکسان صورت به بازنویسی انتهای تا ابتدا از و است کل دانای شخص سوم دید معرکه گیر، زاویه داستان دید زاویه   

 :است یافته ادامه

گیرهاست که که حاال می خواهم برای شما تعریف کنم، داستان یکی از همان معرکه داستانی»

 (6: همان)«...خواست مار بزرگی را بگیردمی

بهترین جایگاه پرداخت عناصر، جهت عمق بخشیدن و جذاب کردن داستان، شخصیت های داستانی هستند؛ زیرا در واقع،    

تواند با توصیف شخصیت ها و اعمال آنها و ایجاد بخشند و نویسنده میروح می این شخصیت های داستان اند که به نوشته

 (                   4933میرصادقی،.ک.ر. )گفتگوی بیشتر بین شخصیت ها به جذابیت داستان کمک کند
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 مخاطب یبرا واضح و کامل صورت به را مارگیر شخصیت بازنویس. نیست معرکه گیر، چندان قوی در پردازی شخصیت   

 می بازنویس مواقع گونه این در .است داستان این شخصیت تنها مارگیر .است کرده تأکید او غرور بر تنها و نکرده معرفی

 .دهد ارائه جدیدی ساختار با را داستان اصلی، شخصیت کردن برجسته ضمن داستان به جدید های شخصیت افزودن با توانست

داستان معرکه گیر،  در شود می داستانی های شخصیت مختلف ابعاد و ذهنیات بروز وجبم که عنصری عنوان به گفتگو نیز   

 در که است مارگیر مرد طرفه یک گفتگوهای اثر، این گفتگوی تنها. است نداشته آن به توجهی بازنویس و شده گرفته نادیده

 اینکه به توجه با .اش است گیری معرکه از قبل شب در او درونی گفتگوهای همچنین مار و دیدن برای مردم فراخواندن صحنه

 .است طبیعی بسیار بازنویسی در گفتگو عنصر بودن رنگ کم است داستان شخصیت تنها مارگیر

گفتگوها در داستان راز آن درخت، در مقایسه با اصل اثر نسبتاً بهتر است؛ پررنگ تر شدن جدال لفظی و کشمکش بین    

 : ترش پیرنگ داستان و جذابیت بازنویسی شده استصاحب گاو و مرد دعاگو باعث گس

اش را گرفته بود که چرا گاو مرا کشته ای، و او یک چیزی هم طلبکار صاحب گاو یقه»

 ( 46:همان)«!...چه ربطی به تو دارد. شده بود که از خدا خواسته ام، خدا هم به من داده

 و مردم به مار حمله صحنه در. شود می آمیز طنز پایانی بخشهای در اما است جدی داستان در بازنویسی معرکه گیر، لحن    

 : است نمایان بیشتر طنز مارگیر مرد

 مردم بقیه. رفت مارگیر طرف به بعد کرد نگاه طرف آن و طرف این به کمی بزرگ مار»

 و کفش لنگه فرار هنگام که بودند ترسیده آنقدر. گذاشتند فرار به پا ترس از هم

   (43: همان) «...افتادند می هم روی هم گاهی. ماند می جا دستمالشان

طور کلى  به. دهد گیرى نویسنده را نسبت به موضوع نشان مى درونمایه که به فکر اصلى یا مضمون هم تعبیر مى شود، جهت   

بند بند اجزاى  همچون روحى است که در. باشد بخش اجزاى داستان مى درونمایه مفهومى کلى، فراگیر و ذهنى است که وحدت

در واقع درونمایه حاصل موضوع داستان . تکالبد داستان حضور دارد و در عین حال به شکل عینى و فیزیکى قابل رؤیت نیس

کند؛ یعنی فکر و مجموعه افکاری که موضوع اساسی مورد نظر نویسنده را است که بر گستردگی و تکامل داستان تأکید می

 (439-433: 4933میرصادقی، . )دهدا به وحدت هنری سوق میبخشد و داستان راستحکام می

درونمایه اثر اصلی تأکید بر این مسئله است که نفس اماره نیز همچون اژدهایی خفته در درون انسان،  گیر معرکهدر داستان    

در . سان می گرددمنتظر فرصت است و اگر به او فرصت داده شود و زمینه طغیانش فراهم شود در یک آن موجب هالکت ان

جاست که به صورت غیرمستقیم از ی داستان، نکوهش تکبر و غرور بیبازنویسی این مفهوم و درونمایه انتقال نیافته و درونمایه

 : ابتدای داستان در رفتار و گفتگوی درونی مرد مارگیر نشان داده شده است

می گویم جد بزرگم ...هستم دلیر و شجاع قهرمان یک که گویم می مردم به فردا من»

 (4961:42رحماندوست،) «...اندهم پهلوان بوده، آنها که جد بزرگ مرا ندیده

 و مخاطب سن به توجه با و داشته نظر مد را مخاطب خود اثر در بازنویس نویسنده آیا که معناست مخاطب شناسی بدین   

 درک، میزان آیا شده، بازنویسی نوجوان سنی گروه رایب اثر اگر مثالً خیر؛ یا است آورده پدید را خود اثر او ویژگیهای

 .است شده بازنویسی خصوصیات این به توجه بدون اثر یا گرفته قرار توجه مورد سنی گروه این ویژگیهای سایر و عالقمندی
به سلیقه و ویژگی خاصی برای افزودن بر جذابیت داستان و در پی آن جلب رضایت مخاطب و توجه   معرکه گیردر داستان    

تنها سعی بازنویس در پررنگ کردن روابط علی و معلولی و منطقی تر نشان دادن داستان برای . شودعالقمندی او مشاهده نمی

پذیرش مخاطب، توضیحات و آگاهی هایی است که قبل از شروع داستان ذکر کرده که به دلیل طوالنی بودن، تأثیر چندانی در 

 .جذب و جلب نظر مخاطب ندارد

. شود، افزودن اجزاء تکمیلی استیکی دیگر از عواملی که در بازنویسی باعث جذابیت و کیفیت بخشیدن به اصل اثر می   

استفاده از تصاویر متناسب با متن و مخاطب، شماره گذاری صفحات داستان، معرفی اثر اصلی جهت آشنایی مخاطب با آن، 

ی آن اثر در آینده و مشخص کردن گروه سنی ایجاد انگیزه در مخاطب برای مطالعه استفاده از متن اثر اصلی در بازنویسی برای

 .روندمخاطب از اجزاء تکمیلی بازنویسی به شمار می
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البته تصاویر استفاده شده در . شوندشماره گذاری صفحات و استفاده از تصاویر، تنها اجزاء تکمیلی معرکه گیر محسوب می   

 .ار ابتدایی و فاقد رنگ و جذابیت برای مخاطب کودک یا نوجوان استاین بازنویسی نیز، بسی

 تحلیل عناصر داستانی در داستان راز آن درخت. 1-2

 :از دفتر سوم مثنوی است« (...ع)آن طالب روزی حالل بی کسب و رنج در عهد داود»بازنویسی حکایت ، راز آن درخت   

 نزد هر دانا و پیش هر غبی                   آن یکی در عهد داود نبی                   »

 کرد دائم کای خدا                                   ثروتی بی رنج روزی کن مرااین دعا می

 کاهلم چون آفریدی ای ملی                                    روزیم ده هم ز راه کاهلی                        

 رد این دعا                                    روز تا شب شب همه شب تا ضحیکمدت بسیار می    

 خندید بر گفتار او                                     بر طمع خامی و بر بیگار اوخلق می                       

 ربند و کلیدناگهان در خانه اش گاوی دوید                                شاخ زد بشکست د

 گاو گستاخ اندر آن خانه بجست                              مرد درجست و قوایمهاش بست

 پس گلوی گاو ببرید آن زمان                                 بی توقف بی تأمل بی امان                        

 ای به ظلمت گاو من کشته رهین   صاحب گاوش بدید و گفت هین                                

 هین چرا کشتی بگو گاو مرا                                         ابله طرار انصاف اندرا                        

 آراستمخواستم                                  قبله را از البه میگفت من روزی زحق می                       

 ی کهنه ام شد مستجاب                             روزی من بود کشتم نک جوابآن دعا

 او زخشم آمد گریبانش گرفت                              چند مشتی زد به رویش ناشکفت  

 غبیمی کشیدش تا به داود نبی                                 که بیا ای ظالم گیج                          

 چونکه داود نبی آمد برون                                   گفت هین چونست این احوال چون     

 مدعی گفت ای نبی اهلل داد                                 گاو من در خانه او درفتاد                        

 گاو من کشت او بیان کن ماجرا کشت گاوم را بپرسش که چرا                               

 گفت داودش بگو ای بوالکرم                                   چون تلف کردی تو ملک محترم

 گفت ای داود بودم هفت سال                                روز و شب اندر دعا و در سوال                      

 یزدان کای خدا                           روزیی خواهم حالل و بی عنا این همی جستم ز                      

 بعد این جمله دعا و این فغان                                گاوی اندر خانه دیدم ناگهان                      

 دعای من شنود آن غیب دان کشتم آن را تا دهم در شکر آن                              که                      

 گفت داود این سخن ها را بشو                             حجت شرعی در این دعوی بگو                     

 رو بده مال مسلمان کژ مگو                                  رو بجو وام و بده باطل مجو                     

 ای شه تو همان می گوئیم                            که همی گویند اصحاب ستم گفت                      

 با خود آمد گفت را کوتاه کرد                              لب ببست و عزم خلوتگاه کرد                      

 ی محراب و دعای مستجابدر فرو بست و برفت آنگه شتاب                          سو                      

 حق نمودش آنچه بنمودش تمام                          گشت واقف بر سزای انتقام                      

 بعد ار آن داود گفتش کای عنود                           جمله مال خویش او را بخش زود                     

 همی زد با دو دست                        می دوید از جهل خود باال و پست سنگ بر سینه                      

 خلق هم اندر مالمت آمدند                                 کز ضمیر کار او غافل بدند                      

 یگفت ای سگ جد او را کشته ای                            تو غالمی خواجه زین رو گشته ا

 خواجه را کشتی و بردی مال او                                  کرد ایزد آشکار احوال او                      

 هم بدان تیغش بفرمود او قصاص                              کی کند مکرش ز علم حق خالص                      
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 «...ند                                      لیک چون از حد بشد پیدا کندحلم حق گرچه مواساها ک                     

 (32: 4933مثنوی،.ک.ر)                                                                                                   

ی و معلولی قوی، باعث انسجام ساختمان پیرنگ و روابط عل -که بازنویسی از حکایت فوق است- راز آن درختدر داستان     

هایی از بازنویسی، برای پررنگ کردن روابط علی ومعلولی جزئیاتی به در بخش. منطقی و باورپذیر شدن بازنویسی شده است

 : است؛ مثالً پس از بیان مسخره کردن مرد دعاگو توسط اطرافیان آورده استاصل حکایت افزوده شده

ضعیف وناتوان باشد، ممکن است دیگران دستش را بگیرند و کمکی به  حاال اگر کسی»

ای بنشیند، نه تنها کسی به دادش حالش بکنند، اما اگر دست و پا داشته باشد و گوشه

 (41: 4936رحماندوست،)« .نمی رسد، بلکه طعن و لعن دیگران را هم باید تحمل کند

 از او شروع داستان با سخنان بازنویس و اظهار نظر او در مورد داستان است؛ رخت،اما نکته قابل توجه در بازنویسیِ راز آن د   

. شود تلقی بازنویسی برای مثبت امتیازی این و کندبرای درک و دریافت مفاهیم داستان مهیا می را ذهن مخاطب ابتدا همان

مولوی در » :پردازدسپس به شرح داستان می تحریک کرده، را مخاطب بازنویس با عجیب خواندن حکایت موالنا ابتدا کنجکاوی

قصه ای که اولش مرا ناراحت کرد و سخت از کارهای قهرمان قصه عصبانی شدم، اما پایانی . کتاب مثنوی اش قصه عجیبی دارد

 (3: همان)«...هم برای قصه اش رقم زد که غیر منتظره بود

ای از بازنویس در آغاز بازنویسی، چند جمله. شخص و سوم شخص استزاویه دید در راز آن درخت، تلفیقی از زاویه دید اول    

در . و سپس ماجرا از زبان سوم شخص نقل می شود. برای تحریک کنجکاوی مخاطب و همراه کردن او با داستان آمده است

ود، یادم رفت بگویم آن گفتم دا»: ادامه داستان نیز گاهی بازنویس خود به اظهار نظر پرداخته و زاویه دید را تغییر می دهد

 (4936:43رحماندوست،)« ...زمان، زمان داوود پیامبر بود

بخشند و باعث جذابیت و عمق بخشیدن به نانکه قبال ذکر شد این شخصیت های داستان هستند که به داستان روح میچ   

رحماندوست شخصیت ها را . ست؛ شخصیت پردازی در راز آن درخت، بسیار بهتر و قوی تر از اصل اثر اشوندداستان می

تر خلق کرده است؛ در این بازنویسی شخصیت اصلی داستان که مرد دعاگوست بسیار تر و در نتیجه باورپذیرتر و واقعیملموس

 : خوب ساخته و پرداخته شده و حاالت، رفتار و حتی ذهنیاتش به خوبی توصیف شده است

. اور کرده بود که دعاهایش مستجاب شده توی حال و روز بدی گرفتار شده بودمرد ساده دل، که قصد بدی نداشت و واقعاً ب»

وقتی دید صاحب گاو او را کشان کشان به طرف حضرت داوود می برد، وقتی دید مردم دنبالش راه افتاده اند و مسخره اش 

رو به . می خندند، دلش شکست می کنند، وقتی دید حتی آنهایی که از او گوشت قربانی گرفته بودند مثل بقیه به سادگیش

 ( 43:همان)«...دانی من گناهی ندارمخدایا هیچ کس نداند، تو که می: آسمان کرد و گفت

، در مقایسه با اصل اثر بهتر است؛ پررنگ تر شدن جدال لفظی و کشمکش بین صاحب گاو راز آن درختگفتگوها در داستان    

 :ابیت بازنویسی شده استو مرد دعاگو باعث گسترش پیرنگ داستان و جذ

صاحب گاو یقه اش را گرفته بود که چرا گاو مرا کشته ای، و او یک چیزی هم طلبکار شده بود که از خدا خواسته ام، خدا هم »

 (46: همان)«...به من داده چه ربطی به تو دارد

ی از داستان نیز طنز ظریف و زیبایی در بخشهای. ها جدی اما صمیمی استلحن در بازنویسی راز آن درخت، در اکثر بخش    

 :به جذابیت داستان کمک کرده است

صاحب گاو یقه اش را گرفته بود که چرا گاو مرا کشته ای، و . این همه سادگی نوبر بود

او یک چیزی هم طلبکار شده بود که از خدا خواسته ام، خدا هم به من داده چه ربطی 

 (همان! )به تو دارد

ی اثر طلبد زیرا درک و دریافت درونمایهی اصلی مهارت بیشتری مینمایه توسط بازنویس نسبت به نویسندهپرداختن به درو   

اصلی، پردازش و سپس انتقال آن به مخاطب، به خصوص مخاطب کودک و نوجوان، کار ساده ای نیست؛ چنانکه گاهی اوقات 

 .شودیا انتقال آن نمیی اثر اصلی دور شده و موفق به دریافت بازنویس از درونمایه
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در بازنویسی راز آن درخت، درونمایه اثر اصلی عالوه بر تأثیر دعا و الحاح و اصرار در درگاه الهی، بر لزوم وابستگی روحی و    

چون همیشه آنچه که در ظواهر امری پیداست، حقیقت مطلق نیست و نباید . کنداخالقی قاضی برای قضاوت صحیح، تأکید می

ی بازنویسی هم بیان همین نکات است؛ با تأکید بر اینکه پیامبران الهی با دیدی برتر و فراتر از درونمایه. آن حکم کردبر اساس 

 :انسانهای معمولی به قضایا می نگرند؛ چون پس از اعالم اولین رأی حضرت داود مرد فقیر زاری می کند که

: همان)«...ستم روا داشتی تو هم مثل مردم عادی و عامی قضاوت کردی و در حق من»

21 ) 

های ها و عالقمندیتوجه و دقت به مخاطب کامال مشهود است؛ انتخاب موضوع متناسب با ویژگی راز آن درختدر داستان    

ی ساختاری جدید و جذابتر ی بهتر از عناصر داستانی برای ارائهمخاطب، انتخاب تصاویر مناسب با موضوع و مخاطب و استفاده

ثر اصلی، همه نشانگر توجه و دقت بازنویس در برآورده کردن بیشتر و بهتر نیازهای مخاطب و تطبیق دادن اثر خود با از ا

 .ی آنان استسلیقه

. شودچنانکه پیش از این نیز اشاره شد افزودن اجزاء تکمیلی به بازنویسی، باعث جذابیت و کیفیت بخشیدن به اثر می   

ب، معرفی اثر اصلی، شماره گذاری صفحات، استفاده از تصاویر متناسب با متن و مخاطب و مشخص کردن گروه سنی مخاط

در کنار آن، . رونداستفاده از متن اثر اصلی در ال به الی بازنویسی از اجزاء تکمیلی در بازنویسی راز آن درخت به شمار می

 : تر کرده استبرای مخاطب آسانها را افزودن ابیاتی از متن اصلی نیز، درک و فهم حوادث و شخصیت

مرد دعاگو، که فکر اینجایش را نکرده بود، با همان سادگی خودش، سینه سپر کرده و »

 :جواب صاحب گاو را داد

 گفت من روزی ز حق می خواستم                 قبله را از البه می آراستم

 (43: همان)« وابآن دعای کهنه ام شد مستجاب          روزی من بود، کشتم، نک ج

 نتیجه گیری

نشان دهنده رشد و پیشرفت بازنویس  راز آن درختو مقایسه آن با بازنویسی  معرکه گیربررسی عناصر داستانی در بازنویسی    

در به کارگیری این عناصر در روند گذر زمان است، بکارگیری عناصر داستانی در بازنویسی معرکه گیر، نسبت به بازنویسی راز 

 .شودی هشتاد انجام گرفته، ابتدائی و ضعیف محسوب میدرخت که در دههآن 

ی به جا و مناسب بازنویس از عنصر زاویه دید و تلفیق زاویه دید اول شخص و سوم شخص، خالقیت و هنری است که استفاده

تکراری سوم شخص که در بازنویس در داستان راز آن درخت از خود نشان داده است و این نسبت به زاویه دید معمول و 

 .داستان معرکه گیر به کار رفته، خالقانه و جذاب تر است

شان در بازنویسی راز در شخصیت پردازی نیز ساخت و پرداخت شخصیت ها با استفاده از توصیف حاالت، رفتار و افکار درونی   

در بکارگیری سایر عناصر این داستان نیز  خالقیت و کیفیت. دهدآن درختپختگی این اثر را نسبت به معرکه گیر نشان می

لحن، درونمایه، گفتگو و سایر عناصر داستانی، چنانکه در : ی عناصر تأثیرگذاری همچونبه نحوی که مقایسه. شودمشاهده می

را نسبت به ( راز آن درخت)ی هشتاد تحلیل دو بازنویسی ذکر شده است، به وضوح برتری و استواری متن بازنویسی دهه

 .دهدنشان می( گیرمعرکه)ی شصت بازنویسی دهه

ی هشتاد را نمایان می کند؛ بررسی این دو بازنویسی از نگاه مخاطب شناسانه نیز برتری مشخص و واضح بازنویسیِ دهه   

تصاویر  از معلولی و استفاده و علی روابط کردن ترنهایت سعی بازنویس برای جلب توجه مخاطب در داستانِ معرکه گیر، پررنگ

توجه به سن مخاطب و عالقمندی : ها، عواملی چونمتناسب است؛ اما در بازنویسیِ راز آن درخت عالوه بر این ویژگی نسبتاً

 یارائه برای داستانی عناصر ی بهتر ازتر و استفادهی روایت جذابتر، تصاویر زیبا و مناسبهای او برای انتخاب موضوع، شیوه

 .توارتر، نیز در نظر گرفته شده استو اس جذاب ساختاری

مشخص کردن گروه : از نظر استفاده کردن از اجزاء تکمیلی نیز بازنویسی راز آن درخت با افزودن اجزاء تکمیلی همچون   

سنی مخاطب، معرفی اثر اصلی، شماره گذاری صفحات، استفاده از تصاویر متناسب با متن و مخاطب و استفاده از متن اثر 
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نسبت به بازنویسی معرکه گیر که شماره گذاری صفحات و استفاده از تصاویر ساده و فاقد رنگ تنها اجزاء تکمیلی آن به اصلی، 

 .دهدروند، رشد و پیشرفت قابل مالحظه ای را نشان میشمار می

در بازنویسی ( مولوی)ن ی آمعرفی نشدن مثنوی و نویسنده. آشنایی مخاطب با آثار ادبی کهن یکی از اهداف بازنویسی است   

در مقابل، بازنویس در راز آن درخت با معرفی اثر اصلی و . شودی این بازنویسی محسوب میمعرکه گیر، از نقص های عمده

ی آن در ی مخاطب برای رجوع و مطالعهآوردن ابیاتی از آن در البه الی متن بازنویسی، سبب آشنایی و ایجاد شوق و انگیزه

 .شودآینده می

در مقابلِ معرکه گیر، که بازنویسیِ ابتدائی و ضعیفی است و استفاده از عناصر داستانی و اجزاء تکمیلی در آن نسبت به اصل    

اثر تفاوت چندانی نداشته و ویژگی ممتازی به آن نیافزوده است، راز آن درخت بازنویسیِ  قوی و خالقی است که تقریباً تمامیِ 

بازنویس در این اثر کوشیده با توجه به .                              مناسب برای کودک و نوجوان را دارد های یک بازنویسیِویژگی

پیرنگ قوی، شخصیت . مالک هایی که برای یک بازنویسیِ مناسب وجود دارد، اثری در خور توجه و قابل قبول ارائه دهد

، همچنین توضیح و توصیف رفتار و افکار شخصیت (ساده دل مرد)پردازی مناسب به خصوص در مورد شخصیت اصلی داستان

ی متناسب با متن اصلی، از جمله عوامل ی درونمایهها، تصاویر متناسب با متن و مخاطب، روابط علی و معلولی قوی و ارائه

 .قوت این بازنویسی است

نگر این مطلب است که گذشت زمان و در پی آن بیا راز آن درختو  گیرمعرکهی دو بازنویسیِ در مجموع، بررسی و مقایسه   

آشنایی پیشتر نویسنده با اصول و اهداف بازنویسی و درک و دریافت نیاز مخاطب، باعث پدید آوردن اثری موفق تر و نزدیک تر 

العمل ی بیشتر و دریافت عکس در واقع بازنویس به مرور زمان با کسب تجربه. به اهداف و آرمان های بازنویسی شده است

 .های یک بازنویسیِ خوب و مقبول را در اثر خود اعمال کندمخاطبان متوجه شده است چگونه ویژگی

توانند زمینه ای مناسب برای کودکان و نوجوانان برای دستیابی به گنجینه ای های خوب، دقیق و سنجیده میبازنویسی   

های را تبدیل به مخاطبانی فعال و پویا کنند و در مقابل بازنویسیعظیم از هنر و ادبیات این مرز و بوم فراهم کنند و آنان 

ی آشنایی با متون ارزشمند ادبی کنند و انگیزهسطحی و بی ارزش و به عبارتی بازاری لذت خوانش متن را از مخاطب سلب می

های رند و در پی خلق اقتباسامید است بازنویسان امروز به این مقوله به چشمِ امری ساده ننگ. کنندرا در نطفه خفه می

 .ارزشمند و خالق برای نسل جوان باشند

 :منابع

 .، تهران نشر کتابداربازنویسی و بازآفرینی در ادبیات، (4933)، جعفر، پایور .4

 63، تیر 61، کیهان فرهنگی، شماره اهمیت زاویه دید در داستان کوتاه،(4963)پاینده، حسین،  .2

 .3، شمارهنشریه روشنان، «زآفرینی خلق اثر جدید، یا حفظ اثر کهنبا»،(4933)توزنده جانی، جعفر،  .9

، 62، شماره(ادبیات داستانی)نشریه فرهنگ و هنر، «قصه و قصه پردازی در مثنوی مولوی»، (4934)، ...جعفری، اسدا .1

 .34آبان

 و کودک دبیاتا پژوهشنامه ،«انقالب از پس ایران نوجوان و کودک ادبیات در سیری» ،(4933) مهدی، حجوانی، .3
 .21 شماره ،نوجوان

 .یاسر: ، تهرانخاله خودپسند، (4961)رحماندوست، مصطفی،  .6

 .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ، تهرانراز آن درخت، (4936)، ---------------- .3

 .انتشارات توس: ، تهران(تصحیح نیکلسون)مثنوی معنوی ، (4933)مولوی، جالل الدین محمد،  .3

 .کتاب مهناز،، تهرانواژه نامه هنر داستان نویسی، 4933، میمنت و جمال، میرصادقی .3

 .، تهران، سخنعناصر داستان، (4933)جمال،  ،------ .41

 .، تهران، سروشکودکان وادبیات رسمی، (4934)هاشمی نسب، صدیقه،  .44

 .( (MowlanaYear.irپایگاه اینترنتی ویژه سال بزرگداشت موالنا -
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 های زنانه های تهمینه بر پایة خویشکاری ها و مویه تحلیل نوحه

 زهرا جمشیدی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسی دانشگاه ارومیه

 چکیده

ای که کارل گوستاو  شناسی و حماسی است، به گونه های او، یکی از موضوعات مهم و دقیق مباحث اسطوره زن و خویشکاری

های مختلف و متعددی   در اساطیر ایران و جهان، زنان نقش. گوهای خود معرفی کرده استال مادر را یکی از کهن –یونگ، زن 

های زنان در اساطیر، به  خویشکاری. ها با یکدیگر تفاوت دارند های آنها، گاهی این نقش دارند که بر اساس جوامع و فرهنگ

ها به صورت اعمالی که از زنانی شاخص سر  حماسه آید و در می ها و ایزدبانوان به منصۀ ظهور در های الهه شکل خویشکاری

های نمود  یکی از راه. تأثیر نقش ایزدبانوان بر زنان حماسی گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم و ضمنی است. زند می

ها  یهدر جستار حاضر با بررسی مو. هایشان است ها و سوگواری ها، رفتار و کردار آنان در مصیبت های زنان در حماسه خویشکاری

ن، های زن از جمله، نصیحتگری، شفقت و مهربانی، زایش، ستیزه با دشم ای از نقش های تهمینه، به پاره و سوگواری

الگوی زن  های مادر و کهن های الهه ترین خویشکاری ها از مهم یابیم که این نقش دست می... بخشی و بخشندگی، پرورش و برکت

 .است

 .یشکاری الهه، اسطوره، حماسه، سوگواری، مویهالگوی زن، خو کهن: هاکلیدواژه

 مقدمه

شاهنامه، اثر گرانبهای فرهنگ، تمدن و تاریخ قوم ایرانی است، بزرگترین منظومۀ حماسی و تاریخی ایران، کاه  

فردوسای، شااعر   (. 434:4933صافا،  : بارای اطالعاات بیشاتر ناک    )ترین آثار حماسی ملل جهان است  در شمار عظیم

بدیل به بشریت اهدا کرده، شاهکاری کاه در آن هار چیازی باه      بینیِ ویژة خود، شاهکاری بی ر، با باریکارجمند این اث

های جنسیتیِ زمان شاعر چنان دور مانده است که موجبات آرامش هر  این اثر از تعصبات و جانبداری. جای خود است

یکساان و دوشاادوش در راه تعاالی مایهن و      در ایان کتااب مساتطاب،  زناان و ماردان،     . کند ای را فراهم می خواننده

رجحان و برتری ندارند و تنها انسانیت، نیکوکااری و   -بنابر جنسیت –زنند و هیچیک بر دیگری  هایشان گام می آرمان

زن در شااهنامه همانناد دیگار مظااهر انساانی آن      ». شاود  ها در شاهنامه می پرستی است که عامل برتری انسان وطن

هاا   آن کاه در داساتان    الشعاع امیال و افراد داستان نیست، حاال  کمال دارد و تصویر شخصیت او تحتکتاب، واالیی و 

اند، تصویر وی غالباً به تبع داستان ترسایم   دست ایرانی به آن پرداخته های عاشقانه که شاعران چیره خاصه در منظومه

 ( 23 :4963حریری، )« .است شده

گردد،  های بسیار دور باز می ها و باورهای شاهنامه به گذشته ری از داستاندانیم ریشۀ بسیا همانگونه که می

در بسیاری از این . ای از فرهنگ کهن سرزمین و نژادمان را در برگرفته است هایی که در هر دوره از خود، الیه گذشته

بنابراین، در تاریخ و هویت . زنانای دیگر فرمانروایی و اقتدار با  ادوار، برتری و حکومت از آنِ مردان است و در پاره

الگوهای جهانی  های زن به یکی از کهن جمعی و ملی هر قومی، زن عنصری تأثیرگذار و مهم است، چنانکه خویشکاری

 .تبدیل شده است

تأثیر .. .پردازی، ادبیات و الگوها با قدرتی تمام بر روند فرهنگ، اسطوره در ناخودآگاه جمعیِ ایرانی نیز، این کهن

های مختلف  های دیرینه تا کنون در نقش زن یکی از این صور مشترک است که از زمان ،در ایران. گذارند می

ایزدبانوان، امشاسپندان م نث، دیوزنان، الهگان و یا در نقش مادر، دختر، خواهر، معشوقه، همسر، جادوگر و امثال آن 

 (.491:4933موسوی و خسروی، )نمود یافته است

های ویژة خود بر محیط پیرامون خویش و افراد آن تأثیری  شی، با احساسات و خویشکاریزن در هر نق

آفرینی  نقش.. .های مختلف فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و گذارد و در ایجاد و هدایت جریان چشمگیر می
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مردان و زنان ایرانی است و شاهنامه به عنوان شناسنامۀ ملی ایرانیان، در برگیرندة هویت فرهنگی و اجتماعی . کند می

ها و وظایفشان، به عنوان  ها را با معرفی تمامی احساسات، بایدها و نبایدها، اندوه و شادی، سوگ و سور و کارویژه آن

 . دهد ای تمام نمای پیشِ روی مخاطبین خود قرار می آیینه

و   ها، نوحه که یکی از این آیین های اجتماعی است عالوه بر این، شاهنامه بیانگر بسیاری از مراسم و آیین

های  های زنان سوگوار و داغدیده، از م ثرترین و زیباترین بخش سرایی به عبارتی بهتر، ماتم. سرایی زنان است مرثیه

های زنان در ایران باستان  ها، به صورت ضمنی با بسیاری از خویشکاری  خواننده با بررسی این نوحه. شاهنامه است

 . که مطالعۀ این امر، موضوع جستار حاضر استشود،  آشنا می

هایی  سرایی زنان در شاهنامه، پژوهش الزم به ذکر است که تاکنون در رابطه با کارکرد مبحث سوگواری و مویه

اثر خانم الگا دیویدسن، « سوگواری زنان به عنوان اعتراض در شاهنامه»ها، مقالۀ  ترین آن انجام گرفته است که مهم

های تهمینه در مرگ سهراب، سعی در نشان دادن  نویسنده در مقالۀ مذکور با بررسی مویه. اد عطایی استترجمۀ فره

 . های زنانه و ترسیم اعتراض زنان ایرانی نسبت به جایگاه و پایگاه خود را داشته است بُعد سیاسی عزاداری

ستفاده از متن شاهنامه و استخراج توصیفی و  با ا –سعی ما در این پژوهش بر آن است که با روشی تحلیلی 

در  (تهمینه، فرنگیس، جریره، کتایون و دخترانش)های زنان شاخص شاهنامه  ها و مرثیه ای از ابیات، عزاداری پاره

. های زن در ادوار باستانی ایران واقف شویم ها به خویشکاری سوگ عزیزانشان را مورد مطالعه قرار داده و در خالل آن

چنین  ان مقدماتی الزامی، واجب است که ابتدا نگاهی کوتاه به سوگواری و جایگاه آن در ایران و همالبته به عنو

 .های ایران به عنوان الگویی برای رفتار زنان حماسی شاهنامه، داشته باشیم های الهه خویشکاری

 سوگواری و مرثیه سرایی .4

دن غم و غصه به وسیلۀ آواز، به خاطر مرگ نشان دا: اند نهادهای اجتماعی سوگواری را چنین تعریف کرده

شکل سوگواری در جوامع مختلف، متفاوت است، اما یک ویژگی بنیادی در اغلب . ای دیگر کسی یا به علت حادثه

در بعضی از جوامع فقط . ها وجود دارد و آن این است که نوع و شیوة سوگواری به جنسیت عزاداران ارتباط دارد آن

: نک)اند  نند، در حالی که در جوامع دیگر، مردان نیز در مراسم عزاداری و سوگواری شرکت داشتهک زنان عزاداری می

ها بر مرگ عزیزان خود  های جوامع مختلف بشری، بر حزن و اندوه انسان بسیاری از سوگواری(. 3:4933دیویدسن، 

بازتاب در برابر آن به اشکالی شگفت نمایان ای بود که  ای ناشناخته های آغازین، مرگ پدیده برای انسان». استوار است

 (931:4933هینلز، )« .شد می

چَمَری، . کند که چَمَری یکی از نمودهای باستانی آن است عزاداری گاهی به صورت موسیقی بروز پیدا می

محزون  این نوا، ترکیبی است از نوای. شود نوعی از موسیقی عزا است که به هنگام اجرای مراسم چَمَر نواخته می

ای بسیار باستانی دارد و به اجرای سوگ اَدونیس در فنیقیه و سوگ سیاوش در ایران باز  فلوت و دهل که ریشه

 (.همان: نک)شود اکنون نیز در مناطقی  از ایران از جمله لرستان و ایالم کمابیش اجرا می گردد که هم می

های فراوانی از این دست اشعار  دبیات ملل نمونهشود که در ا گاه عزاداری و سوگواری به زبان شعر بیان می

گاهی نیز سوگواری به قالب . سرایی از موضوعات مهم و متکرر شعر فارسی است وجود دارد و در ایران نیز مرثیه

سوگواری در هر شکل و نوعی، بیانگر بسیاری از . گذارد ها را به منصۀ نمایش می آید و تراژدی نمایشنامه در می

های ضمنی و پنهان هر  فرهنگی و هویتی هر قومی است و موضوعات مورد بحث در آن، بسیاری از الیههای  ریشه

 . کند ملتی را آشکار می

دیاده   شود این است که بسیاری از رفتارهایی که از فرد مصایبت  ها دیده می ای که در بسیاری از سوگواری نکته

ارتبااط  . های ارتباط به جز کلمات هساتند  رکالمی شامل تمامی جنبهرفتارهای غی. اند زند، رفتارهایی غیرکالمی می سر
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غیرکالمی نه تنها شامل ژست ها و حرکات بدن می شود؛ بلکه نحوة ادای کلمات را نیز دربرمای گیارد؛ مثال آهناگ     

ضامن،  در . گذارناد  های غیرکالمی بر معناای کلماات تاأثیر مای     این ویژگی. ها، بلندی صدا و لهجه ادای کلمات، وقفه

شود؛ مثل جاواهرآالت   گذارند نیز می های م ثر محیط که بر تعامل تأثیر می ارتباط غیرکالمی شامل آن دسته از جنبه

 (231:4933 ،وود.)و لباس، ظاهر و حاالت چهرة افراد

در بررسی رفتارهای سوگوارانۀ زنانی که در این جستار ماورد مطالعاه قارار گرفتناد نیاز باا بخشای عظایم از         

در رفتار این زنان موی کنادن و گیساو بریادن، خاراش دادن صاورت و زخمای       . شویم رهای غیرکالمی مواجه میرفتا

شاود   دیده می.. .کردن اندام، بانگ و فریاد کردن، جامۀ نیلگون پوشیدن، خاک بر سر کردن، دم و یال اسب را بریدن و

 .کند تر می ها را قوی ها و نوحه عاطفی مویهاند و اشاره به این رفتارها، بار  که همه رفتارهایی غیرکالمی

 های زن و الهه در اساطیر خویشکاری  .2

نیز در منااطقی  ( مادرشاهی)چنان چشمگیر است که حتی آثار مادرساالری  در اساطیر، نقش پراهمیت زنان آن

اییاان نیاز، جاوامعی    کند کاه در ایاران پایش از ورود آری    شناسی اثبات می های باستان یافته. از جهان یافت شده است

هایی  پس از ورود آریاییان و همزیستی آنان با بومیان فالت ایران، باور به خدابانوان و الهه. مادرساالر وجود داشته است

ساختار کشاورزی و اهمیت زماین و زراعات کاه عمومااً     . بر اهمیت زنان افزود.. .چون آناهیتا، سپندارمذ و قدرتمند هم

 . د نیز از دیگر نکاتی است که به ابهت زنان در ایران افزودش توسط زنان اداره می

نا گفته پیداست کاه ایان اعتباار و    . الگویی تبدیل نموده است همین اهمیت است که زن را در اساطیر به کهن

باا ایان   . های باستانی نیز زن از قارب و ارج واالیای برخاوردار اسات     اهمیت تنها مختص ایران نیست و در دیگر تمدن

در دوران آغازین و اسااطیر گذشاته، یعنای دوران زن سااالری، اهمیات نقاش زن در       »توان باور داشت که  وصاف میا

الگاویی کاه در گذشاته و     هاای کهان   ترین و بزرگترین صاورت  یکی از کهن. زندگی انسان به خوبی قابل مشاهده است

این خادابانو یاا الهاه در عاین حاال کاه نمااد        . الگوی زن است ها شاهد آن هستیم، حضور بزرگ مادر یا کهن اسطوره

بینیم که  در ادیان و ملل مختلف می. آفرینندگی و باروری، رشد و پرورش است، با مرگ و نابودی نیز گره خورده است

 ( 444:4934سیف و همکاران، )« .اند برترین و مهمترین ایزدان از نوع م نث بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار بوده

هاای ایاران تعلاق     ای داشتیم، ارزش واالی زن، تنها به اساطیر و حماسه ونه که در سطور فوق نیز اشارهگ همان

جاا باه ذکار     به عنوان نمونه، در این. اند های سایر ملل نیز، چنین جایگاهی برای زن قائل ندارد، بلکه اساطیر و حماسه

اماا باا   . گی دارند، زیرا این داستان روایات جناگ ترواسات   در داستان ایلیاد، مردان چیر»: پردازیم چند شاهد مثال می

زن اشرافی در جامعاۀ میسانایی نیاز از    . گذارند وجود این، پهلوانان و جنگاوران هومری، زنان را ارج و حرمتی ویژه می

اری و زیبایی، هوش و درایت، وفااد : شرایط رسیدن به اوج کمال و افتخار و سربلندی برخوردار است که عبارت است از

هاای نبارد، در خاناه اسات،      گرچه جایگاه ملکه، به جای میدان(. معموال بافندگی)برتری در امور مربوط به کار دستی 

نماایی شاایان تاوجهی از     رود، قادرت  ولی وی در مقام خانم و فرمانروای دربار و زمانی که شوهرش پیوسته به سفر می

 (411:4936روزنبرگ، )« .دهد خود نشان می

آتنا، فرزند دلبند زئوس، یکای از ایان الهگاان    . ها نیز در داستان ایلیاد، نقشی حساس و تعیین کننده دارند الهه

متعال و برتار باودن آتناا در    . بخش و مورد احترام و پرستش بسیاری از پهلوانان این داستان است این الهه، الهام. است

تاوان بنیاان اساسای     عالوه بر این مورد، می(. همان: نک)ستاناین حماسه، دلیلی است بر حرمت وافر زنان در یونان با

را بر اهمیت و قدرت زنان در برهم زدن معاادالت مختلاف   ( اید ایلیاد، ادیسه و انه)های یونان و روم  گیری حماسه شکل

بریازئیس  ، (گیری جناگ تاروا   عامل شکل)توات به هلن  سیاسی و اجتماعی دانست که به عنوان نمونه از این زنان، می
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، الوینیاا  (همسار ادیساه  )، پنلوپاه  (شود زن اسیری که عدم تملک آن توسط آشیل موجب خشم و قهر آن پهلوان می)

 ....و( دختر پادشاه التیوم)

النهرین نیز از مقامی بسیار ارزشمند و ما ثر برخاوردار    های یونانی و رومی، زن در سومر و بین عالوه بر حماسه

آفرینشی است، اثرات مذهب زن یا  –گمش و هم در منظومۀ انومه الیش، که داستانی حماسی هم در داستان گیل. بود

ها تنها به ایشتر تعلق دارند و کاهنۀ پرستشاگاه او، در جامعاه از    در این منظومه، پرستشگاه. شود مادرساالری دیده می

 .کند ال به الهۀ بزرگ یا الهۀ مادر نزدیک مینقش این کاهنه در پرستشگاه، او را کام. حرمتی بسیار زیاد برخوردار است

خواهد با گیلگمش ازدواج کند،  هنگامی که الهه می. در داستان گیلگمش نیز، ایشتر در جایگاه الهۀ بزرگ است

. شاود  داند که پس از ازدواج با الهه قطعاا کشاته مای    پذیرد، زیرا بنابر آیین ازدواج مقدس، گیلگمش می گیلگمش نمی

کناد   خالفت با درخواست ایشتر، با برشمردن سرنوشت همسران دیگر این الهه، حتی به او توهین نیز مای وی پس از م

آیاد، اماا باه جاای      مای  شود درصدد تالفای بار   الهه که سخت رنجیده خاطر می. شود که این امر باعث خشم ایشتر می

دهندة قدرت و تسلط الهه و به تباع   ی نشانها، به خوب کشتار همسران الهه. شود گیلگمش، دوست او، انکیدو، کشته می

 (912و914:همان.)زنان بر مردان در جوامع باستانی است

 های زن در حماسۀ ملی ایران خویشکاری .9

پیوند میان حماسه و اسطوره، پیوندی است که موجب شده بسیاری از  صاحبنظران، حماسه را زادة اسطوره 

حماسه از ترکیب چند »سوای این دیدگاه کلی باید اذعان داشت که (. 439:4933کزازی، : به عنوان مثال نک)بدانند 

های اساطیری است و احتماال به سبب تشخص یا اهمیت بیشتر  ها اسطوره و مایه شود که یکی از آن عنصر تشکیل می

به طور کلی  است که بعضی از محققان.. .افسانه، فولکلور، تاریخ و: این عامل نسبت به عناصر سازندة دیگر مانند

 (21:4933آیدنلو، )« .اند حماسه را صورت تغییر یافتۀ اسطوره و زاییده از بطن آن دانسته

ها به  الگوهایی است که در طی ادوار گوناگون در ذهن جمعی و قومی انسان ها و کهن اسطوره، حامل سرمشق

ه طور قطع، تکرار ناخودآگاه و اجتناب ناپذیر ب. است حیات خود ادامه داده و در الیه الیۀ تفکرات بشری ریشه دوانیده

توان به خصوصیات، صفات و  الگوها، جهان حماسه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است و به عنوان نمونه می این کهن

ای زمینی از رفتار خدایان و ایزدان آن قوم  ها، نسخه های پهلوانان حماسی هر قومی اشاره کرد که رفتار آن کارویژه

توان رستمِ شاهنامه را صورت زمینی ایزد پیروزی، ورثرغنه، معرفی کرد که این ایزد بسیاری  به عنوان مثال می. است

 .های خود را به یالن و پهلوانان ایرانی بخشیده است از صفات و خویشکاری

نامه منتقل شده سرشت و تأثیرگذار شاه های ایرانی  نیز به زنان پاک ها و صفات الهه بسیاری از خویشکاری

اند و  ای ضمنی درآمده برخی  از این صفات برای زنان به صورت مستقیم بیان شده است و برخی دیگر به جلوه. است

ها بر مرگ یالنِ خود، از جمله  های آن های زنان و مویه عزاداری. کند ها را آشکار می رفتار و گفتار زنان شاهنامه آن

در ادامه به بررسی این امر در . کنند های باستانی و ایزدبانویی خود را آشکار می مصادیقی است که زنان، خویشکاری

 .پردازیم شخصیت تهمینه، مادر سهراب می

 تهمینه 4,9

سوگواری تهمینه، همسر رستم و مادر سهراب، بر فرزند خویش که در جنگ با پدر کشته شده است، یکی از 

هر چند که استاد خالقی مطلق این بخش را جزو . اب شاهنامه استهای داستان رستم و سهر تأثیرگذارترین بخش

چنین  جا که سابق بر این، در سایر نسخ جزو متن اصلی بوده و هم اند، اما از آن الحاقات شاهنامه به حساب آورده

 . پردازیم حاوی نکات و ظرایف بسیار است، به بررسی آن می
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های اصلی و باستانی زنان را  بسیاری از خصوصیات و خویشکاری های تلخ و جانگزای تهمینه، عزاداری و مویه

ترین آن ها، خویشکاری زایش، پرورش، بخشندگی، خردمندی و وفاداری است و همانگونه که  کند که مهم آشکار می

ها گفته شد، زایش، پرورش، بخشندگی، خردمندی و هدایت  در قسمت دوم این جستار و در بحث از خویشکاری الهه

 .ها بوده است چنین ستیز و پرخاش با دشمنان خود، از خصوصیات مهم بسیاری از این الهه همو 

 :کند های خود اشاره می های خود با ظرافت به نقش مهم و خویشکاری تهمینه در مویه

 ستیزه و پرخاشگری : الف

در اوستا به معنی دلیری،  "رینئی". نیز خوانده شده است "نائیریکا"، با واژة "جنیکا"زن در اوستا، افزون بر 

آور  صورت مادینۀ این واژه برای زنان دلیر و نام "نائیریکا". شود جنگاوری و پهلوانی است و به مرد پهلوان اطالق می

در . های جنگی و پهلوانی دارند برخی از ایزدبانوان نیز ویژگی(. 33:4934معین، : رک)رفته است نیز به کار می

و در اوستا ( 236:4933بویس وگرنر، : رک)ها، خصوصیات نظامی دارد آناهیتا، زن ایزد آبهای ایرانی  اسطوره

زورمند و بلند باالست و با چهار اسبی که به . شود به داشتن بازوانی به ستبری شانۀ اسب توصیف می( یشت آبان)

ها و نیز طبق  گری الهه ستیزه با توجه به(. 46:4933آیدنلو،: نک)شود اش بسته است، بر دشمنانش چیره می گردونه

توان  ، می(246:4933سرکاراتی، )«کنند ایزدان صورت پهلوانان پیدا می»های حماسی  نظر محققین که در داستان

: نک)جویی الهگان باستانی با دشمنان خود دانست رفتار پرخروش زنان حماسی را تصویری زمینی و ملموس از ستیزه

 (. 46:4933آیدنلو،

اند و قدرت  ساالری ها متعلق به ادوار بسیار باستانی و اعصار کشاورزی و زن که بسیاری از الهه ه اینبا توجه ب

است، اما  ها بوده گری و مقابله با دشمنان نیز در توان آن ها نیز مرهون نیاز جوامع باستان به آنان بوده، ستیزه فراوان آن

ها به دلیل ظهور عصر  ساالری و قدرت آن ها، دوران زن اسهگیری حم الخصوص در عصر شکل در اعصار بعدی و علی

کند و پرخاشخری و میل به مقابله با دشمنان در زنان، صورتی  شکار و اهمیت مردان در این امر، تنزل پیدا می

و مانند  جو باقی می ها جسور و ستیزه یابد، به این شکل که برخی از زنان حماسی به سبک و سیاق الهه دیگرگون می

نمونۀ بارز این امر را . دهند برخی دیگر خشم و خروش خود را به صورت اندوه و آسیب رساندن به خود نشان می

به این شکل که آنجا که توان رویارویی با قاتلین عزیزانشان را . توان در رفتار زنان سوگوار شاهنامه مشاهده کرد می

 .گذارند ای معکوس از خشم خود را به نمایش می ندارند با پرخاش و آسیب رساندن به بدن خود، جلوه

شود، خشم و اندوهی مهار ناشدنی از او سر  هنگامی که تهمینه از مرگ فرزند خود به دست پدر آگاه می

او بر قاتل فرزند خویش خشمگین است، اما به او دسترسی ندارد و از طرفی هنوز هم به رستم وفادار مانده . زند می

کند و گویی با این پرخاشگری به  های معمول در عزاداری بر خود پیاده می خشم خود را با روش به همین دلیل. است

کند و وی را  مسبب آزارهایی که به جسم  ای ضمنی او را رسوا می گیرد و به گونه خود، انتقام فرزند را از رستم می

 :کند زند، معرفی می خود می

 به تی  پدر خسته گشت و بمرد                   به مادر خبر شد که سهراب گرد           

 بزد چنگ و بدرید پیراهنش                                    درفشان شد آن لعل سیمین تنش

 دو زلفین چون تاب داده کمند                                 بر انگشت پیچید و از بن بکند

 زمان تا زمان زو همی رفت هوش                    برآورد بانگ و غریو و خروش            

 فروبرد ناخن دو دیده بکند                                       سوی آتش آمد به آتش فکند

 آب و خون                            زمان تا زمان اندر آمد نگون چکیدش همی ز رخ می

 به دندان همه گوشت بازو بکند                   همه خاک ره را به سر برفکند              
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 ز بس نالۀ زار و از بس جزع                                     همی بآسمان اندر آمد فزع

شاهنامۀ خالقی مطلق، )همه جعد موی سیاهش بسوخت            به سر برفکند آتش و برفروخت                 

 (3تا  4، ابیات 433، پاورقی ص2ج 

 زایش و پرورش: ب

همانگونه که در متن داستان رستم و سهراب آمده است، یکی از دالیلی که تهمینه را به ازدواج با رستم راغاب  

زایاش و قادرت بااروری یکای از     . ساخته است ایان امیاد اسات کاه از رساتم فرزنادی باه شاکوه و جاالل او بزایاد          

هایی اسات کاه از    سپندارمذ از الهه. ر تهمینه نیز به جلوه درآمده استهای ایرانی است که د های مهم الهه خویشکاری

اصاوالً نامگاذاری آخارین مااه فصال      . مقام و اهمیتی ویژه، خصوصاً در ارتباط با زن، زمین و باروری برخاوردار اسات  

که در همین مااه،   زیرا. زمستان به نام اسفند یا سپندارمذ نیز از ویژگی باروری و زایندگی زمین سرچشمه گرفته است

را روز ( اسافند روز )ویژه روز پانجم   رو، ایرانیان، این ماه و به از همین. شود رشد و باروری و زایش دوبارة زمین آغاز می

کردند و هدایایی باه آناان    هایی برای همسران خود برگزار می دانستند و در این روز مردان آیین داشت بانوان می گرامی

 (.4933و  4936ی، بهرام: نک)دادند می

اردوی ساوره اناهیتاا در فرهناگ    ». آناهیتا، الهۀ محبوب و قدرتمند، همواره با باروری، برکت و آب پیوناد دارد 

نیکوبخات و  )« .هاای روی زماین ضابط شاده اسات      آالیاش، سرچشامۀ هماۀ آب    های نیرومند بی ایرانی به معنی آب

تواند بیاانگر ایان باشاد کاه ایان الهاه صاورت         نوی برکت با آب میپیوند آناهیتا به عنوان ایزدبا( 36:4934همکاران، 

 (.411:4931نک قرشی، )تشخص یافتۀ آب و آبادانی است

تارین عنصار بارای     آب که مهام . همانطور که زن، زایندة انسان است، آب نیز زایندة تمدن و یکجانشینی است

از . یابناد  قش زن در جوامع باساتانی اسات ارتبااط مای    دهندة اهمیت ن های باروری که نشان ادامۀ زندگی است، با الهه

دهاد و از طرفای دیگار وظاایفی چاون       طرفی خویشکاری زنان در امر زایش، مقام آنان را در حد یک الهاه ارتقاا مای   

 (.924:4931معینی سام و خسروی، : نک)افزاید کشاورزی و آب آوردن از سرچشمه توسط زن بر اهمیت او می

آید، از این روی مردان عقیم، زنان ناپاک، پسران نابرنا و دختاران شاوی    باروری به شمار می اَشی نیز ایزدبانوی

او بر زنان نفوذ دارد و زنانی که اَشی یارشان باشاد  . ناکرده در آیین او جایی ندارند و نباید در مراسم وی شرکت جویند

 (.91:4936آموزگار، )سفید بختند

های ایرانی، گویی هدف واقعی  ة خویشکاری زایش و میل به باروری در الههبا توجه به مطالب ذکر شده دربار

پس از (. 44:4933سرکاراتی، : رک)تهمینه از ازدواج با رستم نیز، یافتن مجالی برای بروز این خویشکاری بوده است

 :اندرس الگوی مادر، خویشکاری اعظم پرورش فرزند را به انجام می زادن سهراب، تهمینه در نقش کهن

 بر آن برز باال و آن موی تو               دریغش نیامد بر آن روی تو                          

 که بدرید رستم بدان تیز تی              بر آن گردگاهش نیامد دری                         

 بر، به روز و شبان دراز به بر           بودم تنت را به ناز                              بپرورده

 کفن بر تن پاک تو خرقه گشت           کنون آن به خون اندرون غرقه گشت             

شاهنامۀ خالقی مطلق، )که باشد کنون مر مرا غمگسار                                گیرم اندر کنارکنون من که را 

 (43تا  41، ابیات 433، پاورقی ص2ج 

 :ی و بخشندگیبخش برکت: ج

یشت هفدهم موسوم به اردیشت در ستایش این ایزدبانو سروده شاده  . های مقتدر ایرانی، اَشی است یکی از الهه

های زرتشتی و پیش از زرتشتی، بخشندة فروانی، برکات و   خویشکاری اعظم این الهه در این یشت و سایر آموزه. است
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انادام، ساودبخش، دارای    او ایزدبانویی زیبا، خوش»(. 32:4933نی،حسی: برای اطالعات بیشتر نک)بخت و اقبال است 

بخشاد و باه    بنابر این یشت، او به پرستندگان خود، شکوه، جالل و ثاروت مای  ( همان)« .قدرت درمان و خردمند است

 .تبع، خویشکاری اعظم او بخشندگی است

گاذارد و آن هماناا    ها را باه نماایش مای    های دیگر از خویشکاری اله تهمینه پس از مویۀ بسیار بر سهراب، جلوه

 :بخشد به این نحو که اموال فراوان سهراب را به نیازمندان می. بخشش ثروت و خواسته است

 به پیش آورید اسب سهراب را                        ز خون او همی کرد لعل آب را          

 جهانی بدو مانده اندر شگفت           سم اسب او را به بر درگرفت                          

 ز خون زیر سمش همی راند جوی          گهی بوسه بر سر زدش گه به روی             

 بیاوردش آن جامۀ شاهوار                                        گرفتش چو فرزند اندر کنار

 همان نیزه و تی  و گرز گران        بییاورد خفتان و درع و کمان                            

 به سر بر همی زد گران گرز را                                  همی یاد کرد آن بر و برز را

 لگام و سپر را همی زد به سر              بیاورد زین و لگام و سپر                            

 به پیش خود اندر فکندش دراز                   کمندش بیاورد هشتاد باز                   

 بش و دمش از نیمه اندر برید            همان تی  سهراب را برکشید                        

 ( 91تا  23ابیات : همان)آن همه خواسته                                 زر و سیم و اسبان آراسته  دادبه درویش 

 وفاداری: د

ها دارد، وفاداری و باقی ماندن  ای ریشه در صفات الهه های مهم زنانه که به گونه دیگر از خویشکارییکی  

در پایان یشت هفدهم بر وفاداری، اصول اخالقی و ارزش بنیان خانواده تأکید . بر رأی و نظر خویش است

دارد و تا آن حد نسبت به  می تهمینه نیز پس از مرگ سهراب، دل از جهان بر(. 39:4933حسینی، : نک)شود می

 :میرد ماند که خود نیز پس از سالی می داغ مرگ فرزند وفادار می

 ز کاخ و ز میدان برآورد خاک             ها را سیه کرد پاک                         در خانه

 خونهمان نیلگون غرقه گشته به       بپوشید پس جامۀ نیلگون                            

 پس از مرگ سهراب سالی بزیست         شب و روز می نوحه کرد و گریست            

 روانش بشد سوی سهراب گرد       سرانجام هم در غم او بمرد                             

 (93تا  93، ابیات 433همان، ص )

 نتیجه

است که بخشی از هویت آن قوم را آشکار   ای از جهان، دربرگیرندة اساطیری های بشری در هر ناحیه تمدن

. های مختلف بر افکار و عقاید هر قوم تأثیر نهاده است اند که در زمان الگوهایی این اساطیر، دربرگیرندة کهن. کند می

کنند که یکی از این اشکال حماسه  ها در  اشکالی مختلف نمود پیدا می هنگام دگرگونی و دگردیسی اساطیر، آن

یکی از . دهد ای، جهان حماسه را نیز تحت تأثیر خود قرار می الگوهای اسطوره ر اجتناب ناپذیر کهنتکرا. است

 .های اوست مادر و خویشکاری –الگوی زن  ای، کهن الگوهای مهم اسطوره کهن

و ها و دیوزنان در اساطیر  ایزدبانوان، الهه. زنان در تاریخ و سرنوشت بشری، تأثیر و اهمیت بسزایی دارند

های مختلف مادر،  زنان در نقش. های متفاوت و مختلف دارند ها و خویشکاری ها، هر یک نقش بانوان در حماسه پهلوان

هاست که در  سوگواری یکی از این آیین. کنند ها، نقشی خاص ایفا می در تمامی مراسمات و آیین.. .همسر، خواهر و

 .دار برگزاری آن هستند ایران، معموال زنان عهده
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در شاهنامه، سوگواری و مویۀ زنان آشکار کنندة بسیاری از . سوگواری زنان حامل مفاهیم گوناگونی است

خویشکاری زایش، برکت بخشی، مهربانی و عطوفت، نصیحتگری و خیرخواهی، الهامات و . های زنانه است خویشکاری

که در رفتار زنان شاهنامه و از جمله تهمینه  هایی است از جملۀ کارویژه.. .گری با دشمنان و مکاشفات روحانی، ستیزه

 .شود که بسیاری از رفتارهای زنان حماسی برگرفته از خویشکاری الهه هاست دیده می
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 “نبرد هسجان”ایثار و شهادت در رمان  های جلوهل یبررسی و تحل

 لیال جمشیدی

 دانشگاه پیام نور استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

 سمیه کاویانی 

 س مدعو دانشگاه پیام نورمدر

 دهیچک

های ترین حوزهتواند یکی از گستردهیای است که مهای زیبندههای فرهنگی و ارزشادبیات دفاع مقدس ایران، سرشار از آموزه

ل یتحل و نامۀ شهدا، ایثارگراننامه، زندگیتیای که بررسی خاطرات، وصتفکر و اندیشه را فراروی پژوهشگران قرار دهد؛ به گونه

 . آن، تحول رو به رشد ادبیات جنگ را رقم زندیدادهایعناصر م ثر در سرنوشت جنگ و متأثر از رو

مقالۀ حاضر برآن است که با . های اسالمی و انقالبی، بسیار ارزشمند استاز خود گذشتگی و فداکاری در راه تحقق آرمان

از محمد محمودی، که « نبرد هسجان»ثار و شهادت را در رمانهای ایترین م لفهتحلیلی مهم –استفاده از روش توصیفی 

است، مورد  «رضا هاشم نژادعلی» های شهیدطلبینمایش تصویری زیبا و مقدس از خاطرات جنگ، ایثار و فداکاری و رشادت

د که راه را ین امیاند با ایماران بنیان دالور مردان این ارزش واال را در میاز ایاآورد آن جلوهبررسی و تحلیل قرار دهد و از ره

 .نه هموار سازدین زمیدر ایبعدیهاپژوهشیبرا

توکل برخدا، غنیمت « نبرد هسجان»های  ایثار و شهادت در رمان ترین عناصر و م لفهدهد که مهمنتایج پژوهش نشان می

ستی، سرعت عمل، دعا، خلوص پذیری، حس انسان دوشمردن فرصت، دوراندیشی و احتیاط، نترسیدن از مرگ، حس مسئولیت

 .ها استدر عبادت و پایبندی به آن، ارتباط شهید با زنده

 .ادبیات دفاع مقدس، ایثار، شهادت، محمد محمودی، نبرد هسجان :هاکلیدواژه

 مقدمه

گیرد، یکی از تاریخ همواره بستر حوادث و رویدادهای متعدد  و زاییده عوارض و تبعاتی است که شر آن گریبان بشر را می     

به مدت هشت سال، ارزشها و  4963تا  4933است که سرزمین ایران اسالمی نیز از سالهای « جنگ»بارزترین مصادیق آن 

اگر چه آثار منفی این جنگ واقعیتی غیر قابل انکار است؛ لیکن ارزش . توانمندیهای خویش را در آن به محک آزمایش گذاشت

و فداکاری را در رفتار شهادت طلبانه دالور مردان آن جلوه گر ساخت تا گرانبهاترین دارایی های بسیار واالیی همچون ایثار 

 .  خود را در راه اعتقادات، ارزشهای انسانی و دفاع از سرزمینشان ایثار نمایند

« لبیک»ق را افرادی که در زمان حیات خود، دعوت ح. ما مسلمانان، شهدا را افرادی انتخاب شده از سوی حق می دانیم   

ها گشته بود  که در ایام دفاع مقدس ورد زبان« خداوند گلچین می کند» :جمله. گفتند؛ از این رو معبودشان نیز آنان را برگزید

از طرفی مکتب تشیع، ویژگی خاص خود را داراست و یکی از مهمترین جلوه های آن، ایثار و . تأییدی بر این باور و یقین است

شریعتی، )«شهادت را باید بهترین و حیاتی ترین سرمایه های تاریخ تشیع دانست»: چنانکه گفته شدهشهادت می باشد و 

زنده نگه داشتن دین، ترویج، استقامت، پایداری، شجاعت و جانفشانی را : واژه ای که معموال اصطالحاتی همچون(. 212: 4936

 .به ذهن شنونده متبادر می سازد

سال از پایان جنگ، جامعه درصدد است تا به شیوه های مختلف راه و یاد این عزیزان را  23د اکنون پس از گذشت حدو     

 . زنده نگه دارد و این ارزش های گرانسنگ را به نسل های بعد منتقل سازد

 نامه محمد محمودی زندگی.4

« مهرنجان»در روستای  4913ل محمد محمودی نورآبادی، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار، متولد اولین روز آذر سا     

و همگام با سپاهیان یکصد هزار نفری حضرت  4963وی در هشتم آذر ماه . شهرستان ممسنی از توابع استان فارس است

شرکت در عملیات های  . در خاکریزه های شلمچه و منطقه موسوم به پنج ضلعی در جبهه های جنگ حضور یافت( ص)محمد

جک انداز دسته، در حساس ترین لحظه ها و موقعیت های جنگ و نیز حضور در جبهه های غرب او به عنوان نارن 3و 1کربالی 

های جنگ و شهادت تعداد زیادی از دوستان و همرزمان محمد نوجوان  ی صحنه مشاهده. را با فضای جبهه و جنگ عجین کرد
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های  دیگر نوجوان بازیگوش مدرسه و کوچه باغآن روز، دید او را نسبت به زندگی و دنیای پیرامونش به کلی عوض کرد تا 

روستای زاگرس نشین و زیبای مهرنجان نباشد؛ بلکه از او یادگار جنگی بسازد که در پی ادای دین خود نسبت به همرزمانش 

شه ی شمال غرب، تلنگر دیگری بود تا همی در جبهه 4963در نوروز  "شهید عبدالرسول محمودی"شهادت برادر معلم او . باشد

آثار متعددی را در دو حیطه جنگ و انقالب پدید آورد؛ به گونه ای ذهن و خیال او را درگیر کند و از او نویسنده ای بسازد که 

کمانی »، «رنج»، «هزارویک جشن»، «خنده زار»، «سرریزون»کتاب های .جشنواره کشوری بوده است 3که تا به امروز، برگزیده 

و  «شام برفی»، «مهرنجون»، «کانی دریا»، «خواب زخمی»، «فرار ساعت ها»، «ای بی آسمانشب ه»، «اورامان»، «برای آرش

 (  21/3/32مصاحبه شخصی با نویسنده، ). از دیگر آثار این نویسنده است «هریوا»

 «نبرد هسجان»خالصه رمان. 2  

بخشی دیگر نیز به عراق اختصاص دارد؛  نام نهری در شلمچه عراق است که بخشی از آن به ایران متعلق است و« هسجان»     

یک نبرد کم نظیر در طول تاریخ دفاع مقدس بود که با « نبرد هسجان». به تصرف نیروهای ایرانی درآمد 3این نهر در کربالی 

 . پیروزی رزمندگان اسالم خاتمه یافت

تماس می گیرد و با دادن  «لهراسب» این گونه شکل می گیرد که پیرمردی  با جوانی به نام «نبرد هسجان»طرح رمان    

لهراسب که مدیون این پیرمرد بوده است، می خواهد . نوشته ها و اطالعاتی از او می خواهد که کتابی در مورد فرزندش بنویسد

که  33به دستش می رسد آن را با قضایای انتخابات « علیرضا هاشم نژاد»به نحوی ادای دین کند و وقتی که زندگی نامه 

رش  در آن حضور داشته، پیوند می زند؛ تا نسل اول انقالب، بخصوص شخصیت علیرضا را در معرض قضاوت راوی و همس

شروع داستان زاویه دید دوم شخص است، . نویسنده برای روایت داستان از انواع زاویه دید استفاده می کند. مخاطبان قرار دهد

وایت می شود، با زاویه دید اول شخص و  صحنه های جنگ با زاویه دید دانای ر« علیرضا هاشم نژاد» اما آنچه از زبان بستگان

آمیخته ای از زوایای مختلف است، به طوری که با شروع هر سرفصل متوجه « نبرد هسجان»در واقع رمان . ی شودکل روایت م

فضایی که بستگان علیرضا . ته اندفضایی که لهراسب و همسرش در آن قرار گرف. می شویم که در فضای جدیدی قرار گرفته ایم

شخصیت پردازی . از دلواپسی هایشان  برای فرزند خود می گویند، و فضای جنگ که مهم ترین بخش کتاب را در بر می گیرد

 .در این داستان بسیار پر رنگ است؛ به گونه ای که در پایان، خواننده می پندارد که با تک تک شخصیت ها زندگی کرده است

، که ساخته و پرداخته ذهن نویسنده است تقریبا به همان صحنه حضور لهراسب  و «نبرد هسجان»تخیلی رمان  بخش    

از سرداران سپاه « علیرضا هاشم نژاد»اساس داستان زندگی واقعی شخصیت اصلی داستان شهید و. مهشید محدود می شود

 .به شهادت رسید است 3عملیات کربالی  و در هفتمین روز از 63دی ماه سال  23استان فارس بوده که در 

 تعریف ایثار. 9

از نظر . ارزشی که با معیار ارزش گذاری مادی قابل قیاس نیست. فعل اخالقی در وجدان هر بشری دارای ارزش می باشد     

از جنبه . ن تعریف نموداز جنبه های گوناگو ایثار را می توان (.11 :4933اسماعیل پور، )شهید مطهری ایثار  از این مقوله است 

دانست که انسان را از درون ندا می دهد که به کدام معروف بپردازد و از  "وجدان"وجدانی می توان آن را زاده نیرویی به نام 

از دید زیبایی شناسی ایثار یک زیبایی معنوی . به گونه ای که انسان به صورت فطری، از ایثار لذت برد. کدام منکر، پرهیز کند

که اخالق باید در شناساندن آن به انسان بکوشد و انسانی که چنین زیبایی هایی را درک کند نیز از پرداختن به منکرات  است

از دید فلسفی، ایثار فعلی اخالقی است که نه از روی میل، بلکه بر اساس اراده و اختیار آدمی . و زشتی ها، خودداری خواهد کرد

است که انسان را به سوی چیزی سوق می دهد، ولی اراده، تحت کنترل  درآوردن تمامی  زیرا میل کششی. سرچشمه می گیرد

از دید عاطفی، ایثار برآیندی از عواطف بشری است که از تمایالت فردی  . میل هاست، لذا این اراده عاقالنه و آگاهانه است

این اساس، ایثار، همواره لذت و شادمانی را برای  بر. باالتر می رود تا فرد نسبت به همه انسان ها احساس مهر و محبت کند

 .ایثار گر به ارمغان می آورد

سندیده است که در هر آئینی و مذهبی ستوده شده پاخالقی و انسانی و بسیار نیکو و  ،امری دینی «یثار و از خودگذشتگیا»   

در قرآن کریم از آن به عنوانی آزمونی برای  پیوستگی به خدا تلقی شده و  من و نشانه بارز ایثار، اوج وارستگی م. است

ایثار بیانگر رشد ». ایثار در اسالم، پیش زمینه ای چون اخالص و در راه خدا بودن، دارد.یاد شده است صالحیت رهبری و امامت
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حامل پیام  ایثارگری از آنجایی که. و معرفت انسانی است و این موقعی است که انسان به یک تکامل روحی دسترسی پیدا کند

خداخواهی، دین باوری، خدایابی، انسان دوستی و دگرخواهی، شهادت، رشادت، از خودگذشتگی، عزت و عظمت : هایی همچون

 .(3: 44وسائل الشیعه، ج ) «است، در بین ما تقدس پیدا کرده است  ...و

صحنه هایی که . آن صحه می گذاردصحنه هایی است که هر خواننده ای بر ایثار شخصیت های  «نبرد هسجان»در رمان    

 . فقط به شخصیت اصلی داستان مربوط نمی شود؛ بلکه در شخصیت های فرعی نیز تجلی پیدا می کند

بابانظر با یک ریسک خطرناک، سوار موتور شده و زیر آتش ازبین دو خط گذشته و تا در ساختمان فرماندهی تیپ عراقی ها »   

رون بین دو محافظش با بی سیم صحبت می کرده مات و مبهوت به بابانظر نگاه می کند و با رگبار رفته و از آنجا فرمانده که بی

محافظانش را می کشد و با سرهنگ چنگ به چنگ می شوند و تا بقیه خبردار بشوند سرهنگ را به زمین می کوبد و با جیپ 

 (.432-434: 4934محمودی، )« خودش  صحیح و سالم به مقر ایرانی ها می آورد

ایثار و ازخود گذشتگی از پرشکوه ترین مظاهر جمال و جالل انسانیت است، که تنها انسان های بزرگ با گذشتن از جان،     

 .در راه خدا به این قله شامخ صعود می کنند.... .مال، مقام، شخصیت و

 شهادت باالترین شکل ایثار 9-4

داوطلبانه تمام هستی خود را نثار کند، نه تنها ایثار را در اوج خود نمایانگر هنگامی که شخص در راه اعتقادش، آگاهانه و      

رفتار شهادت طلبانه، ». می سازد؛ بلکه صفات و ویژگی هایی را کسب می کند که او را به اوج قله رفیع اخالقی انسان می رساند

الت و تعهد به دست می آید، شهادت در واقع بیشتر یک رفتار عقالنی معطوف به ارزش است و چنان که از معنی تکلیف، رس

 (.به نقل از مرتضوی: 4333ماکس وبر، ) «کنش عقالنی مبتنی بر ارزش، تفسیر است

شهادت موضوعی انحصاری نیست و در محدوده ها و زمان های مختلف تاریخ بشریت با انگیزه قوم گرائی و وطن پرستی، با     

طبیعی است که مفهوم و . وجود داشته است.... .شدن بخاطر دیگران، فدا شدن، قربانی و کشته:نام و تعریف های متفاوت مانند

نظریه . تفسیر و نظریات گوناگونی هم در این خصوص وجود داشته باشد تا انگیزه و دالئل انتخاب این مسیر را بیان کند

به این مهم پرداخته اند که رویکرد اسالم به آن قابل  پردازان، فالسفه، علمای ادیان و دانشمندان با نقطه نظرات و ارائه دیدگاه

 .توجه است

 شهادت در اسالم 9-4-4

به ( الهی بودن)در اسالم، ایثار و شهادت با معانی و مفاهیمی همراه می شود که با توجه به پیوند روح انسان با ماوراء طبیت      

ن برای نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است شهادت در اسالم، فنا شدن انسا. آن اهمیت ویژه ای می دهد

در قرآن کریم آیات بسیاری در باب .  و در نظام ارزشی اسالم برترین و زیباترین درجه عشق به وصال محبوب و معشوق است

 (. 462آل عمران )« 4شهید متنعم در نزد خداست»: سوره آل عمران می فرماید 462شهادت آمده است؛ چنانکه آیه 

یکی اینکه در راه خدا و فی سبیل : شهادت دو رکن دارد»: بسیاری از نظریه پردازان و محققان اسالمی بر این عقیده اند که    

شهادت به . دیگر اینکه آگاهانه صورت گرفته باشد. اهلل باشد، هدف مقدس باشد و انسان بخواهد جان خود را فدای هدف نماید

ه و اختیاری است، و در راه هدفی مقدس  و از هر گونه انگیزه خود گرایانه منزه و مبراست، تحسین حکم اینکه عملی آگاهان

میان انواع مرگ و میرها  تنها این نوع از مرگ است که از حیات و . انگیز و افتخار آمیز است و عملی قهرمانانه تلقی می شود

 (.32-31: 4963مطهری،)« زندگی برتر مقدس تر و فخیم تر است

 م لفه های ایثار و شهادت.1

فرهنگ ایثار و شهادت قابلیت و پتانسیل تأمین نیروی عظیمی را دارد که می تواند پشتوانه حیات، حرکت و پویائی، زندگی،    

در  .ایمان و اعتقاد، عزت و بقای انسانیت باشد و افقی روشن از آینده را تضمین نموده و گذشته پر از افتخار را ترسیم نماید

در . را فدا نموده اند( جان)همه جای دنیا کسانی بوده اند که برای دفاع از کشور و ارزشهایشان، عزیزترین داشته هایشان

فرهنگ ما نیز از این عمل با واژه های ایثار و شهادت تعبیر می شود و دالورانی که به این ارزش واال آراسته گشته اند شهید و 

                                                           
1
«والتحسبنالذینقتلوافیسبیلهللاامواتاًاحیاءعندربهمیرزقون»- 



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 228

و شهادت در ادبیات جنگ دارای جلوه های بسیاری است که می توان آن را عناصر و م لفه های ایثار و ایثار . ایثارگر می نامیم

 . این عناصر در هر اثر به شکلی جلوه گر می شود. شهادت دانست

می توان مهم ترین این عناصر را غنیمت شمردن فرصت، دور اندیشی و احتیاط، نترسیدن از « نبرد هسجان»در رمان     

گ، آرزو داشتن، خوشرویی و مهربانی، حس مسئولیت پذیری، حس انسان دوستی، سرعت عمل، عبادت در حین خطر، مر

 .ارتباط شهید با زنده ها، دعا، ایثار و ازخودگذشتگی و توکل بر خدا دانست که به بررسی هر کدام می پردازیم

 توکل به خدا 1-4

منظور از توکل سپردن کارها به خدا، . ن نمی توان به مقام قرب الهی رسیدتوکل مهم ترین فضیلت اخالقی است که بدون آ   

هرگاه توکل به مفهوم واقعی . و انسانی که بر خدا توکل دارد هرگز احساس حقارت و ضعف  نمی کند. و اعتماد به لطف اوست

. حکیم مقاومت و پایمردی استکلمه در روح و نفس انسان رسوخ کرده و درونی گردد، نیرو بخش و باعث تقویت اراده، ت

 (. 33: 33بحار االنوار، ج )« 4توکل به خدا مایه نجات از هربدی و محفوظ بودن از هر دشمنی است»

رمز مقاومت رزمندگان و پایمردی آنان در برابر دشمن است و در روح و جان شخصیت « توکل به خدا»، «نبرد هسجان»در    

اری صحنه های داستان مستقال قابل مشاهده است اما به همراه بسیاری از م لفه ها نیز خود ها ریشه دوانیده و اگر چه در بسی

در صحنه ای از داستان ناله مجروحان  باال گرفته بود و افراد یکی یکی به زمین می افتادند و بقیه رزمندگان . را نشان می دهد

 .دهد که به خداوند توکل کنند -به بچه ها روحیه می« جانیباقر شاهپور»شخصی به نام . روحیه شان را از دست داده بودند

، دو نیم شده بود و معاون گروهان داد و فریاد را شروع کرده بود، و آه وناله می کرد که معاون   2در عملیات فرمانده دسته »    

م نشده بود، که خودش توی  که چرا روحیه بچه ها رو خراب می کنی؟ و هنوز حرفش تما: دسته یک سرش داد زد و به اوگفت

بچه ها تا خدا نخواد ...نترسین که خدا با مان... بچه ها و جعلنا بگید»:در همین زمان شخصی با صدای بلند گفت. نهر پرت شد

 (.63: 4934محمودی، )« تو والفجر هشت، ترکش خورد نزدیک قلبم و زنده در رفتم... هیچ اتفاقی نمی افته

گیرد، از جانب ایی را که در عالم هستی انجام میخدا زمانی حاصل می شود، که انسان همه کارهاز آنجا که توکل به    

پروردگار بداند و هیچ قدرتی را جز او م ثر نداند و معتقد باشد که حول و قوه نیست مگر به واسطه او، پس آنکه بر خدا توکل 

-آسان دانسته و به راحتی از آن میبذل جان در راه او را نیز  داند؛ از این روهستی و جان خویش را از آن خدا میکند همه 

 .گذرد

 غنیمت شمردن فرصت 1-2 

های مناسب استفاده از فرصت. را غنیمت شمرد ها را درک کرد و به عبارتی فرصتیابی به هدف بزرگ باید لحظهبرای دست   

 .وزی در همه شئون مادی و معنوی استو بهره برداری از شرایط مساعد، پایه اساسی و رمز موفقیت و پیر

شخصیت اول داستان، در  «علیرضا»های پیروزی است که از فرصت در زمان جنگ یکی از رمز استفاده «نبرد هسجان»در   

زمین »ای از داستان در صحنه. به هم رزمانش تذکر دهد کوشد تا ارزش غنیمت شمردن آن راهای مختلف پیوسته میصحنه

در حالی که . کوبیدآمد و زمین را میکرد و جلو میتر از همیشه حمله میای غرق در آتش بود و دشمن عصبانیارهانگار سی

علیرضا که . کل عملیات قفل شده بود. توانستند حمله کننددر جلو بود و از دو جناح هم نمی میدانی از مین با موانعی بسیار

: 4934محمودی، )« فقط باید هرچه داریم رو کنیم که فرصت خیلی کمه.. .شهبا»:گویدگار کاسه صبرش لبریز شده بود، میان

91.) 

استفاده مناسب و به جا از فرصت کم، و شناخت گوهر وجودی و توانمندیها ی خویش با تکیه بر نیروهایی که خداوندی یکی    

 .از رمز های پیروزی انسان است

 دوراندیشی و احتیاط 1-9

از کارکرد های مثبت رفتار انسان . بیانگر تدبر و تفکر در مسائل و اندیشیدن به سرانجام امور است« طدوراندیشی و احتیا»   

فرد دور اندیش در شرایط بحرانی می کوشد تا به گونه ای عمل کند که بهترین نتیجه را در . دوراندیشی در شرایط سخت است

                                                           
1
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دوراندیشی توجه داشتن به فرجام کارها و مشورت »: می فرماید( ع)حضرت علی . موقعیت ها برای خود و دیگران پدید آورد

 (.4343غررالحکم دررالحکم، حدیث ) «4کردن با خردمندان است

دوراندیشی و »، یکی از عناصری که در رفتار شهادت طلبانه شخصیت اصلی داستان خود را می نمایاند«نبرد هسجان»در   

قی ها می خواهند با استفاده از ترفندهای مختلف رزمندگان را به دام بیندازند با در بسیاری صحنه ها وقتی عرا .است« احتیاط

نویسنده داستان در صحنه ای این . با شکست  مواجه می شوند« علیرضا هاشم نژاد»دوراندیشی و احتیاط رزمندگان و به ویژه 

عراقی ها شروع می کنند و از هر طرف تیرها  .زمان، معنا و مفهومش را از دست می دهد»: م لفه را اینگونه تصویر می کند

و از دهانه اش آتش بیرون می ریزد  علیرضا هم تیربارش را راه انداخته. بی رنگ و نارنجی ،زرد ،تیرهای سرخ. باریدن می گیرد

کی از بچه ها می ودر این زمان ی. که سرتو پایین بگیر که تیر بارچی رو زود می زنند: که یکی از رزمنده ها سر او داد می زند

احتیاط ... نه برادر من»: در این لحظه علیرضا می گوید. بیاییم بکشیم جلو که عراقی ها دارند اشتباهی آسمان را می زنند: گوید

 .(63-66: 4934محمودی، )« کنید که اون تیربار داره کلکمون می زنه

 . شودداستان ظاهر میهای های عمل شخصیتیط و بازتابهاست در تحلیل شراای از ایثار شخصیتاین دوراندیشی که جلوه   

 نترسیدن از مرگ  1-3

شهادت نابودی نیست بلکه جاودانگی و لقاء پروردگار است و از همین رو اشتیاق به مرگ همواره در دل م منین وجود داشته    

سمت آن می روند و لذت زیستن را در آن  شهیدان پیش از آنکه مرگ ناخواسته به سراغشان بیاید، به اختیار خویش به. است

است که  «علیرضا»به وضوح قابل مشاهده است رشادت های  «نبرد هسجان»یکی دیگر از جلوه های ایثار که در . می یابند

 .بدون ترس از مرگ با دشمن رو در رو روی ایستاده و می جنگد

و ناله هایی که به گوش می رسد و عراقی ها بی اندازه اما . و جعلنا خمپاره است و تیر و ترکش و فواره آب و ناله و اهلل اکبر»   

و .هر لحظه کار سخت تر می شود. دست دو طرف گوش گرفتن و با هر خمپاره ای دراز کشیدن بی فایده است. دقیق می زنند

افراد .وهان خلوت می شودعراقی ها میل کوتاه آمدن ندارند افراد یکی یکی به زمین می افتند ودر کمتر از چند دقیقه گر

جی را که کنار .پی.جی می کند و آر.پی.روحیه شان را از دست می دهند و علیرضا هاشم نژاد تکبیری می گوید و طلب آر

که اسماعیلی یکی از .جنازه شهید افتاده برمی دارد و یک موشک سوار آن می کند و  برای حمله رو به سمت دشمن میکند

 (.63: 4934محمودی، )« خدایا، خودت کمکش کن»:همرزمهاش فریاد می زند

لحظه هایی که همه گواهی بر رشادت و نهراسیدن از مرگ علیرضا و دیگر هم . صحنه هایی از این دست در رمان کم نیست   

 .رزمانش و تصویر گر دالوری های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ایران است

 حس مسئولیت پذیری  1-6

انجام وظیفه و مسئولیت زمانی تحقق می پذیرد . نای موظف بودن و یا متعهد بودن به انجام امری می باشدمسئولیت به مع   

که رسالت و تکلیفی در کار باشد، یعنی انسان کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و مسئولیت انجام آنها را برعهده 

در رمان به آن اهمیت بسیار  «علیرضا»ترین جلوه های ایثار است، که شخصیت  یکی از مهم« انجام وظیفه و مسئولیت». بگیرد

آن روز هرچه حسینقلی عجز و التماس کرد، علیرضا ». وی حتی با وجود زخمی شدن از وظیفه اش دست نمی کشد. می دهد

که حاال عفونت هم بکند،بعد  آخر پسرخوب، این مواد شیمیایی که زخم تیر و ترکش نیست»:حسینقلی گفته بود. زیر بار نرفت

به خدا این .....اذیت خودت نکن، بزار ببریمت اورژانس تا اگه الزم بود، اعزامتت بکنن اهواز.... بشود کاریش کرد؛ زجرت میده

حتی جواب .علیرضا، سخت مشغول راه اندازی دستگاه بی سیم بود اما از درد به خود می پیچید.تاول زا شیر رو هم زمین میزنه

 (.426: 4934محمودی، )« سینقلی را هم ندادح

 .در عین خستگی و بی رمقی  وبدون اینکه استراحت کند مردانه می جنگد «علیرضا»در صحنه ای دیگر     

پشت نهر هسجان آرامشی در کار نبود، دومین پاتکی بود که تا نزدیکی های سپیده صبح دفع شده بود و بعداز نماز صبح، »   

احساس نفس . خط را تحویل گرفته بودند و سومین گردانی بود که علیرضا همراهی اش می کرد( ع)ن امام رضا بچه های گردا

یک دلش می گفت به پشت خط برود و یک جایی برای استراحت پیدا . تنگی و خستگی و گاهی بی حسی و بیهوشی می کرد
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لش آشوب می شد و فکر خواب و استراحت از سرش می کند، اما همین که به مکالمه های فرماندهان عراقی فکر می کرد د

 (.429: 4934محمودی، )«  پرید

چنین حس مسئولیت پذیری تنها زمانی ممکن است که، فرد دارای قدرت تمیز و ادراک باشد و بتواند ارزشهای انسانی را از   

 .ضد ارزشها بازشناسد

 حس انسان دوستی  1-3

انسان دوستی از نوعی محبت پاک و بی پیرایه الهی . بت و انسان دوستی بنا شده استمبنای اصلی روابط انسانی بر مح   

بلکه .نشأت می گیرد که نه با توقع محبت متقابل همراه است و نه به منظور حصول به منافع شخصی و فردی صورت می گیرد

 .محبت و انسان دوستی تنها با نیت قرب الهی صورت می گیرد

، به ویژه علیرضا در میان خصلت های مثبت و پسندیده خویش که همگی جلوه هایی از «نبرد هسجان»شخصیت های رمان    

صحنه هایی . کمک به مجروحان به نمایش گذاشته اند: را در صحنه های بسیاری، همچون« حس انسان دوستی»ایثار آنهاست 

 :از این دست

چون می خواهد .ن برای هرکس که بد باشد، برای علیرضا بد نیستهمچنان منورها در دل آسمان نورافشانی می کنند و ای»   

گوش را به قفسه سینه اشان بچسپاند و . به همه شهدایی که پشت در پشت در سینه کش خاکریز تا لب نهر افتاده اند، سر بزند

 (.429: 4934محمودی، )« نبضشان را بگیرد تا اگر کسی زنده باشد، فکری به حالش کند

برای چند لحظه سکوت ». به مجروح عراقی کمک کرده و جان او را از مرگ نجات می دهد «علیرضا»ای دیگر  در صحنه   

افراد می خواستند تیراندازی کنند، که علیرضا . حاکم می شود، علیرضا با گوش های خود فریاد کسی را با زبان عربی می شنود

رود و می بیند که یک ستوان عراقی مجروح است و از ناحیه پا زخمی به آنها می گوید دست نگه دارید و به طرف آن صدا می 

و برای زنده نگاه داشتن مجروح عراقی با سرنیزه .شده  و یک پایش از زیر کشکک زانو قطع شده و فقط به دوتا رگ بند است

ی جلوگیری از خونریزی زخمش وبعد برا« .این دیگه برات پا نمی شد»:دوتا رگ پای ستوان را می زند و رو به ستوان می گوید

 (.419: 4934محمودی، )« را پانسمان می کند

مهربانی و عطوفت، آنهم درباره دشمنت کار آسانی نیست و تنها از کسانی بر می آید که از روحیه ایثارگری برخوردارند و به    

ر مبنای محبت و رحمت است، محبت و مودتی اساس معاشرت و ارتباط افراد با یکدیگر بفضایل واال آراسته اند و می دانند که 

که ریشه در طبیعت انسانی دارد، و اگر آگاهانه از انسان صادر شود تا به انسانی دیگر توجه کند، نمود خاصی از محبت را می 

 .یابد که از آن به انسان دوستی تعبیر می شود

 سرعت عمل   1-3

دن به آن از انگیزه الزم و قوی برخوردار باشد سرعت عمل او در دستیابی هرگاه انسان هدف واالی داشته باشد و برای رسی   

 .به آن هدف نیز بیشتر می شود تا هر چه سریعتر به آن دست یابد

سرعت عمل رزمندگان در  عملیات به ویژه در شرایط سخت نبرد یکی از مهم ترین رمزهای پیروزی « نبرد هسجان»در    

ان که عملیات قفل شده بود و رزمندگان برای رهایی از خطر  و نداشتن فرصت به فکر چاره در یکی از صحنه های رم. است

 .بودند علیرضا برای مهار دشمن پشت تیرباری می شیند که از قبل آماده کرده بود

ایی از علیرضا بین شکاف و روی مگسک، دنی. باز دچار پاتک عراقی ها می شوند، خواب و خستگی از چشم همه پریده است»  

علیرضا . فقط باید فرز باشی و چاالک. فرصت فکر کردن نیست.تانک را می بیند که غول آسا، زمین را می کوبند و جلو می آیند

و چشم های خسته اش به سختی آدم های آن طرف را تشخیص می . می نشیند پشت تیرباری که از قبل تدارک دیده است

 (.423: 4934محمودی، )« دهد

نین سرعت عمل هایی در جنگ بود که پیروزی رزمندگان را در عملیاتها رقم می زد؛ زمانی بررسی این عامل مهم داشتن چ   

می نماید که تجهیزات رزمندگان میهنمان با تجهیزات دشمنی مقایسه شود که شرق و غرب عالم او را با مدرن ترین سالحها 

 . مجهز کرده بودند

 دعا 1-3
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و دعا . دخدا  برای رسیدن به قرب الهی است، که فلسفه وجودی انسان ها بر همین مبنا استوار می باشدهدف از دعا ذکر و یا   

یکی از عباداتی است که باعث قرب و نزدیکی به خداوند می گردد و مکان هر چه مقدس تر باشد دعا به استجابت نزدیکتر 

 .است

ا نمود پیدا کرده است که شاید به جهت شرایط سخت جنگ و بیش از دیگر م لفه ه «نبرد هسجان»حضور این عنصر در   

انفجارهای پی در »: صحنه هایی مانند. این م لفه در بسیاری از صحنه های داستان ملموس است. ایمان قوی شخصیت ها باشد

دعای . ی بیندپی که روشنایی را از مقابل چشم می تاراند و خمپاره ها یکی پس از دیگری به طوری که چشم هیج جا را نم

محمودی، )« خدا نکنه این بچه ها بازم ناامید بشن»غیب پرور است که دست ها را به سوی آسمان باال می گیرد و دعا می کند

4934 :93.) 

دست . غیب پرور صدای غرش تیربارهای عراقی را می شنید. آتش لحظه به لحظه سنگین تر می شود»در صحنه ای دیگر    

خدایا، قسمت می دیم ملت رو از . ایا، تو را به حق زهرای مرضیه قسمت می دیم که ما را دشمن شاد مکنخد: به دعا برداشت

 (.294: 4934محمودی، )« این بچه هایی که این چند روزه زجر و زحمت کشیدن، ناامید مکن

انقطاع از غیراهلل می باشد با و اینگونه است که حقیقت دعا به عنوان امری فطری وجبلی که الزمه آن یأس از غیر حق و    

تمام کمال خویش در این رمان به ظهور می نشیند تا خلوص شخصیت ها و به تبع آن رزمندگان دفاع مقدس را به زیبایی از 

 .طریق ترسیم حوادث و رویدادهای جنگ به تصویر کشد

 خلوص در عبادت و پایبندی به آن  1-41

عبادت و پرستش خدا، مایه تکامل . جلیات روح و مهمترین ابعاد وجود آدمی استیکی از اصیل ترین ت« پرستش و عبادت»  

عبادت، حرکت در مسیر ».روحی انسان است، و یاد خدا بهترین وسیله برای خویشتن داری و جلوگیری از طغیان روح است

 (. 64: یس)«4مستقیم الهی است

یش آنچنان پایبندند که حتی در شرایط سخت و خطرناک ، شخصیت های داستان به عبادت خدای خو«نبرد هسجان»در    

علیرضا بعد از کمک کردن به مجروح عراقی، دستان پرخونش را در آب »در صحنه ای . جنگ نیز  عبادتشان را به جا می آورند

با روشن شده  زود باشین که... بچه ها وقت نمازه»:می گوید. نگاهی به ساعتش می کند و نگاهی به سپیده صبح. نهر می شوید

 (. 419: 4934محمودی، )« هوا، عراقیا پاتک می کنن

چنین عبادتی  نهایت فرمانبرداری، خضوع و انعطاف پذیری انسان در برابر خداوند است و تنها ویژه کسانی است که برآنند     

عرش او جان خویش را به  تا با بذل جان خویش به عرش او عروج نمایند و از همین رو به وقت ساییدن پیشانی خویش بر

 . نیز جان خویش را به هنگام عبادت بخشید «نبرد هسجان»علیرضا هاشم نژاد شخصیت اصلی . معشوق خویش می بخشند

. باهم تیمم کردند و قامت بستند به نماز. و نگاه آسمان کرد« حاجی غالم وقت نماز داره می گذره ها»:علیرضا گفت»   

صدای انفجار و گردو غبار به قدری زیاد .مه جا را با گلوله شخم می زدند و شلمچه غرق در آتش بودلحظاتی بود که عراقی ها ه

غیب پرور، از سجده رکعت اول که بلند شد، رکعت دوم را . بود که غیب پرور، بودن علیرضا را در یک قدمی اش حس نمی کرد

همین لحظه بود که قنوت خواندن علیرضا را هم کمی متوجه . دست هایش را به حالت قنوت باال گرفته بود. تند تند شروع کرد

که توی .... ثبت اقدامنا....موج انفجارهای پی در پی، زمین را زیر پایشان می لرزاند.سوره بقره را می خواندند 231هر دو آیه . شد

حس میکرد و پهلویش می  داغی خون را از روی گونه طرف چپش. دهانش تمام شد، انگار یکی با پتک کوبید توی کله اش

 (.299-292: 4934محمودی، )« یادش به علیرضا افتاد، و هرچه او را صدا زد جوابی نشنید. سوخت

 .به درجه عظمای شهادت نائل شد( س)در حین عبادت و در روز شهادت حضرت فاطمه« علیرضا هاشم نژاد»و اینگونه    

 ارتباط شهید با زنده ها  1-44

از بین نمی رود، یعنی مرگ نیستی و نابودی نیست بلکه همچون پلی است که انسان را از این دنیا به عالمی انسان با مرگ    

ذکر زنده به حیات »خداوند متعال. زنده بودن شهید به معنای بهره مندی از جایگاهی رفیع در برزخ است. دیگر منتقل می کند

 (431:بقره)« 4ابدی برای شهید می آورد

                                                           
1
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بچه ام همیشه تو فکرمه، ناراحت »:می گفت« علیرضا هاشم نژاد»مادر». ، شهید با زنده ها در ارتباط است«هسجان نبرد»در    

. احوالپرسی کرد. همین دو شب مانده به عید امسال بود که دیدم وارد خونه شد. بشم، شب میاد تو خوابم به درد دل کردن

می دونستم تنهایی و خونه تکونی دم عید برات  ،چیزی نیست: شده؟ گفتچت ... وای بمیرم الهی :گفتم. کمی هم کالفه بود

گونه است که شهادت، زندگی در حال هوشیاری، و آزادی در راه وصول و این   (.236: 4934محمودی،)« سخته، اومدم کمک

 .به هدف عالی تر از زندگی طبیعی بواسطه شهادت است

 :نتیجه

رای جایگاه ارزشی واالیی است که با گسترش فرهنگ شهادت و روحیه شهادت طلبی در شهادت در جهان بینی اسالمی دا -  

جامعه و ترویج آن در بین عامه مردم و به خصوص نسل جوان می توان به نتایج بزرگی در تثبیت و تقویت پایه های دینی و 

 .مبانی اعتقادی و اسالمی رسید

در م لفه های توکل  «نبرد هسجان»که مهم ترین جلوه های آن در رمان . تاصل بنیادین این پژوهش ایثار و شهادت اس  -   

غنیمت شمردن فرصت، دور اندیشی و احتیاط، نترسیدن از مرگ، حس مسئولیت پذیری، حس انسان دوستی، سرعت  به خدا،

ها بیشترین بسامد را م لفه در بین این م لفه  .خلوص و پایبندی به آن، ارتباط شهید با زنده ها نمود یافته است عمل، دعا،

 . های دعا و توکل به خدا دارا بود

که شهادت فقط یک پدیده سیاسی و نظامی نیست، بلکه یک فلسفه وجودی، که یکی از ابعاد آن، جنبه : می توان گفت   

 .و ایثار و شهادت  یک هدف و حکم مستقل است، و حیات شهیدنوعی حیات حقیقی است.وجودی است

 :خذمنابع و مآ

 .قرآن کریم.4

 .شیراز. انتشارات نوید. ایثاروعرفان .4933. اسماعیل پور، محمدمهدی. 2

 .قم.دارالکتاب اسالمی. مصحح مهدی رجایی. غررالحکم و دررالحکم .4933. آمدی، عبدالواحدبن محمد.9

 .سالمیهمکتب ا. تهران.وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه. 4933. حرعاملی، محمدبن حسن.1

 .نشر شاهد. تهران. جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه های شهیدان.4934. شاعری، محمدحسین.3

 .جلد دوم.حماسه حسینی. 4963. شریعتی، علی.6

 .انتشارات وفا. تهران. مترجم سید جواد مصطفوی. بحار االنوار. 4932. کلینی، ثقه االسالم. 3

 .یاران شاهد. تهران. نبرد هسجان. 4934. محمودی، محمد. 3 

 .صدرا. قم(. عج)فیام انقالب مهدی. 4963.مطهری، مرتضی -3

 (.بررسی عناصر و م لفه های ایثاروشهادت در ادبیات داستانی کودک و نوجوان) پایان نامه. مرتضوی، سید حسن -41

                                                                                                                                                                                     
1
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 عرفانی ادبیات و مقامات ها آموزه در هدایت الگوی برترین ،(ص)محمد حضرت
 دیجنی فائزه

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اسالمشهر

 چکیده

 خود تعالی مسیر از ها، شائبه و ها غرض به شدن آلوده با ارزشمند، فکری مکاتب اغلب اصالت که کنیم می زندگی عصری در

 رسیدن همانا که ودمقص سر به را خود رهروان و عالقمندان تا نیستند قادر فکری مکاتب این دیگر متاسفانه و است شده خارج

 و نمانده نصیب بی ها آسیب این از نیز اسالمی تصوف و عرفان میان این در. برسانند باشد می دوست حضرت بندگی مقام به

 اقتدا همچون، اسالمی، عرفان بنیادی اصول کتمان و انکار مقام در نوظهور، عرفانهای لوای تحت که هستیم مکاتبی ظهور شاهد

 برامده اسالمی عرفان رهروان و سالکان تمامی برای کامل، الگویی مقام در اکرم پیامبر واالی و رفیع ایگاهج و نبوی سیره به

 سعی عرفانی، و اسالمی اصیل منابع به رجوع با اسالمی عرفان پژوهان دانش و متخصصان تمامی تا است واجب میان این در.اند

 و دانشجویان ساختن آشنا با و نموده( ص)مصطفی محمد حضرت آدمیان، فخر االنبیا، خاتم حضرت شامخ مقام شناساندن در

 و سیره و شریعت هایپایه بر اسالمی عرفان که گردد مسلم همگان بر تا گردند موجب حضرت آن بارز صفات با اسالمی جامعه

 از را عرفا گیریبهره عرفانی، ادبیات منابع از برداری نمونه  با تا بوده آن بر پژوهش، این. است شده بنا( ص)اسالم پیامبر کالم

 مخاطب به را حضرت آن جایگاه و نقش و نموده شفاف کامل طور به سلوک مقامات و مراتب و اندیشه در پیامبر اعمال و گفتار

 قبیل از تصوف اصطالحات از بعضی توضیح با و نموده بندی جمع را هاداده تحلیلی، -توصیفی ایشیوه با و نماید معرفی

 مقامات این دارنده و آغازگر و رهبر اولین را پیامبر متصوفه، که است داده نشان نمونه، عنوان به تمکین و اخالص فقر، جاهده،م

 همه دید از تردید، قابل غیر مستندات بر بنا و.باشدمی انسانی کمال سوی به حرکت برای انها کامل الگوی ایشان و دانند می

 است برتر پیامبران دیگر از او روحانی مقام و است آدمیان برترین و بهترین اسالم پیامبر ایران، وفتص و عرفان معتبر هایکتاب

 .  است واجب طریقت این سالکان همه بر او هایسنت از پیروی و او از متابعت و

 .فقر اخالص، تمکین، مجاهده، عرفانی، ادبیات ،(ص)اسالم پیامبر :ها کلیدواژه

 :سخن نخست

 .به عنوان برترین الگوی ممکن در سلوک و مقامات صوفیه است( ص)لی این پژوهش تأثیر سیره و گفتار رسول اکرممسئله اص

کند تا با بررسی ریشه های اعتقادی در این برهۀ زمانی که عرفان ها نوظهور در جامعه ما جوالن می دهند ضرورت ایجاب می

 . اسالمی پیدا شود -نیصوفیه، شناخت بیشتری نسبت به عرفان و تصوف ایرا

گویند هدف این مقاله نیز رسیدن به این امر است که صوفیه عالوه بر آن که با عشقی غیر قابل وصف از پیامبر خود سخن می

بهترین و قدیمی ترین منبعی که به . دانندبا جدیت، ریشه تمام مقامات سلوک را برگرفته از اصول دین اسالم و سیره نبوی می

 «و چگونگی اقتدا به او( ص)اسوه بودن رسول خدا»پرداخته فصلی در کتاب اللمع ابونصر سراج است با عنوان  این موضوع

ا های جدید نیز چند مقاله تخصصی در این زمینه وجود دارد از جمله؛ مقاله ای بدر پژوهش. 461-493: 4933سراج، )

ای دیگر که به صورت کلی سیره پیامبر را و مقاله( 4936اکبری، )های سیره و گفتار پیامبر محوریت توجه سنایی به همۀ جنبه

 را تصوف و عرفان گفته، مقاله مذکور منشأ سخن تصوف و عرفان پیدایش داند و دربارهمعیار عرفان اسالمی در متون ادبی می

 (4936غالمحسین زاده،) .داندمی( ص)اکرم رسول سیرت و قرآن منحصراً

-یک اندیشه و مکتب فکری، دارای اصول و تفکراتی است که شناختن آنها به شناخت این مکتب می عرفان اسالمی به عنوان

هر جریان فکری، الگوهایی دارد که بر اساس آن روش و خط مشی خود را تعریف می کند  یکی از مهم ترین الگوهای  .انجامد

اصول خود به ویژه مهم ترین  صوفیه در همۀ. ن استعرفان اسالمی، پیامبر اسالم، سخنان آن حضرت و اعمال و رفتار ایشا

  .دانندمقامات و منازل راه سلوک، رفتار و گفتار پیامبر اسالم را سرمشق و آغاز گر هر یک از مقامات  می

بر دیگر پیامبران برتری دارد و خوش خلقی و کرامت و سایر حسنات او ( ص)در نوشته های عرفان اسالمی حضرت محمد

توان های فارسی نیز میاین مسأله را در مقدمه اکثر مثنوی. شود و ذکر او سبب التذاذ نویسندگان استادآوری میپیوسته ی
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و احادیث او زینت بخشِ بهترین و ارزشمندترین آثار . های زیبای نظم و نثر فارسی استمعراج رسول اکرم یکی از جلوه. دید

 .ادبی است

جویند؛ توکل را از او ی نبوی امتثال میکنند، به کالم و سیرهز مقامات و منازل سلوک میدر اغلب مکاتب صوفیه وقتی سخن ا

خود و پیران خود را به واسطه، مریدِ ( 33: همان)کنندو در مقام صبر از حدیث او احتجاج می(31: 4931فروزانفر،)اندآموخته

از این ( 333: 4934الهیجی، . )است( ص)رید پیامبر اکرمدانند که آن حضرت نیز ممی( ع)ائمه شیعه و در نهایت حضرت علی

مبدأ سرّ والیت است و سلسلۀ ( ع)برخی از آنان معتقدند حضرت علی. است( ص)رو نخستین مرشد راه حقیقت حضرت محمد

 (231: همان.)رسد و از او به حضرت رسالتجمیع کامالن اولیاء اهلل به او می

محوریت ( ص)مونه هایی از مقامات و حاالت صوفیه و نگرش آنان به جایگاه پیامبر اسالماین جستجو کوشیده است با بررسی ن

شایان ذکر است که صوفیه از این رهگذر به اثبات حقانیت مکتب فکری خود  .نقش پیامبر در تفکر و روش صوفیه را اثبات کند

 . پردازندنیز می

 :تب صوفیهبه عنوان باالترین مقام در مک( ص)جایگاه حضرت محمد 

صوفیه حال و مقام روحانی پیامبر را از همه آدمیان جهان باالتر و برتر می دانند و حتی معتقدند روح مصطفی بود که در گل 

. نرسید، هر که ادعا کند که کسی از مقام او گذشته یا خواهد گذشت، کافر است( ص)هیچ کس به مقام محمد. آدم دمیده شد

اند، و بر همه برگ همۀ درخت های بهشت را به نام  او کاشته(333: 4934عطار،.)ی انبیاستدرجهی اولیا بدایت نهایت درجه

 (913: همان).ها نام اوست، همه چیز به نام او آغاز شده و پیامبری به او ختم شده است، از این رو خاتم النبیین است

به اضافت باز . حالی شدی برتر از آن، پس از آن بی نیاز شدیدائم اندر باال بود چون از حالی به ( ص)پیغامبر»: گویدقشیری می

پیامبر اسالم ( 31: 4934قشیری، )«.دائم حال او اندر زیادت بود و مقدورات خدای را از الطاف، نهایت نیست. آنچه رسیده بود

 : به مرتبه نزدیکی به خدا و مقام قاب قوسین و مکالمه حقیقی با حق رسید تا جایی که فرمود

 (2،ج211: 4966صدرالمتألهین، )« مرسل نبیّ ال و مقرب ملک فیه یسعنی ال وقت اللّه مع لی»و  « الحقّ رأى فقد رآنی من»

 :ای در بسیاری از آثار صوفیه شده که این احادیث مضمون شاعرانه

 (   9311ش،4، ج411: 4933مولوی،.)چون ابیت عند ربی فاش شد            یطعم و یسقی کنایت ز آش شد

دانند و به استناد حدیثی از او پیدایش او را از قبل از عالم و آنان وجود پاک پیامبر اسالم را خالصه و نقاوة همۀ پیامبران می

 :آدم

 نام احمد نام جمله انبیاست               چون که صد آمد نود هم پیش ماست

فروزانفر، .)دارد« کنت اول النبیین فی الخلقِ و آخرهم فی البعث» و« کنت نبیّاً و آدم بین الماء و الطین»که اشاره به حدیث

4931 :31  ) 

( ص)بینیم ؛ جبرئیل خود را حریف محمدنظیریش را میدر مثنوی موالنا هم چون دیگر آثار عرفانی وصف پیامبر و بی

نظیر جمال او در دو عالم بی( 9314، 1همان، د)گذردمی حضرت از مقام جبرئیل در( 9312، 1، د644: 4933مولوی،.)نمیداند

توان به مقام معنوی او آن هم با صد سال جهاد نیز نمی( 922، 4، د41: همان.)او اولوااللباب است( 636، 6، د341:همان)است

، 4، د23: همان)او مهتر دیگر پیامبران است و نامش در انجیل آمده(339، 1، د313: همان.)در دوره طفولیتش دست یافت

         .که نشانگر عظمت پیامبر در متون عرفانی است... و (323

غایتِ کیدِ نفس، غایتِ درجاتِ مصطفی و غایت : داند جز سه چیزگوید که نهایت همه چیز را میخرقانی می  

 (61: 4933خرقانی،.)معرفت

شد و با شام وارد شطّ حیات میبیند که ششصد بال داشت و صبح و پیامبر اسالم حقیقت جبرییل را در سدرة المنتهی می

او در . کردشد و از قطرات آب پراکنده شده، خدا فرشتگانی فزون از شمار خلق میهای خود از آن خارج میتکان دادن بال

 ،معراج، آدم را در آسمان اول دید و یحیی و عیسی را در آسمان دوم و یوسف را در آسمان سوم و ادریس را در آسمان چهارم

بدیهی است شط حیات ( 234: 4939کربن،.)را در آسمان پنجم، موسی را در آسمان ششم و ابراهیم را در آسمان هفتمهارون 

آسمان .  ی فیض به موالید و عناصر استهمان اتصاالت عالم غیب به عالم ظاهر است چون جبرییل همان عقل دهم و واسطه
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لکان است و از آن جا که پیامبر از همه برتر است با اشراف جایگاهی که نیز در واقع نیروی روحانی و مقام و منزلت معنوی سا

 .یابدمقام دیگر پیامبران و حتی فرشتگان مقرب را در می ،دارد
نگرند اما اصل او را و مردم به او می« قد جاءکم من اهلل نورٌ و کتابٌ مبینٌ»ی صوفیه معتقدند پیامبر نور است و مصداق آیه

: 4934عین القضات،).ی آفتابِ وجود اوی حقّ است و دنیا سایهاو سایه. «اهم ینظ ر ونَ إلَیک وَ هُم ال یُبصِرونو تر»بینندنمی

مهتر ما از »: گویدسمعانی می( 431: 4931شفیعی کدکنی،.)پیامبر علمی دارد که جبرییل و میکاییل از آن آگاه نیستند( 213

حضرت محمد در عرفان معشوقی است که عالوه (  33: 4932سمعانی، )« .ترمم فاضلهمۀ مهتران بزرگوارتر است و ما از همۀ ا

 : خوردتنها انسانی است که خداوند به جان او سوگند می ،ستایندبر آن که متصوفه او را می

خطاب ( 3،ج92: 4934میبدی،)( ص)خداوند به زندگی هیچ یک از آدمیان سوگند یاد نکرده است، مگر به حیات محمد

به صفا و مودت او . والقرآن المجید اشاره به آن است« ق»به او رسیده، خداوند به قوت دل او سوگند یاد کرده که « لعمرک»

به روی و موی او قسم یاد « ال اقسم بهذا البلد»و القرآن ذی الذکر، به قدمگاه او سوگند خورد که « ص»: قسم یاد کرد و گفت

 (3،ج232: همان)« والضحی والیل اذا سجی»کرد که 

  (:ص)مجاهده در سیرة پیامبر اسالم 

سالک باید سختی های راه و هر , مجاهده به معنای کوشش و سعی بسیار است و در طریقت از مهم ترین ارکان عرفان است

ت، ریاضت، رسد را به جان بخرد تا در طریق استوار گردد، مجاهدت در عرفان با ریاضت هم راستا اسآنچه از مصایب بر او می

کوششی با رنج و تعب است و انجام کارهای توان فرسا برای تهذیب نفس؛ در عرفان با معنای پرهیزکاری، احتراز، اجتناب و رنج 

-پیامبر اسالم چون پادشاهان زندگی نمی( دهخدا، مدخل ر)بدن آمده است همچنین گوشه نشینی توام با عبادت و کفّ نفس

داد، نعلین خود را دادند پیامبر با دست خود به شترش علف میزندگی را به تنهایی انجام میی امور سخت و آسان کرد همه

داد، از شد او را یاری میخورد، اگر خادم از آسیاب کردن خسته میدوخت، با خادمش نان میاش را میکرد، جامهتعمیر می

 (416: 4934یری،قش)کردکرد و درویشان و توانگران را دستگیری میبازار خرید می

صوفیه معتقدند رسول اکرم در حال قرب حق و رسیدن به سرمنزل مقصود، مجاهدت بسیاری کرد و ریاضت های زیادی به 

های زیاد و عبادت های بیش از حد؛ از جانب خداوند وحی آمد که های طوالنی و شب بیداریجان خرید و با تحمل گرسنگی

« لعمرک»گویند که پس از خطابو گاهی می( 263: 4936هجویری،!)که خود را هالک کنیقرآن را برای آن بر تو نفرستادیم 

 (همان.)پیامبر چنین مجاهده ورزیدند

 :دیگر تفسیر های قرآن نیز م ید این مطلب است

 و علیه اللّه لىص اکرم رسول فرمودند نموده روایت السّالم علیهما صادق امام و باقر امام از بصیر ابى از به سندى قمى تفسیر در

 است محمد یا طى به لغت که( طه) آیه و نمود ورم او پاهاى این که تا ایستاد مى خود پاى انگشتان بر به نماز قیام هنگام آله

 ( یَخْشى لِمَنْ تَذْکِرَةً إِلَّا  لِتَشْقى الْق رْآنَ عَلَیْکَ أَنْزَلْنا ما) شد نازل

 و علیه اللّه صلى اکرم رسول که شده روایت فرمود(  یَخْشى لِمَنْ تَذْکِرَةً إِلَّا  لِتَشْقى الْق رْآنَ لَیْکَعَ أَنْزَلْنا ما) آیه در مجمع تفسیر در

 علیه صادق امام از نیز و شد نازل آیه و شود زیاده تعب و سختى سبب که داشتمی بر را خود پاى دو از یکى نماز حال در آله

در کشف االسرار نیز این ( 3ج436: 4964امین، )همچنین ( 41ج111: ق4111نی، حسینی همدا).است شده روایت السّالم

 (6، ج33: 4934میبدی،)مجاهده تایید شده اما در آنجا آمده این اعمال پیش از فرستادن فرایض بود

اسخ ابوهریره دید، و در پکشید و رنج مینمود برای ساخت مسجد، خشت میپیامبر اسالم رنج بدنی بسیاری بر خود تحمیل می

تو خشت دیگر بردار که سرای عیش، آخرت است و این دنیا سرای رنج ! یا با هریره»: خواست به جای او کار کند، فرمودکه می

روزی حضرت : اندهای بلند مدت هم از دیگر مجاهدات حضرت بود، آوردهداشتن روزه( 263: 4936هجویری، ).و مشقت

رسد از این اول طعامی است که اندر دهن پدرت می»:فرمود( ص)آن برای پدر برد، پیامبر قرصی نان پخت و کمی از( س)فاطمه

 (244: همان)«.سه روز باز

. کنند که باید به آتش ریاضت پاک و صافی شودای وصف میبدن را چون آبگینه ،شودتاکید بسیاری بر مجاهده می ،در عرفان

آینه دل را صیقل دهند تا صافی و نورانی گردد و از اثر آن، نور اهلل پدید آید و این پس از آن به مجاهده  .که این اولین گام است
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: 4934نسفی، .)داند که خدا با همه است و بر همه محیط و آگاهبیند و میآخرین مقام است و سالک در این جایگاه به یقین می

233) 

اهده، ملجم دارد، و البته با او وفق نکند مگر به قدر ضرورت، و باید که پیوسته توسن نفس را به لجام مج»: گویدنجم رازی می

تا تواند خوش آمد او بدو ندهد و در این باب نیک ثبات نماید، که نفس همچون شیر گرسنه است اگر او را سیر کنی، قوت یابد 

یی است؛ باالترین جهادرا مبارزه با های مجاهده از دید پیامبر حق گویکی دیگر از جلوه( 233: 4931نجم رازی،)«.و تو را بخورد

 :قشیری،)« .ی حق پیش سلطان ستمگر استباالترین جهاد گفتن کلمه»: گویدنفس دانسته اند اما عالوه بر آن، پیامبر می

416 ) 

ا اما پس از آن که از تلخیِ تالش و اجتهاد ر( 2،2364،د236: 4933مولوی، )دلِ مجاهد گاهی در بسط است و زمانی در قبض

حاضر است  ،مجاهده گر با رسیدن نور طاعت به جانش :گویدیابد؛ مولوی میمیبه جان بخرد، شیرینی شهود و مشاهده را در

 :مجاهده همان صیقل دادن جان است( 9136، 6، د336: همان)که جان ببازد

 دلی                   غیب را بیند به قدر صیقلی   روشن  اندازه   کسی       هر

 بیشتر آمد بر او صورت پدید            کرد او بیش دید        هر که صیقل بیش

 نیز این توفیق صیقل زان عطا است          گر تو گویی کان صفا فضل خداست         

 (2341 -49، 1، د333:همان)لیس لإلنسانِ الّا ماسعی       و دعا                جهد  آن  باشد همت    قدر

 . بزرگوار یکی از آن هاست اندازه مجاهده او پیداست های پیامبر اسالم که معراج آنها و مشاهدهو از مکاشفه

 :اخالص در کالم پیامبر

در اصطالح،اخالص ترک ریا . روداخالص، به معنی خالص کردن و برای رساندن مفهوم دوستی خالص و پاکی عقیده به کار می

ت که نخواهی هیچ کارت شاهدی جز حق در طاعات است و رهایی قلب از هر آنچه که صفا و پاکی آن را بیاالید، اخالص آن اس

 (3: 4931جرجانی،).داشته باشد پس اخالص، صفای اعمال از کدورت ها است

 :باالترین اخالص، اخالص پیامبر اکرم است؛ در تعریف صوفی چنین آمده است

اندوه او اندوه داوود، فقر تسلیم او تسلیم اسماعیل،  ،صوفی دلش چون ابراهیم سالمت از دوستی دنیا و به جای آورنده فرمان» 

 (913: 4934عطار، ) «(ص) او فقر عیسی، صبر او صبر ایوب، شوق او شوق موسی در وقت مناجات، اخالص او اخالص محمد

 :کنندصوفیه در تعریف اخالص حدیثی قدسی از پیامبر نقل می

محمد )همچنین(23: 4934وردی،سهر.)اخالص سرّی است از اسرار الوهیت، که ودیعت نهم در دلی که محبوب من شد

 .گیردکه با این وصف اخالص به عنایت حق در دل سالک جای می( 693: 4933منور،

-اخالص را در آمدن از تفرقۀ خاطر دانسته (9324، 4،د493: 4933مولوی،).آموخت( ع)به عقیده موالنا اخالص را باید از علی

 (2، ج342: 4963خوارزمی، )داندرا نفی صفات از حق تعالی می موالی متقیان کمال اخالص( 33: 4933حسن زاده، )اند

آن علمی است که مقارن : انددر تأویل این حدیث گفته. برداز علمی که نفع نداشته باشد به خدا پناه می(  ص)پیامبر اسالم

عمل است و توفیق  کلید اخالص و عالمت آن، قبول شدن( 933: 4933امام صادق، .)عمل نباشد و از اخالص خالی باشد

 ( 131: همان.)اخالص رضا و خشنودی پروردگار

رسول .)داندپیامبر نیز درستی کارها را به نیت می( 9،ج663: 4933غزالی،.)اصل اخالص برابری ظاهر و باطن آدمی است

پس ( 3آیه :33بینهال.)در قرآن کریم نیزبندگان مأمور به کاری نیستند جز خدا پرستی و طاعت به اخالص( 164: 4939اکرم،

 .های دینی و کالم نبوی استاخالص نیز که یکی از صفات اصلی سالک به شمار میرود برگرفته از آموزه

 :رسول حق در مقام تمکین

تمکین به معنای پابر جا کردن و قدرت و نیرو و توانایی دادن است، در اصطالح عرفان پایدار شدن کشف حقیقت است که با 

 (233: 4939سجادی،.)شوددر محل قرب و نزدیکی به حق میسر می گیر شدن قلبجای

از . گرددکند و صاحب تمکین به نور وحدت درخشان میآورد و روح را در نور ذات غرق میتمکین دل را از حجاب ها در می

 ( 431: 4936سهروردی،.)اندی مشاهده و عین الیقیناند در مرحلهاین رو آنان که به این مقام رسیده
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چون موسی از مناجات بازگشت با وی : گوینددانند و میی مقام تمکین در بین دیگر پیامبران میعرفا پیامبر اسالم را دارنده

چون از حضرت مشاهدت بازگشت با وی نور ( ص)نور هیبت بود و عظمت، الجرم هر که در او نگریست نابینا گشت، باز مصطفی

( 3،ج931: 4934میبدی،)آن مقام اهل تلوین است و این مقام ارباب تمکین. ینایی وی بیفزودانس بود، تا هر که در وی نگرید ب

: 4936هجویری،)رسول متمکن بود از مکه تا به قاب قوسین در تجلی بود از حال برنگشت و تغییر نیاورد: گویدهجویری می

133 ) 

. ا صاحب تمکین چون رسیده و متصل است به یک حال استکند؛ امرسد در او اثر میتری به دارنده تلوین میوقتی حال قوی

که در مقام تلوین بود وقتی از شنیدن کالم خدا باز گشت نیازمند ( ع)پس پیامبر همچنان که به معراج رفت، باز آمد اما موسی 

را به حال زلیخا تشبیه  تغییری پیامبر پس از معراجصوفیه بی. آن بود که روی خود را بپوشاند، چون حال در او اثر کرده بود

مکان متعلق به اهل کمال است که به (  422: 4934قشیری،.)کنند که چون صاحب تمکین بود، همه دست بریدند جز اومی

تر است؛ زیرا وطن گزیدن حال در قلب است و تربیت آن، بدون عالی« مقام»مدد تمکین بر احوال خود مسلط هستند، مکان از 

: 4932روزبهان،)اصل مکان نیز شهود حق در سرّ قلب است به صورت تجلی همیشگی. ر غیب پدید آیدآن که دگرگونی در نو

 ( 214: 4936سهروردی،.)در عرفان، مشاهده تنها برای دارندگان تمکین ممکن است( 313

 :فقر محمدی 

یک چیز است و آن خدا است، و زمانی گوید که نیاز واقعی تو تنها فقر نداشتن چیزی است که نیازمند آنی، عرفان به انسان می

 .داردکه سالک به فهم این نکته برسد، گامی بلند در راه سلوک برمی

است که داشتن را به نداشتن ترجیح « قانع»ابتدا  ،از معنای فقیر به معنی مضطر از نداشتن و حریص به داشتن که بگذریم

است، که نه رغبتی به دریافت مالی دارد نه از آن نفرت دارد و از « راضی»شود، بعد دهد و اگر مالی آسان به او برسد شاد میمی

جوید و از وجوش گرداند و نفرت میاست که اگر مالی به او برسد از آن رو برمی« زهد»بیند، و در نهایت وجودش آزاری نمی

ی موجودات است، آن اعراض از همه زهد اولین مقام تصوف است که( 1، ج923: 4939غزالی، )است « زهد»بیند، این آزار می

عین )دهدپس از آن که صفات حق تعالی صوفی را از صفات خود صفا دهد و زاهد و صوفی حقیقی شود، فقر روی می

هر که به حقیقت فقر نرسد به حقیقت تصوف ( 43: 4936سهروردی،)بنیاد تصوف بر فقر است( 949: 4934القضات،

 ( 13: همان)نرسد

فقر، که ( 991: 4934نسفی، .)کندتقسیم می ،را در چهار مرتبه  فقیر حریص، فقیر قانع، فقیر صابر و فقیر شاکرنسفی نیز فقیر 

گردد آن که از فقر به فنا رسد، به دم عیسوی زنده می. بیشتر اوقات با لفظ فنا همراه است، آخرین مرحلۀ سلوک است

غنا را تنها ( 2933و  2912، 4، د33: همان)بزرگی در آن پنهان استفقر، فخر است و هزاران (4341، 4، د39: 4933مولوی،)

و در نهایت وقتی که سالک از فقر به زیور (31و  2939،  4،د31:همان)توان دیدتوان جست و نور الهی را در آن میدر فقر می

 (639، 3، د612:همان.)است( ص)شود و این تأویل الفقر فخری پیامبر اکرمسایه میفنا آراسته گردد، محمد وار بی

به « صبر»به اسحاق، « رضا»به ابراهیم،« سخاوت»دانند که اقتدا به هشت پیامبر است؛بنای تصوف را بر هشت خصلت می 

؛ که خدا (ص)به محمد« فقر»به موسی و « پوشیدن صوف»به عیسی، « سیاحت»به یحیی،« غربت»به زکریا، « اشارت»ایوب، 

ین را به او فرستاد و گفت محنت بر خود منه و از این گنج ها تجملی برای خود بساز، در پاسخ ی گنج های روی زمکلید همه

بیشتر اهل بهشت : فرمایدمی( ص)پیامبر(13: 4936هجویری،.)یک روز مرا سیر دار و دو روز گرسنه! خدایا. خواهمنمی: گفت

 ( 994: 4934نسفی،.)درویشان بودند

 121: 4939اسالمی، )رجوع شود به. .رای تفسیر و شأن نزول فرستادن گنج های روی زمینو ب( 1، ج143 :میبدی،)همچنین 

 (433: 4939ذکاوتی،)و ( 124و 

اگر خدا را به چیزی سوگند )لَو ا قسِمُ عَلَی اللّه ألبرّه : است و این حدیث پیامبر که فرمود( ص)از دید عرفا، فقر، مقام محمد

دانند، از آن رو که درویش کسی است که از ارفاق و س ال محروم باشد و این که او می را مصداق فقر(بدهم خواهد پذیرفت

 (932: 4934کالبادی،)یعنی خودِ پیامبر، خدا را به چیزی سوگند نداد.. .پیامبر فرمود اگر
 متابعت از پیامبر و درود فرستادن بر او
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( 32و  63: همان)و جز متابعت از او راهی به خدا نیست (63: 4934قشیری،.)نشانه دوستی خداست( ص)متابعت از رسول خدا

 .و  همنشینی با رسول نیازمند متابعت از سنت و رعایت ظاهر علم شرع است

مریدان بوسعید به سفارش او هر شب آدینه هزار بار بر پیامبر صلوات فرستادند و به برکت آن، آن حضرت را به خواب دیدند که 

کشید و اجازه ورود به آنها نداد و فرمود نیایید که ش او نشسته و دست بر فرق سر دخترش میدر پی( ع)حضرت فاطمه زهرا

از آن جا : گویدداند و به مریدان میبوسعید تدبیر اندیشی را در زیرکی می( 613: 4933محمد منور،.)سرور زنان عالم اینجاست

نبوده است پس تدبیر از او بخواه و هر چه او گفته به کار ( ص)د تر از محمای زیرککه از اول پیدایش تا انقراض دنیا آفریده

خواهد پس از یکسال عبادت، و آن که از خدا رسیدن به مرتبه بوسعید را می( 639:همان.)گیر و از هر چه نهی کرده، دوری کن

 (393: همان)گوید که بوسعید از عمل به حدیث پیامبر به این درجه رسیدهاتفی در خواب به او می

تأسی ( ص)آید و عرفا در هر مدخلی از آداب و شرایط و مقامات و حاالت، به پیامبر میتمام آموزه های عرفانی از شریعت بر

آغاز هر . مشحون از احادیث و سیره نبوی است... .جدا از آثار منثور فارسی؛ مثنوی موالنا، حدیقه سنایی، آثار عطار و.جویندمی

-نام او دوزخ را می. اشو خاندانش است و حسن ختام آن  سالم بر او و شجرة طیبه( ص)درود بر محمد کالم پس از نام خدا با

 (213: همان).کسی که خاک پای او شود و از آن او باشد پادشاه و کامکار است(216: 4933سنایی،.)گریزاندرماند و دیو را می

قناعت را (614، 2، د431: 4933مولوی، )داندمان را در صبر میکند و ایدر ادب عرفانی فارسی اوست که توصیه به صبر می

و وجود او  در توفان های زمانه چون کشتی نوح است، که هر که به آن دست یازد را (3،2933، د313: همان)داندگنج می

 ( 911: همان)و (144: 4939رسول اکرم،)و نیز نگاه شود به (393، 1، د131همان، .)دهدنجات می

( 111: 4934نسفی، .)ب رستگاری دنیا و آخرت است ؛ مقلد پیامبر خود شدن و متابعت شریعت او کردن استآنچه سب

 (36: 4932سمعانی، .)رود دوست من است( ص)خداوند فرموده هر که بر پی محمد:  سمعانی نیز می گوید

 :سخن آخر

ونه برداری از منابع عرفان و تصوف ادبی فارسی، بهره در این پژوهش با توجه به آنچه توضیح داده شد سعی شده است تا با  نم

گیری عرفا را از گفتار و اعمال پیامبر در اندیشه و مراتب و مقامات سلوک به طور کامل، شفاف نموده و نقش و جایگاه آن 

 .حضرت را به مخاطب معرفی نماییم

ل شده، از بزرگان و مشایخ طریق، در تمامی مکاتب بر این اساس مطابق با کتب معتبر عرفان اسالمی و روایت های مستند نق

صوفیه اعتقاد بر این است که پیامبر اسالم، پیامبر نور و رحمت و اطاعت از او بر همگان واجب است و هیچکس قادر نیست، 

، نقش و جایگاه شامخ آن حضرت را در تبیین مسیر صحیح و شیوه رهروی سالکان در رسیدن به مقام بندگی حضرت دوست

 .انکار و بر آن شبهه وارد آورد

از سوی دیگر صوفیه معتقد است که تخصصی ترین  مراحل سلوک که تزکیه نفس و سیر الی اهلل است منطبق بر اصول شریعت 

در . اسالمی قرار دارد و سالکان و رهروان کلیه مکاتب صوفیه، در مسیری منطبق بر شیوه و روش نبوی گام بر می دارند

صوفیه اعتقاد دارد که وجود نازنین آن  ،در میان سایر پیامبران مبعوث شده( ص)جایگاه پیامبر اعظم اسالم خصوص مقام و

حضرت، قبل از عالم و آدم بوده و هست و به برکت وجود ایشان است که خلقت معنا یافته و نیاز آدمی به داشتن الگویی کامل 

گوهر وجود  ،و مهمتر از همه، آن که .امل و جامع تامین گردیده استبرای گام برداشتن به سوی بندگی حضرت حق به طور ک

با ارزش آن ختمی مرتبت چنان موجب اعتبار است که در تمامی مکاتب و  فرق صوفیه برای اثبات حقانیت خود سلسله پیران 

ت وجود آن نازنین را برای و از جانب آن حضرت به پیامبر منتسب می کنند تا با این کار برک( ع)طریق خود را به حضرت علی

توان چنین پس در نهایت با جمع بندی آنچه آمده می.خویش به ارمغان آورده و به وجود با وجود ایشان خود را معتبر نمایند

 :نتیجه گرفت که

 .دانندگویند و او را واسطه فیض خداوند بر این عالم و آدم میتقریبا همه متصوفه عاشقانه از پیامبر خود سخن می -4

 .پیامبر اسالم پیامبر نور و رحمت است و اطاعت از او بر همگان واجب است -2

 .دانندصوفیه تخصصی ترین  مراحل سلوک را جدا از شریعت و راه نبوی نمی -9

 . قبل از عالم و آدم بوده و هست( ص)پیامبر اسالم -1
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و از جانب آن حضرت ( ع)علی همه فرقه های صوفیه برای اثبات حقانیت خود سلسله پیران طریق خود را به حضرت -3

 .رسانندبه پیامبر می

 :      نامهکتاب
 تهران . اسوه. 4931 .ایالهی قمشه .قرآن مجید      

 تهران  .نی .شأن نزول آیات. 4939. اسالمی، محمد جعفر       

-414صص3ش. ادبیات فارسیپژوهش زبان و . در ذهن و زبان سنایی( ص)بازتاب شخصیت پیامبر اعظم. 4936. اکبری، منوچهر 

433 

 تهران .پیام حق. گیالنی، عبدالرزاق .مصباح الشریعه. 4933 .(ع)امام صادق

 تهران. نهضت زنان مسلمان .مخزن العرفان در تفسیر قرآن. 4964. امین، سیده نصرت

 تهران .ناصرخسرو .ابن عربی، محمد بن علی .تعریفات جرجانی .4931 .جرجانی

 تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .ممد الهمم در شرح فصوص الحکم. 4933. حسن زاده آملی

 تهران. فروشی لطفیکتاب. بهبودی، محمد باقر .انوار درخشان. قمری 4111 .حسینی همدانی

 .تهران. کومش.حقیقت، عبدالرفیع. مقامات شیخ ابوالحسن خرقانی. 4933. خرقانی 

 تهران .مولی .، شرح فصوص الحکم4963 .خوارزمی، حسین

 تهران .نی .ترجمه اسباب النزول. 4939. ذکاوتی

 اصفهان .خاتم االنبیاء .نهج الفصاحه. 4939 .(ص)رسول اکرم

 تهران. طهوری. کربن، هانری. شرح شطحیات. 4932. روزبهان بقلی شیرازی

 تهران .طهوری. فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی.4939. سجادی، سید جعفر

 تهران. اساطیر. محبتی، مهدی. اللمع فی التصوف. 4933. ابونصر سراج طوسی،

 تهران  .زرین .روح االرواح. 4932. سمعانی

 تهران. دانشگاه تهران. مدرس رضوی، محمد تقی. حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه. 4933. سنایی، ابوالمجد مجدود

 تهران.لمی فرهنگیع. انصاری،قاسم .عوارف المعارف. 4936. الدینسهروردی،شهاب

 تهران. سخن .دفتر روشنایی. 4931.  شفیعی کدکنی، محمد رضا

 قم . بیدار. خواجوی. تفسیر القرآن الکریم. 4966. ابراهیمصدرالمتألهین، محمدبن

 تهران .پیمان .تذکرة االولیاء. 4934. عطار، فرید الدین

 تهران  .ریکتابخانه منوچه .عسیران، عفیف .تمهیدات. 4934 .عین القضات

 تهران .علمی فرهنگی. خوارزمی، محمد. ترجمه احیاء العلوم. 4939.غزالی، محمد

پژوهش زبان و ادبیات . سیره پیامبر معیار عرفان اسالمی بازتاب یافته در متون صوفیانه فارسی.4936.غالمحسین زاده، غالمحسین

 33-19صص3ش. فارسی

 تهران . پایا. یاحادیث مثنو. 4931فروزانفر، بدیع الزمان، 

 تهران  .علمی فرهنگی. عثمانی، ابو علی حسن .رساله قشیریه. 4934. قشیری، عبدالکریم

 تهران. طهوری.دهشیری، ضیاءالدین. ارض ملکوت.4931.کربن، هنری

 تهران. اساطیر. شریعت، محمد جواد .تعرف کتاب. 4934.کالبادی، ابوبکر محمد

 تهران .زوار .خالقی و کرباسی. شرح گلشن راز شبستری.  4934.الهیجی

 تهران.سنایی. بدرالدین، حسین. اسرار التوحید .4933.  منوربنمحمد

 تهران .قطره. حمیدیان، سعید. مثنوی. 4933. الدین محمدمولوی، جالل

 تهران.امیر کبیر. حکمت، علی اصغر. کشف االسرار و عدة االبرار. 4934 .میبدی، رشید الدین

 تهران .علمی فرهنگی .ریاحی، محمد امین. مرصاد العباد .4931.نجم رازی
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 سعدی در گلستان نگاهی بر طنزپردازی

 زاده هادی جوادی امام

 هو ادبیات فارسی دانشگاه ارومی دانشجوی دکتری زبان

 عبداهلل طلوعی آذر

 هدانشگاه ارومیت علمی عضو هیأ

 چکیده

ای و سرگرمیِ لحظه ، ایجاد نشاط"طنز"مندان به آثار ادبی، هدف نهایی از پیدایش نوع ادبی در اندیشه و تصوّر برخی از عالقه

-با مروری بر آثار طنزپردازان ادبی از گذشته تا کنون، آشکار می مدّت در جهتِ گذرانِ اوقات فراغت و بیکاری است اماکوتاه

( بخشی آگاهی)تعلیمیِ فردی یا اجتماعی است که با تشویق و تنبیه  -ساخت بسیاری از این آثار، مفاهیم انتقادیگردد که ژرف

سرشار از حکایتهای  "سعدی شیرازی"افصح المتکلمین  اثر گلستانکتاب . شودو تأکید بر رعایت بایدها و نبایدها، همراه می

در این  -گرایی و تأکید بر فضایل بشریبر مبنای مفاهیم انتقادی، تعلیمی، اصالح -طنزآمیزی است که نوعِ طنز پرخاشگرانه 

ر ، در مواردی مبتنی بگلستانهای هنری در طنزهای ابزار سعدی در ایجاد خندهحکایتها بسامد باالیی دارد؛ از سویی دیگر، 

و بخش دیگری نیز بر اساس اصل غافلگیری مخاطب است که  ...(آرایی وانواع جناس، تضاد، واج/ طنز کالمی)های لفظی بازی

و در رفتار شخصیتها با اَعمال و کردار  های منطقی با پاسخهای غیرمنتظره،گوهای میان شخصیتها، در قالب پرسشو در گفت

ی هنری، در جهت ی ابزاریِ سعدی از طنزِ همراه با خندهیت باید تأکید کرد که استفادهدر نها. شود، نمایان میغیرمنتظره

 .های فردی و اجتماعی استاصالح و بهبود الگوهای اخالقی و رفتاری در زمینه

 .سعدی، طنز پرخاشگرانه، طنز کالمی، غافلگیری مخاطب، گلستان :هاکلیدواژه

 : مقدمه

امّا همین واژه (. «طنز».فرهنگ عمید)« سرزنش، تمسخر، طعنه، تهمت و سخن رمز آلود»: ت ازطنز در معنای لغوی عبارت اس

های اخالقی، شعر یا نثری است که در آن حماقت یا ضعف»: شوددر مفهوم اصطالحی، مباحث و مضامین مختلفی را شامل می

« شودبازگو می -یا به تعبیری خودگویانه -مای تمسخرآمیز و اغلب غیرمستقیفساد اجتماعی یا اشتباهات بشری با شیوه

 2و هزل4ها و آسیبهای فردی و اجتماعی، سه نوع ادبیِ طنز، هجودر بازگوکردنِ تمسخرآمیزِ ضعف(. 431: 4939میرصادقی،)

 :داردگیرند که البته میان اصول و ویژگی هر یک از آنها با دیگر نوع ادبی، تفاوتهای اساسی وجود مورد استفاده قرار می

-های افراد و جامعه به کار میها و بدیدر طنز، شوخ طبعی یعنی هر آنچه انسان را به خنده اندازد، برای نشان دادن خوبی»     

برای برشماردن معایب دیگران، سرزنش، نکوهش و مزمّت افراد به  9حال آنکه در هجو نه از شوخ طبعی؛ بلکه از زهرخند. برند

هزل، شوخی نامطبوع به منظور تفریح، نشاط و سرگرمی در سطحی معدود و خصوصی ... شودفاده میبدترین صورت ممکن است

طنز نیز به تمسخرگرفتن عیوب به منظور تنبیه . گیردهجو به منظور تنبیه و از روی غرض شخصی، معایب را به تمسخر می. است

طنز از اقسام هجو است؛ امّا فرق آن با هجو »: است کههمچنین اشاره شده (. 96: 4931حری،)« و از روی غرض اجتماعی است

. طلبانه و اجتماعی مطرح استوآنگهی در طنز معموالً مقاصد اصالح. این است که آن تندی و تیزی و صراحت هجو در طنز نیست

 (213: 4934شمیسا، )« ...ی خصوصی داردحال آنکه هجو، جنبه

-گوی های مختلف تاریخی، آثار ادبی است که نخستین شاعران پارسیرههای مناسبِ طنزپردازی در دویکی از زمینه

(. 441: 4933شریفی و کرامتی،)اندشدهعنوان پیشگامان این عرصه معرفیترمذی به رودکی،شهید بلخی و منجیک:همچون

-بخشی و خوشجهت نشاطرسد که طنز در نخستین مراحل پیدایش خود، ابزار شاعران و نویسندگانِ درباری البته به نظر می

/ مستقیم)انتقاد : ی صِرف، به مواردی همچونآمدِ ممدوحان و مخاطبان خود بوده و به مرور زمان، هدف آن از خنده

 . تغییر پیدا کرده است... سازی جهت اصالح رفتاری وبخشی، زمینه، آگاهی(غیرمستقیم

ی مخاطبان این نوع ادبی، بیشتر ماعی و گسترش محدودههای اجتی تشویقی و تنبیهی طنز با ورود آن به عرصهجنبه

شناس در پی این است که به ارشاد و جامعه». کندشناس عمل مینمایان شده و به عبارتی دیگر طنزپرداز همچون یک جامعه

(. 43: 4933محسنی،)« کردن چه کار باید انجام بدهند و چه نکنندنصیحت پرداخته و به مردم بگوید برای بهتر زندگی
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. ی خود داشته باشدگرایی هنری خود، تالش دارد که سهمی در ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی جامعهطنزپرداز نیز با آرمان

از سویی (. 3: 4934پالرد،)« طنز همیشه به تفاوت میان وضعیت، چنان که هست و چنان که باید باشد، به شدت آگاه است»

خواهد دیگران را نسبت به طنزنویس هم مثل یک واعظ می»: از و واعظ وجود دارد؛ چراکهی طنزپرددیگر، تشابهی بین شیوه

-واعظ عمدتاً می. تر از وضعیت واعظان استتر و ظریفامری تشویق و تقاعد کند، اما موقعیت او در قبال مخاطبانش سخت

داند، می« بد»هایی که او ی رفتارها و انسانرا دربارهکوشد که تقوا را به شنوندگانش بقبوالند، امّا طنز نویس باید خوانندگانش 

پیوسته ناگزیر است که توازن ظریفی را بین ادبیات و زندگی حفظ  ]طنزپرداز[او »: همچنین(. 1:همان. )عقیده سازدبا خود هم

 (. 93:همان)« هرگاه ناکام شود، ممکن است به آسانی در حد یک واعظ یا اندرزگو نزول کند. کند

ی گیرایی و ی بیان ادبی و هنری، جنبهشناس و واعظ، باید بتواند با استفاده از شیوهادیب طنزپرداز، بر خالف جامعه پس

حفظ ی رمز و کنایه با رعایت و طنز، انتقاد اجتماعی است در جامه»: چراکه. تأثیرگذاری سخن خود بر مخاطب را افزایش دهد
 (.434: 4931کابنی،تن)« شناسیهای هنری و زیباییجنبه

گیارد تا عالوه بر صیانت نفس، منظور و مفهوم اصلی خود را به بهره می "خناده"در این میان، هنرمند از ابزاری به نام 

خواهید حقیقت تلخی را به کسی بگویید، طوری بگویید که او به خنده اگر می: گویدجرج برنارد شاو می». مخاطبان انتقال دهد

 (. 3: 4933کرد چگینی،)« شود که شما را خواهد کشتز تلخی مسأله، چنان عصبانی میبیفتد وگرنه ا

ها به تحقیر و تصغیر، تشبیه شخصیت: توان به مواردی از قبیلهای طنزپردازیِ همراه با خنده میی انواع شیوهدرباره  

اشاره کرد که در ساختار طنز با مفاهیم ... و های لفظیحیوانات، دشنام و نفرین، بالهت و تحامق، نقیضه یا پارودی، بازی

، 1برتری طلبی: ی عوامل ایجاد خنده در طنز نیز، چند نظریه از قبیلدر این میان، درباره. انتقادی و تعلیمی نمودِ بیشتری دارند

 (.49-42: همان)مطرح شده است  6تسکین/ ، و رهایی3ناسازگاری یا ناهماهنگی

در طنز تفسیری، » :مورد توجه قرار گرفته است« تمثیلی»و طنز « تفسیری»نز نیز دو نوع طنز ی بیان طی شیوهدر زمینه

در این طنز از کنایه، تمثیل، قیاس و . شوندآور بیان و تفسیر میوقایع و حقایق به طور مستقیم و صریح و البته با نگرشی خنده

در . شودای لطیف و دل نشین تشبیه میواقعیّتی جدّی به واقعه امّا در طنز تمثیلی، حقیقت و. مبالغه و اغراق، خبری نیست

طنز تمثیلی، طنزپرداز برای بیان مقصود و تشدید تأثیر بر مخاطب، با استفاده از قیاس، تمثیل و تشبیهی مناسب و بجا، ضمن 

گروه معارف مرکز ... )دهدمیتنبّه گردد، او را به واقعیّت و حقیقتی عمیق توجه و این که باعث انبساط روح مخاطب می

هدف طنز ». تمثیلی در اولویّت قرار دارد رسد که بیان طنز به شیوهنظر میالبته به (. 93: 4933های صدا و سیما، پژوهش

اثر طنزآمیز ممکن است شوخی، . معموالً اصالح رفتارهای انسانی است؛ امّا لحن آن همیشه به شکل آموزش مستقیم نیست

 (.23 :4931شادروی منش،)« هجو، ریشخند، طعنه یا کنایه را به کار گیرد تقلید، نقیضه،

ها و ، بسیاری از آسیبگلستاندر کتاب ( ق.ه 634-616)ی ایرانی، مصلح بن عبداهلل سعدی شیرازی ادیب بلندآوازه      

چه به صورت شعر  -شنی خندههای طنزآمیزِ آغشته به چاخود را در قالب حکایت های فردی و اجتماعی جامعهناهنجاری

. وی دارد ی زمانهمعهجا پردازی، نشان از دوران خفقان و آشفتگیگنجانده است که این نوع مضمون -انتقادی و چه نثر انتقادی

مردی که در . اندنشان دادهشبهه، کسانی که قصد اصالح معضالت اجتماعی و تهذیت نفوس را دارند، به طنزنویسی اقبال بی»

مانندِ مغوالن را ذکر فجایع بی. دورانی چنان ویرانگر به دنیا آمده و رشد کرده است مردم خویش است، در بحبوحه اندیشه هقلّ

شعر انتقادی که از قرن ششم در ادبیات »(. 411: 4931شعبانی، )« شنیده و از دور و نزدیک، شاهد کشتارهای آنان بوده است

از این . در قرن هفتم و هشتم به علت آشفتگی وضع زمان، میدان مساعدی برای توسعه پیدا کردفارسی رواج فراوان یافته بود، 

« شودایی از غزلیات حافظ بسیار دیده میانتقادهای سخت در آثار سعدی، اوحدی، سیف فرغانی، خواجو، ابن یمین و در پاره

 (.  39: 4932صفا، )

ی این ی برجستههاگونه طنز در گلستان سعدی و نیز شیوههای اینو نمونه های طنز پرخاشگرانهدر این مجال، ویژگی     

 با توجه به طوالنی بودن برخی . های هنری مورد بررسی قرار خواهد گرفتادیب در ایجاد خنده

 .از حکایات، مضمون اصلی آنها، نقل قول شده است

 (ویژگی بارز طنز سعدی)طنز پرخاشگرانه . 4
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داند که خوراندن داروهای ی خود است و از پیش میی فردی و اجتماعیِ مخاطبان جامعهی آشنا به روحیهسعدی، سخنور     

چنانکه خود سعدی نیز . ، امکان پذیر استبخشی و نصیحت، تنها در قالب شهدِ طنزِ آمیخته به طرب و خندهتلخ انتقاد، آگاهی

های شافی را در سِلک پوشیده نماند که دُرّ موعظه... رب انگیز استغالب گفتار سعدی، ط»: گویدمی گلستاندر باب هشتم 

« ...عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند

وده و خنده، ی صِرف و سطحی نبگردد که هدف نهایی سعدی در طنزپردازی، خندهپس آشکار می(. 434: 4931گلستان،)

در آثار بزرگانی چون سعدی، مولوی، حافظ و عبید ...». ابزاری جهت تفهیم و تشویق مخاطبان در رعایت بایدها و نبایدها است

 (. 49: 4934صدر،)«  ای بر مسائل اجتماعیی آالم بشری و زهرخندهای است برای بیان رندانهزاکانی، طنز و هزل زمینه

ای از طنز است که از آن با عنوان طنز تقادی سعدی در طنزسرایی، همسو با اصول و مبانی گونهی تعلیمی و انجنبه    

طنز ... کندهای افراد بشر استفاده میطنز پرخاشگرانه از شوخ طبعی برای نشان دادن مناقب و زشتی». شودیاد می 3پرخاشگرانه

خاطر که معایب انسانی را فرا یادمان آورد؛ بلکه بدین سبب که در  کند؛ نه فقط به اینپرخاشگرانه از ابزار خنده استفاده می

 (.61و  96: 4931حری،)« ی بشری نیز تأکید کندبرابر رذایل، بر فضایل و مناقب پسندیده

 .خندداز سویی بر معایب افراد می                                      

 (.61: همان. )کند تا آن معایب را ترک کننددیگران را تشویق میطنز پرخاشگرانه               از دیگر سو، 

 

 -... آزاری ووستی، مردمدریاکاری، مال: ای تلخ بر معایب فردی و اجتماعی همچونسعدی نیز در موارد بسیاری، با خنده    

رد که ترک این معایب باید در اولویّت بر این نکته تأکید دا -که با بیان سرانجام ناخوش این گونه رفتار و اعمال، همراه است

ی ابزار خنده بر شود که دربردارندهاشاره می گلستانهایی از حکایتهای در ادامه، به نمونه. رفتاری و اخالقی مخاطبان قرار گیرد

 . معایب و نیز تشویق بر ترک آن معایب است

 :خنده بر ریاکاری زاهدان و تأکید در ترک این خصلت ناپسند* 

ماجرای زاهدی ریاکار که در خدمت پادشاه، برای ظنّ صالحیّت در حق خود، کمتر از آن خورد که خواست او بود و در  -    

ای پدر، باری به دعوت سلطان، طعام نخوردی؟ : گفت. صاحب فراست. پسری داشت»... موقع نماز، بیشتر از آن کرد که عادت او

گلستان، )« نماز را هم قضا کن، که چیزی نکردی که به کار آید: گفت. ار آیددر نظر ایشان چیزی نخوردم که به ک: گفت

4931 :33.) 

  : خنده بر فخر فروشی ثروتمندان* 

ای، مناظره در پیوسته که صندوق تربت ما سنگین است و ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچهتوانگرزاده» -    

درویش پسر . به گور پدرت چه مانَد خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر آن پاشیده... تهکتابه رنگین و فرش رخام انداخ

 (.462: همان) «تا پدرت زیر سنگهای گران بر خود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده بود: این بشنید و گفت

های خود شب را به شمارش اموال و داراییی خود برده و تمام حکایت بازرگانی متموّل که شبی، سعدی را به حجره -    

. ای بنشینمسفری دیگرم در پیش است اگر کرده شود، بقیّت عمر به گوشه! سعدیا»: گویددر ادامه، بازرگان می. شودمشغول می

ه هند و ی چینی به روم و دیبای رومی بو از آنجا کاسه... گوگرد پارسی خواهم بردن به چین: آن کدام سفر است؟ گفت: گفتم

 !...ی حلبی به یمن و بُرد یمانی به پارس و از آن پس، ترک تجارت کنمفوالد هندی به حلب و آبگینه

 در بیاابااناای  بیفتاااد  از ستاور   آن شنیدستی که روزی تاجری                          

 «پُاار کند یا خااک گور چشام تنگ دنیااادار را       یا قناعت: گفات                          

 (.443: 4931گلستان، )                                                      

 : شودخنده بر غفلت شخصیت داستان که در نهایت، با آگاهی و اصالح رفتاری وی همراه می* 

تا یکی از خطبای آن بوم که پنهان با »... اشتدپنداشت و فریاد بیهوده بر میآواز میالصوت که خود را خوشخطیبی کریه -    

چنان دیدمی که تو را : ای؟ گفتچه دیده: گفت! ام، خیر بادتو را خوابی دیده: گفت. وی عداوتی داشت، باری به پرسیدن رفتش

واقف  این چه مبارک خواب است که دیدی که مرا بر عیب خود: گفت. آواز خوش بودی و خلق از نَفَست در آسایش بودندی



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 243

« معلوم شد که آواز ناخوش دارم و خلق از نَفَسم در رنجند؛ توبه کردم که از این پس خطبه نخوانم مگر به آهستگی. کردی

 (.494: همان)

 :  خنده بر رفتارهای نامتعارف و اشاره به عواقب ناخوشایند آن* 

ی کند در دیدهبیطار از آنچه در چشم چارپایان می. رفت تا دوا کند ]دامپزشک[مردکی را چشم درد خاست، پیش بیطار » -    

تا بدانی هر ... اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی. بر او هیچ تاوان نیست: گفت. حکومت پیش داور بردند. او کشید و کور شد

: 4931گلستان، )« ...دآن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید، با آن که ندامت برد، به نزدیک خردمندان به خفّت رأی منسوب گرد

461.) 

 : ی مشترک و توصیه به رعایت رفتارهای متعادل بزرگانخنده بر تقابل و تفاوتهای رفتاری در یک زمینه* 

حکیمان دیر دیر خورند و عابدان نیم سیر و زاهدان سدّ رمق و جوانان تا طبق برگیرند و پیران تا عرق بکنند؛ امّا » -    

 (.433: همان)«  ی روزی، کسد که در معده، جای نفس نمانَد و بر سفرهقلندریان چندان بخورن

 :خنده بر بالهت و حماقت برخی از افراد و بیان سرانجام ناخوشایند آن* 

مگر اعتقادی که در حق من دارد زیادت . عابد اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم. عابدی را پادشاهی طلب کرد» -    

 (.39: همان)« که داروی قاتل بخورد و بمرد اندآورده. شود

 های طنزآمیز گلستانایجاد خنده در حکایت سعدی و نحوه. 1

اشاره شد که در بسیاری از آثار ادبی، خنده به عنوان ابزاری در جهت طنزآفرینی مورد استفاده قرار گرفته و هدف   

که در بخش مقدمه به چند  -های طنزپردازیِ همراه با خندهوهسعدی از شی. ی ظاهری استطنزپرداز، مفهومی فراتر از خنده

 :دهدبه طور معمول، دو شیوه را بیشتر مورد توجه قرار می -مورد اشاره گردید

 (.طنز کالمی)های لفظی بازی( الف 

 (. ایتهای ناسازگاری و ناهماهنگی در میان گفتار و رفتار شخصیتهای حکهمسو با نظریه)اصل غافلگیری مخاطب ( ب 

 ( طنز کالمی)های لفظی بازی. 4.1

گیرد؛ از قبیل جا به جا کردن یک نقطه، یک های مختلف صورت میهاست که به شکلدگرگون ساختن چیزها و واژه» 

بر این اساس، عناصر بدیع لفظی از (. 92: 4933کردچگینی، )« ای که باعث خنده شودحرف، یک کلمه یا یک جمله، به گونه

-طنز کالمی را باید خواند و از ریزه». در این شیوه، کاربرد اساسی دارند... انواع جناس، قلب، تضاد، سجع، واج آرایی و: قبیل

انواع : های لفظیِ سعدی از قبیلهایی از انواع بازیدر ادامه، به نمونه(. 33: 4933صالحی، )« های لفظی آن لذت بردکاری

 . شودی در حکایتهای گلستان، اشاره میآرایآرایی و سجعجناس، تضاد، واج

 :جناس مضارع و جناس خطی* 

تاا اینکه مَلِک بر . هماان سنگ را نگه داشت آزار که سنگای بر سر درویش صالحی زد و ویدر حکاایت لشکریِ مردم -    

تو کیستی؟ و مرا این : گفتا. ختدرویش اندر آمد و سنگش در سر اندا»... لشکریِ مردم آزار خشم گرفت و او را در چاه انداخت

چندین وقت کجا بودی؟ : گفت. سنگ چرا زدی؟ گفت من فالنم و این همان سنگ است که در فالن تاریخ بر سر من زدی

 (.33: 4931گلستان، )«  دیدم فرصت غنیمت شمردم چاهتاندیشیدم اکنون که در می جاهتاز : گفت

 :جناس خطی* 

دیدگی، گرم و سرد پختگی، جهان: های خود همچونی پیرمرد بر حُسنرد از دختر جوان و اشارهحکایت خواستگاریِ پیرم -    

در پهلو  تیری زن جوان را اگر: ی خویش که گفتام از قابلهوقتی شنیده»: دهد که؛ ولی دختر جوان پاسخ می...چشیده بودن و

 (.431:همان)« پیرینشیند به که 

 (:مختلف الوسط)جناس زاید *  

اما به فرمان امیر دزدان، جامعه . شاعری که در قلب زمستان، به نزد امیر دزدان رفته و با گفتن ثنا، از وی طلب صله فرمود -    

خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند، . سگان در قفای وی افتادند» ]در این میان[... از وی برکندند و از دِه به در کردند

 (.491: همان)« !...را بسته سنگ اند ورا گشاده سگ! این چه بدفعل مردمند: گفت. عاجز شد .زمین یخ بسته بود
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 :جناس تام* 

بینی این دیبای مُعلَم بر چون می! سعدی: کسی گفت... در بر و قصبی مصری بر سر ثمین ، خلعتیسمینابلهی را دیدم » -    

 (.443: همان)« نبشته است خطّی زشت است که به آب زر: این حیوان الیعلم؟ گفتم

 :جناس مرکب* 

 (. 433: همان)« است نه ایناست، بازی  نیین تو را که خانه: حکیمی گفت. هندویی نفط اندازی همی آموخت» -    

 : تضاد* 

 .شیرینیکند شود؛ مگر قاضیان را که به  ترشی همه کس را دندان به» -

 (.431:همان)«  د از بهر تو ده خربزه زارقاضی که به رشوت بخورد پنج خیار      ثابت کن

 :آراییواج آرایی و سجع* 

ی خویش خودداری کرده و دلیل آن را نفوذ دزدی در پوشش شرح حال چند نفر از سالکان که از پذیرش سعدی در جرگه -

ر سلک صحبت ما منتظم در این روزها دزدی به صورت صالحی برآمد و خود را د... ». دارندصالحان در بین خود، ابراز می

برداشت که به طهارت می رود و  ابریق رفیق ،دزد بی توفیقروزی تا شب رفته بودیم و شبانگه به پای حصار خفته که ...کرد

  3 (.33-33: همان)« ...خود به غارت برد

 (ی ناسازگاری و ناهماهنگیهمسو با نظریه)گیری مخاطب اصل غافل. 1.1  

له یا حادثه طوری باشد که ما أیک مس یهکی از علل خندیدن این است که نتیجی»: کند کهاشاره میکانت، فیلسوف آلمانی، 

غافلگیر شده بیابد و  یعنی خواننده خود را در برابر اموری خالف عادت و انتظار ببیند و شعور خود را. انتظارش را نداشته باشیم

تواند در ی حاصل از آن میاز سویی دیگر، این غافلگیری و خنده .(422-424: 4933 جردی،هاندو بهزادی)« در شگفت بماند

و (. 34: 4931شفیعی کدکنی،)« طنز، تصویرِ هنریِ اجتماعِ نقیضین است». ی اجتماع دو مبحث متناقض و متضاد باشدنتیجه

هایی که ر اثر تضاد و تناقضای است که دخنده». است "ی هنریخنده"ساز پیدایش گونه تضاد، تناقض و غافلگیری، زمینهاین

 (.  36: 4936صالحی،)« دهدکنند رخ میزده میبینیم و ما را غافلگیر و شگفتمی

های غیر منتظره و نیز تضاد و تناقض های منطقی با پاسخی هنری، از پرسشسعدی جهت غافلگیری مخاطب و ایجاد خنده 

ن عادی بسیاری از حکایتهای گلستان را دچار تغییر و تحوّلِ عمدی و گیرد که جریارفتاری میان شخصیتهای داستان بهره می

 .کندهنری می

 های غیر منتظره های منطقی و پاسخپرسش. 4.1.1

 :شودبین جاری میآمیز و انتقادی بوده که از زبان پارسایان و درویشانِ حقیقتبرخی از این پاسخها، طعنه* 

تا در آن یک نفس،  خواب نیمروز تو را: تر است؟ گفتاز عبادتها کدام فاضل: پرسید انصاف، پارسایی رایکی از ملوک بی -

 (.63: 4931گلستان، )« خلق را نیازاری

همچنین در حکایت حجاج یوسف و درویش مستجاب الدعوه، زمانی که حجاج درخواست دعای خیر از جانب درویش را  -     

این دعای خیر : از بهر خدای، این چه دعاست؟ گفت: گفت !خدایا جانش بستان: گفت». شنودای میدارد، پاسخ غیرمنتظره

 (.63: همان)« ی مسلمانان رااست تو را و جمله

 : اصلی داستان است طلبی شخصیتبرخی از این پاسخها، ناشی از زیرکی و فرصت* 

به کشتنش . وزیر را با وی، غرضی بود»... شودحکایت گریختن یکی از بندگان عمرولیث که با بازداشت وی همراه می -     

ی نعمت این به موجب آنکه پروده: ]گویدی گرفتار به عمرولیث میبنده[. اشارت کرد تا دیگر بندگان، چنین حرکت روا ندارند

ش تا در گمان این بنده را بخواهی کشت، به تأویلی شرعی بکخاندانم، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیی، اگر بی

اجازه فرمای تا وزیر را » :]گویدامّا بنده می. انتظار پاسخی معقول داریم[تأویل چگونه است؟ : گفت. قیامت مأخوذ نباشی

بینی؟ چه مصلحت می: وزیر را گفت. ملک بخندید! بکشم، آنگه فرمای تا مرا به قصاص بکشند، تا به حق کشته باشی
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دیده را رها کن، تا مرا در بالیی ی گور پدرت این شوخی پادشاه، از بهر خدای، به صدقها: گفت ]پاسخ وزیر نیز طنزآمیز است[

 (.36: همان)« ...نیفگند

ای پیش مَلِک برد آیم و قصیدهی حجاز به شهر در رفت که از حج همیبافت که من عَلَویَم و با قافلهشیّادی گیسوان می» -     

من او را عید اضحی در بصره دیدم، حاجی چگونه : یکی از ندما گفت. ]گرددسکّه آشکار می امّا آن روی[... امیعنی خود گفته

پدرش نصرانی بود، پس علوی چگونه باشد؟ و شعرش را همان روز در دیوان انوری . شناسممن او را می: دیگری گفت! باشد

! ای ملک: گفت. ]غیر منتظره در توجیه عمل خود پاسخ[...ملک فرمود بزنندش و نفی کنند تا چنین دروغ چرا گفت؟... یافتند

 : گفت ]کندتوجیه می[. بگوی: گفت. یک سخن دیگر در خدمت بگویم اگر راست نباشد به هر عقوبت که خواهی سزاوارم

 دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ  غریبای گاارت ماست پیش آورد                       
 !نده لغوی  شنیدی ببخش         جهاندیده  بسیااار  گاااویاااد دروغگار از ب                   

فرمود تا آنچه مأمول اوست مهیّا دارند تا به . ایتر سخن، تا عمر تو بوده است نگفتهاز این راست: ملک را خنده گرفت و گفت

 (.34: همان)« دلخوشی برود

گیرد کاه او را از قلعه به زیر برد، تصمیم میمال نادرست این قاضی پی میماجرای قاضای عاشق پیشه، که مَلِک وقتی به اع -     

تنها من  این جرم نهی نعمت این خاندانم و ای خداوند جهان، پرورده»: گویداما قاضی می. اندازد تا عبرتی باشد برای دیگران
گلستان، )«  ...ه عفو از سر جرم او برخاستملک را خنده گرفت و ب !دیگری را بینداز تا من عبرت گیرم! ام در جهانکرده

4931 :413- 413.) 

 :برخی از این پاسخها، ناشی از حماقت شخصیّت داستان است* 

: ای که توسط هارون الرشید، حاکم مصر گشته و در کمبود عقل و درایت تا به آن حد بود کهحکایت غالم سیاه چهره -

 ]غالمِ حاکم شده[.ه کاشته بودیم در کنار نیل و باران بی وقت آمد و تلف شدی حرّاث مصر شکایت آوردندش که پنبطایفه»

 (. 31: همان) «...پشم بایستی کاشت تا تلف نشدی: گفت

 رفتارهای غیر منتظره. 1.1.1

 در حکایت ترک سماع سعدی که شیخ اجل ابوالفرج بن جوزی بر آن تأکید داشت و سعدی به دلیل هوا و هوس جوانی از -     

 وی در قبال صدای ناهنجار این مطرب،و شود تا اینکه شبی در مجمع قومی، با مطربی بدآواز مواجه می...زدآن سرباز می

یاران سعدی دلیل این عمل  .کنددهد و او را در آغوش کشیده و شُکر فراوان میدستار و دیناری بر وی می

امشب که طالع میمون و بخت همایون، بدین بقعه »: شنوندمی     چنین پاسخی   شوند و اینی وی را جویا میغیرمنتظره

 (.33-31: 4931گلستان، )« رهبری کرد و به دست این، توبه کردم که بقیّت عمر، گرد سماع و مجالست نگردم

اه ما شد سپرباز، جوانی، به بدرقه همر»... نمودآنان را همراهی می( نگهبان)حکایت سفر سعدی که جوانی به عنوان بدرقه  -     

-امّا چنان که دانی، متنعّم بود و سایه پرورده، نه جهان...زور که ده مرد توانا، کمان او را زه کردندیانداز، سلحشور، بیشچرخ

ما در این حالت، که دو هندو از پس ... دیده و سفر کرده، رعد کوس دالوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده

چاره جز آن  ...تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان ...آوردند و آهنگ قتال ما کردند سنگی سر بر

 (.464: همان)« ها رها کردیم و جان به سالمت بیاوردیمندیدیم که رخت و سالح و جامه

 :تبرخی از این رفتارهای غیرمنتظره نیز، ناشی از حماقت و بالهت شخصیت داستان اس* 

 : ی پیر زن برای نجات ویی جان دادن است و تالش نابخردانهحکایت پیرمردی که در آستانه -     

(.431:همان)« !پیاارزن صندلاش همای ماالیاد        پیاارمااردی ز ناازع مای ناالیاد...»                   

 :تعلیم حیوان چهارپای توسط فردی نادان -     

 داد         بار او بار صارف کرده سعای دایمخاااری را  ابلهاای تعلیاام مای»               

 حکیمی گفتش ای نادان چه کوشی؟        در ایاان ساودا بترس از لاوم الیم                

 (.                                                        433: همان)« نیاااماوزد  بهاایاام  از تااو گفتااار         تااو خامااوشی بیااماوز از بهاایم                
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ای که مشغول کوبیدن میخ بر زیر نعلین خویش بود و امیری ابله از او به اجبار ی صوفیحکایت منظوم سعدی درباره -     

 :خواهد که بر ستور وی نیز نعل بکوبدمی

 اوفت         زیار نعلیان خاویش میخای چند؟آن شنیدی که صوفیی می ک»                

 (.                                          423:همان)«  آستیانش  گارفات  ساارهنگااای         کاه بیاا نعاال بار ستااوری بناد                 

 :پایانی نکته

گذاری شده ی پیرامونی، پایهوی نسبت به مردم و جامعه 3«تعهد ادبیِ»حکایتهای طنزآمیز سعدی در گلستان، بر مبنای       

: نویسدپور به نقل از سیّد ابراهیم نبوی میابراهیمی. انگیزدکه این ادیب را به تالش هنری در جهت بهبود شرایط جامعه بر می

-حاکمان و بزرگان، بتوان از بیاو هنوز امیدوار است که با نصیحت شاهان و ... شوددر سعدی، منزلت طنز به نصیحت بدل می»

کند و خود را شریک و همراه ی خود احساس مسئولیّت میاو در حقیقت، نسبت به   جامعه. اخالقی و فساد و ظلم کاست

شیخ، هنرآفرینی است که با تی  بیان، از تباهی و تزلزل »: همچنین آمده است که(. 3: 4933پور، ابراهیمی)« داندوضعیّت می

-ها را برای رهایی از قید و بند خرافات و فساد، تهییج میکند و با طنزی که در کالم اوست، شعر و انسانجلوگیری میها ارزش

آورد و دشمنان مفسد های اساسی انسانی و اجتماعی آنان را به یادشان میبا برانگیختن نیروی آگاهی همگان، مسئولیت... نماید

ما »: پس(. 414: 4931شعبانی،)«         سازداند، رسوا میی و معنوی جامعه به میدان آمدهو منافقی را که در لباس حکّام مادّ

حکایات طنزآمیز گلستان، در کنار لبخندی که ممکن است . نباید انتظار داشته باشیم که هدف از طنز گلستان، خنداندن باشد

آبادی و دولت)« د و هدف سعدی نیز چیزی جز این نیستبه همراه داشته باشند به صورتی است که ما را به تفکر وا میدار

 (.464: 1391کش، دامن

 :نتیجه

ای وجود دارد که این نوع ادبی را در جایگاهی فراتر از در ژرف ساخت آثار ادبی طنز، مباحث انتقادی و تعلیمیِ نهفته شده -

 . دهدای قرار میخنده، سرگرمی و نشاط لحظه

بر نواقص، معایب و  سو بر محور خندهان سعدی، نمودی واقعی از طنز پرخاشگرانه است که از یکطنز در حکایتهای گلست -

 .آسیبهای فردی و اجتماعی شکل گرفته و از سوی دیگر، توصیه بر ترک آنها دارد

از اصل  و نیز -ی بدیع لفظیدر حیطه -های لفظیی بازیسعدی جهت ایجاد ابزار خنده در طنزهای گلستان، از شیوه -

های جذابیّت هنری گیرد تا بر جنبهی شخصیتهای حکایتها بهره میمخاطب بر اساس گفتارها و رفتارهای غیرمنتظرهغافلگیری

 .و تأثیرگذاری بر مخاطب بیفزاید

های یهای فردی و نابسامانگرایی و پرهیز از ناهنجاریهدف غایی و نهایی طنز در بسیاری از آثار ادبی، ترویج اخالق - 

 .اجتماعی است

 :پی نوشت
 (.4441: 4913فرهنگ عمید، )بدگویی کردن، برشمردن عیب کسی . 4
 (.4443: همان)مزاح، شوخی، سخن بیهوده، سخن غیرجدّی، خالف جدّ . 2
9 .humor noir. 
هنری برگسون مطرح  بر اساس این نظریه که آن را افرادی همچون ارسطو، افالطون، توماس هابس و»: ی برتری طلبینظریه. 1

خندیم چون به ها و عیوب دیگران میما به ضعف. خندیماند، ما در طنز و کمدی به دلیل احساس تفوّق بر دیگران میکرده

 (.42: 4933کرد چگینی، )« نوعی به ما احساس برتری می دهد
ی انگیز است و به  گفتهاسازگاری باشد، خندههر بیانی که در آن ن: شوپنهاور گفته است»: ی ناسازگاری یا ناهماهنگینظریه. 3

« خنددی متفاوت و غیر عادی از اعمال یا افکار وجود داشته باشد، آدم به این ناهمخوانی میهانری برگسون، وقتی دو نمونه

 (.49-42: همان)
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تقاد وی، خنده، آزاد شدن انرژی به اع. این نظریه در قرن نوزدهم در آرای هربرت اسپنسر مطرح شد»: تسکین/ ی آرامشنظریه. 6

کند و جوشی و آرامش است؛ هرچه بتواند از کشاکش روانی جلوگیری میروان که ذاتاً متمایل به کم. رانده شده استعصبیِ پس

 (.49:همان)« لطیفه چون با صرف انرژی اندک، نوعی کامگیری بی دردسر و سریع به ما می بخشد، لذت بخش است
3 .Satire. 
 .مراجعه شود« گلستان طنز سازیبرجسته در بالغت تأثیر»ی ت آشنایی با مباحث تکمیلی در این زمینه، به مقالهجه. 3
 (.4931:4رسولی،)رسالت و تعهّد ادبی، بر مبنای بیان مسائل اخالقی، اجتماعی، انسانی، ملّی، تربیتی و دینی است . 3

 :منابع

ی نامهی ؛ مجله«شناسیای از نکات رواناصر طنزآمیز در کالم سعدی و ذکر پارهبررسی عن»(. 4933. )ابراهیمی پور، زهرا -

 . 21-3 ؛، 32:شماره پارسی،

 .صدوق: تهران، طنز و طنزپردازی در ایران(. 4933. )جردی، حسینهبهزادی اندو -

 مرکز،: تهران. ی سعید سعیدپورترجمه. (های ادبی و هنریها و اصطالحها، مکتبی سبکاز مجموعه(. )4934. )پالرد، آرتور، طنز -

 .شازده کوچولو: ها، تهرانیادداشتهای شهر شلوغ و اندیشه(. 4931. )تنکابنی، فریدون -

 ی مهر،سوره: ، تهران(رویکردهای نوین به طنز و شوخ طبعی)ی طنز درباره(. 4931. )حری، ابوالفضل -

 شناسی تخصصی سبک ی؛ فصلنامه«گلستان طنز سازیبرجسته در بالغت أثیرت»(. 1391. )کش، موسیو دامن آبادی، آرش دولت -

 .173 -157؛ 43:پیاپی سوم، شمارة شماره پنجم، سال( ادب بهار)فارسی  نثر و نظم

 .32-39، 16و  13: شماره. انسانیعلوم  ینامهی پژوهش؛ مجله«معیار تعهّد در ادبیات»(. 4931. )رسولی، حجت -

 خوارزمی، : غالمحسین یوسفی، تهران: گلستان، مصحّح(. 4931. )ی، مصلح بن عبداهللسعدی شیراز -

 ،(ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانی دکتری، دانشکدهپایان نامه)طنز در شعر مشروطه (. 4931. )شادروی منش، محمد -

-خی از مطبوعات رسمی طنز کشور بر اساس نظریهبررسی طنز منثور در بر»(. 4933. )شریفی، شهال و کرامتی یزدی، سریرا -

 .494-12،441:ی زبان و ادب پارسی، شماره؛ فصلنامه«ی عمومی طنز کالمی

 .411-493شناسی، ی سعدی؛ مجله«طنز در سخن سعدی»(. 4931. )شعبانی، رضا -

 . سخن: ، تهران(نقد و تحلیل شعر انوری)مفلس کیمیا فروش (. 4931. )شفیعی کدکنی، محمدرضا -

 .فردوس: انواع ادبی، تهران(. 4934. )شمیسا، سیروس -

 .هرمس: بیست سال با طنز، تهران(. 4934. )صدر، رویا -

 .فردوس: ، تهران2تاریخ ادبیات ایران، ج(. 4932. )صفا، ذبیح اهلل -

 . ی گل آقاسالنامه: ؛ تهران«خنده و مشتقات آن»(. 4936. )صالحی، عمران -

 .آقاگل: تهران ،(طنز سعدی در گلستان و بوستان)گفتار طرب انگیز (. 4933) .                   -

 . فرهنگ عمید، تهران(. 4913. )عمید، حسن -

به اهتمام سید عبدالجواد موسوی، (. 3)؛ مجموعه مقاالت کتاب طنز «شکل دگر خندیدن»(. 4933. )کردچگینی، فاطمه -

 .12-3ی مهر، سوره: تهران

 .بوستانِ کتاب: ی طنز در شریعت و اخالق، قمپژوهشی درباره(. 4933. )های اسالمی صدا و سیمامعارف مرکز پژوهش گروه -

 .طهوری: شناسی عمومی، تهرانجامعه(.4933). محسنی، منوچهر -

 .کتاب مهناز: ی هنر شاعری، تهراننامهواژه(. 4939.)میر صادقی، میمنت -
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 شهر در اندیشة اخوان ثالث ر و ضدّ آرمانشه بررسی و تحلیل آرمان
 جهادی سید امیر

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار  

 چکیده

شهر، تاریخی به قدمت اندیشۀ بشر دارد و متفکّران و روشنفکران هر ملّتی از دیرباز تا کنون همواره به دنبال طرح ریزی  آرمان

های آرمان شهرهایی باستانی چون ور جمکرد، گنگ دژ و آرمان شهر. اندبشر در مدینۀ فاضله بودهمنظمی برای زندگی افراد 

شهر در فرهنگ و ادب هر  رمانگرایش به آ. شهر موعود منجیان دینی مانند اوتوپیای مهدوی و زرتشتی هزاره گرا چون آرمان

نمونۀ بارز این تمایل در . اندو تبلی  اندیشۀ آرمانی کوشیدهای جلوه یافته است و شاعران و نویسندگان در جهت ایجاد  جامعه

ای مفهوم شهر در شعر اخوان ثالث به گونه. شودادبیات معاصر منظوم ایران و در شعر شاعرانی چون اخوان ثالث دیده می

جامعۀ آرمانی خویش سخن  متناقض و متضاد بیان گردیده است چرا که شاعر نومید معاصر از یک سو با شوق بسیار از اوتوپیا و

که  - سیاسی به نومیدی گراییده، به توصیف جامعۀ  واقعی عصر خویش -های اجتماعیگوید و از دیگر سو به دلیل شکستمی

شهرها و قهرمانان و نمادهای میمون شان را به  پردازد و حتی گام فراتر نهاده و آرمانمی - در حکم پلید شهری نیرنگ باز است

 .یردگسخره می

 .طالییگرایی، عصر  ر، اخوان ثالث، هزارهشه شهر، ضدّ آرمان آرمان: هاواژهکلید

 مقدمه

ای که در آن زندگی توانند نسبت به جامعههنرمندان و در رأس آنان، شعرا و نویسندگان از جمله افرادی هستند که  نمی     

زندگی و آثار او تأثیر گذاشته  و از طرفی هنرمند نیز سعی دارد که ای که بر هنرمند و طرز فکر جامعه. تفاوت باشندکنند بیمی

این رابطه ای دو سویه باشد و حتی االمکان طرز اندیشیدن قاطبۀ مردم را به سمت تعالی و تجدّد مورد نظر خویش سوق دهد و 

گی رسیدن به آن را بیان داشته و آورد و چگوندر راستای تحقّق این مهم طرحی اندیشیده و در آثارش از آن سخن به میان می

 . انگیزاندمخاطبانش را برای شناخت و تحقّق آن برمی

ای از ساحت اندیشگی اوست که سعی دارد جامعۀ خویش را بر آن منطبق سازد و طرحی نو دراندازد طرح شاعر، پیرنگ گونه   

آل است که این بنیان فکری سازندة شهری ایده. باشد که از نظر او در اوج کمال بوده و هیچ نقص و کاستی در آن راه نداشته

 . است« آرمانشهر»کنند و معادل فارسی واژة اوتوپیا در متون فلسفی و جامعه شناسی از آن به اوتوپیا تعبیر می

مه را نخستین بار این کل. است که به معنای ال مکان و منظور از آن مکانی خیالی است« اتوپیا»آرمانشهر برابرِ فارسیِ واژة       

افالطون آغاز  جمهوریای به بلندای تاریخ تفکر بشر دارد و از این واژه و مصداق مفهومی آن پیشینه .توماس مور به کار برد

ساختاری آرمان گرایانه که تحقق آن را امید . شود و در فلسفۀ اسالمی، فارابی در مدینۀ فاضله خویش آن را دنبال می نمایدمی

نمایندگان یک نظام معین به تمام آن دریافت ها و مفاهیمی »ست و حالتی آرزو مانند به خویش می گیرد، به واقع چندانی نی

 (219: 4936مانهایم، )« .توانند تحقق و فعلیت یابنداز هستی بر چسب اوتوپیایی می زنند که از نقطه نظر ایشان هرگز نمی

آرمانی و عینیت بخشیدن بدان بوده است؛ از جملۀ این علل یکی آنست که   بشر از دیرباز تا کنون در پی پروردن طرحی   

به طبع شرور و مقهور عواطف و امیال خودخواهانۀ  –انسان در نخستین دوران حیات خود و نیز در آغاز تاریخ اجتماعی اش »

آرامشی سعادت آمیز داشت  بود و انسان در آن وضعیت« عصر طالیی»برایش « وضعیت طبیعی»خویش است، اگر چنین نبود 

اما از آن جا که بدی بر انسان حاکم است، انسان سرنوشتی فاجعه بار وجنایت آمیز دارد و درست ...و همچنان باقی می ماند

اما چنین : اگر انسان به ذات خوب بود، آرمانشهر بیهوده و مضحک می نمود: همین موجب مشروعیت رستگاری آرمانی می شود

روویون رسیدن به آرمانشهر را نوعی تالش بیهوده به شمار می آورد و می نویسد که این  (43: 4933ویون، رو)« ....نیست

تالش ریشخند آمیز سیزیف جدیدی است که درک نمی کند کمال مورد نظرش سرابی بیش نیست، خیال باطل است که »

 (21: همان. )«حتی پیش از دستیابی بدان محکوم شده است

از نمونه های خاص آرمانشهری که می توان در ادیان دنبال نمود، . در هر یک از ادیان آسمانی نیز جلوه یافته استآرمانشهر     

نمونه هایی است که در آیین زرتشت سراغ داریم، آرمانشهرهایی چون گنگ دژ، ور جمکرد در گذشته و آرمانشهرهای آینده 
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این گونه . ن بهرام ورجاوند و سوشیانت نمود عینی خواهند یافتگرایی که با ظهور موعودان وجاویدانان زرتشتی چو

آرمانشهرهای مذهبی همواره الگوی مناسب و نظام مند برای جامعۀ آرمانی به شمار می آمده اند و عالوه بر این، اندیشمندان و 

 . هنرمندان متعهد نیز الگوهای خاص خوش را خلق نموده اند

، مفهوم متضادّ آن وجود دارد که از آن با عناوینی چون ضدّ آرمان شهر، پلید شهر، (اوتوپیا)در برابر آرمان شهر   

مدینۀ »فارابی در بحث از مدینۀ فاضله، مفهوم ضدّ آن را نیز بررسی کرده است و از آن به یاد می کنند و ( دیستوپیا)پادشهر

ضدّ آرمانشهر یا غیر آرمانشهر » .(مقدمه 13: 4964فارابی، . )نام برده است و آن را به اقسامی منقسم کرده است« جاهلیه

(Dystopie)  جاسوسی : است که در آن، کمال؛ سرانجام به متضادش می انجامد و وسایل آن« معکوس»آرمانشهری

روویون، . )تسلیم کردن به اجبار، تصفیه، و غیره بر هدف ها غالب می شوند و آن ها را بی ارزش می کنند همیشگی، بدگمانی،

4933 :231) 

عالقه به اندیشۀ آرمانشهری در جامعۀ مدرن و معاصر شکل جدیدی به خود می گیرد، خصوصاً احزاب سیاسی و جناح های    

گوناگون همواره طرحهای منظم و ساختارمندی را  ابداع کرده اند که در صورت رسیدن به حکومت، آن را معیار ومحور ادارة 

وان به نظام سوسیالیستی شرق و امپریالسیتی غرب اشاره نمود که این هر دو در میان جامعه قرار دهند، از جمله می ت

 . روشنکفران معاصر طرفدارانی متعصّب و منتقدانی نکته سنج یافته است

ر در این میان البته شاعران و هنرمندان طرحهای آرمانی خویش را در آثارشان به نمایش گذاشته اند، و با مطالعۀ و تحقیق د   

از جملۀ این روشنفکران که درد جامعه و شکست را .تالیفاتشان می توان به خصوصیات اندیشۀ آنها در باب آرمانشهرها پی برد

اجتماعی مقارن با  –که بحرانهای سیاسی  با رگ و پوست خویش حس کرده، مهدی اخوان ثالث، شاعر نومید معاصر است،

او برجا گذاشته است تا جایی که در بسیاری از آثارش نشانی های یأس و  اندیشهجوانی اش تأثیری غیرقابل انکار در روح و 

 .تردید مشهود است

مسالۀ پژوهش حاضر بر این نکته استوار است که اخوان ثالث شاعر نوگرا و دردمند معاصر از چه منظری به مقولۀ شهر در    

بندی جامعه از دیدگاه آرمانی و ضدّ آن بر چه بنیانی استوار  اشعارش نگریسته است و دُدیگر آنکه آبشخور فکری او در طبقه

اهمیّت و ضرورت تحقیق بدین . است و اینکه او آرمان شهر و ضدّ آرمان شهر را مطابق با چه الگوهایی در شعرش آورده است

دهندة طرز نگرش گروهی  لحاظ است که مطالعۀشعر اخوان به عنوان یکی از شاعران مطرح و تاثیر گذار معاصر می تواند نشان

از روشنفکران به مقولۀ اوتوپیا و دیستوپیا در ادبیات معاصر فارسی باشد و دیگر آنکه نوآوری ها و نگاه چندگانۀ شاعر را در این 

در خصوص بررسی مفهوم شعر و نگاه اخوان ثالث به این مهم تا کنون پژوهش مدوّنی صورت . خصوص به مخاطبان می نمایاند

شیوة پژوهش توصیفی تحلیلی و . امّا دربارة تحلیل این مفهوم در شعر سایر شاعران مقاالتی به چاپ رسیده است. استنگرفته 

بر پایه بررسی آثار شاعر با محوریّت اندیشۀ شهر است و سپس طبقه بندی نمودن این مقوله در دو بخش آرمانشهر و ضدّ 

 .حلیل شواهدآرمانشهر و بیان اقسام هر یک همراه با ذکر و ت

 متن

 :تفکّر اخوان ثالث و عناصر تاثیر گذار بر اندیشة او-4

ثالث شاعری است ملّی گرا و وطن دوست که در راه اعتالی وطن از هیچ تالشی فروگذار نمی کند و به همین روست  اخوان   

نتهای دهۀ سی و اوایل دهۀ چهل که حاضر نیست چشم بر تباهی ها و سیاهی ها ببندد و مانند برخی از معاصران خویش در ا

به تنگنای عزلت و انزوای تغزّلی بخزد، از این روست که کمر همّت بسته و سخت امیدوار می شود تا به مدینۀ فاضلۀ موردنظر 

 . خویش جامۀ تحقق بخشد

ته به سیاق بدبینی و الب -اخوان، نگاهی دو سویه  به مقولۀ شهر دارد که در آن هم جامعۀ آرمانی خویش را تصویر کرده    

تردیدی که به واسطۀ شکست ها در اندیشه اش شکل گرفته است همواره حتی به آرمانشهرها و حصول آنها بدبین است و 

و هم به  -معتقد است که حتی از قهرمانان و ورجاوندان باستانی برای نجات این پلید شهرها و سیاه بازارها راهی نمی گشاید

 . که در آن زندگی می کند نظر دارد و آن را با همۀ پلیدی و پلشتی ها توصیف می نمایدجامعۀ واقعی و محیطی 
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شکست در شعر ».        اخوان و شعرش را می توان سمبل تمام عیار شکست اندیشی در ادبیات معاصر ایران به شمار آورد   

یاسی بماند، اساساً به عرصۀ اعتراض به اخوان، نشانگر آن است که طرح شکست به جای آنکه در محدودة یک اعتراض س

دکتر تسلیمی در کتاب گزاره هایی در شعر ( 133: 4934مختاری، )«....هستی، جهان، زندگی و سرنوشت انسان گراییده است

این شیوه شاید به . می نامد(  63: 4939تسلیمی، )« شعر شکست و سمبولیک»معاصر ایران، شیوة اخوان را در دفتر زمستان 

ای آمیخته طۀ بیان وقایع اجتماعی در حالتی سمبولیک باشد که شاعر رک گویی را همراه با یأس و نومیدی پوچ گرایانهواس

مشخص ترین چهرة شاعری معاصر است که شکست سیاسی و اجتماعی، عمیق ترین و قطعی ترین تأثیر را »اخوان ثالث . است

 (199: 4934مختاری، )« .در اندیشۀ شعریش بر جای نهاده است

شعر شکست و اعتراض اخوان بیش از همه معلول فضای خفقان آور و استبدادی دهۀ سی است؛ این برهه چنان تاثیری بر    

: آخر شاهنامه)«...کاوه ای پیدا نخواهد شد امید»اندیشه و شعر شاعر گذاشت که تا سالیان بسیاری بر این عقیده استوار ماند که 

های سیاسی اجتماعی زمان اخوان، به شدّت در روحیّۀ او و مضمون اشعارش اثر گذاشته است؛ بویژه  نوسان ها و دگرگونی(.26

اندیشۀ شکست در ( 933: 4936حسن لی،.)پس از شکستهای پی در پی سیاسی به نوعی یاس و سرخوردگی دچار شده است

الح را برباد رفته می بیند بلکه به کلّ عالم هستی شعر اخوان به نوعی یأس منجر می شود تا جایی که شاعر نه تنها امید به اص

به « بدبین»جهان را سیاه نمی بیند، اما تاریخ سیاهکار را می شناسد و »و بشریّت نیز با بدبینی و پوچی می نگرد، امّا اخوان 

 (43: 4939حقوقی، )«....معنای فلسفی کلمه نیست

 :اقسام آرمان شهر در شعر  اخوان ثالث-1

 :شهر هزاره گرا آرمان-4-1

به شکل )مجازاً . در آن بی اثر می شود( شر)اعتقاد به فرا رسیدن هزاره ای که اصل بدی »( Millenarism)هزاره گرایی   

هزاره ( 91 : 4933روویون، )« .به هر آیینی اطالق می شود که فرا رسیدن دوران کمال و خوشبختی را نوید دهد( تحقیرآمیز

هرگاه . اندیشیدن بر بنیاد آرزو در امور انسانی همیشه خودنمایی کرده است»لی چند است از جمله اینکه گرایی نیز معلول عوام

مطابق این ... ی آرزو بنا شده اندتصور واقعیت بیرونی موجود ارضا نشود، به مکان ها و دوره هایی پناه می جوید که بر پایه

-244: 4936مانهایم، )« .امید و آرزوهای زمانی را هزاره های شکوهمندتقسیم بندی ممکن است آرزوهای مکانی را اوتوپیا ن

241 ) 

ی هزاره های طالیی و شکوهمند را در ادبیات و فرهنگ بسیاری کشورهای کهن، از این گونه افسانه های آرزومندان درباره   

اسپندان در هر هزاره تجلی همان آرزوی در تعلیمات زرتشت ظهور هر یک از امش. جمله در فرهنگ ایرانی، می توان سراغ کرد

 (پاورقی-244: 4936مانهایم، )« .بشری است

هزاره باوری عنوان آیین هایی است که منتظران حاکمیت یک رهایی بخش، که حاکمیتی نوعاً برای زمانی هزار ساله است،    

که  ]می کردند[و آینده را این گونه تعریف .. .دادند نوید می.. .]مردم[فرارسیدن عصر ارتقاء و رفاه را برای ... ترویج می کنند و

 ( 233-4933:236 روویون،)« .کسی پیر نخواهد شد، کسی حتی یک روز گرسنه نخواهد ماند»دیگر 

در بسیاری از اشعار اخوان نمادهای هزاره گرایی دیده می شود، اما او حتی به آرمانشهرهای هزاره گرا با نوعی بدبینی و    

 .می نگرد و قهرمانان و منجیان این گونه آرمانشهرها را ناتوان و زنگار زمان گرفته پنداشته و امیدی به آنان نداردتردید 

هم از یأسی سیاه سخن « ی شهرسنگستانقصه»شعر . تفکرات  هزاره گرایانۀ اخوان ثالث در قصه شهرسنگستان مشهود است

نگهبان پیمان )سخن می گویند که او بهرام ورجاوند، یارایزد مهر   سِتان خفته، ی شخصی کهدو کفتر مهربانانه درباره: می گوید

را بر زمین خواهد زد و ( ظلمت)و پرچم های اهریمنی « پیش از روز رستاخیر خواهد خاست»است که ( جنگ)و عهد وایزد 

اما سرانجام در می یابند که او . ی استرا فرو می کوبد و گاهی می گویند که این غریب و درمانده ا( انیران)غیر ایرانی ها 

دیگر . شهریار شهرسنگستان است که مردم را به دلیری می خواند و آنها چون سنگ هیچ پاسخ نداند و گامی بر نداشتند

در او : ایران همه چیز را باخته است و اکنون. جستجوها پوچ و بیهوده است و امیدی به هفت امشاسپندان یاران نور، ندارد

 (33-36: 4939تسلیمی، .. ).ی هزاران جوی پرآب و گل آلوده، و صیادان دریا بارهای دورجار
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هزاران کار خواهد کرد نام /که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست/همان بهرام ورجاوند/نشانیها که می بینم در او بهرام را ماند

 (43:ازاین اوستا... )لیرو گرشاسپ د/و با وی توس بن نوذر/پس از او گیو بن گودرز/... آور

در قصۀ شهرسنگستان اخوان روایتی آرمان شهر گونه را به نمایش گذاشته است، روایتی در باب برخاستن منجی زرتشتی    

بهرام ورجاوند همراه با پهلوانان باستانی ایران، قصۀ شهرسنگستان روایت سنگ و فسرده شدن مردمانی است که در بحبوحۀ 

را تنها گذاشتند و یاری نرساندند و بدین گونه وطن شان را به سنگستانی تحت سلطۀ ( مصدّق)یارشان شهر 92حوادث سال 

 :بیگانه بدل ساختند

همان /یکی آواره مرد است این پریشانگرد/... ستان افتاده چشمان را فرو پوشیده با دستان/بگو تا کیست این گمنام گردآلود

 (21-24: همان... )شهزادة از شهر خود رانده

قصۀ شهرسنگستان روایت آرمانشهری هزاره گراست که به شیوه ای سمبلیک و نمادپرداز از ضدّ آرمانشهر تلخ سالهای منتهی  

سخن می گوید، در کنار این ضدّ آرمانشهر، اخوان به روایت آرمانشهری خویش که عالقۀ همیشگی اش  4992به کودتا سال 

توجه اخوان ثالث به عناصر اساطیری ایران . ایران باستان و بزرگان و پهلوانان آن نیست و آن چیزی جز هست نیز پرداخته است،

و آنهمه ستایشی که نثار مزدک و مانی و زرتشت می کند، نتیجۀ همین پیوند روحی است با آن جهان از دست »باستان 

که همه چیز   ه است، دیدگاهی از سرشکست،اما نگاه شاعر، نگاهی دردمند و نومیدان( 333: 4931شفیعی کدکنی،)« ....رفته

 : حتی منجیان و جاویدانان هزاره را در نظر شاعر هیچ و پوچ ساخته است

شهریار  ،سخن می گفت سر در غار کرده/... دگر بیزار حتی از دریغا گویی و نوحه/نه دارد انتظار هفت جاوید ورجاوند

بگو ! / غم دل با تو گویم غار/.... پنداری مغی دلمرده در آتشگهی خاموشتو .. ./سخن می گفت با تاریکی خلوت/ شهرسنگستان 

 (23و21: همان)4« آری نیست؟... »: / صدا نالنده پاسخ داد/ آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟

 :آرمان شهر تجدید عصر طالیی-1-1

ا از وضع موجود نجات دهد، نظیر امید بستن به معنای امید و آرزو داشتن به تجدید سلطنت شکوهمند باستانی که جامعه ر   

 . شاعر به ظهور مزدشت، بهرام ورجاوند و موعودان زرتشتی  که در شعر اخوان تجلی یافته اند

یکی از آن دو، تعبیر : از عصر طالیی دو تعبیر می شود، تعبیرهایی که نه تنها متمایز بلکه از جهاتی متضاد با یکدیگرند»   

تعبیر نخست . دوران باستان پدید آمد و دیگری تعبیر جدید که از قرن هجدهم شکلی روشن به خود گرفت است که از« اصلی»

عصر طالیی به این مفهوم، مبیّن نخستین دوران حیات بشر .. .که بین همۀ تمدن های باستانی مشترک است در یونان پیدا شد

روویون، )« ....کمیت مهرآمیز عدالت خصیصه های آن هستندو حا.. .است که صلح، نبودِ مطلق ستیزه، فراوانی در طبیعت

ما نیست تا برای همیشه از بین رفته و تنها افسوس « پشت سر»عصر طالیی  ]جدید[تعبیر »در دیدگاه دوم و ( 219: 4933

کوشد، به آن ای است که انسان هر چه با شور و حرارت بیش تر بما، در آینده« پیش روی»آن برای بشر مانده باشد، بلکه 

 (211: همان)« ....دستاورد قطعی برآمده از تالش انسان است.. .عصر طالیی ]در این تعبیر[.نزدیک تر خواهد شد

تأثّر خاطرشان را از غم از دست  ]اخوان[وجود دارد که شعرایی مانند.. .در شعر دورة قبل از انقالب اسالمی، آثار متعددی   

ران باستان و تصرف ایران زمین به دست اعراب مسلمان و غلبۀ اسالم بر ادیانی چون زردشتی و رفتن جالل و شکوه دیرینۀ ای

 (993/ 4ج: 4934رزمجو، )....مزدکی اظهار داشته اند

تجدید عصر طالیی در شعر اخوان ثالث نیز اغلب در مفهوم نخستین به کار رفته است، اما گاه نیز در وجه دوم و در قالب     

هزاره گرا و امید به ظهور موعودان و منجیان نمود یافته است و یا صورتی نوین و بر ساخته به خود می گیرد،  اندیشه های

که از زمان کنونی اش نا »اخوان . که شاعر حصول و حضورش را امید بسته و انتظار می کشد( مزدشت)آرمان شهری به نام 

اخوان ثالث شاعری در حسرت عصر ( 63-31: 4939تسلیمی، )« .ی کندامید شده، به حسرت از گذشته های افتخار آمیز یاد م

 .طالیی است، این اندیشه در برخی از اشعارش چون شعر مرد و مرکب و  قصۀ شهر سنگستان نمود یافته است

یه ای با ساختی خوش و آهنگی مناسب، تعرض و کنایه ای می زند به قهرمانی رستم وار که از سا« مرد و مرکب»در شعر »   

 :می هراسد
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( 93:از این اوستا)«.کم/رم /کم / خویش کم کردند رم کردند/ گه با شتاب خویش از آن شتابمرد و مرکب هر دو رم کردند، نا   

اخوان ثالث تعمدا همین یک شعر را در کتاب حاضر تاریخ روز و ماه و سال گذاشته است و به خاطر اینکه در آن روز، اتفاقی با »

 (پاورقی14: همان)«....اخوان این شعر طنزآلود را به آن روز و روزگار منتسب کرده... در ایران افتاد« قالب شاه و مردمان»عنوان 

در آخر شاهنامه اخوان از عظمت ایران باستان سخن به میان می آورد و آرزوی تجدید آن را در سر می پروراند و سپس     

ر معاصر خویش با زبانی گزنده و نیشدار سخن به میان می آورد و در نهایت آرزوی گریزی به وضع موجود زده از ضد آرمانشه

یافتن عصر طالیی را تمنّایی پوچ و بی حاصل می داند و چنگ را محال اندیش می نامد، روایت اخوان از این ضد آرمانشهر هم 

به باد سخره و انتقاد می گیرد و از سوی  زمانی است و هم مکانی، به یک روی قرن جدید را با پیشرفت ها و مظاهر تمدنش

دیگر جامعۀ خویش را به بند نقد می کشد و ایران معاصر را چنین به تعریف و توصیف می نشیند که شب های ایران چون روز 

 :روشن و روزهای تنگ و تاریک دارد و سپس از بی مهری ها گالیه می کند

لیک بس دور از / برگذشته از مدار ماه، / قرن شکلک چهر/...شنش چون روزبا شبان رو/پایتخت این قرن دیوانه؟/هان کجاست

 (34-32: آخر شاهنامه...)قرن وحشتناک تر پیغام/قرن خون آشام/قرار مهر

آن چنان در الک سیاه شکست و تردید خزیده که هیچ امیدی برایش متصور نیست، البته مسبب این ... در این شعر شاعر   

 4992مرداد  23شعری است ناامیدانه و بدبینانه که انعکاسی از شکست مردم در قیام »ت،آخر شاهنامه همه بدبختی شاه اس

 ( 313: 4939سمیشا، . )«است

خود که زبانش حماسی بوده و محتوای آن آکنده از اسطوره هایی نظیر « قصۀ شهرسنگستان»در منظومۀ  :و همین شاعر»   

میان دو کبوتر که نماد و مظهر دو ایرانی باستانگرای عاشق تجدید عظمت ایران قدیم  است، در گفتگوی خیالی« امشاپسندان»

دربارة شبانی که در سایه بان درخت سدر خوابیده و او نیز نمادی است از آن قهرمان ملی که روزی باید ظهور کند و  هستند،

یا موعود زردشتیان که به « بهرام ورجاوند»تظار آمدن عظمت دیرینۀ ایران را به این کشوربرگرداند، آرزوی ملّی خویش را از ان

بیان   «...رغم آنان شکستهای ایرانیان را در برابر تازیان جبران خواهد کرد و مجدداً آذرخش کاویانی را به اهتزار در خواهد آورد

 (911/ 4ج: 4934رزمجو، . )می نماید

 :آرمان شهر بر ساختة شاعر-9-1

جامعه همواره با دیدی انتقاد آمیز و دقیق به نقد و بررسی شرایط اجتماعی می پردازند و سعی دارند  قشر آگاه و متجدّد یک   

از نکات حائز اهمیّت در باب رسالت اجتماعی روشنفکران در قبال جامعه و . در جهت اصالح و یا تغییر نظام موجود گام بر دارند

یکی از گرایش های »گرو بیداری روشنفکران آن ملّت است؛ بدین روی  مردم همین بس که بیداری اقشار و آحاد یک جامعه در

 (4936:431مانهایم، )« .بنیادی در جهان معاصر بیدارشدن تدریجی خودآگاهی طبقاتی است در تمام طبقات

رمان اخوان ثالث در نقش شاعری متعهّد و روشنفکر هماره درد جامعه داشته است و همین موجب گشته که ساختاری آ    

اخوان اندیشمندِ هوشمند، آفرینندة ». بر آن می نهد« مزدشتی»گونه بیافریند؛ آرمانشهر بر ساخته ای  که خود شاعر نام 

آرمانشهر خویش است و وامدار هیچ اندیشه و گروهی نیست، جز آنکه دلباختۀ ایران باستان و مظاهر شکوهمندش شده و 

از بی نیازی خود به تعلیمات مارکس، انگلس، لنین، استالین، و مائوتسه »دین روی آرزوی تجدید آن را در سر می پروراند، ب

رندی که چون می داند همۀ آن آرمان ها در حقیقت آرزوست و به مرز تحقق نخواهد رسید، او را چاره ... تونگ سخن می گوید

حقوقی، )«....ر باد رفتگی و شکست بگریداز سر اندوه و نومیدی بر آن ب.. .ای نیست که در دنیای شعرهای گوناگون خویش

4939 :43) 

نمودار برجسته ای بود از یک هنرمند بزرگ که چندین تناقض را، تا آخر عمر، در خود حمل می کرد و ... اخوان ثالث   

زیه ناپذیر بودند، او در ارتباط با اکنون و گذشتۀ ایران،که برای او تج. خوشبختانه هیچ گاه نتوانست خود را از شرّ آنها نجات بخشد

توجه کنیم، خواهیم دانست که مزدشت، شکل گیری همین « مزدشت»حتی اگر به قضیۀ ... همواره گرفتار نوعی تناقض بود

خالصه عزیزم من مزدک و زرتشت را آشتی ... »:و هموست که با خوشبینی می گوید( 334: 4931شفیعی کدکنی،. )تناقض است

آن دو « مزدک و زردشت»مزدشت، نامی پیوندی است که من از »: و در کهن بوم وبر می گوید( 13 :صدای حیرت بیدار)«....دادم

 (  433: کهن بوم و بر)« ....دریا، آن دو خورشید جاودانه ساخته ام
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همه .. .»اخوان ثالث در آرزوی آرمانشهر عصر طالیی  است و خود نیز برای محقق ساختن آن طرحی نو آیین پی افکنده است و    

و چنین اعتراف دارد که در میانراه سال های شاعری، . «دنیاست»آرمان و آرزوش حرکت جامعه به سوی تعالی و بازگشت به خانۀ 

او را بعثتی اتفاق افتاده که همانا آشتی زردشت و مزدک در دل و دنیای اوست  و جز درود براینان و نیز بودا هیچ شعاریش خوش 

 (43: 4939حقوقی، )«  .نیست

 پویم                            نه راه شرق و غرب و راهزن ها  اشراق و   آزادی ره      

 تک و تنها ره مزدشت پویم                            نیازارم ز جور و سوء ظن ها...

 توئی مزدشت و من، یا هر که نوجوست                   رها از غیر و از قید کهن ها   ...

 (234-239: ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم)

 (:سیاسی)آرمان شهر حزب گرایانه-1-1

گونۀدیگر آرمانشهرها، مدینه هایی هستند که تحت تاثیر اندیشه ها و اهداف احزاب سیاسی و اجتماعی شکل گرفته اند و    

به این اوتوپیاها گرایش می یابند و با آثار و اندیشه شان روشنفکرانی که آنها را تا حدی با مرام و مقاصد آرمانی خود منطبق می یابند 

 . در جهت تبلی  مرام حزبی کوشیده و تحقّق آرمان شهر حزبی را خواستار می گردند

نمونۀ این حزب گرایی در ادبیات معاصر ایران تمایالت چپ گرایانۀ گروهی از شاعران، نویسندگان  و روشنفکران تحت تاثیر فعالیت    

آزادی در آرمانشهر سوسیالیستی .سوسیالیسم، خود بنیانگذار و مروّج اوتوپیایی بر مبنای برابری و آزادی بود. ودة ایران استحزب ت

روویون، )« ....مشارکت همیشگی فرد در فعالیت های اجتماعی و پیوستن ارادی به ارادة  همگانی است»نوعی آزادی جمعی است و 

4933: 11) 

شعر اخوان نیز مشهود است امّا اخوان شاعری حزب گرا نیست که از شعرش به عنوان جانمایۀ تبلی  و اقناع  گرایش های چپ در   

از این دست گرایش ها، توصیف شوروی، . اهداف حزبی بهره جوید، اما گاهگاه تمایالت حزب گرایانه در شعرش دیده می شود

 :به آن می نگرد ]ها مانند سایر آرمانشهر [ی ای است که البته شاعر با تردید و بدبینآرمانشهر توده

به /...کجا؟ هر جا که پیش آید /...بیا ره توشه برداریم/و هر سازی که می بینم بد آهنگ است/من اینجا بس دلم تنگ است

مرگ پاک ( نه چون مرگ من وتو/ 4تاراس بولباچون مرگ )که مرگش نیز/آنجایی که می گویند روزی دختری بوده است 

 ( 431-461: زمستان...  )کجا؟ هر جا که این جا نیست./ری بوده استدیگ

بدبینی و روحیۀ شکست و شکّ و تردید اخوان گاه موجب می شود که خود شاعر به ورطه ای مبهم و گیج کننده فرو افتد و »   

با آرکی تایپ »مود، شعری که در آن نداند که اصالً به دنبال چه می گردد، نمود این نظر را می توان در چاووشی اخوان دنبال ن

البته در طی . سفر به ناکجا آباد که نشان دهندة بحران وضع موجود و گریز از آن است. آرمانشهر گمشده و موتیف سفر مواجهیم

یک بهشت زمینی سیاسی است، مثالً  شعر متوجه می شویم که این بهشت گمشده که شاعر می خواهد خود را به آن برساند،

سرود دیگر به  33اخوان بعدها مثالً در شعر خوان هشتم که در سال . ی که روشنفکران دهه سی و چهل به آن دلباخته بودندشورو

 ( 136: 4939 ،شمیسا)« ...چنین بهشتی دلباخته نیست و از شرق و غرب هر دو با تحقیر یاد می کند

... به سوی سرزمینهایی که در آن هر چه بینی بکر و دوشیزه ست/ ودهبه سوی سبزه زارانی که نه کس کِشته،نِدر/بیا تا راه بسپاریم

 (433-461: زمستان)

شب بود / از بارها یک بار : اخوان ثالث در شعر آن گاه پس از تندر هم به توصیف و دلبستگی خویش از آرمانشهرحزبی می پردازد   

شاید چراغان / در خانۀ همسایه می دیدم / روشنی های فراوانی اما گمانم/ یا روشنایی روز، یا کی، خوب یادم نیست/ و تاریکیش

 (13: از این اوستا... )شاید نه این بود و نه آن، باری/ شاید روز بود،

اما در پایان . مقصود راوی از خانۀ همسایه شوروی است و شاعر به خالف روزگار سیاه و تیره ایران، شوروی را روشن دانسته است

از این . )اینجا چراغ افسرد/ آنجا اجاقی بود روشن، مرد : گویدمی( شوروی)ای یأس آمیز از آرمانشهر حزبی همین شعر به گونه

 (13: اوستا

 :ضدّ آرمان شهر در شعر اخوان ثالث -9

 :ضدّ آرمان شهر جهانی و فلسفی -4-9
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ضدّآرمانشهری که . توصیف می کندضدّ آرمانشهر جهانی که در آن کل عالم و مرزهای جغرافیایی را دسیتوپیایی هولناک 

حرکت تدافعی و اندیشۀ اخوان در برابر شکست . گاه رنگی فلسفی نیز به خود می گیرد و اغلب متوجه جنبۀ پوچی زندگی است

مختاری، )«....و نه تنها به اکنون که به گذشته و آینده نیز ناباور می شوند. به نفی کل حرکت و آرمان و جهان می گراید»گاه

 .نمونه این گونه پلید شهرها را در شعر اخوان می توان در کتیبه دید( 134: 4934

کتیبۀ اخوان مصداق تمام عیار یأس و  پوچ گرایی  شاعر است که از یک سو  ضدّ آرمانشهر سیاه اجتماعی و از سوی دیگر    

روایت گونه ها، کتیبه به عنوان یک اسطورة درمیان روایت ها و یا » ضد آرمانشهر مایوس کنندة بشری را توصیف نموده است و

کتیبه سرنوشت غم انگیز سیزیف یونانی است و ( 4121/ 2ج : 4934براهنی، )« .پوچی، بدون شک زیباترین شعر اخوان است

اره اخوان این شعر را نمادی از تالش بی حاصل انسانها از یک سو در جوامع بشری دانسته و از دیگر سو به فرجام سیاه بشر اش

که حتی معیار انتخاب و  اختیار دوست، همراه و هم بند در آن به فاصلۀ زنجیرها و »کتیبه به مثابۀجامعه ای زندانی است. دارد

 (446-443: 4931 رشیدیان،)«....کشش این عالقۀ مشترک بستگی دارد

اد ملّتی مأیوس و شکست خورده است که در اول نم: کتیبه از دو منظر، دو ضدّ آرمان شهر اخوان ثالث را نمایان ساخته است   

بحبوحۀ فتنه های سیاسی اجتماعی کوشش بسیار نموده و به رغم پیروزی ظاهری به ورطۀ ناامیدی در افتاده اند؛ در نگاه دوم 

 کتیبه نمادکلّ عالم بشری است که حتی با پیش رفتن به مرزهای عالم در نهایت چیزی جز پوستۀ ظاهری در پسِ آن ندیده

جمع زنجیریان که می توانند یک ملت، یک کل بشری نیز ». اند و در نهایت به یأسی فلسفی همراه با پوچی منجر می شود

 ( 131: 4934مختاری، )« ....باشد، تنها در عرصۀ زنجیر خود رخصت و امکان حرکت دارند

و رفتیم وخزان رفتیم تا جایی که تخته /... می بارید، شبی که لعنت از مهتاب./... و با زنجیر/ همه با یکدیگر پیوسته لیک از پای،

 (44-43: از این اوستا.. ).سنگ آنجا بود

نمونۀ . ضدّ آرمانشهرهای اخوان گاه توصیف بدبینانه و یأس انگیز عالم هستی است و گاه نیز توصیف ویرانکده ای به نام وطن   

در ..  .]اخوان[. می توان مالحظه نمود« دوران»شعار اخوان به عنوان نفی عالم بشری و دیستوپیای جهانی را در یکی دیگر از ا

این شعر تنها یک رویکرد حماسی در ... ما را از اینجای خویش به همۀ قرن پیوند می زند، و قرن را به کل تاریخ« دوران»

 «برقرار هم»به جای آنکه  بلکه همۀ سرنوشت آدمی است که خود و مکان و زمانش را. شکست، برای نفی زشتیهای قرن نیست

زیرا نه . همه چیز این  دوران نفی شدنی است. گردانده باشد، به دشمنی و وحشت و مرگ و نیستی و تباهی گرایانده است

 ( 132 – 139: 4934مختاری، )« .برقرار مهر است، و نه برمدار زندگی

. کست جهانی و نومیدی از کلّ عالم هستی می انجامدو این حاصل بدبینی  شاعر است که از شکست اجتماعی به نفی و ش   

اما این مرثیه تنها در مرگ همین وطن ستمزده گرفتار تاراج ستمگران تاریخ نیست  بلکه مرثیۀ عام آدمی است که در چنین »

 ( 136: همان)« .جایی، چنین نفرت آباد یا خراب آبادی گرفتار مانده است

شعر آخر شاهنامه »آرمانشهری جهانی  به شمار می آید و به قول دکتر شفیعی کدکنی  آخر شاهنامه اخوان نیز خود ضدّ   

 ( 313: 4939شمیسا، )نقل از ( 412-9شفیعی کدکنی، صدای حیرت بیدار، ص )« وسیعتر از حدود این آب و خاک است

قرن / قرن خون آشام /... چهرقرن شکلک / این دژ آیین قرن پرآشوب.../پایتخت این کج آیین قرن دیوانه؟ / هان کجاست

 (31-32: آخر شاهنامه.. )..پایتخت این بی آزرم قرن/ هان کجاست؟ ... / وحشتاک تر پیغام

امید از یک سو به مبارزه و عدالت اجتماعی چشم دوخته ... ». شکست اندیشی اخوان گاه صورتی فلسفی به خود می گیرد   

گویی در حقیقت خودش را به انتقاد .. .ش هستی را به طعن و لعن گرفته است،است، و از سوی دیگر اصل زندگی و راه و رو

دوگانگی فرهنگی، یکبار او را به دگرگون کردن سرنوشت انسان می گرایاند، و یکبار نیز او را به نفی هرگونه کارایی . گرفته است

« .گذشته و اکنون را آشتی دهد ]ه حل این مسئلهمی خواهد که برای را[و .. ..کشانددر انسان و در نتیجه بیهودگی جهان، می

 ( 191-193: 4934مختاری، )

آن گاه پس از تندر نیز تبلور و تجلی ضدّ آرمانشهر واقع گرایانه ای است که شاعر آن را در ضمن کابوسی شوم و دلهره آور از    

درد بشری و پوچی زندگی و هراس از مرگ  از»عالم هستی و بشر به تصویر کشیده است، این شعر روایتی خواب سان است و 

آن زمان ها هم که خوابیدم،  ]و با تأکید بر این نکته که [... روایت شعر از بی خوابی های راوی آغاز می شود... سخن می گوید
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اسب و در آن گاه با سیالن ذهن من. ی مرگ دارددر یکی از خواب ها گرگی را می بیند که چهره... هیچ گاه خوابی خوش نکردم

راوی می گریزد، اما پنجه ای خونین در را می . خور خواب کفتاری چرک را در کنارش مشاهده می کند که به او بی اعتناست

می گوید در زندگی نجاتی نیست، .. .«شطرنج/ بنشین: گوید»بندد و پیرزنی جادو ظاهر می شود که با انگشتش به تهدید 

راوی چه بسیار از خواب برمی خیزد و مرگ های دم به دم به او ... ه باخت با راوی استالبت! باورنداری؟ این شطرنج زندگی

آسمان رعدی و برقی می زند و بارانی تند از پی آن می آید و اجاق های روشن (... 33-33: 4939تسلیمی، )« .دست می دهد

می ماند راوی بی پناه که ابر بر او . برای مردان( صلیب)زندگی را می ک شد و تمام درختان برومند باغ، تبدیل می شوند به دار 

 (.33: همان. )می گرید

توصیف واقع گرایانة جامعه و ضدّ آرمان شهر خواندن آرمانشهر )اجتماعی-ضدّ آرمان شهر سیاسی-1-9

 (:حکومت

اخوان به عنوان  اجتماعی که ناظر به توصیف جامعه است  و تجلّی آرمانشهر حکومت وقت در شعر –ضدّ آرمانشهر سیاسی 

از نمونه های این نوع دیستوپیا  در شعر اخوان می توان به خوان هشتم و آدمک . نمونۀ کامل ضدّ آرمانشهر، نظیر مرد و مرکب

اشاره کرد که در آن ها شاعر به آرمان شهر حکومت پهلوی می تازد و در مرد و مرکب نیز  انقالب سفید شاه و ملت را  با زبانی 

 . سخره می نماید طنزآلود به

هر نظام حکومتی به زعم رهبران و موسّسانش برپا دارندة ساختار خاصی از حکومت و قوانین اجتماعی است که البته نظام    

آرمانشهری که قاطبۀ مردم و به ویژه . حاکم آن را شکل فعلیّت یافته و عینی شدة آرمانشهر خویش به حساب می آورند

اما همین آرمانشهرها از آنجا که با وضع قوانین سختگیرانه . آن سر خم کرده و در دفاع از آن بکوشند روشنفکران باید در برابر

سعی در حفظ وضع موجود و مشروعیت شان دارند، حالتی استبدادی و زورگویانه می یابند و نوعی تمامیت خواهی پیدا می 

جوم به آزادی فرد تنها یکی از مظاهر رفتار آرمانشهر به این معنا ه»کنند که هجوم به آزادی فردی محسوب می گردد، 

از اینجاست که اقشار برگزیدة جامعه در برابرشان قد برافراشته و نمادها و عناصر آرمانشهری  (11 :4933روویون، )«....است

ار عمومی را نیز با کوشند که در جهت اصالح یا تغییر وضع موجود گام برداشته و خیل عظیم افکشان را به سخره گرفته و می

 .خود همراه سازند

؛ از این رو ... را به عنوان الگوی اساطیری زمان ما و تمدن سودجویانۀ کنونی مورد انتقاد قرار می دهد( پلید شهر)اخوان، شهر   

مان اساطیری از در روند آن تقابل جوانمردانه حماسی، پهلوانان اساطیری اش را به نبرد این شهربندان می فرستد؛ و البته قهر

یابد و شاعر توان نبرد در میدان اکنون را نمی با مرکبی پیر و جنگ افزاری زنگ زمان خورده،. اصل خویش به دور افتاده است

 (442-449: 4931رشیدیان، . )نشیند در طنز آلودترین بیان خویش به روایت می.. .این تراژدی را

به اجتماعی « »زمستان»اخوان در  .را ذکر نمود« زمستان»توان شعر شعر اخوان می های این گونه ضد آرمانشهر دراز نمونه   

دهند و حتی نفس آدمی و بخار دهان وی مانند ابری دست محبّت نمی. اندکند که از سرما افسرده شدهشکست خورده نظر می

اخوان در خصوص این شعر و ( 34-32  :4939تسلیمی، )« ....بینندکند که آن سو را نمیدر پیش چشمش حایلی ایجاد می

این ... امدر شعر زمستان محیط زندگی را در آن سال های خفقان ترسیم کرده... »: گویدتوصیف ضدّ آرمانشهر جامعۀ حاکم می

 ( 291: صدای حیرت بیدار)«....سال بوده 23ها خطوط اصلی شعرم در این 

سالمت را .. ./که ره تاریک و لغزان است / نگه جز پیش پا را دید نتواند، . / ان راکسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یار... 

درختان / نفسها ابر، دلها خسته و غمگین، / هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، . / نمی خواهند پاسخ گفت

 (413-413: زمستان. )زمستان است/ ر و ماه،غبارآلوده مه/ زمین دلمرده سقف آسمان کوتاه،./ اسکلتهای بلور آجین

اخوان در ».اخوان مشهود است؛ پلید شهری سرشار از نیرنگ و فریب« آخر شاهنامه»تجلّی دیگر این نوع ضدّ آرمانشهر در    

 کند پس از سیصدو چندان نومید است که گمان نمی.. .جویدروایی در آخر شاهنامه شکل اجتماعی تری می –شعر حماسی 

ی روایت یاسی است که با شکل درون مایه... ماندو برای راوی جز افسوس باقی نمی. از بین برود( حاکم اِفسوس)سال دقیانوس 

 :سرایدشاعر حتی امیدی به آینده ندارد و با بدبینی یاس انگیزی می( 32: 4939تسلیمی، )« .آیدحماسی کنار نمی
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صبر کن تا دیگری پیدا / باز می گویند فردای دگر... /ن بدبخت و خوار و بی نصیبما هما/هر که آمد بار خود را بست و رفت 

 (26: آخر شاهنامه. )کاشکی اسکندری پیدا شود! / کاوه ای پیدا نخواهد شد، امید. /شود

گوید؛ که از نابسامانی اوضاع مملکت و بی مرگی دقیانوس سخن می »اخوان ثالث در آخر شاهنامه راوی شکستی تلخ است    

کشد و این غرور مجروح شاعر است که به این روح مغلوب ملت ایران است که نومیدانه، مرگ استبداد و استعمار را انتظار می

 (23: 4934رحیمی نژاد،)« .کندعنوان سخنگوی دردمند نسل خویش این چنین ناله می

روایت آن گاه پس از . ی پس از کودتا را نقش می کندآن گاه پس از تندر نیز توصیف ضد آرمانشهری است که  جامعۀ ایران   

در این روایت مفصل هم اخوان ثالث  .تندر روایتی تمثیلی است و شاعر با روایتی خواب سان داستان شکست را روایت می کند

خبر می دهد و با  به توصیف جامعۀ پیش از کودتا و پس از آن پرداخته و  از بیم و امید مردم و روشنفکران در این برهۀ حسّاس

فی الواقع جامعۀ پس از کودتا ضد آرمانشهری به . توصیفاتی یأس آلود و سیاه، جامعۀ سیاه و شکست خورده را وصف می نماید

واقعیت پیوسته است که در آن شاعر به سان مبارزی در برابر دشمن نشسته و بازی را واگذار کرده و عرصۀ نبرد را به هماورد 

 4992هر چند در این میان البته امیدهایی نیز داشته است که اشاره به پیروزی مردم در هنگامه مرداد سال  خویش وا می نهد،

 : است

. / انگار بخت آورده بودم من/ امّا/ بیدار بود و مرد میدان بود، / اندیشه ام هر چند/ جنگی از آن جانانه های گرم و جانان بود 

-16: از این اوستا( )آن گاه پس از تندر... )در حمله های گسترش پی کرده بودم من/ مش را چندین سوار پرغرور و تیزگا/ زیرا 

13) 

با آن که شعر ظاهراً ». است«  ناگه غروب کدامین ستاره»نمونۀ دیگر پلید شهر سیاسی اجتماعی در شعر اخوان ثالث شعر    

ند متوجه می شویم که این شعر هم مانند اغلب اشعار وصف یک شب مستی است اما طولی نمی کشد که بعد از خواندن چند ب

 (333: 4939شمیسا، )« .اخوان پیامی سیاسی دارد

در این شعر اخوان حال و روز سیاه ایرانیان را برای تصاحب لقمه نانی از راه سیاه بازی نمایان می سازد و از سوی دیگر    

دنیای او شب ». دیگر شاعر درون خویش را به سایه تشبیه کرده است چپاول طالی سیاه ایرانیان را یادآور می شود و از سوی

خود شب از درنگ و طول سیاه خود . تاریکی است، اما نمی داند که غروب کدامین ستاره آن را چنین تیره و تار ساخته است

گران با بی اعتنایی از کنار آن دی. جوانان در این تاریکی نقش بر زمین می شوند، و در لجن جوی ها فرو می روند. در مالل است

شمیسا، )نقل از( 263-231: باغ بی برگی)«.انسان در این شب تیره تنهاست و مأنوسی جز سایۀ خود ندارد. ها می گذرند

4939 :333) 

یا آن مردی که . این جا فقر و نداشتن است که موجب این دشمنی ها می شود... »: نویسداخوان در خصوص این شعر می   

دش را به صرع می زند برای به دست آوردن یک لقمه نان، یعنی صرع ندارد ولی کاری می کند که بیفتد توی آب لجن و خو

حال آن که این جوان یک ایرانی و یکی از  .مثل صرعی ها در حالت صرع، و ترحم رهگذاران را جلب کند و پولی کثیفی،

یی، برای چه حرفه  یی،چرا باید چنین کند و کاری و کسب و مشغله.. .ت وفرزندان این ملک و از جمله مالکان ثروت بیکران نف

-933: صدای حیرت بیدار)« ....نداشته باشد؟ چرا؟ نفتش را می برند با کشتی ها و کشتی ها و کشتی ها وگزمه ها و کشتی ها

931 ) 

با سایۀ خود در اطراف شهر مه .../ آلود کردست تاریک و سرد و مه/ با ابرها و نفسدودهایش/ با آنکه شب شهر را دیر گاهی است

/ صرع دروغینش از پا درانداخت/ آن ژنده پوشِ جوان را که ناگاه/ من دیدم او نیز می دید/ در چار چارِ زمستان.. ./آلود گشتم،

.../ ة کاروانهای کشتیمانند زنجیر... / نفت غلیظ و سیاهی روان بود/ در جوی چون کفچه مارِ مهیبی ... / یکچند نقش زمین بود

ژرفای / ناگه غروب کدامین ستاره.../می پرسم آخر بگو تا بدانم/ می ترسم ای سایه،می ترسم ای دوست،.. ./-در آبهای جنوبی-

 (419-444:از این اوستا)شب را چنین بیش کرده ست؟ 

تاً تجلّی آرمانشهر دولت حاکم  است و نیز ضدّ آرمانشهر سیاسیی را تصویر می نماید که حقیق« مرد و مرکب»شعر بلند     

اخوان در این شعر شاه را در مقام یک پهلوان دروغین . شاعر به تمسخر عناصر آرمانشهری جامعۀ حاکم در این اثر می پپردازد

ر خود شاعر گفته است که شعر، سخرة انقالب سفید شاه و مردم است اما اشارة صریحی به این موضوع د. به سخره گرفته است
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چون گذشت از شب »: که: آنجا که می گوید. یی به جنبش های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی داردشعر نیست بلکه اشاره

( 23:از این اوستا)« خرم و آسوده تان خفتار/ شما خوابید، ما بیدار»:که/ بانگ طبل پاسداران رفت تا هر سو/ دو کوته پاس، 

 ! آسوده بخواب که ما بیداریم! کوروش: به کوروش است که گفته بود یادآور سخنان شاه در آن جشن خطاب

که از او به استعارة تهکمیّه یاد می کند و او را گرد گردان گرد و مردان مردان مرد می خواند سالحی ( شاه)قهرمان شعر »   

ما می پندارد که بر رخش نشسته جز مزاح و مسخره ندارد اما می پندارد که سرتا پا مسلح اسب سوار بر اسب چوبین است ا

و ( 363: 4939شمیسا، )« ...می تازد( خندستان، اشاره به سخنرانی ها و انقالب او)= است و به سوی صحنۀ مسخره بازی 

قهرمانی دن کیشوت وار و   قهرمانی ضد قهرمان، البته اخوان کوشیده است،... »: براهنی در خصوص قهرمان این شعر می نویسد

 (4124 -4122/ 2ج : 4934براهنی،)« .مضحک به وجود آوردقهرمانی 

وقتی در گذشته انقالب سفید مطرح شد و آن چند »: نویسداخوان در خصوص این اثرش و توصیف پلید شهر نظام پهلوی می   

کب را سرودم مادة شاه و فریبی که در پشت آن بود، من می خواستم به عنوان یک شاعر داوری کنم، به همین دلیل مرد و مر

 ( 63-31: صدای حیرت بیدار)« ...که هم در آن زیبایی کالم را رعایت کرده بودم و هم به طرح مسائل اجتماعی پرداخته بودم

خوان هشتم و آدمک نیز روایت ضد آرمانشهر سیاسی اجتماعی است که نمایانگر اوج بی اعتمادی و بدبینی شاعر به وضع 

ملت، اجتماع )بود اما داخل قهوه خانه ( استبداد)وی از شبی یاد می کند که سرمای عجیبی در خوان هشتم را». موجود است

، 4939شمیسا، . )کنمرا من خودم روایت می( مرگ)نقال تا خوان هفتم را روایت می کند اما خوان هشتم ... گرم بود( مردم

333 ) 

جعبۀ )منتها این بار به جای نقال، تلویزیون . خانه گرم اما داخل قهوه( استبداد)هوا همچنان سرد است »در آدمک هم     

مردم این را می دانند اما . آدمک داخل تلویزیون قرابت از دو سو دارد، هم فرنگی است هم آمریکایی. نقل می گوید( جادو

( 333: همان)« ....یی نشسته است از این عوامفریبی غصه می خوردنقال پیر که در گوشه. همچنان به سخنانش گوش می دهند

و ( نوة سهراب)یی می انگارد که پا جا پای سام و رستم و فرامرز گذاشته و خویش را شهریار چرا که آدمک خود را پهلوان زنده

 : شاه می داند

یرم زال سام ن.. ../قهرمان قصه ها با قصه ها مرده ست/ قصه را بگذار،/  :...جعبۀ جادوی طرار فرنگان همچنان گرمِ فسونسازی... 

آدمک بر شیشه، با آن حال و آن ../ .شهریار نام گستر نیز/ ما فرامرزیم و ما برزو/ رستم دستان و سهراب دالور نیز،/ زر ماییم،

رستم، ای گرامی، پورِ / در چه تصویری تجلی کرده ای امروز،/ ای دریغا، با چه هنجاری/... نقش آن حرّافک جادوست،/ منوال،

 (33-33: در حیاط کوچک پاییز در زندان)ک کلی عرق کرده ست آدم/... مسکین زال

آنچه در آن مهم است این است که اخوان نظر خود را . مثل اکثر شعرهای معروف اخوان، شعر سیاسی است»خوان هشتم    

است و همان طور که  نکتۀ مهم دیگر این است که دیگر دلباختۀ شوروی هم نیست و به خود آمده... دارداظهار می... دربارة شعر

 (332: 4939شمیسا، : )غرب را رد می کند شرق را نیز انکار می کند

در .  )یی جنباندلحظه/ و به سوی شرق، با تحقیر/ مَنتشایش را به سوی غرب، با تهدید و با نفرت،./اندکی اِستاد و خامش ماند

 (63:حیاط کوچک پاییز در زندان

اما آدمکی که در خان هشتم ... »  :و آدمک مویّد ضدّ آرمانشهر گرایی او در این اشعار است سخنان اخوان دربارة خوان هشتم   

و آدمک از آن یاد کرده ام، مقصودم همان مطرودی بود که از این سرزمین رفت و رانده شد و سال های سال، سایۀ سنگین 

 (226-223: صدای حیرت بیدار)....اش، بر سر این مملکت موجب خفقان بود

به تمسخر گرفتن نمادهای آرمانشهری به علت سرخوردگی و اندیشة شکست و نا امیدی به  تحقّق آرمان -9-9

 :شهر

دوره  دوره ای که شاعر اندیشیدن به تاریخ را آغاز می کند،». ضدّآرمانشهرهای اخوان محصول اندیشیدن او به شکست است   

. از یاری او سرباز زده اند. گرد، دوره ای است که این مردم از پای در آمده اندکه شاعر رابطۀ خود و مردم را باز می ن...ای است

و هزار تأویل دیگر از . کلک بوده اند و کلک زده اند. فریب داده اند و فریب خورده اند. همت نکرده اند. سبب شکست شده اند

 (113-131: 4934 مختاری،... )این گونه و همه بر گرد همان محور شکست
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اخوان به همه چیز، حتی عناصر به ظاهر فریبندة آرمانشهری به دیدة تردید و بی اعتنایی می نگرد، و از آزادی با تعبیر    

یاد می کند، این بدبینی او ( 31: زندگی می گوید)« خاص این خوشبخت آبادی آزادی دروغ زشت و مشهور و بزرگی است،»

ی است سرایت می کند و در اندیشۀ سیاه اخوان حتی قهرمانان هم حتی به انسان که منشأ حرکت های عظیم اجتماع

مختاری، . )اند«  ...فاتحان شهرهای برباد، راویان قصه های رفته از یاد. تیرهاشان بال بشکسته است.. .تیغهایشان زنگ خورد و»

4934 :131) 

اول از دیدگاه شاعری شکست خورده و : است اخوان از دو سوی به ریشخند کردن نمادهای میمون و مقتدر آرمانی پرداخته   

نومید که به هیچ چیز حتی قهرمانان و منجیان آخرالزمان نیز امید ندارد و با بدبینی و یأس بدانها می نگرد و از دیگر سو 

  .نمادها و سمبل های آرمانشهری نظام حاکم را به سخره می گیرد

هرگز دروغ را بر نمی تابد، در اخوان  –چون اوستا  –مهری که در نیما ... داخوان هم به مانند نیما به یاد مهر می افت     

چون آن مهری که اخوان دوستش دارد دیگر بر آسمان دروغ نمی تازد، اخوان نیز همچون نیما در شعر ... دروغین می شود

در حالی که شب ... بین تر است تقسیم می کند، اما نیما خوش... .اجتماعی جهان را به خیر و شر، شب و روز، نور و ظلمت

 (39: 4939تسلیمی،. )اخوان روز نمی شود، روشن که هیچگاه

کاروانِ شعله های مرده در مرداب می -/ روشنیهای دروغینی/... خویش را در بارگاه پر فروغ مهر ./ گاه گویی خواب می بیند

 (34: آخر شاهنامه. )بیند

ی ی دید تغییر می کند و دنبالهکبوترها می روند و زاویه» :ر سنگستان مشاهده نمودنمونۀ این بحث را می توان در قصه شه    

 (36: 4939تسلیمی، . )روایت را مردی که سِتان خوابیده می گیرد و نومید وار یک خودگویی و حدیث نفس می گوید

گندید، آیا بر فراز آسمان کس  زمین/مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟ / مگر دیگر فروغ ایزدی آتش مقدّس نیست؟»

صدا / « بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟! /غم دل با تو گویم، غار...».../ شکایت با شکسته بازوان میترا می کرد.../نیست؟

 (23: از این اوستا)« آری نیست؟...»: /نالنده پاسخ داد

ی را تصویر نموده و از دیگر سو به سخره گرفتن عناصر اخوان در قصۀ شهر سنگستان نیز از یک سو ضدّ آرمانشهری جهان

کبوتران اشارت گو، همۀ راه ها را دور از   در شهرسنگستان،...». آرمانشهر هزاره ای و عناصر و قهرمانان آن دست می زند

ند را ماند، که شهزادة شهرسنگستان همان بهرام ورجاو....رستگاری می دانند نه سوی شرق راه رستگاری است، و نه سوی غرب

و همراه با دیگر . و رستگاری این قوم را در آیین باستان فرا خواهد آورد در باور قوم ایرانی، پیش از رستاخیر خواهد خاست،

و اگر نه هم از . اما این همه از سر طعن و تسخر است....تا انیران را فرو کوبند. جاودانان زرتشتی به یاری انسان خواهد شتافت

 (133-131: 4934مختاری، . )نومیدی است سر نفی و

های شکوهمند باستانی می نگرد و بیرحمانه کاریکاتوری گزنده از هم از دریچۀ امروز به گذشته« رکبمرد و م»اخوان در    

او، و با بیانی طنزآلود فضای داستان، سالح آرایی قهرمان، تکاپوی ... کندهای اساطیری رسم میاصر و پنداشتمسخ تمام عن

: 4931رشیدیان، ) گیردین چنین را به باد سخره میهایی امیدان نبرد، جنگ دالورانه و سرنوشت پایانی زورآزمایان آوردگاه

449) 

 گیرینتیجه

اندیشیدن درباب آرمانشهر قدمتی به اندازة تاریخ تفکّر دارد و از گذشته تا کنون، اندیشمندان به بحث و طرح ریزی در این    

از مهم ترین انگیزه های . داخته اند و در برابر آرمانشهر از مفهوم متضاد آن، ضدّ آرمانشهر سخن به میان می آیدخصوص پر

آرمانشهرها گاهی به واسطۀ وضع قوانین سختگیرانه . دستیابی به آرمانشهر، میل بشر بر استیال بر وضع موجود و طبیعت است

 .آیندهگذر به شکل دیستوپیا در میآزادی های فردی را محدود نموده و از این ر

اخوان ثالث مقولۀ شهر را از دو دیدگاه آرمانی . در شعر معاصر فارسی اندیشۀ شهر به شکل گسترده ای مورد توجه بوده است   

آرمانشهرهای اخوان ثالث اغلب گذشته نگرند بدین معنی که شاعر در آرزوی عصر طالیی و . و ضدّ آن در شعر آورده است

البته گاه شاعر به آرمان شهرهای حزبی هم تعلق خاطری دارد اما به زودی از . ای شگفت استای تمدن کهن در قالب هزارهاحی
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اخوان نیز مانند برخی روشنفکران طرحی منسجم برای تحقق آرمان شهر خویش اندیشیده . جویدآنها هم تبری می

 (.مزدشتی)است

ونۀ گسترده ای مورد توصیف واقع شده است و البته علت اصلی آن ریشه در شکست ضدّ آرمانشهر هم در شعر اخوان به گ   

ضدّ آرمانشهر . های سیاسی اجتماعی دهه سی و چهل دارد و این، سبب یأس، بدبینیِ فلسفی و پوچ اندیشی شاعر گشته است

و در برخی موارد آرمان شهر نظام شود و گاه عرصۀ سرزمینی ایران است در شعر اخوان گاه کلیّت جامعه بشری را شامل می

 .گیردشان را نیز به سخره میاخوان ثالث امیدی به تحقّق آرمانشهرها ندارد و گاه نمادهای. حاکم

 :هاپی نوشت

احتماالً مراد از این »: اندنوشته( 223نگاهی به اخوان، ص )آقای دستغیب . تاراس بولبا اسم قهرمان داستان گوگول است»-4

به بدنش نارنجک بست .. .قهرمان نبرد میهنی شوروی است که برای جلوگیری از پیشرفت تانک های آلمانی« زویا» دختر همان

 (3، پاورقی 133: 4939شمیسا، )« .و خود را زیر چرخ های سنگین تانک انداخت

 منابع

 .کتابخانه طهوری:عفر سجادی،تهران،ترجمه و تحشیه از دکتر سید جهای اهل مدینه فاضلهاندیشه(.4964.)ابونصر محمد فارابی

 .زمستان:،تهرانصدای حیرت بیدار(.4934.)کاخی،مرتضیو اخوان ثالث،مهدی

 .زمستان: ،تهراندر حیاط کوچک پاییز در زندان(.4932.)اخوان ثالث،مهدی

 .زمستان: ،تهرانزندگی می گوید اما باید زیست(.4932.)اخوان ثالث،مهدی

 .مروارید: ،تهرانا ای کهن بوم و بر دوست دارمتر(.4936.)اخوان ثالث،مهدی

 .مروارید و زمستان: ،تهراناز این اوستا(.4939.)اخوان ثالث،مهدی

 .مروارید و زمستان: ،تهرانآخر شاهنامه(.4939.)اخوان ثالث،مهدی

 .مروارید و زمستان: ،تهرانزمستان(.4939.)اخوان ثالث،مهدی

 .رضا براهنی:،تهرانشاعری طال در مس در شعر و(.4934.)براهنی،رضا

 .نشر اختران:تهران،(شعر)گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران(.4939.)تسلیمی،علی

 .ثالث: ، تهرانگونه های نوآوری در شعر معاصر ایران(. 4936.)حسن لی،کاوس

 .موسسه انتشارات نگاه: ،تهرانمهدی اخوان ثالث :2شعر زمان ما(.4939.)حقوقی،محمد

 .آفرینه: ، تهرانتجربه های همه تلخ(. 4934.)اظمرحیمی نژاد،ک

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ، جلد اول، تهرانقلمرو ادبیات حماسی ایران (.4934.)رزمجو،حسین

 .نشر گستره:،تهرانبینش اساطیری در شعر معاصر فارسی(.4931.)رشیدیان،بهزاد

 .نشر نی:،ترجمه دکتر عباس باقری،تهرانندیشۀ غربآرمانشهر در تاریخ ا(.4933.)روویون،فردریک

 .انتشارات سخن: ،تهرانبا چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران(.4931.)شفیعی کدکنی،محمدرضا

 .نشر میترا:،تهرانراهنمای ادبیات معاصر(.4939.)شمیسا،سیروس

 .زمستان:تهران ،(امید.م)ی اخوان ثالثیادنامه مهد:برگیباغ بی(.4933(.)به کوشش)کاخی،مرتضی

 .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: ،ترجمه فریبرز مجیدی،تهرانایدئولوژی و اوتوپیا(. 4936.)مانهایم،کارل

 .نشر توس: ، تهرانانسان در شعر معاصر(. 4934.)مختاری، محمد
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 عرفان در گناه به میل
 عبدالغفور جهاندیده

 و علوم دریایی چابهار ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردیاستادیار زبان و 

 مطهره عباسیان

 نوردی و علوم دریایی چابهاربان و ادبیات فارسی دانشگاه دریاارشد زکارشناسی دانشجوی 

 دهیچک

 عفو طلب اوندخد از گناهانی یا گناه ارتکاب دلیل به یا و زده دم گناه از ایشان که شودمی دیده گاهی عارفان هایهاندیش در

 از. دهدمی انجام اختیار به را آن انسان که است فعلی خطا و و جرم معنی است، به آدمی نفس آن در ریشۀ که گناه. نمایندمی

 دارد، نام گناه و معصیت که فعلی انجام و بودن عارف بین آیا. است گناه کندمی دور خدا از را انسان که کلیۀ اموری نگاه عرفا

 رفع را تناقص این ابهامات موجود، منابع به توجه با ودهد  پاسخ س ال این به که است برآن پژوهش این دارد؟ دوجو تناقضی

 ارتباط نهایت ماهیت گناه بپردازیم و در به کنیم و سپس را معرفی انسانی امیال و میل ابتدا که است این بوده بر سعی. نماید

از منظر این . کنیممرتبط اشاره  اشعار و تاریخی حکایات روایات، و احادیث به حثب خالل و در بررسی مقوله را این با عرفا

 .توانیم خطوط اصلی ظهور و توسعۀ گناه در عرفان و نیز میل عرفا به گناه را ترسیم نماییمپژوهش ولو به صورت محدود می

 .ال انسانیعرفان، گناه، عرفا، امی: هاواژهکلید

 مقدمه

ای از زندگی زاهدانه در میان برخی از مسلمانان آغاز گشت کاه اهال صافه از    ن طلوع خورشید اسالم،گونهاز همان دوره نخستی

پیشروان آن بودند که دل به دنیا نبستند و عمر را در عبادت و پرهیز گذراندند و به تدریج و گویا از قرن دوم، جمعیت آنهاا باه   

یافت و بعادها چاون باورهاای ایشاان باا فلسافه یوناان و جهاان بینای          شکل مکتبی اجتماعی متکی به آیین پاک اسالم کمال 

 (. 239: 4932افراسیابی، )اندیشمندان و مصلحان ایرانی آمیخته گشت بنام اهل عرفان معروف گشتند 

ابان  »تارین آن تعااریف، از   عرفان در لغت به معنای شناخت است و در اصطالح تعاریف متعددی برای آن بیان شده، که جاامع 

عباارت از تخلاق باه اخاالق الهاى      »معناى کارده اسات وآن    « وقوف به آداب شریعت، ظاهراً و باطناً»است که آن را به  «عربی

 (. 33: 4962 ،سجادى)است

توان بر است که نمی( 29: 4936شفیعی کدکنی، )ای با مفهومی شناورالبته بنا بر عقیده بسیاری از پژوهشگران، واژه عرفان واژه

اند و چه کسانی بر عارف بودن خویش پافشاری کرده توان فهمید که چه کسانی واقعا عارف بودهامل پیدا کرد و نمیآن وقوف ک

 .ای از آن نداشته انددر حالی که هیچ بهره

ایاد  بینای و افکاار و عق  توان جهاناند نمیتوان ثابت کرد که عارف کیست و عرفا چه کسانی بودهطور علمی نمیطور که بههمان

توان برای رفتارهای گناه آلود یا خالف شرع یا خطاای آنهاا تاوجیهی قائال     آنها را نیز به صراحت مشخص کرد و همچنین نمی

رساد هرچاه در کتاب    از این منظر، باه نظار مای   . کنندشدکه آیا آنان تمایل به آن رفتارها دارند یا به انجام آن افعال تظاهر می

تاا آنجاا کاه گااهی     . باه مسااله باوده اسات    « یک ذهن»و از نقطه نظر « یک نویسنده»دید  مختلف آورده شده است نگاهی از

ای دیگر حکم به تکفیر همان برند و گاهی نویسندهرا تا کنگره عرش باال می -عارفی-نویسنده یا نویسندگانی، منتسبی به عرفان

بارای هماین اسات کاه     . رساد و دشوار به نظر میو این چنین است که مرز قائل شدن برای چنین مسائلی سخت . دهدفرد می

زند که متغایر باا  بینیم از کسی که در کتب مختلف از او با عنوان عارف و حتی عارف بزرگ یاد شده رفتارهایی سر میگاهی می

تارهاایی از  مثال در مورد قطب الدین حیدر زاوگی که بارها از او با نام عارف خراسانی یاد شاده اسات رف  . شئون دین مبین است

، کاه  (114: 4964ابن بطوطه، )شود دیده می... قبیل حلقه بر دست و گردن خود آویختن، حلقه آهنین در آلت تناسلی کردن و

که منتساب باه ایان    -یا مثال کشف و مصرف حشیش. اگر اینها گناه خود آزاری به حساب نیاید در نظر عوام خطا و خالف است

-و هماه مای   (939: 4936کدکنی، شفیعی)پندارندو حالل شماران استفاده از آن را کافر می را برخی تحریم کرده -عارف است

 .دانیم که کفر در رأس گناهان کبیره است
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 االهیات به نسبت شناسانه جمال و هنری نگاه مگر نیست چیزی عرفان: توان از نقطه نظر دیگری نیز نگاه کردبه واژه عرفان می

: 4931شافیعی کادکنی،   )باشاد  نداشته وجود عرفان نوعی آن در که ندارد وجود مذهبی و دین هیچ دازانچشم این از دین، و و

 .اند داشته قرار مذهب آن عارفان شمار در آن پیروان از بعضی که این مگر نکرده ظهور مذهبی و دین هیچ یعنی(. 43

نشایب  و فراز خود، رونق مدت طول در ،(23: همان) است اسالمی دوره سراسر در فرهنگی اتفاق مهمترین آن ظهور که عرفان

 عرفاان  لبااس  در کاه  ریاکارانی و شیادان گاه و پرورانده خود دامان در را واقعی عارفان گاه.است گذاشته سر پشت را بسیار های

 کاه  قرایای  یاا  و سافیه  و شیاد تصوف، مدعی یک با واقعی عارف شناخت. اند را از سر گذرانده استبوده منافعی کسب دنبال به

 .اندکرده پیشه را قلندری و مالمتی های شیوه که ها عرفان از برخی در ویژهبه. رسدبه نظر می بسیار سخت است، فردی ریاکار

نیز معتقدند که باید واژه های عرفاان و عاارف را مساکوت گذاشات چراکاه       -آون به نقل از ریس دیویدز.پیتر جی-البته برخی 

گونه که کلیفورد گیرتز تالش برای درک امر عرفاانی را محکاوم باه    همان ،(19: 4931، سلیمانی)ند تا سودمند ابیشتر بازدارنده

 (. 13: همان. )داندشکست می

الزم به ذکر است که در رابطه با میل به گناه در عرفان به جز مقاله ای از استاد خرمشاهی با عنوان میل حافظ به گناه در کتاب 

هاا و  فظ، به تحقیق جامع و مستقلی دست پیدا نکردم و این در حالی است که این موضوع بکر، شایسته بررسای ذهن و زبان حا

 .  تر استتحقیقات جامع

 تعریف گناه 
 در یاک،  هار  خااص  معناایی  بار به توجه با که دارد وجود خطا و جرم و گناه مفهوم بیان برای متعددی های واژه عربی زبان در

 خالف امر معنای تماما که...و «عصیان»، «سیئه»، «خطیئه»، «وزر»، «ذنب» ،«اثم» مانند کلماتی. روند می کاربه  خاصی موارد

 (.331 :4142، اصفهانی راغب)گرددمی ها نیکی از دوری موجب آنها از بردارند و استفاده در را گناه و

ت بذر ویرانای و تبااهی را در دل دارد و ابلایس باا پای      از همان اوان خلق -چه عامی و چه عارف–عقیده بر این است که انسان 

، و ایان چناین گنااه    (423: 4931سلیمانی، )کندبردن به این ضعف ذاتی تصمیم به بهره برداری از آن در جهت منافع خود می

 .می شود آغاز

-تفااوت  خطا و گناه ه میاناگرچ گاهی. گرددنمی محسوب گناه عارف نظر در آیدمی حساب به گناه مردم نظر در چه آن گاهی

 خطاای  یا و گناه گاهی. کنندمی حساب گناه خود برای را است لغزش و خطا عادی مردم مورد در چه آن عرفا وجود دارد، هایی

 از رضاایت  گارفتن  تارجیح  داساتان  مثال در :است گیرسخت خود بر بسیار زمینه این در عارف و است الناسحق مشمول عارف

 (.36: 4931سلیمانی، ) نماز فریضه ادای بر بود گرفته انگشتی آن بر افتادن از جلوگیری برای بایزید که ایخانه دیوار صاحب

 دریاباد  توانساته  خویش زالل روان و پاک طبع صرافت عارف حقیقی، به.... فرورونده است هایی گناه و فروبرنده است هایی گناه

 از پلنگ: سعدی قول به که حدنگذراندن از مبالغه هرحال در و است مبارزه سنف از کشیدن دست نفس با مبارزه راه بهترین که

 و انگاارد نمی جنس و نوع یک از و نیز یکسان را گناهان همه و داندنمی مطلق شر را گناه که است شود و همین ورتر کینه زدن

 باه  حرماان  شادت  از کاه  حاد  هماان  تا ولی کندنمی فراموش دنیا از را خویش وی نصیب. کندنمی پرهیز اندازه یک به همه از

 زهاد  از بهتار  کوچاک  هاای کامکااری  همین سلوک و سیر طی در و ببرد را آبرویش محرومی آتش که مبادا نیفتد حرص دامان

 و دآزا آز هرگوناه  از را او و بشناسااند  او باه  را جهان ناپایداری و اعتباریبی است توانستهمی مرتاضانه پرستیحرمان و متکلفانه

 بادیاه  نشایب  و فاراز  راهاواری  باه  که بسازد خشنود و خرسند انسانی او از و کند آماده دنیوی پاگیر و دست تعلقات ترک برای

 (. 23: 4963خرمشاهی، ) برسد عارفانه فرزانگی و آزادگی نزهتگاه به و کند طی را طلب و حیرت

دتا به ارتباط فرد با قلمرو مادی مرباوط مای شاوند یعنای در غاذا،      مسائلی هستند که عم... غالبا تصور می شود که گناه، توبه و

، اما گناه در میان عارفان همان طور که اشاره شد حتی به مواردی جز اینهاا  (33: 4931سلیمانی، ... )لباس، مال، امور جنسی و

که در مباحث آتی به تفصایل  . ..نیز اطالق می شود که در نظر مردم عادی گناه نیستند مواردی مثل عجب، غم روزی خوردن و

 . درباره آن صحبت خواهیم کرد

 جامعاه  کاه  طاور  همان و شود می متحول جوامع تحوالت با بلکه نیست مستمر و ثابت امر یک همان طور که اشاره شد، عرفان

 لیدر سرشت بشر تما .دارد یادیز اتیبشر فطر. باشد داشته انحطاط و تعالی تواند می نیز آن عرفان است بلندی و پستی دارای
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شاده   قارار داده ... ی وجاوئ  قات یبه علم و حق لیتما ،یاجتماع تیبه محبوب لیبه ثروت، تما لیتمااز جمله  یاریسی بزهایبه چ

عضو لغاو و   چیه که نهمچناو . دارد اجیتکامل خود به آنها احت ریکه بشر در سبرمی گردد  یبه امور التیتما نیهمه ا که است

انساان   یعا یطب التیاز تماا  یکی زین ینید لیمات .به وجود نیامده است، هیچ تمایلی از وی نیز لغو نیستبدن بشر در  یاهودهیب

حالج، اطاعت . تمایل دینی همان اطاعت از فرمان الهی است .گرددای به نام گناه و معصیت میکه گاهی دستخوش پدیده است

خاواه  -که امر الهی چیزی است قدیم، حال آن که مشیت الهی متعلاق باه آن   بدین معنی. دانداز فرمان الهی را مشیت الهی می

خداوند وقوع خیر و شر هر دو را خواساتار اسات   . امری ست حادث و بنا براین تابع امر الهی است -اطاعت شود و خواه نافرمانی

او مای  . داند کاه ماا نخاواهیم توانسات    ش میکند که کاری را انجام دهیم و از پیاو ما را مامور می. کندولی فقط امر به خیر می

، و از سویی دیگار  (63: 4922غزالی، )خواهد که ما مرتکب گناه شویم ولی نمی خواهد که ما با خطای خود مرتکب گناه شویم 

رت است از هیچ ثواب و عقابی برای بندگان به اعتبار اعمال و اعتقاداتشان وجود ندارد و نعیم جاودانه عبا: ابن عربی معتقد است

 و نسبی امری نیز بودن ، با این تفاصیل باید گفت که عارف(233: 4936ابن عربی، )معرفت و شناخت بنده به حقیقت خویشتن

است و همان گونه که خود عرفان تعاریف درست و آشکاری ندارد و نمی توان به واقع دریافات   تشکیک مراتب ذات قدما قول به

رف نما، به درستی هم نمی توان گفت که از منظر عرفان گنااه چیسات و چاه ساطوحی از     چه کسی عارف است و چه کسی عا

: 4931ریپکاا،  )همان گونه که گاهی طرفداران ابن عربی حتی در مظان ارتداد قرار مای گرفتناد   . خالف شرع را شامل می شود

 (.613: 4931تی، ذکاو)، در حالی که مکتب ابن عربی شاخه ای از عرفان اسالمی معرفی شده است(112

چه آن که آنان گاهی در آگاهی نسبت به معصیت مبالغه می کردند و باا انادک خالفای کاه در اماور شارعی روی مای داد باه         

از جملاه آنهاا   -و گاهی نیز بزرگترین رفتارهای خاالف شارع مقادس   ( 92: 4931نیکلسون، )دشوارترین کفاره ها می پرداختند

نوعی از عرفان که همان گارایش باه الاباالیگری باود و     تا آن جا که در . عادی تلقی می گردیددر نگاه ایشان امری  -شاهد بازی

از او سااقط مای    -...و نیاز حرمات شاراب و زناا و    ... تکلیف نمااز و روزه و -پیروان آن معتقد بودند هرکه خدا را شناخت احکام 

فتند که هوازن قشیری در اعتراض به آنها داد سخن داده ، تا بدانجا در ارتکاب آشکار معاصی پیش ر(429: 4931ذکاوتی، )شود

پای می فشاارند و باه ایان هماه     ... که بر ارتکاب منهیات و حرام خوارگی و[ آمده اند کسانی... ]بود که طریقت فرسوده گشته و

نی از نوع اباوحفص  و حتی عارفا(. 2: 4933قشیری، ...)بدکارگی بس نکرده سخن از حال و مقامات و کشف و کرامات می گویند

ای از تشریفات ظاهری گردیاد  کم تبدیل به مجموعهحداد نیشابوری در مالمتیه که عرفان آنها در ابتدا یک امر درونی بود و کم

تری از ارتکاب به گناه در ماال عاام   های فراوانو در ادوار واپسین انبوهی ظاهرآرایی و تقید و تعلقات وارد آن شد می توان نمونه

 .شاهده کردرا م

، گاهی بنا بر اهدافی توسط عاارف صاورت   (432: 4931سلیمانی، )گناه، که وخیم ترین بیماری آزارنده انسان عنوان شده است 

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می اهداف این می گیرد که از جمله

 :تقرب -

در که  ؛(211: 4134قرچغای خان، )دیکی استبه معنای نز« تقرب»اصلی ترین هدف عارف در سیر معنوی خویش دستیابی به 

در مااجرای باه دار    .(4493بروسوی، )فرهنگ اسالمی، تقرب به معنای طلب نزدیک شدن به خداوند با انجام دادن اعمال است

او را صاادر کارده   [ با این تعبیرکه قتل گناهی کبیره محساوب مای گاردد   ]آویختن حالج، حالج درباره عارفانی که حکم مرگ 

بر ایشان . به تعصب دین تو برای کشتن من گرد آمده اند و برای تقرب به درگاه تو. اینان بندگان تواند... بارخدایا: گفتدند میبو

 (. 34: 4931نیکلسون، ...)ببخشای

 : رسیدن به اجر -

هماان مااجرای باه دار    باه عناوان مثاال در    . دستیابی به اجر و پاداش معنوی از دیگر اهداف عارفان در سیر و سلوکشان اسات 

 (.32: همان)آویخته شدن حالج، حالج کشته شدنش را مایه اجر آنها و آسودگی خود می دانست

 : تعصب بر دین -

دهد، سپس هار گوناه ارتبااط و     هایی است که مفاصل را به هم ارتباط می ها و پی به معنی رگ»عصب» در اصل از مادهتعصب، 

دهند از تعصب ایشاان  گفت آنان که بر کفر من گواهی میحالج می(. 441: 4933مطهری، )دان به هم پیوستگی را تعصب نامیده
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تر است از کسی که نسبت به دیگری حسن ظان داشاته باشاد    هر که در دین تعصب ورزد نزد خدای محبوب. است در امر دین

 .و می دانیم که سوءظن از گناهان است(. 32: همان)

 : مراقبت بر خلوص اعمال -

دانساته  ( منزل بیسات و چهاارم  ) منازل سلوک و یکی از ، به پیراستگی عمل از هرگونه آمیختگی تعریف شدهعرفان الص دراخ

در باب نیت خویش اندیشه کردم دیدم کاه  : هر عملی که عارف را از اخالص دور کند، گناه است(. 63: 4933کاشی، )شده است

غزالی باه نقال از شافیعی    در شرح سخنان ...)خالص از برای خداوند نبوده است و محرک آن جاه طلبی و انتشار آوازه بوده است

 (.33: 4931کدکنی، نیکلسون، 

 : هشدار به عرفای نووارد -

گاهی حکایاتی که در خصوص گناه یا خالف یا خطای عرفا وارد شده از برای هشدار نوواردان به ایان قلمارو اسات تاا مراقبات      

 .رد شده استدر این خصوص حکایات فراوانی در کتب عرفانی وا. بیشتر بر خویشتن داشته باشند

 :  هشدار به عموم -

همچنین گاهی هشداری است به عموم تا بدانند که باید به سختی بر اعمالشان مراقبت کنند جایی که حتای عرفاا هام از شار     

 .گناه مصون نیستند

 : خطا یک ارتکاب اثر بر تنبه -

گاه اتفااقی در زنادگی عاارف    . ن ذکر شده استدر فرهنگ معین ذیل واژه تنبه، معانی بسیار از جمله بیدار شدن و هوشیار شد

 مجاروح  داساتان : می افتاد که سبب بیداری و هوشیاری وی می شد که عارف آن اتفاق را ناشی از یک گناه یا خطا می دانسات 

  (.31: 4931شفیعی کدکنی، ...)دانست می مادر فرمان ترک از را زخم آن که بایزید بینی شدن

 :ریبیدا برای استغفار فرصت -

آن گاه که خویشتن را فرایاد آرد خویش را نیازمند بیند و چاون از گنااه خاویش یااد آورد     : نشانه بیداری پنج است گفت بایزید

 (.33: همان.. )استغفار کند و

 :آزمایش -

 واقعای از غیار واقعای معلاوم شاود      ما من  در مورد افراد است تاا  تفحص و تحقیق در اصطالح به معنی و آزمایش ابتال ،امتحان

که فتنه را به آزماایش تفسایر کارده    « ان هی اال فتنتک»لسائرین با استشهاد به آیه در منازل ا(. 31 :4111،  حسینی جرجانی)

 (. 234: 4932انصاری، )اند، یکی از گذرگاه های میل به گناه فتنه و امتحان است 

 :بزرگ عارفان از یکی دست بر توبه درجه به رسیدن و توبه فرصت -

 بایزیاد  دست بر راعی سعید توبه مثل: توبه آنها به دست عارفی بزرگ بوده است گاه منظور از ارتکاب گناه در نزد عارفان، امکان

 (. 32: 4931ذکاوتی، )، یا توبه رابعه بصری بر دست حسن بصری (روشنایی دفتر 61 ص به کنید نگاه) بسطامی

 :توبه عرفا

 :دارد دیگر هوایی و حال عرفا نزد در توبه خود حتی

 از بیارون  حاق  و گاویم  مای  جوارح و حروف با من. اهلل اال الاله قول از من توبه و است گناهان از مردمان توبه: گفت می بایزید 

 (. 33: 4931ذکاوتی، )است جوارح و حروف

یاک نفار الادری مشارب احسااس آراماش در      ... توبه شناخت تنهایی خویش است: نظریه غزالی درباره توبه نیز قابل تأمل است

نمی تواناد پیاروز شاود مگار      -که ناشی از شناخت وقوع خود در گناه است-س شرم و تنزل خویشضمیر خود ندارد و بر احسا

 (.34: 4931نیکلسون،)آنگاه که گامی عملی در راه بازگشت از گناه بردارد

 :تمایل به گناه یا تظاهر به گناه

 :تعریف تمایل و تظاهر

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
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 وجود در را امیال خداوند چرا است؟ میل بی چیزها بعضی به تنسب و کند می پیدا میل چیزها بعضی به انسان چرا چیست؟ میل

 در که انسانی میل و نیاز چگونه عرفا سازیم؟ برطرف یا و دهیم کاهش میل به چیزی را در خویش توانیم می چگونه داد؟ قرار ما

  کنند؟ می تأمین را دارد وجود نیز آنها

 یکای  یک، هر با تا داده قرار انسان در را امیال انواع خداوند. (2329: 4933معین، )است خارجى ء شى یک سوى به کشش میل،

 بلکاه  نیسات،  تکامال  در ماانع  تنهاا  ناه  متضاد امیال وجود حتی یا امیال در تنوع وجود بنابراین شود؛ برطرف انسان نیازهای از

ر انسان، میلی را در او به وجود می پس در واقع هر غریزه ای د(. 133: 4933 مجتبوی،)است  انسان در پیشرفت و تکامل الزمه

حتی گاهی موضوعات عادی برای  .آورد که گاهی کشش به این امیال موجب درافتادن وی به دام گناه یا خطا یا خالف می شود

است اما همین موضوع عادی برای عارف گناه محساوب مای شاود     میل یک کردن عارف گناه محسوب می شود، مثال استراحت

البته الزم به ذکر است که امیاال در انساان الزماه تکامال و پیشارفت وی      . از پرداختن به خداوند غافل کرده است چرا که او را

 شااید  شهرت یک میال عاادی اسات کاه     به میل به عنوان مثال. است اگر در حد اعتدال و در جهت تکامل به کار گرفته شوند

افراط به خاود گرفتاه و بارای     صورت اگر اما باشد، داشته وجود نیز ارفانع و پیامبران میان در شاید و باشد انسان تکامل الزمه

 (. 133:همان)عرضه خود به جامعه باشد، برای خود آنها گناهی نابخشودنی است

حکایاات  . (341: 4939دائاره المعاارف الفقاه االساالمی،     )اما تظاهر، انجام کاری در مالء عام است با علم به گناه بودن آن عمل

 یبااده گساار   ،یبه شاهد باز نانیاکه  ی از تظاهر عرفا به گناه به دالیل گوناگون وارد شده که بیشترین آن در نزد مالمتیهفراوان

ایشان از ظهور طاعت که مظنه ریا باشد حذر کنند تاا   ، بوده است که(93قاسم زاده، ص)دزبانزد بودن شیو استعمال بنگ و حش

در واقع تظاهر به گناه در نازد چناین عارفاانی گااه باا ظااهر نکاردن         (.96: 4936کنی، شفیعی کد)قاعده اخالص خلل نپذیرد 

 مااه  در بساطامی  بایزیاد  ماثال . طاعت در مالء عام و گاه با  به کار بردن یک حکم شرعی بر خالف عرف، صورت می گرفته است

(. 33: 4939هجاویری،  ) بارد  می استفاده قفس و گناه به تظاهر برای شرعی حکم یک از و سفر روزه خواری می کرد در رمضان

 . به این موضوع در مباحث آینده به تفصیل پرداخته خواهد شد

 :گناهان عرفا از منظر عرفا

در این  جا باا بررسای   . همان گونه که اشاره شد، گاهی آن چه در منظر عوام گناه نیست، در منظر عرفا گناه محسوب می گردد

پایش از هرگوناه   . عرفا برای خویش گناه می دانسته اند را به صورت دسته بندی خواهیم آورد کتب مختلف عرفانی مواردی که

عرفان از منظر پژوهشگران به انواع زیر در کتاب  : سخنی در این باره الزم است که مصادیق مختلف عرفان در جامعه را بشناسیم

 :مختلف آمده است

 :عرفان اسالمی -

 . همان گونه که قبال اشاره شد به سختی صورت می گیرد نمونه کامل عرفان که شناخت آن

 (خراباتیگری) :عرفان منفی -

 (. 22: 4931ذکاوتی، )نوعی از عرفان شامل نفی جهان، نفی خودی و نفی ارزش های حاکم 

 :عرفان اجتماعی -

ل از زندگی و فرهنگ است که شامل بازگشت به احیای ارزش های اخالقی وکوشش برای ساختن یک الگوی قابل قبول و تحم 

 (.22:همان)

 :عرفان مرایی -

کاه در  ( 31: همان)مثل کلمات زهد آمیز حجاج بن یوسف. در واقع عرفان نیست، سرشار از ریا و تظاهر است این نوع عرفان که

 هساتند  نماا  عارف که کسانی تکلیف(. 933: همان)واقع در این نوع عرفان، متشبه مبطل به عابد و زاهد و فقیر را مرایی خوانند

 نگااه  نموناه  بارای ) دارد آنهاا .. .و طلبای  منفعت در ریشه و گذاشت آنها عرفان حساب به توان نمی را آنان گناه و است مشخص

، یا عرفان جانبی که در مذاهب بوده است مثال در این ماورد مای تاوان باه عناوان کتااب       (36: 4931شفیعی کدکنی،  کنید به

 .از دکتر شفیعی کدکنی استناد کرد "امیه جانب عرفانی مذهب کر"

 :عرفان نوظهور -
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کاه عمال    اصایل  با توجه به تعریاف عرفاان   اما و کاملی از جنبش های جدید معنوی عرضه نشده است مورد قبولهنوز تعریف 

اى کاه   حلاه هار فرقاه و ن  و ستورات الهى و آداب و اخالق شریعت محمدى است دخالصانه و کوشش مجدانه و مستمر در انجام 

گار اماروزه    های دروغین و حیلاه  ناب، عرفان شود، در برابر عرفان اصیل ومی ادعاى عرفان و تصوف دارد، با این عیار محک زده 

و عاواملی   (33: 4962ساجادی،  )ها الزاما نزدیکی و محبت خداوند هادف اصالی نباوده اسات      دراین عرفانکه اند  شده متجلی

پایگاه، معرفی عشق به عنوان هدف، توجه به درون و اخالق، توجه به  ی، مرید پروری، ایجاد کمون وترویج تکثرگرایی دین: مانند

 ملکیاان، )شاود    که از آنها به عنوان عرفان های نوظهور یاد می ویژگی های کم و بیش مشترک میان آنهاست... مسائل جنسی و

در اساالم پیادا شاده و     پس از رحلت نبی مکارم،  هامدت که  از فرقه های غالت می باشندریشه این فرق، (. 936-931: 4933

 حلول و تناساخ برخی از  افکار شرک آمیز مانند آثاری از مذاهب مجوس و مانوی در عقاید و باورهای آنها وجود دارد، و قائل به 

 (.431: 4963مشکور، )ندهست

عرفاان و  ذکر این نکته نیاز ضاروری اسات کاه     . ده، باشددر این پژوهش، منظور از عرفان می تواند هر یک از عرفان های نام بر

شافیعی کادکنی،   )تصوف که مرزی علمی نمی توان برای آنها قائل شد، نگاه هنری و جمال شناسانه باه االهیاات و دیان اسات    

شاده کاه    و اگرچه این دو مفهوم اختالفات اندکی با هم دارند اما وجوه اشتراک این دو کلمه در کتب مختلف باعث( 94: 4936

به دلیل نزدیکی این عناوین به یکدیگر گاهی از صوفی به عنوان عارف نیز یادکرده اند ماثال عناوان   . گاه به جای هم به کار روند

، یاا در بااب عبادالقادر پیارگیالن کاه او را زاهاد و عابادی باا چهاره ای عرفاانی گفتاه            (332: 4931ذکااوتی،  )عارف بر بایزید

و عرفان ناظر بر جهات نظاری و تئوریاک و تصاوف    ( 23: همان)فا و صوفیه متدین بلکه متشرع بوده اند، اکثر عر(333:همان)اند

و به همین دلیل عدم تفاوت اصولی بین آنهاست که در این مقاله هرجا نام صوفی ( 91همان، )ناظر به جهات عملی سلوک است

( 3: 4933قشیری،)از همان عارف یا زاهد یا عابد بوده است برده شده وجه عارف بودن وی در نظر است کما این که صوفی از آغ

 . همین وجه غالب عرفان مدنظر است.. .و نیز از زهد و

 :گناه عارف در دیدگاه خودش

 چاون  گفت ما شیخ بیوفتد؟ بندگی از گناه به بنده شیخ یا گفت یکی. دیدگاه عرفا نسبت به گناه، دیدگاهی تعجب برانگیز است

 ذناب . باش خواهی هرکجا و باش او بنده. اوفتاد بنه خداوند بندگی از گناه به بود بنده چون السالم علیه آدم ما درپ. نه بود بنده

  (.912: 4966محمدبن منور، )اهلل رحمۀ لضاع العصاة لوال. افتخار ابلیس و آورد افتقار آدم. االفتخار مع طاعۀ من خیر االفتقار مع

از )، با دخال و تصارف در خیار   (136: 4931سلیمانی، )یت ها و منازل منجر به عرفان آگاهی داردابلیس از آنجا که از تمام وضع

 .، زمینه ساز گناه عارف می شود(...طریق فریب، عجب، جلوگیری از عمل خیر، ترغیب به کار بد، خشم و

 و کنناد  گنااه  تاا  آفریاد  مای  دیگار  خلقای  خداوناد  کردید نمی گناه اگر: پیامبر الزم به توضیح است که با اشاره به این حدیث

، شر وگناه و رنج در نظر عرفا امری ست باا ارزش مثبات و در خادمت قصاد خداوناد و باه       (492: 4939سیوطی، ) بیامرزدشان

 . نسبت خود امری ست خیر

 ، که(3: همان) کند؟ چه گناه از پس و بکند  گناهی چه که است این مهم نکند گناه آدمی که نیست در واقع از این منظر، مهم

رنج ها سبب تزکیه نفس می شوند و گناه به توبه رهنمون می شود و شر بر دست نیکان تبدیل به خیار مای شاود نیکاانی کاه      

 (. 22انفال،)پروردگارا ما بر جان های خود ستم روا داشتیم: مانند آدم می گویند

ه انسانی در برابر شهوات فرودین، در حالی که راه باه اختیاار   خضوع اراد: با آن که از نظر جالل الدین رومی گناه عبارت است از

 : ، اما همه موارد نیز نیز از منظر نظر عرفا گناه هستند(411: 4931نیکلسون،)افعالی دیگر گشوده باشد

  :شک و تردید-

تردید را گناه می  ، عارف حتی شک و(913: 4931سلیمانی، )که موثرترین سالح معنوی شیطان برای زاهدان نامیده شده است

بارهاا در تیرگای   ... من مردی هستم شریک دیگران در گنااه : گویدجرالدگولد در مقایسه با غزالی، به نقل از کدکنی می: شمارد

 (.31: 4931نیکلسون،)...های شک و تردید سرگشته گشته ام

 :توقف از یاد خدا-
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 از توقاف  معناای  باه  یغان مره، ماته الیوم فی الستغفراهلل انی و قلبی علی لیغان انه: فرمود پیامبر که است آمده روایات برخی در

 توقاف  اگرچاه  . (16 :691ناووی، )اسات   کارده می استغفار رو این از. بود گناه( ص)خدا رسول نگاه از توقف این و است خدا یاد

 . نیست در نظر عوام، گناه خدا یاد از قلبی

 : عشق-

را عشق می داند با این تفاوت که گناه ابلیس عشاق او آماد باا خادا و گنااه مصاطفی        عین القضاه وجه مشترک ابلیس و محمد

 (. 223: 4914همدانی، )عشق خدا با او

  :کم صبری بر فراق-

کسی که آرزومند واالترین اهداف عرفانی است گاهی دچار فراق اجتناب ناپذیر مای شاود کاه کاوچکترین بای صابری و عادم        

، حتی گاهی این کم صبری موجب لعان و دشانام و حتای    (963: 4931سلیمانی، )ر عرفا گناه استشکیبایی بر این فراق در نظ

 (.931:همان)کفرگویی و پیمان شکنی می گردد

 :غم روزی خوردن -

از نگاه عرفا یک گناه محسوب می شده است و آن از این قرار اسات کاه هارکس روزی اماروز دارد و بارای فاردا        این مقوله نیز

: 4392مکای،  )اگر غم روزی خورم خویش را مشرک دانم: به گفته وهب بن ورد. شد یک گناه به پایش می نویسندزحمت می ک

3.) 

 :فتوت-

،گاه برای آنان مایه ابتال به خالف و (463: 4931شفیعی کدکنی،)که صفتی است که مایه تکمیل عارفان می شود "فتوت"حتی 

 .مردم می گردید گناهانی همچون دست یازی به اموال و نوامیس

 :هرگونه لغزش -

، از جمله آن لغزش ها می توان به موارد (933: 493ذکاوتی،)عرفا هرگونه لغزش در هر چیز را گستاخی با خدا می دانسته اند

 :زیر اشاره کرد

 در اصول-

 در فروع مثال فقر و غنا-

 در گرایش به تنگ گرفتن بر خویش یا گشایش در زندگی-

 بدر کسب و ترک کس-

 در مجاهدت یا دست کشیدن از آن-

 در ترک طعام و عزلت و تجرد-

 در بندگی یا آزادی-

 در اخالص -

 در نبوت و والیت-

 در حلول یا رویت به دل-

 در صفا و طهارت-

 در انس و بسط و ترک خشیت-

 (.933-933:همان)در مخلوق بودن یا قدیم بودن روح یا تناسخ-

 :مجادله -

در سرگذشت شیخ اوحدالدین آمده است کاه وی باا   . کرده اندعی گناه بوده که حتی از ارتکاب آن توبه میمجادله، برای عرفا نو

کند و پس از دیدن کرامت آن زن با پشایمانی توباه کناان و شاتابان باه      عارفه زنی که به نصیحت وی مشغول بوده مجادله می

 (. 34: 4966کرمانی، )خدمت شیخ رکن الدین رفته و سر تسلیم فرو می آورد

 :شاذّ قرائات آموختن و کردن جستجو -
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 از و نمایناد  آن صارف  خاویش  عمار  بیشاتر  کاه  دارد می واشاذّ  قرائات آموختن و کردن جستجو به را عارفان از بعضی شیطان

 پنداشته عملی را آن تالوت ای عده اما شده، نازل کردن عمل برای قرآن: گوید بصری بازمانند، حسن واجبات و فرایض شناخت

 .  (324: 4963ابن جوزی، )اند کرده بس قرآن تالوت به و اند

 : جهل -

 آنکه حال شود می داخل خیال آسودگی با جاهل بر شیطان است، جهل شود می وارد مردم بر آن از شیطان که راهی بزرگترین

 عمومااً  زیارا  اسات  فریفته شان دانش میک سبب به را پیشگان عبادت از بسیاری ابلیس. شود می وارد دزدیده طور به عارف بر

 گازین، پاس   عزلات  گااه  آن بیااموز  فقاه : اسات  گفته مورد این در خیثم بن ربیع. آموزند نمی درست را علم و عبادتند مشغول

 باه  شایطان . است مستحبات از برتر علم آنکه حال علم؛ بر است پیشگی عبادت نهادن ترجیح را عابدان ابلیس تلبیس نخستین

 در عمل که اند ندانسته این و اند شمرده جوارح عمل به منحصر را و عمل است عمل علم از که مقصود کرده وانمود نینچ آنان

 .(321: همان) اعضاء و جوارح عمل از است برتر که است قلب عمل حقیقت

 :گرفتن طهارت در وسواس -

 مای  بلند بول استبرای از اطمینان برای پیشگان عبادت زا بعضی کند، می امر مستراح در ماندن دیر به را وسواسی عابد شیطان

 فرود مانده باقی مجرا در بول چه هر تا دهد می تکان خود پای آن و پا این روی و کند می تنحنح و رود می را قدم چند و شود

 کاه  فتواهاا  سخت ترین طبق و داده جلوه نیکو را فراوان آب استعمال پیشگان عبادت بعضی نظر در شیطان. شود خارج و بیاید

 قطعاه  ساه  کاه  اساتنجا،  بارای  سنگ کاربرد در است همچنین کنند، می عمل است نجاست عین ازاله از بعد ریختن آب هفت

 .(326: همان)بود خواهد بدعت آن از بیش و کند می پاک و است کافی سنگ

 :گرفتن وضو در وسواس -

.. .و گرفتن است که در هر مرحله از آن از نیت گرفتاه تاا اساتعمال آب و   دام بزرگ شیطان بر عرفا و نیز بر عوام وسواس در وض

 .   (323: 4963ابن جوزی، : برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به)ممکن است صورت بگیرد

 :اذان و نماز در شیطان فریب -

: هماان )اناد  داشاته  اکراه ازآن شدیداً علما دیگر و مالک است، آوازخوانی آهنگ و لحن با گفتن اذان شیطانی فریب های ازجمله

 در و شاود  مای  حایال  مان  نماز و من میان شیطان» : کرد عرض( ص) پیغمبر به العاص ابی بن عثمان که است و روایت ،(392

 بای  ناداری  وضاو  که کرد اش وسوسه شیطان ناگهان شد مسجد وارد که است نقل ابوحازم و از« می اندازد اشتباه به مرا قرائت

 !نبودی من خواه خیر قدر این تو! لعین  :گفت گزاری؟ می نماز وضو

 پر «مغضوب» و «الحمد» چنان و فریبد، می مخارج از حروف کردن ادا غلیظ در روی زیاده راه از را نمازگزاران بعضی شیطان و

یس ابلایس بار عرفاا در    و چنین است که تبل(. 311: همان...)و رود می بیرون نماز آیین از که اندازند می راه مکرری و وصدا سر

  . وضو، نماز و اذان بیش از دیگر مواقع صورت می گیرد و آنان در این مواقع آسیب پذیرتر هستند

 :شب زنده داری -

 از. بشناساانند  ماردم  باه  را خود گونه بدین تا مانند می تنها مستحب عبادت برای مساجد در که فریفته چنین را بعضی شیطان

 . (314: همان)«فرض نماز اال بخواند خود خانۀ در که است آن مرد نماز بهترین» هک است نقل( ص) پیغمبر

 :ریا -

 نگااه  را خاود  نتواند  واقعاً کسی است ممکن البته. کنند می تظاهر گریه به مردم میان که فریفته چنین را عابدان ابلیس، بعضی

یکای از مرگباارترین    "مان "در واقع، غرور و گنااه  .ریاست رضمع در شود دیده کند خودداری تواندمی که کسی از اگر اما دارد

و تنها آنان که به کمال روحانی رسیده اند می توانند در برابر ایان حملاه   . ، پیش روی عرفا است(133: 4931سلیمانی، )گناه ها

  (.231:همان)شیطان از خود دفاع کنند و حتی به لحاظ جسمانی ضرباتی را بر او وارد کنند

 ؟یکارده ا  چیگناهان مشهور که در افواه اناث و ذکور مذکور است ها  نیفرمود از ا خیش. شود دیآمد تا مر دیزیبه نزد با یشیدرو

در بااطن تاو    یکند وعجبا  یرا رهزن وت ،تا مبادا که در خلوات زهد صرف تو ایو بگذار و آنگاه ب نیفرمود برو همه را بب. یگفت ن
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 دنیا طاعات عجب و از د دنیچه از د یمحروم مان ینیاز خداب ینیخودب یو از شوم یشو لیذل طانیذلول ش یو به کل دیآ دیپد

 (.63: 4966کرمانی، )زند یسر م یگناهان مسکنت و شکستگ

 :عدم رعایت اصول دین-

اناد   برخی از بزرگان تصوف رعایت اصول دین را گاهی عبث و بیهوده دانسته اند و برخی از آنها را نهای و گااهی تخطئاه کارده    

( با مخالفت درباره ظاهر شرع و اعمال شارعی )تا آنجا که کسانی از ایشان سخن از تعطیل محض و الحاد، (464: 4934نفیسی، )

 (. 466: همان)می گفتند و کارشان تنها خوردن و آشامیدن، سماع و پیروی از هوی و نفس بود

را خود را مخالف فرایض شرعی نشان می دادند تا آن معتقادات  و بر همین اساس گروهی از آنان که بی باک تر بودند عمدا آشکا

، تا بدین وسیله مغرور و فریفته نشوند و عباادت  (463: همان. )را بیشتر نمایان کنند و باک نداشتند که مورد مالمت قرار گیرند

ر ماه رمضان توساط بایزیاد کاه    اشاره به خوردن قرصی نان د(: 463:همان)را وسیله نسازند که معبود و مقبول مردم واقع شوند

 ( 33: 4939: هجویری...)مردم وی را بدین سبب تنها گذاشتند

 :گناهان عرفا از منظر مردم

گاهی از عارفان رفتار و اعمالی سر می زد که اگرچه از ویژگی های رفتاری عادی آنان بوده اما در نظر مردم و عوام النااس گنااه   

 :زرگ این رفتارها، شطحیات استیک نمونه ب. به شمار می آمده است

 :شطحیات

 .از همان آغاز میدان مناقشه هاای فاراوان باوده اسات    ( 32: 4931ذکاوتی، )شطحیات که از قرن سوم میان صوفیان رواج یافت

، و به عبارتی قاول یاا فعلای کاه باا      (12: 4934نفیسی، )شطح که تعبیرات ظاهرا پریشان و آشفته اما باطنا پرمغز و دقیق است

، گاهی چنان با باورهای مردم از دین در تضااد و تنااقص   (39: 4931ذکاوتی، )شرع، عقل یا عرف و یا هرسه اینها ناسازگار باشد

 . گناه به حساب می آمد بود که در نگاه آنها

 :دفاع از ابلیس

رخای عرفاا از جملاه حاالج، ساهل      نمونه دیگر گناه عرفا از دید مردم، دفاع ایشان از ابلیس و یا ستایش وی است که در آثار ب 

تستری، جنیدبغدادی، حسن بصری، کرکانی و حتی عارفانی همچون احمد غزالی، عین القضاه همدانی و سنایی یافت می شاود  

گاهی پیروی تصوف از آیین مانی در ستایش ابلایس بسایار   . (431-411و  63: همان)که در نظر مردم عادی نوعی شرک است 

: 4934نفیسی، .)و متصوفه ایران نیز به نور ابیض و نور اسود معتقد بوده اند. طان را نور اسود می دانسته اندآشکار است؛ آنها شی

411.) 

 :سماع

فرهناگ فارسای   )را ساماع گویناد    وجد و سرور و پای کوبی و دست افشانی صوفیان منفرداً یا جمعاً با آداب و تشریفاتی خاص

کنیزکانی داشته است که برای او آواز می خواناده اناد و او   ( رگترین شاعر صوفی زبان عرببز)ابن فارض(. ، ذیل واژه سماعمعین

 (. 491: 4931نیکلسون، )با صدای خوش آنان سماع می کرده است

گاهی عرفا، سماع موسیقی و رقص که ایرانیان به آن خو گرفته بودند را نه تنها مجاز و مباح دانستند که در برخی فارق تصاوف   

در حاالی کاه   ، (32: 4934نفیسای،  )ا نوعی از عبادت و وسیله تقرب به مبدا و تهذیب نفس و تصفیه بااطن مای شامردند   آنها ر

اند و صاوفیه ایاران را بادین    اند و منکر اباحت آن بودهمتصوفه عراق و جزیره معموال آن را مباح نمی دانسته و حرام می شمرده

: هماان )اناد دانساته و دیگاران رد کارده   ، برخی مشایخ خود ایران هم آن را روا مای (411: همان)اندکردهکار تشنیع و تقبیح می

، اما حاالت و حرکات از خود بیخاود شادن و در   (443: همان)، و البته سماع و رقص در طریقه مولوی جنبه عبادت داشت(443

 .  ستظاهر سکرآمیز آنان در هنگام سماع از دید مردم عادی رفتارهایی خالف شرع بوده ا

 :شاهدبازی

در نظار عاوام    ، بی شک(162-6: 4922غزالی، )همان نظر به کودکان است که عرفا، آن را نه لواط که شاهدبازی می دانسته اند

 (.36: 4966کرمانی، )توان جست یاست که با گذر از آن جمال حق را م یدر نظر عرفا پوستاگرچه گناه است 
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عرفا همچون عین القضاه همدانی کاه دربیاان مفااهیم عرفاانی منصاوروار از خویشاتن        و در نهایت الزم به ذکر است که برخی

آزادگی نشان داد در حالی که بیشتر عرفای پیش از وی متعادل و میانه رو بودند و در کتمان اسرار می کوشایدند و ساعی مای    

( 913: 4932افراسایابی،  )دداری می کردندکردند گفته های خویش را به شرع نزدیک کنند و از ترس تکفیر از اظهار احوال خو

که البته در آن ایام حرباه ای در دسات   -اما وی سرخوش و بی پروا تا آنجا به اشاعه و ارائه عقایدش دست زد که حکم تکفیرش

ب یا مانناد شاها  . را دادند و گناهی چون کفر مجازاتی چون مرگ در پی داشت( 231: همان)فقهای وابسته به دربار خالفت بود

: هماان )الدین سهروردی که او نیز به دلیل بیان دقایق مشرب الهی متهم به کفر و الحاد شد و به همین دلیل خفاه اش کردناد  

233.) 

 :معصومین و گناه

 را خودشاان  باشاند،  داشته نیز را انس و جن عبادات اگر که دارند شناختى و معرفت چنان او مقدس ذات به نسبت خدا اولیاى

 اصطالح به و عصمت منافی گناه به منحصر فقط استغفار ایشان از گناه یا گناهان، که شود می معلوم احادیث از .ددانن مى مقصر

 تارک  و اولای  تارک  اسات  ممکن بلکه نیست ما نزد شده تعریف گناه آنها، از مراد است، بنابراین آن موکد بلکه نیست عام عرف

 آنچاه  حضارات  آن مقاام  بلنادی  و قدر علو واسطه به که است جایز و نشده ترک معصومین از واجبات که زیرا. باشد مستحبات

 همه. شود، در این صورت حتی استغفار آنان عبادت محسوب می شده است شمرده آنان گناه به نسبت نیست گناه دیگران برای

 گرفتاه  سمعه و ریا از است گونگونا آفت های و ها وسوسه معرض در غیره و معامالت تا عبادات از آدمی کردار و رفتار حسنات

 .نفس رضایت تا

 اثار  بار  که نمازگزاری چون .بخش تعالی و است آموز عبرت گناهی گناه این. است گناه نماز در قلب حضور رفتن دست از گاهی

 غفلات  دیگار  که کند می عزم و شود می شرمنده الفور فی دهد می دست از را قلبش بستگی ها حضور بشری و دل ضعف های

 می خاطر جمعیت از که برد می را اجری همان پشیمانی و گناه این از سرانجام. است مأجور خداوند پیش او سلوک این و ورزدن

 .برد

 مای  پشیمانی گناه .دوزد می ما به را مالمتش نگاه لوامه نفس نیک سبب فریفتگی می گردد و آنگاه انجام کار که هست هم گاه

 الاذنب  مان  التائاب : اسات  فرماوده  پیامبر که چنان. گردد می اخالص و تقرب سپس و تقوا و ترس مایه توبه یا پشیمانی و آورد

 .له ذنب ال کمن

 عصامت  مقاام  که معصومین جز اگر که است این پاسخش کنیم؟ توبه آن دنبال به تا کنیم گناه چرا بگویند بعضی است ممکن

 توانناد نمای  یاا  نکنند گناه توانندمی یا یعنی گناهدبی که هستند نیخصاال فرشته گرفت خود از قیاس نباید را آنان کار و دارند

 گناهشاان  ناوعی  باه  ادعاا  همین نفس بسا چه که کسانی یعنی بیگناهی مدعیان .احوالشان به خوشا و سعادت زهی بکنند گناه

دارند و  همینان هساتند کاه    را غرورش و ادعا فقط بیگناهی از غالبا و هستند طعن و طنز آماج که هستند زاهدانی همان باشد

 .ای که نمی توان عرفان حقیقی را از مرایی تشخیص دادکنند به گونهذات عرفان را دارای مراتب تشکیک می

 بنادگی  و عباادت  اساتغفار  کاه  باوده  آن خااطر  باه  آنان استغفار رو این از بودند معصوم گناه از امامان و اسالم پیامبر تردید بی

 بلکاه . نیسات  گنااه  آمارزش  درخواست برای فقط استغفار پس .کند استغفار باید کرده گناه کس هر که معنا این به نه خداست

  .هست هم عبادت برای

 :نتیجه گیری

گونه که اشاره شد، همانطور که دین و تمایل به آن در انسان امری فطری است تمایل به گناه نیز ریشه در فطارت انساان   همان

و  ذاتاساالم باا     یعنا ی. بشر است اتیبا فطر در تضاد نبودن آنهاو  نیآن قوان یهماهنگ یاسالم  نیقوان بودن یفطر یمعن. دارد

در واقع با تفکراتشان خواهان رفتاار   ن،ید  یتبل انیاز مدع رخیبها، در برخی عرفان. بشر هماهنگ است یواقع  حوائجو  عتیطب

منشاأ حرکات  درواقع به نوعی ضد تبلی  برای دین محساوب و   ،وانه خویشو عرفان تکر مفهوم زهد با برخالف قوانین هستند و

 و باشاد  اهلل حاق  مقولاه  از اگر مخصوصا گناه .اندو چنین عرفایی همواره دغدغه اصلی روسای دین بوده شوند یم ینیضد د یها

 و سوءتفاهم معرض در سرعت به است و باریک و حساس سخن، بسیار این البته. تقرب مایه و است سلوک تازیانه الناس حق نه

 ممکن انسان زندگی و زبان و ذهن در گناه از خال که آیدمی نظر در هر حال  چنین به. گیردمی قرار نادرست سوءبرداشت های
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و  آیاد مخاالف باشاد باه شامار مای      الهیتجاوز از تمام آنچه با قوانین است،  نافرمانی و سرپیچی از قانون که  گناه؛پس . نیست

 دهکار برای گناهانی چون دروغ، غیبت، تهمت، افترا، خشم، حسد، ربا، حرص، تکبر، کینه و مانند آن، قانونی وضاع ن  چه دیناگر

-ترین گناهان شمردهاز بزرگ را ، این کارهااتقرآن و روایکند که اما همین قدر جهت عدم ارتکاب این گناهان کفایت می است

-آلود محسوب نمیهای عرفانی ارتکاب چنین رفتارهایی امری گناهچرا در برخی از گرایشتوان به درستی دریافت که اند و نمی

هاای  این دوگانه دیدن ها، از هماان آغااز پیادایش نهضات    . گردد در حالی که برخی دیگر در این زمینه دیدگاهی افراطی دارند

هاای قااطعی در ایان زمیناه     توان به پاسخان نمیپس همچن. اندتر و بارزتر شدهاسالمی وجود داشته و با گسترش آنها مشخص

عدم تمایل به گناه یا تظاهر به گناه در هر صورت نیازمند بهره برداری از سیر کماالت معنوی است و شکی نیسات  . دست یافت

ل همین بای  گونه تمایل و حتی تظاهری به گناه وجود ندارد و این گونه است که عارفان واقعی به دلیکه در عرفان حقیقی هیچ

 . اند و خواهند بودادعا بودنشان همواره گمنام بوده

 منابع

 .قران کریم-

علیرضاا ذکااوتی    ترجماه  .تبلـیس ابلـیس  (. 4963.)الدین بغدادی ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابوالفضائل جمالابن جوزی، -

 .مرکز نشر دانشگاهی: ، تهرانقراگزلو

 . دارالکتاب العربی: بیروت. شرح و تعلیق ابوالعال عفیفی .فصوص الحکم(. 4316/4936. )محیی الدین ابن عربی،-

 .احیاء کتاب: قم، (ش.ه4933)به کوشش فاطمه فنا .احیای حکمت ..(ق 4134. م). علیقلی ،بن قرچغای خانا-

 .سـعید  ابـی  الشیخ مقامات فی اسرارالتوحید (.4966. )محمد میهنی، سعید ابی بن طاهر ابی بن سعید ابی بن منور ابن-
 . آگاه :تهران کدکنی، شفیعی محمدرضا دکتر قلم به تعلیقات و تصجیح

 . انتشارات دانشگاه: شیراز .سلطان العشاق(. 4932. )افراسیابی، غالمرضا -

: ، مصار، قااهره  913تالیف باه ساال   . الرساله قشیریه(. ق.ه4916چاپ مصر  4333/4933. )القشیری، عبدالکریم بن هوازن -

 . شرکه مطبعه مصطفی البابی الحلبی

 . مولی: مفید، تهرانشرح محمدعمار  .منازل السائرین(. 4932). انصاری، خواجه عبداهلل بن محمد -

 .دارالفکر :بیروت .تفسیر روح البیان. .(ق 4493. م) ،بروسوی -

 .نوید:  ، تهران2 ج .آیات األحکام (.ق4111. )، سید امیر ابوالفتوح حسینی جرجانی -

  .نو نشر :تهران ،9 گناه، چ به حافظ میل مقاله .حافظ زبان و ذهن(. 4963.)خرمشاهی، بهاالدین-

 .سخن: تهران .بازشناسی و نقد تصوف(. 4931). قراگوزلو، علیرضاذکاوتی  -

  .الشامیۀ الدار العلم، دار: بیروت دمشق، .القرآن غریب فی المفردات(. ق4142). محمد بن حسین اصفهانى، راغب-

 .بنگاه ترجمه  ونشر کتاب: ترجمه عیسی شهابی، تهران .تاریخ ادبیات ایران(. 4931). ریپکا، یان -

 .شرکت م لفان و مترجمان ایران :، تهران2ج .فرهنگ معارف اسالمى (.4962.)جادى، سید جعفرس -

 .علم: تهران .شیطان در تصوف (.4931). سلیمانی، مرضیه -

 .العلمیه داراکتب :، القاهره2ج  .البشیرالنذیر احادیث فی الصغیر جامع (.4939.)الدین سیوطی، جالل-

 . سخن: سهلگی، تهران علی بن محمد گردآورنده .دفترروشنایی(. 4931).  شفیعی کدکنی، محمدرضا -

 .سخن: تهران .قلندریه در تاریخ(. 4936). ------------------- -

 . المطبعه المیمنیه: به تصحیح مصطفی البابی الحلبی، مصر ،4ج .احیاء علوم الدین(. ق.ه 4922. )غزالی، محمد -

 . دانشگاه تهران: تهران .شرح مثنوی شریف(. 4913. )فروزان فر، بدیع الزمان -

آماوزش   :تهران دوره نوزدهم شماره دو، .هیمالمت دگاهیاز د یتیو ترب ینید یشناس بیآس (.4939) .یعل دیقاسم زاده، س-

 .یزبان و ادب فارس

 .بیدار :به تحقیق محسن بیدارفر، قم .السائرین شرح منازل (.4933. )کاشی، عبدالرزاق بن جالل الدین -

http://ketabnak.com/persons/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C+%D9%82%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%84%D9%88
http://ketabnak.com/persons/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C+%D9%82%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%84%D9%88
http://ketabnak.com/persons/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C+%D9%82%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%84%D9%88
http://ketabnak.com/persons/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C+%D9%82%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%84%D9%88
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باه کوشاش احماد ابومحباوب، باا مقدماه دکتار محمادابراهیم باساتانی           .دیـوان رباعیـات  (. 4966). کرمانی، اوحدالادین  -

 .سروش: پاریزی،تهران

 .حکمت :تهران ،2  ج .(السعادات جامع ترجمه)اسالمى اخالق علم (.4933. )الدین جالل سید مجتبوی، -

 .شراقی :تهران. یعهتاریخ الش (.4963).محمدجواد ،مشکور -

 .صدرا :م، ق43 ج .آثار  مجموعه (.4933. )مطهری، مرتضی-

 .امیرکبیر: ، تهران2ج فرهنگ معین، (.4933. )معین، محمد -

 .المطبعه المیمنیه: ، مصر4392، چاپ 2ج  .قوت القلوب فی معامله المحبوب(. ق.ه4941). مکی، ابوطالب محمد بن علی-

 .نگاه معاصر: تهران .راهی به رهایی؛ جستارهایی در عقالنیت و معنویت(. 4933.)مصطفی ،ملکیان-

   114ترجمه ص . مرکز انتشارات علمی و فرهنگی: تهران .سفرنامه ابن بطوطه(. 4964). موحد، محمدعلی -

 .حوزه علمیه: ، قم2جلد .رهنگ فقه فارسیف(. 4939. )موسسه دائرة المعارف الفقه االسالمی -

 .فروغی: تهران .سرچشمه تصوف در ایران(. 4934. )نفیسی، سعید-

 . تافگه: ، تهرانجهانگیر ولدبیگیترجمه  .الصالحین ریاض (694 – 636)ابی زکریا یحیی بن شرفنووی دمشقی، -

 .سخن: تهرانترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی،  .تصوف اسالمی و رابطه انسان و خدا (.4931.. )نیکلسون، رینولد ا -

 . سروش: تصحیح دکتر محمود عابدی، تهران .کشف المحجوب(.4939. )هجویری، علی بن عثمان -

 .دانشگاه تهران: به تصحیح عفیف عسیران، تهران .تمهیدات(. 4914. )همدانی، عین القضاه-

 

 

 
 

  

http://lib.eshia.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/868-2512486-8119974?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C&select-author=author-exact
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 پراپ الگوی اساس بر «نامدار ارسالن امیر»رمانس  شناسیریخت
 علی جهانشاهی افشار

 علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان هیأتعضو 

 سیده نرجس مؤمنی

 شهید بهشتیدکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

   چکیده

روسی و انتشار کتابی در این  های پریانقصه شناسانۀتجزیه و تحلیل ریخت با صورتگرای روس شناسمردم پراپ، والدیمیر

که تکثّر  داد نشان او. آیدبه شمار می شناسی نوینروایت آغازگر ،4323سال  در های پریانشناسی قصهریختزمینه با عنوان 

توان به طرحی واحد کاهش داد و همچنین عناصر و اجزای این طرح که های پریان روسی را میجزئیات قصّهبیش از اندازة 

کوشش بر آن است که با در این مقاله . آیندتعدادشان محدود است، وحدت و همانندی دارند و با نظم خاصی از پی یکدیگر می

های های هر یک از شخصیت، کارکردها و خویشکاری«سالن نامدارامیر ار»شناسانۀ داستان حماسی ا عاشقانۀ بررسی ریخت

شناسی والدیمیر پراپ، میزان پیروی خط روایی داستان از این داستان بررسی شود و با مطابقت این بررسی با الگوی ریخت

 .های پریان تبیین گرددالگوی قصه

 .نامدار ارسالن امیر شناسی،روایت خویشکاری، پراپ، شناسی،ریخت: هاکلیدواژه

  درآمد

روایت در حوزة ادبیات . آیدبه شمار می نوین شناسیروایت های پریان آغازگرشناسانۀ قصّهوالدیمیر پراپ با مطالعۀ ریخت

. «ای از حوادث از دهان یک راوی یا یک طرف خطابنقل حادثۀ واقعی یا خیالی یا سلسلۀ پیوسته»داستانی عبارت است از 

ها و شناسی، یافتن دستور زبان داستان است؛ یعنی قانونمندییکی از مباحث مورد توجه محققان روایت( 233 :4931کادن، )

توان مانند های عامیانه را نیز میپراپ معتقد بود که قصّه( 99: 4934اخوّت، : رک. )ها حاکم استها و داستانقواعدی که بر قصّه

تجزیه و . به این منظور، وی مجموعۀ صد قصّۀ پریان روسی را بررسی کرد. نمود هر حوزة علمی دیگری بررسی و تحلیل علمی

-قصّه مجموعه تحلیل و تجزیه در پراپ. های عامیانه گشودای را در بررسی قصّههای پریان باب تازهتحلیل ساختاری او از قصّه

 .بود( متغیر)ناپذیر بینیپیش و اتّفاقی هایویژگی ای و عناصر( هاثابت)شونده  تکرار هایویژگی یا عناصر پی در، پریان های

 ثابت ها، عناصرقصّه روایی هایگزاره بر حاکم مشترک به عبارت دیگر پراپ برای آشکار کردن الگوی (23-23 :4939 توالن،)

بر آن نوشت، مورد توجه  ای که اشتروسبرخی معتقدند کار پراپ به واسطۀ مقدمه. کرد استخراج متغیّر عناصر بطن از را هاقصّه

شناسی، کار حقیقت آنست که برای آگاهی از روایت( 33: 4933اخالقی، : رک. )شناسی گردیدقرار گرفت و نقطۀ عطف روایت

-شناسی، در نظر گرفتن کار صورتگرایان روس بهپراپ  دارای چنان اهمیتی است که جهت محدود شدن به موارد اصلی روایت

دانیم که در قرن بیستم نظریۀ اصالت از سوی دیگر، می( 914: 4933کالر، . )گرددکی توصیه و تأکید میویژه پراپ و شکلوفس

های محققانه به بررسی. ساخت یا ساختارگرایی در نقد ادبی و بررسی متون بیش از هر گرایش نظری دیگری م ثر بوده است

نکتۀ قابل . های علوم انسانی بسیار صورت گرفته استدیگر حوزه شناسی وشناسی، زبانگرایانه در ادبیات، مردمروش ساختار

شناختی فردینان دوسوسور و تا حدودی نیز فرمالیسم های زبانگیری از نظریهتوجه آن است که ساختارگرایی بیشتر با بهره

: رک. )شکل گرفته استاثر والدیمیر پراپ  های پریانشناسی قصّهریختشناسی طرح شده در کتاب روسی و همچنین روایت

 .شود می شناخته ادبی ساختارشناسانۀ های بررسی آغازین مراجع از یکی عنوان به پراپ رو اثر ارزشمندایناز( 194: 4931کادن، 

 چارچوب نظری

رسی شناسی عبارت است از شناخت و برتعریف این اصطالح در گیاه. شناسی به وام گرفتشناسی را از گیاهپراپ اصطالح ریخت

های پریان شناسی قصّهاز دیدگاه پراپ ریخت (43: 4936پراپ،: رک. )اجزاء گیاه و ارتباط آنها با یکدیگر و با کلّ ساختمان گیاه

برای این ( 13: همان)« .ها با یکدیگر و با کل قصهها بر پایۀ اجزای سازای آنها، و همبستگی این سازهیعنی توصیف قصه»

های پریان را ترین جزء سازای قصّهپراپ کوچک. کندست که این اجزای سازا را جدا و تعریف میتوصیف قدم نخست وی آن ا
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 اشخاص از یک شخصیت را عمل او خویشکاری. آوردنامد و آن را سازة بنیادی قصّه به شمار میمی( function) 4خویشکاری

 تغییر هاو صفات قهرمانان قصّه به عقیدة او نام. کندمیدارد، تعریف  قصّه عملیات جریان در که اهمیّتی نظر نقطه قصّه از

 یکدیگر از متفاوت که هم هر اندازه، قصّه یک هایبه عبارت دیگر شخصیت. ماندثابت می هاشانکارها و خویشکاری اما کند، می

 حال، است اندک العادهفوق هاکاریخویش توان گفت که تعدادرو میایناز .دهندمی انجام را یکسانی عملیات و کارها اغلب باشند،

 این و باید دارد وجود متغیّر عناصر هم و ثابت عناصر ها همدر قصّه بنابراین .است زیاد بسیار قصّه هایشخصیت شمار آنکه

 لب،اغ قصّه، یک در که توان نتیجه گرفت می اینجا از. ساخت جدا و که همان عناصر ثابت قصّه هستند، شناخت را هاخویشکاری

 خویشکاری توان قصّه را براساسمی نکته، با توجه به همین. شود می داده نسبت مختلف های شخصیت به مشابه کارهای

ها، بنیاد پراپ با ارائۀ زنجیرة سی و یک گانۀ خویشکاری( 39ا  31: همان: رک) .مورد بررسی و تحلیل قرار داد قهرمانانش

از آنجا که این مدل بسیار اقتصادی بود امکان کاهش حتی بیشتر آن ». کلی عرضه کردهای پریان را به طور شناسی قصّهریخت

 ( 411: 4931ایگلتون، )« .نیز وجود داشت

شوند یا ای نام برده میشود، مثالً اعضای خانوادهای معموالً با یک صحنۀ آغازین شروع میپراپ با توضیح این نکته که هر قصّه

شود اما یک عنصر شود و این که صحنۀ آغازین یک خویشکاری محسوب نمیو موقعیّتش معرّفی می قهرمان آینده با ذکر نام

 :کندها را معرفی میشناسی بسیار مهم است، خویشکاریریخت

 . کندیکی از اعضای خانواده از خانه غیبت می: ا غیبت4

 . شودقهرمان قصه از کاری نهی می: ا نهی2

شود که نقش وی به هم زدن آرامش، ایجاد مصیبت و اینجا شخصیت جدیدی وارد قصه می. ودشنهی نقض می: ا نقض نهی9

  .نامدخرابکاری یا وارد آوردن صدمه  و زیان است و پراپ او را شریر می

 .گیردهای قصه نیز انجام میوسیلۀ دیگر شخصیتالبته خبرگیری به. پردازدشریر به خبرگیری می: ا خبرگیری1

 . آوردشریر اطالعات الزم را در مورد قربانیش به دست می: ا خبردهی3

 . کوشد قربانیش را بفریبد تا بتواند بر او یا چیزهای متعلق به او، دست یابدشریر می: ا فریبکاری6

تعریف  پراپ این عنصر را بدبختی مقدماتی نیز. کندخورد و لذا ناآگاهانه به دشمن خود کمک میقربانی فریب می: ا همدستی3

 . کندمی

این خویشکاری اهمیتی استثنایی دارد، زیرا با آن . سازدشریر به یکی از اعضای خانواده صدمه یا جراحتی وارد می: ا شرارت3

هفت خویشکاری نخستین، بخش مقدماتی قصّه است؛ فاجعه یا گره قصّه با عمل شرارت آغاز . شودتحرک واقعی قصّه آغاز می

 . گرددمی

شود که به شود؛ از قهرمان قصّه درخواست و یا به او فرمان داده میمصیبت یا نیاز علنی می: یگری، رویداد ربط دهندها میانج3

 . شودشود که برود و یا به مأموریت گسیل میاقدام پردازد؛ به او اجازه داده می

 . بپردازدگیرد که به مقابله کند یا تصمیم میجستجوگر موافقت می: ا مقابلۀ آغازین41

گردد که معموالً قهرمان داستان اینجا شخصیت جدیدی به نام بخشنده وارد قصّه می. گویدقهرمان خانه را ترک می: ا عزیمت44

ضمناً چهار عنصر شرارت، میانجیگری، . تواند رفتاری دوستانه یا دشمنانه داشته باشدبخشنده می. شودرو میبهتصادفاً با او رو

 .دهندپیچ قصه را نشان میو عزیمت فاجعه یا گره مقابلۀ آغازین

-گیرد، مورد حمله واقع میشود، مورد پرسش قرار میقهرمان از سوی بخشنده آزمایش می: ا نخستین خویشکاری بخشنده42

 . سازدمیشود و مانند اینها که همه راه را برای این که وی وسیلۀ جادویی یا یاریگری را از بخشنده دریافت دارد، هموار 

 . دهدقهرمان در برابر کارهای بخشنده واکنش نشان می: ا واکنش قهرمان49

 . آوردقهرمان اختیار استفاده از یک عامل جادو را به دست می: ا تدارک یا دریافت شئ جادو41

شود یا اده میقهرمان به مکان چیزی که در جستجوی آن است انتقال د: ا انتقال مکانی میان دو سرزمین، راهنمایی43

 .شودراهنمایی می

 . پردازندتن میبهقهرمان و شریر به نبرد تن: ا کشمکش46
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 .کنندقهرمان را داغ می: ا داغ کردن، نشان گذاشتن43

 . خوردشریر شکست می: ا پیروزی43

 . پذیردا بدبختی یا مصیبت یا کمبود آغاز قصه التیام می43

 . گرددقهرمان باز می: ا بازگشت21

 . شودقهرمان تعقیب می: ا تعقیب، دنبال کردن24

اما . رسندها با رهایی قهرمان از تعقیب به پایان میتعداد بسیار زیادی از قصّه. رهایی قهرمان از شر تعقیب کننده: ا رهایی22

ه این واقعیت است که این پدیده گوا». ها ممکن است مصیبت و بدبختی دیگری برای قهرمان در آستین داشته باشندبرخی قصّه

یک عمل . های قصه نامید«حرکت»توان آنها را اصطالحاً ها از دو رشته خویشکاری تشکیل شده است که میبسیاری از قصه

شوند و یک قصه را ها با هم ترکیب میآفریند، و بدین طریق، گاهی رشتۀ کاملی از قصهجدیدی می« حرکت»شریرانۀ جدید 

 ( 429: همان)« .آورندپدید می

 . رسدقهرمان ناشناخته به خانه یا سرزمین دیگر می: ا رسیدن به ناشناختگی29

 . کندپایه میقهرمان دروغینی ادعاهای بی: پایها ادعاهای بی21

 . شودانجام دادن کار دشواری از قهرمان خواسته می: ا کار دشوار23

 . شودگیرد و مشکل حل میمأموریت انجام می: ا حل مسئله26

 . شودقهرمان شناخته می: ا شناختن23

 . شودقهرمان دروغین یا شریر رسوا می: ا رسوایی23

 . کندقهرمان شکل و ظاهر جدیدی پیدا می: ا تغییر شکل23

 . شودشریر مجازات می: ا مجازات91

برای توضیح کامل موارد . )رسددر اینجا قصّه به پایان می. نشیندکند و بر تخت پادشاهی میقهرمان عروسی می: ا عروسی94

 (499ا  61: همان: فوق الذکر رک

-دانست که از شرارت یا کمبود و نیاز آغاز میتوان قصّه را اصطالحاً آن بسط و تطوری شناسی میبه زعم پراپ، از لحاظ ریخت

که به عنوان سرانجام و پایان های دیگری های میانجی به خویشکاری ازدواج یا به خویشکاریگردد و با گذشتن از خویشکاری

 ( 439: همان: رک. )انجامدقصّه به کار گرفته شده است، می

ها نظم و ترتیب بقیه آیند و نبودن بعضی از خویشکاریها نمیها در همۀ قصّهشایان ذکر است که به هیچ وجه همۀ خویشکاری

ها را یکی پس از اگر همۀ خویشکاری.  اقعاً محدود استها وبینیم که شمارة خویشکاریمی( 31: همان. )دهدرا تغییر نمی

-یابیم که هر خویشکاری از خویشکاری دیگر بر پایۀ یک ضرورت منطقی و هنری تکامل میدیگری به دقت بررسی کنیم، درمی

 ( 499: همان: رک. )دها را با یکدیگر معلوم سازهای قصّهتواند همبستگیهای مختلف میها در قصّهکاربست این خویشکاری. یابد

شریر، بخشنده، یاریگر، شاهزاده خانم، گسیل دارنده، قهرمان و قهرمان : شمردپراپ وجود هفت شخصیت را در قصّه برمی

 (462ا 464: همان: رک. )گرددها توزیع میهای قصّه در میان این شخصیتدروغین که خویشکاری

-مراد وی از انگیزش هم دالیل و هم اهداف شخصیت. دازد، عنصر انگیزش استپراز دیگر عناصر قصّه که پراپ به تبیین آن می

ای کامالً زنده و ها به قصّه صبغهانگیزش. انگیزدشوند، برمیهای قصّه است که آنها را به انجام کارهای مختلفی که مرتکب می

-عناصر قصّه هستند، و گذشته از این، عنصری را میترین ثباتها جزء ناپایدارترین و بیبا وجود این، انگیزش. بخشندممتاز می

ها در میانۀ قصّه به طور طبیعی منبعث البته بیشتر کارهای شخصیت. ها تشخص و تعین کمتری داردنمایانند که از خویشکاری

. اضافی دارداز جریان عملیات قصّه هستند و تنها عنصر شرارت به عنوان نخستین خویشکاری بنیادی قصّه نیاز به انگیزشی 

 (431ا 439: همان: رک)

های ا خویشکاری4: پردازدکند و به بررسی و اثبات آنها میطورکلی، پراپ در کتاب خویش چهار نظریۀ بنیادی را طرح میبه

ه های بنیادی یک قصّه هستند، صرف نظر از این که چدهند و سازهاشخاص قصّه عناصر ثابت و پایدار را در یک قصّه تشکیل می

. های پریان آمده است، محدود استهایی که در قصّها شمارة خویشکاری2. پذیرنددهد و چگونه انجام میکسی آنها را انجام می
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 39: همان: رک. )های پریان از جهت ساختمانشان از یک نوع هستندا همۀ قصّه1. ها همیشه یکسان استا توالی خویشکاری9

 (  36ا 

 اررمانس امیر ارسالن نامد

پهلوان به / های عامیانۀ ایرانی حکایت عشق یک شاهزادهکه موضوع اصلی آن همچون اغلب قصّه امیر ارسالن نامداررمانس 

های قهرمان در شاهزاده خانمی از سرزمینی دیگر و شرح مشکالت و موانع موجود بر سر راه این عشق و یادکرد از جان گذشتگی

مالک ا نقّال دربار ناصرالدین شاه قاجار ا و نگاشتۀ خامۀ فخرالدوله ا دختر ناصرالدین شاه ا این راه است، زاییدة فکر نقیب الم

های عامیانۀ فارسی دانسته محجوب که بسیار مفصل بدین اثر پرداخته، آن را مظهر داستان( 133: 4932محجوب، : رک. )است

 ( 131: همان. )است

های هنری وابسته و مرتبط با ران قصّه به عصر رمان به شمار آمده و بر دیگر حوزهرمانس امیر ارسالن به منزلۀ متن گذار از دو

 (443: 4931یاوری، . )ادبیات داستانی م ثر بوده است

-با جود مخالفت. بازدبیند و به او دل میخالصۀ قصّه آن است که ارسالن، پادشاه کشور روم، روزی تصویر دختر شاه فرنگ را می

سرانجام ارسالن . گرددهای پریزاد میسه سال، آوارة فرنگ و سرزمین. شودوزرای خویش، راهی دیار فرنگ میهای درباریان و 

در ادامۀ مقاله به تجزیۀ . گرددکند و به سرزمین روم و پادشاهی خود باز میملکه را از چنگال دشمنان رهانیده، با او ازدواج می

های از آنجا که خویشکاری. شودشناسی پراپ پرداخته میر الگوی ریختهای مطرح شده دداستان بر اساس خویشکاری

ها را های بنیادی قصه هستند، صرف نظر از این که چه کسی آندهند و سازههای قصه عناصر ثابت قصه را تشکیل میشخصیت

ها و های ماجراها در خالصۀ قصهشها و انگیزپذیرند، و از آنجا که شخصیتدهد و چگونه و با چه انگیزشی انجام میانجام می

 .گرددطور جداگانه صرف نظر میها بهها و انگیزشهای هر بخش آشکار است، از تکرار و توضیح شخصیتخویشکاری

 تجزیه و تحلیل داستان

. شوداو میبیند و شیفتۀ جمال روزی تصویر دختر پادشاه پطرسیه را در کلیسا می. ارسالن در کشور روم مشغول پادشاهی است

ورزی با خیال معشوق، تصمیم به ترک وطن و پادشاهی و سفر به دیار معشوق ا که دشمنان او و سرزمین پس از مدتی عشق

اند که رفتن هر یک از پادشاهان این دو کشور به کشور دشمن، خطر جانی در در ضمن، رمّاالن پیشگویی کرده. گیرداویند ا می

-نشیند اما پس از طی مسافتی بر ساحل کشور دشمن فرود آمده، یاران را وداع میصید در کشتی میارسالن به بهانۀ . پی دارد

ای در فرنگ و دیگری نگهبان یکی کیش ارسالن اند و یکی متصدّی تماشاخانهدر پطرسیه، دو برادر پیر که مسلمان و هم. گوید

کنند که حداکثر سه روز در فرنگ بماند و سپس شهر را او شرط میکنند و البته با های شهر است، به ارسالن کمک میاز دروازه

های شمس و قمر افشا دهند که نام خود را برای کسی خاصّه دو وزیر پطرس شاه به نامترک نماید و همچنین به او هشدار می

شمس و قمر . شودمشغول می ارسالن در تماشاخانه به کار. نکند و خود را فرزند خواجه طاوس، نگهبان دروازه، معرفی نماید

کنند که او هویت خویش را افشا شناسند، اظهار دوستی نموده، تالش میهر دو او را می. افتدوزیر گذرشان به تماشاخانه می

. کندشبی الماس خان داروغه با سپاهیان خویش او را در لباس شبروی گرفتار می. رودارسالن شبها نهانی به کاخ ملکه می. کند

شود قمر وزیر آید که بعدها مشخص میشخصی با سیزده سیاهپوش از غیب به کمک ارسالن می. کشدالن الماس خان را میارس

قمر که عاشق . کندارسالن هویت خود را برای قمر وزیر فاش می. کندها به ارسالن کمک میقمر وزیر در ادامۀ شبروی. است

فریبد و به محض باز شدن گردنبد توسط یافتن به ملکه بازمانده، ارسالن را میملکه است و به خاطر گردنبد جادویی از راه 

به جادویی، خود را به صورت . یابدمیشمس وزیر حقیقت را در. گذاردرباید و جسدی دروغین بجای میارسالن، ملکه را می

کند خود را رسالن که به چشم اژدها اصابت میفریبد و با تیر اقمر باز ارسالن را می. کنداژدهایی درآورده، به قمر حمله می

. بیندروی، در باغی ملکه را به چارمیخ کشیده میبعد از چند روز پیاده. گرددزند و ارسالن آواره میای میصاعقه. دهدنجات می

افشای حقایق نهانی و کشد و بعد از به علم سحر ارسالن را به بند می. رسدبازی است که قمر وزیر سر میبا ملکه سرگرم عشق

 .ربایدکند که در این زمان، دستی از غیب قمر و ملکه را میهای خویش با شمشیر کشیده به ارسالن حمله میفریبکاری

 :هاخویشکاری
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ارسالن در کمال آرامش و کامرانی مشغول حکمرانی . شودوضعیّت آغازین قصّه با معرفی قهرمان و ذکر نام و موقعیّتش شروع می

 .شناسی بسیار مهم استشود اما یک عنصر ریختگفتیم که صحنۀ آغازین خویشکاری محسوب نمی. روم است در

شود و در حقیقت خویشکاری را ندارد، اغلب با کمبود یا نبودن چیزی آغاز می« شرارت»ای عنصر به عقیدة پراپ وقتی قصّه 

-یشکاری گسیل و اعزام قهرمان به عنوان خویشکاری نخست ظاهر میگونه موارد، خودر این. گیردکمبود و نیاز جای آن را می

شیئ یا چیز مفقود نادلبخواه جزئی خبری و اثری از خویش به »: دهدگونه روی میپی بردن به کمبود و فقدان چیزی این. شود

مانند )یا به صورتی انعکاسی  گذارد،گردد و از خود اثر و ردی روشن باقی میای پدیدار میگونه که لحظهدهد، بدیندست می

دهد، و تب اشتیاق برای آرامش خاطر خود را از دست می( یا گسیل شونده)قهرمان . شودبر قهرمان ظاهر می( تصویر، داستان

پراپ، )« .یابداز این امر تمام عملیات قصه بسط و تکامل می. گیردیافتن زیبائیی که یک بار مشاهده کرده است او را فرا می

 :های آغاز داستان به قرار زیرندبدین ترتیب خویشکاری( 436ا  433: 4936

باختن به او، تصمیم به ترک وطن و پادشاهی و سفر به با دیدن تصویر دختر پادشاه پطرسیه و دل( قهرمان)امیرارسالن : عزیمت

 .گیرددیار معشوق می

 .کنندمنجّم و وزیر او را از ترک دیار خویش منع می: نهی

 .کندارسالن نهی را زیر پا گذاشته و از خواستۀ وزیر خود سرپیچی می: ض نهینق

 . عشق دختر پادشاه فرنگ و آرزوی ازدواج با او: کمبود یا نیاز

. دهندشناسند و او را یاری میهای خواجه کاوس و خواجه طاوس ارسالن را میدو برادر به نام: نخستین خویشکاری بخشنده

 . کند تا اعتماد ارسالن را جلب و او را از خطر قمر آگاه کندتالش میهمچنین شمس وزیر 

 .گیردارسالن از احوال و چند و چون کار ملکه و امکان دیدار با او خبر می: خبرگیری

 . سازد که هویت خویش را فاش کندبا حیله و نیرنگ ارسالن را وادار می( شریر)قمر وزیر : خبردهی

-قمر از ارسالن می. کند شبها به دیدار ملکه بروددهد و به او کمک میخان نجات میرا از چنگ الماس قمر، ارسالن: فریبکاری

خواهد که ملکه را بیهوش نماید و گردنبندش را ا که تنها مانع دستیابی این شریر به ملکه است ا باز کند و همچنین تیر به 

 .چشم اژدهای دمان بزند

کند و تیر به چشم کند؛ ملکه را بیهوش و گردنبندش را باز میو ناآگاهانه قمر را یاری می خوردقهرمان فریب می: همدستی

 .زنداژدها ا که درواقع شمس وزیر و یاریگر ارسالن است ا می

 شریر در رویارویی با قهرمان، پرده از حقیقت اعمال. بردارسالن در پی دیدار اتفاقی با ملکه، به هویت شریر پی می: رسوایی

 .داردخویش بر می

 . آیدشود؛ اما در این میان جادوگری شریر، بر قوّت بازوی قهرمان فائق میقهرمان با شریر درگیر می: کشمکش

 . ربایدور شده، میدستی از غیب، ملکه و قمر وزیر را که با شمشیر آخته به ارسالنِ دست و پای بسته حمله: رهایی

آن دست . ر قمر وزیر و ربوده شدن قمر و ملکه توسط دست غیبی، ارسالن بیهوش شدپس از نجات یافتن ارسالن از شمشی

هایی مبنی بر این که کشندة او یک آدمیزاد است، قمر وزیرِ در موضعِ قدرت غیبی فوالدزره دیو بود که در پی شنیدن پیشگویی

از ترس اینکه مبادا آن دست غیبی به سراغ او نیز وقتی ارسالن به هوش آمد، دستان خود را گشود و . را ارسالن پنداشت و ربود

های دراز گشته، روزی گذار وی به قلعه ماه آوارگی در بیابان، با پاهای تاول زده و مو و ناخن 6در پی . بیاید، از آنجا دور شد

صدایی نام او . اندازدمی سنگی در چاه. شودهای شگفت وجود دارد، وارد میکه در آن صوری عجیب و پیکره به قلعه. سنگ افتاد

عفریتی و سگی سیاه . کند که گردنبند ملکه استای به سمت او پرتاب میشود و پس از اطمینان از هویت وی، بستهرا جویا می

. کندشوند و عفریت سگ را مأمور نگهبانی از دختری زیبا که با خود آورده بود، میگوید، وارد قلعه میکه به زبان شیوا سخن می

-گردد؛ امّا با دیدن شمشیر آخته به دست سگ سست میشود و خواهان بازگرداندن دخترش میپدر دختر با اسب وارد قلعه می

 .گریزددرنتیجه ارسالن اسب را دزدیده، از معرکه می. شود

 :هاخویشکاری

 .استبخشد که گردنبند ملکه فرخ لقای به قهرمان میآید، بستهصدایی از ته چاه می: بخشنده
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یابد و همانست که او را ازجادوی سگ و عفریت، ضدّ قهرمان به گردنبند سحرآمیز دست می: تدارک یا دریافت شیء جادو

 .داردقهرمان، در قلعه سنگ در امان نگاه می

که ارسالن  زند تا هر چه زودتر قهرمان را به دست دهد؛ زیرا در طالع عفریت چنین دیده شدهعفریت سگ را تازیانه می: تعقیب

 .کشندة اوست

 .گریزدقهرمان با ربودن اسبِ پدرِ دختر زیبا از معرکه می: رهایی

رسد و گذارد و بعد از طی مسیری طوالنی به شهری میارسالن که به این سرزمین ناآشنا است، اختیار خویش را به اسب وا می

-کند که ارسالن است، وی انکار میر، هر چه به او اصرار میپی. گردد که یک چشمش نابیناستدوز میدر آنجا مهمان پیری پاره

شب هنگام ارسالن کنجکاوانه به دنبال پیر . گرددرود و بعد از دقایقی بر میپیر در طول میزبانی خویش به پشت پرده می. کند

بیند که ر زیرزمینی، پیر را میدر انتهای باغ د. یابد و دیگی در حال جوشش بدون آتشرود، در پس پرده، باغی و عمارتی میمی

با رفتن پیر، ارسالن به سراغ سگ . کندزند، سگ به زبان آدمیان البه میجثه را به بند کشیده و تازیانه میسگی سیاه و درشت

رش رهاند و سگ به محض رهایی، از تاقچه شمشیر را برداشته به وی یوسگ را از بند می. خوردهای او را میرفته، فریب البه

. زندسگ به فرق پیر ضربه می. سازددر راه، پیر متوجه واقعه شده خویش را سپر جان او می. گذاردارسالن پا به فرار می. آوردمی

ماند و صبحگاه داروغه او را به جرم سر به نیست کردن پیر، به برد و تا سپیدة صبح در آنجا میدوز پناه میارسالن به دکان پاره

 .بردرباید و به دربار پادشاه سرزمین پریان میدستی از غیب، قهرمان را از برابر تیر کمانداران داروغه می. دبرپای دار می

 :هاخویشکاری

 .رسدارسالن با سپردن اختیار خویش به اسب به شهری ناشناخته می: رسیدن به ناشناختگی

 .ارسالن است کند که اوشود و اصرار میپیر هویت ارسالن را جویا می: بخشنده

 .کند و در پی آن است که از پس پردة دکان پیر مطلع شودارسالن هویت خویش را انکار می: واکنش قهرمان

 .کند تا ارسالن را بفریبدسگ سیاه البه می: فریبکاری

 .رهاندخورد و سگ را از بند میارسالن فریب می: همدستی

 .گرددشود و با پیر روبرو میور مینگار به ارسالن حملهدبه محض باز شدن بندها، سگ با شمشیر زمرّ: کشمکش

 .دهددستی غیبی ارسالن را از اعدام، نجات می: رهایی

یابد که ملکه در باغی در آنجا درمی.  شودارسالن، نجات یافته از تیر داروغه، به حضور اقبال شاه ا پادشاه دشت صفا ا برده می

رو خواهان همکاری پادشاه پریزاد جهت ازاین. و الزمۀ شکستن طلسم باغ، جسد فوالدزره است جادویی گرفتار بند فوالدزره است

نظیر است و شمشیر فوالدزره عالوه بر دلیری و قوت دست و جنگاوری، جادوگری بی. گرددلشکرکشی و جنگ با فوالدزره می

یابد و کند، به شمشیر زمرّد نگار دست مین بر او غلبه میشوند و ارسالدو لشکر رویارو می. نگار نیز در دست اوستجادویی زمرّد

کند که جسدش را با خود بیاورد و مادر فوالدزره، جنازه را به مخفیگاه خود آورد؛ امّا فراموش میبا آن فوالدزره را از پای در می

 .برد تا ارسالن به جستجوی جنازه بیاید و مادر انتقام فرزند را از وی بازستاندمی

 :هاخویشکاری

 .کننداقبال شاه، آصف وزیر و دیگر درباریان، قهرمان را از رویارویی با فوالدزره، منع می: نهی

 . گرددگذارد و آمادة جنگ با فوالدزره، شریر، میارسالن منع را زیر پا می: نقض نهی

. افتد که باید کسی او را بر این کار واداشته باشدفوالدزره که انتظار حمله از جانب اقبال شاه را نداشته، به گمان می: خبرگیری

-وجو میرو نخست از پیک اقبال شاه و پیش از شروع جنگ از دو تن از افراد سپاه اقبال شاه دربارة محرک این حمله پرسازاین

 .یابدکند؛ اما چیزی درنمی

گو با او و عدم تأثیر جادو بر وی از هویت وپس از گفتشود و فوالدزره هنگام رویارویی با ارسالن، هویت او را جویا می: خبردهی

 .شودکه همان کشندة موعود است، مطمئن میارسالن مبنی بر این

 .ارسالن و همراهان برای گشودن باغ جادویی به جنازة فوالدزهره نیازمندند: کمبود
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یان بردارد و هم از جسدش برای شکستن طلسم باغ گیرد تا هم او را از مقهرمان تصیم به جنگ با فوالدزره می: مقابلۀ آغازین

 .استفاده کند

ای بر فوالدزره، کارگر نیست در میدان نبرد، شمشیر زمرّدنگار را از کَفَش داند هیچ حربهقهرمان که می: دریافت شیء جادو

 .شکافدبیرون کشیده، فرقش را می

 .شودقهرمان پیروز می: پیروزی

چند عفریت تا نزدیکی آنجا او را . شودوالدزره و جسد فوالدزره روانۀ دشت فازهر، باغ جادویی، میارسالن در پی یافتن مادر ف

. روداز درختی در نزدیکی قلعه باال می. رسدای میروی شبانگاه به قلعهارسالن پس از هفت روز پیاده. گردندبرند و باز میمی

پیدة صبح از غم روزگار نالید و گریست و به ارسالن نفرین و ناسزا گفت و بیند سگی سیاه به کنار درخت آمد و تا سناگاه می

زن تا ظهر از جور فلک غدّار و انتظار . خواست به دنبال او برود که دید از جانب دیگر زنی وجیه و ملیح از دور نمایان شد. رفت

رسید و شب هنگام خود را به درون قصری که  ارسالن در پی او روان شد و به باغی. رسیدن ارسالن گریست و نالید و بازگشت

در میانۀ باغ بود رسانید و متوجه شد که جز آن زن، دختری زیبارو نیز در این قصر حضور دارد و پس از معرّفی خود، احوال آنان 

و  مادر او گرفتار  شدگان مملکت پریزاد هستند که در دام فوالدزرهو چرایی انتظارشان را جویا شد و متوجّه شد که هر دو ربوده

اند و نیز دانست که آن سگ، قمروزیر است که همه شب به انتظار آمدن ارسالن و خبر دادن به مادر فوالدزره به پای آن آمده

در ادامه بر درگاه غاری پیرزالی تازیانه به دست را . کندارسالن روز بعد به راهنمایی آن دو، سگ را تعقیب می. آیددرخت می

پوست سگ . رساندکند و سگ را به قتل میارسالن از فرصت استفاده می. زندکه به محض دیدن سگ، او را تازیانه میبیند می

در . آوردجسد فوالدزره را نیز از غار بیرون می. کندپیرزال از ارسالن تشکّر می. شودترکد و جنازه قمر وزیر از آن نمایان میمی

-دروازة باغ نمایان می. زننددل و جگرها را آتش می. رساندوزیر و فوالدزره به ارسالن یاری میآوردن دل و جگر و مغز قمربیرون

 .دهدریزد و به ارسالن میای میپیر زال مغز آن دو را که داروی زخم شمشیر زمرّدنگار است، در کیسه. شود

رزال که در حقیقت مادر فوالدزره است به سحر، خود را پی. نشانددر ادامه پیرزال، ارسالن را در اتاقی به انتظار قدوم ملکه می

گردد که به محض دریافت شمشیر، به شتابد و خواهان دیدن شمشیر زمرّدنگار میآراید و به دیدار ارسالن میچون ملکه می

وقتی . شودهوش میارسالن بی. گریزدزند و میکند و با شمشیر زخمی به پای او میچهرة خویش بازگشته و به ارسالن حمله می

شاهرخ عفریتی چند فرستاده که مواظب ارسالن باشند که از مادر . یابدآید، خود را در دربار ملک شاهرخ شاه میبه هوش می

 .فوالدزره چشم زخمی به او نرسد

 :هاخویشکاری

 .رودفازهر می شود و به دشتدر پی یافتن مادر و جسد فوالدزره از مملکت اقبال شاه دور می ارسالن: عزیمت

 .شودآوردن جسد فوالدزره روانۀ سرزمین فازهر میبرای به دست قهرمان: کمبود

 .گردندبرند و باز میچند عفریت تا نزدیکی دشت فازهر او را می: انتقال مکانی میان دو سرزمین

 .دهدبه ارسالن میمنظربانو، زنی که منتظر ارسالن بود، اطالعاتی از قمر وزیر و مادر فوالدزره : بخشنده

 .گیردخبر می زند و از او دربارة زمان آمدن قهرمانمادر فوالدزره، شریر، هر روز سگ را تازیانه می: خبرگیری

او برای یافتن موقع مناسب . سازدو دستیابی به شمشیر زمرّدنگار نیرنگ می مادر فوالدزره برای انتفام از قهرمان: فریبکاری

 .کندهمکاری می فوالدزره و نیز درآوردن دل، جگر و مغز فوالدزره و قمروزیر با قهرمان انتقام، در تحویل جسد

 .کندناخواسته و نادانسته با تقدیم شمشیر زمرّدنگار به مادر فوالدزره با او همکاری می ،قهرمان: همدستی

 .سحرآمیزند، دست می یابد به جسد فوالدزره و قمروزیر که در اینجا در حکم وسایلی قهرمان: دریافت شیء جادو

 .پیشنهاد کشتن سگ به ارسالن از سوی منظربانو: کار دشوار

 .گرددمادر فوالدزره بعد از دستیابی به شمشیر زمرّدنگار به چهرة واقعی خود بازمی: رسوایی

 .شودارسالن با پیر زال درگیر می: کشمکش

او را از دشت فازهر به مملکت ارض بیضا که تحت  -شاهرخ شاه اندکه فرستادگان -در پی بیهوشی قهرمان، چند عفریت : رهایی

 .دهندحکومت ملک شاهرخ شاه است، انتقال می
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چهار عفریت او را بر . جوی مادر فوالدزره روانۀ سرزمین جان شدوپس از چند روز استراحت و خوشگذرانی، در جست ارسالن

بود و بعد از بیان قصۀ خود مبنی بر عاشقی بر  ارو در قصر منتظر ارسالندختری زیب. تختی نشانده، تا مرز مملکت جان بردند

تواند با تنها کسی است که می ملک شاهپور و سنگ شدن ملک شاهپور و درباریانش توسط فوالدزره و اذعان به اینکه ارسالن

در ادامه . شد ای هویت ضدقهرمانو مادرش بار دیگر آنان را به صورت اصلی بازگرداند، خواهان افش خاکستر جسد ضدقهرمان

دارد که پدرش پادشاه مملکت جان و برادرش بزرگترین پهلوان این دیار است و ضمناً منیر است ا ابراز میدختر ا که نامش ماه

-مادر فوالدزره به آنان پناهنده شده و خواهان حرکت لشکر جان جهت انتقام خون فرزند است و چون ملک ثعبان ا برادر ماه

نیرا خواهان شمشیر زمرّدنگار شده، مادر فوالدزره بیان کرده است که از ترس دست یافتن ارسالن بدان، آن را به قلعۀ م

شود که ارسالن پس از دریافت این اطالعات روانۀ قلعۀ سنگباران می. سنگباران انداخته که تا ابد احدی بدان دست نخواهد یافت

های بسیار بزرگ به جانب او آن است و به محض مشاهدة مهاجمی به جانب قلعه، سنگ زنگی درشت جثه و قوی هیکلی نگهبان

. شودارسالن در تاریکی، به جایی پرتاب و بیهوش می. گیردای در میصاعقه. آوردارسالن نگهبان را از پای درمی. کندپرتاب می

ابتدا او . کندزاهد به او کمک می. بیند، زاهد پیری را میروی، در دامنۀ کوهیروز پیادهآید پس از چهار شبانهچون به هوش می

کند که تا سه روز از بارگاه بیرون نیاید و زاهد به ارسالن توصیه می. استکند که به تازگی حاکمش درگذشتهرا حاکم شهری می

رآالت و اموال موجود در خزانه دست پس از این سه روز کلید خزانه را بگیرد و خود به خزانه رود، به سایر زیو. به حرمسرا نرود

نزند، تنها در صندوقی، خنجری زمرّدنگار است آن خنجر را به کمر بندد و هر کس دربارة چرایی برداشتن آن خنجر ایراد گرفت 

ت، او عصر روز بعد به حرمسرا رود و دختر پادشاه پیشین را بخواهد، اگر به خنجر ایراد گرف. یا خواهان دیدن آن شد، رحم نکند

بیند و مرغی درشت جثه بر سر درختی خفته و شود، از آن در خارج شود، صحرائی میبالفاصله در حرمسرا دری باز می. را بکشد

-وزیر و دختر پادشاه پیشین را می. دهدارسالن تمامی این کارها را انجام می. خال سفیدی بر سینه دارد، آن خال را با تیر بزند

-چون به هوش می. شودارسالن بیهوش می. اندازدرود و مرغ او را به هوا بلند کرده، در میان دریا میطا میکشد؛ امّا تیرش به خ

شود و منیر خواهان خنجر میماه. خواندبیند که او را به دیدار بانو فرا میمنیر را میهمان غالم ماه. بیندآید، خود را در بیابان می

آید، خود را در چون به هوش می. رودشود و ارسالن از هوش میرعد و برق می. دهدنش نمیارسالن هم بنابر توصیۀ پیر اما

به . شودآوردن آن را دارد، در ناپدید میزمانی که قصد بیرون. کندصندوق مرصّعی را مشاهده می. یابدای میای درون حجرهقلعه

افکند و افتد و این بار تیر بر نشانه میقلعه چشمش به مرغ میناگاه در باالی . شودمحض زمین گذاشتن صندوق، در آشکار می

در این لحظه پیر نیز . کندگشاید و شمشیر زمرّدنگار را در آن مشاهده میبا کلیدی که بر گردن مرغ است، در صندوق را می

 .نمایاندشود و راه دست یافتن به شمشیر را به او میتبسّم کنان نمایان می

 :هاخویشکاری

 .رودبه مملکت جان می( شمشیر زمرّدنگار)و وسیلۀ جادویی یافتن به ضدّقهرمانجهت دست قهرمان: زیمتع

، اطالعات الزم (یاریگر)پیر زاهد. دهدمی اطالعات الزم دربارة مادر فوالدزره و شمشیر را به ارسالن( یاریگر)ماه منیر: بخشنده

 .دهدمی به قهرمان به خنجر جادویی را دربارة نحوة دستیابی قهرمان

 .کنند که این خنجر شوم استوانمود می وزیر و دختر پادشاه پیشین به نیرنگ به قهرمان: فریبکاری

 .اندازد تا دست ارسالن به آن نرسدمادر فوالدزره، شمشیر زمرّدنگار را به درون چاهی در قلعۀ سنگباران می: شرارت

 .لعۀ سنگباران برود و با نگهبان آنجا به مقابله بپردازدگیرد به قتصمیم می قهرمان: مقابلۀ آغازین

 .کندآمدن منع میرا از پیش زنگی، نگهبان قلعه، قهرمان: نهی

 .رودباکانه به سوی قلعۀ سنگباران میکند و بیاز فرمان زنگی سرپیچی می قهرمان: نقض نهی

 .بدیازمرّدنگار دست می به خنجر و شمشیر قهرمان: دریافت شیء جادو

 .برندچهار عفریت، ارسالن را بر تختی نشانده تا مرز مملکت جان می: انتقال مکانی میان دو سرزمین

 .شودگیرد و ارسالن به مکان دیگری پرتاب میای درمیپس از کشتن نگهبان قلعه نیز، صاعقه

قهرمان اند، ر دروغین که همگی ضدمنیجثه و ماهارسالن با نگهبان قلعه، وزیر و دختر حاکم پیشین، مرغ درشت: کشمکش

 .آوردگردد و همه را از پای در میرویاروی می
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 .دهدخوبی انجام میکارهایی را که پیر زاهد از او خواسته، به قهرمان: کار دشوار

 .دگردشاه به مملکت پریزاد برمیشاه و شاهرخپس از دستیابی به وسیلۀ جادویی، جهت کمک به اقبال قهرمان: بازگشت

منیر، که به خونخواهی فوالدزره به اقبال شاه با ملک ثعبان، برادر ماه. گرددشاه باز میمنیر به اردوی اقبالارسالن به همراه ماه

ارسالن یقین دارد که مادر فوالدزره به محض شنیدن نام او . همراه مادر فوالدزره به جنگ با اقبال شاه آمده در جنگ است

منیر همان شب رو به پیشنهاد و یاری فعاالنۀ ماهازاین. یافتن بدو دشوار و چه بسا غیرممکن خواهد شدخواهد گریخت و دست 

منیر گریان و پریشان به اردوی برادر رفته و از بدین ترتیب که ماه. دارندکنند و او را از میان بر میرسیدن، ترتیبی اتّخاذ می

خواهد منیر از او میشود و ماهر فوالدزره به محض شنیدن این خبر آمادة فرار میماد. دهدحملۀ ارسالن به مملکت جان خبر می

منیر، ملک شاهپور و همراهان کند که در قلعه سنگ توقّفی کند تا ماهدر میانۀ راه خواهش می. که او را به اردوی پدرش برساند

 .آوردآمده و مادر فوالدزره را از پای در میگاه به در در این هنگام ارسالن از مخفی. اش را تماشا کندسنگ شده

 :هاخویشکاری

 .گیردچون حملۀ قهرمان به مملکت جان خبر میومنیر دربارة چنداز ماه (قهرمان ضد)ملک ثعبان: خبرگیری

 (شریر)الدزرهو مادر فو (قهرمان ضد)با این نیرنگ که قهرمان به مملکت جان حمله کرده، برادر خویش( یاریگر)ماه منیر: بخشنده

کند که او را به اردوی پدرش ا که با ملک شاهرخ در جنگ است ا برساند و همچنین از مادر فوالدزره خواهش می. فریبدرا می

 .خواهش میکند که اجازه دهد ملک شاهپور و درباریانش را ا که سنگ شده اند ا تماشا کند تا ارسالن بدو دست یابد

ر و همراهان که سنگ شده اند و نیز گشودن طلسم باغ فازهر، عالوه بر جسد قمروزیر و فوالدزره برای نجات ملک شاهپو: کمبود

 .به جسد مادر فوالدزره نیز نیاز است

 .کشدارسالن مادر فوالدزره را می :پیروزی

شاهپور از او ست که ملکثعبان و مادر فوالدزره اشاه و ملکارسالن به همراهی پادشاهان پریزاد سرگرم شادمانی پیروزی بر جان

شود ریزند، درهای باغ آشکار میهمگان به باغ رفته و خاکستر مادر فوالدزره و فوالدزره را بر باغ می. خواهد به باغ فازهر روندمی

، اش نهاده شدهجوی بسیار ملکه فرخ لقا را در حالی که به چارمیخ کشیده شده و سنگ بزرگی بر سینهوو ارسالن پس از جست

 .گرددارسالن با ملکه به پطرسیه و پس از عروسی به روم باز می. کندپیدا می

 :هاخویشکاری

 .رفتن قهرمان و شاهان پریزاد به باغ فازهر: عزیمت

 .ناپدید بودن درهای باغ فازهر: کمبود

 .شودشکار میبا پاشیدن خاکستر مادر فوالدزره و فوالدزره درهای باغ آ: پذیردکمبود آغاز قصه التیام می

 .گردندبا ملکه نزد پدر ملکه باز می یابد و قهرمانلقا نجات میملکه فرخ: رهایی

 .کندبا ملکه عروسی می قهرمان: عروسی

 .گرددبا ملکه به روم باز می قهرمان: بازگشت

 نتیجه

حسین کرد شبستری، دارای مضمونی  های عامیانۀ بلند همتای خود، مانند سمک عیّار وقصّۀ امیر ارسالن که همچون اغلب قصّه

ساختار کلّی روایت . شناسی والدیمیر پراپ همخوانی و مطابقت داردعاشقانه ا حماسی است، تا حدّ بسیار زیادی با الگوی ریخت

ارسالن در کشور روم بر تخت شاهی نشسته و در کمال آرامش و )که از تعادل اوّلیه  داستان به صورت وضعیتی است سه گانه

عاشق شدن بر ملکۀ فرنگ و ترک پادشاهی، آوارگی و رویارویی با دشمنان )، به سوی عدم تعادل(شادمانی مشغول پادشاهی است

وصال ملکۀ فرنگ و بازگشت به روم و )رود و در پایان به تعادل ثانوی می( گشایی از کار دیگرانگوناگون و در عین حال گره

گانه که مطرح شد، نمودار وضعیت کل داستان است؛ امّا در میان تعادل اولیه و ضعیت سهاین و. رسدمی( حکمرانی و کامروایی

 . گانه استنماید که هریک از آنها خود دربرگیرندة وضعیتی سهثانویه، حوادث مختلف رخ می

گیرد و ای درمیق و صاعقهها که قهرمان داستان فاعل یا مفعول آنها است، رعد و برویژه پس از برخی حرکتدر موارد بسیاری به

رسد و از آنجا ماجراهای تازه می.. .ای،جنگلی ویابد که پس از طی مسافتی به باغی، قلعهقهرمان خود را در مکانی ناشناخته می
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خانم است، در گشاید که البته این ماجراهای تازه همگی به نوعی با هدف نهایی او که همان نجات شاهزادهبرای وی رخ می

گانۀ داستانی را قائل شد؛ اگرچه نباید از نظر دور داشت که تعادل های سهتوان وضعیتبرای هر یک از این ماجراها می. ندندپیو

های های فرعی گوناگون، وضعیتدربرداشتن داستان. گرددلقا فراهم مینهایی در داستان ارسالن تنها با رهایی و نجات ملکه فرخ

-های ضدّ قهرمانان یا اشخاص برای گرههای قهرمانان یا اشخاص برای دفع گره و کنشها، کنشافکنیناپایدار و به تبع آن گره

دهد و چه در ساختار مند است، تشکیل میحوادث پیاپی، ساختار روایی داستان را که خطی و زمان. افکنی را پدید آورده است

شناسانۀ پراپ اعمّ از های الگوی ریختداستان کل، ویژگیهای فرعی موجود در بطن کلّی داستان و چه ساختار داستان

 . ها قابل انطباق و همخوانی استها و انگیزشها، شخصیتخویشکاری

 نوشتپی

در این مقاله معادل . اندرا به کارکرد، خویشکاری، کنش و نقش ویژه ترجمه کرده «function»مترجمان فارسی، . 4

 .  ای مورد استفاده قرار گرفتهاز ترجمۀ فریدون بدر« خویشکاری»

 :منابع

 .نشر فردا: ، تحلیل ساختاری منطق الطیر عطّار، اصفهان(4933)اخالقی، اکبر

 .نشر فردا: ، دستور زبان داستان، اصفهان(4934)اخوّت، احمد

 .نشر مرکز: ، پیش درآمدی بر نظریۀ ادبی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران(4963)ایگلتون، تری

 .نشر توس: ، ریخت شناسی قصّه های پریان، ترجمۀ فریدون بدره ای، تهران(4963)یرپراپ، والدیم

 .نشر سمت: ، درآمدی بر زبانشناختی انتقادی، ترجمۀ فاطمۀ علوی و فاطمۀ نعمتی، تهران(4936)توالن، مایکل

 .نشر شادگان: ، فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهران(4931. )اِی. کادن، جِی

 .1ش4، مجلّۀ ارغنون، ترجمۀ هاله الجوردی، س«نقد ادبی قرن بیستم»، (4939)کادن، رابرت و الری فینک 

 .مژگان: ، امیر ارسالن نامدار، به کوشش سعید قانعی، تهران(4933)نقیب الممالک

  .سخن: رمان، تهران، بررسی امیر ارسالن به منزلۀ متن گذار از دوران قصّه به عصر (از قصّه به رمان)یاوری، هادی
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 با زبان انگلیسی یفارس زبان در زمان یواژگان مفاهیم یالگوها مقایسة
 افشار یجهانشاه یعل

 کرمان باهنر دیشهدانشگاه  علمی تهیأعضو 

 یالنیگ یمصطف 

 دانشگاه پیام نورهمگانی دانشجوی دکتری رشته زبانشناسی 

 چکیده

 در زمان از ما تجربه .عالقمندند زبان در آنها رمزگذاری نحوه و مفاهیم بازنمایی و استعاری گسترش به شناختی شناسان معنی

 و نمونه رویداد، لحظه، امتداد، مانند مفاهیمی اولیه، واژگانی مفاهیم سطح در. شود می بازنمایی و رمزگذاری زبان در سطح دو

 مفاهیم که شده سعی مقاله این در. است مطرح خطی لیتوا و سیار زمان سیار، خود الگوی سه ثانویه واژگانی مفاهیم سطح در

 داده در (2006) گرین و ایوانس بندی تقسیم طبق ثانویه، واژگانی مفاهیم و اولیه واژگانی مفاهیم سطح دو در زمانی واژگانی

 همچنین. خیر یا دارند وجود نیز فارسی در الذکر فوق مفاهیم همه آیا که شود مشخص تا گیرد قرار آزمون مورد فارسی های

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد آینده یا حال گذشته، های زمان به نسبت گوینده جهت

 .، الگوهای شناختیثانویه واژگانی مفاهیم اولیه، واژگانی مفاهیم زمانی، واژگانی مفاهیم شناختی، شناسی یمعن :ها واژهکلید

  مقدمه-4

 ی عالقه انتزاعی قلمروهای به عینی های قلمرو معنی یمتعم و گسترش مطالعه به شناختگرا شناسان زبان

 یا سازی نماد خود زبانی رمزگان در را خارجی واقعیت چگونه زبانوران بدانند خواهند می و دارند خاصی

 دانند، می مرتبط هم با را شناختی های حوزه تمام دانشمندان این که آنجا از. کنند می بازنمایی اصطالحاً

 منطقی، استدالل و تفکر مانند شناخت های قوه دیگر با دایمی تعامل در نیز را زبان شناختی ی حوزه

 معنی و نیست الفظی تحت معنی تنها نیز معنی از منظورشان و دانند می....و نگرش توجه، استقراء، قیاس،

 (semantic domains)معنایی های قلمرو به بنابراین دانند؛ می بررسی ی شایسته را وار المعارف دایره

 معنایی واحد یک نمودن مشخص برای بافتی را قلمرو (Longocker,1987) النگاکر تعریف طبق و قائلند

 های قلمرو یا بافتها حسب بر مفهوم یک و هستند شناختی قلمروها گشتالتی، نگاه این در. گیرند می نظر در

 مراتبی سلسله طور به که هستند هیمیمفا خود قلمروها. شود می تعریف مفهوم آن نمودن مشخص برای الزم

 که شود می مشخص متعددی قلمروهای ی وسیله به مفهوم یک که صورت این به شوند؛ می دهی سازمان

 حسب بر که هستند قلمروهایی اصلی قلمروهای. گردند می مشخص دیگر قلمروهای برحسب نیز آنها خود

 (TIME)زمان هم و (SPACE)فضا هم که است معتقد (همان)النگاکر. شوند نمی مشخص دیگر قلمروهای

 در. داند می تر بنیادی فضا از لحاظی به را زمان همچنین وی. هستند  شناختی نمود باز ابتدایی قلمروهای

 مفهوم در شناختی زبانشناسان ادعایی جهانی الگوهای آیا که است پرسش این به پاسخ ما هدف تحقیق این

 و شناسان زبان آثار از بسیاری در زمان الگوهای و ساختار. خیر یا دارند وجود نیز فارسی زبان در زمان سازی

 ،1975 (Gibson)گیبسبون رک مثال برای)است گرفته قرار تحقیق و بررسی مورد شناختی شناسان معنی

 ((2004 :(Evans)ایوانس ،1999(Engberg-Pedersen)سون پدر -اینگبرگ ،1987 :النگاکر

 سازی مفهوم برای که است (Green,2006) گرین و ایوانس اثر اساس بر تحقیق این نظری چوب چهار

 ،(DURATION) امتداد مفاهیم ی اولیه سطح در که گیرند می نظر در ثانویه و اولیه سطح دو زمان واژگانی

 تر وکالن ویژه فرهنگ که دوم سطح در و (INSTANCE) نمونه و(EVENT) رویداد  (MOMENT)لحظه

 را (TIME BASED MODEL) بنیاد زمان و (EGO BASED MODEL)  بنیاد خود ویالگ دو است

 زمان و (MOVING –EGO MODEL) خودسیار الگوی دو بنیاد، خود الگوهای در که کنند می مطرح

 می معرفی را نظری مبانی قدم به ماقدم مقاله، این در. دارند قرار (MOVING TIME MODEL)  سیار
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 زبان بررسیهای در که آنجا از. گذاریم می فارسی های داده محک به را شده مطرح عاهایاد گام هر در و کنیم

 می ملحوظ مجازی و کنایی استعاری،، الفظی تحت غیر و الفظی تحت از اعم ها داده ی همه شناختی شناسان

 ی گونه  سه شامل و ندارند ادبی یا خودکار زبان به وابستگی لحاظ از محدودیتی نیز ما های داده شوند،

 ای داده تحقیقات، گونه دراین. هستند (معاصر شعر بیشتر)ادبی ی گونه و معیار نوشتاری معیار، ای محاوره

 بندی جمع مبحث کل به توجه با را مطالب پایان در. کند رد کلی طور به یا و تایید را مربوط الگوی تواند می

با  تفاوتی اگر و وجودندارند الگوها کدام و دارند وجود االگوه کدام فارسی زبان در شود مشخص تا کرد خواهیم

 . کجاست در دقیقا هست، زبان انگلیسی

 بحث -1

 کتاب یعنی ایوانس کتاب اساس بر زمانی سازی مفهوم زبانی بین الگوهای (75-86 :2006) وگرین ایوانس اثر در

 رمز نحوه کتاب از بخش دراین. است گرفته قرار بحث مورد (2004)(The Structure of Time) زمان ساختار

 نظامهای وسیله به زمان دستوری گذاری رمز نه است گرفته قرار بحث مورد شناختی معنی ساختار در زمان گذاری

 .نیست ملموس فیزیکی حسی ی تجربه زمان فضا، خالف بر که اعتقادند این بر نویسندگان زمانی

اختصاص (مثال نظام بینایی)ن که برای ارزیابی تجربه ی فضایی حسی انسا – اداراکی دستگاه برخالف همچنین،

 با اینحال ما از گذر. برای پردازش تجربیات زمانی طراحی شده باشد نداریم یافته، هیچ دستگاه مشابهی که مشخصاً

به  2111)بر طبق نظر ایوانس . این آگاهی از زمان ظاهرا تجربه ای سوبژکتیو یا درون نگرانه است. زمان آگاهیم

هایی که  های ادراکی مشابه با مکانیسم تجربه ی زمانی نهایتا می تواند به مکانیسم (نقل از ایوانس و گرین

یعنی وقفه های زمانی زیر بنای فرایندهای ادراکی قرار . تجربیات حسی انسان را پردازش می کنند ربط داده شود

اند و این لحظات ادراکی همگام شدن تجربیات ام گرفتهن "لحظات ادراکی" می گیرند و این و قف ها اصطالحاً

آزمایشات مختلف شواهدی به دست داده اند همچنین روزنه های زمانی را تسهیل می کنند حسی با پنجره ها یا

های زمانی ذاتی موجب می شود لحظات ادراکی به وجود بیاید و تا اندازه  که فعالیت عصبی در مغز یعنی مکانیسم

 (33، همان)مسئول مدرکات ماستی بسیاری 

آگاهی ما از . هر چند زمان چیزی فیزیکی که عینیت داشته باشد نیست، اما به هر صورت تجربه ای واقعی است

این نهایتا پیامد و مکانیسمهای . زمان از پردازش  ادراک کردن واز ویژگیهای دستگاه ادراکی ما به وجود می آید

به تنوع لحظات ادراکی منجر می شود که به نوبه خود زیر بنای پردازش ادراکی زمانی، مختلف در ذهن  است که 

برای  پیامد این امر این است که زمان به همه تجربیات انسانی وارد می شود و بنابراین شناخت زمان. می شود

ه ی ذهنی ما از یکی از تبعات این واقعیت این است که تجرب. تنحوه عملکرد پردازشهای ادراکی بسیار بنیادی اس

توانایی ما در ارزیابی امتداد زمان،  :زمان پدیده ای یکپارچه نیست بلکه شماری از تجربیات زمانیمان ناشی می شود

 (78همان، )وغیره  "اکنون "همزمانی، نقاط زمانی، احساس امتداد طوالنی یا کوتاه از زمان و تجربه ی ما از

  شناختی هایالگو و واژگانی مفاهیم نمایی باز -2-4

 اولین. دهد می نشان را مندی سازمان سطح دو شود می بازنمایی و گذاری رمز زبان در که آنگونه زمانی ی تجربه

 صورت یک با که است معنایی واژگانی مفهوم یک. است مرتبط (Lexical concepts)واژگانی مفاهیم با سطح

 عبارات مثالهای. شود می بازنمایی ((sense) زبانی درون مفهوم سنتی، اصطالحات طبق) واژه یک یا واژگانی

 بنای زیر که واژگانی مفاهیم. غیره و آینده حاضر، حال گذشته، زمان، مانند هایی واژه از عبارتند انگلیسی زمانی

 مثال، برای. شوند می دهی سازمان مفهومی سطح در شیوه چندین به توانند می هستند دست این از هایی واژه

 .دهند می ساخت (MOTION) حرکت طبق بر(TIME)زمان به ظاهرا جهان زبانهای ل،مثا برای

 مفاهیم آن در که است  دهی سازمان از سطحی که مرتبطند زمان شناختی الگوهای با مندی سازمان دوم سطح

نس و به نقل از ایوا2111) ایوانس. یابند می انسجام قراردادی (imagery)تصوری الگوهای با مختلف واژگانی

 "طوالنی مدت" درعبارت مثال، برای. نامد می(concept elaboration)مفهومی بسط را فرایند این (گرین
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 بسط را واژگانی مفهوم که تصویری که حالی در شود می بیان امتداد با زمان واژه توسط شده بیان واژگانی مفهوم

 . شود می (lexicalised) شده واژگانی(LENTH) طول با دهد می

  زمان واژگانی مفاهیم -2-2

 واژگانی ومفاهیم (primary)اولیه واژگانی مفاهیم بین زمانی واژگانی مفاهیم از بحثش در (2004) ایوانس

 تجربیات به و بشر شناختی پردازش های جنبه به اولیه واژگانی مفاهیم. گذارد می تمایز (secondary)ثانویه

 این از تجربیاتی که آنجا از. شود می مرتبط غیره و اکنون لحظه، یا مانیز نقاط زمانی، هم امتداد، مانند زماینی

 این از مفاهیمی که است این پیامدش کرد، ردگیری بنایی زیر ادراکی مکانیسهای و پردازشها تا توان می را دست

 .باشند تر بیهش مختلف زبانهای بین در شوند، واقع که جا هر و باشند متداولتر جهان زبانهای در احتماال دست

 ویژه فرهنگ معموال بنابراین و(cultural constructs) فرهنگی ساختهایی ثانویه واژگانی مفاهیم عوض، در

 کاالهای مانند را آن تواند می که است ارزشمند کاالیی عنوان به زمان مفهوم مفاهیم این برای خوبی مثال. هستند

 در است، حاضر و حی صنعتی جهان زبانهای در مفهوم این درحالیکه. رساند فروش و خرید به ملموس تجاری

 .(79 همان،) است غایب کامال صنعتی غیر فرهنگی زبانهای از بسیاری

 واژگانی عنصر زمان، برای ناپذیر خواسته اولیه واژگانی مفاهیم برخی از ای نمونه دادن دست به منظور به

 آشکار مختلف بافتهای در که اولیه واژگانی مفهوم چهار صورت، این. داد خواهیم قرار مالحظه مورد را(time)زمان

 . نمونه و رویداد لحظه، امتداد، از عبارتند کنیم می بررسی اینجا در که را مفاهیمی. کند می گذاری رمز را شوند می

 امتداد واژگانی مفهوم -2-2-4

 protacted)     ممتد امتداد اولی. شوند می مرتبط متفاوت ذهنی ی تجربه دو به که دارد گونه دو امتداد مفهوم

(DURATION )دقت زیر ساختهای به. یابد می ادامه معمول از تر کند زمان که دارد ارتباط ای تجربه به و است 

 :فرمایید

4. Time drags when you have nothing to do. 

2. My first thought was, ‘Where did that car come from?’ Then I said tomyself, 
‘Hit the brakes.’... I saw her look at me through the open window,and turn 
the wheel, hand over hand, toward the right.I also[noticed] that the car was 
a brown Olds.I heard the screeching sound from my tires and knew...  that 
we were going to hit...  I wondered what my parents were going to say, if 
they would be mad, where my boyfriend was, and most of all, would it 

hurt...  After it was over, I realized what a short time it was to think so many 

thoughts, but, while it was happening, there was more than enough time.It 
only took about ten or fifteen seconds for us to hit, but it certainly felt like 

ten or fifteen minutes.(Flaherty 1999: 52( 

  (439: 4931 فرخزاد، فروغ). کشدار موذی های خمیازه ی جمعه /متروک ی جمعه /ساکت جمعه .9

 (212: همان)زنم می حرف شب نهایت از و تاریکی نهایت از من /زنم می حرف شب نهایت از من .1

 .کشید طول سال دویست برام دقیقه دو اون .3

 است؛ تهی شده تجربه ی وقفه خاطر به یا که است خاصی محرک آرایش از آگاهی تشدید توسط ممتد امتداد

 جمعه" ساخت ی سیلهو به را جمعه روزهای در اعدام به محکومین طوالنی انتظار شاعر که(9)ی جمله مانند

 3و2در موقعیت جمالت   یا و کرده سازی نماد (4مانند جمله )حوصلگی بی و "کشدار موذی های خمیازه

. است بوده پر بسیار کوتاهی زمانی ی فاصله در شده تجربه چیز از زیادی میزان خاطر به وقفه آن اینکه بخاطر

 زودتر هرچه داشته میل شدت به گوینده که کرد تجسم را آوریاضطراب موقعیت توان می( 1) ی جمله در

 ممتد امتداد به مستقیم غیر صورت به "شب نهایت" عبارت تکرار (4)مانند جمله نیز( 1)ی جمله. شود تمام
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 در "چراغ" و دیدار ی لحظه سیدن ر با شب رسیدن پایان به انتظار و وخستگی حوصلگی بی و دارد اشاره شب

 .زند می موج آن در شعر ی ادامه

 را زمان گذر ما که است زمانی و دارد نام(temporal compression)زمانی شدگی کوتاه امتداد، دوم گونه

 بدون ما که است همراه روتینی های رفتار از ما ی تجربه با وقتها بیشتر و کنیم می احساس معمول از سریعتر

 :کنید توجه زیر های جمله به. دهیم می انجام را کار آن زحمت بدون و زیاد توجه به نیاز
6. The time has sped/whizzed by. 

3. Where has the time gone? 

3. ‘Time flies when you’re having fun’. 

 (48 :1374شاملو،) منتظر نا سخت /واقعه / و بود اندک رحمانه بی /مجال .3

 جا وهر چیز هر/ بود جرجر باران دگر اکنون/ برق آذرخشی زد /شرق و جنوب بین/ ترق تندر ترکید .41

 (45 :1375 اخوان،)خیس

 در خواب /لیک و لکس چشم به خواب شکند دم یک نیست /شبتاب درخشد می /مهتاب تراود می .44

 .(444 :1375نیما،)شکند می ترم چشم

 .بود کوتاه من خوشبختی عمر .42

. نیست کردنی باور رویداد که شرایطی در هم آن شود، می "اندک" رحمانهیب صفت قید با مجال(3)جمله در

 رسانند، می را ای لحظه و سریع برخورد و انفجار دو هر که برق و ترق آواهای نام از استفاده (41)  درجمله

 sped/whizzed)نیز با عبارات ( 6)و گذر زمان در جمله شده بازنمایی زیبایی به جاری حوادث گذرشتابان

by)( 3)در جمله .شود نمی دایجا کسی غفلت درخواب لاخال ایهلحظ حتی ،(44)جمله در. است نشان داده شده

 انسانها که هایی موقعیت اکثر مثل زمان گذر (42و3) تجمال در .گوینده حتی متوجه گذر زمان هم نشده است

 .است سریع بسیار کنند، می ارزیابی گذر زود را آن اتمام از بعد و هستند شاد

  لحظه  :واژگانی مفهوم -2-2-2

 در نیز تجربه این. یکدیگرست از جدا لحظات اساس بر زمان ارزیابی در تواناییمان ما،  زمانی ی هتجرب دیگر ی جنبه     

 .شود داده تاب باز زیر های جمله صورت به تواند می زبان
49. The time for a decision has come. 

41. Now is the time to address irreversible environmental decay. 

 فروغ) سازد می ویران را خود تو چشمان نی نی در /من نگاه که  ./است مسدودی لحظه آن شاید زندگی .43

  (33: 1363فرخزاد،

: 1378اخوان،) .تاس ناب لذت خلوص محض/جادوئیست فرّار ی لحظه آن/است میدانی و نمیدانی آن او .46

223)  

 .نوشم می را ها لحظه /قطره /قطره /قطره /من .43

 به شاعر نگاه مانع سد یک مثل که خورد می گرهی معشوق نگاه به شاعر نگاه لحظه یک (43) مثال در

جدا بودن این لحظه از لحظات دیگر همانند دو جمله . سازد می ویران را او و شود می او از غیر چیزی

 لحظات بقی ما از که کند می متداعی را لحظه یک و نگاه دریک عاشقی ی جمله شعر این. است(41و49)

 کوتاه)باشد هم فرار اگر لحظه که دهد می نشان (46)مثال. است شده رجستهب سپس و جدا زندگی

 . هست دیگر های لحظه از تشخیص قابل، (زمانی شدگی

 رویداد واژگانی مفهوم -2-2-9

 که دارد می اظهار (همان) ایوانس. است اتفاق یک نوعی وبه مرتبط رویداد مفهوم با زمان سازی مفهوم سومین

 زمانی لحاظ از که واحدی به را خاص اتفاقات که آیند می وجود به زمانی پردازش از ادراکی سطح در ها رویداد

 :کنید توجه زیر مثالهای به "زمانی شکاف یا پنجره" یک یعنی دهد؛ می پیوند شده بندی قالب
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43. With the first contraction, the young woman knew her time had come. 

43. The man had every caution given him not a minute before to be careful with 

the gun, but his time was come as his poor shipmates say and with that they 

console themselves.(British National Corpus) 

 دادم انجام زدن  قدم ضمن را کار این .21

  بیرون خانه از زد مرد ،کرد طلوع آفتاب که وقتی .24

 (429: 4932، حافظ)زد عالم همه به آتش و شد پیدا عشق  زد دم تجلی ز حسنت پرتو ازل در .22

 گری نوحه کند همی رو چه دانی                  سحر خروس دم سپیده هنگام .29

  (32: ابوسعید ابوالخیر،بی تا)بیخبری تو و گذشت شبی عمر کز  صبح ی آیینه در نمودند که یعنی

 (پاپ ترانه یک از)وقتشه ؛رفتن وقتشه ؛وقتشه .21

 توسط (کند تمرکز داشته سعی گوینده (21و43)تجمال در کنید فرض مثال)خاص رویدادی مثالها، از یک هر در 

 معمول وقت که دارد می مفروض را فرض پیش این خواننده زیاد احتمال به ،(22) مثال در. اند شده واژگانی زمان

 رویداد و (43)مانند جملهباشد طبیعی نباید "کرد طلوع آفتاب که وقتی" یعنی جمله این در خانه از زدن بیرون

 قابل زمان اولین یا آغاز بی زمان در یعنی"ازل در"عبارت(22)مثال در. کند می تقویت را ظن این نیز "زدن بیرون"

 مفهوم هک دهد می نشان نیز (21)و (29) های مثال. کند می دار معنی و جسته بر را شده سازی نماد رویداد تصور

 .دارد پیوند زمانی ی باتجربه شدت به رویداد یک سازی

  نمونه  :واژگانی مفهوم -2-2-1

 تبعات از نکته واین کرد احصا توان می را زمانی های رویداد که است حقیقت این بنای زیر نمونه واژگانی مفهوم

 :کرد تصور "مشابه ادیروید" از شواهدی یا ها نمونه عنوان به توان می را مجزا رویدادهای که است بحث
23. With that 100m race the sprinter had improved for the fourth time in the 

same season. 

 (466: ،بی تاسیستانی فرخی)پار بود گونه بدین نه آمدن هنگام بهار همی آمد تر روی تازه امسال .26

 (همان)قرار یافتی درو هک نیافتی جایی                  آمدی اندر ره ز بهار چون هرساله .23

 .شد پیروز بیستم بار برای استقالل تهران،(دربی)آورد شهر هشتمین و سی در .23

 (316: 4932وی، مول)پیمانه سه دو کمتر گفتم را تو بار صد    خانه برد که را ما دیوانه، تو و مست من .23

 سال رویداد با هم تفاوتهایی یدادرو این چند هر دهد؛ می رخ ساله هر که است رویدادی بهار آمدن (26)مثال در

 مفهوم (23) ی جمله در(. 23مانند جمله. )اما این تفاوت ها مانع از مشابه دانستن رویدادها نیستدارد، گذشته

 واژگانی مفهوم دو( 23)جمله "fourth time " مانند (23)جمله در. است (typical) نوعی ای نمونه "هرساله"

 دهنده  نشان شوند، می خوانده ترتیب قیدی گروه و قید (66: 4939 شیدورد،فر ک ر)سنتی دستورهای در که

 نسخ دربعضیو  "صدمین" به و است منوال همین به وضع نیز(23)ی جمله در. هستند نمونه معنایی ی مقوله

 (34همان،) مولفان های مثال مانند نیز ها مثال این. کند می اشاره ننوشیدن بسیار نهی ی نمونه  "چندمین"

 عنوان به را ن وآ دانست مرتبط یکدیگر با توان می را زمانی رویدادهای که دهد می دست به زبانشناختی شواهدی

 .آورد شمار به واحد رویداد نوع یک از متمایز های نمونه

 نوروز عید  :رویداد یک زمانی های جنبه -2-2-3

 می نشان را زمانی های تجربه متمایز های جنبه هم آن که زمان، جز به ای واژه اند خواسته بخش این در مولفان 

 ما ساده و سهل تطبیق یک در . (81 :2006 گرین و ایوانس)اند زده مثال را کریسمس یواژه و کنند بررسی دهد

 می قرار بررسی مورد اش واژگانی مفهوم ی اولیه جنبه از را است زمانی رویداد از خاصی نوع که نوروز عید رویداد

 ایران های سنت از که است جشنی چند هر و شود می فهمیده تقویم به توجه با هم رویداد خاص نوع این. دهیم

 که زمانی یهتجرب از مشابهی ابعاد که برد کار به بافتهایی در توان می را نوروز عید عبارت اما شده، گرفته باستان
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 می نشات ما شناختی های توانایی از ظاهرا که اییه جنبه یعنی. دهد می نشان را کردیم توصیف زمان برای باال در

 ممتد امتداد بنابر نوروز، عید زمانی رویداد. دهد می تشکیل را زمان از ما پیشازبانی ی تجربه رو این از و گیرند

 :است مواقع دیگر از کندتر گذرش گویی که شود می دریافت چنان(91و94) مثال در بنابراین و شود می تجربه
91. Christmas seemed to drag this year. 

  گذاشتن سرشون رو رو خونه ها بچه نداره، تمومی امسال عید انگار  .94

 نشان را زمانی شدگی کوتاه (99و92) های مثال . برسد نظر به معمول از سریعتر تواند می عید همینطور،

 :دهد می

92. Christmas sped by this year. 

 !تگذش زود قدر چه نوروز عید تعطیالت امسال .99

 مفهوم زمانی نقاط یا مجزا لحظات اساس بر تواند می نوروز عید که دهد می نشان(93و91) های مثال

 :"لحظه" اساس بر یعنی شود؛ سازی
91. Christmas has finally arrived/is here. 

 .عیده هم شنبه پنج و سوریه چارشمبه شنبه، چهار .93

 و آورد شمار به توان می را نوروز عید های نمونه هک دهد می نشان(93و96)های  مثال اینکه باالخره و

 :کرد مقایسه یکدیگر با را آنها
96. This Christmas was better than last Christmas. 

  سبزتره سر امسال عید .93

 زمان شناختی الگوهای -2-9

 یاد به. یمگرد می بر زمان شناختی مدلهای یعنی تر پیچیده سازیهای مفهوم از مختصری بررسی به اکنون ما

 واژگانی مفاهیم آن در که کردیم تعریف مندی سازمان از سطحی پیشتر را شناختی الگوی یک ما که بیاورید

 شناختی الگوهای که معناست بدان نکته این. یابند می انسجام دادیشان قرار تصوری الگوهای با متفاوت

 .دارند وجود منفرد واژگانی مفاهیم از بزرگتری و باالتر سطح در دانش ساختارهای

 خود نوعشان دو که حالی در. دارد وجود زمان برای عمده شناختی الگوی سه که دهد می نشان زبانی بین شواهد

 ارجاع هیچ و است بنیاد زمان آن نوع سومین شوند، می اکنون، و، حاضر زمان به ارجاع شامل اساسا و ندبنیاد

 زمانی توالی الگوی و سیار خود الگوی ،سیار زمان الگوی الگو سه این .ندارد "ناکنو"مفهوم به حقیقی

(temporal sequence model) کنید توجه ها الگو این بندی طبقه نمودار به. هستند

.  
 زمان شناختی الگوهای بندی طبقه  :4-9نمودار
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 طول در تعمیماتی توان می را ها الگو این. گذاریم یم بحث به زیر در را باال الگوهای از کدام هر مختصر طور به ما

 در که پنداشت یابند می بسط مفاهیم این که هایی شیوه ی عالوه به (ثانویه و اولیه واژگانی مفاهیم ی گسترده

 .اند شده کشف جهان زبانهای

  سیار زمان  :شناختی الگوی -1-9-4

 عبارتی توسط زبانی لحاظ از یا و باشد صریح غیر یا است ممکن که دارد وجود گر تجربه یک الگو، این در

 این در. کند می بازنمایی را اکنون، جایگاهش، که شود می نامیده خود گر تجربه. باشد شده گذاری رمز(من)مانند

. شوند می سازی مفهوم حرکت حال در اشیای ی مقابه به زمانی های رویداد و لحظات. باشد می ایستا خود الگو

 آبی کوچک های دایره 4-4-9شکل در. کنند می حرکت گذشته به خود فراز از و خود سمت به آینده از ءاشیا این

 آشکار را خود از قبل به و سمت به زمانها از حرکت ،"زمانها" ی کننده متصل پیکانهای و دهند می نشان را زمان

 :سازند می

 
 سیار زمان الگوی: 4-4-9شکل

 جهت لحاظ از را خود شکل، این در اما اند، شده داده نشان نمودار روی بر یندهآ و گذشته حاضر، زمان هرچند

 سازی مفهوم گذشته به پشت و آینده به رو صورت به را خود زبانها، از بسیاری که درحالی. است نکرده بازنمایی

 جنوبی آمریکای آند ی منطقه در که(Aymara)آیمارا یعنی زبان یک در حداقل متقنی شواهد اکنون اند، کرده

 های داده. کنند می سازی مفهوم آینده به پشت و گذشته به رو صورت به را خود که دارد وجود شوند می تکلم

 گذشته به رو وهم آینده به رو صورت به را خود هم است ممکن زبان این گویشوران که دهد می نشان ما فارسی

 :آینده به هم و دهند ارجاع گذشته به دنتوان می هم لحظات (93و93)های  نمونه در. کنند سازی مفهوم
93. a.Christmas is getting closer. 

b.My favourite part of the piece is coming up.  
                          c.The deadline has passed    

 را فصلها راز من  /است ماه دی اول روز امروز  /نواخت بار چهار ساعت گذشت و ن زما  /گذشت ن زما .93

 (233: 4931،فرخزاد فروغ) فهمم می را ها لحظه حرف و  /دانم می

 بار چهار ساعت و گذشته خود سر فراز از و آمده آینده از زمان. است برانگیزی مناقشه مثال مثال، این 

 این چهار ساعت از بعد ای لحظه اینکه یا و است ماه دی اول روز چهار ساعت حقیقت در اکنون،. نواخته

 تا حال هر به :است کرده توجه روز آن تاریخ یعنی زمان از دیگری برش به شاعر بعد و شده گفته عبارت

 از بعد ها لحظه حرف فهمیدن و فصلها راز دانستن آیا. پیوسته خود از پیش به و گذشته به زمان اینجا

 فهمیدن و فصلها راز دانستن یا است اکنون و سیار زمان به متعلق و گرفته صورت تاریخ و زمان به آگاهی

 نگارنده، نظر به است؟ سیار خود یعنی، خود حرکت مستلزم و داشت خواهد تعلق نیز آینده به ها لحظه

 به رو هم تواند می خود جهت که شویم معترف باید سیاربگذاریم، الگویزمان ذیل را عبارت این اگر

 .باشد آینده به رو هم و گذشته

 :دارد وجود فارسی زبان در الگو این دهند می نشان که پرداخت  خواهیم مثالهایی به اکنون
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  رسه می داره عید .11

 از که است شده سازی مفهوم خود سمت به حرکت حال در عید و ایستاستیعنی خود  گر تجربه مثال، دراین 

 ما نظر( 14) زیر مثال در. است گذشته به پشت و آینده به رو خود جهت یعنی. آید می گوینده سمت به آینده

 .شود می تایید ،آینده به پشت الزاماً نه و باشد گذشته به رو تواند می فارسی در خود جهت اینکه بر مبنی

 . شد تموم هم عید .14

 .کند می سازی مفهوم را وضعیتی چنین نیز (12) مثال

  شده تموم فرما ارسال وقت .12

 رو هم و آینده به رو هم خود که یافت توان می را سیار نزما از زیادی های نمونه فارسی شعرهای در کلی، طور به

 .است شده سازی مفهوم گذشته به

 سیار خود :شناختی الگوی -2-9-2

 این طول در خود حرکت واسطه به زمان و کند می حرکت خود آن در که است اندازی چشم زمان الگو، این در

 می درک شوند، می سازی مفهوم (location)موقعیتها به که خاصی زمانی لحظات و رویدادها سوی به انداز چشم

 "های زمان“ انداز چشم در کوچک های دایره شکل، این در. است شده داده نشان 1-2-4-2 شکل در الگو این. شود

 حاضر حال در خود که "هایی زمان"که حالی در کند می بازنمایی کند می حرکت آنها سمت به خود که را ای آینده

 4-2-9 شکل همانند و شده داده نشان پیکان جهت توسط حرکت. دارند قرار گذشته در کرده حرکت کنونا از فراتر

 .است نشاندار غیر خود جهت

 سیار خود الگوی :4-4-9 شکل
19.  

a.We’re moving towards Christmas. 

b.We’re approaching my favourite part of the piece. 
c.She’s passed the deadline. 

d.We’ll have an answer within two weeks. 
a. e.The meetings were spread out over a month 

 (31: 4932سپهری،) .ریخت خواهم نور ها رگ در /آورد خواهم پیامی و /آمد خواهم /روزی .11

 تعطیالت به خوریم می داریم .13

 حماسی درختان که بروم سمتی به و / بردارم/تنهائیست پراز که را چمدانی امشب باید /بروم امشب باید .16

  (همان.)تپیداس

 فوق شکل در خود از بعد اول ی نقطه روی را (16) مثال اگر. دارد آینده به رو خود باال مثال سه درهر

 در (11)مثال و گیرد می قرار وسوم اول ی نقطه بین یا و دوم نقطه روی (13)مثال کنیم، محسوب

 زبان در اما است گذشته به پشت و آینده به رو خود جهت اینجا در. گیرد می قرار پیکان الیهمنتهی

  :شود عکس بر تواندمی جهت فارسی

  تعطیالت به خوردم ولی بیایم خواستم می .13

 . است حرف این گفتن زمان اکنون و دارد توجه خود سر پشت و گذشته در نقطه دو به اینجا در گوینده

 خود
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 نا زمان و خود ارتباط بلکه گیرد، می بر در را نمودار کل تنها نه که ایم مواجه ساختی با (13)مثال در

 :کند می بازنمایی هم را مشخص

 (491: 4932،پور امین) فردا؟/  را ما او امروز، /گرفتیم بازی به /را زندگی ما /دیروز .13

 ونابودی زمان حاکمیت با آن انپای که شود می محسوب خطی مسیری آینده و حال گذشته، مثال دراین

 .خورد می رقم آن توسط انسان

 :شود تعبیر صورت دو هر به  تواند می خود جهت نیز (13)زیر درمثال

 باید عبور  /زد باید خیمه حرف یک رگ در گاه و  /شد باید دور های افق نورد هم و  /کرد باید عبور .13

 (31: 4932ری،سپه) .خورد باید توت شاخه، یک سر از گاه و  /کرد

 پیموده را مسیر این قبال شاعر که کند می تقویت را ظنّ این "گاه و" عبارت مرتبه 2 تکرار مثال این در

 که است این دیگر تعبیر. کند می راهنمایی را او و دهد می نشان دارد را سبز مسیر این مخاطب به وحاال

 ی همه و برود را مسیر این آینده در اردد آرزو و کند می مجسم خودش برای را مسیر این دارد شاعر

 .دهد انجام را شده گفته کارهای

 :کرد محسوب سیار خود الگوی از خوبی ی نمونه توان می را (31)مثال

 . برسیم قله به تا بریم باال باید هفته دو .31

 زوا شود می سازی مفهوم مکان در بسته ای منطقه یا حرکت بی موقعیتی صورت به آخر،زمان درمثال

 .شود می فهمیده زمان گذر که است خود حرکت طریق

  زمان توالی :شناختی الگوی -2-9-9  

 خود یک الگو این در قبلی، الگوی دو خالف بر. است مرتبط(later)بعدی و (earlier)قبلی مفاهیم با الگو سومین

 این. شود می فهمیده زودتر یا دیرتر زمانی رویداد دیگر به بسته زمانی رویداد یک درعوض،. نیست دخیل آن در

 :است شده داده نشان4-9-9 شکل در الگو

 

 زمانی توالی الگوی :4-9-9نمودار

 مطلب بهتر فهم برای که آنجا از اما اند اینگونه نیز قبلی های نمودار. است عکس بر نمودار این فارسی در البته

 می قرار اصل را آن فارسی نمودار ما دارد اهمیت وضوعم این چون اما شد اکتفا اصلی نمودار همان به بودند مناسبتر

 .دهیم

 
 

 فارسی زمانی توالی الگوی: 2-9-9 نمودار

 :است زمانی توالی دهنده نشان زیر مثالهایی

34. a.Monday precedes Tuesday. 

b.Tuesday follows Monday                         
32. a.in the weeks ahead of us 

b.That’s all behind us now. 

39. a.in the following weeks 
b.in the preceding weeks 

 .کند می سقوط قطعاً قذافی بگیرد، باال لیبی در کشتار اگر .31

 .است جمعه از بعد شنبه .33

 .است شنبه از قبل جمعه .36

  بود میثاق یک و عهد یک بر مهر و دوستی  ابد شام آخر تا ازل صبح دم از .33
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 .است بعدی ابد شام آخر و لیقب ازل صبح دم(33) مثال در

 مقوله این تحت فارسی زبان در نیز دارند ای واژه قید جمالت که جمالتی اکثر و شرطی های جمله اکثر

 :گیرند می قرار

 شد خواهی موفق بخوانی، درس اگر .33

 .افتاد راه گندم ی مزرعه سمت به مورچه خاله آمد، در خورشید که این از بعد .33

 بعدی رویداد جلوی در که شود می ادراک چنان جمعه یعنی قبلی رویداد. آید می قبلی از عدب بعدی مثالها، این در

 تجربه خود زیرا گیرد می قرار قبلی جمعه که است شنبه به توجه با دیگر، عبارت به. است گرفته  قرار شنبه یعنی

 چنان اند، شده داده نشان وچکک های دایره با که هایی رویداد در قبلی های رویداد پس. است اکنون، ذهنی، ی

 الگوی نوع به بسته زمانی رویداد یعنی موقعیت. اند گرفته جای بعدی های رویداد جلوی در انگار که شوند می درک

 گوینده نسبت به زمان زمان، بنیاد خود های الگو در. شود می تعبیر مختلفی صورتهای به آن در دخیل شناختی

 بنابراین . شود می سازی مفهوم دیگر رویداد به وابستگی با زمان بنیاد، زمان هایالگو در و شود می سازی مفهوم

 .دارد بسیاری اهمیت آنبه بودن قائل و تمایز این

  انتقاد و بحث-2-1

 فوق الگوی دو در. نیستند پویا زمانی عبارات ی همه که است این دارد وجود فارسی زبان در که مهمی ی مساله

 و شود می دیده سیار شیئی عنوان به زمان که این یا و کند می حرکت موقعیتی روی بر شخص و است ثابت یازمان

 .فرمایید توجه زیر مثال به. کند می حرکت موقعیتی به

  (سپهری،همان.)بام از باالتر وجب دو :است آن اکبر دب  /باشد باید شب نیمه .61

 – اینگبرگ از نقل به ،(Traugott 1978)تروگات دهیم؟ قرار الگو کدام ذیل باید را (61)مثال زبانی ساخت

توصیف عبارات زمانی را بر حسب خود سیار زمان سیار به باد انتقاد می گیرد و می ( 496-33: 4333)پدرسون 

وی به جای . گوید همه ی عبارات زمانی پویا نیستند و عبارات زمانی ایستا را نباید در قالب حرکت توصیف نمود

 خط زمانی زمان دستوری :که در آن دو خط زمانی استفاده می شود دحلیلی را پیشنهاد می کناین الگو ها ت

(tense)  وخط زمانی توالی 

(sequencing): 

 می برقرار گفتار پاره زمانی و بحث مورد رویداد یا موقعیت زمان بین رابطه که معنایی ای مقوله:دستوری زمان

 شود

 رویداد با موقعیت زمان ------معنایی ی مقوله/  توریدس زمان ------گفتار پاره زمان

 بحث مورد موقعیتهای یا ها رویداد بندی ترکیب:توالی

 ی نقطه دارای دستوری زمان عبارات که است این در اساسا توالی و دستوری زمان بین تفاوت تروگات توصیف طبق

 دستوری زمان دیگر، عبارت به. شود یم بیان اکنون ارزش با(Proximal+) صورت به که هستند ارجاعی

 .است  یکدیگر با رابطه در ها موقعیت و ها رویداد بندی ترتیب توالی که حالی در است، (diectic)اشاری

  گیری نتیجه-9

 زبان در که کرد خالصه چنین توان می را آمده زمان واژگانی سازی مفهوم ی درباره (2006)گرین و ایوانس اثر در آنچه

سطح  مقوالت همه( که در اینجا الگویی جهانی با این زبان فرضیه سازی شده و مد نظر بوده)مانند انگلیسی نیز فارسی

 .دارند وجود اول و سطح دوم مفهوم سازی زمان

 وجود فارسی زبان در مقوالت ی همه اولیه سطح در  -داد نشان ما های داده هم که طورهمان -ادیز بسیار احتمال به

 به انگلیسی مانند زبانهایی خالف بر بنیاد خود های الگو در خود گیری جهت است، ویژه فرهنگ که دوم درسطح اما دارد

 گذشته به رو هم و آینده به رو هم سیار خود و سیار زمان الگوی در که داد نشان ما های داده. نیست گذشته یا آینده
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 آینده به رو صورت به را خود زبانها، از بسیاری و انگلیسی بانز سیار زمان الگوی در که حالی در ؛است شده سازی مفهوم

 .است شده سازی مفهوم فرایند این بالعکس سیار خود الگوی در و گذشته به پشت و

 منابعفهرست 

، تصحیح و مقدمه و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی، سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر، (بی تا)ابوسعید ابوالخیر

 .ات کتابخانه سناییتهران، انتشار

 .مروارید :تهران ،شاهنامه آخر،(4933)مهدی ثالث، اخوان

 .مروارید :تهران ،اشعار گزینه، (4932)، قیصر پور، امین

مجموعه شعرها و نوشته ها و گفتگوهای فروغ فرخزاد به انضمام نوشته  :فروغ جاودانه، (4931)جعفری، عبدالرضا، 

 .نشر تنویر: هایی درباره فروغ فرخزاد، تهران

 .موسسه انتشارات نگاه: غنی، تهران-تصحیح قزوینی دیوان حافظ،، (4932)حافظ، 

 .مروارید :شاملو، تهران احمد 4ما زمان شعر ،(4931)، محمد حقوقی،

 .مروارید :، تهرانیوشیج نیما ام زمان شعر --------------------- •

 .مروارید :ران، تهسپهری ما سهراب زمان شعر ------------------- •

 .طهوری: تهران هشت کتاب،، (4932)سپهری، سهراب، 

 .مروارید: تهران ،اشعار گزینه،(4936)، محمدرضا کدکنی، شفیعی

 .مروارید :تهران دیگر، تولدی، (4969)، فروغ فرّخزاد،

 .زوار: ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهراندیوان حکیم فرخی سیستانی، (بی تا)فرخی سیستانی

 .سروش: تهران ،فارسی زبان در نآ لتحوّ و فعلی گروه،(4939)، خسرو دورد،فرشی

 .امیرکبیر: ، تهرانکلیات شمس تبریزی، (4932.)لوی، جالل الدین محمّدمو

 .نگاه: ، به کوشش سیروس طاهباز، تهرانمجموعه اشعار، (4933)نیما یوشیج

• Engberg-Pedersen,E.(1999): “Space and Time”. In Allwood, J and Gardenfors, 

P(eds)            cognitive semantics. Amesterdam/Philadelphia, John Benjamin 

Publishing Co. 

• Evans,V and Green, E(2006): “Patterns in the conceptualization of time” in 

Evans,V and Green, E Cognitive Grammar An Introduction(75-87).Edinburgh, 

Edinburgh University Press.     

• Longacker, R.W(1987): Foundations of Cognitive Grammar: Vol 1: Theoretical 

Prerequisites.Stanford: Stanford University Press. 
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 ملتقای سه هویت سازگار گرایانة استاد شهریار اشعار هویت 
 مجتبی جهانی ساربان

 شهر دانشجوی دورة دکتری ادبیات فارسی مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشکین

 چکیده

های ایرانی به قصد دستیابی ایرانیان به وحدت ملی در عصر پرشور و شر حاضر بخش قابل توجهی از شعر  دفاع از هویت

گرای معاصر ایران است کاه اشاعار او در ایان زمیناه باه       استاد شهریار از جمله شعرای هویت. دهد معاصر فارسی را تشکیل می

 .ستایی قابل تأمل است گرایی و ایران عنوان نمونۀ بارز هویت

اناه و عااری از   بین گیری فرهناگ و هویات ایرانای، باا دیادی واقاع       استاد شهریار با نظر به چشم اندازهای تاریخی شکل

های دینی، ملی و قومی را در بستر تااریخ و   های ناسیونالیستی رایج در دوران حیات خود، هویت تعصبات قومی، نژادی و اندیشه

جغرافیای ایران سازگار یافته و با صدق عاطفی بر آمده از وطن دوستی و مسلمانی به ستایش هر سه هویت باا محوریات ایاران    

به نظر او آیین اسالم با نفی امتیازات کاذب اقوام، هویات  . را ملتقای سازگاری این سه هویت قرار داده استپرداخته و شعر خود 

فراگیر همۀ اقوام ایرانی است و اقوام غیر آریایی با زیستن در متن فرهنگ تاریخی ایران ضمن حفظ اصالت خود با این فرهناگ  

پس با تکیه . های آیینی و تاریخی دارند گانه ملّی، دینی و قومی در ایران زمینههای سه  اند؛ بنابراین سازگاری هویت مأنوس شده

توان اقوام غیر آریایی و آیاین اساالم را    گرای ایران بوده، نمی بر اصالت هویت ملی صرفاً ایرانی که مدعای ناسیونالیستهای تفرقه

 .بیگانه و بیرون از ساختار هویت ملی ایرانی دانست

 .هویت، هویت ملی، هویت قومی، هویت دینی، سازگاری هویتها، اشعار استاد شهریار :ها کلید واژه

 مقدمه

استاد شفیعی کدکنی با نگرش از زاویۀ محتوا و درون مایه به آثار سید محمد حسین شهریار، چهرة شاخص شعر معاصر 

شاید از همین دیادگاه اسات کاه    ( 132 :4931شفیعی، . )فارسی، او را بزرگترین شاعر رمانتیک زبان فارسی قلمداد کرده است

ش بر دیوان او .ها 4941ای که حدود سال  الشعرای بهار، شهریار جوان را در مقدمه سنج و دیرپسندی همچون ملک استاد سخن

 (.349 :4931پور،  آرین. )داند می« تنها افتخار ایران بلکه افتخار عالم شرق  نه»نویسد   می

ری رمانتیک است اما نباید چنین پنداشت که رمانتیسم ذاتاً مفهاومی مساتغرق در شاور و    درست است که شهریار شاع

احساسات شاعرانه، دورپروازیهای فرا مادی، تخیالت فارغ از جریانات اجتماعی و عواطف غیر متعارفی است که ریشاه در خااک   

 . داند تماعی نمیندارند و شاعر رمانتیک خود را موظف به حضور در عرصۀ جریانات سیاسی و اج

های ادبی غرب بخصوص فرانسه، طی قرون هجده و نوزده میالدی، متکای بار    نضج و پیدایی رمانتیسم در بستر خالقیت

های سیاسی و اجتماعی بود و نباید چنین پنداشت کاه جنباۀ صارفًا تفننای و سابکی داشاته و آزماونی بارای سانجش           زمینه

های حاصل از تحوالت سیاسی و اجتماعی و فرار نسل سارگردان آن روزی باه    رگمیسرد. های ادبی و هنری بوده است خالقیت

. اناد  خواست بیافریند، عوامل م ثری در پیدایش رمانتیسم باوده  ای که می گذشته و جستجوی پناهگاهی در آن و توجه به آینده

 (.462 :4934سید حسینی، )

هاای حااکم بار جواماع      بینای  ها و جهاان  ئص روحی و اندیشهآیینگی ادبیات در قبال جریانات اجتماعی و سیاسی، خصا

ای بازتااب حاال و هواهاای     توان در هار دوره  ترین اشعار نیز می در رمانتیک. ترین حاالت نیز امری مسلم است بشری در انتزاعی

 .شاعر را مشاهده کرد  حاکم بر محیط زندگی

که در ادبیات اقوام پا باه پاای دیگار متاون و مراجاع و روایاات       ای است  های مرتبط با آن مقوله ها و الیه هویت و م لفه

های تاریخی در جوانب مختلف فکاری و اعتقاادی جواماع فاارغ از      بازتاب روحیات اقوام و دگردیسی. تاریخی قابل پژوهش است

ادوار مختلاف تااریخی،    ها و اشعار شاعرای  ها و قصه کارانۀ مورخان و اندیشه وران مسائل اجتماعی در داستان مالحظات محافظه

زیرا تعاریف مختلف هویت یاک  ( 24 :4931اسالمی، )« ادبیات ممیز است» :اند تر از دیگر مراجع است؛ به همین جهت گفته بکر

ابوالحسانی،  )« .باشد؛ یعنی هم بیانگر تشابه است هام تماایز   هویت مفهومی دو رویه می»وجه مشترک دارد و آن، این است که 

الی آثاار ادبای    توان در البه های اجتماعی یک قوم را می شابهات و اشتراکات فکری، اعتقادی، هنجارها و سنتهم ت( 41 :4933
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اقاوامی کاه   . ها ساز است و هم خود یک هویت است در کنار دیگر هویت ادبیات هم هویت. یافت و هم تمایزات او را با دیگر اقوام

نازند یا همچون فرانسه، آلمان و انگلایس   های نیاکانشان به گذشته خویش می حماسه دارند و در تکریم قرایح و تقدیس رشادت

 .ها را از قبل ادبیات و دستاوردهای آن دارند دانند، این هویت خود را منشأ و مجالی مکاتب مختلف ادبی می

شاعر باه جنباۀ    شاناختی   در بررسی موضوعی شعر فارسی از دورة مشروطیت به بعد که توجه اکثر شعرا از جنبۀ جمال

هاای مختلفای از    در موضوع هویت، آثار طیف. ای دارد های آن جایگاه ویژه شناختی آن معطوف شده است، هویت و م لفه جامعه

بررسای  . گرایان گرفته تا شعرای متعهد عصر انقالب قابال بررسای و پاژوهش اسات     ستایان و نژادپرستان و بومی شعرا از باستان

هم به عنوان موضوعی از موضوعات شعری در تاریخ ادبیات ایران و هم کارکرد اجتماعی سیاسی شاعر  هویت در اشعار این دوره 

 .های ادبی معاصر است فارسی از ضروریات پژوهش

های اجتمااعی اشاعار    شود که زمینه گرایی این نکته حاصل می بندی شعرای بعد از مشروطیت از دیدگاه هویت در دسته

هویت، متأثر از امواج مختلف فکاری و سیاسای عصار اسات؛ اماواجی همچاون باساتانگرایی افراطای،         آنان و به تبع آن موضوع 

در اشاعار شاعرایی همچاون عاارف قروینای،      . گرایی، ناسیونالیسم رمانتیک و مسائلی از ایان دسات   ستایی، مدرنیته، بومی غرب

 .توان این تأثیرات و تأثرات را دریافت الشعرای بهار و دیگران می میرزادة عشقی، اخوان ثالث، نیما یوشیج، ملک

او در عصاری  . توان تنها شاعری دانست که اسیر امواج مختلف فکری و سیاسی عصر خود نشده است استادشهریار را می

اکثر شاعران و سخنوران با ماوجی  . زیست که جریانات مختلف فکری، اعتقادی، سیاسی و فرهنگی فضای ایران را در نوردید می

رغم وجود فضااهایی   نوایی با جریانات حاکم فکری و اعتقادی را برگزیدند؛ اما شهریار علی ای از هم امواج رقصیدند و گوشه از این

توانست در آن دمهایی تازه کشد و سخنانی باب طبع روح زمانه ساز کند، در دل سنت جا خوش کارد   که فریبنده بودند و او می

 .و برآمده از دل سنت، به ستایش هویت ایرانی پرداخت و با دست زدن به نوآوریهایی مالیم

گرایی و نوآوری در اشعار شهریار به چه میزان است و از دیدگاه تحوالت ادبی و تطاورات سابکی، زباانی و     این که سنت 

محتاوایی   آنچاه در بررسای  . محتوایی متناسب با عصر تجددگرایی تا چه حد قابل نقد و رد وقبول است، در اینجا مدنطر نیست

جویاناه و برآماده از    گرایای آشاتی   نمایاد، هویات   آثار استاد شهریار به صورتی برجسته و متمایز از دیگر شعرای عصر چهره مای 

پردازیهاای   های سیاست و نظریاه  تاریخی و مذهبی و استنباطات فارغ از چهارچوبهای نظری برآمده از فلسفه  واقعیات اجتماعی،

 .اصحاب علوم اجتماعی است

هویت صرفاً ایرانی   منظور از هویت ملی،. سه هویت ملی، قومی و دینی در آثار استاد شهریار قابل تحلیل و پژوهش است

اند  هر چند که هویت ملی را هویت قومی نیز گفته. است که در درازنای تاریخ شکل گرفته و وجه ممیز ایرانیان قرار گرفته است

ایم کاه   های قومی در برابر هویت ملی فراگیر در نظر گرفته قومی را در این نوشتار، هویت اقلیتاما برای احتراز از التباس، هویت 

دهاد   دین مبین اسالم و تشیع هویت دینی ایرانیان را تشاکیل مای  . در تحلیل نهایی، در ایران خارج از پیکرة هویت ملی نیست

 .و شکستن حصارهای مستحکم تاریخی آن خواهد بودکه جدا کردن آن از پیکرة هویت ملی در حکم فروپاشی این هویت 

هایی از هویت گرایی استاد شهریار در سه زمینه ملی، قومی و دینی توأم با تحلیال،   در این مقاله با به دست دادن نمونه

 :پردازیم گیری از آنها می به نتیجه

 هویّت ملی

فرهنگ ایاران  . ل تاریخی دراز آهنگ شکل گرفته استای است از افتخاراتی که در طو هویت ملی در نظر شهریار، آمیزه

ترین عامل وحادت   های هنری، علمی، اندیشگی و ادبی این دوره و زبان فارسی به عنوان مهم باستان با تمدن اسالمی و خالقیت

 . دهد ایرانیان را تشکیل می  بخش، ساختار هویت ملی

ن نسبت باه اقاوام عارب و تارک و متعلقاات آنهاا و در نهایات        ورزی که نوعی عنادورزی در قبال حقایق تاریخی و کینه

ای از ناسیونالیستها و باستانگرایان ایران بوده که باه حاذف و انکاار     اثرگذاریشان بر تقدیر قوم ایرانی، همواره حاکم بر اذهان عده

دی حقیقات باین باه تااریخ     شاهریار باا دیا   . گیری تاریخی هویت ایرانی منجر شده است تمدن ایرانی و ایجاد گسست در شکل

 :داند های ایرانی را در کنار عناصر اسالمی، سنگ بناهای استوار هویت ایرانی می نگریسته و فرهنگ و م لفه

 بااااا کااااوس شاااااهنامه و ناااااقوس مثنااااوی     ایاااران باااه چااارخ زد علااام فضااال جااااودان  
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 (442 :4، ج4936شهریار، )

 کااه نظااامی بنواخاات زد و چنگاای ناای کااه روماای

 

 نۀ شاارق اساات کااه جاام زنااده از اوسااتافسااا جااام 

 

 (414 :همان)

 شاااااهنامه طباااال مااااا و کااااوس ماساااات  

 

 مثنااااوی چنااااگ و ناااای و ناااااقوس ماساااات   

 

 (121 :همان)

های اسالمی و عرفاانی   ایرانی را با مفاهیم و م لفه  از ابیاتی که به عنوان نمونه ذکر شد، پیداست که شهریار عناصر صرفاً

های تاریخی ایران قبال از   ساز واری عناصر ایرانی و بسیاری از داشته. بیند سازگاری کامل می در ساختار هویت ملی در آشتی و

 .شود اسالم و مفاهیم اسالمی در شکل دادن به هویت ملی جا به جا در اشعار شهریار مالحظه می

ی مضاعف یافته اسات باه   در ابیات زیر که از یک قصیدة او انتخاب شده است، خراسان، مهد ادب و تمدن ایرانی افتخار

در اینجا فرهناگ و افتخاارات ایرانای باا فرهناگ و اعتقاادات شایعی ا         . اینکه آرمگاه امام هشتم شیعیان در آن واقع شده است

آشانایی را در ایان حاریم     اند که بیگانگی و نا اند و چنان با هم گره خورده اسالمی و حماسه ایرانی با عرفان اسالمی در هم تنیده

 :از راه نیستهویت س

 گاانج شااعر پارساای گنجینااه شااد خااود در خراسااان 

 

 هااام خراساااان را از ایااان گنجیناااه بایاااد پاسااابانی    

 

 ساار بااه خاااک آسااتان قاادس بنهااادم کااه یااارب     

 

 ایاان زمااین قاادس اساات و ایاان روح مقاادس آساامانی   

 

 پاااارچم پیااااروز موالنااااا جااااالل الاااادین بلخاااای

 

 اهتااااازازی داد قدسااااای باااااا درفاااااش کاویاااااانی  

 

 (223-291 :9ج ،4936همان، )

احساساات دینای فردوسای و تعلاق خااطر او باه تشایع و در        . فردوسی و حماسۀ او از ارکان استوار هویت ایرانی اسات 

ای از حیات انسانی بر مبنای  آمیختن تجلیات معنوی و اخالقی آیین اسالم با عناصر حماسی و پهلوانی و در نهایت ترسیم چهره

هاایی   ل اخالقی ثابت و جاودانه، امری است که بسیاری از پژوهشگران ایرانی بناا باه انگیازه   دستاوردهای دینی و حماسی و اصو

هاا   ها و آرماان  اند که روح منتشره در آن اندیشه اند و به اثر جاودانۀ فردوسی به عنوان اثری مطلقاً حماسی نگریسته نادیده گرفته

او . نگارد  ای متفاوت به فردوسی و بینش او مای  استاد شهریار از زاویه. تو افتخارات صرفاً ایرانی با رنگ و بوی بیگانه ستیزی اس

ش در .هاا  4913در سال « جشن فردوسی»ترین توصیف را از فردوسی در ضمن شعری به سبک آزاد که به مناسبت  پر صالبت

اساپهبد  »و « ای تااریخ نقااش قارون مااور   »، «طراح و مهندس بناهای قصص»او فردوسی را . تبریز سروده، به عمل آورده است

او از زبان فردوسای  . قلمداد کرده است که خالق غرور قومیت ماست( 4446-4443، 2، ج 4936همان، )« افسانه سرایان جهان

بایش از هماه در تمادن    / اسالم حق است و حاق باه حاق دار دهاد     » :گوید در حق ایرانی و دید او نسبت به عرب و اسالم می

همان، )« .ماییم که بستوده نبی دانش ما/ پیغمبر اسالم به کسری بالید / نگونه که اوصیاشناسان ماییم آ/ ماییم سهیم / اسالمی 

4443.) 

بار روی  / هر قصاه و داساتان کاه او سااز کناد      » :کند پروری حماسۀ فردوسی اشاره می سپس به جنبۀ اخالقی و اخالق

 (.4421همان، )« .روی موازین وزین دین و اخالقبر / بنهاده اساطیر اصیل ما را / اساس حکمت و اخالق است 

در . اخالق گرایی شهریار در نگرش به فضاهای تاریخی و فرهنگی ایاران نقطاۀ تماایز او باا دیگار شاعرای عصار اوسات        

 اخالقای و روحاانی    های بزرگ فکاری،  های حماسی رنگ باخته در گذر زمان و انکار پشتوانه ها و روایت آویختن به دامن اسطوره
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های شرق شناسان و القائات روشنفکران تحت نفوذ آنان جایی در حیاات شاعری، اندیشاگی شاهریار      پردازی تحت سیطرة نظریه

بینانه شرق را به طور اعم و ایران را به عنوان کانون بزرگ تمدن مشرق زمین به طور اخص، جایگاه اشراق  او با نظری واقع. ندارد

هاای   دون اینکه تمدن و دستاوردهای آن را انکار کند، اخالق، حکمت و اشراق را رماوز و پایاه  بیند و ب و مجالی نور معنویت می

 :داند استوار تمدن آرمانی می

 جااوی حکماات در همااه اقصااای مغاارب شااد روان    

 

 تااا چااو خورشاایدش بااه مشاارق چشاامۀ اشااراق بااود   

 

 آدماای تااا عاارش اعااال پاار زدی زیاان بااال علاام       

 

 گاااار تماااادن متکاااای باااار پایااااۀ اخااااالق بااااود  

 

 (331 :2، ج 4936همان، )

در آمیختگی حماسه و عرفان هر چند مختص به آثار شهریار نیست و در آثار شاعرایی همچاون ساید حسان حساینی،      

شاود، اماا در آثاار اساتاد      پور، نصراله مردانی، علی معلم، حمید سبزواری و دیگر شعرای عصر انقالب نیز مالحظه می قیصر امین

اگر حماسه بخشی از تاریخ حیات فکری و اندیشگی . نیز گفتیم، بر مبنای مالحظات و حقایق تاریخی استشهریار، چنانکه قبالً 

تر از حماساه، باه خاود     دهد، عرفان نیز بخشی از این تاریخ را، شاید گستردة های ادبی و هنری ایرانیان را تشکیل می و خالقیت

های حماسی به واسطۀ همجواری با آن در طاول   در حماسه و روایت های موجود اختصاص داده است و چه بسا درشتیها و تلخی

های طریقات،   از طرف دیگر سلوک روحانی و در نوردیدن مراحل تهذیب نفسانی و گذر از هفت خوان. تاریخ کاستی گرفته است

دازه پهلوانند که رساتم  القضاه و حالج و دیگران به همان ان به همین جهت عین. ای بزرگ و اخالقی و روحانی است خود حماسه

 .بنابراین مطرح شدن عرفان در کنار حماسه در بسیاری از اشعار استاد شهریار نباید ناسازگار تلقی شود. بود

بایاد باه ایان    . ای دارند از عناصر هویت ایرانی، هنرها بخصوص شعر، موسیقی و نقاشی در آثار استاد شهریار جایگاه ویژه

ایرانی در گسترة تاریخ متناسب با نیازهای روحانی و تقدیرات تاریخی و اقتضاای روح ملای پدیاد    نکته توجه داشت که هنرهای 

به همین جهت در روح جمعی ایرانیان جایگاه ارجمندی دارند و طبیعی است کاه در آثاار شااعر سانتگرایی همچاون      . اند آمده

 :شود اشعار او در این زمینه اشاره میهایی از  به نمونه. ستایی قرار گیرند شهریار در محل تمجید و اصالت

 بااه شااعر پارساای آتااش زدی بااه جااان حریااف  

 

 زهاااای کبااااوتر شاااااهین شااااکار موساااایقی    

 

 (213 :4همان، ج )

 :دان معروف، سروده است ای به مناسبت یکصدمین سال تولد اقبال آذر، موسیقی در قصیده

 پاارچم موساایقی ملاای بااه دوشااش سااربلند     

 

 کاویاااان درخشاااد فاتحاناااه، چاااون درفاااش مااای 

 

 انگیاز اسات موسایقی ماا     گویاد غام   هر کاه مای  

 

 گوبیاااا در سااابک او روح حماسااای باااین عیاااان  

 

 (363 :2همان، ج )

ای دقیاق از نگارش شاهریار باه شاعر و نقاش آن در        تاوان شامه   مای ( 136 :4، ج 4936)« شعر و حکمت»در مثنوی 

 .ی و هویتی انسان ایرانی را مشاهده کردهای ارزشی و معنو گیری تاریخی هویت فکری و نظام دهی به شکل جهت

شعری است که شهریار در ضمن آن با گریز به نقاشی و موسیقی اصایل ایرانای از اصاالت آنهاا در     « جلوة خدا در هنر»

/ کاه خاود دانای تأمال کان      / در این الحاان موسایقی ایرانای    » :گوید پیکرة هویت فرهنگی و روحانی ایرانیان چنین سخن می

این سخن او یادآور نظر سید حسین نصر دربارة هنر، بخصاوص  ( 163 :9، ج 4936همان، )« .ما داریم، روحانی است مقاماتی که

آوران  ساتایش قهرماناان و ناام   ( 46 :4931نصر، )« .هنر امتداد یا انعکاس الیتناهای الهی است» :گوید هنر اسالمی، است که می

ای دارد، وجاه دیگاری از هویات ساتایی اساتاد       ای هویت ملی نقاش برجساته  گیری ساختاره تاریخ ایران که هر کدام در شکل

 :شود برای احتراز از تطویل به چند نمونه در این باره اشاره می. شهریار است
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 گااو بااه نادرشااه افشااار ساار از خاااک باارآر      

 

 تااااا از چنااااگ اجانااااب وطاااان آیااااد بیاااارون 

 

 (433 :4، ج 4936شهریار، )

 رودکااااای کاااااار پاااااور دساااااتان کااااارد  

 

 ن هناااار کااااار پااااور دسااااتان بااااود    کااااای 

 

 (921 :همان)

 اروپاااااا مسااااات ساااااعدی زان ماااااواعظ   

 

 سرگشااااتۀ یااااک بیاااات حااااافظ   « گوتااااه» 

 

 (4163 :9همان، ج )

 آنکااه اصااحاب رسااولش همااه ممتاااز بخواننااد       سلمان است به مباهی ممتاز به اسالم و پارس

 

 (461 :9، ج 4936همان، )

گیری هویت فرهنگی و اعتالی علمی ایرانیان نقش بسزایی دارند  شکلهایی که در  تکریم چهره« حماسۀ ایران»در شعر 

 (.321 :2همان، ج . )در تصویری موجز با اشاره به وجوه مختلف افتخارات ملی وتاریخی بازتاب یافته است

ش در تبریز منظوماۀ بلنادی در قالاب مثناوی تحات عناوان        .ها 4996در سال « روز موالنا»استاد شهریار به مناسبت 

های شعر، حماساه، عرفاان،    این شعر تابلویی است از نبوغ اندیشه و هنر ایرانی در زمینه. سروده است« موالنا در خانقاه شمس»

ای برانگیخته و تصویری پرداختاه اسات از مجلسای در تبریاز، ایان       شاعر در این شعر پرده. فلسفه و دیگر علوم و معارف بشری

و اندیشۀ ایرانی فواصل زمانی را در نوردیده و از اعماق قرون و اعصاار در ایان مجلاس     تبریزی، که اصحاب ذوق خاستگاه شمس

هر کدام از شاعرا و  . الدین بلخی، این اسطورة اندیشه و عرفان ایرانی ا اسالمی، هستند  اند و منتظر ورود موالنا جالل حضور یافته

نظاامی، خاقاانی، صاائب، محماود شبساتری و دیگار       . ساتند دار انجام خادمتی ه  عرفای بزرگ در این اقلیم پرشور حضور عهده

ها در ایان   خیمه. دارند آذربایجانیان خادمان این گرد آمد نگاه اصحاب ذوق و اندیشه هستند و دیگران هر کدام هنری عرضه می

اق نااب ادبای،   هاای فرهناگ و صااحبان اذو    اند و ناام آوران عرصاه   ساحت حضور تاریخ ذوق و اندیشۀ ایران زمین در هم تنیده

ترتیاب   اناد و بادین   کارده   ترین متاع برآمده از عمق جان خویش را در کناار هام عرضاه    عرفانی، حماسی و فلسفی هر کدام ناب

در ایان تصاویر، هماۀ    . انگیز و تابلویی از هویت فرهنگی و تاریخی ایران زمین در ساحتی پرشور شکل گرفته اسات  تصویری دل

حماسه در کنار عرفان قارار گرفتاه و فلسافه و شاعر باا      . ق و بیگانگی را در این مجموعه راه نیستعناصر رنگ ملی دارد و تفری

 :موسیقی هماغوش هستند

 خیماااااااۀ سااااااابز و بلناااااااد تهماااااااتن

 

 زان فردوسااااااای اسااااااات آن واال ساااااااخن  

 

 خیماااااااۀ ماااااااالّ ساااااااپید و تابنااااااااک

 

  ...مااااانعکس در وی صااااافای جاااااان پااااااک   

 

 باااارد قلیااااان شاااااه   اباااان سااااینا ماااای  

 

  ...نفیااااااه گااااااردان شاااااااه  فخاااااار رازی ا 

 

 زنااااااد رودکاااااای گهگاااااااه رودی ماااااای 

 

  ...زنااااد خااااوش ساااامرقندی ساااارودی ماااای   

 

 کشااااد خیااااام خاااام ماااای بااااه دوش ماااای

 

 باااار شااااود فریاااااد فردوساااای کااااه نااااوش   

 

 (146-143 :4همان، ج )
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زیار  تاوان در ماوارد    های هویت ملای و تااریخی ایرانیاان را مای     دیگر موارد عطف توجه استاد شهریار به عناصر و مولفه

 :خالصه کرد

، حصاول افتخاارات ملای در    (964، 9، ج4936هماان،  )ای تاریخ ادبیات گونه   ذکر مفاخر ادب و هنر ایرانی طی منظومه

افزایی موسیقی تاریخی ایرانی بدان سبب کاه   ، طبیعی بودن غم(913 :4، ج 4936همان، )ها و تحمل مصائب  کشی سایۀ سختی

اند؛  از هویت روانی ایرانیان است که در طول تاریخ همواره در معرض تاخت و تازها قرار گرفتهو برآمده « ها حکایت کن هنگامه»

هااا و آالم رواناای بااه دورنمااای اسااتقالل و حفااظ هویاات    انااد و در آغااوش مصاایبت امااا تاان در بااال سااپرده ( 161همااان، )

 (همان.)اند اندیشیده

ایران زمین و مجموعه عناصری که ساختار هویت تاریخی و  های فرهنگی و تاریخی بینش استاد شهریار نسبت به داشته

ای خطااب   او در قصیده. گرایی آرکائیک و نژادپرستانه است دهد، واقع گرایانه و عاری از هرگونه افراط ملی ایرانیان را تشکیل می

ه بازگشت به وطن و زیستن در بطن پذیرد بلکه او را ب به دوستی که او را به اروپا دعوت کرده است، نه تنها دعوت دوست را نمی

هیچ مرزبندی هویتی، دعوت باه فرهناگ و هویات ایرانای و      در این قصیده دعوت به بازگشت بی. کند فرهنگ خویش دعوت می

 :دینی است

 ماسات  جاای خاود کاه جاناان پایش      جان من بااز آباه  

 

 ...کناد جاان پایش ماسات     مدعی آرایاش تان مای    

 

 ساااماندر ساااواد شاااب تاااوان خوانااادن کتااااب آ  

 

 ...شمع بازم صابحدم باا ماا و قارآن پایش ماسات        

 

 رود آفتااااب حکمااات از مشااارق باااه مغااارب مااای   

 

 چشاامۀ زایناادة اشااراق و عرفااان پاایش ماساات     

 

 (239 :همان)

ایرانای از افقهاای دور و نزدیاک، در اشاعار       های خرد و کالن هویت ملای ا   باالخره استاد شهریار به همۀ عناصر و م لفه

هاا و قارایح    های علمی و ادبی، آثار هنری، وطن دوستی، خالقیات  های اجتماعی، چهره سنت. آمیز دارد یشخویش، نگرشی ستا

های مختلف، حماسه، عرفان، آثار تاریخی و معماری، مشربها و اسالیب اخالقی و اجتماعی قاوم ایرانای و در کال     قومی در زمینه

هایی هستند که استاد شاهریار طای    و فرهنگی هویت ملی ایرانی، م لفههمۀ وجوه قابل اتکا در ترسیم و تصویر ساختار تاریخی 

هاای   ذهن و اندیشۀ شهریار در باب م لفه. ها پرداخته است بیش از شصت سال حیات ادبی و شعری خود به تکریم و ستایش آن

گرا  انۀ ناسیونالیستهای افراطها از نوع احساسات تک ساختی و یک جانبه نگر خرد و کالن هویت ملی ایرانی و ستایش اصالب آن

هاا از   های تااریخی و فرهنگای هویات سااز و ستایشاگری از آن      این بالیدنها به داشته. ها نیست آمیز آن سازیهای اغراق و اسطوره

 .اند شهریار گذر کرده« صدق عاطفی»صافی 

 هویت دینی

از نظار اعتقاادی   . فرهنگی قابل تحلیال اسات   نگرش استاد شهریار به دین از دو دیدگاه اعتقادی ا معنوی و اجتماعی ا  

متناسب با موضوع ایان  . استاد شهریار بنا به سوابق خانوادگی و سیادت، انسانی بود بسیار معتقد و متدین و اهل سلوک روحانی

 .شود مقال نگرش او به دین از دیدگاه اجتماعی ا فرهنگی و هویّتی اجماالً تحلیل و بررسی می

شهریار در عرصه شعر، دوران ورود امواج مختلف فکری به فضای اجتماعی و سیاسای ایاران و رواج    دوران اوج شکوفایی

ترین  گرایی و همنوایی اکثر روشنفکران با جریانات مدرنیته در وجوه مختلف حیات ایرانی بود؛ اما شهریار به عنوان برجسته چپ

. هاای سانتی هویات ایرانای خاوش درخشاید       از عناصر و م لفه گرا در این عصر با هیچ موجی همسو نشد و در دفاع شاعر سنت

نگرش او به دین اسالم و مذهب تشّیع به عنوان هویات دینای ایرانیاان نیاز ریشاه در هماین دیاد تااریخی و سانتی او دارد و          

هاای   رفیات اش و در نهایت بینش دینی و مذهبیش نیز متناسب باا ظ  های مالیم او چه در سبک شعری و چه در اندیشه نوآوری

 .نوزایی سنن و فرهنگ ایرانی ا اسالمی است
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نگرش استاد شهریار به دین از دیدگاه اجتماعی ا فرهنگی در باب ایران و ایرانیان، نگرشی است مبتنی بر نقش تااریخی   

مالت اجتمااعی  گیری تمدن ایرانی ا اسالمی و شالوده قرار گرفتن آن در ترسیم قلمروهای اخالقی و تعاا   اسالم و تشیّع در شکل

بنابراین اسالم و تشایّع  . های ادبی، هنری و علمی ایرانیان در طول تاریخ ها و خالقیت ایرانیان و مصدر الهام بودن آن در آفرینش

ای اسات   وجهی بزرگ از وجوه تمایز قوم ایرانی از دیگر اقوام در طول تاریخ و در عصر حاضر است و از این نظر هویات برجساته  

گیارد؛ بادین    هایی چند صاورت مای   های ایرانی؛ اما رسیدن به این هویت ویژة ایرانی پس از طی نمودن پله ر هویتدر کنار دیگ

هاا اشاتراک فطاری در ایان هویات       داند که همۀ انسان معنی که استاد شهریار در نگاهی کلی دین را هویت فطری نوع بشر می

شاهریار در مثناوی   . است کاه ریشاۀ قرآنای دارد   « صبغۀ اهلل»این هویت صفت کلی . شوند ها از آن زاده می دارند و دیگر هویت

 :به این هویت مشترک همۀ ابنای بشر چنین نگاهی دارد« صدای خدا»

 آدمیاااااان شااااااخه و بااااارگ همناااااد

 

 کاینهماااااه از یاااااک تناااااۀ آدمناااااد    

 

 اصاال درخاات اساات کهاان کااز بهشاات   

 

 کناااد خداوناااد و در ایااان دشااات کشااات  

 

 (114 :4، ج 4936همان، )

هاا قبال از اینکاه     چون انساان . پذیرد هویت در نگاه اول، هویتی فرامکانی و فرازمانی است و رنگ نژاد و قومیت نمیاین 

آلوده به شوائب اخالقی، فکری و سیاسی شوند، فطرت مشترک دارند، جهاان وطان هماه اسات و مرزهاا و ثغاور قارار دادی را        

 :هدف هستند اعتباری نیست و ادیان الهی نیز راهبر انسان به یک

 صاااحبت مااارز و ساااخن حاااد چااارا؟   

 

 گرناااه بالیااای باااه رهااات ساااد چااارا؟     

 

 از چااااه جهااااان را نگزیناااای وطاااان   

 

 باااااز در او جااااای تااااو و جااااای ماااان؟  

 

 طفااااال خاااااداییم و بااااارادر هماااااه 

 

 ارث پاااااادر باااااارده براباااااار همااااااه  

 

 راه یکااای رهبااار و مقصاااد یکااای اسااات

 

 موسااای و عیسااای و محماااد یکااای اسااات 

 

 (119، 111، 113همان، )

تر دین و مرتبط با موضوع مورد بحث ما، دین اساالم، چگوناه در میاان قاومی ویژگای هاویتی        ای پایین اینکه در پلهاما 

های همانناد   ای که برجستگی خاصّی نسبت به هویت شود به گونه های متعدد آن قوم واقع می یابد و مستقالً هویتی از هویت می

 :به اندکی توضیح دارد نماید، نیاز خود در میان اقوام دیگر پیدا می

های ملی و فرهنگی برآماده از الهاماات دینای و امکاناات آن در جواماع       های دینی اقوام مختلف مسلمان یا هویت هویت

هاای   از همینجاسات کاه هویات   . های دین اسالم شکل گرفته اسات  مسلمان، بر مبنای قدرت اقتباس و برداشت آنان از ظرفیت

اوتی از شکوه و عظمت و نقش برجستۀ تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، ادبای، سیاسای و هناری یاا     دینی اقوام مختلف درجات متف

گیارد؛ زیارا نباوغ ایرانای در      اینجاست که هویت دینی ایرانیان محل ستایش شهریار قرار می. نمایند استحاله و انحطاط پیدا می

شکل دهی فرهنگی تاریخی و هویتی اصیل و قابال اتکاا   های اسالمی ا شیعی نهایت استفاده را در   های مختلف از ظرفیت عرصه

ترین مکاتاب و   ادبیات تاریخی ایران زمین ملهم از معارف اسالمی و قرآن است، عالی. ها برده است ها و تمدّن در برخورد فرهنگ

ایرانیاان اسات و    مشارب عرفان اسالمی ریشه در تاریخ و جغرافیای ایران دارد، تشیّع مذهب و مکتب اعتقادی ا سیاسی خااص  

باالخره هنرهای اسالمی بیش از دیگر نقاط عالم اسالم، در گسترة تاریخ ایران و به مدد اذواق و قرایح هنری ایرانیان نضج گرفته 

 .و تکامل یافته است
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 هاا  اشعاری که استاد شهریار در زمینه تشیع و عرفان اسالمی سروده است، آنچنان فراوان است کاه نیاازی باه ذکار آن    

در اینجا فقط به عناوان نموناه و   . ها را در دیوان او مالحظه کرد هایی از آن توان جا به جا نمونه نیست؛ زیرا با تورقی مختصر می

شود تا معلوم شود که در نطر او عرفان اسالمی، بیش از دیگر جوامع تاریخی مسلمان، به ایرانیان تعلق  مثال بیتی از او آورده می

 :عتقادی ا روحانی ایرانیان گره خورده استدارد و با هویت ا

 مکتااب چااون حااافظ و چااون مولااوی اساات   

 

 درس و ناااوایش غااازل و مثناااوی اسااات   

 

 (116همان، )

به هر حال تحلیل کلی و شاعرانۀ شهریار از دین در تاریخ حیات معناوی، فکاری، فرهنگای و سیاسای ایرانیاان فاارغ از       

تار از تااریخ؛    تر و شایان اهمیت شعر چیزی است فلسفی» :گوید رسطوست که میجزئی نگریهای تاریخی مورخان یادآور سخن ا

 (463 :4939کاپلستون، )« .زیرا احکام آن از نوع کلیات است در حالی که احکام تاریخ جزئی است

 هویت قومی

یاران زنادگی   ترین اقوامی است که با گذشتۀ تاریخی و هویت ویژة خاود در پهناۀ وسایعی از کشاور ا     قوم ترک از قدیم

این قوم در جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی در تاریخ ایران حضور داشته و به سبب تحوالتی که در منااطقی چاون   . کند می

قفقاز و ترکیه در قرون اخیر صورت گرفته از نظر سیاسی محل توجه سیاستمداران و تحلیلگاران مساائل اجتمااعی و فرهنگای     

 .واقع شده است

اند، در  شعرایی که به دو زبان مادری و ملی آثاری پدید آورده. التاً آذری و زبان مادری او نیز ترکی استاستاد شهریار اص

گو که آثارش باه   او ترکی است پارسی. ترین چهره در ادبیّات معاصر ایران است استاد شهریار دراین زمینه برجسته. اند کند ایران

 .اشعار فارسی او شیوا و فصیح استزبان ترکی از نظر موازین شعری به اندازة 

نژاد، ستایشگر اصالتهای هویّتی قاومی اسات کاه بادان تعلّاق دارد؛       شهریار برخالف بسیاری از شعرا و نویسندگان ترک

های بی محل و احساسات ناسیونالیستی از ناوع رمانتیاک آن نشاده     منتها، چنانکه قبالً ذکر شد، در این باره هرگز گرفتار اغراق

گارا و مبتنای بار     های فرهنگی و تاریخی و زبان و ادبیّات قوم تارک برآماده از دیادی واقاع     تجلیل استاد شهریار از داشته. است

 .تجربیّات عینی شاعر و مطالعات او در فرهنگ و ادبیات این قوم است

هاا را در محادودة تناگ    های هویّتی قوم ترک در اشعار فارسی او، ذکر هماۀ آن  های استاد شهریار از م لفه کثرت ستایش

 .شود به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می. این نوشتار غیرممکن می سازد

های پرافتخاار آذربایجاان باه عناوان      ضمن پرداختن به داشته« آذربایجان»و غزل « به پیشگاه آذربایجان«  او در قصیدة

پاردازد و   ی در حراست از استقالل ایران و هویّت ملّای آن مای  گاه قوم ترک با هویّتی شاخص، به نقش این مرزوبوم تاریخ زیست

او در . کناد  گاه تاریخی استواری بارای هویّات ایاران قلماداد مای      در حقیقت هویّت قومی ترکها را نه هویّتی متعارض بلکه تکیه

 :که با بیت« به پیشگاه آذربایجان»قصیدة 

 آذربایجاااان جانباااازی اسااات ای بیچااااره   روز

 

 

 جان در میان هرجا که درآمد پای سرتو باشی 

 (934: 4، ج4936شهریار، )

زخام خاوردة   »( 1ب)   «حاوادث  بااران  نااودان روز »( 2ب)« آن سینۀ زخمی بالگردان ایران و» شود، آذربایجان را  آغاز می

معرفای  ... و( 46ب)« نظیر مادر ایران فرزند بی»( 43ب)« مهد زرتشت»( 41ب)« (گرا ناسیونالیستهای باستان)دشمن دوست نما

های ابراز  های قرهنگی و هویّنی آذربایجان به توصیف آنها از جلوه های جغرافیایی گرفته تا عرصه کند سپس باگریز به داشته می

 .پردازد رشادتهای دالور مردان ابن مرزوبوم درطول تاریخ می

او باا  ( 49اا  41ب)طاول تااریخ شاده اسات     هایی که به گفتۀ شهریار به آذربایجاان و مردماان آن در   حرمتی با همۀ بی

 :کند جوانمردی تمام این قصیدة پرشور را گوهر گونه نثار پای ایران می
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 گوهرافشان خواستم در پای ایران جوان  خون ایرانیّت است که جوش این قصیدت را

 (936همان، )

ا ایرانی کند؛ امّا با توجه به نقش  یّت ملّیآذربایجان در نظر شهریار چنین نیست که با تکیه بر هویّت قومی خود، نفی هو

 :رود و تبریز و رضائیه دو چشم مخمور او به شمار می« سر ایران»تاریخی خود در حوادثی که به ایران زمین رفته است، 

 گااااار ایاااااران تااااان و آذرآبادگاااااان سااااار 

 

 و شااهر تبریااز دو چشاام مخمااور  [ رضااائیه]تااو 

 

 (431 :9، ج 4936همان، )

سافر خیاالی   »هایی از آن را در شعر  های اخالقی ستودنی قوم ترک که نمونه د شهریار به فضائل و ویژگیاز اشارات استا

هاا و عناصار محلای و     استفادة فراوان استاد شهریار از صابغه . شود توان مالحظه کرد، صرف نظر می می( 431همان، )« به ترکیه

و « هاذیان دل »در شعرهای . طلبد ختن بدان فرصت بیشتری میقومی در تصوسازیهای شعری نیز موضوع دیگری است که پردا

 .توان مشاهده کرد ها را می هایی از آن نمونه« سرود آبشار»

های غنی قوم تارک بادان    تأثیر شعر و ادب ترکی در ادب فارسی مورد دیگری است که شهریار در عطف توجه به داشته

سارا، و   ، شااعر ترکای  (64: 4963شاهریار،  )« اکبر صابر علی»از « یم شمالاشرف الدین نس «از جمله تأثیرپذیری. پرداخته است

 :آنگاه که در شهر آستارا اقامت داشت« رمانتیک ترکی»از « نیمایوشیج»

 دل باااه شاااعر رمانتیاااک ترکااای آنجاااا باخااات 

 

 را بااه تهااران ساااخت  « خااانوادة ساارباز »کااه  

 

 (933 :9، ج 4936شهریار، )

های هویت قوم ترک مارتبط اسات، نسابت باه      ها و م لفه ای با شاخصه کی او که به گونهلحن استاد شهریار در اشعار تر

هاایی از شاکوه و گالیاه در قباال      غرور آمیز و پرشاور، صامیمی، حسارت آلاود، آمیختاه بارگاه        اشعار فارسی او در این زمینه،

اسات و ایان اماری طبیعای اسات؛ زیارا       هاای نااب رمانتیاک     گران با تاریخ و هویت قوم تارک و گااهی سرشاار از رگاه     ستیزه

تواناد   هر فرهنگ نمی». های مختلف است های اقوام دیگر، مشخصه بارز صاحبان فرهنگ بینی به شرط عدم نفی هویت خویشتن

ای از معیارها و ضوابط به قدر کافی مستحکم و ثابت، فاراهم آورد تاا    خویشتن بین نباشد؛ چون باید برای پیروان خود، مجموعه

توان به دفاع اساتاد   از جملۀ این موارد می(. 213 :4966ستاری، )« .ن بتوانند انعکاس و تجلی هویت خویش را در آن بیابندایشا

دفاع از زبان ترکی آذری را باید حق بدیهی او تلقای کارد در   . شهریار از زبان ترکی در اشعار متعدد فارسی و ترکی او اشاره کرد

ها، در غزلی کاه باه آواز عرضاه کارد،      ون عارف قزوینی که در تبریز، مهد فرهنگ و ادب ترکهای کسانی همچ قبال بی حرمتی

 :زبان ترکی را زبان مغول و تاتار معرفی کرد و خواهان تازاندن آن از حوزة جغرافیایی ایران شد

 اش عیااب داشاات کااه زبااان سااعدی و حااافظ چااه

 

 به تارک زباان کاردی ایان زباان هیاز اسات        بدل 

 

 ه زباااان مغاااول و تاتاااار اساااترهاااا کااانش کااا

 

 انگیااز اساات ز خاااک خااویش بتااازان کااه فتنااه  

 

 (423 :4933عارف، )

های فرهنگی و هویتی قوم خاود باه    نکتۀ قابل توجه در دفاع شهریار از هویت قوم خویش این است که مدح او از داشته

یجان شوروی همچون محمد راحایم، سالیمان   در اشعاری که استاد شهریار خطاب به شعرای آذربا. ذّم دیگری منجر نشده است

رستم، حکیمه بلوری، بختیار وهابزاده و دیگران سروده است، همه جا سخن از افتخارات قومی و هویتی است اما در چهاارچوبی  

ی های ملی و دینی ایرانیاان بخصاوص ادبیاات گرانبهاای فارسا      آمیز و عاشقانه به اصالت که حاکم بر ذهنیت او در نگرش احترام

 .است
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گرایای، ساوگ    ستایی، نوستالژی، حماسه، سانت  های اصالت ای است از رگه شهریار آمیخته« حیدر بابایه سالم»منظومۀ 

های انسانی و صفای روحانی قومی که در گذر زماان، باا دساتان نامهرباان      سرود، تحسر بر فوات حیات ساده اما آکنده از ارزش

آلاود و فریاادی    اد رفته و آنچه از این قوم و هویت او باقی مانده است، یادی اسات حسارت   تجدد بیگانه با روحیات این قوم، بر ب

 .اش سر دهد است دردآمیز که شاعر را واداشته است سوگ سرودی بر سر خاکستر یک قوم و هویت و فرهنگ سوخته

هاای   بط انسانی، قرایح، ارزشبه جهت اشتمالش بر هویت ساده قومی و فرهنگ، اندیشه، کیفیت روا« حیدر بابایه سالم»

های دینی و روحانی، به هنگام انتشارش چنان شاهرتی یافات کاه دکتار      اخالقی، مسائل مردم شناسی و و وجوه مختلف اصالت

ترکیاه منشاتر کارد،    « فرهناگ »ای کاه در مجلاۀ    میالدی در ضمن مقاله 4963محرم ارگین، ادیب و پژوهشگر ترک، در سال 

 (.343 :4931پور،   آرین. )های بعد از جنگ جهانی دوم معرفی کرد ن حادثۀ سالتری سرایش آن را بزرگ

آلوده به   در واقع هویّت قومی را که خود متعلّق بدان است در روزگاری معیّن که« حیدربابایه سالم»شهریار در منظومۀ 

تعلّاق باه گذشاته دارد، رناگ نوساتالژیک      تجدّد نشده است، تصویر کرده و بنا به یک اصل شرقی، یعنی تحسّر در قبال هر چه 

ترین احساسات هویّت گرایاناۀ شاهریار اسات از     جلوه گاه عالی« حیدربابا»توان گفت که  بدان بخشیده است به همین جهت می

دراین منظومه تمدّن نه به جهت ماهیتش بلکه به سبب لگدمال کردن ارزشها و احساسات اصیل و در کالّ  . دیدگاه هویّت قومی

و کالم شاعر در اواخر این منظومه رناگ حماسای باه خاود مای      ( 44,42بندهای)یّتهای تثبیت شده قوم شاعر نکوهش شده هو

هاای اصاالت ساتیزی     کندکه مردان مرد بپروردو نامردان گرگ صفت را که در گردناه  درخواست می« حیدربابا»گیرد و شاعر از 

کندتا از پس آشوبهای سخت زماناه آراماش بار قاومی مرعاوب و هساتی       اند، منکوب  درکمین ارزشهای قومی و اخالقی نشسته

در منظومه حیدربابای دوّم نیز که شاعر پس از ساالها دوری دوبااره باه زیساتگاه     ( نقل به مضمون 33یند. )بربادداده حاکم شود

ی مابهم از ردّپاای   جاز نقشا  »نالد و به قول مناوچهر مرتضاوی    دوران کودکی خویش بازگشته است، باز در حسرت گذشته می

 (مقدمه 94: 4،ج4936شهریار، )«یابد ها برروی ریگ روان چیزی نمی ها و رفته گذشته

های عاشقانه و گاهی حماسی، را برای  ها، این خوانندگان محلی وراویان قصّه«عاشیق»ها و اشعار  استادشهریار قالب ترانه

ترین احساساات و عواطاف یاک قاوم در مرحلاۀ       ه بسیاری ازدرونیعلّت این گزینش آن است ک. منظومه حیدربابا برگزیده است

آذری،   آشنایان با ظرافتهای ترکای . نماید بیان، متناسب با ظرفیّتهای ساختاری و آوایی زبان آن قوم نمود آوایی و بیانی پیدا می

کاه ناشای از سااز واری زباان و     کنند که تنها مربوط به محتاوا نیسات بل   روح منشتر مبهمی را در منظومۀ حیدربابا احساس می

شود که شهریار در عطف  این امر در دیگر اشعار ترکی شهریار نیز صادق است و از اینجا معلوم می. موسیقی واژگان با محتواست

هاذیان  »روایت کامل شدة شعر بلناد  « حیدربابا»پور  به نظر آرین. توجه به هویت قومی خود به نقش زبان نیک واقف بوده است

انگیازی و   از دیدگاه محتوا چناین اسات؛ اماا از نظار ساازواری زباان و محتاوا، دل        ( 343 :4931پور،  آرین)شهریار است « دل

 .است« هذیان دل»آهنگی حیدربابا بیشتر از  خوش

گرایای و روح   ای در مبحث هویت، بخصوص در مشارق زماین، ضاروری اسات و آن عباارت اسات از گذشاته        ذکر نکته

بر ضمایر اقوامی که در قبال هجوم تجدّد و پدید آمدن گسستهای تاریخی و شکستن حصارهای سنت و پدید نوستالژیک حاکم 

های فکری متنوع، هویت تثبیت شدة خویش را دگرگون و اساتحاله   های مختلف آگاهی و برخورد با منظومه آمدن سطوح و الیه

برای این اقوام گویی یک ارزش یاا کاردار و رفتاار    . اند یافته( 499 :4936شایگان، )« تکّه چل»یافته و به تعبیر داریوش شایگان 

ای ازلی را تکرار یا تقلید کند و هر چازی کاه فاقاد الگاوی مثاالی اسات،        گردد که نمونه فقط تا آن غایت راستین و واقعی می»

ن و نگرانای از آینادة مابهم و    ؛ به همین جهت شاید تارس از گاذر زماا   (61 :4963الیاده، )«.معنی است؛ یعنی واقعیت ندارد بی

های فکری و اجتمااعی و دساتاوردهای    های تثبیت شده در دل سنت، نوعی مقاومت در میان اقوام در قبال نوزایی تهدید هویت

دارد که همواره در هوای گذشته نفس بکشند و به قول داریوش شایگان هماۀ   ها را وا می آورد و آن نو و ناشناختۀ تجدد پدید می

یاد کرد حسرت آلود از دوران کودکی و بازگشت به حال و ( 493 :4936شایگان، . )های قرون را در وجود خود گرد آورند هافسان

شائبه و اصیل یا انتقاد از استحالۀ هویتی است که گذر زمان به باار آورده   هوای شورانگیز آن نیز به نوعی یاد کردی از هویتی بی

شته گرایی و احساسات نوستالژیک او بر مبنای همین مواردی که گفته شد، استوار است و یااد  در اشعار استاد شهریار گذ. است

هاایی   تاوان انتقااد از اساتحاله    های سنتی قومی، را مای  ها و م لفه کردهای نوستالژیک او از دوران کودکی، بخصوص با مشخصه
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اند تا  ه ریخی، فرهنگی، اخالقی و دینی او را تهدید نمودساز تا های هویت دانست که در بزرگسالی شاعر ساختارهای کهن و ارزش

 :جایی که چنین بسراید

 خواساااتم ایااان شااایب و شااابابم بساااتانند مااای

 

 طفلاااایم دهنااااد و ساااار پرشااااور و شاااارم را 

 

 (961 :4، ج4936شهریار، )

در قالاب اشاتیاق    تاوان  پور نیز می در اشعار شعرایی همچون گلچین گیالنی، شفیعی کدکنی، فروغ فرخزاد و قیصر امین

 .ها و شوائب بدعت آلود اصالت سوز زمانه را مالحظه کرد گذاری و انتقاد از استحاله بازگشت به خاطرات دوران کودکی، گله

تاوان باه پاساخ ایان پرساش       با فراغت یافتن از تحلیل اجمالی سه هویت ملی، دینی و قومی در اشعار استاد شهریار می

 هریار مجال و ملتقای این سه هویت سازگار در ایران واقع شده است؟رسید که چرا اشعار استاد ش

هر چند که استاد شهریار با دستاوردهای دنیای جدید و تظاهرات فکری و عینی تجدد و تجددگرایی در حیاات ایرانای،   

شاکنی ساخت    د و باا سانت  ناآشنا نبود اما دید او نسبت به فرهنگ و هویت ایرانی بنا به سائقۀ اعتقادی و مطالعاتیش سنتی باو 

 :مخالف

 شاااااکنی ناااااه رساااااتگاری اسااااات سااااانت

 

 قاااومی کاااه چناااین، ناااه رساااتگار اسااات      

 

 (243 :9، ج4936همان، )

 

 :دانست لذا حقایق را که به سبب تغییرناپذیری مظروف سنت است، فرا زمانی و عاری از ابتذال و کهنگی می

 ابتاااذال و کهنگااای را باااا حقاااایق راه نیسااات  

 

 اساات و نکوکاااری ثااواب  تااا ابااد زشااتی گناااه   

 

 (233 :4، ج4936همان، )

بر این مبنا نگرش شهریار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین و مسائل دینی و قومی آن و متناساب باا موضاوع ایان مقاال،      

های بغرنج اصحاب علوم اجتماعی، سیاست، فلسفۀ تاریخ، اقتضائات عصر تجدد و مساائلی   مبحث هویت، نگرشی مبتنی بر نظریه

نگرش او در این بااب نگرشای   . توان منظومۀ فکری مستقلی در باب فرهنگ و هویت برای او قائل شد از این دست نیست و نمی

هاای تااریخی و فرهنگای و تجربیاات عینای جریاان        سنتی در محدودة عواطف صادقانه و احساسات شاعرانه اما مبتنی بر یافته

هاای مختلاف، مطماح نظار      گسترة تاریخ به عنوان چهارگاه برخورد اقوام و فرهنگپهنه جغرافیایی ایران در . حیات ایرانی است

 .استاد شهریار در موضوع هویت است

های دینی، ملی و قومی در ایران، نتیجۀ قرار گرفتن اندیشه وران ایران در  در یک قرن اخیر تقابل و از هم گریزی هویت

هاای هویات    ، بخصوص متفکران مغرب زمین، بوده و رد و قبول م لفهفضای تفکرات سیاسی و اجتماعی مطرح در شرق و غرب

های سیاسی و فکری شده است؛ اما با توجه به اینکه پهنۀ جغرافیایی ایران در گساترة تااریخ، چهارگااه بار       ساز سبب کشمکش

هاای   های اقاوام و فرهناگ   یسازی سرکش های مختلف بوده و از طرف دیگر ذوق و استعداد ایرانی در مالیم خورد اقوام و فرهنگ

بازرگ و فراگیار    ها، مشهور است، در گذر زمان فرهنگهای مختلف در پیکرة فرهنگ و هویات  متعارض و ایجادسازگاری میان آن

کاوب   به نظر استاد عبدالحسین زرّیان . اند و بدین ترتیب یک فرهنگ چند صدایی شکل گرفته است ایرانی ا اسالمی جذب شده 

« ام دوران اسالمی خود فرهنگ چند صدایی بوده و این چند صدایی مزیتی است که اسالم باه او داده اسات  این فرهنگ در تم»

 (43 :4933کوب،  زرین)

گانه در گذشاتۀ ایاران وجاود نادارد تاا       های سه های تاریخی برای تعارض و ناسازگاری هویت بنابر آنچه گفته شد، زمینه

درست از همین دیدگاه است که در اشعار استاد شاهریار،  . گرانۀ عصر حاضر باشد تیزههای س ای برای هویت گرایی محمل و بهانه

ها به همدیگر اسات   هویت دینی، هویت مشترک اقوام ایرانی و حلقۀ اتصال آن. یابیم های ملی، دینی و قومی را سازگار می هویت
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های آن مشترکند و تنها تماایز برجساته هویات     هو هویت ملی مفهومی عام و کلی که همۀ اقوام در شکل گیری ساختار و م لف

 .قومی نیز مسئله نژاد است که در آیین اسالم تکیه بدان در اظهار هویت و اصالت، مطرود است

های تاریخی و فرهنگ سانتی ایاران و تجربیاان     با توجه به اینکه دیدگاه استاد شهریار در موضوع هویت مبتنی بر یافته

های جدی تاریخی ندارناد اماا    پردازد که زمینه کند و به ستیز با علل و عواملی می شناسی می و آسیبعینی حیات ایرانی است، ا

تفااخر باه ناژاد و نیاکاان       شوند؛ از جملۀ این عوامل، ها را سبب می های ویرانگر برآمده از تعارض هویت در عصر حاضر کشمکش

 :گوید د این آفت چنین میاست که شهریار در مذمت آن و ستایش نقش دین در نفی و طر

 میااراث ایاان و داد نیاکااان بااه فسااخ و مسااخ     

 

 شاااد رسااام جاهلیااات و فخااار از نیاااا کنناااد   

 

 کنناااد نسااال بزرگاااان علااام و دیااان  بااار مااای

 

 المثااال ناااژاد خاااود از آریاااا کنناااد   تاااا فااای 

 

 خورشااید گااوز شاارق دیاان چهااره باار فااروز      

 

 تااا فااائزان بااه فاایض تااو کسااب ضاایا کننااد      

 

 (411 :9، ج4936شهریار، )

 :کند و در مخالفت با تفاخرنژادی و قومی حتی حساب دین اسالم را از قوم عرب جدا می

 بااااه هاااار جااااا فااااتح، از دیاااان و ادب بااااود

 

 و گاااار وحشاااایتی بااااود از عاااارب باااااود     

 

 (4162 :2، ج4936همان، )

خاود باه هویات     هرگز تعلق خاطر( 932 :4، ج 4936همان، )« اختالف لهجه ملیت نزاید بهرکس»او با اعتقاد به اینکه 

هایش به زباان ترکای    قوم ترک و زبان ترکی آذری را بهانه ستیز با هویّات ملّی اسالمی ایران زمین قرار نداد و با همۀ دلبستگی

 :فراگیر ملی آن چنین سرود  های نهفته در آن، در مقام ایران دوستی و احترام به هویت آذری و طرافت

 ترکاای مااا بااس عزیااز اساات و زبااان مااادری      

 

 لیااک اگاار ایااران نگویااد الل باااد از وی زبااان     

 

 (334 :2همان، ج)

ها در ادوار مختلف در این بااره چگوناه عمال خواهناد کارد، محتارم        در نظر استاد شهریار، صرف نظر از اینکه سیاست

ای مستحکم اعتقادی ه ها در پیکرة هویت فراگیر ایرانی ا اسالمی پشتوانه  های قومی و فرهنگ و هویت آن شمردن جایگاه اقلیت

شامارند؛   ها را محتارم مای   های قومی و هویت آن های مصلحتی نیستند که اقلیت گیریهای سیاسی و مماشات دارند؛ زیرا تصمیم

هاا را   های قومی و تعلقات فرهنگای و هاویتی آن   های دینی، اخالقی و عرفانی هستند که راه هرگونه مخالفت با اقلیت بلکه آموزه

 :بندند زمین می در پهنۀ ایران

 بااااا اقلیاااات خالفاااای نیساااات در ایااااران از آنااااک  

 

 مهااد عرفااان اساات و اقلاایم محباات ایاان دیااار    

 

 آنچااه از مااا خوانااده دنیااا، درس اخااالق اساات و دیاان    

 

 دیاان مااا هاام مکتااب اخااالق بااود ای هوشاایار    

 

 (431 :9، ج4936همان، )

تاوان در ایاران    های بزرگ بشریت هساتند، مای   غهها دغذ ها و بحران هویت و بدین ترتیب در عصری که برخورد فرهنگ

هاای فرهنگای، تااریخی و     نها با همدیگر را باا تکیاه بار زمیناه     ها در کنار هم و سازگاری آ آمیز هویت زمین همزیستی مسالمت

 .ها مجال دهند اعتقادی این سازگاری شاهد بود اگر شور و شرهای سیاست

 گیری نتیجه
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های اصحاب علوم اجتماعی و سیاست و مطالعه در فلسافۀ تااریخ و مساائلی از     غّل در نظریهاستاد شهریار به عمد و با تو

های تاریخی و فرهنگی و بر مبنای  های آن نرفته است؛ بلکه او با تأثیرپذیری از واقعیت این دست به سراغ موضوع هویت و م لفه

تمدن ایرانی ا اسالمی داشته فارغ از همساویی باا جریاناات     هایی که به عنوان شاعری ایرانی به فرهنگ و  اعتقادات و دلبستگی

های ملی، دینای و قاومی در گساترة تااریخ و جغرافیاای       های هویت فکری و سیاسی عصر حیات خود به ستایش عناصر و م لفه

هاای   یافتاه  ها نگرشی در محدودة عواطف صادقانه و احساساات شااعرانۀ مبتنای بار     نگرش او به این هویت. ایران پرداخته است

 .تاریخی و فرهنگی و تجربیات عینی جریان حیات ایرانی و تأثرات روحی است

دیان  . های تاریخی و اعتقادی دارناد  دینی و قومی در ایران زمینه گانۀ ملی، های سه به نظر استاد شهریار سازگاری هویت

دی و قاومی بزرگتارین نقاش تااریخی را در     اسالم به سبب مشتمل بودن بر اصول مشترک انسانی و نفی امتیاازات کااذب ناژا   

به سبب جاودانگی و تغییرناپذیری سنن و اصول . های اقوام مختلف در طول تاریخ ایران داشته است ها و فرهنگ هویت  سازگاری

ی هاای ناساازگار   پذیری، زمیناه  های ایرانی همچون زبان و خوی فرهنگ اخالقی این آیین و همچنین ثبات یافتگی برخی م لفه

هاا چگوناه عمال خواهناد      این که در این باره سیاسات . های قومی و فرهنگی نباید در ایران وجود داشته باشد ها و ستیزه هویت

 .کرد، موضوع دیگری است

 منابع
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 رای عباسیآ تاریخ عالم تاریخ گردیزی وبررسی تطبیقی سطح زبانی 
 یجهان یمحمدتق

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم استادیار

 یمیابراه الهه

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

 چکیده

های اصلی سبک دورة  بندی برای رسیدن به شاخصه آن، در جمعبر تبیین سبک نویسنده عالوه  اسانۀ هر اثرشن بررسی سبک

کتب تاریخی . گیری آن اثر و نهایتاً اطالع دقیق و مستند از تغییر و تحوّل زبان در طی ادوار مختلف تأثیر بسزایی دارد شکل

ذارند؛ از نظر زبان و نثرشان نیز گ شان که اطالعات بسیاری از دورة م لف در اختیار خواننده می عالوه بر محتوای تاریخی ارزنده

تاریخ گردیزی که در دورة غزنوی  کتاب.های سبکی زبان عصر خود را داراست کتب ویژگی در خور توجّه اند زیرا هر یک از این

های خوب برای تحقیق در نثرکتب تاریخی  از نمونه .است شده که در دوره صفوی نوشته  آرای صفوی و کتاب عالم  نوشته شده

های زبانی آنها،  است تا با بررسی ساختار زبانی این دو کتاب تاریخی و تطبیق شاخصه این پژوهش بر آن . شوند سوب میمح

و مقایسۀ این دو اثر خواننده متوجّه  با مطالعه . برتری نثر قرون اولیۀ پیدایش زبان فارسی را بر نثر دوره صفویه، نمایان سازد

ها، گذشت زمان و تأثیر عوامل اجتماعی و سیاسی، زبان آنها را به شکل متمایزی این کتابشود؛ علی رغم وحدت موضوعی  می

های عربی و ترکی و تبعیت از نحو ای که تغییر ساختار نحوی جمالت و میزان نفوذ واژهبه گونهاز یکدیگر دور ساخته است؛ 

 .ر فارسی مشهود استعربی در تطبیق صفت و موصوف در گذر زمان به شکل قابل توجّهی در نث

 .آرای عباسی عالم  گردیزی، تاریخ  زبانی، تطبیقی، تاریخ شناسی، سطح سبک: ها کلیدواژه

 مقدمه

ی نثار باه    با توجّه به عناصر تشکیل دهنده( الف. شود به دو شیوه عمل می( اثر)ی هر کتاب معموالً برای دستیابی به سبک ویژه 

. شاود  ی اثر، توصیف می های کلی بخشی از عناصر به کار رفته توسط نویسنده ی دیدگاه ارائهشود و با  بررسی آن اثر پرداخته می

هایی از اثر مورد بررسی، هار یاک از عناصار سابکی ماورد       با در نظر گرفتن عناصرسبکی به بررسی آماری براساس گزینش( ب

این پژوهش مبتنای  . شود اج و تحلیل آماری ارائه میگیرد و پس از تعیین بسامد هر کدام، نتایج به صورت استنت بررسی قرار می

هادف کلای   . است درصد ازکتب مذکور مورد بررسی آماری قرارگرفته و نتایج آن مطرح شده91گونه که  بر روش دوم است بدین

 .صفویه است  ورهقرون اولیّه فارسی بر نثر د برتری نثر اثباتهای زبانی این دو اثر تاریخی،  این پژوهش عالوه بر تطبیق شاخصه

بن ضحاک گردیزی اثری باه ناام زیان االخباار را کاه تااریخی عماومی و         هجری، ابوسعید عبدالحیّ 112در حدود سال »      

گردیزی در زمان سالطنت عبدالرشاید    کتاب تاریخ»(. 34: 4931برتولد،)« شده به زبان فارسی بود، نوشت  لیفأنخستین تاریخ ت

بیرونی است کاه   ایی از االثارالباقیه ابوریحان  ألیف یافته و درحقیقت قسمتی ازآن اقتباس و تقلید گونهمسعود در شهر غزنه ت  بن

روایات گردیزی در باب اخبار خراسان ظااهراً  . است در آن به تاریخ عمومی اسالم و تاریخ ایران بعد از اسالم توجه بیشتری کرده

االخبار به سابب اشاتمال    به هرحال زین. است اثیر هم همان کتاب بوده ذ ابنعمده مبتنی براخبار خراسان سالمی است که مأخ

اسات، اهمّیّات خاصای     براخبار قدیم خراسان، حتّی در مواردی که از مأخذی دیگری غیر از سالمی، در این باب اساتفاده کارده  

اسات از تااریخ    یک قسامت عباارت  . است هاسالم در این کتاب هست در دو قسمت جداگانه انتشار یافت آنچه راجع به تاریخ. دارد

ی حاوادث زماان    است و دیگر تاریخ طاهریان است تا غزنویان که درباره ی اخبار ساسانیان آمده خلفاء و عمال عرب که در دنباله

ی مهام  ی نزدیک به آن مأخذ حیات م لف است، باری این کتاب با وجود نهایت ایجاز، از جهت تاریخ سامانیان و غزنویان و دوره

است و کتابش جاز شارح حاال     نویسنده بیش از اندازه گزیده سخن گفته»(. 949: 4939کوب، زرین)«شود و معتبر محسوب می

 963و  911هاای   گردیزی درباره رویادادهای میاان ساال   »(. 2/63ج: 4934 ،بهار)«ساده پادشاهان و کارهای آنان چیزی ندارد

وی از هرگوناه  »(. 39: 4931برتولاد، )«گویاد  دارد، باه نسابت باه تفصایل ساخن مای      هجری، که تقریبا در اثر ابن اثیر وجود نا 

گیااری عاااطفی در براباار کارهااای سیاساای سااالطین خااودداری کاارده اساات؛ حتاای از ساالجوقیان نیااز انتقاااد           جهاات

قادیم و  گذشته از فصول مربوط به ترکان و هندوستان، حاوی تااریخ عماومی ساالطین ایاران     »(. 13: 4931،بازورث)«کند نمی
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های خراسان یعنی طاهریان، صافاریان، ساامانیان و نخساتین     تری در تاریخ سلسله شرح حال پیغمبر اسالم و خلفا و شرح دقیق

سالطین غزنوی تا پایاان سالطنت ماودود بان مساعود و نیاز اطالعاات ساودمندی دربااره تااریخ، اعیااد و رساوم ملال عاالم               

نویسانده   .کناد  کند و گاه به منابع شفاهی استناد می ه منابع سخن خود اشاره میاو بسیار کم ب»(.213/ 4ج:4933بیات،)«تاس

  سادگی دروغ های تاریخی را که به او بسیاری از داستان. است ها را بدون تحلیل آورده اش اعتماد کرده و آن به روایات در دسترس

رسااند و یاا دربااره     نمونه نسب سامانیان را به کیومرث می برای. است است و در اثرش آورده شود، باور کرده ها اثبات می بودن آن

 (.43: 4933پرگاری،)«است شدن احمدبن اسماعیل سامانی روایتی مجعول را باور کرده کشته

( 4119-363)ترکمان  عباسی تألیف اسکندربیگ   آرای عالم  شده تاریخ  ی صفوی نگاشته ی سلسله ازجمله کتبی که درباره»      

. است اول را ضبط کرده  صفویه از ابتداء کار آنها تاپایان سلطنت شاه عباس  صفوی است که وقایع تاریخ اول  ه عباس منشی شا

م لف خود که از ( دوم و سوم صحیفه )نام شاه عباس تألیف یافته و گذشته از حوادث و سوانح ایام سلطنت این پادشاه  کتاب به 

ی  عباس و ظهور سلسله است از وقایع سلطنت اسالف شاه  ی از حوادث را به چشم دیدهمنشیان و خاصان درگاه بوده و بسیار

م لف بعد از اتمام کتاب نیز ذیلی برآن نوشته و حوادث پنج (. اول صحیفه)دهد  صفویه نیز اطالعات مفید و جالبی به دست می

با وجود احتمال قطعی تصرف در بعضی حقایق  البته. است را درآن شرح داده( صفی یعنی شیخ)میرزا  سال اول حکومت سام 

وکیف بسیاری وقایع از مآخذ مهم و معتبر تاریخ صفویه است و معلومات مفیدی نیز   آرا به سبب اطالع م لف از کم کتاب عالم

                          (.        31: 4939کوب، زرین)«در باب تشکیالت اداری و احوال طوایف و تراجم مشاهیر آن روزگاران را در بردارد

است استفاده  آرا در نوشتن مباحث تاریخی کتاب خود از کتب معتبری که راجع به تاریخ آن ایام در دست بوده م لف عالم»

السایر،   آرا، تااریخ حبیاب   جهاان  اکباری، تااریخ   احسان التاواریخ، تااریخ   : کند، مانند است و گاهی به آنها اشاره و استناد می کرده

االناس،   الساعدین، نفحاات   التاواریخ، مطلاع   الصفا، فتوحات یمینی، لب الصفا، صفوه ی میرتقی کاشی، روضه طبرستان، تذکره تاریخ

شودکه آنها را زیردست داشته و در تألیف و مستند ساختن کتاب خاود از آنهاا اساتفاده کارده      وچنین استنباط می... نگارستان

 (.4/22ج :4932افشار،)«است 

 :عباسی نویسی اسکندر بیگ ترکمان در نوشتن تاریخ عالم آرای   های تاریخ یژگیاز جمله و»

 .تاریخ حوادث را دقیق بیان کرده،او عالوه برسال،تاریخ روزها رانیز جزء به جزء ذکرکرده است( 4

، یاک حادثاه یاا یاک     ی یک منطقه جغرافیایی تواند درباره کند، این مقدمه می ایی را ذکر می ، مقدمه قبل از شرح واقعه( 2

 .شود ی ذهنی در خوانندگان می ی او در تاریخ نویسی سبب ایجاد یک پیش زمینه این شیوه. شخصیت تاریخی باشد

 .دهد ی خاص را در زمان خود هم مورد ارزیابی قرارمی ی دور رخ داده، آن واقعه در حین گزارش یک خبر که درگذشته( 9

 .کند های پیشین مقایسه می های مشابه آن در عصر حکومت را با نمونهبه منظور ممتاز نمودن یک خبرآن ( 1

 (.446: 4939فارابی،)«باشد کند تا بر اهمیت آن برای خواننده تأکید کرده برخی روایات و اتفاقات را تکرار می( 3

 ویژگی های صرفی.4

های غیرفارسی در کتاب تاریخ  ربرد واژهمیزان کا...(: عربی، محلی)های غیرفارسی ها و عبارت میزان کاربرد واژه. 4-4

ی عربی  واژه 431درصد بررسی شده تنها  91شود به طوری که در  می  است در کلماتی محدود خالصه  گردیزی بسیار اندک 

 :مثالً. شد وبیشتر کلمات عربی بکار رفته اسم و مصدرند مشاهده 

 (.93:االخبار زین)همیکرند مکاوحتآمد، که ایران به ایرج داد، وحسدتور و سلم را  -

/ 96،12،16،34،31عزوجال / 11ضایاع / 93،411اساتعانت / 93تزکیه/ 96،31امتناع/ 96ناصح/ 96مستجاب/ 96حدیث: ک.نیز،ر)

/ 34مولااع،/ 31جساار/ 13مسااتحل،تألّف/ 13جااراره/ 13،493،36محاملاات/ 19محبااوس/ 14،236مجامعاات/ 14،233معاملاات

 (...494الدعوت ناصر،مستجاب/ 33استطالع،خصم/ 33منازعت/ 39،492،12حربگاه/ 39مغافصه/ 34،263مستجاب

باتوجّه به زمان تألیف کتاب عالم آرا یعنی دوره صفویه که پادشاهان و بسیاری از افراد دربااری و اداری تارک زباان باوده اناد؛      

دیاده  .. .یسااق، اویماقاات،قورچی و  بنابراین طبیعی است که در این کتاب لغات و اصطالحات ترکی مثل ایلغار، سیورغال، الکاا،  

شود و همچنین یکی از ویژگی های چشمگیر نثر این دوره و همچنین کتاب عالم آرای عباسی استفاده از لغاات و اصاطالحاتی   
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ماورد   331همچناین   (اغلاب مصادر و صافتند   )عربای   مورد کلمه1213درصد بررسی شده  91در  ،است که ریشه عربی دارند

 :مثالً. ی مشاهده شدکلمات ترکی و مغول

گشته چنان است که تکلو پادشاه در میانه رومیه بتهور و مردانگی و دلیری و  ثقات مسموعکیفیت این واقعه غریبه که از  -

 (.332:آرای عباسی عالم)یافته اشتهار دالوری

/ 311/ 323/323/ 136/ 131/ 162/ 193/113/ 931/ 939/ 933/ 411/ 449/424/ 33/413/ 39/ 31/ 93/33/31: ک.نیز، ر)

4123 /4192 /4114/...) 

 
درصاد  91در کتاب تااریخ گردیازی در     :کاربرد ترکیبات فارسی و عربی به صورت ترکیبات وصفی، اضافی،عطفی. 1-4

 :مثالً. است ترکیب وصفی مشاهده شده( درصد 36,93)مورد 412ترکیب اضافی و ( درصد19,69)مورد33بررسی شده  

 {ترکیب وصفی}(93:االخبار زین)ازکوه برافریدون غلطانیدند و او خفته بود سنگی عظیمو  -

 {ترکیب اضافی}(. 33:االخبار زین)مانده بود ملوک عجمالنصراز روم بیاورده و اندر خزینه  چونصلیب که بخت -

 
( درصاد 93,36)ماورد 2321ترکیب وصفی و ( درصد13,93)مورد 9129آرای عباسی  این در حالی است که در کتاب تاریخ عالم 

است  ترکیب عطفی کاربرد داشته( 44,31)مورد394آرای عباسی است عالوه بر این در کتاب تاریخ عالم ترکیب اضافی به کار رفته

 .است مورد مشاهده شده 2که این نوع ترکیب در کتاب تاریخ گردیزی تنها 

 {ترکیب وصفی}.(423:آرای عباسی عالم).. .شده صحیح القول ثقه استماعو از راویان  -

مخاصمت و نزاع وقوع می یافته  بین الجانبینبمدافعه قیام نموده  حسب المقدورو سالطین آنجا  -

 {ترکیب اضافی}(.31:عباسی آرای عالم)

 {ترکیب عطفی}(.336:آرای عباسی عالم)صف قتال آراستندکمال جهل و غروردر برابرآن سپاه موفور با  -
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در زبان  واجی فرایند. درطول زمان اتفاق می افتد، ی زبانیهای آوا گیژبه دلیل ویتبدیالت آوایی  :تبدیالت آوایی. 9-4

 .ادغام-1ابدال -9افزایش  -2کاهش -4:به چهارشکل استفارسی 

حاذف  . هاسات  ی جدید، حاذف برخای از واج   ی میانه به دوره ترین تحوالت صوتی فارسی از دوره یکی از مهم» :کاهش.4-9-4

 (.413: 4939باقری، )«است در مواضع مختلف یعنی آغاز، میان و پایان رخ دادهواجی 

 .کرد کرد به جای کوشش کاربردکشش(. 232االخبار، زین)تا بوالیتی رسیدکرد  کششیکی از تبعان سوی مشرق رفت و بسیار  -

که طبق قاعده، در فارسی جدید بین دو شدند  های بسیاری با دو واج صامت آغاز می ی میانه واژه در دوره»: افزایش. 1-9-4

 (.4939:434باقری،)«گردد صامت آغازی یک مصوت افزوده می

 .کاربرد دیگرباره به جای دیگربار(.496:االخبار زین)لشکر بساخت دیگرباره المهلب پس یزید بن -

 دوچار به جای دچار(. 33:عباسی آرای عالم)شده  دوچار با معدودی از غازیان با او -

توان آن را از لحااظ فراینادهای    شود و این تبدیل به نحوی است که نمی گاهی آوایی به آوای دیگر تبدیل می» :ابدال. 9-9-4

: 4932شااه حساینی،   )«ها به دلیل سادگی شنیداری است توان گفت که در بسیاری موارد این تبدیل آوایی توجیه کرد تنها می

19.) 

در متون ایان دوره باا   « گ»و « ج»کاربرد یزجرد به جای یزگرد، دو صامت (.61:االخبار زین)شد اندر آسیایی پنهان یزدجردو  -

 (.39/ 2ج :4963خانلری،)روند فارسی درسی تناوب دارند و در برخی کلمات به جای هم به کارمی

 .به جای سومسیم (. 933:عباسی آرای عالم... )آنکه حضرت اهلل تعالی ابوبکر را صاحب پیغمبر خواند سیمدلیل  -

است،تبدیل دو واج به واج سومی است که  گرفته یکی دیگر از تحوالت صوتی که به منظور آسانی تلفظ صورت»: ادغام.1-9-4

 (.4939:439،باقری) «های هر دو واج قبلی را دارد برخی ازویژگی

ادغام « تر« »ت»تبدیل شده و در «ت»به «د»بدتر بوده (. 36:االخبار زین)باشد بترو هرکه اندر ما عاصی باشد، از زن  -

 .است شده

 

 (نظام دستوری)ویژگی های نحوی . 1

  یک ماده حاصال دکترخانلری در کتاب تاریخ زبان فارسی، جلددوم، فعلی را که از : کاربرد فعل ساده، مرکب، پیشوندی.4-1

 .است باشد یعنی دارای اجزایی نباشدکه بتوان آنها را جدا کرد و در ترکیب با جزء دیگر به کار برد؛ را فعل ساده نامیده شده

اول اسام یاا صافت اسات و      ی کلماه . اند ی مستقل ترکیب یافته کنیم که از دو کلمه مرکب را به افعالی اطالق می اصطالح فعل»

اطاالق فعال   . خاوانیم  شاود و آن را همکارد مای    است که که صرف می ی دوم فعلی  کلمه. شود یعنی صرف نمی پذیرد، تغییرنمی

از ایان اناواع کاه      هرگاه دو کلمه. شود می گونه کلمات از آن جهت است که از مجموع آن ها معنی واحدی دریافته مرکب به این

باشند اطالق اصطالح فعال   کرده زاء معنی مستقل و اصلی خودرا حفظ ذکر شد دو معنی را به ذهن القا کنند یعنی هر یک از اج

 (.2/423ج : 4963خانلری،)«مرکب به آنها درست نیست

 .(4933:36کامیار، وحیدیان)«گردند اضافه شود، تبدیل به فعل پیشوندی می« وند»های ساده یک  اگر به اول برخی از فعل

 393فعل، ساده و  9139که از این تعداد . فعل است 1241گردیزی  تاب تاریخدرصد از ک91مجموعه افعال به کار گرفته در 

 .ها در نمودار زیر نشان داده شده استکه فراوانی آن. فعل پیشوندی هستند 221فعل مرکب و 

آرای  عالم االخبار زین فرایند واجی

 عباسی

 - 4 کاهش

 33 3 افزایش

 41 6 ابدال

 - 4 ادغام
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 {فعل ساده}(.93:االخبار زین)برزبان فرشته فرستادایزد سبحانه تعالی سوی افریدون وحی  -

 {فعل مرکب}(. 494:االخبار زین) کردی اشارت چرا مرا چنین: که کرد عتاب عاص   با عمربن  معاویه، شد خاموشاو  چون -

 {فعل پیشوندی}(.493:االخبار زین)برآویختبا ترکان  -

فعال سااده و    9363که از این تعاداد  . فعل است41132عباسی آرای عالم درصد از کتاب تاریخ91مجموعه افعال به کار گرفته در 

 .های کتاب عالم آرای عباسی در نمودار زیر نشان داده شده است فعل پیشوندی هستند فراوانی فعل 643فعل مرکب و  3316

 
عباسی با بساامدهای مختلفای    آرای گردیزی و کتاب عالم پیشوندهای به کار رفته در دو کتاب تاریخ : پیشوندهای فعل. 4-4-1

 .است گردیزی به کار رفته که کتاب عالم آرای عباسی کاربرد نداشته اب تاریخدر کت«اندر»اند و پیشوندی مثل به کار رفته

 (آرای عباسی پیشوندهای فعل کتاب عالم(               )گردیزی پیشوندهای فعل کتاب تاریخ)

 

 

 

 

 

 

قیااااادی هاای   از میان گروه: کاربردقید.1-1

نااوع آنهااا  گردیزی سه  دار در کتاب تاریخ نشانه

: قیاااادی هاای   ماتمم »، «اسام +پیشوند»یعنی

 .است کاربرد داشته« های مکرر واژه»، «اسم یا ضمیر+اضافه حرف

 {اسم+پیشوند} (.19:االخبار زین)ایستاد بجد اسفندیار -

 ...(423/496/493دروقت: ک.نیز،ر)

 {اسم یا ضمیر+ اضافه حرف: های قیدی متمم} (.434:االخبار زین)همدان میان ایشان، محاربه عظیم دست داد در نزدیک -

 (...493،262،231بنزدیک: ک.نیز،ر)

 {های مکرر واژه} (.412:االخبار زین)شمرد همی یگان یگان -

قیدی مشترک باگروه  گروه »، «قید مختص»گردیزی سه نوع آنها یعنی  نشانه در کتاب تاریخ های قیدی بی از میان گروه

 .است کاربرد داشته« قیدی مشترک با صفت گروه»، «اسمی 

 {قید مختص}(.13:االخبار زین)گویند نیز او را اردوان بزرگ -
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/ 33،439هام / 36سارانجام / 31هنوز/ 39مغافصه/11،263،411البته/11،423،262{مورد2}اکنون/ 96{مورد9}اینک: ک.نیز،ر)

 (...431بس/ 263،413،263{مورد2}نیز/ 413چنین/ 411البته/ 492،499،491،493،413،431{مورد2}آخر/33همیشه

 {اسمی قیدی مشترک باگروه  گروه }(.12:االخبار نزی)بودم پیش ایزدتعالی ایستاده شبانروز هفت -

ساال   یک/ 413ماه هفت/411ماه نه/ 493ماه پنج/ 491زمان یک/ 33یک روز/ 31شبی وقت صبح/ 13هرسال/ 93تاروزی: ک.نیز،ر)

 (413سال سه/ 413روزی/413ماه هشت/416ماه و یک

 {ی مشترک با صفتقید گروه}(.433:االخبار زین)داشتی همه قریبان را حرمت مردانه -

 (263پیوسته/ 269خوش/ 413،434،33عظیم/ 412،439،431،419نیکو/ 493فراوان: ک.نیز،ر)

 .شده در نمودار زیر نشان داده شده است درصد بررسی91گردیزی در  فراوانی قیدهای کتاب تاریخ

 
 .کاربرد داشته است( های مکرر دار و واژه کلمات تنوین)دار تنها دو نوع آن آرای عباسی از میان قیدهای نشانه در کتاب عالم

 {دار کلمات تنوین}(.43:عباسی آرای عالم)کسان نزد آن حضرت فرستاده مکرراً -

 ...(63مکرراً / 14خصوصاً/ 99اتفاقاً/ 933ظاهراً/ 112عموماً/ 3تمیناً و برکاً/ 939مجمالً: ک.نیز،ر)

 {های مکرر واژه}(.22:عباسی یآرا عالم)تفرقگی به عموم سپاه را یافته رفته رفته -

، 14،66،939،144،192،133،363رفته رفته/ 24انبوه انبوه/ 1،131گاه گاه/9هیهات هیهات: ک.نیز،ر)

، 441، 13،33،39،33،34،39،33،412فوج فوج/ 12،149پاره پاره /4122،4121،4123،4111

192،322،391،369،363،4123)... 

قیدی مشترک باگروه  گروه»، «قید مختص»تاب عالم آرای عباسی سه نوع آنها یعنی نشانه در ک های قیدی بی از میان گروه

 .است کاربرد داشته «قیدی مشترک با صفت گروه»، «اسمی 

عباااادالم من خااااان از تسااااخیر ساااارخس  آخراالمــــر از اهاااال قلعااااه جااااالدت و مردانگاااای بظهااااور رسااااید -

 {قید مختص}(.141:عباسی آرای عالم)گشته مأیوس

/ 22آخراالمر/ 2چندگاه/21،29،23دراثناء / ،43،26،91،94باالخره/ 46،43الحقیقه فی/ 49،21،24،21،23نقریب ع: ک.نیز،ر)

 ...(22کماینبغی/ 22،92بالضروره

قیدی  گروه}(.33:عباسی آرای عالم)عاجز و زبون شدند ماه چهارممردم قلعه از روی قوت و قدرت قلعه داری کرده،  تا سه ماه -

 {اسمی مشترک با گروه 

 {قیدی مشترک با صفت گروه }(.36:عباسی آرای عالم.. ).تاختند وکار ایشان را بر وفق دلخواه ساخته انبوه گروه دلیران بر -

 ...(192، 126خوش آمدگویان /34،133جنگ کنان/63،69گریان و ناالن : ک.نیز، ر)

 .در نمودار زیر نشان داده شده استشده  درصد بررسی91عباسی در  آرای عالم  فراوانی قیدهای کتاب تاریخ
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گردیزی  اسمی  باشد، در کتاب تاریخ ی گروه توانند وابسته هسته ازمیان صفات پیشین که می:کاربردصفت.9-1

که بسامد آنها براساس بررسی .از بسامد باالیی برخوداراند«(تفضیلی)صفت برتراصلی، اشاره،صفت مبهم،صفت شمارشی صفت»

 :است جدول و نمودار زیر به ترتیب آمده درصد از کتاب،در91

 
 :از گردیزی عبارتند  های صفات پیشین در کتاب تاریخ از جمله نمونه

 {صفت اشاره}(.263:االخبار زین)هشتم پالگن باشد اینروز را پوراتگ گویند و  این-

 {صفت مبهم}(.411:االخبار زین)پسران او را نیز بکشت چندنباته را بکشت و  -

 {صفت شمارشی اصلی}(.93:االخبار زین)عم را بکشت دوکرد و هر  عم حرب دوبا هر  -

 {(تفضیلی)صفت برتر}(.36:االخبار زین)بود تر لهوبن الست ملک ترکستان  شابه -

 {(عالی)صفت برترین}(.232:االخبار زین)ها بود جای ترین خرمصحراء او  -

اشاره، صفت مبهم، صفت  صفت »عباسی آرای اسمی باشد، درکتاب عالم ی گروه توانند وابسته هسته ازمیان صفات پیشینی که می

که بسامد آنها در جدول و نمودار . اند های پیشین کم کاربردتر بوده اراند و سایر وابستهاز بسامد باالیی برخود« اصلی شمارشی

 :است زیر به ترتیب آمده

 
 :های صفات پیشین در کتاب عالم آرای عباسی عبارتند از از جمله نمونه

 {صفت اشاره}(.3: آرای عباسی عالم)واال گوهر بجمال مضر نقل کرد آننور فیض پرور از صلب  آنو  -
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 درصد تعداد نوع صفت پیشین

 93,13 433 صفت اشاره

 91,36 431 صفت مبهم

 24,61 413 صفت شمارشی اصلی

 6,34 91 (تفضیلی)صفت برتر

 4,61 3 (عالی)صفت برترین

  133 جمع کل

 درصد تعداد نوع صفت پیشین

 66,32 2333 صفت اشاره

 41,13 623 صفت مبهم

 43,31 632 صفت شمارشی اصلی

 2,96 412 (تفضیلی)برتر

 1,23 42 (عالی)برترین

 1,49 6 پرسشی

  1943 جمع کل
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هه گفته از سخنان ضروری در مواج بعضیکس فرستاد که بیرون آمده یک روز مهمان میرزا باشند که  -

 {صفت مبهم}(.136:عباسی آرای عالم)شود

 {صفت شمارشی اصلی}(.99:آرای عباسی عالم)خانه ذوالقدر بود هشتادهزارو صاحب  -

 {(تفضیلی)صفت برتر}(.333: عالم آرای عباسی..).و بترفیه احوال خالیق و عباداهلل که بر ذمت اقرببصالح اندیشی  -

 {(عالی)صفت برترین}(. 339:عباسی آرای   عالم)زیب و زینت سپاهی است  بهترین های مرصع و طال و نقره که و زین -

 {صفت پرسشی}(.9:عالم آرای عباسی)بدین پست فطرتی و فروتنی رضا میدهی؟ چرا -

دند، کاربر کاربرد یا بی کم(صفت توزیعی)گردیزی از بین صفات پسین تنها صفت بیانی بسامد باالیی دارد و مابقی در کتاب تاریخ

 :است که بسامد آنها در جدول و نمودار زیر به ترتیب آمده

 
 :گردیزی عبارتند از  های صفات پسین در کتاب تاریخ از جمله نمونه

 {صفت بیانی ساده}(.13:اراالخب زین)کرد سغد حرب  بود و با هیطاالن مبارزاو مردی  -

 {صفت بیانی مرکب}(.491:االخبار زین)بود شناس مردم مفضل مردی دانسته و آهسته و -

 {صفت بیانی مشتق}(.491:االخبار زین)دین بود و پاک خردمند عبدالرحمن مرد -

 {مرکب-صفت بیانی مشتق}(.493:االخبار زین)او شدند نیکوگویخواه و  و همه مردمان نیک -

 {صفت نسبی}(.93:االخبار زین)نام کرد کاویانی آن پوست را درفش و -

 {صفت شمارشی توزیعی}(.434:االخبار زین)داد درم صله  هزارهزار الحسن را مأمون محمدبن -

صفت )از بین صفات پسین تنها صفت بیانی و صفت شمارشی ترتیبی بسامد باالیی دارد و مابقیو در کتاب عالم آرای عباسی 

 :است کاربردند، که بسامد آنها در جدول و نمودار زیر به ترتیب آمده کاربرد یا بی کم(یتوزیع

 
 :های صفات پسین در کتاب عالم آرای عباسی عبارتند از از جمله نمونه

 {صفت بیانی ساده}(.111:عباسی آرای عالم)آورد واالها را گرفته به درگاه  محمد شریف خان وفرار نموده -

 {صفت بیانی مرکب}(.33:عباسی آرای عالم)در آن والیت بود  گردون شکوههنوز اردوی  -

صافت بیاانی   }(.32:عباسای  آرای  عاالم )ی تهور و مردانگای دفاع نماوده     اوزبکان را به سرپنجه دلیرانهوغازیان شاملوصدمات  -

 {مشتق

 {صفت نسبی}(.166:عباسی آرای عالم)که همراه بودند صفاهانی و سیصد نفر تفنگچی قدرانداز -

صفت }(.331: عالم آرای عباسی..).اتحاد و دوستی که مفتاح ابواب مصادقت و یکتادلی ده دهیدو کلید از طالی بیغش  -

 {توزیعی
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 درصد تعداد نوع صفت پسین

 36,23 436 صفت بیانی

 9,31 6 صفت توزیعی

  211 جمع کل

 درصد تعداد نوع صفت پسین

 33,11 1169 صفت بیانی

 1,13 1 صفت توزیعی

صفت شمارشی 

 ترتیبی

61 4,13 

  1423 جمع کل
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 {صفت شمارشی ترتیبی}(. 3:عالم آرای عباسی)را اجابت نموددعوت حق  دهم تا در سال -

 :کاربرد ضمیر.1-1

ضمیر شخصی پیوسته یا متصل، ضمیری است که به » :کاربرد ضمیر شخصی پیوسته به جای ضمیر شخصی جدا.4-1-1

، ت، ش، مان، تان، م :ضمیرهای شخصی پیوسته عبارتند از. پیوندد و به تنهایی دارای معنی نیست ی پیش از خود می کلمه

 (.493/ 4: 4931انوری وگیوی، )«شان

مورد بوده که این  23گردیزی بسامد استفاده از ضمیر شخصی پیوسته به جای ضمیر شخصی جدا  درصد تاریخ91در بررسی 

عباسی   آرای درصد از کتاب عالم  91شود و در بررسی  درصد از میزان کاربرد ضمیر در این کتاب را شامل می11/93تعداد 

 :مثالً. شود آرای عباسی را شامل می درصد میزان کاربرد ضمیر را در کتاب عالم 36/33که این تعداد   شده مورد مشاهده 931

 {او را بکشند}(.432:االخبار زین)و عمر یابد چهل و هشت سال، پس بکشندش -

 {نخل امید آنها}(.36:عالم آرای عباسی... )ی مراد مهجور مانده از ثمره شاننخل امید -

در برخی « خویشتن»و« خویش». رود که به جای شش شخص به کار می« خود»تکواژ» :کاربرد ضمیر مشترک.1-1-1

: 4933کامیار، وحیدیان)«شخص مشترک تأکیدی، مشترک هم: ضمیر مشترک دو نوع است. توانند به جای خود بیایند نقشها می

416.) 

اگر ضمیر مشترک جز در دو نقش مفعول و متمم هم مرجع با نهاد ذکر شود »:کاربرد ضمیر مشترک تأکیدی. 4-1-1-1

درصد از کتاب تاریخ گردیزی این نوع کاربرد ضمیر، موردی 91در بررسی (. 413: 4933کامیار، وحیدیان)«تأکیدی است

( رصد از کاربرد ضمیرد31/21)مورد 423عباسی  آرای درصد از کتاب عالم91مشاهده نشد و این در حالی است که در بررسی 

 :مثالً. است کاربرد ضمیر مشترک تأکیدی مشاهده شده

 (.4192:عباسی آرای عالم)داشته نگاه خودعساکرمنصوره به قدر احتیاج نزد  -

اگر ضمیر مشترک در دو نقش مفعول یا متمم یا متمم قیدی هام مرجاع باا    » :کاربردضمیرمشترک هم شخص. 1-1-1-1

ماورد  432گردیازی   درصد از کتاب تاریخ91در بررسی (.416: 4933کامیار، وحیدیان)«نامیم شخص می ا همنهاد به کار رود، آن ر

( شااده درصدبررساای 91در)درصدکاربردضاامیر را21/13شااده کااه ایاان تعااداد شااخص مشاااهده از کاااربرد ضاامیر مشااترک هاام

درصاد  23/43یر مشاهده شاده کاه ایان تعاداد     مورد از کاربرد این نوع ضم443عباسی  آرای   درکتاب تاریخ عالم. شود می شامل

 :شخص در کتب مذکور های کاربرد ضمیر مشترک هم  از جمله نمونه.شود می کاربرد ضمیر را شامل

 (.261:االخبار زین)برند را بشویند و برگ تنبول و فوفل هدیه  خویشتناندر این روز  -

 (.4116:عالم آرای عباسی)را دریافته خودعجز و اضطرار  -

اکنون در زباان  : ها. «ان»و دیگری « ها»یکی . در زبان فارسی دو نشانه جمع اصیل وجود دارد»:های جمع کاربرد نشانه. 0-1

جماع  « هاا »در زمان قدیم غالبا جانداران و بعضی از کلمات دیگر را با . توان با این عالمت جمع بستفارسی اغلب کلمات را می

 .دانستند یبستند و آن را دور از فصاحت منمی

 (.433: 4931شریعت،)«توان با این نشانه جمع بستبعضی از کلمات را می: ان

 .دهد درصد از کتاب تاریخ گردیزی، نشان می91های جمع را براساس بررسی  جدول و نمودار زیر فراوانی نشانه

 

 

 

 درصد تعداد نشانه نوع نشانه

 96,93 949 ها های جمع فارسی نشانه

 94,93 263 ان

 1,93 9 ات های جمع عربی نشانه



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 315

 
 :های جمع در کتاب تاریخ گردیزی عبارتنداز های کاربرد نشانه از جمله نمونه

 (.411:االخبار زین)ی ازدیان افتادها زاری نزدیک خانه و در پنبه -

 (.19:االخبار زین )بدهد، وبرین جمله او را منشور نوشت  یتیمان و ضعیفانو  درویشانتا حق  -

 (.231:االخبار زین)فرمایند مئوناتوپیوسته سقالبیان را  -

 (.266:االخبار زین)کردم چهار طبقه را تفحص احوال و انساب -

 (.231:االخبار زین)شده بودند که با وی جمع قبیلهو آن  -

 .دهد آرای عباسی،نشان می درصد از کتاب تاریخ عالم91های جمع را براساس بررسی  وانی نشانهجدول و نمودار زیر فرا

 
 :آرای عباسی عبارتنداز های جمع در کتاب تاریخ عالم های کاربرد نشانه از جمله نمونه

 (.31:آرای عباسی عالم)گرجی بر ذمت همت خسروانه الزم گردید  متمردان لهذا تنبیه -

 (.393:ی عباسیآرا عالم)زده نقبهادر اساس قلعه انداختند و  ها رخنهدر عرض هفده روز  -

 .(139:آرای عباسی عالم)شاهانه سرفراز شدند تفقداتو  سیورغاالت به -

 (.114:آرای عباسی عالم)بودند مترددیندر مقام اصرار خالیق برآمده خار راه  -

 (.36:آرای عباسی عالم)آن والیت مفتوح گردانیده قالعچند قلعه از  -

 (.333:آرای عباسی عالم)سرکش برآوردهخیل دمار از نهاد آن  -

که خود اسم جماع  « مردم»گردیزی کلمه  درصد از کتاب تاریخ91در بررسی  :ی اسم های جمع جمع بستن دوباره. 4-0-1

 :مثالً. است شده  دوباره جمع بسته« ان»ی جمع فارسی مرتبه با نشانه 31است 

 (.31:االخبار زین)متحیرگشتند و بر قباد بشوریدند مردمانو  -

مرتبه با  34که خود اسم جمعند «لشکر، سپاه، مردم»های جمع کتاب عالم آرای عباسی دیده شده کلماتی مثل نشانه در بررسی

 :مثالً. اند دوباره جمع بسته شده« ان»ی جمع فارسی نشانه

 (.441:عباسی آرای عالم)هزار رسیده بود دماج به بیست لشکریان چون عدد -
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  331 جمع کل -

 درصد تعداد نوع نشانه نوع نشانه

های جمع  نشانه

 فارسی

 6,43 133 ها

 29,33 4331 ان
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 44,11 313 ات
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 نشانه جمع بی

 14,19 9113 جمع مکسر

 43,41 4424 اسم جمع

  3124 جمع کل
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/ 139/ 43/93/14/441/421/932/936/933/113/129/131/133/133/132لشاااااااااااااااکریان: ک.نیاااااااااااااااز، ر)

 113/144/ 23/62/33/31/34/449/933/119ساااااااااااااااااااااااااااااپاهیان/ 133/333/336/333/4123/4123/4199

 (4193/ 393/313/4123مردمان/ 333/339/333/336/333/4116/4121/4192//142/149/143/164/

 :مثالً.  دوباره جمع بسته شده« ها»ی جمع فارسی مرتبه با نشانه 3است  که خود اسم جمع«لشکر»ونیز کلماتی مثل

 (.92:عباسی آرای عالم)ممالک مأمور گشته لشکرهای به احضار -

 (99/934/144/111/116/113/369/4129لشکرهای: ک.نیز،ر)

. ندا  جمع بسته شده«جمع مکسر»مرتبه دوباره به صورت 12اند  که خود اسم جمع«قبیله، طایفه، فوج»همچنین کلماتی مثل

 :مثالً

 (.94:عباسی آرای عالم)مختلفه ترکمان بدین جهت به یاسا رسیدند طوایفو خلق بسیار از  -

/ 11/131قبایااال/133/33/ 133/133/ 41/41/43/23/93/19/32/443/113/124/199/193/196/132طوایاااف: ک.نیاااز، ر)

 (131/334 /134/132/139/ 131اقوام/ 39/33/32/36/393/4119/4143/4193افواج/ 329/326

ساز هستند که معنی و کاربرد مستقل ندارند و به ترتیب  پیشوندها و پسوندها و میانوندها تکواژهای معنی» :کاربرد وندها.1-1

بخشند و در بعضی از موارد، نوع دستوری آنها را  آیند و مفهوم جدیدی به آنها می ها می بر سر یا پایان و یا میان تکواژها یا گروه

 (.4/433ج: 4931انوری و گیوی، )«کنند چنانکه اسم را به صفت یا صفت را به اسم تبدیل می. ندکن عوض می

 :مثالً. است کاربرد داشته... ساز، قیدساز، مصدرساز و گردیزی استفاده از پسوندهای صفت در کتاب تاریخ

 (.261:االخبار زین)باشند گردآرند سیمینو همه بتان گور را که  -

/ 231تاوانگر / 61آسایابان  / 263و ساوم   بیسات / 234نیکاوتر / 31نالناده / 433سارهنگی / 231گان سه/ 491دمندخر: ک.نیز، ر)

 ..(./263خورش/ 39پیشگاه/ 13مردانه/ 33بزرگوار

. است شوند، پیشوندهای صفت ساز نیز کاربرد داشته گردیزی عالوه بر پیشوندهایی که به فعل اضافه می پیشوندها در کتاب تاریخ

 :مثالً

 (.19:االخبار زین)بیستاد بجد و اسفندیار - 

 ...(31ناخوش/ 412بنهایت/ 239شمار بی/431،13بیداد: ک.نیز، ر)

 :مثالً. شد شده تنها سه مورد مشاهده درصد بررسی91شمار بوده به طوری در  گردیزی انگشت وند در کتاب تاریخ استفاده از میان

 (.413:االخبار زین)ختندکوشک جایها سا گرداگردی خویشان او  همه -

 (263/233گرداگرد: ک.نیز، ر)

 .دهد درصد از کتاب تاریخ گردیزی، نشان می91جدول و نمودار زیر فراوانی استفاده از وندها را براساس بررسی 

 
 :مثالً.باسی استفاده از پسوند نسبت به سایر وندها بسامد بیشتری داردآرای ع در کتاب عالم

 (.333:آرای عباسی عالم)گستر رغبت تمام دارد و سخنوران بالغت دانشوربه صحبت فضالی  -

/ 43،22سوگوار/ 9گر دریوزه/ 931،3،43،43ور بهره/ 142تر ضعیف/32،4191فرحناک/ 4193مند اخالص/ 446عنبرین: ک.نیز، ر)

/ 413،93گااه  جناگ / 369احتیاطاناه  بای / 363آسا عندلیب/ 99،163دیرینه / 193گری باشی قورچی/ 24،26سازگار/ 93اغرچیس

 ...(13،33،63ماهچه/ 939مدخلیت

 :مثالً. است شوند، پیشوندهای صفت ساز نیز کاربرد داشته آرای عباسی عالوه بر پیشوندهایی که به فعل اضافه می در کتاب عالم 
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 درصد تعداد نوع وند

 63,36 299 پیشوند

 23,91 33 پسوند

 1,33 9 وند میان

  991 جمع کل
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 (.32:عباسی آرای عالم)گشته نایاب ه به هفت ماه کشید ذخیره در قلعهمحاصر -

/ 333اندازه بی/ 336،4141نهایت  بی/ 336آدابی بی/  369احتیاطانه بی/ 131حرمتی بی/ 163آرام بی/ 121،333گاه بی: ک.نیز، ر)

/ 4143نامعدود/ 4141سب نامنا/  4149نامقبول /  133ناکام/ 4199، 133نامحدود/  193نامعقول/ 191خردانه  بی

 (136،133بکام/ 4129ناسازگار

 .شد مورد مشاهده 42شده تنها  درصد بررسی 91شمار بوده به طوری در   آرای عباسی انگشت وند در کتاب عالم استفاده از میان

 (.933:عباسی آرای عالم)صفیر تیرو تفنگ پیام اجل میگزارددمبدم گرم بود  گیروداربازار  -

 (333گاه وبی گاه/139و تاز تک /149کشاکش/3تکاپوی/ 134نوشانوش/ 133،21،12،36گیرودار/ 121گرفت و گیر :ک.نیز،ر)

 .دهد عباسی، نشان می  آرای  درصد از کتاب عالم 91جدول و نمودار زیر فراوانی استفاده از وندها را براساس بررسی 

 
 

 :نتیجه

رسیم که نثر تاریخ  آرای عباسی به این نتیجه می ها و آمار مطرح شده از دو کتاب تاریخ گردیزی و عالم با توجّه به نمونه

عربی و  آرای عباسی که کلمات عالم های ساده نسبت به تاریخ سازی گردیزی با کمتر به کار بردن کلمات عربی و ترکیب

های این  همچنین دربررسی فعل. تر دارد تر و فخیم های عربی و نامأنوس درآن کاربردی پربسامد داشته، زبانی ساده سازی ترکیب

آرای عباسی  گردیزی بسامد باالتری داشته در حالی که در کتاب عالم شود که کاربرد افعال ساده در تاریخ دو کتاب مشخص می

بررسی )گردیزی کاربرد داشته که موردی برای آن  در کتاب تاریخ« اندر»است و پیشوند د بیشتری افعال مرکب دارای بسام

گویی تاریخ گردیزی سبب  در مورد کاربرد صفات نیز باید گفت که کلی.است نشده  آرای عباسی مشاهده  در کتاب عالم(درصد91

عالم آرای عباسی بسامد صفت مبهم را به طور قابل  ی بسامد باالی صفات مبهم شده است در حالی که ریزنگری نویسنده

آرا  صفات بیانی در هردو کتاب بسامد باالیی دارند اما در خصوص صفات بیانی مرکب در کتاب عالم. است توجهی کمتر نموده

همال نویسنده در ی ا باید گفت که صفات بیانی به کار رفته از نوع ترکیبات تازه و در بسیاری موارد عربی است که نشان دهنده

های جمع فارسی در کتاب تاریخ گردیزی نسبت به   همچنین آمار باالی استفاده از نشانه.های فارسی است به کار بردن واژه

 .تأثّر از زبان عربی است عباسی بازهم نشان از نثر ساده و کم آرای تاریخ عالم

 :فهرست منابع

 .43-3، ترجمه و تألیف یعقوب آژند، تهران، گستره، صص «در ایران نگاری تکوین تاریخ»(.4931. )اشپولر، برتولد -

 .جلد، چاپ دوم، ویرایش چهارم، تهران، فاطمی2، 2و4دستور زبان فارسی(. 4931. )احمدی گیوی، حسن. انوری، حسن -

 . ، چاپ یازدهم، تهران، قطرهتاریخ زبان فارسی(. 4936. )باقری، مهری -

 .جلد، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر9شناسی، کسب(. 4993)بهار، محمدتقی -

 .جلد، چاچ اول، تهران، امیرکبیر2، شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران(. 4933. )بیات، عزیزاهلل -

، صص 43ی  ، سال دوم، شمارهکتاب ماه تاریخ و جغرافیا مجله، «االخبار نگاهی دیگر به کتاب زین»(. 4933. )پرگاری،صالح -

41-43. 

 .جلد، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر9، تصحیح ایرج افشار، تاریخ عالم آرای عباسی(. 4932. )ترکمان، اسکندربیگ -

 .، چاپ دهم، تهران، امیرکبیرتاریخ ایران بعد از اسالم(. 4939. )کوب، عبدالحسین زرین -

 .ران، پوران پژوهش، چاپ اول، تهزبانشناسی همگانی(. 4932. )حسینی، فائقه شاه -
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 .، چاپ چهارم، تهران، اساطیردستور زبان فارسی(. 4931. )شریعت، محمد جواد -

، 1ی ، شماره(دانشگاه بیرجند)مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، «آرای عباسی بررسی تاریخ عالم»(. 4939. )فارابی،شهین -

 .449-411صص

 .، تصحیح عبدالحیّ حبیبی، تهران، دنیای کتاباالخبار زین(. 4969. )بن ضحاک گردیزی، عبدالحیّ -

 .جلد، تهران، نشر نو9، تاریخ زبان فارسی(. 4963.)ناتل خانلری، پرویز -

 .، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت4دستورزبان فارسی(. 4933. )غالمرضا عمرانی. وحیدیان کامیار، تقی -
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 من سمرقندینقد منشآت عبدالمؤ بررسی و
 (در ادب فارسی نگاهی به تحول سبکی فن انشاء با)

 مهرداد چترایی

 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 اسماعیلی فائزه

 .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 چکیده
نامه ها و منشآتی است که از منشیان و صاحبان  ،دبیات فارسییکی از مهم ترین انواع دست نویس های به جا مانده  در تاریخ ا

این آثار عالوه بر آنکه نمونۀ زیبایی از آثار نویسندگان هر عهدی را در ..  دیوان رسائل و یا ادیبان بزرگ به دست ما رسیده است

های سبک شناسی رای تکمیل پژوهشگذارد، به لحاظ سبکی وتاریخی  نیز ارزش بسیار زیادی دارد تا جایی که باختیار ما می

 . و تاریخ تطور زبان ونیز تحقیقات اجتماعی وتاریخی هر عصر توجه به این آثار ضرورت فراوان دارد

-در این مقاله به بررسی ارزش محتوایی مجموعه منشآت نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی، به عنوان یکی از مجموعه

های تاریخی و ادبی محققان برای پرداخته شده و نیز اهمیت این مجموعه در تکمیل پژوهش های ارزشمند ادبی و تاریخی

 . شناخت اوضاع ادبی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی دورة مغوالن و دورة تیموری نشان شده است

مین، منشورها، فتح نامه ها، نامه فرا: با بررسی انواع مختلف مکتوبات مندرج در مجموعه منشات نصراهلل بن عبدالمرمن، از جمله

توان به فن منشی باشد، میکه مربوط به قرن ششم تا اواسط قرن نهم هجری می ،های اخوانی و رسائل، تهنیت ها و تعزیت ها

مهم ترین وقایع تاریخی از  ،گری و ترسل و آداب و قواعد انشاء در آن عهد، القاب و عناوین مخصوص هر منصب، سبک نثر

فتوحات و محمدودة جغرافیایی هر مکان در هر دورة زمانی، رجال سیاسی و حتی مردم عادی، ساختار حکومتی، وظایف : جمله

 .های مختلف آن آشنا شدمناصب دیوانی، شرایط موقوفات و نیز اوضاع مذهبی و فرقه

 .ریمنشآت، نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی، نثر فارسی، دورة تیمو: هاکلیدواژه

 مقدمه

ترسل و انشاء مجموعه ای از  نامه ها و کتبی را شامل می شود که با توجه به دستور نامه نگاری و آداب و قوانین خاص 

در اصطالح ادبی منشآت را مجموعه نامه های دیوانی یا اخوانی و شخصی گویند که منشی دیوانی یا . آن تألیف شده اند

 .نویسنده غیر دیوانی نوشته باشد

 :گاهی به تاریخ پیدایش انشاءن

یک اندر آیین نامک نپشتن پیشینۀ فن ترسّل وانشاء به آیین دبیری عهد باستان می رسد و متن پهلوی معروف 

منشی گری و دبیری در دوران باستان از ( 493. ، ص4939زرین کوب، . رک.)الگوی قدیم این سنت را به دست می دهد

فتح نامه ها، منشورها : مکتوبات این دوران را می توان به انواع .مقامی هم پایۀ وزیران بودمناصب بسیار مهم محسوب می شد و 

 .و فرامین، عهدنامه ها، سلطانیات و اخوانیات تقسیم کرد

. در دوران اسالمی نامه نگاری قبل از اسالم مورد تقلید قرار گرفت و در تکامل ترسالت عربی نقش مهمی را ایفا کرد

اسالم به دلیل گسترش کشورگشایی ها و فتوحات، شاهان به انتشار عقاد خود راغب شدند و همین امر باعث شد پس از ظهور 

با نفوذ اعراب در این دوره نثر عربی با اطناب و . نوشتن نامه های اداری و اخوانی و نیز رسائل دینی و سیاسی رونق بگیرد

فن دبیری با آرایش ( 433. ، ص4931رستگار، . رک)بدالحمید یحیی خواندتفضیل رواج یافت که می توان پیشوای این نثر را ع

رساله های مبالغه آمیز، . ها و ابتکارات و تفنن های فراوانی همراه شد و صنعت های لفظی و معنوی نثر را به اطناب کشانید

 .همراه با ترادف کلمات و آهنگ جمله ها رواج زیادی داشت

صی رعایت  می شد و در استعمال عناوین برای هر طبقه و یا هر فرد و وزرا و سرداران برای نگارش مکتوبات آداب خا

این امر باعث شداز دوران ساسانی به بعد نوشتن کتب در فن نامه نگاری و . و رجال مختلف و پادشاهان حدودی معین بود
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دبیری از معین الدین محمدبن عبدالخالق دبیری مورد توجه قرار بگیرد که قدیمی ترین کتاب فارسی در این زمینه دستور 

 .المیهنی است

در . سبک دیوان انشای ساسانی را دنبال کردند و انشای عربی را به فارسی کشانیدند ،دبیران ایرانی در دوران عباسیان

له های این دوران مناظره های ادبی و علمی، منشورهای اداری و دولتی گسترش یافت و فنون کتابت هم متنوع شد و رسا

ارتباط اداری میان خراسان و بغداد به تقلید از ادبیات . تسلیت، تهنیت و استعطاف و غیر آن رونق گرفت: دیوانی با موضوعات

 .عربی منجر شد و نثر منشیان ایرانی را به تصنعات و تکلفات فراوانی در شعر و نثر کشانید

 :ر استقدیمی ترین مجموعه های منشآت و ویژگی آن ها به شرح زی

نثر این مجموعه  .در نیمۀ اول قرن پنجم در کتاب تاریخ خود از بونصر مشکان مجموعه ای آورده: ابوالفضل بیهقی .4

 .ساده و روان است واخوانیات و سلطانیات، تا اواسط قرن ششم این سادگی را ادامه می دهند

به نام عتبه الکتبه فراهم آورد انشای او در قرن ششم مجموعه منشآتی ارزشمند : منتخب الدین بدیع اتابک جوینی  .2

این سبک در این دوره پیروی شد و از سبک . دارای جزالت و استحکام و در عین حال آکنده از سجع و اطناب است

 .نامه های ساده و ملطفه ها و توقیع های عاری از تکلف عهد غزنوی بیرون آمد

ازی و عربی به نام ابکار االفکار فی الرسایل واالشعار، تالیف در اواخر قرن ششم مجموعه مکاتیبی به ت: رشیدوطواط .9

ذبیح اهلل . رک. )کرد که پس از او صنعت بازی ها و سجع پردازی های آمیخته به اطناب و تطویل و تکلف به وجودآمد

 (413-411. صص: 4، ج4931صفا،

ان به کمک سجع و موازنه و از سده های پنجم وششم هجری جمع آوری و تدوین منشآت رایج شد و نویسندگ

 .جناس و مراعات النظیر حداقل معنی را در حداکثر عبارت می گنجاندند و با این روش با هم در رقابت بودند

 :انواع انشاء

در تمدن اسالمی دو نوع انشای سلطانی و اخوانی کتابت می شد که این دو انشاء بر اساس موضوع به اقسامی تقسیم 

 :می شوند

 نیاتسلطا: الف

. نامه های سالطین و امرا به یکدیگر یا به زیردستان خود و یا از زیردستان خود به ایشان، نامه های اداری و دیوانی

سلطانیات با نعت و دعاهای فارسی و . بعضی از سلطانیات جنبۀ دوستانه و اخوانی دارد و بعضی دیگر نیز رسمی و دیوانی است

م وصول نامه و آورنده آن و شرح اشتیاق و نیز علت نوشتن نامه و انتظارات، با دعایی مختصر عربی آغاز می شوند و بعد از اعال

منشور، فتح نامه، مواضعه، : از جمله. سلطانیات را می توان بر اساس موضوع به انواعی تقسیم کرد. به زبان عربی پایان می پذیرد

 .گشادنامه، عهدنامه، سوگندنامه، مشافهه، امان نامه و قصه

 از مهم ترین نوع فرامین که حکم مناصب بزرگ را برای تفویض مشاغل از سوی دربار صادر می : منشور ها و فرامین

 . کند و به مُهر شاه می رسد

 بعد از فتوحات بزرگ در دیوان رسائل تحریر می شد و با مقدمه ای متناسب با موضوع ودر مورد شواهد : فتح نامه

همرا آیات و اخبار و امثله و مضامین مبنی بر وجوب جهاد، آغاز می شد و به شرح نبرد و دلیل دینی و اخالقی و سیاسی به 

مبادرت و تاریخ شروع آن و لزوم اعالم نتیجه به وسیلۀ مبشران به حکام و سالطین و نیز خاتمه و نتیجه جنگ پرداخته می 

  .از قرن ششم به بعد فتح نامه ها به صناعات مختلف آراسته شد. شد

 قرار دادی که به صورت کتبی بین سلطان و یکی از رجالی که شغل جدید یافته یا دو تن از رجال بسته : مواضعه نامه

 .شرایط شغلی دیوانی و یا مالی در آن ذکر می شود. شود

 اخوانیات : ب

ه اینست نکته قابل توج(. 493، ص4939زرین کوب، )«نوشت و خواند شخصی که بین اشخاص واقعی مبادله شود»

این نامه ها در آغاز با جمله دعایی و نعت کوتاه به شرح اشتیاق . که این نامه ها در همه حال به زبان فارسی نوشته می شد

گاهی انتظارات و نیز خبر از صحت حال و سالم و تحیت نیز . پرداخته می شد و در خاتمه نیز با جمله دعایی به اتمام می رسید
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رکن این مکتوبات شرح اشتیاق است که نویسنده با دقت فراوانی صناعات و استعاره ها و کنایات و  زیباترین. اضافه می شد

نامه های اخوانی هم از لحاظ . اگر این نامه در جواب بود، تاریخ وصول نیز ذکر می شود. مضامین شعری را به کار می برد

نامه، مفاوضه نامهف خدمت نامه، وقف نامه، وکالت نامه، بیع تهنیت نامه، تعزیت : موضوعی انواعی دارند که مهم ترین آن ها

 .شرط نامه، قباله نویسی، استفتا، شراکت نامه،  وصیت نامچه و مکتوبات تعلیمی  است

در لغت به معنای جواب و سوال و سوال و پاسخ است و در اصطالح نامه هایی که شخص برتر به مقام پایین : مفاوضه -

 .ایی نوشته شودتر نویسد و یا به همت

 شادباش فتح و ظفر و پیروزی: تهنیت نامه -

 .ابراز ناراحتی از واقعه ای ناگوار همچون مرگ یکی از رجال: تعزیت نامه -

 عریضه، کاغذ، مراسله، کتاب رساله: خدمت نامه -

 :مختصات سبکی منشآت از قرن ششم تا نهم

 :اواخر قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم            

 راوان از لغات و ترکیبات عربیاستفاده ف .4

 تألیف کتب فارسی بیشتر از دوران قبل .2

 آمیخته شدن نثر به آرایه های لفظی و معنوی به تدریج .9

 رواج تمثل به اشعار و امثال فارسی وعربی .1

 بیرون آمدن از ایجاز و اختصار .3

 از دست دادن اصالت نثر .6

 (463. ص: 9، ج4936بهار، . رک( )با روی کار آمدن مغوالن)رواج تاریخ نویسی .3

 .  هر قدر تمایز بین مقام کاتب و مخاطب بیشتر بود عناوین و نعت ها هم بیشتر می شد .3

 :اواخر قرن هفتم تا اوایل قرن هشتم

عدم توجه به اصالح نثر که موجب عدم دقت در کاربرد کلمات و از یاد رفتن دستور صرف ونحو شد و در نتیجه نثری  .4

 .واج یافتضعیف و سست و بی بنیاد ر

 از یاد رفتن امثال فارسی .2

 کاربرد فراوان مجاز و در نتیجه از بین رفتن معنی حقیقی عبارات .9

 حذف افعال با قرینه و بدون قرینه .1

از دست رفتن ارزش کتب تاریخی و ادبی به دلیل کنار گذاشتن سنت قرائت کتب نزد استاد که این امر باعث ورود  .3

 (933، ص 4939زرین کوب، . رک)شد تحریفات و الحاقات در نسخ مختلف

 رواج نثر مصنوع و مسجع  .6

 .بخش اعظم مکتوبات به عناوینو نعت ها اختصاص داشت .3

 :اواخر قرن هشتم تا اواخر قرن نهم

 رواج تذهیب نسخ خطی و به خصوص نسخه های قرون گذشته  .4

 .گسترش روند تاریخ نگاری که در دورة مغوالن مرسوم بود .2

 مزین حتی در متن های تاریخی و آثار صوفیانرواج انشای دشوار و  .9

 تحلیل اشعار و تضمین مصراع ها و نیز آوردن اشعار سست به عنوان شاهد .1

 تلمیح آیات قرانی .3

 کم شدن استعمال لغات عربی مشکل .6

 افزایش القاب و عناوین و درازگویی و مفصل نویسی در انشای منشیان .3

 حذف افعال بدون قرینه .3
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 رواج زبان ترکی  .3

ل نویسی که از ویژگیهای زبان شناسی قرن پنجم و قرن های ششم تا دهم محسوب می شود که البته جزو مشکو .41

 (943. مایل هروی، ص. رک.)رسم الخط نیست

مسائل اخالقی، عرفانی، تفسیر قرآن، تراجم احوال، مسائل علمی و : تنوع موضوعی در نوشتن مکتوبات از جمله .44

 تاریخی و دیگر موضوعات

 بحث

ت نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی یکی از منشآت مهم و ارزشمند است که در اواسط قرن نهم هجری کتابت منشا

چهار مکتوب در این مجموعه انشای همین نصراهلل بن . شده است و مکاتبی از قرن ششم تا قرن نهم هجری را شامل می شود

 .عبدالم من است که به آن اشاره خواهد شد

 :مع و کاتب مجموعهمعرفی جا

و آثار او اشاره کرده اند به شرح زیر ( جامع و کاتب مجموعه)منابعی که در آن به نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی 

 :است

چنانکه سعید نفیسی هم در تکملۀ تاریخ نظم ونثر خود ذکر کرده است،  ،نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی .4

تدوین کرد و بدین واسطه به شاهرخ تقدیم ( وزیر ال  بیک)هشتم بوده که مجموعه خود را برای ناصرالدین از نویسندگان قرن 

 (. 333. ص: 2ج. 4911نفیسی، . رک.)نمود

، نصراهلل بن 3361عالمه شیخ آقا بزرگ طهرانی نیز در جلد بیست و سوم کتاب الذریعه الی تصانیف الشریعه، شمارة  .2

نصراهلل بن عبدالمؤمن المنشی »: نویسندگان قرن هشتم و اوائل قرن نهم معرفی می کند عبدالم من را در زمرة

( 243سنا)له مجموعه منشآت و مکاتیب و فرامین و مناشیر و غیرها فی طهران. من القرن الثامن و اوائل التاسع السمرقندی

فریدون عکاشه و : مثل. ه نفسه و منشآت من غیرهتحتوی المجموعه منشآت.اوائل الرقرن التاسع و یحتمل ان یکون بخطه ایضاً

ملک اختسان و خواجه نعمان الدین و الجامی و غیرهم و رساله الکواکب الدریه فی منافب الحیدریه من انشاء برهان الدین 

 «.ابواسحاق الکرمانی و العرائس للوطواط

سخن می گوید که وی از ندیمان و خواند میر در کتاب حبیب السیر خود از شخصی به نام خواجه عبدالم من  .9

ظاهراً کاتب این مجموعه پسر همین عبدالم منی باشد که خواند میر از آن سخن . منشیان خاص در بار ال  بیک بوده است

با این مطلب می توان گفت او به واسطۀ جایگاه پدرش توانسته به دربار راه ( 93. ص :1، ج4931خواندمیر، . رک)گفته است

 -66. ، صص4939منوچهری و اورجی، . رک)واسطۀ خواجه ناصرالدین وزیر  مجموعه خودرا  به شاهرخ تقدیم نماید یابد و به 

63) 

شرح شواهد »اثر دیگری از نصراهلل بن عبدالم من را نام می برد به نام ( دنا)در فهرست دست نویس های ایران .1

و شرحی است بر شواهد کتاب مطول فی شرح تلخیص المفتاح  که این اثر به زبان عربی در بالغت نوشته شده است« المطول

ق کتابت شده و .334محفوظ است که در ربیع الثانی  4433نسخه ای از این کتاب در کتابخانۀ مرعشی قم به شمارة . تفتازانی

در . ق.332رجب ، به خط نستعلیق، در 993نسخۀ دیگر آن در کتابخانۀ مدرسه صدر بازار اصفهان به شمارة . برگ دارد 33

 (324. ص: 6،ج4933مصطفی درایتی، : ک.ر)برگ موجود است 411

 :معرفی نسخه

مجموعه ای است از مکتوبات و مراسالت و منشور هایی که از قرن ششم تا اواسط  ،منشآت نصراهلل بن عبدالم من

شده، که او در نیمه اول قرن نهم  جمع آوری( نویسنده قرن هشتم)قرن نهم را شامل می شود و توسط نصراهلل بن عبدالم من

این نسخه ابتدا در تملک مهدی بیانی بوده و بعداً به کتابخانۀ مجلس شورای ملی تقدیم شده و اینک . آن را کتابت کرده است

 . س در آن کتابخانه بر جای مانده است.س 243با شمارة 

سطر می 29فحۀ آن کامل و مشتمل بر ص 431صفحه است که  436برگ و  33این مجموعه در قطع بیاضی، شامل 

 . خط آن نستعلیق ابتدایی و جلد آن تیماج مشکی یک الیی است. باشد
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آغاز آن دیباچه ای است که نصراهلل بن عبدالم من آن را انشا کرده و انجام آن  .آغاز و انجام این مجموعه افتاده است

 .است رساله ای است به نام نزهه المسرور که معلم یزدی م لف آن

این مجموعه رقم و تاریخ ندارد ولی طبق شواهدی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، می توان گفت بین سال های 

 .ق کتابت شده است.313ق و .341بین سال های 

از ویژگی های مهم این مجموعه مشکول نویسی است که کاتب به صورت موردی، برخی کلمات را بر اساس لهجه 

 .شکل داده استرایج آن زمان 

 :نقد و تحلیل محتوای مندرجات مجموعه

از کاستی های این مجموعه می توان به نداشتن . نامه و مکتوب و منشور و رساله را در بر دارد 31این مجموعه 

ه کتابت شده است، زمان نگارش بقی 311ترقیمه در پایان نا مه ها اشاره کرد که به جز فتح نامه دهلی که در شعبان سنۀ 

عالوه بر آن بسیاری از مکتوبات بدون نام نویسنده و حتی عنوان مکتوب . مکتوبات را باید بر اساس شواهد تاریخی آن حدس زد

 .و نیز بدون نام گیرنده نوشته شده است

از آن جایی که مکتوبات این مجموعه شامل قرن های ششم تا نهم هجری است می توان مندرجات آن را براساس 

 :ا تقسیم نمودمولف آن ه

 (جامع و کاتب مجموعه)چهار مکتوب به انشای نصراهلل بن عبدالمؤمن منشی سمرقندی( الف

در دیباچۀ این مجموعه که حمدله و بسمله آن افتاده است، نصراهلل بن  :(2-4متن منشآت، ص . رک)دیباچه .4

 :ده استعبدالم من که از کاتبان قرن هشتم و اوایل قرن نهم است به نکاتی اشاره کر

 از برای عالی جناب آصفی مآب،»این مجموعه را چنان که خودش گفته است به واسطۀ خواجه ناصرالدین وزیر. ..

تقدیم « آنک شاه اختران، رخ بر آستان او دارد»و به شاهرخ « به تحریر آوردم.. .خالصۀ زمرة بشر، خواجه ناصرالدوله والدین

ق، سال .313، یعنی شروع حکمرانی ال  بیک و )ه .341مجموعه در بین سال های  نموده، بنابراین می توان پی برد که این

 .کتابت شده است( 411. ، ص4996بارتولد، . رک)فوت خواجه ناصرالدین وزیر، وزیر ال  بیک  

  هدف جمع آوری آن را متفرق بودن این مکتوبات در مسوّدات دیگر خوانده است و نیز اینکه این صحیفه منشآت

اما . و افاضلی را شامل می شود که در عالم مشهورند و چنین سخنانی غذای روح است و هر طبع لطیفی به آن میل دارد اکابر

 . ظاهراً هدف اصلی تقدیم کردن به شاه زمان و کسب اسم و رسم بوده است

 و از صحیفه ای صفحه از هر شهری بهری و از هر کتابی بابی و از هر نسخه ای رقعه ای »: چنان که کاتب نوشته است

 .این مطلب به اثبات می رسد که مکتوبات این مجموعه از نظر موضوع  متفرق و پراکنده است. «ای اختیار و انتخاب کردم

این نامه : (33 -34متن منشآت، گ. رک)4منشور سلطنت کرمان از محمد بن مظفر به فرزندش شاه شجاع .1

 :اثبات می کند که

 سیرجان، والیت اربعه، کوبنان، راور، بافق، بهاباد و بلوک : نشاهان تا سواحل هند و توایعسلطنت کرمان از سرحد کرما

 .هرموز و کیج و مکرانات را شامل می شود: اقطاع

 به دست محمدبن مظفربود( آخرین پادشاه ایلخانی)سلطنت کرمان در عهد ابوسعید بهادر خان. 

 و این مطلب ویژگی دوران سلطنت «ل گستری رفیق کرده استهنرمندی را با عد»:در مورد شاه شجاع می گوید که ،

تاریخی هم دورة شاه دیگر چنانکه در منابع . شاه شجاع را که به هنر و ادب اهمیت زیادی داده می شد، به اثبات می رساند

 (413. ص ،4933پژوهش دانشگاه کمبریج، . رک)شجاع را پر بارترین و درخشان رین دوره ادبیات فارسی خوانده اند

 نصب و عزل بزرگان عرصۀ دین : در این مکتوب می توان به وظایف دیوانی آن عصر به عنوان  حاکم پی برد، از جمله

و دولت و تمام مباشران اعمال و اشغال آن حوزه، تعیین مناصب و واگذاری کلیه امور شرعی و دیوانی در آن والیت، همه 

                                                           
1
(221.ص:11،ج1389درایتی،.رک)- 
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ینان تحت اوامر حاکم هستند، تعیین کوتوال، حفظ قالع و ضبط حصون، صیانت از لشکریان مغول و تاجیک و اعراب و صحرانش

 .اموال و کلیۀ افراد آن دیار

 وصایای امیر محمد به شاه شجاع در روش مملکت داری صحیح برای مصون ماندن سلطنت از انقراض از جمله :

و نهی از منکر، پیروی از رسوم جهان داری و آیین  پیروی از شریعت محمدی و استمرار به عمل به امور دینی، امر به معروف

سلطانی، واگذاری امور به افرادی که زیردستانشان از آن ها متضرر نشوند، هراسمند کردن عمال والیات از سطوت خویش تا 

ندة ناامنی، روشن کن.  تعدی و تجاوز به رعیت نکنند، دوری از خطابات شدید با رعایا برای  ایجاد آرامش و رفاه در سلطنت

چنانکه در منابع دیگر مربوط این دوره . مشوش بودن اوضاع و خودسری کارگزاران و عدم ترس آن ها از حکومت مرکزی است

و استبداد ها وخودکامگی های  را به دلیل کشمکش های مداوم شاه شجاع با برادرانش بر سر دست گرفتن قدرت و نیز تعصبات

 (3/22. ، ص4939کتبی، . رک) سیاسی می دانندمحمدبن مظفر، دورة نابسامانی 

 :(413-413متن منشآت، گ . رک)حکم تولیت به دستور امیر تیمور گورکان برای خواجه جمال الدین افضل .9

در این نامه قصد تیمور در ابتدا منصب شیخی و تولیت اوقاف تمام خیرآباد بخار و نصف خیر آباد سمرقند بوده است که به 

 :در این نامه ثابت می شود که. کی این وصیت میسر نمی شوداقتضای قضای فل

 چنانکه در منابع هم اشاره شده است حکومت های «به استقالل، جهان مسخر کرد»:دراین نامه گفته شده  که تیمور ،

ور همه از محلی و امارت نشین هایی که بعد از سقوط مغول هر یک در گوشه و کنار به طور مستقل قدرت گرفتند با ظهور تیم

 ( 44. ، ص4933پژوهش دانشگاه کمبریج، . رک)میان برداشته شد و کل جهان توسط یک قدرت واحد اداره شد

  در این نامه علت ممتاز بودن تیمور نسبت به دیگر خواقین را تعلیم سادات، احترام به مشایخ و اکرام صوفیان و توجه

این مطالب نیز . حیای اراضی موات و شناخت مقادیر اهل استعداد می داندبسیار او به بقاع و نیز تأسیس مدارس و مساجد و ا

همچنین توجه به زمین ها و کشاورزی و نیز . در منابع آمده است که تیمور برای کسب حمایت به مشایخ احترام می گذاشته

و هنرمندان را از مناطق فتح معماری و تاسیس مساجد در دورة تیموری که بیشتر آن مربوط به خود تیمور است که استادان 

شده به سمرقند می آورد و  نمونه آن ساخت مسجد بی بی خانم در سمرقند است که نشان از شکوفایی و اوج تکامل هنر 

 (434-413. همان، ص. رک)معماری توسط تیمور دارد 

 که منظور از بنای عالی،  «از برای اعالی این بنای عالی به اتمام رسید»اشاره شده که در شهر کش به اشارت تیمور

است که در منابع آمده است که تیمور برای ساخت این بنا از بهترین و حرفه ای ترین ( سبزوار)معماری کاخ تیموری در کش

 (همان. رک.)هنرمندان به ویژه هنرمندان مرکز و جنوب ایران استفاده کرده است

 ف محصول خیرآباد سمرقند را مصرف کند و حکم تولیت و الدین افضل، نص لدر این نامه اشاره می شود خواجه جما

 .منصب شیخی اوقاف مدرسه و خانقاه شجاع الدین امیر زاده محمد سلطان را نیز به او تفویض کرد

 نصب و عزل متولیان و عمال به صالح دید رای صاحب منصب، رسیدن این : وظایف این منصب به این شرح است

حفادش، گسترش عمارت و نیز تکثیر محصوالت وقف شده، عزل مباشرانی که از دیانت برخوردار منصب بعد از او به اوالد و ا

 .نیستند

 یاری و مساعدت شخص : وظایف سالطین و امرا و اعیان و اصحاب دیوان و مباشران و عامه رعایا در قبال این منصب

 .ر شده است برای نصب این مقاممنصوب، انجام وظایف تکریم او، اعتماد به طغرای سلطانی و حکمی که صاد

این مکتوب در روز پنجم ماه رمضان از  (:413 -413متن منشآت، گ. رک)جواب رسالة میمیه فریدون عکاشه .1

 .سمرقند نوشته شده است که با استدعاء عفو و اغماض را طلب می کند

 : چهل مکتوب از فریدون عکاشه. ب

جالل الدین مسعود شاه و شیخ .ن و منشیان دو شاه اینجو یعنیجالل الدین فریدون معروف به عکاشه از مترسال

منشآتی از او برجای ( 33. ، ص4936قاسم غنی، . رک. )او از جمله شاعران و نویسندگان قرن هشتم است.ابواسحاق اینجو است

 بن عبدالم من در مجموعه منشآت نصراهلل. ، در کتابخانۀ مجلس شورای نگهداری می شود423334مانده است که به شمارة 
                                                           

1
(1391جمشیدیان،.رک)تصحیحشدهاست1391اینمجموعهدرتابستان- 
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عالمه شیخ آقا . مکتوب ان در نسخه منشآت عکاشه  نیز ضبط شده است 41چهل مکتوب از عکاشه وجود دارد که از این میان 

فریدون عکاشه، جالل الدین منشی ملوک آل اینجو، من قرن ثامن له »»: بزرگ طهرانی در مورد این مجموعه چنین می نویسد

نخلیه و ایضاً  ،حدیدیه، ربیعیه، رحیقیه، فتح نامه، میمیه: یه فارسیه سمی بعضها به اسم خاص مثلمن المنشآت تاریخیه و ادب

 4«مکاتبات الی االشخاص فی التهامی و التعزیه مر بعضها بعنوانها الخاص

غیاث الدین کیخسرو، پسر (: 1-9متن منشات، گ . رک)1رسالة ربیعیه در مدح ملک غیاث الدین کیخسرو .4

 ( 31. قاسم غنی، ص.رک).فوت می کند 393محمود اینجو است که در  شرف الدین

جالل الدین از شاهان اینجو و (: 41-3. متن منشات،ص. رک) 9رساله ربیعیه در مدح جالل الدین مسعود شاه .2

. همان، ص. رک)کشته شده است 319رمضان  43پادشاهی کرد ه و در  311تا  396حکمران فارس است که در سال های 

در پایان این رساله قصیده ای در مدح جالل الدین سروده است که به گفتۀ سعید نفیسی ( 262. ص: 4؛ حافظ ابرو، ج423

عکاشه در ساختن قصاید مصنوع و موشح دست داشته و نمونه نثر او دو قصیدة ربیعیه و رحیقیه اوست که مقدمه ای منشیانه 

 (241. ص ،4969نفیسی، . رک.)به نثر بر آن ها نوشته است

در متن این پیروزی را خطاب به سلطان غیاث الدین : (44-41متن منشآت، گ. رک)در شرح صعود به قلعة سپید .9

بر کوهی بلند واقع . فرسخ باشد1قلعه سپید قلعه ای در غایت استحکام و فسحت عرض و طول ان مقدار » .کیخسرو نوشته اند

 (321. ،ص4936غنی،)«راه آن بسایر پر پیچ و خم است. راوانی استشده و در حوالی آن  و در نفس ان نیز آب های ف

. این نامه در جمعه هفتم ماه محرم نوشته شده است :(49-42متن منشآت گ. رک)نامه التزام میم در تمام کلمات .1

 .که نمونه ای زیبا از مهارت ادبی عکاشه در استفاده از صنعت التزام است

با مطالعه متن نامه که این نامه از جانب جالل الدین است : (43-49همان، گ . رک)نامه ای در تهنیت فتح وظفر   .0

منظور از جالل الدین، همان جالل الدین مسعود  1و با مراجعه به عنوان این نامه در منشآت عکاشه و نیز رجوع به تصحیح غنی

 . شاه اینجو است

نامه ها نشان دهندة دانش باالی عکاشه  این: نامه هایی که در مورد اصطالحات علوم مختلف نوشته شده .1

این نامه ها به جز . نسبت به علوم مختلف و نیز مهارت ادبی او در به کار گیری این اصطالحات در نثری مصنوع و متکلف  است

 0 .اصطالحات استیفاء، در منشآت عکاشه نیز آمده است

 46-43متن منشات، گ . رک: فی مصطلحات منطقین 

 43-46گ . همان. رک: با و الحکمافی مصطلحات االط 

 43همان، گ . رک: فی مصطلحات االستیفاء 

 43-43همان، گ . رک: فی مصطلحات نحوتین 

 21همان، گ . رک. فی مصطلحات الصرفییین 

 92-94گ : همان. رک. نامه به طبیب االطبا 

خواندن متن برخی از این  با :نامه های بدون عنوان یا با عناوینی چون من انشائه و یا من منشآت رحمه اهلل .5

نامه ها می توان تا حدودی به موضوع ویا مخاطب آن ها پی برد ولی متأسفانه در قسمت دیگر از این نامه ها حتی با رجوع به 

 .:متن نامه هم نمی توان به واقعه تاریخی یا مطلب خاصی پی برد، در برخی از آن ها حتی به نام شخصی هم اشاره نشده است

 در متن این فتح را به جمال الدین شیخ ابواسحاق اینجو تبریک گفته اند :(29-22همان، گ. رک)فتح در تهنیت . 

                                                           
1
(7938.ش:3طهرانی،ج.رک)- 

2
توبدرنسخهخطیاینمک(.113-112.،صص1386غنی،.رک)یهتاریخعصرحافظبهتصحیحایننامهپرداخته؛درحاشقاسمغنی- 

(27منشاتعکاشه،گ.رک)،کتابخامهمجلسشورایملیکتابتشده12887منشآتعکاشه،ش
3
.رک)اینمکتوبدرنشخهمنشآتعکاشهنیزموجوداست(.124-119.غنی،صص.رک)قاسمغنیبهتصحیحایننامهپرداختهاست- 

(1منشاتعکاشه،گ
 
(111-119.،صص1386ی،؛غن175منشآتعکاشه،گ.رک)- 
 
(83گ:،طبیباالطبا71گ:،علمصرف73گ:،علمنحو91گ:،حکمت77گ:منشآتعکاشه،اصطالحاتمنطق.رک)- 
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 (23-29همان، گ. رک)نامه ای به محمد الدین که مسند قضای خود را از اصفهان به عراق منتقل می کند 

 آلخر از شیراز نوشته شده و در این فرمان در اول ربیع ا(: 23-23متن منشات، گ . رک)فرمان حکمی به نصره الدین

آن از جماهیر لشکر مغول، تاجیک، احشام شور، لورو تراکمه خواسته شده که از بغداد و بصره، لرستان، شیراز، شبانکاره، کرمان، 

و جزایر و تالفی کردن قصدی را که در برکناری خاندان شیخ (کیش)کیج و مکران همه مالزمت کنند تا برای گرفتن قیس 

 .ظاهرا منظور شیخ ابواسحاق بوده است.م السعید جمال الدین کرده شده متحد شونداالسال

 (.93همان، گ. رک)نامه ای که در جواب مفاوضه امام صدرالدین از جانب محمد طوسی نوشته شده است 

  شده و نامه ای در جواب تعزیت فوت پادشاهی که بعد از فوت ملک سعید عمید الملک بسطامی رخ داده است نوشته

. ، همان.رک)در آن به دو دُرّ یتیم اشاره می کند که منظور فرزندان این شاه است که از غم از دست دادن پدر محزون اند

 (11-19گ

  نامه ای که در دوازدهم محرم از محروسۀ شیراز نوشته شده به صدر الدین و به اطالع رسانیده که خواجه تاج الدین از

 (16-13همان، گ . رک.)ه برای تجدید دوستی واجب دیدم با او همنشین شومراه هرات عبور می کرد، بند

 (13-16همان، گ. رک)شوق نامه ای که در اوایل صفر نوشته شده در جواب مالطفه ای که رسیده 

 (31-13همان، گ. رک)استشهاد و خبری که بدعت  در یکی از والیات را به سلطان می رساند 

  فی دعوه ]این مکتوب در منشآت عکاشه با عنوان  :(31همان، گ.رک)لهو نوشته شدهنامه ای که در دعوت به مجلس

 ( 413منشات عکاشه، گ. رک)آمده است[ الی مجلس اللهو و الهزل

گ : همان.رک)4نامه ای که در جواب تعزیه نامه شیخ االسالم امین الدین نوشته شده در عزای محمود شاه .3

تقیم  به واقعه کشته شدن محمود شاه و نیز محل دفن جنازة او و در نتیجه یافتن سال اهمیت این نامه در اشاره مس (:23-94

 .نگارش نامه است

  قاسم غنی منظور از امین الدین را امین الدین کازرونی از عرفای معروف قرن هشتم می داند که منصب شیخی را در

ظ بوده و شعر فارسی را هم نیکو می سروده است و کثیری از بزرگان چون خواجو و حاف عفارس داشته و مورد احترام جم

 ( 33. ، ص4936غنی، . رک)منظور از محمود شاه را شرف الدین محمود شاه اینجو می داند

 سر مبارکش که به افسر شهادت متوج بود در پای عرش سای سیدجلساالرحمن »: در متن نامه اشاره شده است که

محمود شاه به اتهام  396در نیمه رجب : غنی این واقعه را چنین شرح داده که «.«بیر باشدقدوه اولیاءاهلل ابوعبداهلل الشیخ الک

در ( برادر هوالکو)اینکه یکی از اعقاب هوالکو را در خانه خود پنهان کرده و خیال دارد او را به سلطنت بردارد، به دست آرپاگاون

ز فرار کردند و سال بعد که آرپاگاون کشته شد، جنازة پدر را به پسران محمود بعد از کشته شدن پدر از تبری. تبریز کشته شد

 (36. همان، ص. رک. )شیراز بردند و در جوار مقبرة ابوعبداهلل شیخ کبیر دفن کردند

  دانست که محمودشاه کشته می شود 396با رجوع به منابع می توان تاریخ نگارش نامه را در حدود سال. 

از غرة »و « روز طرب رو نمود روزه به پایان رسید»: با رجوع به نامه: (99-92گ  متن منشات،. رک)در تهنیت عید .3

 .، منظور تبریک عید فطر و پایان ماه رمضان بوده است«غرای عید طرّة مشکین شب قدر برداشته اند

بعد از . ستدر عشر آخر شهراهلل الحرام به جالل الدین نوشته شده ا: (13-13، همان، گ .رک)منشآت فایقه الرایقه .45

 . تقدیم مراسم دستبوس، رفع مرافعه را خواستار است

 در این مکتوب جالل الدین با لقب سلطنت پناه خوانده شده که با توجه به گفته معلم یزدی در مواهب الهی که :

ین دو سلطان سلنت پناه را برای شاه شجاع و خالفت پناه را برای مبارزالدین محمد وضع کرده تا از ذکر القاب طوالنی ا

می توان گفت منظور از جالل الدین باید جالل ( 43. ، ص4926یزدی، . رک)بپرهیزد و حجاب ابهام را از پیش خواننده بردارد

 .باشد(فرزند سوم مبارزالدین محمد مظفر)الدین شاه شجاع 

                                                           
1
(81-78.،ص1386غنی،.رک.)قاسمغنیتصحیحنامهراآوردهاست- 
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و بیماری دو  عکاشه از ضعف. خطاب به جالل الدین نوشته است: (32-34متن منشات، گ. رک)در تهینت فتح  .44

 .ماهه خود خبر می دهد که او را در خانه منزوی کرده و نمی تواند به حضور سلطان برسد

منظور از ملک فارس (:  31-32همان، گ. رک)مکتوب به زبان ملک فارس به ملک معزالدین حسین هروی .41

به حکومت رسید و سقوط  392در معزالدین حسین مقتدر ترین سلطان آل کرت است که . است 4سلطان شیخ ابواسحاق اینجو

 (. 449-442. صص: 4، ج4996یزدی، . رک)مغوالن نیز در زمان وی رخ داد

 نخستین سلطان آل )در مقاله ای این نامه را با دالیلی در اتحاد میان این دو دوست برای مقابله با مبارزالدین محمد

دن متن نامه می توان گفت این نامه در مورد اتحاد و مقابله اما با خوان(. 34، ص4939اورجی و منوچهری، . رک)دانسته (مظفر

و غم این شهادت به ( وزیر سابق آل کرت)چیزی بیان نکرده است بلکه ابواسحاق در مورد شهادت خواجه شهاب الدین وزیر

 .معزالدین نامه نوشته است

 :1چهار نامه از ملک اختسان . ج

که درکل سطر های آن از التزام دست و پا استفاده  :(63-31شآت، گمتن من. رک)رساله ای به عماد فقیه کرمانی .4

است تا به قلم  کردهاین رساله را ملک اختسان از شعرا و نویسندگان قرن هشتم، به عماد فقیه کرمانی تقدیم . شده است

. دربار شاه شجاع بود عماد فقیه  از عارفان  غزل سرای قرن هشتم و مداح آل مظفر و ملک الشعرای. عنایتش تصحیح نماید

اختسان اوضاع نابه سامان زمان را بیان می کند که ترک و تازیک حمله ( 196. ، ص4933پژوهش دانشگاه کمبریج، . رک)

کرده اند در این زمان انشاء مراسالت رسمی را کنار گذاشته است و دوست ندارد برای مقام دوسه روزه دنیایی از کفار تتار و 

 .و منشیان برای گرفتن جایگاه و منصب انشاء می کنند مغول انعام بگیرد

 این نامه بیان گر رعب و وحشت و نا امنی و تشویش زمانه است که بر اثر حمله مغول به وجود آمده. 

   از گفته های اختسان  پی می بریم که نثر منشیان در قرن هشتم به تکلف و صنعت گرایش یافته و نعت های طویل

شاء رواج یافته و اوضاع نابه سامانی که از حمله مغول به وجود آمده در تفکر منشیان نیز اثر گذاشته و در و درازگویی در ان

منشآتی که »:نتیجه قوانین انشاء فراموش شده و منشآتی سست و بی اساس کتابت می شود چنانکه اختسان می گوید

 «بتوان به دست بلغا داد بیرون نمی آید

 ن خود آن قدر شهرت داشته است که تاج الدین ملک اختسان از هند به او نامه می عماد فقیه حتما در زما

 (364، ص4911نفیسی، )نویسد

این مکتوب در شرح فراق (: 34-63متن منشات، گ .رک)مکتوبی که خطاب به فالن الدین محمود نوشته شده .2

 .و دوری و نیز درخواست پاسخ نامه نوشته شده است

در این نامه اختسان  (:39-34همان، گ. رک)ملوک العلما مجد الدین نوشته شده مکتوبی که خطاب به ملک .9

این شخص را دوست و یار خود خوانده و اعالم کرده مدتی از هم بی خبربوده اند اما این بی خبری خللی در دوستی آنها 

 .در آخر نیز وصول به دوست را اعالم می کند. ایجاد نمی کند

 4939اورجی و منوچهری، . رک)و نامه قبلی را با احتماالتی به عماد فقیه خطاب کرده اند در برخی منابع این نامه ،

شیخ شیوخ االسالم، »در حالی که در این دو نامه نه نامی از عماد و نه القاب او را که در نامه های دیگر آمده( 33ص 

 .نمی توان یافت« خواجه ملک شیم وملک ملوک المشایخ، شیخ صاحب دست

شرح دوری و بی خبری از عماد و اینکه عماد : (31-36متن منشات، گ. رک)وبی در جواب به عماد الدینمکت .1

مدت طوالنی به او نامه ننوشته و حتی آشنایان هم خبری از وی نداده بودند اختسان گمان کرده بود عماد او را فراموش 

 .کرده تا اینکه نامه عماد به او می رسد

                                                           
1
مکتوبازفرمودۀسلطانمرحومشیخابواسحاق:154منشاتعکاشه،گ.رک- 
2
؛صدر635ص،1389افشینوفایی،.رک)بهروزایمانینامههایملکاختسانبهعمادرابراساسهمینمنشاتسمرقندیتصحیحنموده- 

(111،ص1389روحانی،
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این رساله در تهنیت خبر فتح و پیروزی نوشته شده  (:36-39همان، گ. رک)میر تیمور رساله ملک سنجری به ا . ح

 .است

  این مکتوب در دو فهرستی که از این مجموعه آورده شده یعنی جلد اول کتابخانۀ مجلس و جلد دوم نشریه کتابخانه

هذا مکتوب ارسله »ا بررسی متن نسخه که که ب. مرکزی دانشگاه تهران با عنوان نامۀ ملک سیستان یا ملک السنجری درج شده

یاد شده است و نیز با مطالعۀ متن مکتوب که عرض بندگی و ارادت و تبریک به تیمور است و « ...الملک السنجری الی السلطان

رد که تعلق دا( از رجال سلجوقی)در متن اشاره ای هم به سیستان نشده، می توان پی برد این نامه به خاندان مبارکشاه سنجری

از ابتدای به قدرت رسیدن تیمور هواداری خود را به او اعالم می کرده اند و مورد حمایت تیمور بودند نه ملک سیستان که 

منوچهری و اورجی، . رک.)همیشه یا تیمور عداوت و دشمنی داشته و تیمور مدام به آن والیت لشکرکشی می کرده است

 (32. ، ص4939

معین الدین محمد جامی از : (33-36متن منشآت، گ. رک)خواجه معین الدین جامینامه شیخ االسالم االعظم  . خ

این ( 243.، ص4969نفیسی،. رک)است که نسبش به پنج پشت به شیخ االسالم احد جامی می رسد 3ادبا و شاعران نامی قرن 

 .نوشته شده است( ظاهراً معزالدین حسین کرت)نامه در شرح فراق و دوری از معزالدین

این نامه در عشر اول محرم الحرام در جواب به (: 32-33متن منشات، گ. رک)ه خواجه نعمان الدین شیرازینام . د

 .یک حاکم نوشته شده

  در این نامه به اوضاع نابه سامان زمانه و جور وفساد و ظلم مردم و بی قانونی و ناامنی اشاره شده که با آمدن سلطان

 .آرام شده استجدید همه امور سامان یافته و اوضاع 

-32همان، گ. رک)نامه مرتضی اعظم سید مطهر حسنی شیرازی در جواب به خواجه تاج الدین سلمانی . ر

در این نامه سید مطهر جواب نامه تاج الدین را می دهد که ظاهرا در مورد فتح و پیروزی بودهو اشاره شده که سال (: 36

 .ودگذشته خواجه تاج الدین عزیمت به دیار ایران کرده ب

 محمدبن جهانگیر بن تیمور گورکان که )در این نامه اشاره شده که تاج الدین افتخار آل سلمان و وزیر محمد سلطان

 . است( 91. بارتولد، ص. رک)وفات یافت 313در 

   آل حسن یا سادات حسنی یکی از شاخه های علوی هاشمیان و از )سید مطهر خودش را نیز ساللۀ آل سید حسن

 .خوانده است( م دوم شیعیاننوادگان اما

 در این نامه به اوضاع نابه سامان و پرتشویش زمان نیز اشاره شده است. 

که به امر شاه شجاع برای سعدالدین انسی  منشور قضا، انشای خواجه شهاب الدین مسعود شیرازی . ز

یوان شاه شجاع را گردآوری سعدالدین انسی از علمای دربار شاه شجاع و کسی که د(: 414-33همان، گ . رک)نوشته شده

شاه شجاع اعالم می کند که ممالک محروسه به دست اعیان ( 232. ، ص4936غنی، . رک)کرده و مقدمه ای برآن نوشته است

مزین بوده اکنون این محدوده قاضی القضاه ندارد و مهمات دینی در تعویق مانده پس سعدالدین را به اجرای احکام دینی آن 

 د ممالک برمی گزین

  محدوده این منشور از عراق عجم تا کنار آب سند و از حد خوزستان تا نواحی خراسان و فارس و جمیع بالد و توایع و

 .مضافات ان است

  داشتن ذاتی کامل و شخصی فاضل و متدین، شهرت و آوازة  او زبانزد زمانه : ویژگی های دارنده منصب قاضی القضاه

به لباس عدل و کفایت مزین باشد، پیرو کتاب و سنت و اجماع امت، مجتهد به امور دینی،  باشد، به زیور علم و عقل متجلی،

 اقتدا به آثار انبیا و اقتضا به انوار خلفای راشدین ،آگاهی به احوال اهل تفسیر و شناخت راویان حدیث

 وقاف و وقف و محصوالت و پرداختن به امور ا: قضاوت و رسیدگی به امور شرعی و دنیوی مانند: وظایف قاضی القضاه

مناالت و مکرمت دیوان مظالم، تقدم و احترام روحانیون و علما، تعیین متصدیان و حکم امامت و خطابت وعامۀ لواحق دینی و 

مهام ملی، قطع و فصل خصومت ها، تحریر سجالتو توقیع و فرمان ها و قباالت و صدور حکم نامه ها، تقسیم بیت المال، حفظ 

 ه و جلوگیری ازضرب سکه های تقلبی، عقد و نکاح زوج ها، ثبت دفتر معامالت، عزل و نصب قضاهمهر طبله سک
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این نامه بدون عنوان (. 413-413متن منشات، گ . رک)نوشته شده است مکتوبی که به امیر زاده شاهرخ بهادر  . س

رزاده شاهرخ بهادر خطاب شده است و چند چراکه نامه به امی. است ولی احتماال از جانب تیمور نوشته شده به فرزندش شاهرخ

در این مکتوب تیمور از خطای یکی از افراد دربار شاهرخ . بار او را با عناوین فرزند و فرزند ارشد اکرم مخاطب قرار داده است

 .سخن گفته و اینکه وظیفه سلطان برای حفظ سلطنت و نیز استحکام قوانین مجازات افراد سرکش است

این (: 429-424گ. ، همان.رک)انشا شده استکه توسط جالل الدین شاه خوافی  یف وقلمرساله مناظرة س . ش

 .مکتوب نشان دهنده توانایی باالی جالل الدین شاه در کاربرد صنایع ادبی است

وطواط صاحب دیوان اتسز خوارزم : 4رساله عرائس الخواطر و نفائس النوادر که رشیدالدین وطواط نوشته است . ص

، ص 4911؛ نفیسی، 922. ، ص4939زرین کوب، . رک)مداح او بوده و او را بزرگترین ادیب قرن ششم خوانده اند شاه و کاتب و

، منشآت فارسی وطواط را به نام عرائس (م لف دستور دبیری)معین الدین سیدیه االئمه محمدبن عبدالخالق میهنی ( 312

 ( 36-13، صص4931وه، دانش پژ. رک)الخواطر و نفائس النوادر گردآوری کرده است

زین (:  493-493متن منشات گ. رک)مکتوب سلطان زین العابدین بن شاه شجاع به امیر تیمور گورکان . ض

اما زمانی که . او موقع رسیدن تیمور از پایتخت خود فرار کرد. العابدین فرزند شاه شجاع است که در شیراز جانشین پدرش شد

، 4911نفیسی، . رک)بود تیمور او را نجات داد و قول داد که انتقام او را از منصور بگیرد او به دست منصور در قلعه سپید زندانی

این نامه در سادس عشر ذی الجه در تهنیت فتح مازندران و استدعا و خواهش از تیمور برای اینکه منصبی هم ( 23/31/32. ص

خصی را که برای این استدعا نزد تیمور فرستاده مورد به گوش زین العابدین رسیده که ش. به زین العابدین بدهد نوشته شده

 .قبول تیمور بوده و تیمور درخواست را قبول کرده

انشای برهان الدین این رساله   (:433-413متن منشات، گ. رک)رساله الکواکب الدریه فی مناقب الحیدریه . ط

ه با آن ها هم صحبت می شود و از آداب و در این رساله ابواسحاق کسانی را مالقات می کند ک. است ابواسحاق کرمانی

 :از جمله. از این نامه می توان به آیین و رسوم و رهبران فرقه حیدریه و نیز عقاید آن ها پی برد. رهبرشان سوال میکند

 حیدرزاوه کسی است که فرقه حیدریه به او نسبت داده . سلسلۀ ارادت آن ها به شیخ قطب الدین حیدرزاوه  می رسد

به همین مناسبت آن محل را تربت حیدریه می . در زاوة خراسان در گذشت 643و از مشایخ قرن ششم است که در ا. شده

آنها در تمام امور و معاد و معاش حلقه به گوش حیدرزاوه هستندو سرحلقۀ این زنجیره را  .(31. ، ص4936غنی،.رک)نامند

 .قطب الدین حقماق می دانند

 ترک ریا و خود بینی، از لباس عادی استفاده نمی کنند،  تجرد از مقامات بلد ان : ن نامهآداب و آیین حیدریان در ای

هاست، دنیا را به هیچ می شمارند، سرو صورتشان برهنه است ولی باطنشان به گوهر معنی آراسته، به لقمه ای که فقط مده 

  .ی دانندشان را ساکن کند اکتفا می کنندو فقر و تهی دستی را از خصوصیات خود م

در این نامه ابتدا از  (:464 -436متن منشات، گ . رک)رساله قلندریه انشای خواجه بهاءالدین احمد سمنانی . ظ

از این جهتم »:فرقه قلندری و رهبرشان قطب الدین حقماق سخن می گوید و بعد از وصف ویژگی های قلندریان می گوید

 .در را تکبیر می گویدو در پایان نیز روح بابو شهاب قلن« حیدری خوانند

 می توان نتیجه گرفت حیدری شاخه ای از قلندری است که عالوه بر ( قلندریه و حیدریه)از این مباحث در این دونامه

 .آن که خصوصیات و آداب آن ها در هر دو نامه یکی است بلکه رهبر هر دو فرقه قطب الدین حقماق است

  و باطنی قلندریان و حیدریان سخن گفته اند که این خصوصیات با در این رساله ها از آداب و خصوصیات ظاهری

طایفه ای از صوفیان مالمتی : چنانکه غنی در مورد قلندریه چنین نوشته است. خصوصیاتی که در منابع آمده است یکی است

فقط واجبات دینی  که طریقه ان ها پشت پا زدن به آداب و عادات، رها کردن  تقید به رسوم مجالسات و مخاطبات، انجام

ازجمله نماز و روزه، مباحات را انجام می دهند، به سختگیری های شریعت مقید نیستند، در زهد و ترک دنیا افراطی نیستند، 

                                                           
1
(1338تویسرکانی،.رک)ایننامههابهکوششقاسمتویسرکانیچاپشدهاست- 
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از تمایزات قلندریه با مالمتی یکی اینکه خود را به هر لباس . بیشترین چیزی که به ان اهمیت می دهند پاکی دل است با خدا

 (333 -333. ، صص4936غنی، . رک.)آوردند و دوم تراشیدن موی سر وابرو و ریش و سبیل ان ها بودو هیئتی در می 

این نامه از طرف تیمور به محمد بهادر نوشته شده در شرح   (:463-462متن منشات، گ. رک)فتح نامه دهلی . ع

 .دیگر آن توسط بهادرچگونگی فتح دهلی و رساندن آوازه این فتح به فارس و یزد و تمام اقطاع و بلوکات 

 این کلمه درست خوانده نمی شود ولی از آنجا که  ،«فرزند میر یا پیر محمد بهادر بداند»:در ابتدای نامه نوشته شده

احتماال  ،تیمور دو فرزند به نام محمد داشت یکی محمد سلطان پسر جهانگیر پسر تیمور و دیگری پیر محمد پسر عمر شیخ

سالگی به حکومت فارس به جانشینی پدر می نشیند 46شیخ باشد که به دلیل فوت پدرش در منظور پیرمحمد فرزند عمر

 . چراکه تیمور در این نامه از محمد بهادر می خواهد که حکام فارس و یزد را از این فتح با خبر کند( 133: 4، ج4962یزدی، )

 غالمانش (نخستین فرمان روای مسلمان هند)هتیمور علت قصد فتح دهلی را اینگونه بیان می کند که بعد از فیروزشا

 . دست تعدی و غارت به سلطنت زدند و همین آشفتگی حکومت باعث شد ما قصد دهلی کردیم

  گفته است311زمان این حمله را شعبان سنه ،. 

 در این زمان سلطان محمود والی دهلی بوده. 

 م خانو محمدخان معرفی می کندسرداران لشکرسلطان محمود را ملو خان، طغان خان، صفرخان، قوا. 

 البته اشاره می کند  .نتیجه فتح  گرفتن دهلی و شکست سلطان محمود و  اسیر کردن همه افراد و رجال آن جا بود

 . که  سلطان محمود و ملو خان فرار کردند

 د حاکم سربداران شاید خواجه علی موی .کسی که فرستاده شد تا خبر فتح را به بهادر بدهد، خواجه علی خوانده شده

سبزوار را مراد باشد چراکه زمانی که امیر ولی قصد تسخیر سبزوار را داشت خواجه علی از تیمور کمک خواست و این امر باعث 

 (.33. ، ص4933پژوهش دانشگاه کمبریج، . رک)شد خواجه علی تا پایان به تیمور وفادار باشد

این رساله بدون عنوان و نام م لف در پایان (:  431-439ت، گمتن منشآ. رک)4الرساله الموسومه بنزهه المسرور . غ

  .این مجموعه آورده شده که انجام آن هم افتادگی دارد

 معلم یزدی عالم و محدث فقیه قرن . این رساله  تالیف معین الدین علی بن جالل الدین محمد معلم یزدی است

 .وفات یات. ق 333هشتم است که در 

  اما براساس  1ساله در موضوع شب زفاف شاه شجاع است یا مبارزالدین محمد آراء مختلفی استدر مورد اینکه این ر

اینکه در این نامه لقب سلطنت پناه ذکر شده و گفته معلم یزدی در مواهب الهی که قبال از آن صحبت شدکه لقب سلطنت پناه 

 . فت این رساله متعلق به شاه شجاع استمی توان گ(  شرح نامه فایقه الرایقه. رک)را برای شاه شجاع می داند

 پس از وفات این . زن اول شاه شجاع فوت می کند و شاه شجاع به سوگ او می نشیند ،ق333در سال  :شرح ازدواج

در شیراز موالنا اعظم قاضی اسماعیل عقد نکاح آن ها را بسته بود، روز چهارشنبه  333زن شاه شجاع با خانزاده کاشی که در 

حاصل ازواج با این زن سیده یک پسر، سلطان زین العابدین و دختری که بعد ها به عقد . ازدواج می کند 333شعبان دوازدهم 

 (434-463. ؛ کتبی، صص419، گ212مواهب الهی، نسخه خطی ش. رک. )شاه منصور در می آید می باشد

 نتیجه 

از مهم ترین . در تکمیل پژوهش های تاریخی ایفا می کند آثار مکتوبی که از قرون گذشته بر جای مانده است نقش ویژه ای را

بیشتر این مکتوبات به دوران . این مکتوبات نامه ها و ترسالتی است که توسط منشیان و دبیران و فضال نوشته شده است

حوادث زمان خود  چراکه پادشاهان و حکام و رجال این دوره عالقۀ بیشتری به نوشتن فتوحات و. مغوالن و تیموریان تعلق دارد

                                                           
1
قاسمی.رک)ردکهبهتصحیحمحبوبهقاسمیایمچهرسیدهودرپیامبهارستانچاپشدهاستاینرسالهدرنسخههایمختلفیوجوددا- 

(292-266.،صص1391ایمچه،
2
قاسمیایمچه،.رک)درموردآرایمختلفدرناماینرسالهونیزموضوعآنونیزنسخههاییکهاینرسالهدرآنهاضبطشدهاست- 

(268-266.،ص1391
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نشان می داده اند و این امر به علت گسترش کشمکش های سیاسی بر سر قدرت و فتوحات زیادی بوده که در این دوران رخ 

 . بنابراین مکتوبات مربوط به این دو دوره موثق تر و مورد اعتمادتر از دوره های دیگر خواهد بود. می داده است

 من المنشی السمرقندی، به عنوان یکی از منشات بر جای مانده از دورة تیموری نقش به مجموعه منشآت نصراهلل بن عبدالم

مکتوبات این مجموعه از قرن ششم تا اواسط قرن نهم را شامل می شود و می توان . سزایی در بررسی های تاریخی ایفا می کند

فتوحات، کشمکش ها و منصب دیوانی، محدوده گفت منبع بسیار مهم و ارزشمندی برای شناخت رویداد های سیاسی از جمله 

آیین مملکت داری و نیز شناخت القاب رایج برای هر منصب، اصطالحات علوم  ،نظام وقف و اوقاف ،جغرافیایی سلطنت ها

 .مختلف، فنون انشاء، همچنین تأثیر گذاری ادبای ایران بر ادیبان کشورهای دیگر مثل هند، خواهد بود

از  ،حوادث دوره مغوالن، دورة تیموریان و از جمله خاندان اینجو و مظفریان به دلیل مکتوبات اخوانی عکاشه بنابر این آشنایی با
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  ساختاری ژاک دریداپسا یشناخت بازخوانش اشعار سهراب سپهری در چارچوب جامعه

 (صدای پای آب :مطالعة موردی)

 یچرات یسیع

 شناسی فرهنگی دانشجوی دکتری جامعه

 مهر یحیی برزین

 اسالمی واحد شهرکردکارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 

 دهیچک

ماند، زیرا تنها یک است؛ در این حالت انسان اسیر ساخت نمی در نظر دریدا جامعه همچون زبان قابل تقلیل به نوشتار

/ اندیشۀ دریدا عموماً با سه واژة تفاوت . شودرو میمدلول خاص از دال بر نمی آید و نشانه و جامعه با واسازی روبه

های پساساختارگرای دریدا در ی تبیین نشانهوجو جستاین مقاله در . گرددو واژه مداری تبیین میتفاوط، واسازی 

ان تفاوط از یبا جر یادیگاه شاعرِ نقاش تا حد زیاشعار سهراب سپهری به این نتیجه رسید که اشعار سپهری در جا

مداری حاکم بر ساخت زبان و جامعه واسازی نظر دارد، از واژه  شناس مد جامعه لسوف ایگاه فینوعی که دریدا در جا

 .نمایدمی

 .تفاوط، صدای پای آب سپهری، ژاک دریدا/ سم، تفاوتیمدرن تپس :هادواژهیکل

 :مقدمه

مدرنیسم و پست مدرنیسم با پرده آهنین از هم جادا  »:می نویسد "به سوی مفهوم پست مدرنیسم"در  4ایهاب حسن

« .تنی اساات و فرهناگ بااه روی زمااان گذشااته،حال و زمااان آینااده گشااوده اساات نمای شااوند زیاارا تاااریخ یااک لااوح بازنوشاا 

نمایاند، در عاین   جامعه بسان منشوری است که بسته به جهت دید مخاطبانش، تصویری از خود را بازمی( 411: 4931یزدانجو،)

از این رو در بررسی تلفیقی . دهدتر و رساتر نشان می  ای را کاربردی حال که جایی برای طرد سایر نظریات مطرح نیست، نظریه

 .و تحلیلی نیز باید چارچوبی را جُست که بهترین کارکرد را در پژوهش داشته باشد

پاردازد،   این مقاله که به بررسی شعر بلند صدای پای آب سهراب سپهری در چارچوب اندیشه پساساختاری دریدا مای 

شود که بطور فلسفی مهمترین شخصیت پساساختارگرایی محسوب   میاین دیدگاه را به این دلیل مناسب دیده است که دریدا 

در ... دریدا زبان را به نوشتار تقلیل می دهد». و بعضاً اجتماعی به بررسی زبان و ارتباط ساختارهای زبان و جامعه پرداخته است

« .ادهای اجتماعی ساخت زدایی می کناد در واقع او از زبان و نه... این معنی نوشتار دیگر ساخت نیست که انسان را محدود کند

 (349: 4939ریتزر، )

اساسی مطرح در پست مدرنیسم دریدا را در خود دارد کاه هماناا     رسد اشعار سپهری جوهره از سوی دیگر به نظر می

ست با سااخت  تفاوت گذاشتن میان مدلول هاست که با تعلیق همراه است و نیز با نوعی گریز در برابر محدودیت زبانی و همراه ا

 .شکنی و به عبارتی دریدایی واسازی در برابر واژه مداریِ رایج است

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در قالب تعریف دریدا از پست مدرن و خصوصا پساساختارگرایی، وجاه  

 تشابه اندیشه سپهری در اشعارش با تفکر پست مدرنیستی دریدا چیست؟

 .ش شعر بلند صدای پای آب به عنوان مورد مطالعه بررسی می گرددبرای پاسخ به این پرس

 :پست مدرنیسم( الف

استفاده کرد و سپس  9از واژه پست مدرنیسم. م 4331در دهه  2برای نخستین بار هنرمند انگلیسی جان واتکینز چاپمن

اما سرآغاز این اندیشه را باه  ( 491: 4934، بیرامی. )در سراسر قرن بیستم استفاده و اشاعه شد 4در علم توسط آرنولد توئین بی

                                                           
1 -Ihab Hasan 

2 - John Watkins Chapman 

3 - Postmodern 
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تفسیر نیست انگارانه نیچه از حقیقت، به عنوان تفسیری خودساخته و اعتباری که تابعی از اراده نفسانی بشر است، نسابت مای   

باه ناام    2در عین حال اصطالح پست مدرن به ویژه پس از انتشار کتاب ژان فرانسوا لیوتاار (  499-491: 4934بیرامی، . )دهند

  (23: 4939الیون، .)وضعیت پست مدرن در علوم اجتماعی کاربرد عمومی یافت

ی پست مدرن و نیز حدود کاربرد آن توسط متفکاران پسات مادرن ارائاه شاده       های مختلفی از واژه ها و قرائت برداشت

ی بای   پسات مادرن را باه منزلاه    »لیوتاار . (439: 4933اصاغری،  )دانناد   را پایان تاریخ می  ، واتیمو و فوکویاما آن9بودریار. است

لاش،  )را محدود به قلمارو فرهناگ دانساته     لَش آن ( 31: 4933لیوتار، )« کند توصیف می 1ها اعتقادی و عدم ایمان به فراروایت

 ( 29: 4933نجومیان، . )داند های متکثر می ای آشوب زده از جهان را  منظره هیل آن و مک( 43: 4939

نه سنت را یکساره  »این اندیشه . معنی بازگشت به سنت و یا به وجه غلیظی مدرن تر شدن نیست پست مدرن بودن به

هیچ حد فاصل دقیقی میان سنت و مدرنیته، یاا مدرنیتاه و پسات مدرنیسام     ... می ستاید و نه مدرن را یکسره محکوم می کند

 (6: 4931یزدانجو، )« وجود ندارد

ن حقیقتی وجود ندارد که مجزّای از منافع ایدئولوژیکی انسان باشاد بناابراین   کنند چو ها استدالل می پست مدرنیست»

هاا بایاد پیوساته باا آن      گسستگی دانش یک هنجار بوده و تکثرگرایی دائم فرهنگ نیز صرفا یک حقیقت واقعی است که انسان

در مدرنیسام باین   ». باه تفکیاک دارد  در واقع تمایز میان مدرن و پست مدرن ریشه در نگرش ( 44: 4934ترنر، )« .روبرو شوند

شاوند و باه    های اخالقی، اجتماعی، فرهنگای، اقتصاادی از هام جادا مای      دهد و حوزه های مختلف جامعه، تفکیک رخ می حوزه

 (3: 4939لش، )« .شوند ها دوباره درهم شده و تفکیک زدایی می رسند سپس در پست مدرنیسم این حوزه استقالل می

اساساا  »خاود را نمایاان سااخت،    4361توسط دریدا طرح و در اندیشه فلسفی پست مادرن دهاه   پسا ساختارگرایی که 

یزدانجو، )« .کوششی در جهت واژگونی منطقی بود که یک نظام فکری خاص به آن وسیله نیروی خویش را حفظ و ابقا می کرد

تلقی می گردد، همانگونه که مرز مشخصای در   از این رو پسا ساختارگرایی دریدا نوعی ورود به پارادایم پست مدرن( 93: 4931

میان آرای اندیشمندان پست مدرن در تعیین حدود اندیشه دیده نمی شود و اندیشه  به هر نحوی گارایش باه تفکیاک زدایای     

 .دارد، فیلسوف یا جامعه شناس تلقی نمودن دریدا و فلسفه یا جامعه شناسی بودن اندیشه اش نیز مشمول آن است

 :اندیشه پست مدرن دریدا و( ب

هاای پسات مادرن مای     و از مهمترین شخصیت 6را برجسته ترین شخصیت پساساختارگرا( 2111 -4391)3ژاک دریدا

معتقد است که تفسیر نشانه استمرار معنای چیزها در ارجااع بای پایاان دال هاا باه یکادیگر       »او  (243: 4932سیدمن، .)دانند

ر این باور است که معنای نشانه چندآوایی و متغیر است و همین عدم ثباات در معنای   و ب( 461: 4931و براویت،  نرمیل)«.است

هرچند افکار او در مورد نشانه مبتنی بر ساختارگرایی و زبان است اما از مرزهاای آن فراتار   . خود یکی از عوامل بروز تضاد است

تفاسیر نشانه بر واساازی آن تاکیاد مای کناد و ادعاای       او به جای بازسازی. بر می گیرد رفته و سیاست، اخالق و علم را نیز در

مرجعیت اندیشمندان در بررسی های علمی را رد کرده و معتقد به بی ثباتی، چندآوایی و در حاال تغییار باودن معناای نشاانه      

 ( 222: 4932سیدمن، .)هاست

مای خواهاد حقیقات را آشاکار     از این رو دریدا معتقد است آنچه سبب انسداد شده جستجوی نظام عام تفکر است کاه  

 (349: 4939ریتزر، . )کند، او این رویداد را واژه مداری نامید که منجر به انسداد علوم انسانی شده است

 : با بررسی اندیشه دریدا مفاهیم زیر حائز اهمیتند

 نشانه

                                                                                                                                                                                     
1 - Arnold Joseph Toynbee 

2 - Jean Francois Lyotard 

3 - John Baudrillard 

  - Metanarratives 

  - Jacques Derrida

  - post-structuralism 
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وجه ذهنی آن است و  دو بخش عمده دارد که یکی وجه عینی آن است که دال نام دارد و دیگری 4بطورکلی هر نشانه

از نظر دریدا زبان روزمره حجم باالیی از این نشانه ها را در خود دارد که در واقع از پیش پنداشته شاده  . مدلول نامیده می شود

در بطن خود حامل ضارورت اولویات بخشایدن باه جاوهره آوایای و       ( مدلول/ دال)مفهوم نشانه . است و از این رو خنثی نیست

 (11-93: 4934دریدا، . )اسی به عنوان الگویی برای نشانه شناسی استاستقرار زبانشن

 2طتفاو/  تتفاو

یا جعل شده است و به این معنی است که همیشه متضامن تااخیر و تعویاق در فهام     واژه تفاوط توسط دریدا ابداع و 

می شود و لذا چیزی به اسم معنای ثابات   مفهوم است زیرا معنا دائما در زنجیره بی پایان داللت از یک دال به دالی دیگر منتقل

 ( 924: 4931میلنر و براویت، .)وجود ندارد

دریدا صراحتا اشاره می کند که تفاوط به حرکتی هم فعال و هم منفعال اشااره داردکاه شاامل تعویاق از راه تااخیر،       

فهوم یکی از مفاهیم کلیادی در نظریاه   این م( 29: 4934دریدا، . )تفویض، الغا، ارجاع، انحراف، تعطیل و ذخیره سازی می شود

 (434: 4931میلنر و براویت، . )فرهنگ پساساختارگرا است که طبق نظر دریدا تقلیل ناپذیرترین چیز در زمانه ماست

 واسازی

تفاوت های درون متن را کشف می کند، تفاوتهایی که ماتن قاادر     9از نطر دریدا جامعه بسان متن قابل بررسی است و واسازی

و لاذا مای تاوان آن را    ( 463: 4931میلنار و براویات،   )« نظر او خود زندگی واقعی، یک متن اسات از ». ه بیان آن نبوده استب

واسازی به منزله حفظ و از نو طرح ریزی یک نظم مفهومی و نیز نظمی غیر مفهومی است که نظم نخست در آن . واسازی نمود

 (3: 4934دریدا، .)تبیین می شود

 یواژه مدار

باوده   1جزء و پاره ای از واژه مداری -به عنوان فروکاستن بیرونی دال -برای دریدا که زندگی چون متن است، فروکاستن نوشتار

از نظر دریدا این یک توهم فاحش است که واژه همانگونه که بیان می شود فهمیده نیز گردد، لاذا آن  ( 11: 4934دریدا، . )است

  (11: 4934سیم، .)ی از توهمات فرهنگ غرب بوده که واسازی قصد عیان نمودنش را داردرا واژه مداری می نامد که یک

 :سپهری و شعر( پ

ای ی فرخناده نتیجاه . "شاعرِ نقااش "دانند و ادبا او را می "نقاشِ شاعر "را نگارگران ( 4913-4933)سهراب سپهری 

هاای او نگریسات و نگارگراناه باه     پاردازی ستی شاعرانه به نقششود شاید این باشد که بایکه از این دو نگاه و عنوان حاصل می

 . شودتر میبا چنین نگرشی احتماال راه بر درک شعر و سخن او کمی هموارتر و فهم معنی مورد نظر شاعر ملموس. اشعارش

 عناصارِ  و دارناد  قارار  عاادات  دنیاای  از خارج که بوده و مظاهری احوال ترسیم و کشف صدد در شعر سپهری همواره

شاعر  ( 219: 4933علیازاده و بااقی ناژاد،    ) .اسات  بخشیده تکوین و شکل ها،زداییعادت همین در چارچوب را شعرش مختلف

مانناد باا   در صدای پای آب، سپهری دوست. نسبتا بلند صدای پای آب در مجموعه هشت کتاب از جایگاه خاصی برخوردار است

خواهاد مخاطاب   گویی می. گویددالنه درد دل کرده، سخن میو تجارب خود با او سادهها نشیند و از دیدهمخاطب به گفتگو می

ایم، باا او همسافر شاده و    ها را از سر گذراندهبار با مرور آنچه تجربه کرده، و بعضاً خود نیز آن تجربهرا با خود همراه سازد و این

 .هانقاشی با واژه: دهدانمان میچنان که او نشاما چگونه؟ آن. ها را بیازماییمدیگر باره آن

هاا نیاز   کند بلکاه باا آن  ها به همان سبک و سیاق معمول استفاده نمیسپهری در بسیاری از موارد از واژگان یا نشانه

لغت برای یک واژه نیستند بلکه واژگان  ی یک یا چندین معنی در فرهنگکنندهتبیینها الزاماً تنها یعنی نشانه. کشدنقاشی می

بر صفحه ذهان نقاش شاوند تاا معناا از پاس تصاویر حاصاله رخ          دبرایش در حکم قلم و رنگ و بومی هستند که یکی یکی بای

اش را کنار هم بچینیم تا به تصویر غایی شبیه جورچینی که اگر بخواهیم آن را ببینیم بایستی تک تک قطعات پراکنده. بنمایاند

 وید،گبرای مثال وقتی می. و نهایی دست یابیم

                                                           
1 - semion 

2 - Difference / Differance 

3 - Deconstuction

  - Logocentrism 
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 ام بر لب آب،کعبه

 .هاستام زیر اقاقیکعبه

 (239: 4933سپهری، . )رود شهر به شهررود باغ به باغ، میام مثل نسیم، میکعبه

-قطعات جورچینی که بایستی کنار هم چیده شده تا مفهوم مورد نظر شاعر دریافت شوند عبارتند از مسلمانی و کعبه

بیایید به ایان  . دهدبر لب آب و زیر اقاقی است و باغ به باغ و شهر به شهر نقل مکان می ی سرزمین حجازای که بر خالف کعبه

مان  : مجموعه، م من به خدا بودن و مُقِر به مسلمانی شاعرِ نقاشمان را بیافزاییم تا جورچینمان تکمیل شود و معنی رخ بنمایاد 

نهم یا آنگاه کاه گلای نقاش    اه که بوم نقاشیم را بر لب آبی میکنم و آنگهایم خداوند را ستایش مینقاشی هستم که با نگارگری

-هایم بر باوم، کاه طبیعتااً مای    رو من با نقش سوژهاز این. ام آنچنان که گویی در برابر کعبه قرار دارمزنم نیز به نماز ایستادهمی

ی کاالم  خالصاه . سایمستان او نیز سر میکشم بلکه بر آتوانند هر جای این جهان و در هر باغ و شهری باشند، تنها نقاشی نمی

 . این که نیایش من نقاشی است

و . با این تعبیر و نگرش هر کس با هر دال و مدلولی که داشته و در ذهن مجسم سازد جز به یک معنا نخواهاد رساید  

 .شاید همین عامل دلیل اقبال فزاینده عام و خاص به سپهری و شعر او باشد

این تفاوت در نگرش خواه ناخواه بر کنش او نیز موثر بوده است، . فاوت از سایرین بوده استنگاه سپهری به هستی مت

نقل می کند کاه ساهراب یاک     -پری دخت سپهری –خواهرش . برونداد آنچه از او مانده را به وضوح در اشعارش می توان دید

شاریفیان،  .)گل را هنگاام شاکفتن شانیده اسات    روز صبح زود که نزدیک بوته گل محمدی رفته بود ادعا کرد که صدای غنچه 

4931 ،443) 

 :روش تحقیق( ت

به خاطر سیالن اندیشه و سبک و شکل نگارش شعر سپهری گاه کل یاک بناد و گااه واژه ای مشاخص باا توجاه باه        

ژگای  مضمون ارائه شده در آن به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده است و مضامین آن به لحااظ داشاتن حاداقل یاک وی    

 .پست مدرنیسم گونه دریدایی مورد ارزیابی قرار گرفته است

همچنین از راهبرد تفسیر متن به عنوان کلید فهم منظور شاعر در تشخیص واحد تحلیل، دراین مقاله استفاده شده و  

 .با نگاه تفسیری به ارزیابی صدای پای آب پرداخته شده است

 :ساساختارگرای دریداخوانش شعرسپهری از منظر پست مدرنیسم پ( ث

ساپهری کاه   ( 991: 4931میلنار و براویات،   .)شوددر نشانه شناسی، نشانه نمادی است که به واقعیتی ارجاع داده می

زنناد، از ابازار دیگاری در    شک بارها آزموده است که زبان و واژگانش چه دردسرهای عظیمی را بر سر راه انتقال معنا رقم میبی

گیری از تکنیاک باه کاارگیری واژگاان     تر شدن مخاطب به مقصود شاعر شود و آن بهرهتا موجب نزدیک بردخود زبان بهره می

برای مثال  وفور کاربرد واژگاان معناا را عباارت    . توان در شعر او نشان دادهای بسیاری را میاست که نمونه 2به جای ذات 4معنا

 :دیدزیر و در کلمات احساس، بلوغ، غریزه و تنهایی می توان 

ها کفش/  بگذاریم غریزه پی بازی برود/  خواهد بیتوته کندبگذاریم بلوغ، زیر هر بوته که می./  بگذاریم که احساس هوایی بخورد

 (233. ص. )به خیابان برود/  چیز بنویسد./  بگذاریم که تنهایی آواز بخواند/  ها بپردرا بکند، و به دنبال فصول از سر گل

هاای ساپهری نیاز باا     در تصویرساازی . آوردرا نیز به ارمغان می( نه تفاوت)ها طبیعتاً تفاوطو نشانه این کاربرد واژگان

مثالً در شعری که ارائه شد وقتی بنا باشد احساس هوا خورده تفریح کند، بلوغ بیتوته کند، غریزه . زدایی روبروییمهمین آشنایی

از . ساازد شویم که آشاکارا تفااوط را در خاود مانعکس مای     و مجردی روبرو میبازی کند، و تنهایی آواز بخواند با تصاویر ذهنی 

 .سازد با رنگ تا به آواز شقایق دل تنهایی مخاطب را تازه کندهمین دست است وقتی شاعر قفسی می

دلِ /  اسات تاا باه آواز شاقایق کاه در آن زنادانی      / فروشم باه شاما   سازم با رنگ، میگاهی قفسی میگاه/  ام نقاشی استپیشه

 (239. ص. )تان تازه شودتنهایی

                                                           
1
 - Semantic 
2
 -Noumen 
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 :و یا

. های لذت، پار اکسایژن مارگ اسات    ریه/  دانیمو همه می./  نگرداست به ما میگاه در سایه نشسته./ نوشدمرگ گاهی ودکا می

 (236-3. صص)

، پیادا  شب خیس محبت، صدای پر تنهایی، به بام ملکاوت رفاتن عشاق   "از همین دست است ترکیبات دیگری نظیر 

 ...و "ی پاک حقیقتی روشنی، شیههی یونان، صدای سرفهبودن عشق، رفتن نظم در کوچه

برای مثال وقتی از مرگ پادر ساخن   . برد و اصرار دارد ما را به تأمّل وا داردسپهری گاه افعال را نیز متفاوط به کار می

دانایم کاه   هماه     مای  ( 231. ص. )پرید، خواهرم زیباا شاد  خبر از خواب مادرم بی/ گوید؛ پدرم وقتی مرد، آسمان آبی بودمی

حال با توجه به این که در اساامی خاواهران ساپهری    . رودعالوه بر اسنادی بودنش در معانی رفتن و مردن نیز به کار می "شد"

 "شاد "را در باه کااربردن   خواهری به نام زیبا وجود ندارد و ما با نام های همایون دخت، پری دخت و پروانه آشناییم، تعمّد وی 

یعنای  . بردهای دیگری از معنا که شاعر نیت آن را در سر داشته میما را به وادی "شد"به این ترتیب که فعل . یابیمبهتر در می

؟ یاا ماادر بار سار     !شاود که اگر زنی حامله دفعتاً از خواب بپرد فرزندش زیباا مای  ای احتمالی مبنی بر اینتوجه دادن به خرافه

مارد و ماادر از خاواب    و یا حتی هنگامی که پدر مای . تری باردار بود که غفلتاً از خواب پریدن او منجر به سقط او شده استدخ

جاز   "شد"رسد تعمّد شاعر در به کار بردن فعل به نظر می.. .یا. پرید خواهر زیباروی شاعر در حال رفتن و ترک کردن خانه بود

 .تفاوط نباشد

به این ترتیب که در یک بند به تبیین یاک  . خورنده در سطح یک بند و پاراگراف نیز به چشم میچنین تعمّدهایی گا

بارای مثاال در   . کناد پردازد و بالفاصله در بند بعدی همین کار را با واژه دیگری از نو آغااز مای  های گوناگون میواژه در ساحت

باه   (سطر 6در )و قتل  (سطر 3در )فتح  (سطر 6در )حمله  (سطر 3در )ها را بر سر چهار واژه جنگ چهار بند پی در پی تفاوط

 .گذاردنمایش می

ی باد به معاراج  حمله./  ی کاشی مسجد به سجودحمله.. ./جنگ یک پلّه با پایِ بلند خورشید./  جنگ یک روزنه با خواهش نور

./  قتل یک جغجغه روی تشک بعد از ظهار .. ./.فتح یک باغ به دست یک سار/  فتح یک قرن به دست یک شعر.. ./ حباب صابون 

 (232-1. صص.. )../ی خوابقتل یک قصه سر کوچه

هاای جدیادی از   خواهد مخاطبش، به این شیوه از تفاوت به تفاوط رهنماون شاود و افاق   به احتمال قوی سپهری می

ن مرگ ارائه کرد که اینجا تنها باه ذکار یاک    های بسیار او را برای تبییتوان نمونهبرای مثال می. معنی را پیش روی او می نهد

 .شودنمونه اکتفا می

هاای  ریه/ دانیمو همه  می./  نگردگاه در سایه نشسته است به ما می./  نوشدمرگ گاهی ودکا می./  چیندمرگ گاهی ریحان می

 (236-3. صص. )لذت پر اکسیژن مرگ است

رو سازند از ایان مکان و فرصت رسیدن به حقیقت معنا را مهیا نمیها هیچگاه این اداند که واژهدر عین حال خوب می

ها نقب بزنیم هر چند فرجام ایان تعمّاق، نسابی    ها بپردازیم و سعی کنیم به عمق آنخواهد با تأمّل بیشتری به واژهاز ما نیز می

 :انگاری سوژه باشد

 (233. ص) "هستی"آسمان را بنشانیم میان دو هجای 

و /  و کتابی کاه در آن پوسات شابنم تار نیسات     /  آیدو نخوانیم کتابی که در آن باد نمی./  دو هجا تخم سکوتو بپاشیم میان 

 (239-1. صص. )و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است.. ./ بعدندها بیکتابی که در آن یاخته

شاود؛ رد  شاود؛ فهمیاده مای   ن میگونه که بیاکه همانی توهّم غربی را مبنی بر ایناش عمالً نظریهسپهری با سروده

کافی است هر کسی یک بار صدای پای آب را بخواند تا متوجه این موضوع در شعر وی شود کاه گاویی شااعر عامداناه     . کندمی

به ترتیبی که حتی صادای پاای آب را   . کندبسیاری از واژگان، ضمایر و افعال را، چه متفرق و چه پیوسته در یک بند، مکرر می

که طبیعتاً سپهری سعی در تبیین منظور مورد نظار خاود داشاته، شااید ایان      صرف نظر از این. نامید "صدای تکرارها"توان می

کاشاان، کعباه، پادر، بااغ، مان،      :توان به این تکرارها اشاره نمودبرای مثال می. ی مذکورای باشد بر نظریهتواند ردیّهتکرارها می

 ...قتل، صدا، روح، زندگی، باران، کتاب، دانستن، نپرسیدن، پشت سر، مرگ، گذاشتن ورفتن، دیدن، بودن، جنگ، حمله، فتح، 
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 :احتماالً بتوان بهترین ردیّه را بر واژه مداری در این قسمت از صدای پای آب نیز دید

ماا   کاار .. ../گل سارخ شاناور باشایم    "افسون"که در /  کار ما شاید این است/ گل سرخ، "راز"کار ما نیست شناسایی 

 (233-3. صص. )پی آواز حقیقت بدویم/  که میان گل نیلوفر و قرن/  شاید این است

-معنایی یا عدم قطعیّت معناا و تفکیاک  اندیشی، تکثیر حقیقت، بیی نسبیسپهری در صدای پای آب مکرر به مقوله

پرداختاه  ( 913: 4939و ریتزر،  4931قره باغی، )زدایی که همگی ویژگی های عمومی تفکر پست مدرنیسم به شمار می روند، 

 :گویداز همین روست که می. است

 (232. ص. )واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد./  ها را باید شستواژه

 :آوردکند و نهایتاً از گمشدگی شهر خود سخن به میان میو یا وقتی در چند جا خود را کاشانی معرفی می

 (234-2.صص... )تکّه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی./  د نیستروزگارم ب./  اهل کاشانم

 (239. ص.. ).:ام نقاشی استپیشه./  اهل کاشانم

 (231. ص. )"سیلک"ای از خاک به گیاهی در هند، به سفالینه/  نسبم شاید برسد./  اهل کاشانم

ای در طارف دیگار شاب    خاناه /  من با تااب، مان باا تاب     ./ استشهر من گم شده ./  شهر من کاشان نیست/  اهل کاشانم، اما 

 (233-6. صص. )امساخته

گوید که به این تکثیر حقیقت و عدم قطعیت معنا نرسیده و باه حقیقات   بخشی سخن میدر عین حال از دوران لذت

 .کودکی: کرددید و تجربه میدنیا همان بود که می. تر بوداشیا و جهان واقف

 ( 233. ص.. )../چیدمتوت بی دانش می./  خوردمفلسفه می آب بی./  جویدم در خوابآن روز، میی کال خدا را میوه

خواهد بازگردیم به هماان دوران کاودکی تاا درک بهتار و لاذت بیشاتری از       شوند بر دوش و از ما میدانشی که بعدها باری می

 :ی ذهن بزداییمها را تازه کنیم و یا برخی را از صفحهنامای شود مگر آن که پارهزیستنِ در عالم ببریم و این محقّق نمی

بار دانش را از دوش پرستو باه  .. ./"هستی"آسمان را بنشانیم میان دو هجای ./  روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره گل نم بزنیم

 (233. ص. )از تابستان/ از چنار، از پشه،/  نام را بازستانیم از ابر،./  زمین بگذاریم

کند آسمان را بین دو هجای هستی بنشانیم و نام را از همه چیز بااز پاس گیاریم تاا بتاوانیم باه درک       مچنان که تأکید میو ه

 :کندحقیقت هستی رسیده آن را مزمزه کنیم، توصیه می

./  زیار بااران بایاد رفات    باا هماه ماردم شاهر،     ./  فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد./  زیر باران باید رفت/  چترها را باید بست،

زنادگی  /  زیر باران باید باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشات .. ../عشق را زیر باران باید جست./  دوست را، زیر باران باید دید

 (232. ص. )است "اکنون"ی تنی کردن در حوضچهزندگی آب/  درپی،تر شدن پی

 .ها و فکرها را با آن شست تا بتوان جور دیگر دیداژهها، وو این باران همان بارانی است که باید چشم

 :گیری نتیجه

در اندیشه دریدا ساخت مربوط است به زبان و اندیشه ساختارگرا در چرخش زباانی معتقاد اسات کاه زباان، سااخت       

رد مای خواهاد   اما دریدا در پسا ساختارگرایی که نوعی واکنش پست مدرنیستی باه زباان و جامعاه دا   . جامعه را تعیین می کند

این مقاله با توجه به ریشه هاای نظاری پساسااختارگرایی در تبیاین     . ساخت شکن باشد و از هرگونه واژه مداری، واسازی نماید

که از یک نشانه بر می آیاد، اشاعار ساهراب ساپهری را     ( هایی)معنای واژگان در تقابل نشانه ها با تفسیر حاصل از دال و مدلول

با نقطه ثقل اندیشه دریدا یعنای  ( به عنوان نمونه)از این رو اندیشه سپهری را در شعر صدای پای آب . تمتناسب با آن دیده اس

رسد اشعار سپهری در  طبق واکاوی تفسیری از این شعر به نظر می. ، واسازی و واژه مداری تحلیل نموده است(نه تفاوت)تفاوط 

شاناس مادنظر دارد، از واژه    جامعاه  –وعی که دریادا در جایگااه فیلساوف    جایگاه شاعر نقاش تا حد زیادی با جریان تفاوط از ن

 .مداری حاکم بر ساخت زبان و جامعه واسازی می نماید

 :منابع

 .6، سال 2، فصلنامه معرفت فلسفی، شماره تالقی پراگماتیسم و پست مدرنیسم در فلسفه، (4933)اصغری، محمد .

 .46، مجله فرهنگ عمومی، شماره در یک نگاه مقاله پست مدرنیسم( 4934)بیرامی، ولی . 
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 .، ترجمه صمد عابدینی، چاپ اول، انتشارات ستوده، تبریزهای پست مدرنیست نظریه، (4934)ترنر، جاناتان اچ . 

 .، چاپ نهم، انتشارات کتابخانه طهوری، تهرانهشت کتاب، (4963)سپهری، سهراب. 

 .، ترجمه هادی جلیلی، چاپ پنجم، نشر نی، تهرانه شناسیکشاکش آرا در جامع، (4932)سیدمن، استیون . 

 .، ترجمه محسن محمودی، چاپ اول، نشر افسون خیال، تهراندریدا و پایان تاریخ( 4934)سیم، استوارت. 

 .13، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره نماد در اشعار سهراب سپهری( 4931)شریفیان، مهدی . 

 .رجمه پیام یزدانجو، چاپ اول،  نشر مرکز، تهران، تمواضع( 4934)دریدا، ژاک . 

 .، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ اول، نشر نی، تهراننظریه جامعه شناسی، (4939)ریتزر، جورج . 

 .9، مجله بوستان ادب، دوره دوم، شماره شهود، نماد و شعر سهراب سپهری، (4933)علیزاده، ناصر و باقی نژاد، عباس . 

 .، چاپ اول، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهرانتبارشناسی پست مدرنیسم، (4931)غر قره باغی، علی اص. 

 .، ترجمه محسن حکیمی، چاپ دوم، انتشارات آشیان، تهرانپسامدرنیته، (4939)الیون، دیوید . 

 .، ترجمه شاپور بهیان، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهرانجامعه شناسی پست مدرنیسم، (4939)لش، اسکات . 

ترجمه حسینعلی نوذری، چاپ چهارم، نشر گاام  گزارشی درباره دانش، : وضعیت پست مدرن ،(4933)یوتار، ژان فرانسوا ل. 

 .نو، تهران

، ترجمه جمال محمدی، چاپ ساوم، نشار ققناوس،    درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، (4931)میلنر، آندرو و براویت، جف. 

 .تهران

 .، چاپ اول، نشر رسش، اهوازی بر پست مدرنیسم در ادبیاتدرآمد، (4933)نجومیان، امیرعلی . 

 ، چاپ چهارم، نشر مرکز، تهرانادبیات پسامدرن،(4931)یزدانجو، پیام . 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 341

 وتاریسم لیمدرن اشعار احمد شاملو در چارچوب پُست یشناخت جامعه یبررس
 یچرات یسیع

 شناسی فرهنگی دانشجوی دکتری جامعه

 لقیالدینی خا شیوا سیف

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب تهیأعضو 

 اهلل موالییعزیز

 ادبیات فارسی پیام نور ساری زبان و کارشناسی ارشد آموختۀ انشد

 دهیچک

دارد تا عملکرد؛ لذا  یشه جایشتر در حوزة اندیک دوره و بیت است نه یک وضعیسم یمدرن وتار، پستیدگاه لیدر د

ن مقاله است که با یمدّ نظر ا یگریو مکان د  آن به هر دوره یمفهوم یشه از اجزاین اندیا یتسرّ یامکان نظر

ت، یطرد فراروا یژگ یار پنج ویوتار با معیسم لیمدرن پست یدفتر شعر احمد شاملو در چارچوب مفهوم 43یبررس

ل یمتن و تحل ریب راهبرد تفسیو با ترک یشیش فرض و شک اندیمعنا، طرد هرگونه پ ییمعنا یقت متکثر، بیحق

 61ش از یوتار است و بیل یستیمدرن پست راستا با تفکر هم یزان قابل توجهیشۀ شاملو به میمحتوا مشخص شد که اند

 .ن سهم را داشته استیشتریب یشیاند ان شکین میدر ا. م فوق را در خود گنجانده استیدرصد اشعار شاملو مفاه

 .ار، اشعار احمد شاملووتیت، لیسم، فرا روایمدرن پست :هادواژهیکل

 :مقدمه

رسد که آن بخش از  اما به نظر می( 433: 4933لیوتار، )« .بخشی از مدرن است 4تردید پست مدرن بی»گرچه

پردازد، قابل  می -های تجسم یافته در بخش مادی تمدن نه جلوه -ی تفکر و فرهنگ بشر  وضعیت پست مدرن که به حیطه

 . ختلف باشدهای م ها و مکان تسرّی به دوره

ی مدرن و پست  نسبت به دوره -شناسان بخصوص فالسفه و جامعه -رویکردهای مختلفی در آرای اندیشمندان معاصر 

مدرن قابل بررسی است و از آنجا که جامعه بسان منشوری است که بسته به جهت دید مخاطبانش، تصویری از خود را 

از این رو . نمایاند تر و رساتر می ای را کاربردی ایر نظریات مطرح نیست، نظریهنمایاند، در عین حال که جایی برای طرد س بازمی

 .در بررسی تلفیقی و تحلیلی نیز باید چارچوبی را جُست که بهترین کارکرد را در پژوهش داشته باشد

، این دیدگاه پردازد این مقاله که به بررسی اشعار شاملو در چارچوب اندیشه لیوتار نسبت به وضعیت پست مدرن می

به نام  2اصطالح پست مدرن به ویژه پس از انتشار کتاب ژان فرانسوا لیوتار»: اول اینکه. را به دو دلیل مناسب دیده است

های وضعیت پست  یکی از معرفه»و دوم اینکه از نظر لیوتار ( 23: 4939الیون، )« .وضعیت پست مدرن کاربرد عمومی یافت

 (226: 4932سیدمن، )« .های کالن است خشی روایتمدرن، نزول قدرت مشروعیت ب

اساسی مطرح در پست مدرنیسم لیوتار را در خود دارد که همانا   رسد اشعار شاملو جوهره از سوی دیگر به نظر می

« تردید در برابر هرگونه فراروایتی که مدعی تضمین حقیقت است»و ( 24: 4939الیون، )« گرایی دست کشیدن از شالوده»

 .باشدمی( 293: 4936یب، کرا)

 :این مقاله در پی پاسخ به دو پرسش است

در قالب تعریف لیوتار از پست مدرن، وجه تشابه اندیشه شاملو در اشعارش با تفکر پست مدرنیستی لیوتار  -4

 چیست؟

 بسامد این نوع تفکر در اشعار شاملو به چه میزان است؟  -2

 

                                                           
1
- Postmodern

2
 - Jean francaislyotard 
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 :پست مدرنیسم( الف

های  توان پست مدرن نامید که بعد از دوره سانی را به سه دوره تقسیم کنیم، سومین دوره آن را میاگر تاریخ تفکر ان

گیرد، خلق واقعیت،  در سومین دوره که از پایان قرن نوزدهم تا به امروز را دربرمی». پیشامدرن و مدرن به وجود آمده است

 (2: 4934ابویسانی، )« .گردد تر می ن دانش، برجستهشود و در آن مشارکت انسانی در ساخت جانشین کشف واقعیت می

ی پست مدرن و نیز حدود کاربرد آن توسط متفکران پست مدرن ارائه شده  های مختلفی از واژه ها و قرائت برداشت

نگ دانسته را محدود به قلمرو فره لش آن(. 439: 4933اصغری، )دانند  را پایان تاریخ می  بودریار، واتیمو و فوکویاما آن. است

با این حال به نظر ( 29: 4933نجومیان، . )داند های متکثر می ای آشوب زده از جهان را  منظره هیل آن و مک( 43: 4939لش، )

کند که هنر مدرن در پی مرئی ساختن این نکته بود که چیزی وجود دارد  او اشاره می. لیوتار پست مدرن بخشی از مدرن است

های جدید است، نه به منظور بهره بردن از  جریانی است که در پی عرضه»اما پست مدرن . ویر کشیدکه می توان آن را به تص

 (433: 4933لیوتار، )« ها بلکه به منظور بیان و رساندن مفهوم قدرتمندی از امر غیرقابل عرضه آن

گیرد و اساسا نیرویی مبارز  یی مقابل فرهنگ بورژوایی حاکم قرار م هنر در نقطه»عصرمدرن، عصر هنر آوانگارد بود، 

ها استدالل  پست مدرنیست»اما ( 296: 4931میلز و براویت، )« .است که می خواهد نقش اجتماعی رهایی بخش را ایفا کند

کنند چون حقیقتی وجود ندارد که مجزّای از منافع ایدئولوژیکی انسان باشد بنابراین گسستگی دانش یک هنجار بوده و  می

در ( 44: 4934ترنر، )« .ها باید پیوسته با آن روبرو شوند ئم فرهنگ نیز صرفا یک حقیقت واقعی است که انسانتکثرگرایی دا

های مختلف جامعه، تفکیک رخ  در مدرنیسم بین حوزه». واقع تمایز میان مدرن و پست مدرن ریشه در نگرش به تفکیک دارد

رسند سپس در پست مدرنیسم  شوند و به استقالل می ی از هم جدا میهای اخالقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد دهد و حوزه می

 (یادداشت مترجم – 3: 4939لش، )« .شوند ها دوباره درهم شده و تفکیک زدایی می این حوزه

 :لیوتار و اندیشه پست مدرن( ب

فلسفی خارج ساخت او پست مدرنیسم را از حالت صرفا . اندیشمند فرانسوی است( 4333 -4321)ژان فرانسوا لیوتار 

: 4933محمدپور، . )توان او را بنیانگذار علوم اجتماعی پست مدرن نامید و به سوی پارادایمی علمی حرکت دارد و در واقع می

اند، به نحوی که علم نیز  ها اعتبار و کاربرد خود را از دست داده در جوامع معاصر اسطوره»لیوتار بر این باور است که ( 34

 (63: 4931قمی، )« .را از دست داده و این از نظر لیوتار طلیعه بروز فرهنگ پست مدرن استمشروعیت خود 

هایی که  انسان، خودمختار و عاقل با ماهیت واحد و ثابت نیست، بلکه بازیگری است که بر اساس نقش»از نظر لیوتار 

هرگونه فرا »در سطح کالن نیز به ( 34: 4939انی، ف)« .یابد های متکثر می های زبانی متکثر به عهده می گیرد، هویت در بازی

هرگونه روایت . یا هر حوزه دیگری تردید دارد... روایتی که مدعی تضمین حقیقت باشد، خواه در حوزه علم، منطق،

ول ای که معیارهای زیبایی را به دست دهد و هرگونه روایت اخالقی که معیارهای خوبی را به دست دهد نیز مشم زیباشناسانه

 (293: 4936کرایب، )« .همین حکم است

شود، اصول  که به نوعی منشور پست مدرنیسم او محسوب می« وضعیت پست مدرن»با بررسی اثر مهم لیوتار با نام 

 :زیر قابل استنتاج است

 :طرد فرا روایت( ب -4

« کنم ها توصیف می ه فراروایتی بی اعتقادی و عدم ایمان ب پست مدرن را به منزله»کند که  لیوتار صریحا اعالم می

 (31: 4933لیوتار، )

ها تبدیل بار عاطفی یک واقعه به توالی واحدهای اطالعاتی  نقش آن»داند که  را فیلترهای زمانی می 4لیوتار، روایت

ان این نوع روایت متعلق به دور( 21: 4933نجومیان، )« .است که توانایی پدیدآوردن چیزی مانند معنا را داشته باشد

ها حول یک طرح، یک رشته خطی از رویدادها، یک آغاز و  کردند، آن ها داستانی را بازگو می روایت». است( سنتی)پیشامدرن 

در ( 223: 4932سیدمن، )« .پایان و حکایتی از خیر و شری که قصد داشتند رفتار اجتماعی را شکل دهند، سازمان یافته بودند

اریخ تبدیل به الگوهای مسلط تفسیر وقایع گشتند، یعنی یک واقعه خود کلید فهم وقایع هایی در ت روایت»عین حال زمانی 

                                                           
1
- Narrative 
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که منطقی است که از بیرون  اما خود مدرنیته به واسطه آن( 21: 4933نجومیان، )« .گوییم می 4شود که به آن اَبَرروایت دیگر می

در فراروایت . داند ها می ن ابزار سنجش کذب و صدق روایتاست و خود را مهمتری 2شود، نوعی فراروایت ها تحمیل می بر روایت

 .دهد شود که انسجام و معنا به متن زندگی اجتماعی می ها مطرح می نوعی تلفیق میان روایت

های زبانی و ادعای کشف حقیقت را  ای اجتماعی و محصول عبارت معرفت را سازه»ها،  لیوتار ضمن رد فرا روایت

راهی که لیوتار در مقابل ( 63: 4939فانی، )« .داند ای مشروعیت بخشیدن به سلطه مدعیان میدستاویزی متافیزیکی بر

های هنر، علم و زندگی  ارتداد در همه جنبه. باشیم« مرتد»نمایاند این است که  های مدرنیته می های سنتی و فراروایت روایت

های آن رشد سریع  پردازد که مشخصه درنی میتوصیف و دفاع از وضعیت پست م»او به ( 413: 4939لش، . )روزمره

 (223: 4932سیدمن، )« .های متعدد و متعارض است گفتمان

. نامدش چیزی است که ترور می»او معتقد است آنچه در جدل زبانی که به مثابه نوعی مبارزه است، جایز نیست، 

ها  ها و فراروایت در واقع  ابرروایت( 412: 4939لش، )« ها کنند یا بیشتر از آن یعنی محو یکی از کسانی که در بازی شرکت می

ها  بیند که ما در تفکر فردی و اجتماعی خود این روایت او چاره را در این می». گذارند ای برای فهم و تاویل انسان باقی نمی اراده

 (24: 4933نجومیان، )« .را فراموش کنیم

 :حقیقت متکثّر( ب -2

اگرچه همه این تفاسیر . دهند شود بنیان تکثّر را شکل می تر شدن مفهومی ارائه می تفسیرهای متعدد که جهت روشن

بیایید جنگی علیه کلیّت به راه »: نویسد لیوتار می. حقیقت نیستند اما از آنجا که در پی تصور حقایقند حائز اهمیت و حقیقتند

در نتیجه اختالفِ ( 433: 4933لیوتار، )« .ها را فعال سازیم بیندازیم؛ بیایید شاهدی بر امر غیرقابل عرضه باشیم؛ بیایید تفاوت

شود، اساس واقعی  چون ادعای ناهمگنی دانش جایی که چندصدایی امتیاز محسوب می»یابد  نظر، اهمیتی بیش از توافق می

ط الزم در ورود به در این معنی است که ترور و حذف در جدل زبانی و مرتد بودن به عنوان شر( 49: 4934ترنر، )« .دانش است

 . دهد جدل زبانی در مفهوم مدّ نظر لیوتار اهمیت خود را به خوبی نشان می

 :معنایی معنا بی( ب -9

وظیفه ما عرضه واقعیت نیست، بلکه ابداع تلمیحاتی است در اشاره به امر قابل تصور که »نویسد که  لیوتار می

های زبانی هستند که  وقتی هیچگونه قطعیتی قابل تصور نباشد، این بازی( 433: 4933لیوتار، )« .را عرضه نمود توان آن نمی

داند و  لیوتار نقش اندیشه پست مدرن را اصوال نشان دادن فقدان معنا در متن اثر می». سازند حدود واقعیت را مشخص می

یگر هیچ شالوده روش شناسانه به عقیده لیوتار د»( 9: 4934ابویسانی، )« .کندوظیفه نویسنده را جستجو در زبان ذکر می

ها منحل شده است،  در واقع دانش به معنای مورد نظر مدرن. اند بست ویران های علمی از پای مطمئنی وجود ندارد، قطعیت

 (442: 4939الیون، )« .ساده تر بگوئیم شرح جهان دیگر ممکن نیست

 :طرد هرگونه پیش فرض( ب -1

هر علمی که خود را با اشاره و ارجاع به یک فراگفتمان، مشروع جلوه دهد و به بر   داللت»ی مدرن از منظر او  واژه

ای و دینی به کرّات وجود  های اسطوره ها در قالب روایت فرض پیش( 36: 4931باغی،  قره)« .خود مشروعیت ببخشد، اشاره دارد

زنی روایت را به  اند و راویان بدون چانه نبودههای پیشا مدرن هرگز بحث برانگیز و مورد سوال  قهرمانان و شخصیت. اند داشته

 .کردند مخاطبان ارائه می

نویسد، اثری که  متنی که می: هر هنرمند یا نویسنده پست مدرن در مقام یک فیلسوف است»کند که  لیوتار اشاره می

ها مطابق با حکم ایجابی با  آن توان در موردکند از نظر اصول تحت هدایت قواعد از پیش ثبت شده قرار ندارند و نمی خلق می

بنابراین هنرمند و نویسنده بدون قواعد برای تدوین قواعدی برای ... به کار بستن مقوالت آشنا در متن یا اثر هنری قضاوت نمود

 (433: 4933لیوتار، ) « .کند آنچه که انجام خواهد یافت کار می

 :اندیشی شک( ب -3
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 -24: 4933لیوتار، )« شک اندیشی است در برابر هرگونه تالش برای تفسیرجوهره پست مدرنیسم نوعی بدبینی و »

ای جز تردید در  شمارد چاره مدرن برمی گونه که لیوتار آن را پست های جدید بدان جستجو برای یافتن شکل( مقدمه مترجم

سرآغاز اندیشیدن در وضعیت پست مدرن به ها  ها و فراروایت به عبارت دیگر تردید در برابر روایت. برابر آنچه وجود دارد، ندارد

. شود به نظر لیوتار، پست مدرنیسم به وسیله اشاعه حس شک و تردید مرتبط با هر روایت فراگیری تعریف می». رود شمار می

 های کوچک و محلی با تکیه بر شکل روایتی، علم ها و جایگزینی روایت های فراگیر و طرد آن به عبارتی شک در مورد روایت

تمام چیزها، حتی اگر به تازگی دریافت شده باشند، »:گوید او به صراحت می( 4934:49ترنر، )« .آید پست مدرنیسم به شمار می

 (433: 4933لیوتار، )« .بایستی مورد تردید و سوء ظن قرار بگیرند

 :شاملو و شعر( پ

او »( 4933 -4911)ت، شاعری است معاصر منتشر کرده اس« بامداد. الف»احمد شاملو که اشعار نخستینش را با نام 

او به شعر ناب معتقد است، »از نظر شاملو شعر باید ناب باشد، ( 932: 4931پورنامداریان، )« وزن است مبتکر شعر سپید و بی

های مختلف در ذهن وی شکل  به شعری که نتیجه کشف و شهودی ناگهانی است و بدون دخالت شاعر، تحت تاثیر انگیزه

 (939: همان)« .دگیر می

توانیم بکنیم که شعر اثر مستقیم زندگی نباشد یا چیزی باشد  هیچوقت تصور نمی»کند که  او به صراحت بیان می

 (4931:39، به نقل از پورنامداریان، 4919بامداد، )« های زندگی جدا از ضربه

ای که  بیش از نیم قرن از سده. شود ، یعنی بیش از نیم قرن را شامل می4933تا  4926های او  بازه زمانی سروده

، آغاز مبارزات مردم در جهت انقالب، 4992کودتای سال : مهمترین رخدادهای تاریخی معاصر در آن به وقوع پیوسته است

 .صلح میان ایران و عراق ، برپایی حکومت جمهوری اسالمی، جنگ و4933خروج شاه و سقوط رژیم پهلوی، انقالب اسالمی 

زند و شعر او صدای  ب معرکه زندگی حضور دائم دارد و به همین جهت نبض شعرهای او با نبض اجتماع میشاملو در قل»

از سویی فارغ از رخدادهای ( 39: 4931پورنامداریان، )« .های زندگی اجتماعی و یک درگیری وسیع با رویدادهاست ضربه

د، اتفاقات مهمی نیز در حوزه فرهنگ و اجتماع در جامعه ارتباط با مسائل اجتماعی و فرهنگی آن زمان نبودن سیاسی که بی

حداقل در سطح )ها، مهاجرت به شهرها و صنعتی شدن  ایران آن عصر به وقوع پیوسته بود، از جمله رشد آموزش و دانشگاه

ر اروپا و ، چالش در ادبیات سنتی بخصوص شعر، رشد و رواج ترجمه آثار ادبی کالسیک غرب، رواج تحصیل د(صنایع مونتاژ

رسد همگی در نوع تفکر و بینش شاملو  های مذکور، که به نظر می بورس تحصیلی و در نهایت مقابله سنت و مدرنیته در بخش

 .اند موثر بوده

من به این حقیقت . آثار من، خود اتوبیوگرافی کاملی است»: نویسد شاملو در سرآغاز کتاب مجموعه اشعارش می

 (4939شاملو، )« .گی است گی نیست، بلکه یکسره خود زنده یی از زندهها معتقدم که شعر، برداشت

 :روش تحقیق( ت

گاه کل یک شعر و یا یک بند بسته به ( نیمایی و سپید)به خاطر سیالن اندیشه و سبک و شکل نگارش شعر نو 

داشتن یک یا هر پنج ویژگی مضمون ارائه شده در آن به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده است و مضامین آن به لحاظ 

 .پست مدرنیسم گونه لیوتاری مورد ارزیابی و شمارش قرار گرفته است

طرد هرگونه پیش فرض  -1معنایی معنا  بی -9حقیقت متکثّر  -2طرد فراروایت  -4: این پنج ویژگی عبارت بودند از

 .شک اندیشی -3

در دفتر یکم از مجموعه آثارش که به شعر اختصاص دفتر شعر شاملوست که  43متن مورد بررسی این مقاله شامل 

گانه  عناوین دفاتر هفده. دفتر قبال هریک بصورت کتابی مستقل یک یا چندبار نشر یافته بودند 43این . دارد، منتشر شده است

 :سرایش آن به شرح زیر است  و سال

-93)باغ آینه .(4993-96)ه هوای تاز.(4923-91)نامه  قطع .(4991) 29 .(4926-23)ها و احساس  آهن.

ققنوس در باران .(4919-11)درخت و خنجر و خاطره : آیدا.(4914-19)آیدا در آینه .(4993-11)ها  ها و همیشه لحظه.(4996

-36)دشنه در دیس .(4913-32)ابراهیم در آتش .(4913-13)شکفتن در مه .(4913-13)های خاک  مرثیه.(13-4911)
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-33)حدیث بی قراری ماهان .(4961-36)در آستانه .(4963)صله  مدایح بی.(4936-33) های کوچک غربت ترانه.(4931

4934) 

همچنین از راهبرد تفسیر متن به عنوان کلید فهم منظور شاعر در تشخیص واحد تحلیل، دراین مقاله استفاده شده  

 .است

 :خوانش شعرشاملو از منظر پست مدرنیسم لیوتار( ث

در مجموع . و در این مقاله مبتنی بر اصولی است که از پست مدرنیسم لیوتار منتج شده استمعیار بررسی اشعار شامل

باشند، مانند شعر مجله کوچک از کتاب  ها در چند اپیزود می البته برخی از سروده)باشد سروده می 911این دفاتر، شامل 

ریخ ذکر کرده و درواقع آنرا یک شعر واحد برشمرده اپیزود سروده شده و شاعربرای سرایش آن یک تا 6ققنوس در باران که در 

 .(است

در این ارزیابی . های پست مدرنیسم لیوتار را در خود داشتند شعر ویژگی 224سروده مورد بررسی،  911از میان  

ردن ویژگی تنها به صورت انتزاعی است لذا آمیختگی معنایی امری طبیعی شمرده شده و کمّی ک 3تجزیه پست مدرنیسم به 

 .مفاهیم تنها جنبه تحلیلی دارد

 :طرد فرا روایت -4

من با ساده کردن بیش از حد، پست »کند  صریحا اعالم می -« وضعیت پست مدرن» -لیوتار در مهمترین کتاب خود 

 ( 31: 4933لیوتار، . )«کنم ها توصیف می مدرن را به منزله بی اعتقادی و عدم ایمان به فراروایت

یکی از . شمارد طرد روایت مسلط است، روایتی که قواعد و منطق خود را برتر از هر منطقی میطرد فرا روایت، 

های سنتی مذهب بخصوص دعا و روایت است، به مثابه کلیدی برای فهم یا ورود به یک  ابزارهای روایت مسلط استفاده از جنبه

 : داند می 4کارکرد شمارد بلکه وجود آن را بی تنها مردود میرا نه  شاملو به صراحت آن را منکر شده و حقانیت آن. جنبه روحانی

خروس هیچ / اند که زنده بوده/ و هنگامی نیز/ اند گانی است که مرده تاریخ زنده/  کنید دعایی که شما زمزمه می»

  *(19 :29کتاب)« ...نداده بود/ شان آواز در قلب دهکده/ گی زنده

گویی روایت  سروده است، تک **«تقی ارانی»که در سالگرد قتل « قطعنامه»در « قصیده برای انسان ماه بهمن»او در 

 :اند هایی که هر یک حقیقت های بومی است، روایت را طرد و قائل به روایت

« .اند حواریون جهانگیر یک دین/ شان را سرایند تاریخ به آهنگ طبل خودشان می/ هایی که پا در زنجیر و انسان»

 (63: قطعنامه)

 :نماید در ادامه همان سروده یک روایت و اَبَر روایت را طرح و طرد می او 

شان جدا  و شعر از زندگی/ و چون من شاعر بودند/ شان را سرودند شعر زندگی/ با ساز یک مرگ، با گیتار یک لورکا»

به سلطنت / یک اسبی حماقت  با شیهه/ پادشاهان خلق/ که در آن/ ی سرخ شعرشان و تاریخی سرودند در حماسه/ نبود

 (63و63: قطعنامه)« .عادل نام نگرفتند/ شان به دار آویختند ها را بند ترازوی عدالت ها که انسان و آن/ نرسیدند

داند، لذا هیچ روایت مسلط مفسرّی را قبول ندارد،  را غیرممکن می او فهم کامل یک رویداد و رمزگشایی از آن

 :ناکند و فهم دقیق انسانی ممکن نیستها گوناگون و راز همانگونه که انسان

دیوارها و ما را وجه شباهتی / بی هیچ شک و ریب/ ما را به باطن همه دیوار راه نیست/ دیوارهای راز/ دیوارهای گنگ»

 (461و433: هوای تازه)« .است

های انسانی  پذیرش گفتمانپردازد، یعنی  های جداسرانه می او ضمن آنکه به اَبَرروایت و فراروایت باور ندارد، به روایت

تواند نشانی از ارتداد به یک روایت مطلق و گسترش گفتمان های متعدد و متعارض  های منفرد که هر یک می در قالب انسان

 :است که یک روایت فراگیر است« انسان»تنها . باشد

من دریا را / من آفتاب را باور دارم/ چرا که هر ستاره آفتابی است/ کنم اَت نگاه می های های دلم به ستاره از پنجره»

 (229: هوای تازه)« .انسان سرچشمه دریاهاست/ ی دریاهاست های تو سرچشمه و چشم/ باور دارم
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برد و ادعای حقیقی بودن، به مثابه دستاویزی متافیزیکی برای کسب سلطه را به  او منطق فراروایت را زیر سوال می

 :خواند یک جدل زبانی فرا می

خوانند، گویی خداوند بیمار درگذشته  های تهی، سرودی دیگرگونه می حنجره/ است ر صلیبی بیهوده مردهعیسا ب»

 (939: باغ آینه)« عزای جاودانه آیا از چه هنگام آغاز گشته است؟! هان/ است

آنکه  بی. شعر شاملو بیان درک یک قهقراست، طرد معرفت مقلدانه از وضعیتی است که او نائل به کشفش شده است

 :داند را یک شناخت فردی می تحکّمی ورزد آن

چرا که / دریافتم که بشارتی نیست/ام رو در افق سوزان ایستاده/ بر پاهای نو راه/ لرزان/ آموخت امیری نمی/ دوردست»

 (132: آیدا در آینه)« سرابی در میانه بود

بیند که پیامی برای خلق  در جایگاه رسولی میخود را « آیدا، درخت و خنجر و خاطره»از کتاب« لوح»شاملو در شعر 

 :دارد

 (333: آیدا، درخت و خنجر و خاطره)«بر کف/ با لوح غبار آلوده/ به زیر آمدم/ کان تاریک من از پله»

 :زند او فریاد می. اما خلق به رسولی تاریخی معتقدند و کتاب دیگر را انتظار می کشند

 (332: همان)« عیسایی بر صلیب است/ ریم راو هر م/ مریمی است/ هر زن/ که اکنون»

 :شود اما از خلق نا امید می

سالح عدل / و خود از این روست که شمشیر را/ جویند ها می در افسانه/ تنها/ حقیقت خوف انگیز را/ این جماعت/ آه»

 (336و333: همان)« .هاست سالح افسانه/ شمشیر/ چرا که به روزگار ما/ شمرند جاودانه می

بار دیگر این مضمون را به شکلی دیگر آورده است که توده عوام تنها قائل به حضور یک « های خاک مرثیه»لو در شام

او . کند ای دیگر بیاورد را محکوم می کنند و خود این حکم را طرد می اَبَرروایت بوده و هر کسی که نویدی از حقیقت به گونه

 :شود شود، توبیخ می سلط میزمانی که به زبان خود وارد جدل با روایت م

از نیمه / که شب/ چاره خلق را متقاعد کند بی/ با اتکا به ساعت شماطه دار خویش/ خواهد می/ خورشید را گذاشته -»

 (633: های خاک مرثیه)« ...ها توفانِ خنده// نیز برنگذشته است

. اعر و نیز ابزار او در جدل زبانی استروایت ش« دار ساعت شماطه»روایت مسلط عوام است و « خورشید»در بند فوق 

. به عنوان مفهومی پست مدرن است« ترور»همانا جلوه « ها توفان خنده»حقیقتی است که در پی فهم آنند و « زمان شب»

اعتقادی به هرگونه فراروایت بخصوصی حائز اهمیت است از آن جهت که فرد، راوی یک روایت مسلط  مرتد بودن یعنی بی

 .در جدل زبانی تنها راوی زاویه دید خویش استنیست بلکه 

 :مفهوم ترور پست مدرنیستی در زبان شاعر در مواردی دیگر نیز به کار رفته است

به داس سخن / ها که با یاس/ تو را چه سود از باغ و درخت/ کند اَت می نفرین/ هر غبار راه لعنت شده/ هنگامی که»

های  ترانه)« باور نداشتی/ هرگز/ تقوای خاک و آب را/ چرا که تو/ زند از رستن تن می/ یاهگ/ آن که قدم برنهاده باشی// ای گفته

 (343و 343: کوچک غربت

سراید، به صراحت تقدیر را به عنوان یک فراروایت محکوم  مبارز ترکمن می« مختوم قلی»که برای « پیغام»او در شعر 

 :کند می

 (333: صله مدایح بی)« .انی و اینگونه اباطیل ندارم باورمن به تقدیر و به پیش/ مختوم/ راستی را»

معیار و محور همه حقایق است و اوست « انسان»از نظرگاه او همچنانکه بارها در اشعار مختلفش اشاره کرده است، 

 :گذارد شود و جایی برای هیچ مکاشفه تاریخی باقی نمی که از منظر خود به کشف حقیقت نائل می

/ و انسان/ فروکاست/ وار شعشعه آذرخش/ درآکند/ به صورت تجلی/ و بام و در/ نقاب برافکند/ وار آفتاب/ عشق/ ناگهان»

 (4111: در آستانه)« .برخاست

 :گویای آن است 4که جدول شماره . سروده در اشعار شاملو دیده شده است 13این ویژگی در 
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 بسامد مفهوم طرد فرا روایت در اشعار شاملو

درصد از اشعار مشمول موضوع  یافت شدهموارد  عنوان

 (شعر 224)

 911)درصد از کل اشعار 

 (شعر

 %49,32 %24,23 13 طرد فرا روایت

 بسامد مفهوم طرد فرا روایت در اشعار شاملو : 4جدول شماره 

 :حقیقت متکثّر -1

ر هر صورت قطع به یقین هر تواند نتیجه طرد فراروایت باشد و یا علت آن قلمداد گردد، د پذیرش تکثّرِ حقیقت می

پست مدرن جریانی است که در مدرن امر غیرقابل عرضه را در نفس عرضه پیشنهاد و عرضه »: نویسد لیوتار می. اند دو مقوّم هم

 ( 433: 4933لیوتار، )« .کند می

بع آن، هر اندیشه انسانی قابل از نظر او هر انسانی و به ت. در شعر شاملو حقیقت از زوایای مختلفی دیده شده و قابل دیدن است

 :سراید می« قصیده برای انسان ماه بهمن»همچنانکه در . تامل است

.../ انسان هر قلب/ انسان انسانیت/ انسان چین/ انسان ژاک دوکور/ انسان پولیستر/ انسان ماه بهمن/ انسان بی مرگ»

 (63و61: قطعنامه)« .یک انسانیت مطلق است

گیرد و معتقد  های مختلف است و یا حقیقت مطلقا یکی است، طرف اولی را می ارای جلوهکه حقیقت د او میان این

 :شود و به عبارتی حقیقت قطعی نبوده و نسبی است است بسته به زمینه، کنش معنا می

ی  فیهاما، اگر چه قا/ در قالب سکوت/ گی اش را غریو زنده/ وارتان/ در خون سروده است/ اش را گی سروده زنده/ کیوان

 (413: هوای تازه)« گی است زنده/ معنی هر مرگ/ در هر دو شعر/ دار مرگ نیست ی کش چیزی به غیر ضربه/ در آن/ گی زنده

که در هنر رئالیستی –به عبارت دیگر، مصداق . شود در پست مدرنیسم، خود مصداق است که به دال تبدیل می»

پس آن تمایز نشانه شناختی دال و مدلول ومصداق در این . شود ن ادغام میشود و با آ به درون دال کشیده می -مقصد دال بود

شود که دیگر  در شعر شاملو گاهی دال و مدلول چنان یگانه می( یادداشت مترجم – 3: 4939لش، )« .خیزد جا از میان برمی

 :هرچه هست شعور است. ماند جایی برای منطق باقی نمی

بنده پرستش خدای / ای یکسان دارند جلوه/ عابد و معبود و عبادت و معبد/ آناینک محراب مذهب جاودانی که در »

 (393و393: آیدا؛ درخت و خنجر و آینه)« بنده را/ که خدای/ هم از آنگونه/ می کند

 :باید گوش شنوا و چشم بینا داشت. شود از هر چیزی و هر جایی دریافت برای او حقیقت را می

ای از ابر  ای آمیزه چنانکه از پس پرده/ شنیدم/ آواز قمری کوچکی را/ اختالط اذان و جازها و  در غریو سنگین ماشین»

 (633: شکفتن در مه)« ای تابش تک ستاره/ و دود

 :آمده است 2که در جدول شماره . سروده از شعر شاملو دیده می شود 99این ویژگی در 

 بسامد مفهوم حقیقت متکثر در اشعار شاملو: 2جدول شماره 

 :معنایی معنا بی -9

 بسامد مفهوم حقیقت متکثّر در اشعار شاملو

درصد از اشعار مشمول موضوع  موارد یافت شده عنوان

 (شعر 224)

 911)درصد از کل اشعار 

 (شعر

 %3,31 %41,39 99 قت متکثرحقی
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نزد فرایند بازتولید جستجو نتیجه گیری نهایی لیوتار این است که پیام واقعی را اینک باید »به قول میلز و براویت 

معنایی را  همین عدم قطعیت بی( 213: 4931میلز و براویت، )« .قطعیت آن از دست رفته است. تولید دیگر معنایی ندارد. کرد

 .ارتباط نیست های منتج از پست مدرنیسم لیوتار بی آورد که البته با سایر ویژگی به بار می

تردید را در ذات خود دارد اما فراتر از آن است زیرا هیچگونه معیاری را به معنایی هرچند نوعی شک اندیشی و  بی

مدرن، برخالف مدرنیسم چنین برداشتی دارد که ما قادر به تجربه جهان  هنر پست»به عبارتی . پذیرد عنوان نتیجه نهایی نمی

آثار پست مدرن به پایان مشخصی  غالبا پایان»( 93: 4932کالینیکوس، )« .به مثابه یک کل منسجم و هماهنگ نیستیم

معنا شدن همه  بی( 3: 4934ابویسانی، )« .ماند رسد، همچنین پس از قرائت این آثار اغلب خواننده متحیر و سردرگم می نمی

در واقع تولید هرچیز حتی اندیشه و مفهوم نیز دچار دگرگونی . چیز در دنیای پست مدرن به خود معنا نیز سرایت کرده است

 .تحت تاثیر فرایند دائمی بازتولید قرار گرفته است شده و

انگارد، او ریشه مهمترین رخدادهای بشری را گاه در  معنی می شاملو تاریخ را با همه رویدادها و وقایعش بی

معنی  یابد و در واقع معتقد است که واقعه بی یابد و از اینرو آن معنی که باید را در عمق حادثه نمی ترین حوادث می مبتذل

 :است

/ هاشان آجر یک بناست به مردانی که استخوان/ اش را کند بهشت سرخ گوشت تن تسلیم می/ زیبایی یک تاریخ»

 ( 12: 29)« یک پُتک است/ بالش بسترشان/  و پوالد/ هاشان کوره است و صداشان طبل بوسه

 :انگارد یشود، خودش و تمامی اعمالش را بیهوده و بی معنی م گاهی از خودش منزجر می

ام را در  و فردای/ ام ام را در زنجیر زن و پای/ ام را در شعرم و نام/ ام اَش محبوس کرده تصویرم را در قاب/ ام من چنین»

 (39و32: قطعنامه)« ام را در چنگ شما و دل/ خویشتن فرزندم

شویم، ظاهرا او نیز به  یره میبیند که گوش و چشم دارد و هنگامی که ما به آن خ ای می او آدمیان را همچون مجسمه

وجود این آدمیان را « مرد مجسمه»او در سروده . اما او که سالیان سال به ظاهر وجود داشته، در واقع نبوده است. نگرد ما می

 :یابد معنا می بی

و سرکش از سوز سرد / و بر لبان او/ جز سوی هیچ کور و پلیدش نگاه نیست/ از آن بلند جای که کِبرش نهاده است»

 (439: هوای تازه)« .آهنگ آه نیست/ گر زمان غارت

اش،  اش، اندیشه شاید انسان باید به هر داشته. کند که مهمترین چیزهای ما پنهانند او با مثالی روشن اذعان می

 :فخر بفروشد و فریاد بزند، در حالی که چنین نیست.. .کشفش و

اش محبوس  و هر زن مروارید غلتان خود را به زندان صندوق/ ذاردگ دارد در بند می و هرکس آنچه را که دوست می»

 (263: هوای تازه)« دارد می

اند  هایی قراردادی بیند، سمبل ها نشانه کند زیرا هیچ معنایی را در زندگی نمی تابی می او بی. ی آرامش است معنا مایه

 :توان شد ها متصور نمی و معنایی بر معنای آن

دروازه امکان بر / آتش سوزنده را رنگی و اعتباری نیست/ مظهر هست است/ نیم روز/ این جا/ نچه پگاه و چه پسی»

 (124: ها ها و همیشه لحظه)« باران بسته است

ترین نماد مبادله است که خود تبدیل به  پول صریح. اندیشد و مبادله همه چیز با معیار مادیات او به ابتذال ارزش می

 :ارزش شده است

احساس / هنگامی که به کیمیای عشق/ دریغا دری / مرا/ ها را به سکه سیمی توان خرید ترین تن تراش خوش گاه آن»

 (616: ققنوس در باران)« همه آن دم است/ افتد می/ نیاز

هنگامی که دال و مدلول آنگونه که باید تناسب نداشته باشند، یعنی زمانی که موصوف باید حامل صفتی باشد، ولی 

 :زند وقتی او مواکدا فریاد می. معنایی وصف و فقدان معنا نباشد؛ فقدان صفت در موصوف، یعنی بی اینگونه

« سکوت ممتد// قطع با صدای گلوله...// ها قدِّ گزمه/ اَند ها قدّیسان گزمه/ اَند ها قدّیسان گزمه/ اَند ها قدّیسان گزمه»

 (333: دشنه در دیس)
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ها ردر قبال هیچ متحمل  بیند که دشواری ها را مبتال به اعمالی می آن  ها، اناو در ترسیم نمایش وار رفتار انس

 :نشینند تا داری می شهر تا صبح به شب زنده. شوند می

/ به جمعیت خاطر/ کنون: به آهی گفتند// که آنک سپیده/ حاجت روا شدید: گفتم// برآید/  آفتاب/ مگر به یُمن دعا»

 (4193: قراری ماهان حدیث بی)« برآمد/ چنین معجز آیت/ حاجت نومیدانه که/ زنیم دل به دریای خواب می

 :گویای آن است 9که جدول شماره . شعر شاملو دیده شده است 31این ویژگی در 

 معنایی معنا در اشعار شاملو بسامد مفهوم بی

درصد از اشعار مشمول موضوع  موارد یافت شده عنوان

 (شعر 224)

 911)درصد از کل اشعار 

 (شعر

 %41,31 %22,62 31 بی معنایی معنا

 معنایی معنا در اشعار شاملو بسامد مفهوم بی: 9جدول شماره 

 :طرد هر گونه پیش فرض -1

تالشی است برای قضاوت »برد  در واقع کافرکیشی و یا مرتد بودن نسبت به هرگونه پیش فرض که لیوتار از آن نام می

 (39: 4939فانی، )« .در زمینه حقیقت، زیبایی، سیاست و اخالقبدون معیار واحد و از پیش موجود 

ها قالب  کنند و در اَبَرروایت هایی قالب توافق میان راوی و مخاطب را تعیین می ها، پیش فرض هرچند در روایت

ار مشروعیت و مسلط، تعیین کننده توافق است، در فراروایت ابزاری که معیار صدق و کذب یک داعیه است، منطقی است که ابز

 :ی خود را بیان کند جنگد تا قاعده افتد و گاهی حتی با واقعیت می ای در می شاملو با هرگونه کلیشه.  شود تسلط می

« بی که بمیرند/ و مردند/ بی که به زانو درآیند/ در سواحل برخورد به به زانو درآمدند/ سرود فرزندان دریا را که»

 (13: 29کتاب)

گذارد،  شمارد که دیگر چیزی برای ایمان باقی نمی که نماد تفکر سنتی است تا بدانجا مردود برمی ها را او پیش فرض

 :کشاند به ارتدادی از نوع پست مدرن ها و بدیهیات ایمانی می ها او را به وادی طرد تمامی فرض طرد پیش فرض

/ و مع ذالک/ هایم را خشکاند ع همه شادیمزر/ چون توفان ملخ/ های من و ضجه/ نالیدم/ و به سان خدایی در زنجیر»

 (231: هوای تازه)« نکردم/ نذر/ گوسفند مسمطی/ من به دربان پُر شپش بقعه امامزاده کالسیسم

 :حتی اگر دوباره آمده باشد -فقط همین–ای برای فرود ندارد، او آمده است  او هیچ مقدمه

/ در خالء/ و قلبم/ چنین زاده شدم در بیشه جانوران و سنگ /به زمانی که خود در نرسیده بود/ به غربت/ گاهان بی»

 (134: آیدا در آینه)« باز آمدن بود/ نخستین سفرم.. ./تپیدن آغاز کرد

او . رسد های گوناگون از هر منظری است جز از منظر پیش فرضی معین که تنها به یک منظور می او قائل به قرائت

 :د به تصویر و تصاویری دیگر فکر کنندخواه خواهد و از مخاطبانش نیز می می

/ تواند گرسنگی باشد و غریو پیروزمندانه قحط می/ سکوت گندم/ تواند خشکی باشد و فریاد عطش می/ سکوت آب»

 (316: ابراهیم در آتش)« !تصویر کن/ غریو را/ اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست/ ظلمات است/ که سکوت آفتاب همچنان

داند، یعنی هیچ  ها را ناآگاهی و جهل شمرده و با ردّ تقدیر، همه چیز را قابل تغییر می به پیش فرضاو ریشه باور 

 :قاعده ثابتی را پذیرا نیست

که / چیزی پندارد/ و مقدّر را/ نام بگذارد تقدیر/ که سراشیبی/ دارد جو را وا می آنچه آسان/ گمان ناآگاهی است بی»

 (361و333: لهص مدایح بی)« .یابد تغییر نمی

 :گویای آن است 1که جدول شماره . سروده از اشعار شاملو دیده شده است 96این ویژگی در 

 

 فرض در اشعار شاملو بسامد مفهوم طرد هرگونه پیش



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 349

درصد از اشعار مشمول موضوع  موارد یافت شده عنوان

 (شعر 224)

 911)درصد از کل اشعار 

 (شعر

 %41,33 %46,23 96 فرض طرد هرگونه پیش

 در اشعار شاملو فرض بسامد مفهوم طرد هرگونه پیش: 1جدول شماره 

 :شک اندیشی -0

: 4933لیوتار، )« جوهره پست مدرنیسم نوعی بدبینی و شک اندیشی است در برابر هرگونه تالش ممکن برای تفسیر»

رچوب اندیشه پست مدرن لیوتار را شکل ها و در ارتباط با آنها چا این ویژگی به مثابه سایر ویژگی(. مقدمه مترجم – 24

شود که داعیه حقیقت متنوع و متکثر باشد  پیش از طرد هرگونه فراروایت باید شک کرد، شک زمانی بیشتر مطرح می. دهد می

 .و امکان طرد هرگونه پیش فرض فراهم گردیده و برای معنای امور قائل به نسبیت باشیم

شاملو شاعری است که گویا به همه چیز شک . اندیشی اوست ری شاملو در شکدر اندیشه شع  پُر بسامدترین ویژگی

 :سپارد به مخاطبش دارد، درست یا نادرست می

 (91: ها و احساس آهن)« ها ها و زخم لب/ سرخی، سرخی است/ هی/ شاعر/ هی»

 :ک شد او گویی حتی به خودش هم مشکوک است و خودش را در شعر می

به زبان / به او گفتم/ او را کشتم/ و در احتضاری طوالنی/ خنجر به گلویش نهادم/ ایی خواندمنه دع/ اَش دادم نه آب»

 (31: قطعنامه)« ...کس همچُنو به من نزدیک نبود و هیچ/ نام مرا داشت// و او را کشتم/ گویی دشمن سخن می

 :ها اطمینان ندارد و سرشار از تردید است او به انسان

برای چه بر خاک / گوید او با شمشیر خود می// که از پشت خنجر خورده است گریه کنبا من به مرگ سرداری »

برای چه یارانی برگزیدی که بیش از / گوید و شمشیر با او می// کارتر نبودند؟ خون کسانی را که از یاران من سیاه/ ریختی

 (233: هوای تازه)« دشمنان تو با زشتی سوگند خورده بودند؟

 : کند ن مردم زمانه زمزمه میاو گاهی با زبا

کاری با کار / اگرچه از دیگرون فاصله ندارم/ ، گله ندارم«بد»، امید و از «خوب»به / جماعت، من دیگه حوصله ندارم »

 (113: ها ها و همیشه لحظه)« این قافله ندارم

 :ای تردید دارد بیند، به هر راهی و به هر بال رهائی او راه سعادتی نمی

/ ام های خمیده بر شانه/ و شک...//از وبالِ بال خمیده بود/ اَم های به هنگامی که شانه/ شک کرده بودم/ به پرواز»

 (633: شکفتن در مه)« .نبود/ احساس نیازی/ به پرواز/ که دیگر بارش/ نشین سنگینی توانمند بالی شد جای

 :گیرد برد که شک او را فرا می معنایی وجودش پی می گاهی چنان به بی

گاه با // کلماتی دیگر گریه کنم/ و به خاموشی خورشیدی دیگر/ که بیایم به اتاقم هر شام/ کار من این شده است»

 (362: صله مدایح بی)« خدا یا شیطان؟/ لوح پیشانی ما مُهر که را خورده؟/ شادی نیست/ پنداری/ سهم ما/ گویم خود می

 :گویای آن است 3دول شماره که ج. شود شعر شاملو دیده می 33این ویژگی در 

 

 اندیشی در اشعار شاملو بسامد مفهوم شک

درصد از اشعار مشمول موضوع  موارد یافت شده عنوان

 (شعر 224)

 911)درصد از کل اشعار 

 (شعر

 %46,43 %21,33 33 اندیشی شک

 در اشعار شاملو اندیشی بسامد مفهوم شک: 3جدول شماره 

 



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 351

 :خالصه کرد 6استنتاجی از جداول فوق را به شرح جدول شماره  توان همه موارد در مجموع می

 

درصد از اشعار مشمول  موارد یافت شده عنوان ویژگی

 (شعر 224)موضوع 

 درصد از کل اشعار

 (شعر 911) 

 %49,32 %24,23 13 طرد فرا روایت

 %3,31 %41,39 99 حقیقت متکثر

 %41,31 %22,62 31 معنایی معنا بی

 %41,33 %46,23 96 یش فرضطرد هرگونه پ

 %46,43 %21,33 33 شک اندیشی

 %61,33 %411 224 جمع

 بسامد مضامین پست مدرن در شعر شاملو: 6جدول شماره 

مورد از اشعار شاملو به ویژگی مشابه پست مدرنیسم لیوتار اشاره شده است که  224های جدول فوق در  طبق یافته

های مشترک و مشابه میان تفکر  شود که به وضوح بیانگر زمینه می( شعر 911)ها  دهدرصد از کل سرو 33/61شامل بیش از 

 .باشد شاملو و اندیشه لیوتار بر مبنای پست مدرنیسم می

 :گیری نتیجه

پنج ویژگی اساسی در پست . وضعیتی که در امتداد مدرن است. داند لیوتار، پست مدرنیسم را یک وضعیت می

 .اندیشی شک-3طرد هرگونه پیش فرض   -1معنایی معنا  بی -9حقیقت متکثر -2طرد فراروایت -4: مدرنیسم او نهفته است

از آنجا که مفهوم پست مدرن نزد لیوتار بیش از آنکه نماد عینی بیابد در زبان و ذهن قابل ارزیابی است و نیز از آنجا 

ت، لذا این مقاله به بررسی اندیشه شاملو در قالب که اندیشه اگرچه محصول شرایط است اما قابل تسرّی در زمان و مکان اس

 .او پرداخته است« وضعیت پست مدرن»اشعارش و مقایسه آن با اندیشه لیوتار بخصوص 

های پست مدرنیسم از گونه لیوتاری را  ای ویژگی درصد از اشعار شاملو به گونه 63های این مقاله در حدود  طبق یافته

های  سروده شاملو، به مضامین مشمول ویژگی 911سروده  از 224های پست مدرنیته، در رار ویژگیبا احتساب تک. نمایاند بازمی

 43/46و ( سروده 224از )درصد از موارد مشمول  33/21اندیشی با  از این بین شک. پنجگانه پست مدرنیسم اشاره شده است

معنایی معنا   نماید و بعد از آن بی تار و شاملو را باز میبیشترین جلوه تشابه اندیشه میان لیو( سروده 911)درصد از کل اشعار 

 32/49درصد از موارد مشمول و  23/24با )، طرد فرا روایت (درصد از کل اشعار 31/41درصد از موارد مشمول و  62/22با )

و حقیقت متکثر ( ردرصد از کل اشعا 33/41درصد از موارد مشمول و  23/46با )، طرد هرگونه پیش فرض (درصد از کل اشعار

 . قرار دارند( درصد از کل اشعار 31/3درصد از موارد مشمول و  39/41)

رسد اشعار شاملو در جایگاه شاعر تا حد بسیار زیادی با جریان وضعیتی که لیوتار در جایگاه  در پایان به نظر می

 .نامد، همگام است شناس آن را وضعیت پست مدرن می جامعه –فیلسوف 

 :یادداشت

 .شعراستفاده شده، اما صفحه همان است که شعر در مجموعه آثار آمده است( کتاب)در ارجاع به اشعار ترجیحا از نام دفتر* 

تا اوایل سال  4943بود که از اواخر سال  نفر 39گروه از اعضای برجسته او خورشیدی زاده شد  4232 دکتر تقی ارانی در ** 

به طرز مشکوکی  4943 بهمن 41تا  41و بین روزهای ا .ی شدندو قصر زندان تهرانموقت  زندانبه تدریج دستگیر و در  4946

 .سرود 4923را در سال  قصیده برای انسان ماه بهمن شعردر رثای او  احمد شاملو .تدر زندان درگذش

 :منابع

 .1سال  ،3، مجله زبان و ادبیات عربی، شماره پست مدرنیسم در متن ادبی کوالج، (4934)ابویسانی، حسین . 

 .6، سال 2، فصلنامه معرفت فلسفی، شماره تالقی پراگماتیسم و پست مدرنیسم در فلسفه، (4933)اصغری، محمد . 

 .2، مجله اندیشه و هنر، شماره شاعری ،(4919)بامداد، الف . 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B3_%D9%86%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B0_%28%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B4_%28%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B9
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 .، انتشارات زمستان، تهرانتاملی در شعر احمد شاملو: سفر در مه، (4931)پورنامداریان، تقی . 

 .، ترجمه صمد عابدینی، چاپ اول، انتشارات ستوده، تبریزهای پست مدرنیست نظریه، (4934)ترنر، جاناتان اچ . 

 .، ترجمه هادی جلیلی، چاپ پنجم، نشر نی، تهرانرا در جامعه شناسیکشاکش آ، (4932)سیدمن، استیون . 

، چاپ پنجم، موسسه انتشارات (دفتر شعر 45مجموعه )شعرها : مجموعه آثار شاملو؛ دفتر یکم، (4939)شاملو، احمد . 

 .نگاه، تهران

فصلنامه نوآوریهای آموزشی، ، داللتهای تربیتی دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و نقد آن، (4939)فانی، حجت اهلل. 

 .9، سال 3شماره

 .، چاپ اول، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهرانتبارشناسی پست مدرنیسم، (4931)قره باغی، علی اصغر . 

، 46، فصلنامه اندیشه دینی، شماره تاثیر نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه لیوتار، (4931)قمی، محسن . 

 .1سال 

 .، ترجمه اعظم فرهادی، چاپ اول، نشر نیکا، مشهدنقد پست مدرنیسم، (4932)آلکس  کالینیکوس،. 

 .، ترجمه عباس مخبر، چاپ چهارم، نشر آگاه، تهراننظریه های اجتماعی مدرن، (4936)کرایب، یان . 

 .، ترجمه محسن حکیمی، چاپ دوم، انتشارات آشیان، تهرانپسامدرنیته، (4939)الیون، دیوید . 

 .، ترجمه شاپور بهیان، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهرانجامعه شناسی پست مدرنیسم، (4939)اسکات لش، . 

ترجمه حسینعلی نوذری، چاپ چهارم، نشر گام گزارشی درباره دانش، : ، وضعیت پست مدرن(4933)لیوتار، ژان فرانسوا . 

 .نو، تهران

خاستگاه نظری و مبانی : یش علوم اجتماعی پست مدرنژان فرانسوا لیوتار و پیدا، (4933)محمدپور، احمد . 

 .3سال. 4، مجله علوم اجتماعی، شماره پروبلماتیک

، ترجمه جمال محمدی، چاپ سوم، نشر ققنوس، درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر( 4931)میلز، آندرو و براویت، جف . 

 .تهران

 .بیات، چاپ اول، نشر رسش، اهوازدر اد درآمدی بر پست مدرنیسم، (4933)نجومیان، امیرعلی . 
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 بررسی تلفیق مضامین شعری در دیوان فرّخی یزدی
 مرتضی چرمگی

 دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور                                                                

 چکیده

د که شاعران آزادی خواهی همچون عارف قزوینی، فرّخی یزدی،میرزادة اوضاع سیاسی و اجتماعی دورة مشروطه سبب می گرد

 .عدالتی موجود در جامعه به پا خیزند و برخالف پیشینیان به اشعاری با مضامین جدید روی بیاورند علیه بی ...بهار و عشقی،

س ال اصلی مقالۀ حاضر آن  .استبه یکی از مشهورترین شاعران دورة مشروطه یعنی فرّخی یزدی پرداخته شده  مقالهدر این 

تواند چندین مضمون را در آن واحد به کار  اف در قلمرو مضامین شعری است و میاست که آیا فرّخی یک شاعر جامع األطر

 . گرفته و مضامینی تلفیقی بیافریند

سپس به بیان  ن گردیده،در این مقاله ابتدا شرح حال مختصری از این شاعر آزادی خواه به همراه مبارزات سیاسی او بیا

طبیعتاً بسیاری از این مضامین مصادیق متنوّعی را نیز دربرمی گیرد که به مصادیق این .مضامین شعری او پرداخته شده است

اند  ان فرّخی با یکدیگر تلفیق گردیدهدر قسمت پایانی این مقاله مضامینی که در دیو .مضامین نیز اشاره ای مختصر شده است

ا در دیوان فرّخی نمایانده شده است اممونه هایی از آن آورده شده است و همچنین نمودار بسامدی مضامین تلفیقی به همراه ن

با بررسی های صورت گرفته در قلمرو مضامین شعری فرّخی یزدی و تلفیق این مضامین با یکدیگر می توان به این نکته پی برد 

ه و شکایت و دفاع از حقوق محرومان بیش از دیگر مضامین با یکدیگر ترکیب شکو که برخی از این مضامین از قبیل انتقاد،

 . شود که دربردارندة چند مضمون به همراه یکدیگر نباشد کمتر بیتی در دیوان فرّخی دیده می همچنین .یافته اند

 .شعر مشروطه، فرّخی یزدی، مضامین شعری :ها کلیدواژه

 مقدمه

مشروطه نخستین انقالب مردمی مهم در جامعاۀ  ».ای سیاسی در تاریخ ایران،دورة مشروطه استیکی از مهم ترین دوره ه       

ایرانی بود و ماهیّت آن با سایر حوادثی که در تاریخ ایران اتّفاق افتاده متفاوت بود،به همین سبب شعردورة مشروطه نیز با شاعر  

 (136:4933غالم رضایی،)«.فارسی دوره های پیش متفاوت است

ایان دوران مقاارن باا    .به قدرت رسیدن حکّام ناالیق در این دوره سبب گردید که اوضاع ایران بیش از پیش آشافته گاردد        

نفوذ سیاسی انگلیس در دربار پادشاهان قاجار شرایط را برای عقد قراردادهاای  .دست اندازی بیگانگان در سرزمین های دیگر بود

 .ننگین فراهم تر می ساخت

نین شرایطی است که شاعران آزادی خواه و وطن پرستی همچون عارف قزوینی،فرّخی یزدی و میرزاده عشقی پاا باه   در چ      

هر چناد ایان حکّاام وطان فاروش و      .برمی خیزندعرصۀ مبارزات سیاسی گذاشته و با این حکّام ناالیق و بیگانه پرست به ستیز 

 .ند و به زودی آنان را از میان برمی دارندسست اراده مبارزات این شاعران را برنمی تاب

فرّخی یزدی شاعری است که خود از میان طبقۀ محرومان جامعه برمی خیزد و باا مشاکالت ایان طبقاه از ماردم کاامالً              

ه گاروه  باه شادت با   . م4343با انعقاد قرارداد.او به دلیل مبارزات خود چندین بار طعم تلخ زندان را تجربه می کند.آشنایی دارد

مجموعۀ این عوامل سبب می گردد که در شعر فرّخی مضاامین خاصای باه چشام بخاورد کاه       .مخالفان این قرارداد برمی خیزد

 .مضامین غالب همۀ شاعران دورة مشروطه است

ر مقالۀ حاضر د.بسامد این مضامین در شعر فرّخی فراوان است و او گاه این مضامین را به زیبایی با یکدیگر تلفیق  می کند       

 .ضمن بیان مضامین شعری به کار رفته در دیوان فرّخی به تلفیق این مضامین با یکدیگر نیز پرداخته شده است

 :پیشینه و سابقة تحقیق    

شاید بتوان اشعار دورة مشروطه را از جمله اشعاری دانست کاه باه نسابت دوره هاای پیشاین شاعر فارسای در حاوزة آن               

تری صورت گرفته باشد ؛باالخص شاعران مبارز و آزادی خواهی همچون فرّخای یازدی و میارزاده عشاقی کاه      پژوهش های کم

کمتر کسی به فکر تحقیق در این حوزه بوده است؛هر چناد  ،شاید به علّت نبود دیوان های شعری این شاعران در دسترس مردم
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مهم تارین پاژوهش هاای صاورت گرفتاه در      .ه حساب می آیداین دوره از منظر سیاسی یک دورة تاریخی مهم در تاریخ ایران ب

 :حوزة اشعار دورة مشروطه و باالخص اشعار فرّخی یزدی عبارت است از

 .بررسی م لّفه های هویّت ملّی در اشعار عصر مشروطیت،داوود باوفا -4

 .بازتاب وطن و وطن خواهی در اشعار عشقی،بهار و عارف قزوینی،سید صالح الدین فاضلی – 2

 .بررسی موضوعی شعر دورة مشروطه،اکبر حسن پور -9

 .بررسی موضوعی و صور خیال و تحقیق در آثار و احوال فرّخی یزدی،حسین فرامرزی -1

 .نقد و بررسی دیوان و سبک شاعری فرّخی یزدی،احد دالوری -3

 .ویژگی های کلّی شعر دورة مشروطه،حسین برغمدی -6

 :حوزة اشعار فرّخی یزدی نیز عبارت است ازمهم ترین مقاالت انجام شده در  

 .تحلیل درون مایه های اشعار فرّخی یزدی براساس نظریۀ زیبایی شناختی انتقادی،دکتر حسن پور آالشتی،رضا عباسی -4

 .فرّخی یزدی و توان مندی های غزل در عصر مشروطه،دکتر حسین نجفدری -2

 .بحث در غزل فرّخی یزدی،میزان دهقان -9

  .یل مقایسۀ مضامین برجستۀ شعر فرّخی یزدی و عارف قزوینی،یداهلل بهمنی مطلق،علی پورطریقیتحل -1

 فرّخی یزدی ( 4

محّمد فرّخی یزدی یکی از آنهاسات  .شاعرانی که بر سر عقیده جان باخته باشند در قلمرو ادبیات فارسی انگشت شمارند»

 . ق در یزد متولد گردید. ه 4916که به سال 

تعداد شعری و جوهر اعتراض را از همان ایام تحصیل در کار و کردار خود آشکار کارد و باه سابب شاعری کاه      فرّخی اس

در همان آغاز جوانی سر از حزب دموکرات یزد در آورد و به گناه شعری کاه در ساتایش آزادی   .سروده بود از مدرسه اخراج شد

 . خت و به زندانش افکندساخته بود،ضیغم الدولۀ قشقایی حاکم یزد لب های وی را دو

سه چهار سالی از امضای مشروطیّت می گذشت که به تهران رفت و یک سال بعد به انتشار روزنامۀ طوفان همّت گماشت 

در دورة هفتم مجلس مردم یزد او را به وکالت برگزیدند و .و طیّ مقاالت آتشین و انتقاد آمیز به جنگ استبداد و بی قانونی رفت

ح اقلیّت مجلس با هیأت حاکمه به مبارزه پرداخت و روزنامۀ طوفان را کاه تعطیال شاده بود،باار دیگار منتشار       فرّخی جزء جنا

ساخت که باز به حکم دولت توقیف شد و فرّخی تحت فشار قرار گرفت تا آن که ناگزیر شد ایران را ترک کند و از راه مسکو باه  

وثوق الدوله به مخالفات   4343ت و درکنار دیگر آزادی خواهان با قرارداد ش به تهران بازگش.ه 4942فرّخی در سال .برلین برود

یک بار در زندگی سیاسی خود از سوء قصد جان سالم به در برد،یک بار هم در زندان دست به خودکشی زد امّا به ایان  .برخاست

ول هااوا بااه قتاال  ش در زناادان بااه طاارز فجیعاای و بااا تزریااق آمپاا    .ه 4943کااار توفیااق نیافت،تااا ایاان کااه در سااال    

 (34:4933یاحقی،)«.رسید

شعرهایش مایۀ تسلی خاطر او بود ومی کوشید با آن ها بارای آن  .فرّخی روحی سرکش دارد که قادر به مهارخود نیست»

 (423:4936علوی،)«.سرشت مهارناپذیر خود لحظه هایی شادی بخش فراهم کند

فرّخای یازدی غازل    »:ل ایجاد می کند اینچناین مای گویاد   استاد شفیعی کدکنی در مورد تحولی که فرّخی در حوزة غز

سیاسی را در عالی ترین طرز سروده و در این کار توانسته جان سیاسی و سیمای انقالبی تازه ای به غازل فارسای بدهاد کاه از     

 (413:4931شفیعی کدکنی،)«.محدودة شمع وگل و پروانه و بلبل خارج شود

عارف،عشاقی و حتّای   )زبان غزل فرّخی از زبان همۀ اقرانش»:زبان غزلیّات او معتقد است همچنین استاد شفیعی در مورد        

شافیعی  )«.به اسلوب غزل سنّتی نزدیک تر است و از ضعف های فراوانی که در شعر عارف و عشقی دیده می شود برکنار(الهوتی

 ( 194:4931کدکنی،

فرّخی از نظر استحکام فرم، وزن و قافیاه و فصااحت و   »:چنین برمی شمردمرحوم قیصر امین پور توانایی های فرّخی را این       

استفاده از فنون و صنایع سنّتی شعر و بیان مسائل اجتماعی و سیاسی زمانه در قالب غزل از شاعرانی چون عاارف و  ،بالغت زبان
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... انواع جنااس و ،تلمیح،ایهام،تضااد ،عشقی موفّق تر می نماید و اگرچه بیش از آن ها به مضمون سازی و صانایعی مانناد تناسب  

 (911:4939امین پور،)«توجّه دارد ؛ولی روانی و سادگی زبان و بیان شعر را نیز حفظ کرده است

برخورداری »:دکتر زرقانی نیز دربارة توانایی های فرّخی در به کارگیری ردیف و قافیه و استفاده از اوزان شعری معتقد است      

ام قافیه و ردیف سنّتی موسیقی گوش نوازی در غزل های فرّخی ایجاد می کند؛بخصوص که اشاعار ماردّف   از وزن عروضی و نظ

زیااادی سااروده و بااه خااوبی قابلیّاات هااای موساایقی ردیااف را دریافتااه و در شااعرش از آن هااا بهاارة کاماال باارده             

 (424:4931زرقانی،)«.است

 :مضامین شعری در دیوان فرّخی یزدی( 1

شاکوه و  .فرّخی شاعری است که به علّت شرایط نامناسب زندگی مدام در حال شاکوه و شاکایت اسات    :شکوه و شکایت(1-4

شکوه و شکایت از بخت و اقبال،شکوه و شاکایت از  :شکایت در دیوان فرّخی مصادیق متفاوتی را دربرمی گیرد،مصادیقی همچون

 .دان و بندروزگار،شکوه و شکایت از مردم،شکوه و شکایت از معشوق و شکوه از زن

انتقاد های فرّخی به زبانی ادیبانه بیان می شود و کمتر موردی مشاهده می شود که همچاون میارزاده عشاقی از     :انتقاد(1-1

انتقاد نیز همچون شاکوه و شاکایت در دیاوان او مصاادیق متفااوتی را شاامل مای شود،مصاادیقی از         .الفاظ رکیک استفاده کند

 .از اوضاع داخلی،انتقاد از مردم،انتقاد از مجلس و نمایندگان آن انتقاد از شخص شاه،انتقاد:قبیل

توصیف نیز همچون شکوه و شکایت و انتقاد در .فرّخی در برخی از ابیات خود از مضمون توصیف بهره می گیرد :توصیف(1-9

 .ضاع برخی از شهرهاتوصیف طبیعت،توصیف معشوق،توصیف او:دیوان او مصادیق متفاوتی را در بر می گیرد،مصادیقی همچون

فّرخی شاعری است که همچون اکثر شعرای فارسی زبان گااه از زد و بنادهای سیاسای خساته  مای شاود و باه         :عشق(1-1

هرچند او .سرودن اشعاری عاشقانه می پردازد و حقیقتاً در این زمینه چیزی کم نمی گذارد و گاه به پای استادان سلف می رسد

 .می کند و به مضامین انتقادی و آزادی خواهی خویش برمی گردد به زودی از این مضمون عبور

از جمله مضامینی که فرّخی بیش از همۀ شااعران دورة مشارطه باه آن پرداختاه     :دفاع از حقوق محرومان و کارگران(1-0

سات باه خاوبی    از آنجاییکه فرّخی خود برخاساته از میاان ایان طبقاه از ماردم ا     .است دفاع از حقوق کارگران و محرومان است

فرّخی آن قدرتی که بتواند مردم ایران را از بدبختی نجات دهد در خود ماردم  ».دردهای آن ها را در اشعار خود نمایان می سازد

به عقیدة او خود مّلت است که باید رشتۀ کار را در دست گرفتاه و زنادگی آزاد و نیاز آسایشای بارای خاود تادارک        .سراغ دارد

 (313:4932آرین پور،)«.نماید

با توّجه به ظلم و ستم حکّام در دورة مشاروطه طبعاًا هماۀ شااعرانی کاه هایچ گوناه         (:استبدادستیزی)ظلم ستیزی(1-1

فرّخای نیاز   .وابستگی به دستگاه حکومت نداشتند به ستیز و مخالفت با آن ها برخاسته و با ظلم و ستم آن ها مقابله می کردناد 

 .مستبدین کینه کشی می کند و اینچنین خود را معروف و مشهور می سازد خود را رستمی می داند که از ظالمان و

ته نشین فکری و همیشگی او آزادی است و ستیز با .نامید« شاعر آزادی»فرّخی را باید به حق »:آزادی و آزادی خواهی(1-5

 (413:4933آژند،)«استبداد

شاعر آزادی می شناساند امّاا فرخای نیاز از پیشاگامان آزادی و       هر چند بسیاری از محققین ملک الشعرا بهار را به عنوان       

آزادی و آزادی خواهی نیز در دیوان فرّخی مصادیق متنوعی را شامل می شود،مصادیقی از .آزادی خواهی در دورة مشروطه است

 .آزادی از زندان،آزادی از تعلّقات دنیایی،آزادی فضای سیاسی و آزادی قلم و بیان:قبیل

فرّخی اگرچه به اندازة بهار گرایش های ملّی ندارد،امّا حسّ ایران دوستی و حتّی ایاران پرساتی او چشام    »:واهیوطن خ(1-3

 (193:4931شفیعی کدکنی،)«          .گیر است و با همۀ تمایلی که به سوسیالیسم دارد همواره نگران ایران است

 .حاضر است همۀ وجودش را در راه عشق به وطن فدا کنداو گاه با تمام وجود ندای وطن خواهی سر می دهد و       

طبع بلند فّرخی سبب می گردد کاه باه هایچ کاس و هایچ چیاز دلبساته نباشاد و ایان مقدماۀ تفااخر            : تفاخر و فخر(1-3

خود تفاخر به اشعار،تفاخر به شخصیت :تفاخر و فخر نیز مصادیق متفاوتی را در دیوان او شامل می شود،مصادیقی از قبیل.اوست

 .و گاه تفاخر و فخر به روزنامۀ طوفان
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فرّخای باه   ».یکی از افکار و اندیشه های غالب شاعران دورة مشاروطه تغییار و تحاوّل در جامعاه اسات     : انقالب خواهی(1-45

تاه  ناعدالتی های موجود در جامعه اشاره دارد و تنها راه برطرف ساختن آن را برپا نمودن انقالبی ساخت در جهاان مای داند،الب   

 (33:4933سپانلو،)«.شرط این انقالب نیز فدا کردن جان در همان قدم اوّل است

فّرخی شاعری انقالبی اسات کاه در بیاداری نسال جاوان ایاران نقاش عماده و اساسای داشاته           »:بزرگ علوی می گوید        

غام رناج فاراوان هیچگااه دسات از      سرنوشت این شاعر برای هم میهنان و هموطنان او یادآور روحیّۀ ایرانی است که باه ر .است

 (493:4936علوی،)«.مبارزه برنمی دارد

فرّخی شاعری است که مدافع سرسخت عدالت خواهی اسات و مای کوشاد تاا آن را در جامعاه حااکم       : عدالت خواهی(1-44

میان ضعفاست ایان   حکّام ناالیق در دورة مشروطه به دنبال حفظ فاصلۀ میان فقیر و غنی هستند و فرّخی که برخاسته از.سازد

 .حالت را برنمی تابد و به دنبال رفع تضاد طبقاتی است

البتاه قاوانینی کاه باه نفاع محارومین و       .فرّخی از پیشاروان برقاراری قاوانین در دورة مشاروطه اسات      :قانون خواهی(1-41

 .مستضعفین وضع شود نه قوانینی که روز به روز بر فاصلۀ میان فقیر و غنی بیفزاید

دخالت روزافزون بیگانگان در دورة مشروطه سبب می گشت که شاعران وطن خواهی همچاون فرّخای    :نه ستیزیبیگا(1-49

 .به ستیز با بیگانگانی برخیزند که از سست عنصری حکام بهره برده و سبب آشفتگی بیشتر اوضاع ایران می گشتند

 تلفیق مضامین در دیوان فرّخی یزدی(9

 با دیگر مضامین تلفیق مضمون شکوه و شکایت(9-4

 :عشق مضمون با شکایت و شکوه مضمون تلفیق(9-4-4

بیت از ابیاتش این دو مضمون را با یکدیگر تلفیق کرده است و در واقع این دو مضمون بیشترین مضامین  414فرّخی در         

هر چند بیشتر محققین او را به )استبا توجّه به اینکه بسامد ابیات عاشقانه در دیوان فرّخی فراوان .تلفیقی در دیوان اوست

و طبق معمول همۀ شعرای فارسی زبان هر جا معشوقی و روی و (عنوان شاعری منتقد و مدافع حقوق محرومان می شمارند

مویی در کار باشد ضرورتاً شکوه و شکایتی نیز در کار خواهد بود فرّخی در برخی از ابیات این دو مضمون را به زیبایی با 

 :او ضمن بیان مشکالت و گرفتاری های خود از دل آزاری معشوق گله می کند.لفیق کرده استیکدیگر ت

 کار تو دل آزاری،شغل من و دل زاری                                        تو غلغله ها داری،من مشغله ها دارم

 (464:4969فرّخی یزدی،)                                                                                                  

 :تلفیق مضمون شکوه و شکایت با انتقاد(9-4-1

شاید به جرأت بتوان شکوه و شکایت و انتقاد .بیت از ابیات دیوان فرّخی حاوی این دو مضمون به همراه یکدیگر است 33        

این دو مضمون پربسامد را به همراه یکدیگر به کار می گیرد اشعارش او وقتی .را پربسامدترین مضامین دیوان فرّخی دانست

با توجّه به اینکه فرّخی شاعری است که در طول زندگی انواع نامالیمات را می بیند و چندین بار به زندان .حالوتی تازه می یابد

ایت از بخت و اقبال،روزگار،مردم و حتّی و بند گرفتار می آید و حتّی چند بار تا آستانۀ مرگ به پیش می رود ضمن شکوه و شک

فرّخی ضمن بیان مشکالت و سختی هایی که به آن دچار شده .شکوه از زندان و شرایط حبس به انتقاد از آن ها نیز می پردازد

 :است به انتقاد از حاکمان وقت نیز می پردازد

 ارای ماا دل ایان ناااخاادا نامای ساوزدغاریاق باحر فاناا ای خادا شادیام و هاناوز                      ب

  (411:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون شکوه و شکایت با مضمون وطن خواهی(9-4-9

فرّخی .رة مشروطه کم و بیش به آن پرداخته اند،مضمون وطن و وطن خواهی استاز دیگر مضامینی که اکثر شعرای دو        

او با دیدن اوضاع نابسامان وطن گاه به شکوه و شکایت از این اوضاع .بیت این دو مضمون را به همراه هم به کار می گیرد 26در 

ضمن شکوه و شکایت از اوضاع فعلی وطن و  فرّخی.می پردازد تا به این طریق گامی در راه اصالح اوضاع وطن برداشته باشد

 :سرزمینش از شکوه گذشتۀ ایران زمین اینچنین یاد می کند

 ای خوش آن روزی که ایران بود چون خلدبرین                وسعت این خاک پاک از روم بودی تا به چین
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 (433:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون شکوه و شکایت با مضمون آزادی و آزادی خواهی(9-4-1

از آنجاییکه آزادی و آزادی خواهی نیز همچون شکوه و شکایت از مضامین بارز در دیوان فرّخی یزدی است او گاه به تلفیق       

تجربه های تلخی .بیت این دو مضمون را به همراه یکدیگر به کار می گیرد 46فرّخی در .پردازد این دو مضمون به زیبایی می

همچون تبعید و حبس و فشارهای سیاسی که در طول زندگی به او رو می کند سبب سرودن اشعاری زیبا و نغز درمضمون 

وع آزادی با مصادیق گوناگون شکوه و شکایت هنگامیکه مصادیق متن.آزادی خواهی و تلفیق آن با شکوه وشکایت    می گردد

 :او ضمن شکوه و شکایت به دفاع از رهروان راه آزادی نیز می پردازد.قرین می گردد ابیاتی نغز و زیبا از او به چشم می خورد

 نااشاد دادناااد باااساای بااه راه آزادی جااااااان                      امّااا چااه ناتایاجااه ماالّاات آزاد 

 (211:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون شکوه و شکایت با مضمون دفاع از حقوق کارگران و محرومان(0 -9-4

فرّخی چون خود برخاسته از میان محرومان .ن به همراه یکدیگر استبیت در دیوان فرّخی دربردارندة این دو مضمو 43      

جامعه است در طول زندگی با مشکالت و گرفتاری های فراوانی دست به گریبان است و این شرایط را در بسیاری از ابیات خود 

و شکایت از این اوضاع نیز نمایان می سازد و ضمن بیان اوضاع سخت زندگی خود و دفاع از این طبقۀ محروم جامعه به شکوه 

 : می پردازد و خواستار برقراری حقوق مساوی میان فقیر و غنی است

 یاارب ز چایست بر سار فااقار و غاناا هنوز                  گیاتی به خاون خاویش زند دسات و پا هنوز

 (431:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون شکوه و شکایت با مضمون توصیف(9-4-1

بیت این دو مضمون را  43او در .توصیف نیز همچون شکوه و شکایت از پربسامدترین مضامین در دیوان فرّخی یزدی است      

ینی است که کمتر شاعری را می توان شناخت که از آن فارغ و برکنار توصیف از جمله مضام.به زیبایی با هم تلفیق می کند

همانگونه که پیشتر ذکر گردید توصیف در دیوان فرّخی مصادیق متنوعی را شامل می گردد؛امّا فرّخی از میان این .باشد

 :ی دهدمصادیق بیش ازهمه به توصیف معشوق می پردازد و گاه از حاالت و رفتار او داد گله و شکایت سرم

 پیش ماردم آشاکارا چون مرا دیاوانه ساخت                   روی خود را آن پری از دیده پنهان کرد و رفت

 (31:همان)                                                                                                                    

 (:استبداد ستیزی)شکایت با مضمون ظلم ستیزی تلفیق مضمون شکوه و(9-4-5

با مطالعۀ زندگی پرفراز و نشیب فرّخی و مشکالتی که در طول زندگی برای او پیش می آید و    حبس های متمادی که       

متحمل می گردد و مرگ فجیعی که مستبدین برای او فراهم می آورند می توان به علّت آن همه استبداد ستیزی او پی 

بیت این دو  44او در .فرّخی با تمام وجود با ظلم و ستم به مقابله برمی خیزد و در این راه متحمّل انواع نامالیمات می گردد.ردب

 :مضمون را با یکدیگر به کار می گیرد و ضمن شکوه و شکایت به شدّت با استبداد به مخالفت برمی خیزد

 بارها این راه را با نوک مژگان رفته ایم                          تا مگر خاشااک بیاداد و ساتم کمتر شود        

 (461:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون شکوه و شکایت با مضمون تفاخر و فخر(9-4-3

او ضمن شکوه و شکایت از اوضاع .بیت از ابیات خود همراه با شکوه و شکایت به تفاخر و فخر نیز می پردازد 3در فرّخی        

 :نابسامان جامعه به مقام و شخصیّت خویش تفاخر و فخر می کند

 ه پساتمهر کجا روم به گردش آید از پی ام مفتش                                همّت بلاند پرواز اینچنین نمود

 (463:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون شکوه و شکایت با مضمون انقالب خواهی(9-4-3

رگونی در جامعه به شکوه و شکایت از مردم می بیت از ابیاتش ضمن تحریک و تهییج مردم به انقالب و دگ 1فرّخی در        

 :پردازد
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 از اناقاالب ناااقااص ماا باود کااماالً                                   دیادیام اگر نتیاجۀ ماعکوس اناقاالب

 (39:هماان)                                                                                                                  

 .امّا بسامد این دو مضمون به همراه یکدیگر کم است

 :عدالت خواهی و بیگانه ستیزی،تلفیق مضمون شکوه و شکایت با مضامین قانون خواهی(9-4-45

ن شکوه و مضامین اخیر در دیوان فرّخی نیز همچون مضمون انقالب خواهی فقط در موارد بسیار انگشت شمار با مضمو      

 :بیت مضمون شکوه و شکایت با قانون خواهی را تلفیق می سازد 2او در .شکایت تلفیق شده است

 وای بر آن شهر بی قانون که قانون اندر آن                            همچو اندر کافرستان مصحف فرسوده بود

 (494:همان)                                                                                                                  

 :بیت این مضمون را با مضمون عدالت خواهی تلفیق می کند 9و در 

 ای داد کاه آساامااان ز باایاادادگاااری                             بااا ایاان هاامااه داد باه مااا داد نااداد

 (291:همان)                                                                                                                  

فرّخی ضمن شکوه و شکایت به مخالفت با اجانب برخاسته و قضاوت بیگانگان را در حق خود و مردم سرزمینش همچون       

 :ط در یک مورد با یکدیگر تلفیق شده انداین دو مضمون فق.داغی سیاه بر پیشانی خود می داند

 باا حاق قااضاااوت اجااانااب امااروز                              یاک داغ سایااهای اسات به پیاشانی ماا

 (213:مانه)                                                                                                                  

 تلفیق مضمون انتقاد با دیگر مضامین(9-1

 :تلفیق مضمون انتقاد با مضمون دفاع از حقوق کارگران و محرومان(9-1-4

همانگونه که پیشتر اشاره شد دفاع از حقوق کارگران و محرومان از جمله مضامینی است که فرّخی بیش از همۀ شاعران       

می توان این نظریه را پذیرفت و بر درستی آن صحّه گذاشت که بسیاری از نویسندگان و دورة مشروطه به آن پرداخته است و 

محققان دورة معاصر او را در کنار ابوالقاسم الهوتی و محمد علی افراشته از پیشوایان ادبیات کارگری و محرومان دانسته 

و عدم شایستگی پادشاهان قاجار از یک سو و مواضع بی لیاقتی .بیت با هم تلفیق کرده است 62فرّخی این دو مضمون را در .اند

خصمانه ای که نسبت به مردم و محرومان گرفته بودند از سوی دیگر از جمله عواملی بود که سبب می شد فرّخی ضمن دفاع از 

 :این طبقه که خود برخاسته از میان آن ها بود به انتقاد از این حکّام ناالیق نیز بپردازد

 هاا بارد از دسات رناج وی                             پاا ماال می کند سار و ساامان کاارگار با آناکه گاناج 

 (413:همان)                                                                                                                  

 (:استبداد ستیزی)یزیتلفیق مضمون انتقاد با مضمون ظلم ست(9-1-1

ظلم و ستمی که حکّام مستبد در دورة مشروطه و .بیت به همراه یکدیگر به کار گرفته شده است 13این دو مضمون در       

علی الخصوص در دورة زندگی فرّخی نسبت به مردم و انقالبیونی همچون او و میرزادة عشقی روا می داشتند سبب می شد که 

خاستن علیه این مستبدین به انتقادهای بسیار کوبنده و صریح از آنان بپردازند و مردم را نیز برعلیه این این شعرا ضمن به پا 

 :حکّام ناالیق بشورانند

 خونریزی ضحّاک در این ملک فزون گشت                           کو کااوه که چارمی به سار چاوب نماید

 (492:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون انتقاد با مضمون وطن خواهی(9-1-9

فرّخی در بخشی از ابیات خود ضمن بیان اوضاع نابسامان وطن و سرزمین خود به انتقاد از این شرایط می پردازد و قصد        

بیت این دو مضمون را به همراه  92او در .برندة این انتقادات به اوضاع سرزمین آبا و اجدادیش سروسامانی بدهد دارد با تی 

فرّخی به انتقاد از حاکمانی    برمی خیزد که مدام در حال وطن فروشی هستند و هیچ تعصّب و .یکدیگر به کار برده است

ز هیچ تهدیدی نمی هراسد و به شدّت به انتقاد از ضیغم الدولۀ قشقایی فرّخی ا.غیرتی نسبت به سرزمین و وطن خود ندارند
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 4343فرّخی با انعقاد قرارداد .حاکم یزد و وثوق الدوله می پردازد هر چند که این انتقادها در نهایت برای او گران تمام می شود

 :هاست در معرض انتقادهای خود قرار می دهدم ضمن دفاع از وطن اینچنین وثوق الدوله را که عاقد این قرارداد با انگلیسی 

 داد کاه دسااتاور دیااوخااوی ز بایاداد                            کاشااور جاام را باه بااد بای هاناری داد

 (212:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون انتقاد با مضمون آزادی و آزادی خواهی(9-1-1

با توجّه به اینکه فرّخی در طول زندگی پرفراز و نشیب خویش چندین بار طعم تلخ زندان را        می چشد و تحت        

ن و بند می پردازد و در ضمن آن ظالمانه ترین شکنجه ها قرار می گیرد به سرودن اشعاری نغز در زمینۀ رهایی از زندا

او از جمله معدود شاعرانی است که حتّی در زندان هم دست از انتقادهای صریح .انتقادهای کوبندة خویش را نیز مطرح می کند

بیت این دو  42فرّخی در .و بی پردة خویش برنمی دارد و از مبانی اعتقادی و انتقادی در بدترین شرایط پا پس نمی کشد

او ضمن انتقاد از همۀ ارکان جامعه معتقد است که این گروه ها آزادی او را سلب .را به همراه یکدیگر به کار برده استمضمون 

 :کرده اند

 شیخ و شاب و شاه و شحنه و شبرو شدند                          ماتافاق بار ماحاو آزادی و اساتاقاالل ماا

 (33:همان)                                                                                                                    

 :تلفیق مضمون انتقاد با مضمون قانون خواهی(9-1-0

او با انتقاد از نظام حاکم بر جامعه معتقد .فرّخی از جمله شاعران مبارزی است که گاه ندای قانون خواهی سر می دهد        

که نباید به عنوان اجرای قانون اراده و میل خود را بر مردم تحمیل کرد و به نام حفظ قانون به سرکوب آنان پرداخت و با است 

بیت این دو مضمون را به همراه یکدیگر  44فرّخی در .قوانین ساختگی مانع دست یابی مردم به حقوق مسلّم و قانونیشان شد

او در انتقاد از قانون و دولت قانونی می .شده در مجلس نیز به شدّت به مخالفت برمی خیزداو با قوانین تصویب .به کار می گیرد

 : گوید

 ماعانی دولات قااناونای اگار ایان باشاد                             نامی از دولت و قانون به جهان کاش نبود

 (493:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون انتقاد با مضمون توصیف(9-1-1

او در برخی از ابیات خود به زیباترین .دو مضمون انتقاد و توصیف از پربسامدترین مضامین در دیوان فرّخی یزدی است        

او ریاکاری .بیت این دو مضمون را با هم تلفیق می کند 3فرّخی در .رح می کندشکل ضمن توصیف،انتقادات خویش را نیز مط

 :حاکمان را به شیوة قدما و به سبک حافظ به زیباترین شکل وصف می کند

 از وساوساۀ زاهاد سااالااوس باپارهایاز                           کانسان که کند جلوه به ظاهر به خفا نیست

 (39:هماان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون انتقاد با مضمون انقالب خواهی(9-1-5

فرّخی .معه استهمانگونه که پیشتر ذکر شد یکی از افکار و اندیشه های غالب شاعران دورة مشروطه تغییر و تحوّل در جا      

به دلیل مشاهدة بی لیاقتی سردمداران حکومت مدام در پی ایجاد انقالب در نظام حاکم است و قصد دارد با انتقادهای کوبندة 

فرّخی ضمن انتقاد از مجلس،انقالب خواهی .بیت این دو مضمون را با هم تلفیق می کند 1او در .خود این راه را هموار سازد

 :ن مطرح می کندخویش را نیز اینچنی

 ز انتاخااب چو کااری نامی رود از پیاش                           باه پاور کااوه بگاو فاکار اناقاالب کاناد

 (411:همان)                                                                                                                  

 :مضمون انتقاد با مضمون بیگانه ستیزیتلفیق (9-1-3

فرّخی ضمن دفاع از وطن و سرزمین خود گاه به انتقاد از بیگانگانی برمی خیزد که عامل اصلی ایجاد نابسامانی در جامعه       

لفیق کرده بیت این دو مضمون را با هم ت 3فرّخی در .م به چشم می خورد4343اوج این بیگانه ستیزی با انعقاد قرارداد .هستند

 :او بی لیاقتی حکّام را عاملی جهت نفوذ بیشتر بیگانگان در سرزمین ایران می داند.است
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 در سیاست آنکه شاگرد است طفل مکتبی را                         کی به استادی تواند خویش سازد اجنبی را

 (3-1-9 (34:هماان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون انتقاد با مضامین عدالت خواهی و تفاخر و فخر

بی عدالتی موجود در جامعه در دورة مشروطه سبب می گردد که مردم و به ویژه محرومان در شرایطی بسیار سخت قرار        

بیت  3فرّخی در .و امکانات مختصّ طبقه ای خاص از جامعه است و عامۀ مردم از آن محروم هستنددر این دوره ثروت .بگیرند

او به شدّت با این بی عدالتی به مخالفت برمی خیزد و خواستار آن است که از .این دو مضمون را با یکدیگر تلفیق کرده است

 :فاصلۀ میان فقیر و غنی کاسته گردد

 تاصامایم کناید                             در کیاساۀ خاویاشاتن زر و سایم کنایدتا چناد به ظالام و جاور 

 هر منافاعاتی که حااصال ماملاکت است                             خاوب است که عاادالناه تقاسیام کانید

 (229:همان)                                                                                                                  

فرّخی همچنین ضمن انتقاد از همۀ افرادی که او را به جرایم گوناگون متهم می سازند خود را از این اتهامات برکنار و به       

 :شخصیّت خود تفاخر و فخر می کند

 چون دامن ما پاک است آلوده نخواهم شد       انادیاشه کاجا دارم از تاهامات نااپااکاان                    

 (419:همان)                                                                                                                  

 .بیت این دو مضمون را با هم تلفیق کرده است 2او در 

 :تلفیق مضمون انتقاد با مضمون عشق(9-1-45

از آنجاییکه دامنۀ انتقادات فرّخی بسیار گسترده و فراوان است این انتقادات گاه با مضمون عشق نیز به زیبایی ترکیب می        

او ضمن بیان زیبایی چهرة معشوق .بیت با یکدیگر تلفیق شده است 9این دو مضمون در .شود و تصاویر زیبایی خلق می گردد

 :زد که سبب نابودی او گردیده استبه انتقاد از او نیز می پردا

 مستی چشم تو با ابروی کاج عاربده داشت                          یا پای کاشاتن من تیا  ساتم آخاته است

  (33:هماان)                                                                                                                  

 با دیگر مضامین( استبدادستیزی)تلفیق مضمون ظلم ستیزی(9-9

  :با مضمون آزادی و آزادی خواهی( استبدادستیزی)تلفیق مضمون ظلم ستیزی(9-9-4

فرّخی سراسر زندگی خود را در غرقابی از فقر و وحشت و شکنجه و زندان به سر برد امّا از   اندیشه های آزادی خواهانه »

او با عوامل ارتجاع و استبداد می جنگیاد و باا جریادة طوفاان خاود تیشاه بار ریشاۀ اساتبداد و          .برنداشت و مردانۀ خود دست

 (349:4939بهزادی،)«.خودسری می زد

او شاعری است که ضمن پشت پا زدن به همۀ تعلّقات دنیایی به مستبدین و ظالمان به شدّت حمله می کند و آن ها را در        

او برای .نیشدار و گزندة خود قرار می دهد و حاضر است در این عرصۀ خطرناک سر خویش را نیز ببازدمعرض تاخت و تازهای 

 :رسیدن به آزادی به شدّت با استبداد به مخالفت برمی خیزد

 تاا که اساتباداد سار در پاای آزادی ناهاد                          دست خود بر قبضۀ شمشیر می باید گرفت

 (39:4969فرّخی یزدی،)                                                                                                   

  .بیت با هم تلفیق کرده است 46فرّخی این دو مضمون را در 

 :با مضمون انقالب خواهی( استبداد ستیزی)تلفیق مضمون ظلم ستیزی(9-9-1

خود از سردمداران انقالب در دورة مشروطه است سعی می کند با مبارزة همه جانبه این انقالب را در از آنجاییکه فرّخی        

او همۀ مردم را نیز به برپایی انقالب علیه حکومت مستبد و ظالم پیشه وامی دارد و سعی می کند همۀ آن ها .جامعه ایجاد کند

ین و مستبدین تمام آرزوی فرّخی است و دوست دارد تا جانش را در نجات یافتن از چنگال ظالم.را از خواب غفلت بیدار سازد

 :راه این انقالب فدا سازد

 گر رهد دستم ز دست این گروه خودپرست                         با فاداکااری گاذارم سار به پاای اناقالب
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 (32:همان)                                                                                                                    

 .بیت با هم تلفیق کرده است 41فرّخی این دو مضمون را در 

 :با مضمون عدالت خواهی( استبدادستیزی)تلفیق مضمون ظلم ستیزی(9-9-9

د در جامعه بکاهد و عدالت را نیز فرّخی استبدادستیز سعی دارد ضمن مبارزه با ظلم و ستم حاکم از فاصلۀ طبقاتی موجو        

کاری که حکّام در این دوره به شدّت با آن مخالفت کرده و همۀ اقدامات آنان در جهت برقراری و حفظ فاصلۀ میان .برقرار سازد

ین فرّخی سعی دارد جهت برقراری تساوی ب.بیت این دو مضمون را به همراه یکدیگر به کار برده است 3او در .فقیر و غنی است

آحاد جامعه همۀ القابی که مستبدین به خود اختصاص داده اند محو ساخته و از مردم می خواهد با اتّحاد و یگانگی عوامل جور 

 :و ستم را نابود سازند

 دسات صافا دهایم به معاماار عادل و داد                           پاا بار سار عاوامال جاور و ساتام زنایم

 (462:همان)                                                                                                                  

 :با مضمون وطن خواهی( استبدادستیزی)تلفیق مضمون ظلم ستیزی(9-9-1

به سرزمین خود به  فرّخی شاعری است که از همۀ مردم و هموطنانش می خواهد ضمن داشتن تعصب و غیرت نسبت      

او وطن خواهی و عشق به وطن و سرزمین را پیشۀ ازلی و مبارزه با عوامل جور و ستم .مقابله علیه مستبدین و ظالمان برخیزند

 : را همّت واالی خود می داند

 ه اسات وطاان خاواهایام از ازل پایاشاه اسات                              ساتاابااداد را هاماّتاام تایااشا

 (263:همان)                                                                                                                  

 .بیت با هم تلفیق کرده است 3فرّخی این دو مضمون را در 

 :با مضمون تفاخر و فخر( استبدادستیزی)تلفیق مضمون ظلم ستیزی(9-9-0

همانطور که پیش از این گفته شد طبع بلند فرّخی سبب می گردد که به هیچ کس و هیچ چیز سر تسلیم فرود نیاورد و       

فرّخی علّت سخنان گهربار خود را ناالیقانی می .بیت این دو مضمون را با هم تلفیق کرده است 1او در .این مقدمۀ تفاخر اوست

 :داند که بر سر کار هستند

 ی کابایناه نمی راناد ساخان                            خااماۀ فارّخای ایانقادر گاهرپااش نبودگار به ناقّااد

  (493:همان)                                                                                                                  

 ضامینتلفیق مضمون وطن خواهی با دیگر م(9-1

 :تلفیق مضمون وطن خواهی با مضمون دفاع از حقوق کارگران و محرومان(9-1-4

شاید بتوان در .همانگونه که پیشتر ذکر شد فرّخی را می توان حامی و مدافع حقوق کارگران و محرومان جامعه دانست       

خود از میان آن ها برخاسته و رشد کرده بود و  تاریخ ادبیات فارسی او را مشهورترین شاعر مدافع طبقه ای از مردم دانست که

وطن خواهی نیز که در میان اکثر شعرای فارسی زبان و باالخص شاعران .تا هنگام مرگ بر سر این آرمان و اعتقاد باقی ماند

با یکدیگر تلفیق بیت به زیبایی این دو مضمون را  41امّا فرّخی در .دورة مشروطه از افکار غالب است از مبانی فکری فرّخی بود

 :او در منظومۀ فتح نامه این چنین می گوید.کرده و اشعاری بکر و بدیع در قلمرو این دو مضمون سروده است

 بارای شاماا گار دهام جاان چاه بااک                                  کاه هساتیام فارزناد یک آب و خااک

 (263:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون وطن خواهی با مضمون تفاخر و فخر(9-1-1

از آنجاییکه فرّخی از زمرة شاعران وطن پرست روزگار خود است،بارها به نام عشق به وطن اشعاری نغز و شیوا می سراید و       

 :خود تفاخر می کند و از شکوه و رونق گذشتۀ آن به نیکی یاد می کندبه وطن 

 
 مالّت نجیب ایاران خاوانده با یقیان و ایامان                      شااعر ساخن شناسم سائس وطاان پرستم

 (463:همان)                                                                                                                  
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 .بیت این دو مضمون را با هم تلفیق کرده است 3فرّخی در 

 :تلفیق مضمون وطن خواهی با مضمون بیگانه ستیزی( 9-1-9

او شاعری وطن پرست است که بسیاری از مشکالت .بیت این دو مضمون را به زیبایی با هم تلفیق کرده است 9فرّخی در       

جامعه را حاصل دخالت روزافزون بیگانگان می داند و به دنبال آن است تا ضمن دفاع از وطن و سرزمینش دست موجود در 

فرّخی از هموطنانش می خواهد که از هر گونه اختالف داخلی خودداری کرده و همۀ .بیگانگان را ازاین سرزمین کوتاه کند

 : یران به کار گیرندتالش خود را در راه بیرون راندن بیگانگان از سرزمین ا

 ای هاواخواهان ایاران نوبات مرداناگی است                   پای غیر آمد میان نی وقت جنگ خانگی است

 (433:همان)                                                                                                                  

 :ون وطن خواهی با مضمون مدح و ستایشتلفیق مضم(9-1-1

 :بیت ضمن مدح و ستایش،احساسات و عواطف وطن خواهی خویش را نیز مطرح می کند 9فرّخی در      

 کاه ساااردار ماا تاا ابااد زنااده باااد                              باه مااهاار وطاان جااناش آکانااده باااد  

  (263:همان)                                                                                                                  

 تلفیق مضمون آزادی و آزادی خواهی با دیگر مضامین(9-0 

 :تلفیق مضمون آزادی و آزادی خواهی با مضمون تفاخر و فخر(9-0-4

بیت این دو  41او در .ینی است که در دیوان فرّخی فراوان به کار رفته استدو مضمون آزادی و تفاخر از جمله مضام      

فرّخی وابستۀ هیچ جناح و گروهی نیست،او مدافع آزادی و آزادی خواهی است و به این .مضمون را به همراه هم به کار می برد

عان راه آزادی به حساب می آورند یکی از دالیل عمده و اساسی که فرّخی را از مداف.ویژگی شخصیتی خود تفاخر می کند

او شاعری است که افتخار می کند از اینکه به خاطر رسیدن به آسایش و در رفاه بودن .همین رهایی او از تعلقات دنیایی است

فقر و تنگدستی و آزادی از تعلقات و دلبستگی های دنیایی را برای خود افتخاری بس عظیم .خود کسی را آزرده نساخته است

 :ه که حتّی روزگار توانایی برابری و همسانی با او را نداردشمرد

 پاکباز خاانه بردوشام ولای از فارّ فاقار                              در مقاام هماسری با چارخ همدوشی کنم

 (433:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون آزادی و آزادی خواهی با مضمون وطن خواهی(9-0-1

این تنها هوس و آرزویی است که او در دل .بیت از ابیاتش،خود را مدافع آزادی وطن و سرزمین نشان می دهد 9فرّخی در       

 :و سر می پرورد

 در دل به جز آزادی ایاران هاوسی نیسات                          هر سر به هاوای سر و ساامانی و ما را     

 (33:هماان)                                                                                                                  

 :ب خواهیتلفیق مضمون آزادی و آزادی خواهی با مضامین عدالت خواهی و انقال( 9-0-9

بیت معتقد است که همۀ عمرش را در طلب آزادی خواهی و عدالت سپری کرده است و همه چیز را فانی و  2فرّخی در        

 :نابود شده می شمارد

 عامارهاا در طالاب شااهااد آزادی و عاادل                    سار قادم سااخاتاه تا مالک فانا تاخاته ایم

 (433:همان)                                                                                                                  

 :بیت ضمن انقالب خواهی،در طلب آزادی و آزادی خواهی است 2او همچنین در 

 را نیناوای اناقاالب ناای آزادی کاناد چاون نای ناوای انااقااالب                   بااز خاون سازد جاهان

  (32:هماان)                                                                                                                  

 تلفیق مضمون دفاع از حقوق کارگرن و محرومان با دیگر مضامین(9-1

 :(ستیزی استبداد)ستیزی ظلممضمون  با محرومان حقوق کارگران و از دفاع مضمون تلفیق(9-1-4
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طبع بلند فرّخی سبب می شود که در .همانطور که گفته شد فرّخی را می توان مدافع حقوق کارگران و محرومان دانست      

یدا عین فقر و تنگدستی با ظالمانی که عامل ایجاد فاصلۀ طبقاتی بودند به مخالفت و ستیز برخاسته و ظلم آنان را آشکار و هو

سازد،هر چند این مستبدین نتوانستند در مقابل فرّخی قد علم کنند و به زودی او را از میان برداشته و صدایش را برای همیشه 

فرّخی ضمن همدردی با محرومان با ظلم و .بیت به زیبایی با هم تلفیق کرده است 43او این دو مضمون را در .خاموش ساختند

 :له برمی خیزدستم مستبدین اینچنین به مقاب

 ماناهادم گاردد قاصاور ماالک سارماایاه دار                     کاخ محاکم کلبۀ ویران دهاقان است و بس

 (432:همان)                                                                                                                  

 :دفاع از حقوق کارگران و محرومان با عدالت خواهیتلفیق مضمون (9-1-1

دو مضمون دفاع از حقوق کارگران و محرومان و عدالت خواهی از جمله مضامینی هستند که با بسامد فراوان در اشعار      

دو مضمون را  بیت این 3فرّخی در .فرّخی یزدی به چشم می خورد و این دو مضمون خواه ناخواه رابطۀ مستقیم با یکدیگر دارند

او روز شادمانی و نوروز خود را روزی     می داند که فاصلۀ میان فقیر و غنی از میان برود و نامی از .با هم تلفیق می کند

 :ثروتمند و فقیر در جامعه وجود نداشته باشد

 

 روز ماساتنام مسکین و غنی روزی که محو و کهنه گشت                   با تسااوی عاموم آن روز نو ناو

 (449:همان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون دفاع از حقوق کارگران و محرومان با مضمون آزادی و آزادی خواهی(9-1-9

ع از حقوق کارگران و محرومان جامعه خود را از هر گونه تعلّق و دلبستگی به بیت از ابیات خود ضمن دفا 3فرّخی در        

طبع بلند او سبب می گردد که در عین فقر و تنگدستی خود را از هر مال و ثروتی بی نیاز .ذخایر دنیایی فارغ و برکنار می داند

شاد است و از آن به نیکی یاد می کند و نمی او شاعری است که همواره از اینکه از میان طبقۀ محرومان برخاسته دل.بشمرد

 :خواهد اسیر تعلّقات این جهانی گردد و نامش در ردیف مرفهین به شمار آید

 از جاناس فاقایرانام و با ایان غام بسایار                            دلاشااد از آنام کاه غاانای زاده نابااودم

 (461:همان)                                                                                                                  

 تلفیق مضمون توصیف با دیگر مضامین(9-5

 :عشق مضمون با توصیف مضمون تلفیق(9-5-4

یرا فرّخی را در تاریخ شاید در نگاه اوّل کمتر کسی گمان کند که در دیوان فرّخی عشق و مضامین عاشقانه وجود دارد،ز       

امّا با بررسی دقیق دیوان او می توان به این نکته .مشروطه می توان به عنوان یک شاعر منتقد و مدافع حقوق محرومان شمرد

پی برد که او نیز همچون همۀ شعرای فارسی زبان از عشق و توصیف معشوق و حاالت و ویژگی های او برکنار نبوده 

توصیف حاالت معشوق در دیوان فرّخی گاه با .ین دو مضمون را به زیبایی با هم تلفیق کرده استبیت ا 29فرّخی در .است

 :توصیفات بسیاری از قدما پهلو می زند

 این نیست عرق کز رخ آن ماه جبین ریخت                          خورشید فلک رشتۀ پروین به زمین ریخت

 (33:هماان)                                                                                                                  

 :تلفیق مضمون توصیف با مضمون دفاع از حقوق کارگران و محرومان(9-5-1

ه از فرّخی به زیبایی به توصیف وضعیت تأسّف برانگیز محرومان می پردازد و همانطور که گفته شد چون خود برخاست      

 :میان این طبقه از مردم است به زیباترین شکل این مشکالت را توصیف و تصویرسازی  می کند

 اغنایا مشافاق و باعااطافه و پااک سرشت                              فاقارا را نباود بساتر و بالیان از خشت

 (433:همان)                                                                                                                  

 .بیت این دو مضمون را با هم تلفیق و ترکیب کرده است 3او در 

 (:استبدادستیزی)تلفیق مضمون توصیف با مضمون ظلم ستیزی(9-5-9
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او با این حرکت در تالش .تصویر می کشدبیت به زیباترین شکل به  1فرّخیِ استبدادستیز ظلم وستم حکّام بر مردم را در      

 :او در منظومۀ فتح نامه اینچنین می گوید.است که ازاین ظلم و ستم حاکم بر جامعه بکاهد

 باارگاای تااخاتایام،خاود و یاااوران کااار کایان سااخاتایام                             باه یاک باارگاای

 (233:همان)                                                                                                                  
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 نمودار بسامدی تلفیق مضمون آزادی و آزادی خواهی با دیگر مضامین
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 گیرینتیجه

با بررسی های صورت گرفته در دیوان فرّخی یزدی می توان نتیجه گرفت که در شعر این شاعر مبارز و آزادی خواه       

هرچند بسامد این مضامین در شعر این .مضامینی وجود دارد که اغلب شاعران دورة مشروطه در آن طبع آزمایی کرده اند

 .اعران با یکدیگر متفاوت استش

بارزترین مضمون شعری در دیوان فرّخی یزدی دفاع از حقوق کارگران و محرومان است،هرچند در دیوان او مضامینی       

همچون شکوه و شکایت و انتقاد با بسامد بیش از این مضمون دیده می شود،ولی کاربرد این مضمون با این بسامد در میان 

 .روطه بی سابقه استشعرای دورة مش

فرّخی شاعری تواناست که عالوه بر هنرپردازی در اکثر مضامین شعری روزگار خود به زیبایی این مضامین را با یکدیگر       

او شاعری هنرمند است که در ضمن پرداختن به مضامین بی ارتباط با مسائل .تلفیق می سازد و ابیاتی بکر و بدیع می آفریند

عشق و توصیف به زودی از آن ها عبور کرده و از این مضامین نیز در جهت مبارزات سیاسی و وطنی خود  اجتماعی همچون

 .بهره می گیرد

دو مضمون شکوه و شکایت و انتقاد با همۀ مضامین دیگر تلفیق شده است و در دیوان فرّخی یزدی هرجا تلفیقی وجود      

 .قاد دیده می شوددارد ردپایی از دو مضمون شکوه و شکایت و انت

کالم آخر اینکه در کمتر بیتی از ابیات دیوان این شاعر مبارز تنها یک مضمون به چشم می خورد و تلفیق مضامین در       

 .دیوان او پر رنگ است

 منابع  و مآخذ

 .،جلد اوّل،نشر مرکز،تهراناز نیما تا روزگار ما،(4932)آرین پور،یحیی، -4

 .،چاپ اوّل،انتشارات م سسۀ انجمن قلم ایران،تهراندد ادبی در دورة مشروطهتج،(4933)آژند،یعقوب، -2

 .،چاپ اوّل،انتشارات علمی و فرهنگی،تهرانسنت و نوآوری در شعر معاصر،(4939)امین پور،قیصر، -9

 .،چاپ اوّل،انتشارات دستان،تهرانطنزپردازان ایران،(4939)بهزادی اندوهجردی،حسین، -1

 .،چاپ دوم،نشر ثالث،تهرانچشم انداز شعر معاصر ایران،(4931)زرقانی،مهدی، -3

 .چاپ اوّل،تهران،انتشارات حیدریشهر شعر فرّخی،،(4933)سپانلو،محمد علی، -6

 .چاپ اوّل،انتشارات سخن،تهرانادوار شعر فارسی،،(4931)شفیعی کدکنی،محمد رضا، -3

 .دوم،انتشارات سخن،تهران چاپبا چراغ و آیینه،،(4931)ااااااااااااااااااااااااا -3

 .ترجمۀسعیدفیروزآبادی،چاپ اوّل،انتشارات جامی،تهرانتاریخ ادبیات معاصرایران،(4936)علوی،بزرگ، -3

 .،چاپ اوّل،انتشارات جامی،تهرانسبک شناسی شعر فارسی،(4933)غالم رضایی،محمد، -41

 .کبیر،تهران،حسین مکّی،چاپ هفتم،انتشارات امیر دیوان،(4969)فرّخی یزدی، -44

 .چاپ پنجم،انتشارات جامی تهرانچون سبوی تشنه،،(4933)ا یاحقی،محمد جعفر،42
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 شناختی غزلیات سعدی بررسی روان
 سمیه چشمکی

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 زاده مریم شعبان

 گاه سیستان و بلوچستاندانشیار رشته زبان  و ادبیات فارسی دانش

 چکیده 

سعدی از جمله شاعران چیره دستی است که با تلفیق امکانات زبان شعری و اندیشۀ خود به نبوغی شاعرانه دست یافته است و 

-حاصل این نبوغ، خلق آثاری زیبا، تأثیرگذار، منحصر به فرد، هوشمندانه و ماندگار است که با تأمل در آثار سعدی مشخص می

. هایش دریافتتوان شخصیت سعدی را از خالل آثار و سرودهه زبان وی تداعی کنندة اندیشۀ وی است و از این نظر میشود ک

شناختی در کنار دیگر تحلیل روان. باشندشناسی نوین قابل تامل میهای سعدی از منظر روانها و سرودهامروزه بسیاری از گفته

در این . اری را برای فهمیدن و درک مسائل و معماهای یک اثر در اختیارمان قرار دهدهای بسیتواند سرنخهای نقد میشیوه

شناختی ویکتور امیل فرانکل مورد بررسی قرار مقاله سعی شده تا شخصیت سعدی در غزلیات وی براساس معیارهای روان

اند شمرد که عبارتازده ویژگی بر میشناسی شخصیت، ویکتور فرانکل برای شخص دارای سالمت روانی یدر مبحث روان. گیرد

که برخی از ... ایثار و ،داشتن آزادی انتخاب عمل، تسلط آگاهانه بر زندگی و سرنوشت، یافتن معنای مناسبی از زندگی، عشق: از

های سعدی شخصیتی برون گرا دارد و ویژگی. ها در شخصیت سعدی از خالل غزلیاتش قابل مشاهده استاین ویژگی

جهان و طبیعت بیرونی برای سعدی برخالف بسیاری . ویژه غزلیاتش نمود داشته استخاص سعدی در اشعارش بهشخصیتی 

 اندازه اهمیت دارد مگر در موقعیت خاصی که زیبایی جهان در برابر حُسن معشوق و در قیاس با آن قرار گیردعارفانِ شاعر، بی

های جهان نیست باز هم به جای پناه بردن به یار قابل قیاس با زیباییخواهد بگوید جمالِ شاعر درست در جایی که می اما

 .گیردهای زیبای طبیعت و جهان بیرون بهره میتعابیر و تصاویر ذهنی از همان جلوه

 .سعدی، غزلیات، روان شناسی شخصیت، فرانکل :هاکلیدواژه

 مقدمه 

او از طبیعت اطرافش الهام مای گیارد و   . ترین شیوه بیان می داردسعدی شاعری است که معانی بلند را در بهترین الفاظ به رسا

وی شاعری است که از احساسات و عواطف درونی خود ساخن مای گویاد و ویژگای هاایی      . به وصف زیبایی های یار می پردازد

شخصایتی ساعدی    مانند توجه به یار و بی توجهی به خود، وفاداری به عهد و پیمان و درک معنای زندگی نشانگر ویژگی هاای 

جهان و طبیعت بیرون برای سعدی اهمیت فراوانی دارد مگر در موقعیت های خاصی کاه زیباایی جهاان در برابار حُسان      . است

. وی حتی برای وصف زیبایی های یار از محیط پیرامون و جهان بیرون بهره مای گیارد  . معشوق و در قیاس با آن قرار می گیرد

خته است که با سخن زیبا و دلنواز خود بر زخم دل عاشقان مرهم نهاده و عشق سوزان خود سعدی زبان گویای عاشقان دل سو

شخصایت  .و عاشقان را در غزلیاتش به تصویر کشیده است و از آن جا که زبان هر کس آینه ی افکار، احوال و درونی های اوست

بررسی شخصیت وی در سروده هایش باه ویاژه   و رفتار انسان در گفته هایش نمایان است ما برای شناخت شخصیت سعدی به 

دلیل ما برای انتخاب قالب غزل در، این مقاله این است که غزل با احساسات و عواطف درونای و منحصار   . غزلیاتش می پردازیم

در این پژوهش سعی بر آن است تا شخصایت  . به فرد شخص سرو کار دارد و از این منظر با حوزه روان شناسی پیوند می خورد

پژوهش هایی که در این خصوص صورت گرفته : سعدی براساس معیارهای روان شناختی ویکتور فرانکل مورد بررسی قرار گیرد

تحلیل اندیشه های سعدی در بوستان با نگاهی بار نظریاه روان شناسای    »پایان نامه هایی در مورد سعدی با عنوان :چنین است

از رقیاه  « ریابی آزماون انادازه گیاری شخصایت براسااس گلساتان ساعدی       ساخت و هنجا»از طاهره صادقی و « هوش هیجانی

از نویساندگان جلیال نظاری، صاغری الهای زاده و خسارو       « نقد روان شناختی گلستان ساعدی »سهرابی و یک مقاله به عنوان 

 . رمضانی صورت گرفته است

دیاوان غازل او   . نهایت گالیه مالیم اسات  درباره غزل سعدی و شخصیت وی باید گفت که زبان غزل او زبان زمزمه محبت و در

انسانی، عشق می ورزد، زیبایی او را به وجد می آورد، آرزوها به . مظهر عشق و عواطف بشری است غزل وی سرگذشت دل است
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رنگ های گوناگون بر وی ظاهر می شوند، امیدهای انجام نیافته ای او را رنج می دهند، شب های پر از خیال و آشفتگی خاواب  

دربااره شخصایت   . از دیده اش می ربایند، دیدار معشوق  او را مست می کند و در نهایت امید وصل وجودش را فارا مای گیارد   

سعدی فطرتاً از آن دسته اشخاصی است که در فکر و روح آنها دهلیزهای تاریک و پرپیچ و خم نیست »سعدی میتوان گفت که 

ر زندگانی و مباحث عقلی راه راست را پیش می گیرند و در قضایا جنبه روشن همیشه مستقیم به سوی مقصود می روند، در امو

در اینجا این نکته قابل ذکر است که شخصیت شاعر همان است که در شاعر او تجلای پیادا    (. 34:4911دشتی، )« در می یابند

ق مای ورزد، شاجاع و صاریح    به موسیقی عشا »سعدی زاهد، قانع و عاشق است، و همان طور که در اشعارش پیداست . می کند

 (.4933:433موحّد،)« است، طنز شیرین و گزنده ای دارد و به زبان فارسی عشق می ورزد

قبل از بررسی شخصیت سعدی، درباره ویکتور فرانکل باید گفت که او یک روان پزشک و نویسنده اتریشی است که بیشتر عمار  

سپری کرده و بعد از آزادی و بازگشات باه وطانش بارای نخساتین باار       ( تزآشوی)خود را به اسارت در اردوگاه های کار اجباری 

را بیان نمود و با تالشی که در حوزه روان شناسای و روان درماانی انجاام داد ویژگای هاایی را بارای یاک        « معنادرمانی»مسأله 

 -9لیت هادایت زنادگی   پاذیرفتن مسائو   -2داشتن آزادی انتخاب عمال   -4: شخص دارای سالمت روانی بر می شمرد از جمله

فراتر رفتن از توجه باه خاود    -6تسلط آگاهانه بر زندگی  -3یافتن معنای مناسبی از زندگی  -1نبودن معلول نیروهای خارجی 

نمایان سااختن ارزش   -44داشتن تعهد حرفه ای و شغلی  41آینده نگری  -3عشق  -3داشتن توانایی ایثار و دریافت عشق  -3

و گرایشی می باشد که ما شخصیت سعدی را در غزلیات وی براساس همین ویژگی ها مورد بررسای قارار    های خلّاقیت، تجربی

 .داده ایم

 بررسی غزلیات سعدی براساس معیارهای روان شناختی ویکتور فرانکل 

 داشتن آزادی انتخاب عمل  -4

نش خود را در برابار رناج هاا و ساختی هاای      انسان واک. در نظر فرانکل انسان موجودی آزاد است که همیشه حق انتخاب دارد

ناخواسته ولی پیش آمده و شرایط محیطی خود، انتخاب می کند و هیچ کس جز خودش این قدرت را ندارد که ایان حاق را از   

هر انسانی قادر است آزادانه در برابر مشکالت و رویدادها بایستد و در شایوه برخاورد خاود نسابت باه شارایط، آزادی       . او بگیرد

. جسمی دارای قدرت آزادی انتخاب عمل می باشاد  -براساس نظریه فرانکل یک شخص برخوردار از سالمت روانی. انتخاب دارد

زندگی در نهایت چیزی نیست جز یافتن پاسخی درسات بارای مساائل زنادگی و انجاام      »: فرانکل درباره این ویژگی می نویسد

فرد در موقعیتی قرار می گیرد کاه بایساتی باین راهای کاه راه پیشارفت و       در این معنا . صحیح وظیفه هایی که برعهده ماست

 -و احترام گذاشتن به نیاز شاخص دیگار   -آن طور که فرانکل می توانست به امریکا برود -تحول نیروهای بالقوه او را میسر کند

ط ممکن است انتخاب ها با درد و رناج  بنابراین در بهترین شرای. دست به انتخاب بزند -ماندن فرانکل در کنار والدین سالمندش

نکتاه مهام   . اسماعیل را قربانی کرد( ع)همراه باشند و تعارض حل نشود بلکه معنایی در ورای آن نهفته باشد چنان که ابراهیم 

ست نداد همان طور که فرانکل شکوفایی نیروهای بالقوه اش را از د. ، اسماعیل را از دست نداد(ع)این است که در نهایت ابراهیم

بنابراین تمرکز اصلی در اینجا . و مسیر پیشرفتی به مراتب فراتر از آنچه قرار بود با رها کردن والدینش کسب کند، به دست آورد

 (.411-413:4933محمد پوریزدی، )« بر انتخاب گری است

تی بیان می کند که قابل تامل می جسمی درباره آزادی انتخاب عمل ابیا -سعدی به عنوان یک انسان برخوردار از سالمت روانی

سعدی درباره آزادی انتخااب  . بیشتر مضامین ابیات سعدی در اظهار بندگی در برابر فرمان و خواست خداوندگار می باشد. باشد

 . می باشد( حقیقی)عمل ابیاتی دارد که می گوید او هیچ اختیاری از خود ندارد و اختیار او در دست معشوق 

 خااواهی جنااگ و خااواهی آشااتی   رای رایِ توساات، 

 

 ماااا قلااام در سااار کشااایدیم اختیاااار خاااویش را     

 

 (123:4933سعدی، )

در این بیت ابتدا سرنوشت محتوم فرد را می رساند و می گوید عاشق در برابر معشوقِ قهّار، مسلوب االختیار اسات در هار چاه    

یرد، بیارامد یا برمد، روی بنماید باا بپوشاد، عاشاق هایچ     معشوق بخواهد، خواه قهر کند و خواه لطف، بزند یا بنوازد، بدهد یا بگ

 . اختیاری از خود ندارد
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 :یا در جای دیگر سعدی می گوید

 گاار مخیّاار بکنناادم بااه قیاماات کااه چااه خااواهی      

 

 دوسااات ماااا را و هماااه نعمااات فاااردوس شاااما را    

 

 (122:4933سعدی، )

خاب عمل ندارد و اگر این قدرت و ویژگی را باه او بدهناد   سعدی در این بیت به صورت غیرمستقیم بیان می دارد که آزادی انت

 .میان یار حقیقی و فردوس، یار حقیقی را برمی گزیند

 پذیرفتن مسؤولیت هدایتِ زندگی و سرنوشت خویش  -1

ن به توده انسان با پناه برد»: فرانکل در این باره عقیده دارد. از معیارهای روان شناختی فردی فرانکل مسأله مس ولیت می باشد

یا فرهنگ توده ای درونی ترین و اساسی ترین خصوصیت خود یعنی مسئولیت را از دست می دهند اما هنگاامی کاه انساان در    

بناابراین معناا در خاود،    . مقام یک فرد دست به انتخاب می زند که عضوی از جامعاه باشاد بار مسائولیت خاویش مای افزایاد       

فرانکل سنگ بنای معنا . ختن جامعه و فرهنگ، انتخاب شکل مردن و معناداری زندگیمس ولیت سا. مسئولیت را به همراه دارد

همچنین از درهم آمیختگی مس ولیت فردی و جمعی . درمانی را این می داند که انسانیت آدمی در گرو مفهوم مس ولیت اوست

ا این مطلاب مای داناد کاه انساانیت      فرانکل سنگ بنای معنا درمانی ر(. 411-414:4933محمدپور یزدی، )« اجتناب می کند

در میان اشعار سعدی ابیاتی وجود دارد که نشان دهنده آن است کاه ساعدی مسا ولیت    . آدمی در گرو مفهوم مس ولیت اوست

از سختی هایی که در پیش رو دارد نمی هراسد و در اتفاقاتی که در زندگی اش رخ مای دهاد   . هدایت زندگی خود را می پذیرد

برای نمونه در یکی از غازل هاایش بیتای دارد کاه مای      . صر نمی شمارد و خود را مس ول زندگی خویش می دانددیگران را مق

از ابیات این غزل برمی آید که رسایدن باه   . گوید به خاطر عشق و راهی که پیش رو دارد از سرزنش و مالمت خلق نمی هراسد

 . ز تالش برنمی دارد حتی اگر مورد سرزنش خلق قرار گیردمعشوق، آرزو و آرمان سعدی است و برای رسیدن به آن دست ا

 سااااعدی از ساااارزنش خلااااق نترسااااد، هیهااااات  

 

 غرقاااه در نیااال چاااه اندیشاااه کناااد بااااران را؟      

 

 (123:4933سعدی، )

یا در بیتی دیگر سعدی با آن که می داند در راه عشق و معشوق خود ممکن است سرش را از دست بدهد باز هم پیمان شاکنی  

و به عهد و پیمان خود با معشوق وفادار است تا پس از مرگ وی، هرگاه دیگران از او سخنی به زبان آورند، بگویند کاه  نمی کند 

 :او تا پایان عمر به عهد خود وفادار بود

 گااار سااارم مااای رود از عهاااد تاااو سااارباز نپااایچم  

 

 تااا بگوینااد پااس از ماان کااه بااه ساار باارد وفااا را       

 

 (122:4933سعدی، )

 لِ نیروهایِ خارجی نبودن مَعلو -9

انسان نیازمند معناست و همه عمر خود را به دنبال معنای نهایی و موردنظر خود می باشد فرانکل بر اهمیات بای قیاد و شارط     

معنای زندگی تاکید می کند البته از گفته های فرانکل درباره معنا درمانی پیداست که یک انسان برای رسیدن به معنای نهاایی  

ا یک گذرگاه بسازد و به هدفش دست یابد و برای رسیدن به ایان معناای نهاایی تحات تااثیر نیروهاای بیرونای و        باید از رنج ه

 . خارجی قرار نمی گیرد

سعدی در اشعارش بیان می دارد که معلول نیروهای خارجی نیست و اجازه نمی دهد که فردی یا رویدادی در بیرون او را تحت 

به ویژه در این بیت سعدی می گوید کاه خردمنادان او را   . ف و مقصودی که در نظرش است، بازداردتاثیر قرار دهد و او را از هد

نصیحت می کنند که دست از عشق خود بردارد اما سعدی بیان می دارد که حتی اگر جاانش را از دسات دهاد از عشاق واالی     

 :سعدی می گوید. خود دست نمی کشد

 بسااااای بگفااااات خداونااااادِ عقااااال و شااااانیدم 

 

 ل باه غمازه خوباان ماده، کاه سانگ و سبوسات       که د 
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 هااااازار دشااااامن اگااااار برسااااارند ساااااعدی را  

 

 بااه دوسااتی، کااه نگویااد بااه جااز حکایاات دوساات      

 

 (164:4933سعدی، )  

 :یا در بیتی دیگر

 پنااادم ماااده ای دوسااات کاااه دیواناااه سرمسااات   

 

 هرگااااز بااااه سااااخن عاقاااال و هشاااایار نباشااااد   

 

 (313:4933سعدی، )   

دیوانه و سرمست عشق واالی خود می داند به دیگران می گوید که کسی او را پند و اندرز ندهاد   در این بیت سعدی خود را که

 . زیرا او با سخن دیگران دست از عشق خود نمی کشد و دیوانه عشق با سخن عاقل نمی شود

 یافتن معنای مناسبی از زندگی  -1

البته این مطلب به معنای . انسان موجودی پر از معنا استدر این مبحث باید گفت که زندگی تحت هر شرایطی معنادار است و 

این نیست که فرد در برابر بدبختی ها، تیره روزی ها و همه اتفاقات و رویدادهایی که در زندگی اش رخ می دهد سر تسلیم فارو  

: در تعریاف معناا مای نویساد    آبراهام مزلو . بیاورد، بلکه فرد می تواند با تالش و کوشش به آن معنایی که می خواهد دست یابد

معنا از رهگذر خودشکوفایی تجربه می شود چنین شخصی انگیزه معطوف به رشد دارد و برای رسیدن باه معناا، قادرت هاای     »

« خلّاقش را به سوی اهداف مذکور بسیج می کند و با اثبات خود به صورت ارتجاالی از طریاق تجاارب اوج، متعاالی مای شاود      

 (.412:4933محمدپور یزدی، )

لذت ناشی از حالت . لذت قادر نیست زندگی را معنادار کند»این در حالی است که فرانکل درباره معنای زندگی معتقد است که 

زندگی به بیشتر مردم . خاص یافته های مغزی است اگر لذت منبع معنای زندگی بود، زندگی چیزی برای ارائه به انسان نداشت

 (.Frankl, 1965:36-37)« ذرانی نیستمی آموزاند که دنیا مکان خوشگ

همان طور که بیان شد در نظر فرانکل زندگی با لذت معنادار نمی شود و زندگی سراسر لذت نیست بلکه فرانکال رناج باردن را    

عناا،  نیز نه تنها مانعی بر سر راه خوشبختی نمی داند بلکه آن را وسیله ای الزم برای رسیدن به تعالی تلقی می کند و در ایان م 

از خالل غزلیات سعدی برمای آیاد کاه او نیاز از زنادگی      . رنج بردن یک گذرگاه است و انسان نباید در برابر رنج ها تسلیم شود

در واقع آنچه انسان هاا را از پاای   . است( حقیقی)معنای مناسب خود را یافته است و معنای زندگی او همان رسیدن به معشوق 

 :برای نمونه. وب نیست بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار استدرمی آورد رنج و مشکالت نامطل

 بااه جااای دوساات گَاارَت هرچااه در جهااان بخشااند    

 

 رضاااا ماااده کاااه متااااعی باااود حقیااار از دوسااات    

 

 (169:4933سعدی، ) 

« دوسات »می باشد که در واقع زندگی ساعدی باا وجاود    « دوست»در این جا آن چیزی که برای سعدی ارزشمند است همان 

 :یا در بیتی دیگر سعدی می نویسد. معنادار و هر چیزی جز آن را حقیر و بی ارزش می شمارد

 بااااور مکااان کاااه صاااورت او عقااال مااان ببااارد     

 

 نگاااار اوسااات عقااال مااان آن ببااارد کاااه صاااورتْ  

 

 گاااار دیگااااران بااااه منظاااار زیبااااا نظاااار کننااااد

 

 مااااا را نظاااار بااااه قاااادرت پروردگااااار اساااات     

 

 ایاااانم قبااااول بااااس کااااه بمیاااارم باااار آسااااتان

 

 ا نساااابتم کننااااد کااااه خاااادمتگزار اوساااات  تاااا 

 

 (162:4933سعدی، )   
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می داند و می گوید اگرچه به صاورت  ( پروردگار)سعدی در این ابیات معنای زندگی را در خدمتگزاری و بندگی حضرت دوست 

مای کناد و    زیبای معشوق می نگرد اما در واقع با دیدن معشوق، پروردگاری که به معشوق صورت زیبا عطاا نماوده را ساتایش   

 .البته این بیت نشان دهنده جمال پرستی سعدی است. حاضر است جانش را در راه بندگی او از دست بدهد

 تسلط آگاهانه بر زندگی  -0

روانی بایاد بار زنادگی     -یکی از معیارهای روان شناختی فرانکل، تسلط آگاهانه بر زندگی است و یک فرد دارای سالمت جسمی

 . شته باشد تا بتواند به معنای نهایی زندگی دست یابدخود تسلط آگاهانه دا

با بررسی غزلیات سعدی و در ضمن ابیات وی ما متوجه می شویم که سعدی بر کاری که انجام می دهد تسالط آگاهاناه دارد و   

مصالحت کاار    از عواقب و پیش آمدهایی که با انجام دادن آن کار برایش پیش می آید، آگاهی دارد و خاود بیاان مای دارد کاه    

 :خویش را بهتر از دیگران می داند و در یکی از غزل های خود می گوید

 سااعدی، دل چاارا دادی بااه عشااق  : دوسااتان گوینااد 

 

 تاااا میاااان خلاااق کااام کاااردی وقاااار خاااویش را    

 

 ماااا صاااالح خویشاااتن در بیناااوایی دیاااده ایااام     

 

 هاار کساای گااو، مصاالحت بیننااد کااار خااویش را       

 

 (126:4933سعدی، ) 

 :یا در این بیت

 هااار قضاااایی ساااببی دارد و مااان در غااام دوسااات 

 

 اجلااام مااای ک شاااد و درد فاااراقش سااابب اسااات    

 

سعدی با آن که می داند در راه عشق و وصال معشوق، غم هجران خواهد کشید و این هجران او را خواهد ک شت، با این حال باا  

 . آگاهی کامل آن غم را به جان می خرد

 فراتر رفتن از توجه به خود  -1

ر فرانکل از ویژگی های یک فرد سالم این است که در زندگی، همه توجهش را به خود معطوف نمی کند بلکه از توجاه باه   از نظ

در این مورد سعدی ابیاتی دارد که اشاره می کند به این که دیگر هیچ توجهی به خودش نادارد و هرچاه   . خودش فراتر می رود

این وجود خود را آنقدر هیچ می شمارد که می خواهاد وجاودش را خااک     هست معشوق است و مرکز توجه او، معشوق است و

 :برای نمونه. پای معشوق کند

 خااااک پاااایش خواساااتم شاااد بااااز گفاااتم زینهاااار 

 

 ماان باار آن داماان نماای خااواهم غبااار خااویش را       

 

 (126:4933سعدی، )  

 :یا در بیت

 ساااعدی اگااار عاشاااقی، میااال وصاااالت چراسااات؟  

 

 ود نخواسااتهاار کااه دل دوساات جُساات، مصاالحت خاا 

 

 (114:4933سعدی، )

در این بیت سعدی خود را مورد خطاب قرار می دهد و می گوید کسی که عاشق است دیگر اهمیتی به وجود خود نمی دهاد و  

 . دیگر فکر آن نیست که چیزی را در نظر بگیرد که به مصلحتش باشد

 داشتن توانایی ایثار و دریافت عشق  -5

کسی که قاادر اسات باه خااطر     . ندگی به دنبال معناست، موجودی که خودش را متعالی می کندانسان موجودی است که در ز

عشق باالترین و غایی ترین هدفی است که انسان می تواند »: عشقِ به دیگری دست به عمل بزند و در این باره فرانکل می گوید

 (.Frankl, 1963:58-59)« آرزومند آن باشد و او رهایی بشر را از راه عشق و در عشق می داند
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غزل های سعدی هیچ حرفی جز عشق ندارد و هرچه هست جلوه های بی انادازه متناوع عشاق و زیار و بام هاای بای شامار و         

ساعدی  . است« عشق»است و اساساً ماجرای آفرینش بر مدار و محور اسطوره ... حرکات دو طرف عاشق و معشوق، ناز و نیازها و

جان و همه وجودش را نثار عشق و وفاداری در راه معشوق می کند و این ایثار برایش از هر چیزی  او. در عشق خود پایدار است

بساط چهاره عاشاق بار سار     . در حالی که معشوق پیمان شکسته ولی عاشق همچنان به او وفادار است. خوش تر و گواراتر است

سعدی در غازل  . به سر می برد( نسبت به بالی عشق)و بی صبری ( امید به وصل)کوی معشوق است و عاشق در دو حالت امید 

 . خود از پایداری در عشق و وفاداری در راه معشوق و آرزوهای عاشقانه خود سخن می گوید

برای مثال سعدی در یکی از ابیات خود اشاره دارد که همین جان شیرین و عزیز او، ماحضری محقّری در برابر یار اسات و ایان   

 . عشوق، تنها چیزی است که در امکان عاشق است و عاشق آن را از معشوق خویش دری  نمی کندجان دادن در برابر م

 جاااان مااای روم کاااه در قااادم انااادازمش ز شاااوق  

 

 درمانااااده ام هنااااوز کااااه ن زلاااای محقّاااار اساااات  

 

 (113:4933سعدی، )  

 :یا همین مضمون در بیتی دیگر

 ماان چااه در پااای تااو ریاازم کااه پسااند تااو بااود       

 

 وان گفاات کااه مقااداری هساات   جااان و ساار را نتاا   

 

بی خبر از خود و از شادت ذوق  »در جای دیگر سعدی می گوید که عاشق کسی است که هرگز اسرار عشق را فاش نمی کند و 

 (.316:4931نیازکار، )« و وجد سماع با دست افشانی و نشاط به سوی شمشیر بیرون کشیده شده از غالف معشوق برود

 دهااان ماای آیااد  آن نااه عشااقی اساات کااه از دل بااه 

 

 و آن نااه عاشااق کااه ز معشااوق بااه جااان ماای آیااد     

 

 عاشااق آن اساات کااه باای خویشااتن از ذوق سااماع    

 

 پااایش شمشااایر باااال رقاااص کناااان مااای آیاااد      

 

 حاااااش هلل کااااه ماااان از تیاااار بگااااردانم روی    

 

 گااار بااادانم کاااه از آن دسااات و کماااان مااای آیاااد  

 

... 

 شاارط عشااق اساات کااه از دوساات شااکایت نکننااد    

 

 ت باااه زباااان مااای آیاااد  لااایکن از شاااوق حکایااا  

 

 (316-313:4933سعدی، )

 عشق  -3

می باشد که در میان ابیات وی، به صورت های مختلاف جلاوه   « عشق»یکی از مفاهیم کلیدی و اساسی در غزل سعدی، مفهوم 

 (.422:4931نیازکار، )عشق است « خاستگاه غزل سعدی»می نماید و در واقع 

در محبت دانسته اند و گفته اند که از عشقه برگرفته شاده و آن گیااهی اسات کاه      عشق را افراط»: در تعریف عشق آمده است

گرداگرد درخت می پیچد و آن را خشک و زرد می کند، به همین گونه عشق بر هر دلی که خیمه زند صاحبش را خشک و زرد 

 (.994:4933سجادی، )« می کند

نام گیرد و عشق کاه باه کماال    « عشق»ت چون به کمال رسد عشق افراط محبت است و محب»: در معنای اصطالحی گفته اند

در ذات معشوق و وحدت عشق و عاشق و معشوق منتهی می شود و اگر آن عشق باشد که از مواهاب حاق اسات    « فنا»رسد به 

 (.33:4933انصاری، )« به حق می کشاند و می رساند و وصال بر دوام، جای دیدارها و لذّات زودگذر را می گیرد

هیچ کس توان آن را ندارد . تنها شیوه ای است که با آن می توان به اعماق وجود انسانی دیگر دست یافت»از نظر فرانکل عشق 

جنبه روحانی عشق است که ما را یاری می دهد تا صفات اصالی  . جز از راه عشق به جوهر وجود انسانی دیگر، آگاهی کامل یابد

عالوه بر این عاشاق  . حتی چیزی را که بالقوه در اوست و باید شکوفا گردد، درک کنیمو ویژگی های واقعی محبوب را ببینیم و 
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فرانکال،  )« به قدرت عشق توان می یابد که معشوق را در آگاه شدن از استعدادهای خود و تحقق بخشیدن به آنهاا یااری کناد   

431:4934-463.) 

 : برای نمونه سعدی می گوید

 الیهااار آدمااای کاااه بینااای از سِااارِّ عشاااق خااا     

 

 در پایاااااه جمااااااد اسااااات او جاااااانور نباشاااااد  

 

 (313:4933سعدی، )   

سعدی در عشق خود معتقاد اسات کاه    . سعدی در این بیت کسی را که عشق نورزد و عاشق نباشد، در مقام یک جماد می داند

فریند نه زیبایی، عشاق  زیبایی واقع و نفس االمری ندارد بلکه آنچه واقعیت دارد عشق است و این عشق است که زیبایی را می آ

 .را

 :یا بیت زیر

 دردی اساات درد عشااق کااه هاایچش طبیااب نیساات  

 

 گاااار دردمنااااد عشااااق بنالااااد غریااااب نیساااات   

 

 دانناااااد عااااااقالن کاااااه مجاااااانین عشاااااق را  

 

 پااااروای قااااول ناصااااح و پنااااد ادیااااب نیساااات   

 

 هرکاااو شاااراب عشاااق نخاااورده سااات و دُرد دَرد   

 

 آن اسااات کاااز حیاااات جهاااانش نصااایب نیسااات    

 

 (131-134:4933سعدی، )

عشق که در همه غزلیات سعدی موج می زند چه زمینی و چه الهی برای او ارزش فراوان دارد و سعدی زنادگی بادون عشاق را    

بیهوده و بی معنا می داند و معتقد است که عشق به انسان زندگی و معنا می بخشد و کسی که از عشق بی بهره است از جهاان  

 .نصیب و بهره نبرده است

 گریآینده ن -3

اگرچاه خاود باه    . روانی برمی شمارد مسأله آینده نگری اسات  -یکی از معیارهایی که فرانکل برای انسان دارای سالمت جسمی

او با وجاود  . صراحت درباره آینده نگری چیزی نگفته ولی گذشته سخت و طاقت فرسای فرانکل نشان دهنده آینده نگری اوست

ار آشویتز به آزادی و نجات فکر می کرد و باه آزادی امیاد داشات و باه فاردا چشام       کار سخت و طاقت فرسا در اردوگاه های ک

او برای رسیدن به هدفش در آینده در برابار ساختی هاا و    . آینده و آینده نگری نیز برای سعدی اهمیت فراوان دارد. دوخته بود

برای مثال ساعدی  . برسد و به وصال یار دست یابد رنج ها پایداری می کند و  امید دارد در آینده نزدیک فراق و هجران به پایان

 :درغزلیاتش می گوید

 

 چااه خااوش اساات در فراقاای همااه عماار صاابر کااردن 

 

 باااه امیاااد آن کاااه روزی باااه کاااف اوفتاااد وصاااالی  

 

 (631:4933سعدی، )

 داشتن تعهد حرفه ای و شغلی  -45

پاسخ گویی به موقعیت ها و شرایطی که زندگی بار  هر کس مس ولیتی را در قبال زندگی به دوش می کشد برآوردن این مهم با 

در این جا صحبت از پاسخ کالمی نیست بلکه پاسخ عملی و باا انجاام وظاایفی کاه بار      ». سر راه ما قرار می دهد میسر می شود

 (.Frankl, 1965:17)« عهده ما می باشد، ممکن می شود

به طور معمول تحقق ارزش های خلّاق با کار شاخص همگاام   به عبارت دیگر هر شخصی ماموریتی دارد که خاص خود اوست و 

کاار شاخص باه    . کار شخص به طور کلی بیانگر حوزه ای است که با آن یکتایی فرد در ارتباط با جامعه شناخته می شود. است

جایگااه بای   حال آن کاه دساتیابی باه    . عنوان مشارکت و سهامداری او در اجتماع اوست و خاستگاه معنا و ارزش یکتایی اوست
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 ,Frankl)« شغل فرد مهم نیست بلکه طریقه انجام آن حائز اهمیت است». همتایی به شغل و فعالیت به خصوصی ارتباط ندارد

1965:118.) 

او بعاد از آزادی از  . فرانکل یک روان پزشک بود که همه عمر خود را تالش کرد تا کارش را به بهتارین وجاه باه انجاام برسااند     

، کتاب های فراوانی درباره معنا درمانی نوشت و چندی بعد آکادمی روان پزشکی وین را باه هماراه چناد تان از     اردوگاه آشویتز

: فرانکل در حضور پاپ پل ششام مای گویاد   . او همه تالشش را به کار بست تا به دیگران کمک کند. دوستانش پایه گذاری کرد

لی که خودم به این فکر می کنم که چه کارهایی می توانستم انجام مردم موفقیت ها و خوش شانسی های مرا می بینند در حا»

 (.449:4933فرانکل، )« بدهم و ندادم

او شاعر خاود را بارای    . سعدی نیز نسبت به شغل خود که همان شاعری است متعهد است و زبان شعر خود را ستایش می کند

در واقاع  . ی برد که گویی این کاار بارایش ارزش فراوانای دارد   مردم و دیگران مفید می داند و آنقدر خودش را در شاعری باال م

سعدی شاعری است که با اشعار و زبان روان خود به مردم چگونه زندگی کردن را می آموزد، نسبت به مردم احساس مس ولیت 

 :و تعهد می کند و درباره شعرش می گوید

 دُر ماای چکااد ز منطااق ساااعدی بااه جااای شاااعر     

 

 بااااه زر سااااخنگاااار ساااایم داشااااتی بنوشااااتی   

 

 (623:4933سعدی، )

 :و یا در بیتی دیگر آمده است

 هاار کااه بااه گااوش قبااول دفتاارِ سااعدی شاانید       

 

 دفتااار وعظاااش باااه گوش،همچاااو دفِ تااار شاااود    

 

 (393: 4933سعدی،)

ت سعدی در این ابیات به مهارت شعری خود اشاره دارد و سخنانش را که برای مردم پر از اندرز و وعظ می باشد با طراوت و لاذ 

 .بخش می داند

 نمایان ساختن ارزش های خلّاقیّت، تجربی و گرایشی -44

در واقاع  . فرانکل، اغلب معنا و ارزش را به صورت متاداخل باه کاار بارده اسات     »درباره ارزش ها این مطلب قابل ذکر است که 

معنای تجربه شاده بسایاری از افاراد    ارزش ها معانی انتزاعی هستند که بر پایه . فرانکل معنا را به صورت ارزش تعریف می کند

در . فرانکل بر این باور است که این ارزش ها می توانند ما را در پیادا کاردن معناا و تصامیم گیاری راهباری نمایاد       . قرار دارند

ف صورتی زندگی می تواند معنادار شود که ما سه دسته از ارزش ها را بفهمیم که به منزله سه رویکرد گسترده یا سه شیوه کش

 (.439:4933محمدپور یزدی، )« ارزش های نگرشی -9ارزش های خلّاق  -2ارزش های تجربی  -4: معانی تلقی می شوند

می توانیم به معنا دسات  ( ارزش های تجربی)از رهگذر چیزهایی که از زندگی می گیریم »درباره ارزش های تجربی گفته شده 

ایان تجرباه هاای ارزشامند مای تواناد گساتره ای وسایع را         . قرار دارد« رترارزش ب»در هسته ارزش های تجربی، تجربه . یابیم

 (.433:4933محمدپور یزدی، )« دربرگیرند

 :برای نمونه در غزلیات سعدی می توان به بیت زیر اشاره کرد

 ابناااااای بااااااغ باااااه صاااااحرا روناااااد و بااااااغ  

 

 صاااحرا و بااااغ زناااده دالن کاااوی دلبااار اسااات      

 

 (113:4933سعدی، )

ای زندگی اش را، بودن در کوی دوست می داند و رفتن به کوی دوست برای سعدی ارزشمندتر از رفتن باه  سعدی در بیت معن

 . باغ و صحرا است

خلّاقیّات، اضاافه   »: فرانکل دربااره خلّاقیّات مای نویساد    . دومین راه برای کشف معنا، از رهگذر ارزش های خلّاق میسر می شود

 -کاری کاه انجاام مای دهایم    . ی است و استفاده از استعدادها در راه های مختلف استکردن چیزی به دنیا از رهگذر خود ابراز

هدیه ما باه زنادگی اسات در حاالی کاه در تجرباه کاردن، برداشات و         ... مثل خلق یک اثر هنری، تألیف یا نگارش یک کتاب و
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فرانکل . ور کلی از طریق محیط رخ می داددریافت از دنیا، از رهگذر طبیعت، فرهنگ، روابط بین فردی، تعامل با دیگران و به ط

او معتقد است که یک وجدان هنری وجاود دارد کاه   . خلّاقیت را مانند عشق به عنوان یک کنشِ ناهشیارِ معنوی مطرح می کند

 (.64:4933فرانکل، )« ریشه در اعماق عاطفی، شهودی و غیرعقالنی ناهشیار معنوی دارد

 :سعدی می گوید

 ی ز فاااراز بحااار معنااای  دُرَر اسااات لفاااظ ساااعد  

 

 چااه کنااد بااه دامناای دُر کااه بااه دوساات باار نریاازد    

 

 (319:4933سعدی، )

سعدی در این بیت اشاره دارد که سخنان نغز او مانند درّ و مروارید گرانبهایی است که از فراز دریای حقیقت آن را به پاای یاار   

 . نثار می کند

ر موقعیتی قرار بگیرد که نتواند شرایط را تغییر دهد، می تواند نگرش اگر شخص د. اکنون به بحث ارزش های نگرشی می رسیم

این کار نوعی متعالی نمودن خود از طریق معنایابی است به ویاژه زماانی کاه رناج کشایدن      . خود، نسبت به وضعیت را برگزیند

اما مشهورترین مثاالی  . باشدمی ... ارزش های نگرشی شامل فضایلی چون دلسوزی، شجاعت، شوخ طبعی و. اجتناب ناپذیر است

: فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معناا مای نویساد   . که فرانکل برای معنایابی بیان می کند، معنایابی از راه رنج بردن است

خاود را تحات هار    ( نگارش )تا طرز برخاورد  ... هر چیزی را می توان از انسان گرفت جز یک چیز، پایندگی آزادی های بشر... »

 (.Frankl, 1963:104)« رگزیند و راهش را انتخاب کندشرایطی ب

در واقع این بدان معناست سعدی که در آرزو و امید وصال معشوق است و نمی تواند باه آن دسات یاباد طارز نگارش خاود را       

ماناد و  نسبت به آن تغییر می دهد و رنج کشیدن در راه معشوق را چون وظیفه می پذیرد و تنها یک فرصت برای او بااقی مای   

 : برای مثال. آن هم تحمل سختی هاست

 خیااااال بیهُااااده بسااااتی امّیااااد وصاااال! سااااعدی

 

 هجااارت بکشااات و وصااال هناااوزت مصاااوّر اسااات   

 

 زنهااااار از ایاااان امیااااد درازت کااااه در دل اساااات

 

 هیهااات از ایاان خیااال محالاات کااه در ساار اساات      

 

 (113:4933سعدی، )  

 نتیجه

س آینه افکار، احوال و درونی های اوست و از آن جا کاه زباان تاداعی کنناده     همان طور که در متن مقاله اشاره شد زبان هر ک

اندیشه فرد است، شخصیت هر فرد را می توان در آثاری که خلق می کند مشاهده کرد و ما می بینیم که شخصایت ساعدی در   

ی دارد و ایان زیباایی هاای    سعدی از آن دسته افرادی است که به محیط پیرامونش توجه به خصوص. شعر او تجلّی نموده است

با بررسی های صاورت گرفتاه در مای یاابیم کاه شخصایت       . طبیعت او را به وجد می آورد که نشانگر برون گرایی سعدی است

سعدی در غزلیاتش با معیارهای سالمت روانی بیان شده توسط ویکتور امیل فرانکل مطابقت دارد جاز در یاک ماورد و آن هام     

فرانکل معتقد است که انسان موجودی آزاد است و همیشه حق انتخاب دارد این در حالی . می باشد داشتن آزادی انتخاب عمل

است که سعدی به عنوان یک فرد دارای سالمت روان، در خالل غزلیاتش اشاره می کند که عاشق هیچ اختیاری از خود ندارد و 

ر و رضای دوست مقدم بر اختیاار وی اساتو در بسایاری    همه چیز در دست معشوق است و اگر اختیاری هم داشته باشد، اختیا

اشااره مای   « اختیاار »با این حال بیشتر مضامین ابیاتی که سعدی در آن به واژه . موارد می گوید که نمی توان با قضا ستیز کرد

هاای فرانکال   در ماوارد دیگار شخصایت ساعدی باا معیار     . کند، در اظهار بندگی در برابر فرمان و خواست خداوندگار می باشاد 

مطابقت دارد سعدی فردی است که بر زندگی و سرنوشت خود تسلط آگاهانه دارد و معنای مناسبی برای زندگی خود دریافته و 

او آینده نگر است و در نهایت به شغل خود متعهاد   .در عین آن که عشق و ایثار در زندگی او جریان دارند. مس ولیت پذیر است

 .     می باشد

 منابع
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 بررسی مقامات عرفانی در اشعار شهریار با تأکید بر بدایات، ابواب، معامالت
 رسول چهرقانی منتظر

 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 صونا رنجبر بیله سوار

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

های دنیایی را برشمرد؛ توان رهایی یافتن از بند مشکالت و غم و رنجاز ثمرات گام نهادن در مسیر عرفان و سیر و سلوک، می

شوند و او را از آرامشی که خداوند برای ها و تعلّقات خاطر بر انسان تحمیل میدر سایۀ وابستگی هاچرا که این آالم و رنج

کنند، آنان که نه خوفی برای ایشان است و نه حزنی؛ در حالی که عرفان و شناخت م منین در نظر گرفته است، محروم می

سازد و در نهایت تر میها را کمرنگو وابستگی تعلّقات حقیقت و تالش برای رسیدن به مبدأ هستی، مرحله به مرحله، این

ها و دردهایی درگیر بوده است، با ورود به عالم عرفان و شهریار که در زندگی با مرارت .بخشدها رهایی میانسان را از بند آن

در این مقاله . ها نیستسیر و سلوک، توانست غم و اندوه درونی خویش را به غمی ارزشمند تبدیل کند که از جنس وابستگی

های ها و باورداشتتحلیلی، به بازنمایی بخش مهمی از اندیشه -ایم با سیری در عرفانیات شهریار و به روش توصیفیتالش کرده

دهد که سلوک عملی شهریار، ریشه در همین تعالیم عرفانی او دارد؛ به نتیجۀ پژوهش حاضر نشان می. عرفانی شهریار بپردازیم

 .های عرفان نظری و عرفان عملی در اشعار او پی بردتوان با تأملی به رابطۀ م لّفهای که میگونه

 .شهریار، شعر فارسی، عرفان، بدایات، ابواب، معامالت: هاکلیدواژه

 مقدّمه

کوتاهی که در ای که نوشته شده و اشارات مطالعه در عرفان شهریار، موضوعی است که دربارة آن به جز دو یا سه مورد مقاله

از حسین آریان و کاوشی در عرفان ( 4933)ها آمده است؛ مانند بازتاب مبانی سیر و سلوک و عرفان در شعر شهریاربرخی کتاب

ایم به پور، نوشتۀ دیگری وجود ندارد؛ بنابراین در این مقاله سعی کردهاز عیسی داراب( 4933)های عارفانۀ استاد شهریارو بینش

ای که این مقاله با مقاالت قبلی موجود در ای نیز در اشعار شهریار دارد، بپردازیم؛ اما تفاوت عمدهبسامد گسترده این موضوع که

این زمینه دارد، این است که شالوده و اساس کار، بر مبنای منازل و مقامات عرفانی از دیدگاه خواجه عبداهلل انصاری استوار 

شتن مقامات عرفانی نام برده شده در کتاب منازل السّائرین، کاوشی در دیوان اشعار شهریار است؛ به این ترتیب که با در نظر دا

در . اندانجام گرفته و مقامات موجود در آن، در حدّ توان و دانش نویسندگان، مشخّص گردیده و به همان ترتیب عنوان شده

کرده، آورده شده، و سپس تعریفی از آن مقام ارائه گردیده، و ای از قرآن کریم که خواجه به آن استناد ذیل هر مقام، ابتدا آیه

الزم به ذکر است که برای برگردان فارسی . اندبعد از آن ابیاتی از شهریار که با آن مقام تناسب دارند، مورد بررسی قرار گرفته

 . ی آقای حسین انصاریان استفاده شده استآیات از ترجمه

اند؛ این منازل شامل بدایات، مقاله، تنها سه منزل اول و مقاماتی از آن منازل مدّ نظر قرار گرفته البته در مجال کوتاه این    

 :شودها ارائه میابواب و معامالت هستند که توضیحی دربارة هرکدام از آن

سیر و : بارت است ازوظیفه و دستور واجب و الزم این مرتبه ع. یعنی مرتبۀ توجه نفس به تدبیر بدن با قوای خویش: بدایات 

حرکت از بندها و عادات حاصل از طبیعت، به وسیلۀ امتثال اوامر و نواهی پروردگار، در تمامی حرکات و سکنات، در گفتار و 

-سالک در سایۀ آن حرکت به اعتدال کامل دست یافته، نفس وی از تمایالت و اشتغاالت به اطراف و امور بدنی دست بر. کردار

: شوند که عبارتند ازهای رهایی از شواغل بدنی است، به نام بدایات نامیده میین مرتبه که در حقیقت راه و روشمقامات ا. دارد

  (13: 4931یثربی، . )سماع .41ریاضت  .3فرار  .3اعتصام  .3تذکّر . 6انابه  .3تفکر . 1محاسبه  .9توبه  .2یقظه  .4

سازی نفس از صفات رذیله و له بر سالک واجب است که به تطهیر و پاکدر این مرح. یعنی مرتبۀ خود و ذات نفس: ابواب 

 .9خوف  .2حزن  .4 :گویند که عبارتند ازمقامات این مرتبه را ابواب می. کدورات، اقدام نموده، صفات نفس را تعدیل نماید

 (13 :همان. )رغبت .41رجاء  .3تبتّل  .3ورع  .3زهد  .6اخبات  .3خشوع  .1اشفاق 
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در این مرحله، الزم و واجب است که سالک در توجه خویش به طرف روح، دارای . یعنی مرتبۀ رویکرد نفس به روح: التمعام 

مقامات آن . تمکّن و استقرار بوده تا مستحق تابش نور قلبی گشته، با صفت اطاعت و بلکه با صفت طمأنینه متّصف گردد

: همان. )تسلیم. 41ثقه . 3تفویض . 3توکّل . 3استقامت . 6تهذیب . 3ص اخال. 1حرمت . 9مراقبت  .2رعایت . 4: عبارتند از

13) 

 یقظه: 4

اینکه براى خدا قیام [ و آن]دهم  بگو من شما را فقط به یک حقیقت اندرز مى: (16سبا، ) ق لْ إِنَّمَا أَعِظ ک م بِوَاحِدَةٍ أَن تَق ومُوا لِلَّهِ

  .کنید

یقظه اوّلین نوری است که قلب . اب غفلت و برخاستن از ورطۀ فترت و سستی استیقظه به معنی بیداری از خو: تعریف

 شود و حیات حقیقی او با نور بیداری و تنبّه آغاز  عبد از آن روشن می

 (43 :4934منصوری الریجانی، . )شودمی

ای خیر برساند برای اهد به بندهوقتی خداوند بخو»: فرمایدکه می( علیه السالم)شهریار با اقتدا به موالی خود حضرت علی 

 .نماید، از درگاه خداوند تقاضای موعظه و در نتیجه بیداری از خواب غفلت می(46: همان)« دهداو واعظی در قلبش قرار می

 الاهای مواهب به سر ریز ما را                        مواعاظ به گاوش دل آویز ما را

 که از خواب غفلت برانگیز ماا را               به بانگ اذان خروس سحرخیز        

 ( 613: 4933شهریار، )                                                                                            

ات دادن او اش، نعمت هدایت و نجهای الهی بر بندهترین نعمتشناسی است و یکی از بزرگیکی از ش ونات بیداری، نعمت

 از گمراهی و ضاللت است که این هدایت با بیداری از خواب غفلت آغاز 

 ها و الطاف خدا شهریار که به مقام یقظه و بیداری رسیده است، این مقام را یکی از نعمت. شودمی

 ان سالح و سنگر به مبارزه با شیطمانند مرغان قاف، کنج عزلت گرفته بودم و بی: گویدشمارد و میمی

 :پرداختم کهمی

 جز کاه با هر زخمی و با هر شکاست اساتخوانم            دستی از غیب آمدی با مرهم و با مومیایی

 من کجا و سینۀ قافی که از سیمرغ و عنقاست             فیاض قادسای بود و انفاس نفوس اولیاایی

 از آن چااه ضااللت یافتم راه رهاایی دانم خادایا           چاونبا چنین غرقااب وحشات خود نمای

 (193: همان)  

بیند که این خود یکی آید، شهریار در خود استحقاقی برای رسیدن به این نعمت نمیهای مذکور بر میطور که از بیتهمان

 .شناسی اوستاز دالیل نعمت

موده، خود و دیگران را از گرفتار شدن در شناسی است؛ شهریار نسبت به گناه احساس خطر ناز ش ونات دیگر بیداری، گناه

 :ها  فریفته شدن به لذّات دنیوی استکند که یکی از این وسوسههای شیطانی منع میوسوسه

 نیست با آدم خااکای سار نافرماانی                  گارنه فرماان برد اهاریمن نافرماان را

 تا جاهانم نکانی جنات جااویادان رابرکن از دل شجر وسوسۀ شیطانی                    

 سفره گلوگیر کند مهمان راناشوی غاره به مهمانی دنیای دنای                  کاین سیه

 ( 36: همان)                                                                                                      

ناخت سود و زیان ایّام عمر است و سالک باید از اینکه عمر به بطالت طی شود، خود را سوّمین بحث دربارة یقظه، ش

ماندة عمر را غنیمت خالصی بخشد و در صرف عمر گرانمایه بخل بورزد و آنچه را که به بطالت از دست داده، جبران کند و باقی

 (43 :4934منصوری الریجانی، . )بشمارد

او دوران جوانی خود را دوران تباه شدة عمر . اش ناراحت است و در صدد جبران آن استهشهریار همیشه از عمر تباه شد

 :داند که آن را به غفلت سپری کرده استخود می

 بهاری بود و ما را هم شبابی و شکرخوابی           چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون خزانی را      
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 ( 33: 4933شهریار، )                                                                                             

 آنچه به غفلت گذشت عمر نخواندم                  عامر دگر خواهم از خدا به غرامات

 پیارم و بر دوشام از نادیم جاوانای                  از تو چه پناهان همیشه بار ندامات

 ها                  نیش نادامت خلاید و خاار مالماتت و به دلخارمن گلها به باد رفا

 نیش ندامت چنان گازنده که گویی                  پشه هجومت کند به شاخ حجاامت

 فزایدم به ضخاامت هرچه زنندم به طاعنه زخم که بازآ                  پوست به تن می

  (431: همان)                                                                                                      

 دهام از بیام غافالت تو به آنایام اکنون        اماان نمایبه غفلت از تو چه عمری تباه کرده

 ( 141: همان)                                                                                                        

 توان آسودریازم       چه حسرتی است که یک دم نمیباه یااد عامار تاباه کارده اشاک می

 ( 313: همان)                                                                                                        

 عامار         بگذاشات به شب خوابت و بگاذشت شابابت دیادی که چه غاافل کندت قاافلۀ

 ( 411: همان)                                                                                                        

 شاود سپاریها ساپار نشاود       چه عامارها که به بیاهوده مایبه تایار عاشاق تو تا ساینه

 (933: همان)                                                                                                        

 دو روز فارصات باقای غنایامات اسات بیاا       مگار به طباع مسااعد توان شدن مساعاود 

 ( 311: همان)                                                                                                    

 :ای نداردشهریار معتقد است تا زمانی که چشم دل در خواب است، بیداری چشم سر فایده

 چاراغ دیادة بایدار پرتوی نادهد                 که چشم دل همه در خواب غفلت است ای دوست

 ( 421: همان)                                                                                                    

 :کندهای سطحی گذشته را به زهر تبدیل میاز نظر شهریار بیداری از خواب غفلت، طعم شیرین شادمانی

 چه بیداری تلخت بود از خواب خوش مستی      که در کامم به زهر آلود شهد شادمانی را

 ( 33: همان)                                                                                                          

 توبه :1

 .و کسانى که توبه نکنند ستمکارند(: 44حجرات، ) مَن لَّمْ یَت بْ فَأ وْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَ

. انجامد، توبه و بازگشت از گناه است که به برداشتن نام ستمکار از توبه کننده میدوّمین منزل در راه سیر و سلوک: تعریف    

  فَتَحْتَ  اَنْتَ الَّذى  اِلهى»: فرمایددر مناجات تائبین خمس عشر می( علیه السالم)امام سجّاد ( 63: 4936شیخ االسالمی، )

خدایا تویی که دری از عفو و بخششت به روی بندگان باز : «نَصُوحاً ق لْتَ ت وبُوا اِلَى اللَّهِ تَوْبَۀًعَفْوِکَ، سَمَّیْتَهُ التَّوْبَۀَ فَ  لِعِبادِکَ باباً اِلى

 (211: 4931قمی،. )کردی و نامش توبه نهادی و فرمودی ای بندگان، به درگاه من به توبه با حقیقت باز آیید

 :داندا جایز نمیداند، و به تأخیر انداختن آن رشهریار توبه را واجبی فوری می

 ترسمت فرصت توفیق به فردا ندهند                     باری امروز کن آن توبه که طوق فرداست

 ( 4212: 4933شهریار، )                                                                                         

 تا توبه در نبسته بازآ به عذرخواهی         آن زلزله عظیم و آن صیحه ناگهانی است      

 «انای بکم اباهی»: یا غاافار الخاطاایاا، ال تغضابن عالایاناا               قد قالنا حبیبک

 ( 194: همان)                                                                                                   

 :گشایندها نیز زبان به توبه  میداند که با ذکر توبۀ او آننوا با شخص تائب میموجودات را نیز هم شهریار، سایر

 اند و یا توّابمارغ و مااهی به ذکر توّابین                              همه در یارب

 ( 166: همان)                                                                                                    
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 :کند و ارزش زیادی برای این اشک قائل استای که با اشک ندامت همراه است، اشاره میدر ابیاتی به توبه

 فرستمتای دردمند عشق، خدایت طبیب بود                     کز اشک توبه شیشه دوا می

 ( 413: همان)                                                                                                        

 تشنگان جان بخشد اما            جز به اشک توبه بارانی چنین باریدنی نیستابر رحمت با دل لب

 ( 493: همان)                                                                                                        

 ای جاری است             ولی چه جلوه کند گوهری به عمانششفیع دیده و دل اشک توبه

  (231: همان)                                                                                                        

 به اشک توبه دل از خاک و خاکیان شستم                 به خوان و خانۀ افالکیان چو بنشستم 

 ( 231: همان)                                                                                                        

 بارد به دامانمشکفته شمع دمسازم چنان خاموش شد کز وی        به اشک توبه خوش کردم که می

 ( 942: همان)                                                                                                        

 گریم بر آستان کریمی که رحمتش                       شاید به آب لطف بشوید گناه من

 ( 933: همان)                                                                                                        

 جز به اشک توبه نتوان پاک کرد                           لکۀ ننگی که بر دامان ماست

 ( 133: همان)                                                                                                    

 داند و با شرمساری، از خداوند درخواست بخشش شمار میایی دیگر، شهریار گناهان خود را بیدر ج

 :شمار داردبی

 زان پیش کاتش از رخ ما شرمگین شود                  یارب گنااه ما به رخ شارمسار بخش

 شمار بخششمار بود تو هم بیها                  گر بیها گناه خود شمارم چاون ستارهشب

 ( 232: همان)                                                                                                    

ناامیدی از رحمت خداوند جزو گناهان کبیره است، و شهریار با در نظر داشتن این مطلب، ناامید بودن از قبولی توبه را مادر 

 :داندخطاها می

 خطا نرفته ولی راه بازگشت                      مسدود ساختن به خود امّ الخطا ببینیکس ب

 ( 963: همان)                                                                                                    

 :گویددر جایی دیگر می    

 کنیگر توبه با خدای خطاپوش می                   من خود خطا به توبه بپوشم تو هم بیا 

 ( 129: همان)                                                                                                        

 بخش خطاپوش کنیماز در توبه خطاپیشه دال عذر گناه                          عرضه با شاه گنه

 ( 992: همان)                                                                                                        

 های خود اظهار ندامت کردنها                        وز بدیای خوشا توبه و آویختن از خوبی

 ( 912: همان)                                                                                                        

 محاسبه: 9

از خدا پروا کنید و هر کسى باید با تأمل ! اى اهل ایمان(: 43حشر، ) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَن وا اتَّق وا اللَّهَ وَلْتَنظ رْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

 .یزى پیش فرستاده استبنگرد که براى فرداى خود چه چ

توان به آن رسید و عبارت است از بررسی و محاسبه سوّمین منزل راه است که پس از عزیمت در پیمان توبه، می: تعریف    

 (36 :4936شیخ االسالمی، . )بازرسی اعمال و احوال و اقوال، پیش از حسابرسی الهی
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ای : هرگاه صبح را به شام رساندی به نفس خود رجوع کن و بگو» :فرمایندمی( علیه السالم)موالی متّقیان، حضرت علی 

کند به آنچه که از تو فوت گردید، این روزی که بر تو گذشت، هرگز قابل برگشت نیست، و خدای متعال از تو س ال می! نفس

 (3/33ج: 4933مجلسی، )« کردی؟پس ببین عمل تو در آن روز چیست؟ آیا در یاد خدا بودی؟ و یا او را ستایش می

 :گویدشهریار با در نظر داشتن حدیث فوق، می

 ای خوش از کردة روزانه به شب سان دیدن          تا چه مقبول و چه مردودت از این سان گذرد

 ( 463: 4933شهریار، )                                                                                             

 :گویدهمچنین می    

 شمار بخششمار بود تو هم بیها                   گر بیها گناه خود شمرم چون ستارهشب

 ( 232: همان)                                                                                                        

 تفکّر :1

و قرآن را به سوى تو نازل کردیم به خاطر اینکه (: 11نحل، ) لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّر ونَ کْرَ لِت بَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا ن زِّلَ إِلَیْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّ وَ 

 .و براى اینکه بیندیشندکنی بیان  ،براى مردم آنچه را که به سویشان نازل شده

 مطلوبی که همان نزدیکی به حق است،  تفکّر به معنای تالش خرد برای دستیابی به: تعریف

 (33 :4936شیخ االسالمی، . )باشدمی

در آفرینش خدا اندیشه کنید و در ذات خدا اندیشه مکنید که هالک خواهید »: فرمایندمی( صلوات اهلل علیه)رسول اکرم 

ذات خداوند و اندیشه در سرچشمۀ  ای که پذیرفته نیست، تفکّر در؛ پس تفکّر و اندیشه(16: 4934منصوری الریجانی، )« شد

 (33 :4936شیخ االسالمی، . )انجامدتوحید است که به انکار و جحود می

بیند و در حقیقت با نگاه کردن به آن، به یاد خدا ای از خدا میهای آفرینش، هر چیزی را جلوهکاریشهریار با دقّت در ریزه

 :افتد؛ زیرامی

 (13: 4934منصوری الریجانی، . )شودل و ادراک آدمی و نیز روشنی قلب میحسن و زیبایی آن باعث تقویت عق

 هاوای سایر گل و سااز بلبلم دادی                     که بنگرم به گل و سر کنم ثنای تو را

 ( 63: 4933، شهریار)                                                                                               

 روشنی که در آفاق و انفس است              یک صحنه از نمایش غیب و شهود اوستهر سایه

 ( 424: همان)                                                                                                        

 نظاره در فلک و سیر ماه و اختر کن  به چشم حیرت و سرگشتگی چو اختر و ماه         

 هامااه مظااهار و آیاات شااهااد ازلااناد            در آبگاینه تمااشای مااه مناظر کن

 ( 4442: همان)                                                                                                      

 و ساکوت                       گوش دل واکنی حکایت اوستدر طبیاعت به هار صال 

 ( 424: همان)                                                                                                    

 : گویددر جایی دیگر با دقت در پردة شب، می

 یاد از توام ای گوهر نایاب برآمد    دریای فلک دیدم و بس گوهر انجم                  

 ( 433: همان) 

ای از جمال ها جلوههای خدا  نگریسته شود، هر کدام از آنبین و نگاه متفکرانه در آفریدهاگر با چشم حقیقت: گویدشهریار می

 :خدا هستند؛ ولی افسوس که ما از دیدن حقیقت عاجزیم

 ما عاجزان نظاره به چشم مجاز کن        ای به چشم حقیقت جمال توست      هر جلوه

 ( 916: همان)                                                                                                    

ا که ها رخواهد تا با گوش دل صدای آنکند، و از ایشان میها را به تفکر در حقیقت ذرات هستی دعوت میشهریار انسان

 :مشغول تسبیح و تحمید خدا هستند، بشنوند
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 بشنو از ذرات هستی صبحدم با گوش جان             ناغامۀی توحاید حای الیزال لام یازل

 هام صافیر طایر کاالرواح بین فایها نزیال             هم نفیر خواب کاالنعام بین بل هم اضل

 ( 236: همان)                                                                                                    

 :گویدهمچنین می

 ساز ذرّات همه نغمۀ تسبیح خداست                  گر خالیق در گوش شنوا بگشایند

 ( 226: همان)                                                                                                        

 تذکّر: 0

 .گردند شوند که به سوى خدا باز مى و فقط کسانى متذکّر مى(: 49غافر، ) مَا یَتَذَکَّر  إِلَّا مَن یُنِیبُ وَ 

تذکّر فوق تفکّر است؛ برای اینکه تفکّر طلب است؛ در حالی که : گویدخواجه عبداهلل انصاری در تعریف تذکّر می: تعریف

یافتن است؛ یعنی تفکّر تالش برای رسیدن به مطلوب است؛ ولی تذکّر حاصل تفکّر است و آن را در زمانی که حاصل  تذکّر،

 (39: 4934منصوری الریجانی، . )کندفراموش شود، مجدداً در ذهن حاضر می

های او بداند و بدون هدایت سالک باید به شدّت خود را محتاج وعظ و. مندی از وعظ و اندرز استیکی از لوازم تذکّر، بهره

 :وعظ و ارشاد پیر طریقت، خودسرانه رهروی نکند که به قول حافظ

 دلیل راه قدم                       که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشدبه کوی عشق منه بی

 (436: 4931حافظ، )     

 :گویدشهریار همچون پیر و مراد خود، حافظ، می

 اند قمار نخست با لیالجقی به پیر دیر گرای                    که گفتهاگر که سالک عش

 ( 434: 4933شهریار، )                                                                                      

 :از ارکان دیگر تذکّر آن است که

های دیگران توجه به حال خود نماید و عقل خود را ها و گرفتاریسالک باید از حوادث روزگار درس عبرت بگیرد، از شادی

 :گویدشهریار در این باره می( 31 :4934منصوری الریجانی، . )در طلب مقصود به حرکت درآورد

 پناد دیدم سر به سر طومار عامر آدمای                آناچاه کاردم سایار در ادوار تااریاخ مالال

 جهان جز راه راست                لیک کجرو چون کند با چشم کور و پای شل؟نیست راه رستگاران 

 ( 236: 4933شهریار، )                                                                                       

 :گویددر جایی دیگر می

 نه از برای تماشا گذاشتند عبرت بیار و چشم تأمل که لوح دهر                     تنها

 ( 216: همان)                                                                                                        

 توتیای چشم عبرت کن غبار رفتگان                     کاین همه در آسیای روزگار آید به کار

 ( 346: همان)                                                                                                    

 :گویدداند و میآموزی میشهریار خزان پاییز را نیز مایۀ عبرت

 اند و عجب لوح عبرت است ای دوستانگیز                            گشودهبیا که پردة پاییز خاطرات

 جهانیان خواهی                         بیا ببین کاه خازان طابیعت است ای دوست مآل کار جهان و

 ( 421: همان)                                                                                                    

و اوقات عمر خویش را بداند و آن را بیهوده سپری سالک باید قدر ایّام »ها این است که یابی از عبرتیکی از شروط بصیرت

 (:36: 4934منصوری الریجانی، )« نکند

 شود سپریها سپر نشود                     چه عمرها که به بیهوده میبه تیر عشق تو تا سینه

 ( 933: 4933شهریار، )                                                                                      
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 وری از ثمرات فکر است که کوتاه کردن آرزوها یکی از شرایط آن از دیگر لوازم تذکّر، بهره

« داردشود و دائماً او را به ذکر خدا مشغول میکوتاه کردن امیال و آرزوهای دنیوی موجب تقویت عقل می»باشد؛ زیرا می

 (:33: 4934منصوری الریجانی، )

 کنیم                      ما را سریر دولت باقی مسخّر استشرت فاانی نمایما آرزوی عا

 ( 413: 4933شهریار، )                                                                                        

 :کندنیاز میداند که او را از داشتن آرزوهای دور و دراز بیپیشگی را گنجی میشهریار، قناعت

 تا به ویرانۀ خود گنج قناعت جستم                   قصر آمال و امانی همه ویران کردم

 ( 233: همان)                                                                                                    

 :گویدشهریار انس عمیقی با قرآن داشته است، و می. رآن کریم استوری از ثمرة تفکّر، تأمل در قاز شرایط دیگر بهره

 شهریارا به بیاض سحر و زرخط شمع                   که همه مشق خود از سرخط قرآن کردم

 ( 236: همان)                                                                                                        

 اعتصام :1

 .و همگى به ریسمان خداچنگ زنید(: 419آل عمران، ) وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا 

 :اعتصام در لغت به معنای پناه بردن است و به دو صورت کلّی در قرآن به کار رفته است: تعریف

 .تعالیاعتصام به حبل اهلل، دقت در فرمانبری با مراقبت از امر و نهی خدای  .4

 (424: 4936شیخ االسالمی، . )اعتصام باهلل، درگذشتن از موهومات و رهایی از هرگونه شک و تردید .2

 :گویدشهریار دربارة اعتصام به حبل اهلل می

 چنگ در حبل خدا زن که کند مجموعت                   ورنه با فتنۀ هر تفرقاه مفتون باشی

 است                که در این سایه به اقبال همایون باشی سر فارود آر اگر بال همایی قدسای

 ( 112: 4933شهریار، )                                                                                      

. دم توجه به غیر اوحاالن و رهروان راه سلوک، بریدن و دل کندن از غیر خداست؛ یعنی پناه بردن به خدا و عاعتصام میانه

 (424: 4936شیخ االسالمی، )

 :داردشهریار به خدای متعال عرضه می    

 شکستگان دریاب                 که آستین بفشانند ماسوای تو رابر آستان خود این دل

 (63: 4933شهریار، ) 

 :داند و توجّهی به دیگران ندارد، تنها خدا را کافی می(96مر، ز) أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ: فرمایدای از قرآن که میاو طبق آیه

 خادای خویشتن بشاناس و باس کن                    خدا کافی و جز او غیر کافی است

 ( 4164: 4933شهریار، )                                                                                          

 :گویدریار میشه    

 ...به غالمی تو آویختم این حلقه به گوش                  تا همه شاهار بدانند که شااهی دارم

 گاو نلارزد دگار از بارش پیکاانم پشت                  من که چون پادشه حسن پناهی دارم

 ( 914: همان)                                                                                                      

 دامن دوست بگیر و همه گو دشمن باش                گر عنایت بود از دوست غم دشمن نیست

 ( 494: همان)                                                                                                      

 فرار :5

 .پس به سوى خدا بگریزید(: 31ذاریات، ) رُّوا إِلَى اللَّهِفَفِ 
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وصف ابدیّت حق تعالی  "لم یزال"صفت موجودات فناپذیر است و "لم یکن"»: فرمایدخواجه عبداهلل انصاری می: تعریف

ن است فانی است و هر که روی زمی: است؛ لذا فرار یعنی گریز از فنا شدن به سوی جاودانگی؛ چنانکه در قرآن کریم آمده است

 (66و  63: 4934منصوری الریجانی، )« .زندة ابدی، ذات خدای با جالل و عظمت توست

فرار از جهل همان ترک طریق جهّال است و علم نیز ». فرار درجاتی دارد، و درجۀ اوّل آن فرار از جهل به سوی علم است

یعنی پیروی از عالمانی که عمل آنها با علم آنها مخالفت .. .است( صلوات اهلل علیه)پیروی از طریق علمای شریعت محمّدیه 

 (66 :همان)« .نداشته باشد

ای که خواهد از نادانیها میداند و از انسانها را مایۀ شرافت انسان میشهریار دانش و تقوی را در کنار هم قرار داده، آن

 :ویش آفریده است، فرار کنندخدا آن را با کین خود آفریده، به سوی علمی که آن را از مهر خ

 کاند نادان            نایاااز مااردم دانااا بااه دانااش و تااقااواساتاگار به چایز دگار نااز مای

 شرف ز دانش و تقوا بجوی کاین گوهر           فااروغ چاشام دل اسات و چااراغ راه هااداسات

 یان باه سایارت ناادان کاه دشامان دانااساتخدای علم ز مهر آفرید و جهل از کین           بب

 یکای به گوهار دانای متاقی هام بین            که عالمی همه لطف است و رقت است و صفاست

 (131: 4933شهریار، )                                                                                       

( 494: 4936شیخ االسالمی، . )ها، گریز از شنیدن به سمت و سوی دیدن استی دارد که یکی از آنحاالن درجاتفرار میانه 

 :هایش دربارة محبوب ازلی خسته شده است، و طالب دیدار اوستها و شنیدهشهریار نیز از خوانده

 عکسی به خالیق فکن ای نقش حقایق           تا چند بخوانیم باوراق کتابت

 ( 411: 4933شهریار، )                                                                                       

 :های مشروع نفسانی به سوی خداستحاالن، گریز از لذّتیکی دیگر از درجات فرار میانه

 ز تعلّقی که ترا به خود به خود آ که روی وصال نیست   

 روی دل به خدا کنیمگر آنکه بگسلی از خود و همه 

 ( 143: همان)                                                                                                        

 جلوة طور به هرکس نرسد ورنه بسی             ماوسیانند کاه در آرزوی میاقااتند

 که غم و غول اجل هادم این لذّاتند  خود نبازی کار و کورانه به لذّات جهان         

 ( 213: همان)                                                                                                    

 :تتوان گریخت؛ زیرا او قهّار و غافر و ودود اسگوید که از خدا فقط به سوی خدا میدر پایان، شهریار به گناهکاران می

 بیا که جز به خدا از خدا گریزی نیست                   جزا دهندة قهار غافر است و ودود

 بخش بزرگش گنه ببخشد زودگاناهاکاار بدو هارچاه باز گاردد دیار                  گناه

 ( 313: 33همان)                                                                                                  

 ریاضت :3

پردازند در حالى  مى[ از زکات و دیگر انفاقات در راه خدا]و آنان که آنچه را (: 61م منون، ) ق ل وبُهُمْ وَجِلَۀٌ وَّ وَالَّذِینَ یُ ْت ونَ مَا آتَوا 

  ترسان است ،(گردند باز مى[ براى محاسبه دقیق]از اینکه به سوى پروردگارشان )هایشان  که دل

در حقیقت .. ..ریاضت به معنای تمرین دادن نفس برای قبول صدق است؛ صدقی که شک و تردید را مرتفع سازد: تعریف

منصوری الریجانی، . )سازی نفس با علم و عمل جهت مجاهده در راه سیر و سلوکاساس عرفان بر ریاضت است؛ یعنی آماده

4934 :31) 

سوگندی که تنها ارادة خدا در آن است، چنان نفس ! به خدا سوگند»: فرمایندارة خود میدرب( علیه السالم)حضرت علی 

قدر از خورش قناعت کند، و آنخود را به ریاضت وادارم که به یک قرص نان، هرگاه بیابم شاد شود، و به نمک به جای نان

آیا سزاوار است که چرندگان، فراوان بخورند . ای خشک درآید، و اشک چشمم پایان پذیردها اشک ریزم که چونان چشمهچشم

و راحت بخوابند، و گلۀ گوسفندان پس از چرا کردن به آغل رو کنند، و علی نیز از زاد و توشۀ خود بخورد و استراحت کند؟ 
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: 4931، سید رضی)« !.های گوسفندان را الگو قرار دهدکه پس از سالیان دراز، چهارپایان رها شده و گله! چشمش روشن باد

933) 

است، طعم ریاضت را چشیده، و در ابیات مختلف از آن سخن به ( علیه السالم)شهریار نیز که پیرو راستین موالی خود علی 

 :میان آورده است

 چو من به کنج ریاضت خزیده را چه تفاوت            کز آن کرانه بهاری گذشت یا که خزانی

 ( 141: 4933شهریار، )                                                                                            

 آن خدا کز ما سوا هرگز نداد از ما سواهلل                جز به توفیق ریاضت هیچ فردی را سوایی

 ( 193: همان)                                                                                                        

 به ریاضت شود آیینۀ دل پاک از زنگ                 این نه کاری که به سوهان و به سمباده کنی

 ( 121: همان)                                                                                                        

 ار ناهادی پاای                    سری ز چاه طبیعت به در توانی کردبه نردباان ریاضات اگ

 ( 439: همان)                                                                                                        

 ام کندطایر سدره که بر بام دل آید وحشی است               دانه و دام ریاضت مگرش ر

 ( 243: همان)                                                                                                        

 به چال جاوش ریاضات نااری از ناور                    جدا گردد چو شمع از انگبینی

 ( 126: همان)                                                                                                    

داند؛ زیرا فقط ریاضتی که خالص برای خدا باشد، با ارزش است و سبب تربیت فایده میشهریار ریاضت و رنج مرتاضان را بی

 :شودنفس می

 ز کف رایگانیمرتاض را اجر ریاضت کودکانه است                      خود هر دو گیتی داده ا

 ( 333: همان)                                                                                                    

 :گویدداند و میاو حتّی رسیدن به راز و رمز هستی را در سایۀ ریاضت ممکن می

 ریاضت نه با ریاضیّات دل پاکاان رساد به راز حایات                            با

 ( 331: همان)                                                                                                        

 لیکن این هست که کیهان بدین بغرنجی               جز به مفتاح ریاضات نیفتد مفهوم

 ( 4212: همان)                                                                                                      

 سماع :3

 .کرد دید، یقیناً ایشان را شنوا مى اگر خدا خیرى در آنان مى (:29انفال، ) لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَوْ عَلِمَ اللّهُ فِیهِمْ خَیْرًا لَّأسْمَعَهُمْ وَ وَ 

شیدن و پذیرفتن ندای حق و عمل به آن است و به تعبیر خواجه عبداهلل انصاری، راز و رمز سماع، شنیدن و نیو: تعریف

؛ یعنی گوش را به هوش تبدیل کردن و (413: 4936شیخ االسالمی، )ی آن هوشیاری است سماع، حقیقت بیداری و جوهره

آن گوشی کر است که نتواند آوای غیبی . ستپس حقیقت سماع دریافت پیام از غیب ا... حقایق غیبی را شنیدن و به کار بستن

 (31: 4934منصوری الریجانی، . )را بشنود، یا آن چشمی کور است که نتواند مناظر غیبی را مشاهده کند

کند و جای دیوانش به دریافت شعر از عالم غیب که همان الهام است، اشاره میشنود؛ زیرا در جایشهریار آوای غیبی را می

شواهد و مستندات را در باب الهام ( 22: 4932محمدی، علی)« .شود و به شعرا، الهامبه پیامبران وحی می» معتقد است که

 :برای نمونه. خواهیم آورد

 چو ساوز عشق نبینی به ساز شاعر مپیچ                  که شعر نغمۀ عشاق ارغنون خداست

 که ضبط صوت سخنگوی عالم باالست  سیمی                  به سوز سینۀ ما تعبیه است، بی

 ( 444: 4933شهریار، )                                                                                          

 با صبا و بال موسیقی به پروازم هنوز                     و آن سرود از آسمان گویی سروش آرد مرا
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 ( 39: همان)                                                                                                      

رسیدن به پایان هر نغمه، یعنی سالک، خدا را که مقصود از هر ترانه و : ها این استسماع نیز درجاتی داردکه یکی از آن

 :گویدباره میشهریار در این ( 413: 4936ی، شیخ االسالم. )یابدای است در هر صدا و نوایی درمینغمه

 فدای چشم تو ساقی بیار ساغر می هی                  فدای دست تو مطرب بکوب بربط و دف، ها

 زنیم دست و بکوبیم پای و از سر مستی                 باه صاوت و هالهلاه باال رویام تاا باه ثاریاا

 ( 113: 4933شهریار، )                                                                                      

 :گویدنیز می

 ای مطرب عشّاق که در کون و مکان نیست                شوری به جز از غلغلۀ چنگ و ربابت

 در دیار و حارم زخامۀی سانتاور عابادت              حاجی به حجازت زد و راهب به رهابت

 ( 414: همان)                                                                                                    

 :گویدشهریار دربارة سماع خواجه حافظ می

 به عبث حمل مکن رقص و سماع حافظ                 عشق بازیست خدا را و نه کار بازیست

 ( 423: همان)                                                                                                    

ای با داند که این ابزار مقدس از سوی عدّهشهریار که خود نوازندة سه تار بود، موسیقی را راهی برای مناجات با خدا می

 : نفسانیّات آمیخته شده، و از راه خدا منحرف گشته است

 قی الحان داود و مناجات خداست                   مطربان نفسانیش کردند و عصیانی هنوز  موس

 ( 311: همان)                                                                                                        

 حزن :45

 .ریخت بازگشتند در حالى که به خاطر غصه و اندوه از دیدگانشان اشک مى(: 32توبه، ) مْعِ حَزَنًاأَعْیُن هُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّ تَوَلَّواْ وَّ 

حزن، اندوه است برای آنچه گذشته و فوت شده است، یا تأسف است برای امر ممتنع که محال است جبران آن، : تعریف

 (34: 4934منصوری الریجانی، . )مانند تأسف بر مرگ کسی

ی از دست رفتن ایّام است که در این باب منظور ضایع شدن ها، اندوه به واسطهترین آنه دارد که ابتداییحزن چند مرتب

 .ایّام به سبب عدم وجود انس است؛ اما ضایع شدن ایّامی که در بدایات از آن یاد شد، ناشی از کوتاهی در عمل است

 :گویداند و میدشهریار عمری را که بدون عشق الهی سپری شود، بیهوده می

 شود سپریها سپر نشود                     چه عمرها که به بیهوده میبه تیر عشق تو تا سینه

  (933: 4933شهریار، )                                                                                           

 :گویدخورد و    میود و انس و الفتی با خدا نداشت، افسوس میاو به دوران کودکی خود که از عشق خدا تهی ب

 خورم که دلم با خدا نبوداکنون به کودکی که نبودم اسیر عشق                    افسوس می

 ( 291: همان)                                                                                                        

گردد و بر اثر اشتغال نفس و درجۀ باالتر حزن، حزن اهل ارادت است، و این نوع حزن از تعلّق قلب به تفرقه ناشی می

 (32: 4934منصوری الریجانی، . )شودغفلتش از شهود و اندوه از این که چرا از حزن رهایی یافته، ایجاد می

  

اش گذاشته داند که خداوند در دل بندهپردازد و آن را غمی میاین حزن می، به وصف «غنای غم»شهریار در غزلی به نام     

کنند، دل ها که در قلب انسان، ایجاد تاریکی و ظلمت میها و شادمانیاست و برای همین است که در مقابل بسیاری از خنده

 :سازدانسان را نورانی می

 دهد باه دلامّا چه غم غمی که خدا مای دهاد به دل          از غام جادا ماشو که غاناا مای

 دهد باه دلهای تنگ           از اشک چشم نشو و نما مایای است که در سینهگریان فرشتاه

 این صبر تلخ و نغمۀ شیرین طبیب ماست               با اشک شور خود که شفا می دهد به دل
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 دهد باه دلم هم به استاحاله غذا مایچون شایر مادران کاه باود مستحایل خاون          غا

 دهد باه دلها که ظلم تن و ظلامت دل است            ای زنده باد غم که ضایا مایبس خنده

 ( 231: 4933شهریار، )                                                                                            

کند، از راه شمرد؛ چرا که وقتی انسان غم دوری از محبوب حقیقی را فراموش میرزشمند میغمی را اشهریار، غم بی

 :کندرسیده، آن را یادآوری می

 دهد به دلرسد به وقت و وفا میتا عهد دوست خواست فراموش دل شدن                 غم می

 دهد به دلم غامی که سااز و نوا مایناواز                    نازدل پایشاواز ناالااه رود ارغاناون

 دهد به دلکشد چو ماه و صال میاین غام غابار یار و خود از ابار ایان غابار              سر می

 ( 231: همان)                                                                                                        

شود، داند که به واسطۀ اشکی که از این حزن ریخته میین حزن و غم خداداده را سببی برای هدایت دل میهمچنین او، ا

 :یابددل انسان زنده شده، بقای جاودانی می

 دهاد به دلصاحرا و سناگالخ ضاالل است هاوشا دار               این غام ناشاان راه هادا مای

 دهد به دلقطره بقا میبار                وین چشمه قطارهاش این چشم اشکغم خضر ما و چشمه

 دهاد به دلام پاک کان ولای                 زنگ غامم مابر که صافا مایای اشاک شاوق آیناه

 دهاد به دلغام صیقل خاداسات خادایا ز ما ماگیر                  ای جوهر جالی که جاال مای

 ( 233 -231: همان)                                                                                                

 :گویدشهریار، این غم را دوست دارد و می

 ... عاشق صاافی کاند آییانۀ دل                            غم دل عاشق از آن دارد دوست

 که دلام ساوز نهاان دارد دوست       خود ز سااز ساخنم هست عایان                 

 ( 429: همان)                                                                                                        

 جز غم نصیب خاطر غمگین من مباد                   تا از جهان به خاطر خرّم توان گذشت

 ( 411: همان)                                                                                                        

 ای خواهم از آن خوردن و دریا گشتنام بر لب دریای غمت                    قطرهدل به دریا زده

 ( 34: همان)                                                                                                          

 خوف: 44

 .ترسند مى ،از پروردگارشان که بر فراز آنان است(: 31نحل، ) یَخَاف ونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ 

رم پیامبر اک( 33: 4934منصوری الریجانی، . )خوف عدم اطمینان از امنیّت است به واسطۀ آگاهی از اخبار وارده: تعریف

 (416: 4963ملکی تبریزی، )« .چشمی که از خوف خدای تعالی گریه کند آتش را نخواهد دید»: اندفرموده( صلوات اهلل علیه)

 :از نظر شهریار، بهترین و بیشترین توشه برای آخرت انسان، همان ترس از خداوند و خدمت به خلق خداست

 برای توشۀ عقبا نماند     به جز خاوف خادا و خدمت خلاق                     

 ( 139: 4933شهریار، )                                                                                            

 :گوید، وادی رسیدن به خداوند پر خوف و خطر است؛ اما دل من از این خطرات هراسی ندارداو می

 لیکن                در دل از خوف، چراغ خطری نیست که نیستگرچه پر خوف و خطر این خم وادی 

 ( 491: همان)                                                                                                        

 :شهریار خوف و رجا یا همان بیم و امیدواری را در کنار هم و به یک میزان قبول دارد

 و رجاست وزنۀ میزان آدمی                        دل بیمناک باید و امیدوار هم خوف

 ( 922: همان)                                                                                                        

 از قفای یکدگر آیدروشن دلهاست                   چون شب و روز خوف و رجایی که سایه
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 ( 211: همان)                                                                                                        

 اشفاق :41

ترسان [ از عذاب امروز]ود در میان کسان خ[ در دنیا]تر ما پیش: گویند مى(: 26طور، ) قَال وا إِنَّا ک نَّا قَبْل  فِی أَهْلِنَا مُشْفِقِینَ 

 .بودیم

 (33: 4934منصوری الریجانی، . )اشفاق عبارت است از استمرار حذر و پرهیز همراه با ترحم و دلسوزی: تعریف

دلسوزی شهریار بر ( 436: 4936شیخ االسالمی، . )یکی از درجات اشفاق، دلسوزی بر مردم است، پیش از کیفر دادن ایشان

 :ها هستندبخت واقعی هم همانخداوند غافل هستند، و تیره مردمی است که از یاد

 هابختانند از یاد تو غافلبه عاشق چشم دل دادی که از یاد تو غافل نیست      چه مسکین تیره

  (39: 4933شهریار، )                                                                                               

خواهد که درِ دل او را جز شهریار از دیدگانش می. از انواع دیگر اشفاق، دلسوزی بر دل است که مبادا جایگاه غیر خدا شود

 :به رخ دوست که همان معشوق حقیقی است، نگشایند

 ای دیاده درِ دل ماگشاا جاز به رخ دوست              در خانه کس ار هست یکی حرف بس افتاد

 ( 434: همان)                                                                                                        

 :گویدباره میشهریار در این . شوددلسوزی بر وقت که مبادا او را از خدا باز دارد، از دیگر انواع اشفاق محسوب می

 تو نفس کشیدنم عمر تباه کردن استبی          خود برسان به شهریار ای که در این محیط غم

 ( 441: همان)                                                                                                        

 بینی کو کز او پرسم مآل خویشتنحااصل گارفت              پیشخااطرم از ماجرای عامر بی

 ( 911: همان)                                                                                                        

 تر ز طارة ترساامن از مشاهدة حال این جهان پرآشوب                       شوم به حالاتی آشفته

 بودمی آخار بدین شاکنجه شکیبا خاورم تأسف عامر عازیز رفاته که یارب                  چگونه

 نشیمن                  چنین قفس نه سزاوار چون تویی بود اصالًبه خود بگویم کای شاهباز سدره

 ( 113: همان)                                                                                                        

 خشوع :49

-آیا براى اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل(: 46حدید، ) مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ نِ لِلَّذِینَ آمَن وا أَن تَخْشَعَ ق ل وبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَأَلَمْ یَأْ

 ؟نرم و فروتن شود ،براى یاد خدا و قرآنى که نازل شده هایشان

منصوری الریجانی، . )در پیشگاه شخصی بزرگ یا مهیب خشوع، سکون نفس است و خاموشی طبیعت انسان است: تعریف    

4934 :411) 

درجۀ اول خشوع آن است که سالک، کوچکی کند در مقابل امر حق، و سر تسلیم در مقابل حکم الهی فرود آورد و از اظهار     

 (413: همان. )نظر در مقابل خواست و نظر الهی دوری گزیند

 : گویدشهریار می

 ی سوختن ماست                         ما نیز بسازیم به تقدیر الهیتقدیر الهی چو پ

 ( 194: 4933شهریار، )                                                                                            

 نی کردقضای آسمانی بود مشتاقی و مهجوری                   چه تدبیری توانم با قضای آسما

 ( 439: همان)                                                                                                        

شهریار که هرچه دارد، همه را از دولت . ای از خشوع به این شکل است که هر صاحب فضلی را از خودت برتر بینیدرجه

 :بیند و نسبت به عظمت روح او، خاضع و خاشع استدر مقایسه با خواجه حافظ کوچک میداند، همیشه خود را حافظ می

 به روی مان نگاهی کرد در ازل حافظ                    که عشقم این همه توفیق از آن نگه دانست

 ( 421: همان)                                                                                                        
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 غزال من تو چه شاخ نبات بودی حیف                     که من چو خواجه غزلهای شاهکارم نیست

 ز نام بردن خود نیز شرمم آید و نناگ                     که شاهریارم و آن شاعر شاهریاارم نیست

 ( 423: همان)                                                                                                        

 طلبی خواجه بدو واصل بودشاهاریارا تو کاجایای و وصاال حافظ                      آنچه تو می

 ( 223: همان)                                                                                                        

 شهریار ار چه سخنگوی تو شد ای حافظ                   تا ابد هم خجل از لعل سخنگوی تو بود

 ( 292: همان)                                                                                                        

 ست              چون تو بس شاعر وابسته که خودساخته بودشهریارا همه چون خواجه خداساخته نی

 ( 292: همان)                                                                                                        

 شهریارا تو همین صورت تقلیدی لیک                      ابتکار هنر از نابغۀ شیرازیست

 ( 426: همان)                                                                                                        

 کار                      به شهر خواجه همان سائل سر کویمبه شهر خویش اگر شهریار شیرین

 ( 991: همان)                                                                                                        

. سازی وقت خوش خویش با خودنمایی و نشان دادن کرامت خود به خلق و مردم استاز دیگر درجات خشوع، عدم تباه

 :گویدشهریار می( 432: 4936شیخ االسالمی، )

 نه آیین مردان بود گفتگویی   نشانهااست مارد خادا را و لیکان                        

 ( 4423: 4933شهریار، )                                                                                          

 اخبات: 41

 .مژده ده[ به لطف و رحمت خدا]و فرمانبرداران فروتن را (: 91حج، ) َبَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ و 

هود، ) أَخْبَت واْ إِلَى رَبِّهِمْ: فرمایدای است که میکون در جوار قرب خدای تعالی است و در این ارتباط آیهاخبات، س: تعریف

 (413: 4934منصوری الریجانی، . )؛ یعنی در جوار خداوند به سکونت رسیدند(29

نی که جهانیان همه سرگرم زما( 441: همان. )کندمخبت کسی است که هیچ عاملی، ارادة او را برای سلوک متوقف نمی

 :باشداش است، و تنها بهار او دیدار جمال حق مینوبهارند، شهریار در فکر ادامۀ مسیر بندگی

 های شراب                   چو الله بر لب نوشین جویبارانندبه رنگ لاعل تو ای گل پیاله

 هامه سارگرم نوبهارانند به غیر من که بهارم به باغ عارض توست                  جهانیان

 ( 243: 4933شهریار، )                                                                                            

 :دل شهریار تحت هیچ شرایطی حاضر نیست هوای یار را از سرش بیرون کند

 کند از سر دلم هوای تو رابه در نمی  خواهند                   ز آه من به هاالل تو هااله می

 ( 63: همان)                                                                                                          

-می شهریار(    433: 4936شیخ االسالمی، . )های سالک مخبت، این است که هیچ فریبایی رهزن او نشوداز دیگر نشانه

 :گوید

 بویمبه بوی یاسامن و زلف سانبلم مفاریب               غالم سنبل آن زلف یاسمن

 ( 991: 4933شهریار، )                                                                                            

 ش فریبنده چون نگارم نیستجهان فریب دهد آدمی به نقش و نگار                مرا چه نق

 ( 423: همان)                                                                                                        

 هابه نقش روی باطل برنگردی شهریار از حق           که این خود نقش بطالن است از حق روی باطل

 ( 39: همان)                                                                                                          

 :های عادی نباید از فریب او امنیّت خاطر داشته باشنددر جایی که آدم و حوا فریب شیطان را خوردند، انسان
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 ا زده است دیو و پریفریب رهزن دیو و پری تو چون نخوری               که راه آدم و حوّ

 ( 933: همان)                                                                                                        

برای شهریار نیز فرقی ( 443: 4934منصوری الریجانی، . )ای از اخبات، نزد سالک مدح و ذمّ مردم یکی استدر مرحله

 :دم او را شناگر دریای عشق بدانند یا نهکند که مرنمی

 گارم شنااگار دریاای عشاق نشنااسند               چه غم ز شنعت بیگانه آشنای تو را

 ( 63: 4933شهریار، )                                                                                              

 اندناپاکان چه باک        این پلیدان با پیمبر نیز توهین کرده عشق پاکان گر هوس خوانند

 ( 211: همان)                                                                                                        

 زهد :40

 .گذارد، براى شما بهتر است اگر م من باشید نچه خدا باقى مىآ(: 36هود، ) بَقِیَّۀ  اللّهِ خَیْرٌ لَّک مْ إِن ک نت م مُّ ْمِنِینَ 

زهد آن : گویدخواجه می. زهد یعنی از هر چیزی که ناپایدار است، دل بریدن و وابستگی و رغبت به آن نداشتن: تعریف

منصوری . )کند از خود ساقط( با ترک هر گونه گرایشی به آن)است که سالک رغبت به کثرت و میل به آن را به طور کامل 

 (421: 4934الریجانی، 

او دیگران را نیز از . شهریار به یاری عشق، به مقام زهد رسیده، و روح خود را از هر نوع گرایشی به شیء پاک کرده است

 :کندها منع میاین گرایش

 سااقای بیا به یاری ماطرب سابو به دسات          کاز دلاکاشی هاوای مای آرد نوای نای

 کنند قیهای زر همه خون میهای سفالین که سفلاگان          با طشتکن به کاساهمای 

 بر خاشت خاود ماناز کاه با ماشات روزگار            نه قالعاۀ کاالت بمااند ناه کااخ کی

 عشقم به دیده جلوة اشیا به جمله شست              کز عاشوة تو جالوه نماند به هیچ شی

 ( 144: 4933شهریار، )                                                                                             

 :ملک هر دو جهان در نگاه زاهدانۀ شهریار، گرد فنا است

 به آن خادا که بقا پایتخت کاشور اوسات             که ملک هر دو جهانم به دیده گرد فناست

 ( 131: همان)                                                                                                        

 :گویداو جهان و هر چه در اوست را رها کرده، فقط تسبیح خدا را می

 شهریار اینقدرم بس که جهان داده طالق                  همه حق گویم و تسبیح خداوند کنم

 ( 946: همان)                                                                                                        

 :گویدزند، و میشهریار به زهد خود طعنه می

 خوانمسایاه                      که در سپیده دو رکعت نماز مییگاانه زهاد مان شابرو جاریده

 ( 941: همان)                                                                                                        

ات را در بند نفس نگه ندار، و مراحل عشق را سپری کن که در راه دوست نه تنها از مال و کند که جاناو سفارش می

 :ات نیز باید بگذریثروت، بلکه از جان

 کز هفت خوان عشق چو رستم توان گذشتدان دیاو نفاس               خاواه به زنکااوس جاان ما

 آنجا چاه جای زر که ز سار هم توان گذشت  ز زر به راه دوست            خاکش به سر که نگذرد ا

 ( 411: همان)                                                                                                        

 :تواند با یک نگاه، خاک را به زر تبدیل کندرسد که میزیرا هر کس که دل از وابستگی به مادیات برکند، به مقامی می 

 هر کو زرش به دیده بود خاک شهریار                       هم خاک راه را به نظر کیمیا کند

 ( 249: همان)                                                                                                        

 :توان از رهزنان زمان در امان ماندشهریار معتقد است که با زهد می
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 زمان پیک است همپای زمان باش                            به زهد از رهزنانش در امان باش

 ( 4213: همان)                                                                                                      

 ورع :41

 .ات را پاک کن و جامه(: 1مدثر، ) ثِیَابَکَ فَطَهِّرْ وَ 

امبر پی( 223: 4933قشیری، )« .ورع آن است که از همه چیزها بپرهیزی به جز خدای»: گویدشبلی، دربارة ورع می: تعریف

: 4933شریعتی،  پیمانی و)« .فردا همنشینان خدا صاحبان ورع و زهد در این جهانند»: فرمایندمی( صلوات اهلل علیه)اکرم 

423) 

 :کندشهریار طی این مرحله را چنین توصیف می

 مسالها دخامۀ خود ظلمت زندان کردم                           تا دری رخانه به میاخانۀ رنادان کارد

 تا به ویرانۀ خود گانج قاناعت جاستم                       قاصار آماال و اماانای هامه ویاران کاردم 

 من هم از خاود نرسیدم به دیار سایمرغ                     طایّ این باادیاه باا رساتم دساتان کاردم

 هر دو جهان را به خود آسان کردم با یکی بستم و دست از همه شستم آری                      مشکل 

 ( 236 -233: 4933شهریار، )                                                                                   

 تبتّل : 45

 .و فقط دل بر او بند[ ع امید نماو از غیر او قط]یاد کن [ به زبان حال و قال]نام پروردگارت را (: 3مزمل، ) َتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا و 

های جاویدان و بهشت رضوان تبتّل به معنای بریدن، انقطاع، جدا شدن از تمام ما سوی اهلل و پیوستن به او و نعمت: تعریف

کمال انقطاع عبارت از انقطاعی است که در آن رجعت نباشد، با تمام وجود رفتن به سوی خداست؛ آنگونه بریدنی که ... است

 (492: 4934منصوری الریجانی، . )تار مو ارتباط به غیر نباشد یک

از زمانی که همنشین افالکیان شدم و به تو پیوستم و تو را : دارد، خطاب به خدا عرضه می«تحوّل»شهریار در غزلی به نام 

 :ها را گسستمستگیای که انجام دادم، از دنیا و مردمانش دل بریدم، و همۀ زنجیرهای عالیق و وابدیدم، با توبه

 به خاوان و خانۀ افالکیان چاو بنشستم                    به اشک توبه دل از خاک و خاکیان شستم

 دگر چو چشم تو یک گوشه از جهانم بس                  که چشم در تو چو بگشودم از جهان بستم

 شاکاستم و زنجایرها کاه بگاسستمبناد و طلاسمات آهانینام باود                 که در چاه قفال

 ( 231: 4933شهریار، )                                                                                           

هستی من تا قبل از این خیالی و وهمی بود؛ اما اکنون که به تو پیوستم، هستی و وجودم حقیقت پیدا : گویددر ادامه می

 :است کرده

 همیشه هستی من وهم بود و پنداری                      کنون که با تو نشستم، حسابم و هستم

 ( 231: همان)                                                                                                        

رها ساختن و ترک جامعه، بلکه وقتی در کنار مردم و با ایشان هستیم، گام نخست تبتّل، بریدن از مردم است، نه به معنای 

 :گویدشهریار می( 213: 4936شیخ االسالمی، . )توجه ما تنها معطوف خدا باشد

 گر شهریاری خواهی و اقلیم جان از خاکیان              چون قاف دامن بازچین زیر پر عنقا بیا

 ( 33: 4933شهریار، )                                                                                              

شهریار امید داشتن به کمک مردم در حلّ مشکالت را . یکی از ابعاد بریدن از مردم، رهایی از امید بستن به ایشان است

 :داندقبول ندارد، و تنها یاری خدا را م ثر می

 نی ای دل                        اال تا جز خدای خود نخوانیمابه هر دردی که در می

 ( 143: همان)                                                                                                        

شهریار راه رسیدن به ( 213: 4936شیخ االسالمی، . )دیگر درجۀ تبتّل، از خود بریدن و رها شدن از زنجیر نفس است

 :داندمعشوق ازلی را در همین می
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 خوشا طالق تن و دلکشا تالقی روح                        که داده با دل من وعدة لقای تو را

 ( 63: همان)                                                                                                          

 ز تعلّقی که ترا به خود به خود آ که روی وصال نیست   مگر آنکه بگسلی از خود و همه روی دل به خدا کنی

 ( 143: همان)                                                                                                        

ات خالی از خداست؛ پس نفس را رها کن و خدا را جانشین آن پرستی، درونمیتا زمانی که نفس خود را : گویدشهریار می

 :کن تا خداپرست شوی

 مست از خودی تهی شو تا از خدا شوی پر                وین خودپرستی آید عین خداپرستی

 ( 934: همان)                                                                                                        

 رجا :43

یقیناً براى شما در (: 24احزاب، ) ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا لَقَدْ کَانَ لَک مْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أ سْوَةٌ حَسَنَۀٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَ 

 .کند و خدا را بسیار یاد مى ،که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد پیامبر خدا الگوى نیکویى است براى کسى[ روش و رفتار]

رجا و امیدواری یکی از منازل راه است و اگر نبود که آتش بیم را خاموش کند، در این راه بهره و سودمندی دیگری : تعریف

اصل در امید ( 243: 4936خ االسالمی، شی. )شد؛ چه بنای امید، لذّت و راحت نفسانی استنداشت، و از منازل راه محسوب نمی

ملکی . )این است که وجود شرّ و خشم به طفیل هستی خوبی و رحمت است، و این یکی از معانی سبقت رحمت بر خشم است

 (433: 4934تبریزی،

جا در کنار هم شهریار نیز به خوف و ر. اند، و در آغاز راه از آنان گریز و گزیری نیستالبته بیم و امید دو بال قلب و دل

 :معتقد است

 خوف و رجاست وزنۀ میزان آدمی                        دل بیمناک باید و امیدوار هم

 ( 922: 4933شهریار، )                                                                                            

 چون شب و روز از قفای یکدگر آید            روشن دلهاست        خوف و رجایی که سایه

 ( 211: همان)                                                                                                        

 :داندشهریار در مقام رجا و امیدواری، کافران را نیز به بخشش و رحمت خداوند امیدوار می

 دوزخ مساز از او نومید                       که کافران به نعیمش امیدوارانندمرا به وعدة 

 ( 243: همان)                                                                                                        

ن از نور عشق و ایمان به خداوند روشن است، کند و تا زمانی که ضمیر انسااو مردم را به صبر و امیدواری دعوت می

 :داندناامیدی از رحمت خدا را کفر می

 سامان شود روزی به سامان غام ماخورکار بی  درمان صبر کن          درمان رسد گاهی به درد بی

 روشن است از چلچراغ عشق و ایمان غم مخور  د تا شابساتان ضامایر        ناامایادی کافار باشا

 ابر گاریان دارد و خورشاید خندان غام ماخور   ای بنهفته بنگر کاسمان      پشت هر غام شاادی

 ( 233: همان)                                                                                                        

 رعایت :43

 .اما آنگونه که باید حدود خودساخته را رعایت نکردند(: 23د، حدی) فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا 

مقام رعایت عبارت است از مراعات و مواظبت کردارها به آن که مطابق علم انجام دهد و به واسطۀ کوچک شمردن : تعریف

و آراستگی نفس خود را به زینت ها را ببیند آنکه آنها، اعمال فراوانی را به انجام رساند، بیاعمال خود، با جدّیت در انجام آن

نژاد، امینی. )شماردسالک در این مقام، اعمال خود را نسبت به آنچه شایستۀ خداوند است، کوچک می. اعمال مشاهده کند

 (121و  129: 4933

 :شهریار نیز در برابر پادشاه ملک وجود، از ناچیز بودن اعمال و عبادات خود شرمسار است

 نهم به سجود                  چه جای جود تو ای پادشاه ملک وجودسزای همت خود سر نمی
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 اگار نمااز شاهیدان ظاهر عاشاوراسات                  نمااز من به خدا نیست جز قیام و قعود

 ( 311 -319: 4933شهریار، )                                                                                  

 حرمت :15

و هر کس مقرّرات خدا را بزرگ شمارد، براى او نزد پروردگارش بهتر (: 91حج، ) مَن یُعَظِّمْ حُر مَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَ 

 .است

باشد، نه از مقام حرمت عبارت است از بزرگ شمردن امر و نهی خدا، فقط به خاطر آنکه با حکم مولی موافقت کرده : تعریف

 (121: 4933نژاد، امینی. )آن جهت که از عقوبت و جهنم بهراسد و نه به جهت امید پاداش و ثواب اخروی

گوید، اعمال عابدان برای به دست آوردن بهشت است؛ امّا عاشقان شهریار حساب عابدان و عاشقان را از هم جدا کرده، می

 :ای خداوندنداند، و به دنبال رضشان را در کف گرفتهجان

 عابدان سر به بر اندر طمع روضۀ خلد                  عاشقان جان به کف اندر طلب مرضاتند

 ( 213: 4933شهریار، )                                                                                            

 :گویدباز می

 حیف است کز تو جز تو تمنّا کند کسی                        کنیم   ما عاشقان بهشت تمنّا نمی

 ( 4239: همان)                                                                                                      

 تهذیب :14

 .من غروب کنندگان را دوست ندارم: غروب کرد، گفت هنگامى که ستاره (:36انعام، )فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أ حِبُّ اآلفِلِینَ 
: سازی کندمقام تهذیب در مرحلۀ معامالت عبارت است از آن که سالک خدمت و بندگی خود را از سه چیز پاک: تعریف

مت؛ سوم توقف ه. دوم عادت؛ یعنی عادت او را به طرف بندگی خدا سوق ندهد. اول جهالت و نادانی؛ یعنی جاهالنه عمل نکند

 (123: 4933نژاد، امینی. )یعنی همت خود را بر نوعی خاص از بندگی متوقف نکرده، در پی تکامل باشد

گوید که نماز خواندن، نوعی گزارش دادن اعمال به پروردگار است؛ پس اگر کند و میشهریار از جاهالنه عمل کردن منع می

ی زبان است، نه از هایت از روی عادت و لقلقهارزشی ندارد، و عبادت ها تطبیق ندارد، نماز خواندنت همات با آن گزارشعمل

 : روی بندگی

 دهیدر نامازت گار ز ماعنی آگاهی                         از عامل داری گازارش مای 

 گر عامل با وی ماطابق نیستت                        وای بر تو پاس گازارش چیستت؟

 رفاتانات                           چیست این ایااک ناعبد گافتنتباا سار راه اجااناب 

 کنیکانی                         خدمت ار کردی عبادت میاین عبادتها به عاادت مای

 ( 363: 4933شهریار، )                                                                                            

گاهی برای سالک وجود ندارد، و باید همیشه با سختی داند؛ زیرا در این مسیر توقفشهریار عرفان را معنی واقعی زندگی می

در این مسیر حتی مرگ نیز که کام جهان و جهانیان را تلخ کرده بود، تحت سلطۀ زندگی . به سوی کمال و تحوّل حرکت کند

 :گیردقرار می

 رسیم به عارفان زنادگایت و خود حیات           وقتی که میاین زندگای شابیه حیاتس

 مارگای که زندگای جاهان تلاخ کرده بود              آنجا به زیر سلطۀ سالطان زنادگای

 ای به سوی کمالت تحولی است           بیهوده نیست حسرت و حرمان زندگیهر سختی

 پانادار پایاشات آرد پاایاان زنادگای       در هایچ موقفای نکانی وقافه ورناه هاان     

 ( 333: همان)                                                                                                        

 :ارزشکند، نه صرف اموری  بیشهریار سالک بلندهمتی است که همت خود را صرف رسیدن به رضوان اکبر می

 کنم؟تم رضوان اکبر چشم دارد از کریم                 کی چو درویشان قناعت با کرامت میهم

 ( 943: همان)                                                                                                        
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 توکّل: 11

 .بر خدا توکل کنید ،و اگر م من هستید(: 29مائده، )  ْمِنِینَعَلَى اللّهِ فَتَوَکَّل واْ إِن ک نت م مُّ وَ 

هاست و این منزل برای عوام، دشوارترین منزل. توکّل، سپردن کامل کارها به صاحب آن و تکیه کردن بر خداست: تعریف

قدرتی در نظر نگرفته برای خواص سخت آسان است؛ زیرا خداوند تمام امور را به خود وابسته دانسته، و برای عالمیان هیچ 

وحی کرد ( علیه السالم)خداوند به حضرت داوود : فرمایندمی( علیه السالم)امام صادق ( 431: 4934منصوری الریجانی، . )است

ها است، به دشمنی او برخیزند، ها و زمین و هر که در آنای از بندگان من دست به دامن من نزند؛ سپس آسمانهیچ بنده: که

ای از بندگان من دست به دامن یکی از دهم و هیچ بندهرای او از میان همۀ این دشمنان، راه فراری قرار میمگر آنکه ب

های آسمانی را از او ببرّم و زمین را در زیر پای او بر او خشمناک کنم، و در غم آن نباشم که مخلوقات من نزند، مگر آنکه سبب

 (441: 4963یزی، ملکی تبر. )در کدام بیابان به هالکت رسید

 :توان با آن، جهان را به کام خویش گرداندداند که میشهریار توکّل بر خالق هستی را دولتی می

 چه دولتی است توکّل که شهریار به کام                 جهان خویشتن از دولت توکّل کرد

 ( 431: 4933شهریار، )                                                                                            

 :رساندشود که اگر کارها را به خدا حواله دهی و بر او توکّل کنی، او تو را از گدایی به پادشاهی میاو به خود یادآور می

 تو شهریار به شاهی رسی ز فرّ گدایی                     چو کار خود بکنی با خدای خویش حواله

 ( 933: همان)                                                                                                        

 :در جایی دیگر با همین مضمون دارد

 ها کند حالل منکار و کوشش را حوالت گر بود با کارساز                 شهریارا حل مشکل

 ( 933: همان)                                                                                                        

 :هنر شهریار توکّل و تکیه بر خداوند است و جز این، برای خود علم و هنری متصوّر نیست

 اند                  ما را هنر نداده خدا جز توکّلیگر دوستان به علم و هنر تکیه کرده

 ( 116: همان)                                                                                                        

 تفویض :19

 .ستا ن بیناگذارم؛ زیرا خدا به بندگا مى و من کارم را به خدا وا(: 11غافر، ) أ فَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ وَ 

گیرد که به جای او عمل کند؛ اما تفویض از مقام توکّل باالتر است؛ زیرا در مقام در توکّل، انسان خدا را وکیل می: تعریف

مقام تفویض آن است ... تفویض، سالک برای خود شأنی قائل نیست، بلکه خدا است و تصرّفاتش تا هر طور که بخواهد عمل کند

: 4933نژاد، امینی. )ی که همۀ امور از آن اوست، نشود و در آنچه به وی متعلق نیست، تصرف نکندکه سالک متعرض خداوند

126) 

 :کند تا هر طور که بخواهد، عمل کندرا به خدا واگذار می شهریار نیز امور خود

 من از تو هیچ نخواهم جز آنچه بپسندی                که دلپسند تو ای دوست دلبخواه من است

 ( 444: 4933شهریار، )                                                                                            

 ثقه :11

 .به دریایش انداز ،چون بر او بترسى(:  3قصص، ) فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ 

است و وثوق به آن که امکان ندارد چیزی بر خالف آنچه خداوند ( قضا و قدر)مقام ثقه، همانا اعتماد به حکم خدا : تعریف

خیزد و خواهد و با دیگران به مخاصمه بر نمیسالک در این مقام غیر آنچه برای او مقدّر شده، نمی. حکم نموده است، واقع شود

 (123: 4933نژاد، امینی. )دهدحیایی به خرج نمینسبت به طلب رزق و روزی، وقاحت و بی

 :گویدباره میشهریار در این . شودطور که گفته شد، ثقه، پذیرفتن قضا و قدری است که بر خالف حکم خدا واقع نمیهمان

 اند             هی به جان کندن از این ورطه برانیم که چه؟ای را که پی غارق شادن سااختهکشاتی

 ثمار غاورة چشمای بچاالنیم کاه چاه؟بای    است خود این باغ مویز         قسمت خرس و شغال
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 های بخاواهیام و رسایادن نتوانیم کاه چاه؟   بادتر از خاواساتن ایان لاطامۀ نتاوانستان         

 کااساه و کاوزه سار هام بشکاانیم کاه چاه؟ساته ندانایم شاکاست         ما طلاسمی که قضاا ب

 ( 936: 4933شهریار، )                                                                                             

دانند، در نظر عاشقان قضا و تقدیر الهی است و عاشقان هستند که به ای که جهانیان آن را بال میگوید هر حادثهاو می

 :گرداندها، خدا بالها را از سر جهانیان باز میواسطۀ آن

 ست قضا هرچه جهان راست بال                  نازم این قوم بالکش که بالگردانندعاشقان را

 ( 243: همان)                                                                                                        

داند که خداوند حکیم است و حکمش بدون می شهریار خواهان آن است که در برابر قضا و قدر خدا تسلیم باشد؛ زیرا

 :تواند باشدمصلحت نمی

 هم از الطاف همایون تو خواهم یارب                        در باالیاای تو توفیاق رضاا و تسالایم

 مصلحتی حکم خداوند حکیم نقاص در معرفت مااسات نگارا ورنه                         نیست بی

 ( 926: همان)                                                                                                        

اند، و جای اعتراضی نیست، و این نشان از حکمت پروردگار ها در جای خود نشانده شدهها و مهرهدر نگاه او همۀ پدیده

 :دارد

 چه جای آنکه دگرباره جابجا بکند                  ها همه بر جای خود نشانده حکیم  پدیده

 ( 249: همان)                                                                                                        

 ای که چیده خدا سخته و بجاست                  وانکو تو جابجاش کنی نابجا ببینهر مهره

 ( 961: همان)                                                                                                        

 :داند، و در برابر خواست و تصمیم او اعتراضی نداردشهریار رنج و راحت خود را مشیت خداوند می

 مشیت او نیست رناج و راحت منکه بی سار نیااز مان و درگاه خاداونادی                         

 کنم گله کز کارگاه فیض و کرم                          بس است دولت طبع و صافای نیّت مننمی

 ( 934: همان)                                                                                                        

 :باره داردشهریار در این . های اعتماد به حکم خداستوزی مقدّر نیز، از نشانهپذیرفتن رزق و ر

 در کفۀ ترازوی حکمت بود نصیب                   تا فرقدان مراتب رزق مقدّر است

 ( 413: همان)                                                                                                        

سازی، در حالی که هرچه قضا اراده کرده باشد، همان به تو ات را به خاطر معاش نابود میدهد که آیا آخرتشهریار انذار می

 :خواهد رسید

 زنی زیر قاالدة معاش                 پیار قضا چه شایرها قیدی این قاالده کردقیاد ماعاد می

 ریار               کون و مکان پذیره شد آنچه قضا اراده کردپذیر شهدرد قضاست کی بود چاره

 ( 432: همان)                                                                                                        

 نه هر گنجی به جنگ آید به کف تا حکم قسمت چیست          

 باادآوری هاام هااسات های خاسااروانمایاان جاناگ

 ( 423: همان)                                                                                                        

 :که دارد( علیه السالم)شهریار تحت تأثیر بیت حضرت علی 

 زقک حین ی ذن فیهال تعتبن علی العباد فانما                                یاتیک ر

 ( 4212: همان)                                                                                                      

 :آوردمی 

 رزق مقسوم برات است نباشی مغموم                 در سر وعده وصاول است برات مقسوم
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 تا کاجا دسات بیابیم به وقات معالوم                 گردیم  ما و این رزق مقدر پی هم می

 ( 4212: همان)                                                                                                      

ای است، و آن ارای تبصرهاین قانون خدا که هر کسی رزق معلومی دارد، د: گویددهد و بعد از چند بیت میشعر را ادامه می

 :کندتبصره به این صورت است که با شکر و دعای مظلوم، روزی مقسوم و معلوم افزایش پیدا می

 ذیل قانون خدا تبصره هم هست بخوان              ری کند رزق به شکر و به دعای مظلوم

 به ماوازین لازومآسمان از همه جانسی به خازائان دارد             که براتاش نکاند جاز 

 ( 4212: همان)                                                                                                      

 تسلیم :10

به (: 63نسا، ) یُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَ رَبِّکَ الَ یُ ْمِن ونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ث مَّ الَ یَجِدُواْ فِی أَنف سِهِمْ فَالَ وَ

به داورى  ،اختالف دارند پروردگارت سوگند که آنان م من حقیقى نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع و

 .به طور کامل تسلیم شوند ، وتنگى و ناخشنودى احساس نکنندوجودشان هیچ دل در ،اى بپذیرند؛ سپس از حکمى که کرده

چیزهایی که . رسد، تسلیم باشدتسلیم در معامالت، عبارت است از آن که سالک نسبت به هرچه از عالم غیب می: تعریف

ها سخت و ها را درک کنند، و  بر وهمتوانند آنها، نمیشان به اسباب و علل آنها و مصلحت نهفته در آنها به خاطر جهلعقل

 (123: 4933نژاد، امینی. )آیدیسنگین م

دارد، در بخشی از دیوان خود اشعاری آورده که اقتباس و ترجمه از ( علیه السالم)شهریار با ارادتی که به حضرت علی 

اصبحت بین الهموم و ": فرمایدکه می( علیه السالم)در آن قسمت با عنایت به سخن امیرالم منین . دیوان آن بزرگوار است

داند که انسان از صالح و مصلحت کار خویش ، تسلیم شدن به امر خداوند را از این نظر مهم می(4213: 4933ریار، شه)"اهمم

 :جا آوردن شکر آن، ناتوان استی هر بدی و سختی، خداوند، نعمتی قرار داده که انسان از بهخبر است و در پشت پردهبی

 خوانیکز این نوشته تو یک روی صفحه می       جبین گره مکن از هر بدی که پیش آید          

 به روی دیگار آن نعامتی نهافته خادای                کاه شکار کاردن آن تا به حاشار نتاوانای

 ( 4213: همان)                                                                                                      

 :گویدی دیگر میدر جای

 خواهش نور تو همه عشق است                            خاواهاش ماا هاوای نافاسانای

 مان کاجا و صاالح کاار کاجاا                             خود بکن با من آنچه خود دانی

 ( 334: همان)                                                                                                        

دهد و زخم آن تیر را مرهم درویش او سینۀ خود را همچون سپری در برابر تیر قضای معبود، به نشانۀ تسلیم و رضا قرار می

 (:913: 4933آریان، )داند می

 استسپر تیر قضا سینۀ تسلیم و رضاست                   زخم شمشیر اجل مرهم درویشان 

 ( 413: 4933شهریار، )                                                                                            

 (:913: 4933آریان، )گذری و معتقد است، اگر سر تسلیم به سینۀ رضا بنهی، از تنگنای فقر و فاقه آسان می

 از تنگنای فاقه مسلّم توان گذشت           بر سینۀ رضا سر تسلیم اگر نهی             

 ( 411: 4933شهریار، )                                                                                            

 (:913: 4933آریان، )کند شهریار از معشوق، توفیق تسلیم و رضا طلب می

 در بالیای تو توفیق رضا و تسلیم                  هم از الطاف همایون تو خواهم یا رب  

 ( 926: 4933شهریار، )                                                                                             

 (:913: 4933آریان، )تابی نکنی، پاداش خوبی از معشوق خواهی گرفت و معتقد است اگر تسلیم تقدیر باشی و بی 

 دهد به دلتسلیم با قضا و قدر باش شهریار                           وز غم جزع مکن که جزا می

 ( 233: 4933شهریار، )                                                                                            
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 (: 913: 4933آریان، )شود تیزد و تسلیم مشیت حضرت حق میسسالک واقعی و عارف واصل، با بخت نمی: گویدمی

 تو شهریار به بخت و نصیب شو تسلیم                    که مرد راه به بخت و نصیب نستیزد

 ( 434: 4933شهریار، )                                                                                             

 :کند که در مقابل حکم سرنوشت، سر تسلیم و رضا فرود آورید، تا از بام عرش صوت رحمان بشنویدش میسفار

 توان شنیدتوان شنید                حکم قضاا به سمع رضا میتسلیم شو که حکم قضا می

 توان شنیدگر صیحۀ سکوت سحر همدمی کند                  از بام عرش صوت و صال می

 ( 231: 4933شهریار، )                                                                                             

 :سانهای عادی و گنهکاراز سرّ حکمت خداوند، مردان خدا و ابدال نیز آگاه نیستند، تا چه رسد به ان

 ما چه کاره که چون و چرا کنند آنجا که سرّ حکمت از ابدال محتجب                  امثال

 ( 221: همان)                                                                                                        

 :داند که شیرینی ارادت به خداوند متعال، در دهانش مزه کرده باشددر نهایت شهریار، کسی را الیق مقام تسلیم و رضا می

 گیردهر که حلوای ارادت به دهانش مزه کرد               از خدا خلعت تسلیم و رضا می

 ( 133: همان)                                                                                                        

 گیری      نتیجه

 او، ابتدا از خواب غفلت و . بلند عرفانی به کمال برساند توانسته است شعر خود را با مضامینشهریار 

گیرد، و نفس خویش را مورد محاسبه دهد، در مسیر سیر و سلوک الی اهلل قرار میای که انجام میتوجّهی بیدار شده، با توبهبی

زند، و دست از ، چنگ در ریسمان الهی میبعد از آن. آیددهد، و با تفکّر در آنچه خدا امر فرموده، به مقام تذکّر نایل میقرار می

رود و برای این منظور، حتّی از او از جهل به سوی دانایی و از شنیدن، به سمت و سوی دیدن پیش می. شویدما سوی اهلل می

ه ریاضت وا ب( علیه السالم)اش را مانند موال و مقتدای خود امیرالم منین تن و روح. گذردمیهای مشروع نفسانی نیز در لذّت

شهریار محزون . اش به هوش مبدل شوددارد تا این تمرین و ریاضت، او را به مقامی برساند که صدای حق را بشنود، و گوشمی

ترسد و هم به رحمت خدا او، هم از خدا می. است؛ برای عمر از دست رفته، عمری که آن را بدون عشق الهی سپری کرده است

او زاهد . ست که مبادا دلش جایگاه غیر خدا شود، و مبادا وقتی پیش آید که او از یاد خدا غافل شودنگران این ا. امیدوار است

اش به خداست، نفس شهریار نه تنها از مردم بریده است و تنها توجّه. است، و ملک هر دو جهان در نگاهش گرد فنا است

دهد، نه از ترس ی که فرامین الهی را از روی عشق انجام میاو به مقام حرمت رسیده است؛ مقام. خویش را نیز رها کرده است

کند تا امور خود را به خداوند واگذار می. داندشهریار صاحب مقام توکّل است، و آن را تنها هنر خود می. عقوبت و امید پاداش

داشته باشد و هم مقام ثقه را، و  کند، تا بدین ترتیب هم مقام تفویض راطور که بخواهد، عمل کند و به حکم خدا اعتماد میهر

 .در نهایت تسلیم امر خداوند باشد

 : پانوشت

در کتاب مذکور، ده . مقامات عرفانی به کار رفته در این مقاله، برگرفته از کتاب منازل السائرین خواجه عبداهلل انصاری است. 4

این منازل از بدایات آغاز گردیده، به نهایات . ستمنزل برای سیر و سلوک الی اهلل شمرده شده که هر منزل شامل ده مقام ا

هایی از سه منزل نخست، یعنی بدایات، ابواب و معامالت در این مقاله به بررسی عرفان شهریار با تکیه بر مقام. شوندختم می

 . ایمپرداخته

 منابع و مآخذ

 .آیین دانش: ی حسین انصاریان، چاپ اول، قمترجمه(. 4931)قرآن کریم

، 22ی شماره 4933، ی تخصصی عرفانفصلنامه ،«بازتاب مبانی سیر و سلوک و عرفان در شعر شهریار»(. 4933)ان، حسینآری

 . 914ص 

 (. ره)م سسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ، چاپ اول، تهرانآشنایی با مجموعه عرفان اسالمی(. 4933)نژاد، علیامینی
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، چاپ چهارم، (های رسول مکرّم اسالمسخنان و خطبه)نهج الفصاحه (. 4933)امینمحمدپیمانی، عبدالرسول و شریعتی، 

 . خاتم االنبیاء: اصفهان

 .اسوه: ی محمّد دشتی، چاپ دوم، تهران، ترجمهنهج البالغه(. 4931)سید رضی

 . زرّین: ، دو جلدی، چاپ بیست و دوم، تهراندیوان شهریار(. 4933)شهریار، محمّدحسین

 . تابان: ، چاپ اول، تهرانشرح منازل السائرین خواجه عبداهلل انصاری(. 4936)ی، علیشیخ االسالم

 . آرمان رشد: ، چاپ اول، تهرانسخن از یار آشنا(. 4932)محمدی، ابوالفضلعلی

 . زوّار: ، تصحیح بدیع الزّمان فروزانفر، چاپ دوم، تهرانی قشیریّهرساله(. 4933)قشیری، ابوالقاسم

 (.ع)امام المنتظر: ای، چاپ دوم، قمی حسین الهی قمشه، ترجمهمفاتیح الجنان(. 4931)خ عبّاسقمی، حاج شی

 .کتابفروشی اسالمیه: ، چاپ اول، تهران3ی موسی خسروی، جلد ، ترجمهبحاراالنوار(. 4933)مجلسی، محمّدباقر

 .ی هادیاندیشه: و علی خلیلی، چاپ یازدهم، قمزاده ی صادق حسن، ترجمهاسرار الصلوه(. 4934)ملکی تبریزی، میرزا جوادآقا

 . فیض کاشانی: ی سید احمد فهری، چاپ چهارم، تهران، ترجمهرسالۀ لقاء اهلل(. 4963)                                 

 .بین المللچاپ و نشر : ، چاپ دوم، تهرانشرح منازل السائرین خواجه عبداهلل انصاری(. 4934)منصوری الریجانی، اسماعیل

 .حوزة علمیۀ قم: ، چاپ دوم، قمعرفان عملی(. 4931)یثربی، یحیی
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 اجتماعیات در آثار شاعران دفاع مقدس
 برقی رؤیا چهره

 ی زبان و ادبیات فارسیدانشجوی دکتر

 بتول عزیزی جیرآبادی

 ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس

 دهیچک

یابی شود، بررسی و ریشها که در جامعه، علل به وجود آمدن یک اثر ادبی میهایی رشناسی ادبیات، رویدادها و نگرشجامعه

توان ردپای بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به دلیل ژرف و پویایی شاعران و حساسیت شاعرانه آنها می. کندمی

های اجتماعی، بافت  وة امرار معاش، ناهنجاریالی آنها به چگونگی نوع زندگی مردم، نحکرد و از البه وجو جسترا در شعر آنها 

دست یافت و چگونه زیستن، چگونه ... های خاص، نقش مذهب وهای اجتماعی، بینشهای حاکم، عقاید، ارزشطبقاتی، سیاست

ص خصودر دوران دفاع مقدس، روحیات و طرز تفکر افراد جامعه و به. بودن و چگونه اندیشیدن ملتی را در آن مشاهده نمود

با بررسی و . گردید« ادبیات دفاع مقدس»رفتارهای خاص رزمندگان و نیز رخدادهای جامعه، باعث خلق ادبیاتی تحت عنوان 

ها، توجه به رویکردهای بریم؛ در این گونه سرودهبه مبانی ساختمانی آن پی می« شعر دفاع مقدس»شناختی تحلیل جامعه

المی و مذهبی، نگرش به واقعه عاشورا از دید حماسی و فرهنگی، ایثار و مقاومت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حاکمیت تفکر اس

و محبوبیت ایشان در میان مردم، تحلیل و تکریم نبرد قهرمانانه جوانان رزمنده، ( ره)دم، نقش رهبری روحانی امام خمینیمر

 .ای داردراد جامعه نمود فزایندهجایگاه و ارزش واالی شهادت و پیدایش روحیات و عواطف انسانی خاص در میان اف

 .های اجتماعی ی، مجاهدت، رزمندگان اسالم، ارزشجنگ، اشعار دفاع مقدس، حماسه آفرین :هادواژهیکل

 :مقدمه

که با پایمردی، شهامت، رشادت و روحیه  مجاهدانی است "حماسه آفرینی"هشت سال دفاع مقدس، بیانگر هشت سال 

 .یی و قلدری را در هم شکستند و جهانیان را تحت تعلیم مکتب آزادگی قرار دادندشهادت طلبی خویش، بنیان زورگو

در طول تاریخ ایران و جهان، هیچ نبردی، چون نبرد هشت ساله دالور مردان و سرداران رشید و عاشق و عارف روح اهلل را 

 .  یستادگی در برابر مبارزان ایران عاجز بمانندندیده ایم؛ دفاعی با هویت اسالمی که پشت ابر قدرت ها را بلرزاند و آنها از ا

این راه را مجاهدان از خود بریده به خدا پیوسته ای که با ایمان راسخ، تنها به حفظ دین و ارزش ها می اندیشیدند و برای 

که یاد و نامشان  جان خود ارزشی قائل نبودند، ترسیم کردند، از این رو بسیاری از آنان در زمین، گمنام ماندند و بر ماست 

 .همراه با راهشان را گرامی بداریم و نگذاریم در پیچ و خم زندگی مادی به فراموشی سپرده شوند

اگر چه جنگ، در نفس خود کریه و ناخوشایند است، ولی در دید رزمندگان اسالم که هدفی الهی را دنبال می کردند، 

لذا همبن نکته است که . و هدف، ادای تکلیف الهی بود و بس کشتن و کشته شدن و شکست و پیروزی معنای واحدی داشت

غربیان یا فرنگیان . مضمون و محتوا را در شعر جنگ ما با سایر ملل که از این دیدگاه به جنگ نمی نگرند متفاوت کرده است

، ص 4939ر جنگ، آزرم، شع). در زمینه شعر و ادب مقاومت به چیزی نرسیده اند، زیرا که در شعر جنگ ظاهربین هستند
؛ این افراد بدون توجه به احساسات ملی ا مذهبی، جنگ را از دیدگاه پدیده ای که کشتار و ویرانی و آوارگی به بار می (15

 "جهاد فی سبیل اهلل"ولی در بینش شاعران دفاع مقدس، جنگ به عنوان . آورد، می نگرند و شعر آنان گزارش رخدادهاست

 .نوی کنش رزمندگان، مطرح است تا وصف نبرد و میدان جنگمطرح است و بیشتر بار مع

هر دوره از زندگی مردم ایران، دارای ویژگی خاص است که پرداختن به آن کنکاش دقیق اهل تحقیق را می طلبد، آنچه از 

تمندی است که دیرباز تا به امروز در تمام لحظه های زیستن مردم این کشور، شکلی فرازمند و پایدار داشته است حضور غیر

ملت مسلمان و قهرمان ایران در هشت سال دفاع مقدس، قدرت ایمان را در جهان تبیین کرده . نام حماسه بر خود گرفته است

ملت ما در جنگ، راه استقالل و گسترش معنوی و نظامی را تقویت . و ابهت و قدرت خیالی ابر قدرت ها را در هم شکستند

جنگ جنگ فقر و . ردند و مظلومیت مسلمانان و قلدری و درندگی ابر قدرت ها را اذیت نمودندکردند، در جنگ خود را باور ک



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 411

غنا بود، جنگ مظلوم و ظالم بود، جنگ حق و باطل بود، ما در جنگ حقانیت خود را با عمل و رفتار و گفتار و فصاحت و 

دشمن فهماندیم که راهی جز باور کردن ما ندارد و قدرت بالغت و با اشعار پر محتوا و قلم توانای خود به اثبات رسانیدیم و به 

 .اسالم، توانایی اداره جهان را دارد و روزی جهان را پر از عدل و داد می کند

 :رابطه ادبیات با جامعه شناسی: بخش اول

 :جامعه شناسی جنگ

در . ظهور یافته و منتقل می شوندمعانی به وسیله کالم و زبان . ادبیات از جمله هنرهاست که وسیله بیان آن زبان است

ادبیات، انسان با معانی سر و کار دارد که اندیشه فرد و معانی نیز در سیطره و نفوذ جامعه یا در بطن آن  و یا یکی از عوامل 

 .تأثیر گذار بر اجتماع  و حرکت آن است

ر آن دارد تا همه موارد و جوانبی را که این علم، سعی ب. جامعه شناسی ادبی از زیر مجموعه علوم ادبیات محسوب می شود

دایره . در متن اثر ادبی تأثیر می گذارد ریشه یابی کند تا برای دریافت معنی واقعی اثر، با مشکالت عدیده ای برخورد نکند

نری و نویسنده و خالق یک اثر ادبی در یک دوره تاریخی معین در خلق اثر ه. مشموالت این علم بسیار گسترده و عمومی است

بلکه این تأثیر و فرایند، عمل آوری جامعه، در نویسنده محسوس و قابل تعریف در یک دوره خاصی . یا ادبی تأثیر گذاشته است

 .نیست

در . همه شرایط موجود در اجتماع، بر تولید و توزیع و توازن و عدم توازن یک پدیده ادبی و هنری با جامعه تأثیر می گذارد

رات و حرکات جامعه، در آثار ادبی و هنری بالفاصله و با ایجاد تغییر و حرکت در اجتماع، در اثر هنری و مواردی که این تأثی

ادبی نیز به روشنی مشاهده می شود مانند ظهور و بروز انقالب ها و جریان های شدید سیاسی و اجتماعی که در واقعیت 

نیز این تأثیرات و فرایندهای شکل دهی جامعه در یک اثر ادبی  در مواردی. جامعه، تغییرات محسوس و قابل توجهی می گذارد

بلکه مطالعه دقیق اثر و ارتباط معانی و شکل اثر و واقعیت اجتماعی زمان خلق آن و تأثیرات ادوار . یا هنری، قابل رویت نیست

پس یک محقق . در اثر، منجر شودگذشته بر نویسنده، می تواند به دریافت های کم و بیش روشنی از اجتماعیات و تأثیرات آن 

و جستجوگر ادبی و اجتماعی از یک سو باید تسلط کافی بر قالب های ادبی و هنری و معانی دقیق آن داشته و ارتباط بین 

 . سبک و محتوا را دریابد و از سوی دیگر بر یک علم پیچیده یعنی جامعه شناسی، اشراف کامل داشته باشد

بی چه بخواهد یا نه، خود در معرض کنش و واکنش نیروهای سطح جامعه قرار دارد که به طور نویسنده و خالق یک اثر اد

بستر زمان با همه عوامل تعیین کننده، خود نیز بر سبک و . نامرئی بر محصول او که یک اثر ادبی یا هنری است تأثیر می گذارد

علومی چون تاریخ و تاریخ . ادبی، یک تاریخ دان ماهر نیز باشدبرای این منظور باید جامعه شناس . شیوه کار هنرمند تأثیر دارد

 . ادبیات، مبهمات بسیاری را در مورد جامعه شناسی ادبیات پاسخ می دهد

گروه ها و توده های سیاسی و اقتصادی که قدرت اجرایی و منافع و هدف های مشترکی دارند، تنها می توانند تاریخ ساز 

ایع تاریخی، نقش م ثری داشته باشند، اما زمانی که ادبیات وارد اندیشه ها و جهان بینی های این توده بوده و در ایفا و ایجاد وق

که دکتر علی اکبر ترابی در ضمن عنوان . ها و گروه ها می شود منجر به ظهور و بروز سبک ها و انواع خاص ادبی می گردد

عبارت است از طرز تلقی یا جهت گیری مثبت یا منفی در برابر  اسوگیری اجتماعی": سوگیری اجتماعی در این مورد می گوید

مجموعه مقاالت ). واقعیت اجتماعی و آمادگی برای انجام عملی و وجهی خاص در برابر رویدادها و پدیده های اجتماعی
 (33 ص ،4955 ،گلدمن و دیگران

نزاع . ک اثر و واقعه بوده نه جهت دهنده به آنهالذا این پدیده ها و رویدادهای تاریخی و اجتماعی هستند که شکل دهنده ی

و کشمکش ها و عصبیت ها که موجب بروز بحران های سیاسی و اجتماعی در گستره جامعه می شود، در روان و شخصیت 

نویسنده، تأثیر گذاشته و همین نامالیمات و درگیری های سیاسی و حرفه ای سطح جامعه است که از طریق روان و شخصیت 

 (15 ص ،4953 ،کوثری). ر اثر ادبی و هنری او نمود پیدا می کندوی د

 :نگاهی به ارتباط سبک و مضمون در جامعه شناسی ادبیات

آنها تخیالت و مقوله های ذهنی نویسنده هستند که . در یک اثر ادبی، معانی در پرده و حجابی از الفاظ پوشیده شده اند

البته در مطالعه یک اثر ادبی آن چه در ابتدا جلب نظر می کند، محتوا . است تولید شده و در قالب سبکی خاص بیان شده
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اما باید در نظر داشت که توجه . نیست، بلکه این شکل و صورت و یا سبک آن است که در پیش روی منتقد قرار می گیرد

اثر است که به نوعی تعیین صرف به سبک اثر، موجب انحراف محقق و جستجوگر می شود و باید توجه کرد که این محتوای 

 .کننده سبک آن است

دقت کافی به محتوا برای دریافتن معانی واقعی اثر، همواره ایده و جهان بینی نویسنده و خالق اثر را نیز روشن و تبیین می 

. یت بیشتری دادبر این باور است که نباید به مقاصد آگاهانه نویسنده یا فرد اهم "لوسین گلدمن"نکته مهم این است که . کند

برای دریافتن و فهم اثر نباید اهمیت ویژه ای به مقاصد آگاهانه افراد و در مورد آثار ادبی، به مقاصد ": وی در این مورد می گوید

آگاهی در حقیقت صرفاً عنصری جزیی از رفتار بشر است و در اغلب موارد محتوایی دارد که با . آگاهانه نویسنده نشان داده شود

 (910 ص ،4951 ،گلدمن) ".عینی این رفتار منطبق نیست ماهیت
پس در بررسی واقعی معنا و محتوا همراه با قالب و سبک اثر هم می توان به معانی و پیام های ادبی و روحانی اثر پی برد و 

در آثار . شده استهم در ضمن آن پیام ها می توان به بررسی تاریخی و جامعه شناسی پرداخت که به نوعی در آن اثر منعکس 

ادبی، سبک ها و محتواها هر چند که وظیفه انتقال و نمود معانی و پیام نویسنده و شاعر را دارند، اما در عین حال با بررسی 

میدانی تاریخی و زبان شناسی، می توانیم از دگرگونی کلمات و لغات و عبارات و ورود و هجوم لغات و ترکیبات تازه به 

 .  خی، ظهور و بروز اقوام دخیل در قدرت و از میان رفتن حاکمان قبلی رسیددگرگونی های تاری

 :نقش جامعه در آفرینش های ادبی

جامعه شناسی ادبی به مطالعه صورت های ادبی، علل و عوامل پیدایش اثر، فاعل فردی یا گروهی که عامل تعیین کننده 

 .ردازداست و همچنین به تبیین همراهی جامعه با خالق اثر می پ

آفرینندهگان راستین آثار ": لوسین گلدمن با صراحت تمام جامعه و اجتماع را خالق و آفریننده اثر ادبی دانسته و می گوید

 (113 ص ،4955 ،مجموعه مقاالت گلدمن و دیگران) .فرهنگی، گروه های اجتماعی هستند نه اشخاص منفرد
یز جزیی از گروه و یک توده خاص است که متعلق به یک کل واقعیت در این مورد باید قبول داشت که فرد هنرمند خود ن

دیدگاه ها و جهان بینی های گروهی که نویسنده عضویت آن را دارد با توده ها و نیروهای هم سو و مغایر در . اجتماعی است

 .ندتعامل و تغایر بوده و همین عوامل است که بر هنرمند یا نویسنده انشا اثر هنری یا ادبی می ک

اندکی از جهان بینی لوسین گلدمن، عدول کرده و بر آن نقد نیز می کند او هر چند نقش تاریخ را در  "اریش کوهلر"اما 

فرآیند آفرینش های ادبی قبول دارد، اما اثر ادبی را بازتاب واقعیت اجتماعی که به تاریخ پیوسته می داند او بر خالف نظر 

و  "کوهلر"در این میان . گی را نتیجه یک گروه اجتماعی می داند، حرکت می کندلوسین گلدمن که آفرینش های فرهن

 "کوهلر". موافق نبوده و آفرینش های فرهنگی و ادبی را محصول اتحاد اجتماعی و فرهنگی می دانند "گلدمن"با  "آوئرباخ"

مجموعه ) ".یخ ادبیات نیز به طور جامعههر جامعه شناسی ادبی باید به طور تاریخی عمل کند و هر تار": تأکید می ورزد که

 (113 ص ،4955 ،مقاالت گلدمن و دیگران
بنابراین نویسنده یا هنرمند از میان آن همه جریان فکری و اندیشه ای موجود در واقعیت جامعه، یک نظام و گروه را یا 

ته و این نظام فکری و اندیشه ای یک طبقه انتخاب کرده و از آن تأثیر می پذیرد و یا این که خود در معرض انتخاب قرار گرف

اجتماعی، از مطالعه تاریخی آن پدیده، در واقعیت اجتماعی و چگونگی برقراری عامل با رویدادهای مختلف از قبیل مبارزات 

 .فکری و یا سیاسی و یا همکاری یا تعامل با دیگر طبقات و گروه ها روشن می شود

اندیشه بخشی ": تماع را از نظر گلدمن، صراحتا بیان می کنیم، او در این باره می گویدتأثیر و دخالت اندیشه در گستره اج

 ".از زندگی اجتماعی است، صرف گسترش آن بر حسب اهمیت و کاراییش خود، این زندگی را کمابیش دگرگون می کند
تغییرها و تحول ها و تولیدات  ؛ این نظریه می گوید که اندیشه به نوبه خود، آغاز گر(110و  111ص ص ،4951 ،گلدمن)

با این اوصاف می توان اثبات کرد که نویسندگان و . نیست، بلکه خود، نتیجه و ثمره پدیده ها و توده های اجتماعی است

شاعرانی که با قدرت قریحه و تخیل خود دخل و تصرف کمتری در بیان وقایع کرده اند، اجتماعیات و وقایع اجتماعی را بهتر 

ایشان می توان مشاهده کرد، البته هر چند دریافت وقایع از این گونه آثار بهتر و راحت تر است، اما این امتیاز را دارد که در آثار 

 .    بتوان به راحتی در این گونه آثار جامعه شناسی کرد
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 :نقد اجتماعی

دم زمان او نیز می باشد که نویسنده ادبیات گذشته از بیان روحیات خالق آن، روشنگر وضع اجتماعی روزگار وی و پناه مر

با درایت و زیرکی تمام و با دید انتقادی، زشتی ها و زیبایی های محیط پیرامون خود، همچنین نابسامانی های اخالقی حاکمان 

ری به جرأت می توان گفت که در آثار نویسندگان متعهد، همه نابهنجا. و عالمان و هر قشر و گروه اجتماعی را نشان می دهد

 .های اجتماعی که به نوعی موجب اشاعه ضد ارزش ها شده، نمایان است

: اشاره کرد که می گوید "سیلبرمان آلمانی"برای دریافت معانی و مقاصد نقدی اجتماع در آثار ادبی می توان به نظریه 

؛ در این میان ایده (495 ص ،4951 ،گلدمن) ".یکی از وظایف جامعه شناسی هنر، انتقاد از نظم اجتماعی مستقر است"

 ،گلدمن). بر این است که ادبیات در بیان واقعیت ها و نقد اجتماع، مستقال آفریننده است نه باز آفرین "لوکاچ"و  "گلدمن"

با بیان این عقیده قدرت آفرینندگی ادبیات را بیان کرده و آن را بر بازآفرینی و مهره  "لوکاچ"و  "گلدمن"؛ (415 ص ،4951

به نظر و ایده این دو جامعه شناس ادبیات، ادبیات صرفاً به تکرار و شرح رویداد و . ع و رویدادها، برتری و اصالت دادندچینی وقای

 .وقایع اجتماعی نمی پردازد بلکه به خودی خود یک آفرینشگر زمان و روزگار خاصی است که در آن زمان شکل گرفته است

یعنی به جای آن که مانند دیگر شاخه های جامعه شناسی ادبیات به . ستنقد اجتماعی به معنای جامعه شناسی متن ا

درون مایه ها و اندیشه های اثر بپردازد، به این مسئله توجه می کند که مسائل اجتماع و منافع جمعی چگونه در عرصه معنایی 

 ص ،4951 ،گلدمن). داوری ارزشینحوی و روایی بیان شده استو نقد اجتماعی نه از تفسیر انتقادی دست می کشد و نه از 

؛ تبیین این مطلب آن است که ذهن نویسنده در تعامل با جامعه، نقش طبقات اجتماعی و گروه ها و توده ها و نیروها و (441

بنابراین روشن کردن صحیح رابطه بین ذهن نویسنده و موضوع . منافع و ارزش ها و ایده های آن ها را روشن می کند

هر گروه و طبقه اجتماعی برای خود ارزش ها و هنجارهای . گر واقعیت ها و تلویحات و نقدهای وی خواهد بوداجتماعی، بیان

 .خاصی دارند که ذهن نویسنده در تعامل و تقابل با آن ها، واکنش مناسب نشان می دهد

 :مسائل سیاسی، نظامی، فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی در شعر دفاع مقدس: بخش دوم

 :اسی و نظامی شعر دفاع مقدسمباحث سی

 :از مهم ترین مباحث سیاسی و نظامی شعر دفاع مقدس می توان به موارد زیر اشاره کرد

پیروزی انقالب اسالمی در ایران خشم استکبار جهانی، به ویژه  :ـ آغاز جنگ عراق علیه ایران به تحریک آمریکا4

ر صدر آنها آمریکا بود وقتی از ایجاد فتنه و نفاق توسط ایادی داخلی شان آمریکا را برانگیخت، لذا دشمنان انقالب اسالمی که د

ناامید شدند و شکست و اضمحالل آنان را به عیان دیدند، برای ایجاد اختالل در نظام جمهوری اسالمی، به ترفندی دیگر روی 

تا با خیال خام خود انقالب ملت ایران آوردند و این بار مزذور خود صدام را چون عروسک خیمه شب بازی روانه صحنه کردند 

 :را با شکست مواجه کنند و مانع از رشد و بالندگی درخت اسالم در جهان شوند

 بر فتانه های خاائنان امایدوار اسات انتظار است       دشمن که اوج فتنه را در                  

 تا صادمت آرد بر سرا بستان اسااالم صدام خودکام      خانجر سپاارد در کف                    

 (451 ص ،سبزواری)

طی سخنانی عنصر ایمان ( ره)در این جنگ نابرابر امام خمینی  :ـ موضع گیری امام خمینی در قبال جنگ تحمیلی1

عنصر ایمان و  که این. و توکل به خدا را بزرگترین پایه قدرت و توانایی دانسته و قدرت دشمن را در برابر آن ناچیز تلقی نمودند

توکل عامل اصلی پیروزی گشت؛ امام با تحقیر دشمن، مردم را به مبارزه و حتی شکست دشمن امیدوار کردند، و به مسئوالن 

سیاسی و نظامی دستور دادند که در شورای عالی به تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های کالن دفاعی به طور کالسیک بپردازند 

منصوری ). ی رزمی، به امور شهرها سازماندهی و به اعزام نیروهای مردمی به جبهه همت گمارندو با تشکیل سازمان ها

 (495 ص ، 4935 ،الریجانی
 چاو داید باایاد بادخاواه را دهاد کیافرشم و خروش            امام را دل چو شیر شد به خ

 (19 ص ،مشفق کاشانی) 
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 که توپ و تاناک فرو ماند پیش سینه و سر         ند تا چون شاد  جهانایان همه سرگشاته ا    

 (451 ص ،سبزواری) 
اعتقاد همیشگی مسلمین، پیروزی و غلبه خون بر شمشیر بوده است، در تاریخ مکرراً تأثیر  :ـ پیروزی خون بر شمشیر9

سه حسینیان ایران، عظمت و خون های به ناحق ریخته شده را در فتح و پیروزی مشاهده کرده ایم؛ اینک دوباره در تکرار حما

برتری خون بر تجهیزات نظامی را شاهد هستیم؛ شاعر نیز از مشکالت و فراز و نشیب های راه صعب العبور و طوالنی جنگ آگاه 

 :است و همسنگران را دعوت می کند تا هراسی به دل راه نداده و تا پای جان در مقابل دشمن استقامت کنند
 در یادالن در پیش رو دریاسات دریاساتاین ره گفتگوهاست      مسنگران ما را در ه                      

 بایاد که دشامن ساوز سار در ره گذاریم و پار خطر در پیش داریم      راهای طویال                      

 (15 ص ،مشفق کاشانی)
قابل زورگویان است، لذا در مقابل هجوم حرامیان از خصوصیات بارز مردم مسلمان ایران ظلم ستیزی و ستم ناپذیری در م

 :صدامی، به سان صاعقه بر خصم می تازند و او را به خاکستر بدل می کنند

 وز باره برآ چون مهر بر تارک خاور زن زن         برخیز و درفش فتح بر باره اختر                

 (19 ص ،مشفق کاشانی)
هدف ملت قهرمان ما در هشت سال جنگ تحمیلی، کشور گشایی یا نمایش  :بی اسالم ناـ هدف ملت ایران احیا1

احیای اسالم ناب محمدی بوده ( ع)قدرت نبود، بلکه هدف متعالی رزمندگان اسالم همچون سرور و ساالرشان حسین بن علی 

 .و برای نیل به این هدف مقدس، مشتاقانه تیر و ترکش دشمن را به جان می خریدند

 نام آوران را سعی بر احیای دین بودبود          ز آغاز کاین صبح سعادت را یقین                

 (95 ص ،مشفق کاشانی)

اوضاع سیاسی اقتصادی و نظامی ایران، بعد از  :ـ توطئه های دشمنان داخلی و منافقین در دوران دفاع مقدس1

ز نظر سیاسی، لیبرال ها برکشور حاکم بودندکه در سیاست ا. پیروزی انقالب اسالمی و روزهای آغازین جنگ، نابسامان بود

خارجی، معتقد به عادی سازی روابط با آمریکا و در سیاست داخلی معتقد به جذب تمام گروه ها و دسته جات سیاسی مخالف 

جهت اهداف مورد نظر از سوی دیگر دولت آمریکا با حمایت از لیبرال ها، سیاست داخلی ایران را در . با حکومت ولی فقیه بودند

خود هدایت کرده و با دخالت در اغتشاشات مناطق مرزی، ضمن مشغول کردن نیروهای حزب اهلل و پیرو خط امام، در صدد 

از نظر اقتصادی نیز در این دوره کشور با مشکالت عدیده ای مواجه بود چرا که . تثبیت موقعیت لیبرال ها در مسند امور برآمد

انجام گرفته در بخش های اقتصادی کشور به ویژه در شرکت نفت که اقتصاد ایران به فروش آن بستگی به دلیل اغتصابات 

اوضاع . داشت، به علت عدم انسجام سیاسی در داخل و تحریک گروه های وابسته، حرکت اقتصادی شکل مناسبی نداشت

 .نظامی نیز به مراتب بدتر از اوضاع سیاسی و اقتصادی بود

ا برخورداری از ویژگی زمان آگاهی خود دلسوزانه، نارسایی ها و توطئه هایی را که ایران اسالمی در سال های شاعر انقالب ب

 . آغازین جنگ با آن مواجه بود، بررسی و عنوان می کند و منشأ و ریشه این نقشه های شوم را شیطان بزرگ امریکا می داند

 انگشت ابلیس زمان هر سو به کار استر است    ت آشکاار هر کران نقش خیان                    

 (454 ص ،سبزواری)
 :مباحث اعتقادی و فرهنگی شعر دفاع مقدس

مهم ترین مباحث اعتقادی و فرهنگی ای که در این دوره شعر دفاع مقدس را تحت تأثیر خود قرار داد موارد زیر             

 :می باشد

از آنجا که انقالب اسالمی ایران بر پایه مذهب بنا شد و  :فاع مقدسـ تأثیر فرهنگ اسالمی و مذهب بر شعر د4

بنیانگذار آن عالم شریعت و مرجع تقلید بود و از اقبال مردم و جایگاه خاص مذهب برخوردار بود، جریان ادبی این دوره 

 .کرده بودمخصوصاً در مقطع شعر جنگ، جان مایه و مضمون غالب را از دریای بیکران شریعت و امامت اخذ 
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: حضور مذهب و نمودهای آن چندان در شعر جنگ چشمگیر است که اسرافیلی یکی از شعرای جنگ، معتقد است

باالترین و بارزترین ویژگی شعر جنگ یا شعر مقاومت در دوران دفاع مقدس، الهام گرفتن از اسطوره های مذهبی، الهام "

 (91، ص 4951اسرافیلی، ). اریخی تاریخ اسالم استگرفتن از مفاهیم قرآنی و الهام گرفتن از حوادث ت
: دکتر علی شریعتی در تعبیری، مذهب را مادر هنر می داند و نکته ای را در باب هنر و ادبیات زمان خود گوشزد می کند

 ".ممن بر خالف روشنفکران متداول، بزرگترین فاجعه را جدایی هنر از مادرش و به تعبیری خواهر بزرگش مذهب مب دان"
؛ این فاصله و جدایی در شعر انقالب از میان رفت، همچنین در تمام ادوار شعر جنگ و پس از (91، ص 4911شریعتی، )

جنگ، حضور مذهب با تمام گستره های آن تجلی یافت و دلیل این امر آن است که دریافت دینی بیش از این که یک مضمون 

 .ستیک باور و اعتقاد عمیق قلبی ا. شاعرانه باشد

با وجود نگرش مذهبی شعر جنگ و استفاده فراوان از مضامین و نمادهای آن عده ای از صاحب نظران به سطحی بودن آن 

جمعا می توان گفت شاعران انقالب، پیش از این که مکتبی بسرایند، انقالبی سروده اند و بیش از آن که به کل ": انتقاد دارند

در حال که شعر ما باید بدون این که جلوه های والیتی و انقالبی . ز آن بسنده کرده اندهستی بنگرند، به یکی دو گوشه مهم ا

باید تمام ابعاد مکتب را از جلوه های ربانی در حاالت و . بودنش را از دست بدهد، به زمینه های دیگر مکتب هم رو بیاورد

های فیضان در چاه نخلستان ها تا پند تا یادآوری  ربایش های عرفانی در خلوت ترین گوشه های دنج و سبز شبانه، تا ریزش

 (945، ص 4951زارعی، ) ".معاد و تا هزاران نکته هدایتی دیگر را وارد گستره زیبا و جاوید شعر کرد
رشد باورهای دینی در دوران دفاع مقدس بسیار چشمگیر بود، همه چیز ما در جبهه و پشت جبهه، رنگ و صبغه الهی به 

نیایش ها و شب زنده داری ها و . بود( ع)میادین نبرد و سنگرهای رزمندگان، آکنده از حضور خدا و اهل بیت . خود گرفته بود

فضای کشور را به عطر ایمان و معنویت معطر کرده بود و ( ع)توسل خالصانه رزمندگان و امت شهید پرور به ائمه معصومین 

امعه در این فضای معنوی به خود آمده تحول عمیق درونی در آنها روح عبودیت در مردم موج می زد حتی بی تفاوت های ج

 .ایجاد شد

ملت . قرآن به عنوان برنامه کامل و جامع زندگی بشریت در تمامی ائوار، روشنی بخش و رهنمون زندگی انسان هاست

دنبال نمی کردند، در دوران دفاع مسلمان و معتقد ایران که از قیام و انقالب خود هدفی جز احیای اسالم ناب و احکام قرآن را 

مقدس نیز، کالم الهی را همچون خورشیدی فروزان روشنی بخش راه خود قرار دادند و در تمامی شئون زندگی خود با پیروی 

 :از فرامین، احکام و آیین های آن رضای خداوند و فوز و سعادت ابدی را طالب بودند
 روشن چراغ دل و دست، با نور امن یجیب است        توان رست سر میامشب از این کوی بن بست، با پای     

 (09 ص ،قزوه)
 حاادیاث خیابار و خاندق دوباره گوش کنیم/ ان ساهام کاااوش کانایام باایااا حااکاایات ماارد    

 (15 ص ،سبزواری)

فاع مقدس، روزهای آتش در ادبیات دوران د :ـ تأثیر قیام عاشورا در حماسه سازی رزمندگان و شعر دفاع مقدس1

در هشت سال حماسه و مقاومت، همه چیز رنگ و بوی کربالیی . و خون، شعارها و شعرها از کربال و عاشورا نشدت می گرفت

مسافر کربال،  "یا حسین"است؛ عملیات با نام های مربوط به کربال اغاز می شد، پیشانی بندهای رزمندگان مزین به عنوان های 

همه به عشق زیارت حسین و کربال در جبهه ها حضور می یافتند و حماسه می آفریدند، نام حسین، .بود... .یم وکربال ما می آی

 .شور می آفرید و همه جا نسیم عشق حسین، وزیدن گرفته بود زیرا حب حسین، سر االسرار شهداست

ار آن گرایش مستقلی به سوگ سرایی و تفکر عاشورایی به صورت ناخود آگاه بر محتوای شعرها تأثیرگذار بود و در کن"

حماسه سرایی عاشورا وجود داشت، پشتوانه این تأثیر تطبیق وقایع انقالب با رویدادهای عاشورا بود که به صورتی جدی قبل و 

کاکایی، ) ".بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سخنرانی چهره های مذهبی به صورتی ادیبانه و هنرمندانه صورت می گرفت

 (  1، ص 4931
 از دیااار دور یااار آشانا مای خااواندم می خاوانادم            می روم مادر که اینک کرباال              

 مای روم آنجا که نای نینوا می خاواندم یان می کانم            ذوالجاناح رزم را گااه ساحر ز            
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 (491 ص ،حسن)
ران و جنایات متعدد یزیدیان زمان از یک سو و رهبری چون امام از سوی دیگر، این حس تداوم حرکت خونین کربال در ای

مسئولیت را در مردم برمی انگیخت که اکنون ایران چون کربال و خمینی فرزند حسین است، ما که عمری بر مظلومیت حسین 

ورد  "یا لیتی کنامعک"و همیشه زمزمه   با آن عزیز هم رکاب نبودیم  "64عاشورای "گریستیم و تأسف خوردیم که چرا در 

 :زبانمان بود، حال که این موقعیت پیش آمده و توفیق الهی نصیب ما شده باید شکرگزار آن باشیم و ادای وظیفه نماییم
 صاالی پیر خماین از خمینایان زیبااساتنیان زیباسات    که شوق کوی حسین از حسی                 

 صاال صاالی حاسین اسات در هماه آفاااق ز کاران عاراق   ریااو پایار خامیان آیااد اغا                 

 (95 ص ،سبزواری)
رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس از دین و حریم اسالمی خود با عشق حسین و راه و مرام او دلیرانه در جبهه ها 

 :جنگیدند و دل های جهانیان را به تسخیر خود درآوردند
 مار ز ایماان راز جاان خویاش برتر داشتن ل و آزادی قیام    خاوش باود در راه دیان و عاد                   

 از جاهااد خویاش دل ها را مساخر داشتن ترت و اصحاب او   خوش بود همچون حسین و ع              

 (413 ص ،سبزواری)
نام مقدس مهدی پیوسته ورد زبان رزمندگان  :منجی بشریت به عنوان( عج)ـ اعتقاد به قیام و انقالب مهدی 9

عاشقی بود که در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور موالیشان را احساس می کردند، عشق به دیدار حضرتش در اعماق 

ا مهدی ی"می زد، شمیم خوش دعای فرج از هر گوشه و کنار به مشام می رسید، عملیات ها با رمز پر برکت  روح و جانشان

  .مزین شده بود "یا مهدی"اغاز می شد و پیشانی بندهتی رزمندگان اسالم به نام مبارک  "ادرکنی
شاعر جنگ به وضوح صدای پای  اسب شهسوار منجی را می شنود و امام عصر را چون سحاب رحمتی می داند که خاکیان 

را در دل های ستمدیدگان می افکند و جهان پر از ظلم و تشنه عدالت و محبت را از رحمت خود سیراب می سازد و بارقه امید 

به این امید مردان میهن اسالمی اشک و خون را در هم آمیختند تا شاهد طهور . جور را از عدالت و صداقت آکنده می سازد

 .منجی عالم بشریت از کعبه جان باشند
 یاران به خون چهره شستند تا شهسواری بیاید  ز راه یاری بیاید         شاب رفت ای صباح زخامی، کا           

 ترسم که در خاون شاکوفند تا غمگساری بیایدگفتاند و گفتاند          گل ها به گلشن شکفتند، از یار            

 (19 ص ،مشفق کاشانی)
سلطه فتنه گران و رهایی بخش همه ملیت ها و قومیت ها و نژادها در سراسر گیتی از زیر ( عج)در باور تشیع، مهدی 

 .ظالمان و سایه امن و آرامش برای تمامی بی پناهان و ستمدیدگان است

 :شاعری که بر ستم فریاد می زند و از مظلوم حمایت می کند، ظهور یک منجی بزرگ را نیز چشم به راه است

 جاانب مهدی بود چشم امید ایاه وار سفاید      عااشاقاان را از س                 

 دادخواهان را تویی فریاد رس این رویین قفاس       ا رهان ما را از و

 (435 ص ،سبزواری)      

شهادت جانمایه انقالب اسالمی است و قوام و حیات نهضت ما در  :ـ جایگاه شهید و شهادت در شعر دفاع مقدس1

مود که در طول یک تاریخ هم نمی توان در هشت سال دفاع مقدس، به برکت خون شهدا ملت ما راهی را پی. خون شهید است

 .طی کرد بنابراین ما همهی دستاوردهای انقالب و جنگ را مدیون خون شهدا هستیم

شهادت معامله ای است بین عاشق و عمشوق، پیوندی است از روی بصیرت زالل، وقتی معشوق از چهره، حجاب برگرفته 

ه می شود و روح عاشق نیز تا هر کجا که این زیبایی معشوقش ارتفاع می رخ نماید زیبایی طلوع می کند و عاشق در امواج غرق

گیرد طلوع خواهد کرد و او اینک طعم وصال  حقیقی را چشیده، در فضای زیبایی دلنشین یار، در ابدیتی وصف ناپذیر، محو 

د، مرگ سرخ را بر زندگی شهید تمام هستی خود را در طبق اخالص نهاده و تقدیم آستان دوست می کن. جمال یار می شود

 : مردابی و آرام ترجیح داده و آگاهانه آن را برگزیده و در سیر الی اهلل در ذات خداوندی فانی گشته و خدایی شده است
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 حیاات راز دم تایا  جساتجو کاردنادوضو کردند     خود آگهان که ز خون گلو                  

 ز هار چه باود گذشتند و رو بدو کردندارادت یاا    د گذشاتند جزز هار چاه باو                      

 (153  ص ،سبزواری) 
وصف میدان نبرد و آوردگاه و بیان  :ـ وصف عظمت رزمندگان و معنویت جبهه های نبرد در شعر دفاع مقدس0

امروز جبهه محل . ه استحال و هوای لشکریان و به تعبیر امروز، رزمندگان، همیشه از ابعاد خاص ادبیات حماسی بود

خودنمایی و قهرمانی و زورمندی صرف نیست، زیرا که جبهه دارای پشتوانه مکتبی است و به همین دلیل جبهه مکتبی با 

اگر چه نمی توان شور و نوا و ذکر و دعای رزمندگان و روحیات آنان را آن طور که . جبهه غیر مکتبی دارای اختالفاتی است

وجود چنین .... اما در همان حدی که وارد شده است. ی شعر که غنی ترین زبان هاست بیان داشتهست حتی با زبان غن

از میان همین نیاشگران خدا ترس و دشمن شکار است . محیط الهی را در جبهه ها باید یکی از بزرگترین برکات جنگ دانست

من ک شی و ما اندیشی و خدا بینی و خدا باوری  جبهه سنگر خودسازی، کالس. که جوانانی چنین عاشق و شجاع بر می خیزد

 ( 94، ص 4955اکبری، ). است
همه چیز ما در جبهه و پشت جبهه، رنگ و صبغه الهی به . رشد باورهای دینی در دوران دفاع مقدس، بسیار چشمگیر بود

عطر ایمان و معنویت فضای کشور . دبو( ع)میادین نبرد و سنگرهای رزمندگان، آکنده از حضور خدا و اهل بیت . خود گرفته بود

 .را معطر کرده و روح عبودیت در مردم موج می زد

آنان . رزمندگان از مسائل روزمره و زود گذر و فانی دنیوی چشم پوشی کرده و به دریایی از معرفت و معنا پیوسته بودند

 .خصم متجاوز تنگ نمودندایمان و اعتقاد خود را با نثار خون سرخشان به اثبات رسانده و عرصه را بر 

 رفتند و بر دریایی از معنا نشستندتند      از قطره های کوچک باران گذش                      

 تا خصم بد فاراام را بر دار کرداند کار کردنااد     روز بالناد تشنااگی انا                           

 (99  ص ،کاشانی)
های پر از شقایق جبهه، با خون می نویسند، آنان با نوای دلکش تکبیر، شرر بر قلب  عشاق حقیقی، معرفت را بر دشت

 :دشمن زده و هستی خود را بر سر معامله با خدا در طبق اخالص می نهند

 گرفاته اند سر و سینه پیش ناوک تیرباناک دلکش تکبایر        کشایده اند ز دل       

 باه پای دوست فادا گشتن آرزو کردند ست رو کردند       قات دوچو عاشقانه به می           

 (113 ص ،سبزواری)
ساقی رزمندگان است، حسین از دست یار می نوشد و شهید از دست موال، بتده ( ع)می گویند در جهاد در راه خدا حسین 

 :رداخته اندتوحید در عمق جان عاشقان نفوذ کرده و آنان مست از می الست، به سر افشانی و جانبازی پ
 مای فاروش عشق اینجا می فاروش دیاگر است /وشی دیگر استدر خم خورشیدی دل جوش ج        

 بر لب خورشیادیان در شاب خروشی دیگر است /با شب خفته اندشاب پرساتان در حضور مارگ             

 (113 ص ،سبزواری)
 :نگرش های اجتماعی شعر دفاع مقدس 

می توان میان مهم ترین آن ها اجتماعی شعر دفاع مقدس نکات قابل توجهی به دست می اید که از  با تأمل در نگرش های

 :به موارد زیر اشاره کرد

بدیل به عشق و قلم و زبان امام می جوشید و می تراوید و ت :در دوران جنگ و دفاع مقدس( ره)ـ نقش امام خمینی 4

بالغت کالمش، افسون . ه ها می ریخت و در قلب و قالب ها نفوذ می کردمی شد و در کام جان ها و کشتزار اندیش ایمان

او باور باختگان را به باوری دوباره خواند و سرمایه های عظیم نهفته و . قلمش، اوج ها و عمق ها داشت و روشن و روشنگر بود

( ع)در عمق و اصالت، به ذوالفقار علی کالمش به حکمت لقمان می مانست و . گنجینه های پر ارج فراموش شده را فرا یاد آورد

در یک کالم، پیام و کالم او آیینه جانش بود و . شبیه بود( ص)شباهت داشت و در قاطعیت و دشمن شکنی به مواعظ پیامبر

 (919، ص 4931مجموعه مقاالت فرهنگ ایثار و شهادت، ). جانش آیینه حق
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در دیدگاه هنرمندان، سخنوران و شاعران مسلمان سرزمین ما، به یاد آوری شخصیت های نهضت های سیاسی و انقالبی، 

اتفاقات را روشن تر و گسترده تر جلوه می دهد، انقالب اسالمی ایران در آیینه آفرینش های ادبی، هنری و سیاسی نقش بست 

دیگر پیشتازان و مرزبانان و یاد رنج ها و مبارزات پی گیر و خستگی ناپذیر معلم بزرگ انقالب اسالمی ایران، امام خمینی، و 

در هر گذر، پرنده  پویا و تیزبال روح هنرمند، سفر تحقیقی و .  جاوید مرزهای بشریت و قرآن و اسالم در خاطره ها زنده شد

نام  "ادبیات امام"جستجوگرانه سفر کرد و امانتداری را پاس داشت و ادبیات امروز ایران را . حماسی خویش را آغاز کرد

 (154، ص 4951جموعه مقله های سمینار بررسی ادبیات انقالب اسالمی، م). گذاشت
به دنبال موضع گیری شجاعانه و مقتدرانه امام، شاهد جوشش مقاومت مردمی در همه آحاد ملت و مسئولین و دولت 

ز مرد و زن و پیر و مردان نظام جمهوری اسالمی شدیم به طوری که یکپارچه برای دفع تجاوز و آزاد سازی مناطق اشغال شده ا

 :حسین زمان لبیک گفتند "هل من ناصر ینصرنی"جوان بسیج شدند و به ندای 

 چو گل ز باغ جهان پاره پاره باید رفتم عتشق گفت      به گوشه الله خونین نسی                

 اره باید رفتبه عرصاه گاه شهادت هم اد فارماان     امایار قاافاله نااور مای ده                

 (141 ص ،مردانی)
زیباترین حماسه ها را در تاریخ رقم زدند، امام با الهام از مکتب سرخ عاشورا جوانانی ( ره)تربیت یافتگان مدرسه عشق امام 

  از بذل جان و مال و هستی خویش در راه معشوق دری( ع)پاکباز و مشتاق لقاء اهلل تربیت کرده بودند که همانند یاران حسین 

 .نداشتند

غافل از این که اینان دانش آموختگان مکتب . جهانیان از شهامت و شجاعت این قهرمامان در حیرت و شگفت مانده بودند

 :خمینی اند و در راه رضای دوست از هیچ قدرتی ترس و واهمه ای به دل راه نمی دهند
 گال به باار آمده از هامت گلکار دگر        طرفه بهاردر جاهان گشت اگار باور ایان                       

 در حاریم حارم یاار باه دیدار دگارل رساند        جان فروشند به جانان و سبک با                      

 (141 ص ،مردانی)
کرده  شاعر، امام بزرگ منش خود را شناخته و نقش حیات بخش و بیدارگرانه اش را در زندگی خود و مردم به وضوح نظاره

. او منش خود و مردم را روح تازه ای می داند که در رستاخیزی عظیم به وسیله امام به کالبد آنها دمیده شده است. است

 (  911، ص 1کمیته علمی کنگره ادبیات انقالب، انقالب ادبیات، ج )
قدرتمندترین کشور اسالمی و الگو اگر امروز ایران اسالمی، استقالل و آزادی خود را به دست آورده و در جهان به عنوان 

برای دیگر مسلمانان دربند و مظلوم و حامی آنان مطرح گردیده است مرهون مقاومت و شهامت و ایثار و رهبری مقترانه امام 

 .می باشد( ره)خمینی 

ان و ، سلم(س)، زینب (ع)، امام حسن و حسین (س)، زهرا (ع)، علی (ص)مردم که پس از چهارده قرن حماسه محمد 

همان صدای آشنا را از حلقوم . ابوذر و صدها هزار شخصیت اسالمی را شنیده بودند و این حماسه با روحشان عجین شده بود

، ص 4، ج 4954حمید زنجانی، ). امام شنیدند؛ او را آیینه تمام نمای فرهنگ و هویت اسالمی خود که تحقیر شده بود، دیدند

11)  
 :د دراز کردند و به مقتدای خویش لبیک گفتندپس دست بیعت به سوی منجی خو

 مرهون استقامت آن سبز قامتیمنشسته ایم             امروز اگر به سایه راحت                     

 امروز اگر بزرگ تر از بی نهایتیم ادمه دست وفای توست        این دست ها                      

 (99 ص ،قزوه)
پس از انقالب اسالمی، هویت زن مسلمان در ایران دگرگون شد؛ نگاه به زن در پرتو  :ن دفاع مقدسـ نقش زن در دورا1

تعالیم اسالمی انقالب بسیار تغییر کرد، در نگاه مردم انقالبی، زن از جاذبه های زنانه به تجلیات عرفانی و عاطفی و ارزش واالی 

نان در جامعه اسالمی ایران به خود باوری رسیدند و در عرصه های بدین سبب ز. زن و مقام ارجمند مادر تغییر چهره داد

 . مختلف زندگی حضور شایان یافتند و شایستگی های خود را نشان دادند
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با شروع جنگ، : حضور شورآفرین زنان در سال های ارغوانی دفاع مقدس از چند منظر و چشم انداز قابل مطالعه است

زنان پی که رزمندگان را تشویق می کردند و گاه خود . جنگ شاهد حضور زنان بودخطوط مقدم جبهه و حتی صحنه های 

سالح بر کف با دشمن می جنگیدند؛ برخی از دختران و زنان برای امداد و پرستاری و مداوا به جبهه ها می آمدند و در تنگنای 

 .جبهه، سالح به دست می گرفتند و می جنگیدند و به شهادت می رسیدند

لمان ایرانی که پس از انقالب، هویت اسالمی خود را باز یافته بودند با الهام از زنان قهرمان تاریخ ساز، در دامان زنان مس

از دامن زن مرد به : همان گونه که امام راحل فرمودند. پاک خود، گل هایی معطر پرورش دادند که مایه فخر و مباهات گشتند

ها و حمایت های زنان وارسته، مردان به اوج کمال رسیدند و رشادت ها و شهامت هایی معراج می رود، در سایه تعالیم، تربیت 

 :از خود متجلی ساختند که مافوق تصور جهانیان بود و همگان را به تحقیر و غبطه واداشت
 ماادر نگاه غمینای انداخت بر خط و خالت می رفتی آن شب     هرگز ز یادم نرفته، وقتی که             

 شیرم حالت! فرزند: پاشید و با گریه خندید سارت ظارف آبی   با حسارت جاانگدازش پشت             

 (11 ص ،4درتومیان، ج )
. یکی از عالئم حیان جامعه این است که همبستگی میان افرادش بیشتر باشد :ـ اتحاد و انسجام در میان مردم9

خاصیت زندگی یک اجتماع به همبستگی و . اعضا از یکدیگر است متالشی شدن و متفرق شدن و جدا شدن: خاصیت مردگی

 .پیوستگی بیشتر اعضا و جوارح آن اجتماع است

از آغاز قیام مردم ایران بر علیه رژیم شاه و در جریان انقالب و پس از پیروزی آن و نیز در دوران جنگ و دفاع مقدس، رهبر  

پیروزی، پیوسته مردم و مسئوالن نظام را به وحدت و یکدلی فراخوانده و از  انقالب، با درک اهمیت و جایگاه کلیدی وحدت در

 . تفرقه و نفاق بر حذر می داشتند

در این راستا امام در پی تالش برای ایجاد وحدت، وحدت بین حوزه و دانشگاه را مطرح، ساماندهی و ترویج نمودند و نیز با 

به تحکیم اتحاد و برادری ما بین شیعه و سنی تأکید  "هفته وحدت"ن ، به عنوا(ص)نامگذاری میالد حضرت رسول اکرم 

ایشان، اجتماع بزرگ حج را برای ایجاد وحدت بین مسلمین م ثر دانسته و برای برقراری هر چه بیشتر وحدت، بین : فرمودند

نن خود، در تحکیم وحدت آحاد مسلمین، به حجاج شیعه سفارش می فرمودند که با برپایی نماز جماعت با برادران اهل تس

 .تالش کنند

امام خمینی همچنین، مسئوالن نظام را به اتحاد و انسجام فراخوانده و از حزب گرایی، جناح بندی و نفاق برحذر می 

 .داشتند

 امام خمینی به عنوان معمار انقالب با آگاهی از نقش اساسی و بنیادین وحدت، رمز بقای ملت ها را توجه به اسالم و وحدت

کلمه عنوان کردند زیرا فقط در سایه اتحاد و انسجام است که قدرت پوشالی دشمنان فرو ریخته و ملت ها با فتح و پیروزی 

 :قرین خواهند شد
 دشمن اگر کوه است پیش ما چو کاه استاسات               تاا وحاادت ماا مالات ماا را پانااه         

 رمااز بااقاای امات مااا وحادت مااساتاسات             ب امات مگار فاتح و پیاروزی نصای         

 (431 ص سبزواری،)

همان گونه که می دانیم کاخی بنا نمی شود مگر این که در کنار آن کوخی  :ـ تبدیل فقر به ارزش مثبت در جامعه1

به عنوان بنیانگذار و معمار ( ره)خمینی  امام. باشد و این موضوع، نشانگر نابرابری و بی عدالتی در جامعه به شمار می رود

انقالب اسالمی ایران، پیوسته از مستضعفین و افراد کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، حمایت می کردند و در مقابل به سرکوبی 

ز نظر سرمایه داران و مرفهین بی درد همت داشتند، ایشان کوخ نشینان را بر کاخ نشینان ترجیح داده و قشر پایین جامعه ا

 .اقتصادی را ولی نعمتان نظام اسالمی معرفی می کردند

در دوران جنگ دفاع مقدس ملت ایران هم، این قشر کم درآمد و فقیر، ولی در عین حال با ایمان، صادق و با اخالص بودند 

 .ثبات رساندندکه قهرمانانه در مقابل تهاجم دشمنان مقاومت کردند و قدرت مستضعفین بر مستکبرین را در جهان به ا
 هر کانگره اش وباال صد مسکین است ت آیین است         آنجا که عمارتی بهش                            
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 کان سفره ز خون ضاعفا رناگین اسات    زناهار باه خاوان اقاویاا دست مبر                                  

 (153 ص سبزواری،)

انتظار نداشته ": در وصیت نامه خود می نویسد( ره)امام خمینی  :استقالل و خودکفاییـ تالش در جهت رسیدن به 0

خود باید . اسالم و پیاده کردن احکام اسالم است، کمک کند] همان[باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف، که 

 (11، ص 4953م خمینی، اما) ".به این امر حیاتی که آزادی و استقالل را تحقق می بخشد، قیام کنید
شاعر قناعت، خودکفایی و استقالل را عامل اصلی رهایی  ملت، از سلطه بیگانه می داند و بیان می دارد که  اگر متکی به 

 :بیگانگان باشیم، طعم آزادی و استقالل را نخواهیم چشید و اسیر قفس بیگانه، حسرت پرواز نصیب ما خواهد بود

 خاشاک به چشم تنگ دشمن افشان        ته خویش بهره ده یاران را    از کش                   

 (134 ص سبزواری،)

 :نتیجه گیری

هشت سال دفاع مقدس که با فاصله زمانی کوتاه پس از وقوع انقالب اسالمی ا نوزده ماه ا آغاز شد و با پذیرش قطعنامه، 

را به وجود ... .حوزه شعر، قصه، نمایشنامه، نقاشی، سینما، تئاتر و همراه با خود، جریان نیرومند فرهنگی در. توافق نسبی یافت

جنگ هشت ساله ایران و عراق، از جهت . آورد که تجربه هایی تازه و بدیع در ال به الی شبکه عظیم فرهنگی آن می توان یافت

جنگ ناخواسته و بی هنگام آغاز شد،  آن هنگام که. بازتاب آن در آثار ادبی و هنری این دوره حائز اهمیت و توجه فراوان است

کمتر کسی گمان می کرد که انعکاس حوادث گوناگون این واقعه بتواند در عرصه ادب و فرهنگ، تاریخ تحول یک جامعه را به 

 ،کمری). مقابله ای خون رنگ و فراکستر ا جنگ ا بپیوندد و نتیجه آن خلق و پیدایی معارف و اندیشه های بدیع بینجامد

 (10 ص ،4934
و برای حفظ و نشر آن مسئولیت عظیمی . گنجینه پر ارزش ادب و هنر انقالب اسالمی به بهای گزافی به دست آمده است

 .را می طلبد؛ مسئولیتی که بر دوش عالقمندان، دوستداران و دست اندرکاران فرهنگ و ادب این سرزمین قرار دارد

ز حماسه و عشق جنگ هشت سال که از سوی دشمنان قسم خورده این مسلماً ثبت لحظات سنگین، پر مخاطره و لبریز ا

سرزمین آسمانی بر مردم ایران تحمیل گردید، تالشی ارزشمند است که می تواند شکوفایی جوانه های فصاحت و بالغت را در 

خصوص آیندگان  به روی همگان، به "ادبیات دفاع مقدس"متون ادب فارسی به یادگار گذارد و فصل دیگری را با عنوان 

 . بگشاید

نه تنها به نسل جوان ایرانی، که . با این اوصاف یقیناً نسل جنگ، رسالت انتقال مفاهیم آن دوران را به نسل امروزی دارد

 .نسل جنگ، باید آموزه های دوران دفاع مقدس را به جوانان جهان منتقل کند

 :فهرست منابع و مآخذ

 .43 ش جنگ، شعر ،4939محسن،  آزرم،ا 4
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 فرهنگی قدر والیتم سسه : ، صحیقه انقالب اسالمی، وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی، تهران4933ا امام خمینی، 1

 نشر کتاب سیاسی: ، ریشه های انقالب، تهران4934ا حمید زنجانی، عباسعلی، 3
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 غالمحسین ساعدی “عزاداران بَیَل”تحلیل ساختاری داستان هفتم از مجموعه داستان 
 بابایی محمدرضا حاجدکتر 

 باییت علمی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطئعضو هی

 نرگس صالحی

 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران یدانشجو

 چکیده

ذهن هر هنرمندی به معانی و فضاهای مشخصی تعلق خاطر دارد و خودآگاه یا ناخودآگاه در خلق آثار خود از این معانی و 

ترین عوامل در تحلیل  یکی از مهم. دهد ند را تشکیل میاین عناصر، جهان هنری خاص آن هنرم. کند فضاها بیشتر استفاده می

ای از آنها به جهت تکرار در آثار گوناگون  دهندة جهان داستانی نویسنده است که پاره داستان، شناسایی عناصر اصلی تشکیل

های  در تحلیل داستان توان با یافتن و بررسی آنها به ذهنیت نویسنده نزدیک شد و شود که می هایی می مایه وی، تبدیل به بن

آید و  نویسی به شمار می های ایرانی در عرصۀ داستان ترین نویسنده ساعدی یکی از شاخص. ها بهره گرفت مایه وی از آن بن

در این مقاله، داستان . آید هایی همچون ترس، استحاله و خشم و حسرت از عناصر اصلی اندیشۀ ساعدی وی به شمار می مایه بن

ساعدی در داستان موسرخه . مورد تحلیل ساختاری قرار گرفته است( داستان موسرخه)عه داستان عزاداران بیل هفتم از مجمو

با استفاده از عناصر اسرارآمیز به مضامینی همچون ناپایداری انسان، آزمندی و حرص و طمع، درگیری آدمی با جهل و 

 .دازدپر ناپذیر انسان با محیط خود می اخالقی و کشمکش پایان بی

 .کوتاه، عناصر داستان، عزاداران بیل، غالمحسین ساعدی تحلیل ساختار، داستان: ها  کلیدواژه

 :مقدمه -4

  زهنویسی در حو های ادب داستانی ایران است که عالوه بر داستان از توانمندترین چهره( 4941-4961)غالمحسین ساعدی 

منحصر به فرد   دبی ساعدی، او را به یک نویسندهوسیع آفرینش ا  گستره. شناسانه نیز فعالیت کرده است های جامعه پژوهش

نگاری  نامه، ترجمه، پژوهش و تک نامه، فیلم کوتاه، رمان، نمایش ی او انواع آثار داستانی اعم از داستان در کارنامه. بدل کرده است

 .شود دیده می

 4919عزاداران بیل در . ستان عزاداران بَیَل استی داستان کوتاه، مجموعه دا ترین آثار ساعدی در حوزه از برجسته 

کند،  ها را به هم مرتبط می آنچه این داستان. کدام عنوان ندارد این کتاب دارای هشت داستان است که هیچ. سال انتشار یافت

ضور دارند، ها ح های مشترکی که در تمامی داستان همچنین شخصیت. نام بیل است هاست، روستایی خیالی به مکان وقوع آن

ها به خوبی دیده  نویسی ساعدی در تمامی این داستان های سبک داستان شاخصه. شوند ها می موجب پیوستگی این داستان

ها، استحاله و دگرگونی ظاهری و ذهنی  ها، خشم و حسرت نسبت به نداشته شود؛ عناصری همچون ترس از ناشناخته می

 .شود های این مجموعه دیده می عدی است، در داستانهای سا های داستان ها که از شاخصه شخصیت

اش به شکل توجه به رنج بیماران و دردشناسی  تجربیات تحصیلی و شغلی  پزشک بود، که ساعدی روان با توجه به آن»

 ی هراس است؛ از این رو، ترس از هجومی ادبیات ساعدی ادبیات زمانه. های آشفته فکر در آثارش بازتااااب یافت شخصیت

ی عزاداران بیل بر اساس انتظاااار نزول بال در  های به هم پیوسته داستان. است هایش را فراگرفته الوقوع فضاااای داستان قریب

انگیز طبیعت برای ایجاد حال و هوای هول و گمگشتگی  او از عوامل وهم. اند  مانده طرح ریزی شده محیطی روستایی و عقب

 .(433: 4933میرعابدینی،)«.آفریند مرموزی می گیرد و فضاهای شگفت و بهره می

های  عنصر وهم و خیال در داستان. توان یافت هایی از رئالیسم جادویی را می های این مجموعه، رگه در بیشتر داستان

عی از این مجموعه، با نو( 242-432: همان)و داستان هفتم( 23-3:همان)این مجموعه قابل مشاهده است؛ مثال در داستان اول

دهد، اما عنصری خیالی و غیر عادی  داستان در بستری از واقعیت رخ می. در هم آمیختگی کامل خیال و واقعیت مواجه هستیم

صدایی ( 433-463: همان)و یا داستان ششم(  419-61: ساعدی)بر سرتاسر داستان حاکم است و همچنین در داستان سوم
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شدن الگوهای  داستان موسرخه با توجه به درهم آمیخته .. شود د و قطع میرس ها می برای لحظاتی به گوش برخی از شخصیت

 .گیرد جای می« گرای جادویی واقع»های  ی داستان واقعی و عینی با عناصر خیال و وهم، از نظر موضوع در دسته

در . روستا ستی این مجموعه، آمدن بال و مصیبت از بیرون های پیوسته های پنهان در داستان عصاره اصلی اندیشه

مهارت ساعدی در . ساختی کاملی وجود دارد ها همبستگی و هم ها و ذهنیت آن ی زندگی آدم ، میان زمینهعزاداران بیل

ساعدی . هایی است که در آن دلهره، ترس و ناامیدی، وهم و خیال، خرافه، روزمرگی و شکست انکارناپذیر است فضاسازی

های داستانی  نژندی، ویژگی عمومی شخصیت روان. دهد که هر کدام به نوعی بیمارند هایش راه می هایی را به داستان آدم

ها، درون  کاوی شخصیت ها را بکاود و از راه درون ی آدم کوشد درون آشفته شناس می ساعدی به عنوان یک روان. ساعدی است

 (34: 4934پور عمرانی،  مهدی. )ی اجتماعند های آشفته محصول شرایط آشفته از دید او آدم. جامعه را بکاود

جا مستولی است، از در و دیوار و زمین  در روستای بیل که مختصات جغرافیایی معلومی ندارد و فضایی وهمناک بر آن

ای که در ذهن اهالی روستا، نزول بال حتمیت پیدا کرده است و از آن  به گونه. بارد و آسمان، درد و مرض و بال و مصیبت می

در داستان سوم زمانی . دانند شود، نوعی بال و مصیبت می ی جدیدی را که وارد روستا می اهالی روستا هر پدیده. گریزی نیست

 :کنند که با آن آشنایی ندارند از آن به بال تعبیر می شوند به علت این که با گردباد مواجه می

این بالی تازه هم یک  میبینین چه خاکی سرمون شد؟ قحطی و گرسنگی از یک طرف و: ننه خانوم گفت
 (51: 4913 ساعدی،. )طرف

یابد همانند اتفاقی که  ها، گاهی به صورت بیماری بروز می این حتمیت در نزول بال و مصیبت و این باور در شخصیت

 .دهد و یا بالیی که موسرخه در داستان هفتم با آن مواجه شد برای مش حسن در داستان چهارم رخ می

 :ی جهان داستانی ساعدی ل دهندهعناصر اصلی تشکی -1

شک ذهن هر هنرمندی به معانی و فضاهای مشخصی تعلق خاطر دارد و خودآگاه یا ناخودآگاه در خلق آثار خود از این  بی

ارتباط با یکدیگر نیستند، جهان هنری خاص آن هنرمند را تشکیل  این عناصر که بی. کند معانی و فضاها بیشتر استفاده می

آمیزد  گرایی در هم می گرایی را با فراواقع شناس دردآگاه، واقع شناس اجتماعی و یک روان اعدی در مقام یک آسیبس». دهد می

را « گدا»هایی مانند  شود و  داستان نویسان ناتورالیست نزدیک می رود که به داستان گرایی چنان پیش می و گاهی در واقع

ها از  رانده شدن آدم (424: 4931میرعابدینی، )« .دهد هایش راه می ضاهای داستانهای آشفته را به ف لنویسد و وهم و خیا می

اند، مسخ و از خود  ها از زمین و پناه آوردن به شهرها که مظهر آوارگی و در به دری جایگاه اصلی خود، کنده شدن دهقان

پذیر کارمندان،  آور و آسیب ها، زندگی مالل مبیگانگی روشنفکران مردد، نادانی و خرافات به عنوان عوامل بیچارگی و مسخ آد

ها و  خوارگی اقشار پایین جامعه با هدف رهایی از غم های زندگی شهری همچون عیش و عشرت و می انتظار نزول بال، فضاحت

لی تشکیل ترین عناصر اص مهم. های اجتماع، از دیگر مضامین آثار وی هستند نژندی آدمن مشکالت و فراموش کردن دردها و روا

 :توان چنین برشمرد ی جهان داستانی ساعدی را می دهنده

 ترس -1-4

عدم . ها است های ترس در آثار ساعدی، عموما در ناشناخته ریشه. ترین عنصر در آثار ساعدی دانست توان اصلی ترس را می

 کاله، آی با کاله آی بیی اول  در پرده. شود ها می ها منجر به ایجاد حس ترس در شخصیت شناخت از محیط اطراف و آدم

در داستان دوم مجموعه داستان . ترسند ای شده است می ای که وارد خانه از شخصیت ناشناخته( 44-32: 4934ساعدی، )ها آدم

در داستان سوم مجموعه . ترسند یک شخصیت ناشناخته است و اهالی از او می« مال»، (23-62: 4933ساعدی، )ترس و لرز 

آورد عنصری  های سفید را با خود به طرف بیل می ، گردبادی که کفن(61-419: 4913ساعدی، )ران بیل عزاداداستان 

توان  های ترس و وحشت را به وضوح می رگه( 4933ساعدی، )نام و نشان های بی واهمهدر داستان . ناشناخته و ترسناک است

گرفتگی  های ساده مانند ماه اند و از پدیده هستند و درگیر خرافه این بار در شهرنام و نشان  های بی واهمههای  آدم. مشاهده کرد

 .اند در هراس

 استحاله -1-1
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در برخی از آثار ساعدی اعم از نمایشنامه و داستان، بیش ». ی جهان داستانی ساعدی، استحاله است از یکی دیگر عناصر سازنده

برخی از . ها مدنظر قرار گرفته است ی شخصیت و استحاله های رئالیسم جادویی، آفرینش موجودات وهمی ی ویژگی از همه

ی این  از جمله. منعکس است ترس و لرزو  آشفته حاالن بیداربخت، بیل عزادارانی او مانند  وجوه این سبک، در آثار برجسته

ی  روستایی، زمینهفضاهای . وجوه، عناصر نامتجانس؛ به ویژه موجودات عجیب و ترکیبی میان انسان و حیوان در آثار اوست

ای  توان از آن جامعه دهد؛ البته روستای او چندان هم نشان روستا ندارد و به آسانی می اصلی بسیاری از آثار او را تشکیل می

-411: 4933مسجدی، ) «.نصیب مانده است ماندگی و بربریت خو گرفته و از مدنیت بی ای که با عقب دیگر را تعبیر کرد؛ جامعه

39) 

 :توان به سه دسته تقسیم کرد های ساعدی استحاله را می اندر داست

شود؛  در این حالت شخصیت دچار رفتارهای حیوانی می. که در حد مسخ انسان به حیوان است: ی جسمی استحاله -4

-249: 4913ساعدی، .)شود مانند آنچه در داستان هفتم موسرخه با آن مواجه شد که در ادامه به آن پرداخته می

432.) 

دست و پاهاشم یه جوری : زمینی از جیبش در آورد و گذاشت دهن موسرخه و گفت سماعیل دوتا سیبا

 .شده
. ی خرس، یه خرس حسابی شده پنجه: پسر مشدی صفر دست موسرخه را گرفت و نگاه کرد و گفت

 (431: همان)
که خود را نبازد دچار جنون  این شود، فرد برای در اثر فشارهای روانی که بر شخصیت وارد می: ی ذهنی استحاله  -2

مشد حسن بر اثر فشار ناشی از مردن گاو مورد . رخ داد عزادارن بیلشود؛ مانند آنچه برای مشد حسن در داستان چهارم  می

 .خورد کشد و علف می پندارد و مانند گاو نعره می شود و خود را گاو می اش، دیوانه می عالقه

ی له شده  علوفه. گوش تا گوش جلو تیرک نشسته بودند تماشا کردمشدی حسن برگشت و مردها را که 

 (410: همان. )اش آویزان بود از لب و لوچه
دهد که منجر به تغییر جایگاه اجتماعی و یا خلقیات  به صورت ناگهانی در شخصیت رخ می: ی شخصیتی استحاله -9

در . ، رخ داد(34-63: 4932ساعدی، )دندیلموعه داستان شخصیت اصلی داستان است؛ مانند آنچه در داستان عافیتگاه از مج

ی  شناسی خارجی است که پس از سه ماه اقامت در منطقه ی زبان که مأمور یک م سسه« کاف»این داستان شخصیت 

 .شود کشد و تبدیل به یک جاشو و ماهیگیر می دشتستان، دست از کار خود می

 خشم و حسرت -1-9

های ساعدی به سبب مشکالت گوناگون  های داستان شخصیت. ای دارد ساعدی جایگاه ویژه های حسرت و خشم در داستان 

که  های اطراف خود همواره یا دچار حسرتند که چرا از آن برخوردار نیستند و یا آن فرهنگی و اقتصادی نسبت به پدیده

نشینی  شباز مجموعه داستان  چترر داستان د. دهند دهند، واکنش نشان می خشمگینانه نسبت به آنچه ندارند و یا از دست می
ساعدی . شاهد خشم یک کارمند خرده پا نسبت به کار و شخصیت خودش هستیم( 91-93: 4931ساعدی، ) با شکوه

ی ساعدی،  های مورد استفاده ها و تیپ بیشتر شخصیت. بیند ها می ها را در نا به جایی و تعلیق آن پریشی آدم های روان ریشه

های اجتماعی و کارکردهای بد نظامات اقتصادی و  نان، کودکان و نوجوانانی هستند که در اثر گسیختگی شیرازهمردان و ز

 .کنند ی شهرها در فقر و فالکت جان میاند و در حاشیه اجتماعی، از خانه روستاها کنده شده
ی ا، از مرزهای تثبیت شدهاجتماعی خشونت جامعه بر روح مردم خرده پ –ساعدی برای نشان دادن آثار روانی 

ی ایرانی، به نوعی سوررئالیسم یا رئالیسم  مانده ی عقب های اسرارآمیز جامعه گیری از پدیده گذرد و با بهره گرایی درمی واقع

شوند، به  انگیز می نمایند که هراس های او، حوادث واقعی چنان غیرعادی می ی داستان در فضای غمگنانه. رسد جادویی می

ها  در این نوع داستان. جوید رسد نویسنده، علّت مسائل و مشکالت اجتماعی را در ماوراءالطبیعه می که گاه به نظر میطوری 

 .آفریند آمیز، فضایی مشکوک و ترسناک می ساعدی برای رسیدن به نتایج تمثیلی، با کمک عوامل ذهنی و حسی اغراق

 (:موسرخه)ی داستان هفتم عزاداران بیل  خالصه -9
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وی دچار . های دوم، چهارم و پنجم این مجموعه نیز حضور دارد موسُارخه از ساکنان بیل است و شخصیتی است که در داستان

ی او، مانند یک «گشنمه، گشنمه»شود و فریاد  بیماری عجیبی شده است و پیوسته در حال خوردن است و هرگز سیر نمی

ظاهر موسرخه . اند از سر بیل افتاده« بال»اهالی بیل به فکر کم کردن این . شود بند هولناک در طول این داستان تکرار می ترجیع

گیرند که موسرخه را در  ها در ابتدا تصمیم می بیلی. ی خرس شده است اش شبیه پنجه هم تغییر کرده و پشم درآورده و پنجه

شود، او را در بیرون از  اش تمام می ذوقهآسیابی مخروبه حبس کنند و برایش آب و نان ببرند، اما پس از چند ساعتی که آ

این . کند بندد اما باز هم فرار می برند و پایش را می گیرند و به آسیاب می او را دوباره می. یابند ها می آسیاب در حال صید ماهی

ها  سیدآبادی. کنند د رها میزار سیدآبا گیرند که این بال را به آبادی دیگری ببرند و شبانه او را در یونجه ها تصمیم می بار بیلی

مردم آنجا . رساند کند و خودش را به روستای میشو می آباد ببرندش، اما موسرخه فرار می کنند تا به حسن هم او را سوار االغ می

اره به بیل شناسد و او را دوب ها موسرخه را می آبادی یکی از خاتون. برند آباد می کنند و به روستای خاتون هم او را سوار گاری می

موسرخه در شهر چهار دست و پا . گیرد که موسرخه را به شهر ببرند در نهایت اسالم، مغز متفکر بیل، تصمیم می. گرداند بازمی

در . بلعد ریزند و موسرخه همه را می اش می ها پوست میوه و نان و کاغذ باطله و آشغال در مقابل بچه. خزد در میدان شهر می

 .رسد اندازد جلوی موسرخه و داستان به پایان می رسد و چهار تا موش مرده را می د چاقی از راه میی پایانی، مر صحنه

 :بررسی ساختاری داستان موسرخه -1

  (Plot)پیرنگ -1-4

برساخته بودن سیر حوادث و )انواع پیرنگ را پیرنگ بسته . ی روابط علت و معلولی است پیرنگ سیر حوادث داستانی به عالوه

( ی قطعی و محتوم روند طبیعی سیر حوادث و نرسیدن به نتیجه)و پیرنگ باز ( ی قطعی و محتوم ن به نتیجهرسید

ای که در باال از داستان موسرخه ارائه شد، روابط علت و  بر این اساس اگر به خالصه( 463-432: 4963میرصادقی، )اند برشمرده

 :توان این گونه برشمرد ها را می این چرایی. ایم م، به پیرنگ داستان دست یافتهها را بیفزایی ها و چرایی معلولی یا همان انگیزه

 شود؟ ناپذیری می چرا موسرخه دچار این وضعیت سیری -

 گیرند او را از روستا بیرون بیندازند؟ ها تصمیم می چرا بیلی -

 اندازند؟ چرا مردم روستاهای اطراف موسرخه را از روستاهایشان بیرون می -

 جا رها کند؟ گیرد موسرخه را به شهر ببرد و آن را اسالم تصمیم میچ -

ها  توان پیرنگ داستان موسرخه را به تمامی یافت؛ اما اگر در جواب این سوالها می ها آن با یافتن پاسخ این پرسش

یرنگ باز دارد و در نهایت باید بگوییم که داستان پ( که در مورد سوال اول و آخر این گونه است)پاسخ مشخصی نداشته باشیم 

دیگر این   مانند چند داستان)داستان موسرخه از نظر پیرنگ . رسد که البته همین گونه است ی قطعی و محتوم نمی به نتیجه

رساند و این  گیری دقیق نمی ی نهایی برای نتیجه دارای پیرنگ باز است و در پایان داستان، مخاطب را به یک نقطه( مجموعه

 .رسد ب است که بر اساس دقت نظر و ظرفیت ذهنی خود به دریافتی از داستان میخود مخاط

« بعد چه خواهد شد؟»باید گفت که تعلیق این داستان از نوع ( به عنوان یکی از عناصر اصلی پیرنگ)ی تعلیق  درباره

که )ی موسرخه  دن به دلیل استحالهدر واقع مخاطب، داستان را نه برای پی بر(. «چه شد که این طور شد؟»و نه از نوع )است 

 .کند ، بلکه برای پی بردن به سرنوشت موسرخه دنبال می!(ها اهمیتی ندارد گویا برای هیچ کدام از شخصیت

 حاال میگین چیکارش کنیم؟: مشدی بابا گفت
 .من که عقلم قد نمیده، همچی دیده بودیم و این یکی مونده بود: کدخدا گفت

 ترکه؟ جوریه که نمی چه: پسر مشدی صفر گفت
ساعدی، )بینین؟  بینین؟ دهنشو می ایی پیدا کرده؟ چشماشو می چه قیافه: ای کرد و گفت عبداهلل سرفه

4913 :431) 
  (Character)پردازیشخصیت و شخصیت-1-1
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کدخدا اسالم، مشدی بابا، پسر مشدی صفر، مشدی صفر، اسماعیل و عبداهلل و . موسرخه شخصیت اصلی این داستان است

های شهر،  آباد، سیدآباد، گداخانوم و زنان و مردان و بچه های بیل، حسن ها و بچه های فرعی این داستان هستند و زن شخصیت

 .همگی سیاهی لشکر هستند

او را در ابتدای داستان به . توان گفت موسرخه تنها شخصیت پویای این داستان است بندی دیگر می بر اساس تقسیم

تغییر وجودی او که در ابتدای داستان شروع شده است در پایان داستان . م و در پایانی داستان به شکلی دیگربینی شکلی می

در اثر فقر و نداری، به جانوری « موسرخه»شود؛  ی جسمی می شود، موسرخه در این داستان دچار استحاله کامل می

آید و قحطی و  و مصیبت درمی« بال»خود به صورت یک خورد تا جایی که  شود، همه چیز را می ناپذیر تبدیل می سیری

زیرا . های حاضر در داستان را باید شخصیت ایستا دانست به جز موسرخه تمامی شخصیت. کند گرسنگی مردم را کامل می

 .کنند کدام تا انتهای اثر تغییری نمی هیچ

ی یه خرس  خرس، پنجهی یه  شده پنجه»: پسر مشدی صفر دست موسرخه را گرفت و نگاه کرد و گفت

 «.حسابی
موسرخه که دهانش خالی « ».خوره یه ماه دیگه هیچی تو بیل پیدا نمیشه همچی که می»: اسالم گفت

 (.439-431: همان.  )گشنمه، گشنمه»: شده بود نعره کشید
ساعدی با . اند ها درونی آشفته دارند، بسیار باورپذیر و منطقی تصویر شده که شخصیت در این مجموعه با وجود این

زند و دیالکتیک تاثیر و تاثر متقابل  ها و فضاسازی وهمناک، میان جهان بیرون و دنیای درون پل می روایت کنش شخصیت

 .کند ها را بیان می پدیده

های داستان ارائه  ، توصیف چندانی از ظاهر شخصیتعزاداران بیلهای  ساعدی در این داستان نیز مانند دیگر داستان

ساعدی . ها بیانگر شخصیتشان است وگوهای آن ها فقط با یک اسم در داستان حضور دارند و گفت شخصیت. دکن نمی

های آن شخصیت، تصویری از او در  گذارد تا هر کس بر اساس دیالوگ ی خواننده می هایش را به عهده ی آدم تصویرگری چهره

پردازی نمایشی  های این مجموعه، شخصیت ی داستان نند همههای ساعدی در این داستان ما پردازی شخصیت. ذهن خود بسازد

های تئاتری و  توان در فعالیت پردازی را می ی ساعدی از این نوع شخصیت ی استفاده ریشه. هاست بدون ورود به درون شخصیت

ها  و از رهگذر دیدنیاست را ننویسد « شنیدنی»یا « دیدنی»قلم ساعدی عادت کرده بود جز آنچه . نامه نویسی او یافت نمایش

 .ها را نمایش دهد درون انسان

 (Setting)صحنه و توصیف صحنه-1-9

، رویکردی مینی (پردازی مانند شخصیت)ساعدی در زمینه توصیف نیز . توصیف صحنه در عزاداران بیل چندان پر رنگ نیست

محدود و نزدیک به  عزاداران بیل،های  انها در داست صحنه. شود مالیستی دارد و چندان حضور نویسنده در متن احساس نمی

ها جست و جو  های این مجموعه، تصویر ارائه شده از بیل را باید در کل داستان با توجه به پیوسته بودن داستان. هم هستند

یل است ها که روستای ب ی رخ دادن داستان گویا صحنه. شود کرد؛ زیرا در یک داستان توصیف چندانی از فضای روستا ارائه نمی

درخت بید   .شوری، درخت بید و استخر سنگ سیاه مرده: تنها یک مکان ویژه دارد که از مجاورت سه عنصر شکل گرفته است

در داستان دوم اکثر . توان قدری آرامش داشت جا می در این روستا جایی برای اجتماع اهالی روستا و محلی است که در آن

زیر بید ایستادند و چند دقیقه در گوشی حرف زند و بعد اند یا در کنار استخر،  اهالی یا در کنار درخت بید جمع شده
دهد،  شوری رخ می گویا بیشتر حوادث در این مجموعه داستان در مجاورت سنگ سیاه مرده. (99: همان)آمدند طرف مردها 

ن نمونه در داستان سوم، ننه فاطمه، برای ها این سنگ سیاه حضور دارد، به عنوا توان گفت در اکثر داستان به صورت تقریبی می

لرزید نشست  در حالی که از وحشت میکاهش ترس و وحشتش به درخت بید و سنگ سیاه مرده شوری پناه آورده است، 
ی جالب توجه این است که این سه عنصر، یعنی  نکته (.11:همان)روی سنگ سیاه مرده شوری و تکیه داد به درخت بید 

ها رخ  وری و استخر و درخت بید هر سه در مجاورت هم قرار دارند و اکثر حوادث داستان در کنار اینسنگ سیاه مرده ش

بیل زیر »: در داستان ششم ساعدی برای توصیف بیل از عنصر استخر بهره جسته است و این گونه توصیف نوشته است. دهد می

ای آسمان را نگاه  پریده، مثل چشم مرده ها و زیر مهتاب رنگ هرویشان و استخر بزرگ از وسط خان ها، باغ اربابی روبه پای آن
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ای  ی اول، تقریبا هیچ توصیف صحنه در سه صفحه. در داستان هفتم، توصیف صحنه خیلی کم است( 436: همان)« .کرد می

 :شود ها به آسیاب خرابه و در این صحنه به یک توصیف مختصر اکتفا می نداریم تا ورود شخصیت

ماندة  بود روی دیوارها که هنوز از ته بود و آفتاب افتاده  و پیکر حسابی نداشت، سقفش ریخته آسیاب در 
 (430: همان. )زد آرد سفیدی می

ها هجوم بردند و پر شدند  موش. ها را دید با دهان پر بلند شد و با لگد افتاد بجانشان موسرخه که موش
ن را برداشت و برد گذاشت روی تابوت و خودش هم ی نا ی هویج و کیسه موسرخه کیسه. توی پیت خالی

صدایی شنیده . موسرخه از جویدن بازماند و گوش داد. ماه که درآمد داخل آسیاب را روشن کرد. نشست
 (435: همان. )زدند ها که رفته بودند توی پیت و دیوارها را با اشتها لیس می جز صدای موش. شد نمی

« .دیدند ها خرت وپرت داخل آسیاب را واضح می سرشان بود و آن ماه درست باالی. همه وارد شدند 
 (433: همان)

« شد که چند نفر رفتند و موسرخه را آوردند ی قرمز مغرب داشت پنهان می حاشیه. مردها بلند شدند»
 (159: همان)

 (151: همان. )درخشید آفتاب زده بود و خرمن می»
به پسر مشدی صفر و چشم دوختند به آسیاب خرابه که باد کدخدا و مشدی بابا و اسماعیل پشت کردند  

 (. 155: همان. )کوفت اش را به هم می وزید و در شکسته می
ها  ها از آرایه طور که مالحظه شد، توصیفات تا پایان داستان تقریباً ساده هستند و ساعدی برای توضیح صحنه همان

ها  نامه گر توضیح صحنه در نمایش زبان عامیانه نزدیک هستند و تداعی توصیفات عموما ساده و به. بهره چندانی نبرده است

 .است

 وگونویسی گفت -1-1

وگوها به زبان امروز بسیار  ی نگارش گفت شیوه. وگوها به صورت ساده و روان است در مجموعه داستان عزاداران بیل، گفت

ه برای موسرخه رخ داده و اهالی روستا از آن به عنوان بال یاد در داستان مورد بحث در این مقاله با وجود اتفاقی ک. نزدیک است

 .وگوها خالی از تنش و ناراحتی است کنند، اما گفت می

 چی کارش بکنیم؟: کدخدا گفت
بینم یه ماه یگه همه مون باید راه بیافتیم بریم گدایی تا بتونیم شکم  کنم می حساب که می: اسالم گفت

 .اینو سیر کنیم
 (439-431: همان)من برم گدایی و بدم این بخوره؟ : فتمشدی بابا گ
وگوهای سرد و سرراستی با یکدیگر دارند و در تمام مجموعه فقط یک بار در داستان پنجم  عموما گفت عزاداران بیل

. گیرد شکل می آبادی ی لفظی کوتاهی بین عباس و پسر مشدی صفر، بر سر سگ خاتون مشاجره( 411-463: 4913: ساعدی)

ی بعد  دفعه. کند گوید و آن یکی تایید می این یکی می. تنش مستثنی نیست های بی ی این دیالوگ داستان موسرخه نیز از قاعده

ها نیز در گفتگوها تردید و ترس خود را در برابر مشکل موسرخه بیان  اکثر شخصیت. کند گوید و این یکی تایید می آن یکی می

دهد و قدرت  تنها اسالم است که با قطعیتی نسبی، نظرات محکمی می. گشایند ی را نمیشان گرههای کنند و در واقع با گفته می

 .کند وگوها کسی در برابر نظرات اسالم مقاومت نمی در گفت. گیری دارد تصمیم

 کنی؟ حاال چیکارش می: کدخدا به اسالم گفت
 .در بره طناب الزمه، یه دونه طناب بیارین که ببندیم و نتونه: اسالم گفت

 .کنه بندیم و اونم فوری بازش می ما می. کنه طناب که کاری نمی: پسر مشدی صفر گفت
 (433-433: همان. )بندیمش که نتونه واز کنه طوری می: اسالم گفت

 (Perspective)انداز دیدگاه یا چشم -1-0
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اگرچه راوی ممکن . نگریم ینی از روایت را میانداز، زاویه دید یا چشمانی است که ما از منظر آن، هر بخش مع دیدگاه یا چشم

 بین صدای روایت 4از منظر ژنت. ها باشد تواند متعلق به دیگر شخصیت ی دید می است در حال گفتن داستان باشد، زاویه

(Voice of narrative) و منظر روای (Scene of narrative) ی  ژنت میان کسی که بازگو کننده. تفاوت وجود دارد

سازی را  ی کانونی او برای رفع ابهام در این تحلیل، نظریه. شود ی رویدادها ست، تمایز قائل می ها ست و کسی که بینندهرویداد

 :تواند داشته باشد ی مختلف می کند که به نظر او سه گونه مطرح می

ها، خواننده  خصیتدر این حالت راوی با نفوذ به ذهن ش(: (Zero Focalizationسازی صفر درجه  کانونی -1-3-4 

 .گفتند می« سوم شخص دانای کل»ی روایتگری  در گذشته به این شیوه. کند ها آگاه می را از افکار و احساسات آن

ها، چهارچوبی  در این حالت ذهنیات یکی از شخصیت: (Internal Focalization)سازی درونی  کانونی -1-3-2 

در گذشته به این . ذهنیات همین شخصیت برای خواننده قابل درک است برای روایت شدن دارد و روایت صرفا بر مبنای

 :شود سازی خود به سه دسته تقسیم می این نوع کانونی. گفتند می« اول شخص»ی روایت  شیوه

در این حالت فقط یک شخصیت روایت داستان را بر عهده : (Fixed Canonical) سازی درونی ثابت کانونی( الف 

 .دارد

در این حالت بیش از یک شخصیت روایت را بر عهده : (Variable Canonical) سازی درونی متغیر کانونی( ب

 .کنند دارد و هرکدام بخشی از داستان را بیان می

در این حالت چند شخصیت، داستان را روایت : (Multiple Canonical) سازی درونی چندگانه کانونی( پ

 .کنند از منظر خود بیان میکنند و هرکدام به نوبت داستان را  می

 

gérard genette 1. 
ها برای خواننده به نمایش  در این حالت، رفتار و گفتار شخصیت: (External Focalization)سازی بیرونی کانونی -1-3-9

یا « ینیسوم شخص ع»در گذشته به این حالت روایتگری . ها بازگو شود که افکار و احساسات درونی آن آن شود بی گذاشته می

 .گفتند می« نمایشی»

زمینی از جیبش درآورد و گذاشت دهن  اسماعیل کوزه آبی که دستش بود داد به عبداهلل و دوتا سیب
 .خوبه، اینجا براش خیلی خوبه: موسرخه و گفت

 اما اینجا که سقف نداره مشد اسالم؟: مشدی بابا کیسة پر هویج را گذات کنار دیوار و گفت
 .تونه دربره ها بلنده نمیدیوار: اسالم گفت

مشد اسالم، این در که چفت و بست حسابی نداره، چه کارش : کدخدا درشکسته را امتحان کرد و گفت
 (430: همان)کنی؟  می

ها به عنوان راوی و شخصیت حضور  هایی که راوی در آن نخست داستان: کند ژنت راوی را به چهار دسته تقسیم می

ها، چهارم  ها ست، سوم راوی به عنوان راوی حضور دارد نه یکی از شخصیت ه راوی، یکی از شخصیتهایی ک ندارد، دوم داستان

 .راوی به عنوان راوی و شخصیت در داستان حضور دارد

زاویه دید نمایشی است؛ و بر مبنای نظر ژنت،  عزاداران بیل،های  ی داستان زاویه دید داستان موسرخه مانند همه

سازی بیرونی صورت گرفته است، نویسنده در این مجموعه داستان به عنوان راوی حضور دارد و فقط  نونیی کا روایت به شیوه

در این زاویه دید نویسنده برای تجزیه و تحلیل روانی و . کند ها بازگو می داستان را بدون بیان افکار و احساسات شخصیت

داستان . کنند بپردازد ها فکر می د به تشریح آنچه شخصیتتوان های داستان اختیار ندارد و نمی خصوصیات خلقی شخصیت

ها؛ درست همان طور که بر  ی اعمال و رفتار قابل رویت و تصویرپذیر شخصیت دهنده وگوست و نشان تقریبا یکپارچه گفت

 .بینیم ی تئاتر از بازیگران میصحنه

 (Theme)مایه درون -1-1
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مایه تمام عناصر داستان را  درون»دانیم که  خواهد بگوید؟ می ویسنده چه میفکر اصلی و مسلط بر داستان موسرخه چیست؟ ن

ها،  توانیم با بررسی دقیق تمام عناصر داستان و کشف کردن روابط آن از این رو می( 14 :4963میرصادقی، )« .کند انتخاب می

-همچون، چرا نویسنده این روستا را هایی  پرسش. ی داستان است مایه به یک ساخت کلی برسیم که ستون فقرات آن، درون

ها از  است؟ چرا این شخصیت ی داستان خود انتخاب کرده  به عنوان صحنه -روستایی که ساکنان آن دچار فقر و جهل هستند 

رسد؟  های مردم همیشه به بن بست می حل زنند؟ چرا راه گونه حرف می آیند؟ چرا این پس حل کردن مشکالت خود برنمی

 .گشا باشد ر این زمینه راهتواند د می

جایی که پیرنگ این داستان از نوع پیرنگ باز است، علت رخ دادن حادثه برای مخاطب پوشیده است؛ اما با  از آن

با برداشتی ناتورالیستی . ی داستان اظهار نظر کرد مایه ی درون توان درباره ی داستان، تا حدی می دهنده بررسی عناصر شکل

تمام اهالی بیل پس از . ض شدن بیماری بر موسرخه شاید به خاطر ناپایداری انسان و آزمندی او باشدتوان گفت، عار می

کدام در پی درمان یا یافتن علت استحاله در موسرخه   ی موسرخه فقط به دنبال رهایی از شر این بال هستند و هیچ استحاله

 .نیستند

ی نادانی و خرافه دانست و  فتاری آدمی و جوامع سنتی در چنبرهتوان، روایت گر ی داستان موسرخه را می مایه درون

  «.آزمندی و جهل مشکل بزرگ انسان است

 :گیری نتیجه.0

گیرد که عناصر وهمی و خیالی  هایی قرار می ی داستان اگرچه داستان موسرخه در مجموعه داستان عزاداران بیل، در دسته

ی هماهنگی دارد و این امر برخاسته از  های این مجموعه ی کامال با دیگر داستانپررنگی دارند، از لحاظ تمامی عناصر داستان

 .هایش خلق کرده است ای است که ساعدی برای خلق داستان ذات این مجموعه داستان و بستر یکپارچه

حرص و  نویسنده در این داستان با استفاده از عناصر اسرارآمیز به مضامینی همچون ناپایداری انسان، آزمندی و

ساعدی با بهره گرفتن از . است ناپذیر انسان با محیط خود پرداخته  اخالقی و کشمکش پایان طمع، درگیری آدمی با جهل و بی

 .روزگار خود را نقد کند  کند مردم و جامعه ه است، سعی مییک بیماری ناشناخته که به صورت ناگهانی بر موسرخه عارض شد

توان  های دیگر مجموعه داستان عزاداران بیل و برخی دیگر از آثار ساعدی می داستانبا نگاهی به داستان موسرخه، 

مشکالت . به آثار خود راه داد« ها معرفی دردها و مرض»پزشکی را صرفا در حد  های روان پزشکی بود که آموزه گفت او روان

. فایده است ها بی انند و یا تالش برای مداوای آنم باقی می های او معموال ناشناخته و حل نشده  ها در داستان روانی شخصیت

ی ساعدی دانست  زند و شاید این مسئله را بتوان تاثیرپذیری از روح زمانه گوید و حرفی از درمان نمی ساعدی فقط از دردها می

و ماوراءالطبیعه، خشم  هایی چون طبیعت ساعدی راوی ترس انسان از ناشناخته. گیرد کار پیشی می که بیان اعتراض، بر ارائه راه

 .انسان از شرایط زندگی پردردسر شهری و ناکامی انسان در تغییر شرایط است

 :منابع

 :هاکتاب

 نگاه: تهران. چاپ سوم. عزاداران بیل(. 4913. )ساعدی، غالمحسین .4

 امیرکبیر: تهران. چاپ دوم. دندیل(. 4932. )ساعدی، غالمحسین .2

 نیل: تهران. چاپ سوم. اله، آی باکالهک آی بی(. 4934. )ساعدی، غالمحسین .9

 قطره: تهران. چاپ اول. ترس و لرز(. 4933. )ساعدی، غالمحسین .1

. چاپ اول. بختک نگار قوم، نقد آثار غالمحسین ساعدی از نگاه نویسندگان(. 4933(. )گردآورنده)سیف الدینی، علیرضا  .3

 نشر اشاره : تهران

 شفا : تهران. چاپ دوم. عناصر داستان(. 4963. )میرصادقی، جمال .6

 چشمه: تهران. نویسی ایران صد سال داستان(. 4931. )میرعابدینی، حسن .3

 کتاب خورشید: تهران. چاپ سوم. هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی(. 4933. )میرعابدینی، حسن .3
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 روزگار : انتهر. های غالمحسین ساعدی ی داستان نقد و تحلیل و گزیده(. 4934. )پور عمرانی، روح اهلل مهدی .3

10. Genette, Gerard.(1980). Translated by Jane E Lewin. Narrative Discourse. New York: 

Cornell University 
 :مقاالت

مجله دانشکده . «های غالمحسین ساعدی بازتاب رئالیسم جادویی در داستان»(. 4933بهار . )سیدان، مریم. پورنامداریان، تقی -4

 61-13. 61ی  شماره. 43سال. نسانیادبیات و علوم ا

زبان و ادبیات فارسی  های پژوهش. «رئالیسم جادویی در آثار غالمحسین ساعدی»(. 4933زمستان . )مسجدی، حسین -2

 411-39. 1شماره. ی جدید ، دورهدانشگاه اصفهان -ی ادبیات و علوم انسانی دانشکده( پژوهشی-علمی)
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 !آسمان آبی یا سبز؟
 یمحمد رسول حاج

 نریمان محمدی گلباغی    

 کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی از دانشگاه عالمه طباطبایی

 صفایی علی شیخ                                                                                                                               

 چکیده

برخالف رنگ آسمان که آبی می باشد،آسمان  رهایی که در زیر مجموعه ایران قدیم بوده اند،در ادبیات کهن ایران و تمام کشو

که اول بنابر اعتقادات مذهبی و ،است عمده صورت گرفتهاین انتخاب رنگ به چند دلیل .با رنگ سبز نشان داده شده است

ین رنگ سبز،رنگ عالیترین مرتبه عرفانی بوده می دانسته اندو همچن( ص)عرفانی بوده،که رنگ سبز را نماد سادات و پیامبر

آبی بوده است ولی نه با  واژهبنابراین .شناخته،و نامیده می شود«به»واژه آبی نام میوه ای بوده است که درحال حاضربه نام. است

ت و دامنه در زیر مجموعه رنگ سبز قرار می گرفته است و نوعی رنگ سبز شناخته می شده اسرنگ آبی  کنونی آن و مفهوم

همچنین  قرآن رنگ سبز را یکی از رنگ های بهشت معرفی کرده است و .رنگها در چند مادر رنگ اصلی محدود می شده است

استعمال رنگ آبی به جای سبز و برعکس درحال حاضر در برخی از مناطق کشور و حتی کشور های همسایه نیزصورت می 

 .گیرد

 .چرایی استعمال های مختلف، زبان ها، نمادین رنگ، رنگآسمان، آبی،سبز، ارزش : ها کلیدواژه

 :مقدمه

همیشه به محیط پیرامون خویش توجه  -اعم از شعر و نثر -های ادبی خویش شاعران و نویسندگان از دیرباز در آفرینش

یرامون خویش توجه زبان نیز به محیط پ شاعران و نویسندگان فارسی. در ادبیات فارسی نیز این امر مشهود است. اند  داشته

در . اند اند و عناصر طبیعت را به استخدام کالم خود درآورده اند و از ارکان طبیعت در پدید آمدن آثار خویش الهام گرفته نموده

آسمان به . اند همیشه مورد توجه قرار گرفته...شعر فارسی به طور اخص، عناصر طبیعت مثل کوه، دریا، گل، درخت و آسمان و

از رودکی، پدر شعر . های شعر فارسی حضوری چشمگیر داشته است ترینِ این عناصر، همیشه و در تمام دوره از مهم عنوان یکی

 :خورد گیری از عناصر طبیعت به چشم می سرایان، این بهره فارسی گرفته تا حافظ، سرآمد غزل

 (.422رودکی، ش:)نک.«ماه سوی آسمان آید همی/ ماه میر است و بخارا آسمان»:

 (119حافظ، غزل:)نک.«تکیه آن به که بر این بحر معلّق نکنیم/ شکند آسمان کشتی ارباب هنر می»:

 :گوید و صائب گه می

 (.4331صائب، غزل:)نک.«چرا هر شب ز انجم داغ، چرخ نیلگون سوزد/ اگر نعلش در آتش نیست از خورشید رخساری»:

شود که شاعران ادب  دانیم، چطور می یّت که ما رنگ آسمان را آبی میاما س الی که مطرح است، این است که برخالف این واقع

 : اند؟ برای نمونه به ابیات زیر توجّه کنید دانسته(خضرا -اخضر)فارسی در برخی از اشعار خود، رنگ آسمان را سبز

 (. 393مس، غزلدیوان ش:)نک«موجی برآید ناگهان، بر گنبد خضرا زند/ پیدا شود سرّ نهان، ویران شود نقش جهان»:

 (.سعدی، قصیده پنجم، در وصف بهار:)نک.«بس که از طرف چمن ل ل  الال برخاست/ طارم اخضر از عکس چمن حمراء گشت»:

 (.1حافظ، غزل:)نک.«هستند غرق نعمت حاجی قوام ما/ دریای اخضر فلک و کشتی هالل»:

ها در گذشته دچار  براستی آیا انسان. کنیم عر بنام اکتفا میو از این دست ابیات بسیارند که تنها به ذکر چند نمونه از چند شا

اند؟ آیا رنگی که ما امروزه آن را آبی توصیف  را از هم نداشته -خصوصاً سبز و آبی -ها اند و قدرت تمایز رنگ کوررنگی بوده

 اند؟  ا سبز بدانند تعّمدی داشتهشده است، یا اصالً در اینکه رنگ آسمان ر توصیف نمی -آبی -کنیم، در گذشته با این واژه می

این تعّمد از کجاست و به چه دلیل رایج شده است؟ در این مقاله سعی ما بر این است که بطور دقیق و خاص به این مسئله 

. متأسفانه تاکنون به شکلی دقیق و خاص به این مسئله پرداخته نشده است. بپردازیم تا پاسخی در خور عنایت برای آن بیابیم

ای موجز  زاده در مقاله البته آقای مهدی مهدی. اند مواردی که به این موضوع اشاره شده است، بسیار گذرا به مطلب پرداخته در
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های اساطیری و آیینی کاربرد  در این مقاله ریشه»است؛   این مسئله را مورد تحقیق قرار داده ((گنبد سبز فلک))تحت عنوان 

 (. 4931زاده،  مهدی:)نک«بیان شده است رنگ سبز به جای آبی بطور خالصه

 .تر به تبیین مسئله بپردازیم ما سعی داریم به شکلی کامل

 :فیزیک هادرعلم رنگ( الف 

تری نسبت به این  تر و صحیح پردازیم تا ادراک دقیق ابتدا برای آشنایی بیشتر با مفهوم رنگ از نظر علمی به این مسئله می

ای  وی مشاهده کرد که اگر تابه. بود( م4323-4612)ی رنگ، سر آیزاک نیوتن تحقیق علمی دربارهآغازگر ». پدیده داشته باشیم

ی  ها به صفحه شود، و اگر این تابه ای رنگین از منشور خارج می به منشوری مثلث القاعده بتابد، تابه( نور سفید)از نور خورشید

نیوتن از . آیند رنجی و قرمز، به همین ترتیب بر صفحه پدید میبنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نا: سفیدی بیفتند، هفت رنگ

های  و تجزیه ناپذیرند و نور سفید مخلوطی از این رنگ ((های اساسی رنگ))های طیف مرئی تحقیقات خود نتیجه گرفت که رنگ

از اختالف طول موج یا  های طیف با یکدیگر، برخاسته اما تحقیقات پس از نیوتن نشان داده است که تفاوت رنگ. اساسی است

 (.631: 4936انوشه، :)نک.«ها است بسامد آن

ها به  توان از اختالط اضافی آن ها را می های اولیه طیف نور سفید، سه رنگ وجود دارد که بسیاری از رنگ در میان رنگ»

اساسی ))یا  ((اصلی))های  ه رنگک( یا بنفش مایل به آبی)ها عبارتند از قرمز، سبز و آبی های مناسب به دست آورد و آن نسبت

 (631، 4936همان:)نک«نام دارند ((اضافی

شود، قسمتی  ی رنگ ظاهری اشیاء باید گفت که اگر نوری بر شیئی غیر نورانی بیفتد، بخشی از آن منعکس می درباره»پس 

شعاع تابش، و به اینکه تا  و رنگ ظاهری هر شیئی مربوط است به ترکیب طیفی. کند گردد، و بقیه از شیء گذر می جذب می

وقتی نور سفید بر شیئی بتابد، اگر آن شیء اصالً نور را باز . کنند شوند، یا گذر می های آن منعکس یا جذب می چه حد م لفه

نظر ی نور را از خود گذر دهد، بیرنگ به  شود، اگر همه ی نور تابنده را باز بتابد سفید دیده می نماید، اگر همه نتابد، سیاه می

اما اغلب . نماید ها را به یک نسبت منعکس نماید، خاکستری می ی طول موج رسد و اگر قسمتی از نور را باز بتابد ولی همه می

تابند و همین طول موج اخیر است که مشخص رنگ شیء  ها را بیش از دیگران باز می اشیاء چند طول موج و یکی از آن

 (.633-631: همان:)نک«است

رسد و نیز به  ای از نمود اشیاء و نورها است؛ که به ترکیب طیفی نوری که به شبکیه چشم می نگ در رؤیت، جنبهبنابراین ر 

 (.631: همان:)تغییرات این ترکیب طیفی در فضا و زمان بستگی داردنک

 :آسمانورنگسبزدرباورهایااساطیریوکتبقدیم(ب 

ه نسبت به رنگ سبز و همچنین رنگ آسمان، باورهای جالب و در خور یابیم ک با اندکی جستجو در کتب و باورهای قدیم در می

مثالً در قسمتی از بندهشن آسمان به شکل کره و به رنگ . کنیم تأملی وجود داشته است که برای نمونه به چند مورد اشاره می

 (. 32: 4931سعادت، :)نک.سفید توصیف شده است

ی مردمان و  و سبز رنگ توصیف شده است که از روشنی و سبزی آن نطفههمچنین در اساطیر زرتشتی آسمان بیشه مانند 

 (.33: 4933لی،احمدیان،  حسن:)نک.گاوان بوجود آمده است

ای چینی آمده است که در دریای خاور، جانوری به شکل گاو  در افسانه. رنگ سبز در باور کهن بیشتر ملل وجهی مثبت دارد»:

 (33: همان:)نک.«کند و به رنگ سبز زندگی می

در چین یک اژدهای سبز یا آبی نگهبان ربع شرق جهان و نماد بهاری بود که باران حاصلخیز کننده را با خود »:

های سبز یا  و مطابق دیدگاه صائبیان، معبد مختص به مشتری، سه گوشه و سقف هرمی دارد که آن را با سنگ( همان)«آورد می

 (.31: همان:)نک.پوشاندند ی ابریشمی سبز رنگ می و دیوارهای آن را با پارچهکردند  رنگ سبز شده به رنگ سبز بنا می

ی آسمان، کاربرد رنگ سبز به جای  های زیبای اساطیری درباره یکی از نمونه»:در مورد سبزی رنگ آسمان نیز باید افزود  که

شود که به  ن در هنر و ادب پارسی یافت میهایی از آ این پندار از اساطیر و کتب آسمانی نشأت گرفته و جلوه. رنگ آبی است

مردم دنیای باستان برای آسمان، جنس و رنگ خاصی در نظر داشتند، به اعتقاد . تدریج در ناخودآگاه مستمع نقش بسته است

 (.93: 4931زاده،  مهدی:)نک.«آنان آسمان دنیا، از جنس زمّرد و سبز رنگ بوده
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رداگرد جهان است و آن را در بر گرفته و جهان همچون انگشت است و انگشتری، و طبری نیز کوه قاف را کوهی دانسته که گ

این کوه قاف از زمّرد سبز است و با آسمان اول پیوسته است و خداوند از آن سوی کوه قاف مردمان و خالیق را آفرید و 

ترجمه تفسیر )ی کوه قاف دانسته استروشنایی خالیق از نور کوه قاف است و کبودی و سبزی رنگ آسمان را نیز به خاطر سبز

های غیب که جهان را دربردارد، سبز است، همه سبزتر و  و همچنین از نظر نجم الدین کبری، آسمان(. 4313: 4911طبری، 

 (.4933کریمی، :)نک.تر از آسمان دنیا صافی

 :ارزشمادیرنگسبزنزدمسلمانان(پ 

کنیم که رنگ سبز در اعتقادات ما به  سبز در نزد مسلمانان اشاره میدر ادامه مطالب فوق و در این قسمت به اهمیت رنگ 

به نکات جالبی پیرامون این رنگ ( ع)و روایات معصومین( ص)با مراجعه به احادیث پیامبر. باشد نوعی ارزشی نمادین را دارا می

پیامبر قبای دیبای سبز رنگی . دآم های پیامبر سفید بود ولی ایشان از لباس سبز خوشش می بیشترین لباس»:.خوریم برمی

این رنگ نماد صلح و حقیقت . پوشید رنگ سبز آن با سفیدی رنگ آن حضرت نمای جالبی داشت داشت و چون آن را می

خوانی، هنرمندان، لباس ائمه و فرزندان آنان را با رنگ سبز انتخاب  های تعزیه خوانی و شبیه بینم که در نمایش است؛لذا می

ادبیات فارسی سبزپوشان کنایه از زهّاد است، سبزپوشان بهشت کنایه از حوران بهشتی، سبزپوشان فلک کنایه از در . کنند می

 (.33: 4933زواره،  نساّجی:)نک«مالئک و سبزخوان کنایه از آسمان است

های سفید و سبز و  امههای مورد قبول و پسندیده است چراکه پیامبر نیز در معراج از میان ج سبز در باورهای اسالمی از رنگ

لی،احمدیان،  حسن:)نک.اند ی سفید و سبز را برگزید و رنگ سبز را رنگ عالی همّتان و زنده دالن دانسته سیاه و سرخ، جامه

4933 :31.) 

 ترین معانی عرفانی است و به این صورت به ویژه در اطراف نام حضرت تجلی ی عالی در ادبیات عرفانی، نماد سبز دربردارنده»

 (.33: 4933زواره،  نسّاجی:)نک.«خضر سبزپوش جاوید است. کند می

داند  قرآن مجید رنگ سبز را بیشتر، رنگ بهشتی می» :گوید کند و می زواره به رنگ سبز در قرآن مجید اشاره می آقای نسّاجی 

و  ((باغ))زیرا ویژگی مهم  توان فهمید؛ و این مطلب را از آیات مختلف قرآن که بهشت و فردوس را توصیف کرده است، می

های شفّاف و زالل دو برابر  ها عموماً سبز است و بازتاب این سبزینگی در آب ، درختان فراوان است و رنگ آن((بهشت))

 (.64-61: 4933زواره،  نسّاجی:)نک«شود می

 :ها اشاره شده اما آیاتی که به رنگ سبز زمین در آن

 4«.خداوند لطیف و آگاه است!کرد و بر اثر آن زمین سرسبز گشت؟ آیا ندیدی خداوند از آسمان آب نازل»

 2«.افروزید ی آن، آتش می همانکه برای شما از درخت سبز آتش ایجاد کرد و شما بهواسطه[خداوند]سبزی درختان؛ »

 :ها اشاره دارد آیاتی که به سبزینه

آب نازل کرد و از آن هر نوع روئیدنی بر آوردیم و از آن   او کسی است که از آسمان»:ی انعام نیز چنین توصیف شده که در سوره

 .«های متراکم خارج ساختیم هایی با دانه سبزینه

پادشاه . دید( ع)های سبز؛ این آیه مربوط به رویایی است که پادشاه مصر در زمان حضرت یوسف خوشه: سوره یوسف 19ی  آیه

ی خشکیده،  ی سبز و هفت خوشه خورند و هفت خوشه گاو چاق را میمن در خواب دیدم که هفت گاو الغر، هفت »: مصر گفت

ی پیشین است در مورد  ی آیه که در ادامه 16ی  و آیه. «دانید ی خوابم نظر دهید اگر تعبیر خواب می ای اشراف و اعیان، درباره

رسد و  ن حضرت در زندان میشود و خدمت آ است که بعد از آزادی مقّرب درگاه پادشاه می( ع)هم سلولی سابق حضرت یوسف

ها را  ی هفت گاو چاقی که آن یوسف، ای بسیار راستگو، درباره»: کند ی تعبیر خواب پادشاه اینگونه پرسش می از ایشان درباره

خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده، نظر دِه تا بسوی مردم باز گردم شاید از تعبیر خواب آگاه  هفت گاو الغر می

 .«شوند

                                                           
1

 63ییحج،آیهسوره
2

 81یییس،آیهسوره
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هایی از حریر نازک سبز و دیبای ضخیم  بهشتیان، لباس»: کند ی انسان، به لباس حریر سبز رنگ اهل بهشت اشاره می در سوره

 94ی  در آیه. 4«نوشاند به آنان می  ای پاکیزه اند و پروردگارشان نوشیدنی بر تن دارند و با دستبندهایی از نقره آراسته شده

به سبزی و خرّمی بهشت اشاره شده  61ی  ی الرّحمن، آیه بهشتیان اشاره شده و در سوره ی کهف به لباس حریر سبز سوره

 .  کنیم است و از این دست آیات در قرآن به وفور قابل مشاهده است که برای رعایت ایجاز به همین چند نمونه اکتفا می

 :هایمختلف هادر زبان توصیفرنگ(ت

در فرهنگنامه ادب فارسی ذیل . روند، جالب توجه است ها بکار می برای توصیف رنگ های مختلف هایی که در زبان بررسی واژه

ای برای سبز و آبی یا برای زرد و نارنجی ندارند،  ها واژگان جداگانه برخی زبان»: آمده است که "ها در ادب فارسی رنگ"اصطالح 

پیداست که زبان هر قومی . های گوناگون برف است تها برای رنگ سفید هفده واژه دارند که مبیّن وضعی درحالی که اسکیمو

 . تفاوت دارد -هایی از نظر طبیعت و افق سروکار داشته باشند که با چگونه رنگ -بسته به محیط جغرافیایی و اقلیم حیاتیشان

ناگون زیسته باشند، های رنگارنگ و ابرهای گو های سبز و کبود، در میان پرندگان و گل ی جنگل قومی که در کران دریا و کناره

ی  با قومی که در صحرای سوزان و میان خاک و غبار آفتاب سوزان زیسته و با جانوران بیابانی سروکار داشته باشد، دایره

زبانشان از  -کنند که در باالی نیل زندگی می -ی دنکا مثالً قبیله. هامتفاوت است واژگانی متفاوتی دارد و نیاز ایشان به انواع رنگ

ای  برای رنگ سربی دوازده نوع قائل هستند و برای هر کدام واژه -در شمال روسیه -ها بسیار غنی است و سموئیدها رنگنظر 

های اصلی  ی جاهلی، که برخاسته از محیط صحرا است، سیاه وسفید و زرد وقرمزوخاکستری ورنگ در زبان عرب دوره. دارند

 (.633: 4936انوشه، :)نک.«ان یافتتوان نش های دیگر به دشواری می وازرنگ.هستند

 44این فرضیه شامل یک فهرست جامع رنگی از . ای را ارائه کردند فرضیه 4363های برلین و کی در سال  دو دانشمند به نام

ه این دست. های مختلف باشد ها در زبان تواند بیانگر تمامی رنگ ای با تعداد کمتر می دسته با دسته 44دسته رنگ اولیهبود که 

ای، بنفش، سیاه، سفید و خاکستری است که این فرضیه را با  قرمز، سبز، آبی، زرد، صورتی، نارنجی، قهوه: ها شامل رنگ

زبان انجام  33از میان ( بطور تجربی)زبان دنیا به طور غیر علمی 21انتخاب این . زبان دنیا بیان نمودند 21گذاری رنگ از  نام

ی عمومی  بطور کلی برلین و کی دو فرضیه. های نوشتاری و از جوامع پیشرفته بودند از زبان زبان مورد مطالعه  21. شده بود

 :ها را ارائه دادند گذاری شده آن های اولیه و دسته های نام ی رنگ درباره

 (دسته رنگ44)ها وجود دارد یک فهرست جامع و در عین حال محدود، برای دسته رنگ .4

ها  به عبارت دیگر یک ترتیب تکاملی در تشکیل دسته. شوند یک ترتیب اجباری اضافه میهای اولیه در  در هر زبان، رنگ .2

 :باشد ها بصورت زیر می های اولیه برای تمام زبان این محدودیت و ترتیب اجباری برای رنگ. با پیشرفت زمان وجود دارد

 .باشند ها دارای رنگ سفید یا سیاه می زبان ی همه*

 .باشد رت رنگی بود، آن زبان دارای رنگ قرمز میعبا 9اگر زبانی شامل *

 (فقط یکی از آن دو.)باشد عبارت رنگی بود، آن زبان دارای رنگ سبز یا زرد می 1اگر زبانی شامل *

 .باشد های سبز و زرد می عبارت رنگی بود، آن زبان دارای رنگ 3اگر زبانی شامل *

 .باشد ی رنگ آبی میعبارت رنگی بود، آن زبان دارا 6اگر زبانی شامل *

 .باشد عبارت رنگی بود، آن زبان دارای رنگ قهوه ای می 3اگر زبانی شامل *

های بنفش، صورتی، نارنجی،  تواند دارای یکی از رنگ عبارت رنگی یا عبارات بیشتری بود، آن زبان می 3اگر زبانی شامل *

جراحی و :)نک.تحقیقات بعدی تصدیق و به اثبات رسیدباشد، که این دو فرضیه در  ها می خاکستری، و یا ترکیبی از آن

 (433-436: 4931همکاران، 

سومین . های سفید و سیاه هستند هایی برای رنگ ها دارای نام یزبان توان چنین گفت که در واقع همه بنابرآنچه گفته شد می

و پس از آن، زرد و سبز، آبی و قهوه ای به  سرخ است،/ شود قرمز های مختلف نامی برای آن یافت می رنگی که معموالً از زبان

 (.633: 4936انوشه، :)نک.شود ها نام گذاشته می هایی هستند که بر آن ترتیب ششمین و هفتمین رنگ

 :گیرینتیجه

                                                           
1

 21ییانسان،آیهسوره
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نخست باید به این نکته اشاره شود که اگر در اشعار قدیمی و کالسیک . توان گرفت از تمامی مطالبی که ارائه شد، نتایجی می

. ایم باشیم، در واقع توقع نابجایی داشته -شناسیم که امروزه همگی به خوبی می -ی آبی برای توصیف رنگی ارسی به دنبال واژهف

کدام از متون قدیمی و  از این روست که در هیچ.رفته است چراکه این واژه در قدیم برای توصیف این طیف رنگ به کار نمی

ی آبی در قدیم به معنای نوعی میوه که امروزه  شایان ذکر است که واژه. ان آبی را یافتتوان اصطالح آسم کالسیک فارسی نمی

اگر به فرهنگ معین مراجعه کنید خواهید یافت که یکی از معانی . گرفت شناسیم، مورد استفاده قرار می می((بِه))بیشتر به نام 

 (. ی آبی ، ذیل واژه24ص: 4932معین، :)نک.معنی کرده است ((سفرجل))یا  ((بِه))ی آبی را  واژه

، 2ج: 4923دهخدا، :)نک... تر از سیب به رنگ زرد پرزدار و از سوی دم و سر ترکیده یبزرگ میوه: یا در لغتنامه دهخدا داریم

 (. ی آبی ، ذیل واژه91ص

. شود تجزیه می(نسبتی +آب)کنیم، به شکل  از آن استفاده می -آبی-و این واژه ای که ما امروزه برای توصیف یک طیف رنگ

ها در زبان فارسی به  ها برای توصیف رنگ از این نوع واژه سازی. شود نسبت داده می -از لحاظ رنگی -یعنی آنچه که به آب 

و  ((فیروزه ای= ی+فیروز))،((نیلی= ی+نیل))،((قهوه ای= ی+قهوه))،((خاکستری=ی+خاکستر))مثل. توان اشاره کرد موارد بسیاری می

اند برای توصیف رنگ  که از قدیم مورد استفاده بوده -نیلی و فیروزه ای -جالب است که اتفاقاً همین کلمات اخیر. یگربسیاری د

ها آسمان با  اندازیم که در تمامی آن برای نمونه به چند بیت از اشعار کالسیک فارسی نظر می. اند آسمان نیز بسیار بکار رفته

ی فقدان  اند که البته همین امر نشان دهنده ها استعمال شده از همین دست کلمات در آن رنگی غیر از رنگ سبز توصیف شده و

 :برای رنگ در فارسی قدیم است "آبی"ی  واژه

 (.223، ص133عطار، غزل:)نک«گر یک خروش از دل پر غم برآورم/ در بحر نیلی فلک افتد هزار جوش»

 (.43االسرار، ص نظامی، مخزن:)نک.«بهشتتازه ترنجی ز سرای / بود در این گنبد فیروزه خشت»

 (.433، ص6عراقی، قصیده:)نک«یمینا زنند سنگ آزادی بر این نه کاسه/ از سر خون دو عالم بگذرند آزادوار»

 (.31، ص29حافظ، غزل:)نک«ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است/ غالم همت آنم که زیر چرخ کبود»

از آنجا که رنگ سبز و آبی بسیار به هم نزدیک و شبیه : این نکته نیز اشاره کرد کهتوان به  حال با توجه به مطالب باال می

این به معنی کور رنگ بودن . دیدند ها را در یک رده می دانستند و آن باشند، در گذشته این دو را چندان از هم متمایز نمی می

د گذشتگان در واقع محلی از اعراب نداشته است؛ نیز نه ها داریم، نز گذشتگان نیست، اما حساسیتی که ما امروزه نسبت به رنگ

به همین دلیل . نمودند های نزدیک به هم را به یک شکل توصیف می ها را با هم خلط کنند، بلکه رنگ به آن معنی که تمام رنگ

 . ها ابایی نداشتند از اینکه رنگ آسمان و یا حتی دریا را سبز توصیف کنند آن

 واژه یا–های دیگری  شود که پس چرا سبز را به رنگ چراکه در این صورت س ال دیگری مطرح می. نیستاما این تمام ماجرا 

نمودند؟ پاسخ این  دادند، و بیشتر آسمان را سبز توصیف می وردی، نیلی، کبود و فیروزه ای ترجیح میالج مثل -دیگری های

ر حقیقت، رنگ سبز آسمان از آن جهت مورد تأکید و استعمال د. نماید س ال نیز با عنایت به مطلبی که ارائه شد، آسان می

 -ترها در نزد مردم وجود داشته است و ما در متن مقاله بیشتر بوده که اوالً این ذهنیت که آسمان سبز رنگ است، از پیش

شود که  قرآن، باعث میاز طرفی، حسن همخوانی این رنگ با باورها و عقاید مسلمانان و تعالیم . به آن اشاره کردیم -قسمت ب

اگر توجه کرده باشید، واژه های توصیفی در اکثر قریب به اتفاق اشعار، . رنگ سبز به آسمان نوعی تقدّس و بزرگی بخشد

و برگفته از  -برای مونث، هر دو به معنی سبز: برای مذکر و خضرا: اخضر–باشند  که هر دو کلمه عربی  می((اخضر یا خضرا))

همین امر خود م ید این نکته نیز هست که اگر گاهی تعمدی در استفاده از رنگ سبز برای . المی هستندقرآن و فرهنگ اس

: مانند این بیت مشهور حافظ. شود، به خاطر بزرگی و قداست بخشیدن به آن یا استفاده کالمی از آن است آسمان دیده می

شود که گذشتگان ما  در نهایت باز هم تأکید می.«و هنگام دروی خویش آمد  یادم از کشته/ مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو»

 . اند اند، بلکه بسیار هم دقت نظر داشته نه تنها دچار کوررنگی نبوده

 .اند قدمی هرچند کوتاه برداشته باشیم امیدواریم در رسیدن به این نکته که، آسمان را بر چه اساس سبز یا آبی دانسته

 :منابع و ماخذ
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ی اصطالحات، مضامین و موضوعات ادب  گزیده)، چاپ اول، فرهنگنامه ادب فارسی(4936)، (به سرپرستی)حسنانوشه،  -(4

 .سازمان چاپ و انتشارات: ، تهران(فارسی

 .آگه: ویراستار کتایون مزداپور، تهران: ، چاپ چهارم،  پژوهشی در اساطیر ایران، ویرایش سوم(4934)بهار، مهرداد، -(2

 .چشمه: ، چاپ دوم،  تصحیح محمد قدسی، تهران(4933)حافظ،  -(9

 .2چاپخانه مجلس، ج: ، لغتنامه، تهران(4923)دهخدا،  -(1

 .طوس: ، بندهشن، ترجمه مهرداد بهار، تهران(4963)دادگی، فرنب ،  -(3

 .شورای علمی دانشنامه: ، دانشنامه زبان و ادب فارسی، تهران(4931)، (به سرپرستی)سعادت، اسماعیل -(6

 .بهزاد: ، چاپ اول،  کلیات سعدی، به تصحیح محمد علی فروغی، تهران(4932)سعدی،  -(3

 .پیمان: ، چاپ اول،  دیوان، به اهتمام پروین قائمی، تهران(4934)عراقی، فخرالدین،  -(3

 .پیمان: ، چاپ اول،  دیوان، به اهتمام پروین قائمی، تهران(4932)عطار، فریدالدین،  -(3

چاپخانه دولتی ایران، انتشارات : ، به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی، تهران3، ترجمه تفسیر طبری، ج(4911)طبری،  -(41

 .دانشگاه تهران

 .زرین: ، چاپ اول، فرهنگ لغت، تهران(4932)معین، محمد،  -(44

الزمان فروزانفر،  تاد بدیع، چاپ سوم، کلیات شمس تبریزی، مطابق با نسخه تصحیح شده اس(4933)الدین،  مولوی، جالل -(42

 .پیام عدالت: تهران

 .نگاه: ،چاپ دوم، تصحیح وحید دستگردی، به اهتمام پرویز بابایی، تهران(4931)نظامی گنجوی،الیاس بن یوسف، -(49

 .فرهنگ معاصر: ها در ادبیات فارسی، تهران واره ، فرهنگ اساطیر و داستان(4936)یاحقی، محمد جعفر،  -(41

 :هنام پایان

: سیروس شمیسا، مشاوران: ها در ادب فارسی، پایان نامه دکتری، استاد راهنما ، بررسی کاربرد رنگ(4933)کریمی، پرستو،  -(4

 .سعید حمیدیان و سید مهدی نوریان، دانشکده زبان خارجه و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی

 :مقاالت

 .411تا  31، ص2ها در قرآن، نشریه قرآن و حدیث، بیّنات،شماره  ه رنگ، نگاهی ب(4933)اصغرینژاد، محمد، پائیز -(4

ی  ها، نشریه گذاریرنگ ، مروری بر دسته بندی و نام(4931)، (گرجی کندی، سعیده -امانی تهران، محمد -جراحی، امیر) -(2

 .433 تا 433 ص ،3 شماره فنّاوریرنگ، و علوم پژوهشی –علمی 

ی  های سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه فردوسی، نشریه ، بازنمودرنگ(4933)، بهار(ان، لیالاحمدی -لی، کاووس حسن) -(9

 (.21پیاپی)، 29ی جدید، شماره  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره

 .41ه سال ششم، شمارهنام ،شاعران وارثان آب وروشنایی وکهن الگوی سترگ آسمان،کاوش(4931)مظفریان،فرزانه،-(1

 .1، گنبد سبز فلک، مجله رشد، شماره (4931)زاده، مهدی، تابستان مهدی -(3

هایی از مکتب  درس -، نشریه فلسفه، کالم و عرفان(رنگ سبز، رنگ تعلق و آفرینش)، (4933)زواره، اسماعیل، آبان نسّاجی -(6

 .69تا  33، ص 331اسالم، شماره 
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 «مِشِی نازی»و « آدورون»سرودة تالژی در دو بومینوس بررسی وجوه
 احمد حاجبی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

 یرّدکتر نجمه د

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

 دکتر جواد دهقانیان

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

 چکیده 

کند آنچه را که با زبان رسمی ، شاعر تالش میهاگونه سرودهدر این. قومی است های فرهنگیِ هرگاهیکی از جلوهشعر بومی 

اثر جانعلی خاوند و « آدورون»دو بومی سرودة  .قادر به افادة آن نیست به وسیلۀ زبان و گویش محلی خاص خود به شعر درآورد

اند، آیینۀ تمام نمای فرهنگ مردم جنوب کرمان ویش رودباری سروده شدهسرودة طهماسب بدرود که به گ« مِشِی نازی»

ای که در آن زیسته اند، های نگاه نوستالژیک این دو شاعر به عناصر فرهنگیِ جامعهشود م لّفهدر این پژوهش تالش می. هستند

ة فردی و جمعی مورد تحلیل و مقایسۀ مفاهیم نوستالژیک دو منظومه زیر دو عنوان کلیِ خاطر ،به همین منظور. بررسی شود

های نوستالژی گیری از م لّفهبهره که هر دو شاعر دردهد با وجود آنبررسی این مقاله نشان می. تطبیقی قرار گرفته است

 .هایی دارد عامّه در دو منظومه، تفاوتفرهنگ اشتراک دارند اما میزان و نحوه کاربرد عناصر 

 .، آدورون، مشی نازیه، نوستالژیفرهنگ عامّ: هاواژهکلید

 ـ مقدمه4

بازتاب .ای دارندهای آن توجه ویژهخویش و سنت ، شاعران یکی از گروههایی هستند که به فرهنگ جامعهدر میان هر طایفه ای

موجب خویش و از سوی دیگر  از یک سو عامل پیوند آن شاعر با فرهنگ جامعه،یک قوم در اشعار شاعران آن فرهنگ عامّه

 . شودها میماندگاری این فرهنگ

شود و تالش در درون خویش دچار نوعی جدال می ،دهد که شاعر در اثر عوامل مختلفاین پیوند زمانی خود را بیشتر نشان می

-می کند با بازگشت به ارزشهای فرهنگی قوم خویش،  به آرامش دست یابد یا مردمانش را برای حفظ ارزشهای فرهنگی جامعه

احساس و بی ایمان گرفتار شده توقّعات تسکین ناپذیر قلبی است که در جهانی بی این اندوه معموالً زاییده». ش تهییج کندا

آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زمانهای دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی . است

از این رو پیوسته نوعی میل گریز به کشورهای دوردست در آثار ...مشخصات آثار رمانتیک استیا بر روی بالهای خیال، یکی از 

همه این سفرهای رؤیایی در آرزوی یافتن محیط زیبا و مجلل و رنگهای تازه و باالخره آن زیبایی و . خوردرمانتیک به چشم می

 (434: 4934 ،سیدحسینی)« .کمال مطلوب است

جغرافیای این حوزة . کلّی برای حوزة فرهنگی و گویشی رایج در منطقۀ گرمسیری استان کرمان استعنوانی « رودبارزمین»

 . گیردکهنوج، فاریاب، قلعه گنج و منوجان را دربرمی( بخش گرمسیری)، جیرفتهای رودبار شهرستان ،فرهنگی

این مثنوی در هشتاد بیت و . شده است سرودة نوستالژیک جانعلی خاوند است که به گویش رودباری سروده« آدورون»مثنوی 

سروده شده است؛ وزنی که به قول شفیعی کدکنی در کتاب موسقی ( مفاعیلن مفاعیلن فعولن)در بحر هزج مسدس محذوف

جانعلی (. 493 :4934، ی کدکنیشفیع. )شعر، وزنی جویباری و مناسب برای بیان حاالتی مانند غم و اندوه و حسرت است

وی در جیرفت نشو و نما . در شهر اسالم آباد، مرکز شهرستان رودبار استان کرمان چشم به جهان گشود 4914خاوند در سال 

کرد و پس از اخذ دیپلم ادبیات در این شهر، تحت تأثیر شرایط کشور و محیط پیرامونش در سالهای مقارن پیروزی انقالب 

ب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی، به جبهه های جنگ شتافت و پس از پیروزی انقال.اسالمی، به فعالیتهای سیاسی روی آورد

، از پایان جنگ، به پیروی از نظامیپس . نخستین بار ذوق خود را در سرودن اشعار حماسی برای رزمندگان به کار گرفت

در سه هزار  ،ب کرمان و سیستان و بلوچستان استداستان عاشقانه محلی هانی و شیمورود را که از افسانه های رایج در جنو
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 ،ف میکده، خرده شیشهها آن طرسنگ: توان به موارد فوق اشاره کرداز دیگر آثار چاپ شده این شاعر می.بیت به نظم درآورد

این بومی . منظومۀ آدورون تاکنون در آثار مکتوب شاعر نشر نیافته و بنا به گفته شاعر در نوبت چاپ قرار دارد. خشم و کینه

 .هفته نامه رودبار زمین منتشر شده  است 463در شمارةسروده تنها یک بار 

مِشِی »در زبان فارسی رسمی کمتر شناخته شده است مثنوی  ،هایی که به جهت سرایش به گویش محلییکی دیگر از منظومه

این مثنوی به گویش رودباری در چهل و پنج بیت و در بحر هزج مسدس .اثر طهماسب بدرود شاعر جیرفتی است« نازی

سروده از زبان پیرزالی فرزانه گذشتۀ رودبار را  مرور شاعر در این بومی. سروده شده است( مفاعیلن مفاعیلن فعولن)محذوف 

. آوردرا فرایاد می...ای از آداب و سنن، بازیها، عناصر طبیعت ومجموعه ،کند و در رجعت نوستالژیکش  به رودبار قدیممی

روستای میانچیل که از آبادی های شهرستان جیرفت است در خانواده ای روستایی متولد در   4912طهماسب بدرود در  سال 

او از نخستین شاعران رودبارزمین است که با گویش محلی شعر گفت و در ترویج و ترکیب  این شعر با موسیقی محلی . شد

های مختلف نشریات کرمانی از جمله ههای وی در جُنگ های شعری و در شماربومی سروده. منطقه نقش عمده ای داشته است

 .مجموعۀ اشعار بومی وی در دست انتشار است .نامه رودبار زمین منتشر شده استهفته

  بیان مسأله -4-4

فرهنگ .گون در درازنای تاریخ پرفراز ونشیب خویش بوده استتاریخ کهن ایران زمین شاهد تعامل و همزیستی فرهنگهای گونا

یکی . جریانی سیال هماره در سطح تودة اجتماع جریان داشته و مسیر رشد و نمو خود را پیموده است عامۀ این اقوام به عنوان

اند، زبان و گویش محلی های فرهنگی خود از آن بهره جستهاز مهمترین ابزارهایی که اقوام مختلف برای حفظ و ارائه شاخص

های نامرئی این تمدن دیرپا،  ساختمان زبان و ه مثابه خشتهای محلی، ببدین ترتیب  زبانها وگویش. ویژه خود بوده است

اقوام ایرانی در طول تاریخ، افکار و عقاید،بیم ها و امیدها و آمال و آرزوهای خویش . اندفرهنگ ایرانی را در طول تاریخ  برآورده

یکی از ویژگی های ثابت و تکرار  ،تیا غم غرب»نوستالژی». اندهای محلی به نمایش گذاشتهرا در قالب افسانه ها و منظومه

توان به می ،های نوستالژیسم در این آثارشونده در منظومه های عامیانه و محلی ایران زمین است که  با بررسی و تطبیق  م لفه

وند گون را به هم پیهای نامرئی فرهنگی را که این طوائف به ظاهر گونهشناخت بهتری از اقوام دست یافت و همچنین حلقه

 .دهد بازشناختمی

 ضرورت پژوهش -4-2

های این اقوام، شناخت هرچه بهتر عناصر شاخص سرودهاز طریق بررسی بومی ،مطالعۀ فرهنگ عامۀ اقوام مختلف ایران زمین  

بینی خاص و بیان عالوه بر دارا بودن جهان ،های بومیمنظومه..آوردفرهنگی این خرده فرهنگ ها را به ارمغان می

های محدود تر قومی نیز هیم مشترک اخالقی و اجتماعی، به جهت تمرکز بر یک بوم خاص، گزارشگر دغدغهمفا

با وجوه مغفول ماندة میراث کهن   ،هاکند از طریق آشنایی با عناصر سازندة این منظومهضرورت ایجاب می. هستند

ا که مفاهیم نوستالژیک یکی از شاخص های از آنج.اند آشنا شویماین اقوام که فرهنگ ملی ما را قوام بخشیده

های گوناگون، عالوه های نوستالژی در فرهنگتوان با بررسی و تطبیق م لفهمی ،هاستبرجستۀ در این گونه منظومه

اجتماعی و فرهنگی شکل گیری و تحول این شاخص  ،عوامل تاریخی ،هابر استخراج وجوه اشتراک و افتراق این م لفه

تواند  زمینۀ مطالعات جامعه شناسی و تاریخی را ا محلی  میهای بومیبررسی منظومه ،از این دیدگاه .ها را بررسید

 .                                                                                                           دربارة طوایف مختلف ایران زمین فراهم آورد

 تحقیقپیشینۀ  -4-9

شوند؛ نخست آثاری که دربارة دو منظومۀ آدورون و آثاری که در پیوند با موضوع این پژوهش باشند به دودسته تقسیم می  

هر دو مثنوی تاکنون  درباره. ی نوستالژی در شعر صورت گرفته استهایی که دربارهاند، دو دیگر تحقیقمشی نازی نوشته شده

دانشجوی دانشگاه  ،(4931)نامۀ کارشناسی ارشد آقای غالمشاه نظرینگرفته است؛ تنها در  پایان ای انجامهیچ پژوهش جداگانه

به برخی از عناصر  اقلیمی در تعدادی از ابیات این منظومه ها « تأثیر اقلیم بر شعر شاعران رودبار زمین»هرمزگان، با عنوان

 . اشاراتی شده است
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-در مقاله( 4933)مهدی شریفیان :ران پژوهشهای مختلفی انجام گرفته است از جملهدربارة بازتاب نوستالژی در اشعار شاع

، «بررسی نوستالژی در دیوان ناصرخسرو»ی در مقاله( 4933)جهانگیر صفری ،«بررسی غم غربت در اشعار فریدون مشیری»ی

به این موضوع پرداخته اند که تمام « هی نوستالژی در اشعار ابن خفاجبررسی پدیده»ی در مقاله( 4931)علی باقر طاهری نیا

تاکنون تحقیقی که به طور خاص وجوه نوستالژیک دو اثر یاد . این پژوهشها بر تحلیل روانشناختی محتوای اشعار استوار است

با شود در این پژوهش تالش می.  انجام نگرفته است،شده را بررسد و یا عناصر فرهنگ عامّه را در این دو منظومه بازنماید

گیری از عناصر فرهنگ عامّه در مقایسۀ تطبیقی، ضمن معرفی وجوه نوستالژیک مشترک دو اثر یاد شده، نحوه و میزان بهره

از آنجا که تاکنون ترجمه . بیان احساسات نوستالژیک  بررسی شود و وجوه تشابه و تفارق دو اثر از این حیث به دست داده شود

 . هر دو اثر توسط نگارنده به فارسی برگردانده شده است ،و مشی نازی صورت نگرفتهای فارسی از  دو منظومۀ آدورون 

 ـ  بحث و بررسی1

حسرت گذشته،  :برخی از این معانی عبارتند از. معانی متعدد و اغلب نزدیک به هم ذکر کرده اند« نوستالژی»برای واژة  

این واژه .ادبیات یا سیاست که از عالم پزشکی سربرآورده است واژه نوستالژی  نه از عالم شعر و».احساس دلتنگی و غم غربت

م برای نخستین بار .4633است، در سال ( دلتنگی)و واژه جدید التین آلژیا ( بازگشت به وطن)ترکیبی از واژه یونانی نوستوس 

حالتِ غمگین شدنِ ناشی ،هخواست با ابداع این واژدانشجوی سوئیسی ظاهر شد که می ،ی پزشکی یوهانس هوفردر پایان نامه

احساس »آکسفورد نوستالژی را  واژه نامه  .(212: 4931تقی زاده، )«.از آرزوی بازگشت به سرزمین بومی را توضیح دهد

توان این بنابراین می .9معنا کرده است« کندهنگامی که انسان درباره حوادث خوشایند گذشته فکر می ،ناراحتی آمیخته با لذت

به طور کلی رفتاری ناخودآگاه است که در شاعر یا نویسنده بروز »طالحی روانشناسی دانست که وارد ادبیات شده و واژه را اص

هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با مرور .طبیعی و غریزی که در میان انسانهاست ،یک احساس عمومی .کندمی

؛  شاعر یا نویسنده نیز ( 493: 4936 ،انوشه) «آور شود، دچار نوستالژی شدهآن دچار نوعی حالت غم و اندوه توأم با حالت سکر

ی گذشته که آن به گذشته خود و جامعه... پیری و ،دوری از وطن، فقدان یکی از نزدیکان، تغییرات جامعه: در اثر  عواملی چون

نوستالژی با خاطره رابطه تنگاتنگی دارد؛ به ». وردآکند و خاطرات آن دوران را در اثرش به یاد میداند، رجوع میرا آرمانی می

. دهدما را به تاریخ و گذشته پیوند می ،البته یادآوری خاطره. عبارت دیگر یکی از ستون های نوستالژی یادآوری خاطرات است

به واقعیت  داشتن خاطره برای هر فرد طبیعی است، اما وقتی یادآوری خاطرات برای شخصی به حدی برسد که او را نسبت

تواند فردی یا اجتماعی یادآوری گذشته است و می ،خاطره .کندموجود بدبین کند، شخص احساس نوستالژی و دلتنگی می

فردی  یادشده را درزیر دو عنوان کلّی نوستالژی خاطره در این مقاله انواع مفاهیم نوستالژیک دو منظومه(. 419: همان)« .باشد

 .کاربرد عناصر فرهنگ عامّه مدّنظر استنوع با توجه به این دو.آوریمو جمعی می

 ا نوستالژی خاطرة  فردی 4ا 2

خاطرات فردی اندوخته های ذهنی هستند که در ناخودآگاه شخصی آدمی جای دارند و فرد با یادآوری این خاطرات خوشایند 

د این یادآوری یا بازگشت را نوعی مکانیسم دفاعی فروی. شوددچار دلتنگی یا به اصطالح احساس نوستالژیک  می ،یا ناخوشایند

مکانیسم دفاعی دیگری است که در آن فرد به رفتار یا مرحله  ،بازگشت»: داندانسان در برابر شرایط غیرقابل قبول کنونی می

زگشت این با ،هنرمندان .(433: 4934اسنودن،)« .کندگردد که در آن احساس امنیت و راحتی بیشتری میقبلی بازمی

خاطره و یادکلیه حوادث گذشته که در زندگی ا دبا پیش »: کنندنوستالژیک را از طریق بازتاب آن در آثار خویش محقق می

گونه ای است که شاعر تماماً در فضای آن زمان به برخی از این پیشامدها  به .آمده به شکل بارز در آثار آنها منعکس شده است

  (3 :4936شریفیان، )« .بردسرمی

گون بازگشت نوستالژیک این دو شاعر به گذشته فردی خویش های گونهدو منظومه آدورون و مشی نازی، از آغاز تا انجام جلوه 

 ،بازگشت به طبیعت، آزردگی از مظاهر تمدن ،بازگشت به کودکی :نمودهای مختلف این رجعت به گذشته عبارتند از.است

 ناامیدی و نکوهش دنیا

 به کودکی الف ا  بازگشت
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این بازگشت به دوران .گریز از واقعیت موجود و پناه بردن به گذشته های دور و دوران کودکی است ،یکی از وجوه نوستالژی

 . خردسالی، در حقیقت بازگشت به سادگی و معصومیت هایی است که جامعه مدرن آنها را فراموش کرده است

 .است« مشی نازی»و « آدورون»از ارکان اصلی هر دو منظومه رجوع به کودکی و بازسازی فضای آن دوران، یکی 

های او خاطرات و توصیف. بیندجانعلی خاوند، یادآوری خردسالی اش را معادل بازگشت به اصل و هویت انسانی خویش می

بدرود . گذشته استجنوب کرمان و لبریز از احساسات دوران  گیری از عناصر فرهنگ عامّهسرشار از یادکردهای کودکی با بهره

بازگشتی نوستالژیک به دوران کودکی خویش دارد وخاطرات این ایام چنان تأثیر جادویی و « مشی نازی» نیز در منظومه

جاودانه در روح شاعر گذارده  که او در ادوار بعدی  حیات خویش نیز هیچ گاه نتوانسته از تأثیر پر جذبه آن روزگاران برکنار 

های محلی، رسوم اجتماعی و اعتقادی، توان در مرور بازییاد شده را  می عت به دوران کودکی در دو منظومههای رججلوه.بماند

 .مالحظه کرد ،های محلی که در دو اثر آمدهها و ترانهاشخاص، اماکن و اشیای نوستالژیک و افسانه

 های محلیبازی*  

دورانی که همه با هم مهربان بودند و همراه با صدای ساز  .کنداد میخاوند با حسرت از بازیهای محلی دوران کودکی خویش ی 

 :شدو دهل مسابقه کشتی برگزار می

 دو تا نوخاسته گرم تهلیایر / اگه ساز و دهل جایی به پایر

  (.اگر جایی صدای ساز و آوازی بر پا بود دو جوان هم مشغول کشتی گرفتن بودند :ترجمه)

 همیه مجلس اگفشن زنده، زنده / دههرتایی بودر ای آون برن  

(                                 34و  31آدورون، بیت ) (زنده، زنده: شدند مردم حاضر در مجلس فریاد میزدندهرکدام از آنها برنده می

اشاره کرده ...و«  قایم موشک»، «لوپتا» ،«کتوکا» ،«رقص کالگی» ،«چوب بازی»: های محلی نظیراش به بازیوی در منظومه

سنگ یا ابزار و  ،استفاده از چوبِ درخت خرما ،هافصل مشترک تمام این بازی .(33و 36، 33، 31، 32،39بیت  :همان). است

 .شده از عناصر موجود در طبیعت جنوب بوده استآالت ساخته

مثالً مسابقه . برگزاری داشته است فقط در فصل معینی امکان ،ها به جهت شرایط اقلیمی یا مناسبت آیینیبرخی از این بازی

 .گرفته استشترسواری در موسم بهار انجام می

 چه خبر واش گارم تو بهاری/ خوشر اشتر جمازی، اسپ سواری

 (33بیت: همان)( گذشت وقتی همراه گلّه می رفتیمشتر سواری و اسب سواری در فصل بهار بسیار خوش می)

با حسرت از بازیهای محلی  ،که پیرزنی فرزانه و متعلق به ناخودآگاه جمعی قوم است،یطهماسب بدرود نیز  از زبان مشهدی ناز

 :کنددوران کودکی خویش  در جغرافیای رودبار زمین یاد می

 نهر آموکِ بالیبال و فوتبال/ ا بُسمُن پَرکِ ن نی توی دسمال 

 (149: 4933فس، نیک ن)نجاتو خی عباسو  ،مو نو  دادو/ اَکِرمُن شش خ نَه وُ آسو آسو 

. کردیمبازی می« آسوآسو»و « شش خونه». تکه نانی را توی دستمال می بستیم و آن هنگام بازی والیبال و فوتبال نبود)

 (کردم و نجاتو با عباسومن با دادو  بازی می

اشاره ...و« چوبازی» ،«پیارا»،     «تَرنَه بازی» ،«لوپَتا» ،«اِسَک پَر ن»، «کاله رو»: های محلی نظیراش به بازیبدرود در منظومه

در این بومی سروده نیز به مناسبت موسمی  برخی از بازیها اشاره شده است اما نکتۀ  .(143، 141، 149 :همان). کرده است

 : بازیهای اختصاصی برای پسران و دختران است ،دیگری که بازتاب دهندة فرهنگ این مردمان است

 (141: همان دل ِ پیر ن به وهللَ جَوونَر/ ر همیشَه لوپتا اِی دُختَر نَ

 (همیشه مخصوص دخترها بود و پیرها دلشان خیلی جوان بود« لوپتا»)

  آداب و رسوم* 

در بازگشت نوستالژیک خاوند و بدرود  به .شودهای حیات معنوی هر قومی در آداب و رسوم و عقاید آن قوم نمایان میجلوه

که چه بسا امروزه متروک شده اند، در جای جایِ هر دو منظومه جریان  ،آداب و رسوم گذشته اشاره به ،دوران کودکی خویش

  .ی رسوم فرهنگی اجتماعی و رسوم مذهبی واعتقادی تقسیم کردتوان این آداب و رسوم را به دو دستهبه طور کلی می  .دارد
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 الف ا رسوم فرهنگی اجتماعی

وی در . اندکند که در جنوبِ امروز زوال یافتهحسرتی جانسوز از آیین هایی یاد میخاوند در بازگشت به دوران کودکی، با 

رسمی که همچون سنتی هفتگی .کندبه رسم مهمان نوازی و  احوالپرسی از اقوام دور و نزدیک اشاره می«  آدورون» منظومه

شوند چرا که مردمان این زمانه دیگر برای آگاه شده و  امروزه ازمیان رفته و موجب شده دلها از یکدیگر دور هماره اجرا می

 : شدن از احوال یکدیگر فرصت ندارند

 به محض دیدنی یهته ای جایه / مشی راهی ادیدی باوفایه 

 (63و66آدورون بیت )که مردی نامرا تو داگ گرما / هچک ناگو مشی راهی بفرما 

گوید که کند و نمیاز راهی دور آمده اما کسی به او تعارفی نمی مشهدی راهی که مردی باوفاست، به خاطر دیدار اقوام: ترجمه)

 (بفرما بیچاره که در زیر آفتاب داغ داری می میری

، «مهمانی مهرجان» ،«کاله بر سر گذاشتن کدخدا»به خاطرات و مشاهداتش ازآیین هایی نظیر مراسم  ،اشوی در منظومه

بردن »، «روگرفتن عروس در مراسم نامزدی» :و آیین های ازدواج نظیر« قصه گفتن پیران»، «رسم پاکار»، «رسم خ مین»

ترانه  ،،  کاربرد خوراکیهای ویژه در آیین های خاص یا برای افرادی خاص،«اشترجمازی»،«عروس سوار بر شتر به خانه داماد

، 93، 94، 23، 23، 23، 26، 23، 6،3آدورون، )کنداشاره می... هر مناسبت و کاربرد زیورآالت ویژه ،خوانی افرادی خاص

11،33،61:) 

 (91: همان)کالهوک و پچک خوبار و خرما / خوشر خمین روتن هرساله گرما

 .هر سال وقت گرما چقدر خوب بود، آن وقتها کالهوک و پچک خرما خیلی خوشمزه بود( آیین برداشت خرما)رفتن به خمین)

 (33: همان)که سیلک ناشتایی ننِ سرخر یا / اگه یهتی ای کهنو یا دمیلک 

 (آوردندآمد صبحانه برایش نان سرخ یا سیلک می اگر کسی از کهنوج یا دمیلک می)

قصه »، «شب نشینی با بزرگان»خاطراتش را از آیین هایی نظیر  ،بدرود  نیز وقتی سوار بر بال خیال به گذشته سفر می کند

و 141: 4933نیک نفس، )آوردبه یاد می« چوب بازی جوانان»و « اپذیرایی از غریبه ه» ،«چیلک بافی گروهی»، «گویی بزرگان

سخت کوشی مداوم آنان و پرهیز از  ،وی یکی از رسوم نیک گذشته را  پیروی جوانان از پیران در یادگیری فنون(  143

  :داند؛ سنتی که به عقیده او امروزه زوال یافته استبیکارگی می

جوُون هرزه مثل گ و دَواره / ولی حاال که پانکی روی کاره/ مه خی پیرمردون ور سرِ کاره/ جوون ن ای بَیُم تا وخت ایوار 

 .جوانها از صبح زود تا شب، همه همراه پیرمردها در حال کار بودند اما حاال جوانها به دنبال مُد هستند: ترجمه)( 141: همان)

 .(جوانهای بیکار مانند گاو رها و سرگردانند

 اعتقادی ب ا رسوم مذهبی و

ها دارای آیین ،اما با توجه به فرهنگ ویژة خود.طوایف  ساکن در روبار زمین مسلمان بوده و اکثریت دارای مذهب شیعه هستند

 .و باورهایی هستند که تنها متعلق به این  قوم است

خنان موسپیدان، تأثیر صداقت در نظیر لزوم احترام و توجه به س ،خاوند در منظومۀ آدورون به برخی باورهای مردم رودبار زمین

 :کندشوند شکوه میبهبود امور زندگی و آیینهای سوگواری اشاراتی دارد و از اینکه این باورها روز به روز کمرنگ تر می

 (44: آدورون)اگ فشو تو گپونی هسته سودی / سفیدی کرده هر که تار مودی

 (فایده ای هست گفتند در سخنان اوهر کس تارمویی سپید کرده بود می)

 (23: همان)مبندی دل به یک میش و خیاری/ بگویی مردمن ایمون بیاری 

 (به مردم بگویید ایمان بیاورید و دل در دارایی دنیا نبندید)

ازباور شفابخش بودن درختان زیارتگاه، عقیده به ترسانده شدن توسط اجنّه، مراسم تفأل  ،نیز  در منظومۀ مِشِی نازی بدرود

: 4933نیک نفس، )کند یض توسط مُلّای محل، روشن کردن چراغ و پختن آش نذری برای رفع مشکالت یاد میبرای مر

 :عقیده به شفابخش بودن آب دهان وارستگان از جملۀ این باورهاست(. 146و143
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مشی نازی / رِ ایمنی اَلَنگهنه هم ای به/ نه نازی دُگدُرِ شهر فرنگه/ هنو هم نخسۀ نازی کشنگه / دل م بِی آزموَنَه تنگِ تنگه 

 (146:همان)ت ف آ بهترِ ای دارو دوایه / عکیدش با خدایه

. لنگدنازی دکتر فرنگی نیست و ایمانش هم نمی. هنوز هم نسخۀ نازی زیباست.دلم برای آن روزگاران خیلی تنگ است: ترجمه)

 .(مشهدی نازی به خدا ایمان دارد و آب دهان او از هر دارویی بهتر است

 اماکن و اشیای نوستالژیک ،اشخاص* 

بازگشت به دورة کودکی  هماره با یادآوری اشخاص و اماکنی همراه است که از آنها تنها کورسوی خاطره ای در ذهن شاعر 

 .باقی مانده است

. ستذکر شده ا ،بیش ازده مکان خاص که برای شاعر جنبه نوستالژیک داشته« آدورون»و « مشی نازی»در دو منظومۀ  

 :آورداین اماکن در پیوند با خاطراتی هستند که شاعر از کودکی خویش به یاد می (.مورد  44مورد و مشی نازی49آدورون )

 (92: آدورون)نهر اوخت چراگ ده فتیله / خوشر ما هوریین پای کلیته 

آن وقت ها چراغ ده فتیله .داشت که کنار  نخلها وجود( نوعی اتاق ساخته شده از چوب و برگ خرما)چه خوب بود کاوارهایی

 .(نبود

خانه »آن وقت آپارتمان نبود بلکه در کتوک )(143: 4933نیک نفس، )کجا ماشینی یَر یه پیر لوکَه / نَهشر آپارتمان آوخ کتوکر

 .(یک شتر پیر داشتیم! کردیم ماشین کجابود؟زندگی می« ساخته از شاخ و برگ نخل

توان بدوی تر بودن این اماکن در منظومۀ آدورون دانست ؛چرا ماکن خاص در دو منظومه را مییکی از تفاوتهای کاربرد اسامی ا

شده اند که شاعر در دامان طبیعت بکر صحرا و در میان عشایری که در فصول سال، میان مناطق مختلف رودبار جابجا می

از این رو . پذیردشهری و شهرنشینی را می روستایی است که به تدریج عناصر ،اما جغرافیای طهماسب درود ،زیسته است

 .از مظاهر این تغییر در بافت این روستای شهری شده است... اسامی نظیر آپارتمان،ماشین و

سرودة آدورون دوازده در بومی. در هر دو سروده نامهای خاص که بار خاطرات نوستالژیک را بر دوش دارند بسامد باالیی دارد

اما تفاوت باریکی در این میان وجود دارد؛ بیشتر اشخاصی که در . ده مورد اسامی اشخاص آمده استمورد  و در مشی نازی 

منظومۀ مشی نازی از آنها نام برده شده از اقوام و فامیل دور و نزدیک شاعر بوده و به نوعی به خاطره و نوستالژی فردی او تعلق 

 : دارند

 ( 141:همان)نک یار مایر مرادک خی حسی/ کاله رو آ زمُن  کار مایَر 

 .(کار ما بود و مرادک و حسینک یار ما بودند« کاله رو»آن روزگار بازی : ترجمه)

تا  4991اما تقریباً تمامی اشخاص نام برده شده در مثنوی آدورون متعلق به خاطره جمعی اهالی رودبار در فاصله سالهای 

 :خانواده شاعر نمی بینیم هجری شمسی هستند و در سراسر منظومه نشانی از 4961

 (22: آدورون)نهر دست چمل جنس گرونی / نداشت درگوش، خوی کندل دکنی

 (آن روزگاران درگوش و کندل مغازه ای نداشتند و چمل هم جنس گرانی به مردم نمیداد)

 .گیردزندگی گذشته بهره مینسبت به بدرود، با بسامد باالتری از اشیای مورد کاربرد در  ،خاوند در رجوع نوستالژیک به گذشته

تعدادی به عنوان وسایل  ،(1،3،46:همان)اند؛ برخی ابزار کار بوده اند این اشیاء در اجتماع گذشته کاربردهای مختلفی داشته

 ،26 ،23:اند، برخی وسیله زینت و آراستن مردان و زنان بوده(64، 96، 91،91: همان)مورد استفاده در منزل کاربرد داشته اند 

اشیایی که امروزه و با تغییر شرایط ( 31،3،93: همان).اندای دیگر ابزار تفریح و سرگرمی بودهو پاره (،31، 93

 :اندشوند و یا کاربرد ویژة  خود را از دست دادهاجتماعی و فرهنگی مردمان جنوب کرمان، دیگر تولید نمی،اقتصادی

 (31: همان)دماگی  چه خیر پتریین گور/ خوشر شیلین و دستمال کالگی 

-که زنها کنار بینی شان می( نوعی وسیله زینتی زنانه)« پتری»قشنگ بود و چه خوب بود « کالگی»رقص همراه با دستمال )

 .زدند

 (26: همان)جای خمره و تانک  ،یاوُن تو سر داوه/ کالهن دوره ای جای مودن پانک

 .(به جای خمره و تانکر، آب در سردابه بود کالههای دوره ای رواج داشت و ،به جای موهای مدل دار)
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 اشاره به افسانه ها و ترانه های محلی* 

ها در ها و ترانهاین قصه. اشاره به قصه های عامیانه، موسیقی و ترانه های محلی، از دیگر مختصات دو منظومۀ یادشده است

اند، اند، گریستهاند، خندیدهاند، اندیشیدهیرباز در آن زیستههای مردم از دتوده»واقع بازتاب زندگی واقعی مردم این اقوام است و 

مرده و به  ،و سپس در همان دنیای حیرت انگیز ،انداند، عاصی شدهاند، ترسیدهاند، نیایش کردهاند، پیروز شدهشکست خورده

 (31: 4939احمدپناهی، )« .اندخاک سپرده شده

( 32، 93، 3: آدورون)« راهی»و افسانه «ی پاکارترانه» ،«عروسی یقی و آوازهای ویژهموس»به عنوان نمونه در مثنوی آدورون به 

 . اشاره شده است( 146: 4933نیک نفس، )« افسانه پیر چوگان»و در منظومۀ مشی نازی به 

 ( 93: آدورون)جمی اک اودنی ای کل روبار /  خوشر اوخت چرن چیهار پاکار

 (.کردا بود و از تمام رودبار کشاورزها را دور هم جمع میآن زمان خیلی زیب« پاکار»آواز )

 ب ا  بازگشت به طبیعت 

مرغ خیال این دو شاعر را به دامان  ،نوستالژی گذشته. هر دو منظومۀ آدورون و مشی نازی سروده هایی رمانیک هستند

های زندگی طبیعی و بدوی و به اصطالح توجه فراوان به طبیعت و شیوه ».دهدطبیعتی که در آن پرورش یافته اند پرواز می

ستودند و البته به ها زندگی طبیعی و ساده و غیر استثماری را  میرمانتیک. غیر متمدن از مشخصات فکری رمانتیسم است

: 4934شمیسا،)« .است "بازگشت به طبیعت"روسو مبلّ  زندگی ساده بود و شعار معروف او.نهادندخود طبیعت هم احترام می

رمانتیک ها پیوسته در جستجوی راهی برای بازگشت به جامعه ای پاک و دارای حالتی طبیعی و دست نخورده بودند زیرا ( 69

از تجمّل زندگی شهری آزرده شده بودند و به دنبال راه گریزی بودند تا خود را از اوضاع و احوال تصنّعی نجات دهند و به 

 .روی آورند ،ی ابتدایی و روستایی باشددنیای زنده که همان طبیعت یا اجتماع ساده

هر . بازتاب  بازگشت نوستالژیک شاعر به طبیعت است ،یابیم که سراسر  این دو منظومهبا تأمل در دو منظومۀ یاد شده  درمی

 ،طبیعتخاوند در بازگشت به  .شوندآغاز می ،ای نوستالژیک از طبیعت دیاری که شاعر در آن زیستهدو منظومه با ذکر خاطره

های شتر، چهچه بلبالن، گرمای تابستان، موسم خمین، کالهوک و پچک خرما،نخلستان،بوی گل اسبهای کهر و گله

را به خاطر « کمنزیل»و « چرز»و پرندگان « سمسیل»گیاه خوراکی ،چاههای آب در مسیر عبور کاروانها،گیش،درختان کهور

بدرود نیز طبیعت روستا، گله شتران، چیدن پنیرک، درختان خرما، بازی با  . (93،64، 91، 99، 92، 91، 3، 1: آدورون)آورد می

درختان بسیار قدمگاه، باغها، جویهای  ،(رفتندوسیله بافته شده از برگ درخت خرما که بدان از نخل باال می)هسته خرما، پرند 

 (146، 143، 141: 4933نیک نفس، ). آوردرا به یاد می( کالت)های بلندآب و تپه

با این حال خاوند تصاویر بیشتر . اند بیش از تمایز استتشابه طبیعت گرایی دو شاعر به جهت اشتراک اقلیمی که در آن زیسته

 :دهدصحرا و درختان گرمسیری ارائه می ،و جاندارتری از گرمای سوزان جنوب

 (99: آدورون)خوشر ما هوریین بسته خوی پیش / اپیچی توی باغن بوی گل گیش 

 .( می شدندهایی که با برگ درخت خرما بافته « کاوار»پیچید و چه زیبا بود توی باغها می« گیش»بوی گل )

در منظومۀ او نقش برجسته ای دارد و در حالی که بدرود تنها  ،در این میان شتر که جزء الینفک زندگی صحرانشینان بوده 

 :اش،با مضامین مختلف از این حیوان نام برده استرودهدوبار از شتر یاد کرده، خاوند  در هشت  بیت بومی س

 (43: همان)هر ایلی کاتری، باری پالسی / ورپاش سواسی  ،بلوچ خوی اشتر

 .(بلوچ فقط شتر و کفشی ساده و کم بها داشت و هر کدام از عشایر قاطری داشت که چادرش را بر پشت آن بار کرده بود)

عناصر طبیعت , یعت و عناصر آن در هر دو اثر کامالً بارز است و در توصیف ها و صور خیال درک درون گرایانه و همدالنه از طب

یگانگی انسان و طبیعت در شعر و نثر رمانتیک و حتی در نقاشی رمانتیک کامالً عادی و مرسوم ». ای در دو اثر دارندسهم عمده

این نگرش معموالً . کندوضعیت روح و ذهن فرد پیدا میاست، خصوصاً در مواقعی که محیط طبیعی شباهت تامّی با حالت و 

 «.در این نوشته ها تالش می شود تا مزیت ها و فضایل امر طبیعی را کشف کنند. شودحالت منظره وار ذهن و روح توصیف می

با بهره  مشی نازی و  آدورون جاری است و هر دو شاعر در تک تک ابیات دو منظومه"یگانگی  "این( 39: 4932فورست،)

 :دهندحسرت، شادی و اندوه خود را نشان می:حاالت روانی نظیر ،گیری از عناصر نوستالژیک  طبیعت
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 (3: آدورون)دل مُ ای زمونه گله منده / صدای چهچه بلبل بلنده 

 (آوردصدای آواز بلبل بلند است و گالیه مندی ام از روزگار را به یادم می)

 (146: 4933نیک نفس،)دل مردم مثِ آیینه پاکر /  به جای سُرسره جو لَمُشاکَر  

 .(خوردیم و دل مردم مانند آینه  صاف بودبه جای سرسره در سراشیبی صاف جویها لیز می)

نوعی تصوّر کامالً  ،هر دو شاعر می کوشند از جامعۀ عشایری و روستایی گذشته که پیوند بیشتری با طبیعت منطقه داشته

سازیم تا احساس با سهیم شدن در این خیال پردازی ِتاریخی، خود را قادر می»یل این امر آن است که دل. آرمانی ارائه کنند

به آثار به جا مانده از ا بژه ای ارزشمند و پرورش دهنده  ،ضایعه را از سر بگذرانیم و چنین تصور کنیم که در نواحی روستایی

انگیز تواند غماین تجربه می. هراسیم که مبادا به آن صدمه وارد کرده باشیمخوریم، ا بژه ای که از آن جدا گشته ایم و میبرمی

تا حدی که بتوانیم احساس کنیم  ا بژه ای مسرت بخش را بازیافته و  ،تواند باشدباشد،  اما حیات بخش و انسجام بخش هم می

عناصر  -آور از تپه و جویبار یا به قول وینکاتنتیجتاً چه بسا احساس کنیم که تصاویر ذهنی ِآرامش. در خود درونی کرده ایم

توانیم آن تحوالت اجتماعی که هرچند که نمی.عمیقاً درون ما ریشه دارند -محیط زیستی که همچون مادر تسلّی دهنده است

حی یادشده هنوز اثر کنیم،اما قادریم به خود اطمینان دهیم که نوااند بینواحی روستایی را دگرگون و در برخی جاها نابود کرده

بنابراین همان طور که گفته ( 421: 4934ریچاردز، )« .توانند برخی خیر و برکات را به ما ارزانی کنندوجود دارند و هنوز می

   :جستجو کنند ،کوشند این تسلّی را در طبیعت صحرا و روستای خویششد  هر دو شاعر یادشده می

 (46: آدورون)ن آسوده خاطر کش هم نشتر/ بلوچ خوی اشتر ویل پیره کاتر

 .(بلوچ و اشتر و قاطرش کنار هم نشسته بودند در حالی که آسوده خاطر بودند

 (141: 4933نیک نفس، )کجا ای بهر تِک جنگی به پایَر / دو دُن خرما همیشه سهم مایَر

  .(شدهرگز به خاط شکم جنگی برپا نمی .چند دانه خرما سهم هر یک از ما بود)

 ی از پیامدهای تمدن جدیدج ا آزردگ

روسو معتقد است که فساد از تمدن ناشی ». تمدّن جدید و پیامدهای آن از منظر رمانتییسم نابود کننده اصالتهای بشری است

شود و در نتیجه شود، مخصوصاً از مالکیت زمین و دیگر دارایی ها؛زیرا این وضعیت موجب بی عدالتی و عدم مساوات میمی

بازگشت به آن  ،کندای که روسو پیشنهاد میراه عالج و چاره.کنددچار حسرت و حسادت و فساد و انحراف میها را انسان

از این رو رمانیسم با نکوهش مظاهر تمدن جدید که انسان ( 31 :4932فورست،)« .نامدچیزی است که حالت اجتماعی اولیه می

قرون وُسطی با .های کهن متوجه شودها و    ترانهه سوی افسانهب»کوشد می ،را از حالت نجابت بَدَوی خارج کرده است

 ( 433: 4934سید حسینی، ) «اشعارغنایی خود،با مجالس عیش و قصرهای مرموز، نظر هنرمندان رمانتیک را جلب می کند

دید را به در دو منظومۀ آدورون و مشی نازی نیز حسرت این بهشت از دست رفته و پایمال شده به دست تمدن دوزخی ج

. پردازددر هر دو سروده،  شاعر پس از  گذر از دوره کودکی و جوانی به نقد مظاهر مدنیّت جدید   می .کنیمکرّات مالحظه می

شاعر پس از یادکرد صفا و صمیمیت و پیوندها و . گیرددر آدورون این انتقادات حدود یک سوم از کل حجم سروده را دربرمی

گذشته های دور در زندگی مردم دیارش جریان داشته، از تمدنی که موجب جدایی و بی خبری از هایی که در آمد و رفت

سخنان  ،شود که کوچکترها به بزرگترها احترام می گذاشتندکند و با حسرت روزگاری را یادآور میهمدیگر شده شکوه می

: آدورون)پرداختند، ث و جدلهای بیهوده نمیمردم به بح،شنیدند،آزاری برای همدیگر نداشتندپیران را به گوش جان می

 ؛(33، 49،41،43،23، 41بیت

 دلن مردمن پر ای غرض بو/ هزار افسوس که آ دوره عوض بو

 (63و61بیت :همان)اگو که مهربونی روته ای دل / اگه هرجا ببو یه مرد عاکل

جایی مرد عاقلی باشد گواهی خواهد داد که  اگر.هزار افسوس که آن دوران گذشت و دلهای مردمان پر از غرض و کینه شده،)

 (.مهربانی از دلها رفته است

 تر بوده و تمدن جدید با وجود رفاهخاوند  معتقد است زندگی گذشته با وجود مشقّات و کمبودها به مراتب شیرین
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: همان.)گذشته را ندارند را از صفا وسادگی گذشته دور کرده وآنها آن آسودگی خاطرهانسبی که به ارمغان آورده، انسان 

 :(46و43

 (13: همان)که مردم نشتری خوی دل شاد / خالصه یاد آ دوره دوصد یاد 

 .(خالصه یاد آن دوران بخیر که که مردمان با آسودگی خاطر و دل شاد زندگی میکردند)

 :تمدن جدید موجب برهم خوردن نظم قبلی و شیوع بی بند و باری و ریاکاری شده است 

 (43بیت: همان)زشونن تو نخ بی بندو باری / بلوچ بودن فراری جونون 

 .(فراری شدند و به بی بند و باری روی آوردند( از هویتشان)جوانان بلوچ )

 (43: همان)زمون بی کانون و بی کنترل بو / جکی یل هم سوار پاترول بو 

 .(ارج شدعشایر هم سوار ماشین پاترول شدند و زمانه از مدار قانون و کنترل خ)

 (24 :همان)شوون سرگرم صد کار گناهه / که روزن کل بسیج و کل سپاهه 

 .(روزها همراه بسیج و سپاه است و شبها به صد کار گناه سرگرم است)

در عصر حاضر که جنوب کرمان به مسیری برای ترانزینت مواد مخدر از افغانستان به داخل کشور بدل شده بود، زندگی برخی 

این آسیب که از . ودبار از طریق مشارکت در امر قاچاق دچار تحولی ناگهانی و ناهمگون با بافت منطقه شداز ساکنین ر

 :پیامدهای تمدن امروزی است از نگاه باریک بین خاوند  دور نمانده است

 (3بیت : همان)کجا هر چوکلک دستی تفنگر / اگفشر آ زمون خیلی کشنگر  

 .(بود و دست یک بچه تفنگ نمیدادند گفتند آن زمانها خیلی قشنگمی)

 (21بیت : همان)کالشی شن نادا دست دروشی / نه کاچاخی نه هم آدم فروشی 

 (.نبود« دروشی»اسلحه ای هم در دست  .قاچاق فروشی و آدم ربایی رایج نبود)

خود از مشاهدة انسان امروزی  پیرانی که. آدم نماهای امروزی را بهتر شناخت ،توان با مشاهده پیران قدیموی معتقد است می

 (16، 42، 2بیت : همان).و البته در عصر ماشین کنار گذاشته شده اند! اندغرق حیرت شده

آسایشی غیر حقیقی و کاذب می داند؛ چرا که  ،آسایشی را که محصول تکنولوژی عصر جدید است ،خاوند در ابیات متعدد

بیان  ،«مرغ ماشینی»وی  در کنایۀ ظریف . ه در آن پرورش یافته دور می کندانسان را از از حقیقت خویش و نیز از طبیعتی ک

 :میدارد که  تمدن نوین،  مردم را از درک لذت حیات محروم کرده است 

 (62بیت : همان)کسی ناگو که مرگ ما ک ر ک بو / حاال که مُرگ ماشینی بُر ک بو 

 .(مرغ ما بر روی تخم مرغها خوابیده است گوید کهکسی نمی ،حاال که مرغهای ماشینی  آمده اند)

بیند تر از داروی پزشکان امروزی میدعای پیران گذشته را شفابخش ،کندبدرود  نیز از رخت بربستن مروت و محبت شکوه می

-ه میحرص و طمع انسان امروزی را عامل روی آوردن او به خدع .کندو از اینکه دروغ و تزویرجای راستی را گرفته گالیه می

تنبلی بشر امروزی، ازبین رفتن شرم و حیای دوران قدیم، چاپلوسی و قهر و دوری از یکدیگر، از دیگر پیامدهای تمدن .داند

 :(146، 141،143: 4933نیک نفس، )اند جدیدند که در مثنوی او بازتاب یافته

مشی / کسی خی آ زمون کاری نداره/ روی کاره ولی حاال تمدن/ غریبه پیش ما مثل آشنایر / جای زبون بازی به پایر،چو بازی

 (146: همان)مرافهن  همِی شَه دنگ دنگه / بی بَل که خی نازی پرنگه

اما حاال که تمدن روی کار است کسی از آن .به جای چاپلوسی چوب بازی رواج داشت و هر غریبه ای نزد ما آشنا بود: ترجمه)

 .(همیشه با هم مرافعه دارند ،شهدی نازی قهر استکه با م« بی بَل»مشهدی .کنددوران یادی نمی

. همزبانی نسل قدیم استمهاجرت به شهرها و تنهایی و بی ،از دیگر پیامدهای عصر نو  برای ساکنان رودبار، فشار تورم فزاینده

 :این آسیب از چشم بدرود دور نمانده است .است

تنهایی و بی  ،از دست گرانی« دخی»: ترجمه)( 146: همان)ونیهم ای تنهایی و بی همزب/ دخی دخ کِرده اِی دست گِر نی

 (.همزبانی دق کرده است

 د ا ناامیدی و نکوهش دنیا 
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-قومش یا دنیا  را رقم می ،یکی از مضامین تکرار شونده در هردو منظومه، یأس و شکایت از تقدیری است که سرنوشت شاعر

احساس گرفتار شده است و ناپذیر قلبی است، که در جهانی بیة توقعات تسکینها معموالً زاییدغم و اندوه رمانتیک ،یأس».زند

 :(21: 4934زاده، اشرف)« .اندازدها طنین میمثل دردی پنهان، پیوسته در اشعار آن

ناامیدی  گوشه ای می نشیند و از سر)( 146: 4933نیک نفس،)اَگِرِه دست وَر پیچوکی اِی درد / اَنِندِه گوشَه ای آهی کَشه سرد

 .(و درد دستش را روی پیشانی می گذارد

اگر چه روح کلی حاکم بر هر دو منظومه شکایت از روزگار است اما وجه تمایز آدورون با مشی نازی در این نکته است که  

ا موجب این خاوند عامل به وجود آمدن شرایط کنونی را اعمال خود مردم قومش میداند اما بدرود نیروهای تأثیرگذار بیرونی ر

برخالف مشی نازی که سراسر نومیدی و بیان حسرت و اندوه است و امید در آن چندان  ،نکتۀ دیگر آنکه. دگرگونی می بیند

کوشد این ایمان و امید خویش را نسبت به امکان امیدواری هنوز در شاعر زنده است و او می ،جایگاهی ندارد، در مثنوی آدورون

برای تحقق  ،نه تنها در منظومه اش بازتاب دهد بلکه در بخش های پایانی مثنوی اش ،ات مردم جنوبایجاد تغییر در شئون حی

  :دارداین امر به درگاه خداوند دست به دعا برمی

 (33بیت: آدورون)دل ما مهربن کن مثل راهی / ای الهی  ،خدایا خالک ما

 .(مهربان کن« راهی»خالق ما، دلهای ما را مانند  ،خدایا)

 نوستالژی خاطره جمعی  -1-1

توانند وارد ناخودآگاه شوند، محتواهای تازه ای از درست همان طور که محتواهای خودآگاه می»: کارل گوستاو یونگ معتقد بود

آید که هرگز در خودآگاه نبوده است، ؛ به عبارت دیگر ناخودآگاه زباله دان نیست، که اعتقاد فروید بوده است، بلکه آن بر می

کند بلکه نه تنها در گذشته و آینده سیر می. اندوق العاده اسرارآمیز و مملوّ از اندیشه ها و رویدادهای آینده و همچنین گذشتهف

چون  ،ناخودآگاه جمعی متفاوت از ناخودآگاه فردی است.تواند از حدود فردی بگذرد و به جهان ناخودآگاه جمعی گام بگذاردمی

بنابراین، ناخودآگاه جمعی که میراثی از پیشینیان در ذهن ( 34و31: 4932اسنودن،).لکه ارثی استآید باز تجارب شخصی نمی

این الگوهای . کنداین همان چیزی است که یونگ از آن باتعبیر کهن الگو یاد می. ماست دارای بن مایه های همگانی است

 در دو منظومه. انگیزندری در یک قوم مشترک برمیشوند احساس همدردی و نزدیکی بسیاجمعی وقتی یادآوری و بازگو می

بازگویی خاطره جمعی قوم ساکن در  ،یاد شده علی رغم بیان خاطرات نوستالژیکِ فردیِ متعدد، روح کلی حاکم بر دو اثر

سته کردن در وجه تاریخی، شاعر با برج. تواند وجه تاریخی یا اساطیری داشته باشنداین خاطره جمعی می.  جنوب کرمان است

اشخاص، عناصر طبیعی، وقایع تاریخی و حتی بازیهایی که به خاطره  ،اماکن ،خاطرات جمعی گذشته از طریق یادکرد اشیاء

تاریخی مشترک، نقش مهمی در هویت بخشی به مردمان ساکن در یک  ضمن بیدار کردن این حافظه ،جمعی قوم تعلق دارند

حافظه بدین ترتیب از خالل سازوکارهای فرافکنی به سوی گذشته و همچنین به سوی این ».سرزمین یا یک گروه و طایفه دارد

 ( 43: 4931شعله، )« .آوردآینده، تصور وجود نوعی منشاء و سرنوشت مشترک را به وجود می

آمد ...بازگشت به کودکی، بازگشت به طبیعت، نقد مظاهر تمدن و: تمامی آنچه در بخش نوستالژی خاطره فردی تحت عناوین

فردی شاعر در حقیقت برگی از آلبوم خاطره  به نوعی با وجه تاریخی خاطره جمعی مردم جنوب کرمان پیوند دارد و خاطره

. مخاطب در منظومه های آدورون و  مشی نازی نه یک شخص معین، بلکه خاطره جمعی این اقوام است. جمعی آن  قوم است

جمعی این قوم را از خالل منظومه های  ، نمونه هایی از وجه اساطیری خاطرهدر این بخش به مناسبت یادکرد خاطره جمعی

 کنیم؛آدورون و   مشی نازی مرور می

 (مشهدی راهی فامیل مهربان همه بود)( 32آدورون، بیت )که کومی کدر دنر  مشی راهی

 (زمان دیدار همدیگر وقت مهرجان بود)( 23: همان) مهرجُنروخت دیدن همی شه 

 .(هر سال رفتن به آیین خومین در فصل گرما شیرین بود)( 91: همان)روتن هرساله گرما  ومینخخوشن 

 ...شفا خواه او شده است« پیر چوگان»: می گفت)( 146: 4933نیک نفس،)....بو شفاخاشپیرچوگن اگفتی 

 ...(مشهدی نازی می گفت تو مانند چراغ هستی)( همان).... اگفتی تو چراغیمشی نازی 
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آوری ارزشهای گذشته توسط مصلحان و شاعران به معنای از بین رفتن کامل و خأل ارزش های مشترک قومی نیست بلکه یاد»

ریچاردز، ) «اندغالباً برای بیان این معناست که این ارزشهای مشترک در میان آحاد یک جامعه حالت منفعل به خود گرفته

از این رو در تقابل با  ،اییده و مولود طبیعی اجتماع نیست و به آن تزریق شدهاز آنجا که مدرنیسم در این جوامع ز(.211: 4934

فرهنگ و هویت قومی  ،کوشند با یادآوری ریشه ها و ارزشهای پیشینشاعران بومی سرا می.  فرهنگ بومی قرار گرفته است

 .آنرا حیاتی تازه ببخشند ،خود را پاسداری کرده و در شرایط جدید

 ـ نتیجه  9

اند از طریق سرایندگان این دو منظومه کوشیده. است« مشی نازی»و « آدورون»ترین ویژگی دو منظومۀ الژی مهمنوست

حسرت و اندوه خود را نسبت به از دست  ،بازگشت به دوران کودکی، بازگشت به طبیعت و نقد مظاهر و پیامدهای تمّدن جدید

تصویری آرمانی از اجتماع گذشته درصددند بر  ر دو شاعر با ارائهه. رفتن ارزشهای جامعۀ روستاییِ پیشین نشان دهند

گیرند میعامّۀ  قوم خویش بهره هر دو سراینده، از عناصر فرهنگ،در رجعت نوستالژیک به گذشته. غلبه کنند« احساس ضایعه»

در منظومۀ آدورون بسامد . تجلوه های گونه گون عناصر فرهنگی قوم ساکن در جنوب کرمان اس ،و سرتاسر  این دو منظومه

حجم بیشتری از کل  ،در مقایسه با مشی نازی،اماکن نوستالژیک ،اشخاص ،های محلی، آداب و رسوم اجتماعی و مذهبیبازی

بدوی تر و  ،هر دو سروده در وصف طبیعت دارای وجوه مشترک هستند اما تصاویر آدورون از طبیعت. گیردسروده را دربرمی

در هر دو سروده، تمدن جدید به جهت پایمال کردن بهشت آرمانی گذشته .محیط خشک رودبار زمین دارد پیوند بیشتری با

هر دو شاعر از تمدنی . گیردمیحجم این انتقادات در هر دومثنوی حدود یک سومِ حجم کل مجموعه را در بر.شودنکوهش می

اعتیاد و رواج  :کنند و از برخی پیامدهای آن نظیروه میکه دشمنی را به جای دوستی و دغلکاری را جای راستی نشانده شک

هر دو شاعر از عناصر فرهنگ عامّه و طبیعت در بیان حاالت روانی خود نظیر غم و اندوه و .  کنندحرص و آز  ابراز نفرت می

بازگویی  ،م بر دو اثردر هر دو منظومه، علی رغم بیان خاطرات متعدد نوستالژیک فردی، روح کلی حاک. گیرندحسرت بهره می

بازنمایی عناصر . جمعی بر وجه اساطیری غلبه دارد جمعی این قوم است و دراین یادآوری، وجه تاریخی این خاطره خاطره

 .بیانگر وجوه اشتراک بسیار آن با فرهنگ ملی است ،مردم رودبارزمین در این دو منظومه فرهنگ عامّه

 پی نوشت

 .است« آن روزگاران»در گویش رودباری جنوب کرمان به معنای  (  adoravon)آدُورون   (4  

 .تلفظ رودباری مشهدی نازی است ،(meshey nazi)مِشِی نازی  (2

(9 A feeling of sadness mixed with pleasure affection when you think of happy times in 

the past 
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 المصدور زیدری نسوی کاوی در نفثه کاربست گفتمان
 سمیه حاجتی                                                           

 ادبیات فارسی دانشگاه گیالن زبان و دانشجوی دکتری

 دارلو  علی خزانه محمد دکتر                                                           

 ار دانشگاه گیالناستادی

  چکیده

المصدور، یکی از شاهکارهای نثر فنی و منشیانۀ قرن هفتم است که به روایت بخشی از حملۀ مغول به ایران، سقوط  نفثه

چیرگی خاص نویسنده بر استعمال زبان در کنار نگارش . حکومت خوارزمشاهی و شرح مشقّات حادث بر م لف اختصاص دارد

 .ای بر پیچیدگی و دیریاب بودن مفاهیم و معانی آن افزوده است نامه ادبی و خودسرگذشتمتن چند الیۀ تاریخی، 

کاوی رویکردی است که با ارزیابی سطوح گوناگون متن، امکان دستیابی به درک و برداشتی جدید و عمیق از اثر را  گفتمان

دهد که به تبع آن نگرش نسبت به جهان اثر گسترش  ه میسازد و قرائتی نو بر پایۀ زوایایِ پنهان و زیرین متن را ارائ فراهم می

 .یابد می

کارهای  سازی، تکثر قدرت، راه هایی همانند غیریت المصدور، م لفه نفثه  کاوی در در این پژوهش با کاربست رهیافت گفتمان

. گیرند و تحلیل قرار میای رمزگشایی و مورد تجزیه  ای و غیرهسته رانی و واژگان هسته سازی، حاشیه گفتمانی، برجسته

گیری از سازوکارهای مضمونی و زبانی، ضمن خلق گفتمان انتقادی منسجم که  شود که زیدری با بهره همچنین نشان داده می

 .گذاری شده است، در روایت تاریخ، نوآوری ایجاد کرده است بر محور مرکزی شکایت و انتقاد پایه

 .ر، قدرت، زیدری نسویالمصدو کاوی، نفثه گفتمان :هاکلیدواژه

 مقدمه  . 4

این پیشامد . ای خاص در تاریخ ایران است که در آن اتفاق مهیب و ویرانگر حملۀ مغول روی داده است قرن هفتم هجری دوره

ر ای از آن ثبت تاریخ از جانب نویسندگان و منشیان در قالب آثا های گوناگونی به همراه داشته است که نمونه بار واکنش مصیبت

صاحب دیوان انشاء آخرین پادشاه خوارزمشاهی است که ( ه613م)الدین محمد زیدری نسوی  شهاب. ادبی و تاریخی است

کتاب نفثۀالمصدور . بیشتر عمر خود را در زمان و مکان حملۀ تاتار به سر برده و بسیاری از جنایات را به چشم دیده است

هایی که در اواخر حکمرانی این پادشاه  شاه در شرح دردها، مصائب و دربدریالدین خوارزم زیدری چهار سال پس از مرگ جالل

استعمال . شرح و توصیف نویسنده در ثبت وقایع به سبک مصنوع و فنی است. و پس از آن بر م لف رفته نگاشته شده است

، 9بهار، ج: نک)ت، احادیث و اشعار های لفظی و معنوی، آیا های کهنه، آوردن افعال قدیمی، کاربرد بسیار آرایه الفاظ و جمله

های  ها در کنار اطناب این ویژگی. بر تعقید و پیچیدگی متن و به تبع آن دیریاب بودن مفاهیم کتاب افزوده است( 21  :4934

جدید،  فراوان، ارتباط خواننده با متن و دریافت مضامین و معانی آن را دشوار ساخته است لذا با قرائت متن از منظر رویکردهای

تر و در عین حال  های پنهان متن رمزگشایی شده و خوانشی عمیق های برساختۀ م لف و الیه ضمن درک معانی اثر، از نظام

 .شود تر خلق می جذاب

پردازد و برای  ای است که به مطالعۀ ساختارهای متون می رویکردی بین رشته (Discourse Analysis)کاوی  گفتمان   

این رهیافت برای . کند های زبانی، اجتماعی و معنایی متون را بررسی می ین معنا را توضیح دهد ویژگیآنکه چگونگیِ تکو

سازی کرده و در بستر تحلیل خود به نحوة توزیع قدرت در ارتباطات، همچنین بررسی متن در بافت  مطالعات محتواکاوی زمینه

زان معاصر این حوزه، بر این باورند که در محدودة گفتمان، الگوهایی پردا نظریه. زبانی، اجتماعی و سیاسی توجه و تأکید دارد

آید که کلّیّت گفتمان را  های معنایی و نشانگرهای زبانی پدید می های موضوعی و سرمشق های روایتی، توصیه همچون سازه

ها و امور  ح واقعیّات، ذهنیات، ارزشها و واحدهای گفتمانی به توضی از این رو این نظریه از طریق تمرکز بر واژه. دهند شکل می

 (.261ا  262: 4931مکاریک،: نک)آورد  ای از نظام گفتمانی را فراهم می پردازد و بستر تحلیل همه جانبه خیالین می

کاوی در صدد آشکارسازی از مفاهیم نهفتۀ متن است و به تحلیل زبانی متن، بررسی انسجام و معنای مرکزی  رویکرد گفتمان   

ا شناخت و 4در این رویکرد سه عامل . دهد پرداخته و به طور کلی همۀ عوامل شکل دهندة پیام را مورد کاوش قرار می متن
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دهند و وظیفه و هدف  ا کاربرد زبان، ابعاد اصلی تحلیل را تشکیل می9ا عوامل تأثیرگذار در تعامل اجتماعی و 2اندیشه 

 (.43: 4933دایک،  ون: نک)یکپارچه از این سطوح گفتمان است کاوی ارائۀ توصیف و تحلیلی  مطالعات گفتمان

مندی در  های نهادی بین متون مورد توجه قرار دارد و هر یک بر حسب ارتباط با حقیقت و ارزش در مطالعات گفتمان تفاوت  

های خودنوشت    نامه ندگییابند ز ای که با حقیقت دارند تشخص می متون تاریخی به خاطر رابطه»اند  بحث گفتمان تشخص یافته

ها  ای هم با حقیقت هم با ارزش   یابند و متون ادبی رابطۀ پیچیده شان در ربط با صدای م لفان تشخص می  بر حسب اصالت فرضی

دهند و در عین حال آن حقیقت را در  آیند که حقیقتی را دربارة وضعیت انسان ارائه می  دارند در یک سو متونی به حساب می

تاریخی، )نفثۀالمصدور نیز به عنوان اثری که تجمیعی از این سه نوع متن ( 91: 4932میلز، ) «...کنند  فرم خیالی عرضه میدرون 

ای که م لف در قالب گفتمان مرکزی به کار گرفته است  های گسترده طور رمزگان را در خود دارد؛ همین( ای و ادبی نامه زندگی

الزم به ذکر است که هدف از . کاوی را داراست مناسبی برای تحلیل از منظر گفتمانکند که ظرفیت و قابلیت  مشخص می

کاوی کشف معانی پیچیده و غیرعادی در متن نیست بلکه بیشتر بر آشکارسازی  تجزیه و تحلیل متون بر پایۀ رویکرد گفتمان

کاوی در کتاب  ا کاربست گفتماندر این مقاله هم تالش شده است ب. شود ساختارهای پنهان متن تأکید و تمرکز می

 .های مغفول واقع شدة متن ارائه گردد نفثۀالمصدور زیدری نسوی قرائتی جدید مبتنی بر تحلیل جنبه

 پیشینة تحقیق. 1

 «در نفثۀالمصدور( فنون بدیعی)شناسی  زیبایی». نامه و مقاله انجام شده است هایی در قالب پایان دربارة نفثۀالمصدور پژوهش

از اسماعیل قربانی  «کاربرد صور خیال در نثر ادبی نفثۀالمصدور»و ( ، دانشگاه اصفهان4933)نامۀ معصومه حیدری  پایان

ارشد در حوزة فنون ادبی و بالغی دربارة این اثر  هایی هستند که در مقطع کارشناسی نامه پایان( 4931دانشگاه آزاد ورامین، )

 .  اند تدوین یافته

ررسی کنایه و انواع آن در ب». در سطح علوم بالغی موجود در نفثۀالمصدور چند مقاله به چاپ رسیده استدر حوزة مقاله     

. عنوان مقاله ایست که توسط محمد صادقی تدوین یافته است( 4933، 1نامۀ فرهنگ و ادب، شمارة پژوهش)« نفثۀالمصدور

نامۀ زبان و  پژوهش) «عنایی در نفثۀالمصدور زیدری نسویهای م آرایی و ظرافت درآمدی بر سخن»احمد فاضل نیز در مقالۀ 

شبنم قدیری در مقالۀ . به طور گذرا صنایع لفظی و معنوی در اثر را بررسی کرده است( 4933، 9ادبیات فارسی، شمارة 

زیه و تحلیل به کاربرد ایهام و تج( 4933، 2فصلنامۀ بهار ادب، شمارة )« صنعت ایهام در آفرینش سبک هنری نفثۀالمصدور»

آن در کتاب پرداخته است و مشخص کرده است که این کاربرد بیشتر در راستای خلق تعلیق و تفکر در اثر مورد استفاده قرار 

 . گرفته است

نامۀ زبان و ادبیات  پژوهش) «نمودهای رمانتیسم در نفثۀالمصدور»در سطح محتوایی، محسن بتالب اکبرآبادی در مقالۀ    

های مشترک سبک نفثۀالمصدور و مکتب رمانتیسم را با تکیه بر عوامل اجتماعی و فردی  ویژگی( 4931، 9فارسی، شمارة

، 49نامه، شمارة فصلنامۀ کاوش) «های داستانی در نفثۀالمصدور مایه بررسی روایت و بن»از بُعد روایی نیز . بررسی کرده است

پردازی مورد تحلیل قرار داده  از در اثر را از ابعاد گوناگون داستانس عنوان مقالۀ محمود رنجبر است که عناصر روایت( 4934

 .است

نماید که اثر  های معنایی ضروری می ایی از آثار ارزندة قرن هفتم و پیچیدگی با توجه به اهمّیّت نفثۀالمصدور به عنوان نمونه    

این پژوهش از میان انواع . تر از آن فراهم گردد عمیقکاوی مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینۀ فهم  های مختلف متن با رویکرد

های زبانی با  های تحلیل متن، با تکیه بر رویکرد تحلیل گفتمان از دو جنبۀ محتواکاوی گفتمان و استراتژی ها و دیدگاه نگرش

 .ا تحلیلی به بررسیِ نفثۀالمصدور اختصاص یافته است  روش توصیفی

 محتواکاوی گفتمان. 9

کاوی عبارت است از شناخت  گیرد و گفتمان هایی است که یک مفهوم کلی و مرکزی را در بر می ای از گزاره وعهگفتمان مجم

فرکالف، : نک)ها اختصاص دارد  های گفتمانی که به طور کلی بر شرایط اجتماعی و محتوای ساختارها و واژه روابط بین گزاره

سازی، ساختارهای قدرت، ساختارهای  یی و مفهومی گفتمان مانند غیریتهای محتوا در این بخش از مقاله م لفه(. 3: 4933

 .گردد تجزیه و تحلیل می نفثةالمصدوردر ... تعلیمی و
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 سازی غیریت  .4ـ9

. کند گیری گفتمان نقش اساسی ایفا می از سازوکارهایی است که در شکل (Social antagonism)سازی اجتماعی  غیریت

به منظور هویت یافتن به ناچار شروع به تولید دشمن یا .. .به رقیب دارد تا به واسطۀ آن هویت یابد هرگفتمانی ضرورتاً نیاز»

یابی در شرایط مختلف  ای غیرها برای هویت ها بیش از یک غیر دارند و از مجموعه البته گاه نیز گفتمان. کند غیر برای خود می

شود به همین ترتیب  ی هم بین غیرهای خارجی و داخلی تمایز ایجاد میدر مواقع(. 444  :4934سلطانی، ) «کنند استفاده می

 دهند  اند به واسطۀ همان غیرها نظام گفتمان واحدی را شکل می کلیۀ نهادهایی که وابسته به یک گفتمان

یژه سلطان م لف در ابتدای متن نفثۀالمصدور به صراحت ارادت و جانبداری خود را نسبت به حکومت خوارزمشاهیان به و   

به دنبال این، . شود گیریِ سیاسی و اجتماعی او آشکار می از این طریق جهت(. 3: 4933نسوی، : نک)کند  الدین ابراز می جالل

بخشی به گفتمان خود، قوم تاتار را به عنوان دشمن اصلیِ حکومت که  سازی، نویسنده در راستای هویت در پی فرایند غیریت

ها و تصمیمات دولت  همچنین تمام فعالیّت( غیر خارجی)کند  کشد معرفی می ها را به خاک و خون می نهمه جا را ویران و انسا

کند در واکنش به اقدامات تاتار و تهاجم قوم خونریز  خوارزمشاهی و شخص نسوی در طول سفرها و ماجراهایی که بازگو می

هایی  ب آمد، احمد أ رموی و جمال علی عراقی شخصیّتالدین وزیر خوارزمشاه، ملک مسعود صاح شمس. گیرد مغول شکل می

ها در متن، نظام  سازی هستند که به عنوان غیرهای داخلی گفتمان، روابط خصمانه با زیدری دارند؛ به واسطۀ این غیریت

 .گیرد هایی از سرنوشت تراژیک نسوی است بر پایۀ نگرش منتقدانه شکل می گفتمانی که واگویه

 نفثةالمصدور قدرت در ساختارهای. 1ـ  9

قدرت در دیدگاه فوکو فقط در تملک طبقه، دولت و یا حاکم خاص با کارکرد سرکوبگرانه نیست بلکه بر کلیۀ روابط و در همۀ  

: 4931ضیمران، : نک)شود  بندی می فرماست و در قالب عوامل شخصی و غیرشخصی با پیامدهای مختلف مفصل  سطوح، حکم

مدار  قدرت در ساختارهای گفتمان. توان تنها در یک فرد یا یک پادشاه جستجو کرد و رد پای قدرت را نمیاز این ر(. 436ا  433

ای تکثر قدرت  ای خاص منسوب باشد نیست؛ بلکه گونه نفثۀالمصدور از نوع قدرت مرکزی که صرفاً به فردی مستبد و یا طبقه

ها، عامل جسمانی و عوامل شخصی مانند  همانند تقدیر الهی، مکانهای غیرشخصی یا نهادی  در متن مشهود است که از پایگاه

 .شود شاه، وزیر، دزدان و شخص نویسنده برداشت می

شود  نویسی نسوی برترین قدرتی که در تمام شرایط حاضر و به عنوان منبع اتکا و پناه جستن معرفی می در روند سرگذشت    

زیدری در جایگاه سوژة گفتمانی، . همۀ نمودهای قدرت سیادت و برتری دارد قدرت پروردگار و مشیت و تقدیر اوست؛ که بر

کند که امور فقط و فقط با   این نگرش گاه نوعی جبرباوری  را القا می. داند همه چیز را تحت سیطرة قدرت و تقدیر خداوند می

رای رای و بصیرت فروگذاشت تا جادة تقدیر آسمانی پردة غفلت و». اند اراده و خواست پروردگار در جهان ساری و جاری

مصلحت که کوران بدان راه برند، بر اهل بصیرت بپوشاند، و از شیوة تحفظ که ستوران در ابقای نوع آن رعایت واجب شمرند، 

در جای دیگر دلیل جدایی از یاران و اصحاب را نیز خواست و مشیت (. 43: 4933نسوی، ) «چندین هزار عاقل را غافل گردانید

از خرد و بزرگ و تازیک و ترک هر آفریده که در دل محبّت او آمیزشی و در جان مودّت او آویزشی »: کند داوند معرفی میخ

قدرت ارادة حق به حدّی است که پس از جاری شدن، هیچ تحذیر و انذاری (. 29: همان) «داشت، بتقدیر خدایی جدایی افتاده

خرگوشی بر آن غافالن نه چنان غالب گردانیده بود که بانذار بیدار شوند و دور  امّا بخت خفته، خواب»: در آن کارگر نیست

 (.93: همان) «محنت کأس و یأس نه چنان ماالمال در داده بود که بتحذیر، گوشِ پندپذیر باز دارند

 قدرت شخصی    .4ـ 1ـ 9

ر نظام گفتمانی نسوی است که در سایۀ آن حاکمیت سلطان خوارزمشاه پس از قدرت خداوند پایگاه اصلیِ قدرت د :شاه( الف

امّا این منشأ قدرت به مرور در روایت . شود زیدری مدام در پناه سایۀ این منبع قدرت است امنیت و آرامش کسب می

سالطین ایوبی و عادلیِ . پاشد سوز حملۀ مغول دچار سقوط و اضمحالل شده و فرو می سرگذشت نویسنده و اتفاق خانمان

 .اند نیز نمودهایی از این نوع قدرت شخصی  قدرت خوارزمشاهی وابسته به

ای دیگر از قدرت شخصی است که با عملکرد و اقداماتش ترس و  الدین، وزیر خوارزمشاهی نمونه نفوذ و اختیار شمس :وزیر( ب

از حبائل مکر و در کمین فرصت خزیده، کمان قصد تا گوش کشیده و »: گوید نسوی دربارة وی می. کند هراس ایجاد می
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باستعانت عمر و زید و تقدیم انواع حیله و کید قرار منصب کتابت در .. .مکیدت هزارگونه دام جهت کسر حال من نصب کرده

دانستم که چون روی بدو نمایم، هر آینه بدو  وزیر به دو روز پیش از من ببیلقان رسیده بود و می»، «غیبت میان او و بنده داد

 (.41، 22 :همان)« باز مانم

کند قدرت حرامیان، صعالیک و رنود و  های هولناک را توصیف می هایی که م لف عبور خود از بیابان در زمان :دزدان (ج 

با اصحاب خویش، کمابیش بیست، روی ». است... کند که پیامد آن ترس، کشتار، شکنجه، غارت، اسارت و اسقاط قد علم می

ریزه در مکامن عِقاب چون عُقاب گرسنه دهان گشاده و صعالیک بطمع آن خواسته از  حرامیان جهت آن حرام. براه آوردم

از گنجه بیرون آمدم و رنود کارد و سقّاط کشیدند و خون خلقی از منتمیان درگاه »، «شاهین پرواز و از شیر زهره فراخواسته

 (.44، 23: همان) «بهر کوی و ساباط بر زمین ریختند

ی صاحب دیوان انشاء آخرین پادشاه خوارزمشاهی در کنار داشتن مقام رفیع حکومتی عضو یکی از نسو :خاندان و منصب( د

در کنار این پایگاه منصبی و نسبی، زیدری (. 33ا  36: 4933خسروبیگی، : نک)های اعیان و بزرگ خراسان بوده است  خانواده

ر ادبیات فارسی، عربی و مقدمات علوم اسالمی تبحر داشته نگار است که نسبت به علوم عصر آگاه بوده و د شخصی عالم و تاریخ

هایی که با بزرگان داشته فردی شناخته شده بوده که در  نگاری او به وسیلۀ مکاتبات و نامه(. 31ا  33: 4966نسوی، : نک)است 

دانی زیدری  نیز هنگامی  نزبا. ( 443،31،94 ،:همان: نک)شرایط مختلف بر این سابقۀ آشنایی و عهد و دوستی تکیه کرده است 

در این مصادیق دانش  (.66:همان: نک)شود  باعث نجاتشان از مرگ می که با جمعی در دست راهزنان گرفتار شده است

 .بخش دارد نویسنده عامل ایجاد قدرت و کارکردی نجات

 قدرت غیرشخصی. 1ـ  1ـ  9

ها را به عنوان  وابستگی و تعلق خاطر نسبت به آنها این مکان های قدرتمندی وجود دارند که آرامش توأم با مکان :مکان( الف

اضطراب و دلهرة ناشی از جنگ و هجوم قوم (. 241ا  243: 4931عباسی، : نک)شناساند  پناهگاهی امن، دارای قدرت و نفوذ می

ه دارای آرامش و امنیت های خاص ک تاتار و نابسامانی و هرج و مرج توأم از آن باعث شده است که نویسنده نسبت به مکان

و ( زادگاه م لف)الدین، درگاه و  بیت سالطین ایوبی و ملوک عادلی، خراسان  بارگاه سلطان جالل. هستند دلبستگی پیدا کند

اند که نسوی در اوج مصائب  هایی دارای قدرت مکان( 61،23، 36، 443و 443  :4933نسوی، : نک( )به عنوان جایگاه امن)مکه 

هایی همانند گنجه، ماردین، اربیل و  مکان. ها جهت رهایی از آالم و مشقات است ل راهی برای رفتن به این مکانخود به دنبا

نیز به طور متوالی در جریان ( 63، 63، 34، 31: همان:نک)ارمیه در گرماگرم حملۀ مغول و یا ماندن سه روزه در یک غار 

 . اند من، هر چند برای اقامت کوتاه مدت معرفی شدههای نویسنده به مثابۀ مکان و پناهگاه ا بازگویی

فرسای طبیعی همچون برف، سرما و  کند که گرفتار شرایط سخت و طاقت هایی از متن، نسوی ابراز می در بخش :جسمانی( ب

: نک)ث است ها، نیرو و توان جسمانی، عامل قدرت و یاری دهندة او برای نجات از غرقاب حواد بیابان شده است در این موقعیت

پریدم، نه چنان که هست بیجان بود و روز بروز فروشده بدین صفت ا دور از همۀ  ای که بپروبال آن می ریزه سعات»(. 32: همان

خلقی از اسرای ارمن و دیار بکر که بخوی اجتماع یافته بودند، در آن راه سخت و هوای »، (44: همان)« دوستان ا برنگشته بود

 ،34، 413و 413: همان: و نک 414ا  412: همان) «روی به راه آورده.. .باس و زواده، هم بحکم ضرورت با منل سرد، پیاده و بی

61.) 

. بخشی در گفتمان اثر است مال و دارایی به طور کلی و در مرکز آن پول منشأ قدرتی با کارکرد راهگشایی و نجات :پول( ج

قدرت و نفوذ این عامل . شته از دست راهزنان و دزدان نجات پیدا کرده استزیدری در مواردی به واسطۀ پولی که به همراه دا

ای که با من بود، ستدند، از مطالبت  چون  قراضه». ای است که میزان اندکی از آن هم عامل ضمان جان فرد بوده است به اندازه

، 41: همان) «ت از ری راه سمنان گرفتای که داش ریزه خود بعرض»، (411: همان) «و تشدید و تخویف و تهدید معاف فرمود

3.) 

 نفثةالمصدور ساختارهای تعلیمی  . 9 ـ 9

ها معناهای ضمنی قابل توجهی دارند زیرا تاریخ فقط سرگذشت شاهان،  نگاری ها و تاریخ هایی همچون بازگویی سرگذشت روایت

ها و فریاد مظلومان و شکست خوردگان هم است  نجچیزان و حکایت دردها و ر فاتحان و قهرمانان نیست بلکه قصۀ ناتوانان، بی
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ها و شرح انسان بیرون در  از گذار تجزیه و تحلیل توصیفاتی که از درونیات انسان در قالب درد و دل(. 32: 4939ریکور، : نک)

نسوی . ازی کردهای فکری و اندیشگانی نویسنده را آشکارس توان محتواهای پنهان متن و بنیان گیرد می قالب تاریخ صورت می

ها همچنین به طور غیرمستقیم به نکاتی با   ها و شکست ها، ظلم نیز ضمن روایت تاریخ و سرگذشت خود در بستر اثر به غارت

 .محورهای اخالقی، حکومتی و مذهبی اشاره کرده است

 نصایح اخالقی .  4ـ  9 ـ 9

ها، اندرزها و رهنمودهایی برای داشتن یک روش صحیح  ارزشجنبۀ اخالقی اثر ادبی شامل تعلیم نکات اخالقی، توصیه به حفظ 

های اوّلیه از کتاب کمتر مشهود  ها توجه نشان داده است که در قرائت نسوی نیز در ال به الی اثر خود به این جنبه. زندگی است

 .شود ها اشاره می هایی از این توصیه در اینجا  به نمونه. است

و ارزشمند بودن آبرومندی و پرهیز از پذیرش عار و ننگ از مبانی فکری نسوی است که در  اهمّیّت دادن :آبروداری( الف

ناپذیری م لف در جای جای کتاب مشهود  روح آزادمنشی و روحیۀ تسلیم». حین روایت سرگذشتش به آن توصیه کرده است

کردند و مورخان عصرش  ه جانی به نانی باطل میدهد و در زمانی ک را سر می «النار و االالعار و السیف و الالحیف»شعار . است

( 31: 4931باقرپسند،) «آوردند کردند یا توسن قلم را در میدان مداهنه به جوالن در می کاری می مصلحت وقت را مالحظه

 :4933نسوی، ) «وان خدنگ مرگ هر آینه برجان خوردنیست آن به که خود را نشانۀ عار و ننگ نگردانی»نویسد  نسوی  می

33 .) 

کنند در این باره  شود که بر هیچ چیز و هیچ کس رحم نمی زیدری همراه جمعی هنگام گذر از بیابان گرفتار عیّارانی می   

از سر همّتی که عِرض شریف را سپر بالی عرض دنیا، هرگز »: تر از حفظ مال و دارایی است کند که صیانت از آبرو بر اذعان می

زمانی هم که در دربار ملک (. 413: همان) «و اگر چیزی غیر آن در دست دارمی از سر پای بیندازمینگردانیده است و نگرداند 

رسد که وی هنگام  ای مبنی بر حمله مغوالن و وضعیت آشفته و نابسامان لشکر خوارزمشاهی می مظفر ایوبی اقامت داشته نامه

ای که مرغ آورده بود به  بطاقه»: کند انب احتیاط را رعایت میخواندن آن در جمع خاندان ایوبی و درباریان برای حفظ آبرو ج

: همان) «گذاشتم رعایت ناموس فرو نمی.. .خواندم و با آنکه از هول حادثۀ متوقّع، دم در مجاری حلق فرو مرده بود من دادند، می

99.) 

ه به امور و عاقبت وخیم آنها دارد و هر کاری گرایان کند و دیدی واقع پایه و اساس را رد می زیدری انتظارات بی :بینی واقع (ب

عاقل از دیگی که در آن توابل صبر و علقم بر هم آمیخت حلوای صابونی توقع نکند و »: داند را دارای نتیجۀ خاص خود می

ردن ای دوست، در خزان امانی کامرانی توقّع ک»، «خردمند از زمینی که در او تخم خرزهره ریخت نیشکر درودن چشم ندارد

پذیرش واقعیت مرگ و قبول آن از (.  23و  93: همان) «ریز آمال شکوفۀ اقبال انتظار بردن آرزوی محال نادانیست و در برگ

مرگ را با همه ناخوشی با دل خوش کرده و بقضا از بن .. .بال را گرد خویش در آمده دیدم»: اندیشۀ نویسنده قابل برداشت است

جانیست مرا در تن و وان // کان نیم مرا خوشتر از این نیم آید/ آن مرد نیم کز عدمم بیم آید»، (39: همان) «گوش رضا داده

 (.413: همان) «تسلیم کنم چو وقت تسلیم آید/ عاریتی

تأکید و توجه به دیدار قوم و دلتنگی برای اهل و یاران، پایبندی و وفاداری نسوی به خانواده و اصحاب را بازتاب  :وفاداری( ج

سوز تاتار به اصرار، خواستار اجازه از ملک مظفر ایوبی و بازگشت  او حتی با وجود خطر مرگ در بحبوحۀ جنگ خانمان. هدد می

از خوف آنکه دیدار قوم با قیامت افتد ملتهب، پیاپی اجازت انصراف و ! بیقرار و مضطرب با دلی و چه دل»: نزد قوم و یاران است

در (. 91: همان) «جستم د و دستوری اعادت ا و هر چند سعادت از آن بهزار فرسنگ بود ا مینمو اگر چه عقل از آن انحراف می

از آنها »: کند کند و مراتب وفاداریش را ابراز می اش را فراموش نمی برد گذشته شرایطی هم که در رفاه و آسایش به سر می

منشأ و مبدأ و اساس برتوان داشت، و نه از آن قبیله  الرأس و ای که در غربت دست دهد، دل از مسقط نیستم که بفراغت ریزه

شود و  نسوی وفاداری به وطن را نیز در کنار وفاداری به اهل و خانواده متذکر می(. 443: همان) «که با هر قومی درآمیزم

ب وطن و هوای تمنّی ح»داند  استقامت تا پای جان در برابر تجاوز دشمن، برای حفظ وطن و سرزمین را پسندیده و مهم می

 (. 21، 94، 93: همان) «کشید اهل و مسکن، زمام ناقۀ طبع سوی خراسان می
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نویسنده زمانی هم که در . الدین و یارانش نیز در جای جای اثر ذکر شده است تعلق خاطر و وفادرای نسبت به سلطان جالل   

ن این آسایش برای او تیره و ناخوشایند شده و از خورد و کند که به علّت دوری از یارا برد اشاره می آسایش و امنیّت به سر می

مدّت سه ماه به گنجه مقام افتاد و مشارب لذّات بسبب مفارقت أحباب و دوستان تیرگی گرفته و »: خوراک سیر شده است

ت یاران و از حرقت فرقت دوستان و احباب و ضجرت هجر»، «دیده از گریۀ شبانروزی بمهاجرت یاران و اصحاب خیرگی یافته

اصحاب چندان بار محنت بر دل نهاده بودم و چنان از جان جهان ا تا بآب و نان چه رسد ا سیر گشته که اندیشۀ خورد و 

، 91، 39، 33ا   33: همان)،  «خواب و طعام و شراب ا اگر بمدّت نیز دور کشیدی و زمان نیک دراز گشتی ا بر خاطر نگذشتی

29 .) 

های نسوی است که اندیشۀ او را در مواجهه با شرایط مختلف زندگی  اندیشی از توصیه م و عاقبتداشتن حز :دوراندیشی( د

رود و  م لف با بیانی نمادین بازگو کرده است که ریشۀ کینه و دشمنی دیرینه با نیکیِ چند روزه از بین نمی. دهد انعکاس می

بنای ! ها آزرده باشی بمرهم یک هفته کجا مندمل شود؟ الهیهات اندامی که بس»: باید جانب احتیاط و حزم را رعایت کرد

هنگام حملۀ مغول که (. 23: همان) «!وحشتی که بر ترادف دهور و تعاقب شهور گسترده باشی بیکدم آزرم کجا مضمحل شود؟

: مد وخیم داردنگری در امور پیا دهد که عدم دوراندیشی و عاقبت اند، تذکر می سپاه خوارزمشاهی مشغول شادی و خوشگذرانی

و در کام اژدهای دمان، دهان از پی شیرینی عسل ! و در سیالب، مجلس شراب ساخته! ای در غرقاب نار به کار آب پرداخته»

پیروی از هوی نیز (. 14: همان) «فردات کند خمار کامشب مستی! و بر لوح شکستۀ کشتی، تمّنی جاریۀ بهشتی پخته! گشاده

بتبع هوی خویشتن را در فراز و نشیب محنت سراسیمه »: از نظر نسوی پایان خوشی ندارد همچون نداشتن عاقبت اندیشی

گردانید و بنقض عزیمت و فسخ نیّت از محجۀ عزلت که عقل بدان داللت کرده بود بگردید و از مخالفت رای و روّیت کشید 

 (.46ا  43: همان)« آنچه کشید و هنوز تا چه کشد

 نصایح حکومتی. 1 ـ  9ـ  9

تدبیریِ دستگاه  های مختلف نویسنده با مشاهدة بی در قسمت. شود نصایح زیدری شامل حوزة امور حکومتی و لشکری نیز می

هنگامی که دربارة یورش تاتار اخبار مختلفی به . گشاید های لشکر و درباریان، زبان به انتقاد و نصیحت می لیاقتی سلطنت و بی

بیدار باشید که وقت احتیاط و حذر است در »: دهد اند هشدار می پاه برای جنگ غافلرسد و لشکریان از تدارک س گوش می

 «اهللِ و عَدُوَّک م اختالف روایات تأملی فرمایید که محل نظرست، أعدُّوا لَهُم مَا استَطَعت م مِن ق وَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخیلِ ت رهَبون بِهِ عَدُوَّ

 (.93: همان)

( هان شاه یا فرمانده)به فرادستان ( منشی یا دبیر)حکومتی بر این باور است که نصیحت فرودست م لف در حیطۀ سیاسی و  

های فرماندهان و لشکر خوارزمشاه که در زمان جنگ به شراب و نوا و آهنگ  کفایتی از این رو از مشاهدة بی. نتیجه است بی

کشید، بدیدة اعتبار در  آورد و مالمت به ندامت می ار میچون نصیحت فضیحت، ب... ». کند اند سکوت اختیار می مشغول گشته

لیاقت  از اینکه افراد بی(. 43: همان) «گریست نگریستم و در باطن بزاریِ زار بر زوال مُلک و جهانداری می سرآمد کار می

ند و هجوآمیز آشکار کند و شدت مخالفت خود را با به کارگیری واژگان ت اند انتقاد می فرماندهی لشکر را بر عهده گرفته

روایی و  زمام بسط و قبض بمخنَّثی نه مردی نه زنی داده و روباه خدّاع را بر شیران مصّاع و دلیران قرّاع فرمان»: سازد می

 (.93: همان) «کارفرمایی اثبات کرده

دفاع از سرزمین در  کشیدن از جنگ و در دیدگاه نسوی جنگیدن با دشمنان وطن ارزشمند و ستوده است از این رو دست    

زهی »: داند دهد و رفتار کسانی که تیری در کارزار نیانداختند را مایۀ عار و ننگ می برابر حملۀ مغوالن را مورد نکوهش قرار می

 (.13: همان) «ای بمحامات باز نایستاد عار، که زهی در مقام مرامات از کمان باز نگرفتند و زارکار که در صف کارزار لحظه

 دیدگاه مذهبی  . 9ـ  9ـ  9

ها و کارهای بشری تسلط  اعتقاد به اینکه همه چیز کامالً در سلطۀ تقدیر و مشیت خداوند قرار دارد و ارادة حق بر تمام فعالیت 

تدبیر در میدان تقدیر چون گوی »: تأثیر و ناکارآمد است های بنده در برابر مشیت و خواست پروردگار بی دارد و کارسازی

 (.49و 2: همان) «شده سرگردان

 ای فرو بنادد             بهارچه دست برد رنج او بیفزایاد خدای کار چو بر بناده»              
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 چو ناامید شود کاز کسیش ناید هیاچ            خدای قدرت واالی خویش بنماید              

 (.34: همان) «دای بنادد کار و خدای بگشایدبدست بنده زحلّ و عقد چیزی نیست          خا               

مدت دولت بانقضا رسیده ! لکن چه سود؟»گوید  داند و می فایده می مهیا و آماده شدن لشکریان خوارزمشاهی برای نبرد را بی   

، که کوران تقدیر آسمانی پردة غفلت ورای رای و بصیرت فروگذاشت تا جادة مصلحت»، «بود و نوبت ملک و سلطنت بانتها آمده

بدان راه برند بر اهل بصیرت بپوشانید و از شیوة تحفظ که ستوران در ابقاء نوع آن رعایت واجب شمرند چندین هزار عاقل را 

 (.43، 43، 93ا  93: همان) «غافل گردانید

بستن به تعلقات دنیویست ن  از تعالیمی که نسوی در این زمینه به آن پرداخته است اشاره به ناپایداری دنیا و توصیه به دل   

از عین مزِیّف مهر کیسه . از ارتفاع خرمن سپهر برخورداری مجوی، که ناپایدارست»: نماید مداری او را می که دنیاگریزی و دین

داند که  دنیا را دار مکافات می(. 413: همان) «دندان از جهان برباید کشید»، (13: همان)« برمدوز که جوزایی کم عیار است

امّا صاحب »: تِ ظلم در آن زوال و تباهی است و به نابودی صاحب آمد پس از جور و ستمی که مرتکب شده اشاره داردعاقب

 (63: همان) «این خاک توده خانۀ پاداش و کیفر است.. .عمَّا قریب بوبال ظلم و فجور، آفتاب دولت او بزوال رسید.. .آمد

 کارهای گفتمانی راه  . 1ـ  9

پرداز اثر در حین بیان آالم و دردهایی که در زندگی متحمل شده است  در جریان روایت اثر  ر جایگاه گفتهزیدری نسوی د 

 .های دشوار ارائه کرده است کارهایی را برای گریز از فشار مصائب و کسب آرامش در موقعیت راه

ام که از شکایت بخت افتان و  خواسته». داند نوشتن و به قلم آوردن را روشی مناسب برای تسکین ضمیر می :نوشتن (الف

، «پردازی واجب بینم دل.. .از آنچه أحناء ضلوع بر او منطوی است و دل بجان آمده بر او حاوی. فصلی چند بنویسم.. .خیزان

تیز تاز قلم که هنگام مهاجرت خفیر ضمایر و ترجمان سرایر است بدست گرفته و قصد آن کرده که شطری از آتش حرقت، »

آمیز فرو  میر بر آن انطوا یافته است در سطری چند درج کنم و از این صدرنشین دلگیری یعنی اندوه حکایت شکایتکه ض

گرم و سردی که از کأس دوران »و  «نبذی از وقایع خویش بر قلم ران.. .مجاملت فروخوان، طرفی از معاملت روزگار بی»، «خوانم

 (. 3ا  1:همان) «ای از هر باب بنویس چشیده

بندی گفتمانی  کاریست که در صورت راه ،صبر و سکوت پیشه کردن در میان اندوه بسیار و حوادث ناگوار: صبر و سکوت( ب

اگر کارد شدت باستخوان رسیده است و کار محنت بجان انجامیده مصابرت .. .دم فروخور و لب مگشای»: شود نسوی بازگو می

در ابتدای کتاب نیز به بردباری خود اشاره دارد و از صبرش در مقابل (. 3: همان)« نمای چه، دلسوزی نداری که موافقت نماید

عجب دلیست با این ! در تعجبم تا این دل ضعیف چندین سال این همه غصه چگونه خورد»: کند بلیِات فراوان اظهار تعجب می

 (.421: نک، همان)و ( 6: همان) «همه درد که در او بود نشکافت

های زمان در ایجاد  ها و موقعیت بحران. گیریِ آن ریشه در فرهنگ، شرایط اجتماعی و تاریخی دارد شکل تخیل و: تخیل( ج

در نظام تخیل گنجانده   پیام م لف یا شاعر در قالب تصویرسازی نیز. بخش نقش اساسی دارند تخیل به عنوان سازوکار رهایی

هایی مانند تصویرآفرینی، گفتگو، حدیث نفس و  گیری از روش هرهنسوی نیز با ب(. 293ا   293: 4934ارشاد، : نک)شود  می

شناسی، در پی کسب آرامش درونی و انتقال پیام به مخاطب  های زیبایی سازی بر پایه و بنیان تخیل، ضمن خلق افق آرمان

 .است

پردازد و با  خیّل میبیند به ت زیدری هنگامی که در حالت ناگواری است و خود را در شرف مرگ می :تصویرآفرینی  .4

تغییر حال دال شد که عنقای روح از عین این عاریت خانه »: کند تصویرسازی، مرگ و شرایط دشوارش را به مخاطب القا می

محابا در   پرد و میزان مستقیم طبیعت را باد بی نشین جان از قفص تنگ قالب ببرج اصلی می رود حکام سدره بقاف عُقبی می

فق سفینۀ جان را بلب رسانید، نزدیک شد که رشتۀ یکتای حیات انقطاع پذیرد و شعلۀ ضعیف زندگانی که گردانید، صرصر بیر

صحرا از »: ، برای القای ازدحام و انبوهِ لشکر تاتار هم تصویرسازی کرده است(31ا  34: همان)« بدمی افروخته است فرومیرد

 (.21: همان) «دیدم نیران تاتار در شب تار چون عکس دریا می

بخشی مخاطب نسبت به میزان آشفتگی  رسانی و آگاهی های زیبایی با کارکرد اطالع زیدری در آغاز کتاب نیز تصویرسازی  

تالطم امواج فتنه کار جهان بر هم شورانیده است، ... »: اش ارائه کرده است خود همچنین تسکین اندوه  شرایط در دوران زندگی
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ان را جُفای خود گردانیده، طوفان بال چنان باال گرفته که کشتی حیات را گذر بر جداول و سیالب جفای ایام سرهای سرور

م لف شبی را هم که در آن توسط (.  4: همان) «...ممات متعین گشته، بروق غمام بصر ربای ببریق حسام سر ربای متبدل شده

بر گرد خویش پانزده سوار دیدم چون سِوار بساعد  گرد»: شود چنین تصویرسازی کرده است پانزده سوار در بیابان محاصره می

 (.36: همان) «أحاطت گرفته و چون نِطاق گرد میان در آمده

های زیبایی که از این زمان به دست  نویسنده زمان آغاز سفر خود به خراسان را بهار قرار داده و توضیحات و تصویرسازی    

کند  قتی خوش و مبارک جلوه دهد و با اطناب در آن گویا احساس آرامش میخواهد آن را و دهد، حاکی از این است که می می

فرّاش نسیم بساط جهان سپید گلیم درهم پیچد، کوه دامن پیراهن گازری تا کمرگاه درنوردد وسائس ابر .. .در اوّل بهار که»

 (. 33: همان) «... آب شوند بشمشیر برق، قاطع طریق برف را ماده قطع کند، سپیدکاران برف در آن هفته از فرط حیا

کند و شخصی برای درد و دل کردن با او وجود ندارد گفتگوهای  زمانی که م لف احساس درد و اندوه بسیار می :گفتگو. 1

باز عقل، »: گفتگوی عقل و دل که عقل به عنوان فاعل، دل را مورد سرزنش و خطاب قرار داده است. دهد ای را ترتیب می خیالی

که او نیز از سرکوب حوادث حیران مانده است و از دوائر دور شدائد بدوار الرأس مبتلی شده، بر سالمت صدر ! کدام عقل؟

های دیگر به گفتگوی عقل و  در قسمت(. 3: 4933نسوی، ) «مالمت واجب داشته است و بیکتایی و ساده دلی سرزنش کرده

جان بر (: ع)کرد که  تحذیر می.. .هادی عقل»: دهد  را تحذیر میعقل به عنوان گوینده نسوی . دل با خودش اشاره کرده است

ا  33: همان) «جویی، بحر عمیق واقعه را پایانی نیست این ظلمات نه آنست که در او آب حیات می! پویی؟ کف دست تا کجا می

خوانند گاه رشته فرا  می دل که از تقلبش قلب»: گوید که از گردش در جهان دست بکش و به نزد عزیزان بازگرد دل می(. 36

پیش از آنکه اجل برسد، خویشتن را .. .!حساب فراز و نشیب دیدن؟ تا چند گرد جهان گردیدن و بی.. .:گفت هوای نفس داده می

 (.همان) «بأعزَّه بازرسان

گویا در . ستهایی که با خود داشته اشاره کرده ا م لف گاه در روایت وقایع و سرگذشت خود به مونولوگ: حدیث نفس  .9

شب این : با خود گفتم». گیری دربارة کارهاست شرایط سخت با حدیث نفس در فضای خیالی به دنبال تسکین خود و تصمیم

بند  نفسی که پای: گفتم با خود می»، «حادثۀ یلدا دیجور است و لجّۀ این واقعه را کرانه بس دور، این مردار را بسگان بازگذار

 (.33و 33: همان) «!شخصی که گشاده دستی عادت اوست دست بستۀ چیست؟! ۀ کیست؟طمع نگشته است، پای بست

های مقبول و رسمی اجتماع را بازنمایی کرده و متناسب با  سازی یعنی ارائۀ توصیف از نقشی که ارزش آرمان :سازی آرمان  .1

آل از  ها تصویری آرمانی شده و ایده یفای نقشای که این ا کند به گونه جایگاه و منصب خاص خود انتظارات جامعه را تأمین می

در . این امر در کالم نسوی نیز قابل ردیابی است(. 416ا  413: 4933پور و محمدی،  جالئی: نک)گذارد  او را به نمایش می

زد و گویا پردا اش می آل و آرمانی سازی و توصیف پادشاه ایده روایت خاطرات و مصائبش گاه با تکیه بر قوة تخیل به آرمان

کو آن پادشاه که از سربازی بگوی بازی ». خواهد از رنج و درد روزگار و اهمال شاه و فرماندهانش به این پادشاه پناه ببرد می

مهفهفات ترک را از ! شهوات عشق بر صهوات عتاق برنگزیدی؟! و از أبکار و عون، أبکار و عون حرب را شناختی؟! نپرداختی؟

 (.43ا  43: 4933نسوی، ) «!خدود بیض را بر حدود بیض ترجیح ننهادی؟! دی؟مرهفات هند خوشتر ندی

 های گفتمانی نسوی استراتژی. 1

های کالم در  های زبانی متن نیز مستقل و غیر وابسته نیستند بلکه با سایر نشانه نشانه. زبان ابزاری برای بیان افکار و معانی است

ای از عناصر زبانی است که در سطح اوّلیه صورت مفهومی و معنایی متون را شکل  ز مجموعههر متن نی. وار قرار دارند پیوند اندام

بنابراین از طریق . دهد مند زبانیِ مورد استعمال نویسندة اثر را بازتاب می های زیرین سازوکارهای جهت بخشد و در الیه می

دهیِ گفتمان متن و توانش زبانی اثر دست  نده، روش شکلتوان به ذهنیت نویس های زبانی گفتمان می تجزیه و تحلیل استراتژی

 .یافت

 سازی رانی و  برجسته حاشیه.  4ـ  1

گذاری در ذهن و اندیشۀ مخاطب  ای برای حفظ و استمرار دال مرکزی گفتمان و افزایش تأثیر رانی شیوه سازی و حاشیه برجسته

ها و  پرداز سعی دارد پدیده د در تحلیل گفتمان است که در آن گفتههای پرکاربر رانی از استراتژی سازی و حاشیه برجسته. است
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ها و اتفاقاتی را که با فرایند اصلی  های مختلف برجسته و انگاره عناصری را که در راستای تقویت مفهوم مرکزی است به شیوه

 ( 449ا  441: 4934انی،سلط: نک)براند تا نمود و جلوة کمی داشته باشند   گفتمان تناسب کمتری دارند به حاشیه

آورند وجه  حوادث و اتفاقاتی که باعث خیر در حق نسوی شده و زمینۀ گریز و نجات او را فراهم می: رانی مصادیقی از حاشیه   

دهند که در شرایط بحرانی برای او پیش آمده ولی در جریان نظام گفتمان انتقادی نسوی   مثبتی از تقدیر را نشان می

است که با وجود اینکه شحنۀ تاتار به تبریز رسیده و همه چیز  ای از این اتفاقات زمانی  نمونه. اند رفته  به حاشیهسازی و  طبیعی

آورد  را در تملک خود درآورده است فرد معتمدی مقدار پولی را که نسوی در آنجا به درویشی سپرده بود را برایش به ارمیه می

توان برداشت  کند؛ می می  مرج، نابسامانی و ناامنی اوضاع روزگار م لف که خود توصیفاز هرج و ( 39ا  31: 4933نسوی،: نک)

کرد که دریافت پول امانی و حتی آوردن آن توسط شخصی قابل اعتماد، کاری بزرگ و مهم بوده است که به صورتِ اتفاقی 

آوری که بر اثر حملۀ مغول بر او حادث  و مرگعادی و طبیعی روایت شده است؛ یا اینکه نویسنده از میان تمام وقایع ناگوار 

(. 446: همان: نک)تواند جان سالم به در برد و در میافارقین در دربار ملک مظفر ایوبی به نگارش کتابش بپردازد  شود می می

تار تی  مرگ های دیوانی در حملۀ مغول گرف شود که خوارزمشاه و بسیاری از شخصیّت اهمّیّت این موضوعات از آنجا آشکار می

اند حال آنکه اگر چه زیدری بالیا و حوادث صعب و دشوارِ بسیاری را متحمل شده امّا در مواردی که تعداد آن کم نیست  شده

های هایل جنگ شده است که این ماجراها در گفتمان انتقادی او به طور  اقبال با او یار گشته و موفق به گریز از ورطه

 .اند همحسوسی به حاشیه رانده شد

بار تاتار و کشتار و خفقان، از جانب شخصی به  هایی که بخت با او یار بوده و در آن بحبوحۀ حملۀ اسف م لف در موقعیّت    

نسیم صبای قبول از مهّب »: دهد اهمّیّت جلوه می آسایشی رسیده است به طور گذرا و بدون تأکید و تمرکز، آن را کمرنگ و بی

ل من پریشان حال وزید تا یکسری اقوال سرسری را بمصرّی برداشت و نبهرة احوال مزیّف را سره اقبال این پادشاه بر حا

 (94: همان) «انگاشت

شود زیدری که در میدان جنگ حاضر بوده و قصد فرار داشته، به طور  هنگامی که سپاه خوارزمشاهی گرفتار حملۀ مغول می   

. دهد شود و از این طریق به سرعت از میدان جنگ خود را نجات می میتصادفی سوار بر اسبی زین شده و آماده حرکت 

پای باسبی که اتفاق را در زین بود » :رانده است  نویسنده این اتفاقات را در یک سطر ذکر کرده و به عنوان امری ساده به حاشیه

: همان) «عنان ببادپای سپردم.. .ل بدانستمچون صورت حا.. .اتفاق خیر را شبانه اسبی نیکو خریده بودم»، «و برفتم.. .درآوردم

همچنین در بخشی دیگر از کتاب که مأموران صاحب آمد در پی یافتن او هستند در نیمه شب از نسوی سراغ (. 24و  32

گونه پیشامدها  این( 63: همان) «نیم شبی دو سوار بمن رسیدند و اتفاق خیر را خبر از من پرسیدند» :گیرند خودش را می

اند امّا در نظام گفتمان انتقادی نویسنده که دال مرکزی آن شکایت از آالم و بالیایی است که بر  ه موجب نجات نسوی شدهاگرچ

 . اند ارزش جلوه داده شده او رفته است حوادثی اتفاقی و کم 

و جورهایی که بر او وارد  ها، ظلم تدبیری نسوی در جریان بازگویی سرگذشت خود مصائب، بی: سازی هایی از برجسته نمونه    

تر انعکاس داده است و از این طریق انسجام نظام  های گزینش واژگانی، اطناب و تهکّم برجسته شده را با استفاده از روش

 .گفتمانی اثرش را تقویت کرده است

ها،  در توصیف سختی« نارکان کوه رضوی و ثهال»آمیز چون  کاربرد واژگان خاص با بار معنایی اغراق :واژگانی گزینش ( الف

بخشی گفتمان  سازی، انسجام در شرح خوراک با کارکردهای برجسته «بالله و عالله»در وصف حال نزار،  «بیجان و کشته»

 .ها و ترغیب مخاطب به خواندن اثر صورت گرفته است ها و نهایت ظلم و تعدی انتقادی اثر، اندوه، رنج

ارکان رضوی و ثهالن را از جای بردارد و نهیبی از آن ک رة باوقار زمین را بیقرار نبذی از وقایع خویش که آسیبی از آن »

آسیای دوران جان سنگین را چند بجان گردانیده است و نکبای نکبت تن مسکین را چندبار کشته و »، (3: همان) «گرداند

: همان) «ای قانع گشته  حت خواب و قرار بعاللهای راضی شده و از را از لذّت خورد و شراب ببالله»، (3: همان) «هنوز زنده است

خالالت ثغور از بُن دندان گرسنگان برکند و بپیش خورد سگان تاتار که از آن تعفّف در شریعت همت الزم آید دهان » و( 24

 (.64: همان) «بیالود
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استعمال لغات متضاد، ترس و  زمانی هم که در شرایط سخت بدون لباس در سرمای جان کاهِ بیابان گرفتار شده است با    

هول واقعه چنان سر و دست و پای را بیخبر گردانیده بود که »: ساخته است  هراسِ ناشی از دزدان و راهزنان را برجسته

 (.32: همان) «دانستیم کرد حریر می پنداشتیم زمهریر را که بتیر کار می رفتیم و گرمابه می مکشوف تن در آن سرما می

نویس آرایش کالم را بیش از بیان معنی  چنانکه گاه تاریخ»ای رایج است  بسیاری از نثرهای تاریخی اطناب شیوهدر : اطناب( ب

کرده تسلسل و توالی معنی را که در نثرهای تاریخی هدف اصلی است از یاد  در نظر داشته و در هر مورد که سخن اقتضا می

نسوی با کاربست روش اطناب و در مواردی (. 416: 4936خطیبی، ) «تپیوسته اس برده و رشته کالم را به معانی شعری می

عدالتی حاکم بر اوضاع  سازی و نشان دادن آشفتگی و بی های مختلف سعی در برجسته سازی حوادث در بخش همراه با واژگون

 .عصر را دارد

سازی، قدرت خوارزمشاهی را  واژگونم لف برای گفتن خبر شکست لشکر خوارزمشاه برابر قوم تاتار به روش اطناب با     

آور رجا را رُخا از  ثهالن بیخ»: اند برجسته و قوم مغول را ضعیف نشان داده که به طور اتفاقی بر حکومت خوارزمشاه پیروز شده

ار پای در آورده بالرک هندی ببرگ هندبا منثلم گشته بنای سنمّار بلگد کوب بوتیمار منهدم شده، تیهوی نحیف سنقر را شک

الموت  کرده، آهوی ضعیف غضنفر را افگار گردانیده، خورنق شاهی بنیاد را خدرنق واهی نهاد خراب کرده، مرده قابض جان ملک

 (. 31ا  33: 4933نسوی، ) «شده، شاه ناباخته مات گشته

: برجسته ساخته است آمیز شکوه و عظمت خاندان خوارزمشاهی را در جای دیگر با به کارگیریِ شیوة اطناب و توصیف اغراق 

خواندند،  کوه با همۀ سر بلندی کمر خدمت بسته، و از ربقۀ بندگی جز سرو آزادی نجسته، خسرو سیارگان را اگر بنده می»

زن بود، و ماه را تا برید  نازید، عطارد را تا دبیر حضرتش خوانند، دایم قلم نوشتند، می بالید، مریخ را اگر خط امان می می

خبر رسیدن لشکر مغول به ارمن و ویرانی و تباهی ناشی از آن را به روش (. 33: همان) «، شبانه روزی قدم زندرگاهش گویند

خبر رسانیدند که پنجاه ط لب از أطالب مالعین تاتار کأنَّها أرکان »: سازی کرده است اطناب با آوردن جمالت پی در پی برجسته

لواحق، آن را از شواهق سوی هامون راند، لیکن سحابی حشو آن عذاب و میغی یَذبُل أو هِضاب شمام مانند سحاب که لواقح 

: همان) «رشِّ آن تی ، و غیثی قطر آن عیث و غیمی رشح آن ضیم و ابری حمل آن کبر بر قصد لشکر بر حدود ارمن گذشتند

92 .) 

 تهکّم( ج

ان، بر سر کار آمدن افراد ناکارآمد و حملۀ مغول با های سر کفایتی آمیز انتقادات خود را نسبت به بی زیدری با بیانی تهکّم

الدین ا در غیبت  لیاقتی شخصی که فخرالدین شرف الملک ا وزیر سلطان جالل برای بیان بی. سازی نشان داده است برجسته

کرده است  استفاده «بزرگ»زیدری سمت کتابت انشاء را به وی داده و با تمسخری که مملو از اعتراض و تلخی است از خطاب 

دهند زیدری با طنز انتقادی یورش  زمانی که لشکریان خوارزم واکنشی جدی نسبت به حملۀ تاتار نشان نمی(. 46: همان: نک)

از آن بیخبر که بخانه مهمانی بیگانه رسیده »: آنان به محل اقامت و مرکز فرمانروایی را همچون ورود مهمان ذکر کرده است

کفایتی و ظلم و ستم  صاحب آمد نیز شخصیّتی است که به بی(. 42: همان) «ناگهان نزول کردهگاه بالیی  است و در یورت

و  «زاده حالل»، «مجلس عالی»: بندی گفتمانی با تهکّم تمسخرآمیز مورد خطاب قرار گرفته است شود و در صورت توصیف می

 (. 61ا  62، 63: همان) «!و چه مسعود! ملک مسعود، چه ملک»

بسفاهت و ! این بزرگ»، «از تعریف آن ذات شریف صفات از دو سه وصف چاره نیست»جمال علی عراقی آورده  دربارة    

های وحشیانۀ  ویرانی(. 33، 33ا  33، 32: همان) «از شاگرد پیشگان عراق باتفّاق بر سر آمده.. .گویی رویی و وقاحت و هرزه خیره

معماران تاتار که بر »: اند برجسته شده( 423: همان) «درد خنده»خود نسوی  حملۀ مغول هم با شیوة بیانی طنز تلخ یا به قول

که چندی ... »، «عقب رسیدند تتمّۀ عمارت واجب داشتند و خشت بر خشت نگذاشتند بخنادق آن بجای آب خون ریختند

، 39: همان) «اید به استخوان نهادهمعماران بتازگی بنا نهاده بودند و گِل آن بیشتر پاید بخون دل سرشته و اساس آن تا بسیار پ

42.) 

 ای ای و غیرهسته واژگان هسته  .1ـ  1
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ای دارای  نشانی در فرایند گفتمان دارند؛ در مقابل واژگان غیرهسته اند که مفاهیم کلی و عمومی و بی ای واژگانی واژگان هسته 

اند و نظر و دیدگاه افراد را انعکاس  ن ارزشی و شخصیمتون ادبی بیشتر متو. اند  بارمعنایی توأم با دیدگاه و اندیشه خاصی

با این نوع توزیع (. 496ا  493: 4939یارمحمدی،: نک)ایی در متون ادبی کاربرد فراوانی دارند  دهند لذا لغات غیرهسته می

ها و اقوام مطرح بر  گیرد و تمام اشخاص، گروه شکل می «آنها»و  «ما»واژگانی و روش کاربرد زبان، گفتمان در قالب دو قطب 

پرداز روایت گفتمان قرار دارد در ساختار دوگانۀ دوست و دشمن جای  پایۀ موقعیتشان نسبت به م لف که در جایگاه گفته

 .گیرند که استعمال واژگان با بار معنایی خاص بر آن تأکید دارد می

استفاده کرده است که نگرش و دیدگاه او را نسبت نفثۀالمصدور در اشاره به اشخاص مختلف از واژگان و صفاتی  نسوی در    

روی و  دیوان سیاه»در روایت سرگذشت خود از قوم تاتار همواره با صفاتی چون . کند های مختلف آشکار می به امور و شخصیّت

یاد  «مالعین دوزخی»و  «مالعین»، «گوران خر طبع»، «خاکساران آتشی»، «مور حرصان مار سیرت»، «عفاریت زشت منظر

در مواردی نیز جهت بیان انتقاد و اعتراض خود، به روش تقابلی واژگان (. 44، 99، 14ا  19، 32: 4933نسوی،)کرده است 

. روباه بیشۀ شیر گرفت، شیر عرین نی»: ای با بار معنایی منفی برای مغوالن در تقابل با خوارزمشاهیان ذکر شده است غیرهسته

 (.31:همان) «...ترین نیدیو بر تخت سلیمان نشست و انگش

و  «ما»بندی گفتمانی  عالوه بر این مصادیق، زیدری هر شخصی را که از جانبش مورد آزار قرار گرفته است در ساختار قطب    

گونه انزجار خود را نسبت  ای با بار ارزشی و معنایی مورد خطاب قرار داده و این  بندی کرده و با واژگان غیرهسته صورت «آنها»

حمیت سست  بی»: جویندگان را مورد ظلم و ستم قرار داده است صاحب آمد که نسوی و گروهی از پناه. داده است آنان نشان  به

احمد ارموی هم در این . خواند می( 33، 69، 63: همان)« شبکور»همچنین مأموران حاکم آمد را « بدرگ»، «ناپاک»، «پیوند

 (.33: همان)خطاب شده است  «گاو ریش خر طبع»گروه، 

در خطابِ م لف به ( 3، 23، 91، 93، 11، 33،31، 39  :همان) «من بنده»این شیوة توزیع واژگانی در به کارگیری اصطالح     

، «اختیار ملوک و سالطین»، «معظم  صدر»، «جهانگیر»خود برای ابراز فروتنی و تواضع در برابر خوارزمشاه و واژگانی مانند 

دهندة اندیشه و  الدین م ید نظام زبانیِ گفتمان نسوی و بازتاب برای سلطان جالل( 3و  12:همان) «بعلطیف ط»، «عهد نیک »

صاحب اربیل که نسوی چند روز در سایۀ حمایت او در آسایش و . دیدگاه جانبدارانه او نسبت به حکومت خوارزمشاه است

چند روز در ظالل آن مَلِک مَلَک »: در نظام گفتمانی استو دوست  «ما»کند نیز پادشاهی مقبول و از طبقۀ  آرامش سپری می

پادشاه با عاطفت کریم و »ملک مظفر ایوبی هم (. 31: همان) «سیرت و پادشاه درویش طبع از کشاکش ناکسان برآسودم

 .بندی شده است است و در طبقۀ دوست صورت( 91: همان) «سلطان با رحمت رحیم

 نوآوری نسوی  .0

نوآوری این . ها برای بیان و بازنمایی عاطفی کمابیش جدیدی از واقعیت است دخالتی در ترکیب نمادها و نشانهنوآوری در هنر، 

نفوذ در واقعیت و گذر از سطح و رویۀ واقعیت ( نگارنده)وظیفۀ هنرمند . نیست که هر آن، از حقیقت نوینی پرده برداشته شود

پذیرد که تصویری از واقعیت ارائه شود که حاصل واکنش عاطفی و درونی  میبه عمق و ژرفای آن است این کار برای آن صورت 

خواهد با خالقیت و نوآوری و با هدفی که  هنرمند می. است( خواننده/ مخاطب)او برای گشایش رابطۀ عاطفی بین او و دیگران 

 (.233ا  236: 4934ارشاد، : نک)نماید تر زندگی کمک  دارد پیام خود را به مخاطب برساند و او را در تغییر و شناخت واقعی

مدار، گفتمان مرکزی منسجم و  های محتوایی و کالمی در قالب ساختارهای گفتمان نویسندة نفثۀالمصدور با ترکیب استراتژی   

ار به کار ای را شکل داده است و تمام توانش زبانی و مراتب گفتمان را در راستای ارائۀ شکایت و انتقاد از  جور روزگ یکپارچه

این . گرفته است و متنی جدید از واقعیت تاریخی با ابعاد و زوایای تاریخی، ادبی، اخالقی، سیاسی، اجتماعی خلق کرده است

 .نوآوری به طور مختصر در نمودار زیر نشان داده شده است
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 واقعیت تاریخی

 

 های کالمی          استراتژی            های محتوایی                    استراتژی                      

     
 رانی    تهکّم     توزیع واژگانی سازی    حاشیه سازی       تکثرقدرت            برجسته کارهای گفتمانی       غیریت راه

 
 

 بازآفرینیِ واقعیت نو در متن نفثةالمصدور                                          

                                                    

 گیری نتیجه  . 1

گرفته است و تمام  مفاهیم   ا یک گفتمان مرکزی در اثر شکل4: دهد که کاوی نشان می بررسی نفثۀالمصدور با رویکر گفتمان 

ا محوریت شکایت، انتقاد و گالیه نویسنده همچنین گفتمان اصلی اثر را ب. اند و سازوکارهای کالمی حول محور آن سامان یافته

ا در این بررسی بخشی از سطوح و زوایای مغفول ماندة اثر آشکارسازی و مشخص شده است که م لف 2خلق کرده است 

نفثۀالمصدور با به کارگیریِ نمودهایی از انواع قدرت شخصی و غیرشخصی و تأثیر آنها در تعامالت به ابراز ساختار اندیشگانی و 

ا نسوی با استعمال متبحرانه 9. های اخالقی و نصایح حکومتی پرداخته است اش در قالب معیارها و ارزش الب مذهبیدیدگاه غ

هایی  بندی نموده و با استفاده از استراتژی از زبان توأم با مضامین، نظامی یکپارچه را با هدف اصلیِ ابراز مصائب خود صورت

بخشی دال مرکزی اثر مصادیق اقبال خود را به حاشیه  و اطناب در راستای انسجام رانی، تهکّم سازی و حاشیه مانند برجسته

ای از نوع ادبی  تر ساخته است، و از این طریق بر میزان تأثیرگذاری اثرش به عنوان نمونه ها را  برجسته رانده و درد و رنج 

مناسبی برای بررسی زوایای پنهانی اثر مهیا ساخته و کاوی بستر  ا تحلیل متن با رهیافت گفتمان1. الشکوی نیز افزوده است بث

تر شدن آن برای خواننده فراهم آورده  تر و روشن قرائتی جدید از متنی کهن با پیچیدگی و دیریابی نفثۀالمصدور با هدف سهل

 .د کرده استدهد که زیدری نوعی بازآفرینی جدید از واقعیت اتفاقات تاریخی را در نفثۀالمصدور ایجا است و نشان می

 منابع

 .آگه: ، چاپ اوّل، تهرانشناسی ادبیات کندوکاو در جامعه، (4934)ارشاد، فرهنگ 

 .63ا 32، صص 9، نامۀ پارسی، سال دهم، شمارة «درباب نفثۀالمصدور»، (4931)باقرپسند، محمود 

 .زوّار: ، چاپ اوّل، تهران9، جشناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی سبک، (4934)بهار، محمدتقی 

 .نی: ، چاپ دوم، تهرانشناسی های متأخر جامعه نظریه، (4933)پور، حمیدرضا و محمدی، جمال  جالئی

  31ا 33، صص416و جغرافیا، شمارة ، کتاب ماه تاریخ «شهاب الدین محمد نسوی و سیرت او»، (4933)خسروبیگی، هوشنگ 

 .زوّار: نچاپ سوم، تهرا فن نثر در ادب پارسی،، (4936)خطیبی، حسین 

 .مرکز: چاپ اوّل، تهران زندگی در دنیای متن،، (4939)ریکور، پل 

 .نی: چاپ سوم، تهران قدرت، گفتمان و زبان،، (4934)اصغر  سلطانی، علی

 .هرمس: ، چاپ ششم، تهراندانش و قدرت: میشل فوکو، (4931)محمد   ضیمران،

علمی و : ، چاپ اوّل، تهرانشناسی تخیل کارکرد و روش: ر دورانساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلب، (4931)عباسی، علی 

 .فرهنگی

 .ها دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه: ترجمۀ شعبانعلی بهرامپور، چاپ اوّل، تهران تحلیل گفتمان انتقادی،، (4933)فرکالف، نورمن 

 .آگه: ر و محمد نبوی، چاپ چهارم، تهران، ترجمۀ مهران مهاجهای ادبی معاصر دانشنامۀ نظریه ،(4931)مکاریک، ایرناریما 

 .هزارة سوم: ترجمۀ فتاح محمدی، چاپ سوم، زنجان گفتمان،، (4932)میلز، سارا 

 .توس: ، تصحیح امیرحسن یزدگردی، چاپ سوم، تهراننفثۀالمصدور، (4933)نسوی، محمدبن احمد 
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رهبر، چاپ  ، ترجمۀ محمدعلی ناصح، به کوشش خلیل خطیب اللیتاریخ ج: الدین ل سیره جال  ،(4966)                            

 .سعدی: دوم، تهران

دفتر مطالعات و توسعۀ : ، ترجمۀ شعبانعلی بهرامپور، چاپ اوّل، تهرانمطالعاتی در تحلیل گفتمان، (4933)دایک، تئون  ون

 .ها رسانه

 .هرمس: ، تهران،چاپ اوّلشناسی رایج و انتقادی گفتمان، (4939)یارمحمدی، لطف اله 
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 تبیین کارکردگرایانة اسطوره در عصر نوین
 سمیه حاجتی

 ادبیات فارسی دانشگاه گیالن زبان و دانشجوی دکتری                                                    

 چکیده

ست و اساطیر از گذشته تا امروز های متفاوت، بسیار و پیچیده نسبت به اسطوره بوده ا ها و جریان اعصار مختلف محمل دیدگاه

های  گرایی بر مبنای تأکید بر حضور فعال اسطوره در الیه ها و رویکردها در دو محور اصلی اسطوره همواره در کشاکش دیدگاه

ر و به علّت شناخت اندک از اساطیر نو ظهو. اند زدایی بر پایۀ انگاشت بدوی و منفعل از آن قرار داشته گستردة جوامع و اسطوره

زدایی در دوران معاصر از سوی دیگر،  های آنها از یک سو و قرارگرفتن اسطوره در تقابل علم از جانب قائالن به اسطوره ویژگی

 .و قدرت عظیم اساطیر که تمام ابعاد زندگی بشر در ادوار تاریخ را تسخیر کرده است مورد غفلت قرار گرفته است  ظرفیت

ها و بررسی کارکردهای گوناگون اساطیر مانند ادبی، تعلیمی،  یِ عوامل پیدایش، ویژگیاین پژوهش تالش دارد ضمن معرف

حضور و تأثیر گستردة اساطیر در عصر نوین را تبیین نماید و از این رهگذر اهمیت اساطیر در حفظ هویت، ... هنری، دینی و

شود و مشخص  تلف اجتماعی آشکارسازی میهای مخ های آنان در بستر ها و ظرفیت وحدت و انسجام ملی همچنین قابلیت

تر در  اند بلکه بسیار بیشتر و ملموس گردد که در دنیای معاصر اساطیر نه تنها در تقابل با علم قرار ندارند و منسوخ نشده می

 .دهند اشکال نو و یا دگردیسی شده به حیات خود ادامه می

 .اسطوره، کارکرد، هویت، تکنولوژی: هاکلیدواژه

 دمه مق. 4

در سدة اخیر، ابتدا . های زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است در عصر حاضر پیشرفت علم و تکنولوژی تمام جنبه  

ای از ساحت زندگی بشر به تمامی روبیده خواهد شد این امر، آرمان  آمد که اسطوره و مفاهیم اسطوره گونه به نظر می این

هر چند زندگی بشر امروزی نیز با (.  13: 4931آقایی،: نک)دانستند  ه، دروغ و مهمل میافرادی بود که اسطوره را امری یاو

. اند های دنیای باستانی شناخته و معرفی شده های مدرن و معاصر بسیار کمتر از اسطوره اساطیر تسخیر شده است اما اسطوره

اند و تصور بر  بوده (Demythologizing) زدایی های اسطور ای در عصر روشنگری در پی گونه اگرچه دیدگاه و آراء گسترده

اند مدرنیسم هم به این نگرش که  های علمی جایگزین آن شده این بوده است که روزگار اسطوره به پایان رسیده است و دیدگاه

زند اما در  د دامن میبسیاری از باورهای گذشته با واقعیت سازگاری ندارد و باید مورد بازنگری و در نهایت رد و انکار قرار گیرن

های  ای که تنها صورت ظاهری آنها تغییر کرد و اصل آنها با نقاب ای متمایز به همراه داشت به گونه عمل این بازنگری نتیجه

هایی که مردم باستان در اوقات فراغت  ها و افسانه جدید ظهور یافت؛ در این بین برخی نیز به اشتباه اسطوره را فقط به داستان

 . ه و نسل به نسل انتقال یافته است تقلیل دیدگاه دادندساخت

گرایی اسطوره برگرفته از تجارب، اندیشه و دستاوردهای بشر در طول عصرهای  این در حالی است که از منظر رهیافت اسطوره  

. کماکان پا برجاست های نوین آنها مختلف بوده و هم اکنون نیز حضور آن در اشکال کهن و دگردیسی شده و یا پیدایش صورت

در قرن بیستم، اساطیر از حیث موضوع و یا . ای آشتی و مفاهمه با اسطوره ایجاد کند کوشد تا گونه دانش در دوران اخیر می

: نک)تواند کنار بگذارد  شدة علم نیستند و بشر مدرن اسطوره را به دلیل توسعه علم نمی کارکرد به هیچ وجه قرینۀ مسخ 

 .(41: 4931سیگال،

های علمی اشتباهی  اند و قطعی پنداشتن نظریه ها و دستاوردهای علمی همواره متضمن بخشی از حقیقت ها، اندیشه دیدگاه    

های علمی و بازشناسی  افکند اما با شناسایی بینش استعاریِ رهیافت است که بین علم و دنیای جدید اساطیر فاصله می

طور که در ادبیات و دین اسطوره  همان: کورمگ معتقد است مک. شود  علم رمزگشایی می های عرصۀ گونی آنها از اسطوره استعاره

: نک)نگرد  اند او به علم به عنوان ساحت و بستر ظهور اسطوره می وجود دارد در ساحت تکنولوژی نیز استعارات و اساطیر فراوان

انگاشت یک رابطه سازگار بین دانش و اسطوره باور دارد و پردازانی است که به  کلود لوی استروس از نظریه(. 39: 4932ارشاد، 

داند بلکه بر این باور است که اختراع و اکتشافات گوناگون سبب خلق  ها نمی های علمی را سبب مرگ اسطوره پیشرفت

، دانش و تجربه در ادوار مختلف(. 24ا  23: 4936لوی استروس، : نک)اند  های جدید مطابق با ساختار دنیای امروز شده اسطوره
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پذیر نیست بدون حضور  ها امکان همان طور که زندگی بدون نمادها و آیین. در زندگی بشر حضوری انکارناپذیر داشته است

 . شود قابل تصور نیست اساطیر که شامل آنها نیز می

به عبارت دیگر، همۀ ... ردای دا ای و آینده شناسیم گذشته ای که می هر اسطوره»معتقد است  (Peter Munz)پیتر مونز    

ها در سیر تغییر و  اسطوره(.  442: 4931کوپ،) «اند های آینده ها متضمن روایتی پیشین و به نوبۀ خود سرمشق روایت اسطوره

سازی نیاز ضروری بشر  سازند و این نشان از این دارد که اسطوره های دیگری را می تحوالت تاریخی خود در گذر زمان اسطوره

اساطیر، تاریخ سازند و به تبع آن نمودهایی چون، عقاید مذهبی، . شود که به پایان برسد محدود به عصر خاصی نمیاست و 

کنند که در ساختار و پایۀ بنیادین آنها تکرار الگوهای نخستین با  آداب و رسوم اجتماعی و به طور کلی فرهنگ را نیز خلق می

به انتها  ای است که  تا اندازه روالن بارتاهمیت و ضرورت وجود اسطوره در نظر  .تنوع و تفصیلی متفاوت قابل شناسایی است

  (.444: 4933روتون، : نک) داند حرکت شدن جهان می رسیدن اسطوره را به معنای بی

به انسان بدوی زدایانه بر تعلق اساطیر  پردازانی هستند که با دیدگاه سرسخت اسطوره رودلف تایلر، فریزر، لوی برول از نظریه    

اند بشر مدرن  رودلف بولتمان و هانس یوناس دیدگاهی میانی دارند و با احتیاط و تردید گفته. اند و تمایز علم و اسطوره قائل

گوید انسان  تواند اسطوره داشته باشد در حالی که این انکار و تردید در آراء الیاده به قطعیت تبدیل شده و او جسورانه می می

داند همچنین بر این  ها می ها و مکان ره دارد و حضور اسطوره را در زندگی بشر گریزناپذیر و حاضر در همۀ زمانمدرن اسطو

: نک)گیرند  های مختلف به خود می های گوناگون رنگ اند است که در عصر ها، امر جدایی ناپذیر زندگی عقیده است که اسطوره

 (.31: 4931سیگال،

اند که مدرنیته و اسطوره در  اند مدعی شناسی مطالعه کرده نی که در قرن بیستم در حوزة اسطورهبه طور کلی بیشتر کسا    

های خاص خویش را دارد این  معنای معارض نیستند بلکه به اعتقاد آنها مدرنیته نیز همچون روزگار ماقبل خود اسطوره

کاسیرر، فاستر، )گشای علم نوین و مدرنیته است  راه ا اسطوره4: گیرند ها به طور خالصه در این سه دسته قرار می دیدگاه

ها، پیدایش مفاهیم و  ها و تداوم حضور اسطوره ا اسطوره در مواردی با مدرنیته همسو و همساز است و تکرار ویژگی2...( گیلکی

کی، مک کورمک، راسل الیاده، استیونسون، نوواک، تولمن، گیل)ای نوین در عصر ما شاهدی بر این مدعاست  های اسطوره پدیده

( مازیارز)اند  های منطقیِ خاصی ا اسطوره و مدرنیته در صورتی که به طور انتزاعی مورد توجه قرار گیرد دارای مشابهت9...( و

 (.39:  4932ارشاد،: نک)

های گوناگون جامعه به وضوح مشهودند ولی  ای در عرصه ها، مفاهیم و الگوهای اسطوره بینی مدرن عناصر، پدیده در جهان   

اسطوره »بنابراین . نماید چون ماهیت آنها دستخوش تغییر و تحوالتی شده است کشف و تشخیص آنها در بادی امر دشوار می

نامور مطلق، ) «و کارکرد نبوده بلکه کارکردهای گوناگونی به خود گرفته است چنان رایج و فراگیر است که حاوی یک نقش

گرایی از  ا ارزشیابی با رویکرد کارکردگرایانه از موضع اسطوره در این پژوهش تالش شده است با روش تحلیلی (. 32: 4932

های فرهنگی و هویتی روشن شده  یهحضور اسطوره در عصر حاضر رمزگشایی صورت گیرد تا نقش اساطیر در حفظ و تحکیم پا

 .های گستردة کاربردی آنها در بستر جوامع آشکارسازی شود و ظرفیت

 پیدایش اساطیر  ـ عوامل1

های  بر پایۀ شاخص زمان و پارادایم. شاخص زمان از علل پیدایش اساطیر جدید مطابق با مقتضیات عصر است :زمان. 4.1

های مدرنیته آرام آرام در قرن بیست و یکم  انسان مدرن با فناوری. کند ها تغییر می حاکم بر جامعه سرشت و طبیعت اسطوره

دهند و اساطیر  های اساطیر کهن وضوح و جنبۀ کاربردی خود را تا حدود زیادی از دست می نهد و بر این اساس پدیده گام می

اند را دارند  صات دورانی که در آن خلق شدههای گذشته مخت شوند چرا که اسطوره مدرن و معاصر جایگزین اساطیر کهن می

برد که در طرز نگرش  اگرچه پیام آنها حقیقی باشد ولی انسان عصر حاضر در دوران تکنولوژی به سر می(. 93 _ 93: همان: نک)

ستقبال گستردة همین پیوند ابعاد تکنولوژی با افکار و امیال بشر، باعث گرایش و ا. و تلقی وی از هستی تغییر ایجاد کرده است

 .اند ها پا به عرصه گذاشته های جدید شده است و متعاقب آن اشکال جدیدی از اسطوره وی از پدیده

ها و  گردد که بشر امروزی بین خواسته عامل دیگر در پیدایش اساطیر به نوعی ناسازگاری و تضاد باز می: ناسازگاری. 1.1

ها از عوامل سوق  ها و آرمان دریافت این ناهمگونی و عدم نیل به خواسته بیند؛ درک و آرزوهایش با زندگی واقعی خویش می
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ها  ذات پنداری با آنها شده است که در این امر اسطوره و هم( ها سازی قهرمان)سازی از نوع انسانی  یافتن افراد به اسطوره

 .کنند بخشی روحی را ایفا می شناسانه یافته و نقش تسلی کارکردی روان

ها و وسائل  های مدرن و کاالهای تجملی از جمله اتومبیل عالقه به تملک و در اختیار داشتن برترین فناوری :ارگیو بت. 9.1

های تلفن همراه که عالقه، گرایش و توجه به تنوع و حضور بسیار آنها در زندگی افراد، ریشه در  لوکس و این اواخر گوشی

  .ردکاالیی  بشر دا fetishism))ِ وارگی بت ذهنیت

سازی اعمال، رفتار و  تکرار و برجسته. کند انسان امروز بدون اینکه متوجه باشد تحت تأثیر اساطیر زندگی می :الگوسازی. 1.1

انسان مدرن غرق در بحر نمایش، سینما، کتاب، . نگر الگوسازی از آنان است ها بیا ها، کتاب ها، نمایش های فیلم کالم شخصیت

های مختلف و مبدل شدن آنها  ها به وسیلۀ رسانه سازی شخصیت برجسته(. 93: 4933ضیمران، : نک)است ... ورزش، سیاست و

های هالیوودی و الگوپذیری هزاران هواخواه از  شدن چهره ستاره . های الگو شده نشان از گرایش اساطیری مردم دارد به چهره

ای انسان  از تفکر اسطوره( ها در قدیم ها و قربانی ها و آیین نیادآور برگزاری جش)آنان، برپایی مراسم نکوداشت، اهدای جوایز 

 .معاصر و عوامل پیدایش اساطیر نوین حکایت دارد

هارولد روزنبرگ نیز مشخصۀ فرهنگ امروزی . سازی جامعه است انگیزة تغییر و نوگرایی از دیگر عوامل اسطوره :نوگرایی .0.1

همان چیزی که در تخریب مبانی برای دستیابی به اساس و بنیانی نو در . ستنامیده ا «سنت نو خواهی»یا تجدد طلبی را 

مداریِ اروپا به سرکشی، تناقض،   های ترقّی به طور مثال تزلزل پایه. شود ساختار فرهنگ جوامع با درجاتی متفاوت دیده می

دیدهای جدیدِ جایگزین، گشته است ها و پ مداوم و پی در پی انگاره  شک، شکست و انزوا منجر شده است و موجب آفرینش

است فضایی گاه برزخی بین دنیای گذشته و زندگی   دنیای کنونی پر از ابهام و ایهام(. 33و 433ا  433: 4933ستاری،: نک)

های معاصر  زدایی زدایی، هنجارشکنی و ارزش ها که نتایج نوگرایی و بیشتر حاصل تقدس نوین آینده و به تبع آن باژگونی ارزش

 . ستا

 های اساطیر نوین ویژگی. 9

ای است که با عصر مدرن همسانی  مندی آنها مشخصه عدم قطعیت. اساطیر نوین مطابق با دنیای جدید منعطف و متغییرند

سازی است در حالی که در گسترة جهان قدیم نوعی فضا و  این تغییرگرایی ناشی از مرکزیت یافتن نقش انسان در اسطوره. دارد

بندی  فِرای طبقه. با محوریت طبیعت و مرکزیت خدا وجود داشت اما امروزه انسان در محور و مرکز واقع شده است هالۀ قدسی

: خدایان، دوران رنسانس: دوران کهن»: ارائه کرده است آناتومی نقدهای اساطیری در کتاب  ای از محوریت گونه گانه سه

اند ولی از نظر درجه در جایگاهی فراتر قرار دارند و دوران مدرن که در آن  قهرمانانی که از نظر نوع با انسان همسان و همسو

 (.39: 4932ارشاد، : نک)شود  انسان یعنی همین بشر نوعی مطرح می
شود به طور مثال  از سوی دیگر در جهان مدرن برای هر رسته و گروه سنی قهرمانی مطابق با سلیقۀ همان قشر معرفی می  

یابند  گرایش می «جورج کلونی»وزند و در جوانی به  عشق می «ماتیلدا»نوجوانان به . شود سپری می «پرمنسو»دوران کودکی با 

های علمی هستند  کنند و آنانی که به دنبال پیشرفت های معترض، هیجانات خود را تخیله می های گروه و با شرکت در کنسترت

در دوران . دهند مداران توجه نشان می گسالی نیز به زندگی سیاستدر بزر. دارند «انیشتین»و  «هاوکینز»الگوهایی همچون 

 .شوند ها می پیری هم جذب کاراکترهای خانواده دوست در فیلم

 تعلق به طبقة متوسط  .4.9

 هایی عادی که با گذار از مراحل مختلف به مقام انسان. اند های انسانی در دوران مدرن معموالً از طبقۀ متوسط اجتماع اسطوره

شود  هایشان بر تعلق آنان به طبقۀ افراد عادی جامعه تأکید می نامه و فعالیت های روایی زندگی اند و در کنش اَبَرانسان رسیده

در انگلستان،  «کرامول»های امریکایی،  نمونه «جان اف کندی»، «آبراهام لینکلن»ها،  مانند بیشتر رهبران انقالبی و سیاسی ملت

 .  در آفریقای جنوبی و امام خمینی در ایران «ندالما»در هند و  «گاندی»

 گرایی عمل. 1.9

هایی خاص به  های عادی را در طی زمان و در سیر تاریخ در جنبه ویژگی است که شخصیت (pragmatism) گرایی عمل 

همسانی دارد که با بیان  فلسفی با نوعی روش این ویژگی اساطیر جدید . سازد دهد و به اسطوره مبدل می قهرمان ارتقا می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
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غیرممکن بودن اثبات بعضی مسائل، آنها را با توجه به کاربرد و اعمالشان در زندگی انسان  مورد سنجش و پذیرش قرار 

 .دهد  می

 گرایی ین و قانوند  .9.9

های سیاسی و اجتماعی درگیر انجام وظایف انسانی و هر چند در ظاهر،  ای در دنیای امروز و بیشتر در عرصه قهرمانان اسطوره

ها و  سازیِ جهان امروز جایگزین روایت های دینی در جریان اسطوره قانون و کتاب. شکنان هستند تالش برای مبارزه علیه قانون

سازی اروپا و امریکا  است  نمونۀ بارز این امر صنعت فرهنگ و سرگرمی. است  فرازمینی و ماورائی دوران کهن شدههای   پدیده

 .که دارای محوریت دینی است

 خطاپذیری. 1.9

م هر به همراه دارند اما این به آن اندازه قوی نیست که انجا« پرتو آسمانی»قهرمانان دنیای کنونی همانند نیاکان کهنشان نوعی 

برند یعنی  بهره می« تفویض»در واقع آنان خود در مرحلۀ خدایی قرار ندارد و بیشتر از حالت . عملی را از جانب آنان توجیه کند

این ویژگی . شود ها از ایشان سلب می ها به آنها واگذار شده است، ولی اگر شایستگی نداشته باشند این توانایی بخشی از توانایی

رود مشهود است؛ و یا قهرمانان  هایش تحلیل می شود و در پی آن توانایی زمانی که قهرمان دودل می« مناسپایدر»در فیلم 

اند و از ارتکاب اشتباه و خطا مصون  های گوناگون دچار تزلزل شده های مختلف هنری و ادبی در جنبه ایی در شاخه اسطوره

 .امروز نیز تأکید دارد که در اساطیر کهن کمتر وجود داشته استهای  اند این مشخصه بر ملموس و عینی بودن اسطوره نبوده

 ناپذیری شکست. 0.9

ای واحد ولی  های دو یا سه نوع اسطوره در هم ادغام شده است که باعث بروز ویژگی های مدرن اغلب، کنش در اسطوره  

که پیروزی  «شرلوک هولمز»و  «ل پواروهرکو»مثال تیزهوشی و دقت زیاد . گردد العاده از آنان می گسترده، سریع و خارق

در کشورداری و سیاست که  «آبراهام لینکلن»همیشگی آنان در را در پی دارد؛ و یا مهارت رهبران سیاسی و دینی همچون 

 .توانایی غریب وی در جوامع غرب با نوعی تقدس پوشانده شده است

 چندگانگی. 1.9

ای برای حفظ  دهد مثالً به گونه های مختلف رواج می مفاهیم چند جانبه را در زمانهای نو جهتی چندگانه دارد و  تولید اسطوره 

اما . گیرد نظم اجتماع در وضعیت به سامان جامعه، ویژگی عادی و معمولی بودن در عرصۀ تبلی  مورد ستایش و تمجید قرار می

شود از روند عادی زندگی دست کشیده  خواسته میشود و از افراد  سازی می در شرایط آشفته و نابسامان، جنبۀ دیگری برجسته

کشورهای مختلف که متأثر از ایدئولوژی ... ها در تولید محصوالت فرهنگی، هنری، ادبی و این دوگانگی. و قهرمانانه عمل کنند

 .شوند بازتاب دارد حکومتی تولید و عرضه می

 تنوع و گذار سریع. 5.9

نسبتاً اندک بود متعاقب آن رفتار، گفتار و عملکردهای پهلوانان برای مدت مدیدی  تعداد قهرمانان در دنیای کهن محدود و 

اما قهرمان . شدگی بوده است بخشی از این امر ناشی از آمیختگی آنان با باورهای آیینی و قدسی. مورد توجه مردم قرار داشت

اند همچنین به علت تعلق  های دینی و آیینی و پایه  مدار باشند ولی کمتر دارای ریشه هایی دین برجستۀ امروز اگر چه در جنبه

های گوناگون در زمان حیات و به ویژه پس  شدگی در حوزه اجتماع عمری کوتاه دارند مگر اینکه در روند اسطوره  به طبقۀ عادی

 .از مرگ جاودانگی کسب کنند

 به روز بودن. 3.9

گرایی تمامی قرن بیستم را  کنند مثالً اندیشۀ علمی بودن و علم یایی نوین در متن و فضای روز ظهور م های اسطوره شخصیت

های علمی  ای یافته است، مانند تالش های بشر انعکاس گسترده های مختلف زندگی و فعالیت فراگرفته است و این در بخش

نیاز دوبارة بشر به اما در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم احساس  «پیشتازان فضا»هایی چون  نمایی سریال 

های دینی و بازگشت اشکال دیگر خردورزی، باعث شده نیروهای ناشناخته و ماورایی در عرصۀ حیات گام نهند و  اندیشه

خداپرستی، : نک)ظاهر شوند  «حس ششم»و  «کنستانتین»هایی چون  مایۀ دینی و حضور ارواح در فیلم قهرمانان مدرن با بن

 (.992ا  911: 4933
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 کردگراییکار. 1

مستقیم   را بیانی ها اسطورهاو . استFunctionalism)) گذار مکتب کارکردگرایی ، پایه(4331-4312) برانیسالو مالینفسکی

در رویکرد کارکردگراییِ ». داند رفتاری بشر می اجتماعی و  قیدهای ادبی های دینی، اخالقی، خواسته  برای برآورده کردن

ها در جریان بازتولید و تثبیت جامعه به آنها  کنند که اسطوره را بر مبنای نیازهایی تبیین می شناسی فرهنگی، اساطیر انسان

شناسی فرهنگی است که  شناسی و انسان کارکردگرایی پارادایم مشخص جامعه(. 19: 4933ادگار و سجویک، ) «گویند پاسخ می

تبیین کارکردگرایانه بر این فرض استوار است . بیین کندکوشد تا هر نهاد مشخص اجتماعی و فرهنگی را در قالب یک کل ت می

بر . که همه عناصر اجتماع در شکل مطلوبشان در حفظ ثبات  و اتحاد جامعه و در تولیدات جامعه برای نسل بعد سهیم هستند

امعه برای کلیت های مختلف ج وار از جامعه، فرض بر این است که اجتماع دارای تعادل حیاتی است و بخش اساس قیاس اندام

در ادامه کارکردهای گوناگون اسطوره در بستر جوامع امروز مورد بررسی  .اند در حال فعالیت  بخشی و حفظ آن در اعصار مختلف

 .گیرد قرار می

 کارکرد اجتماعی. 4.1

های گوناگونی از  ها جنبه اسطوره. های اجتماعی در فرهنگ و شیوة کارکرد آنها در میان مردم توجه دارد روالن بارت بر اسطوره 

کاالی (. 96: 4931مکاریک،: نک)گیرند  جمله ورزش، سینما، خوراک، پوشاک، تبلیغات، تکنولوژی و عکاسی را در بر می

فرهنگی همچون هر کاالی دیگری باید با هدف پاسخ دادن به یک نیاز یا یک تقاضا تولید شده باشد تا در جامعه و بین مردم  

 .اشدمفید و سودمند ب

های  مایه های جدید با بن گیری از تکنولوژی سازان به بهره دهندة نگاه نوین اسطوره های آنان نشان  های نو و ویژگی اسطوره   

زدایی کرده ولی در ادامۀ روند گسترش و پیشرفت،  ها و مفاهیم سنتی افسون سیاست فرهنگی است علم و عناصر آن از پدیده

اسطوره » اساطیر دنیای نو را، (Francois Laplantine)فرانسوا الپالنتین  .اند  سعه مبدل گشتهخود به اسطورة تکامل و تو

شود و مردم باور دارند که قطعاً و  وی بر این باور است که تکنیک وقتی بیانگر همه توانی جامعه تلقی می. خواند می «تکنیک

ای حقیقی،  هشت روی زمین برساند؛ محمل تام و تمام اسطورهتواند بشریت را پله پله به خوشبختی مطلق یعنی ب حتماً می

اند  اتومبیل و هواپیما از مصادیق شایع فناوری در عرصۀ جامعه (6: 4933دلکو و دیگران،: نک) گردد پیشرو و نجات بخش می

اند و با تخیل  ر امروز راه یافتهاند و درون رویاهای بش داند که برابر با اساطیر کهن شده های نو می که جوزف کمبل آنها را اسطوره

داند  کمبل اتومبیل و هواپیما را بازتابی از تخیل رها شدن و نمادی از پرنده و رهایی روح از تعلق زمین می. اند او درآمیخته

برابری گرایانی است که در این زمینه دیدگاهش با کمبل همسانی دارد و به  پواور دارور نیز از اسطوره( 14: 4933کمبل،: نک)

( آورد کسی که به خاطر دارد یا به یا می)رایانه را معادل منموزیه و تجسم حافظه یا منمون : های کهن و نو اشاره دارد النوع رب

 .داند در یونان باستان می

داند که های مشخص و پرکاربرد در عین حال سرسخت و آهنین جوامع جدی ای اسطوره رادیو، تلوزیون، اینترنت، فضاهای رایانه  

ها و گسترة محدودتر در مسیر  کنند و یا اینکه در بخش های امپریالیستی حرکت می در جهت رونق و بقای فرهنگ و ارزش

های نوظهور در دنیای علم و  های صنعتی و بسیاری از پدیده این پدیده. دارند های ملی و بومی گام برمی ارتقاء و معرفی فرهنگ

گیرند شگفتی خلق  های دنیای کنونی هم با وجوه سحرآمیزی که به خود می تکنولوژی. اند ای صنعت دارای فضای اسطوره

 .مثالً یک مصداق ملموس و بارز آن فکس است که عملکرد آن با عملکرد جادو مشابهت دارد. کنند می

های  بلکه با سازماندهی نیرو گیرد از این رو امروزه جهانی شدن، رشد، تکامل، پیوند و ارتباط، با نیروی اسلحه صورت نمی    

های گوناگون  در واقع تکنولوژی در عرصه. که قدرت در درونشان نهفته است( دینی، هنری، سیاسی، اقتصادی)نهادهایست 

شود و بروز خالقیت در همین زمینه و ابداعات تکنولوژیک دستگیر این جریان و تقویت  جامعه به عنوان ابزار جهانی شناخته می

 . هادها استعملکرد ن

 حفظ هویت ملی. 4.4.1

های  بار و نفوذ سلطۀ فرهنگی، به تمامی جنبه های خشونت های اروپایی در مرحلۀ کشورگشایی در پی جریان استعمار، امپراتوری

زندگی غیر اروپایی یورش برده و بسیاری از باورهای فرهنگیِ درست و نادرست را به نابودی کشیدند و با نفوذ در فرهنگ 
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اگر عقاید بیگانگان با آنچه . اند که این کشورها را در موقعیتی بغرنج قرار داده است ها نوعی التقاط فرهنگی را ایجاد کرده شورک

خودی قرار   آمد، اما اگر این عقاید در تضاد با آداب و رسوم و عقاید ملت که آنها از پیش داشتند هماهنگ بود مشکلی پیش نمی

های مدرن را در خود هضم کنند و از مرحلۀ  شورهایی مانند ژاپن توانستند بخش مثبت اندیشهک. ساز بود داشت مشکل

های اروپایی را کامالً با فرهنگ خود  اما کشورهایی همچون چین که باور و فرهنگ. سردرگمی گذشته و به عصر مدرن گام نهند

های فرهنگی کهن سرزمینشان به عنوان راهکارهایی برای  درآمیختند دچار ناتوانی شدند و این امر به بازگشت آنان به ریشه

اما . خروج از بحران انجامید و چون این فرایند با نگرش انتقادی توأم بود توانست آنان را در راهیابی به آیندة بهتر یاری رساند

با . گرایی مبدل شدند رنیسم و کهنبازاری از مد  بردار بودند به آشفته در این میان کشورهایی که زمانی به عنوان مهد تمدن نام

ساخت و آن ظهور مجدد اساطیر به عنوان پایگاهی برای ملل درمانده بود   این همه هر دو رویکرد یک نتیجۀ واحد را برجسته

 (.923ا  991: 4933  خداپرستی،: نک)که با توسل به اساطیر سرزمینی سعی در احیا و حفظ ته ماندة غرور ملی خود داشتند 

ایست که در میان اعضای یک گروه فرهنگی،  های نهفته اهمیت اسطوره در شیوة در بر گرفتن و بیان باورها و ارزش»بنابراین    

ساز  ها، ادیان و تمام ارکان هویت ها، تمدن فرهنگ وران اخیر نیزدر د (19: 4933ادگار و سجویک،) «مشترک و قطعی هستند

است، برای حفظ این عناصر و در پی آن صیانت از هویت ملی،   جهانی شدن قرار گرفتهجریان هدف آماج  در جهان امروزی ملل

ها و  ة انگارهدر این میان تبلی  در حوز. کوشید تا هویت فردی و ملی در امان بماندرسانی  و افزایش اطالعباید از طریق تبلی  

کارهای  مورد مداقه و پژوهش قرار گیرد و راهسیار باست باید   ساز یک ملت و جامعه ن هویتارکا از که مفاهیم اساطیری

 . کاربرد و استفاده از آن در دست اجرا قرار گیرد برای یمناسب

 بخشی وحدت. 1.4.1  

در تحلیل نهایی، . توان کنار گذاشت ها ممکن است اشتباه باشند، یا در راه اهداف نادرست به کار روند اما آنها را نمی اسطوره»

چکش ابزار نجار است، آچار ابزار . رسانند  شناختی مهمی هستند که ما را در کار با یکدیگر یاری می ارهای روانها ابز اسطوره

است که از طریق آن نجار و مکانیک، اگرچه کارشان  حس همبستگیمکانیک است و اسطوره ابزار اجتماعی با قابلیت ایجاد 

ای که کاربرد درستی دارد به اندازة نان،  هم کار کنند از این جهت اسطوره توانند در راه اهداف اجتماعی مشترک با جداست، می

شناسی نیز بر نقش  پردازان جامعه امیل دورکیم و ژرژ سورل از نظریه(. 32: 4931کوپ،) «ابزار، و مسکن واقعی است

العادة  ند که حاکی از اهمیت فوقتأکید و توجه دار  ها و اقوام اجتماع اساطیر در بین گروه سازی دهندگی و یکپارچه پیوند

بخشی به جوامع است به طور مثال ایاالت متحده به عنوان کشوری با تاریخ کوتاه و  ای برای انسجام اساطیر به عنوان پدیده

تیر به دست اواخر  زده است و یا یاغیان هفت «مردعنکبوتی»و  «سوپرمن»های خیالی مانند  اساطیر دست به خلق اسطوره بی

کند جریان ایجاد  های آرمانی معرفی می را به عنوان اسطوره و شخصیت «جک وولوز»، «جوزی ولز»مثل ( وسترن)نوزده قرن 

این در حالی است که ایران در ! دهد را به مقام قهرمانی ارتقاء می «بانی و کالید»فرهنگ در امریکا حتی جنایتکارانی مانند 

ایی دارند ولی  ی دینی، ورزشی، ملی، علمی بوده است که حقیقتاً جایگاه اسطورههای واال اعصار مختلف تاریخ شاهد شخصیت

 .اند بسیاری کمتر مورد شناخت و معرفی قرار گرفته

 کارکرد ادبی. 1.1

شناسی تلمیح، استعاره، تشبیه، کنایه و در  ها از عناصر اساسی خلق آثار ادبی هستند و در اشکال و ابعاد مختلف زیبایی اسطوره

ها با اشکال گوناگون و گسترده در انواع  انعکاس وسیع اسطوره. بازتاب دارند... های کهن، رمان، شعر، نمایشنامه و لب منظومهقا

 .سازد آثار ادبی، کارکرد ادبی آنها را برجسته می

. ساختاری ادبی داردآید، اسطوره خود  می به معنای پیرنگ، داستان و روایت هم بر Mythos از ریشۀ یونانی واژة اسطوره   

ها گاه به صورت یک داستان قدرتمند و رسا در ادبیات  اسطوره. داند نورتراپ فِرای نیز اسطوره را شالودة ساختاریِ ادبیات می

الگویی در اصول ساختاری ادبیات  های شاهنامه، داستان ایلیاد و ادیسه هومر گاه از منظر نقد کهن شوند مانند داستان ظاهر می

 (.91: 4931مکاریک، : نک)سازند  گیرند و ارتباط کالمی روایت و معنا را امکان پذیر می کاوش و تحلیل قرار میمورد 

وس، مارس و قیرینوس در اساطیر یونان ئهای ادبیِ تطبیقی مانند سه گانۀ فریدون و سه گانۀ ز در حوزة ادبیات کهن اسطوره   

ای دارد تأکیدی بر کارکرد  ه توجه خاصی به نمادهای روان و مضامین اسطورهادبی سوررئالیسم ک  و رم همچنین آثار مکتب
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های امروز مانند رمانِ ساالمبو اثر گوستاو  های رمان توان ردپای اسطوره را در بسیاری از درونمایه ادبی آنهاست همینطور می

مقدس، رازآمیزی، مبارزة خیر و شر، قهرمان و  های جستجوی جام مایه نویسان معاصر فارسی و یا بن فلوبر و بسیاری از داستان

 (. 23: 4932الیاده،: نک)آیند مشاهده کرد  تبهکار که در شکلی نو در ادبیات امروزی به نمایش در می

 رسانی اطالع/ بخشی کارکردآگاهی. 9.1

امون خود بوده است؛ این از گیری و تکوین دنیای پیر بردن به چگونگی شکل انسان به طور طبیعی نیازمند شناخت جهان و پی 

تمایل بشر به کسب تجربه و کشف حقایق زندگی و . مواردی است که بشر از ابتدا تا به امروز به دنبال آگاهی از آن بوده و هست

جهان هستی به صورت فطری در وجود انسان بوده و باعث شده تا به تدریج شالوده و بنیاد فکری منسجمی پیدا کند و بتواند 

انتقال اطالعات و برقراری ارتباط جز به مدد تبلی  و  .است عصر اطالعات با سیطرة علم نیز عصر حاضر .بینی برسد انبه جه

های تبلیغی  در عصری که آکنده از پیام. آید روست که تبلی ، رگ حیاتی دنیای نوین به شمار می از این. رسانه میسر نیست

برای  ای توانند به عنوان پتانسیل مهم و غنی اص خود و کاربرد مناسب از آنها میها با پیام، جاذبه و شکوه خ ؛ اسطورهاست

ای کارآمد و م ثر  به عنوان وسیلهو یا  دنباش ، فرهنگ، تفکر، آداب و رسوم، باورها و حتی سایر کاالهاو اشاعه دینبخشی  آگاهی

 .ها  مورد استفاده واقع شوند تها و دول ها و رفتارهای مورد نظر ملت در جهت ترویج و تبلی  اندیشه

شد؛ اما در دوران اخیر  پیدایش جهان معطوف می ها و چگونگیِ  ها غیرشخصانی و به پدیده در دوران نخستین بیشتر اسطوره   

. تهای روایی  بُعد انسانی دارند و رفتار، گفتار و اعمال آنان به عنوان عامل کسب آگاهی نسب به زندگی بوده اس اکثر اسطوره

های آخرالزمانی جهان که در دوران اخیر سر بر افراشته است در پی شناخت و ارائۀ تصویر از آخرالزمان است و به  جریان

 .شوند نامیده می( Apocalypse)های آخرالزمان  ها اسطوره این روایت. پردازد بینی و آشکارسازی معناییِ پایان جهان می پیش

کوشد  و انکار واقعیت نیست برعکس رسالتش شرح و گزارش آنهاست و در گزارش خود می هدف اسطوره در عصر جدید نفی    

: تا جهان و کارهای آن را با دگردیسی در ماهیتشان طبیعی و ابدی بنمایاند و به مسائل و امور، روشنی و وضوح بخشد

رسالت اسطورة . یابد یشتر نمود میدر گسترة سیاست و قدرت ب: سازی در جنبۀ منفی این وضوح و روشن. آشکارسازی مثبت

بورژوازی ارائۀ آگاهی و اطالع از واقعیاتی بر پایۀ معانی ایدئولوژیکی و حکومتی است؛ در این راستا پدیدة استعمار را که 

 .کنند ساختگی و دارای سیر تاریخی است امری طبیعی و هژمونیک و مسلم  معرفی می

 کارکرد سیاسی و اقتصادی. 1.1

اند این دو نقش هدایتگری دارند قهرمانان را هدایت  های کهن جایشان را به اقتصاد و سیاست داده النوع امروز اَبَر ربدر جهان 

ها همانند نیاکان کهنشان که نقش پدر و مادر سایر اساطیر  این قدرت. سازند کنند و محدودة اختیارات آنان را مشخص می می

آنجا که قهرمانان از اَبَر قدرت سیاست . آموزند ا خواستۀ خود به قهرمانان واقعی و تخیلی میهای زندگی را مطابق ب را داشتند راه

سیاست با بازوهای پیدا و پنهانش و اقتصاد با . شوند و باید مطابق با نیازهای تجاری حرکت کنند گریزند گرفتار اقتصاد می می

فرهنگی و علمی، نقش مهمی در ظهور قهرمانان مدرن ایفا کرده  های مختلف اش بر فرایند تولید در بخش تأثیرگذاری مستقیم

. یابد خود دست –سیاسی  -اقتصادی -های مورد نظر، به اهداف فرهنگی است تا با حمایت پنهان و آشکار خود از برخی جنبه

 (.939: 4931خداپرستی، : نک)

جامعۀ بدون طبقۀ . هان مردم کمی دشوار استها در عرصۀ سیاست به دلیل متعارف گشتن در بین اذ تشخیص اسطوره    

ای نسبتاً نو است  آید و در همین راستا حکومت هیتلری نیز اسطوره ای از اسطورة عصر طالیی به حساب می مارکس صورت تازه

(. 29: 4933ضمیران،: نک)که به عنوان قهرمان جدیدی با خصایص ویژه و نسبتاً کاریزماتیک در تاریخ بشری جلوه کرده است 

کاسیرر در کتاب . واره گشته است اذعان دارد کاسیرر نیز در قلمرو سیاست به اسطورة دولت که تازه سر برکشیده و بت

کند که مختصۀ متمایز این اساطیر با اساطیر کهن آگاهی نسبت به ساخت  نقش آن را بررسی کرده و بیان می« اسطورة دولت»

های  شود و در نائل شدن به خواسته گذاری می ها پایه که بر مبنای ایدئولوگ سازی در عرصۀ سیاست فن اسطوره. آنهاست

خویش دست به ایجاد تغییر در شخصیت افراد، مطیع و منقاد ساختن آنها، از بین بردن روحیۀ انتقادی، خالقیت و خودجوشی 

 (.929ا   921: 4932ارشاد، : نک)جویند  ها بهره می افراد و کنترل اندیشه
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های فکری و حتی  دولتمردان با استفاده از بنیان. کنند های سیاسی را ایفا می بخشی به حاکمیت طیر نقش مشروعیتاسا    

اند مهر  های مقبول و آرمانی بوده جزئیات رفتاری، کالمی و با تأسی به کارگزارانی که در اندیشۀ جمعی مردم نمود شخصیت

این فرایند کسب مشروعیت از بزرگان دین، سیاست و اجتماع که جنبۀ قدسی زنند  تأییدی به بقا و تداوم حاکمیت خویش می

اند در بین اقوام نخستین نیز وجود داشته است؛ مثالً پادشاهان هخامنشی نیز با ستایش فراوانی که  ای پیدا کرده و اسطوره

شینان حقیقی خدایان در زمین معرفی داشتند خود را در اذهان مردم جان... نسبت به خدایان اهورامزدا، آناهید و میترا و

 .کردند می

، استعمار هند (هگل)پدیدة اروپامحوری و گسترش آن، پایه و زیربنای سخنانی از این دست است که آفریقا تاریخ ندارد    

هایی در  «دیگری»توسط بریتانیا در نهایت بهترین عامل قرار گرفتن هند در سیر تکاملی غرب بود؛ چنین گفتارهایی به خلق 

برابر خود اروپایی و تصرف و سلطۀ آنها بر سایر کشورها و برجستگی و مرکزیت یافتن هر چه بیشتر اروپا را به دنبال داشته 

قرار دارد که فرهنگ غرب را  «اسطورة سفید»در این روند اروپا در مقام شاه، طبقۀ فرادست و یا به گفتۀ ژاک دریدا . است

یابی جنسیت و  و برتری «دیگری»استثماری طبقه و جایگاه در جریان تولید، زمینۀ نادیده گرفتن  در ارتباط. سازد منعکس می

اسطورة طبقه، . گیرد سازی شکل می در راستای دیگری (gender _ blind)نژاد از قِبَل طبقه است که کور جنس و کور نژاد 

هایی  طبقۀ کارگر که به سوژة قربانی جهانی مشهور است گروهگیرد مثالً جدای از  تری را در بر می نژاد و جنسیت گسترة وسیع

های قومی خاص به اشکال مختلف از جانب اسطورة مرکز و  به ویژه زنان، سیاهان، بندگان و گروه «دیگری»زیر سایۀ عنوان 

 (.33ا  33: 4931یانگ،: نک)شوند  غرب سرکوب می

 و چندان اعتنایی به شناسایی شهودی طبیعت و رستگاری هنازل کشاند ای ها را به مرتبه انسان مدرن اسطوره :اقتصادی    

رف، استثمار طبیعت و شرایط اقتصادی زندگی صِ( راه و رسم و کاربرد) (Praxis) و یکسره به پراکسیس داردخویش ن معنوی

توانند در قالب  ای می رههای اسطو ای مفاهیم، نمادها و شخصیت در پی چنین اندیشه. (46: 4934شایگان، : نک) اندیشد می

اند، در جامعه مطرح  به عنوان یک کاال که حامل تفکر، فرهنگ، احساس و تاریخ یک ملت... کتاب، تابلوی نقاشی، مجسمه و

نوع دیگر حضور  .شوند و حتی به عنوان کاال صادر شده و در عرصۀ جهانی ارائه گردند و جزء ثروت ملی محسوب شوند

ورزش و  ،ویژه ادبیات های مختلف به از حضور اسطوره ،در تبلیغات تجاری یک کاال. ای است ای رسانهه ها در تبلی  اسطوره

اواخر نیمه دوم در . دهد ها را در القای مطلب و تأثیرگذاری بیشتر نشان می شود و این امر قدرت اسطوره سینما استفاده می

 قدرت یک رابَتوان بروز آنها را در َ اند و می ی یافتهنفت نمود بیشترو  پولواحد های قدرت،  قرن بیستم اسطوره

  .های منطقه خلیج فارس و کشورهای نفت خیز شاهد بود غرب، واحد پول یورو در قاره اروپا، و جنگة طرف 

های جامعه و زندگی به عنوان عامل اصلیِ توفیق، رضایت و خوشنودی افراد و  نقش، اهمیت و قدرت پول در تمام ساحت   

دهد، اما چون خود معنا ندارد، زندگی خالی و  پول به همه چیز رنگ و معنا می. شرفت و توسعۀ اجتماع، نمود یافته استپی

برای غالب مردم، کارکردن چیزی نیست جز راه و وسیلۀ پول درآوردن، خواه برای ادامۀ حیات، اگر فقیرند، . شود معنا می بی

اند، و خواه برای کسب قدرت و نفوذ بیشتر، اگر متعلق به طبقات ممتاز و  بهتر اگر غنیها و تفریحات  خواه برای داشتن سرگرمی

 : 4933ستاری،: نک)سازی شده است  های دنیای حاضر فرهنگ مصنوع  و مصرفی یکسان آمد این اسطوره پی. اند سرآمد جامعه

 (.36ا 33

 کارکرد دینی . 0.1

های مختلف دین حاکی از این است که  و به طور متقابل حضور اساطیر در جنبه ها بازتاب آرا و عقاید مذهبی در اسطوره    

. توانند واسطۀ بیان تجربه و مفاهیم دینی باشند های دینی می اسطوره. های فارغ از ساحت قدسی نیستند بیشتر اسطوره

. گیرند تی و معنوی را نیز در بر میهای استتیکی و ناسوتی ندارد بلکه بُعد الهو های دینی صرفاً اختصاص به تجربه اسطوره

اما فارغ از . آورد یا اسطوره، دین را اسطوره با عناصر دینی پیوند یافته است به طوری که یا دین آن را به استخدام خود در می

داشت به طور مثال آیین بزرگ. گردد یابد و ماندگارتر می این ارتباط دوسویه، اسطوره از قِبَل پیوند با دین قدسیت می

درگذشتگان در روزهای پایانی سال که به عید مردگان مرسوم است از طریق پیوند با تقدس مفروض برای شب جمعه ماندگار 

نمونۀ دیگر این کارکرد . ها مربوط به دوران پیش از زرتشت است داشت فَرَوشی این آیین بازماندة اسطورة کهن پاس. شده است
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های عزاداری مذهبی است درخت سرو به عنوان نماد پیوند  ها و نخل در آیین رو در علممذهبی اساطیر کاربست نماد درخت س

 (.13ا  13 : 4931آقایی، : نک)هایی که در باورهای مذهبی مردمی اهمیتی بسیار دارند پایدار گشته است  خوردن با آیین

های  اسطوره  .نمود دارد  های اساطیری ها و روایت ها حافظ اصول اخالقی و الگوهای آن در قالب شخصیت اسطوره: بُعد اخالقی  

گیرند و متضمن قواعد و ضوابط عملی  بخشد و اثربخشی شعائر دینی را بر عهده می دارد و قوت می اخالق را پاس می»دینی 

پرواز نیست ای سبکبال چون مرغی در  بنابراین اسطوره عنصر حیاتی تمدن انسانی است و قصه. اند برای رفتار و کردار آدمی

: 4934مالینوفسکی و دیگران، )« بلکه نیرویی فعال با وزنی کالن است منشور عملی ایمان و حکمت اخالقی جوامع  است

433.) 
شوند و معیارهای اخالقی به طور گسترده در  های اساطیری تسلی خاطر، فهم بهتر و زیباتر زندگی را موجب می روایت  

گری اخالقی واقع  نمایانند و موضوعِ سنجش های شخصیتی برتر را می ها، ویژگی اسطوره  .های انسانی مشهود است اسطوره

مندی  هایی همچون مهربانی، سخاوت شوند ممکن است یکسره خوب یا بد نباشند ولی فضیلت آدمیانی که بازنموده می. شوند می

 .   دهند یا صداقت، خودخواهی، رذالت یا فریبکاری را از خود نشان می

برای مثال جهان : ها تصور گردد کنیم در اسطوره طور ممکن است نگرشی خاصی از جهان که در آن زندگی می همین    

رسد و نیکی و  گاهی آکنده از تیرگی و دهشت ترسیم شود که در آن بدی و شرارت به کامیابی می تواند همچون زیست می

گردد که در آن خیر در نهایت به پیروزی رسد و شر مکافات حَقۀ  گردد یا ممکن است همچون مکانی تصور ارج می فضیلت بی

های  شخصیت. در اینجا نباید تصور شود که مضمون اخالقی و تأثیرات اخالقی رابطۀ مستقیمی با یکدیگر دارند. خود را ببیند

 (.293: 4936،شپرد: نک)ای بازنمود شوند که خوانندة کتاب از شر احساس نفرت کند  توانند به گونه شرور می

: 4932ارشاد،)« کنند اساطیر نمادهایی هستند که راه و زمینه را برای اتصال به حق فراهم می»: بخشی معنوی بُعد تعالی    

اگرچه اساطیر معنوی و دینی که در نزد اقوام و مذاهب مختلف وجو دارد از هم متمایزند اما وجه مشترک همه آنها سوق (. 63

شمار در هند، تقدس و حضور مطلق خدا در دین  وجود خدایان و ادیان بی. گرایی و الوهیت است عنویتدادن بشر به نوعی م

بر کارکرد الگوپذیری مذهبی، ارشاد و ( پیشوایان، صحابه، حواریون)های مقدس و معنوی در ادیان  اسالم و وجود شخصیت

 .ها تأکید دارد هدایت این شخصیت

 کارکردآموزشی و تربیتی. 1.1

های بسیاری را در خود جای  ای چه کهن و چه نو مفاهیم و آموزه های اسطوره های اساطیری و سرگذشت روایت: آموزشی 

جامعه از نظر در امر آموزش باید توجه داشت که اقشار مختلف  .شوند اند و از ابزارهای مناسب آموزشی محسوب می داده

ند باید برای هر گروه، از شیوه خاصی وشمرآموزش در بنابراین ن نیستند؛ اعتقادی و عمل به قوانین و هنجارهای جامعه یکسا

های روانی و فرهنگی  زمینه به صورت خطاب مستقیم و بدون توجه به علیم و آموزشهای سنتی ت استفاده از شیوه. بهره جست

ها و الگوهای اساطیری روش و  وایتاستفاده از اسطوره در این راستا سازوکاری مفید است چرا که ر. چندان مفید فایده نیست

  را آموزش و انتقال داده ها ها و آرمان ترین ایده ها و ظریف که انسان در طول تاریخ خود بوسیله آن بهترین پیامابزاری است 

 .است

 خشکِهای  روش :جذابیتافزاید از جملۀ آنها  هایی نیز برای اسطوره در امر آموزش وجود دارد که بر اهمیت آن می ویژگی   

های انعکاس یافته   اما اسطوره، بسیار کمی دارندثیرگذارى أ، تسنتی به صورت گفتار صرف و تک بُعدی در امر آموزش و تعلیم

 .جذابیت و قدرت ایجاد ارتباط م ثر و کارآمدی با مخاطبان دارند... فیلم و ،نقاشی ،نمایش ،رمان ،های مختلفِ داستان در قالب

شود،  به صورت مستقیم بیان مى ا هرچند صحیح ا در بسیارى از موارد، هنگامى که مطلبی :پیام انتقال غیرمستقیم

دلیل این امر ممکن است خصوصیات . کند گیرى مى پیام به صورت احساسى و نامعقول در مقابل آن مطلب جبهه مخاطبِ

کند  است که انتقال غیرمستقیم پیام طورى عمل مىاین در حالى . آن و یا نفس پیام باشد ةپیام یا گیرند ةفردى انتقال دهند

و در این روش امکانِ پذیرش آن از سوی مخاطب نشیند  که مخاطب پس از گرفتن پیام با آرامش در مورد آن به تفکر مى

یق و سال ،های آموزشی های اساطیر نوین است که با خواسته این بُعد یکی از ویژگی :تنوع .استمستقیم  یبیانبیشتر از روش 

براى  ضروریاین دو که الزم و ملزوم یکدیگرند شرط  :و تأثیر ماندگارى .نیازهای افراد مختلف در دنیای امروز متناسب است
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های مختلف آموزش  ای در جنبه های اسطوره از جانب شخصیت  انتقال پیام. شدن یک پیام یا هنجار در انسان هستند درونى

ای  ها پدیده بنابراین اسطوره. مقبولیت بیشتری دارد که تأییدی بر کارکرد تعلیمی آنهاست. .اجتماعی، سیاسی، ادبی، ورزشی و

 .اند حیاتی و فعال

در ادوار آغازین، موسیقی و شعر در بین قوم یونانی، نوعی بیان حقایق دینی، دعا و مناجات بود که در مقام نیایش و  :تربیتی

در پی این دوره نوعی شعر . این اشعار اکنون دیگر وجود ندارد. خواندند می «وسهیمن»شد و آن را  ستایش ایزدان سروده می

حماسی رواج یافت که اعمال پهلوانان و دالوران را موضوع خویش قرار داده و گویی عصر ایزدان و قدیسان تمام شده بود و عصر 

های انسانی را به مخاطب منتقل  قهرمانان خصلتهای اساطیری جنگاوران،  ها فرا رسیده بود که ادبیات در قالب شخصیت انسان

 . اند ای از این نوع اشعار تربیتی و ارشادی آثار هومر و هسیودس در اروپا و آثار فردوسی در ایران نمونه. کرد می
قرار  قهرمانان مدرن در دو دستۀ تخیلی و واقعی. تر است کارکرد تربیتی اساطیر در حوزة ادبیات کودک و نوجوان برجسته   

ای  های رایانه سازان و هنرمندان عرصۀ بازی قهرمانان تخیلی کسانی هستند که بر اساس تخیل نویسندگان، فیلم: گیرند می

و  «هالک»، «اکومن»، «بتمن»شوند کاراکترهای  گیرند و معموالً از سوی نسل کودک و نوجوان مورد اقبال واقع می شکل می

آموزند و بخش قابل توجهی از  کودکان و نوجوانان از طریق آنان نکات بسیاری را می. اند ههای والت دیزن از این دست کارتون

 .  شود ذهنیت و شخصیت آنان از طریق کاراکترهایی از این دست تربیت می

دگی مبدل اند که این کارکرد گسترده، آنها را به جزء الینفک زن گوی نیازهای اخالقی، معنوی، روحی افراد ها پاسخ اسطوره    

های کذب و واهی دانست بلکه جنبۀ تربیتی، هدایتگری و ایجاد تکاپو  ها و شخصیت ها، پدیده توان آنها را داستان ساخته که نمی

الگوسازی تربیتی که از . کرد  پوشی توان از آنها چشم های بشری در آنها مشهود است بنابراین نمی و تالش برای رسیدن به آرمان

ها، کار و  شود در پیوند و ارتباط انسان با طبیعت، صنعت، سایر انسان های مختلف زندگی ایجاد می ساحت طریق اساطیر در

 . سازد ها را نمایان می بُعد مثبت و آموزشی اسطوره... قوانین اجتماعی و

سازند و  ا را هموار میو راهنم (paradigm)  ها بخشی از نیاز بشری برای داشتن الگو شود که اسطوره از این رو مشخص می   

های  هایی با عنوان دهد با پیروی از الگو راه کسب پیروزی و موفقیت را طی کند لذا در این راستا کتاب انسان ترجیح می

ها نیز به عنوان خدایان نو، ظهور کردند و  نویسندگان این کتاب. چاپ شده که حاکی از این نیاز است« را انجام دهیم...چگونه»

ای و تلوزیون  های رایانه ، سینما، اینترنت، بازی(کمیک بوک)های مصور  کتاب. شی اساطیر کهن را به دست گرفتندنقش آموز

های تربیتی به آنان عرضه  اند و یا الگوهایی در جنبه هایی بوداند که الگوی تربیتی مردم قرار گرفته های نوین اسطوره نمونه

 (.921ا  993: 4933خداپرستی،: نک)اند  کرده

 کارکرد هنری. 5.1

جویی سوق  آمیزد انسان را به کمال جویی زمانی که با معنویات در هم حس زیبایی. مقتضای فطرت بشر استگرایش به زیبایى 

اند و  های متنوع هنری بخشِ آفرینش صورت ها الهام اسطوره. بخشد خواسته و قدرت درک فرد را استعال می ،دهد و سلیقه می

های هنرهای  بسیاری از آثار خلق شده در قرن نوزدهم و به ویژه نیمۀ دوم چه در حوزه» .ی در آثار مختلف دارندجایگاه زیربنای

 (.33ا  33: 4932نامورمطلق،)« تجسمی و یا نمایشی و چه در شعر و رمان رنگ اسطوره به خود گرفتتند

امه یافته است در هنرهای مختلف و استفاده هنرمندان از ای اد هایی بعد به شکل گسترده ایی در دوره جلوة نمودهای اسطوره   

خدایان  ،مریم مقدس)مذهبی  ،سیاسی ،های ورزشی اسطوره)ایی در ابعاد مختلف ملی  های اسطوره ها و نشانه شخصیت ،ها پدیده

رود  ،کوه المپ)رافیایی جغ( اهرام و ابوالهول ،تخت جمشید)تاریخی  ،(معابد و کلیساها ،کعبه: یا اماکن دینی ،اساطیر یونان

 ،عکاسی ،(تذهیب ،نگارگری ،قلم سیاه ،مینیاتور)های مختلف هنرهای بصری مانند انواع نقاشی  و در آثار و سبک( گنگ

بافی و معماری و حتی آثار ادبی به ویژه شعر و نمایشنامه با هدف خلق زیبایی و  فرش ،تئاتر ،سینما ،سازی مجسمه ،موسیقی

کارکردهای هنری اساطیر در زندگی امروز حکایت دارند و بر تأثیر اساطیر نو و کهن در عمق آثار هنری صحه انتقال پیام از 

 .گذارند می

 گیری نتیجه
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های بسیاری را در  توان اسطوره ها و عوامل پیدایش اساطیر می دهد که با بیان ویژگی بررسی مختصر در حوزة اساطیر نشان می  

ترین کارکردهای  کارکردهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، دینی، هنری و تعلیمی از برجسته. ددنیای معاصر شناسایی کر

ها  کند دستاوردهای ناشی از علم و دانش و گسترش آنها در جامعه، الزاماً مرگ اسطوره اساطیر در عصر نوین است که تبیین می

های دیگر با قدرتِ به مراتب  بستاند ولی در عرصه هایی از زندگی را  ندارد بلکه ممکن است مجال بروز آنها در عرصه  را درپی 

های نوین دو عنصر  سازی گردد که اساطیر پیشین و اسطوره همچنین آشکار می. دهد ای را بازتاب می بیشتر، نمودهای اسطوره

 .کنند تر می ها در دنیای امروز را مستحکم مکمل یکدیگرند که حضور اسطوره

دهد و ظرفیت غنیِ  گر کارکردهای گستردة اساطیر ضرورت و اهمیت حضور، شناسایی و پرداخت آنها را بازتاب میاز جانب دی  

گردد که این امر باعث استحکام  گذاری فرهنگی نمایان می اساطیر در ایجاد و حفظ وحدت اقوام، کسب هویت و ارزش

 .گردد ها می و عزت نفس ملت گرایی، انسجام و احساس غرور های اجتماعی، تقویت ملی بنیان

 منابع

 .93ا  31، صص 26، شمارة فصلنامۀ هفت آسمان، «مانایی و میراییِ اسطوره: هایی بر درنگ»، (4931)آقایی، سیدمجتبی

آگه، چاپ : ، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهرانمفاهیم بنیادی نظریۀ فرهنگی، (4933)ادگار، اندرو و پیتر سجویک 

 .اوّل

 .هرمس، چاپ اوّل: ، تهرانگسترة اسطوره، (4932)اد، محمدرضا ارش

 .اوّل، چاپ علم :، تهرانرویا منجم ترجمۀ ،اسطوره، رویا، راز ،(4932) الیاده، میرچا

 .924ا  933، صص 33، شمارة فصلنامۀ هنر، «ای های چندرسانه اسطوره: ای هنرهای چندرسانه»، (4933)خداپرستی، بهزاد 

 .چاپ سومنشر مرکز،  :، تهرانجالل ستاری، ترجمۀ 2، ججهان اسطوره شناسی، (4936) و دیگراندلکو، ماری، 

 .چاپ چهارمنشر مرکز،  :، تهراناسماعیل پور  ابوالقاسم ترجمۀ ،اسطوره ،(4933).ک.روتون، ک

 .نشر مرکز، چاپ سوم: ، تهراناسطوره در جهان امروز، (4933)ستاری، جالل 

 .نشر ماهی، چاپ اوّل: ، ترجمۀ احمدرضا تقاء، تهراناسطوره ،(4931)سیگال، رابرت آلن 

 .دوم ، چاپنیلوفر: ، تهرانبت های ذهنی و خاطره ازلی ،(4931) شایگان، داریوش

 .علمی و فرهنگی، چاپ ششم: ، ترجمۀ علی رامین، تهرانمبانی فلسفۀ هنر، (4936)شپرد، آن 

 .هرمس، چاپ سوم:، تهرانبه فلسفه گذار از جهان اسطوره، (4933)ضیمران، محمد 

 .چاپ اوّلنشر مرکز،  :تهران عباس مخبر، ، ترجمۀقدرت اسطوره ،(4933) کمبل، جوزف

 .علمی و فرهنگی، چاپ اوّل: ، ترجمۀ محمد دهقانی، تهراناسطوره، (4931)کوپ، الرنس 

 .مرکز، چاپ اوّلنشر : ترجمۀ شهرام خسروی، تهران اسطوره و معنا،، (4936)لوی استروس، کلود 

 .نشر مرکز، چاپ دوم: ، تهران4، جشناسی جهان اسطوره، (4934)مالینوفسکی، استروس و دیگران 

 .آگه، چاپ چهارم: ، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهرانهای ادبی معاصر دانشنامۀ نظریه، (4931)مکاریک، ایرناریما 

 .سخن، چاپ اوّل: ، تهرانها و کاربردها ریهنظ: شناسی درآمدی بر اسطوره، (4932)نامورمطلق، بهمن 

 .چاپ چهارم ،نیلوفر :، تهرانضیاء موحد و پرویز مهاجر ، ترجمۀادبیات ۀنظری ،(4933) وارن ولک، رنه، و آوستن

پژوهشکدة : ترجمۀ جلیل کریمی و جمال خالق پناه، تهران ،(غرب و نوشتن تاریخ)اسطورة سفید ، (4931)یانگ، رابرت 

 .فرهنگی و اجتماعی، چاپ اوّلمطالعات 
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Azərbaycan sufi poeziyasında Şah Qasım Ənvar 

Könül Hacıyeva, ədəbiyyat (filoloji) doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” 

şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 

Xülasə 

Bütün həyatını təsəvvüfə, sufizmin təbliğinə həsr edən Qasım Ənvar özündən sonra 

qiymətli əsərlər qoyub getmişdir. Onun lirik şeirlərdən ibarət divanı və bir neçə fəlsəfi-

didaktik əsəri vardır. “Ənisül-arifin” və “Ənisül-Aşiqin” şairin ən məşhur əsərlərindəndir. 

Şairin divanına qəzəl, qitə, rübai və məsnəviləri daxildir. “Səd məqam” təsəvvüf və irfan 

istilahları haqqındadır. Qasım Ənvarın nəsrlə yazılmış əsərləri də vardır ki, bunlar  “Elmin 

bəyanı haqqında risalə və “Sual və cavab” risaləsidir. Qasım Ənvarın fars dilində yazdığı 

əsərləri əsasən onun təsəvvüfi görüşlərini özündə əks etdirir. Onun bundan əlavə, farsca, 

türkcə, giləkcə  müləmmələri və ayrıca şeirləri vardır. Şah Qasım Ənvar öz şeir 

yaradıcılığında Cəlaləddin Rumi irsindən təsirləndiyinə görə təsəvvüfü tərənnüm etmək 

baxımından təsirli, qəlblərə nüfuz edən əsərlər yaratmışdır. 

Açar sözlər: Ənvar, təsəvvüf, şair, sufi, ədəbiyyat 
           Orta əsrlərdə ədəbiyyatın inkişafının əsas dəstəkçiləri öz saraylarında şeir məclisləri 

təşkil edən, şairlərə xüsusi hörmətlə yanaşan, özləri də poeziya nümunələri yaradan 

hökmdarlar idi. Azərbaycanın tarixində gəlmiş-keçmiş bir çox şahların şairlik etdikləri bizə 

məlumdur. XV yüzillikdə isə bu proses daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bu dövrün 

şairlərinin yaradıcılığında təsəvvüf əsas və mühüm yer tutur. Sufi poeziyasının inkişaf yolunu 

diqqətlə izləyib mühüm və dolğun nəticələrə gələn M.F.Köprülü yazır: “...sufiyane şiir büyük 

bir gelişmeye erişerek “Mevlana Celaleddin Rumi” gibi derin ve vecidli bir üstadın elinde, 

belki en olgun şeklini aldı; ve ta “Abdurrahman Cami”ye gelinceye kadar birçok san’atkarlar 

yetiştirdi ki, bunlar arasında “Kasimü’l-Envar” gibi büyük şahsiyetler vardır” [2,151]. 

Görkəmli tədqiqatçının Qasım Ənvarı “böyük şəxsiyyət” hesab etməsi təsadüfi deyildir. Belə 

ki, o, Şərqdə tanınmış fikir adamı Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin ardıcıllarından olmuş, öz 

müasirləri olan təzkirəçi və şairlərin sonsuz hörmətini qazana bilmişdir. Tam adı Seyid 

Müinəddin Əli bin Nəsir bin Harun bin Əbülqasım Hüseyn Sərabi Təbrizi olan, lakin daha 

çox Şah Qasım Ənvar kimi tanınan bu mütəfəkkir şair 1356-cı ildə Güney Azərbaycanın 

Sərab şəhərində doğulmuşdur. O öz təhsilini isə Təbrizdə almışdır. “Ənvar” təxəllüsünü şairə 

müridi olduğu Şeyx Sədrəddin Ərdəbili vermişdir. Belə ki, o, ömrünün gənclik illərini Şeyx 

Səfiəddin Ərdəbilinin oğlu Şeyx Sədrəddin Ərdəbilinin yanında müridlikdə keçirmiş və ondan 

təsəvvüf təriqətində irşada çatma icazəsi almışdır. Qasım Ənvar Xorasan, Bəlx, Herat 

şəhərlərində olmuş, dövrün nəqşibəndlikdə tanınmış böyük təsəvvüfçü alimlərindən 

Bəhaəddin Məhəmməd, Nəsrəddin Əbidullah və digər mütəfəkkirlərlə görüşmüşdür. Onun 

nəqşibəndliklə əlaqəsi haqda oxuyuruq: 

بهاالدین" درابیورد قاسم سید که وبدانجامیازقولعبیدهللانقشبندینقلمیکند پذیرفته وطریقتاورا دیده را نقشبند

است داشته ."اعتقاد  “Cami Əbidullah Nəqşbəndin sözündən çıxış edərək deyir ki, Seyid Qasım 

Əbyurdda Bəhaəddin Nəqşbəndini görmüş, onun təriqətini qəbul etmış və ona etiqadını 

göstərmişdir”[5,207]. Qasım Ənvarın özünün də müridləri olmuşdur. Mir Məhdum Nişapuri 

onun müridlərindəndir. Zəmanəsinin bir çox sufiləri və fikir adamları tərəfindən rəğbət və 

ehtiram görən bu təsəvvüfçü şairimizin Heratda təkkəsi olduğu  da deyilir. Daha sonra şair 

Xərcürd şəhərinə, oradan da Ləngər adlanan yerə köçür və burada da xalqı təriqət və mərifət 

yolunda maarifləndirməklə məşğul olur. Onun Xərcürddə xanəgahı var idi. Bütün həyatını 

təsəvvüfə, sufizmin təbliğinə həsr edən Qasım Ənvar özündən sonra qiymətli əsərlər qoyub 

getmişdir. Onun lirik şeirlərdən ibarət divanı və bir neçə fəlsəfi-didaktik əsəri də mövcuddur. 

“Ənisül-arifin” və “Ənisül-Aşiqin” şairin ən məşhur və ən mükəmməl əsərlərindəndir. “O, 

insanı yüksək ideallar uğrunda mübarizə aparmağa, birinci növbədə, insan şəxsiyyətini uca 
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tutmağa çağıraraq, mənəvi saflığın əhəmiyyətini göstərirdi”[1,319]. Şairin divanına qəzəl, 

qitə, rübai və məsnəviləri daxildir. “Səd məqam”(Yüz məqam)təsəvvüf və irfan istilahları 

haqqındadır. Qasım Ənvarın nəsrlə yazılmış əsərləri də vardır ki, bunlar  “Elmin bəyanı 

haqqında risalə” və “Sual və cavab” risaləsidir. Z.Səccadinin məlum əsərindən Rzaqulu xan 

Hidayətin Qasım Ənvar barədə bunları söylədiyini örənirik: 

دهسفرحجازسید،بهخدمتنعمتهللاولیکرمانیرسیدوچهاربارپیا:رضاقلیخانهدایتدرمجمعالفصحامیگوید

.کرد  

“Rzaqulu xan Hidayət “Məcmə-ül-füsəha”da yazır: “Seyid Nemətullah Vəli Kirmaninin 

xidmətində olmuş və Hicaza dörd dəfə piyada səfər etmişdir” [5,207]. O həm də Qasım 

Ənvarın Mirzə Uluqbəy tərəfindən rəğbət və mehribanlıqla qarşılandığını qeyd etmişdir. 

Yazılanlardan şairin dəfələrlə Kəbəni və peyğəmbərimizin qəbrini ziyarət etdiyini də 

öyrənirik. Ümumiyyətlə, şairə çoxları böyük ehtiramla yanaşsa da, bəzilərinin ona münasibəti 

birmənalı olmamışdır. Z. Səccadinin yazdığına gorə, Cami özünün “Nüfhət-ül-üns” əsərində 

Qasım Ənvarın cəmiyyətdəki mövqeyini belə şərh edir: 

یکیدیواناشعارمشتملبرحقایقاسراروی:اهلروزگاردرقبولوانکارویدوفرقهاندوازویدواثرماندهاست

امنسوببهویمیدارندومریدکهانوارکشفوعرفانوآثارذوقووجدانازآنظاهراستودیگرجماعتیکهخودر

.ویشمارند  

“Zəmanə əhli onu qəbul və inkar etməkdə iki qismə ayrılırlar və ondan qalan da iki şeydir: 

kəşflərin ziyasını, irfan, zövq və vicdan əsərlərini ortaya qoyan sirlərinin  həqiqətlərinə həsr 

olunan şeirlər divanıdır, digəri isə özlərini ona mənsub hesab edənlər, özünü onun müridi 

sayanlardır.” (5,206) Göründüyü kimi, Şərqin böyük şairi Cami haqlı olaraq sənətkarın 

ardıcıllarını da onun əsərlərindən hesab edir. Belə ki, onun Qasım Ənvarla şəxsən tanışlığı var 

idi. Cami onunla görüşüb danışan, onun söhbətlərini dinləyən insanların Qasım Ənvarın savad 

və hikmətinin dərinliyinə heyran qaldıqlarının dəfələrlə şahidi olmuşdu. İnsanlar bu şairin 

özündən böyüklərə bəslədiyi ehtiramı, onun geniş dini bilgilərə sahib olmasını böyük razılıqla 

qarşılayırdılar. 

              Qasım Ənvar əsərlərinin çoxunu fars dilində yazmışdır. Onun ana dili olan türkcə və 

Gilanda öyrəndiyi gilək dilində də şeirləri vardır. Fars və türk dilində yazdığı müləmmələri də 

şairin təsəvvüf görüşlərini əks etdirmək baxımından diqqəti cəlb edir. Qasım Ənvar həmin 

müləmmələrdə ana dilinin sadəlik və saflığından yerli-yerində istifadə edərək lirik lövhə 

yaratmışdır. 

Yetiş səndən nur alsın can, mənə cansan, həm canan, 

“Yüzün gülsən, sözün rövşən, rəviş moldı ki, sultansən. 

Sənin feyzinlə şad oldu həmişə Qasimin könlü  

Bu feyzi o tapir səndən, “əgər toquz, eğer toqsən”[7]. 

          Aşiq öz sevgilisindən, eşq obyektindən nur almağı umur. Onun sözünün, söhbətinin 

aydın, işıqlı olduğunu deyir, onu həm “can”, həm də “canan” adlandırır. Bu aşiq sufi şairin 

özüdür. O, yarın lütfü ilə, sevgilidən aldığı həzzlə könlünün sevinclə dolduğunu dilə gətirir. 

Qasım Ənvarın şeirləri öz sadəliyi ilə seçilir. Onun müasirləri olan digər şairlər aşiq və 

məşuqun düşdüyü vəziyyətləri, eşq yolunda çəkilən iztirabları, sevgiyə qovuşmağın 

həyəcanını ifadə etmək üçün təmtəraqlı kəlmələr, yeni istiarə və təşbihlər, qəliz ibarələr 

axtarışında olduqları halda Qasım Ənvar duyğu və düşüncələrini olduğu kimi, hiss etdiyi 

şəkildə oxucuya çatdırmağa çalışır və buna nail olur. Görkəmli ədəbiyyatşünas A. Rüstəm bu 

barədə yazır: “Məhəbbət lirikasının şifr  və eyhamlarından sufi şairlər bol-bol istifadə edir, 

qəzəl ədəbiyyatındakı obrazlar silsiləsi bu və ya digər sufi müddəasının təqdimi üçün rəmz və 

simvollar məcmusuna çevrilirdi”[4,78-79]. Qasım Ənvar da bir təsəvvüf şairi olaraq tanrı 

sevgisindən bəhs edərkən, bu sevgiyə yetişmək uğrunda insanın hansı məqamlardan keçməli 

olduğunu, allahın mərhəmət və lütfünü qazanmağın şadlığını məhz bu rəmzi ifadələrlə dilə 

gətirmişdir. Rumi şeiri təsəvvüf poeziyasının zirvəsi sayılır. Şah Qasım Ənvar da öz şeir 
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yaradıcılığında Cəlaləddin Rumi irsindən təsirləndiyinə görə təsəvvüfü tərənnüm etmək 

baxımından təsirli, qəlblərə nüfuz edən, eyni zamanda oxunaqlı əsərlər yaratmışdır. İranlı 

ədəbiyyatşünaslar onların şeirləri arasında oxşarlıq olduğunu da qeyd edirlər. 

بههرحالشباهتیبینغزلهایآندودیدهمیشودوهمینشباهتگونهاستکهقولقاسمراازبیانهمعصرانش...

.ممتازمیسازد  

“...Hər halda onların qəzəlləri arasında bənzərlik müşahidə edilir və bu bənzərlik üslubdadır 

ki, Qasımın sözünün (şeirinin) onun həməsrlərinin ifadə tərzindən yüksəkdə durmasını təmin 

edir”[8]. Qasım Ənvarın şeirlərindəki rəvan bir oxunaqlılıq, axıcılıq və lirizm xüsusilə diqqəti 

cəlb edir.   

 قاسمنشودعاشقهرگزبههوایخود

 لیکنچهتوانگفتنآنمالکدلهارا

“Qasım heç zaman öz havasına aşiq olmaz, lakin o qəlblər sahibinə nə demək olar ki?!”[8] 

Şair aşiqliyi ilahi vergi, tanrının bəxş etdiyi səadət hesab edir. Sufi şairə görə, aşiq tanrı 

tərəfindən seçilmiş biridir. Qasım Ənvarın da öz şeirlərində istifadə etdiyi müəyyən təsvir 

tərzi və ya üslub mövcuddur ki, bir çox sufi sənətkarların əsərlərində rast gəlinməkdədir. Bu 

barədə oxuyuruq: “Ta baştan beri bazı sufiler konusu kadın ve beşeri aşk olan şarkı ve 

gazelleri ilahi aşka uygularken Attar, Abdurrahman Cami ve Mevlana gibi bazıları ise ilahi 

aşkı doğrudan beşeri aşk şeklinde tasvir etmişlerdir.” [3,205-206]. 

 Başındakı həqiqət sevdasından əl çəkməyəcəyini dilə gətirən sufi şair bir şeirində isə 

“insanın özünə yol tapmaq üçün özündən azmalı” olduğunu deyir. Qasım Ənvarın “tən 

mülk”ünü tərk edərək əbədilik aləmini seyrə çıxması rübaidə bu cür ifadəsini tapır: 

 بودیمدراینعالمفانیرفتیمزینملکبملکجاودانیرفتیم

تنخودبیزارازملکتنبملکجانورفتیمگشتیمزملک   

“Bu fani aləmdə idik, getdik. Bu məkandan əbədi məkana yollandıq.Öz bədən mülkümüzdən 

usandıq. Tən məmləkətindən  can məmləkətinə getdik”[6,349]. Göründüyü kimi, şair ruhun 

seyrinin, canın həqiqət axtarışının poetik şəkildə təsvirini vermişdir. Sufilər gözəlin vəsfini 

tanrının vəsfi, gözələ bəslənən məhəbbəti isə tanrıya yönəlmiş ali sevgi olaraq qəbul edirdilər. 

Dünyanın bir çox filosofları bu cür eşqin öncə bir gözələ qarşı yarandığını, sonra isə daha 

geniş anlamda, gözəllik eşqinə yüksəldiyini qeyd edirlər. Ən mükəmməl gözəllik isə hər 

şeydən uca olan allahın gözəlliyidir.  

 Eşq yolunda nə olursa, olsun, şükr etmək sufinin ümdə keyfiyyətinə çevrilməlidir.  

Şübhəsiz ki, burada söhbət haqq aşiqindən gedir. Haqq aşiqi olmağa doğru gedən yolda isə 

bəşəri eşqin imtahanlarından keçmək lazımdır. Yalnız həyatın keşməkeşlərində bərkiyib 

püxtələşdikdən sonra ilahi eşq axtarışına çıxmaq olar. Qasım Ənvar da eşqin mahiyyətini bu 

cür açmağa çalışır: 

یزیوندانمکهچهچیزی؟همجاهوجمالیتووهمپشتوپناهیایعشقچهچ  

 بیتونتوانبودبهرحالکهباشدهمراهزنجانیوهمرهبرراهی

 “Ey eşq, necə bir şeysən? Sənin nə olduğunu bilmədim. Sən həm cah-camalsan, həm də 

dayaq və köməksən. Sənsiz heçnə olduğu kimi olmazdı. Sən həm yolkəsənsən, həm də 

hidayət edən rəhbərsən”[6,322]. Şair bu misralarla sanki eşqin tərifini vermək istəyir. Həmin 

eşqin ki, öz mənbəyini sevgilisinin gözəlliyinə duyduğu heyranlıqdan, qəlbində cücərib 

pöhrələnmiş bəşəri eşqdən almışdır. Qasım Ənvara əsl sufi şairi olaraq allahı və onun 

göndərdiyi sonuncu din olan islamı dərindən dərk edib sevmək müyəssər olmuşdu. O, 

yaradanı böyük məhəbbətlə, sevə-sevə tərənnüm edirdi.  

منمکهگرآییجلوهصفتیهردرمنمکهگشاییچهرههرطرفیاز  

منمکهروستاییبلهوکسنادانافتممیغلطگاهگههمهبااین  

“Hər tərəfdən üzünü açıb göstərirsən ki, “mənəm”, hər cürə naz-qəmzə edirsən ki, “mənəm”. 

Bütün bunlara baxmayaraq, hərdən bir yanılıram, nadan biri və kəndlı olaraq qarşıma gəlirsən 

ki, “mənəm””[9]. Şair axtarışında olduğu tanrı təcəllasını hər yerdə, hər simada gördüyünü 
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deyir. Yalnız gözəllikdə, naz-qəmzədə yox, nadanlıq və sadəlik içində belə ilahi təcəssümlə 

qarşılaşdığını dilə gətirir. 

اوستهمهحقیقتحقیقت،رویبهولیدوستحقیقتازآوردخبرتواننمی  

 “Dostun həqiqətindən xəbər gətirmək mümkün deyil, lakin həqiqətə doğru get, o, bütövlükdə 

həqiqətdir”[9]. Göründüyü kimi, Qasım Ənvar poeziyası sadəcə mənalı qafiyələrlə dolu şeir 

deyil, həm də bütün bəşəriyyətə ünvanlanmış hikmətanə müraciətdir. Aforizm qədər ibrətamiz 

və nəsihətvericidir. Başqa bir şeirində isə şairin eşqi həyatın əsas qayəsi adlandırdığını 

görürük:  

هبتخانوکعبهوزمیخانهمسجدواز  

افسانههمهباقیاستعشقخدامقصود  

   “Məsciddən meyxanəyə, Kəbədən bütxanəyə qədər tanrınn bir məqsədi var, o da 

eşqdir. Qalanı isə əfsanədir”[9]. Şairin söyləmək istədiyi əsl məqam həyatın eşq üzərində 

qurulub, eşq üzərində də davam etməsidir. Qasım Ənvar sufi düşüncələrini şeirlərinin birində 

bu cür ifadə edir: 

رامصفاجاماینکنپرکرمزساقی  

رامعالجانآنرا،مقدسروحآن  

 “Saqi, bu səfa camını, o müqəddəs ruhu,  ali canı kərəmlə doldur” [9]. Məlum olduğu kimi, 

burdakı ifadələr öz müstəqim mənasında başa düşülmür. “Saqi” həqiqəti simvolizə edir. Şair 

“qəlbi, ruhu, vücudu kərəm meyi ilə doldur” deyə, “bizə lütf elə, kərəm qıl” söyləyir. 

Qəlbimizi ilahi eşqin vəcdi ilə doyuzdur, deyir. 

            Qasım Ənvar yaradıcılığının fəlsəfi-didaktik cəhətlərini, şeirlərinin əhatə etdiyi 

təsəvvüf motivlərini bir məqalə çərçivəsində gözdən keçirərək onun bir sufi şairi kimi 

dəyərləndirilməsinə çalışdıq. Geniş və zəngin filosof-şair təfəkkürünün məhsulu olan qiymətli 

əsərlərindən gətirdiyimiz tutarlı poetik nümunələr Orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatının layiqli 

nümayəndələrindən  olan Qasım Ənvarı bir təsəvvüf şairi olaraq tanımağa və tanıtmağa imkan 

verir, onun ilahi eşqlə bütövləşmiş daxili aləmini,  mənəvi dünyasını açmağa şərait yaradır.  

Şah Qasım Ənvar Azərbaycan ədəbiyyatına sufi fəlsəfəsini təbliğ edən sadə, anlaşıqlı tərzdə 

yazılmış əsərlər müəllifi, istedadlı mütəsəvvif şair kimi daxil olmuşdur. Onun yaradıcılığında 

tədqiqat mövzusu ola biləcək farsca şeir və müləmmələr vardır ki, onları gələcək elmi 

araşdırmalarımızda işıqlandırmağı nəzərdə tuturuq.  
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 نامه و شاهنامه رسی بهمن در بهمنبر
 پور علی حاجی

 دانشگاه سلمان فارسی کازرون کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 بشیر علوی  

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازروندانشجوی دکتری 

 دهیچک

ن بار یاول یبرا. ندینش یران میا یپادشاه ار است که بعد از مرگ پدربزرگش، گشتاسب، بر تختیاز فرزندان اسفند یکی ،بهمن

 منظومۀ. دهد یرا به او نسبت م یحوادث مختلف یشود و فردوسیار با رستم ظاهر میدر شاهنامه در داستان جنگ اسفند

 یدوسد از شاهنامۀ فریبه تقل 314-311 یسال احتمال است که در ییهااز منظومه یکی ،ریالخ یاب بن شاهرانیا سرودة ،نامهبهمن

ر یسال بعد از شاهنامه به تحر یباً صد و اندیم، تقریریدر نظر بگ 931ن شاهنامه را سال ین تدویاگر اول. سروده شده است

ۀ نامه دامن بهمن که در بهمن یز جمله؛ جنگ هان دو منظومه وجود دارد ایاو در ا یاز بهمن و زندگ ییتفاوت ها. درآمده است

چون رهام، سام، لهور و زربانو و  ییها تیبه خود گرفته است، شخص یتر ردهاو بعد گست یزان نبردهایدارد و م یشتریب

از . ستیها ناز آن ین داستان ذکرینامه مطرح شده و در شاهنامه در ا است که فقط در بهمن یها از مواردآن یها یدالور

 یانات اصلیها از جرکه آن یت در صورتسین یدختران رستم و وجود اژدها در داستان بهمن شاهنامه خبر یهایدالور

نامه، بهمن توسط  که در بهمن یاست، درصورت یماریب ینحوة  مرگ بهمن در شاهنامه به خاطر نوع. ندیآینامه به شمار م بهمن

نامه و  نسۀ شخصیت بهمن در بهمیتا به مقاآن داشت  گر، ما را برید ییهاها و تفاوتن تفاوتیوجود ا. شود یده میبلع ییاژدها

 .های دو اثر در برخورد با بهمن بپردازیمتفاوت ها وبه وجوه شباهت -با توجه به شواهد و قراین  - شاهنامه

 .نامه ر، بهمن، شاهنامه، بهمنیالخ یاب بن رانشاهی، ایفردوس :هاکلیدواژه

 :مقدمه

نموده و از دالوری ها و پهلوانی هاای افاراد زیاادی    شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به داستانها و شخصیت هایی اشاره         

بهمن در حمله اسفندیار به زابل برای دستگیری رستم ظاهر می شود و بعدها . همچون؛ بهمن فرزند اسفندیار سخن رانده است

ناام بهمان    داستان بهمن در شاهنامه با تفاوت هایی کلی و جزئی در کتابی باه . به خونخواهی پدرش به سیستان حمله می کند

ق سروده شده است و نام .  314-311بهمن نامه در سال احتمالی (.  9، 4931عفیفی، )نامه اثرایرانشاه ابی الخیر ذکر می شود 

 ( 233، 4999وصفا، 24، 4933آیدنلو، )سراینده اش ایرانشاه ابی الخیر است 

چندان نمایانی در منابع اوستایی و پهلاوی نادارد و فقاط     بهمن یکی از پادشاهان کیانی تاریخ ملی ایرانیان است که حضور      

بهترین لحظه های داستان بهمن نامه زماانی  ( همانجا)دینکرد، بندهش و زند بهمن از او به اشاره نام رفته است : در آثاری چون

ه بهمن و داساتانش باا   نوع نگاه فردوسی ب .است که بهمن به زابل حمله می کند و نبردها و صحنه های خاصی  ایجاد می شود

در این پژوهش به بررسی تفااوت  . نگاه ایرانشاه ابی الخیر متفاوت است که این تفاوت در اکثر حمله ها یا ماجراها دیده می شود

 .بهمن و داستانش در دو منظومه شاهنامه و بهمن نامه پرداخته می شود

  :بهمن

و در اواخار دوره   .بار تخات نشسات    ،گشتاساب  ،ر است و به جای نیای خودبهمن یکی از پادشاهان ایران، فرزند اسفندیا        

ازدواج می کند و پس از آن همای را ولیعهد خود می کند مادر او را از نسل طالوت و همسار وی   ،همای ،پادشاهی با دختر خود

آمده که اسم  فرشته ای است « بهم تیمن»و نام وی از (. 66، 4932بغدادی، )را از نسل راجییم بن سلیمان بن داوود می دانند 

چون دست هاایش   ،او را اردشیر دراز دست نیز نامیده اند(.  3423، 4933دهخدا، )که روز بهمن به نام او نامگذاری شده است 

 (3423، 4933ودهخدا،  432، 4931زنجانی، )آنقدر بزرگ بود که هنگام نشستن روی اسب به زانویش می رسید و 

  :داستان چگونگی ورود به 
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شیوه شروع داستانها متفاوت است، شیوه رایج در بعضی ورود به داستان به صورت براعت اساتهالل اسات؛ مثال داساتان             

 : سهراب

 (464، 4933شاهنامه، )اگر تند بادی بر آید ز کنج                      به خاک افکند نارسیده ترنج 

 :مثنوی اش را مشخص می کند ومثنوی معنوی که از همان آغاز موضوع

 (34، 4932مثنوی معنوی، )بشنو از نی چون حکایت می کند            از جدایی ها شکایت می کند 

سیر علت و معلولی در داستان است که ماجرایی باعث ایجاد ماجرایی دیگر می شود و ایان ناوع ورود ماورد     ،شیوه دیگر         

حرکت اسفندیار به زابل برای گرفتن رستم دلیلی می شود تا پای بهمن به داساتان  . ده استتوجه فردوسی در داستان بهمن بو

بازشود و او نزد رستم برود ودر آنجا با دیدن رستم و هیبت پر شکوهش متحیر شود و در دلش بگذرد که اگر همین جا رستم را 

ن خاطر سنگ بزرگی را رها می کند تا رستم را له کند، ولای  از پای درآرد بهتر است تا اینکه با پدرش، اسفندیار، بجنگد و به ای

بسیاری از داستانهای فردوسی در شاهنامه با ذکر خدا به شیوه پند آمیز آغاز می شود و به صورت اساطوره ای   .موفق نمی شود

شااهنامه نباوده    ولی در داستان بهمن چون جزء داساتانهای  اصالی و پایاه ای   ( 62، 4934مسکوب، )و رمزی مطرح می گردد 

ورود ایرانشاه بن ابی الخیر به داستان بهمن از گونه براعت استهالل است، خواننده را از قبل آماده می سازد که . اینچنین نیست

که خود نمود چگونگی داستان و برخوردها و مضاامین  « صحنه آغازین»بدین طریق اصطالح . موضوع و مضمون داستان چیست

منظومه بهمن نامه پس از تحمدیه و براعت استهالل وارد  .در بهمن نامه شکل می گیرد .(419، 4933فرد، )و شخصیت هاست 

ورود بهمن در کتاب بهمن نامه به داستان ازهنگام ازدواج کتایون است که مشاور وی در ایان زمیناه نیاز    . بحث اصلی می گردد

 :رستم است

 د دستور با زیب وفرز بهر کتایون یکی مهد زر                  بیاور

 نشست بر پشت پیل بلند                    همی سوخت هر کس به زیرش سپند 

 (923، 4933آیدنلو، )کتایون نشست اندر آنجا چوماه            که بیرون خرامد ز ابر سیاه 

ه اناد و  از نیماه زنادگی اویعنای     چگونگی تولد و بزرگ شدن بهمن را بیان نکرد –شاهنامه و بهمن نامه  –هیچ کدام  از منابع 

 جوانی اش داستان خود راآغاز کرده اند

شاید منظومه سارایان  .است« فرامرز نامه»شروع داستان در بهمن نامه شبیه به شروع منظومه های بعد از فردوسی، مثالً          

ا پای گیاری کنناد و باه شاروع و پایاان آن       بعد از شاهنامه خود را بر این می داشتند که قسمتی وجزئی از داستان پهلواناان ر 

  .واردنمی شدند

  :سرانجام بهمن

بهمن پس از درگیری های فراوان با فرامرز در بهمن نامه توسط اژدهایی بلعیده مای شاود و زنادگی اش باه پایاان مای                

 : پایان ماجرای بهمن در بهمن نامه چنین تصویر شده است. رسد

 دم                  فرو برد مر شاه را تا شکم نمود اژدهای دژم باز   

 دگر باره آن اژدهای دمان              فرو برده دستش هم اندر زمان   

 به برزین یل بهمن آواز کرد            که من رفتم ای نامدار نبرد   

 ( 933همان، )نگه دار تاج کیان بر همای             فراموش مکن پند آن رهنمای  

اساطیر یونان اژدهاایی کاه در یکای از بیشاه     »درباره آدم خواری اژدها در میان مردم داستانها و مثل های زیادی است در       

 (412، 4933رستگار فسایی، الف، )« های مجاور شهر تب می زیست، همه ساکنان شهر را بلعیده بود

 .به خاک و خون کشیده شد و ادامه داستان مرگ بهمان اسات  زابل  ،در شاهنامه پس از کشته شدن فرامرز به دست بهمن     

و   4444، 4933رساتگار فساایی، الاف،   )ازدواج می کندو همای از بهمن باردار مای شاود    ،دخترش ،البته قبل از مرگ با همای

 (. 4133، 4931زنجانی، 

بعاد ازایان جریاان،  بهمان     . یعهدخود می کندباالخره بهمن پس از این کار پشیمان شدو برای دلجویی از همای، او را ول        

 .مریض می شود و تخت را به هما واگذار می کند و از دنیا می رود
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 همای دل افروز تابنده ماه                         چنان بد که آبستن آمد زشاه

 چو شش ماهه شد پرز تیمار شد             چو بهمن چنان دید بیمار شد

 ر آمد به پای              بفرمود تا پیش او شد همایچو از درد شاه اند

 (219، 4931شاهنامه، )ولیعهد من او بود در جهان              هم آن کس کز او زاید اندر جهان ... 

 . همای به طور پنهانی پسری می زاید که نامش را داراب می گذارد. و همای  مدت سی و دو سال پادشاهی می کند

 نش آمد فراز                        ز شهر و ز لشکر همی داشت رازچو هنگام زاد

 (434، 4934رزمجو، )«نهانی پسر زاد و با کس نگفت                    همی داشتن نیکویی در نهفت

 (413 ،4934رجایی، )را در صندوقی قرار داده و در آب رهامی کند ،داراب،به علت عالقه شدید به تاج و تخت، فرزند خود 

  :اعمال بهمن

پهلوانان از زمانی که به عرصه منظومه می آیند تا زمانی که به . دوره پهلوانی درمنظومه، دوره ای پر از خرق عادت است          

انجام می رسند، اعمالی انجام می دهند که مطابق با نوع شخصیت آنها در داستان است، ولی این جریان در دوره های  مختلاف  

ماجراهاای  (  21، 4931رساتگار فساایی، الاف،    )فرق دارد؛ زیرا در هر دوره ای تصورات پهلوانان به تدریج تغییر می کند تاریخ 

حماسه در ورای خود یک برخورد وستیز اسطوره ای را به همراه دارد آنچنان که در شاهنامه برخوردها، ستیز نیکی وبدی اسات  

در شاهنامه نیز اعمال و کارهایی که بهمن انجام می دهاد مطاابق   ( 23، 4933 عبادیان،)که هر شخصیت نماد یک جبهه است 

 :با نوع شخصیت و قدرت وی است که به صورت زیر آنها را می توان گزارش داد

 .وی از طرف اسفندیار نزد رستم می رود و پیغام اسفندیار را به رستم می رساند :رفتن به نزد رستم -4

می گردد و این واقعه تلاخ   ،برادر بهمن ،درگیری رستم و اسفندیار منجر به کشته شدن مهر نوش: مدرگیری با فرزندان رست -2

 .تا زمان انتقام گیری از یاد و ذهن بهمن بیرون نمی رود

 جوانی که نوش آذرش بود نام                        سرافراز و جنگاور و شادکام 

 زبان را به دشنام بگشاد خوار           آن نامدار              ،برآشفتن با سگزی

 نفرمود مارا یل اسفندیار                           چنین با سگان ساختن کارزار ... 

 (432 -434، 4931شاهنامه، )چو بهمن برادرش را کشته دید                  زمین زیر او چو گل آغشته دید ... 

ازبر تخت نشستن و مرگ رستم به زابلستان حمله می کند و در آنجا حق ناان و نماک   وی پس : حمله های وی به زابلستان -9

 (63، 4932بغدادی، )را می شکند این کار را به نصیحت گشتاسب انجام می دهد 

 :بهمن در بهمن نامه

 : نیماعمال و کردارهای فراوان و عجیب دارد که به ترتیب آنها راچنین بیان می ک،بهمن در بهمن نامه       

 .ازدواج با کتایون دختر پادشاه کشمیرکه این کار با مشورت رستم صورت می گیرد -4

فرار به سوی مصر به خاطر خیانت های همسرش دختر پادشاه کشمیر پس از اینکه در آنجا او را می شناسند شااه مصار از     -2

لشکرکشی پس از شاناختن وی صاورت مای گیارد      او دلجویی می کند و به او کمک می کند تا تاج و تختش را پس بگیرد این

 :چون در اوایل هیچ کس اورا نمی شناسد

 ( 993، 4933آیدنلو، )به مصر اندرون بود بهمن بسی                     همانا ندانست بازش کسی      

خوانخواهی برادر و پدرش  در مرحله سوم چون خبر مرگ رستم را می شنود به جاماسب می گوید تا سپاه را آماده کند و به -9

اصلی ترین جریان داستان بهمن نامه همین است که حمله های بهمن را باه زابلساتان باه تصاویر مای      . به زابلستان حمله کند

فرامرز را که فرزند رستم اسات   ،کشد و پس از چندی زد و خورد باالخره بهمن پیروز می شودوزابل رابه خاک و خون می کشد

حمله های وی در این جریان، دفاع از وطن نیست ونمی تاوان ملای فارض کارد فقاط      .  زال را زندانی می کند بر دار می زند و

 .خون ریزی مردمان بی گناه زابل است و آن هم در زمانی که در سوگ رستم به سر می برند

 : در مرحله چهارم بهمن به دنبال دختران رستم به کشمیر می رود و آنها را اسیر می کند -1

 که چون بهمن  از کار یل پهلوان                   بپرداخت و بر وی سر آمد زمان 
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 به دستور فرزانه یک روز گفت                  که با کام تا چند باشیم جفت 

 (933همان، )مرآن دختران را به چنگ آورم                  نخواهم کزین پس درنگ آورم 

است که تقریباً آخر ماجرای کتاب بهمن ناماه اسات مارگ      ،آذر برزین ،ی بهمن با فرزند فرامرزمرحله پنجم شروع جنگ ها -3

 .بهمن در همین مرحله اتفاق می افتد

تفاوت عمده ای از اعمال بهمن در دو منظومه وجود دارد که ایان تفااوت گویاا و نااظر بار چگاونگی نگااه دو شااعر باه                  

ن نامه دامنه وسیع تری را نسبت به شاهنامه به خود گرفته است وماجراهایی توساط بهمان در   اعمال بهمن در بهم. ماجراست،

 .بهمن نامه گزارش داده شده است که در شاهنامه هیچ خبری از آنها نیست

 

  :شخصیت های دو منظومه

معموالًقهرماناان  . هادیده می شاود در روندحرکت داستان دردومنظومه تفاوت هایی ازقبیل نوع نبردها، قهرمانان ورویکرد         

به طور . دارای این خصوصیات هستند... بهمن نامه و ،بایددرگروه خیریاشرقراربگیرندوهمه قهرمانان منظومه هایی چون شاهنامه

ختاه از  پهلوانانی که آمی -9پهلوانان بدکار    -2پهلوانان نیکوکار    -4: قهرمانان در شاهنامه به سه دسته تقسیم می شوند»کلی

دربهمن نامه قهرمانانی هستند که دسته ای در سپاه فرامرز و دساته دیگار در   (  443 -443، 4969ندوشن، )« خوبی و بدی اند

 که ما به ذکرقهرمانان سپاه فرامرز می پردازیم. سپاه بهمن اند

 : بهمن اسیر می شود که دختر رستم است و سرانجام پس از شکست سپاه زابل فرار می کند و توسط بانو گشسب -4 

 چنان دید بانو گشسب سوار                که بد دختر رستم نامدار 

 (913، 4933آیدنلو، )همان گه به کردار آذر گشب               چو کوه دماوند بیرون زد اسب 

 .که بزرگترین فرزند فرامرز است سام -2

 ت مهتر پسر چنین داد پاسخ که آن پرهنر             فرامرز را هس

 (936همان، )هنوز اندر آوردگه بود سام              که شد پیش او نامور شاه شام 

 : که پدر رستم است ودر آن لحظه هشتصد سال عمر داشت، اینچنین بهمن به او توهین می کند زال -9

 به پاسخ چنین گفت کای گرگ پیر              تو را گفت یزدان که هرگز ممیر

 (913همان، )و را سالیان هشتصد                       به گیتی فراوانت کردار بد برآمد ت

  :پیر که در گروه سیستان قرارمی گیرند شاه صور و لهور و شاهوی -1

 ( 933همان، )چو آگاه شد زین سخن شاه صور              بفرمود تا پیشش آمد لهور 

انو گشب است که به دست بهمن اسیر می شود البته قبال از اساارت در پای فارار از     دختر رستم و خواهر فرامرز و ب زربانو، -3

  :بهمن به وسیله تیپال شاه پناه داد می شود

 (961همان، )چو پیغام بشیند تیپال شاه                     دو منزل پذیره شد او با سپاه 

ند و به جنگ بهمن می رود، ولی سرانجام میان آنهاا صالحی   فرزند فرامرز است بعد از مرگ سپاهی آماده می ک آذر برزین -6

  :منعقد می شود،  وی البته  قبل از این جریانات در دست بهمن اسیر می شود

 (966همان، )بیاور برزین یل را به بند                        نشاندند بر پشت پیل بلند 

 :دارند کسانی هم در گروه بهمن جای می گیرند از قبیلغیر از قهرمانان مذکور که در رده یاران فرامرز قرار 

 . فرزند گودرز که به هواداری بهمن شمشیر می زند و فرمانده سپاه ایران است رهام -4

 (916همان، )جهان جوی بهمن  سوی قتلگاه                  چو رهام گودرز ز پیش سپاه 

  :ه بودپادشاه عرب بود و به یاری بهمن آمد نصربن حارث -2

 (همانجا)شه تازیان نصربن حارث که شیر             گذشتن نیارست به پیش دلیر 

  :بدست فرامرز یا سپاهیانش کشته می شود و در پی آن بهمن به بلخ فرار می کند اردشیر -9
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 ( 913همان، )بدان جایگاه کشته شد اردشیر                زگردان تنی چند گشتند سیر 

 : رمانی سترگ بود که با زال درگیر شد ابتدا زال را زخمی کرد، ولی زال با نیرنگی او را اسیر کرد و او راکشتقه سلمان -1

 گریزان و سلمان پس اندر زمان      چو تنگ اندر آمد بر پهلوان ...         

 ( 913مان، ه)ز فتراک بگشاد پیچان کمند               در افکند و سلمان در آمد به بند          

  :مردی خارق العاده و قوی بود و سام فرزند مهتر فرامرز، به دست وی کشته شد کوهیار -3

 چو بشنید گفتار او کوهیار                   بدو گفت ای نامور شهریار 

 (931همان، )که باشد نکویی فرومایه سام                که چندین برد شاه ایرانش نام 

بهمن و برادر اسفندیاراست که در جریان جنگ های اسفندیار و رستم بسیار تالش کرد که این جنگ اتفااق  عموی  پشوتن -6

 . در جریان حمله های بهمن به زابل به دست پرتوانای بانو گشسب کشته شد ،نیفتد و بهمن را از حمله به رستم نهی می کرد

 گفت کای پهلوی زادگان  پشوتن که بود از کیان زادگان                     چنین

 چرا سوی این خوان نیازید دست            چنین بر سر نان نباید نشست...  

 چو بانو گشسپ این سخن زو بشنید            به خشم او یکی سوی او بنگرید ... 

 ( 962همان، )بزد تی  و او را همی پاره کرد                 سران را از آن بوم آواره کرد ... 

دالوری های زیادی نمودند تا پیروز شدند یا کشته شدند ولای آنهاا در شااهنامه در جریاان      ،پهلوانانی که نام آنها برده شد      

حمله های بهمن به زابل وجود ندارند و جنگ و داستان فقط مربوط به فرامرز و بهمن است اگر نامی از زال و پشوتن وجوددارد 

فردوسی فقط دالوری های بهمن و فرامرز را ذکر می کند و نبرد را با آنها شاروع مای کناد و باا      .ولی به میدان جنگ نمی روند

یکی از تفاوت عمده این دو داستان،  وجود اردشیر است که در بهمن نامه وی به دست فرامرز کشاته مای    .آنها به پایان می برد

ود فرامرز را شکست داد و وی را اسیر و به بهمن تسلیم مای  شود ولی در شاهنامه این اردشیر است که با دالوری های خاص خ

 .کند و بهمن فرامرز را بردار می زند

 سرانجام بر دست یاز اردشیر               گرفتار شد نامدار دلیر 

 بر همن آوردش از رزمگاه                بدو کرد کین دار چندی نگاه 

 (21، 4931شاهنامه، )تن پیلوارش نگونسار کرد    فرامرز را زنده بردار کرد           ... 

 :نبردها

وجود نبردهایی است که در دو منظومه صورت می گیرد  ،اختالفات دیگر این دو منظومه در رابطه با ارائه داستان بهمن          

خود به ایران بر می گاردد و  در بهمن نامه نبردها زمانی شروع می شود که بهمن برای باز پس گرفتن تاج و تخت از دست رفته 

با لولو و کتایون نبردهایی دارد، ولی اصلی ترین نبردهای بهمن درشاهنامه از زمانی آغاز می شود که به انتقام خون پادر راهای   

 :نبردهای بهمن در بهمن نامه از تعداد بیشتری برخورداراست که بدین طریق است .سیستان می شود

بهمن فارار  ،ستان به فرماندهی زال و فرامرز است که شکست سختی بر سپاه بهمن وارد می کناد حمله سپاه سی :نبرد اول: الف

 . می کند و به بلخ می گریزد

 (916، 4933  آیدنلو،)جهان جوی بهمن بیامد به تلخ                همه شادمانی بر او گشته تلخ 

دالوری هایی فراوان از طرف دالوران سیستان دوباره بهمن را حمله سپاه ایران به سپاه سیستان است که پس از  :نبرد دوم: ب

 .شکست می دهند و بهمن به بلخ می گریزد و شش سال در آنجا به تجهیز لشکر مشغول می شود

 جهاندارد بهمن به بلخ اوفتاد                 چنان چون کس او را ندارد به یاد

 (913همان، )یک روز شادی و رامش نکرد  همی کرد شش سال ساز نبرد              که.... 

که شروع آن با سپاه بهمن بود و علیرغم دالوری های زیاد آذر گشسب و زال و فرامرز و دیگر پهلوانان زابال، باه   : نبرد سوم: ج

 .شودفرامرز شکست می خورد و به دست بهمن بردار زده می  ،دالیلی چون وزیدن باد علیه سپاه فرامرز و کثرت سپاه ایران
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که حمله های بهمن به دختران رستم است که البته این نبردها از ارزش کمتری برخوردار است که نهایتاً منجر  نبرد چهارم: د

پیش می آیاد هماانطور    ،آذر برزین ،به اسیر شدن دختران رستم می شود و در ادامه این نبردها، درگیری بهمن با فرزند فرامرز

 .بهمن توسط اژدهایی بلعیده می شود که گذشت پس از معاهده صلح،

در شاهنامه علیرغم بهمن نامه یکبار جنگی بین دو سپاه اتفاق می افتد و این جنگ سه روز و سه شاب طاول مای کشاد و روز     

چهارم بادی بلند شده و علیه سپاه سیستان می وزد از این جریان سپاه ایران استفاده نموده و با رشادت هایی بی نظیار خاود را   

 .به سپاه فرامرز زده و آنها را شکست دادند  واز حمله ها ونبردهای متعدد بهمن به سپاه فرامرز خبری نیست

 سه روز و سه شب هم برین رزمگاه                 به رخشنده روز و تابنده ماه

 همی گرز بارید و پوالد و تی                      زگرد سپاه آسمان گشت می  

 شب گشت راست  ،م یکی باد خاست                   تو گفتی که با روزبه روز چهار

 (913، 4933شاهنامه، )به سوی فرامرز بر گشت باد                     جهاندار گشت از دم پادشاه 

  :وصف در داستان

زاع هاا و درگیاری هاای    وصف در حماسه به دالیلی چاون وجاود ابازار آالت جنگای و نا      :وصف شاهان و قهرمانان: الف      

پهلوانی به مراتب زیباست، شاهان و قهرمانان، حیله گر و زشت سیرت توصیف شده اند و از شاهانی که برخی ایرانای اناد چاون    

قادرت فردوسای در القاای حالتهاای مختلاف از طریاق نیاروی کلماات و         . کاووس و برخی عرب اند چون ضحاک یادمی شاود 

وی لفظ خاصیت اصوات و حروف ترکیب و تلفیق آنها شگفت آوراست تصویری از خشم پادشاهان و برخورداری آگاهانه او از جاد

 .پهلوانان و در جایی فرد آنها را وصف می کند

 

تصاویری کاه    .در شاهنامه وصف طبیعت و پدیده های آن نیز به چشم می خورد :وصف طبیعت و آالت نبرد و موجودات:ب

هماان،  )می کند نظیر آن وصف هایی است که از نیزه ها و اخالق های پهلوانان مای کناد   فردوسی از طبیعت صبح و شب نقل 

در اکثر داستانهای . چون متون پهلوانی آمیزه ای از تمامی درگیری هاست پس این متون مملو از وصف و توصیف هاست(. 933

اس انگیز، کنایات و تمثیالتی برای بیان مسائل گاهی شاعران از این موجودات هر»پهلوانی موجوداتی غیر طبیعیوجود دارند که 

به نظر می رسد بهمن نامه نیز به خاطر دالوری های (. 231، 4933رستگار فسایی، ب، )« دقیق ذهنی و عاطفی خود آفریده اند

غاز شاده  آن نیز مانند شاهنامه با وصف و عنایت به حضرت حق آ. و خرق عادت از وصف های نظامی بی بهره و بی نصیب نباشد

 .و از توصیف  حضرت علی نیز غافل نبوده است
 (946، 4933آیدنلو، )برآرنده مردم از تیره خاک                     نگارنده تن بدین جان پاک 

 (923همان، )علی داد یزدان بدو ذوالفقار                    که از جان کافر برآرد دمار

فردوسی و ایرانشاه نسبت به وصف کلیات و جزئیات امور مساوی است و اگار وصافی از نظار    به نظر  می رسد نوع نگاه            

می توان گفت با توجاه باه ترکیباات و     .آن نیز از نگاه تیز فردوسی گذشته و در نوع نگاه به وصف مساوی اند ،ایرانشاه می گذرد

ونه ای تقلیدی از شاهنامه بهره ها برده که البتاه  ایان   ایرانشاه به گ ،عبارت ها و نحوه پردازش به توصیفات و صحنه های جنگ

به هیچ وجه نمی توان  کیفیت توصایفات فردوسای را باا بهمان ناماه مسااوی        .موضوع چیزی را از امتیازات ایرانشاه نمی کاهد

ی کاه وصاف   آنجاای  .فردوسی وقتی دالوری های میدان جنگ را توصیف می کند، خواننده را به میدان جنگ مای بارد  .  دانست

 . میدان مسابقه سیاووش را در برابر دیدگان افراسیاب در توران زمین راه می اندازد، واقعاً کم نظیر است

 .با توجه به توصیفات زیر می توان به تفاوت محسوس در وصف دو منظومه دست یافت

 همان گه بانو گشسب از مصاف                برون تاخت ماننده کوه قاف

 امد شه برسری                     به زیرش یکی ادهم الغری همان گه بی

 (913، 4933آیدنلو، )همان نیزه اش باز بسته به جای             به دست اندرون داشت آن تیره رای 

 . و یا در جای دیگر چنین توصیف می کند

 همان گه بپوشید ساز نبرد                  برون زد سیه را و آهنگ کرد 
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 انگیخت شبرنگ را شهریار           به دست اندرون گرزه گاوسار بر

 ( 936همان، )در آمد به کردار کوه گران               بزدگرز چون پتک آهنگران 

اکنون نمونه ای از توصیفات شاهنامه که به زیبایی،  میدان رزم را به ذهن خواننده مجسم می کناد و خیلای نغاز و دل             

زمین را به حرکت در می آورد؛ البته با این فرض که درگذشته بر این باوربودناد   ،ه خاطر حرکت پهلوانان و ابزارهای نبردانگیز ب

 .که زمین ساکن است

 زآواز شیپور و هندی درای                  همی کوه را دل برآمد زجای

 تیر  بشست آسمان روی گیتی بقیر                ببارید چون ژاله ز ابر

 ز چاک تبر زین و جر کمان               زمین گشت جنبان تر از آسمان 

 ( 913، 4933فردوسی، )همی گرز بارید و پوالد تی               ز گرد سپاه آسمان گشت می  

 .گرد و غبار سپاه چنان است که آسمان را تاریک می کند و این نغز و دل انگیزی خاص شاهنامه است

  :گیرینتیجه

بهمن نامه شاهکاری هنری است که با محوریت جنگ های بهمن در سیستان برای انتقام گیری خاون پادر احتمااالً در             

قهرماناان در هار دو داساتان مشاابه یاا      . نوشته شده است که تفاوت هایی با همین داستان در شااهنامه دارد   314-311سال 

لهور و زربانو و دیگر قهرمانان شده و در شااهنامه   ،سام ،صحبت از کسانی چون رهام مساوی نیستند؛ یعنی اینکه در بهمن نامه

نوع نبردها و چگونگی آنها همگی با هم تفاوت دارند بهمن در منظومه بهمن نامه  .در داستان بهمن هیچ اشاره ای به آنها نیست

ده کرده و علیه فرامرز حمله می کناد و در ایان هنگاام    برای دو بار از سپاه فرامرز شکست می خورد و برای بار سوم سپاهی آما

باعث عدم دیاد ساپاه گشاته و از لشاگر بهمان شکسات مای         ،بادی به طرف سپاه فرامرز می وزد و گرد و غبار ناشی از این باد

رد دیگار  ماو  .دالوری های دختران رستم در بهمن نامه به تفضیل آمده که در شاهنامه  از این جریاناات خباری نیسات    .خورند

در صورتی که ایان جریاناات در بهمان     .رفتن بهمن به کشمیر به دنبال دختران رستم است که ذکری از آن در شاهنامه نیست

نامه مفصل ذکر شده است و به عالوه سرانجام بهمن در بهمن نامه به وسیله اژدهایی بلعیاده مای شاود، ولای مارگ بهمان در       

ابیات بهمن نامه از نظر کمیت بیشاتر از   .و هیچ اژدهایی در آن جریان دیده نمی شود شاهنامه به خاطر بیماری و مریضی است

شروع داستان تفااوت محسوسای    .ابیات این داستان در شاهنامه است اما از منظر کیفیت، شاهنامه دلنشین تر و جذاب تر است

 .ی علت و معلولی بهمن را وارد داستان مای نمایاد  بهمن نامه با براعت استهالل شروع می شود ولی شاهنامه به صورت توال .دارد

شباهت هایی هم در نحوه بیان حرکت داستان در هر دو وجود دارد مثالً کشته شدن فرامرز در هر دو داستان یکسان است و در 

بهمان از   زال در هر دو جا پس از اسارت و به غل کشایده شادن آزاد مای گاردد، نیات      .هر دو منظومه وی را به دار می آویزند

به طور کلی روند کلی داستان در شاهنامه رسااتر و ماوجزتر اسات و توصایف      .حمله به زابلستان در هردومنظومه یکسان است

 .های فردوسی در این داستان همان جذابیتی را داراست که داستانهای دیگر وی دارد

 : فهرست منابع

  ،سمت ،تهران ،، متون منظوم پهلوانی4933،سجاد ،آیدنلو -

 چاپ چهارم ،یزدان ،تهران ،،، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه4969،محمد علی ،اسالمی  ندوشن -

 علمی و فرهنگی  ،تهران ،به کوشش رحیم عفیفی ،، بهمن نامه4931ایرانشاه ابن ابی الخیر،  -

دانشاگاه   ،تهاران  ،ادی و علای روانای  به ترجمه ساج  ،زاسمان .ک .به تصحیح کارل ،، لغت شاهنامه4932 ،عبد القادر ،بغدادی -

 تهران  

 چاپ چهارم ،انتشارات دهخدا ،تهران ،لغت نامه ،4933علی اکبر،  ،دهخدا -

 چاپ دوم ،بهمن ،تهران ،فرهنگ نام های شاهنامه ،4933رستگار فسایی، منصور، الف، -

 توس  ،تهران ،اژدها در اساطیر ایران،ب 4933،  .................-

 چاپ پنجم ،جامی ،تهران ،، حماسه رستم و سهراب4931، ..................-

 چاپ سوم ،پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران ،به کوشش کتایون  مزداپور ،، برگزیده شاهنامه فردوسی4934 ،احمد ،رجایی -
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 ی پژهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ،تهران ،، قلمرو ادبیات حماسی ایران4934 ،حسین ،رزمجو -

 چاپ دوم ،عطائی ،تهران ،فرهنگی جامع شاهنامه ،4931محمود،  ،زنجانی -

 چاپ دوازدهم ،اطالعات ،تهران ،، شرح جامع مثنوی معنوی4932 ،کریم ،زمانی -

 امیر کبیر  ،تهران ،، حماسه سرایی در ایران4999 ،صفا، ذبیح اهلل -

 فرهنگ و هنر اسالمی پژوهشگاه  ،تهران ،، انواع ادبی4933 ،محمود ،عبادیان -

 چاپ پنجم ،قطره ،تهران ،به کوشش حمیدیان ،، شاهنامه4933 ،ابوالقاسم ،فردوسی -

 امیر کبیر  ،تهران ،، فنون آموزش داستان کوتاه4933 ،رضا ،فرد -

 جلد سوم  ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران ،محمد علی بهبودی ،به همت مهدی قریب ،، شاهنامه4931فردوسی،ابوالقاسم،  -

 طرح نو، چاپ دوم ،تهران ،، تن پهلوان و روان خردمند4934 ،شاهرخ ،مسکوب -
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 خان هدایت های رضا قلی سیمای زاهد در غزل
 زاده  یحاج یدمج 

 کرمان اسالمی دانشگاه آزاد یفارس یاتادب زبان و استادیار گروه

 چکیده 

ادبیات، تاریخ، عرفان، لغت و شعر آثار فراوان از خود به یادگار گذاشته  یکی از شاعران و ادیبان پرآوازة دورة قاجار که در حوزة

هدایت در سرودن . مانده که به گفتۀ خودش نزدیک به سی هزار بیت دارد از وی دیوان شعری باقی. خان هدایت است رضا قلی

 . غزل اغلب سنایی، عطار، سعدی، مولوی و به ویژه حافظ را پیش چشم داشته است

زاهدِ . هایش، واژة پرکاربرد زاهد است های عرفانیِ هدایت در غزل های چشمگیر و قابل توجه و برخاسته از اندیشه واژه یکی از

توصیف شده در غزل هدایت اغلب شخصیتی است منفی و منفور و دارای صفات ناشایست غرور و تکبر، ریا و تزویر، نفاق و 

کند و  ر موارد فراوان از او با عناوین شیخ، فقیه، صوفی، عابد و واعظ نیز یاد میکه د... دورویی، ظاهربینی، جهل و نادانی و

های گوناگون شخصیتی زاهد در غزل هدایت با هدف آشنایی  در این مقاله جنبه. بینیم یادآور زاهدی است که در شعر حافظ می

رسی در دورة بازگشت ادبی، مورد بررسی و تحلیل شناختی شعر فا با این طبقۀ اجتماعی در دورة قاجار و یکی از ابعاد جامعه

 . گیرد قرار می

 . هدایت، غزل، زهد، زاهد :ها واژهکلید

 :مقدمه -4

در تنوع، اصالت، استحکام، تأثیرگذاری و دلنشینیِ اغلب آثار ادبی قبل از قرن نهم نسبت به آثار پس از آن، جای شک و 

طرفی کامل و با توجه به  غرضی و بی های بعد به ویژه دورة بازگشت ادبی، با بی هامّا اگر آثار ادبی و علمی دور. تردید نیست

توجهی از  شرایط اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی آن دوره، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، نه تنها گرد فراموشی و بی

ی در نقد شعر به ویژه شعر دورة بازگشت تغییر شود، بلکه بسیاری از نظرات افراط چهرة بسیاری از آثار ادبی و علمی زدوده می

خان  های برجستۀ علمی و ادبیِ دورة قاجار در حوزة شعر، ادبیات، عرفان، تاریخ و لغت، رضا قلی یکی از چهره. خواهد کرد

ی از تعداد. اثر در موضوعات مختلف پدید آورده است 21هدایت است که ضمن پرداختن به مشاغل دولتی و حکومتی، بیش از 

امّا بخشی هم هنوز در گوشه و کنار . این آثار در سالهای اخیر به روش علمی تصحیح و به زیور طبع آراسته شده است

. العارفین تعدادی از آثار خود را نام برده است هدایت در پایان کتاب ریاض. مانده است ها به صورت نسخۀ خطی باقی کتابخانه

 (612: تا هدایت، بی: رک)

تن از شاعران عارف و عارفان شاعر،  931العارفین در شرح احوال و آثار  های ارزشمندی چون ریاض تابتألیف ک

ای است منثور با موضوع  ای است از اشعار مولوی، لطایف المعارف که رساله الحقایق که برگزیده الفصول در تصوف، شمس اصول

طالب عرفانی فراوان، منظومۀ عرفانی بحرالحقایق، به همراه مقدمۀ مقاله است به همراه م 42العاشقین که حاوی  عرفان، انیس

شاعر از  363الفصحا در شرح احوال و آثار  العارفین که در آنها بسیاری از اصطالحات عرفانی را شرح کرده است، مجمع ریاض

حثی در زمینۀ دستور و قواعد زبان ای است به همراه مبا نامه آرای ناصری که لغت ترین ایام تا زمان شاعر، فرهنگ انجمن قدیم

الصفای ناصری که اثری است در تاریخ عالم از ظهور آدم تا دورة قاجار، فهرس التواریخ  روضۀهایی از تاریخ  فارسی، تدوین بخش

ر تاریخ التواریخ د های هدایت در سفر به خوارزم، اجمل ها و شنیده نامۀ خوارزم در شرح حوادث، وقایع، دیده در تاریخ، سفارت

البالغه در علم بدیع، نژادنامه در اصل و نسب شاهان ایرانی و  پادشاهان ایرانی که به صورتی موجز نوشته شده است، مدارج

، 4996هدایت، : رک)الهدایه، انوارالوالیه، خرم بهشت و دیوان قصاید و غزلیات قریب سی هزار بیت  همچنین آثاری مانند منهج

همه دلیلی است آشکار بر وسعت اندیشه، کمال علم و آگاهی هدایت از علوم گوناگون و مراحل و ( گ ا ک: ، یادداشت مصحح4ج

 . مقامات سیر و سلوک عرفانی

رسیم که وی غزلهایش را با تأثیرپذیری از سنایی، عطار، مولوی، سعدی  با مطالعه و بررسی غزل هدایت به این نتیجه می

ها، مضامین، مفاهیم و تصویرهای شعری خود را از آنان گرفته، گاهی به استقبال و  شهو حافظ سروده است و بسیاری از اندی

ای از مفاهیم و مضامین شعر آن بزرگان را در شعر هدایت  توان چکیده تا جایی که می. تضمین اشعار آنان روی آورده است
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شوق، توصیف مجالس بزم، بیان مفاهیم و غزل هدایت اغلب مبتنی بر عشق، بیان حاالت گوناگون عاشق و مع. مشاهده کرد

مضامین عارفانه، شرح مقامات و مراحل سیر و سلوک و اصطالحات اهل تصوّف و در مواردی مدح و ستایش بزرگانِ روزگار 

های مختلف و متنوع بیانی و تصویرهای شعری همراه با نوآوری و  هر چند در غزل هدایت مضامین، مفاهیم و شکل. شاعر است

اگر گلچینی از غزلهای هدایت ترتیب . شود، اما نباید شعر او را تقلید و تکرار صرف به حساب آورد ت به ندرت یافت میخالقی

 . پردازان خوب آن روزگار به حساب آورد توان او را از غزل داده شود می

های صوفیانۀ وی است  نه و گرایشهای عارفا کنندة افکار و اندیشه وجود دو واژة پرتکرار زهد و زاهد در غزل هدایت، بیان

امّا ظاهراً ارائه تصویری منفی و منفور از زاهد نشانی است از . که به طور چشمگیر در جای جای شعرش به کار برده است

های گوناگون  بررسی، تحلیل و توصیف جنبه. های رندانۀ حافظ که بیشترین تأثیرگذاری را بر غزل هدایت داشته است اندیشه

های گویندة این اشعار، اندکی از اوضاع و احوال  اهد در شعر هدایت، عالوه بر آشنا کردن خواننده با افکار و اندیشهشخصیت ز

 . کند که این مقاله به آن پرداخته است گونه اشعار را آشکار می شناختی این اجتماعی و فواید جامعه

 پیشینه تحقیق  -1

همچنین در مقدمۀ . طالبی به قلم خودش در جای جای آثارش آمده استدربارة شرح احوال و معرفی آثار هدایت، م

امّا در زمینۀ نقد، تحلیل . های تذکره و تاریخ ادبیات مطالبی در این مورد آورده شده است بعضی از آثار چاپ شده از وی و کتاب

زیرا . راً پژوهشی شکل نگرفته استهایی که سروده است ا در حد جستجوی نگارنده ا ظاه و بررسی شعر هدایت، به ویژه غزل

است، به همین دلیل نگارنده با   آوری اشعار و تصحیح دیوان قصاید و غزلیات هدایت اقدامی نکرده تاکنون کسی در زمینۀ جمع

ها به  استفاده از دو نسخۀ خطی که هر دو در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی موجود است و یکی از این نسخه

خود هدایت نوشته شده است، کار مقابلۀ غزلیات این شاعر توانای دورة قاجار را به پایان رسانده، نتیجۀ کار را در قالب  خط

 . طرح پژوهشی به سامان رسانده است که شواهد مورد استفاده در این مقاله از همین متن نقل شده است

 زهد و زاهد در لغت و اصطالح -9

و ( 111:4969الدین رامپوری،  شرف)« خالفِ رغبت کردن، خواهش ننمودنِ لذات دنیا»ی واژة زهد در لغت به معن

در اصطالح اهل حقیقت، زهد عبارت است از »( 4369/ 2، ج4933معین، . )آمده است« پارسایی، پرهیزگاری و اعراض از دنیا»

زهد آن است که : اند و گفته. به آسایش آخرت ترک آسایش دنیاست برای رسیدن: اند و گفته. دشمن داشتن دنیا و اعراض از آن

زهد، شرعاً، اخذ و گرفتن به اندازة ضروری است از حاللِ موردِ . دلت را از آنچه از دستت خارج است پاک و خالی گردانی

 (431/ 6، ج4931گوهرین، )« .یقین

زهد گویند، و آن عبارت است از دل بدان که ضدّ محبت دنیا و مال را »: السعاده دربارة زهد نوشته است صاحب معراج

پشت پا کردن به : و یا عبارت است از. برداشتن از دنیا و آستین افشاندن بر آن و اکتفا کردن به قدر ضرورت از برای حفظ بدن

ی، نراق)« .بلکه از غیر خدا قطع نظر کردن، و رو آوردن به خدا و این باالترین درجات زهد است. دنیا و رو آوردن به آخرت

های نفسانیه نموده باشد و عالمت این، آن است که  زاهد حقیقی آن است که ترک مال و جاه، بلکه جمیع لذت»و ( 914:4933

 (.943: همان)« .فقر و غنا و عزّت و ذلّ و مدح و ذم در نزد او مساوی باشد و سبب این حالت، غلبۀ انس به خداست

های  نه بریدن کلی و پرهیز مطلق از لذّت. های دنیوی نهاده شده است اساس زهد بر رها شدن از تعلّقات و دلبستگی

زاهد واقعی کسی است که مظاهر زیبا و فریبندة دنیا او را فریفته و دلباخته نسازد و تمام توجهش : توان گفت بنابراین می. مادی

ها و امکانات مادی و شهوانی، انسان به  یعنی با وجود تمام جاذبه. به هدفی واال که کمال مطلوب انسان است، معطوف گردد

نواز  رغبت شده، خود را از وابستگی به مظاهر فریبنده و چشم های عالی و مقاصد واال، نسبت به دنیا بی خاطر رسیدن به هدف

 . نماید که با قناعت، مناعت طبع و عفّت نفس همراه است در چنین وضعیتی است که زهد حقیقی رخ می. دنیا رها سازد

 علل رواج اندیشة زهد در بین مسلمانان  -1

 : اندیشۀ زهد و تمایل به زهدورزی در بین مسلمانان بیشتر معلول عوامل زیر بوده است
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ارزش پنداشتن  وجود آیات متعدد قرآن کریم و روایات نقل شده از پیشوایان دینی در مورد کوچک شمردن و بی -4

بشارت دادن به نعمتهای اخروی که پایدارند و همیشگی، بیم دادن از عذاب آخرت و نعمتهای دنیوی و عدم دلبستگی به آنها و 

 . توجهی آنان به امور دنیوی و تعلقات زودگذر جهان فانی شده است ترس از قیامت، موجب توجه مسلمانان به زهد و بی

که مبتنی بر زهد و دوری از از طرف مسلمانان ( ص)الگو قرار گرفتن شیوة زندگی، رفتار و گفتار پیامبر اکرم -2

دنیاگرایی و اندیشیدن در امور معنوی بوده است و در عین حال توجه دادن منطقی و مبتنی بر قناعت نسبت به امور دنیوی که 

 . با رهبانیت صِرف تفاوت آشکار دارد

که دنیا محل گذر است و اعتقاد مسلمانان به روز قیامت و عالم اخروی که عالمی است پایدار و فناناپذیر و این  -9

های زودگذر، شهوات آنی و امیال و  پوشی از لذت اقامتگاهی است موقت، مسلمانان را به سوی ترک لذایذ دنیوی کشاند و چشم

 . های گوناگون را در وجودشان تقویت کرد خواسته

پارسایی و دوری از تجمالت دنیوی  ها بر زهد و های صوفیانه در بین مسلمانان، که اساس این نوع اندیشه رواج اندیشه -1

 . های نفسانی نهاده شده است و خواسته

 جایگاه زهد در تصوف  -0

توجه به زهد و زهدورزی یکی از عوامل ظهور مکتب تصوّف در بین مسلمانان بوده است که اساس آن پشت پا زدن به 

های گوناگون، برای رسیدن به کمال نهاده  بر خواستههای دنیوی و همچنین مهار کردن نفس در برا جهان و تعلّقات و دلبستگی

. کند صاحب مرصادالعباد دومین مقام پس از توبه را زهد معرفی می. اند اهل تصوف زهد را از مقامات به شمار آورده. شده است

الدین محمود کاشانی، عز. )داند الهدایه آن را سومین مقام پس از توبه و ورع می و م لف مصباح( 233:4936الدین رازی،  نجم)

بدان که زهد اصل »: در شرح تعرّف آمده است. در نظر برخی هم، زهد اولین مقام و اصل و اساس احوال است(. 939:4963

هر که این اصل استوار کرده باشد . و اصلی است همۀ احوال پسندیده را و اوّل مقامی است از مقامهای مریدان. همۀ چیزهاست

گوهرین، )« .او درست آید، و هر که اصل زهد را درست نکرده باشد بنای دیگر احوال بر او درست نیایدبنای همۀ کارها بر 

 (.436/ 6، ج4931

. از دیدگاه اصل تصوف، نتیجۀ زهد واقعی، چشیدن لذتهای معنوی و حظوظ نفسانی و رسیدن به کمال حقیقی است

های شیطانی، توجه به  ، تقرّب به خداوند و حفظ باطن از وسوسههای ناشناختۀ جهان یابی به حکمت و حقایق و واقعیت دست

 . توان از نتایج و فواید زهد حقیقی به شمار آورد قناعت و اعتدال در زندگی را می

 دگرگونی و تحوّل در زهد و زهدورزی  -1

هایی  ، اگرچه با تندرویتوجه به زهد و پارسایی و عدم گرایش به دنیا و تعلّقات دنیوی، در آغاز پیدایش مکتب تصوّف

زیرا زاهدان آن دوره برای دنیا اصالتی قائل نبودند و . همراه بود، امّا با واقعیّت و حقیقتِ زهد انطباق بیشتری داشت

گاه صفات  های خداوندی و مظهر و تجلی آنان دنیا را محل تجلّی آیات و نشانه. ای نداشت های دنیوی برایشان جاذبه دلبستگی

کردند، بلکه  خداوند را از ترس عذاب جهنم یا به امید ثواب و دریافت پاداش و رسیدن به بهشت عبادت نمی. انستندد الهی می

کردند و سعادت را در قرب  های گوناگون را بر خود هموار می ها و سختی خدا را شایستۀ پرستش یافته و در راه بندگی او رنج

های بعد به علل گوناگون اجتماعی و سیاسی و دینی، به تدریج  امّا در دوره. یدندد الهی و در رضا و خشنودی خداوند عالم می

گزیدند، لباس کهنه  نوشیدند، خانۀ محقّر و پست برمی خوردند و کم می زهدفروشی رواج یافت و افرادی ظهور کردند که کم می

این افراد که اغلب . عنوان زاهد و عابد شناخته شوندکردند تا به  پوشی می پوشیدند و از جاه و مقام دنیوی چشم و پاره پاره می

فریب بودند به تدریج در بین اهل تصوّف و عرفان واقعی نفود کردند و با اعمال و رفتار ناشایست خود،  ریاکار، دنیاطلب و مردم

 . باعث سوءظن مردم نسبت به زاهدان و عارفان حقیقی گشتند

ژه تصوّف خانقاهی با آداب و رسوم خاص خود به شدّت رواج یافت و حقیقت، از قرن هشتم به بعد بازار تصوّف به وی

. اصالت و هدف تصوّف راستین و زهد حقیقی روز به روز به فراموشی سپرده شد و این مسأله موجب ابتذال در این مکتب گشت

ای برای از میدان به  عی بود، اسلحهبه این ترتیب صوفی نمایانی زهد و پارسایی ظاهری را که مخالف شئون عرفان و تصوّف واق

و مخالفت شدید بسیاری از . های مکر و ریا گستردند های گوناگون دام در کردن دیگران قرار داده، بر سر راه مردم به شیوه
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رسی را برانگیختند و بسیاری از شاعران فا... حافظ، سعدی، مولوی، خواجوی کرمانی، اوحدی و: اندیشمندان و اهل عرفان مانند

توان این موضوع را تا دورة بازگشت ادبی به  زبان را به نکوهش و مذمّت صوفیان و زاهدان دروغین واداشتند، به طوری که می

 . وضوح در شعر فارسی مشاهده کرد

 های زاهد در شعر هدایت  ویژگی -5

ر تمام مواردی که از زاهد سخن ای منفی و منفور از زاهد ترسیم کرده است و تقریباً د های خود چهره هدایت در غزل

های مهم زاهد را  در این بخش از مقاله، ویژگی. گفته، مرام و مسلک آنان را به باد انتقاد گرفته، مورد سرزنش قرار داده است

 . دهیم براساس شعر هدایت مورد بررسی قرار می

 متکبّر و مغرور  -5-4

آورد و  واهیِ گوناگون خود را از دیگران برتر و باالتر به حساب می کسی که دچار بیماری کبر و غرور شده است، به دالیل

چون و چرا از او پیروی کنند و حتی گاهی از روی جهل و  داند و توقّع دارد که همه، بی تنها خود را سزاوار احترام و اکرام می

اری مهلکِ کبر است و همین کبر و غرور نشان از دیدگاه هدایت، زاهد دچار بیم. پردازد نادانی به تحقیر و توهین به دیگران می

 :جهل و نادانی اوست

 زاهد را کبر و غرور اسات و مارا عجاز و نیااز    

 

 ویااان نشاااان آماااده ناااادانی و داناااایی را  

 (23:4931هدایت، )

 :تر است همین تکبّر است که او را از خداوند دور کرده، خدایی که از رگ گردن به انسان نزدیک

 دة معنااای بناااوشزاهاااد ظاهرپرسااات باااا

 

 تاباااه تاااو ظااااهر شاااود معنااایِ اهلل  ناااور  

 

 تار  آن که ز حبل الوریاد شاد باه تاو نزدیاک     

 

 غفلاات و عُجااب و غاارور کااردت ازو دورِ دور 

 

 رسم شما جمله عیب، شیوة ماا جملاه عجاز   

 

 پیشۀ من جمله عاذر، کاار تاو یکسار غارور      

 (213: همان)

ا کند و با تقویت رابطۀ خود با خداوند از دام گستردن در مسیر دینِ خواهد تا کبر و غرور را ره از زاهد خودبین می

 :دیگران دست بردارد

 
 اال ای زاهااد خااودبین مبااین خااود را و حااق را بااین    

 
 چاارا چناادین بااه راه دیاان گهاای داماای و گااه دانااه  

 (919: همان)

 :رو زاهدان مغرور الهداند، نه مطیع و دنب در جای دیگر، خود را بندة آنان که مست عشق پروردگارند می

 ماااااا و مِااااای نااااااب عنبااااارین باااااوی

 

 زاهاااااد تاااااو و سلسااااابیل و کاااااافور  

 

 مااااااا بناااااادة عاشااااااقان مسااااااتیم  

 

 نااااااه پیاااااارو زاهاااااادان مغاااااارور    

 (211: همان)

 :گوید و در جای دیگر می

 بگو به زاهد خودبین کاه عیاب عشاق مکان    

 

 که من به حرف تو قایال نایم باه هایچ طریاق      

 (294: همان)

 ظاهر ریاکار و مت -5-1

ریا عبارت است از نشان دادن و وانمود کردن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید »: اند در تعریف ریا گفته

حقّه به مردم، برای منزلت پیدا کردن در قلوب آنها و اشتهار پیدا کردن پیش آنها به خوبی و صحّت و امانت و دیانت بدون قصد 

 (93:4939امام خمینی، )« .صحیح الهی
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دلیل آن . آورد تابد و تازیانۀ انتقاد و سرزنش را بیش از هر کس بر سر زاهدان ریاکار فرود می هدایت زهدِ ریائی را برنمی

این است که شخص ریاکار با تظاهر، خودنمایی و اظهار کارهای نیک، درصد جلب توجّه و ستایش از طرف مردم و کسب 

به همین . دارند زیرا هر دو در پیِ غیر خدا گام برمی. و عملش با عمل کافر مساوی استموقعیت و منزلت در دل آنان است، 

های مختلف در دین، گفتار، اعمال، عبادات،  اند از هر نوع که باشد زیرا عمل ریا به شکل دلیل است که ریا را شرک خفی دانسته

 . کند معاشرت با مردم، قیافه و لباس ظاهری جلوه می

 :کاری، تلبیس و خودنمایی کاری نداردزاهد جز ریا

 عیب ما مکن زاهاد گار خاراب و سرمساتیم    

 

 ایاان ریااا و تلباایس باار تااو باااد ارزاناای      

 (113:4931هدایت، )

 گاوی، زاهاد ز ریاا کام زن      واعاظ ز ورع کام  

 

 گه رطال پیااپی گیار، گاه جاام دماادم زن       

 (923: همان)

 بااس جلاااوه نمودسااتند زهّااااد باار عاماااه   

 

 لوه مان بناده کاه درویشام    خود را ندهم ج 

 (912: همان)

 :خبر است، دلیلش ریا و تزویری است که دلش را فرا گرفته است از عشق بی

 زاهاادت نااام نهاام زانکااه نباشاای عاشااق     

 

 بیاانم تااا هاادایت بااه دلاات رنااگ ریااا ماای   

 (231: همان)

 :تنها راه عالج بیماری ریا، نوشیدن ساغری از شراب عشق و معرفت الهی است

 د و ریاا جاز باه یکای سااغر نیسات      چارة زه

 

 هاار کااه باااور نکنااد باار در خمّااار آیااد      

 (434: همان)

 :شود که از خار و خسِ زهد و ریا پاکیزه گردد زمانی دل انسان جایگاه عشق الهی می
 هاادایت گاار دلاات خااواهی ساارای عشااق او گااردد 

 
 بایاادش رُفااتن ز خاشاااک و خااسِ زهااد و ریااا ماای 

 (943: همان)

 دورو منافق و  -5-9 

کند، کار خوب  منافق سعی می. گیرد نفاق و دورویی نیز بیماریی درونی است که در قلب انسان به طور پوشیده قرار می

دهد تا از چشم دیگران  خود را در حضور دیگران نمایش دهد تا مردم آن را ببینند، امّا کار بد و ناشایست را در خفا انجام می

 :یکی از صفات زاهد در شعر هدایت، نفاق و دورویی اوست. فاوت استظاهر و باطنش مت. پنهان بماند

 در دوساااتان ندیااادم یاااک همااادم موافاااق

 

 ام عالیااق زیاان روی ازیاان رفیقااان ببریااده  

 

 عمااری میااان زهّاااد اوقااات ماان تلااف شااد  

 

 دیااادم تمامشاااان را باااا یکااادگر مناااافق  

 (292:4931هدایت، )

 :گوید در جای دیگر خطاب به زاهد می

 عمر که چون برق یماان در گاذر سات    با چنین

 

 صاارف سااالوس و ریااا از چااه شااود ایّااامم   

 

 حالاات باااطنم ایاان اساات کااه کااردم ظاااهر    

 

 نه به ظااهر چاو شامادانه، باه بااطن دامام       

 (264: همان)

 ای آراسته و دلفریب و جذّاب مانند طاووس است، امّا در حقیقت سیرت مار را دارد بسیار زاهد در ظاهر دارای قیافه

 .گزا کشنده و جان
 صااورت زاهااد چااو طاووساای اساات رنگااین دلفریااب   

 
 گزایاای ساایرت مااار اساات و بااس  لیکاانش در جااان 

 (213: همان)
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 :ایمانی اوست خرقۀ زاهد، لباس زهد واقعی و نشان تقوی و پارسایی نیست، بلکه نشانۀ کفر و بی

 از خرقااۀ زاهااد چااه تااوان گفاات کااه آنجااا  

 

 برآماادماان سُاابحه هماای جُسااتم و زنّااار    

 (433: همان)

 جو عیب -5-1

جویی و سرزنش افراد به  حفظ آبرو و اسرار دیگران، از مسائل مهم اجتماعی در دین اسالم است که با عمل ناشایست عیب

جویی اوست که با این کار موجب  های زاهد در شعر هدایت عیب یکی دیگر از ویژگی. شود دار می واسطۀ آن عیب، خدشه

 :هدایت در موارد متعدد به این خصلت ناپسند زاهد نیز اشاره کرده است. گردد ان میآزردگی دیگر دل
 چارا عیاب کسای گاویی چارا رناج دلای جااویی       

 
 کاه هاار کااس را بااه راه حاق بااود راهاای جداگانااه   

 (919:4931هدایت، )

 عیااب مااا مکاان زاهااد اگاار خااراب و مسااتیم

 

 ایاان ریااا و ایاان تلباایس باار تااو باااد ارزاناای    

 (113: همان)

 دهای  زاهد به عیب عشاق شاهادت چاه مای    

 

 هر کس ناه محاو شااهد ماا از عادول نیسات       

 (61: همان)

 بگو به زاهد خودبین کاه عیاب عشاق مکان    

 

 که من به حرف تو قایال نایم باه هایچ طریاق      

 (294: همان)

 :برد ه میفروش پنا جویی زاهد که راه دیگران را جز در گمراهی و ضاللت ندیده، به پیر می و سرانجام از عیب

 زاهاااد ندیاااده غیااارِ ضااااللت ز راهِ ماااا    

 

 ای پیااار مااای فاااروش خااادا را هااادایتی  

 (143: همان)

 دهنده کننده و فریب گمراه -5-0

سبحۀ صد دانه . از دیدگاه هدایت، زاهد همواره با عبادت ظاهری خود در پی فریب دادن و گمراه کردن دیگران است

 : خواهد دل شاعر را صید کند دنش میپندارد که با گستر شمردنِ او را دامی می

 زاهد ایان سابحۀ صاد داناه شامردن بگاذار      

 

 من ناه آنام کاه کنای صاید بادین دام مارا        

 (29:4931هدایت، )

کند تا آنها را  خبر است، همواره بر سر راه دین افراد نقش دام و دانه را بازی می زاهد خودبین که از حق و حقیقت بی

 :بفریبد

 
 ین مبااین خااود را و حااق را بااین  اال ای زاهااد خااودب 

 
 چاارا چناادین بااه راه دیاان گهاای داماای و گااه دانااه؟   

 (919: همان)

 :دهند امّا در این کار ناموفق است، زیرا رندان دام را از دانه تشخیص می

 زاهاااد باااه راه خشاااک مااازن راه مااارغ دل

 

 رناااادان ز دانااااه فاااارق نماینااااد دام را   

 (94: همان)

 :دهد اور اوست از رهزنی زاهد در امان است و هیچ غمی به خود راه نمیچون پیر مغان محافظ و یار و ی

 چاون پیار مغااان هسات ماارا ناصار و حااافظ    

 

 غااام نیساااتم از رهزنااای زاهاااد و واعاااظ  

 

 آن راه خالیاااااق زده از داناااااۀ تسااااابیح 

 

 ویااان شااایخ عاااوام آماااده از دام ماااواعظ 

 (223: همان)

 بهره از عشق، معرفت و حقیقت  بی -5-1
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به جای توجّه به عشق و معرفت، دچار خیاالتی است . خبر است از حقیقت و معرفت بی. ی از عشق نبرده استا زاهد بهره

 :ثمر واهی و بی

 راساااات نایااااد عاشااااقی بااااا زاهاااادی  

 

 الفااااارار ای زهاااااد نافرجاااااام مااااااا    

 (23:4931هدایت، )

 ساااااخن از معرفااااات مگاااااو زاهاااااد   

 

 کااااه خیااااال تااااو اعتبااااارش نیساااات  

 (33: همان)

در چهارچوب شریعت . زاهد بویی از گلزار حقیقت حس نکرده است، گوش حقیقت شنو ندارد: ویدگ در جای دیگر می

 :خود را محصور کرده، توجه به خود او را از عشق و حقیقت باز داشته است

 مغاز دلام ساوخت کاه مساکین      بر زاهاد بای  

 

 بااویی نشااانیده اساات ز گلااازار حقیقااات   

 

 گار گااوش حقیقاات شاانوت هساات شاانیدی 

 

 ن دل شاااده گفتاااار حقیقااات باااردار از آ 

 

 از راه شااریعت بااه طریقاات ساافری کاان    

 

 تاااا راه باااری جاناااب درباااار حقیقااات     

 

 از خااویش فنااا گاارد بااه میخانااۀ وحاادت    

 

 تااا نااوش کناای ساااغر سرشااار حقیقاات     

 (31: همان)

و  شمارد و همواره عاشقان صاحب معرفت را با طعنه زاهد به طور کلی با عشق مخالف است، عشق را لغزش و خطا می

 :دانند حال آن که عارفان عشق را بخششی و عنایتی الهی می. آزارد سرزنش می

 داننااد زاهاادان عاشااقی از جاارم و خطااا ماای 

 

 داننااد عاشااقانش ز خاادا فاایض و عطااا ماای  

 (433: همان)

 :گوید در جای دیگر می

 زاهد چه زنای طعناه باه عشاقم کاه ز آغااز      

 

 هاار مشااتِ گلاای قاباال کااارِ دگاار افتاااد     

 (423: همان)

داند، به شرطی که نتیجۀ آن زهد  هدایت برای سیر و سلوک و رسیدن به معرفت، زهد را در چهارچوب شرع الزم می

 :صرفِ همراه با تعصّب نباشد

 به غیرِ رهرو عاارف کاه راه بارده باه دوسات     

 

 نگارم ره غلاط ساپرده غلاط     به هر کاه مای   

 

 باه کااوی عشاق باارد شارع سااالکان را لیااک   

 

 شاکی شاوی ز شارع فقاط    نه اینکه زاهد خ 

 (223: همان)

 :توان مزة عشق را چشید و ذوق عشق را دریافت از دیدگاه هدایت با زهد و ورع نمی

 کساای بااه زهااد و ورع ذوق عشااق کِاای یابااد

 

 بیااار مِاای کااه دگرباااره توبااه بشکسااتم      

 (234: همان)

گیرد، و برای رسیدن به کمال از روش کند که راه عشق را که حقیقت در آن است در پیش  سرانجام به زاهد توصیه می

 :باطل خود دست بردارد

 در ره عشااق کااه حااق اساات درآ ای زاهااد  

 

 تا به کی خیره تاوان باود باه باطال روشای      

 (113: همان)

 خام، نادان و اهل قیل و قال  -5-5
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سوزاند و  دل می هدایت بر زاهد نادانی که بویی از گلزار حقیقت به مشامش نرسیده و گوش حقیقت شنوش کر گشته،

 : آورد بهرگی از حقیقت را، نتیجۀ نادانی و غفلت او به حساب می این بی

 مغاز دلام ساوخت کاه مساکین      بر زاهاد بای  

 

 بااویی نشااانیده اساات ز گلااازار حقیقااات   

 

 گار گااوش حقیقاات شاانوت هساات شاانیدی 

 

 باااردار از آن دل شاااده گفتاااار حقیقااات   

 (31:4931هدایت، )

 :گوید در جای دیگر می

 زاهااد نااادان ز باااده شااو سرمساات بااه رغاام

 

 که در نمااز فازون گارددت خضاوع و خشاوع      

 (223: همان)

 :مشاجراتی که ریشه در خامی و نادانی آنان دارد. داند ثمر زاهدان می جدال و دشمنی بین مذاهب را نتیجۀ مشاجرات بی

 مریاااد پیااار مغاااانم مِااای باااده سااااقی    

 

 که در طریقات ماا زهاد و خلاوت و چلاه نیسات       

 

 ال مااذهت و ملّاات بُااوَد ز زاهااد خااام   جااد

 

 کااه پختااه را چااو هاادایت بااه کااس مجادلااه نیساات   

 (33: همان)

خبر است، زیرا به جای تالش برای شناخت حقیقت و رسیدن به کمال، عمرش صرف  زاهد از حال عاشقان حقیقی بی

 :های بیهوده شده است قیل و قال

 تاااو ای زاهاااد چاااه دانااای حاااال عشّااااق 

 

 در قیاال و قااال اسااتکااه عماارت صاارف اناا 

 (446: همان)

داند که اهل بصیرت و عشقند، نه آنان که گرفتار گفتار و قیل و قال  و سرانجام کسانی را اهل کمال و محو رخ یار می

 :اند بیهوده

 هر که شاد ز اهال نظار محاو رخ یاار بماناد      

 

 ور نه چاون زاهاد بیچااره باه گفتاار بماناد       

 (436: همان)

 و زهدورزیخوشبین به عبادت  -3

ورزد و به نتیجۀ عبادات خود  ویژگی دیگر زاهد در شعر هدایت، این است که همواره برای رسیدن به بهشت زهد می

 :خواند که به پاداشی دست یابد به این امید خدا را می. های بهشتی خوشبین است یابی به نعمت یعنی دست

 آب کاااوثر ز تاااو و ساااایۀ طاااوبی زاهاااد   

 

 وان ماااا را باااسساااایۀ بیاااد و لاااب آب ر 

 (213:4931هدایت، )

آورد و در بند رسیدن به بهشت و آنچه در  امّا همّت شاعر به قدری بلند است که جز در مقابل معشوق ازلی سر فرو نمی

 :باشد آن است نمی

 بهشاات و حااور تااو را باااد و کااوثر ای زاهااد 

 

 کااه ساار فاارو نیااارد بااه غیاار همااتِ مااا     

 (91: همان)

 : گوید در جای دیگر می

 زاهااد حااریم کعبااه حاااللِ تااو، سااجده کاان 

 

 گااه نیسات   ما را به غیارِ کاوی بتای ساجده     

 (33: همان)

ای نصیبش شود و  زاهد به خاطر عبادتِ پیوستۀ خود در صومعه مسرور است، اما معلوم نیست که در روز قیامت بهره

 :پاداشی بیابد

 زاهد به صاومعه شااد و صاوفی باه میکاده خاوش      

 

 را صارفه اسات روز حساااب  تاا بنگاریم کِااه    

 (34: همان)
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داند و در واقع تفاوت دیدگاه خودش را با زاهد بیان  هدایت در بیتی زهد را ارزانیِ زاهد و عشق را شایستۀ خود می

 :کند می

 بااه زاهااد زهااد ارزاناای بااه ماان عشااق      

 

 اگااااار او کعباااااه مااااان بتخاناااااه دارم  

 (233: همان)

 :گوید و در جای دیگر می

 دیان و رناد و مسات    دل و بای  یما باده نوش و ب

 

 مااا را بُااوَد چااه کااار بااه زهّاااد مّتقاای        

 (124: همان)

به واسطۀ همین طرز تفکر رندانه است که روش سیر و سلوک و اندیشۀ هدایت با زاهد متفاوت است و نگاهش با او 

 :دیگرگون که موجب سرودن ابیاتی از این دست شده است

 ماااااا و مِااااای نااااااب عنبااااارین باااااوی

 

 و و سلسااااابیل و کاااااافورزاهاااااد تااااا 

 (211: همان)

 حااور از تااو باااد زاهااد و آنگااه شااراب کااوثر 

 

 ما را مَهی دو هفته هسات و میای دو سااله    

 (911: همان)

 شاااهد مااا صااوفیان گاار گااذرد در حاارم     

 

 زاهاااد طاعااات گاااذار رناااد قلنااادر شاااود 

 (432: همان)

 مااا هاایچ نکااردیم و نااداریم طمااع هاایچ     

 

 از اسات جنّت همه از شیخ که دایام باه نما    

 (33: همان)

 های زاهد  دیگر ویژگی -3

های دیگری نیز دارد که برای پرهیز از طوالنی شدن  عالوه بر آنچه که تاکنون ذکر شد، زاهد در غزل هدایت ویژگی

 . پردازیم ها می وار به ذکر تعدادی از این ویژگی سخن، اشاره

ه راه عشق را که راهی است پر از خطر و آفت و پر فراز و پرستی است و به همین دلیل است ک زاهد همواره به فکر تن

 :آورد گری روی می پوید و برای فرار از عشق به حیله نشیب نمی

 از آن به حیلاه گریازد ز عشاق زاهاد زیارک     

 

 کااه تاان پرساات نپویااد ره بااال و مخافاات    

 (413:4931هدایت، )

 :همواره به دنبال آسایش و رفاه، سالمتی و امنیت است

 سااااااحل ساااااالمت و امااااان  زاهاااااد و

 

 مااا و بحااری کااه خااود کنااارش نیساات     

 (33: همان)

 :بند است و از حق و حقیقت محروم به قدر و منزلت اجتماعی و رسیدن به جاه و مقام دنیوی پای

 اناااد زان آفتااااب راز کاااه عشّااااق دیاااده  

 

 یااک ذرّه نیساات زاهاادِ بااا قاادر و جاااه را    

 (16: همان)

 :امّاره استگرفتار وسواس دینی و اسیر نفس 
 هر نفس دست و دهن بهر چه شویی زاهاد 

 
 این نه تقواست به جان تو که ایان وساواس اسات    

 

 سینه را پاک کن از رجس که در سینۀ تاو 

 

 هااا خنّاااس اساات راسااتی باعااث ایاان وسوسااه 

 
 شاکنی  ای که بر پاس شریعت خمِ مِی مای 

 

 نفس خود بشکن و خوش باش کاه دیان را پااس اسات     
 (412: همان)

 :بهره ظاهرپرست است و از معنویت بی
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 زاهاااد ظاهرپرسااات باااادة معنااای بناااوش 

 

 تااا بااه تااو ظاااهر شااود معناای اهلل  نااور      

 (213: همان)

 پایان سخن  -45

رسد، این است که هدایت در موارد فراوان، واعظ، شیخ، فقیه، عابد و گاهی  نکتۀ مهمی که ذکر آن ضروری به نظر می

در مقابل از رند، عاشق، درویش، . دهد های ذکر شده را به آنان نیز نسبت می کشد و ویژگی ر میصوفی را مانند زاهد به تصوی

هایی اندک از شعر هدایت این نوشتار را به  ستاید که با ذکر نمونه کند و آنان را می پیر، عارف و گاه صوفی با نگاه مثبت یاد می

 :رسانیم پایان می

 حکاایم مااا نااه صااوفی و نااه شاایخیم کااه رناادیم و  

 

 ایااام از نفاااس پااار هناااران   هنااار آموختاااه  

 (913:4931هدایت، )

 شاانوی صااوفی شااو   ای حکاایم از ماان اگاار ماای   

 

 داننااد زانکااه اساارار جهااان اهاال صاافا ماای      

 (433: همان)

 مااااارا از زهاااااد غیااااار از دردسااااار نیسااااات  

 

 خوشااااا احااااوال رناااادان قاااادح نااااوش     

 (243: همان)

 از واعااااظ و فقیااااه هاااادایت حاااادیث چنااااد   

 

 جملاه باه غیار از فریاب نیسات     خور که کار  می 

 (32: همان)

 از عاشااااق خااااراب مجااااو طاعاااات ای فقیااااه  

 

 ای کااه باار دهِ ویااران خااراج نیساات    نشاانیده 

 (33: همان)

 شااایخ گماااراه هااادایت، نَبُاااوَد هاااادیِ کاااس     

 

 آن کااه خااود راه ندانااد چااه شااود رهباار مااا؟   

 (94: همان)
 ماارا فخاار اساات اگاار گااویم کااه هسااتم ماان ز درویشااان

 
 ز ایشااانم چاارا گااویم نِاایَم ز ایشااان از ایشااانم ا 

 (924: همان)

 مریاااااد پیااااار مغاااااانم مااااای باااااده سااااااقی

 

 کااه در طریقاات مااا زهااد و خلااوت و چلااه نیساات   

 (33: همان)

 هماااه عاااالم ز مااایِ کبااار چاااو زاهاااد مساااتند   

 

 بااا کااه گااویم غاام دل عااارف هشاایار کجاساات  

 (416: همان)

 نتیجه

بینی عرفانی، منطقی و دینی خود، در  وجه کرده است، با جهانهدایت که در سرودن غزل به حافظ بیش از دیگران ت

پرست و  سراسر غزلیاتش زاهدان دروغین را مورد سرزنش قرار داده و مانند استادِ سلف خویش، از دلق پوش ریاکار و زاهد شکم

واردی از صوفی با رنگی مکرر از زاهد، شیخ، عابد، فقیه، واعظ و در م. شیخ مسندنشین و عابد خودپسند بیزاری جسته است

سیمایی که . کند تأثیر از روح مالمتگری و آشنایی او با مکتب رندی حافظ نیست یاد می منفور و لحنی توأم با عناد که بی

کبر و غرور، نفاق : هایِ منفی فراوان از قبیل دهد، سیمایی است کریه و آزاردهنده با ویژگی هدایت از زاهد در غزل خود ارائه می

خبر از عشق و معرفت و حقیقت، خام و نادان و اهل قیل و قال،  کننده و فریبنده، بی جویی، گمراه رویی، ریا و تظاهر، عیبو دو

بند و اسیر جاه و مقام  پرست، خواهانِ سالمتی و رفاه و امنیت و تندرستی، پای خوشبین به عبادات و زهد و پارسایی خود، تن

ها را برای زاهد نباید دلیل بر مخالفت هدایت با  البته بیان این ویژگی. نفس و ظاهرپرست دنیوی، گرفتار وسواس دینی، اسیر

بلکه تا حد زیادی برخاسته از تأثیرپذیری او از مکتب . صالح و تقوا و مسائل دینی و مظاهر شریعت و طریقت به حساب آورد

رزشها در جامعۀ آن روز ایران است، و در حقیقت بازتابی های حافظ و همچنین سقوط و ضعف ا تصوّف و به ویژه افکار و اندیشه

داران حقیقی و  از ریاکاری، تزویر و خودپسندی و اعمال و رفتار غیرمعقولِ کسانی است که در روزگار شاعر عزّت و احترام دین

 . اند دار کرده، آنان را از چشم مردم انداخته صوفیان و زاهدان واقعی را خدشه
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 یو احمد شوق یدر اشعار عبدالرزاق اصفهان( ص)امبریپ یمایس
 زاده مهین حاجیدکتر 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشیار

 سعید احمدی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 ده یچک

 که شده صادر هاییدل از زیرا، است ادب باالی هایباب از بابی و دینی عواطف از تعبیری شعری، فنون از فنّی نبوی هایمدیحه

 که کرد اشاره یشوق احمد البرده نهج به توانیم یعرب اتیادب در ینبو حیدام از. است لبریز پایدار اخالص و راستین عشق از

 یب بند مشهور عبدالرزاق اصفهانیتوان به ترکیز مین یسروده است و در زبان فارس یریبوص  برده  با معارضه در را آن شاعر

امبر یشتر با پیب ییجهت آشنا یلیتحلا  یفیبه روش توص یو فارس یحه عربین دو مدیا یقیتطب یبا بررس. اشاره کرد

معراج،  مانند یگوناگون یشاعر در محورها م که دویدیجه رسین نتیت آن بزرگوار به ایم شخصیترس یو چگونگ (ص)اسالم

-ن همه تفاوتیبا ا یاند، ولامبر را مدح گفتهیپ ،گوناگون یبه صورت مشترک با الفاظ... ، وها معجزهف یتوصالد، مدح خاندان، یم

 .شودین دو شاعر مشاهده میدر اشعار ا... اسلوب ندا و یریحات، به کارگی، استفاده از تلمیوة پرداخت، ساختار شعریدر ش ییها

 .، عبدالرزاق اصفهانی، نهج البردهیحه، احمد شوقی، مد(ص)اکرم ینب: هادواژهیکل

 مقدمه -4

 فنّی نبوی هایمدیحه است شده آغاز حضرت آن خود حیات نزما از تاریخ این یقیناً .دارد دیرینه تاریخی( ص)اکرم پیامبر مدح

 و راستین عشق از که شده صادر دلهایی از زیرا ،است ادب باالی های باب از بابی و دینی عواطف از تعبیری شعری، فنون از

 .است لبریز پایدار اخالص

، به این نکته باید توجه کرد که این مدایح مدح و بزرگان دین سروده می شوند( ص)درباره مدایح و مناقبی که در مورد پیامبر

بلکه برای تحقق آمال قلبی خود این اشعار  ،و غالبا شاعران نه برای گرفتن صله .شخص نیست بلکه مدح حقیقت و زیبایی است

ن مَدَحَکَ م»فرمودند(ص)پیامبر اکرم. می پردازند اصوال مدح و ستایش چندان کار ستوده ای نیست باالخص اگر نادرست باشد

 (9،491،ج4933محمدی ری شهری،)« ذَبَحکَ

که شاعر آن را در معارضه با  برده    اشاره کرد (4392)نهج البرده  احمد شوقیتوان به  از مدایح نبوی در ادبیات عربی می 

 :مطلع بوصیری با

 الحُر مِ  األَشهُرِ فی میدَ سَفکَ أَحَلَّ                     وَالعَلَمِ البانِ بَینَ القاعِ عَلى ریمٌ 

 این در او عقاید و ایمان که است سروده نیز( نهج البرده) نام به دیگری قصاید این بر عالوه شوقی .سروده شده است است

 (31ص/4ج الشوقیات)است یافته تبلور قصاید

 ا رح ا اصفهانی بدالرزاقع الدین جمال ششم ی سده در اصفهان فارسی ادب و شعر ی چهره نامدارترین و ترین برجسته

 اهلل صلى اسالم بزرگوار پیامبر ستایش و نعت در وی مشهور بند ترکیب ایشان های سروده بهترین از یکی. است.( ق. ه 333م)

 کرده توصیف را وسلم علیه اهلل صلى اسالم پیامبر شخصیت احادیث، و آیات از گیری بهره با او سروده، این در است؛ وسلم علیه

 (42 ،4963دامادی،)  است

 کل در ،چهره آن از تر ملکوتی که آفرینش کشتزار ناز سنبل و خداوند ی آفریده بهترین این ،اسالم بزرگوار پیامبر سیمای

 ایمان دهنده نشان اشعار واین دارد بارزی ی جلوه ،پیامبر سیمای ،نویسندگان و شاعران آثار در چه اگر .یافت توان نمی هستی

 نموده تجلی حضرت آن واالی شخصیت تصویر و ستایش در که اعتقاد و ایمان این وارسی لذا  باشدمی شاعران ینید  اعتقاد  و

  .رسد می نظر به ضروری

 صورت متعددی تحقیقات شاعران، برخی اشعار در پیامبر سیمای بررسی توان گفت که در حوزهدرباره پیشینه این پژوهش می

کرد که نگارنده با بررسی و تحقیق  به این نتیجه  اختری اشاره توسط شوقی شعر در پیامبر یمایس به توان می ازجمله گرفته،
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برای مدح پیامبر ... میالد معراج و: رسیده است که احمد شوقی نیز مانند شاعران پیشین در اشعار خود در محورهایی مانند

 و ترکیب بند شوقی نهج البره احمد در پیامبر سیمای بررسی محوریت با مقاله این کلی موضوع خصوص در سروده است اما

 .است نشده نوشته مستقلی نامه پایان یا مقاله اکنون تا اصفهانی الرزاق عبد

اصفهانی به  الرزاق عبد و شوقی احمد آثار در اسالم گرامی پیامبر حاضر در صدد است با بررسی سیمای بنابراین پژوهش

 :سواالت زیر پاسخ دهد

 ه اشتراکی در اشعار این شاعران  در باره مدح پیامبر وجود دارد؟چه وجو( 4

 انگیزه ای این شاعران در مدح پیامبر چیست؟( 2

 عربی شعر در (ص)پیامبر سیمای -1

های شعری است که گرایش به تصوف و عرفان در نشر و گسترش آن نقش مهمی ایفا نموده مدایح نبوی یکی از فنون و گونه

بیشتر مدایح نبوی بعد ( 4333،43زکی مبارک،)ای از عواطف دینی و نوعی گران سنگ از ادب به شمار می رود است و آن گونه

اطالق مدح یا (ص)از وفات رسول اکرم سروده شده است و آنچه بعد از وفات سروده شود رثا نام دارد اما در رابطه با رسول خدا

اند که به  زنگی حقیقی رسید  به همین دلیلی ایشان را به سان افراد  منقبت شایسته تر است زیرا پیامبر را شخصی دانسته

دهند از مدایح نبوی تقرب به خدا و انتشار محاسن دین و خصلتهای پسندیده رسول اکرم زنده  مورد خطاب قرار داده و می

 (23همان،)چیزی دیگری اراده نمی شود

نوع  ادبی در زبان عربی اشاره نکرده است زیرا کسانی که این نوع ادبی را هیچ یک از قدما  یا محدثان به تاریخ شکل گیری این 

ایجاد کرده اند در اغلب موارد از شاعران فحل و سرشناس یا توانا نبوده اند  این نوع شعر مثل سایر انواع شعری، همچون رثا، 

اشعار سروده شده توسط آنها شکل گرفته مدایح مذهبی فنی است در میان صوفیان و . وصف ونسیب ظاهر و آشکار نبوده است

های شعری عرب در میان چهره. انداست و عده اندکی غیر از صوفیان به این ادبی و سرودن اشعاری در این زمینه اهتمام ورزیده

ابغه ، ن(صاحب المیه)، کعب ابن زهیر(صاحب قصیده عینیه)توان به حسان ابن ثابتاند میکسانی که در این وادی وارد شده

، (صاحب قصیده قرآنیه)عبد اهلل ابن رواحه، کعب ابن مالک، فرزدق، بوصیری، متنبی، جابر اندلسی( صاحب رائیه)جعدی

و احمد شوقی (صاحب نونیه)و عالءالدوله سمنانی(صاحب نونیه)، شیخ صفی الدین اردبیلی (صاحب قصیده نونیه)قلقشندی

 (96،13،63همان)اشاره کرد

و بانت سعاد مشهور (برده کعب)قبت رسول اکرم المیه ای سروده است که بنا به دالیلی به عناوینی مانندکعب ابن زهیر در من

 :گردیده است که مطلع آن به این قرار است

 (4331،23ابن زهیر،)  مُتَیَّمٌ إِثرَها لَم یُفدَ مَکبول           بانَت سُعادُ فَقَلبی الیَومَ مَتبول                 

 سعاد رفت و امروز دلم بیمار است و در زنجیر عش او گرفتار، و به فدیه نیز آزاد نشده است: ترجمه

 :ای دارد با این مطلعشعر سروده باشد؛ او قصیده(  ص)و شاید اعشی از اولین کسانی باشد که در مدح نبی اکرم 

 هدَاوبت کما بات السّلیمَ مسَّ ألَمْ تَغتَمِضْ عَیناکَ لَیلَۀ َ أرْمَدَا، 

آیا مانند کسی که گرفتار چشم درد است شب دیده برهم ننهادی  واندیشه هایی که در ذهن بیمار بیخواب خطور می : ترجمه

 .کند در ذهن تو نیز خطور کرده است

ترین ی شاخص و  برجسته دوره اسالمی در مدح رسول اکرم حسان ابن ثابت مشهور به شاعر النبی است و از بزرگچهره

سروده است  و به دلیل صدق و اخالصی که در اشعار خود داشت  از (ص)ن منقبت سرای عرب  و مدایحی برای پیامبر شاعرا

روح و رنگ  دینی  نمود خاصی دارد و قویترین  قصیده در میان  ،در مدایحی که برای پیامبر سروده است .دیگران متمایز شد

 :ع آن چنین می باشدمدایح حسان ابن ثابت قصیده عینیه  اوست که مطل

 (4331،31افرام البستانی،)تتبعُ للناسًِ  سنۀ بینوا قدْ  وإخوتهمْ فهرٍ منْ الذوائبَ إنّ

یکی دیگر از نیکوترین اشعار حسان در مدح رسول خدا و هجا ابوسفیان قصیده همزیه اوست که ظاهرا احمد شوقی  به 

 :استقبال و معارضه  با همین قصیده پرداخته  است

 خالءُ منزلها عذراءَ إلى             فالجواءُ، األصابعِ ذاتُ عفتْ
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 (4331،36همان،)والسماءُ   الروامسُ تعفیها  قَفْرٌ، الحَسْحَاسِ بَنی مِنْ دِیَارٌ

 قرار.. .برده بوصیری است که بارها و بارها مورد تقلید، استقبال و( ص)نظیرترین نعت نبی اکرمنمونه دیگری از بهترین و بی

 .گرفت اما هیچ یک از آنها توان و یارای برابری با آن را نداشته اند

 (4964،41بوصیری،)بدمِ    ٍ  مقلۀ من جرى دمعاً مزجتَ           سلمِ بذی جیرانٍ تذَکُّرِ أمِنْ

 .اشک دیده به خون آغشته ای( ذی سلم)آیا به یاد باران : ترجمه

استوار گردیده است، مورد توجه بسیاری از ادب پژوهان و شارحان و نیز مورد برده بوصیری که بنیاد بدیعه سرایی بر آن 

توان گفت همه شاعرانی استقبال فراوان مردم قرار گرفت و شاعران و ادیبان بسیاری با آن به معارضه پرداختنند تا جایی که می

وره معاصر نیز شاعران بسیاری به معارضه با در د. پرداخته اند  از او الهام گرفته اند(ص)که بعد از  وی به مدح پیامبر

کشف الغمه فی )نام برد که قصیده (4311)برخاسته اند که از آن جمله می توان از شاعر نامی عرب سامی البارودی((برده))

 :را بامطلع(( مدح سید االئمه

 مِسَلَ بِذِی حَیٍّ إِلى الغَمامَ وَاحدُ  العَلَمِ دارَةَ یَمّمِ البَرقِ رَائِدَ أ

 (4333،463زکی مبارک،)در معارضه با آن سروده است

 .سوق بده(ذی سلم)ای برق هدایت گر به سوی دار العلم رو کن و ابرها را به منطقه : ترجمه

احمد شوقی نیز  از معدود شاعرانی است که توانسته با ذوق سلیم خود شاهکارهای زیبایی در  ،در دوره معاصر عالوه بر بارودی

یح نبوی بیافریند؛ هرچند او درسرودن آنها به بوصیری و دیگران نظر داشته اما توانسته با فهمی عمیق و شعوری زمینه مدا

لطیف و اسلوبی متین، در بعضی مضامین از دیگران پیشی گیرد و مفاهیم جدیدی ارائه دهد و بدین وسیله فن مدایح نبوی را 

 :قصیده نهج البرده شوقی با مطلع.  نی نجات دهداز ضعف و انحطاط اواخر دوره مملوکی و عصر عثما

 الحُر مِ األَشهُرِ فی دَمی سَفکَ أَحَلَّ=  وَالعَلَمِ البانِ بَینَ القاعِ عَلى ریمٌ

 (31،4333،شوقیات)

 .خون مرا در ماههای حرام مباح شمرد "علم"و "بان"آهویی در آن پهن دشت در ناحیه: ترجمه

 سیشعرفار در (ص)پیامبر سیمای -9

توان گفت که اکثر قریب به اتفاق شاعران فارسی زبان، پرورده میدان دین و مذهب اند و به همین دلیل ابتدای بدون اغراق می

و عده ای از شاعران تنها به این امر اکتفا  .قرار دارد( ص)نعت و منقبت حصرت رسول ،دیوان همگی آنها بعد از نام یاد خداوند

شاعران پارسی گوی .  دحی  در نعت پیامبر سروده اند و آنها را زینت بخش دیوان خود قرار داده اندی منکرده و چندین قصیده

بیشتر از شاعران عرب زبان به منقبت سرای توجه نشان داده اند و مدایح نبوی در زبان فارسی از قوت و کمیت و کیفیت زیادی 

یه ها در دوره صفوی بوده است، که در میان این همه شاعر اوج سروده شدن  منقبت های مذهبی و تمحید. برخوردار است

عده ای در این زمینه  برتر از سایرین عمل کرده اند که از میان  آنها می توان به جمال الدین عبد الرزاق  ،شیرین سخن

 :اصفهانی و ترکیب بند مشهور اواشاره کرد  آنجا که می فرماید

 گاهت تکیه عرش قبه وی                 شاهراهت سدره بر از ای

 کالهت زگوشه بشکسته                       باال رواق نهم طاق ای

 (2،4962عبد الرزاق اصفهانی،)

سعدی، نظامی، ناصر خسرو، جامی، : و البته دیگر بزرگان شعر ادب فارسی هم در این زمینه بسیار توانمند ظاهر شده اند

 :که می فرماید سعدیجمله  از. خواجوی کرمانی از این دست هستند

 محمد اعتدال به نباشد سرو   محمد جمال از فروماند ماه

 (4932،393،سعدی)محمد کمال با قدر نظر در      نیست منزلتی و کمال را فلک قدر

 :ها را او در رابطه با مقام نبوی داشته باشدکه شاید بیشترین منقبت نظامیهمچنین 

 پاکش جان بر آفرین رانهزا   خاکش هست کافرینش محمد

 آفرینش گاه کار طراز                بینش اهل چشم افروز چراغ
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 (31،4936،نظامی)

 :گویدمذهب و حکمت می،و ناصر خسرو شاعر دین

 محمد گزین ازیرا بود همین   محمد دین و است قران گزینم

 (433،4931رو،ناصرخس) محمد یقین چون شود یقینم      بورزم را هردوان من که یقینم

 :جامیو نیز 

 است محمد آل و محمد رده در سر              است سرمد اقبال افسر سر بر که را آن

 (      13،4933جامی،) احمد میان ایشان فرزند امجد است           فرزند نون کاف اند افراد کائنات       

 :می توان اشاره کردشهریارو همچنین به  

 :شهریار به وجود عظیم پیامبر پابرجاستعرش الهی در شعر 

 (ص) محمد مقام کشد می کجا به سر که بین      (ص)محمد قیام از قائم خدا عرش ستون

 (4939،33شهریار،)(ص) محمد بام به زدن نتواند پر پرنده   الهی وحی اشیان عرش فرشته جز به

 :بدان اشاره کرده استمهر نبوت نیز از جمله مضامینی است که شهریار در مدح پیامبر 

 (همان)   (ص) محمد نام به بود نبوت مهر نقش قران      که اسمانی منشور کارنامه به

در جشن والدت پیامبر سروده،آن حضرت را به آفتاب روشن بی انکساف و 4232نیز در شعر در سال  ملک الشعرا بهار 

 .ه نموده استاحتجاب که جلوه نمود و چشم جهان را از حجاب برگرفت، تشبی

 باب گشود بینش ز و ای چهره نور             بگشود فروخت دانش ز و ای جلوه بنمود

 (4933،93بهار، )انتخاب وی ذات آمده اهلل سوی ما ازازل           در که مرسل محمد رسل شمس

ه فضل و ابجد خوانی می شمارد درشعر دیگر مدیح محمد را از دل جان می گوید و او را سر خیل انبیاء و مدرس پیغبران ب

 .چون او سرآمد پیامبران و ختم رسل است

 (424همان)پیغمبران به مدرس فضل او              حاضر شوند خواندن ابجد را    

ا البته بسیاری از شاعران پارسی گوی در این زمینه  اقدام به سرودن شعر کرده اند که حتی ذکر نام آنها اطاله کالم می گردد لذ

 .ما ناچار به همین مقدار بسنده  نمودیم

 مقایسه نهج البرده احمد شوقی با نعت رسول اکرم  عبد الرزاق اصفهانی-1

ترکیب بندی (ص)در نعت رسول اکرم(م333)در زبان فارسی، جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی، شاعر توانای قرن ششم هجری

دیوان هیچ  از اساتید باستان جز دیوان سعدی دیده نمی شود و مسلما  سروده است که سروده ای بدین رشاقت و سالمت در

 .شیخ اجل هم در ترجیع بند معروف خود بدین ترکیب بند نظر داشته است

است که هریک به گونه (ص)این نوع شعرترسیم کننده خلوص نیت و احساسات قلبی شاعر نسبت به نبی اکرم محمد مصطفی

را بیان کرده اند و از نظر ساختار و محتوا در مواردی این دو منقبت مشابه و در مواردی با ای خاص احساس و اعتقاد خود 

ترکیب )ابتدا برای مزید فایده بخشی از دو  منقبت. یکدیگر متفاوت اند که بیان وجوه تشابه و افتراق انها خالی از لطف نیست

ده می شود تا هنگام مقایسه و بررسی، خواننده متوجه اصل موضوع عینا آور( بند عبد الرزاق اصفهانی  و نهج البرده احمد شوقی

 .باشد

 در ترکیب بند عبد الرزاق اصفهانی( ص)نعت رسول اکرم

 گاهت تکیه عرش  قبّه شاهراهت         وای سدره بر از ای

 کالهت  گوشه ز باال            بشکسته رواق نهم طاق ای

 پناهت در خزیده رعش رکابت          هم در دویده عقل هم

 خانقاهت پیر گردن دلقی            در ژنده کبود چرخ ای

 سیاهت پرچم ی طرّه شب         سمندت گردن طاسک مه

 بارگاهت حریم آستانت               افالک مقیم جبریل
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 راهت طفل بزرگ، ارچه پایت        عقل خاک رفیع، چه ار چرخ

 (4962،2،42،عبد الرزاق اصفهانی)                                                                          

 (ص)اینک ابیاتی چنداز نهج البرده احمد شوقی در  نعت نبی اکرم

 الحُر مِ األَشهُرِ فی دَمی سَفکَ أَحَلَّ               وَالعَلَمِ البانِ بَینَ القاعِ عَلى ریمٌ

 یَغتَنِمِ اهللِ بابِ بِمِفتاحِ یُمسِک                        وَمَن یاءِاألَنبِ أَمیرِ بابَ لَزِمتُ

 وَمُلتَزِمِ مِنهُ مُستَلِمٍ بَینَ ما                         وَعارِفَۀٍ وَإِحسانٍ فَضلٍ فَک ل ّ

 وَالل ّحَمِ سابِبِاألَن عِزَّ ال یَومِ فی بِهِ                      أ عَز ّ حَبالً مَدحِهِ مِن عَلَّقتُ

 هَرِمِ لَدى جودی إِلى یُقاسُ وَال أَمدَحُهُ                 حینَ زُهَیرًا قَریضی یُزری

 نَسَمِ وَمِن خَلقٍ مِن اهللِ وَبُغیَۀ                      وَرَحمَت هُ الباری صَفوَة  مُحَمَّدٌ

 ظَمی األَمین  وَجِبریل  الوُرودُ تىمَ سائِلَۀٌ              الر ّسْل  یَومَ الحَوضِ وَصاحِبُ

 عَلَمِ فی وَالضوءُ فَلَکٍ فی فَالجِرمُ                      طالِعَۀً الشمسُ وَسَناهُ سَناؤ هُ

آنچه در این مقاله مد نظر است، مقایسه بین دومنقبت جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، شاعرنام آور فارسی زبان قرن ششم 

این مقاله سعی دارد با نگاه تطبیقی به این دو منقبت، به بررسی شکلی و . اصر عرب، احمد شوقی استهجری با شاعر مع

محتوایی آن دو بپردازد، و ازقبل این مقایسه، توان هریک را در سرودن این نوع ادبی بررسی نماید وتا سرحد امکان به بیان 

پیش از ورود به بحث ضرورت دارد مختصری پیرامون هر یک از . دازدوجوه اشتراک و افتراق و دیگر ممیزات هر یک از آنها بپر

 .دو شاعر جهت مزید اطالع بیان گردد

بیشتر عمر خودر را در ،جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی،قصیده سرای قرن ششم هجری: جمال الدین اصفهانی

وی . شعر او خالی از تکلف روان، سهل و ساده است.استاصفهان سپری کرده و به مدح بزرگان آل صاعد و آل خنجد پرداخته 

در انواع شعر، قصیده و غزل و ترکیب و ترجیع و قطعه و رباعی در اقسام موضوعات مانند مدح، هجو و وعظ وارد شده و در آنها 

دمه ظهور غزل سرایان بویژه در غزل که در این نوع به مرحله بلندی از کمال نزدیک شده و مق ،مهارت خود را اثبات کرده است

 (394،4934صفا،)هجری در گذشته است333او در سال. بزرگ قرن هفتم بخصوص سعدی قرار گرفته است

م در مصر و در خانواده ای با نژاد مختلف متولد شد تحصیالت مقدماتی خود را به سرعت و زودتر 4363در سال  احمد شوقی

پس از بازگشت مجدد به مصر، با نگاهی تازه به سرودن . صیل خود عازم فرانسه شداز موعد مقرر به پایان رساند و برای ادامه تح

از این تاریخ به بعد، وی تمام وقت . اشعار خود پرداخت و در این میان قصایدی در باره بالد عربی سرود که باعث شهرت او  شد

م در حالی که از جاه 4392فوریه/م تشرین اولتا اینکه در سیزده. خود را صرف شعر و سرودن نمایشنامه های منظوم پرداخت

 (331،4963حنا فاخوری،)و ثروت عظیمی برخوردار و همچنان سرگرم پدید آوردن آثار بدیع بود،جهان را بدرود گفت

 وجوه اشتراک 4 -1

د عرش الهی و و جایگاه  واالی ایشان  را با مفاهیمی مانن(ص)هر دو شاعر در اشعار خود شکوه و عظمت رسول اکرم  -1-4-4

 .سدره المتنهی و تمام افالک که  به وجود مبارک ایشان می بالد  اشاره می کنند و  به آن  افتخار می کنند
-کند که پیامبر سوار بر افالک در می نوردد و به آسمانی قدم می نهد که هیچ بال  پرواز یا پای پیادهشو قی این گونه بیان می

پیامبران در زیر عرش در مراتب خود متوقف می شوند و عرش، تنها در اختیار محمد قرار . یستای را یارای رسیدن به آنجا ن

 :خواهد نعمتش را بر پیامبرش افزون کندگویی خدا با این تقرب می. گیردمی

 الل ّجُمِ دُرِّیَّۀِ مُنَوَّرَةٍ عَلى= بِهِمْ فَوقَهُنَّ ما أَو السَماواتِ جُبتَ

 قَدَمِ                 عَلى یُسعى وَال جَناحٍ عَلى=  لَها یُطارُ ال سَماءً بَلَغتَ حَتّى

 فَاستَلِمِ العَرشُ هَذا مُحَمَّدُ وَیا=  رُتبَتِهِ عِندَ نَبِیٍّ ک ل ّ وَقیلَ

 (34،4333،شوقیات)نِعَمِ مِن ط وِّقتَ وَما عِدادٍ بِال=  مِنَنٍ مِن ق لِّدتَ ما الق ربُ وَضاعَفَ

 در پیامبر و است پیامبر گذرگاه و شاهراه المنتهی سدره که کندمی بیان چنین را پیامبر مقام بلندی نی نیزعبد الزاق اصفها

 :است رفته باال آن از و شکسته را نهم رواق وی کاله گوشه و زده تکیه الهی عرش به هفتم آسمان



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 491

 گاهت تکیه عرش  قبّه شاهراهت         وای سدره بر از ای

 کالهت   گوشه ز باال           بشکسته قروا نهم طاق ای

 (4962،2،42،اصفهانی الرزاق عبد)در حضرت قدس مسند تو       برذروه المکان نهاده      

 دیگر و است پیامبران سایر پیشوای و سرور( ص)اند که پیامبر اکرمهردو شاعر به این موضوع اشاره کرده -1-4-1

 .اند ستوده را ایشان و آورده دفرو تعظیم سر ایشان برابر در انبیا

شوقی در دوبیت اول از نهج البرده و در دوبیت بعد در همزیه نبویه  بیان می کند که پیامبر پیش از پدرانش در صلب آدم و 

کنند چراکه و پدران و اجدادش در انتساب به او کسب فضیلت و افتخار می.ای از انوار پاکی و طهارترحم حوا بود  و در هاله

داند و  و اورا کسی می داند که عزت و بزرگی نبوت در ادامه او را برترین موجود زمین می. گیردگاه اصل و ریشه از فرع بهره می

 :را درک کرده است

 ن می الفَخارِ فی لِفَرعٍ أَصلٍ وَرُبَّ شَرَفًا                        الوَرى فی فَزادوا إِلَیهِ ن موا

 وَالرحِمِ الصُّلبِ مَقامَ قاما نورانِ                       قَبلَهُمُ الطهرِ سُبُحاتِ فی حَواهُ

 جاؤوا بِکَ الهُدى إِلى مُرسَلینَ مِن تَحِیَّۀً                         الوُجودَ جاءَ مَن خَیرَ یا

 (39،4333شوقیات،)  وَالحُنَفاءُ فیهِ الحَنائِفُ ِلّا                         ال الَّذی النَبِیّینَ بَیتُ        

کند که در راهت فرش می گسترانند و عیسی مسیح با لشکر عبدالرزاق نیز  در این ابیات با خطاب به رسول خدا  بیان می

 :همراه تو خواهد بود و تمامی انبیاء  به خدمت تو مشرف می شوند

 مریم مسیح رهت عمران        چاووش کلیم درت فرّاش

 (4962،2،42،اصفهانی الرزاق عبد)     مکرّم آدمی حرمتت مشرّف           وز انبیا خدمتت در

 .اشاره کرده اند( ص)هردو به معراج پیامبر اکرم  -1-4-9

پیامبر شبانه به مسجد القصی می رود جایی که فرشتگان و . کندالبرده داستان معراج را به تفصیل بیان می نهج در شوقی

هایی که ماه را احاطه کرده اند، باسپاهیانی که اند و چون پیامبر از آنجا می گذرد همانند شهابار ایستادهپیامبران به انتظ

 :گیرند و پیامبران بزرگ در نماز به او اقتدا می کننداطراف پرچم گرد آمده اند، وجود مبارک اش را در برمی

 قَدَمِ عَلى األَقصى المَسجِدِ فی سل وَالر  مَالئِک هُ          إِذ لَیالً اللاهُ بِکَ أَسرى

 (32،4333شوقیات،)      بِالعَلَمِ کَالجُندِ أَو بِالبَدرِ کَالش ّهبِ      بِسَیِّدِهِمْ  اِلتَفّوا بِهِ خَطَرتَ لَمّا

ه جسم پیامبر داند چرا کهمچنین شوقی در پاسخ به کسانی که به معراج با تردید نگریسته اند؛ آن را نشانه عظمت پیامبر می 

 :از پاکترین اجسام روی زمین بود و لیاقت آن را داشت  که به باالترین مقام یعنی قرب الهی عروج کند

 وَالجَوزاءُ الشَمسُ تَنال  ال ما إِلى شَرَفًا بِهِ المُسرى یأَیُّها

 اإلِسراءُ بِالهَیکَلِ أَم بِالروحِ هَیکَلٍ أَطهَر  وَأَنتَ یَتَساءَلونَ

 (36،4333،شوقیات)وَبَهاءُ                      وَرَیحانِیَّۀٌ نورٌ کِالهُما مُطَهَّرَینِ مَوتَسَ بِهِما

 قوسین قاب حد از و نهاده پا زیر را هستی جهان دو (ص)اشاره می کند که پیامبر اکرم پیامبر معراج بیت به این عبد الرزاق در 

 یکدیگر با فرد دو اتحاد و نزدیکی کمال از کنایه عربی در کمان قوس دو ارمقد و اندازه معنی به قوسین قاب .است گذشته نیز

 صنعت قوسین و کونین در .اند دانسته حق حضرت با پیامبر تقرب و نزدیکی احتمال را قوسین قاب مفسران از بعضی. باشد می

 .است رفته بکار سجع

 (4962،2،42،اصفهانی الرزاق بدع)قوسین   قاب حد ز کونین           بگذشته پای بزیر کرده ای

 :کننداشاره  می......رحمت پاکی و ،کرامت ،شفاعت: مانند( ص)هردو در این ابیات به فضایل پیامبر -1-4-1

کند که ابری بر فراز ایشان سایه در این دو بیت شوقی حادثه دیدار پیامبر با راهبان مسیحی قبل از مبعوث شدنش اشاره می

 :، دیرنشینان و راهبان قله ها را سیراب کردافکند و  باران آن

 الدِیَمِ خیرَة  جَذَبَتها غَمامَۀٌ                   بِهِ تَستَظِل ّ فَصارَت وَظَلَّلَتهُ

 (33،4333،شوقیات)القِمَمِ   فی وَالرهبان  الدَّیرِ قَعائِدُ              أ شرِبَها اللَهِ لِرَسولِ مَحَبَّۀٌ
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 :ا در دست  مبارک آن حضرت  یکی دیگر از کرامات مورد اشاره شوقی استهتسبیح سنگ ریزه

 بِالسنَمِ التسنیمِ مِنَ یَداهُ فاضَت                    ظَمَإٍ مِن یَستَسقونَ الصحبُ دَعا لَمّا

 :شاره می کندجاری شدن چشمه زالل از بین انگشتان و سیراب کردن باران رویداد دیگری از کراماتی است که شوقی بدان ا

      (62،4333،شوقیات) أ مَمِ مِن وَالق رآنِ التَسابیحِ هَمسَ               سَمِعوا أَم الوَضّاءَ األَثَرَ أَبصَروا هَل

 امر مطیع و پیامبر روی پیش در (سیاره هفت) مهره هفت و (آسمان و فلک نه) حقه نه آنکه وجود با :گویدمی الدین جمال

 را پیامبر شخص و. ندارد دیگری یار ،یزدان جز و است پاک آنها از استعانت و بازی شعبده از پیامبر دامن ولی هستند ایشان

 :دانند می پاکی و عصمت از تمثالی و نمونه

 پاک زان تو دامن و تو دست                  پیشت نقره هفت و حقه نه

 (4962،2،441،اصفهانی رزاقال عبد)مصور رحمت ،تو ذات وی       مجسم عصمت تو شخص ای

 :عبد الرزاق  به مقام شفاعت پیامبر اشاره میکند و آن را این گونه تشریح می کند

 (49،همان)                  شفاعت تو ز و گنه ما از   طاعت ز بضاعتی نیست چون

البته شوقی . د آن را درک کندکسی است که خداوند او را نعت  گفته و هیچ کس نمی توان( ص)محمد: گویدشاعر همچنین می

 .نیز بیتی با این مفهوم  دارد که مربوط به همزیه نبوی او می شود

 (32 همان،)گفت           خدا تو سزای تو سنجد؟                  نعت چه شاعری خاطر خود

 میالد پیامبر و اشعار مشترک این دو شاعر در ترکیب بند و نهج البرده -1-4-0

 این جذاب و نشین دل بسیار ای گونه به و پردازد می حادثه دو این وصف به تر تمام چه هر مهارتی و چیرگی با الدین جمال

 ،پیامبر قهر شدت از و خجلت، عرق در آب ،پیامبر نهایت بی لطف از :گوید می و سازد می مرتبط پیامبر به را مهم واقعه دو

 رفته فرو زمین به و خورده غوطه ساوه آغوش در پیامبر الطاف شرمساری و خجالت از آب و افتاده سوزش و تاب و تب در آتش

 آتشکده گشتن خاموش و ساوه رود شدن خشکیده به دارد لطیف اشارتی است که شده هالک و داده جان فارس دل در آتش و

 (.ص)پیامبر والدت هنگام به فارس

 و جمع صنعت اول بیت در ،طباق صنعت آتش و آب و عنف و لطف در :برده بهره مختلفی صنایع از بیت دو این در عبدالرزاق

 :تقسیم صنعت دوم بیت در

 اوفتاده تب و عرق اندر                  آتش و آب ،عنفت و لطف از

 (4962،2،42،اصفهانی الرزاق عبد)بداده      جان فارس دل در این و         خورده غوطه ساوه بر در آن

به لرزه در آمدن عرش ستمکاران، خاموش شدن : ای از رخدادها مانندتقلید از بوصیری به ذکر پارهشوقی در این ابیات به 

 .آتشکده فارس، خشکیدن دریاچه ساوه و شکاف کنگره های ایوان مداین می پرادزد که هنگام تولد پیامبر رخ داده است

و او را مورد مدح ومنقبت قرار داده اند هبیت ایشان تمسک جست و اهل(ص)هردو به نوعی به پیامبر اکرم  -1-4-1

 اند

 گفت گدا این آنچه هر توست     بپذیر حضرت سزای نه گرچه

 گفت هوا سر از که هرزه او       هر ی جریده از کن محو تو

 (43،همان)شفاعت           تو ز و گنه ما طاعت   از ز بضاعتی نیست چون

به ستایش خاندان پیامبر می پردازد چرا که تصویر آنان نیز می تواند نمودار کوچکی از احمد شوقی در این ابیات از نهج البرده 

او بر خاندان پیامبر درودهای فراوان نثار می کند آنان که برگزیدگان خدا و پرچم دار حرم اند و آنگاه که  .تصویر پیامبر باشد

رحوادث لبخند می زنند و باعزم همت سراغ سختی ها می ی روزگار در اثر سختی در هم کشیده شوند با گشاده رویی بچهره

 :روند

 وَالحَرَمِ البَیتِ لِواءَ فیهِم جَعَلتَ=  ن خَبٍ لَهُ آلٍ عَلى رَبّی وَصَلِّ

 (36،4333،شوقیات)حَمى        الحادِثاتِ وَأَنفُ األ نوفِ ش مُّ=  حَلَکٍ ذو الدَهرِ وَوَجهُ الوُجوهِ بیضُ
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از ساختاری : که مثال موارد ی که بیان شد این دو شعر دارای اشتراکات دیگری نیز هستندالبته غیر از  -1-4-5

هر دو از میان صور . ساده و روان برخورداراند و هردو شاعر برای بیان منظور خود گرفتار لفاظی و تکلف در بیان منظور نشده اند

 .د و به وسیله این تشبیهات بر زیبایی اشعار خود  افزوده اندخیال توجه خاصی به تشبیه بلی  و مکرر از آن استفاده کرده ان

 گیرینتیجه  -0

های انواع ادبی، ادبیات مذهبی است که به سان بسیاری دیگر از گونه های ادبی مورد توجه قرار نگرفته و به عنوان یکی از گونه 

ه های متعدی از جمله تمحیدیه، توحیدیه، های مذهبی دارای شاخسروده. هنر متعهد و ملتزم بدان پرداخته شده است

 های گونه و فنون از یکی نبوی مدایح. است.... منقبتها، ستایش خلفا و ائمه، معراجنامه ها،  کربالئیات، حماسه های مذهبی و

 ادب نوعی و دینی عواطف از ایگونه آن و موثر بوده است آن گسترش و نشر در عرفان و تصوف به گرایش که است شعری

اوج منقبت سرایی در ادب فارسی عصر صفوی بوده است . بیشتر مدایح نبوی بعد از وفات آن حضرت سروده شده است. واالست

 .اما در ادب عربی عالوه بر صدر اسالم در دوره انحطاط و دوره معصر برجستگی خاصی دارد

: وجه تشابه تمحیدیه دوشاعر موضوعاتی مانند توان گفتبا بررسی ترکیب بند عبد الرزاق اصفهانی و نهج البرده شوقی می

دارای عقاید و  (ص)بنابراین هر دو شاعر در زمینه نعت پیامبر. می باشد.. .مناقب و فضایل، ویژگی های فردی و ،میالد ،معراج

نیز است، که حتی بعد از رحلت ایشان ( ص)ی شخصیت وحدت بخشی پیامبر اکرمدهندهسویی هستند، که نشاننظریات هم

  .این خصیصه همچنان پابرجاست

 فهرست منابع

 .دوم سنایی، چاپ کتابخانه: دستگردی، تهران وحید اهتمام به دیوان، (4962)عبدالرزاق، جمال الدین -4

 .اول چاپ ،العربی دارالکتاب: العسگری، بیروت الحسین بن الحسن سعید ، ابیدیوان، (4331)زهیر،کعب، ابن -2
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 عربی و فارسی پردازی در شعر معاصر بررسی تطبیقی اسطوره

 (مطالعة موردی اشعار خلیل حاوی و شفیعی کدکنی)

 زاده مهین حاجی

 بایجاندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذر            

 سرور یارانی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 چکیده

-ای نمادین دربارة ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور کلی جهاناسطوره عبارت است از روایت یا جلوه

سرگذشتی راست و مقدس است که در  بندد، اسطورهشناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می

گوید که چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد یا از ای نمادین، تخیلی و وهم انگیز میزمانی ازلی رخ داده و به گونه

به همین جهت است که انسان معاصر در . ای تمثیلی کاوشگر هستی استمیان خواهد رفت، در واقع اسطوره به شیوه

سازد و از آن به عنوان محرَکی در تقویت و همیاری  می( اسطوره تاریخی)های قومی متعدد  کشسایه تنازعات و کشم

گیری از  اند با بهره ترین شاعران نیز کوشیده در دوره معاصر حتی سنتی. کند و اتحاد اجتماعی امت واحد استفاده می

ای با  های اسطوره خود نزدیک کنند و با انطباق ای، این عناصر را به روزگار اسطوره پردازی و بازآفرینی عناصر اسطوره

در شعر معاصر عرب، خلیل حاوی توانسته است . های گذشته برخیزند هدف باز تاباندن روزگار خود به یاری اسطوره

کدکنی در شعر فارسی نیز دکتر شفیعی. ها را در مورد اسطوره پردازی  به خود اختصاص دهدیکی از واالترین جایگاه

تحلیلی به بررسی و  -پژوهش حاضر با روش توصیفی. آیدپرداز معاصر به شمار میترین شاعران اسطورهرگاز بز

ها و مقصودهای مشترک و یابی به هدفتطبیق نمادها و اسطوره های مختلف در شعر این دو شاعر معاصر برای دست

 .پردازدنیز اساطیر مشابه و مشترک در شعر آن دو می

 .اسطوره، شعر معاصر، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، خلیل حاوی، شفیعی کدکنی :هاواژهکلید

 مقدمه  -4

که مورد نظر ماست هنوز هم مفهوم دقیقی ندارد و پژوهشگران درباره منشأ، ماهیت و کاربرد و ( mythe)اسطوره 

فاق نظر دارند که اسطوره نو باوگی کنند با این حال در این مورد اتدالیل وجودی اسطوره، همچنان نظرات مختلفی ارائه می

البته این تفسیرها . های طبیعی مانند رعد و برق، باران، طوفان و سرسبزی و مرگ می پردازدعقل بشر است و به تفسیر پدیده

. آمیخته به خیال است که نسل به نسل منتقل شده و دست روزگار در آن تصرف کرده و به عنوان حقایق علمی جلوه داده است

ر اسطوره داستان آفرینش، اخالق و عادات، آیین ها و ماجراجویی ها جامه کارهای خارق العاده و معجزه برتن دارد و واقعیت د

اسطوره نزد تمام ملل به یک شکل است و . با خیال و نیروهای ماورایی که انسان نخستین نیز به آن اعتقاد یافته درآمیخته است

توان تاریخی معین کرد، شأ و اساس آن معلوم نیست و برای پیدایش و پدیدآورنده اش نمیدر این اصل اشتراک دارد که من

های مثبت آن، جهانی بودن و ها در گستردگی افق و عمق اندیشه و سادگی بیان مشترکند و یکی از ویژگیهمچنین اسطوره

سطوره دیگر قداست خود را از دست داده و به در همین جا باید افزود هرچند که امروزه ا. خارج از زمان و مکان بودن است

عنوان یک عقیده پذیرفتنی نیست اما همچنان به عنوان یک فرهنگ و موضوعی است برای پژوهش کسانی که بر وحدت 

شود و در برابر ورزند، پیدایش اسطوره به یک زمان خاص محدود نمیفکرانسان قدیم و تشابه منشأ و پیدایش آن تاکیدی می

ی حاضر، ابعاد اسطوره های دهههای قدیمی می توان اساطیر معاصر نیز پدید آورد، در این رهگذر از نخستین سالاسطوره

هایی ارزشمند چه در مورد اساطیر مختلف و چه در تجزیه و شناسی در ادب معاصر عربی و فارسی گسترده تر شد و ترجمه

ای در ادبیات فارسی و حلیل روانکاوانه آثار ادبی، هندی و نقد اسطورههای گوناگون اسطوره شناسی، ازجمله تتحلیل دیدگاه

 . عربی انتشار یافته است
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روی آوردن به شکل . کنیمگویم تفاوت آشکاری مشاهده میوقتی از رابطه شاعر معاصر با میراث شعری نیز سخن می

تواند برای شاعر آزادی عمل، تجربه  این شکل می. سازد شعری جدید، به راستی تالش برای رهایی از شکل قدیم را متبلور می

و امکان کاهش یکنواختی وزن و قافیه را فراهم آورد، و همچنین امکان خلق تصویرها و نمادها و داخل شدن در انواع 

گرایش  اند، به استفاده از شکل قدیم های تمدن جدید را فراهم سازد، هنوز برخی شاعرانی که این شکل را اختیار کرده چالش

دارند و همچنان قافیه سنتی شدیداً بر شعر آنان سیطره دارد، چنان که گاهی شاعر به خاطر قافیه در ابیات شعر گرفتار 

ی تنوع  شود، این امر بر بخش عظیمی از شعر مستولی است، به خاطر قلت بحرهای شعری که بایسته تشویش و اضطراب می

کنند، بعضی  ر یک به نوبه خود برای به وجود آوردن زبان شعری جدیدی تالش میدر حالی که بعضی شاعران ه. اند افاعیل

به کارگیری ( 46:4962الیاده،. )جویند دیگر هنوز از تصویرهای شناخته شده و مستعمل و موضوعات معمول و رواج بهره می

انیکی و بیرونی و دوم بکارگیری گیری از اسطوره به شکلی مک یکی بهره: اسطوره در شعر معاصر عرب دو جنبه داشته است

کند و به نظر  های معاصر ناهماهنگ جلوه می به کارگیری اسطوره به شیوه اول در تجربه. اسطوره به شکلی ارگانیک و درونی

باشد تا دلیلی بر شاعریت او، این نوع بکارگیری  رسد که بیشتر کاری تزئینی است و نشانی از سواد و وسعت اطالع شاعر می می

. شود سطوره به دو شکل نمایان شده است، یکی نمایش خود اسطوره به طوری که همانگونه که در اصل وجود دارد، ارائه میا

. را به نظم درآوردای زیبا بپوشاند و واقعه نوگونه آن شود که به اسطوره جامه در این شکل وظیفه شاعر در این امر محدود می

کند، در  ست به تجربه نظم گونه شاعر خدمتی کند، اما به تجربه شعری او خدمتی نمیاین نوع به کارگیری اسطوره ممکن ا

های فراوانی از این نوع سراغ دارد که اغلب به  شعر معاصر عرب نمونه. این شیوه میان شاعر و شعر او انفصال دائم قائم است

 (33-33: ت.د ی،الموس. )ای که شاعران، تازه به اسطوره رو آورده بودند متعلق است دوره

ها در سطح معنایی و  این اشاره. ای است وضعیت دوم به کارگیری اسطوره، اشاره به اشخاص یا رویدادهای اسطوره

ای به وجود بیاورند و با کنه شعر در آمیخته  توانند فضایی اسطوره کنند و بر این اساس نمی تشبیهی یکنواختی حرکت می

ست که بتواند در روح شعر تجلی کند و اگر از متن سروده برداشته شود به طور حتم هیچ شوند در اینجا اسطوره به شکلی نی

گیرد و اسطوره در اینجا  ی تشبیه به خود می ای مانند وظیفه این نوع بکارگیری تا حدودی وظیفه. گردد خللی به آن وارد نمی

کنند و به  طرف شعر و اسطوره جدا از هم حرکت مینشیند، در نتیجه هر دو  ای معاصر می فقط به عنوان شاهد برای تجربه

رسد که اسطوره عاملی تحمیلی به شعر ا ست و نه ضرورتی برای آن در این صورت شاعر از اسطوره برای به نمایش  نظر می

آن ای برای  برد تا اینکه وظیفه اش بیشتر بهره می گذاشتن سطح اطالع و سواد خود و برای تأکید بر مدرن بودن سروده

 ( 32:همان. )تراشیده باشد

حاضر در پی همین شور و نیاز خوانندگان شعر و ادبیات و عالقمند به کاوش در اسطوره شناسی وشناخت  مقاله

 . اسطوره های باستانی فراهم امده است

انواع اساطیر را  نگارنده در این گفتار سعی نموده که با بیانی نسبتاً ساده و در عین حال جامع ابعاد اسطوره را روشن و

و در . به صورت تطبیقی معرفی نماید( خلیل حاوی و شفیعی کدکنی)باتوجه به اشعار دو تن از شاعران معاصر عربی و فارسی 

 : این راستا به سواالت زیر پاسخ دهد

 های کهن در ادبیات معاصر عربی و فارسی بازتابی داشته است ؟آیا اسطوره-4

 دازی در شعر شفیعی کدکنی وخلیل حاوی چیست؟تشابه وتفاوت اسطوره پر-1

 پژوهش پیشینة -1

تاکنون مقاالت متعددی در مورد اسطوره در شعر معاصر حتی به صورت تطبیقی نوشته شده است اما هیچ کدام به 

 صورت مفصل به تطبیق و بررسی اشعار خلیل حاوی و شفیعی کدکنی نپرداخته بلکه هرکدام به طور جداگانه مورد بررسی

 :برخی از این مقاله ها عبارتند از. قرارگرفته اند

نگاشته شده که به  4931سرشک توسط دکتر ابوالقاسم رادفر در سال .مقاله ای با عنوان تجلی اسطوره در شعر م 

 های اسطوره پردازی در شعر شفیعی کدکنی پرداخته است ونیز پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی اسطوره سندبادبررسی شیوه

 . نگاشته شده است 4931در شعر خلیل حاوی وبدرشاکر السیاب توسط علی سلیمی وپیمان صالحی در سال 
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 زندگی و آثار خلیل حاوی -9

خلیل حاوی را می توان یکی از سه چهار شاعر مسلم معاصر دانست شعر او سرشار از اسطوره هایی است که آنها را به 

او مجموعه شعری . یه شعر او فلسفی است و به دغدغه های انسان معاصر می پردازددرونما. خاطر جهانی بودنشان برگرفته است

از مجموعه های شعری . یا رودخانه خاکستر دارد که گرایش اگزیستانسیالیستی درآن مشاهده می شود( نهرالرماد)به نام 

او در شعر . ه معرفت می پردازدمعروف او دریانورد و درویش است که به توصیف بحران روحی عصر جدید در راه رسیدن ب

به کارگیری اسطوره در . به تصویرگری پیروزی مرگ بر زندگی و چیرگی یأس بر نا امیدی و شک بر یقین می پردازد« سدوم»

کتابی به زبان انگلیسی درباره جبران . شعر حاوی فراوان است که نمونه روشن و آشکار آن استفاده از اسطوره سندباد است

وی در رشته فلسفه از دانشگاه کمبریج مدرک دکتری گرفت و به نقد ادبی و ادبیات عربی هم دل مشغولی . ن داردخلیل جبرا

 (412: 4331حاوی، )داشت

 (م، سرشک)زندگی و آثار محمد رضا شفیع کدکنی  -1

بردن دوره  پس از پایان. در کدکن نیشابور به دنیا آمد 4943محمد رضا شفیعی کدکنی با تخلص م،سرشک در مهرماه 

در دانشکده ادبیات تهران  4913لیسانس در دانشکده ادبیات مشهد به تهران آمد و دوره دکتری زبان و ادب فارسی را در سال 

او به دلیل تسلط بر بخشی از حوزه های علوم انسانی و مهم . به پایان برد« صور خیال در شعر فارسی»و با گذراندن رساله مهم 

او از شاعران شعر نیمایی یا . ادبی، در همان لحظات شاعرانه هم دیدگاهمنتقدانه و تحلیل گرانه دارد تر از همه حوزه نقد

سمبولیسم جامعهگراست وی از نماد یا سمبل بسیار بهره برده بدین سبب اغلب اشعار شفیعی کدکنی رنگ اجتماعی دارند و 

تصویرها، رمزها، کنایه ها، ایماها منعکس است آثار زیادی را به در شعر او به صورت  31و  11اوضاع جامعه ایران در دهه های 

موسیقی «»هزاره دوم آهوی کوهی«»شبخوانی«»آیینه ای برای صداها»عرصه شعر عرضه کرده از آن جمله مجموعه شعرهای 

 (19-31: 4933عباسی، )و غیره « شعر

 اسطوره چیست؟ -0

ها را  ای پیش اسطوره کرد تا سده کارکردی اجتماعی ایفا می اسطوره از کهن ترین ایام زندگی انسان وجود داشت و

میالدی اسطوره را کمی جدی  43ی  از سده. پنداشتند و اهمیتی بسزا برای آن قائل بودند ها دروغین و جعلی می مانند افسانه

طوره عبارت است از کشف و مهمترین کارکرد اس.تلقی کردند و آن را خیال بافی شاعرانه یا ادبیات داستانی به شمار آوردند

دار آدمی، از تغذیه گرفته تا کار و تربیت، هنر و فرزانگی،  ی آیین ها و فعالیتهای معنی های نمونه وار همه آفتابی کردن سرمشق

 (41-43: 4962الیاده، . )ی دیگر اسطوره بهره گیری از آن در ادبیات و هنر است فایده

تر از ان است اما اسطوره شناسی  دایش و تکامل زبان انسان همزمان وحتی کهنهرچند دیرینگی اساطیر باستانی با پی

ی  میالدی تا کنون، انسان درباره 43ی  ی دانشی سنجیده و فرهیخته، تنها عمری دویست ساله دارد، یعنی از آغاز سده به گونه

با این حال پیشینه پژوهشهای .یده استیخویش، به پژوهش علمی و فرهنگستانی دست یاز باورهای نمادین چندین هزار ساله

. شناسی حدود چند دهه بیش نیست و این زمان در سنجش با درازنایی اساطیر باستانی زمانی بس ناچیز است اسطوره 

 (44:4933اسماعیل پور،)

 انواع اساطیر به اختصار -1

 ایشتر یا عشتر 1-4

 421مری شخصیتی توصیف شده است که حتی ی عشق، جذابیت جنسی و جنگ است، در یکی از متون سو وی الهه 

مرکز « اربیل»و « اگره»، «کیش»، «اوروک»توانند او را سیراب کنند، حیوان مقدس او شیر بود و شهرهای  معشوق نیز نمی

 (93: 4933هنریتا، . )پرستش او بودند

 سیزیف 1-1

بود که شهر « درکالیون»و از دودمان « ایول»آمد، او پسر  ترین افراد بشر به شمار می وی نیرنگ بارزترین و نادرست 

سیزیف به خاطر نافرمانی از زئوس، محکوم شد تا تخته بزرگی را در دامنه . را که آن موقع ایورانام داشت، بنیان نهاد« کرت»

داً به پایان رسید به علت سنگینی مجد کوهی به طور دائم از پایین به باال ببرد اماهرگاه که تخته سنگ به نزیکی قله کوه می
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گر  شد کار خود را تکرار کند او شخصیتی است که بارها نامش در اشعار معاصر عربی جلوه غلطید و این اسطوره مجبور می می

 ( 393: 4963گریمال، . )شده است

 اساطیر رستاخیزی 1-9

ا آتش سوزی نهایی کیهان اساطیر مربوط به پایان جهان، ویرانی و نابودی آسمان وزمین و سیارات در پایان جهان، ی 

مرگ انسان و . سرچشمه مرگ را مطرح می کنند ،این اساطیر پیش از هر چیز. گویند(( فرش گردی))را اساطیر رستاخیزی یا 

در اساطیر، همیشه یک زمان ازلی هست که . در بیشتر اسطوره ها، مرگ به معنی پایان زندگی نیست. مرگ هستی و کاینات

آن پدید آمده است، یا اینکه جهان بسی پر جمعیت شده (( پادافراه))و (( خطا))مرگ در نتیجه یک  .مرگ بدان راه ندارد

 (31 -61: 4933اسماعیل پور، ). است

این نابودی و حریق معموال به گونه . نابودی و انفجار حریق جهانی در بیشتر اسطوره های ملل وصف گردیده است

در اساطیر ایرانی، پیروزی . ر ژرمنی و برخی از اسطوره های هند و اروپایی متجلی استنبرد پایانی و شکست ایزدان در اساطی

در اساطیر مانوی نیز در پایان جهان یک آتش . اهورایی و شکست اهریمن مطرح است و جهان میل به نیکویی و خیر دارد

ها و نیروهای ظلمت را در کام خود فرو این آتش جهانی پلیدی . سوزی مهیب روی می دهد که بیش از هزار سال ادامه دارد

 (32: همان). می کشد و انوار پاک را رها می کند

همه انوار نجات یافته در پایان جهان به این . پیروزی نهایی از آن پدربزرگی یا زُروان است که در بهشت نور می زید

 (همان). بهشت نور، که ازلی و ابدی است، خواهند پیوست

ی از اساطیر بدوی از جمله در اساطیر سرخ پوستان پاونی آمده که در پایان جهان، زمان فرا خواهد با این حال در برخ

ماه به سرخی گراید، خورشید خاموش گردد و آدمیان به . رسید که همه چیز نابود شوند و ستاره مرگ بر جهان فرمانروا شود

 .ستارگان مبدل شوند و به سوی بهشت به پرواز درآیند

 طیر نجات بخشیاسا 1-1

نجات بخشان در اساطیر ایرانی به گونه . برخی از اسطوره ها در باره رستگاری و نجات بخشی انسان و جهان است

این نشان می دهد که در اساطیر ملل همیشه . اوشیدر، اوشیدرماه، و سوشیانس در سه هزاره پایانی جهان ظهور می کنند

داور ))نجات بخشان در اساطیر یهودی ا مسیحی بقه گونه . ای خیر وجود داردامید به رستگاری نهایی و پیروزی نیروه

یکی از رایج ترین نمونه های اساطیر در جهان اسطوره ای مربوط : اساطیر ایزدان و باشندگان متعال. ظاهر می شوند(( نهایی

ل سخن می گویند که در رأس ایزدان این اسطوره ها بیشتر از یک ایزد برتر ومتعا.به هویت و زندگی ایزدان آسمانی است

در ایران اهورا مزدا در . مردوک، شهریار ایزدان و غیره/ ژوپیتر خدای خدایان، انکی/ مثل زئوس. است و جایگاهی برتر دارد

دان پدربزرگی یا زروان در رأس ایز ،در اساطیر مانوی. میتره نیز به نوعی همپایه اوست. رأس امشاسپندان و ایزدان قرار دارد

 (31 -32: همان). ویشنو و شیوا از خدایان برترند ،در اساطیر هند، ورونه .است

ایزدان برتر معموال . ایزد آسمان در بیشتر اسطوره های جهان قداستی ویژه و پایگاهی بلند دارد و آرمانی جهانی است

خورشید، ماه، ستارگان، ایزدان توفان، باران،  پس از آن، ایزد. بنیان گذار گیتی و قانون گذارو برکت بخش اند،آفریننده جهان

 (همان). تندر وآذرخش اند که همه مظاهر طبیعت و برکت بخشی اند

 اساطیر پیامبران وقدیسان 1-0

زردشت، بودا،مانی و دیگران در هاله ای از روایات اساطیری ،زندگی بسیاری از پیامبران باستانی همچون کنفوسیوس

در یکی از این . له اساطیری و گاه افسانه ای، حتی قدیسان و برگزیدگان روحانی اقوام را فراگرفته استاین ها. قرار گرفته است

اسطوره ها آمده است که بودا از گل نیلوفر برآمده و زیر درختی تنومند و کهنسال دربودگایا به نیروانه پیوسته، در حالی که 

 (63: 4931ر، اسماعیل پو). باران گل سپید برسرش می باریده است

اورمزد جوهر تن اورا نیز در عالم . در اساطیر ایرانی آمده که فره زرتشت از آغاز در دریایی اساطیری وجود داشته است

مینو آفرید تا آن را بعدها از طریق باد، ابر و باران به گیاه منتقل کند و سپس از طریق شیر گاوانی که در میان آن گیاهان چرا 

فره او از نزد اورمزد به روشنی بی پایان و از آنجا به خورشید، بعد به ماه و ستارگان و . تن پدر و مادرش شودکرده اند، وارد 
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آنگاه به آتشی که در خانه مادر بزرگ زردشت می سوخت، پیوست این لحظه ای بود که مادر بزرگ زردشت مادر اورا زاده بود 

ود و تا زمان زایش زردشت چندان فروزان بود که همه اهالی آن قوم از آن فره در وجود مادر زردشت وارد شد، بس درخشان ب

 (3: 4933جمال الدین، ). آتش که بی هیمه می سوخت بهره می گرفتند

اساطیر ملل گوناگون سرشار است از این بن مایه های اسطوره ای در باره معجزات و شگفتی های زندگی پیامبران، 

 .یات را در کرامات مشایخ صوفیه نیز می بینیمقدیسان و اولیا نظیر این روا

 اساطیر عصر نوین  1-5

اسطوره هرگز از میان نمی رود؛ چه اگر از میان رود نمادها از . تا زبان هست اسطوره نیز وجود دارد))به گمان ریکور  

و زندگی میکند، اما در میان می روند و انسان تنها به واسطه همین درک نمادین است که معرفت دارد و سخن می گوید 

  (63: 4931اسماعیل پور،).(( اعصار نوین شکل اسطوره دگرگون شده و بیشتر اسطوره زدایی می شود

دارای اساطیر دنیوی شده وپنهانی است پس باید اسطوره های جهان نو را شناخت ))جهان نوین به گمان الیاده

پس جهان نو هنوز رفتار اسطوره . شتر اقوام هنوز زنده است و کارکرد دارداسطوره نو زایی و آیین های سال نو تقریبا در نزد بی

 (31: همان).(( ای را کامال منسوخ نکرده است، بلکه تنها حوزه کارکردی اش را دگرگون نموده است

زاد بیان نمادین، پناه بردن به ژرف ترین الیه های ناخودآگاه فردی و جمعی، شکستن قواعد دست و پاگیر هنری و آ

به طور کلی، ویران کردن دنیای آشفته و به . گذاشتن رویا، خودیکی از موارد توجه به نقش اسطوره و نماد در عصر نوین است

  .بن بست رسیده کنونی و بنا کردن ساختمانی نو بر ویرانه ها، خود در زمره اسطوره های هنری نوین است

 انواع اساطیر در شعر خلیل حاوی و شفیعی کدکنی -5

سرشار از اسطوره ها، باورها و رویاهای جمعی است، شعری اجتماعی و ( شفیعی کدکنی)سرشک.جموعه شعرهای مم

ی تمدن و فرهنگ یک قوم  سرشک، عصاره. در واقع شعر م. کلی که نشانه ها و نمادهای فرهنگی یک ملت را در خود دارد

ای و وسعت میراث ادبی، شعر او را از دیگران متمایز کرده  طورهدانش عمیق شاعر همراه با تنوع مفاهیم دینی و اس. پارسی است

 (42: 4933پورنامداریان، . )المعارف ملی دانست توان آن را فرهنگ یا دائرة است به طوری که از این نظر می

 ای از این حصار پیر هرگوشه

 صد بیژن آزاده در بند است

 جوشد خون سیاوش جوان در ساغر افراسیاب پیر می

 (423: 4936شفیعی کدکنی، )اش صد صبح پیوند است  ی که هر قطرهخون

اساطیر کهن ایرانی مانند سیاوش، بیژن،کاوه، درفش کاویانی، تهمتن، کاووس، سیمرغ، زرتشت، اهورامزدا، مانی، 

. ش در شعر میابد، داستان زندانی شدن بیژن در روایت سیاوو افراسیاب و غیره در ذهن و شعر شاعر از این نسل تبلور می

. ریزد ای است از جانب افراسیابی دیگر که خون جوانان ایران را بی محابا می سرشک تجلی اوضاع جور و بیداد جانب تازه

 (93:4933شمس لنگرودی،)

 :کند و در جایی این رنج و عذاب را حاوی اینگونه بیان می

 کیفَ ال أنفضُ عن صدری الجالمید

 الجالمید الثقال

 أوجاعی و موتی کیفَ ال أصرعُ

 کیفَ ال أضرعُ فی ذلٍّ و صمتٍ

 ردّنی، ربّی، إلی أرضی

 أعِدنی للحیاه

 ولیکن ما کان، ما عانیتُ منها

   الصلب و إعیاد الطغاه محنه

 غیَرأَنّی سوفَ ألقی کلَّ من أجبتَ
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 من لوالهُمُ ما کان لی 

 (412-419: 4332خلیل حاوی، )بعث ، حنینٍ و تمنَّی 

کند تا از  شاعر رنج بر صلیب شدن را آن گونه که در سنت مسیحی است استعاره می( حب و جلجلۀ)در این قصیده 

کند و در  خالل آن از حجم رنجی که تجربه وی را در برگرفته سخن بگوید وی به خاطر کسانی که دوستشان دارد مبارزه می

 .ا در رویارویی با ستمگران نشان دهدی شدیدش ر رود تا عالقه این راه از تمام رنج ها و دردها فراتر می

گوید که مبارزان آزادی در  گوید که بر وطنش حاکم است از رنجی می در هر دو شعر شاعر از طلسم و ستمی سخن می

بیژن یا سیاووش در شعر شفیعی کدکنی یا مسیح در شعر حاوی انسانی پاک و واراسته است که به  .شوند این راه متحمل می

نهد کسی که از دستهای زمان بیرون پریده و با بینشی روشن در برابر هرچه پلیدی و ظلمت است،  انه سر نمیاسارت جبر زم

. ای بیافریند های زمانه ابهامی افکند و اسطوره ها و فراموشی در پیکار است و روح و جان خود را بذل کرده است تا در دل تاریکی

 .رزند؛ خواه سیاووش، بیژن یا مسیح نبی باشدو سرشک و حاوی به این نوع انسان عشق می. م

 نماد رستاخیزی 5-4

است  العاذری آن  نماد انجیلی که نماینده-4: شود نماد خیزش و رستاخیزی از حیث وابستگی به چند قسم تقسیم می

 ( 39: 4931عرفات الضاوی، . )ی ققنوس و سیمرغ است ی آن تموز، خدای برکت، پرنده ای که نماینده نماد اسطوره -2و

های مختلفی متجلی شده و در شعر شفیعی  ای شگفت از دیرباز در شعر شاعران ایران به گونه این مرغ افسانه: سیمرغ

ی نا امیدی سرتاسر  نیز بارها با زبانی سمبلیک آمده است؛ اما گویی از یاری رسانی و اعجاز او دیگر خبری نیست و روحیه

 :فضای جامعه راگرفته است

 ها،  گاه سختی: ودیگفته ب

 پر تو در آتش اندازم به یاری خوانمت باری،

 ها ای بر جا نمانده در سیاهی اینک اینجا شعله

 تا پرت در آتش اندازم

 و به یاری خوانمت با چتر طاووسان مستِ آرزوی خویش

 (443: 4936سرشک، .م)ی البرز از نهانگاه ستی  ابر پوش تیره

افسانه . ابل توجهی از شعرهای شفیعی کدکنی را به خود اختصاص داده استحجم ق( سیمرغ)افسانه ققنوس  

ای سربر   شود و از میان خاکسترش جوجه سوزد و خاکستر می ای است که عاشق سوختن است؛ او می ققنوس، افسانه پرنده

به کارگیری این اسطوره به  شاعر از یک سو با. این اسطوره نماد زندگی پس از مرگ است. کند آورد و زندگی را آغاز می می

ها  دنبال بیداری ملت از خواب غفلت است تا از قافله تمدن بشری عقب نمانند؛ و از دیگر سو، رهایی و خالص خویش را از رنج

 بیند  و دردها و سرکوب اختناق موجود، در وجو ققنوس و سربرآوردنش از میان خاکستر پس از سوختنِ دوباره می

سرشک واژگونه به کار گرفت و او را نماد .رشک عمل کرده است؛ او هم العاذر را مانند سیمرغ مس. حاوی نیز چون م

 . خیزش و رستاخیز دورغین به حساب آورده است

، تنها شهوت .علی رغم وجود انگیزه های کافی که العاذر را به خیزش و بازگشت مجدد به زندگی تشویق می نماید

 . در حکم امر غیر ممکن می گردد مرگ غالب میشود و خیزش دوباره

 صلواتُ الحبّ والفصحِ المغنی

 فی دُموعِ الناصری

 أتری تَبعَث میتا

 حجرته شهوة الموت

 ت ری هل تستطیعُ

 أن تزیحَ الصّخَر عنّی

 والّظالم الیابسَ المرکومَ
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 (946:4332دیوان حاوی،)فی القبرِ المنیعِ

ای را که شهوت مرگ مانعش گشته،  پنداری مرده ای مسیح، آیا میه درودهای عشق و عید پاک آوازه خوان، در اشک

 !توان صخره و تاریکی خشک انباشته شده را در قبر استوار و محکم به کناری نهد؟ زنده نماید؟ آیا می

سرشک منتظر سیمرغ است تا آنها را از مصیبت نجات دهد و هر دو .حاوی در اینجا منتظر العاذر است همانطور که م

اسطوره ققنوس در شعر حاوی با اسطوره العلذر پیوند یافته و از  .ممکن بودن بازگشت و رستاخیز را به تصویر می کشند غیر

های رهایی و فدا  حضرت مسیح یکی دیگر از این اسطوره. های رستاخیز و رهایی و فدا درآمیخته است جا با دیگر اسطوره آن

تر سخن  آن دو را در ساختار هویتی واحد قرار داده است تا در ادای مقصود محکماست که حاوی آن را با ققنوس درآمیخته و 

 گوید 

ی شومی  و بدبختی و زحمت و سنگینی  ی این مرغ سعادت و مدد رسان را حتی مایه سرشک در جایی دیگر سایه.م

 .ی زندگی را بر دیگران تنگ کرده است قوم می داند، طوری که عرصه

 زحضور سیمرغحالیا پر شده هر سو 

 ی مرغان تنگ آمده است زندگی بر همه

 نیز بر مردم شهر

 ی فزای و پر و پیکر سیمرغ شده لحظه

 باشد آن روز چه روز می: گویند همه می

 که دگرباره سوی قاف برآید سیمرغ

 (23:4936سرشک، . م)برگی و تنگی به سرای  قحطی آورده و بی

 : داند و می گوید های پیاپی قوم می کستحاوی نیز وجود العاذر را در جایی مایه ش

 عادَ مغلوباً جریحاً لَن یَطیبَ

 ومَدنی کفّیه أشالءٌ من الحقّ

 (923:4332دیوان حاوی،)هَدی جبهتهِ أشالءُ غارٍ  

هایی از حق است و حدود پیشانی اش پاره  شکست خورده و مجروح و ناخوشایند بازگشت، حدود کف دستانش پاره)

 (های غار

 های دینیازتاب اسطورهب 5-1

ی وافری از داستان  سرشک آشنایی عمیقی با قصص قرآن کریم، تورات، انجیل و تفاسیر و روایات اسالمی دارد و بهره.م

انبیا گرفته است به طوری که داستان آدم، نوح، ابراهیم، عیسی، موسی، سلیمان، خضر و غیره هر کدام در خدمت مضمونی تازه 

آب »اند؛ برای مثال با تصرّف در داستان خضر نبی به جای  انگیز و یا بیان عواطف شاعرانه قرارگرفته خیال یا آفرینش تصویری

کران معرفت و حبّ الهی که حیران شده، به جای جست وجوی آب  آورد شاعر در این بحر بی را می« آب حیرت»، «حیوان

 (24:4936بهار،: )است« ی بی قرار عشق قاره»زندگانی، در پی یافتن 

 ی بی قرار عشق وجوی  قاره در جست

 اقلیم هشتمین ملکوت هفتمین زمین

 «میرا»ی راه و قطب نما  توشه بی

 رانی بر آب حیرت می

 پیش از تو خضرها و سکندرها

 اند خاشاک موج خیز این بحر بوده

 ی بی قرار عشق در جست وجوی قاره

 (431-433: 4936سرشک، .م. )اند پا رو به موج هایش بسیار سوده
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بازگشت به متون مقدس گذشته و به کارگیری آن در شعر عربی، امر رایجی است، و علمای بالغت نامهای مختلفی 

شاعران معاصر عرب، به ویژه پیشگامان شعر نو، هم از این . اند و تاثیر به این پدیده داده( وام گیری)اقتباس، تضمین، أخذ: مثل

شان و پربار ساختن تجربه های نوآورانه و  را در شکل گیری فرهنگ، ژرفا بخشیدن دیدگاههای اند چرا که آن میراث جدا نگشته

 (24:4934رجایی،. )اند دانسته تکامل بخشیدن به آن تاثیر گذار می

ی  در قصیده. های قرآنی رنگی نو به قصیده هایش بخشیده است گیری از قصص قرآنی و تضمین از آیه حاوی نیز با بهره

گوید که به دور از نیاز و پریشانی به زندگی آرام برسد، زندگی آسان و راحتی  حاوی از رویاها و آرزوهایش سخن می« الکهف»

« بدیع السماوات و االرض و إذقضی أمراً فإنّما یقول  لهُ ک ن فیکون»ی قرانی  که غیر ممکن در آن به تحقق برسد لذا از آیه

 :گوید استفاده برده و می

 قلبی ت جسِّدهُ یدیما یَشتهی 

 فی الطین یحفق  ما ت غَیِّبه الظنون

 حورٌ، یواقیتُ، عماراتُ

 ( 412-419:  4332حاوی،)کونی تکون : بضربه ساحرٍ

پریانی، : تپد کنند، می ها آن ها را پنهان می و در گل، هر چه که گمان. هرچه دلم خواست دستانم حاضر کنند)

 (شوند موجود شوید پس موجود می: وگرییاقوتهایی، عماراتی، با تردستی جاد

ی  شعر این دو شاعر لبریز از متون مقدس با وابستگی و سطح متفاوت است، متون مقدس موجود در شعرشان به حوزه

است؛ اما سطوح کاربردشان نیز متفاوت است، این متون در تجربه های هر دو شاعر به   ای وابسته سنت ادبی، دینی و اسطوره

 .ش فرهنگی بوده است، اما به تدریج به کارکردی تاثیر گذار در متن شعری آنها تحول یافته استمثابه نمای

 .های صریح قرآنی بسیار مشهود است در شعر شفیعی کدکنی قرآن کریم و اشاره

 :نور زیتونی که نه شرقی است، نه غربی

 تو، در ظالمی

 آنچان ظالم

 واژه ها را از پلیدی تکرارهای تهی

 شستی میبا نور 

 (311: 4936شفیعی کدکنی، )نور زیتونی که نه شرقی است، نه غربی

 :ی نور است سوره 93ی  نور محض خداوندی، نور خرد و اشراق مستفاد از آیه

اهلل نور السماوات و األرض مثل نوره کمشکوه فیها مصباحُ المصباح فی زجاجۀ الزجاجۀ کأنها کوکبٌ دریٌ یوقد من »

 «....تونۀ ال شرقیۀ و ال غربیۀشجرة المبارکۀ زی

 : هفت سنبله

 سال پار

 ای درون ظلمت زمین، در انتظار دانه

 و اینک این زمان هفت سنبله 

 به روی بوته

 ی صبور زیر آفتاب، هفت چهره

 سال دیگرش ببین

 (133: همان)شمار  هفتصد هزار و بی

ی بقره است که از تمثیل های  سوره 264ی  از ایهمضمون شعر که اشاره به رویش گیاهان در فصل بهار دارد، ماخوذ 

 .قرانی است
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مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اهلل کمثل حبۀ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۀ مأئۀ حبۀ واهلل یضاعف لمن یشاء 

 و اهلل و اسع علیم

 :ی شیطان سراچه

 ی شیاطین  اگر این کبود خاموش سراچه

 (431: همان)آراست  تن زهرگین به گلبرگ ستارگانش

الجن، شیاطین برای  3-3های  ی شیاطین، استعاره از آسمان است، طبق آیات متعدد قرآن کریم از جمله آیه سراچه

 .شوند ی شهاب رانده می کنند و به وسیله کسب خبر به آسمان رفت و آمد می

قال ما منعک ألّا »: کند لیس را خطاب میخلیل حاوی تحت تاثیر این آیه است آنگاه که خداوند اب« صالة»ی  در قصیده

 (42اعراف، )« خَلقتنی من نارٍ و خلقتَهُ من طینٍ. قال أنا خیرٌ منه. تَسجُدَ اذا أمَرت کَ

 وی قصیده را با سخن بشاربن برد آغاز می کند

 ابلیسٌ من نارٍ و آدمُ طینه

 والطین  ال یَسمُو سُموَّ النار

 یابد  خاک از برتری بر آتش تفوق نمی ابلیس از آتش است و آدم از خاک و

ها و اقتباسهای قرآنی، لذا فایده های زیبا شناختی را محقق ساخته و از به  شعر این دو شاعر پر است از تضمین

ترگشت و توانستند با جسارت و ژرف نگری و  اند، لذا شعرشان تاثیرگذارتر و قانع کننده کارگیری خطاب مستقیم اجتناب ورزیده

مختصر دغدغه های وجودی و عام دوران معاصر دست به تغییر زنند، لذا از رویارویی با قدرت ها و ارزشهای حاکمی که با  بیان

هایی که  گاهی به رمزهایی تکیه می کردند تا برایشان بیان اندیشه ها و دغدغه. شان سازگاری نداشت پرهیز نمودند ایدئولوژی

 .دارند، ممکن گردد

اند  شان موفق بوده ة دینی شعر مورد توجه این دو شاعر بوده و گاه در تضمین های شعری که حوزهشایان توجه است 

 . شدند و تضمین بار اضافی بر متون بوده است گشت و گاه هم به توفیق نائل نمیطوری که تضمین جزء بافت متون آنها می

 گیرینتیجه -3

زبان و . از عوامل اصلی میل شاعران به جهان اسطوره استهای اسالمی های سیاسی و اجتماعی در سرزمینانگیزه

زبان فارسی نیز از . به فضل دین مبین اسالم، به ویژه قرآن حکیم یکی از زبانهای پردامنه و بزرگ دنیا شده است ،ادبیات عربی

و نشیبهای فراوانی را پشت  ادبیاتی دیرینه و بسیار وسیع برخوردار است؛ هرکدام ادوار مختلف و گوناگونی را طی کرده، فراز

ادب عربی وفارسی در دوره معاصر از . سر نهاده، تا به دوره معاصر خود یعنی همان دوره ای که مد نظر ماست، پا گذاشته است

شعر برآمده از احساسات لطیف شاعر است که به صورت واژه ظهور می . بزرگان بیشماری در شعر و نثر سود برده و می برد

ف و احساسات شاعر با توجه به موقعیت و شرایط بیرونی تحدید می گردد آنگاه که شرایط اظهار احساسات دشوار عواط. یابد

شاعران معاصر گاه خود را در شرایط دشوار سیاسی ا اجتماعی و گاه در فضایی می . باشد ناگزیر زبان شعر، نمادین می گردد

شاعران معاصر با درک عمیق . ند و بدین رو به رمزگوئی روی می آورندیافتند که مخاطبان آنان از درک مرادشان عاجز بود

خود به تجزیه و تحلیل وقایع و حوادث موجود در جامعه می پردازند و با ریشه یابی فاجعه ها و مصیبت هایی که گریبانگیر 

آنان با توجه . صه پیکار می گردندبرای براندازی بنیان ظلم و زور، با سالح سخن وارد عر. قشر ستم دیده  جامعه گردیده است

به اختناق حاکم  بر جامعه و فرمان روایی استبداد که آزادی بیان را از مردم سلب می کند، برای بیان مقصود خود به رمز و 

 .پناه می برند تا مگر گوش شنوایی صدایشان را بشنود و جوانمردی به خود تکانی دهد یا علمی در دست گیرد.. .نماد و

آنها پیوند عمیقی با ادبیات واسطوره و نیز . سرشک وخلیل حاوی بسیار چشمگیر است. اب اسطوره ها در شعر مبازت

تا  جایی که  باورها، اساطیر و رخدادهای مهم  در آیینه  اشعارشان . تضمین های قرآنی ودیدی وسیع  نسبت به آن دارند

نهای  پاک و وارسته، فراتر  از  زمان ومکان در شعرشان جلوه ای هر دو به  انسان عشق  میورزند و انسا. منعکس  میشود

سرشک وحاوی دیدی بدبینانه نسبت به زندگی و وضعیت موجود دارند وروحیه یاس بر آن دو غالب .م. اسطوره ای می یابند

است که موفق  سرشک موجودی ناکام.قنوس یا اسطوره رستاخیزی در شعر م.سرشک بیشتر از حاوی است.است اما نومیدی م
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سرشک هرچند که اسطوره . به نجات مردم خویش نمیشود وخبر های مسرت بخش برای دوستان خود به ارمغان نمی آورد،م

را در آغاز برای بیان مقاصد انقالبی خود بکار میگرفت اما طولی نکشید که یاس بر او غالب شد،شعرهایی که در آن از 

در این برهه از زندگی بدلیل عدم تحقق آرزوهای حماسی شاعر در .ن دوران استناکارآمدی ققنوس سخن میگوید حاصل ای

 .جامعه ققنوس را سرزنش میکند ودر واقع ققنوس انعکاس این نومیدی شاعر است

اما حاوی در شعر خود ضمن اعتراف به ناکارآمدی عاذر هنوز بارقه های امید را در دل خود دارد،شاعر با کاربرد این 

ه از دردهای خود ومردمش برداشته است وبه این وسیله آنان را از عقب ماندگی و بردگی بسوی آزادی وخالقیت اسطوره پرد

هر دو شاعر از اسطوره ها بویژه اساطیر .سوق میدهد، شخصیت اسطوره ای او آثاری از ژرف نگری های شاعر را با خود دارد

 . استفاده نموده اند اما با دو رویکرد متفاوت رستاخیزی ونجات بخشی در بیان نابسامانی های اجتماعی
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 المصدور فثهندر کتاب  ر زبان عربی بر ساختار افعال مرکب فارسییتأث
 قاسمی فرزانه حاجی

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان

 آبادی سمیه کاظمی نجف  

 اناستادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفه

 چکیده

خ به راحتی وارد ساختار واژگان زبان شده و واژگانی یاست کلمات عربی در طول تار  بیینکه زبان فارسی، زبانی ترکیبا توجه به ا

ن اساس پژوهش حاضر سعی یبر ا .است افتهیای  ژهیده در ساختار فعل مرکب زبان فارسی نمود وین پدیا. است آوردهد ینو پد

های  سه با فعلیزان کاربرد آن در مقایو م« المصدور هنفث»های به کار رفته در کتاب  تعداد فعل)ها  ز دادهبا استفاده ا  نموده

« نفثۀ المصدور»میزان تأثیر پذیری کتاب  ،و نمودارهای آماری( است ل بودهیهای عربی دخ واژه مرکبی که در ساختار آن ساخت

واژگان فعل مرکب فارسی به نمایش  ساخت ةژه در حوزیفتم از زبان عربی به وهای نثر مصنوع قرن هکی از نمونهیرا به عنوان 

ه بر یهای مرکبی که م لف کتاب از آن بهره جسته، با تک ن رو نگارندگان پژوهش حاضر با بررسی و مداقه در فعلیزا. گذارد

 . اند ربی تشکیل شده، پرداختههای مرکبی که بخش اول آن از کلمات ع ن  فعلیلی به بررسی و تببیفی ا تحلیروش توص

د و مصدر میمی و اسم فاعل مجرد و مزید و اسم ین پژوهش آن است که مصادر ثالثی مجرد و مزین دستاوردهای ایتر از مهم

وارد « المصدور هنفث»های مرکب فارسی کتاب  ر فعلز اسم مفرد، جمع، اسم آلت و اسم مکان در ساختایمفعول مجرد و مزید و ن

های ترکیبی  ن فعلیدست آمدهچن های آماری به طبق داده. است  ر زبان عربی قرار دادهیرا تحت تأث آناخت واژگان شده و س

ر ساخت یگیرد که تحت تأث های دیگری در برمی برابر آن را فعل 3اند و تقریبا  درصد از افعال کتاب را به خود اختصاص داده 49

 .واژگان زبان عربی قرار ندارد

 .زبان عربیدستور زبان فارسی، دستور ، مرکب المصدور، ساختار فعل همحمد زیدری نسوی، نفث: هاکلیدواژه

 مقدمه

به ویژه عرب بوده و به دنبال آن زبان فارسی نیز مسیر  های دیگر های مختلف تاریخی تحت تأثیر ملت ملت ایران در دوره

زبان عربی تحت تأثیر عوامل مذهبی، سیاسی و »در حقیقت  .سترشد و بالندگی خود را در آمیزش با زبان عربی طی نموده ا

: 4933فرشیدورد، )« اجتماعی، بیش از هر زبان دیگری در فارسی تأثیر کرده، و به آن لغت و ترکیب و جمله وام داده است

پذیرش دین اسالم از . شود و محدود به روابط تجاری ا بازرگانی می گردد میزبانانبهپیشازاسالمبر ارتباط ایرانیان با عرب(. 62

است که  4در واقع این تماس زبانی. سوی مردم فارسی  زبان ایران و اهمیت دادن به قرآن و حفظ آن بر تحکیم این پیوند افزود

 .گذارد تحوالت ادبی را در هر زبانی به جا می

و  ها شت که بارزترین آن حضور واژهآن در زندگی روزانه مردم تأثیراتی را به همراه دا حضورآشنایی با زبان عربی و 

. توان شاهد بود میزان این تأثیرپذیری را در آثار ادبی به جا مانده از گذشتگان می .های عربی در متون ادبی فارسی است عبارت

ات فارسی و ادوار گوناگون تاریخ از لحاظ واژگان، جمالت، مضامین و مانند آن نفوذ زبان و ادبیات عربی در ادبیبررسی نثر فنی 

 .دهد میتر نشان  اش از زبان عربی را با وضوحی بیش گیری وام نیز

در نیمه . شوند تر به کلمات دینی محدود می تری در متون نظم و نثر وجود دارد و بیش های عربی کم تا اوایل قرن پنجم واژه

کاربرد کلمات و عبارات عربی نزد شعرا و  دوم قرن پنجم با اهمیت دادن به تدریس علوم دینی که اساس آن زبان عربی بود،

ای که به جز حروف اضافه و  نویسندگان رو به افزایش نهاد تا جایی که در قرن هفتم و دوازدهم به اوج خود رسید به گونه

 (. 33ا 61: 4966خطیبی، )های ربطی با ساختار فارسی در نثر چیزی باقی نماند  فعل

اش از  فارسی در طول تاریخ مراحل متعددی را به خود دیده است و بنابر میزان تأثیرپذیریهمان طور که گفته شد نثر        

 :ها اشاره خواهد شد کلمات و جمالت عربی به انواع مختلفی تقسیم بندی شده که در زیر به آن

                                                           
1Language Contact
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ت که کاربرد ترین ویژگی این سبک از نثر فارسی در این اس مهم: منثر مرسل قرن سوم و چهارم و نیمه قرن پنج-4

   .های فارسی آن بیش از عربی است واژه

این دوره از تاریخ نثر ادبی گامی به سوی فنی شدن برداشته، اطناب : نثر بینابین اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم -2

   .نثر فنی، در قرن ششم -9 .گویی و استشهاد به آیات و احادیث در آن رونق یافته است

  .ن هفتمنثر مصنوع در قر -1

به عنوان اثری ادبی و گرانقدر در « نفثۀ المصدور»در این مقاله سعی خواهد شد پس از بررسی نثر قرن هفتم و نثر کتاب      

های مختلف ترکیب شده  نثر فنی و مفهوم فعل و یکی از پرکاربردترین انواع آن یعنی فعل مرکب در دستور زبان فارسی، گونه

های آماری بحث و  ختار آن واژگان عربی به کار رفته، در این اثر ادبی با استناد به اعداد و نمودارهای مرکبی که در سا فعل

  . بررسی شود

 پیشینه پژوهش

گوناگونی بررسی  های نوشته شده است و متن آن را از جنبه« نفثۀ المصدور»تا کنون مقاالت بسیاری در خصوص کتاب 

توان بدان اشاره  که می هایی پژوهشاز جمله . است دستور زبانی پژوهشی صورت نگرفته اما در خصوص ساختار فعلی و کرده اند

بررسی »ازاحمدفاضل،« های معنایی در نفثه المصدور زیدری نسوی درآمدی بر سخن آرایی و ظرافت»: نمود عبارت است از

جریان سیّال ذهن و انعکاس آن در »نه دارلو، محمود رنجبر و محمدعلی خزا از «استانی در نفثه المصدورهای د بن مایه روایت و

احمد از « نقد و بررسی زیباشناختی نفثه المصدور»سید حامد موسوی جروکانی و مجید سرمدی، : نوشته« نفثه المصدور

 .امید ذاکری کیش، اسحاق طغیانی و مهدی نوریان: نوشته« تحلیل ساختاری زبان غنایی با تکیه بر نفثۀ المصدور»طحان، 

 ث و بررسیبح

 نثر فنی ـ ادبی قرن هفتم 

رود که الفاظ عربی بخش اعظم متون  با روی کار آمدن خوارزمشاهیان توجه م لفان به ادبیات عربی تا بدان جا پیش می

سبب این امر به . ماند دهد و از کلمات فارسی جز حروف ربط و بعضی از افعال چیزی باقی نمی ادبی را به خود اختصاص می

: 4933رستگار فسایی، )گردد  باز می« رواج ادبیات عرب میان طبقه درس خواننده»حشتناک مغول به سرزمین ایران و حمله و

 (. 131و  69ا  61

هایپیشین از حیث زبان و حتی قواعد ترکیبی دستور زبان فارسی بسیار فاصله داشت  قرنبر این اساس نثر قرن هفتم با نثر 

 (. 64همان، )« های چهارم و پنجم داشت دور کرده بود آن را از وضعی که در قرن»و 

در »باشد و  قرن هفتم در ادبیات فارسی به دلیل افزایش کاربرد واژگان و اصطالحات عربی، از اهمیت خاصی برخوردار می

، 4ج: 4966خطیبی، )« آید ترین ادوار به شمار می تاریخ تطور نثر فارسی، از نظر الفاظ و صنایع و تکلّفات و مختصّات فنّی، مهم

از نیمه دوم قرن پنجم »در این دوره زبان تازی قدرت خود را بر زبان فارسی بیش از پیش به عرصه نمایش گذاشت (. 433

سبکی که تقریبا دو قرن در . هجری، مقدّمات تحوّلی پدید آمد که از آغاز قرن ششم سبک نثر را از مرسل به فنّی مبدّل ساخت

 (.493همان، )« ق به سبک متکلّف و مصنوع پیوست.یافت و در پایان قرن هفتم هانثر فارسی ادامه 

های تاریخی مختلف به لفظ، شرایط را برای روی آوردن بیش  به عبارت دیگر، توجه رو به افزایش نثرنویسان در طول دوره 

ترین  ترین و ساده ربی، همراه با رواندشوارترین لغت ع»از پیش به سمت الفاظ عربی فراهم ساخت و به این ترتیب باعث شد 

ترین دلیلی که نویسندگان و شاعران را برآن داشته است تا با استفاده از  مهم(. همان)« کلمات فارسی، در نثر فارسی به کار رود

دن های عربی ارزش ادبی اثر خویش را باال ببرند و نثرشان متکلف وفنی خوانده شود آن است که آفری مفردات و عبارت

که زبان فارسی گنجایش آن را  های تازی امکان پذیر است در حالی تنها با استعمال واژه... های ادبی مانند سجع، جناس و صنعت

نثر فنی و متکلف فارسی از قرن ششم آغاز . آمیزند به همین خاطر هر دو زبان در یکدیگر درمی(. 93: 4913صفا،  )ندارد 

در نگارش آن به افراط از زبان و ادب عربی »ای که م لف  شود به گونه تکمیل می« المصدور نفثۀ»شود و در قرن هفتم با  می

 (.133رستگار فسایی، )« استفاده کرده است

 «نفثة المصدور»کتاب 
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 .آن توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است هایعربی با واژه  از جمله آثاری است که نثر آمیخته« نفثۀ المصدور»کتاب 

ن اثر ادبی گرانقدر، در قرن هفتم و متأثر از سبک نثرنویسی آن دوره به رشته تحریر در آمده است به این معنا که در نگارش ای

شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی منشی سلطان جالل الدین  .آن از واژگان و اشعار عربی بسیار بهره برده است

ق .ها 692در سال   قدر خود را پس از کشته شدن سلطان ان، این کتاب گرانخوارزمشاهی، آخرین حلقه سلسله خوارزمشاهی

ای دوستانه برای  برده به صورت نامه زمانی که در دربار سلطان مسعود شهاب الدین غازی، یکی از سالطین ایوبی، به سر می

 های سلطان با لشکریان مغول یهاودرگیر موضوع کتاب حول محور جنگ. (9، 3ج: 4963بهار، ) نگاشته استیکی از بزرگان 

، او در نگارش این کتاب. بوده نیز پرداخته شده است ها رو به رو که وی با آن هایی شرح سختی که به ضمن آن چرخد می( تاتار)

 . عربی است ها کلمات از فعل های مرکب بسیاری استفاده کرده است که جزء نخست آن گیری از ابیات عربی، عالوه بر بهره

 در دستور زبان فارسی ار فعل مرکبساخت

شریعت، )« کند داللت می( گذشته، حال، آینده)بر کار یا حالتی در زمانی معیّن »شود که  ای اطالق می بر کلمه« فعل»

: دسته دوم خود نیز شامل دو قسمت است. بسیط و غیر بسیط: شود فعل از نظر ساختمان به دو دسته تقسیم می(. 413: 4931

های منحصر به فرد زبان فارسی ترکیب سازی واژگان با یکدیگر  یکی از ویژگی. (31: 4939فرشیدورد، )مرکب  پیشوندی و

های  عربی که از زبان  برخالف زبان ست،ا  های ترکیبی زبان فارسی در شمار زبان»جهت رسیدن به معنا و مفهومی جدید است 

  ها کلمه یا اصطالحی در زبان فارسی برای این که از واژه.اساسی دارد  ،نقش[فارسی] باشد و ترکیب در این زبان اشتقاقی می

ترین  اصلی« فعل»(. 29: 4933احمدی گیوی، )« افزایند می  پیشوند یا پسوند و یا اجزایی به اول یا آخر آن جدید بسازند،

شود  به فعلی گفته می« ل مرکبفع»در دستور فارسی . شود موردی است که در دستور زبان فارسی با عنصری دیگر ترکیب می

های مرکب را  جزء اول فعل(. 423ا  423: 4963، 2خانلری، ج )مانند خراب ساختن « اند از دو کلمه مستقل ترکیب یافته»که 

 (. 31: 4939فرشیدورد، )گویند « فعلیار»و جزء دوم را « فعل کمکی»یا « فعل یاور»

ار دارای انواعی است که در زیر، بر اساس نیاز مبحث مورد نظر پژوهش، به فعل مرکب در دستور زبان فارسی از لحاظ ساخت

عربی با ساختار صرفی متفاوتی شایان ذکر است که در برخی از موارد در بخش نخست فعل مرکب، کلمات . شود ها اشاره می آن

به طور کلی ساخت . گردد ای مختلف بازمیه ثیرپذیری زبان فارسی از زبان عربی در دورهشوند واین امر به میزان تأ جایگزین می

. ا ترکیب عناصر موجود در زبان فارسی مانند نگاه کردن4: گیرد های مرکب در دستور زبان فارسی به دو شیوه صورت می فعل

را نیز  باید این نکتهساخت (. 13: 4933خویینی، . )مانند تلفن زدن« یار فعل»ا استفاده از عناصری از زبان بیگانه به عنوان 2

 (.494 :4963 فرشیدورد،) شوند هایدستوریفارسیراعهدهدارمی نقش هایعربیبهکاررفتهدرنثرفارسی خاطر نشان ساخت که واژه

 «نفثهالمصدور»های ترکیبی کتاب بررسی ساختار فعل

ها را بر  آن« صدورنفثه الم»های مرکب متأثر از زبان عربی به کار رفته در کتاب  پژوهشگران در راستای بررسی ساختار فعل

جامدات . اند های مختلف تقسیم نموده اساس نوع کلمه عربی در جزء نخست فعل ا یعنی جامد بودن و مشتق بودن ا به دسته

باشد  های مفرد و جمع؛ و مشتقات شامل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم آلت و صفت مشبهه می شامل مصادر و اسم

 :دان اشاره خواهد شدکه در زیر با ذکر نمونه ب

 .نمودم مبالغت می: فعل فارسی+ مصدر ثالثی مزید  .4

 .رجوع کردی: فعل فارسی+ مصدر ثالثی مجرد  .2

 .مُقام افتاد: فعل فارسی+ مصدر میمی  .9

 .محنت دید: فعل فارسی+ اسم مفرد  .1

 .مَعارک شده: فعل فارسی+ اسم جمع  .3

 .مَکمَن ساخته: فعل فارسی+ اسم مکان  .6

 .زندمنقار همی: فارسی فعل+ اسم آلت  .3

 .دارم غریب می: فعل فارسی+ صفت مشبهه  .3

 .واضح شد: فعل فارسی+ اسم فاعل مجرد  .3
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 .مُندَمِل شود: فعل فارسی+ اسم فاعل مزید .41

 .مخصوص شده: فعل فارسی+ اسم مفعول مجرد .44

 .مُحَجَّل گردانید: فعل فارسی+ اسم مفعول مزید .42

نفثۀ »های مرکب  های جامد و مشتق به کار گرفته شده در شکل گیری فعل برد واژهنمودار ستونی زیر میزان کار

 :دهد را نشان می« المصدور

 
 «نفثۀ المصدور»های مرکب  نمودار ستونی جزء همکرد در فعل (4-4)

 .های هر یک از موارد  ذکر شده همراه با میزان کاربرد آن در جدول های زیر آورده شده است نمونه

 هایفارسی مصادر ثالثی مزید عربی در فعلتعداد ( 4-4)

 فعل فارسی+ مصدر ثالثی مزید  عربی  ساختار کلّی فعل 

انطوا یافته است، مصابرت نمای، موافقت نماید، استماع نکرده، استعفا ن مایم،  افعال مستخرج شده

استغفار و اعتذار نمود، ارتکاب کردم، اجتناب ننمود، انتظام یافت، تقدیم رفتی، 

ثبات کرده، اختیار کرده، توقُّع کردن، انتظار بردن، استظهار بود، مراجعت کرده ا

نمود، توقّع نکند، تصوُّر کرده، در  است، تأملّی فرمایید، تقریر کرده، انحراف می

کردند، استیال یافت، انتقام کشید، تصوّر  نمودم، استکشاف می تعجّبم، مبالغت می

، التفات نماید، اعتصام کرده، استدالل کند، کرده، مشاهده کردم، ارتکاب کند

فرمود، اضطراب نمودم، مسابقتی نمایم،  کرد، استرقاق می تقدیم کرد، تفریق می

کردند، تمهید یافته بود، تعلُّق داشت، توکید پذیرفته،  اجتیاز ننماید، اتّفاق می

ر یافت، فرمود، اعتبا تقدیر رفته است، اعتبار کردن، تفویض فرمودند، ایراد می

مطالعه کردی، مشاهده کرده، تقریر خواهد کرد، إحاطت گرفته، تقدیم رفت، 

کشید،  انقطاع پذیرد، اختالل پذیرفته، انحالل یافته، تمکُّن یافته، تمنّی می

کرد، مشاهده کردی، اجتماع یافته بودند، تقریر کردن، تحریر کردن،  تحذیر می

تحصُّن نمای، تقریر رفته است، به  رود، ایجاز کردم، مشاهده کرد، تقریر می

تطویل انجامید، استماع فرموده است، اتّفاق افتاد، تمشیت یافت، تجربت رفتی، 

ترجیح ننهادی، انتقام کشد، تعجیل منمای، تأنّی و تثبت کار فرمای، إحاطت 

کشد، ایراد کردمی، معاینه دید،  گرفته، اکتفا نکرده، مُجاهَرت نموده، بإبرام می

کرده، انتشار گرفته بود، تغیّر گرفته است، حساب گرفته، اشتغال نمود، تقریر 
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 .ای،تمکّن یافت، تقدیم رفتی، اعتبار نیست، تسلیم کنم، تسلیم آید تجربه کرده

 33 تعداد افعال

 

: ارتند ازبه کار رفته اند به ترتیب میزانشان، عب«نفثۀ المصدور»های مرکب کتاب  مصادر ثالثی مزید که در ساختار فعل

بار و باب  3بار، باب افعال  3بار، باب استفعال  49بار، باب مفاعلۀ  41بار، باب تفعّل  23بار، باب افتعال  23مصدر باب تفعیل 

های مرکب فارسی  گیری فعل ترین استفاده را در شکل ها، مصدر ثالثی باب تفعیل و افتعال بیش با توجه به داده. بار 1انفعال 

 .   بی، داشته اندمتأثر از عر

 هایفارسی تعداد مصادر ثالثی مجرد عربی در فعل( 4-1)

 فعل فارسی+ مصدر ثالثی مجرد  عربی  ساختار کلّی فعل 

نماید، حکایت کند، روایت کند، سفر کند، خطر  قصد کرده، درج کنم، قیام می افعال مستخرج شده

کرده بود، طلوع کرد،  نماید، دَاللت کرده بود، ن زول کرده، قیام نمود، جمع

داد، طلب کردندی، قطع  زیادت گردانده، خالص یابم، قطع کرد، خَالص می

کردم، خراب کرده، مات گشته، خطر بود، قرار گرفته، ختم کرده، دالّ شد،  می

قطع نکنی، قصد کنیم، در حرکت آمد، قطع کند، حَشَم کرده بودند، قرار گیریم، 

رجوع کردی، بیقرار گرداند، حمل مکن، فرق کرد، ام،  قیاس کرده شود، قرار زده

کرد، طلب  شمرد، قناعت ننمودند، نشر کند، نصب می حرام گردانید، صَعب می

کنی، وفا کنم،  شمارم، مشقَّت نهاده، نقشی می کنند، نصب کرده، عجب می

خدمت کن، برقرار نیست، إلف گشته، عمل کند، قرار یافته است، قرار نیافته 

داد، رعایت نکرده بود، یقین دانسته، بسمع رسیده باشد، عبارت  است، حضور

 (.1)[است]، بیخبر [داد]کند، إلف گرفته، مهلت  می

 63 تعداد افعال

 

اند را برشماریم به  های مرکب فارسی دخیل بوده گیری فعل اگر بخواهیم اوزان مصادر مجرد عربی پرکاربرد که در شکل

 :ترتیب ذیل است

 3و مصدر بر وزن فِعالَۀ  3مصدر بر وزن ف عُول،  1ل، مصدر بر وزن فِعْ 2وزن فَعَل، مصدر بر  41ل، وزن فَعْ مصدر بر 43 

تر  بیش« لفَعْ»با در نظر داشتن ارقام ارائه شده مصدر مجرد بر وزن . اند های دیگر آمده مصدر بر وزن فَعال و بقیه مصادر بر وزن

 .از سایر اوزان استعمال شده است

 هایفارسی تعداد مصادر میمی عربی در فعل( 4-9)

 فعل فارسی+ مصدر میمی  عربی  ساختار کلّی فعل 

 (.2) مَحَطّ شده، مُقام افتاد افعال مستخرج شده

 9 تعداد افعال

 

را به « نفثۀ المصدور»نمودار زیر میزان هریک از مصادر به کار رفته در افعال مرکب فارسی متأثر از عربی در متن کتاب 

 :دهد صورت درصد نشان می
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 ی مرکبها اررفته در فعلک به جامداتنمودار کمّی  (4-2)

ترین  ، بیش24با توجه به درصدهای ارئه شده در نمودار کمّی باال، از بین مصادر استعمال شده، مصدر ثالثی مزید با درصد 

های  درصد در شکل گیری فعل 4در نهایت مصدر میمی با درصد و  41کاربرد را داشته است و بعد از آن مصدر ثالثی مجرد با 

 . مرکب فارسی متأثر از واژگان عربی نقش داشته اند

 هایفارسی تعداد اسم مفرد عربی در فعل( 4-1)

 فعل فارسی+ اسم مفرد عربی  ساختار کلّی فعل 

کردم،  ودم، نصیحت میوَداع فرمود، خریطه کشی کرده، مَظِنَّه بود، وصیَّت کرده ب افعال مستخرج شده

 .عُظمَی ندارد، محنت دید

 3 تعداد افعال

 

 هایفارسی تعداد اسم جمع عربی در فعل( 4-0)

 فعل فارسی+ اسم جمع عربی  ساختار کلّی فعل 

 .مهالک گشته، مَعارک شده افعال مستخرج شده

 2 تعداد افعال

 

 

 

 هایفارسی تعداد اسم فاعل مجرد عربی در فعل( 4-1)

 فعل فارسی+ اسم فاعل مجرد عربی  ار کلّی فعل ساخت

شد، راضی  واجب بینم، واجب داشته است، ظاهر کردی، حامی و حارس می افعال مستخرج شده

شده، قانع گشته، غافل گشتند، واضح شد، عاجز آیند، باعث شود، غالب گشت، 

، (1) الزم گشت، ظهور یافته، قابض شده، خالی مانده، واجب بود، واجب داشت

کردند، فارغ نگشتم، حاصل  واجب دیدند، غالب گردانیده بود، واقع شد، باطل می

شده است، ظهور یافته بود، واجب داشتند، واجب شمردند، ظاهر گردانید، 

شمردم، زایل گردانیدن، جایز شمرد، الزم نیست، الزم  حاصل شد، واجب می

 (.2) [است]خواهد شمرد، غافل گردانید، غافل 
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 11 افعال تعداد

 

 هایفارسی تعداد اسم فاعل مزید عربی در فعل( 4-5)

 فعل فارسی+ عربی  مزید اسم فاعل ثالثی ساختار کلّی فعل 

مُتَبشِر گردد، متغافل شده، متشاغل گشته، مُندَمِل شود، منتظر است، متصوّر  افعال مستخرج شده

بودند، متموِّل و متجمِّل است، مُعاف فرمود، مُغنی بود، مُنثَلِم گشته، محیط شده 

 .(2) متوجّه شدم ،شدند

 41 تعداد افعال

 

 هایفارسی تعداد اسم مفعول مجرد عربی در فعل( 4-3) 

 فعل فارسی+ اسم مفعول مجرد عربی  ساختار کلّی فعل 

، مستور بود، معلوم نیست، مندوب شدم، مشغول شده، (9) مدروس شده افعال مستخرج شده

گشته، موعود بوده، محظور است، مهجور شده است،  محجوب شد، مهجور

س گشته، منسوخ شده، مخصوص شده، منسوخ گشت، مشغول ناشده، ومدر

 .مغرور نباید شد

 43 تعداد افعال

 

 هایفارسی تعداد اسم مفعول مزید عربی در فعل( 4-3)

 فعل فارسی+ اسم مفعول ثالثی عربی  ساختار کلّی فعل 

یّن گشته، متبدّل شده، معیّن شده است، مُنطَوی است، مُستغرق گرداند، متع افعال مستخرج شده

مُبتلی شده، متأثّر شود، معوَّق شده، متعذِّر گشت، مُدَّخَر است، مُبتلی شده، 

ممتاز گشته، مبدَّل گردانید، مُسجَّل کرده است، مُمَهَّد گشته بود، منهدم شد، 

د، مُستولی گردیده بود، مبدَّل مُجتمع نگشتند، مصمّم گردانید، محکَّم کنن

گردانم، مُحَجَّل گردانید، مُتَّسَعی بود، مجرّد کرده  گشته، مُزَیَّف بود، معطَّر می

بود، مُولَع گردانیده بود، مُنجَلی گردد، متأکّد شده، مبدّل گردانند، مُستغرق شد، 

بودند، متکثّر است، مکدّر بود، م کّد کرده، موظّف گردانید، مُشفق و مُعتنی 

 [.است]، متفرّق [داد]مُنهدم شده، مضمحل شود، مُباح گشتست، 

 14 تعداد افعال
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 های مرکب کار رفته در فعل نمودار کمّی مشتقات به( 4-9)

و اسم مفعول مزید به یک   های فاعل و مفعول، اسم فاعل مجرد  کنیم از بین اسم که در نمودار کیفی باال مشاهده میطور  همان

های مرکب استعمال شده اند و اسم فاعل مزید با اختالف یک درصد کمتر از اسم مفعول مجرد به کار  گیری فعل زه در شکلاندا

 .  رفته است

 هایفارسی تعداد اسم آلت عربی در فعل( 4-45)

 فعل فارسی+ اسم آلت عربی  ساختار کلّی فعل 

 .زندمنقار زندمخلب،همی همی افعال مستخرج شده

 2 فعالتعداد ا

 

 هایفارسی تعداد صفت مشبهه عربی در فعل( 4-44)

 فعل فارسی+ صفت مشبهه عربی  ساختار کلّی فعل 

 .دارم نبیه شود، صحیح نباشد، غریب می افعال مستخرج شده

 9 تعداد افعال

 هایفارسی تعداد اسم مکان عربی در فعل( 4-41) 

 فعل فارسی+ اسم مکان عربی  ساختار کلّی فعل 

 .مَکمَن ساخته فعال مستخرج شدها

 4 تعداد افعال
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 های مرکب کار رفته در فعل نمودار کمّی دیگرمشتقات به(4-1)

در « نفثۀ المصدور»های مرکب کتاب  نمودار باال گویای درصد اسم مکان، اسم آلت و صفت مشبهه به کار رفته در جزء اول فعل

با توجه به درصدهای ارائه شده در تصویر فوق، صفت مشبه و اسم . است( فعولاسم فاعل و اسم م)مقایسه با دیگر مشتقات 

های مرکب این متن ادبی نقش  درصدی در ساخت فعل 4درصدی به طور یکسان و اسم مکان با سهم  2آلت با داشتن سهم 

 .داشته اند

ایم و نسبتشان را به کل  مودار قرار دادهها را زیر ن آن« نفثۀ المصدور»های مرکب در کتاب  بندی فعل پس از بررسی و دسته

های مرکب متأثر از زبان  برابر فعل 3های فارسی استعمال شده توسط نویسنده  تقریبا فعل. ایم کار رفته سنجیده های به فعل

 . عربی است است

 
 «نفثۀ المصدور»کار رفته در  های مرکب به نمودار کمّی فعل(4-3)

 های مرکب فعلدر ساختار « فعل یاور»بررسی 

در این قسمت . گویند« فعل یاور»در تعریف فعل مرکب گفته شد که از دو بخش مستقل تشکیل شده است که جزء دوم آن را 

را بر اساس تقسیم بندی انجام شده به « نفثۀ المصدور»های مرکب متن کتاب  های به کار رفته در فعل«فعل یاور»از پژوهش، 

 .ترین  کاربرد بررسی خواهیم نمود ترین کاربرد و کم ترتیب بیش

استعمال « کردن»به دلیل ترکیب شدن با جزئی دیگر، معنای مستقل خود را از دست داده و به معنای « ساختن»فعل معین 

تر همراه اسم  رود بیش زمانی که به عنوان فعل معین فرعی در کالم به کار می« شدن»فعل (. 323: 4961همایونفرخ، )شود  می
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در جاییکه برای « »گردیدن»و « گشتن»فعل یاور (. 336همان، )گردد  یا اسم مفعول وصفت مشبهه فارسی استعمال میفاعل 

« کردن»فعل معین (. 314همان، )کار می روند در حالی که معنای مستقل خود را ندارند  نیاز است، به« مجهول کردن فعل

و فعل ( همان)شود  شود و دیگر معنای انجام دادن از آن استنباط نمی میاستفاده « معاونت در صرف افعال مرکب»تر برای  بیش

 (.313همان، )دهد  می« کردن»های مرکب معنای  در فعل« نمودن»یاور 

 «نفثة المصدور»های مرکب کتاب  تعداد فعل یاورها در فعل(4-49)

 تعداد «نفثة المصدور»های مرکب  یاور در فعل فعل «فعل یاور»نوع 

، نکند، (2) ، کرده است(1) ، کردن(41) ، کرده(9) رده، کردمنک کردن

، خواهد (1) ، کردی(2) کرد ، می(3) ، کرد(3) ، کند(9) کردند می

، (9) ، کرده بود(9) ای، نکرده بود، کنم کرد، نکرده، کردمی، کرده

 کرد، کنند ، نکنی، کنیم، کرده شود، مکن، می(2) کردم کردندی، می

 .کند، کرده بودم میکنی، کن،  ، می(2)

39 

، ناشده، (3) ، شد(3) ، شود(2) ، شده است(43) ، شده(9) شدم شدن

 .،است(2) شد بودند، شدند، می
93 

نمودم،  نمود، می ، ننمود، می(1) ، نمود(2) ، ن مایم(9) ، نماید(2) نمای نمودن

 .، نهاده(2) نماید، ننمودند نمودم، ننماید، منمای، نموده، می

22 

 15 .، گشته بود، نگشتند، گشتست، گشتند، نگشتم(1)، گشت(44) گشته نگشت

 ، گردد(2) گردانم، گردانیده بود ، گردیده بود، می(3) گرداند، گردانید گرداندن

 .، گردانند، گردانیدن، گردانده، گرداند(2)
43 

 41 .، ام، نیست(41) است استن

 45 .، بوده، نیست،  نباشد(2) ، بودند(3) بود بودن

 3 .، یافته بود، یافته، یافته بودند(3) یافته است، یافت یافتن

 3 .دارم ، داشتند، ندارد، می(1) داشته است، داشت داشتن

 1 .شمارم شمرد، می شمردم، می خواهد، شمرد، شمردند، می شمردن

 1 .،فرمود(2) فرمود، فرمای فرمود، فرمودند، می فرمایید، می فرمودن

 0 .، گرفته بود، گرفته است(9) گرفته گرفتن

 1 .کشد کشید، کشد، می کشید، می کشیدن

 1 .داد، دهد ، می(2) [داد] دادن

 1  .رود ، رفته است، می(2) رفتی رفتن

 9 .بینم، دیدند، دید دیدن

 9 .یابم، یافته است، نیافته است یافتن

 9 .، پذیرد(2) پذیرفته پذیرفتن

 9 .، گیریم(2) گرفته گرفتن

 1 .(2) زند همی زدن

 1 (.2) افتاد افتادن

 4 .آید آمدن

 4 .انجامید انجامیدن
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 4 .بردن بردن

 4 .رسیده باشد رسیدن

 4 .ام زده زدن

 4 .آمد آمدن

 4 .ساخته ساختن

 

در کنار یکدیگر توأم  را« نفثۀ المصدور»های متفاوت در متن  سازد که کاربرد فعل یاور نمودار ستونی زیر این امکان را فراهم می

 . با ذکر تعدادشان شاهد باشیم

 
 های مرکب کار رفته در فعل نمودار ستونی فعل یاورهای به(4-6)
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 یاورها نمودار کمّی پرکاربردترین فعل( 4-3)

، با «تن، بودنشدن، نمودن، گشتن، گرداندن، اس»یارهای  از بین پرکاربردترین فعل« کردن»یار  بر اساس نمودار کمّی باال فعل

، به خود اختصاص «نفثۀ المصدور»های مرکب متأثر از زبان عربی در کتاب  ترین بخش را در ساختار فعل درصد، بیش 46سهم 

 . داده است

 نتیجه گیری

فارسی  ترین زبانی که ادب زبان عربی اصلی. ها در تعامل و داد و ستدهای واژگانی بوده است از دیرباز زبان فارسی با دیگر زبان

های  مشخص نمودن میزان این تأثیرپذیری در دوره. ترین تأثیر را پذیرفته و متقابال بر آن تأثیرگذار بوده است از آن بیش

« نفثۀ المصدور»کتاب . بودهای عربی در آثار ادبی گذشتگان امکان پذیر خواهد  مختلف تاریخی تنها با بررسی واژگان و عبارت

گیری  های عربی به طور چشم های نثر فنی در قرن هفتم از واژه اثر ادبی ارزشمند و یکی از نمونهزیدری نسوی به عنوان یک 

های ترکیبی به این ترتیب  های آماری جمع آوری شده، میزان واژگان جامد عربی به کار رفته در فعل طبق داده .وام گرفته است

درصد؛ و در خصوص کلمات مشتق  4درصد و مصادر میمی با  41درصد، مصادر مجرد با  24مصادر ثالثی مزید با : باشد می

درصد و اسم مفعول مجرد  9درصد، اسم فاعل مزید با  41فاعل مجرد و اسم مفعول مزید هر یک با   اسم: عربی این چنین است

ی مزید و از بین از میان کلمات جامد، مصادر ثالث. اند های مرکب این اثر ادبی سهم داشته درصد، در شکل گیری فعل 1با 

در این  های آماری انجام شده بررسی. اند ترین سهم را از آن خود کرده مشتقات اسم فاعل مجرد و اسم مفعول مزید بیش

های این اثر را تحت پوشش خود قرار داده  درصد فعل 49های مرکب فارسی متأثر از واژگان عربی  پژوهش نشان دادند که فعل

های فارسی تأثیر پذیرفته از ساختارهای صرفی عربی،  برابر ترکیب 3ال فارسی استفاده شده حدود به عبارت دیگر، افع. است

باشند و این عدد بازگوی این نکته دستوری است که زیدری نسوی با توجه به شرایط ادبی حاکم بر آن دوره، حالت تعادل را  می

ن حال، بسیاری از ساختارهای فعل مرکب آمده در این اثر، امروزه با ای. های عربی نثر خویش رعایت کرده است در استعمال واژه

 .کاربردی در دستور زبان فارسی ندارد

***** 
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 کرمانی یقصة گل و نوروز خواجو درهای قهرمان خویشکاری

 (شناسی والدیمیر پراپ بر اساس نظریة ریخت)
 هادیان منصوره حاجی

 (لالمل واحد پردیس بین)گاه فردوسی مشهد دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانش

 دهیچک

 یادب یهاهینظر یراه را برا ،ییبارز روا یهایژگیمهم با و یی، از جمله آثار غنایکرمان یاثر خواجو ،«گل و نوروز» یمثنو

ل و یتحل یهاوهیاز ش یکیتواند ی، م.(م4333) یر پراپ روسیمیروش والد. ق باز کرده استیسه و تطبیمقا متأخر، آزمون،

ۀ کنش یوه پراپ، که اساسش را بر پاینوشتۀ حاضر با بهره گرفتن از ش. باشد یفارس یات داستانیدبا یشناسختیر یبندطبقه

ق ین تحقیا یو اساس یۀ علمیه، فرضین نظریق قصه با ایتطب. پردازدیل قصۀ گل و نوروز میها گمارده است به تحلتیشخص

ارائه شدة روش پراپ  یهایشکاریشخاص قصه با خوا یهاو کنش ییت است که چه میزان جابجاین اهمیاست که نشانگر ا

های مبارزه،  خویشکاری. ن مدعا استیدهنده و گواه ان قصه، نشانیموجود در ا یاصلی و فرع یشکاریخو 23. هماهنگ است

 م شده است و روندیتقس یت اصلیشخص 3ن یر و تکرارشوندة قصه هستند که بیناپذییعناصر جدا ،پیروزی و حل کار دشوار

-را طی می (کار دشوار ا حل کار دشوار) و( پیروزیمبارزه ا )صه از طریق هر دو عملکرد عبور از آرامش به اوج فاجعه با بسط ق

 .کنند

 . ، نظریۀ پراپ، قصه گل و نوروزیشناسختیر :هادواژهیکل 

 مقدمه

از این منظر تطبیق یا مقایسه منبعی سرشار . دآورها، دستاوردی را برای مطالعۀ ارتباطات متقابل فراهم میکاوش در بستر قصه

یابی به حقایق های مختلف و متنوع فرد مقایسه و تطبیق را راهی برای دستاز منابع معرفت بشری است؛ انسان در بررسی

از از محورهای بنیادی مطالعات ادبی امروز، مطالعۀ متون ادبی کهن . های پژوهش خود برگزیده استاصیل مربوط به حوزه

پردازند یکی از مواردی که امروزه پژوهشگران به آن می. گرددپردازان متأخر است که مایه پویایی این متون میدیدگاه نظریه

ساختار یعنی نظام؛ در هر نظام همۀ اجزا در ارتباط با یکدیگر و کارکرد هر جزء وابسته به کل نظام ساختار متون ادبی است،

توان یک شیوة درک و را می (Structuralism)رکرد اجزا قابل درک نیست پس ساختارگرایی است؛ کل نظام بدون درک کا

 ( 3: 4963گلدمن، )توضیح دانست 

در چند دهۀ گذشته هیچ گرایشی نظری به اندازة نظریه اصالت ساخت و : و به این خاطر است که پراپ عقیده دارد که

های متعدد و مختلفی از طرق پژوهش( هفت ،4963پراپ، )« أثیر نداشته استساختارگرایی در علوم انسانی و علوم اجتماعی ت

های عامیانه توسط های آن پرداخته است از جمله گردآوری قصهبندی مقدماتی عامیانه و روایتگوناگون به بررسی و رده

را می توان برشمرد  (Anti Arnd) روش آنتی آرند صاحب نظر فالندی، ،ترین این روشهابرادران گریم و دیگر؛ یکی از معروف

 -الشعاع قرار داد نظریه فرمالیست روسیهای قبلی پژوهشگران را تحتاما پژوهشی که تمام پرداخت( 432: 4934ستاری، )

که ( م4323)« شناسی حکایتریخت»پراپ در کتاب . بود« شناسیریخت»، با عنوان (Veladimir Proopp)والدیمیر پراپ 

، ترجمه و چاپ گردید، با تجزیه و تحلیل ساختارگرایانه دورة جدیدی در بررسی «های عامیانهشناسی قصهتریخ»با عنوان 

 .ریزی نمودهای عامیانه در جهان پایهقصه

دهنده آن و مناسبات این واحدها با شناسی را به معنای توصیف حکایت بر اساس واحدهای تشکیلپراپ اصطالح ریخت 

ها را در سی و یک کارکرد سپس روایت قصه. برد و به یک نظام خویشاوند در آنها دست یافتایت به کار مییکدیگر و با کل حک

 . ها را در قالب یا شخصیت تعریف کرد، ساختارشناسی کرد و جریان قصه(خویشکاری)

« نوروز»سفر قهرمانی  است که.( ها 3قرن )های غنایی خواجوی کرمانی از مثنوی« گل و نوروز»دامنۀ تحقیق حاضر قصه 

 . خورددختر قیصر روم گره می« گل»شاهزاده ایرانی با عشق 
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شناسی پراپ بر قصه برگزیده است های سیر مراحل الگوی ریختپرسش بنیادین جستار حاضر نشان دادن همگونی و ناهمگونی

تاری قصه مزبور باشد و در راستای تواند پاسخگوی مراحل سیر روایی و ساخو این که تا چه اندازه مدل پیشنهادی می

پاسخگویی به این پرسش، نگارنده می کوشد تا نشان دهد که آثار ادبی فارسی بر اساس این الگو با وجود برخی شباهت ها و 

 .ها قابلیت بررسی تطبیقی را داراستتفاوت

دهد که آثار ادبی دیگر نشان میهدف و ضرورت این نوع پژوهش شناساندن نظام ساختاری سنتی ادبیات است و از سوی  

 . مندی استوار استفارسی در عین غنای مفهومی از طرح، برنامه و انسجام و بر پایه و زیربنای نظری و نظام

این نوشتار با بررسی ساختار صوری روایت گل و نوروز خواجوی کرمانی الگوی پژوهشی پراپ را در یک متن غنایی کهن 

سپس . گانه حرکت هدفمند ارایه شده است 3خالصه قصه همراه با شواهد شعری آن با دسته بندی  فارسی آزموده است؛ ابتدا

 .و در نهایت ساختار کلی حکایت ارایه شده است ها، نمودار حرکت قصهترکیب قصه، نمودارنماها و شخصیت

 پیشینه پژوهش

های همۀ اقوام ده است که این شیوه قابل تعمیم بر قصهپراپ این روش را دربارة قصه پریان روسی آزمود اما تحقیقات نشان دا

مستندی بر این تطابق است، ،های ایرانی چنان که گستره متعدد پژوهش های محققان با این روشهاست از جمله قصهو ملت

ابق این اثر خواجوی کرمانی را مط« گل و نوروز»اما در میان گسترة پیشینۀ این نوع پژوهش، تا کنون جستاری که قصه 

های ادب فارسی ساختار مورد تحلیل و بررسی قرار دهد نگاشته نشده است اما این شیوه و چگونگی انطباق آن بر سایر قصه

ابراهیم استاجی « شناسی قصه سیاوش بر اساس نظریه والدیمیر پراپتحلیل ریخت»بسیار مورد توجه قرار گرفته است از جمله 

شناسی شناسی پراپ با تکیه بر ریختهای قهرمان در نظریه ریختنقد توالی خویشکاری بررسی و»؛ (4932)و سعید رمشکی

شناسی شکل»؛ (4931)لو علیرضا نبی« خان رستمبررسی و تحلیل ساختار روایی هفت»، (4931)خاور قربانی« قصه از شاهنامه

 شناسی قصه جنگ مازندران،ریخت»، (4933)یفاطمه کوپا و نوشین رفیع« نامه بر بنیاد نظریه پراپسه داستان از گرشاسب

ریخت »، (4933)عصمت اسماعیلی و نیره نبی زاده« ریخت شناسی داستان های فرج بعد از شدت»، (4933)پوربهرام جاللی

، این پژوهش ها عالوه بر این که همگونی ها (4939)فائزه یوسف آبادی و همکاران« شناسی تطبیقی مقامه های فارسی و عربی

ناهمگونی های ساختار روایی اساطیر، قصه های پهلوانی و قصه های عاشقانه نظم و نثر ادبیات فارسی را بررسی می کند  و

 .خویشکاری ها و شخصیت های قصه، به ویژه قهرمان در قصه ها است،نشان دهنده انسجام، ساختار هدفمند روایی، حرکت

 روش پژوهش

مطالب مرتبط با این موضوع از . ای انجام شده استبه شیوة مرور متون و اسناد کتابخانهتحلیلی و  -این مقاله به روش توصیفی

میان منابع معتبر استخراج و با استفاده از این مطالب، به عنوان ادبیات پژوهش، معیارهایی برای توصیف، تحلیل و تطبیق به 

 .شناسی پراپ در بررسی ساختار و روایت قصه پرداخته استشیوه ریخت

 چارچوب نظری پژوهش

شناسی کتاب ریخت 4323بیشترین تالش خود را صرف پژوهش و تحقیق در فلکلورها نمود، در سال ( م4333)والدیمیر پراپ

های عامیانۀ روسی آغاز بندی قصهپراپ کارش را با طبقه. های پریان را منتشر کرد و آرا و نظریات خود را در آن بیان نمودقصه

ها، کارکردهای آنها ثابت و های متغیر در قصهها را بررسی نمود و دریافت که با وجود شخصیتابت و متغیر قصهکرد او عناصر ث

عمل یک شخصیت که بر حسب میران اهمیت آن در پیشبرد کنش تعریف »کند او کارکرد را چنین توصیف می. محدود است

ن کارکردها، او معتقد است، توالی کارکردها همیشه یکسان است و عالوه بر ثابت و محدود بود(. 36: 4939اسکولز، )« شودمی

کند و او تعداد کارکردها را به سی و یک مورد محدود می. های عامیانه از لحاظ ساختار به یک نوع متعلق هستندهمۀ قصه

گیرند که تری قرار مییاین سی و یک کارکرد در مراتب کل. شودمعتقد است در هر قصه تعدادی از این کارکردها آورده می

هر روایت ممکن است این سه وضعیت . شامل مراحل تدارک، پیدایش گرفتاری، جا به جایی، مبارزه، بازگشت و شناسایی است

آغازی، میانی و پایانی را در خود داشته باشد، معموالً وضعیت آغازی با تعادل و آرامش همراه است و با پیش رفتن حوادث، 

خورد و غالباً با دخالت شریر، تشویق و بحران در روایت به وجد دراین مرحله تعادل به هم میشود، لۀ پایانی میروایت وارد مرح
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رسد و روایت وارد مرحلۀ پایانی شده و تعادل و آرامش به آید، سپس با ورود قهرمان این بحران و عدم تعادل به پایان میمی

 .گرددحالت آغازین برمی

توان ساختار و بن مایۀ قصه را با آن خالصه کرد و الگویی به شوند و مینویسی میهای مشخصی فرمولا نشانهاین کارکردها ب

ها را های عامیانه، سایر قصهاین نگرش پراپ عالوه بر قصه. های متعددی را با آن بررسی و مقایسه نموددست داد تا بتوان قصه

ها، ها، روایتاین شیوه در انواع مختلف ادبی نظیر قصه. توان از نظرگاه او بررسی کردگیرد و هر نوع روایتی را مینیز در برمی

توان ترین واحد ساختاری، نحوة ترکیب، انسجام و روابط متقابل آنها میامکان ورود دارد؛ زیرا بامشخص شدن کوچک.. .امثال و

های سازای قصهپراپ کوچکترین جزء ». به کار گرفت ای پریان روسیبه شناخت ساختار دست زد، آن چنان که پراپ در قصه

نظر اهمیتش در پیشبرد قصه نامد و خویشکاری را به عمل و کار یک شخصیت از نقطهمی (function)پریان را خویشکاری 

 (.هشت:4936پراپ، )« کندتعریف می

 :کندپراپ هر خویشکاری را با یک عالمت اختصاری و با یک کلمه معرف مشخص می

، میانجی(A)، شرارت()، فریبکاری()، خبردهی()، خبرگیری()، نقض نهی() ، نهی()، غیبت ()صحنۀ آغازین 

، (F)، دریافت شیء جادو(€)واکنش قهرمان ،(D)کاری بخشنده، نخستین خویش()، عزیمت(c)، مقابله آغازین(B)گری

، (₨)، رهایی(pr)، تعقیب()گردد، قهرمان باز می(K)مشکل، رفع (I)، پیروزی(j)، داغ گذاشتن(H)، کشمکش(G)انتقال

، (T)، تغییر شکل(X€)، رسوایی(Q)، شناخته شدن(N)، حل کار دشوار(Ϻ)، کار دشوار(L)پایه، ادعاهای بی(O)ناشناخته

 (239: 4936پراپ،)، (X)های نامشخص، صورت(W)، عروسی(U)مجازات

 قصه گل و نوروز

است این مثنوی غنایی عاشقانه با  شناسانه، گزینش شدهبرای بررسی ریخت« گل و نوروز»قصه  چنان که در مقدمه اشاره شد

سازی در برابر خسرو شیرین نظامی، توسط کمالبرای نظیره( ق.ه 312)بیت، در بحر هزج مسدس محذوف یا مقصور  3912

 .، سروده شده است.(ها 633)« خواجو»متخلص به و « نخلبند شعرا»الدین ابوعطا محمود بن علی بن محمود کرمانی، ملقب به 

این بخش ضمن روایت قصه گل و نوروز، به بررسی ساختار قصه می پردازد تا همگونی ها و ناهمگونی های آن با نظریه 

شناسی این قصه هم بیشتر های قهرمان است در ریختبندی پراپ بر خویشکاریچون اساس رده. ساختاری پراپ تعیین گردد

های سی و یک گانه پراپ با توجه به روند عبور از آرامش به اوج فاجعه، چرخه خویشکاری. شوداین عنصر تأکید میبر 

 .شوندخویشکاری ها وحوادث در آنها از وقوع یک مصیبت تا ترمیم به هفت کارکرد مشترک تقسیم می

 های قهرمانشناسی قصه گل و نوروز بر اساس خویشکاریریخت

 А( تعادل اولیه قهرمان در این قصه)ازین وضعیت آغ -4

در (. 61:4936پراپ)شناسی بسیار مهم است شود، با وجود، این یک عنصر ریختاین صحنه یک خویشکاری محسوب نمی

شود که معرف اطالعات اولیه در ای ارایه میبرد و این صحنه به گونهها قهرمان در تعادل اولیه به سر میابتدای همه قصه

 .ها، فضا و مکان وقوع قصه استشخصیت خصوص

زیست و روز و شب ادامه از نسل ساسان می« پیروز»در روزگار باستان در سرزمین خراسان شاهی صاحب مقام و حکمت، به نام 

 .نسل خود را از خداوند خواستار بود

 که شاهی بود در ملک خراسان

 

 (234..).به عهد باستان از نسل ساسان

 
 مثالشی بینبودی از خدا

 

 ...جزین حاجت که باقی ماند آلش

 

                                                           
موسسه : ، گل و نوروز، به اهتمام و کوشش کمال عینی، تهران(4955)دین محمودخواجوی کرمانی، کمال ال: منبع استخراج ابیات. 4  

.تحقیقات فرهنگی، است که شماره ذکر شده کنار ابیات، شماره صفحه است  
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 به نذر از ایزد بی خویش و پیوند

 

 ( 26)جست فرزندنسب را روز و شب می

 
کند و شاه تمام همت خود را برای تربیت فرزند به به او هدیه می« نوروز»شود و خداوند فرزندی به نام دعایش مستجاب می

 .گیردکار می

 دادندز ناگه خادمانش مژده 

 شد از باغش شکفته نوبهاری

 

 که شه را چشم دولت برگشادند

 (26)پدید آمد زنسلش تاجداری

 
 به نامش خسروان نوروز خواندند

 افروزاز آن موسم درین قصر دل

 

 رخش را ماه مهرافروز خواندند

 (23...)به سلطانی برآمد نام نوروز

 
 .کرده می رسدرود و در مرغزار به کاروانی منزلاز قصر بیرون می .شاهزاده بزرگ شده و مدام آرزوی گشت و گذار دارد

 ای بودبه خوبی گوئیا مه پاره

 ز بهرش مکتبی ترتیب کردند

 چو از ایوان به صحرا کردی آهنگ

 وگر شبرنگ در میدان فگندی

 

 ...ای بودو یا خورشید در گهواره

 ...به فضل و دانشش ترغیب کردند

 رسنگبه جنبش در فتادی چند ف

 (23...)فلک را در خم چوگان فگندی

 

 دلش بگرفت روزی در شبستان

 

 (91.. ).زه کرد چون آهوی مستانکمان

 

 برهم خوردن تعادل  -1

نشان داده می (a1)این مانع که در نمودار پراپ با حرف . خوردافکنی اولیه قصه به هم میتوسط عاملی، تعادل قصه و یا گره 

که ضمن  (a1)ساز خویشکاری قهرمان هر قصه است ها مشترک و زمینهی است که در ابتدای همۀ قصهشود از عناصر متغیر

در  ()و نقض نهی  (R)نهی  (3€)های قصه با کارکردهای خبردهی و خبرگیری ارایه اطالعات اولیه در مورد شخصیت

 .کندصورت دوتایی عمل می های بخش مقدماتی قصه بهاین خویشکاری. نمایدکارکردهای پراپ برابری می

 

 

 

 

 

 

 (91: 4933پور،جاللی)                                                                

 

 به رسم بار ساالران امیری

 بساط افکنده و مسند نهاده 

 

 ... سرا پرده زده بر آبگیری

 (91)چو گل بر سبز مسند تکیه داده

 
 .اروان را مالقات کرد، نام و نسب و دلیل خیمه زدن او را پرسیدشاهزاده نوروز وقتی بزرگ ک

 بفرمودش که بنشین ای جوانمرد

 بدینجا کی رسیدی خیر مقدم

 

 ... چو مه سیار و چون گردون جهانگرد

 (94)چه دیدی از شگفتیهای عالم 

 

 صحنة آغازین

 

 خبرگیري

 

 نهي

 

 فریبکاري

 
 خبردهي

 

 نقض نهي

 

 همدستي

 

 غیبت
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نهی پیرکار آزموده برای گام برداشتن کند و قصه عشق خود را و همچنین افروز کشمیری معرفی میبزرگ کاروان خود را بخت

 .گویددر این راه را برای شاهزاده نوروز باز می

 افروز کشمیریست ناممجهان

 بپرسیدن ز پیری کار دیده

 

 ...فراخای جهان پیموده گامم

 (92)ز دست دهر شربتها چشیده 

 
 که ای جاسوس احوال نهانی

 جوابم داد کاین در سفتنی نیست

 ن معنی نجوییهمان بهتر که ای

 که قیصر درحرم دارد نگاری

 

 بگو زین قصه با من آنچه دانی

 چه گویم کاین حکایت گفتنی نیست

 ...وگر جویی به ترک خود بگویی

 (99)پری دختی چو خرم نوبهاری

 
رمیشنود آرام و قرار از دلش رخت بافروز کشمیری میدختر قیصر روم را از زبان بخت« گل»شاهزاده نوروز که وصف 

 .کندافروز وصف گل و شرایط دشوار وصال گل برای شاهزاده نوروز را بیان میبخت.بندد

 پدر چو نیست از دختر گریزش

 به عالم درفکنده است این فسانه

 که در این کوه سرکش تیره جایی است

 به ایوانم کسی سربرفرازد

 

 ...وزو یک دم جدایی در ضمیرش

 برآورده است نقشی از میانه

 ...ا آتش افشان اژدهایی استدرآنج

 (93)که آن مار سیه را صید سازد

 
که عشق . بیندهنگام طلوع صبحی در میان خواب و بیداری، دو مرغ سبز را می. خواب از چشم شاهزاده رخت بربسته است

 .کنندشاهزاده نوروز به گل، سختی راه وصال و عاقبت این عشق را نجوا می

 دیدندچو شر را همچو نرگس خفته 

 به سوی گل بود پیوسته رایش

 

 ( 12)زبان سوسن صفت بیرون کشیدند

 ... زند پر همچو بلبل در هوایش

 

 بسی بیند جفا زین مار نه سر

 ولیکن عاقبت کارش برآید

 گل از نوروز گیرد رنگ و بویی

 

 ...خورد خونابه دراین دار شش در

 گل صد برگ از خارش برآید

 (19)بهار از ابر یابد آبرویی 

 
 .خواهدشاه پیروز اجازه سفر می/ شاهزاده از پدر

 دلم چون شمع در ایوان گرفتست

 اجازت ده که بر ادهم برآیم

 

 ...چو گوهر خاطرم در کان گرفتست

 (11...)کواکب را جهان گردی نمایم
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 چنان خواهم که بر یکران نشینم

  

 (13)شگفتیهای آن کشور ببینم 

 

 . کندشریران و موانع پرخطر را می شناسد شاهزاده را از این سفر منع می. پر خطر می داند اما شاه دانا که راه را

 به پاسخ گفت شه کای سرو نوخیز

 سازمخوان افسانه این منظومه کم

 هنوزت بوی شیر آید ز شکر

 

 کنی تیزچرا اسب عزیمت می

 ...میاور قصه وین منصوبه کم باز

 (13)ز شیر و شکرت دورست عنبر

 

و اینگونه از فریب اولیه . طلبدشاه که از هدف اصلی نوروز آگاه است مهرسب حکیم را برای نهی و اندرز شاهزاده به کمک می

 .با مهرسب حکیم سخن می گوید

 درآمدجادویی از حد کشمیر 

 فسونی خواند واز پایش درآورد

 

 به جادویی فرو بستش به زنجیر

 (13)فسونی کرد و از خویشش برآورد

تواند مانع عزم راسخ شاهزاده شود و برآن می شود که پسرش مهران را به مالزمت نوروز برای کمک در راه سفر، هرسب نمیم

 .فرستدمی

 به مهران گفت کای مهر جهان تاب

 گرش مجروح بینی مرهمش باش

 

 ...بر آن مهرآزمای مهربان تاب

 (33)ده و لیکن مرهمش باشدمش می

 .گیردای رسیدن به هدف به پدر دروغ گوید و به هوای زیارت پیری معتکف، راه روم را در پیش شاهزاده مجبور است بر

 اگر فرمان دهد شاه جوانبخت

 کنم پرواز ازین تنگ آشیانه

 

 که برخوردار باد از تاج و از تخت

 (443...)نهم چون تشنه رخ در آبخانه

 

 в( غیبت)سفر، کوچ  -9

شود و های قصه از حوزه عمل حوادث آن مربوط میر به خویشکاری خروج یکی از شخصیتبعد از به هم خوردن تعادل منج

کند و در این قصه آگاهانه را تجربه می (b1)از محیط اولیه خود  (B)قهرمان اولین خویشکاری خود یعنی دوری و غیبت 

 .رودپیش می( ازدواج)به قصد اثبات قهرمانی و وصال گل ( قهرمان جستجوگر)

 .آمدن شاهزاده با موبدان در مرغزار و به عشرت مشغول شدن و ایشان را مست گذاشتن و روی به روم آوردن فرود

 به عشرت تا به شب پرواز کردند

 پردازی نمودندخرد را خانه

 

 چو شب شد خواب را پر باز کردند

 (421)ز سرمستی سر اندازی نمودند 

 

 C( اولیه مقابله)مانع اولیه پس از کوچ و تنهایی  -1

کند از این رو در آستانه رسیدن نوروز به سرحد برخورد می ©به محض رسیدن به سرزمینی جدید قهرمان به اولین مانع 

 .روم، به شروین بن شروان برخورد می کند و با نبرد تن به تن او را شکست می دهد

 چو شه کرد آشیان بر طرف آن راغ

 پیمای شبرنگکوبی جهانزمین

 دید همچون آتش تیز چو شه را

 بر او زد نعره و با او درآویخت

 ملک هم باد پای از جای بر کرد

 به جمله هر دو با هم در فتادند

 

 زاغعقابی دید شبگون چون سیه

 ...به سم ماه و به پیشانی شباهنگ

 ...برآمد بر سیه کوه سبک خیز

 زنعل خاره سم آتش برانگیخت

 ...بساط خاک را زیر و زبر کرد

 (423)یر و تی  رخ در رخ نهادندبه ت
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 کمربندش گرفت و سر برآورد

 بجست از بادپا چون شیر سرمست

 

 ...ز زینش در ربود و بر سرآورد

 (423)ببستش بازو و بر سینه بنشست

 

آگاه شدن شاهزاده از عشق شروین، به دختر سلم رومی و کمک به او برای رسیدن به وصال معشوق، کشتن سلم رومی،  

 .گ رومی و تسخیر قلعه رومیانکورن

 منم آزاده شروین پورشروان 

 

 ( 491)شده صید عقابان چون تذروان 

 

 جوان خسته خاطر چون چنان دید

 ز نرگس دان چشمش الله بشکفت

 که جان رفت و رخ جانان ندیدم

 و گر بر باد خواهد شد روانم

 نجسته آرزوی دل ز دلبر

 دل شه گرم گشت از آه سردش 

 

 ر پای تی  سر فشان دیدکه سر ب

 ...برآورد آه و از درد جگر گفت

 ...گذشته از سر و سامان ندیدم

 فدای جان جانان باد جانم

 کنون افتاد اومیدم به محشر

 (491-423)سوزی س الی گرم کردش ز دل

 

a)عشق قهرمان به دختر بیگانه -0
1) 

 (33: 4936پراپ،)کند که عروسی برای خود پیدا کندزم میقهرمان قصه ع( ن به طور کلییا دوست یا انسا)نیاز به عروس 

 .و خواب از چشمش رخت بربسته است شنود آرام و قرار از دلش رفتهدختر قیصر روم را می« گل»شاهزاده نوروز که وصف 

 زعمر جاودانی دل رباتر

 جهانداران ایامش خریدار

 چو نوروز این حدیث آمد به گوشش

 زآب زندگانی جان فزاتر

 (96)هان گیران آفاقش طلبکارج

 برفت از دل به یکره صبر و هوشش

 هوای گل زد آتش در درونش

 

 (93)به جوش آمد بسان الله خونش 

 

 قبل و بعد از ازدواج/ شودقهرمان آزمایش می. 1

ه یک رشته اعمال گیرد و در این راه به کمک بخشندمورد حمله قرار می گیرد،شود، مورد پرسش قرار میقهرمان آزمایش می

گیرد که قبل یا بعد از ازدواج موانعی بزرگ بر سر راه قهرمان قرار می. دهدکه استحقاق دریافت نتیجه را اثبات کند انجام می

 .است (W)عبور از این موانع و رسیدن به هدف  (D)خویشکاری سوم قهرمان 

 آزمون قبل از ازدواج-4-6

زاده نوروز به و رسیدن شه. خ روز شامی و نزول او به دیری که پرستشگاه رومیان استکوچ کردن نوروز و رسیدن به سپاه فر

 .افروز رومی ندیم قیصردزدان و کشتن امیر ایشان و خالص دادن بخت

 آرا نظر کردچو نوروز جهان

 ز هر سویی حرامی صف کشیده

 

 آلوده از گردفلک را دید خاک

 (463)خروش کاروان برمه رسیده

 

 شاهزاده به سرحد قیصریه و کشتن اژدهای سیاه و بردن اژدها به بارگاه قیصر رومرسیدن 

 فرو شد در دره چون آتش و آب

 در آن کوه و کمر چندی بگردید

 کشیکی عفریت دوداندود دم

 سوزچه عفریت اژدهایی اهرمن

 زده در آب و آتش تی  او تاب

 ز ناگه خفته در زیر کمر دید

 ر آتشفتاده دوزخ از دودش د

 (434)سوز سیه چون هندوان برهمن
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 شهنشه خیره شد در آن سیه مار

 

 (432...)به دادار جهان گفت ای جهاندار

 

 چنان زد بر جگر نوک سنانش

 بزد بر کله و مغزش فرو ریخت

 پس آنگه بازگشت و عزم ره کرد

 

 ...که سر بر زد شرار دل ز جانش

 ...زمین با خون و مغزش در هم آویخت

 (433)گه کرد نجا رخ به سوی دیدهوز آ

 

 .کندشود و به قیصر روم وفا به عهدش را گوشزد میشاهزاده نوروز به عنوان یک سپاهی ایرانی وارد سرزمین روم می

 چشیده آب تیغم مار و ماهی

 به جز پیوند قیصر نیست کامم

 ( 433)یقین دانم که از آن برنگردند

 

 .گری در راه وصال گل و نوروز قرار می دهداما شاه خشمگین شد و دشواری دی

 الروم چون کرد این سخن گوشعظیم

 ولی ننمود و گفت ای پهلوان مرد

 برین درگه غالمی هست ما را

 به جز کشتی نداند هیچ کاری

 گر او را بر زمین آری به مردی

 به دامادی ترا سر بر فرازم

 وگر بیرون نهی از دایره پای

 مسرت را افسر شمشیر ساز

 

 عظیم از آتش کین رفت در جوش

 کنون یک کار دیگر بایدت کرد

 کزو در لرزه افتد سنگ خارا

 بهم دستی ندارد هیچ یاری

 برآرم هر تمنایی که کردی

 ... عهد و وصی خویش سازمولی

 چو پرگارت نبینم پای بر جای

 (433)جگرگاهت غذای شیر سازم 

 

ها مصمم کرد اما شاهزاده چون سپری کردن دیگر خاناز این کار دشوار نهی میافروز رومی او را این در حالی بود که بخت

 .برای مبارزه بود و شبل زنگی را در یک نبرد تن به تن شکست داد

 به البه گفت کای مرغ طربناک

 ترا کشتی گرفتن مصلحت نیست

 

 ...برو باز آی ازین کار شغبناک

 (431)ره بی راه رفتن مصلحت نیست

 

 

 اد شیر آهنین چنگجوابش د

 گراو کوهست نزدم برگ کاهست

 

 آید مرا از نام او ننگکه می

 (432)ور آتش گشت پیشم خاک راهست 

 

 به دستی مهرة بازوش بگرفت

 چو شه با او کمان کینه زه کرد

 

 ...به دستی کاسۀ زانوش بگرفت

 (431)زمانه آفرین و چرخ زه کرد

 

نوروز با عزمی راسخ به خواستگاری گل به نزد قیصر . گل بر شاهزاده را خبر می دهد آید و عاشق شدندایه گل نزد نوروز می

 :گویدشود و میروانه می

 (432)چرا مردم کسی آید به بازار متاعی را که من باشم خریدار
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 عظیم الروم بر وی آفرین کرد

 

 ( 439)به تحسینش گهر در آستین کرد  

 

فرخ روزشامی به قصد حمله به روم صف برکشیده و قیصر از . اده نوروز پدیدار می گردداما باز آزمونی دیگر فرا راه شاهز

 . خواهدشاهزاده نوروز برای این نبرد کمک می

 ز فرخ روز چون قیصر خبر یافت

 سپه بیرون کشید وصف بیاراست

 

 که دیگر باره سوی روم بشتافت

 (216)ز نوروز جهان آرا مدد خواست 

 

 .دهدفرخ روز را کشته و به سپاهش امان میو شاهزاده نوروز 

 به یک جستن پلنگ آهنین چنگ

 فرودوخت دلدوزش   تی  به نوک 

 به گردون بر شد افغان از دو لشکر

 

 رسید از کینه در پیل دمان تنگ

 ...به الماس جگرسوزش فروسوخت

 (241)ز شادی همچو گل بشکفت قیصر

 

شبستان در شب و دیدن نوروز دو بلبل را در خواب که با یکدیگر احوال گل باز می و آزمون دیگر؛ بردن طوفان جادو گل را از

 . گفتند و رهنمونی ایشان شاهزاده نوروز را به مقام جادو

 خواب   در   دید    زاریسبزه  میان 

 پیروزه گلشن   آن  در   گل  شکفته 

 دلسوز   آه   زدمی و  گفت می یکی 

 گشودند  که امشب چون کمین بر گل

 

 که بودی بر کنار چشمۀ آب

 دو بلبل کرده بر شاخی نشیمن

 افروزکه حاضر بودی ای یار دل

 (249)چو گلبرگش ز گلشن در ربودند 

 

 .و دیدن پری به شمایل جوانی و دلداری دادن او در این راه و دیدن پیر غیبی با شمایل کشیش

 جوانی دید بر بالین ستاده

 ارمنال از تیرگی دهر زنه

 نه آخر شاه انجم را زوالست 

 

 (243)میان در بسته و ابرو گشاده 

 کز آب تیره خیزد در شهوار

 (243)خدایست آنکه ملکش الیزالست 

 

 

 .یابدبه یاری پیرغیبی شاهزاده نوروز به قصر شاپور که مقام طوفان جادوست راه می

 در آن طارم بود یار تو در بند

  بگفت این وز نظر شد ناپدیدار

 

 ...بدین بند و گشا کارتو در بند

 (224)شهنشه در تحیر ماند از آن کار

 

 . آورد و سپس گل را نیز نجات دهدها را گشوده و مهران مهرسب را از بند بیرون میطلسم

 چنان کان پیر روحانی بیان کرد

 کمر در بست و آن وادی بسر برد

 فرود آمد به پای قصر شاپور

 

 روان کرد  از آن منزل جنیبت را

 و از آن کوه و کمر محمل به در برد

 (222)مقامی دید همچون روضه حور

 

*** 

 شهنشه کرد اسم اعظم آغاز

 در نیرنگ بر جادو فرو بست

 همان دم سایه بان می  شد باز

 نیامد هیچ کارش دیگر از دست
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 چو نوروز آن رخ گلبرگ را دید

 بسان مرده کوجان باز یابد

 

 ادی بخندیددلش چون غنچه از ش

 (221)و یا خضر آب حیوان باز یابد

 
 آزمون بعد از ازدواج -2-3

 .آوردکند و قیصر گل را به عقد نوروز درمیگردند، مهران نسب شاهزاده نوروز را فاش میگل و نوروز به روم بازمی

 گمان برده است قیصر کو سپاهیست

 به گوهر از نژادی سرسری نیست

 

 شاهیستنه لیکن دری از دریای 

 ( 223)در این کشور همانا جوهری نیست

 

 :و نوروز

 چون در طالع ز پیروزی نشان یافت

 

 بدان پیوند دل را شادمان یافت

 

افروز در بین راه به دیر دانش. و سپس گل و نوروز بر آیین محمدی تجدید عقد نکاح کرد و به قصد ایران، روم را ترک کردند

 .های دینی و اخالقی بود را پشت سر گذراندهایی که شامل پاسخ به س الرسیده و نوروز باز هم آزمون

 ( بازگشت)تعادل نهایی  -5

که آخرین  (F)به محیط اولیه خویش بازمی گردد تا بتواند به تعادل نهایی ( Wازدواج )قهرمان باید پس از رسیدن به هدف 

 .خویشکاری قهرمان است دست یابد

 .د و بعد از مدتی شاه پیروز وفات یافت و نوروز به تخت پادشاهی نشستگل و نوروز به ایران رسیدن

 به مه برزد سر تاج کیانی

 

 (233)مطوق شد به طوق خسروانی

 

 .بعد از مدتی گل و نوروز وفات یافته و فرزند آنها به پادشاهی رسید

 چو خالی شد ز فر و تخت پیروز

 سریرافروز شد تاج قبادی

 

 ل نوروزروان شد مهد گل در فص

 (261)برآمد بانگ کوس کیقبادی

 

همانگونه که طی پنج مرحله ساختار روایت بررسی شد قصه گل و نوروز از روند روایی جامعی برخوردار است و مراحل سه 

 .گانه آغازی، میانی و پایانی را طی می کند

، آگاه شدن (a)گیرد آغازین شکل می توصیف گل از زبان بخت افروزکشمیری و عزیمت نوروز به قصد وصال گل که وضعیت

آورد و ها، وضع میانی را پدید میپیروزشاه از قصد پسر، جادوی بخت افروز کشمیری، عبور از مراحل دشوار و گذراندن آزمون

دختر قیصر روم و بازگشت به ایران و به تخت پادشاهی کشتن خبیثان و قانع کردن قیصر روم و پاداش یافتن وصال گل 

ها ها و نقض نهیبه عبارت دیگر در مرحلۀ تدارک نوروز مقدمات سفر را با وجود نهی. ن وضعیت پایانی را در بر داردنشست

پردازد و در مرحلۀ بازگشت و شناسایی از تمامی خطرها ها و حل کارهای دشوار میکند و در مراحل بعدی به آزمونفراهم می

 .رسدگل می یابد و به مرحلۀ پاداش و نکاحرهایی می

بیست و پنج خویشکاری ارایه شده در قصه گل  نوروز، همگونی و همسانی های قابل مالحظه ای از نظر ساختار میان الگوی 

 .است 4پراپ و نگاره به دست آمده از قصه گل و نوروز به  وجود آورده  است که به شرح جدول شماره

 

 یه پراپخویشکاری های قصه گل ونوروز بر اساس نظر -4جدول

 قصه گل و نوروز
عالمت )خویشکاری های قصه از نظر پراپ

 (اختصاری
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گل را برای نوروز توصیف می کنند و نوروز به قصد وصال قصر را 

 ترک می کند
 ()وضعیت آغازین

 (ϒ)نهی و تحذیر از کاری پدر و بزرگان او را از این کار برحذر می دارند/ پیروز شاه

 ()نقض نهی تن استشاهزاده نوروز مصمم رف

 (A)،شرارت()، فریبکاری(2)خبرگیری شریر خود را عاشقی شکست خودره نشان می دهد 

 نوروز به بهانه زیارت قصر را ترک می کند
، حل کار (Ϻ)،کار دشوار()، عزیمت(B)گریمیانجی

 ،(c)، مقابله آغازین(N)دشوار

 ،(G)، انتقال(D)هکاری بخشندنخستین خویش به خواب دیدن دو مرغ سبز 

 ،()فریبکاری مبارزه شاهزاده نوروز با شریران 

 رسیدن نوروز به سرحد روم به شروین بن شروان و جنگ با او

،به کار بردن ()، فریبکاری(G)انتقال

،ترحم و (F)دریافت شیء جادو ،(A)شرارت،(2)جادو

 ، (H)، کشمکش(€)واکنش قهرمان(5€)بخشودن 

 ی در شب بزم آراستن سلم روم

 آگاه کردن یاقوت خادم نوروز را از شرارت سلم رومی 

،به کار بردن ()، فریبکاری(G)انتقال

، (€)واکنش قهرمان (A)شرارت،(2)جادو

 (₨)، رهایی(9€)، پیروزی درنبرد(H)کشمکش

 کشتن کورنگ رومی و تسخیر قلعه رومی

 ازدواج شروین با دختر سلم روم

، (€)قهرمان واکنش،(A)،شرارت()فریبکاری

 (₨)، رهایی(9€)، پیروزی درنبرد(H)کشمکش

 کوچ شاهزاده نوروز  

 رسیدن به سپاه فرخ روز شامی  

 نزول به دیری که پرستشگاه اهل روم است و دیدن راهب 

 ،(D)کاری بخشنده،خویش()، فریبکاری(G)انتقال

 برخورد شاهزاده نوروز با راهزنان 

 کشتن امر راهزنان 

 بخت افروز ندیم قیصر  خالصی دادن

، (€)واکنش قهرمان،(A)،شرارت()فریبکاری

 (9€)، پیروزی درنبرد(H)کشمکش

 رسیدن شاهزاده به سرحد قیصریه 

 یاری خواستن از خداوند 

 کشتن اژدهای سیاه و  بردن اژدها به بارگاه قیصر روم

تحمل ازمون  ،(A)،شرارت()فریبکاری

یروزی پ(B1)، یاری طلبیدن(H)،کشمکش(€1)

 (A15)، زندانی و بازداشت(9€)درنبرد

 رفتن شاهزاده نوروز به نزد قیصر روم 

 معرفی خود به عنوان سپاهی ایرانی 

 شرط کشتی با شبل زنگی

 برحذر داشتن بخت افروز شامی از کشتی با شبل زنگی 

 شکست شبل زنگی توسط شاهزاده نوروز

ر کا،(€)، واکنش قهرمان، (O)، ناشناخته(G)انتقال

، خویش(H)، کشمکش(N)، حل کار دشوار(Ϻ)دشوار

،  پیروزی (€)واکنش قهرمان ،(D)کاری بخشنده

 (I)، پیروزی(₨)، رهایی(9€)درنبرد

 آمدن دایه گل نزد شاهزاده نوروز و خبر دادن از عاشق شدن گل 

 خواستگاری شاهزاده نوروز از قیصرگل را

 گل رفتن شاهزاده در شب به رسم عیاران به شبستان

 (D)کاری بخشندهخویش
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 لشکر کشی فرخ روز شامی به قیصر یه 

 یاری خواستن قیصر از شاهزاده نوروز

 کشته شدن فرخ روز شامی به دست شاهزاده نوروز

، پیروزی (A)، شرارت(B1)،یاری طلبیدن()فریبکاری

، (H)، کشمکش(€)، واکنش قهرمان(9€)درنبرد

 (9€)پیروزی درنبرد

 گل را بردن طوفان جادو 

 دیدن شاهزاده نوروز در خواب دو بلبل را و رهنمونی ایشان

 دیدن پری به شمایل جوانی 

دیدن شاهزاده پیر غیبی را به شمایل کشیش و رهنمونی کشیش 

 .برای یافتن قصر شاپور که مقام جادوست

ناپدید شدن  ،(2)،به کار بردن جادو()فریبکاری

(A7)کاری بخشندهخویش(D)، انتقال(G) 

 رفتن شاهزاد نوروز به قصر شاپور

 کشتن طوفان جادو

 گشودن طلسم ها 

 آزادی مهران و مهرسب

، (9€)، پیروزی درنبرد(A)کشتن  ،(€) واکنش قهرمان

شکستن  ،(F2)جای عامل جادویی نشان داده می شود

به دست آوردن شی  ،(B3)،ازاد ساختن(K8) طلسم

 (K10)، ازادی از اسارت(K1)مورد جستجو

 سیدن شاهزاده نوروز و گل به روم ر

 آشکارکردن مهران نسب شاهزاده را

 ازدواج گل و نوروز 

 (W)، پاداش یا عروسی(Q)، شناخته شدن(₨)رهایی

 رسیدن شاهزاده نوروز و گل به ایران 

 وفات شاه پیروز و نشستن نوروز به تخت پادشاهی
 (*W)، پاداش()باز گشت قهرمان

 نگاره قصه

 :ل و نوروز و الگوی زنجیره ای آن طبق نظر پراپ عبارتند ازفرمول قصه ک

 ()،(ϒ)()(2)()(A)(B)()(Ϻ)(N)(c)،(D)(G)()(G)()(2)(A)(F)(€5)(€)(H)(G)()(2) 

(A)(€)(H)(€9)(₨)() (A) (€)(H)(€9) (₨ (G) () (D) () (A) (€) (H) (€9) () (A) €1 (H) 
 (B1 ((€9)(G) (O) (€) (Ϻ) (N) (H) (D) (€) (€9) (₨)(I) (D)() (B1)(A)(€9) (€) (H) (€9) () (2)(A7) (D) 

(G) (€)(A) (€9) ،(F2)(K8)(B3)(K1)(K10)(₨)(Q)(W)() (W*). 

هایی که آن را های قصه و نه شخصیتهای پریان نظریۀ خود را بر مبنای اهمیت قاطع خویشکاریشناسی قصهپراپ در ریخت

دانند چون خط مشی شناسان ساختارگرا شخصیت را موضوعی واقعی برای بررسی نمیداد، زیرا روایت دهند، شکلانجام می

 i(Rimmonokenanورزد شناسی مخالفت میگیرد و با مقایسه فردیت و ژرفای روانساختارگرایی، مرکزیت را از انسان می

های ل مشترک در قصه پریان، صفات آنها و راهبه این خاطر است که پراپ هفت شخصیت یا هفت حوزه عم  (30 :2002 ,

نمودار توزیع شخصیت ها در نظریه پراپ و تطبیق آن با قصه گل و نوروز  ،(33: 4936پراپ، )کند ورودشان به قصه معرفی می

 .است 2همراه با خویشکاری های هر شخصیت به ترتیب تعداد خویشکاری ها به شرح جدول شماره

 

 نه مورد نظر پراپ در قصه گل و نوروزگااشخاص هفت -2جدول

 خویشکاری ها شخصیت های قصه گل و نوروز نوع اشخاص 

€2NCGF€5€H€9₨€1B1 شاهزاده نوروز قهرمان 4

A15OK8B3K1K10WW* 

 خبیث 2
/ کورنگ/ سلم رومی/ شروین: نیروهای شرور و دیوها مثل

 شبل زنگی/ دزدان/ اژدها/ قیصر روم/ فرخی روزشاهی

AM2 HA1   

   AM2 HA1 نیروهای شر و دیوها قهرمان دروغین 9
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1 
بخشنده و فراهم

 کننده

/ دو مرغ سبز/ افروز کشمیریجهان/ مهرسب حکیم/ پیروزشاه

 پیرغیبی/ دو بلبل/ راهب

DGF2 

 ϒBB1D (شکل جوان)پری / افروزبخت/ دایه گل/ یاقوت خادم/ مهران مددکار 3

 BGD افروز کشمیریانهای جهوسوسه کنندهاعزام 6

3 
شخص مورد 

 جستجو
 گل دختر قیصر روم

W 

 
گیریم از بیست و پنج  نوع خویشکاری ساختار قصه گل و نوروز، باالترین خویشکاری همانگونه که از جدول باال نتیجه می

به دنبال عشق گل راهی قهرمان این قصه شاهزاده ایرانی، نوروز است که در پی نیازی . است« حوزه عمل قهرمان»مربوط به 

مربوط شود که کارکرد اجتماعی این آیین آماده ساختن «  پاگشایی»سفر پر مخاطره می شود شاید غیر مستقیم به آیین

نوجوان برای پیوستن به جامعه و آسان نمودن دوره بلوغ در راستای گزینش همسر باشد که این گذار ها به شکل نمادین 

i(43 :4933غیوری،.)مطرح می شود i حوزه عمل »های مربوط به پس از حوزه عمل قهرمان، باالترین بسامد به خویشکاری

. است که فریبکار است و با قهرمان می جنگد و در این قصه به طور کل مغلوب قهرمان جستجوگر قصه می شود« شریران

به قهرمان در راه سفر، او را از شرارت  ، افرادی ناشناخته که بنا به مقتضای قصه و نیاز کمک«حوزه عملکرد یاریگران»سپس 

با تعداد حوزه کاری یکسان به روایت درآمده « قهرمان دروغین»، «حوزه عملکرد بخشنده»و سپس . های پنهان آگاه می کنند

 .یک خویشکاری را شامل است« شاهزاده خانم یا شیء موردجستجو»است و در آخر 

خبیث بیش از یک نفر است و این شخص نقش قهرمان دروغین، به طور کل هفت شخصیت طی قصه درگیرند شخص 

بخشنده و اعزام کننده نیز چندین شخص هستند و مانند دیگر قصه های عامیانه شخص .شروران و دیوها را نیز ایفا می کند

اداش مورد جستجوی قهرمان شاهزاده خانمی است که قهرمان پس گذراندن خان های آزمون و نجات شاهزاده خانم به پ

 .این امر نشانگر آن است که اجزای سازنده روایت به شکل کامل در قصه رعایت شده است. ازدواج با او می رسد

 نتیجه

برنامه وانسجام , کاوش در قصه های ادبیات فارسی و تطبیق آن با نظام ساختاری و شکل شناسی به شیوه غربیان ما را از طرح

عالوه بر این تطابق این نظریه برعملکرد قصه، خالقیت شاعر و اینکه آگاهانه با . ساختاری قصه های فارسی آگاه می سازد

 .مندی استوار نموده است را نشان می دهدذهنی کارامد حوادث قصه را  هدفمند، با پایه و زیربنای نظری و نظام

های این قصه با شخصیت. ی استنوروز، خواجوی کرمانهای خالق درمیان ادبیات غنایی فارسی، روایت قصه گل واز نمونه

هایش در داشته و کنش هفت شخصیت معین پراپ همگون و همسان است قهرمان اصلی در نوع  قهرمان جستجوگر حضور

 .انجامدبه پیروزی و رهایی از مشکالت می ها و کارهای مشکل و شرارت خبیثان و قهرمانان دروغینقبال آزمون

ناپذیر و تکرار شونده قصه هستند که بین هفت شخصیت حل کار دشوارعناصر جدایی، پیروزی و خویشکاری های مبارزه

کار )و( پیروزی –مبارزه )اصلی تقسیم شده است و روند عبور از آرامش به اوج فاجعه با بسط قصه از طریق هر دو عملکرد 

 .را طی می کنند( حل کار دشوار –دشوار 

تنها با . به طور کل نتایج به دست آمده با تجزیه وتحلیل پراپ همگون است. ها در چندین حوزه عملیات فعالندشخصیت

تغییر , (j)  این ناهمگونی که تنها پنج خویشکاری از سی و یک خویشکاری پراپ یعنی خویشکاری های داغ گذاشتن

 .را شامل نمی شود( X)و صورت های نامشخص (U)مجازات, (EX)رسوایی ،(T)شکل

وز البیرنت تو درتویی است که چرخه خویشکاری ها وحوادث در آنها از وقوع یک مصیبت تا ترمیم آن در واقع قصه گل و نور

( طبق نظریه پراپ)به طور کل این نتیجه دریافت می شود که توالی عناصر ثابت قصه . به شکل پرانتزی بسته ظاهر می شود

، اصل کند، انحراف در توالی عملکردهاکه پراپ نیز بیان میگونه در این قصه تحت تاثیر متغیر قصه قرار نگرفته است و همان

 . کندتوالی عملکردها را نقض نمی
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-  Rimmon-kenan, sh 1omith. (2002). Narrative Fiction. Contemporaay poetics. Condon and 

Newyork: Roatleage. 
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 بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس موالنا

 فرید حائز

 ه آزاد اسالمی واحدآستارادانشگا -دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

 (نویسنده مسئول)دکتر احمدرضا نظری چروده

 (نویسنده مسئول)آزاد اسالمی واحد آستارا ا ایرانسی دانشگاه استادیار گروه زبان و ادبیّات فار

 چکیده

شود تا با سیر تحوّل معنایی از ها و کلمات از دنیای حقیقی و محسوس به عاریت گرفته میدر گسترة عالم عرفان، واژه      

صوفیّه و شعرای عارف مسلک، . ندصورت به سوی تشبیه، مجاز و استعاره، بیانگر حاالت و خواستِ گویندگان و شاعران باش

برای بیان عواطف و احساسات درونی و معنوی و نشان دادنِ عشق و محبّت الهی، از الفاظ و کلماتی که به صورت کنایه و رمز 

عار اند تا به دستاویز کالم و واژه، منظور خود را از شراب و خَمر و باده و می که در اششود بهره و سود جستهبه کار برده می

در عرفان، عروج از لفظ به معنا و سیر صعودی از عبارت به اشارت، از طریق . غیرعرفانی نیز به کار برده شده است، بیان نمایند

گیرد که مبنای آن انسان است که با تحوّل و ارتقای وجودی به ادراک حقایق در هر شهود باطنی و رؤیت درونی صورت می

-غزلیّات شمس، از طریق دریافتِ باطنی و راه بردن به اشارت، با عدم نفی ظاهر و عبارت، حجاب موالنا در. شودمرتبه نایل می

-اش با دنیای نامرئی و جهانِ غیب پدیدار میبدین ترتیب، اتّصال روحِ عارفانه. شودهای ظاهر را دریده، به عالم ق دس وارد می

طلبد خواره، جام می را تنها از دست ساقی خویش میخوار و شرابباده». فتشود که البتّه این را با استمداد از پروردگار باید یا

عاشق . ای نامحرم ستاند، دیگر آن مستی را بر وی نخواهد بخشیدای از دست بیگانهداند و اگر بادهو جز آن را بر خود حرام می

وق دیگر جز او، قبول ندارد؛ بنابراین در این نیز، بادة عشق و محبّت را تنها از جانب معشوق خویش انتظار داشته و از معش

مقاله چهره ساقی را از جنبه های مختلف مثل خویشکاری ها، نام های ساقی، مورد بررسی قرار داده ایم و نتیجه این تحقیق 

 .مبتنی بر این امر است که ساقی در دیوان شمس چهره ای خدا گونه و پیروار دارد

 .ی، موالنا، غزلیّات شمس، ساقی، دریافت باطنی، تجلّیشعر عرفانی فارس :هاکلیدواژه

 مقدّمه -4

اند، و یاد کرده موالناالدّین، دوستاران و یاران او، از او به لفظ ی مثنوی مردی است به نام محمّد با لقب جاللآفریننده

مثنوی و لقب موالنا به صورت عام کند که پیش از موالنا، نام الدّین طشتی نقل میالعارفین از قاضی نجمافالکی در مناقب

-چون نام مثنوی گویند، عقل به بدیهه حکم می... چون به حضرت موالنا منسوب شد، خاص گشت»رفته، امّا به کار می

، و افالکی خود (035: 4911افالکی،)« ...شودچون نام موالنا گویند، حضرت او مفهوم می... کند که مثنوی موالناست،

شود، شمس ای به موالنا میهم هر جا اشاره مقاالت شمس تبریزکند، و در یاد می موالنابا همین لفظ  جا از اونیز همه

داد، حتّی در ی سروری و مرشدی میبه دلیل شخصیت ممتازی که از روزگار جوانی به موالنا وجهه. نامدمی موالنااو را 

که  ":گویدکردند، و افالکی مینیز خطاب می خداوندگارا را زمانی که هنوز پدر او بر کرسی تدریس و ارشاد بود، موالن

     (9: 4901فروزانفر،) ".این خطاب را نخست پدر برای او بر زبان آورده است

 ساقی .4-4

اند، عشق روح را کسانی که به عشق ازلی معتقد بوده. مستی روح در ازل به واسطۀ دیدن روی ساقی یا معشوق بوده است»

در . اندو دربارة نظر اوّل به روی معشوق یا ساقی الست سخن گفته... انددگار قبل از ورود به این عالم دانستهنتیجۀ دیدار پرور

« تواند بار دیگر ساقی یا معشوق را ببیندحقیقت از برکت همین نظر است که روح بینا شده و در این جهان می

ستاند تا او به عقل جزوی است که هوش و خرد از عاشق میای جلوة رخسار معشوق چونان باده (.191: 4935پورجوادی،)

نوشد و تا رخسار معشوق نباشد وی باده را به عشقِ روی محبوب و به کام رخ او می. نتواند در پی شناخت معشوق برآید

 .داردنوشی را خوش نمیعاشق، باده
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-باشد، خاصیت انعکاسنیز که متشکّل از آب می« باده»نماید و ها و صور اشیاء را منعکس میبه بهترین شکل جلوه« آب»

، جلوة رخسار خود را بر می گلگون متجلّی .کندمعشوق آنگاه که جام لبریز از باده را بر عاشق سقایت می. دهندگی را داراست

انعکاس رخ که  در واقع. نمایاند تا باده را از سرخی آن، روشن و نورانی سازدو منعکس ساخته و رنگ رخسار را بر باده می

و گاه مظاهر هستی و « دل عاشق»و گاه « ساقی ازل و معشوق حقیقی»است، بر جام می و باده، که « تجلّی حق»همان 

سازد تا عاشقِ باده با نظارة تجلّی و روشنی رخسارة معشوق در تر میاستعدادات وجودی آنها مراد است، باده را گیراتر و نوشین

 :«باده»مست گردد نه از « ة رخباد»آن، به یک جرعه از 

 .حضرت خداوندگار در بسیاری از ابیات موضوع عشقِ به ساقی را مطمح نظر قرار داده است

 باده بیاور که برآنیم همه! ساقیا

 
 که به جز عشقِ تو از خویش بِرانیم همه 

 (3/ 4164: 4933مولوی،)                  

می، شراب عرفانی یعنی معرفت و حقایق روحانی است که خداوند بر دل و جانِ آدمی  منظور موالنا از ساقی، حق تعالی و از

 :داندگوید واجب االطاعه میاین است که توجّه صرفِ او به ساقی است و آنچه را او می. ریزدفرو می

 جام بر دست به ساقی نگرانیم همه

 

 «همه را جمله به تاراج دهم»: گفت ساقی

 

 ود و زیانیم همهفارغ از غصّۀ هر س 

 (4/ 4164: همان)                             

 که چنانیم همه! همچنان کن، هله ای جان

 (1/ 4164: همان)                             

باده و شراب، برای عاشق آن چیزی است که او را مست کند، خواه شراب . کنندة اوستو معشوق و متعلّقاتش، شراب مست 

باشند، خود معشوق و خواه گل و سبزه و طبیعت و خواه نغمۀ جویبار؛ امّا عالوه بر آنها که در حکم باده و شراب می آبگون،

سازند؛ چرا که هرچه در هستی و کائنات است جزو گردند و او را مست و الیعقل میعاشق می« شراب و بادة»متعلّقات او نیز 

به این سبب هر چه در عالم هستی یافته و موجود گردیده است باده شده و او را  رود ومتعلّقات معشوق حقیقی به شمار می

 :سازدمست می

 خوار ماننوشد هر میی مست دُردیمی

 

 مستان می ما را هم ساقی ما باید

 

 منقار ماخور زِ دست شه خورد، مرغ خوش 

 (293/ 4: 4933مولوی،)                     

 کند شاید با آن همه شیرینی گر ترش

 (293/ 9: همان)                              

  

 
  

 بحث و بررسی -1

منبع اصلی این تحقیق، قاعدتاً باید نسخۀ کامل و . پردازدمقاله حاضر، به بررسی موضوعِ ساقی در غزلیّات شمس تبریزی می

اگر قرار شود »باشد، امّا [ 11/ مقدّمه: 4933ی،مولو/ شناس قرون و اعصارترین مولویبزرگ]ده جلدی مصحَّحِ استاد فروزانفر 

شناسی، این شناسی و قراین نسخهها حذف شود، زیرا به دالیل سبکغزل% 23نقدی عمالً بر آن چاپ وارد شود، شاید .. .که

ر یک سوّم که گزینش و تفسی« غزلیّات شمس تبریز»بنابراین، کتابِ . (493/ مقدّمه: 4933مولوی،)« امر اجماالً مسلّم است

. ک. ر/ شده استدر عُرفِ خاندان موالنا و سلسلۀ مولویّه در روزگارانِ پس از موالنا، با همین عنوان شناخته می]دیوان کبیر 

اندوماخذ این تحقیق آن را منتشر نموده. ش4933است و دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی در سال [ 19/ مقدّمه: 4933مولوی،
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و نیز مضامینی که درین شبکۀ « ساقی»های مادّی و صوریِ حده، ویژگیهایی علیاله، در قسمتدرین مق.قرار گرفته است

نامهای ساقی، مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است؛ سپس در  ،ساقی، خویشکاری هاویژگی های : معنایی قرار دارند همچون

 .ایمعالَم معنا، گِردِ خبایا و زوایای این موضوع برگردیده

 بازتاب چهره ساقی در غزلیات شمس. 1-4

 خویشکاریها.1-4-4

 باده گردانی.1-4-4-4

موالنا . باده گردانی غالباً از مهمترین وظایف ساقی بوده است؛ این سنت دیرینه در ادبیات عرب وایران بازتاب پیدا کرده است

 :می گوید

 ریز بر جان ساقیاآن جام جان افزای را بر من از کجا، پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا

 (.433: 4933مولوی،)   

 :شیرین سخن شیراز می گوید

 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها اَال یا ایُّها الساقی اَدِرکَأساً و ناوِلها

 (.4: 4963حافظ،)   

ساده آمد، لیکن در این  جام باده را به گردش آور و با دست خود آن را بده، چه عاشقی نخست به نظر سهل و ،هان ای ساقی

 .راه دشواریها پیش آمد

 :موالنا باز در دیوان شمس گوید

 بدان می این قضایا را بگردان بیا ساقی می  ما را بگردان

 شراب پاک باال را بگردان قضا خواهی که از باال بگردد

 را بگردان« اال»گیر و « ال»مر اگر من محرم ساغر نباشم

 چو فرمودی مرا، جا را بگردان گنجمشرابی ده که اندر جا ن

 (.331: 4933مولوی،)    

 باده نوشِ عذرخواه را معذور داشتن. 1-4-4-1

 زساقی بادة منصور خواهم مرا بویی رسید از بوی حّالج

 من از خود خویشتن را دور خواهم بیا نزدیکم ای ساقی، که امروز...

 «معذور خواهم تورا»:مرا گوید «مرا معذور می دار»:اگر گویم

 (.342: 4933مولوی،) 

 بی محابا شراب دادن. 1-4-4-9

 :دیگر از وظایف ساقی بدون ترس و هراس می دادن به باده نوشان است

 تا نماند هوشیاری، عاقلی اندر جهان مدام اندر مدام ،بی محابا در ده ای ساقی

 لقۀ دیوانگانسرد باشد عاقلی، در ح یار دعوی می کند، گر عاشقی دیوانه شو

 ور درآید عاشقی، دستش بگیر و در کشان «کار دارم، راه نیست»:گر در آید عاقلی گو

 (.331: 4933مولوی،)     

باده خوار و شراب خواره، جام می را تنها از دست ساقی خویش می طلبد و جز آن را برخود حرام می داند و اگر باده ای از 

عاشق نیز، بادة عشق ومحبت را تنها از جانب معشوق . یگر آن مستی را بر وی نخواهد بخشیددست بیگانه ای نامحرم ستاند، د

نیز از جانب معشوق برای او در حکم « نیش»بدین سبب است که. قبول ندارد  ،خویش انتظار داشته و از معشوق دیگر جز او

در . می داند« می»با عشق می نوشد و برتر از عاشق آن را  ،زهر و شرر سقایت کند ،بوده و اگر به جای باده ومی« نوش»

را در خود نهفته دارند، شراب و بادة عاشق می باشند و از آن جهت « می عشق الهی»جهان هستی تمامی اعیان و ظهورات که
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لی ق)این آفریده ها عاشق را سرمست و بیقرار می کنند که تنها از جانب معشوق حقیقی و خداوندگار هستی آفریده شده اند

 (.419: 4935خوش سلیقه، ،زاده

 بی صَرفه مَی دادن ..1-4-4-1

بی صرفه می دادن به . از اهم وظایف ساقی، یکی این است که به مستان باده خوار، به عدل شراب نوشاند تا برکسی ستم نرود

 .معنی بی کم وکاستن شراب دادن است

 ین یک دو سه پیمانهاز بحر چه کم گردد ز امروز می باقی، بی صرفه ده ای ساقی

 خواهی که یکی گردد بشکن تو دو پیمانه در باده دوی نبود ،پیمانه و پیمانه

 (.4413: 4933مولوی،) 

 :در تاریخ بیهقی در شراب خواری مسعود در باغ پیروزی آمده است

. (9/335ج: 4913بیهقی، .)دنگاه دارند و ساتگینها برابر کنند تا ستم نرو« عدل»: امیر گفت. و ساتگین روان ساختند...

 :حافظ نیز به جام عدل اشاره کرده است

 غیرت نیاورد که جهان پربال کند ساقی به جام عدل بده باده تا گدا

 (.231: 4963حافظ،) 

 

 پیمودن پنج پیمانه به یک پیمانه ..1-4-4-0

ساقی قصوری نماید و دیر به مجلس مستان آن در حالتی است که . دیگر وظایف ساقی، قصور ساقی است نسبت به باده نوشان

 .بیاید، و خماری باده نوشان را دریافته باشد، آنگاه ساقی به جای یک پیمانه دادن باید پنج پیمانه به می خواران بنوشاند

 بپاااایما پنج پیمانه، به یک پیمانه ای ساقی چو بیگه آمدی باری، درآ مردانه، ای ساقی

 ای ساقی ،پس آنگه گنج باقی بین در این ویرانه فرش میران کن ز جااام باد عرشی، حصار

 (.4213: 4933مولوی،) 

 تغییر دادن جای باده نوشان. 1-4-4-1

 چو فرمودی مرا، جا را بگردان شرابی ده که اندر جا نگنجم

 (.331:همان)    

 .از مکان رهایی یابم حال که به من فرمان دادی جای خویش را تغییر دهم، مرا شرابی ده که: یعنی

 حریفانه مَی دادن. 1-4-4-5

 کاندرین دایره چون پرگارم من ز پرگار شدم وین عجب است

 «!اینک به گرو دستارم»گفتم «!حریفانه بده»ساقی آمد که 

 (.334: 4933مولوی،)   

/ 195ذیل غزل : 4935دکنی،شفیعی ک)شّتّولی:پولی که به عنوان دستخوش یا شتل از قماربازان گیرند، در لهجۀ کدکن

1.) 

« از دست رفتن ،از دایره برون رفتن»، این تعبیر را به معنی 223،در فرهنگ نوادر دیوان شمس ،استاد فروزانفر: از پرگار شدن

« از پرگار افتادن»را با تعبیر «از پرگار شدن»شاید بتوان . حدس استاد درست است و دقیق .گرفته اند و به شاهد همین بیت

امالک ایشان موقوف مانده است و اوقاف اجداد آباء ایشان هم از پرگار افتاده و ط ر ق و سُبُل »:ر این عبارت بیهقی یکی دانستد

شفیعی )«حواسّ خمسه از کار بشده و اعضاء سبعه از پرگار بیفتاده»:یا این عبارت راوندی در راحۀ الصدور« آن بگردیده

 (.334:کدکنی،همان

 و رجاخوف  ..1-4-4-3



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

535 
 

در لغت به معنی بیم وامید است ولی در اصطالح صوفیه حالتی است مبان بیم وامید که سالک از یک سوی باید در نهایت  

دقت و با خوف از خداوند طریق سلوک را ادامه دهد و از همۀ وساوس و خطرات خود را برکنار نگاه دارد و هموارهنسبت به 

از سوی دیگر در عین حال باید همواره به رحمت الهی و عنایت حق تعالی امیدوار  ...نتیجۀ اعمال نیک خویش بدبین باشد

 (.455: 4935شفیعی کدکنی،)باشد

 :نیز می گوید

 تو نه ای ز جنس خلقان، تو زخلق آسمانی زگزاف ریز باده که تو شاه ساقیانی

 (.4234: 4933مولوی،) 

 رطلِ سَقّاهُم ربُّهم پیمودن. 1-4-4-3

وار از ساقی بخواهد بنابر میل آنان عمل نماید، ساقی با در نگریستن  به باده خوار و جایگاهش دعوت اورا اجابت اگر باده خ

 .ساقی البته که اجابت خواهد کرد ،بنابر اتفاق اگر یکی بخواهد ساقی شراب سر خم را به او بدهد و دردی نپیماید. خواهد کرد

 باااستان می چون زر مرا دهزمن  هال ساااااقی بیا ساااااغر مرا ده

 33چو خم را واکنی سر، سَر مرا ده به حقّ آن که در ساااار دارم از تو

 مااااارا ده آن وآن دیگر مرا ده به دیاااااگر کس مده آنچم نمودی

 ناااااهان از مومن و کافر مرا ده رطلی شگرف است «سقاهُم رَبُّهُم»...

 (.4413: 4933مولوی،) 

 

 ساقی نباید جور کند  ..1-4-4-45

 «بی صرفه می دادن»رجوع شود به 

 تا کی دوران بینی؟ ،در دور درآ بنشین نک ساقی نی جوری، در مجلس او دوری

 (.4226 :همان) 

 

 «ساقی عادل»ساقی بیجوری   ..1-4-4-44

است؟ اگر هم او چنین قصدی  از خط های جام به کار برده« خط جور»در مورد ساقی با توجه به  ،آیا موالنا بی جوری را

خویش نظری به خط جور « جام عدل»ظاهراً حافظ نیز در . می افتیم« خط جور»نداشته است، ما امروز بی اختیار به یاد 

 .داشته است

 غیرت نیاورد که جهان پر بال کند ساقی به جام عدل بده باده تا گدا

 (.4/1-4226: 4933شفیعی کدکنی،) 

 ی  دادنگزافه مَ..1-4-4-41
 .از تعقل و اندیشیدن باز دارد« خارج از حد»گاهی ساقی وظیفه اش ایجاب می کند تا عقل سالک را با شراب دادن 

 ما از کجا او از کجا ،گردن بزن اندیشه را می ده گزافه ساقیا تا گم شود خوف ورجا

 (4933،43/4مولوی،)  

                                                           
ایدُردیخواراندعامیکندکهروزیبرسدکهرحافظب.شرابسریعنیشرابیکهدُردینداشتهباشدوزاللوصافباشد 97

.دصافبنوشن

(. 2 :8 13حافظ،)کهصافیبادعیشدُردنوشان/درینصوفیوشاندردیندیدم
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 مَی بَر سَرِ مَی دادن ..1-4-4-49

کسی است که به باده نوشان  مهلت ندهد تا یک دم به تعلقات دنیوی بیندیشند و زین سبب می پشت می به ساقی هوشیار 

 .باده نوشان می دهد، تا از عشق و استسقای ساقی امان نیابد

 کو سر که تا شرحی کنم از سر ده صهبای تو تو مهلتم کی می دهی، می برسر می می دهی
 یک دم نمی یابد امان از عشق و استقسای تو این رطل گرانمن خود که باشم، آسمان در دور 

 (.4169: 4933مولوی،)   

 مَی گردانی و تغییر دادن قضای الهی. 1-4-4-41

 .گاه وظیفه ساقی این است که با شراب گردانی قضاهای الهی را بگرداند

 بدان می این قضایا را بگردان بیا ساااقی می ما را بگردان

 شااااراب پاک باال را بگردان از باال بگرددقضا خواهی که 

 (.331: 4933مولوی،)    

 

 نام های ساقی. 1-1-4

 باده رسان .1-1-4-4

 به ماده از بَنان تو، شراب ارغوانی را اال ساقی به جان تو، به اقبال جوان تو

 (.432:همان) 

 :حافظ گوید

 ن را شکر در مجمر اندازیمنسیم عطر گردا شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ریزیم

 (.341: 4963حافظ،) 

 

 باده گردان. 1-1-4-1

 نشان درد اگر خواهی بیا بنگر نشانی را بگردان بادة شاهی که همدردی وهمراهی

 (.432: 4933مولوی،) 

 

 جان جانان. 1-1-4-9

جان را می پروراند و تقدیم  ،ز عمق جانموالنااحساس عمیق و آتشین خود را نسبت به ساقی به زیباترین وجه بیان می کندو ا

 .فی المثل فراتراز جان چه می تواند باشد.ساقی می کند

 ساقیا ،گدا رویی مکن، در بزم سلطان ،بوجَه ما نامدیم از بهرنان ،ای جان جان جان جان

 (.433:همان) 

 دستگیر عاشقان.  1-1-4-1

 .که گاه از شرم و حیا، از ساقی پنهانی شراب طلب می کنند ساقی همواره دستگیر عاشقان است، همان باده خوارانی

 پیش آر پنهان، ساقیا ،دور از لب  بیگانگان ای دستگیر عاشقان ،بردست من نه جام جان

 (.433: همان) 

 

 دستگیر مستان و تشنگان مخمور  .. 1-1-4-0
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 33مستان ،دل را ز وفای مست ای ساقی و دستگیر مستان

 بس تشاانه شدند می پرستان خمورای ساقی تشنگان م

 (.339: همان) 

 

 دشمن شرم وحیا ..1-1-4-1

 ی خندان ساقیاپیش آ ،تا بخت ما خندان شود برخیز ای ساقی بیا، ای دشمن شرم وحیا

 (.433: 4933مولوی،) 

 .شرم و حیا را از آن دور می کند ،دشمن شرم وحیا یعنی اینکه با شراب پیمایی به باده خواران
 ، ساقیاداری، یک قدح بر شرم افشانور شرم  رو سخت کن ای مرتجا، مست از کجا، شرم از کجا

 (.433: همان) 

 

 ساقی باقی  ..1-1-4-5

 رو، ای ساقی باقی درآ ،ای جان مرگ اندیش کنجی نشین! ای دیوغم ،آمد شراب آتشین

 (.432:همان) 

 

 ساغر شش سو دهنده. 1-1-4-3

 ، چه کسستمچو شدم مست، ببینی چه کسستم بده آن ساغر شش سو تو مپرسم که کیی تو

 (.314: همان) 

 

 سرده. 1-1-4-3

 .سردستۀ باده خواران کنایه از ساقی است 

 هَلَه ای سردِهِ مستم برهانم به تمامت چو من از خویش برستم ره اندیشه ببستم

 (.231: 4933مولوی،) 

 ردِهِ مخمور به خمّار در آمدوان س باردگر آن مست به بازار در آمد

 (.141:همان) 

از این بیت چنین مستفاد می گردد که ساقی گاه خود مخمور است و از پی زایل کردن خمار شراب به میخانه وارد می شود، 

ش بلبل خو: چون. موالنا در این غزل صفت های بیشماری را مغافصۀً برای ساقی ذکر می کند. به معنی میکده است :خمّار

حیدر  ،دست مسیحی، هدهد پرخون شده نقار، ویران شده دستار، لولی شب دزد، دولت بیدار، شه دُربار، الحان

 . سیه روی، بی حرف، سخن گستر بی لب، آن مستی بسیار،کرّار

را در این غزل را باید جزو منحصرترین غزلهای موالنا از جهت ذکر اوصاف ساقی دانست و در حقیقت آرایۀ تنسیق الصفات 

 .همۀ ابیات تکرار کرده است
 کان بلبل  الحان به خمار در آمد همه، پربار چرا شد؟ ،سرهای درختان

 مستانه و یارانه که آن یار در آمد یک حملۀ دیگرهمه در رقص در آییم 

                                                           
 .یعنی مگیرو مَسِتان: فعل نهی از ستاندن   98
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 کز بهرنثار آن شهِ دُربار در آمد یک حملۀ دیگر همه دامن بگشاییم

 کز مصر چنین قند به خروار در آمد یک حملۀ دیگر به شکرخانه درآییم

 زیرا که چنین دولت بیدار درآمد یک حملۀ دیگر بُنۀ خواب بسوزیم

 کان لولی شب دزد به اقدار در آمد یک حملۀ دیگر به شب این پاس بداریم

 در عربده، ویران شده دستار درآمد یک حملۀ دیگر برسان باده که مستی

 کان هدهد پرخون شده منقار درآمد میک حملۀ دیگر به سلیمان بگرایی

 از دست مسیحی که به بیمار درآمد این شربت جان پرور جان بخش چه ساقی است
 کاقبال تو چون حیدر کرار درآمد اکنون بزند گردن غم های جهان را

 کان شادی و آن مستی بسیار درآمد دارالحرج امروز چو دارُالفَرَجی شد
 بی حرف سیه روی به گفتار درآمد ستربی لببر بند لب اکنون که سخن گ

 (.141: 4933مولوی، ) 

 :در غزل مطلع

 ای مطربان ای مطربان دفّ شما پر زر کنم ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم

 (.346: مولوی،همان) 

 

 :می گوید( ساقیان)باز از سَر دهان ..1-1-4-45

 تا هر دهان خشک را جفت لب ساغر کنم دهانای سردهان ای سردهان بگشاده ام زان سر 

 (.346:همان) 

شهر واستاد دهر بود مگر ( تصنیف ساز)هم چنان منقول است که کمال قوال که مصنف »افالکی در باب این غزل نوشته است 

م اجرت چیزی در حدود مفهو)مرا درین سماع چه مقدار قوال اندازی  ،عجب»در سماع دوستی در ضمیرش گذشته باشدکه 

بستان در »همانا که حضرت موالنا، از روی زمین مشتی خاک برگرفته در دف او ریخت که « خواهد بودن؟( قوالی وآواز خوانی

: 4931افالکی،)ای عاشقان ای عاشقان: واین غزل را سرآغاز کرد وگفت .در حال دید که دفش پر زر گشته بود« دیده کن

مولوی از ساقی به . (4/101: همان)شد و می نالید و این نکبت بی ادبی را باز گفت عاقبه الحال کمال بیچاره کور(.4/101

می ( شراب فراموشی آور)عناوین مختلفی یاد کرده و در این غزل بالفاصله بعد از بیت فوق او را قلندر دل من که می مُذهِل 

 کنایه یاد نموده است به« دل قلندر من»به عبارت دیگر از ساقی به تعبیر .خطاب نموده است ،دهد

 سر مرا ده.  1-1-4-44 

 .زیرا زالل است و دُردی ندارد ،یعنی شراب سرخم را به من ده

 که من از عربده نا گه قدحی چند شکستم به غضب روی مگردان ،هَلَه ای سردِهِ

 (.314 :همان) 

 ی ساقی خمار منتو سرده و من سرگردان ا خواهم که باشی این زمان « امانم ده به جان»گفتم 

 (.394: همان) 

 مسلمانان! مسلمانان! مسلمانان! مسلمانان !سراندازی! سراندازی!سراندازان! سراندازان

 (.4213:همان) 

 قلندر دل من .  2-2-4-42

ای شخصی که به تعلقات ظاهری و قرار داده .قلندر در تعبیرات مولوی و عصر او غالباً به معنی شخص است. دل قلندر من 

از عصر موالنا به بعد این کلمۀ قلندر شیوع بیشتری می یابد ولی قبل از موالنا و عصر  .رایج اجتماعی دلبستگی وپیوندی ندارد
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بلکه به معنی محلی بوده است که این گونه اشخاص در آن سکونت داشته اند و به آن   .قلندر به معنی شخص نبوده است ،او

 ،این گونه افراد را به جای قلندر ،همین مناسبت در شعر و نثر فارسی قبل از عصر موالنابه . جا رفت وآمد می کرده اند

. در عصر موالنا نیز هنوز نشانه هایی از این کاربرد را می تواند یافت .یعنی منسوب به محل قلندر. قلندری می خوانده اند

اشخاص قلندری و در مورد مکان قلندر به کار برده در مورد  ،همه جا ،سعدی در نسخه های کهن ومعتبر گلستان و بوستان

 (.543 -545: 4935شفیعی کدکنی،.)است

 پدر گو ز خیرش فرو شوی دست پسر کو میان قلندر نشست

 (.9431بیت/ باب هفتم: 4963سعدی،) 

 :و در گلستان می خوانیم

 :4913،سعدی)«و وارث با قلندران نشستهدو کس را حسرت از دل نرود و پای تغابن از گل برنیاید؛ تاجر کشتی شکسته »

 (.باب هشتم/431

 :مثال دیگر

 سردِهِ بزم سرخوشان گردم سَرخ مّ رحیق بگشایم

 (.313: 4933مولوی،) 

 .بین سَرِخم وسرده تناسب برقرار است

 تو سرده و من سرگردان ای ساقی خمّار من گفتم امانم ده به جان، خواهم که باشی در امان

 (.394: همان) 

 کوسر که تا شرحی کنم از سرده صهبای تو تو مهلتم کی می دهی، می بر سر مَی می دهی

 (.4169: همان) 

می بر سر می دادن یعنی جام شراب را پیوسته گردانیدن و نوشاندن و لذا می خواره توانایی عقلی و حواسی را از دست می 

 .دهد و نمی تواند از نیک نامهای ساقی گوید

کسی که سرخم شراب را به  .معنای کسی سر را فدا می کند یعنی ساقی، می تواند معنای ایهامی نیز داشته باشد سرده به

 .باده نوشان سقایت می کند و موالنا در این دو بیت به این موضوع اشاره کرده است

 می چون زَر مرا ده ،زَرَم بستان هال ساقی بیا ساغر مرا ده

 چو خم را واکنی سر، سر مرا ده از تو به حقّ آن که در سر دارم

 (.4413: 4933مولوی، ) 

 

 مطرب شیرین نفس استعاره مصرحه از ساقی.  1-1-4-49
 برجان ما زن ای صبا ،زین نه بر فَرَس! ای عیش ، هرلحظه می جبنبان جرسای مطرب شیرین نفس

 (.432:همان) 

 کنایه از ساقی=  آفتاب خوش لقاء

 بر جمله خوبان ناز کن ای آفتاب خوش لقا ن پرده ها را ساز کنباردگر آغاز کن، آ

 (.432:همان) 

 نتایج تحقیق

ساقی در غزلیات شمس چندین جلوه دارد یکی خویشکاری های ساقی است که بازتاب های چون باده گردانی،  -4

تغییر دادن جای شراب گزافه مَی دادن، خوف و رجا، حریفانه مَی دادن، مَی گردانی و تغییردادن قضای الهی، 

خواران، بی محابا شراب دادن، مَی بر سر مَی دادن، باده نوش عذرخواه را معذور داشتن، بی صرفه می دادن، رطل 



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

541 
 

همه از ویژگی های ساقی و از  ،سقاهم ربهم پیمودن، پیمودن پنج پیمانه به یک پیمانه، جور نکردن، عادل بودن

 .وظایف مهم آن محسوب می شود

بازتاب ساقی در غزلیات شمس نام های ساقی است که موالنا با مسماهای دشمن شرم و حیا یعنی با شراب  دیگر    -2

دادن شرم و حیا را از شراب خواران دور می کند و نیز آنها را دستگیر عاشقان گفته است کسانی که ساغر شش سو 

دیوان شمس سرده هان می باشند می دهند و مطرب شیرین نفس هستند یکی از مهمترین نام های ساقی در 

یعنی ساقیانی که سر را فدای دوست می کنند و در مجلس شراب جان فشانی می کنند موالنا با ایهام ظریفی که 

ساقی که به شراب خواران از سر . در اینجا گنجانده است سرده را به معنی شراب صاف دهنده هم بکار برده است

 .که این شراب دارد شراب خواران را با چند پیمانه مست و مدهوش می گرداندخم باده صاف می دهد و با گیرایی 

 فهرست منابع و مآخذ

 دنیای کتاب: ، تهران.، یازیجی، تالعارفینمناقب، (4962)، .افالکی، ا. 

 ______(4932) دنیای کتاب: ، تهران.، یازیجی، تالعارفینمناقب 

  ،تهران،هبر، سه جلدی، تاریخ بیهقی،خطیب ر(4963بیهقی، ابوالفضل. 

 کارنامه: ، تهران(پژوهشی در معنای باده در شعر عرفانی فارسی)بادة عشق ، (4933)، .پورجوادی، ن. 

 اساطیر: ، تهران.دار، ع، به کوشش جربزه.؛ غنی، ق.، قزوینی، مدیوان، (4963)، .حافظ، ش. 

 ،کلیات سعدی،محمدعلی فروغی،تهران،زوار(4963)سعدی،م 

 ،آگاه: ، تهراندر اقلیم روشنایی، (4933)، .م شفیعی کدکنی. 

 زوّار: ، تهرانالدّین محمّد مشهور به مولویرساله در تحقیق احوال و زندگانی موالنا جالل، (4931)، .فروزانفر، ب. 

 فصلنامۀ تخصّصی عرفان، (باده و می و تعابیر آن در شعر عرفانی فارسی)، (4933)، .سلیقه، م؛ خوش.زاده، حقلی ،

 .431 -413/ 29سال ششم، شمارة 

 سخن: ، تهران.، شفیعی کدکنی، مغزلیّات شمس تبریز، (4933)،  .مولوی، ج 

 نگاه: ج، تهران2، مطابق نسخۀ فروزانفر، کلیات دیوان شمس، (4933)، .مولوی،ج 
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 های ادبیات و فرهنگ ایران در موسیقی کالسیکجلوه
 دوست  منصور حبیب

 گیالن دانشگاه هنر و معماری ةددانشک موسیقی گروه مربی

 چکیده

تواند ای از باورها و رفتارهای انسانی هر جامعه است که با ابزارهای گوناگون زبانی و هنری شکل گرفته و میفرهنگ مجموعه

از . است واره تبادل داشتههای پویا همها بوده و با دیگر فرهنگ ترین یران در میان جوامع مختلف از کهنفرهنگ ا. منتقل شود

طوری که در چند قرن گذشته، رویکرد برخی آهنگسازان ادبیات و تاثیر آن بر موسیقی است؛ بهۀ این تبادالت در حیط ۀجمل

بر این اساس در این مقاله برخی قطعات . شودغیرایرانی به ادبیات و فرهنگ ایرانی و تاثیر آنها در آثار موسیقی دیده می

همچنین نگرش کلی . شوندخصوص ادبیات ایرانی ساخته شده، معرفی میاز فرهنگ و به موسیقی کالسیک غرب که متاثر

 .گیردثیرگذار ادبیات و فرهنگ ایرانی مورد بررسی قرار میأحاکم بر فضای آنها جهت یافتن عنصر ت

  .ثیرات فرهنگیأفرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی، موسیقی کالسیک، تبادالت فرهنگی، و ت :هاکلیدواژه

 :مقدمه

صحبت از ایران عموما . در آغاز الزم است پیرامون مفهوم ایران، ایرانی و موسیقی کالسیک در این مقاله توضیح ارائه شود

ی جغرافیایی زاده شده و رشد غیرایرانی کسی است که در بیرون از این حیطه. ی جفرافیایی امروز استمعطوف به حوزه

تواند ی موسیقی کالسیک غرب قرار دارد و میی تمام قطعاتی است که در حیطهموعههمچنین موسیقی کالسیک مج ،نموده

های نسبتا مشابه با موضوع این الزم به توضیح است که یکی از حیطه. های مختلف ساخته شودتوسط آهنگسازانی با ملیت

الب رویکرد به عناصر فرهنگ ایرانی ساخته مقاله، آثاری است که توسط آهنگسازان غیرایرانی اما با اصل و نصب ایرانی، در ق

-توان یافت که میمی 411جیو کیخسرو شاهپورجی سهراب 33آندره حسین... اشده؛ مانند این نمونه را در برخی از آثار امین

ی موسیقی پاپ، قطعاتی مربوط به تاریخ از طرفی در چند سال اخیر در حیطه. های دیگری باشندتوانند موضوع پژوهش

 2111که اولین بار در سال  414ی مایکل مِن، ساخته«مصدق»ر ایران ساخته شده است؛ از جمله اپرای راک با عنوان معاص

-را بازگو می. ش 4992مرداد سال  23و وقایعی از کودتای ( Mossadegh - A New Rock Opera, 2015)اجرا شد 

 .ندهای دیگری باشتوانند موضوع پژوهشاین گونه آثار هم می. کند

 419اثر ژان فیلیپ رامو« 412اپرای سرخپوستان عاشق»از اولین آثار رپرتوار موسیقی کالسیک که در آن به ایران اشاره شده 

که به ) 413اینکاهای پرو. 2، 411ترک بخشنده. 4های آن به ترتیب عبارت هستند از پرده. است 4393به سال ( قَمُ به فرانسوی)

. 413هاوحشی. 1، و (که در آن چندین شخصیت ایرانی حضور دارند) 416هاگل. 9، (اردجماعتی از سرخپوستان پرویی اشاره د

این عناصر که این اثر بیشتر از بابت ظهور و چگونگی عناصر اگزوتیک در موسیقی کالسیک قابل توجه است؛ به طوری که 

ها و ش، آوازهای مردمی، راپسودیهایی همچون نمایاز قرن هجدهم به بعد در قالبهستند، مفهوم بیگانه ی دهندهنشان

 (.433 :4933احمدی، ) ندقطعات اسکاتلندی در موسیقی کالسیک تجلی یافت

غیراروپایی اهمیت یافت و حساسیت آنها خصوصا نسبت فرهنگ از اواسط قرن نوزدهم نقش آهنگسازان روسی در درک بهتر 

یی برای روایت فضای شرقی به وجود آمد؛ به عنوان مثال در و حتی نمادهایی موسیقابیشتر شد های موسیقی شرق به توانایی
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ای عرب است، با  گر داستان عنتر، یک شخصیت افسانه ، که روایت413کورساکف-سمفونی دوم اثر نیکوالی ریمسکی

در همین (. 24 :4939حبیب دوست، )گر فواصل موسیقی عربی است  هایی موسیقایی از فلوت روبرو هستیم که تداعی عبارت

هایی چون نازیسم، فاشیسم، و سوسیالیسم بر شناخت عنصر بیگانه در فضای موسیقی کالسیک نیز قابل رهه تاثیر ایدئولوژیب

ها و هر آنچه که به نقد ملیت آلمانی بپردازد ها، سیاهان، کولیها موسیقی یهودیان، روستوجه است؛ به طوری که مثال نازی

گیری خاص در آثار های مختلف موجب جهتهایی به صورتچنین برداشت(. 249 :4933احمدی، )کردند را سانسور می

 .فرهنگ ایرانی هم از آن جدا نیستادبیات و برخی آهنگسازان کالسیک اروپایی در این برهه شد که چگونگی تاثیرپذیری از 

چگونگی جایگاه مولف آن آثار است؛  های غیراروپایی در آثار موسیقی کالسیک، بررسیی مهم راجع به بازتاب فرهنگاما نکته

چنین نگاهی را شاید بتوان بر . شویمداند روبرو میبه طوری که در برخی موارد با نگاه به بیگانه از چشمی که خود را بهتر می

راجع « 413دزدی از حرمسرا»موسیقی کالسیک جاری دانست؛ مثال آثاری همچون اپرای ( ی آثارمجموعه)قسمتی از رپرتوار 

اثر « 444آیدا»تر، اپرای ی جالبدانند یا نمونهی چنین نگاهی میرا نمونه 4332به سال  441ه فرهنگ عثمانی، اثر موتزارتب

با عناصر رایج موسیقی اروپایی معرفی  ،است که در آن مصر کهن به عنوان مظهر پیشرفت و تمدن 4334به سال  442وِردی

با این حال به نظر (. 33 :4933احمدی، )یابد نسبت به این موسیقی تجلی میمانده با عناصر اگزوتیک شود و حبشی ِعقبمی

توان این امتیاز را متاثر از گرانه نسبت به ادبیات و فرهنگ ایرانی نبوده است و میرسد در موسیقی کالسیک، نگاه سلطهمی

رهنگی دو جانبه و شناخت متقابل را به وجود ی ارتباط فی صفوی دانست که زمینهی نسبتا خوب ایران با اروپا در دورهرابطه

محبوبی اردکانی، )نویسد گر اروپایی، کتابی راجع به ایران میدر این دوره از تاریخ ایران تقریبا در هر سال یک سیاحت. آورد

ی ایران دجانبهبر این اساس اقتدار چن. شودی ایران در اروپا فراهم میی معرفی گستردهو به این ترتیب زمینه( 21 :4931

 .عموما با تحسین دولتمردان و سیاحان غربی روبرو بوده است

انگیز عناصر این فرهنگ های خیالتاثیرگذاری ادبیات و فرهنگ ایران بر موسیقی کالسیک به طور کلی نشان از عمق جنبه

های ایرانی همچون خشایارشاه و اد از شخصیتای نسبتا آزها با رویکرد آهنگسازان غیرایرانی به استفادهدر برخی از نمونه. دارد

گذاری روی اشعار ادیبانی همچون خیام و حافظ، همچنین در برخی گو روبرو هستیم و در برخی دیگر با موسیقیشهرزاد قصه

ریق شویم که عموما از طزمین از جمله کاروان و ساربان روبرو میهای شرقی و بکر ایرانموارد با تصویرگری صدایی جلوه

ی ها چه در قالب ترجمهبا این حال نباید نقش تفسیر را در این تاثیرگذاری. اندهای دیگر معرفی شدهادبیات فارسی به فرهنگ

های دیگر و چه در قالب استفاده از فیگورهای موسیقایی متناسب با فرهنگ ایرانی نادیده گرفت؛ چرا که متون فارسی به زبان

 .داردز مجرای مفسر عرضه میعناصر فرهنگ ایرانی را ا

در آثار موسیقی مورد بحث « ایران»به جای « پارس»یا « پرشیا»ی ی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، کاربرد واژهنکته

ی ایران باید با آیند، واژهی اصلی از عنوان و محتوای قطعاتی که در این مقاله میدر این مقاله است؛ به طوری که در ترجمه

اگرچه برای یک ایرانی، پارس همان ایران یا قسمتی از ایران است اما برای یک غیرایرانی چنین . ی پارس جایگزین شودواژه

در جریان تغییر نام سیاسی کشور عزیزمان به ایران که موضوع مقاله حاضر نیست، . کندبرداشتی گاه دور از ذهن جلوه می

به نظر . ی ما از اصل خود، یکی از این پیامدها استکه بریدگی ِمیراث فرهنگی گذشتهای به وقوع پیوست پیامدهای ناخواسته

دانان ایرانی مورد نظر قرار گرفته است؛ مثال هرمز رسد که این موضوع پیشتر نیز توسط برخی از اندیشمندان و موسیقیمی

ه دارد که هویت تاریخی و فرهنگی ما به نام به این مساله اشار دستگاه در موسیقی ایرانیفرهت در گفتار آغازین کتاب 

داند که ایران همان کند که امروزه کمتر کسی در غرب میاو اضافه می. «ایران»وابسته است و نه به نام « پارس»یا « پرشیا»

 (.چهارده :4933فرهت، )پرشیا است 
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 :روش تحقیق

هایی از ادبیات و فرهنگ ایران در موسیقی کالسیک، وهضمن اینکه استخراج جل. تحلیلی دارد-ی حاضر بستر توصیفیمقاله

آثار این موسیقی دارد و فرایند پژوهشی در این حیطه با رجوع به لیست آثار موسیقی  یی مجموعهنیاز به شناخت گسترده

چون دیگر در این مقاله هم. شودبرای سازهای مختلف و همچنین آثار آهنگسازان مختلف از چند صد سال گذشته انجام می

بندی و نقد آنها ی مربوط و جمعهای علوم انسانی و هنر، از روش تحلیل نظرات و آرا در حوزهپردازی در رشتهمطالعات نظریه

 .فارسی بسیار اندک است نابعی چنین نگاهی در منظر داشت که پیشینه در البته باید. شوداستفاده می

 :تحقیق پیشینه

در حالی که مقاالت . فرهنگ ایران، در منابع فارسی بسیار نادر استادبیات و  یرپذیری غرب ازموضوع این مقاله یعنی تاث

این مقاالت در اساس با تفکرات . دهندرا نشان میتقابل غرب با فرهنگ ایرانی  د؛ یعنینی مقابل آن قرار داربسیاری در نقطه

دانند و ی جهان برتر می؛ به نظر او، اروپاییان خود را از بقیهتندهسهماهنگ به غیر خود ادوارد سعید راجع به نگاه اروپاییان 

گیرد که نویسنده نتیجه می« تعامل یا تقابل با هویت غرب: ایران فرهنگی»از این رو مثال در یکی از این مقاالت با عنوان 

 (.91 :4933اران، زاده و همکامام جمعه)خواهد داند و تنها برای خود میغرب، فرهنگ خود را بهترین می

با این حال صحبت از تاثیر فرهنگ ایرانی به عنوان بخشی مهم از تمدن اسالمی بر فرهنگ اروپا در قرون میانی، موردی است 

تالیف مهدی برکشلی، « نفوذ علوم و هنرهای اسالمی بر فرهنگ غرب»ای با عنوان که نسبتا پرداخته شده است؛ مثال در مقاله

ی ی پنجم یا چهارم آن، ریشهآواز با فاصله  و آن و نیز همراهی اکتا  یفاصله  ی همراهی آواز باکند که شیوهنویسنده اشاره می

بردند؛ به طوری که ابن سینا از این  می  کار  به  ها آن رایونانی دارد که دانشمندان اسالمی از آن آگاهی یافتند و پیش از غربی

ای با عنوان همچنین در مقاله(. 13 :4966برکشلی، )برده است   نام  ی شفادر رساله« ترکیب»و « تضعیف»های  دو شیوه با نام

ی فرهنگ و تمدن ایران و اسالم وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی کشور منتشر که توسط کمیته« موسیقی در اسالم»

پایگاه شورای عالی انقالب )شود اروپایی اشاره می اسالمی بر موسیقی و فرهنگی تمدن در دورهشده است، به تاثیر موسیقی 

های ادبیات و فرهنگ ایران در ای از موسیقی کالسیک غرب که جلوهبا این پیشینه، در ادامه آثار برجسته (.4931فرهنگی، 

 . شوندشان معرفی میآنها مشهود است، به ترتیب بر اساس شهرت نسبی

 :اپرای سرخپوستان عاشق

در . ساخته شد 4393ی باروک است که به سال پرداز موسیقایی فرانسوی در دوره، آهنگساز و نظریه(قَمُ)پ رامو اثر ژان فیلی

کنند که ها، چندین شخصیت ایرانی حضور دارند و ماجرایی در فضای فرهنگ ایرانی را بازی میی سوم آن با نام گلپرده

ی شدهاحتماال فرانسوی) 449ارت هستند از فاطیما، زَئیر، تاکماسها عباین شخصیت. کندعشقی سه جانبه را روایت می

 .، و علی(طهماسب

 :441اپرای خشایارشاه

ها در موسیقی کالسیک است که عنصری االصل، جزو اولین نمونه، آهنگساز انگلیسی ِآلمانی443اثر جرج فریدریک هَندِل

به ماجرایی عاشقانه از خشایارشاه است که او را در رقابت با این اپرا راجع . کندشناخته شده از ایران باستان را روایت می

جالب اینکه متاثر از سنت . در لندن اجرا شد 4393دهد و اولین بار در سال برادرش برای ازدواج با دختری زیبا نشان می

آواز . ای تقریبا صد ساله بودسابقه با ،در آن برهه( متن اپرا)غالب اپرا در آن روزگار، زبان آن ایتالیایی و بر اساس یک لیبرِتو  

شود، اثر مشهوری که توسط بازیگر نقش خشایارشاه خوانده می« 446ای نبودهرگز سایه»اللفظی آغازین این اپرا با نام تحت

د و شوبه تنهایی و بیرون از اپرا هم اجرا می( اسم عام به معنای آرام و آهسته) 443است که تنظیم ارکستری آن با عنوان الرگو
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ی اپرای خشایارشاه نتوانست نظر مخاطَبان با این حال اجرای اولیه. های هندل را در خود داردترین ملودیشدهیکی از شناخته

پسندترین اپراهای سال در اوایل قرن بیستم دوباره به آن توجه شد و امروزه جزو عامه 211اما پس از تقریبا . را جلب کند

 .هندل است

 :443شهرزاد

در روایت  4333ای برای ارکستر سمفونی است که به سال کورساکف، آهنگساز روس، اثر شناخته شده-یکوالی ریمسکیاثر ن

گویی که تالش دارد تا با هر چه طوالنی ساختن داستان های هزار و یک شب ساخته شده؛ قصهگو در داستاناز شهرزاد قصه

، «دریا و کشتی سندباد»در چهار موومان این اثر که به ترتیب . ردخود برای پادشاه، زمان و در نتیجه جان خود را بخ

نقش شهرزاد را دارد و ( تکنواز)ویولن سولو نام دارند، « ی بغدادجشنواره»، و «شاهزاده و شاهدخت جوان»، «شاهزاده قلندر»

 .یابندمی ها توسط ارکستر گسترشپردازد که این ایدههای موسیقایی جدیدی میهر بار به بیان ایده

اما ( 433 :4933احمدی، )اگرچه روایت موسیقایی محض، حاصل خود موسیقی نیست و در طرح ذهنی شنونده جای دارد 

ی روایتگری ویولن در اثر موسیقایی شهرزاد بسیار قابل توجه است؛ به طوری که با توجه به حجم صدایی پایین آن در جلوه

ی شهرزاد در مقابل هیاهوی ارکستر  و به اصطالح تیز آن، به خوبی شخصیت زنانهمقابل ارکستر سمفونی و جنس صدایی باال

 .آیدهمچون عظمت دنیای پیرامون، به صدا در می

 :443در یک بازار ایرانی

آهنگساز در برخی . برای ارکستر سمفونی ساخته 4321، آهنگساز انگلیسی است که آن را به سال 421اثر آلبرت ویلیام کِتِلب

به و های مطبوع با استفاده از خصلت صدایی نامطبوع در میان ملودی را کند تا مفهوم اگزوتیسماثر تالش می هایقسمت

همچنین حرکات به اصطالح خالی بین صداهای  به صدا درآورد،بیگانه نسبت به موسیقی غربی صدایی  ویژگی صورت

 (.22 :4939حبیب دوست، )آورد میصدایی موسیقی شرقی را نیز به یاد  به اصطالح تک کیفیتعمودی، 

. است که کتلب سعی در بازتاب موسیقایی آن دارد داستانیحرکت کاروان با بارهای مختلف برای ارائه در یک بازار ایرانی، 

ی ی شتران و آواز ساربانان عناصری مشخص از دنیای مرموز مورد نظر آهنگساز است که با عناصر بیگانهنسیم صحرا، زنگوله

مورد نظر  در اینجا عنصر فرهنگی. یقایی نسبت به موسیقی غرب، سعی دارد تا شنوندگان را در رمز و راز آن سهیم سازدموس

شود ضمن اینکه صحرا، کاروان و ساربان ی غیرایرانی بازگو میکویری ایران گرفته شده و برای شنونده آهنگساز از بطن جامعه

 .سی هستنداز جمله مفاهیم کلیدی در ادبیات فار

 :424(لحظات ایرانی)های ایرانی ساعت

به »به نام  429یِر لوتیی پیی قطعاتی است برای پیانو که آهنگساز فرانسوی با الهام از سفرنامه، مجموعه422اثر شارل کوکلَن

-اعتس. ساخته و بعدها تنظیم ارکستری هم روی آنها انجام داده است 4343تا  4349های در حدود سال« 421سوی اصفهان

سر »، «حرکت کاروان»، «خواب قبل از آغاز سفر»: اللفظی آنها عبارت است ازی تحتموومان دارد که ترجمه 46های ایرانی 

، «مهتاب در کاروانسرا»، «آهنگ شبانه»، «گذرگاه باریک»، «روستای کوچک»، «صبح در باالی تپه»، «باالیی عجیب

، «غروب آفتاب روی تپه»، «طرح اسلیمی»، «ی مرمردر نزدیکی چشمهای سایه»، «گل سرخ در آفتاب ظهر»، «آبادی»

 .«هاشب درویش»، و «سکوت در شب گورستان»، «گوقصه»

های ایرانی ترین آموزگاران ارکستراسیون در موسیقی کالسیک است، در ساعتشدهبا توجه به اینکه کوکلن یکی از شناخته

اسب برای توصیف عجایب شرق را شنید؛ به طوری که اگرچه این مجموعه ابتدا فضایی من ایجادتوان مهارت خاص او در می

                                                           
118
Sheherazade (Scheherazade), Op. 35 

119
In a Persian Market 

120
Albert William Ketelbey (9 August 1875 – 26 November 1959) 

121
Les Heures persanes 

122
Charles Louis Eugène Koechlin (27 November 1867 – 31 December 1950) 

123
Pierre Loti (14 January 1850 – 10 June 1923) 

124
Vers Ispahan (1904) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Opus_number
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ی خود در ارکستراسیون، در بسیاری از او با علم گسترده. تر استبرای پیانو ساخته شد اما تنظیم ارکستری آن جالب توجه

ده کرده، به طوری که تکنیک های صدایی دارای حجم صدایی پایین و با حالتی مرموز استفالحظات این اثر از کیفیت

 .استاش کامال پیشرو و متناسب با عناصر برگرفته از فرهنگ ایرانی آهنگسازی

 :423ایرانی مجموعه

، آهنگساز معاصر آمریکایی، اثر دیگری است که متاثر از موسیقی دستگاهی و موسیقی محلی ایران ساخته 426اثر هِنری کاوِل

های ایرانی آشنا شد و راجع به این اثر به ایران داشت با برخی از انواع موسیقی 4336کاول در سفری که به سال . شده است

های ایرانی ها و ریتمهمچنین از ملودی ،البته که تالش نکردم تا تجربیات خود از موسیقی غربی را کنار بگذارم»: گویدمی

های متعارف دو موسیقی غربی و ایرانی را به کار بندم ژگیاستفاده نکردم و یا حتی از آنها تقلید نکردم بلکه تالش نمودم تا وی

(Guide to the Composers Recordings, Inc. Records – CRI 114: 2).»  این اثر چهار موومانی برای یک

ر نقش ادبیات ایران در این اثر هم نمودا. ساخته شد 4333تا  4336ساز ایرانی و غربی است در  42ارکستر مجلسی که شامل 

نویس سرشناس معاصر ایران نویس و نمایشنامه، رمان.(ش 4932-4233)به طوری که کاول آن را به محمد حجازی  ،است

 .تقدیم کرده

 :423در پاسداشت ایران

ی ایرانی، این پس از مجموعه 4333به طوری که در سال  ؛ی وافر او به فرهنگ ایرانی دارد، نشان از عالقه423اثر هنری کاول

ی ویولن ، نوازنده423در پاسداشت ایران برای لئوپولد آواکیان. سازداجع به ایران برای ویولن و پیانو در چهار موومان میاثر را ر

نگاری پیانو از نوازنده خواسته شده که با دست، سیم پیانو را بگیرد در بخشی از نت. االصل ساکن در آمریکا ساخته شدایرانی

توان از نامگذاری این اثر می. کند و در حقیقت نوعی تقلید صدایی از یک ساز ایرانی انجام دهدتا صدایی شبیه به تمبک ایجاد 

حدس زد که اقتدار پادشاهان ایران باستان در آن پاس داشته شده است و با توجه به اینکه اولین بار در مراسمی با حضور 

 Guide to the Composers)را پذیرفت توان این حدس محمد رضا شاه پهلوی در قصر گلستان اجرا شد، می

Recordings, Inc. Records – CRI 6: 1.) 

 :491در یک باغ ایرانی

آوازی شامل چندین رباعی از خیام برای ( یمجموعه)ی سوپرانو و آهنگساز زن انگلیسی، یک سیکل ، خواننده494اثر لیزا لیمان

رباعی از خیام در  22ی انگلیسی ترجمه. ساخته شد 4336ر سال با همراهی پیانو است که د( تکخوان)ی سولو چهار خواننده

ی انجام شده است، همچنین از ترکیبات مختلف خوانندگان سولو جهت ارائه 492که توسط ادوارد فیتزجرالد رفتهاین اثر به کار 

 .شوداین اشعار استفاده می

ی آهنگسازان موسیقی کالسیک مورد عالقه همواره شعر کالسیک ِخیام و حافظ آثاری برجسته از ادبیات فارسی هستند که

-های مختلف از آثار ایشان در زبانالبته باید توجه داشت که این عالقه تا حد زیادی به دلیل در دسترس بودن ترجمه. اندبوده

 .شوددر ادامه برخی از قطعات بر اساس اشعار این شاعران معرفی می. های دیگر است

 :499خیام آوازهایی از رباعیات

                                                           
125
Persian Set 

126
Henry Cowell (11March 1897 – 10December 1965) 

127
Homage to Iran 

128
Henry Cowell (11March 1897 – 10December 1965) 

129
 Leopold Avakian (?)

130
In a Persian Garden 

131
Liza Lehmann (11 July 1862 – 19 September 1918) 

132
Edward FitzGerald (31 March 1809 – 14 June 1883) 

133
Song from the Rubáiyát of Omar Khayyám, Op. 40 
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این اثر . ی ادوارد فیتزجرالد استفاده شدهای است که در آن از ترجمه، آهنگساز آمریکایی، مجموعه491اثر آرتور ویلیام فوت

 .ی آن منتشر شداولین نسخه 4333برای آواز و پیانو است و در سال 

 :493پنج غزل از حافظ

برای خواننده و ارکستر در دو زبان انگلیسی و آلمانی  4313، آهنگساز انگلیسی است که به سال 496اثر سِر گرانویل بانتوک

 493اشنایدر. هاچ. ی متن انگلیسی توسط افو متن آلمانی ترجمه 493ی سِر اِدوین آرنولدمتن انگلیسی ترجمه. ساخته شده

« ی ادر کاسا و ناولهااال یا ایها الساق»ی یک از دیوان حافظ یعنی یکی از اشعار مورد استفاده در این اثر، غزل شماره. است

ایران متاثر بوده است، به طوری که و فرهنگ رسد بانتوک خیلی بیشتر از دیگر آهنگسازان اروپایی از ادبیات به نظر می. است

برای « 411عمر خیام»ای سه جلدی به نام و مجموعه« 493آوازهای ایران»در آثارش یک سیکل آوازی شامل شش اثر به نام 

را به « 414مروارید ایران»همچنین اپرایی به نام . دبه دو زبان انگلیسی و آلمانی وجود دار ،وه ک ر و ارکسترخوانندگان سولو، گر

 .ساخته که اثری نسبتا فراموش شده است 4331سال 

 :412حافظ آوازهای عاشقانه

و پیانو و و دیگری برای ، آهنگساز و پیانیست شهیر لهستانی، نام دو سیکل آوازی یکی برای آواز 419اثر کارول شیمانوفسکی

متن اشعار به زبان . در زمان اقامت آهنگساز در اتریش ساخته شد 4341و  4344های خواننده و ارکستر است که به سال

ی مهم راجع به این اثر، سبک آهنگسازی بدیع آن است نکته. است 411آلمانی و بازبیان برخی اشعار حافظ توسط هانس بیتگِه

 .ی خود یعنی اکسپرسیونیسم همراه است و کیفیت احساسی بسیار پربیانی داردت هنری زمانهکه کامال با جریانا

 :413پنج چهارپاره از رباعیات خیام

برای آواز و پیانو ساخته شد و در آن نیز از  4341، دیگر آهنگساز آمریکایی است که در سال 416اثر جیمز هاچکیس راجرز

 .است فیتزجرالد استفاده شده ادوارد یترجمه

 :آثار دیگر

در رپرتوار موسیقی کالسیک قطعات دیگری هم با الهام از ادبیات و فرهنگ ایرانی ساخته شده است که برخی از آنها کمتر 

، آهنگساز روس که یکی از قطعات اپرای 413اثر موسوروگسکی« 413رقص ایرانی»اند؛ از جمله مورد توجه قرار گرفته

دراویش شارح »و یا اثری با عنوان  است پتر کبیر در مسکو بر ضد حکومت تزاری 4632شورش  راجع به« 413کاوانشِنا»

ی دیگری از این اثر جلوه. است نوازی توسط او، آهنگساز معاصر آمریکایی که در اصل شامل بداهه434اثر تِری رایلی« 431ایرانی

                                                           
134
Arthur William Foote (5 March 1853 – 8 April 1937) 

135
Five Ghazals of Hafiz 

136
Sir Granville Bantock (7 August 1868 – 16 October 1946) 

137
Sir Edwin Arnold 

138
 F. H. Schneider 

139
 Songs of Persia 

140
Omar Khayyám 

141
The Pearl of Iran 

142
Love Songs of Hafiz 

143
Karol Maciej Szymanowski (6 October 1882 – 29 March 1937) 

144
Hans Bethge 

145
Five Quatrains From The Rubáiyát Of Omar Khayyám 

146
James Hotchkiss Rogers (7 February 1857 – 28 November 1940) 

147
Dance of the Persian Slaves 

148
Modest Petrovich Mussorgsky (21 March 1839 – 28 March 1881) 

149
Хованщина 

150
Persian Surgery Dervishes 

151
Terrence Mitchell (Terry) Riley (born 24 June 1935) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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دهد، به طوری که انگار خود آهنگساز تبدیل به یک درویش ایرانی ادبیات و فرهنگ ایرانی را بر موسیقی کالسیک نشان می

 .شده و در حال بروز حقایق به زبان موسیقی است

ی آنها منامی ساخته شده است؛ از جملهتوان قطعات دیگری را نام برد که توسط آهنگسازان غیرایرانی نسبتا گهمچنین می

ی برای گروه کر و پیانو است که بر اساس اشعاری از خیام ترجمه 439، اثر بنجامین لَمبارد«432اشعاری از عمر»ی مجموعه

پیانو برای آواز و  433(ق نِ لِن قمُ به فرانسوی)اثر رِنه لِنورماند « 431هشت ملودی»ی ادوارد فیتزجرالد ساخته شده و نیز مجموعه

 .استفاده شده است 436ی آدولف تاالسوای از خیام به زبان فرانسوی و ترجمهکه در یکی از قطعات آن، رباعی

 :گیرینتیجه

های مهم آن همچون اقتدار های دیگر داشته است و شاخصهفرهنگ ایران همواره جایگاه خاص خود را در میان فرهنگ

ی عرفان، بیشتر از طریق ادبیات فارسی انتقال یافته و بر هنرمندان بیابان، و جلوه پادشاهان باستان، کاروان و ساربان، افسون

هایی که بر اساس آنها از مهمترین شاخصه. های دیگر از جمله آهنگسازان موسیقی کالسیک تاثیر گذاشته استفرهنگ

های ایران در عصر هی راهاصفهان و جلوهگو، اعبارت هستند از خشایارشاه، شهرزاد قصه ،قطعاتی در این موسیقی ساخته شده

ای تاریخی از ها به بهترین شکل، جلوهآثار مبتنی بر این شاخصه. صفوی، و اشعار بزرگان ادبیات فارسی همچون خیام و حافظ

ر، مسیر ی بیشتر مسئوالن فرهنگی کشوکند و امید است با توجههای غیرایرانی معرفی میوجود ایران و ایرانی را به فرهنگ

 .های فرهنگی ایران همچنان باقی و پرافتخار بماندهای دیگر به ادبیات و شاخصهرویکرد ِفرهنگ

 :فهرست منابع فارسی

 .نشر مرکز: ، چاپ اول، تهرانفرهنگ تحلیلی مفاهیم: شناسیموسیقی .(4933) .احمدی، بابک -

تعامل یا : ایران فرهنگی» .(4933) .کاویانی، بهروزپور، مجید؛ زنگنه، حمید؛ زرینزاده، سید جواد؛ نجاتجمعهامام -

 .93-43 ،2، شماره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: شناسی بنیادیغرب ،«تقابل با هویت غرب

 ،13، شماره ی کیهان فرهنگیمجله، «نفوذ علوم و هنرهای اسالمی بر فرهنگ غرب» .(4966) .برکشلی، مهدی -

13-13. 

 .نشر بلور: ، چاپ اول، رشتمفاهیم موسیقی .(4939) .نصورحبیب دوست، م -

 .انتشارت پارت: مهدی پورمحمد، چاپ چهارم، تهران: ، مترجمدستگاه در موسیقی ایرانی .(4933) .فرهت، هرمز -

انتشارات دانشگاه : ، جلد یکم، تهرانتاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران .(4931) .محبوبی اردکانی، حسین -

 .تهران

ی فرهنگ و کمیته: پایگاه شورای عالی انقالب فرهنگی، «موسیقی در اسالم» .(91/9/4931بازیابی شده در ) .؟ -
-http://www.elib.hbi.ir/persian/ISLAMIC، از تمدن ایران و اسالم

CULTURE&CIVILIZATION/200-LECTURE/088.htm 
 :فهرست منابع التین

- Bantock, Granville. (1907). Omar Khayyám – Part 2 & 3, First Edition, Leipzig: 
Breltkopf & Hartel. 

- Bantock, Granville. (1906). Omar Khayyám – Part 1, First Edition, Leipzig: Breltkopf & 
Hartel. 

- Bantock, Granville. (1905). Five Ghazals of Hafiz, First Edition, Leipzig: Breltkopf & 
Hartel. 

                                                           
152
Verses from Omar, Op.11 

153
Benjamin Lambord (?) 

154
Huit Mélodies, Op.97 

155
René Lenormand (1846 – 1932) 

156
Adolphe Thalasso 

http://www.elib.hbi.ir/persian/ISLAMIC-CULTURE&CIVILIZATION/200-LECTURE/088.htm
http://www.elib.hbi.ir/persian/ISLAMIC-CULTURE&CIVILIZATION/200-LECTURE/088.htm
http://www.elib.hbi.ir/persian/ISLAMIC-CULTURE&CIVILIZATION/200-LECTURE/088.htm
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- Bantock, Granville. (1898). Songs of Persia, First Edition, Leipzig: Breltkopf & Hartel. 
- York:  , First Edition, NewThe Rubáiyát of Omar Khayyam). 1859Fitzgerald, Edward. (

Illustrated Editions Company. 
- Foote, Arthur. (1898). Song from the Rubáiyát of Omar Khayyám - Op.40, First 

Edition, Boston: Arthur P. Schmidt. 
- Handel, George Frideric. (1884). Serse (Xerxes) - HWV 40, First Edition, Leipzig: 

Georg Friedrich Händels Werke - Band 92. 
- Ketèlbey, Albert. (1920). In A Persian Market, First Edition, New York: Bosworth & 

Co. 
- Koechlin, Charles. (1987). Les Heures Persanes pour Piano - Op.65, First Edition, 

Paris: Editions Max Eschige. 
- Lambord, Benjamin. (1914). Verses from Omar - Op.11 - No.1, First Edition, New 

York: The H. W. Gray Co. 
- Lehmann, Liza. (1896). In a Persian Garden, First Edition, New York: Metzler & Co., 

Ltd. 
- Lenormand, René. (1914). Huit Mélodies - Op.97, First Edition, Paris: Editions 

Maurice Senart. 
- Rimsky-Korsakov, Nikolai. (Retrieved on 6/20/2015). Scheherezade (Suite for 

orchestra by 1001 night stories. Op.35), from http://nlib.narod.ru/ 
- Rogers, James Hotchkiss. (1914). Five Quatrains from the Rubáiyát of Omar 

Khayyám, First Edition, Boston: Oliver Ditson Company. 
- Szymanowski, Karol. (1937). Love Songs of Hafiz, First Edition, Vienna: Universal 

Edition. 
- ?. (Retrieved on 6/20/2015). Guide to the Composers Recordings, Inc. Records – CRI 

6, from http://www.newworldrecords.org/uploads/fileoEjhk.pdf 
- ?. (Retrieved on 6/20/2015). Guide to the Composers Recordings, Inc. Records - CRI 

114, from http://www.newworldrecords.org/uploads/fileR69l1.pdf 
- ?. (Retrieved on 6/20/2015). Mossadegh - A New Rock Opera, from 

http://michaelminn.net/mossadegh/index.html 

 

  

http://nlib.narod.ru/
http://www.newworldrecords.org/uploads/fileoEjhk.pdf
http://www.newworldrecords.org/uploads/fileR69l1.pdf
http://michaelminn.net/mossadegh/index.html
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 بزرگ علوی و نجیب محفوظهای  در داستان« صحنه»واکاوی تطبیقی عنصر 

 (مرد و ماه عسل مجموعة گیله: مطالعة موردی)

 اصغر حبیبی علی

 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

 فاطمه راشکی 

  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

 بخش الهکلثوم 

  بلدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زا

 چکیده 

ها، حوادث و فضای داستان به خوانندگان نقش مهمی  یکی از عناصر داستانی است که در شناساندن شخصیت« صحنه»عنصر 

نویسان در ترین داستاناز جمله بزرگ( م 2116-4344) و نجیب محفوظ( ش 4232-4933) بزرگ علوی. را بر عهده دارد

ژوهش حاضر و با تکیه بر شیوة توصیفی تحلیلی سعی شده تا با رویکردی تطبیقی در پ. شوندزبان فارسی و عربی قلمداد می

اثر نجیب محفوظ مورد واکاوی و نقد « ماه عسل»اثر بزرگ علوی و مجموعۀ « گیله مرد»عنصر صحنه در مجموعه داستانی 

ها با  راری ارتباط خواننده داستانپردازی و نمایشی برای برقهای توصیف و لحظه نویسندگان هر دو اثر از شیوه. قرار گیرد

های بهره  مقایسۀ میان شیوه. اندبهره برده... مکانی و زمانی، پایگاه اجتماعی وها، موقعیت  عناصر داستانی نظیر شخصیت

ها و  برداری بزرگ علوی و نجیب محفوظ از عنصر صحنه، میزان توانمندی هر یک از دو نویسنده، شیوة پرداخت صحنه

سازد؛ نتایج حاکی  کار میفیق هر یک را در استفاده از این عناصر برای برقراری ارتباط خواننده با متن داستان آشچگونگی تو

تر  ها و استفاده از شیوة تلخیص در پرداخت عنصر صحنه از نجیب محفوظ موفق ست که بزرگ علوی در توصیف صحنهاز آن ا

 .عمل کرده است

 .مکان، بزرگ علوی، نجیب محفوظعنصر صحنه، زمان و : هاکلیدواژه

 مقدمه-

 بیان مسأله-4-4

ها،  ها از یکدیگر در برخی زمینه ای است که جدا سازی آن تبادل فرهنگی میان زبان و فرهنگ عربی و فارسی، به گونه 

ویی و فرا رفتن از س.. .بر این اساس ضرورت بررسی پیوندهای میان این دو زبان در مباحث ادبی، تاریخی و. بسیار دشوار است

چندان  مرزهای فرهنگی از مرزهای جغرافیایی از سویی دیگر، اهمیت پرداختن به مسائل مشترک میان این دو زبان را دو

های نوینی در برابر دیدگاه پژوهشگران، از  های ادبی، با گشودن افق ای از پژوهش ادبیات تطبیقی، به عنوان شاخه. ساخته است

ها، پرداختن به تأثیر و تأثر پیوندهای ادبی و سنجش دستاوردهای اندیشه و  ات ادبی میان ملترهگذر تحقیق در موضوع

های ادبی  یکی از زمینه(. 41:4933جمشیدی و دادخواه،)ها، رسالت بزرگی را بر دوش گرفته است  های انسان احساس و تجربه

از جمله نویسندگان مشهور در ادبیات معاصر . ستان استدر زبان فارسی و عربی که قابلیت بررسی تطبیقی را دارد، حوزة دا

هایشان قابلیت بررسی تطبیقی را دارد،  فارسی و عربی که به واسطۀ پرداختن به مسائل اجتماعی پیرامون خویش، داستان

 .بزرگ علوی و نجیب محفوظ هستند

او  ةردازی خود قرار داده است و دربارداستان پ ةهای کوتاه را شیو پرداختن به داستان( ش. 4232-4933)بزرگ علوی 

ی رمانتیسم اجتماعی تا حد زیادی موفق معرفی  های کوتاه علوی وی را در مسیر نویسندگی به شیوه داستان»آمده که 

آثار »در مقابل (. 219:4933یاحقی،)« های او بیشتر است این توفیق در نوشتن داستان کوتاه گیله مرد از بقیه داستان. کند می

را به خوبی  4363ی مصر را از دوران اقتدار ناصر تا شکست  توان تاریخ جامعه ی جامعه مصر است و می جیب محفوظ آیینهن

در هر دو اثر از شیوه های (. 213:4939همان و فرزاد،)« گرداند های قاهره می آثار او ما را در کوچه پس کوچه. ها دید در آن
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های مکانی و زمانی،  ها، موقعیت ها با عناصر داستان نظیر شخصیت داستان ةط خوانندتوصیف و نمایشی برای برقراری ارتبا

 .بهره گرفته شده است.. .پایگاه اجتماعی و

ها، حوادث و فضای  ، یکی از عناصر داستانی است که در شناساندن شخصیت«صحنه»عنصر مکانی یا به عبارت دیگر 

های  گردد تا شیوه توصیفی ا تحلیلی تالش می ةلذا در این پژوهش به شیو. داردداستان به خوانندگان نقش مهمی را بر عهده 

از توصیف و « گیله مرد»و بزرگ علوی در مجموعه داستان « ماه عسل»به کار رفته توسط نجیب محفوظ در مجموعه داستان 

علوی و نجیب محفوظ از این عنصر، های بهره برداری بزرگ  مقایسه میان شیوه. را مورد بررسی قرار دهد ترسیم عنصر صحنه

های پردازش این عنصر برای برقراری ارتباط خواننده با متن داستان آشکار  چگونگی توفیق هریک را در استفاده از شیوه

 . سازد می

 :سؤاالت تحقیق-4-1

 چه وجوه افتراق و اشتراکی در صحنه پردازی های دومجموعه گیله مرد و ماه عسل وجود دارد؟-4

زان توانمندی ن بزرگ علوی و جیب محفوظ در پردازش عنصر صحنه در دو مجموعه گیله مرد و ماه عسل به چه می-2

 میزان است؟

 پیشینه پژوهش-4-9

های موجود انجام شد،  ها و کتاب نامه در بررسی های انجام گرفته که با جستجو در بین مقاالت علمی و پژوهشی، پایان

ینه بررسی عناصر داستان تحقیقات گوناگونی صورت پذیرفته است، اما در زمینه بررسی مشخص گردید که تاکنون در زم

عنصر صحنه در »ای با عنوان  در مقاله( 4933)جمشیدی و دادخواه : از آن نمونه. عنصر صحنه مطالعات محدودتر است

رسد  پرداخته و به این نتیجه میبرداری حریری و حمیدی از عنصر صحنه  به مقایسۀ شیوة بهره« مقامات حریری و حمیدی

از جمله پژوهش های صورت گرفته پیرامون دیگر عناصر  -.تر عمل کرده است که حریری در توصیف صحنه از حمیدی موفق

، به بررسی «تحلیل عناصر داستانی در هفت گنبد نظامی گنجوی»ای با عنوان  در مقاله( 4934)گل پرور و محمدی : داستانی

های داستان پردازی نیز اهمیت  دهد که این اثر عالوه بر اثر محتوایی از جهت ویژگی پرداخته و نشان میعناصر داستانی 

« در داستان های مخزن االسرار نظامی« شخصیت»تاثیر گذاری صحنه بر »ای با عنوان  در مقاله( 4934)قدوسی . فراوانی دارد

( 4939)ابراهمیان و همکاران . پردازد له شخصیت در داستان میبه بررسی اهمیت ارتباط بین برخی عناصر ساختاری از جم

، عناصر داستانی را روایت کرده و بیانگر این «جالل آل احمد« مدیر مدرسه»تحلیل عناصر داستان »ای با عنوان  در مقاله

ای با  در مقاله( 4934)نیا و روشنفکر  رخشنده. دهد مطلب است او به ساختار داستان و عناصر ضروری آن توجه نشان می

به بررسی عناصر داستان پرداخته و از نتایج این بررسی « ایلیا ابوماضی« الشاعر و الملک الجائر»تحلیل عناصر داستان »عنوان 

ای برای بیان درون مایه و ابالغ رسالت اخالقی آنها در جامعه  آید که غالباً شاعران مکتب مهجر داستان را وسیله برمی

میرزایی و : از آن نمونه. کنون تحقیقات مختلفی بر روی آثار نجیب محفوظ و بزرگ علوی صورت گرفته استتا. دادند می

، مسائل و مشکالت «بررسی بحران فکری و روحی قهرمان در رمان الثالثیه نجیب محفوظ»ای با عنوان در مقاله( 4933)مفاخر

ها دچار عدم  ی این بحران یجه کمال، قهرمان رمان در نتیجهکند و در نت روانی و فکری خود و نسل فرهیخته را بیان می

ای  در مقاله( 4934)اصغری و قاسمی اصل . شود شود و دچار نوعی غربت اجتماعی می ی خود می هماهنگی با جهان و جامعه

داخته و به تبیین ، به بررسی تطبیقی بین این دو نویسنده پر«بررسی تاثیر پذیری نجیب محفوظ از هزار و یک شب»با عنوان 

ای با عنوان  در مقاله( 4939)گرجی و مظفری . ها از جنبه ساختار و عناصر داستانی پرداخته است ها و افتراقات آن شباهت

های مختلف روان شناسانه،  نویسنده با تکیه بر مبانی نمادپردازی در حوزه« بررسی سمبولیسم اجتماعی در داستان گیله مرد»

نقد روانشناختی »ای با عنوان در مقاله( 4939)هاشمیان و کمالی . پرداخته است.. .یاسی و اجتماعی وطبیعت گرایانه، س

به تحلیل روانکاوانۀ این اثر پرداخته شده و با رویکرد فرویدی نوشته شده و در نتیجه « داستان سرباز سربی بزرگ علوی

ستقل در خصوص کاربرد عنصر صحنه و نقش آن در شکوفایی اما پژوهشی م. کند نویسنده در این داستان خود را روایت می

 .آثار این دو نویسنده بصورت تطبیقی صورت نگرفته است
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 «گیله مرد»معرفی مجموعه داستان -4-1

ی توانمند ادب فارسی، بزرگ علوی است و  که به عنوان نام کتاب برگزیده شده، اثر نویسنده« گیله مرد»مجموعه داستان 

 :شود ای می ها اشاره ها، به موضوع و محتوای آن با ذکر نام هر یک از داستان. در آن به رشتۀ تحریر در آورده است ن ه داستان را

چه که بوده، صادر کرده است و  هایی برخالف آن اش، حکم داستان قاضی کریه منظری است که در دوران جوانی: ها ا نامه

هایی به طور محرمانه به یاد پدر بیاورد و او را در مقابل اعمال زشت  نامهخواهد با نوشتن  سال می 43حال دخترش بعد از 

 .اش بیدار و متنبه سازد گذشته

برند، که جرمش جواب دادن در مقابل مأمور دولت و  داستان دو مأمور است که گیله مردی را به فومن می: ا گیله مرد

آید تا بگریزد، در حال گریختن  وقتی با یکی از دو مأمور کنار میجوید و  از این رو راهی برای گریز می. اعدامش حتمی بود

 .کشد همان مأمور به او خیانت کرده و او را می

سال زندگی ورشکست شده و در یک خانه فرسوده و قدیمی  43شخصی به اسم سید مسیب است که بعد از : ا اجاره خانه

اش  بد که از بدِ روزگار، باران چند روزه کار خودش را کرد و سقف خانهاش روزی سامان یا مستأجر بود و امیدوار بود که زندگی

 .فرو ریخت و در زیر آوار جان باختند

اش، دوست داشت تنها دخترش  ی سختی زندگی مردی به نام مش حسینعلی که باغبان باغ اربابی بود و با همه: ا دزاشوب

کند و روزی نعش مش حسینعلی را در راه امامزاده غریبانه در  یرود و ترکش م روزی دکتر روستا شود و دخترش به شهر می

 .زیر برف پیدا کردند

جا با  برد و در آن ای در باغشان پناه می به خانه( مرگ نامزدش)مردی که از مصیبتی که برایش اتفاق افتاده : ا یه ره نچکا

 . شود چه هست می نتر از آ شود و با رفتن آن دختر روزگارش سیاه دختری لهستانی آشنا می

دختری به نام اقدس که در یک خانواده سرشناس و متدین بزرگ شده و پس از مرگ پدرش برخالف : ا یک زن خوشبخت

 .کند ای بیش نبوده، خودکشی می کند که هرزه نظر خانواده با مردی به نام امیر ازدواج می

در یک مجلس اعیانی . ستودند ا، صدق و راستی میداستان نویسنده مشهوری که همه او را به پاکی، صف: ا رسوایی

 . شناساند همسرش با سخنرانی در جمع چهرة دو پهلو و متقلب شوهرش را به همه می

اند و این وسط یک  در این داستان شهربانی به دنبال پنج نفری است که یک کمیته مخفی انتخابات تشکیل داده: ا خائن

 .روند و همه لو میکند  نفر از بین کاندیدا خیانت می

مردی به همراه دوستش که رئیس سجالت کل مملکتی بود برای گرفتن سجل احوال نوزادش : ا پنج دقیقه پس از دوازده

دهد و رئیس سجالت رشوه  روند و چون پنج دقیقه از دوازده گذشته کارش را به منظور دادن رشوه انجام نمی به این اداره می

 .یفتددهد تا مرد کارش راه ب می

 «ماه عسل»معرفی مجموعه داستان -4-0

که به عنوان نام کتاب برگزیده شده، اثر نویسنده مشهور ادب عربی، نجیب محفوظ است و « ماه عسل»مجموعه داستان 

 :شود هفت داستان را در این اثر گنجانده است که به معرفی موضوع و محتوای هر کدام پرداخته می

گردند و با شش نفر مرد غریبه و جسد خدمتکارشان در آپارتمان  نی که از ماه عسل بر میداستان زوج جوا: ا ماه عسل

 .برند شوند و ساعاتی بعد توسط پلیس جان سالم به در می خود روبرو می

، جا آمده شده و روزی دانشجویی که برای اطالع اعتصاب عمومی به آن ها اداره می ای که با رقاصه قهوه خانه: ا دنیای دیگر

 .شود افتد و با مردن رقاصه و دوستش مواجه می  کند و دعوایی راه می دوستش را پیدا می

جهانی   مردی که در حال روزنامه خواندن است و افکار و ذهنیاتش دربارة مشکالت حکومت و حتی جامعه: ا فنجان چای

 .بیان شده است 

ن به وسیلۀ دختری جوان و به بهانۀ شفا یافتن چشم نوجوان داستان آرامگاهی است که متولی و خادم آ: ا روح طبیب دلها

 .کند ها را برمال می کردند و دختر در انظار عمومی طینت پست آن نابینایی مردم را تلکه می
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آورند  اند و به یاد می ای خود را از دست داده اند و حافظه لحظه دو جوان که برهنه در بیابانی رها شده: ا صحنه خداحافظی

 .شوند ها دوستی از هم جدا می اند و پس از سال در یک سازمان سیاسی در طی یک مأموریت بودهکه 

ها منتظر پدر شدن است و موقع به دنیا آمدن فرزندش در بیمارستان منتظر است و از نگرانی،  مردی که سال: ا فرزند درد

 .بیند های غیر قابل باوری در خواب می کابوس

داستان مرد مجردی که هیچ وقت ازدواج نکرده و در جشن تولدش در حضور مهمانان : ی و پنجمای در طبقه س ا پنجره

  . کند خود را از پنجره به بیرون پرت می

قهرمان او »: توان گفت و در یک نگاه کلی می 4کنند اغلب چند شخصیت ایفای نقش می« گیله مرد»در مجموعه داستان 

و فضایی متأثر و (. 219:4933یاحقی، )کنند  دور از وطن در غربت و آوارگی سر میهای ناکامی هستند که  بیشتر انسان

های متعددی  اغلب شخصیت« ماه عسل»در مجموعه داستان . رسد اندوهگین دارد و با ناکامی قهرمان داستان به پایان می

 .شویم رو به رو میکنند و فضایی ترسناک و تخیلی دارد و اکثراً با پیروزی شخصیت اصلی  ایفای نقش می

 بحث-1

 عنصر صحنه  -1-4

بیند  ترین عناصر داستانی که هر نویسنده به هنگام نگارش داستان یا پیش از آن، خود را با آن رو به رو می یکی از مهم

این . ای از داستان بدون در نظر گرفتن زمان و مکان رخ دادن آن ممکن نیست است، زیرا وقوع هیچ حادثه« صحنه»عنصر 

 (.16:4933مستور، )دهد  موقعیت زمانی و مکانی وقوع حوادث، صحنه داستان را تشکیل می

، «محل وقوع»، «زمینه»، «قرارگاه»های متعددی چون  منتقدان و نویسندگان ادبیات داستانی با اصطالحات و نام

زمینه، »صحنه . ها خالی از لطف نیست اند که اشاره به برخی از آن صحنه داستان را معرفی کرده« زمان و مکان»و « موقعیت»

و ( 233:4962براهنی،)« هاست ها و طرح و توطئه ها و میدان عمل شخصیت زمان و مکان حوادث است، فرودگاه جدال

گردد ولی بر موقعیت زمانی، موقعیت روزانه و  قرارگاه در داستان اغلب به عنوان عنصر مکان یا موقعیت در داستان تعریف می»

سیما (. 413:4933فرد،)« شود ی از قبیل هوای بیرون، دمای اتاقی که در آن حوادث اتفاق افتاده است، نیز اطالق میموضوعات

پس  2.افتد داند که عمل داستانی در آن اتفاق می داد در فرهنگ اصطالحات ادبی، صحنه را موقعیت مکانی و زمانی می

های داستان در ذهن خواننده  تواند نمایشی از عوامل و درگیری ه میتوان نتیجه گرفت که نویسنده به یاری عنصر صحن می

های داستان در ذهن آنها نقش ببندد  ایجاد کند و هر خواننده و یا شنونده داستان تصوری خاص و متفاوت از صحنه

 :سه وظیفه اساسی در داستان بر عهده دارد« صحنه»پس عنصر (. 16:4933مستور،)

 ها و جریان وقایع داستان شخصیت ایجاد محلی برای زندگی -4

 ایجاد فضا و رنگ یا حال و هوای داستان -2

ها و وقوع حوادث تأثیری عمیق بر جا نگذارد، دست کم بر نتیجۀ  به وجود آوردن محیطی که اگر بر رفتار شخصیت -9

 (.134:4936میرصادقی،)ها موثر واقع شود  آن

بر شخصیت داستان قائلند، از این نظر کاربرد درست صحنه، بر  امروزه نویسندگان اهمیت بسیاری برای تأثیر محیط  

 .افزاید اعتبار و قابل قبول بودن داستان می

 عنصر زمان و مکان در دو مجموعه داستان -1-1

بنابراین نویسندگان بزرگ امروز به تأثیر محیط بر »افتد  ای در داستان در مکان و زمان خاصی اتفاق می هر صحنه

از این نظر . ستان توجه بسیار دارند، زیرا داستان حتماً باید در جایی اتفاق بیفتد و در زمانی به وقوع بپیونددهای دا شخصیت

افتد و  هر اتفاقی در زمان می(. 113:4936میر صادقی، )« افزاید کاربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان می

این . دهد ای دیگر رخ می ای پیش یا پس از واقعه کنیم که واقعه ما فکر می. زندگی روزانه نیز سرشار از حس زمان است»

و در (. 19:4931مورگان فورستر،)« شود اندیشه اغلب در ذهن ما هست و بیشتر گفتار و رفتار ما از همین اندیشه ناشی می
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« ها مساعدتر خواهد بود هر چه حرکت زمان کندتر شود و یا نادیده گرفته شود، برای ظهور شخصیت»ها  داستان

 (.33:4933میور،)

 :ها نمونه های از عنصر زمان و مکان در مجموعه داستان

خواهد بگوید زمستان بوده  که نویسنده با توصیفی از اتاق و همچنین هوای بیرون می( گیله مرد)ها  در آغاز داستان نامه

 (.3:4934علوی،)« آمد بیرون سرد بود و برف می».است

تر  آورد نویسنده برای واقعی ایی دیگر در همین داستان قاضی هنگامی که خاطرات زن مرحومش را به ذهن میو یا در ج

 (.99:همان)« غروب بود که نعش زن بیست و دو ساله را به خانه آوردند». هایش به غروب اشاره کرده است جلوه دادن حرف

افتد که قاضی سراغ دخترش  ای اتفاق می خاص دارد و در صحنهو در قسمتی دیگر از همین داستان کامالً به زمان توجهی 

 (.63: همان)« شیرین را یک ساعت پیش گرفتند، امشب در زندان است». گیرد و در پاسخ به قاضی آمده است را می

گریزی  در موقع جدال با محمد ولی وکیل باشی، نویسنده در حین پیشبرد وقایع داستان( گیله مرد)در داستان گیله مرد  

« شدند کم باز می شد، ابرهای تیره کم بارید، اما افق داشت روشن می باران می». آورد زند و زمان را نیز در داستان می می

 (.31:همان)

یک ». خواهد مکان را بیان کند ی گیله مرد با تکان خوردن کومه به وسیلۀ باد، می و در همین داستان هنگام رفتن به کلبه

 (.36:همان)« شاید هم درخت کهنی به زمین افتاد و از نهیب آن کومه تکان خورد. کومه را لرزاند تکان شدید باد،

خواهد زمان آن را دقیق بیان کند  ای باشد که نویسنده می ترین صحنه باران شاید اصلی( گیله مرد)خانه  در داستان اجاره

ود و بارانی که از صبح روز گذشته شروع شده بود هنوز تنگ غروب ب». زیرا باعث فروپاشی سقف خانۀ سید مسیب شده است

 (.31:همان)« بارید می

کند و هنگامی که علت مرگ  راوی داستان اول شخص است و خود را معرفی نمی( گیله مرد)در داستان یک زن خوشبخت 

اش، مطبش هنوز  فتم به خانهسر شب ر». کند پرسد، خیلی زیبا زمان و مکان را بیان می اقدس خانم را از پزشک خانواده می

 (.413:همان)« ربع ساعت مرا منتظر گذاشت و وقتی بیماران را راه انداخت، پیش من آمد. پر بود

بندند و تنها راه را انتظار  هنگامی که زوج جوان تمام تالش خود را برای رهایی به کار می( ماه عسل)در داستان ماه عسل  

 . تر به نظر برسد کند تا واقعی ا برای خواننده بیان میدانند و نویسنده درست زمان ر می

 (.433: 4339محفوظ،)« لیس اللیل ببعیدا. علینا أن ننتظر اللیل»

 «باید منتظر بمانیم تا شب شود ا شب هم نزدیکه»

 . آورد و گذر زمان را هر چند کوتاه بیان کرده است را در زمان داستان می« شب»و در پایان همین داستان 

 (.214: همان)« و فی المسا نشر الهدوء ألویته فوق الحیُ جمیعه»

 « ی خود را بر سراسر منطقه گستراند شامگاه آرامش سایه»

و ».افتد، گریزی به زمان داستان زده است خانه می نویسنده در بین اتفاقاتی که در قهوه( ماه عسل)در داستان دنیای دیگر 

 (. 241: همان)« .ی الظالم یهبط ماحیاً کل شیءما لبث األصیل أن ولی تماماً و مض

 « ها روشن شدند و طولی نکشید که غروب تماماً پشت کرد و تاریکی فرا رسید و همه چیز را محو کرد، چراغ»

هایش وجود دارد  عنصر زمان به عنوان یک شخصیت جاندار در داستان»: درباره زمان در شعر نجیب محفوظ آمده است    

 (.213:4939یاحقی و فرزاد،)« کند ایفا می و نقشی قوی

دانند کجاست و چه نام دارد و  دو شخصیت اصلی در بیابانی هستند که نمی( ماه عسل)ی خداحافظی  در داستان صحنه

و هو خالء صامت لن یجیب بحرف لو سُئل ألف ». آورد نویسنده برای نشان دادن بزرگی بیابان، نام مکان را در داستان می

 (.296: 4339محفوظ،)« سئوال

 « دهد این بیابان هم یک بیابان ساکتیه که اگر هزار تا س ال ازش بپرسی، یک کلمه هم جواب نمی»
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کند و نویسنده کل داستان را  مردی تنها در آپارتمانی زندگی می( ماه عسل)ی سی و پنجم  ای در طبقه در داستان پنجره

أضاء الخادم العجوز مصابیح البهو و ألقی نظره أخیره علی البار و ». کند اشاره می در همین یک مکان نوشته و در ابتدا به آن

 (.233: همان)« أطفی النور حتّی یأتی المدعّوون: المائده الشهیّه ثمّ همّ بالذهب و لکنّه قال له

خوشمزه غذا انداخت، آن ی  های سالن را روشن کرد و برای آخرین بار نگاهی به بار مشروب و سفره خدمت کار پیر چراغ» 

 « ها بیایند، چراغ را خاموش کن گاه قصد رفتن کرد که مرد به او گفت، تا مهمان

هایش، حقیقی و رئالیستی باشد  های جغرافیایی و زمان و مکان وقوع داستان وقتی نویسنده، موقعیت: توان گفت پس می 

 . در باورپذیری داستان تأثیر فراوانی دارد

 :لی در مجموعه داستان گیله مردزمان و مکان ک

 عنصر صحنه             

 نام داستان

 مکان                       زمان                    

 ها ا نامه4

 ا گیله مرد2

 خانه ا اجاره9

 ا دزاشوب1

 نچکا ره ا یه 3

 خوشبخت زن ا یک6

 ا رسوایی3

 ا خائن 3

 ازدوازده پس دقیقه پنج-3

 خصکل دورة زندگی یک ش

 یک روز و یک شب تا سپیده

 دو روز و یک شب

 ی یک شخص ساله 43کل زندگی 

 دو سال

 دوسال

 یک شب تا نزدیک صبح

 چند روز انتخابات

 ی زمانی انتساب یک مدیر دوره

 های زیاد یک خانه ویالیی با اتاق

 ای در جنگل خانه کلبه یک جنگل و قهوه

 ای های کلنگی و اجاره خانه

 یک باغ

 یک باغ ای در خانه

 اداره، خانه، بیمارستان، مطب

 یک مجلس اعیانی

 خانه، کافه، اداره سیاسی، سینما، مدرسه

 اداره سجالت مملکتی

 

 :زمان و مکان کلی در مجموعه داستان ماه عسل

 عنصر صحنه                     

 نام داستان

 مکان                  زمان                  

 ا ماه عسل4

 یای دیگرا دن2

 ا فنجان چای9

 ها ا روح طبیب دل1

 ی خداحافظی ا صحنه 3

 ا فرزند درد 6

 وپنجم سی درطبقه ای ا پنجره3

 غروب تا اواسط شب

 ساعاتی از اوایل شب

 حین خوردن یک چای

 صبح دو روز

 نصف روز

 اول شب تا سحر

 چند ساعت اول شب تولد

 یک آپارتمان

 خانه یک قهوه

 اتاق خواب

 یک آرامگاه

 نهایت بزرگ نام و نشان و بی یابانی بیب

 یک بیمارستان و در پشت در زایشگاه

 آپارتمان طبقه سی و پنجم

 

 های صحنه پردازی شیوه -1-9 

 :برای انتقال صحنه، محیط و فضای داستان به خواننده، دو روش عمده وجود دارد 

 نمایی پردازی و تلخیص یا کوتاه ا شیوة توصیف، لحظه

 نمایشی صحنه ةا شیو

در این شیوه خطوط . گیرد در روش تلخیص یا کوتاه نمایی، انتقال محیط داستان به خواننده با استفاده از توصیف انجام می

در روش صحنه نمایشی، صحنه داستان کامالً با . شود اصلی محل وقوع داستان به صورت جدای از عناصر داستانی توصیف می
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ترین امتیاز  ایجاد هیجان و شور و نشاط در خواننده، مهم. شود ها به خواننده منتقل می کمک گرفتن از گفتگو میان شخصیت

 .البته هرکدام از دو شیوه یاد شده نقاط قوت و ضعفی دارد(. 912:4931ایرانی،)این شیوه است 

ه و به سرعت خوانده و تر بود ها در آن مشکل ها و پیام طلبد، انتقال ایده روش صحنه نمایشی، فضا و کلمات بیشتر را می

ها سازگاری داشته و کندتر خوانده  شود، در حالی که یک متن کوتاه شده به فضا و کلمات کمتری نیاز دارد و با ایده درک می

 .گردد از این روست که آمیختن این دو شیوه موجب ارائه بهتر فضای داستان به خواننده می(. 33:4933فرد،)گردد  و درک می

 پردازی دو مجموعه داستان پردازی و تلخیص در صحنه توصیف، لحظه ةشیو -1-9-4

 :توصیف-1-9-4-4

توصیف کیفیت اشیاء، اشخاص، . شود گذارد، مربوط می نوعی از بیان است که با تأثیری که دنیا بر حواس ما می»توصیف  

ای  خود ندارد و غالباً به عنوان بندی یا پاره دهد و اغلب شکل مستقل و مجزایی از اوضاع و احوال و اعمال و رفتار را ارائه می

طور که خودش  چه را دیده است یا همان کند هر آن بنابراین نویسنده سعی می»(. 423:4931میرصادقی،)« آید در داستان می

 (.446:4933لو، اسماعیل)« ها را درک کرده است به ما نشان دهد موقعیت

ها  اند و اگر چه با ساختار کوتاه داستان  داستان پردازی خود استفاده کرده نویسنده هر دو داستان از شیوه توصیف در

بزرگ علوی به . اند توصیف بهره گرفته ةمواجه هستیم و نویسنده ناگزیر است که کم و گزیده بگوید ولی با این حال از شیو

در مقایسه با نجیب . شود با توصیف شروع میای که در طرح داستان توجه دارد این است که اکثر داستانهای او  ترین نکته مهم

برد که به قولی  نجیب محفوظ توصیفاتی در متن به کار می. هایش کمتر از توصیف بهره برده است محفوظ که در داستان

گیرد و از این رو در هر دو متن، هم بزرگ علوی و هم نجیب محفوظ توصیفات تشبیهی انتخاب شده  تشبیهی صورت می

 :است

اش را برایش زنده کرده در جلوی  هایی را که زندگی سیاه گذشته ای که قاضی نامه لحظه( گیله مرد)ها  ستان نامهدر دا

نگاهی به آنها کرد و با دو کف دستش ». کند طور بیان می بیند، نویسنده حالت عصبانی و خودخوری او را این چشمانش می

 (.42:4934علوی،)« وانۀ خوب را از بد تشخیص بدهدهایش را فشار داد، مثل کسی که بخواهد هند شقیقه

گونه  رود نویسنده حالت و ظاهر صورتش را این موقعی که گیله مرد همراه دو مأمور راه می( گیله مرد)در داستان گیله مرد 

او  های سفید و درشت و بینی شکسته فقط وقتی سوی کم رنگ چراغ عابری صورت پهن استخوانی و چشم». کند توصیف می

 (.63:همان)« شد کرد، وحشتی که در چهره او نقش بسته بود نمودار می را روشن می

کند و  خواهد توجه دزدان را به آشپزخانه جلب کند آتشی به پا می هنگامی که زن می( ماه عسل)در داستان ماه عسل 

دخان تسبح فیها عنا قید من الشرر، و و ما لبثت أن غابت فی سحابات من ». نویسنده حالت دود و صدا را توصیف کرده است

 (.214: 4339محفوظ،)« تالطمت صرخاتهم فی غضب

آتش شناور بودند گم شد و  ةهایی از شرار ولی طولی نکشید که این سر و صداها در میان ابرهایی از دود که در آن خوشه»

 « فریادهای گروه غضبناک درهم آمیخت

کند غم و غصه را  هنگامی که مرد در کنار پنجره به پایین نگاه می( ماه عسل) ای در طبقه سی و پنجم در داستان پنجره

أعنی أن تنظر إلی همومک من فوق کما تنظر إلی المدینه تحتک فتراها أشکاالً مجردّه ال فاعلیّه ». کند چنین معرفی می

 (.263: همان) «...لها

هایت را مثل  هایت هم از باال نگاه کن، آن وقت غم ی به غمکن یعنی همان طوری که از باال به شهر که پایینه نگاه می»

 « بینی که هیچ تحرکی ندارند های خالی می شکل

های بزرگ علوی مشهودتر بود و جایگاهی خاص در موضوع و متن داستان  هایی از طبیعت در داستان البته توصیف صحنه

 .دها را هم او نسبت به نجیب محفوظ دار دارد و بیشترین توصیف

 :لحظه پردازی-1-9-4-1
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ها هم بکار رفته است لحظه  کند و در داستان اما در کنار توصیف فن دیگری از صحنه پردازی که با توصیف قدری فرق می 

دهد اما در لحظه پردازی تصاویر متحرک را ارائه  نویسنده در توصیف، تصاویر ساکن را در داستانش ارائه می». پردازی است

ها و گفتگوی آنها و حرکت اشیاء در داستان را لحظه پردازی یا صحنه پردازی  ان دادن عمل شخصیتپس نش. دهد می

 (.422 - 424: 4933اسماعیل لو،)« گویند می

ای که در طبیعت در حال وقوع است  هنگام رفتن به کلبه گیله مرد، صحنه( گیله مرد)از این نمونه در داستان گیله مرد 

خواست پتو را از  می. زد مشت مشت باران را توی گوش و چشم مأمورین و زندانی می. ت بردار نبودباد دس». کند بیان می

از . کرد های وحشی را خفه می های غلیظ، جی  مرغابی غرش آب. های مأمورین را به یغما ببرد و بارانی. گردن گیله مرد باز کند

آورد، یک موج  ستن ریشه یک درخت کهن را به لرزه در میزند، گاهی درهم شک کشید، شیون می جنگل گویی زنی درد می

 (.31:4934علوی،)« شد ای ختم می وحشیانه ةباد از دور با خشاخش شروع و با زوز

انداخت و  باد چنگ می. باران هنگامه کرده بود». شود و مانند این مورد در جای دیگری از همین داستان دیده می

کشید  از جنگل صدای شیوه زنی که زجر می. رختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودندد. خواست زمین را از جا بکند می

دوخت  های باران آسمان تیره را به زمین گل آلود می رشته. غرش باد آوازهای خاموش را افسار گسیخته کرده بود. آمد می

 (.631: همان)« نهرها طغیان کرده بود و آب از هر طرف جاری بود

های  از کنده». گیرد را آورده است نویسنده لحظاتی از اتاقی که در آن وقایع داستان شکل می( گیله مرد)ها  هدر داستان نام

رفت، گویی  دیوانه وار در اتاق راه می. شکست خاست و صدای چرق و ترق هیزم خشک را می نیم سوز شعلۀ زرد و آبی بر می

 (.3:همان)« گشت ای می عقب چیز گم کرده

ها منتظر به دنیا آمدن نوزادش است و نویسنده به دقت لحظات  مردی که بعد از سال( ماه عسل)فرزند درد در داستان 

ثبتت عیناه علی الباب المغلق و أرهف . جلس وحیداً فی الصاله أرهقه ذرعها ذهاباً و إیاباً فجلس». بیقراری او را آورده است

بدت من وراء الباب أصوات . من االستمتاع و لم تتحوّل عیناه عن الباب المغلق أشعل سیجاره، دخنّها بطریقه آلیّه خالیه. السمع

و تطر فی الساعه، مُرت عیناه . مبهمه، حرکه االقدام، تأوّهات خافته، أشاعت فی جوّه الخالی روحاً مبلالً بعرق العناء المُر

 (. 216: 4339محفوظ،)« بالنافضه المکتظه بأعقاب السجائر، و نغخ و هو یمُد ساقیه

. هایش را به در بسته دوخت و گوش تیز کرد چشم. اش آورد و نشست در سالن تنها نشسته بود، رفت وآمد زیاد به ستوه»

میلی کشیدش و لحظه ای چشمانش را از در بسته بر نداشت، از پشت در صداهای  سیگاری روشن کرد و مثل آدم آهنی، با بی

اش، روحی آمیخته با عرق تلخ رنج منتشر  های آهسته، صداهایی که در فضای خالی آهحرکت پاها، . رسید مبهمی به گوش می

 « کرد فوتی بلند بیرون داد به ساعت نگاه کرد، چشمانش به جا سیگاری پر از ته سیگار افتاد، پاهایش را که دراز می. کرد می

تواند در گیرایی و نفوذ گفتار و  دازی بهتر میلحظه پر: توان گفت های توصیف و لحظه پردازی می با توجه به نمونه مثال

 .ها در ذهن خواننده تأثیرگذار باشد ها و صحنه کردار و اعمال شخصیت

 : تلخیص -1-9-4-9   

کاهد شیوه تلخیص است و هم در  ها می ی داستان که از اطالۀ کالم و اطناب بیجا در داستان ای دیگر نیز در صحنه شیوه

نویسنده نه »شود و  ها باعث حسن تأثیر و زیبایی متن می داستان اثر گذار است و در بسیاری از صحنهعنصر مکان و هم زمان 

پرهیزد حتی گاهی بخشی از اتفاقات را که طی چند سال ممکن است رخ داده باشد حذف  تنها از پرداختن به جزئیات می

« چ کمک خاصی به رساندن اصل داستان نداشته باشدچرا که ممکن است اتفاقات آن برهه از زمان در داستان هی. کند می

 (. 412:همان)« به حذف حوادثی که در روند داستان تأثیر ندارند تلخیص گویند»پس (. 436:4933لو، اسماعیل)

 :نمونه های از این شیوه

نویسنده به طور خالصه از کند،  ها را در خانه پنهان می وقتی دختر قاضی مرد نویسنده نامه( گیله مرد)ها   در داستان نامه

نامه را در خانه خودش و در  ةخواست نویسند گشت و می ای که پلیس تمام شهر را می از آن چهار هفته». آن رد شده است
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اش را در این خانه گذرانده بود و نه ننه بگوم و نه حاجی دربان به او  دانشگاه و نزد رفقای دانشجویش پیدا کند، سه هفته

 (.31:4934علوی،)« ای را در خانه پنهان کرده است که دخترش مرد بیگانهنگفته بودند 

هنگامی اقدس خانم در مقابل مادرش نسبت به خواستگارش از روی شرم ( گیله مرد)در داستان یک زن خوشبخت  

روخت که دارد قدم اف اما احساسی رگ و پی او را می». دهد؛ نویسنده تمام افکار و ذهنیاتش را خالصه کرده است جوابی نمی

خوابی کشید، چندین روز خودش را خورد و  دارد به جای اینکه دلش را بریزد بیرون، تمام شب بی بزرگی در زندگی بر می

 (. 414:همان)« تصمیمش را گرفت

هنگامی که متولی و خادم جریان ربوده شدن جواهرات را توسط دختر به پلیس ( ماه عسل)ها  در داستان روح طبیب دل

غاب فتره غیر قصیره . و غادر خادم الضریح المکان». آورد گویی نشود، در متن نمی دهند؛ نویسنده برای اینکه دوباره شرح می

 (.223: 4339محفوظ،)« هذه هی المسأله بال زیاده و ال نقصان: ثم رجع بصحبه الشرطی و هو یقول له

این بود : تا اینکه به همراه پلیس برگشت و در راه به او گفتمدتی طوالنی غایب بود . خادم آرامگاه مکان را ترک کرد»

 « کم و کاست تمام قضیه بی

و یا در همین داستان وقتی مردم منتظرند تا شفا یافتن شخص نابینا را ببینند، نویسنده سکوت و انتظار طوالنی را به طور 

ر ملتمساً طریقه إلی قلب الضریح حتی إختفی األنظار و دخل الشباب الضری». پوشد آورد و از اتفاقات دیگر چشم می خالصه می

 (.291: همان)« صمت عمیق شامل. ساد صمت

سکوت حاکم شد، . که از نظرها پنهان شد جوان نابینا وارد آرامگاه شد و مسیر خود را تا درون آرامگاه دست کشید تا این»

 « سکوت طوالنی وکامل

بیان  چهار هفته، تمام شب، مدت طوالنی، سکوت طوالنی،: هایی مانند نین خالصهها به جای چ اگر نویسنده در این داستان

های  شد صفحه کرد، ناگزیر می ها چه اتفاقی افتاده و با ابزار صحنه و به شکل نمایشی تصویر می کرد، در این داستان می

تعیین کننده و مهمی رخ نداده است، آنچه متعددی را به این عمل اختصاص دهد و از آنجا که در این فاصلۀ زمانی رویدادهای 

 9.نوشتند بدون شک خسته کننده بود می

 های نمایشی صحنه -1-9-1

روح است و از ارتباط خواننده با  شک داستانی خشک و بی اگر نویسنده در داستان تنها به توصیف و تلخیص بپردازد بی

ای از گفتگو در  به همین جهت، هر نویسنده. شود م میکاهد و اگر به طور کلی قطع نگردد بسیار ک جهان داستان می

اگر در متن گفتگو به خواننده هیچ اطالعاتی داده نشود، وجود آن گفتگوها در داستان »و . گیرد های داستان بهره می صحنه

اطالعات الزم از الی گفتگوها  پس نقش اصلی گفتگوها این است که طرح داستان را پیش ببرد و در البه. فایده خواهد بود بی

ی نمایشی در  به عبارت دیگر گفتگوها باعث به وجود آمدن صحنه(. 491:4933لو، اسماعیل)« داستان به خواننده داده شود

کشد تا خواننده به شکل  ها را به تصویر می نویسنده با استفاده از صحنه نمایشی و گفتگو، چهرة شخصیت. شوند داستان می

 .مند گردد و خواندن داستان را تا به انتهای آن ادامه دهد ها عالقه ستان شود و به سرنوشت شخصیتمستقیم، درگیر وقایع دا

زاویه دید در هر دو مجموعه داستان گیله مرد و ماه عسل سوم شخص است و راوی خود را از صحنه گفتگوها کنار کشیده 

هیجان داستان شریک باشد و این حاالت را به خواننده  و به خواننده این فرصت را داده است تا در ترس و شادی و بحران و

آن برآید و این مربوط به فضای داستان است که در  ةدر این مورد نجیب محفوظ بهتر توانسته از عهد. کند منتقل می

 . است های بزرگ علوی اندهناک و غمگین در مقابل،  فضای داستان.  های نجیب محفوظ کامالً تخیلی و ترسناک است داستان

تمام داستان در یک مجلس اعیانی که . شود دیده می( گیله مرد)بهترین نمونه این صحنه نمایشی در داستان رسوایی 

ی نمایشی در بین  بهترین صحنه. افتد شود و همه اتفاقات در یک شب تا نزدیک صبح اتفاق می شادی آن به تلخی منجر می

جلس که برای نویسنده شهیری گرفته شده و یک ملتی او را بر حسب کتب و گفتگوها وقتی است که همه حاضرین در این م

اش فردی هرزه و الابالی است و وقتی  کردند، ولی برعکس چهرة ظاهری مقاالتش انسانی درستکار و امین و خدا جو درک می

 (. 431: 4934علوی،)« ستاین زن زندگی را به آقای نویسنده حرام کرده ا»: گوید یکی از حاضرین به همسر نویسنده می
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کند و در اینجا سکوتی مجلس را فرا  کثیف شوهرش را رو می ةهمسرش برخالف اظهار نظرهای حاضرین مجلس، چهر 

خواهد فاش  خواهد بداند همسر این مرد چه رازی را می گیرد و گویی خواننده در بین اهالی آن مجلس حضور دارد و می می

اش از راستی و درستی دم میزنه، در صورتی که هیچ کس دروغگوتر از  ارید، برای اینکه همهشما هی بهش احترام می ذ»کند 

 . (431:همان)« او نیست

کند و سکوتی تلخ مجلس را فرا گرفته و خواننده نیز  شود و دوباره زن شروع به صحبت می در این لحظه غوغایی به پا می

اند که پنج  ها از قول او گفته لیل اینکه دروغگوست، همین که در روزنامهد»: شود محو تماشای سخنان این زن در داستان می

اش چند روز پیش پس از فوت مادرش به تهران آمده، بیچاره  سال پیش تازه زن گرفته، در صورتی که یک پسر بیست ساله

ه که پدرش رمال است و دانسته پدرش کیست، تازه فهمیده است پدری دارد و از مادرش شنید پسرک تا چند روز پیش نمی

 (. 433: همان)« حاال آقای نویسنده شهیر شده

تواند برای زنده و  شود و نویسنده می ای از این گفتگوها وقتی جذاب است که با لهجه و گویشی خاص بیان می اما صحنه

شخصیت مطابقت دارند استفاده هایی که با  ها را همراه با لهجه بنویسد و از لهجه در گفتگوها دیالوگ»ها  طبیعی بودن صحنه

 (. 499:4933لو، اسماعیل)« کند

که   خواهد با مأمور بلوچ کنار بیاید و بگریزد، برای این هنگامی که گیله مرد می( گیله مرد)در قسمتی از داستان گیله مرد  

تر  زبان گیلک بگوید، محرمانه کرد، اگر به بلوچ نشنید خیال می». کند مأمور دیگر نفهمد، آهسته و به لهجۀ گیلگی صحبت می

 (. 32:4934علوی،)« 1آهای برار، من ته را کی کار نام و هل او گردم کی وقتی آیه اونا بیدینم. خواهد بود

افتد، پر هیجان و تأثیر  در بین گفتگوهای افراد ساختمان و حوادثی که در آن اتفاق می( ماه عسل)در داستان ماه عسل 

قفل شدن در توسط دزدان درخانه، : حوادثی مانند. کند اننده نیز این ترس را در درون خود احساس میبرانگیز است و گویا خو

افتد که این ترس را دو  ای می قطع تلفن، آجر پرتاب کردن مردم به طرف پنجره آپارتمان و در یک لحظه چشم زن به صحنه

أرقف الفریجدیر و ».  کند اننده، در طی گفتگوها وارد میای این ترس را به خو کند و نویسنده به طرز ماهرانه چندان می

و إذا بکتله بشریّه تندلق من داخله منکفئه علی وجهها . و إنتقلت إلی باب الفریجدیر فجدتیه! مخلوعه و مطروحه أرضاً وراءه

 (.433: 4339محفوظ،)« فوق االرض

. اند، به طرف در یخچال رفت و آن را باز کرد دهکشوهای یخچال سر جای خودشان نیست و پشت یخچال روی زمین افتا»

 .«ناگهان یک جسد از داخل آن خارج شد و با صورت روی زمین افتاد

ای برای فرار باشد تا به این مصیبت دچار  داند که باید فکر چاره دهد و خواننده می این صحنه بیشترین ترس را انتقال می

  .افتد نشود و ذهن خواننده نیز به چالش می

هر چند در این تصاویر توصیفی ا نمایشی حضور نویسنده محسوس نیست و این در حالی است که نویسندگان کنونی 

یکی از اصول من این »: گوید گوستاو فلوبر در این باره می. معتقدند که حضور نویسنده در اثر، نباید به صورت آشکار باشد

هنرمند در اثرش باید همچون خداوند در خلقتش باشد ا نامرئی ولی است که شخص نباید خودش را در اثرش باز نویسد، 

ابراهیم یونسی برای انتقال محیط (. 933:4931ایرانی،)« مقتدرا ما باید او را همه جا احساس کنیم  ولی هیچ جا نبینیمش

است و راه سوم توصیف  یکی وصف مستقیم و ساده، دیگری توصیف آمیخته با گفتگو: داستان معتقد است، سه راه وجود دارد

 (. 19:4936یونسی،)به یاری گفتگوست 

 تبیین موقعیت اجتماعی در داستان -1-1

شود تنها، جنبه جغرافیایی آن مورد نظر نیست یا وقتی سخن از عنصر زمان به میان  هنگامی که صحبت از عنصر مکان می

شامل موقعیت اجتماعی یک سرزمین، ملت و قبیله نیز آید، مقصود تنها ساعات و اوقات شبانه روز نیست؛ بلکه مکان  می

هایش به  بزرگ علوی موضوع داستان. کند شود و زمان نیز عنصری است که اجتماع در آن روند تکامل خویش را طی می می

ی او های علوی از آرمانهای سیاسی و حزب مضمون اغلب داستان»گردد و  کند بر می ای که در آن زندگی می اجتماع و جامعه

نجیب محفوظ نیز مضامین اجتماعی و سیاسی در . و بیشتر به قشر کم درآمد جامعه توجه دارد(. 219: همان)« گیرد الهام می
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نیز از « ماه عسل»و « گیله مرد»های  مجموعه داستان. زند و بیشتر به قشر پر درآمد جامعه توجه دارد هایش موج می داستان

ها منعکس شده است؛ از  تاب موقعیت اجتماعی دورة زندگی شاعر به طور طبیعی در داستاناین گزینه تأثیر پذیرفته و باز

 . شود دیده می.. .ها، شراب خواری، قمار و رقاصی، کاباره: قبیل

شوند و علیه یارمحمد توطئه کردند که او فردی  درباره قضاتی است که با هم متحد می( گیله مرد)ها  در داستان نامه

در محکمه ابتدایی یار محمد تبرئه شده، اما شهربانی یار محمد را ». میرد ماند و می تا آخر عمر در زندان می سیاسی است و

توانست به نفع یار محمد رأی  دادند ا کدام قاضی بود که می آزاد نکرد مدتی پرونده را محاکم عدلیه برای هم پیشکش می

 (.22:4934علوی،)« رفت بدهد، هیچ کس زیر بار نمی

جامعه نویسنده نشانگر دورة ارباب و رعیتی بوده و حاال ارباب و یا خانان به تهران مهاجرت ( گیله مرد)در داستان گیله مرد 

های قبل از جنگ ارباب  چون در آن سال». ها نیز تابع دستور ارباب بودند اند و امنیه های مهم مملکتی را گرفته اند و پست کرده

« کردند در آن صفحات کیا بیایی کنند ها جرأت نمی ها را از ملک خود بریده بود و آن و پای امنیهدر تهران همه کاره بود 

 (.36: همان)

.  آمده است ها، امری معمول به حساب می در جامعه زمان نویسنده وجود کاباره( گیله مرد)در داستان یک زن خوشبخت 

« ها و یا خسته از سر میز پوکر به خانه آمده بود ز توی کابارهو اتفاق افتاده بود که در ساعات نصف شب امیر مست ا»

 (.493:همان)

. هایی به جامعه زمان خودش اشاره کرده است نویسنده با بیان وجود چنین مکان( ماه عسل)در داستان دنیای دیگر 

م األبواب المفتوحه ا جلست نساء ا و علی جانبی الدرب ا أما. رقصت الفتاه علی عزف جوقه صغیره فی القهوه الوحیده بالدرب»

 (.212: 4339محفوظ،)« علی کراسی خیزران فی أزیاد متهّتکه و زینه فاقعه، یدّخّن، یتبادلن االحادیث

ی جاده شروع کرد به رقصیدن ا در دو طرف راه، جلوی  خانه زن جوان با نواختن گروه کوچک موسیقی در تنها قهوه» 

هایی از چوب خیزران نشسته بودند، سیگار  های تند روی صندلی بند و بار و آرایش بیهای  ها با لباس درهای باز، زن

 « کردند کشیدند و صحبت می می

ی خود، خاطرة قماربازی خود را به  دو جوان به هنگام مرور خاطرات گذشته( ماه عسل)ی خداحافظی  در داستان صحنه

تذکرّت کیف هوّشت القامرین فی االستراحه فربحت فی دور عشره ». اردآورند و نشان از قمار در بین افراد جامعه د یاد می

 (.219: همان)« جنیهات بجوز عشره

کردند، تو چطور آشوب به پا کردی و در یک دست بازی، ده لیره با  آید زمانی که قماربازها داشتند استراحت می یادم می»

 « مهره دهم بردی

اند رنگ و بوی اجتماع را به خود گرفته است و به  ها از آن گفته نویسندگان این داستانها که  ها و زمان از این رو تمام مکان

داستان حتی بیشتر از شعر به بیان مفاهیم ملیت و »در نتیجه . های اجتماعی عصر نویسندگان است ای تصویرگر موقعیت گونه

 (.21:4936زرافا، )« پردازد ، میاند رساخیز ملی در مستعمرات یا کشورهایی که اخیراً کسب استقالل کرده

 نتیجه گیری-9

هیچ داستانی نیست که در زمان و مکان خاصی پدید . ای بر عهده دارد عنصر صحنه در پدید آمدن داستان نقش عمده

و بزرگ علوی . ای است که نویسنده در آن دوره زندگی کرده است نیامده باشد و هر داستان تأثیر پذیرفته از موقعیت اجتماعی

ها را به خواننده  ترین صحنه اند تا واقعی نجیب محفوظ نیز با صحنه پردازی زیبا و پیوند آن با دیگر عناصر داستانی کوشیده

های نمایشی را به  اند و بهترین صحنه برای واقعی جلوه دادن مکان داستان هر دو نویسنده از توصیف بهره گرفته. بقبوالنند

تر از نجیب محفوظ بوده  رسد بزرگ علوی در پرداختن به توصیف و تلخیص موفق به نظر می. ندا وسیله گفتگوها پدید آورده

های بزرگ علوی در فضایی اندوهناک و متأثر اتفاق افتاده است و فضای  از نظر فضای داستان نیز اکثر داستان. است

ها باید در پرداختن به  دو مجموعه داستاناصلی ترین وجه اشتراک این . های نجیب محفوظ، تخیلی و فانتزیک است داستان
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موقعیت اجتماعی و مسائل پیرامونی شخصیتهای دو داستان در جامعه است که بزرگ علوی و نجیب محفوظ به عنوان دو 

 .اند نویسنده واقع گرا و اجتماعی به آن توجه خاصی داشته

 پی نوشت

هیچ شخصیتی . آنهاست« واقعی بودن»ن، اصرار بر ترین اشتباه ممک های داستان، بزرگ به هنگام بررسی شخصیت -4

 (43:4933اسکولز،. )در کتاب یک شخص واقعی نیست

 113: 4936؛ همان،914-912: 4931میرصادقی، :ک.ر -2

 (26:4933کی، مک) .ای که در آن تغییری رخ ندهد ممنوع است صحنه -9

 (4934:32علوی،) .ا ببینمبگذار برگردم که وقتی آمد او ر. آهای برادر، من که با تو کاری ندارم -1

 منابع

 .نشر مرکز: ، تهران9، ترجمه فرزانه طاهری، ج عناصر داستان(. 4933. )اسکولز، رابرت -

 .نگاه: ، تهران9ج  چگونه داستان بنویسیم،(. 4933. )اسماعیل لو، صدیقه -

 .نگاه: ، تهرانهنر رمان نویسی(. 4931. )ایرانی، ناصر -

 .نشرنو: تهران ی،قصه نویس(. 4962. )براهنی، رضا -

فصلنامه علمی پژوهشی ، «عنصر صحنه در مقامات مریدی و حمیدی»(. 4933. )جمشیدی، لیال و دادخواه، حسن -
 .41-94، صص 43، ش 3، س کاوش نامه

 .مروارید: تهران فرهنگ اصطالحات ادبی،(. 4933. )داد، سیما -

 .سخن: رین پروینی، تهران، ترجمه نسجامعه شناسی ادبیات داستانی(. 4936. )زرافا، میشل -

 .نگاه: ، تهرانگیله مرد(. 4934. )علوی، بزرگ -

 .امیر کبیر: ، تهرانفنون آموزش داستان کوتاه(. 4933. )فرد، رضا -

 .مکتبه لبنان: ، الطبعه االولی، بیروت1، المجلدالم لفات الکامله(.  4339. )محفوظ، نجیب -

 .روزگار: ین شمس آبادی و فرشته افضلی، تهران، ترجمه محمد حسماه عسل(.  4931. )محفوظ، نجیب -

 .نشر مرکز: ، تهرانمبانی داستان کوتاه(. 4933. )مستور، مصطفی -

 .هرمس: ترجمه محمد گذرآبادی، تهران داستان،(. 4933. )مک کی، رابرت -

 .نگاه: ، ترجمه ابراهیم یونسی، تهرانجنبه های رمان(. 4931. )مورگان، فورستر -

 .علمی و فرهنگی: ، ترجمه فریدون بدره ای، تهرانساخت رمان(.  4933. )میور، ادوین -

 .سخن: ، تهرانراهنمای داستان نویسی(. 4931. )میرصادقی، جمال -

 .سخن: ، تهرانراهنمای رمان نویسی(. 4931. )میرصادقی، جمال -

 .سخن: ، تهرانعناصر داستان(. 4936. )میرصادقی، جمال -

 .جامی: ، تهرانلحظه ها جویبار(. 4933. )یاحقی، محمد جعفر -

نشر کتابهای درسی : تهران ،(2)تاریخ ادبیات ایران و جهان (. 4939. )یاحقی، محمد جعفر و فرزاد، عبدالحسین -

 .ایران

 .نگاه: تهران هنر داستان نویسی،(. 4936. )یونسی، ابراهیم -
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 های جریان سیال ذهن در رمان فغان شرقنقد و بررسی عناصر داستان

 ر حبیبیاصغ علی

 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

 زاده فؤاد عبداهلل

 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

 مریم آذریان 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

  چکیده

که ذهن راوی و شخصیت  های روایتی نوین و رایج در رمان است این شیوه از این رویکی از شیوه« جریان سیال ذهن»

ها و تصاویر ویژگی این روش، ارائۀ جریانی از اندیشه. ای داردهای روایت جایگاه ویژهکند، در میان شیوهداستان را بازنمایی می

نوردد و پارچگی و ساختار مشخص هستند طرح داستان، مرزهای زمان و مکان متعارف را درمیذهنی است که اغلب فاقد یک

شود عبدالرحمان منیف نویسندة عربستانی تواند به طور نسبی به درک آن نایل ها میهای شخصیتتنها از واگویهخواننده 

به دلیل زندانی بودن و تحت شکنجه قرار گرفتن توسط « رجب»او « فغان شرق»تباری است که شخصیت اصلی رمان 

در پژوهش که با روش . شودارد خاطرات گذشته میشود و وهای ذهنی میحکومت خودکامۀ عربستان سعودی دچار آشوب

های روایی،  مباحث زبانی، مباحث زمانی تحلیلی نوشته شده است درصدد برآمدیم تا با تأکید بر سه م لفه شیوه-توصیفی

در این در پایان به این نتیجه رسیدیم که منیف . های به کارگیری جریان سیال ذهن را در رمان فغان شرق بررسی کنیمشیوه

گویی درونی مدد گرفته است روشی که مبتنی بر تداعی آزاد رمان از تکنیک جریان سیال ذهن و به خصوص از شیوة تک

 .معانی است

 .جریان سیال ذهن، عبدالرحمان منیف، فغان شرق، رمان معاصر عربی :ها هکلیدواژ

 مقدمه-ا

 بیان مسأله-4-4

ای است در روایت که به موجب آن عمق جریان ذهنی شیوه " ooenosuosenss so oseoo "جریان سیال ذهن  »

ای است از ادراکات حسّی و افکار آگاه و نیمه آگاه، خاطرات احساسات، و تداعیهای تصادفی، به همان شخصیت که آمیزه

ن اصلی این مضمو(. 4933:434داد،)« شود این شیوه بر مفاهیمی استوار است که حاصل تداعی معانی استصورت بیان می

ها به توصیف تفکرات قبیل آثار، اغلب بیان احساسات و مکنونات درونی شخصیت اصلی داستان است حجم زیادی از این رمان

دهد تا او احساس خود نویسنده در اینگونه آثار رشته سخن را به دست شخصیت رمان می. نامنسجم وفرّار افراد اختصاص دارد

شود بلکه جریانی دائمی را در ذهن شخصیت نشان ای از لحظات متوالی تلقی نمیمان دیگر رشتهز»را بیان کند و به تبع آن 

« آمیزدبینی آینده درهم میشوند و بازنگری گذشته با پیشدهد که در آن وقایع گذشته دائما به زمان حال سرریز میمی

ی است که در ان برخالف شیوه کالسیک نقش رمان جریان سیال ذهن، سبک نوینی در داستان نویس(. 413:4931دیچز،)

کوشد تا با ثبت و ضبط رسد و در واقع داستان نویس در جایگاه ناظر و رابطی بی طرف مینویسنده به حداقل ممکن می

های داستان افکار و عواطف آنها را به طور مستقیم و بدون هرگونه سانسور در اختیار تمامی حاالت جزر و مد ذهن شخصیت

 ذهن سیال جریان هایداستان گذاران بنیان باید را ریچاردسون دوروتی و جویس جیمز پروست، مارسل» ..نده قرار دهدخوان

نام  فن این پیروان از را فاکنر ویلیام و ولف ویرجینیا توانمی همچنین (.16:4933بیات،) «آورد شمار به

های حیات ن عظیم مدرنیسم در قرن بیستم که همۀ حوزهتوان گفت با شکوفایی جریادر واقع می (.2:4933رستمی،)برد

های نوینی برای روایت داستان بشری را تحت سیطرة خویش قرار داد در ادبیات نیز شاهد دگردیسی رمان و پیدایش شیوه

رن به ای مدبودیم اصطالح استعاری جریان سیال ذهن طی همین پروسۀ مدرنیسم وارد حوزة ادبیات داستانی شده، به شیوه

منیف یکی از . توسط عبدالرحمان منیف نوشته شده است 4332رمان فغان شرق در سال .روایت رمان مبدّل گشت
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نویسی عربی، نقش بسیار ترین و مشهورترین نویسندگان امروز جهان عرب است وی بنا به اجماع ناقدان هنر داستانپرخواننده

یفا کرده است اینک ما در این پژوهش برآنیم تا به سواالت زیر پاسخ مهمی در ارتقای شگرد و سبک رمان نویسی عربی ا

 :دهیم

 آیا منیف از شیوة جریان سیال ذهن در نوشتن رمان فغان شرق استفاده کرده است؟-4

 از کدام یک از شگردهای جریان سیال ذهن بیشترین استفاده را داشته است؟-2

 پیشینة تحقیق-4-1

های ذهن و جریان آن در داستان "عنوان با ایمقاله در :الت گوناگونی انجام شده است از جملهدر مورد جریان سیال ذهن مقا

خواندن،  است،کنش نویسیداستان از دشواریاب ایگونه ذهن، سیال جریان گرچه که رسدمی نتیجه این به "بیژن نجدی

 که است زمانی آن شیوایی گردد،می آشکار روش شیواترین به بیابند متن در را همدیگر نویسنده و خواننده که ایشیوه

های ثروت جریان سیال ذهن در رمان"ای با عنوان در مقاله (.4933)کشاورز رستمی،مسعود فرشته. گردد هموار هادشواری

گوناگونی های های گوناگونی بهره برده و به روشرسد که برای به کارگیری این شیوه روایت از تکنیکبه این نتیجه می "اباظه

های روان ها دسترسی پیدا کرده و گام در وادی تحلیل شخصیت و بیان جنبهاز زاویه دید درونی به حوزة ناخودآگاه شخصیت

بررسی جریان سیال ذهن در "ای دیگر با عنواندر مقاله(. 4933)حسن دادخواه تهرانی، یداهلل پشابادی.شناختی آن نهاده است

ها ترتیب و توالی زمانی در رسد که در روایت این داستانبه این نتیجه می "؟ و شوهر امریکاییهای به کی سالم کنمداستان

 مسعود. دارند وجود هاآن با مرتبط حوادث همراه ها بههای اصلی تکرار شونده در ذهن شخصیتکار نیست بلکه مضمون

امه تحت عنوان بررسی عناصر داستانی در رمان شرق همچنین در مورد رمان فغان شرق نیز یک مورد پایان ن (.4931)فروزنده

، لیال زندیه، دانشگاه اراک کار شده است که مربوط به بحث این پژوهش نمیگردد و در (4933)المتوسط عبدالرحمن منیف

 .مورد پژوهش حاضر هیچگونه کار مستقلی انجام نشده است

 جریان سیال ذهن-4-9

ویلیام جیمز ابداع گردید و اول بار در کتاب اصول روانشناسی وی معرفی شد تا  جریان سیال ذهن عبارتی است که توسط»

 پروست، مارسل». .(.431: 4933مقدادی،)« های موجود در یک ذهن بیدار و فعال باشدبیانگر جریان مستمر افکار و اندیشه

 (.16:4933بیات،) «آورد شمار به نذه سیال جریان هایداستان گذاران بنیان باید را ریچاردسون دوروتی و جویس جیمز

دیدگاه فلسفی و »توان گفت می (.2:4933رستمی،)برد نام فن این پیروان از را فاکنر ویلیام و ولف ویرجینیا توانمی همچنین

ای چون هانری برگسون و ویلیام جیمز درباره مفاهیم حافظه، زمان و عملکرد ذهن و نتایج فروید و روان شناختی فالسفه

های جریان سیال ذهن موثر رل گوستاو یونگ درباره ماهیت ذهن و ضمیرناخوداگاه در فراهم شدن زمینه پیدایش داستانکا

 (. 3:4939بیات،)« بوده است

در شیوه جریان سیال ذهن نویسنده به جای اینکه برشی طولی از زندگی انسان را انتخاب کند و حوادث آن را مبتنی بر نظم 

با دادن »زند در این شیوه ها و خاطرات او نقب میرود و به ژرفای اندیشهبه عمق ذهن شخصیت فرو می زمانی روایت کند

ای به رمان، ماجرای داستان در خط مستقیمی که در سطح هموار کشیده برجستگی به زمان داستانی و با وارد کردن بعد تازه

آید که بر روی هم هموار کشیده شده باشد، طوط متنوع درمیای از خرود این ماجرا به صورت شبکهشده باشد، پیش نمی

شوند یا به صورت هزارتو در اند و گاهی نیز به صورت کثیراالضالع با هم جمع میهمدیگر را قطع کرده و اغلب درهم پیچیده

« دتوان ماجرای داستان را با طرح ساده یک سرگذشت مداوم و واحد تصویر کرآیند و به هیچ وجه نمیمی

 (.4163:4933سیدحسینی،)

 تر واقعی و تر دقیق تصویری ها رمان این در تا شود می باعث شخصیت درون مستقیم نمایش»ذهن سیال جریان های رمان در 

در واقع  .(4933:11،محمودی) «شود می محسوب رمان این برای بزرگ امتیازی خود موضوع، این که شود ارائه شخصیت از

. باشدهای زمانی،درهم ریختگی دستوری میهای آن پرشخاصی از روایت است که از  مشخصهجریان سیال ذهن شکل 

داند که داستان در شیوه روایت از چهار ویژگی عمده تبعیت حسین بیات برای تسمیه داستانی به جریان سیال ذهن الزم می



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

563 
 

نویسنده قصد داشته باشد آگاهی درونی -2.باشدهای مهمی از رمان به کار رفته گویی درونی در تمام یا قسمتتک-4»: کند

ها ذهنیات شخصیت-1.در کلیت رمان، ترتیب زمانی و نظم منطقی رویدادها به هم خورده باشد-9.ها را ارائه نمایدشخصست

« ها وجود داشته باشدبه صورت گسسته و بدون انسجام ارائه شوند، یعنی اشارات و معانی مبهم و تبیین نشده در آن

 (.4933:32یات،ب)

 خالصه و تحلیل رمان فغان شرق-4-1

فصل اول این رمان کال سخنان رجب است که به . شودرمان فغان شرق با سخنان رجب، شخصیت اصلی این رمان شروع می

فصل دوم با سخنان . گرددشود یعنی این فصل حول محور رجب و حرفها و خاطراتش میها روایت میشیوة بازیابی خاطره

این فصل از رمان نیز حول محور انیسه و خاطراتی که از . شود او نگران حال بد برادرش استآغاز می( خواهر رجب)سه انی

در فصل سوم رجب در حالی که در کشتی . گیرد عازم سفر شوددر این فصل رجب تصمیم می. گذردکند میرجب بازگو می

او گاهی با آشیلوس نیز .پردازدها مینه است دوباره به بازیابی خاطرهموسوم به آشیلوس عازم یونان از طریق دریای مدیترا

همسر )کند و حامد هایی از برادرش دریافت میکند و نامهدر فصل چهارم رمان باز انیسه شروع به سخن می. گویدسخن می

شود که رجب قصد نگارش می در همین فصل است که خواننده متوجه. شودبرای بازجویی به اداره سیاسی احضار می( انیسه

خواهد این رمانش را با کمک افراد خانواده بنویسد تا کار جدیدی رمانی با موضوع شکنجه زندانیان سیاسی را دارد که می

 .باشد

شوند ای که زندانیان سیاسی میرحمانههای بیسفر کند تا شکنجه« ژنو»شویم که رجب تصمیم دارد به همچنین متوجه می

نامه امضا شده توسط در فصل پنجم رجب در کشور فرانسه در خصوص تعهد. طالع سازمان حقوق بین الملل برساندرا به ا

ها و مراجعه به خانهتواند و وقت خود را در قهوهخواهد چیزی بنویسد اما نمیگوید رجب در این فصل میخودش سخن می

های برادرش را بدون هیچ نوشتهاو در این فصل قصد دارد دست گویددر فصل ششم باز انیسه سخن می. گذراندپزشکان می

دانست در صورت بازگشت به وطن زندانی شویم که رجب علی رغم اینکه میتغییری به چاپ برساند در این فصل متوجه می

-شود، طولی نمیمیشود و پس از مدتی در حالی که نابینا گشته از زندان آزاد گردد و زندانی میخواهد شد به وطن باز می

 . یابدشود و بدین گونه رمان خاتمه میمیرد و سپس حامد زندانی میکشد که می

 بحث-1

 واکاوی جریان سیال ذهن در رمان فغان شرق-1-4

 روایت-1-4-4

با های جریان سیال ذهن نویسنده بر آن است تا در داستان. شودروایت چشم اندازی است که حوادث داستان از آن نقل می

ها به عنوان کنشگران اولیّه داستان و کنار رفتن خود از صحنه، روایت داستان را قرار دادن کانون روایت در ذهن شخصیت

در رمان فغان شرق (. 36: 4933بیات،)از طریق متن در آن راه جویند( کنشگران ثانویه)ای قرار دهد تا خوانندگان متنواسطه

در فصل اول رمان . گذردهای رمان در ذهن این دو تن میبیشتر قسمت.یسه قرار داردنیز کانون روایت در ذهن رجب و ان

ترین مردم کسی است که برای خود خوشبخت. دریا قبرستان بزرگی است»: یابدخواننده خود را در ذهن وافکار رجب می

-ی است که حرکت انسان را آسان میادر آنجا، گرما، مایعات چسبناک و پهنۀ گسترده. گوری در شکم نهنگ، دست و پا کند

های ذهنی قهرمان، در داستان های روحی و جریانات و مشغلهدر این شیوه روایتی، همه طیف»(. 43: 4939منیف، )« سازد

آگاهی، سیالن خاطرات و آگاهی و ناخودهای آگاهی و نیمهها از جنبهشود و داستان عرصه نمایش تفکرات و دریافتمطرح می

های پیش از گفتار است تا در شیوه جریان سیال ذهن تکیه بیشتر بر الیه. پایان استهای بیت و تداعی معانیاحساسا

ها مطالب و مسائلی است که هنوز به صورت گفتار تبلور گفتارهای عقالنی بدین معنی که در ذهن شخصیت یا  شخصیت

های روان شناسانه با شیوه روایتی های روانی با داستانهای رمانقنیافته است اما خواننده باید آنها را حس کند و یکی از فر

 (.433:4939شمیسا،)« جیان سیال ذهن در همین نکته است
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 و آنهاست در های جریان سیال ذهن عالوه بر نبود نظم مکانی و زمانی، ناآگاهانه و غیرارادی بودن روایتمشخصه بارز داستان

 ذهنیات ارائه بر سانسوری یا گزینش گونههیچ و شودنمی تعقیب ایآگاهانه هدف یچه که گفت توانمی دلیل همین به

 روایت سنتی هایشیوه انددریافته که ذهن سیال جریان نویسندگان»(. 436:4933آرش مشفقی،)شودنمی اعمال شخص

 برای نیست، جوابگو هاآن تجربیات در خواننده کردن سهیم و داستانی هایشخصیت ذهن محتویات نمایش برای داستان،

 درونی گوییتک: از عبارتند هاآن مهّمترین که اندگرفته بهره متعددی هایتکنیک و هاشیوه از هاشخصیت ذهنیات انعکاس

 (.4933:33بیات،) «نفس حدیث و کل دانای دیدگاه غیرمستقیم، درونی گوییتک مستقیم،

 تک گویی درونی مستقیم-1-4-1

ای است در روایت که به موجب آن جریان و آهنگ ضمیر خودآگاه همانگونه که در ذهن شخص رخ یوهگویی درونی شتک»

گویی درونی کسی مخاطب گوینده کند در تکشود و نویسنده در این کار دخالتی نمیدهد بازگو میمی

و تجربیات درونی شخصیت در تک گویی درونی مستقیم فرض بر این است که نویسنده غایب است (. 4933:433داد،)«نیست

(. 4933:33بیات،)آرایی و راهنمایی نویسنده نداردبنابراین خواننده نیازی به صحنه. شودبه طور مستقیم از ذهن او عرضه می

در رمان فغان شرق راوی .شوددر واقع ذهنیات شخصیت بدون هیچگونه اثر ونشانی از نویسنده مستقیما به خواننده القا می

هایی اینک به بیان نمونه. کندگویی درونی روایت میصلی داستان است که ذهنیات درونی خود را به شیوة تکنقش ا "رجب"

 :شودگویی درونی مستقیم در رمان فغان شرق پرداخته میاز تک

بوی رختخواب در ابتدا برایم دلچسب بود، روی صورتم را پوشاندم چشمانم را بستم شروع کردم به نفس عمیق »

 (.23: 4939منیف، )« امکان ندارد این رختخواب مال من باشد صاحب این رختخواب مرده است.نکشید

 : پردازدگویی میرجب درون کشتی یونانی به تک

 (.494:همان)« آه چقدردالویز است، انسان در عین نیرومندی بمیرد»

شد اما دری  این کوفت ه این جا باز نمیماند ای کاش پای ادیسون بای کاش ساحل شرقی مدیترانه مرداب تمساحان می»

 (.433:همان)« زهر مار آمده تا دمار از روزگار بشر درآورد

 (.423:همان)« گیرمفرستم و کوچ خویش پی میاش درود میخواهم خیال یونان را مکدر کنم از دور بر مردان بلند آوازهنمی»

ر خوابیدن روی آنها مردد بودم؟این اندازه من احمق بودم؟آیا های سرداب لذت بخش هستند در شگفتم چگونه دچقدر پله»

 (.411:همان)«ها برای خوابیدن پیدا کند؟تواند جایی بهتر از این پلهآدم می

هایی های درونی او هستیم خصوصا در فصلگوییهای اصلی رمان است در جای جای رمان ما شاهد تکانیسه نیز از شخصیت

او . پردازدگویی درونی مستقیم و غیر مستقیم میشود که او در بین گفتگو با رجب به تکمشاهده می. که او راوی رمان هست

 .پردازدگویی میحتی به هنگام خواب درون رختخواب هم به تک

 (.62:همان)« .توانم چشم انتطار برگشتش بمانماالن هم می. پنج سال منتظر او ماندم و بالخره آمد»

-آورد که من هیچ گاه توان بخاطر آوردن آنها را نداشتهاو زوایایی از زندگی مادرم را بخاطر می. حرف بزندخواست او دلم می»

 (.441:همان)« ام

 (.444:همان)« انگار با خودش بود. پرسیددید و نه از من چیزی مینه کسی را می. زدیک بند حرف می»

 (.64:همان)« است او را ندیده بودمخگونه که دلم میگذشت اما من هنوز آندو هفته می»

اش که هر آن، رنگی به خود چندین پک به سیگار زد غرق خاطرات آشفته گذشته بود این را از حرکات عصبی و از چهره»

 (.444:همان)« انگار مشغول جنگ همزمان در چند جبهه مختلف بود. فهمیدم گرفت،می

 گویی غیرمستقیمتک-1-4-9

کند های پیش از گفتار ذهن شخصیت را چنان ارائه میگویی درونی نیز نویسندة دانای کل محتویات الیهدر این شیوه از تک»

شوند با این تفاوت که نویسنده مطالب را از زبان خود و با زاویه سوم گویی این مطالب مستقیما از ذهن شخصیت نقل می
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گویی درونی ر رمان فغان شرق نیز ما شاهد تکد(.33: 4933بیات،)« کندروایت می -و به ندرت دوم شخص-شخص

 :شودای ارائه میدر زیر نمونه.غیرمستقیم هستیم

نخستین ابرهایی که بر ...شودسپس با حرکتی شبیه رقص خروسی سربریده، آهسته دور می. خوردتکان می.لرزدآشیلوس می»

همزمان . شدندچند دقیقه از هم گسسته و پراکنده می ای بودند که با گذشتگذشتند چنان چون غبار شکنندهفراز زندان می

در نمونۀ باال ما متوجه توصیف آشیلوس از زاویه دید سوم (.43-43: 4939منیف، )« گسستدر درون من هم چیزی از هم می

 .ودشکند و زاویه دید تبدیل به اول شخص میشخص یعنی همان نویسنده هستیم و ناگهان راوی به رجب تغییر پیدا می

آشیلوس بجنب تکان بیشتری به خودت بده به یک نهنگ تبدیل شو انگاه یکباره برخروش و کشتی آدمی زادگان را واژگون »

 (.423: همان)« ساز

کنند که هر ساعت برابرده ها آنقدر کند حرکت میهای ساعت در این شبهای چلۀ زمستان خیلی دراز است عقربهشب»

 (.93:همان)« توان فهمیداز تاریکی سیاه و بیرون میاین را . ساعت تابستان است

تو که پس !شود آشیلوسرقصد دل انسان گودالی است که هیچ گاه از شادی پر نمیای میآشیلوس چون خروس سربریده»

 (.464:همان)« دانی گرسنگی چیستافکنی و آدمیان را به ساحل هیچ میماندة غذاها را به دریا می

 حدیث نفس-1-4-1

معین که شخصیتی تنها روی صحنه در طی آن افکار و احساساتش را  خودگویه یا حدیث نفس گفتاری است معموال با اندازه»

 گفتگو این میان در و هستند صحبت مشغول دونفر که دهدمی رخ هنگامی نفس حدیث (.4931:124کادن،)«کندبیان می

در شیوه حدیث نفس فرض بر این است که مخاطب ». کندمی حبتص به شروع خود با و شودمی خود ذهن قلمرو وارد فرد

هایی از حدیث نفس از رمان فغان شرق در زیر نمونه(..33: 4933بیات،)« گویدحضور دارد، ولی شخصیت با خود سخن می

 :شودآورده می

گذشت؟ کدام تمایل بر ش چه میدر سر. کردای روانه میبرای اینکه نگاهش در نگاهم نیاویزد، چشمهایش را هر آن به گوشه»

-می. منظورم این نیست که کال سفرت را عقب بیندازی: گفتم...کنداو پنجه افکنده بود؟ اگر از او بخواهم بماند قبول نمی

عبارت باال گفتگوی بین انیسه و رجب است که در میان گفتگو ما شاهد (. 443: 4939منیف، )« خواهم قولی به من بدهی

 .سه هستیمحدیث نفس انی

خواهم با این خود توانم به نحوی با خودم از در سازش درآیم؟میآیا می»:پردازددر درون کشتی نیز رجب به حدیث نفس می

 (.423:همان)« به توافق برسم

اگر بخواهی از همین حاال، احساس ضعف کنی، الشه وار . رجب تازه روز اول هست و تو هنوز هیچی ندیدی"با خود گفتم"»

مگر یارانت پیش از تو از سر از سرداب در نیاورده اند؟ مگر نکشیده اند؟ مگر . باید پایداری و تحمل کنی. افتیزمین میبر 

دهد و در ذهن در اینجا میبینیم که رجب خودش را مورد خطاب قرار می(. 411همان)« قدرتمندانه بیرون نیامده انده اند؟

 .پردازدخود با خود به گفتگو می

هدی االن از ما دور است بهتر است رجب او را : کردم به خود گفتمالی که داشتم با افکار زایندة یاد هدی نبرد میدر ح»

 (.32:همان)« کنمفراموش کند در مورد نامه هم بالخره یک فکری می

 زمان-1-1

ترتیب و توالی پیوستۀ .. .اندیده شدههای جریان سیال ذهن،به دلیل رویکرد ویژه به مفهوم زمان، گاه داستان زمان نامداستان»

های داستان نه بر اساس تقدّم و تاخّر زمانی دهد که در ذهن شخصیتزمان جای خود را به تراکم درهم تنیدة خاطراتی می

 در رمان(. 4933:443بیات،)« انداند، و گذشته و حال و آینده کامال درهم ریختهکه بر اساس میزان عمق تجربه نظام یافته

گردند واین باعث های خود بسیار به زمان گذشته برمیگوییفغان شرق رجب و انیسه هرکدام به عنوان راوی داستان در تک

آغا پس از ینکه ".گردش زمان داستان بین وقایع مختلف در این رمان شاهکار است.درهم ریختگی زمان در رمان شده است

گوییم دوستانت هم به زودی اینکار را بیرون رفتنت به کسی چیزی نمی قبل از: ورقۀ امضا شده را از جلوم کشید گفت
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پردازد اینکه رجب در عین پردازش به گفتگو خود و آغا به تفکر دربارة رفتار دوستانش می(. 4939:23منیف، )خواهند کرد

زمان بیرونی در رمان فغان . (23:منیف)"...شود دوبار قبل هم اینگونه بودسرشب مجلس آغاز می". گوینددربارة او چه می

-های خود به زمان گذشته سفر میگوییشرق زمانی است که رجب از زندان آزاد گشته است اما رجب در ذهن خود و با تک

هایش حتی به واگویه کردن اتفاقات گوییبینیم که او در تک-های پایانی که قصد سفر به ژنو رادارد ما میکند حتی در فصل

 .پردازده میدر زمان آیند

-االن چه کار می. تاختندرحمانه بر سرم میتالش کردم بخوابم اما افکار مختلف، چون سپاه مغول بر. بالشت را کنار زدم"

ناهار . شودساعت دوازده و ربع، ناهار خوردن تمام می.ساعت یک زمان شروع خواب نیمروزی است. کنند؟ساعت از یک گذشته

عصمت و امجد هم .باید بعد از ناهار بخوابد. داردحسیب هیچ وقت از عادتش دست بر نمی. بردان نمیما بیشتر از ده دقیقه، زم

 (. 26:همان)"خوابند؟می

کال در رمان .گرداندخواهد بخوابد اما هجوم خاطرات او را به زمان گذشته برمیبینیم که در زمان حال میدر نمونه باال می

های اصلی دهد که در ذهن شخصیتۀ زمان جای خود را به تراکم درهم تنیدة خاطراتی میفغان شرق ترتیب و توالی پیوست

نویسندگان جریان سیال ذهن، برای انعکاس دقیق ذهن انسان و چگونگی تطابق آن با ".گذردداستان یعنی رجب و انیسه می

م روایت بین حال و گذشته و آینده، روایت اند بازگشت ناگهانی به گذشته، تغییر مداوزمان، به انواع شگردها روی آورده

 (.4933:443بیات،)"...طوالنی از گذشته از دریچۀ لحظاتی محدود از زمان حال

تقابل میان زمان .گذرد توالی و ترتیب زمانی در کار نیستبیشتر طول و زمان رمان در میان خاطرات و ذهنیات رجب می

از -ن نقش اساسی دارد زمان تقویمی داستان محدود به ساعاتی از زمان حالعینی و زمان ذهنی در شکل گیری ساختار داستا

ای به گسترة زمان شمار ذهن رجب هر یک دریچههای بیاست اما در خالل این زمان کوتاه، خالها و حفره-شب تا صبح

سال 3توان فهمید هایش میفشود از البه الی حرگشاید و از این طریق زمان کودکی،دوران زندان او بازآفرینی میذهنی می

 خط یک در ذهن، سیال هایداستان در زمان (.11:منیف)"...کسی آنچه را من در این پنج سال کشیدم".زندان بوده است

 (.34:4932دری،)هاستشخصیت ذهنی حاالت و ذهن بیان و نگریدرون هاداستان این هدف زیرا یابدنمی ادامه مستقیم

 (flash back) بازگشت به گذشته -1-1-4

های مورد استفاده در سینما، نمایشنامه و داستان است که با توسل به بازگوئی خاطرات، یا بازگشت به گذشته یکی از شگرد»

شود نویسنده یا فیلمساز با استفاده از فن اعترافات و درد و دلها، یا بازآفرینی خاطرات یک یا چند شخص در داستان عملی می

های روایت را که در ارتباط با پیرنگ و طرح روایت است آن بخش از پیشینۀ رویدادها و گذشتۀ شخصیت بازگشت به گذشته

در رمان (.4933:63داد،)«سازدکند و بدین وسیله زمینه چینی و تمهید الزم را برای پیشبرد طرح اصلی فراهم میبازگو می

 .هستیم( flash back)فغان شرق نیز ما شاهد بازگشت ناگهانی به گذشته 

 (.26: 4939منیف، )« کرد او را دیدم رنگش پرید شتابناک صورتش را برگرداندیکبار که داشت، تنها گریه می»

شود یاد ها میافتد و مشغول مرور کردن آنکند بخوابد یاد خاطرات زندان میرجب پس از آزادی شب در حالی که سعی می

 .در حال گریه دیده استافتد که یکی از زندانیان را آن روزی می

 (.33:همان)« زدم مادرم عصبانی شداز بس که درد داشت، گریستم جی  می.وقتی ده ساله بودم دستم شکست»

 .افتدگو با خواهرش یاد دوران کودکی و خاطراتش با مادرش میرجب در عین گفت

بله آنها بودند آنها هر . تر نیست من به بدنم مسلطتوانم به دریا بیندازمش هیچ کس از می. اکنون اختیار بدنم با خودم است»

هایش در زندان در زمان حال بازگشتی به در اینجا رجب با یادآوری شکنجه(. 423:همان)« چه خواستند با بدنم کردند

 .گذشته دارد

رود و دانستم که وامیو میبه این پست هزار بار گفتم از اینجا بر: هادی که از خشم تا آستانۀ، پیش رفته بود، به ما گفت»

در اینجا رجب که سوار بر کشتی یونانی در حال مسافرت است یاد گذشته ها و خاطراتش (. 411:همان)« ...کنداعتراف می

 .کند، یاد حرفهایی که هادی به او گفته استمی
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زنند داد می. خواهند فقط صداها تنها صدا را میشد آنکردی صدایت عوض میاگر یک روز فقط یک روز در زندان سر می»

 (.423:همان)« یک چیزی بگو مادر به خطا

مالد در طول مسیرش تنها آن اندازه که اش را بر خاک میافکند پوزهپا با دریا پنجه در پنجه میآشیلوس این گاو سفید بی»

ماندم با کمی ور نیدم نتظر میشکرد تاخیر داشت جیرینگ جیرینگ کلیدهایش را میحاتم در گشودن در سرداب معطل می

 (.433:همان)« شدرفتن در باز می

 (flash forward)اشاره به آینده-1-1-1

رسد که راوی هرازگاهی به در این روایات طبیعی به نظر می».پردازدمی(flash forward)گاهی نیز به روایت وقایع آینده 

 (.36:4936توالن،)« داشته باشد ترند جهشیوقایع بعدی که به زمان حال خود راوی نزدیک

 (.36: 4939منیف، )« خوابمفردا کنار قبر مادرم می»

های او را رجب دیگر در میان ما نیست دیرزمانی است که کوچ کرده اینک برای نکوداشت یاد او راهی نمانده جز اینکه نوشته»

 (.263:همان)« مخفیانه به آن سوی مرزها بفرستم و دست نخورده چاپ کنم

 آشفتگی زمانی-1-1-9

گیرد و یاد و خاطره جدا ای عینی قرار میخورد، دورترین واقعه در کنار واقعهها به هم میگونه رمانتوالی منظم زمانی در این»

های معرّقند که در آورند گویا آن خاطرات و تخیالت کاشیاز یکدیگر دوش به دوش هم و با فشار به ذهن آدم رمان هجوم می

 در بحث مورد زمانی آشفتگی(. 242:4931گلشیری،)« اند تا دنیایی از رنگ و احساس به وجود آورندهم قرار گرفتهکنار 

 نویسنده گویی» که کندمی پیدا بروز گونه این داستان نگارش فرآیند در روزبه زیبای تعبیر به ذهن سیال جریان هایرمان

 (.13:4934ه،روزب) «کشدمی عقب و جلو را ساعتش عقربه مدام

چشمها از دهشت .آشیلوس کف آنچنان که تو را در برگرفته دور دهان آنها نیز حلقه زده... دانی نجم کجا رفته؟پس بگیرنمی»

-آشیلوس اگر فقط یک روز رنگ زندان می....دهم چطوری حرف بزنیو عصبانیت باد کرده باید حرف بزنی جاکش نشانت می

 (.491: 4939منیف، ) «فهمیدی سکوت یعنی چهدیدی می

آید و های زندانش است ناگهان به زمان حال میاش و شکنجهرجب در کشتی،در حالی که مشغول مرور خاطرات گذشته

 .شودمشغول حرف زدن با آشیلوس می

ست به این پ: هادی که از خشم تا آستانه اشک پیش رفته بود به ما گفت.گویم عین حقیقت استای گربه آنچه برایت می»

بعد از آن دیگر هیچی از تو .فقط به ما بگو هادی کجاست....کندرود و اعتراف میدانستم که وامیهزار بار گفتم از اینجا برو می

. اندازدها میهمه چیز در آشیلوس انسان را به یاد آن روز. نه. شناسیپس نمی.شناسماما من آدمی به این نام نمی. خواهیمنمی

 (.411:همان)« رفتم دیروز به خن کشتی

افتد و باز های زندان میرود و یاد شکنجهرجب در حالی که در زمان حال و حرف زدن با اشیلوس است ناگهان به گذشته می

 .افتدها در سه خط اتفاق میآید همۀ این توالی زماندوباره به زمان حال می

 زبان-1-9

شاید بتوان . رود تا برخی از فرآیندهای ذهنی را منعکس کندبه کار می های زبانی متنوعی در آثار جریان سیال ذهنترفند»

برای انعکاس (. 4933:33بیات،)« گیری از عناصر شعری در آن دانستترین ویژگی زبان این آثار را شعرگونگی و بهرهمهم

از استعاره، مجاز، تشبیه و صنایعی تر شود به عبارت سادهفرآیندهای ذهنی در آثار جریان سیال ذهن از ترفندهای استفاده می

 .برندچون ایهام و جناس بهره می

 شعرگونگی-1-9-4

های جریان سیال ذهن در نگارش هایی است که نویسندگان داستاننزدیک کردن زبان داستانی به زبان شعر، از دیگر تکنیک

های جریان سیال ذهن به حدی است که استانگیری فراوان از عناصر شعری در اغلب دبهره».اندآثارشان بدان دست یازیده

 (.412: 4933بیات،)« کندهای داستانی آنها غلبه میهای شاعرانۀ این آثار بر جنبهگاهی جنبه
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در جای جای رمان فغان شرق نویسنده با توصیفات و تشبیهات زیبایش زبان رمان را به حالت شعرگونگی نزدیک ساخته است 

. توصیفات زیبای رجب از شخصیت های مختلف واقعا زیبا و تصویری هست.ادی و رسمی استاگرچه زبان رمان در کل ع

برای اولین بار متوجه خالی  .نمودمی ترسنگین و ترسفید دستش هم این بار. شکم کوچکش از باالی کمربند، بیرون زده بود»

رء به جزء از آغا برای ما تصویری قابل رجب با توصیف ج( 23: 4939منیف، )« شدم که درستوسط گردنش جا گرفته بود

 (.39:همان)« چشمانش همچون گودالی در چهرة عرق نشسته و زردش گود افتاده بود». دهدملموس ارائه می

 (.39:همان)« نگاه تلخی به من کرد و هیچ جوابی نداد»

بسیار بر شعرگونگی "آیینه چشمهایشان"استفاده از اضافۀ تشبیهی (. 411:همان)« دیدمام را در آیینه چشمهایشان میچهره»

 .و زیبایی نثر افزوده

 .تشبیه اشک ریختن به بارش باران بهار بسیار زیبا و ملموس است(. 33:همان)« افتداشکهایش مثل باران بهار راه می»

در  (.413،انهم) «کشید خواهد اشکینه کور هایگدازه کام به را مان آتش فشان خشم رجب فوران خواهد کرد و هردوی»

 .فشان در حال فوران تشبیه شده استاینجا خشم رجب به آتش

 (.33:همان)« تاختندآور میگمانها و افکار گوناگون همچون اسبانی در سرم با شتابی سرسام»

 در این عبارت از صنعت تشخیص استفاده کرده است و پشیمانی را به(.239:همان)« پشیمانی بازوانش را به دورم پیچید»

 .صورت انسانی متصور شده که دست و بازو دارد

 ابهام -1-9-1

-ای برخوردار است، زیرا مفهومی است فراگیر که در اکثر زمینهابهام از مفاهیمی است که در ادبیات و نقد ادبی از نقش ویژه»

-اکنش او به کار گرفته میها و بررسی تأثیر متن بر خواننده و وهای ادبیات، مانند تعبیر متن، شناخت تشبیهات و سمبل

 هایداستان با مقایسه در هاآن ابهام ذهن، سیال جریان هایداستان هایویژگی ترینمهّم از یکی»(. 4933:93مقدادی،)«شود

 خواننده آن در که است گفتار از پیش مرحله در ذهنی فرایندهای خصوصیت از ناشی زیادی حدود تا ابهام این.است دیگر

 رفت حال در مدام گوناگون اتفاقات و خاطرات بین رجب ذهن (.36:4933بیات،) «شودمی رو روبه ذهن تویاتمح با مستقیما

 چون و.کندمی ابهام دچار را خواننده نوعی به و را دیگر خاطره یک از نیمی باز و گویدمی را خاطره یک از نیمی است آمد و

 به ایاندیشه از پیوسته آنها ذهن.است شده ابهام میزان افزایش باعث این گذردمی انیسه و رجب ذهنیات در رمان طول اکثر

-می رو روبه کالمی هایبریدگی با موارد ایپاره در و گوییپراکنده با شرق فغان رمان روایت در بنابراین رود،می دیگر اندیشۀ

 .شویم

ایستد و به پرهای زرد و منقارهای آنان نی میدهدمدتی طوالهایش را دوست دارد با دست خود به آنها غذا مینوری قناری»

! کرداش ترسیم میها لبخندی بسیار شاد بر صفحۀ چهرهشود پاییدن قناریروند خیره میکه در فنجان سپید آب فرو می

نوک نزن فقط . دانم چطوری مثل موش کور بگیرمتخواهی عوض کن میدست خطت را هر طور که می. مادرسگ بنویس

منیف، )« هاقناری.دهدهمه چیز بوی تهوع می! حاضری؟ بنویس.تو برو کنار. دست از سرش بردار!نوک نزن گفتم.برداردانه را 

4939 :436.) 

 تداعی-1-1

رود اما به تقد و نظریۀ ادبی نیز راه یافته است نکته این است که واژه یا شناسی به کار میاصطالحی که عموما در روان»

های دیگر است که شاید پیوند منطقی با هم داشته یا نداشته ها یا اندیشهنده یا محرک یک سلسله واژهای، برانگیزاندیشه

ها یا مفاهیمی را که ها، کلمات، احساستداعی فرایندی روانی است که در آن شخص، اندیشه»(. 4931:463کادن،)«باشند

تواند حاصل شباهت یا همزمانی یا پیوندهای لیت فراخوانی میدهد قابقابلیت فراخواندن یکدیگر را دارند به هم ارتباط می

« های خود اوستآید کامال مربوط به زندگی و گذشته و تجربهدیگر باشد آنچه از طریق تداعی به ذهن شخص می

 (.4933:413بیات،)
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در رمان فغان شرق (. 4933:491محمودی،)« دهدتداعی فرایندی است که انسان با آن موضوعی را به موضوع دیگر ربط می»

کند این امضا کردن واقعۀ مربوط به چهار سال شود در قسمتی که رجب توبه نامه را امضا میهایی از تداعی دیده مینمونه

کردم؟خیلی وقت بود امضا نزده با خود گفتم این امضا از همان امضاهایی بود که همیشه می».کندقبل را در ذهن او تداعی می

: 4939منیف، )آن موقع، قبل اینکه امضا کنم آنچه را نوشته بودند به دقت خواندم. چهار سال پیش امضا کردمدرست . بودم

 (.13:4933اسحاقیان،)« شود یکی دیگری را به ذهن آوردهمانندی میان دو پدیده، باعث می»در واقع (. 23

اخبار؟منتظر بمان ! کی به گوشش چسبانده بودزیر یک سایه بان، نزدیک دماغۀ آشیلوس مردی را دیدم که رادیوی کوچ»

« ها بودندکردند بیار مشتاق شنیدن خالصه خبرموقع پخش اخبار شکنجه را تعطیل می!...انتظار بکش،ای مسافر

در اینجا اخبار شنیدن مرد در کشتی رجب را به یاد دوران زندانی بودنش، واینکه شکنجه در هنگام پخش اخبار (.433:همان)

 .اندازدشد میقطع می

آورد، دیروز وقتی آن خانم سوئدی که سه قناری طالیی در قفسی بزرگ گذاشته بود و با خود از ساحل شرقی مدیترانه می»

ها به آنهایی این قناری.هرچند، هیچ نگفت ولی از دور زیرنظرم داشت. اش گرفتنگرم،خندههایش میدید بهت زده به پرنده

های آنها شاید جوجه. ها، بهم خوردن بالها، انگار خودشان هستندها، منقاراق خود آویخته بود؟رنگمانند که نوری در اتمی

 (.433:همان)« نوری کوتاه قد و گشاده چشم بود.بعید نیست. باشند

 هاآشفتگی ذهنی و روانی شخصیت-1-0

(. 32:4934عبداللهیان،)« داستانی استترین عامل طرح داستان، شخصیت ترین عنصر منتقل کنندة تم داستان و مهممهم»

هایی است که یک نویسنده جهت نیل به موفقیت ترین شاخصههای جریان سیال ذهن، از مهمشخصیت پردازی ویژه داستان

استفاده از قهرمان ساده لوح، دیوانه و آشفته ذهن برای . باید به آن توجه داشته باشد "جریان سیال ذهن"در نگارش داستان 

عمل »های رمان جریان سیال ذهن این است که یکی از ویژگی. ه شیوه جریان سیال ذهن امری تجربه شده و معمول استارائ

-های داستان قرار میدهد و خواننده غیرمستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگاه شخصیتها رخ میداستانی در درون شخصیت

 (.32:4936میرصادقی،)« گیرد

ها زندانی بودن و تحمل شکنجه گذرد رجب پس از سالز که اکثرش حول محور رجب و زندگی اش میدر رمان فغان شرق نی

راستی من االن از ». کنداز لحاظ ذهنی آشفته است و مدام از اینکه توبه نامه را امضا کرده است احساس گناه و پشیمانی می

بوی جوهر . هنگامی که صدای خودکار را شنیدم تنم لرزیداما . کردمترسم؟ قبل از امضا کردن، احساس پشیمانی نمیچه می

 (.26: 4939منیف، )« نفرت انگیز بود

این رجب همان رجبی نیست که من ».شودهای عصبی میشود دچار یک سری واکنشهمچنین وقتی رجب از زندان آزاد می

با ترشرویی جلو عادل ایستاد و بر . ر او بیاینداجازه نداد هیچ کدام از دوستانش به دیدا. خیلی عوض شده. شناختماز قبل می

چقدر عمه از دستش ناراحت شد اولین بار بود .گرددهر کس آمد بگو خانه نیست تا قبا از نصف شب هم برنمی: سرش داد زد

 .رجب محکم از کتف او را گرفت و چنان محکم تکان داد که نزدیک بود نقش زمین شود. کنددیدم اینجوری گریه میمی

 (. 62:همان)« کنددانست یک هلهله تا این اندازه او را از کوره به در میبیچاره نمی

یابیم که رجب پس از آزادی از زندان بسیار بدخلق و حساس گشته است و به نوعی در اینجا از طریق ذهنیات انیسه ما درمی

 .آشفتگی روانی دارد

کردوبه رفت به دیوارها نگاه میچرخید از یک اتاق به اتاق دیگر میمیای بگردد در خانه چونان کسی که به دنبال گمشده»

 (.421:همان)« های مابه چهره.هاپنجره

شکست و ضرباتش همچون کاردی در قلب من فرو های تندش سکوت شب را در هم میبر صورت و پیشانی خود زد فریاد»

سر و صورت خود بزند و شیون کند محکم هلم داد و سرش را به قدر بر خواستم نگذارم آنبه طرفش هجوم بردم می. رفتمی

 (.36:همان)« دیوار کوبید

 گیرینتیجه-9
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های جریان سیال ذهن و عدم رعایت زمان خطی توانسته است گیری از تکنیکمنیف در نگارش رمان فغان شرق با بهره

اکثر حجم روایت . ه بهترین شکل به نمایش بگذاردهای اصلی داستان رجب و انیسه را بعواطف و افکار و احساسات شخصیت

باشد که شیوة روایت آنان راوی این رمان در سه فصل رجب، و در سه فصل انیسه می. گذردها میاین رمان در ذهن شخصیت

در این رمان زمان پریشی به گذشته و آینده و .باشدگویی درونی مستقیم و غیرمستقیم و حدیث نفس میبه صورت تک

ها آشفتگی ذهنی و روانی شخصیت. زبان رمان نیز سرشار از شعرگونگی، ابهام و تداعی است. شودشفتگی زمانی دیده میآ

ای از داستان در فضای توان نمونهبنابراین رمان فغان شرق  را می. بخصوص رجب نیز یکی از موارد بارز رمان فغان شرق است

های جریان سیال ذهن از جمله مباحث زبانی نگارش این اثر از بسیاری از مولفه جریان سیال ذهن محسوب کرد زیرا منیف در

 .های روایی بهره برده استو زمانی و شیوه

 منابع

 .هیال: ، چ اول، تهراناز خشم و هیاهو تا سمفونی مردگان(. 4933. )اسحاقیان، جواد-

 .کت انتشارات علمی و فرهنگیشر: ، تهرانداستان نویسی جریان سیال ذهن(. 4933. )بیات، حسین-

شماره  ،(های ادبیپژوهش)انجمن زبان و ادبیات فارسیهای جریان سیال ذهن، زمان در داستان(. 4939. )بیات، حسین-

 .92-3شش، صص 

 .سمت: ترجمه فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، تهران ،(انتقادی-درآمدی زبانشناختی)روایت شناسی(. 4936. )توالن، مایکل-

 .مروارید: ، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبی(. 4933. )، سیماداد-

: ، ترجمه حسین پاینده و دیگران، چاپ اول، تهران(رمان قرن بیستم)نظریه رمان(. 4931. )دیچز، دیوید و استلوردی، جان-

 .نظر

ن و ادب دانشکدة نشریه زباهای بیژن نجدی، ذهن و جریان آن در داستان(. 4933. )رستمی، فرشته و کشاورز، مسعود-
 .493-443، صص (21پیاپی )23دورة جدید، شماره  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان،

 .روزگار: تهران ،(نثر)ادبیات معاصر ایران(. 4934. )روزبه، محمدرضا-

 .فردوس: ، چ پنجم، تهرانانواع ادبی(. 4933. )سیدحسینی، رضا-

 .فردوس: ، تهرانع ادبیانوا(. 4939. )شمیسا، سیروس-

 .انتشارات آرا: ، تهرانشخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر(. 4934. )عبداللهیان، حمید-

 .شادگان: ، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهرانفرهنگ توصیفی ادبیات و نقد(. 4931. )کادن، جان آنتونی-

 .نیلوفر: ، چ دوم، تهرانباغ در باغ(. 4931. )گلشیری، هوشنگ-

سال  های ادبی،فصلنامه پژوهشتداعی و روایت داستان جریان سیال ذهن، (. 4933. )محمودی، محمدعلی و صادقی، هاشم-

 .411-423، صص 2ششم، شماره 

فصل نامه های مصطفی مستور، جریان سیال ذهن در داستان(. 4933. )مشفقی، آرش و علیزاده خیاط، ناصر-
 .241-434شماره هفدهم، صص ،(پژوهش زبان و ادبیات فارسی)پژوهشی

 .فکر روز: تهران (از افالطون تا عصر حاضر)فرهنگ اصطالحات نقد ادبی(. 4933. )مقدادی، بهرام-

 .معین: ، مترجم محمد الزغول و یداهلل مالیری، تهرانفغان شرق(. 4939. )منیف، عبدالرحمان-

 .سخن: هرانتادبیات داستانی، : عناصر داستان(. 4936. )میرصادقی، جمال-
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 امیرخانی رضا« بیوتن» رمان در شهر آرمان
 السادات حجازی بهجت

 کرمان دانشیار دانشگاه شهید باهنر

 نژاد حکیمه قطبی

 کارشناس ارشد ادبیات مقاومت

  دهیچک

. رودیم ارشم به مقدس دفاع اتیادب ۀبرجست یهاداستان از یکی و یداریپا اتیادب ةحوز در ارزشمند یاثر ،«وتنیب» رمان

 رمان نیا قالب در را امروز تِ بشریهو یهادغدغه تا است کرده تالش یجهان ۀجامع یطِ فعلیشرا با ، مطابق«یرخانیام رضا»

 مسائل به نسبت معاصر انسان نگرش ابعاد و نوع رییتغ و امروز جهان یاجتماع و یفرهنگ روند به ینگاه با یو. کند انیب

 مستقیماً به بیوتن رمان. داشت ژه یو توجه آن به یستیبا که است گشوده شهر آرمان به نسبت ینینو یهاخود، افق رامونیپ

 بدون که شهری آرمان تحقق جهت در رمان این برجسته شخصیت ایستادگی و مقاومت ولی پردازدنمی مقدس دفاع و جنگ

 در مقاومت و پایداری ارمیا، سمبل ،رمان صلیا شخصیت. باشدمی آشکار خوبیگردد، بهنمی ممکن پلشت هایقدرت با ستیز

 آنجا در را الگویی چنین تحقق پوشالی تصور ولی نهدمی قدم بیگانه دیار به آرمانی ۀجامع یافتن آرزوی در وی. است ظلم برابر

 آیا است؟ و غرب گفرهن در شده یمعرف یایرمان، اتوپ نیا در شده فیتعر شهر آرمان آیا. کندمی نفی -اندکرده باور بعضی که-

 شمار به یفرابشر و یافتنینا دست آرمانی جامعۀ چنین دهد؟ یامی ارائه خود مخاطب به یاسالم یایاتوپ از الگویی رمان این

 رضا مدّ نظر یآرمان شده، جامعه مطرح اتینظر و شهر آرمان از یاندازچشم ارائۀ بر عالوه میآن بر پژوهش نیا رود؟ درمی

 .میده قرار لیتحل و یبررس ، موردیفیتوصا  یلیتحل وهیش به را وتنیب انرم در یرخانیام

 .مقدس دفاع ادبیات ،یرخانیام ،وتنیب شهر، رمان آرمان :هاواژهدیکل

 مقدمه-4

 و تکاپو باعث بشر نهاد در همیشه احساس این. است بوده سرگردان یافتنش دنبال به همیشه که دارد ای گمگشته انسان 

 نیز کنون تا و گردیده آغاز بهشت از هبوطِ آدم از که احساسی. است گشته شهر آرمان جستن همان یا بهتر ردایف برای تالش

 را خود گمشدة یافتن دغدغۀ است نتوانسته صنعتی، هنوز های پیشرفت آوردن دست به انسانِ امروز، با. است داشته ادامه

 ادبیات اینکه به توجه با و جهانِ امروز فعلی وضعیت به توجه با. تاس گشته تر پیچیده و جهاتی، مضاعف از و بخشد سامان

آید؛  می شمار به خواه آرمان و ملتزم و متعهد ادبیاتی پایداری، که ادبیات متون بررسی با. است قدرتِ نرم های ایزار از یکی

 های رمان نویسندگان دیدگاه ررسیب طریق از را ستم و ظلم با مبارزه و دالوری روحیۀ و بشر گمشدة های آرمان توان می

 عاشورایی و شیعی فرهنگ از گرفته نشأت روحیۀ کنندة ترسیم ادبیات مقدس دفاع ادبیات. کرد منتقل جهان به مقدس دفاع

 مردی آرمان ظهور برای سازی زمینه و اسالم تعالیم از پیروی که ادبیاتی. باشد می (ره) خمینی امام چون رهبرانی مکتب در

 تحقق راه در مجاهدین های رشادت ثبت به که ادبیاتی. داند می اجتماع و فرد مسائل گشای راه را ((عج) زمان امام) معصوم

 است؟ و غرب فرهنگ در شده رمان، اتوپیایِ معرفی این در شده تعریف شهر آرمان آیا .پردازد می جامعه اهداف و ها آرمان

 به فرابشری و نایافتنی دست آرمانی جامعۀ چنین دهد؟ یا می ارائه خود مخاطب به اتوپیایِ اسالمی از الگویی رمان این آیا

 عناصر تحلیل ضمن و ،پردازد می امیرخانی رضا اثر بیوَتَن رمان در شهر آرمان تحلیل و تجزیه به پژوهش رود؟ این می شمار

 .نماید می استخراج را شهری آرمان ادبیات با داستان رابطۀ ،رمان این محتوایی و ادبی

 :تحقیق پیشینه-1

شناسی،  محتوایی، نشانه تحلیل با دررابطه ها پژوهش این است، اما شده انجام بیوتن رمان در متعددی های پژوهش 

 اجتماعی شناسی نشانه» مقاله -4: شود می اشاره بعضی به اینجا در. باشند می فراداستانی شگردهای و پردازی شخصیت

 تأکید با بیوتن رمان تحلیل و بررسی» مقاله-2(4939:424، ...و فرهنگی.)پردازد می موضوع همین صرفاً به ، که«بیوتن رمان

 نازک و فرخزاد فروغ اندیشه در شهر آرمان-9(464: 4933حامدی، و گرجی)،«پردازی شخصیت و شخصیت عنصر بر
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 دلیل همین و. نیست بیوتن رمان در شهر مقاالت، آرمان این از هیچکدام موضوع( 33: 4932زارع، و حیدری)،(المالئکه

 . نماید می اثبات را موضوع این به پرداختن ضرورت

 شهر آرمان-9

 به اند نتوانسته یوتوپیا نگارندگان و پردازان نظریه که چنان است برخوردار خاصی وصعوبت آشفتگی از یوتوپیا مفهوم»  

 با نویسنده که است« مکان» معنی به یونانی« توپوس» واژة از هبرگرفت« یوتوپیا» واژة یابند؛ اما دست آن از مشترکی تعریف

 الدین شهاب شیخ» گفته به و« المکان» یا« هیچستان» که است ساخته منفی مفهومی ازآن( UO) نفی حرف افزودن

 (46:4939مور،).«دهد می معنی« ناکجاآباد»، «سهروردی

 وگو کتاب، شرحِ گفت این. شد گیر عالم و گشته عام و زدِ خاص زبان مور توماس کتاب انتشار با شهر آرمان یا اتوپیا واژه» 

 به ابتدا در اثر این. است آنتروپ در واقع باغی در( فالندر اهل) گلیز پیتر و (پرتقالی مالح دایه)هیتلو رافائل با مور توماس میان

یابد؛  چندانی شهرت و اقبال انگلیس در تنتوانس ،دربارداشت و شاه به نسبت هجوآمیزی لحن چون و شد منتشر التین زبان

« .شد چاپ تجدید ....و ونیز ،فلورانس ،وین ،درپاریس بارها و یافت بسیاری مخاطبان دیگر کشورهای در سرعت به ولی

 (1: 4333وایت،)

 یونانی انمتفکر اندیشههای تأثیر تحت حدودی تا مور که، توماس میرسد نظر به نکته این کتاب این مطالب بر مروری با 

 و الگوها ترسیم ها، به آن بر خود مستقل نگرشهای و عقاید نمودن اضافه و نظریات این برپایۀ او. است بوده مانند، افالطون

 آرزوی از قسمتی ،داشتهاند سعی رهبران از گذشته، بسیاری قرن پنج طول است، در گفتنی.میپردازد خود آرمانشهر مختصات

سازند  برقرار خود جوامع میان در است کرده ترسیم آن راکه الگوهایی و داشته مدّ نظر او که آسایشیو کنند برآورده را او کهن

 .اند بوده موفق کمتر ؛ امّا

 امیرحسین و« شهر کام» اصطالح ، از(heioE mess))فروم اریش اثر« آزادی از گریز» کتاب ترجمه در  فوالدوند اهلل عزت» 

 آگبرن اف ویلیام و( fisksoo,rnyne meseoio) کوف نیم فرانسیس مایر اثر« شناسی عهجام زمینه» کتاب در آریانپور

milliss m.Uruuee)، استفاده االسکان آباد، شهر آباد، خیال آرمانی، شهریور، خرم شهر، جامعۀ نام اصطالحات، بی از 

 (4933:92دیگران، و مطلبی)« .است نموده

 گرفته کار به« فاضله مدینه» صورت به فارابی ابونصر حکیم توسط شهر آرمان واژة بار ناسالمی، نخستی تفکر و اندیشه در»    

ضروریه، یداهلل،  مدینۀ) مدینه دیگر اقسام از خود کتاب در حکیم که نگردید ؛ چرا تغییر دستخوش نام این پس آن از. شد

 مدینه» یا و« یوتوپیا» بیگانه واژة جای به فارسی یّاتادب و زبان در (11: 4964،فارابی. )«است کرده یاد نیز.( .و خست، کرامت

 .میشود استفاده« آرمانشهرگرایی» و« آرمانشهر» واژة از« فاضله

 آرمانشهرانواع  -9-4

 نیافتنی دست یا یافتنی دست تواند می مثال، آرمانشهر عنوان به. است شده ارائه شهر آرمان از متنوعی های بندی تقسیم 

 اصلی مشخصۀ و بوده... .یا رزیّن جهانی، عصر این بهشت نوع از تواند می یافتنی دست آرمانشهر که است یدرحال این. باشد

 فرامادی  و خیالی  نیست، یا خارج حالت دو از نیافتنی دست آرمانشهر امّا. است جامعه نوع این الگوهای بودن تکرار قابل آن

 و امکانات این  با و معاصر جهان در آن به یافتن دست  اینکه یا و دبو نخواهد آن ایجاد به قادر گاه هیچ بشر که است

 .نیست مقدور ،مکانی و زمانی محدودیتهای

 و بیتحرک جهانی این بهشت. دارد وجود هایی ناهمانندی و تفاوتها جهانی این بهشت و آرمانشهر است، میان گفتنی» 

 و خوش بهشت این.  است خاص افرادی بهشت، پاداش این واقع دراند؛  خوشبختی الیق که آنانی برای است ایستاست؛ جایی

 و بنیانگذاری در پروردگار  مواقع، مشیاّت بیشتر است، در واقع خاکی کرة از ناپیدا یا دست دور ای گوشه در که بخش فرح

 دور به پیری و رنج از و شوند نمی بیمار است، مردم کامل آن اهالی فراغت و آسایش بهشت این در. دارد دخالت آن نگاهداری

 تعریف آن آرمانی قالب در اجتماعی انسان خصوصیات و دارند وترتیب  نهادها، شرح، توضیح تمام آرمانی شهر در امّا. هستند

 (43:4934اصیل، )« .است شده
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« گمش گیل» نامۀ انپهلو ،ها آن کهنترین از که شده پرداخته بارها ها اسطوره و ها افسانه در« جهانی این بهشت» مفهوم به 

 از. است شده پرداخته جاودانه زندگی و زیبا همیشگی، طبیعت آرامش با«  ونتیلم بهشت» اسطورة به کتاب این در. است

 : کرد اشاره ذیل موارد به توان اند، می شده توصیف و ترسیم گوناگون آثار در که جهانی این بهشت موارد دیگر

 دیدار از قبل لحظۀ عالم خداوند کشید؛ ولی طول آن ساختن سال سیصد که ، بهشتی«ادالعم ذات ارم» عاد بهشتِ شدادبن 

 راستین،آن تاریخ درکتاب رومی نویسندة که(  lnuoien)لوسین خوشبختی خیالی جزیرة. گرفت را او بهشتش، جان از شداد

 پسر تاویل ، توسط«والقصص التواریخ لمجم» کتاب طبق که زرّین شارستان و کند می توصیف زیباییها از سرشار جزیرهای را

 طالیی و خوش روزگار به مربوط ،پیداست نامش از که طور همان هم« عصرزرّین» مفهوم .است شده بنا آدم پسر قابیل

 آدمی که عصری.است اساطیری گذشتۀ به واقعیت جهان از انسان واپسگرایانۀ گذار،زرّین عصر اسطورة». هاست ملت گذشتۀ

  .نبود آلوده اجتماعی  انسان درد و تباهی به و چمید می طبیعت دامن هستی، بر رنج از ارغف و معصومانه

. دارد است، تفاوت روشنفکر مردم انتزاعی و ذهنی تجسم که شهری آرمان با و هاست توده گفت، رؤیای توان رو، می این از 

 آن در که خود تاریخ از هایی دوره در را آن ملتها از اریبسی ندارد ؛ بلکه تعلق اساطیری قلمرو به تنها زرّین عصر تصور اما

 و سیاسی نفوذ و قدرت اعالی حد به کشور که باشد دورانی یادآور زرّین عصر بسا چه. جویند دارند، می سراغ عظمتی و قدرت

« الیزابت ملکه» عصر و یونانیان ذهن در میالد از پیش پنجم سدة در sneiolno))« پریکلس» عصر. است رسیده خود فکری

 (24:4934اصیل،. )«است عصری چنین ،انگلستان تاریخ در( م4619-4333)

 شهری آرمان ادبیات-9-1

 معطوف ادبی ازآثار دسته آن است، به شده گرفته واژه ازهمین ،که(Osspise lisnessuen)شهری،  آرمان ادبیّات اصطالح 

 اندیشۀ دربارة« اوتوپیا و ایدئولوژی» کتاب در« مانهایم کارل» (4932:43داد،.)پردازند می جامعۀآرمانی طرح به که شود می

 با که واقعیّتی حالت با که است( شهری آرمان) اتوپیایی هنگامی( اندیشه چگونگی یا) ذهن حالت»: نویسد می  شهری آرمان

 و ها ایده به همواره آرمانشهری ذهن واقع در(  4931:12مانهایم،.)«باشد رسد، ناسازگار می ظهور به درآن ذهنی حالت این

 سر واقعیّت با که ذهنی هر که نیست معنی آن به این امّا. است موجود، مهیا شرایط در که کند می توجه موضوعاتی

 اند شهری آرمان هایی اندیشه که دارد اعتقاد مورد این در وی. است شهری آرمان هایه اندیش و الزاماً ذهنی ،دارد ناسازگاری

. «بپاشند هم از جزئی و کلی طور به را زمان در حاکم امور و اشیاء نظم دارند میل آیند می در عمل عرصه به اههرگ»که، 

 عنصر همین»: دارد عقیده« مانهایم»و است وآرزو امید برندة جلو نیروی بر متّکی همیشه آرمانشهری اندیشۀ البته( 32:همان)

 سازمان آرزو و امید این. کند می تعیین را ها تجربه یکایک ارزش و نظم توالی که، است مسلّط آرزوی یعنی، ماهیّت اتوپیایی

 (43:همان)«ریزد می البغزمان،  از را ها تجربه حتّی، نحوة که است ای دهنده

 نگرش بر نظر، مبتنی تفاوت این گیرد،که می آرمانشهر، شکل مخالفان و موافقان تفکّر نوع دو سیاسی تاریخ، اندیشۀ در 

 اجتماع به ای عمده نقش و اند خوشبین انسان به نسبت که هستند کسانی موافقان. است اجتماع و انسان به نسبت ،انایش

  بورژوازی اندیشۀ که گیرند، گروهی می قرار جناح دو در و دارند متفاوت آرمانشهر، نگاهی دشمنان یا مخالفان دهند، امّا می

(esuernsioin )پوپر کارل»فکر،  طرز این نمایندة بزرگترین». مخالفاند ییآرمانگرا هدف با و دارند»((lsel ssppne 

 طرح هر با و کند می پیشنهاد را« کار خٌرده مهندسی» جامعه، نظریۀ نقایص اصالح برای که است اتریشی دانشمند و فیلسوف

شود،  بنیادین دگرگونی و شدید های تکان موجب و دهد قرار چرا و چون مورد آن درکلیّت را جامعه بنیاد که آرمانگرایانه

 پدید ساخته پیش الگوهای با مطابق اقتصادی ا سیاسی کوشد، نظامی می آرمانی نگرش که است باور این بر او. است مخالف

 می سرکوب را انتقادی هر حکومت این. میکند تحمیل جامعه بر را مستبد حکومتی ناگزیر به خود طرح کاربست برای و آورد

 (4934:94صیل،ا.)«کند

 پندارد می و است مخالف ،گزیند برمی آرمانگرایی اندیشۀ که ابزاری با که است( rsexios)مخالف، مارکسیسم دوم جناح 

 آرمانی جامعۀ پردازان نظریه و طراحان که، اکثر است درحالی این. است انقالبی عمل از فرار برای راهی و نگاه، تخیّلی نوع این

 نمی عمل در چه اگر دیدگاه نوع این در».نیست ممکن آرمانی شهر قوانین و اصول تمامی اجرای ،که اند واقف مسأله این بر
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 این غیر در که نمود تالش آرزوها و اهداف به رسیدن برای توان می بخشید ؛ امّا تحقّق را آرمانی جامعۀ کامل طور به توان

 (91:همان)«.داشت نخواهد وجود رشد جهت تکاپو و تحوّل صورت

 سیاسی و اجتماعی ،مذهبی ،فرهنگی اهداف شناخت راستای فرزانگان، در شهری آرمان اندیشۀ و شهرِ ادیبان آرمان شناخت 

 بعد، هستی های قدم در و شناسی انسان فراتر ابعاد آشنایی زمینۀ خود و گرفته قرار بشر تاریخ از برهه درهر ،فرد و اجتماع

 .مایدن می فراهم را خداشناسی و شناسی

هستند ؛  جستجوگر مخاطب با ارتباط برقراری درجهت نویسنده افکار و اهداف بازگوکنندة ناخواسته یا خواسته ادبی متون 

 می شامل نیز را...و اجتماعی ،مذهبی ،فرهنگی ،ادبی متون سایر و نبوده داستانی ادبیّات مختص شهر آرمان بررسی دایرة لذا

 در که است روی همین از. است متنوع متون همین در جستجو و بررسی از برگرفته یسندگاننو فکری زیربنای البتّه. گردد

 ،فلسفی  مختلف های زمینه در که را هایی نوشته همۀ و اند نشده قائل مختلف آثار بین تفکیکی ،فرعی ادبی نوع این تعریف

 .اند کرده بندی طبقه آرمانشهری ادبیّات مجموعۀ زیر ،اند آمده پدید آرمانی شهری آرزوی موضوع با و.. .و دینی ،عرفانی ،ادبی

 دیگر به پرداختن از است، لذا مقدّس دفاع رمان اخصِّ آن شکل به داستانی پژوهش، حوزة این اصلی محور که آنجایی از 

 حوزة در نشهریآرما ادبیّات تفصیل و شناسایی به بخش این در و کرده خودداری آرمانشهری ادبیّات حوزة در متون و مقوالت

 .پردازیم می داستان

 و علمی رمانهای برخی گاهی و کرده بندی طبقه(msessoy)  وهمی و خیالی رمانهای جزو را آرمانشهری معموالً داستانهای 

 از بیآثارغر تاریخی روند در .آورند می گروه این در( باشند.. .و آباد ناکجا در مانند، زندگی مضمونهایی شامل اگر)نیز را تخیلی

 برپایۀ آن ادارة که برد نام خدایی ازشهر میالدی چهارم قرن در) tsies suruosieuo))« قدیس آگوستین» شهرخدای

 را ادبی آرمانشهر یک ساختارکالسیک که غرب ادبیّات در اثر بگذریم، قدیمیترین که(گرفت می صورت مسیح آیین فرمانهای

 که، ماجرای است( نوزایی عهد انگلیسی انسانگرای)(sEssso rsen)مور توماس« یوتوپیای» گذارد، همان می نمایش به

 .دهد می شرح را Osspiso))«یوتوپی» نام به خیالی ای جزیره به سفر

 ا نس. است دوستی کند، نوع می فرمایی حکم چیز همه و کس همه بر که مور، عاملی توماس خیالی دنیای شهر، یا آرمان در 

 ضروری اینجا در نکته این است؛ ذکر آل ایده صددرصد دنیایی. یوتوپیاست ساکنان مهم مسائل از گیخانواد تفاهم و ا لفت و

 . است نبوده محال بشر برای مور آرمانی دنیای در ترسیمی معیارهای و آرمانها از بخشی به رسیدن که است

 آرمانشهری اندیشة با آثار خلق-9-9

 نمایان اجتماعی و سیاسی دهندة تکان تحوالت در یا انقالبی های خیزش دوران در شهری، بیشتر آرمان جوامع اندیشۀ در 

 ویژه آتنیها، به طبقاتی بیامان نبردهای و پلوپونز های جنگ در آتن شکست اثر بر افالطون« جمهور» کتاب.است شده

 به که است فردی اولین نوانع به افالطون همیشه ،ادب و فلسفه و علم تاریخ در. است شده نوشته سقراط اعدام و محاکمه

 است، که کرده طراحی آن ویژه خصوصیات با را فاضله مدینه جمهورش درکتاب است ؛ او پرداخته شهر آرمان به جدی طور

 ایرانی پادشاهان اندیشۀ از نیز خود ،افالطون که است درحالی است، واین گرفته قرار یونان اندیشمندان تقلید مورد ها بعد

 دالیل با باستان ایران در آرمانی وشاهی افالطون زیبایی شهر کتاب در مجتبایی اهلل فتح دکتر .است گرفته تأثیر اسالم از پیش

 توسط کشور اداره نحوة به شهرش آرمان طرح وارائه جمهور نگارش در افالطون که است کرده ثابت بسیاری مستندات و

 دانسته شهر آرمان برقراری برای والگویی نمونه را آنان حکومت ونوع داشته نظر وکوروش داریوش خصوص به ایرانی پادشاهان

 . است

 تبع به که آنهاست مذهب و فرهنگ ازنوع گرفته شرق، نشأت و غرب شهری آرمان ادبیّات در موجود است، تفاوتهای گفتنی 

 جنگ و حماسه مثال، محتوای عنوان به. است پدیدآمده محتوایی لحاظ به مشابه و عرض هم های ریشه با امّا متفاوت آثار آن

 و نموده خود جذب را بیشماری خوانندگان شرق و غرب شهری آرمان ادبیّات در که است موضوعاتی ازجمله آرمانی انسان و

 خواستها، اهداف آنها بیشتر بستر در که دید خواهیم داستانها این به نگاهی با. است کرده معرفی جهانیان به را ماندگاری آثار

 .است شده ترسیم نشیبها و فراز و سختیها با تقابل در انسانِ مبارز های آرمان و
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 nssissie ,hirneii زامیاتین ایوانویچ یوگنی از« ما» کتاب: برد نام توان می راستا این در که  کتابهایی دیگر از 

hisesiioE،لورول جرج از« 4331» کتاب ensern lUernl، «بری براد ری از« 134 فارنهایت esyuesruuey، 

  yuxlny slrsuo هاکسلی آلدوس از« نو قشنگ دنیای»، kenEieiesioky کرژیونوفسکی از« آینده از خاطراتی»

 .گیرند می قرار شهر آرمان مخالفین و منفیگرایان جزو اخیر بندیهای دسته در که هستند

 و واقعی را آرمانی شهر برخی. شویم می مواجه هحوز این در متنوعی های برداشت با شهری آرمان داستانهای بررسی در 

 دیدی با داستانها از برخی. اند شده متصور واقعیت فضای از خارج را آرزو این به بشر رسیدن بعضی و کرده تصور یافتنی دست

 را خودکامه های دولت و دیکتاتورها انسان، ظهور بر ماشین تسلّط ضمن در و اند کشیده تصویر به را آینده جوامع ،ناامیدانه

 می گرفته تمسخر به آرمانی جامعۀ ،هاکسلی نوشتۀ ،«نو قشنگ دنیای» درکتاب مثال. دانند می آینده از وحشت بر دلیلی

 اصوالً احتیاج آدمی» ،او نظر به .کند می عنوان انسان خصوصیّات و خلقیّات بر تأمل ،را کار این دالیل ،نویسنده این. شود

 ،عبادت به نیاز همه از مهمتر و است شهوت و گناه و عشق اعماق به دستیابی نیازمند انسان ،باشد خطر در و بکشد رنج ،دارد

 ،صوفیانه های اندیشه و  توهّم از ای ملغمه انسان خالصه .کرد حذف او زندگی از را وجدان  توان نمی و دارد توبه و گناه

« .کشد می او در را نیازها ماشین، همۀ وسیلۀ به یزندگ کردن ساده و است عشق و ایمان و مذهبی های اندیشه

 (4932:11.هاکسلی)

  اسالم در شهر آرمان-9-1

 آن از شده، که ذکر قرآن در فراوانی داستانی شواهد .است قرآن آرمانی شهر بررسی و اثبات جهت مرجع اولین اسالم دین در 

 . کرد اشاره.. .و هود قوم ،نوح قوم تانداس ،ذوالقرنین داستان ،مانند هایی داستان به توان می جمله

 حق و مندی قانون  -9 بشر اجتماعی ماهیت  -2 طیبه حیات -4 :عبارت است از اسالمی شهر آرمان های ویژگیمهمترین  

 می  موارد این شرح به ادامه در ستیزی که ظلم و دفاع -6 اولیاء و کامالن، پیامبران حضور -3 شهر ظاهر به توجه -1 مداری

 .    پردازیم

 :است شهر آرمان تحقق مهم های ویژگی از یکی واقع در که است آمده طیبه حیات از سخن نحل سورة هفت و نود آیۀ در 

 به خدا به مانای شرط به نیکی کار ،مرد و زن از کسی هر) «وَهُوَ مُ ْمِنٌ فَلَن حْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَۀً ذَکَرٍ أَوْ أ نثَى مِّن مَنْ عَمِلَ صَالِحًا»

 (گردانیم می ابد سعادت، زنده با و خوش زندگانی در را او ما ،آرد جای

 موهبت این به برون و درون خصم با مداوم وجهاد صالح باعمل ای عده که باشد می اختیاری دوبارة تولد همان طیبه حیات 

( طیبه حیات) تازه و جدید قدرت این و علم این»: نویسد می آیه این تفسیر از بخشی در طباطبائی عالمه.یازند می دست

 و باطل دیگری و حق یکی: کنند می تقسیم قسم دو به را واشیاء ببیند هستند که آنچه بر را اشیاء تا سازد می آماده را م من

 ارهاینگ و ونقش دنیا مادی زندگی همان که فانی باطل از قلبش صمیم دید، از متمایز ازهم را دو این م من وقتی .فانی

 وسوسه با شیطان دیگر شد خدا از عزتش وقتی و جوید می اعتزاز خدا عزت به و نموده اعراض باشد می اش فتانه و فریبنده

 که بصیرتی چشم با زیرا کند خوار و ذلیل را او تواند نمی هایش فریبندگی با دنیا و هایش هوس و هوا با اماره نفس و هایش

 (4961:134طباطبایی،)« .بیند می ار دنیوی متاع بطالن است یافته

 تمامی فطرت کند، چراکه زندگی اجتماعی باید که است موجودی انسان. کند می پیدا لزوم جامعه وجود قرآن دیدگاه از 

 بشر دهد می نشان تاریخ که هم آنجا تا و کنند می درک را معنا این انسانها تمام است ؛ یعنی، فطرت چنین انسان افراد

 در بیان بهترین با نیز کریم قرآن. است مطلب این م ید نیز آمده دست به باستانی آثار و است کرده زندگی تماعیاج همواره

 و ملل و اقوام تاریخی تقدیر که است برآمده چنین روایات و آیات از همچنین. است داده سخن حقیقت این از بسیار آیاتی

 سورة44 آیۀ در خداوند.بندند می حق حقیقت با که است میثاقی به بسته هردوره در ها برآن حاکم های سنت و سرگذشت

 که زمانی تا .کرد نخواهد دگرگون را قومی هیچ حال خدا)« .....بِأَنْف سِهِمْ یُغَیِّر واْ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى إِنَّ اللّهَ الَ یُغَیِّر  مَا»:فرماید می رعد

  (دهند تغییر را حالشان قوم آن خود
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 عدالت ،مداری حق های م لفه از توان می قبلی موارد بر افزون قرآن در خوب آل ایده جامعۀ یک های یژگیو جمله از 

 و فکر در چه ،حق از پیروی وشامل است دینی جامعه م لفۀ اولین مداری حق.برد نام دینی وحکومت گرایی قانون ،محوری

 که است شهری ،آرمانی قرآن، شهر آیات درتفسیر .باشند تهداش ناسازگاری سر آن با اکثریت اگر حتی باشد می عمل در چه

 .. و همسایگی و شهروندی حقوق ازجمله میشود رعایت آن در نیز مردم حقوق و است قانون دارای

 اساس و کرد وضع آنان برای قوانینی و شرایع( آنهاست خالق چون) میشناسد ازخودشان بهتر را انسانها که سبحان خداوند» 

 حفظ، و کریمه اخالق وسیلۀ به ایمان آن که ایمانی وسیلۀ به مگر ؛رسد نمی ثمر به قانونی هیچ و داد قرار توحید را شرایع آن

 (61: 4961طباطبائی،). «شود ضمانت توحید وسیلۀ به هم اخالق آن

کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ  یَۀِ الَّتِیوَسْأََ لْهُمْ عَنِ الْقَرْ»:فرماید می وسه، وشصت صد آیه اعراف سوره در خداوند که همانگونه 

 «  یَفْسُق ونَ کَان وا بِمَا مالسَّبْتِ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتَان هُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ ش رَّعاً وَیَوْمَ الَ یَسْبِت ونَ الَ تَأْتِیهِمْ کَذَلِکَ نَبْل وهُ فِی

 تجاوز چرا شنبه تعطیل حکم از که پرس باز (مدین و ایله ده) بود دریا ساحل در که قریه آن از را اسرائیل بنی رسول ای و)

 نمی اصالً پدید روز آن غیر در و شده پدیدار دریا پیرامون مشارع در ماهیان شنبه روز به( امتحان برای) که گاه کردند ؟ آن

 (کردیم آزمایش نافرمانی و فسق عمل به را آنان ما گونه بدین .آمدند

 تمامی در امنیّت ایجاد قانون، سبب رعایت نشینی شهر در همچنین. دارد اشاره صیادی شغل برای قانون وجود به آیه این

 دست، امروزه این از بسیاری و موارد این که شود می مردم روزی و رزق افزایش و(واجتماعی روانی، سیاسی ،بهداشتی) ابعاد

 شهر اجتماعی بافت و مسکونی منازل طراحی و معماری ،شهر فضای چگونگی اتجزئی به اسالم در. است رسیده اثبات به نیز

 ،روحی آرامش و افزایی معرفت برای شرایط بهترین و ها آرمان به انسان نیل جهت تعاریف این تمام و.است شده پرداخته نیز

 .طلبد می بسیاری پژوهش جای که.است آمده اجتماع و خانواده در فرد روانی

 موجود باغهای بودن پرمحصول و سرسبز سبا، به سوره پانزده آیۀ نظیر آیاتی به توجه با توان می شهر عمومی فاتص جمله از 

 هُلَ وار ک اشْ وَ مْک بِّرَ قِزْرِ نْمِ وال ک  مالٍشِ وَ مینٍیَ نْعَ تانِنَّجَ ۀٌآیَ مْهِنِکَسْمَ  فی إٍبَسَلِ کانَ دْقَلَ»: کرد اشاره قرآنی  شدة مدح شهر در

 حق رحمت و لطف آیت بوستان و(باغ سلسله) دو شمال و جنوب از وطنشان در سبا اوالد برای و «ورٌف غَ بٌّرَ وَ ۀٌبَیِّطَ ةٌدَلْبَ

( نعمت وپر)نیکو شهری مسکنتان که آرید بجا وی شکر و خود خدای رزق از و بخورید( که آنهاگفتیم وبه پرنعمت همه)بود

 است( مهربان و)غفور شما خدای و است

 تأمین و کرده زایل را بوده، آلودگیها هوا پاکیزگی و طراوت حفظ محیط، ضامن در سبز فضای و درختان قرآن، وجود نظر از 

 نیز آن ظاهری صورت در که است قرآن، شهری در شده تعریف آرمانی شهر». دبو خواهد عمومی وشادابی نشاط کنندة

 نگهداری ده، راه و دویست تا هشت و دویست بقره،آیات سوره در خداوند. است هویدا توحید به دعوت و خداوند وحدانیت

 قرآن که سخنانی آن تنها و شوند سلم در داخل مسلمانان که است این آن کند، و می رابیان انسانی جامعه در دینی وحدت

 دو از سعادت و رود نمی بین از دینی وحدت گیرند، که پیش در داده نشان قرآن راکه عملی طریقه بگویند، وآن کرده تجویز

 آیات در تصرف و سلم از شدن خارج خاطر به مگر رود نمی قومی هیچ سراغ به هالکت و بندد نمی بر رخت انسانها سرای

 است شهری قرآنی شهر. است واحد فضایی دارند، نیازمند توحیدی جنبۀ که هایی مراسم آوردن جا آنها؛ به کردن وجابجا خدا

خاص،  ها، مکانهای نشانه طریق از تواند می تلقین این که شود می القا بیننده به یکتاپرستی ن، حس آ به ورود هنگام که

 (92: 4932واعظی،.)«گیرد صورت... و تزئینات

 دنیا، شدنی همین در انبیاء رسالت تمکین و تصدیق صورت در را اسالمی جامعه شهر آرمان بودن یافتنی دست آنقر واقع در 

 خداوند چنانچه.است کرده محروم جانبه همه طور به آرمانی شهر به رسیدن از را آنها آدمیان غفلت و ناسپاسی میداند؛ امّا

 وَیُمْدِدْک مْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَل*مِّدْرَارًا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْک م*رَبَّک مْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا ر وافَق لْتُ اسْتَغْفِ»:فرماید می نوح قوم به خطاب

 خدای بسیار او که طلبید آمرزش و کنید توبه خود خدای درگاه به مردم ای گفتم باز» «*لَّک مْ أَنْهَارًا لَّک مْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل

 مدد متعدد پسران و بسیار مال به را شما و. کند نازل فراوان (خشکسالی از پس) شما بر را آسمان باران تا ایست زندهآمر

 (41-44-42/نوح) «کند عطا شما به جاری نهرهای و خرّم های باغ و فرماید

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=15


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

577 
 

 عواملی و کرده بشرتأکید یراهنمای و درست مسیر تعیین بشری، جهت جوامع در کامالن و رسوالن حضور بر کریم قرآن   

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَ »:فرماید می که داند؛چنان می انسان وکمال رشد موجب را صالح وعمل تفکر، ایمان و مثلِ علم

 از البته کند پیشه نیکوکاری و آورد ایمان قیامت روز و خدا به حقیقت روی از کس هر «عَمِلَ صَالِحاً  فَلَهُمْ أَجْر هُمْ عِندَ رَبِّهِم

 (62/ بقره) یابد نیک پاداش خدا

 می آن براساس که است اخالقی دستورات و اصول از آکنده کریم قرآن .است بشر سعادت رسالۀ قرآن پیداست که طور همان 

 ومبنای اصول قرآنی نشهرآرما در. کرد ارائه مطلوب اخالقی جامعۀ ریزی پی برای را سیستم و برنامه دقیقترین و بهترین توان

 شده بنا انسانها مدنی حقوق حفظ و جامعه کلی عمومی، سیاست اجتماعی، اقتصاد اخالق مبنای بر اسالمی شهر گذاری پایه

 . هستند شهر کلی وحدت بخش انسجام آنها همگی که است

 مهمترین از انسانها تعالی و کمال هب دستیابی و است برقرار همیشگی و محکم پیوند اخالق و سیاست بین اسالمی دولت در 

 خداوند به بیشتر موعود، قرب حکومت از شیعه هدف گفت، مهمترین میتوان چنانکه. است شهر آرمان مدیریت های دغدغه

 و گرفته دست در را( حکومت) جامعه کند، مدیریت ظهور و رسیده پایان به دوازدهم امام غیبت که زمانی .است جهانیان

 می انسان تکامل دورة را آن و کرده اشاره آن ، بهو اهل سنت شیعه احادیث و قرآن که ای دوره. یابد می تحقق فاضله مدینۀ

 در واقع.شود می دمیده ها انسان روح در معرفت و رسد می تکامل به و رشدکرده ابعاد تمامی در انسان که ای دوره. دندان

 جهانی جامعۀ طرح که اینجاست در و یابد می دست رستگاری به آدمیموعود،  ظهور با و دارد خجسته فرجامی بشری تاریخ

 . گردد می مطرح نیز مهدوی

مانند،  روند می شمار آسمانی، به کتابهای جزء که درکتابهایی تنها نه( موعود) آخرالزمان دهندة نجات» و شهر آرمان مسئله» 

 و براهمه مقدّس کتابهای در بلکه است آمده عیسویان انجیل و آن ملحقات و تورات نامه، کتاب جاماسب و پازند و زند کتاب

 نیرومند موعود چنین انتظار در و رادارند اعتقاد وادیان، این ملل ارباب همۀ. است شده اشاراتی موضوع این به نیز بوداییان

 نجات» معنی به« وشیانسس» نام به را او زردشتیان. شناسد می مخصوصی لقب با را ملّتی، او  هر. نظری، هستند از غایب

 یاد« منتظر مهدی» نام به ومسلمانان« موعود مسیح» نام به ، عیسویان«میکائیلی سرور» نام به ، جهودان«جهان دهنده

 (63: 4933امینی،.)«میکنند

  در را جهان ادارة زمام و رسد می حدکمال بشربه که عصری. کنند می بینی پیش درخشان عصری را موعود عصر شیعیان» 

 کلی طور به. است امان در و منزه ورزی غرض و اشتباه، خودخواهی و خطا هرگونه از بینندکه می معصوم امامی توانای دست

 انتظارش در ،کرده مجسّم را توحید حکومت تاریک، عصردرخشان عصر همین در و برخوردارند امید بزرگ موهبت از شیعیان

 شهر ،عدالت شهر ،اسالمی شهر آرمان» (43: همان.)«میسازند آماده جهانی بانقال این برای را خودشان و برند می سر به

 الهی خلیفۀ مقام در انسان واقعی شأن تحقق شهر امن ؛و شهر ،شکر شهر ،اصالح تذکر، شهر و ذکر شهر ،پاکی و طهارت

 می ارائه را شهری آرمان حتمی تحقق وعدة ،موعود بهشت و واقعی دارالقرار از هجران در آدمی بر تذکر عین در اسالم.است

 «پذیرفت خواهد عینی نمود(ع) موعود مهدی اهلل بقیۀ حضرت دوازدهم امام دولت سیطره در آن کالبدی صورت که دهد

 (499:4933 ،دیگران و مطلبی)

 علوم  ملتکا و شمولی، رشد جهان به توان می الزمان آخر اسالمی شهر آرمان های گی ویژ و صفات ترین برجسته جمله از 

 معنای به عدالت برقراری ،شهود و غیب عالم نیروهای به اتصال،جهانی آرامش و صلح ،ها انسان معنوی و عقلی رشد ،ناشناخته

 .برد نام..و واقعی

 امروز شهردرجهان آرمان-9-0

 عنوان به را قتِ احتمالیزرّینِ  مو عصر توان نمی و اند نبوده یافتنی دست تاکنون غرب در چه و ایران در چه ها شهر آرمان 

باشند؛  می آرمانی جامعۀ به یابی دست راه دنبال به جوامع که است است، این مشخص آنچه آما .آورد حساب به آرمانی شهر

 وضعیت گزینه، نابودی تنها ،مطلوب جامعۀ به رسیدن برای که باورند این بر ای عده. مختلف و متنوع بسیار های گاه نظر با اما

 به گام آرمانی شهر که اعتقادند این بر نیز باشد ؛ گروهی می الزم نیز ...و خشونت ،استبداد، جنگ حتّی گاهی و ستا کنونی
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مذهبیِ   فرهنگی ساختار و گروه، ایدئولوژی هر متفاوت های روش اساس و پایه .رسید خواهد انجام به بردباری و باصبر و گام

 راطرح مطلوب شرایط به رسیدن نقشه ،روی پیش های گزینه به توجه با هرکدام رهبر یا مدیر که بود خواهد مربوطه قشر

 که کشوری هر و است کشور، متفاوت هر ایدئولوژیهای به توجه با جهان در آرمانی نظام. کند می دهی جهت و کرده ریزی

. داند می بشری بیعتط مطابق و راهگشا را آن و کند می حمایت خود ایدئولوژی از است جهانی نظم برقراری مدعی

 :کرد خالصه مورد چند این در را شهرها آرمان مشترک ویژگیهای

 .است کمال سوی به اجتماع پویش سبب که آرمانی جامعۀ ذهنی طرح با آن سنجش و موجود وضع از انتقاد-4

 .شوند می پاک جامعه به فساد ورود باعث که بیگانگان ورود از جلوگیری-2

 .دارد عهده به را جامعه هدایت و کنترل که شهر آرمان یقال مدیر و رهبر وجود-9

 .گردد می برقرار شهر هر تعریف بنابر که برابری و عدالت-1

 . شدهاند وضع آرمانی اهداف اجرای جهت که نظم و قانون-3

 .دارد وجود که نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی امنیت-6

 .دارند وجود هبرجست شکل به که هرفرهنگ اخالقی ارزشهای -3

 او آثار و امیرخانی رضا نامه زندگی به نگاهی-1

سردبیریِ  تیمدّ او .باشد می شریف صنعتی دانشگاه از مکانیک مهندسی التحصیل ، فارغ4932سال  متولد امیرخانی رضا 

 او. است انقالب از پس وزامر نسل به متعلق امیرخانی. دارد خود پروندة در را پایداری ادبیات نویسندگان ، ارگان«لوح» سایت

 و کردند تجربه را آثارش و جنگ شرایط تدریج به و نداشتند حضور جنگ در مستقیم طور به که است نویسندگانی جمله از

 جالل جایزة نامزد و. 33 سال در پور غنی جبیب جشنوارة اول جایزة برندة« بیوتن» رمان .است آورده پدید درخشانی آثار

 به مسافرت دلیل به امیرخانی البته. است ایرانی مهاجران موضوع به مربوط که او جذاب و پرفروش ثارآ از یکی. است شده

 آمریکایی شهری زندگی فضای تحلیل به خوبی به توانسته که  است داشته آشنایی آمریکایی زندگی فضای با نزدیک از آمریکا

. «بیوتن»، «نشا نشت» ،«سیستان داستان»، «به از»، «او من»، «ارمنی ناصرِ»،«رمیااِ»:از عبارتند او های کتاب برخی .بپردازد

 . «قیدار» ،«کابلستان جانستان»، «نفت نفحات» ،«ها سرلوحه»

 کهن با چیزی هر از بیش ساله هشت جنگ»: گوید می ایران مقدس دفاع داستانی ادبیات الگوهای دربارة امیرخانی رضا 

 مرگ نفوذ و دارد ارتباط عاشورا واقعۀ با ادبی گونۀ این چیز هر از بیش و است داشته رابطه ایران فرهنگ و تاریخ الگوهای

 و شاهنامه به و گذاشت فراتر هم این از را پا میتوان امیرخانی گمان به ولی ؛کرد حس و دید آثار این در توان می را باوری

 این بینید کنید، می آن از درستی لوژیکایتمو ترجمۀ و کنید بررسی را مثالً کیومرث اگر شما. رسید ایران حساس الگوهای

 ایران فرهنگ با قدیم از الگوها گونه این. ایم داشته خود با همواره را الگوها این و است میرنده حیمائت، زنده معنای به واژه

 نظر به. تنیس جدا اینها از هم ما معنی، جنگ بدین. است شده حذف آرام آرام شیعی فرهنگ با آنها متعارض نکات و بودهاند

 به مرگ به اینکه. است آگاهی مرگ باور رسیم می آنها به جنگ داستانی ادبیات با ارتباط در را ما که باوری مهمترین من

« .است مقدس دفاع ادبیات آیینی عنصر مهمترین عنوان به این کنم می فکر من. کنیم نگاه کردنی زندگی چیزی عنوان

 ( 4933:224دیگران، و حنیف)

 این که است معتقد و داند می س ال این طرح زمان تابع را جنگ و  مقدس دفاع داستانی ادبیات جایگاه یرخانیام رضا»

 ویژه جایگاه  مقدس دفاع داستانی ادبیات هشتاد دهۀ اواسط در امروز امیرخانی نگاه از. دارد زمان همان خور در پاسخی س ال

 گونه سایر از بیش ادبی گونۀ این به هشتاد، اقبال دهۀ اوایل از»:گوید می او. ددار داستانی ادبیات های گونه سایر کنار در ای

« .شود می جنگ داستانی ادبیات رشد باعث امر بشنوند، همین جنگ از هرچیزی از بیش دارند دوست مردم. بود ها

 حواشی و اثر این ا، جذابیتآمریک جامعۀ در شخصیتی مختلف های تیپ از نویسنده آمیز انتقاد بیان و روایت (433:همان)

 را واقعیت و تخیل از ترکیبی پسانوگرایی های رمان مانند رمان این. کند می برجسته بیشتر را شهر آرمان تربیتی و شناسایی

 .گذارد می نمایش به
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 بیوتن رمان به نگاهی-0

: 3 پیشه، فصل: 1 فصل مسکن،: 9 پنج، فصل فصل: 2 یعنی، فصل: 4 فصل: است شده تشکیل فصل 3 از بیوتن رمان

 مراثی:3ژنتیک،فصل:6زبان،فصل

 :شود می گفته که سرزمینی. شود می آغاز نیویورک کندی.اف.جِی فرودگاه به " ارمیا" اصلی شخصیت ورود با رمان 

 دید؛ یعنی نخواهد را آسمان دیگر که هست سرگرمی و تفریح اسباب زمینش روی قدر آن که جایی. «هاست فرصت سرزمین»

 گداهای با مقایسه در و نوعی به هم( ها سیلورمن) آمریکایی متکدیان حتی. شد خواهد سرگرم مدرن زندگی و تفریحات آن اب

 و است ایران یادگار که شود، سنتی می مدرنیته و سنت بین ذهنی درگیری دچار آغاز همان از ارمیا. هستند ایران، مدرن

 شهید جنگ زمان در او رزمان هم تمام .است رمان، جانباز اصلی شخصیت ارمیا .کند می تنفس هوایش در حال که ای مدرنیته

 رفته می ،است شده شهید او جای به کند می فکر که خصوص، سهراب به آنها مزار سر بر ها شنبه سه درایران او. اند شده

 به شرکت یک همراه به که است االصلی ایرانی آمریکایی آرمیتا.کند می مالقات را آرمیتا نام به دختری شهدا مزار در. است

 آمریکا به ارمیا که گذارند می قرار هم با دو آن .دهند انجام مزارشهدا در عمرانی کارهای است قرار ها آن .است آمده ایران

 در درست. کنند می ازدواج فطر عید اند گذاشته هم با که قراری طبق آرمیتا و ارمیا. کنند ازدواج درآنجا تا کند مهاجرت

 پیدا برای و است سوزی نگران دیگران از بیش ارمیا .کند می ترک را اش خانه( آرمیتا رقاصۀ دوست) شب، سوزی همان

 در ارمیا .شود می دستگیر و قتل به متهم ارمیا مدارکی و دالیل به بنا و کند می کشی خود سوزی اما .افتد می راه کردنش

 از سر حاال که است جنگ سابق فرمانده مهدی حاج. برد می شرکتش و(  یتاآرم رئیس) خشی واقعی چهره به پی دادگاه

 و مهدی حاج. است شده آمریکا در ارمیا حضور متوجه اتفاقی طور به و است تاکسی راننده و آورده در یورک نیو خیابانهای

 .شوند نمی موفق ولی ؛بیابند ارمیا برای وکیلی تا کنند می تالش آرمیتا

 - شخصیت و( اسرائیل از پیامبری نام ارمیا) کند می معرفی پیامبرگونه و مقدس شخصیتی را ارمیا داستان ولط در نویسنده 

 ادامۀ در بیوتن رمان در ارمیا شخصیت. نیستند داشتنی دوست های شخصیت نویسنده دید از خشی و دار میان مثل های

 نوعی با ما ها نام اکثر انتخاب برای. دارد اذعان دو این بودن یکی هب امیرخانی و است آمده وجود به شخصیتِ رمانِ کوتاهِ ارمیا

 کاندومینیوم ِشماره در که ای گنده جیسن، عربِ شکم البته» :شویم می جذاب، مواجه و توجه درخور زبانی های بازی از

 نفر یک تو یعنی اِرمی. رَمی زریشۀاست، ا فعلِ امرِ مثنا ارمیا: گوید کند، می می زندگی آرمیتا آپارتمان باالی درطبقۀ بیست

 ( 46: همان)«...بیاندازید تیر نفر دو شما یعنی بیانداز، ارمیا تیر

 جز گزیند، به می بر ها شخصیت برای نویسنده که هایی نام« بیوتن» ، دررمان(معناشناسی یا) شناسی نشانه بحث به توجه با 

 از ای نمونه دال و است مجاورت مدلول و دال بین رابطه که چرا .گیرند یم قرار «نمایه» شمار در بودن، گاهی «نماد»و «نام»

 .است افزایی معرفت دنبال به و گونه پیامبر فردی که اوست شخصیت با متناسب که «ارمیا» مثالً نام. باشد می مدلولش

. است گرفته انجام صورت دو به که باشد می کلمات با جذاب زبانی های بازی رمان این در جدید رویدادهای جمله از همچنین

 حروف امالی یا و حروف بین فاصلۀ کردن پیش و پس با اینکه یا و کرده منتقل خواننده به معنا چندین کلمه یک معموالً از

 به بارها متن طول کتاب، در نام به پرداختن مثالً در. است کرده متواری مخاطب ذهن به را برداشت چندین آن معنای در

 (. 933:همان) «...بی ویتامین گروه از است ویتامینی بیوتن: گوید می طبیب»: است شده پرداخته بیوتن از مختلف برداشتهای

 «...جاج ز من بیوتن در کنیم می گی زنده همۀ ما. .است، الملل ملۀ که متحده ایاالت در صورت هر به»

 « !بُیُوتِن؟»: پرسند می تعجب با شود می شان حالی عربی کمی که بیل و ارمیا»

 (. 116:همان)« ...زجاج بُیُوتٍ، بیوتٍ من أعنی! عفواً عفواً »: کند می عذرخواهی جین»

 « ...الوتین تن و... الوتین قطع یعنی تَن و. گردن رگ یعنی وتین»

: ستگری آرام« »بزنی؟ حرف من با کلمه دو افطاری دم توانی نمی... وتین بی و وتن بی»: گفت سالم جای به آرمیتا

 (.433:همان)« !وتن بی... حرف... حرف»

 ( 433:همان)« ...است درست همیشه وطن بی روزة. ندارم وطن»
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 (.31:همان)«....است شکسته نمازش هم خودش درخانه حتی وطن بی»

 (4933:33غفاری،)« است( وطن بدون) tan   va eiرمان،   این نام هوانش در غالب وجه» اما

 برای بیشتر رسد می نظر به و رسد نمی پسآمدرن های درمان زبانی شگردهای حد به زبانی های ازیب نوع حال، این هر به 

 در رمان این اصلی زبانی، تم های بحث از جدا. باشد طنز به پردازی الیه زیر در خانی امیر شخصی شگرد و خواننده جذب

 با زبانی های بازی به کلمه صحیح انتخاب ضمن است تهتوانس زیبائی به امیرخانی که باشد می وطن از دوری و مهاجرت مورد

امریکا،  از نابش تجربه با را ما امیرخانی رضا»مثالً  نماید یاری ذهنی ایدئولوژی و مطلب درک به افزودن جهت واژه این

 : نویسد می کتاب نام درباره او خود. کند می همراه زمینی آرزوهای سرزمین

 ای دسته دیگر تایش که خواند، وطنی هم وطن بی شود می را بیوتن. گردن رگ زدن نییع گردن، وتن رگ یعنی وتین» 

 است، می نشده فصل ابتدای وتین متوجه هنوز که مخاطبی. کنی بغلش وجود تمام با باید بلکه بگیری بهش را خودت تا ندارد

 زبان به راجع بخورد، نباید چشم تو بیشتر هک نویسد می نقطه دو تای با را کتابش اسم نمایی جلوه برای فقط که کسی: گوید

 (4934:241امیرخانی،)« !کند نظر اظهار خط و

 هدف ها واژه این تمام پس در و کند آشنا واژه یک انتخاب جوانب همۀ به را خواننده دارد عالقه امیرخانی رسد می نظر به 

 برانگیز تأمل انتخاب به باز جمالت بین در. است زودهاف ایشان کار ابتکار و جذابیت بر این که بگنجاند نیز را خود اصلی

 دنبال به همگی که شویم می. .زن، و ظنّ و ،اسم و زور، اثم من و منظور – آرتمیا و آرمیتا اختالس و اخالص – مثل کلماتی

 . اند شده آفریده مخاطب ذهن بر تلنگری

 با یو»  .دارد پسآمدرن های رمان به اشاره نوعی به  که تاس رمان  این در تجسّمی نثر وجود ،دیگر های مشخصه جمله از  

 آمریکا دالر همینطور و( آید می دارند واجب سجده که هایی آیه برای قرآن حاشیۀ در) واجبه سجدة چاپی نشانۀ از استفاده

 شخصیت طراحی در نویسنده اصلی هدف به اینها همۀ که است داشته مدرنیته و سنت بین چالش و تقابل برقراری در سعی

 است داشته کالونیو و شاید، نیکت یا و کوندرا مثل پسآمدرنی نویسندگان از امیرخانی  که مطالعاتی البته. گردد می بر ارمیا

 رمان در مثال عنوان به. گردد نزدیک اصلی هدف به تا بشود بیوتن متن وارد  ها داستان آن زمینۀ مدرنیتۀ  که شده باعث

 گوشه در را مقدس کتاب جمالت که  ،(آمیز حکمت سخنان و شعر آمیختن) کوندرا میالن سبک به توجه با نویسنده بیوتن، 

فصل  مثل ها فصل گذاری نام در طور همین و نموده اضافه حاشیه در را تصویری های نشانه ،است گنجانده متن از هایی

 یک با خوردگی گره حاصل که است فرمی از تقلید بیوتن رمان فرم .است کرده استفاده تجربه این از... .و مسکن فصل ،ِبیشه

 نگرش با مغایر و ایدئولوژیک آن گیری جهت است؛ اما آورده پدید را ای شده شناخته ژانر و است( پسانوگرایی) خاص نگرش

 (33: 4933غفاری،) «.است پسآمدرن در رایج

 زدایی آشنا در است کرده سعی غرب پسآمدرن یسندگاننو از پیروی به که است ایرانی نویسندة نخستین شاید امیرخانی» 

 مانند داستان فرا یک به را آن که هست بیوتن در نیز دیگری های خصیصه این بر کند؛ عالوه آزمایی طبع اثر فیزیکی ابعاد

 (39-33:همان)« .است کرده

 جهت( پیشه فصل) چهار فصل ایابتد در. است چندگانه های فرجام بینی بیوتن، پیش رمان خاص های ویژگی دیگر از 

 دنبال به ارمیا -2 کند می ازدواج آرمیتا با ارمیا. 4: دهد می قرار مخاطب روی پیش را گزینه چند ارمیا سرنوشت انتخاب

 می ازدواج آرمیتا با و کند می دستی پیش ارمیا اقدام از پیش خشی -9. اندازد می تأخیر به را آرمیتا با ازدواج مسئله واهی

 احترام با شوید راهنمایی داستان ادامۀ برای تا بروید بعد صفحۀ به گزینه پنج از یکی انتخاب از پس دارد تقاضا .کند

 دست بدهم را زاد آدمی یک عاقبت که است هرت شهر مگر... »زیر،  جملۀ به رسیدن با فصل ادامۀ در اما(. 413-413:همان)

 از بودن فرجام چند نشانۀ لذا. شود می گرفته پی داستان دوباره( 441:همان()؟....خوانی می کتاب و ای داده لم حاال که تو

 . آید می در تعلیق حالت به پسآمدرنی روند و رود می بین

 بیوتن رمان شهردر آرمان از هایی نشانه-1
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 جهت در رمان نای برجسته الگوهای ایستادگی و مقاومت پردازد ؛ ولی نمی مقدس دفاع و جنگ مستقیماً به بیوتن رمان 

 رمان اصلی شخصیت. باشد می آشکار خوبی گردد، به نمی ممکن پلشت های قدرت با ستیز بدون که شهری آرمان تحقق

 تصور ولی ؛نهد می قدم بیگانه دیار به آرمانی جامعه یافتن آرزوی در وی. است ظلم دربرابر مقاومت و پایداری ارمیا، سمبل

 این به رمان در که هایی نشانه به بخش این در. کند می نفی -اند کرده باور بعضی که- آنجا در را الگویی چنین تحقق پوشالی

 .پرداخت کند، خواهیم می اشاره آرزو

 انتظار فزونی و شهر آرمان این تحقق عدم از برد، نشان می فرو حیرت و بهت در را مخاطب که رمان نامفهوم و مبهم پایان -

 درآرزوی یا که دهد می نشان را کشور از خارج به کرده مهاجرت آشفته جامعۀ یک طرح تنبیو. دارد آن رسیدن فرا برای

 هایی آدم تصویر اغلب.اند شده فکری لغزش و خطا گرفتار شهر آرمان تفسیر و درتعبیر یا و هستند شهر آرمان به یافتن دست

 همین به و ،ماندن یارای نه و دارند بازگشت راه نه که دهد می نشان را مادری سرزمین از بربسته رخت و اصلی هویت از رها

 از خود معشوق به یافتن دست انگیزة با ارمیا.هستند بیگانه محیط با سازگاری از ناگزیر و نوستالوژیک حسی گرفتار دلیل

 و آرمانی انسان که است آنان به هشدار مستقیم غیر ،جمع آن میان در ارمیا حضور.گیرد می فاصله بسیار خود آباد ناکجا

 تمام روزی ها جنگ»  که است این واقعیت البته .دارد تفاوت بسیار ایشان رویکردهای و توهّمات و تصورات با آرمانی جامعۀ

 هنوز توان می را هجرت. است کردن هجرت شده سفارش ما به سخت شرایط در آنچه . ندارد تمامی هجرت شوند، اما می

 بیوتن داستان در (4933:443قیصری،)« تلخی تجربۀ چه اما. کند می تجربه وتن بی نرما در ارمیا که همچنان. کرد تجربه

 در بیوتن وقایع از زیادی بخش .کرد مشاهده توان می وضوح به اجتماعی ورسوم وآداب فرهنگ ،هویت از زیادی های جلوه

 محیط با و بایکدیگر ،خود با ها انسان قابلت و غربی فرهنگ با اسالمی و ایرانی وآداب فرهنگ تقابل و گذرد می ایران از خارج

 حاکی خود که است شده اشاره ها ملتِ ملت عنوان به آمریکا متحده ایاالت به رمان طول در.است کامالً مشهود آن در زندگی

 آرمانی، به جامعه یافتن آرزوی در رمان اصلی شخصیت. آنجاست در جهان از نقطه هر های فرهنگ متنوع انواع حضور از

 این تحقق عدم تصور و ذهنیّت و شود می متفاوت های شخصیت با مهاجران همدم و کرده، همزبان مهاجرت ایران از خارج

 .کند می تقویت مخاطبانش در را آرمانی جامعه

 همۀ از بود گاهی نمایش انگار... و وروس پوست سیاه و عرب و چینی. لولیدند می هم توی سالن در جمعیت. پربود سالن» 

 ایاالت یکون هذا،قد زماننا الی العالم االبتداء من ،گفت می عربِ آرمیتا گندة شکم همسایۀ ،جیسن که جور آن.ها ملت

 (41-3: همان.)433«! نیشنز آو نیشن ،الملل حقاً مله ،المتحده

 زندگی محل یک در اما ؛هستند مختلف های مسلک و مرام با که کند می اشاره مختلفی افراد به آرمیتا رمان، 69صفحه در  

. هستند جمع جا یک در جهان مردم همه از آن در که شهری آرمان و ها شهری جهان به دارد اشاره نوعی به و کنند می

 یک به شوی نمی محدود دیگر. ومسلکی مرام هر از. باشی داشته مختلف رفقای که گیری می یاد آمریکا توی ش عوض اما..»

 و تاشیکا همان با دوستِ آمریکایی، جیسن ِ عرب کلی با کند، خشی می رفاقت دارِ ایرانی میان با پوست جانیِ سیاه. محل

 نویسنده دیدگاه به کتاب از قسمت این در و (69: همان)« ..کرد حساب ،شود نمی دیگر که را سوزی ژاپنی، رفقای ماشیکای

 و جور های زبان این با اند ساخته چگونه را ها برج نای که ماند می در اصالتاً آدمی و» :دارد اشاره ها شهری جهان به نسبت

 که برجی و نهیم بنا خود برای را شهری بیایید گفتند و .بود لغت یک و زبان رایک تمامِ جهان و" :گوید می عهدِ عتیق.واجور

 تا نمود نزول اوندخد و "کرد؟  چه خدا و. بنشیند او جای به که  کنیم پیدا خویشتنی برای نامی تا بساید آسمان به سرش

 واین زبان یک را جمیعِ ایشان و ست یکی قوم همانا گفت خداوند و. نماید مالحظه کردند می بنا آدم بنی که را برجی و شهر

 را جا آن سبب آن از.. .نفهمند را دیگر یک سخن تا سازیم مشوّش را زبانِ ایشان و شویم نازل اکنون...اند کرده شروع را کار

 به بابل که داند نمی سنتیِ ذهنِ ارمیا ی نیمه و "..ساخت مشوّش را لغتِ تمامی ِ اهلِ جهان خداوند که زیرا ؛دنامیدن بابل

مدرنِ  ی مثلِ نیمه...است نیویورک همان بابل که کند می خیال پس! درپروردگار یعنی! " ایل باب " یعنی عبری

 (26:همان)«!ذهنش
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 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

582 
 

 حریم به تجاوز و شوند می قائل انسان، احترام شأن حرمت دلیل به افراد حقوق به اسالمی شهر آرمان دریک -

 مسائل به ها حریم به احترام و فرهنگ و انسانی هویت وتن بی رمان در اما. است مومذم و ممنوع دیگران خصوصی

 فضای حریم رعایت از غرب جامعۀ گرفتن فاصله توصیفدر جهت  نویسنده و شود می محدود اقتصادی و مالی

 .داردسعی  ای جامعه چنین در حاکم فضای از مهاجرین پذیرفتن ثیر تأ و یخصوص

 افراد از خیلی آرمان شاید که فضا نآ در. نیست آشنا و غریب برای کردن خرج و ارفعت از خبری آمریکا مدرن فضای در 

ها،  روش نوع این خالف شخصی اگر و ندارد اصالً وجود یا و  رود می س ال زیر بشر اخالقی های آرمان از باشد، بسیاری

 پلیسِ زن پارکینگ، دو اند، مأمورِ جریمۀ شده جمع ها دورِ آن که مردمی»:شود می عقلی بی و دیوانگی به متهم ؛کند برخورد

 نظمِ عمومی در جرمِ اخالل به را شما توانم می .زنند می حلقه بعدی متر دورِ پارک و روند می جلوتر قدمی چند ها اسب و

-. ریزد نمی دور را پولش نرمالی آدم هیچ! 433تست سایکوالجیکال برای تان بفرستم بازداشت از قبل البته و کنم رگی دست

 (213:همان)« ...نشوند جریمه تا خواهرانم و برادران به کنم می کمک. ریزم نمی دور

 اول شخصیت بارها که باشد ها رمانآ از دوری عالمت به تواند می نیز« دید نخواهی را آسمان دیگر و» جملۀ مدام تکرار 

 ها فرصت سرزمین این به هایشان آرمان به رسیدن برای هایی آدم که چرا؛ نماید می تکرار داستان طول در را جمله این رمان

 .باشد می متفاوت اند پنداشته می قبل از آنچه با افراد این از هرکدام واقعی وگمشدة واقعیت اما اند کرده مهاجرت

 جهان در که س االتی. مطرح می شود مسلمانان دینی مسائل به نسبت خشی های افکنی شبهه بارها رمان طول در -

 متفاوت های ایدئولوژی با افراد های آرمان کشیدن چالش به شاهد رمان طول در نوعی به و است آکنده را فضا شدت به امروز

 به زد خشی» :دارد مذهبی هویت و دینی مسائل به نسبت نندهخوا نظری دیدگاه عمق افزودن بر سعی نویسنده البته .هستیم

 این که نوشته قرآنِ شما من ؟کجای برای ای شده مُسلِم ای ؟ آورده در که چیست ها بازی این!  توأم با»:وگفت آرمیتا شانۀ

 عصر)نسِ  کنکنید، مالِ دار آشکار را زینت نوشته ام، اگر خوانده را قرآن همۀ من کنی؟ سر روسری باید جوری

 (49:همان)« ..هیزبازی سیر گرم منطقۀ مردهای که است جاهلیت(تاریکی

 از نیافته دست های داستان، آرمان ادامه در و زند می شهدا های خانواده مسائل به گریزی زیبایی به ، نویسنده61صفحه   

 .شد می شلوغ ها هفته آخر. دیگر داشت تیحکم.ها بچه سراغ بودم رفته هفته وسط چرا دانم نمی..»: را روایت می کند جنگ

 های بچه گفت..بودند شده پیردخترهایی خودشان برای سال پانزده-بعدِ ده حاال که ها وهشتی ورگلِ چهل ترگل های نامزد

 بودند نکرده دق اگر که ها هشتی و چهل مادرهای"...دهد می آزارشان ناپدری ،آمده پیش گرفتاری شان برای عباسی شهید

 می کباب را آدم دل که هشتی و چهل های بچه و...کردند می  تعارفم حلوا و آمدند می جلو نداشتند خوشی وروز حال هم،

 (61: همان)«..که دارشان خش صدای و پدر  قیافۀ از داشت رنگی ته فقط که شان نامتعارف های قیافه با کردند

 به مستقیم غیر طور به قسمت دارد، دراین تحمیلی اندگانِ جنگبازم اجتماعی وضعیت از که آشنایی به توجه با امیرخانی  

 از بعضی ظاهر باید که چرا ،کند می بادرمت ذهن به را دست این از س االتی رمان این.نماید می اشاره ها آسیب این از بعضی

 بازماندگان از که وریتص د ؟چرانباش داشته ضدّیت گاهی حتی و متفاوت شان اصلی ریشۀ و رگ به نسبت شهدا بازماندگان

  است؟ متفاوت ، بسیارمبتال هستند و درگیر آن با بازماندگان خود که وآنچه است عمومی اذهان در شهدا

 این دنبال به و است افتاده دور به آن از امروز بشر که آسایشی و آرامش .دارد ای ویژه جایگاه دل آرامش مذهبی درجامعه -

 جا زمان، به و مکان هر در ،گاه بی و گاه که است جنگ، ندایی و جبهه همرزم سهراب یصدا. است درتالش همچنان گمشده

 .کند می هدیه آرامش او به که ای گذشته. کند می هویتش و متوجهِ گذشته را ارمیا ،جا ونابه

 زندگی مطلوب نآرما یافتن به مربوط که است ساری و گمشده، جاری نیمه یافتن و ازدواج موضوع و بیوتن، تم رمان در -

 معماریِ همۀ گوید می نویسنده اما..»: است ازدواج مورد در  دیدگاهشان بیان و ها شخصیت گفتگوی شاهدخواننده . شود می
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مثلِ  هایی مسلمان بچه برای .است راز نیست، معماریِ این کشفِ راز ،ازدواج .است رازی زنی هر. است گونه همین ها ازدواج

 (33: همان)« ...است تر پیچیده راز یعنی.است تر یدهپیچ معماری این ارمیا

 :گیرینتیجه-5

 روایت زاویۀ از بجا استفادة ،داستان ساختار و فرم پیرایش ،خواننده مشارکت در عمومی، موفقیت اقبال  علت به بیوتن رمان 

 دفاع های رمان سایر از تر موفق جهانی، کنونی شرایط و فرهنگ به نویسنده بیشتر توجه میزان نو، و های سبک به ورود در

 به را آرمانی جامعۀ شود؛ زیرا نمی محسوب شهری آرمان ادبیات مشخصاً جزو رمان این. است بوده خود با زمان هم مقدس

 از کند می دارند، اشاره نقش شهر آرمان  آمدن پدید در که هایی م لفه طرح به است؛ ولی نکشیده تصویر به مستقیم صورت

 دیگر و دوستی ها، نوع زشتی و ها بدی از شرایط، دوری واجد رهبر داشتن به طلبی، نیاز رفاه و خواهی، امنیت لتعدا: جمله

 .ساالری مردم وحکومت دموکراسی برپایی با مستقل حکومت برقراری و خواهی

 تحقق جهت که دیروز رزمنده .است معاصر روزگار بر جوِّ حاکم از گرفته رمان،  نشأت این در امیرخانی پردازی ِرضا شخصیت 

 دیگران دنیای به آرمانی جامعۀ جستجوی در نبرد دوره شدن سپری از گیرد، پس می قرار دشمن با رویارویی در شهر آرمان

. گردد آگاه ایشان رفته دست از هویّت از و ها کاستی از تا شود می نزدیک مهاجر متفاوت های شخصیت به و گذارد می قدم

 الگویی یافتن به را خود فاضله، اشتیاق مدینۀ آفرینش و اجتماعی عرفان سوی به فردی عرفان سیراز ان، بارم اصلی شخصیت

  .است حرکت در. دهد می نشان شهر آرمان از

 :منابع

 .ای قمشه الهی ترجمۀ، کریم قرآن -1

  .،دادگستر جهان، نشر شفق، چاپ نوزدهم، تهران4933امینی ابراهیم،  -2

 .نی، تهران ایرانی، نشر اندیشه در ، آرمانشهر4934،اهلل حجت اصیل -3

 .یازدهم، تهران چاپ، نشرعلم، بیوتن، 4934،رضا امیرخانی - 

 آثار حفظ بنیاد انتشارات ،مقدس دفاع و جنگ داستانی ادبیات پیرامون کندوکاوی،4933 ،محسن حنیف و محمد حنیف - 

 .اول، تهران مقدس،چاپ دفاع ارزشهای نشر و

 .نشرمروارید، تهران، ادبی اصطالحات نگفره، 4932،سیما داد - 

 .نشردارالعلم، قم، فسیرالمیزان، 4961،سیدمحمدحسین طباطبایی -7

 .تهران دانشگاه سجادی، نشر ترجمهفاضله،  مدینه اهل های ، اندیشه4964محمد،  بن فارابی محمد -8

 .ل، تهران، ایدئولوژی و اتوپیا، ترجمه فریبرز مجیدی، نشر سمت، چاپ او4931مانهایم کارل،  -9

 .خوارزمی، تهران نشر، نادر نادری افشار و آشوری داریوش :، مترجمان(یوتوپیا)شهر ، آرمان4939،توماسمور  -11

 .پیام، تهران نشر ،حمیدیان سعید ترجمه، نو قشنگ ، دنیای4932 ،لئونارد هاکسلی آلدوس -11

 .تهران تیسا، محلی، نشر حکومت و محلی ، اجتماع4932علیرضا،  مرادی و واعظی هاشم -12

13-White , R Fredric, 1955 “Famous utopias of eth Renaissance”, Hendricks House, 

newyork. 
 :مقاالت

 و ، بهار3تطبیقی، شماره  ، ادبیات«المالئکه نازک و فرخزاد فروغ اندیشه در شهر آرمان»،4932زارع،  و حیدری-4     

 33تابستان، ص

 424-432صص،، بهار23ادبی، شماره  نقد ، فصلنامه«بیوتن رمان اجتماعی شناسی انهنش»،4939، ...و سهیال فرهنگی-2

 .امروز شهروند روزنامۀ ،مهاجرت زخم تا مجروحیت زخم از، 94/6/4933،مجید قیصری-9

 ، مطالعات«پردازی شخصیت و شخصیت عنصر بر تأکید با بیوتن رمان تحلیل و بررسی»، 4933حامدی،  و گرجی-1

 464ابستان، صت داستانی،
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، فصلنامه «بررسی تطبیقی مفهوم آرمانشهر در اندیشه سیاسی اسالم»، 4933مطلبی مسعود و نادری محمد مهدی، -3

 .6مطالعات سیاسی، شماره 

 :هاسایت
1-www.net.hawzah 

2-www.ermia.ir 
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 (شاعر دو زبانه) علیشیر نوایی های فارسی امیر تمثیل و اسلوب معادله در غزل  بررسی تشبیه مرکّب،

 حمیده حجازی

 گیل  دانشگاه مک سۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران اسپژوهشگر م 

 نژاد مهرآبادی صغری سلمانی

 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 چکیده

ندی به عنوان تشبیه مرکب در روند تکاملی خود به شکل اسلوب معادله درآمد که به علت استعمال زیاد آن در سبک ه

به در  بنابراین تشبیه مرکبی که مشبه، به صورت یک جمله در مصرع اول و مشبهٌ .ترین شاخصۀ آن دوره مطرح است مهم

 ،گیرد و ادات تشبیه آن ذکر شود، صورت اولیۀ اسلوب معادله است و شعرای نزدیک به دورة سبک هندی مصرع دوم جای می

اند که از جملۀ این شعرا، امیرعلیشیر نوایی شاعر دوزبانۀ قرن نهم م اسلوب معادله خلق کردهاند و ه هم این گونه ابیات آفریده

اگرچه ساختار کلی این ابیات، یک معادله است که دو  .سروده است امیرعلیشیر هم به فارسی و هم به ترکی شعر می. است

استفاده از فنون علم معانی تغییراتی ایجاد کرده که  نوایی گاه در طرفین معادله با دهد، تشکیل می طرف آن را جملۀ خبری

 .به این ساختار تنوّع بخشیده است

وی همچنین در بیشتر این نوع ابیات با به کارگیری صنایع ادبی همچون جناس، اعنات، تشبیه، استعاره، مراعات نظیر، ایهام 

 .کند رای یافتن رابطۀ تشبیهی بین دو مصراع مشغول میبخشی، ذهن شنونده را بیش از پیش ب تناسب و تلمیح، عالوه بر تنوّع

 .اسلوب معادله، صنایع ادبی  ارسال مثل،  نوایی، تشبیه مرکب، تمثیل،: هاکلیدواژه

 درآمد -4

از ادبای قرن نهم هجری یعنی اواخر دورة سبک عراقی در شعر است که هم به زبان فارسی و « فانی»متخلّص به  شیر نوایی علی امیر

. بود« فانی»و در اشعار فارسی متخلص به « نوایی»وی در اشعار ترکی خود. کی آثاری از خود برجا گذاشته استهم تر

از امرا و رجال عهد تیموریان است و اگرچه سلطان حسین بایقرا عالقمند تفویض ( کیجکنه)الدین کجکنه پدرش امیر غیاث

ر به حشر و نشر با شاعران بپردازد و به  نوشتن مشغول مشاغل سیاسی به امیر علیشیر بود، وی ترجیح داد بیشت

 (.933-932: 4961صفا،.رک)شود

وی از تاثیرگذارترین شاعران به ویژه در تاریخ ادبیات ترک است و گروهی عقیده دارند دیوان شعر ترکی او عامل آغاز دورة 

بکی و فارسی تالیف و ترجمه کرده است که سهم نوایی نزدیک به چهل اثر به زبان از». کالسیک در زبان ترکی جغتایی است

با این حال، تاثیر وی در انتقال روح و فرهنگ ایران و آثار . آثار نوشته شده به زبان ازبکی بسیار بیشتر از زبان فارسی است

خدایار، ) «بزرگان آن، از جمله فردوسی، نظامی گنجوی، عطار نیشابوری، سعدی، حافظ و جامی قابل هرگونه احترام است

در عروض از شاگردان بواسطۀ موالنا یحیی سیبک شاعر »وی از کودکی به تحصیل علوم مختلف پرداخت و (. 39: 4931

ای نیز در علم عروض نوشته و در عروض شاگرد درویش منصور سبزواری بوده و نزد موالنا علی  معروف بوده و خود رساله

ور  اهلل ابولینی در سمرقند سبق خوانده و ضمناً از فن نقاشی بهرهخواجه فضل جامی علم قراءت آموخته و مدت دوسال نیز نزد

بوده و از علم موسیقی اطالع داشته و در حکمت و فلسفه و شطرنج و علوم معقول و منقول صاحب نظر و اطالع بوده 

 . نی داردهای ادبی، سیاسی و فرهنگی، کارنامۀ درخشاوی در در زمینه(. 16: 4933همایون فرخ،)«است

 این که شد باعث ترکی ادبیات در تألیفات وی .بود دستهچیر ای توانا، شاعری خوش ذوق و هنرمندیاو نویسنده»  

 سی طول در ایشان. دانست جغتایی ترکی حق به گذاربنیان باید را وی بنابراین ارتقا یابد؛ ادبی زبان یک حد تا زبان

 و علما از ایحلقه ایجاد با و افکند پی را هنری و فرهنگی عظیم جریان داشت، دست در قدرت را اریکۀ که سال

این  بر مختلفی هایشیوه به علیشیر امیر. نمود تبدیل روزگار آن فرهنگی مرکز به را شهر این هرات در دربار هنرمندان

از جمله مدرسه،  آموزشی ینهادها شامل که علمی و فرهنگی اهداف با آثار و ابنیه ساخت ازجمله. گذاشت تأثیر جریان

 و علما از معنوی و مادی هایحمایت همچنین و فارسی و ترکی هایزبان به کتب تألیف شد؛می خانقاه و مسجد
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 هنر صاحبان تا بود کرده تبدیل دارالصنایع بزرگی به را دربار آموزشی، و رفاهی امکانات آوردن فراهم با ایشان. هنرمندان

بدین ترتیب فانی را (23: 4933محمدی و حسینی، )«بپردازند هنر و علم تولید کار به معاش دغۀدغ از دور به اندیشه و

 .باید از بزرگترین حامیان هنر و فرهنگ ایرانی و اسالمی به شمار آورد
انی کم به لحاظ زب کرد، کم شعر فارسی نیز که از آغاز سبک خراسانی، بیشتر در قالب مثنوی و یا قصیده بروز و ظهور می

روبه ایجاز گذاشت و شاعران بر ان شدند تا معانی بسیار را  در قالب کلمات اندک ادا کنند و از این رو شکل غزل به عنوان 

 .ترین قالب برای بیان موضوعات عشقی و عرفانی و گاه مدحی مورد توجّه قرار گرفت مناسب

برخی از این . در عین استقالل با هم رابطۀ طولی دارند کردند ابیات مستقلی را پدید کنند که شعرا در غزل نیز تالش می

ها نیز به لحاظ زبانی و مفهومی از هم مستقلند و  ابیات، برای تبیین موضوع حاوی مثالی نیز بوده بدین شکل که حتی مصرع

شکل . شود ییاد م« تشبیه مرکب»سازد، تشابه است که در بالغت از آن با عنوان  آنچه که آن دو را به هم مرتبط می

 .شود در سبک هندی مالحظه می  یافتۀ این نوع بیت، تکامل

نوایی نیز که به لحاظ سبکی در مرز سبک عراقی و هندی قرار گرفته در غزل ابیات مستقل زیادی دارد؛ وی در این ابیات 

ن را داریم ابیاتی است که شاکلۀ کند؛ اما  آنچه در این مقاله قصد پرداختن به آ مستقل، از فنون بالغی فراوانی استفاده می

شود  یاد می« اسلوب معادله»سازد به ویژه تمثیلی که در دو دهۀ اخیر از آن با عنوان  اصلی آن را تشبیه مرکب و یا تمثیل می

 . و یا تشبیهی مرکبی که تمام خصایص اسلوب معادله را دارد، جز این که ادات تشبیه در آن ذکر شده است

 : شودین سواالت دربارة نحوة تصویرسازی در شعر او مطرح میدر همین راستا ا

 امیر علیشیر در دیوان خود تا چه حد از تشبیه مرکب، تمثیل یا اسلوب معادله استفاده کرده است؟-4

 در ضمن این تصاویر از کدام شگردهای بالغی دیگر استفاده کرده است تا به برجسته کردن بیت خود کمک کند؟- 2

 یه مرکب، تمثیل و اسلوب معادله مبانی تشب -1

ترین شگردهای بالغی است که در آغاز شعر فارسی با سبک خراسانی همراهی کرد و با پشت تشبیه به عنوان یکی از مهم

ترین فنون سرگذاشتن تطور و تحوالت مختلف به عرصۀ سبک عراقی و هندی نیز رسید و هنوز هم در شعر معاصر از برجسته

کم در تشبیه که در آغاز در شعر رودکی و هم عصرانش جنبۀ افراد و سادگی داشت، کم. شوداعران قلمداد میمورد استفادة ش

اند؛ به طوری که در یک تقسیم شعر شاعران بعدی به سمت ترکیب حرکت کرد و علمای بالغت کامالً به این نکته توجه داشته

به هرکدام از چند شیء یا امر  اند که در نوع مرکب، مشبه و مشبهٌ دهبندی کلی تشبیه را به دو گونۀ مفرد و مرکب تقسیم کر

به این . اندالبته اصل الیتغیّر تشبیه مرکب را مرکب بودن وجه شبه قلمداد کرده(.291: 4936 همایی،: رک)تشکیل شده است

ن ایام، چه به نام تمثیل و چه به با این که برای تمثیل در کتب بالغت از قدیمتری». شود نوع تشبیه گاه تمثیل هم گفته می

ای از تشبیه است و از  اند؛ اما حقیقت امر این است که تمثیل شاخه اند و از آن سخن گفته نامهای دیگر عنوانی خاص قائل شده

به عبارتی (. 33-33: 4931شفیعی، )«شود همین رهگذر است که عنوان تشبیه تمثیلی هم در کتابهای بالغت فراوان دیده می

آورد که از  کند و سپس مثالی می شاعر نخست مطلبی را از هر باب و در هر موضوع که بخواهد دعوی می»یگر در تمثیل د

تواند مانند دلیلی، دعوی او را ثابت و مبرهن نماید یا علت آن را آشکار سازد و یا به عنوان نظیر و  بس بداهت در معنی می

 (.393: 4962صفا، )«عدیل آن دعوی تلقی شود

 :نوایی در ابیات بسیاری برای اثبات مدّعا یا توصیف حال از تمثیل بهره برده است

 گشاید از تو هرچند آیدم تیر جفا بر دل چنان کاز کثرت باران نیسان بشکفد غنچه

 (226: 4933نوایی، ) 

 .کشدپذیری درد معشوق را به تصویر میملحفانی در این تمثیل به زیبایی ت

 زانکه هرجا دزد باشد نقد را پنهان برند نهان بردم ز لعل جانفزاش جان ز چشم او

 (463: 4933نوایی، ) 
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برد همانگونه که دزد نقدینگی را و فانی در این تمثیل مفهوم انتزاعی تاثیر نگاه معشوق را نگاه معشوق جان شاعر را با خود می

 .بر جان عاشق به صورتی محسوس نمایش داده است

 که زکال از اثر آتش تیزست انگِشت م رندان شودت دل روشنفانیا از د

 (413: 4933نوایی، ) 

ای که مثل یا شبیه مثل و متضمن مطلبی  آن است که عبارت نظم یا نثر را به جمله»ای از تمثیل، ارسال مثل است و  گونه

 (. 233: 4936همایی، )«ودش حکیمانه است، بیارایند و این صنعت همه جا موجب آرایش و تقویت بنیۀ سخن می

این که آیا عبارتی که شاعر به کار برده قبل از وی هم مثل بوده یا بعد از استفادة وی تبدیل به مثل شده، تفاوتی در 

آورد؛ بدین معنا که چنانچه آن مثل پیش از وی بوده پس شاعر به خوبی  قضاوت در مورد هنرآفرینی شاعر به وجود نمی

اده کند؛ و اگر پس از وی شعرش تبدیل به مثل سائر شده، با این که شاعر از صنعت ارسال مثل استفاده توانسته از آن استف

 . شود بیتی که سروده به حدی هنری و بلی  و اثرگذار است که مورد اقبال خاص و عام قرار گرفته است نکرده، معلوم می

 : گر مثلی را برای تبیین مقصود بیان کرده استنوایی در این بیت، در یک مصرع مقصودش را گفته و در بیت دی
 کردنقد امروز پی نسیۀ فردا می وقت را دار غنیمت که خطا بود که شیخ

 (432: 4933نوایی، ) 

وی گاهی در . گذاردبر اهمیت اغتنام فرصت تاکید دارد و با آوردن یک مثل بر نظر خود صحه می« فانی»در این بیت 

 :آورد، سپس مشبّه را در به را می در یک بیت است، ابتدا مشبهٌ تشبیهات مرکب که محدود

 می رود قدش وزان آزار می ماند به دل راست چون تیری که زخمش ماند چون از دل گذشت

 (229: 4933نوایی، ) 

در »ه است و  در دایرة وسیع تشبیه و انواع آن، تمثیل برای بازنمایی مقصود، از دیرباز دستمایۀ بسیاری از شاعران بود

تواند در شکل معادلۀ دو جمله مورد بررسی قرار گیرد و تقریبا  می –که محور خصایص سبک هندی است  –معنای دقیق آن 

دو  ای است که به لحاظ نوعی شباهت، میان دو سوی بیت ا مجموعۀ آنچه متأخرین بدان تمثیل  اطالق کرده اند، معادله

گوید و در مصراع دوم چیزی دیگر اما دو سوی این معادله از رهگذر  اع اول چیزی میمصراع ا وجود دارد و شاعر در مصر

شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند و شاید برای جلوگیری از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند تا آنچه را که قدما تمثیل یا 

که ارسال المثل است و مایۀ اشتباه بعضی از  –مثل را همچنین کاربرد . اند از قلمرو تعریف جدا کنیم تشبیه تمثیل خوانده

 (.33 – 31: 4931شفیعی، )«نیز از حوزة تعریف خارج کنیم –اهل ادب شده است و آن را تمثیل خوانده اند 

تمثیل اینجا از مصطلحات اهل ادب است؛ در منطق نیز اصطالح تمثیل »: استاد همایی در بحث ارسال مثل یا تمثیل گوید

تمثیل منطقی آن است که مابین دوچیز به حسب ظاهر مشابهتی وجود . گویند که آن را قیاس فقهی و اصولی نیز می داریم

همایی، )«یعنی حکم یکی را بر دیگری مترتب سازند. داشته باشد و بدان سبب، حال و حکم یکی را بر دیگری قیاس کنند

 .دهد، بیشتر همان تمثیل منطقی است معادله را تشکیل می چنان که مالحظه شد آنچه که شالودة اسلوب(. 233: 4936

شود، مصداق اسلوب معادله  تمام مواردی که به عنوان تمثیل آورده میاسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوی است؛ »

آن ری باشند هیچ حرف ربط  یا شرط یا چیز دیگمستقل اسلوب معادله این است که دو مصرع کامالً از لحاظ نحوی . نیست

به بیانی دیگر نسبت اسلوب معادله با (. 61 -69، 4966شفیعی، )«دنکنهم مرتبط ( نه فقط به لحاظ نحو) اًحتّی معن ها را

اگر ادات ذکر نشود ». تمثیل همچون نسبت تشبیه موکد یا تشبیه بالکنایه یا محذوف االدات با تشبیه مرسل یا صریح است

 (.63: 4933  شمیسا،)«ابزار تشبیه استفاده نکرده است کالم طبیعی تر است و گویی شاعر از

 های نوایی در تنوع بخشیدن به تشبیه مرکب و تمثیل و اسلوب معادله روش -9

گیرد که معموالً مشبّه یک امر کلی و  اگرچه در تشبیه و اسلوب معادله معموالً دو امر مشابه در طرفین معادله قرار می

حسوس به عنوان مثال و مصداق آن است و تنها وجه هنری آن در شعر، همین تشبیه به یک امر م معنوی است و مشبهٌ
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است، اما شعرا از جمله نوایی گاه با برهم زدن این چهارچوب، در قالب این نوع ابیات تنوع ایجاد کرده و حتی گاه با بهره 

 :جستن از صنایع لفظی و معنوی، بر وجوه هنری آن افزوده اند

شیوة بالغت در ابیات سبک : و معقول بودن دو طرف تشبیه مرکب و اسلوب معادلهتنوّع در محسوس  -9-4

ساختار بیت هندی »: ای بسیارکوچک قرار گرفته استهندی، گاه به وسیلۀ اهل ادب طوری تعریف شده که در محدوده

توان به آن شعر  میکه به لحاظ نقد ادبی ن)چنین است که در مصراعی مطلب معقولی گفته شود یعنی شعاری مطرح شود

یا ( Objective correlative: شبیه به اصطالح الیوت)و در مصراع دیگر با تمثیل یا رابطۀ لف و نشری متناظر( گفت

و به مصراع محسوس که باید  "پیش مصرع"آنان به مصراع معقول که مهم نیست ... تشبیه مرکب، آن را محسوس کنند

(. 231 - 233: 4933شمیسا، )« شد خوانده می "مصرع برجسته"رخشان بود گفتند که اگر د می "مصرع"هنری باشد 

 :های مذکور را دارد نظیر این بیت یابیم که ویژگی اگرچه در دیوان نوایی ابیاتی می

 غریق را نبرد بر کنار دریا موج مگر برآردم از بحر باده موج کرم

 (499: 4933نوایی، ) 

افتد؛ یعنی مصرع شود؛ بلکه در بعضی موارد عکس این اتفاق می این قالب محدود نمی اما تشبیهات مرکب در دیوان او در

 :اول محسوس و مصرع دوم معقول است

 داغ پنهانش از او بسیار می ماند به دل چون مسافر کاو درم در خانه مدفون کرد و رفت

 (229: 4933نوایی، ) 

ل که یک تصویر معقول است، در مصراع اول یک تصویر محسوس ارائه امیر علیشیر برای تفهیم ماندگاری داغ محبوب بر د

 . داده است

 :افتد که  هردو مصرع محسوس استو گاه نیز اتفاق می

 مشکیست کش به سبزه و گل آن غزاله ریخت باالی خط و روی تو آن خال زیر چشم

 (423: 4933نوایی، ) 

 

یگر در ساخت تشبیه مرکب و اسلوب معادالت فانی، نحوة نکته قابل توجه د: اثبات و نفی در طرفین اسلوب -9-1

نوایی گاهی یک طرف معادله را منفی و طرف دیگر را .  استعمال عبارات مثبت و منفی در اینگونه ابیات است

آورد که اگر هر دو طرف را مثبت کنیم کلیۀ شرایط اسلوب برقرار شده؛ اما شعر دیگر لطافت کنونی  مثبت می

 :د داشتخود را نخواه

 ناک آن لب شیرین ملیح هست بیحد مزه ای آلود نماندش مزه شهد چون شد نمک

 (491: 4933نوایی، ) 

کند و در  گاه نوایی به جای آن که هردو سوی تمثیل را خبری بیاورد، یک طرف را با پرسش مطرح می: استفهام -9-9

 :داندام معشوق میای  با یک تصویرسازی زیبا خود را گرفتار دساختار اسلوب معادله

 شکر بس است ز بهر گرفتن مگسی چه دام زلف به قصدم نهی چو هست لبت؟

 (233: 4933نوایی، ) 

 :کند و گاهی هردو طرف را استفهامی بیان می

 بر آب زندگیت ز ظلمت نقاب چیست؟ خط بر فراز لعل تو از مشک ناب چیست؟

 (423: 4933نوایی، ) 

 .از  استعارات لعل، مشک، آب زندگی و نقاب ظلمت نیز قابل توجه استدر این بیت استفادة شاعر 

نوایی گاه در معادله در بیت اول (. 94: 4936تجلیل، : رک.)گاه غرض از پرسش نفی مطلب است: استفهام انکاری 9-1

 :پردازد گوید، سپس در مصرع دوم با استفهام انکاری به اثبات حرف خود می یک مطلبی را می
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 سپه چه کار کند در میان چو شاهی نیست؟ الص است ملک دل بی توز اهل حسن خ

 (441: 4933نوایی، ) 

-کند و سپس در ادامه حکمی کلی ارائه می امری بیان می  نوایی گاهی یک طرف معادله را با جملۀ: جمالت امری 9-0

 : دهد

 قابگل گشاده به بود گر غنچه باشد در ن پاره کن دل را که نقش آن عذار آید برون

 (33: 4933نوایی، ) 

وجود ساغر می برای »: به عنوان مثال در بیت زیر به جای آن که بگوید. گاهی نیز دوسوی معادله جملۀ امری است

 :گوید می« حیات همچون آتش در شب تاریک ضروری است
 چو شب تارست و در ره جوی و جر از کف ممان آتش به قطع دشت هستی ساغر می گیر ای فانی

 (216: 4933نوایی، ) 

گاه نوایی در اسلوب معادله به جای برقراری تساوی بین دو عبارت، بین سه عبارت  :به برای یک مشبّه دو مشبّهٌ 9-1

 :دلیل بیشتر آورده باشد  تساوی و تشابه برقرار کرده است تا در اثبات سخن خود،

 ار کجاست؟گل بی خار کجا؟ مخزن بی م فانی آن رو نتوان بی مژه و زلفش یافت

 (444: 4933نوایی، ) 

چنان که گفته شد هرچند تشبیه مرکب، : به کارگیری صنایع ادبی درون تشبیه مرکب و اسلوب معادله 9-5

اند؛ اما حقیقت آن تمثیل یا اسلوب معادله، هریک صنعتی بدیعی است که شاعران مختلف به آفرینش آنها توجه نشان داده

افزاید، استفاده از  کند و آنچه بر وجهۀ هنری یک بیت میاسلوب معادله را برجسته می است که آنچه یک تشبیه مرکب یا

توان در ابیاتی که نوایی اسلوب  صنایع مختلف بالغی در کنار هم و حتّی گاه در درون یکدیگر است؛ و چنین هنرآمیزی را می

وی در درون اسلوب معادله از . رده، به خوبی دریافتمعادله را در آن برقرار کرده و یا در دومصرع تشبیه مرکب به وجود آو

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله این صنایع می. صنایع لفظی و معنوی دیگر نیز بهره جسته است

 صنایع معنوی ( الف

آن  های خود بی بهره ازترین صور خیال است که هیچ شاعری در تصویر سازیتشبیه یکی از اصلی: تشبیه 9-5-4   

دهد، با این حال گاه نوایی در درون آن نیز تشبیه  اگرچه شالودة اسلوب معادله را تشبیه مرکب تشکیل می .نبوده است

  .کند دیگری ایجاد می

 :به کار رفته است« دُر دندان»و« لعل لب»در طرف اوّل اسلوب زیر، اضافۀ تشبیهی 

 ین نوع ژاله ریختبر برگ گل سحاب کی ا در لعل لب نگر دُر دندان نازکش

 (423: 4933نوایی، ) 

 :نیز در اسلوب زیر اضافۀ تشبیهی است« ماه روی»
 ز خرمنی غرض مور، دانه ای باشد ز ماه روی تو آن خال شد مراد دلم

 (431: 4933نوایی، ) 

 :نیز در اسلوب زیر بر زیبایی تصویرسازی افزوده است« موج کرم»و « بحر باده»های تشبیهی اضافه
 غریق را نبرد بر کنار دریا موج مگر برآردم از بحر باده موج کرم

 (499: 4933نوایی، ) 

استعارة بالکنایه یا ». وی همچنین از استعارة مکنیه هم در تشبیه مرکب استفاده کرده است: استعارة مکنیه 9-5-1

به را در لفظ نیاورند؛  ا ذکر کرده، مشبهٌاستعارة مکنیه آن است که تشبیه در دل گوینده مستور و مضمر باشد و مشبه ر

سرو »در تشبیه مرکب زیر، (. 234: 4936همایی، )«باشد به مشبهٌای در لفظ بیاورند که دلیل بر   به قرینه اما از لوازم مشبهٌ

 :استعارة مکنیه است« خرامان
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 بود چو سرو خرامان به جلوه بر لب جوی به گرد دیدة گریانم آن قد رعنا

 (949: 4933ی، نوای) 

 

تواند در عبارت و در تار و پود کالم از علقۀ اسناد به دور  استعارة مکنیه به ندرت و دشواری می»: استعارة تخییلیه 9-5-9

شود و همین اسناد که مسلماً  و برکنار باشد؛ زیرا این استعاره به مجرد تشکیل و توصیف ناگزیر بر کسی یا چیزی اسناد می

  (.66: 4936تجلیل، )«دهد زی است بدان رنگ و حالت تخییل مینوعی اسناد مجا

 :استعارة تخییلیه است« سنگ زدن نخل»اضافۀ تشبیهی است، « سنگ جفا»در تشبیه مرکب زیر، گذشته از آن که 

 مانند درختی است که از وی ثمر افتاد آن نخل که هر لحظه به من سنگ جفا زد

 (433: 4933نوایی، ) 

نخل استعاره از معشوق است و سنگ زدن او به عاشق با رنگی تخییلی در ساختمان یک تشبیه مرکب به کار در این بیت 

 .رفته است

های فانی برای بداعت کار استفاده از ایهام تناسب در تشبیه مرکّب است و ایهام یکی دیگر از شیوه: ایهام تناسب  9-5-1

ینده است با یکدیگر متناسب نباشد؛ اما در معنی دیگر آن است که الفاظ جمله در آن معنی که مراد گو»تناسب

 (.232: 4936همایی، )«تناسب داشته باشد

در مصرع اول به « سرتابیدن زلف»به در مصرع دوم انتظام یافته،  در تشبیه مرکّب زیر که مشبّه در مصرع اول و مشبهٌ

 :کند نافرمانی را به ذهن متبادر میمعنی پیچیدن است اما در ارتباط با نسبت اهل کفر با ایمان، معنای 

 مثل اهل کفر کاز ایمان نمایند اجتناب حلقه های زلفت از عارض همی تابند سر

 (33: 4933نوایی، ) 

تلمیح از امکانات . از دیگر صنایع معنوی که نوایی ضمن برقراری معادله از آن بهره جسته، تلمیح است  :تلمیح 9-5-0

در اصطالح بدیع آن است که گوینده »کند و ال رساندن تصاویر تخییلی یاری میمعنوی است که شاعر را در به کم

 قهرمانان نام»اغلب (. 923: 4936همایی، )«در ضمن کالم به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی معروف اشاره کند

 دهند؛ بنابراینزیربنای تلمیحات را تشکیل می( 211: 4963زرین کوب،)« اشخاص ،کریم قرآن انبیای نام قومی،

 .تلمیحات ممکن است تاریخی، اساطیری و یا دینی و قرانی باشد

ها وقایع تاریخی دارد که از باب شهرت نیاز به  به تشبیه مرکّب و اسلوب، تلمیح به آیات و داستان ابیات زیر مشبهٌدر 

 :توضیح ندارد

 دگوییا معجز موسی ز ید بیضا بو در کفَش جام هاللی به شفقگون باده

 (439: 4933نوایی، ) 

 بَرِ خورشید ننماید قمر خوب پیشت        ننمود    نکو    یوسف  اگر 

 (32: 4933نوایی، ) 

 خاتم ملک سلیمان ز بر اهرمنان لب نهان کن ز رقیبان که نهان اولی تر

 (264: 4933نوایی، ) 

 عجب گر خورد از مجنون دلسگ لیلی چه       خورد خون من دیوانه رقیب و بحلم           

 (223: 4933نوایی، ) 

در این ابیات یادآوری و بازسازی داستان پیامبرانی چون موسی،یوسف و سلیمان در اندک عبارتی، مفاهیم بسیاری را 

شیوة  دیگری که به ساخت . فرایاد آورده است و داستان مشهور لیلی و مجنون دستمایۀ فانی برای هجو رقیب شده است

کند، بهره گیری از بخشی از عبارات و کلمات قرآنی و یا احادیث و روایات است و در بیت زیر ویر بدیعی تلمیح کمک میتص

 :فانی در دو سوی تشبیه مرکّب، از کلمات قرآنی استفاده کرده و بر زیبایی تصویرش افزوده است
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 تاکچنان که رشتۀ حبل المتین ز رشتۀ  مراست صافی ماء معین ز دردی می

 (221: 4933نوایی، ) 

آن است که در سخن اموری را بیاورند که در معنی با یکدیگر »مراعات نظیر یا تناسب یا م اخات : تناسب 9-5-1

خواه تناسب آنها از جهت مشابهت یا تضمّن و مالزمت ... متناسب باشند، خواه تناسب آنها از جهت همجنس بودن باشد

ت نظیر از لوازم اولیۀ سخن ادبی است؛ یعنی در مکتب قدیم اصل ادب فارسی سخن نظم و صنعت تناسب و مراعا... باشد

 (.233  -233: 4936همایی، )«کند که مابین اجزای کالم تناسب و تقارب وجود داشته باشد نثر وقتی ارزش ادبی پیدا می

ها در سخنانشان  طور روزمره همۀ انسان البته صرفاً قراردادن کلمات متناسب با هم در شعر لطف خاصی ندارد؛ چراکه به

 .شوند گویی می برند و اگر غیر از این باشد دچار پریشان کلمات متناسب را به کار می

توان شمرد که گوینده یا نویسنده مابین چند کلمه و  جمع مابین اشیاء متناسب را وقتی جزو صنعت بدیع می»بنابراین 

که بر ؛ به طوری(233: همان)«ن آنها آن را اختیار کند که با کلمات دیگر متناسب باشدچند چیز مخیر و مختار باشد و از میا

 .زیبایی ساختار تصویری ارائه شده بیفزاید

برد که با واژگان  ای را به کار می ها و تشبیهات مرکب و اسلوب معادله، گاه در یک طرف واژه نوایی در بسیاری  از تمثیل

در معادلۀ . رد و شاید وجود همین تناسب، تشخیص تمثیل و اسلوب را در آن بیت سخت کندطرف دیگر معادله تناسب دا

 :تناسب دارد« اکسون»و « حله»در بیت اوّل با « اطلس»زیر، 

 خوب از حله و اکسون نشود زاهد زشت زال گردون چه کند جلوه گری ز اطلس چرخ

 (413: 4933نوایی، ) 

ها بر زیبایی بیت افزوده  های زیر این تناسب ها و اسلوب معادله مرکّب و تمثیل در دو طرف تشبیهاتبه همین قیاس 

 :است

و «قتل»در طرف دوم اسلوب معادله تناسبی به جا ایجاد کرده و واژة « سپاه»در طرف اوّل با « صف»در این بیت نیز 

 :نیز بر این تناظر افزوده است« مورکشی»

 ز بهر مورکشی حاجت سپاهی نیست به قتل من چه کشد غمزه ات صف مژگان

 (441: 4933نوایی، ) 

در طرف دوم این بیت نمودار « بسوخت»و « شمع»در طرف اوّل و « آتش»تناسب شمع و سوختن نیز با آوردن کلمات 

 :شده است

 شمع را شب بنشاندند و از آن خانه بسوخت شوق در هجر نشد دفع و به دل آتش زد

 (443: 4933نوایی، ) 

 بیتدر 

 به مبتالیی مرغ آب و دانه شد باعث دلم ز خال و رخ او به دام زلف افتاد

 (494: 4933نوایی، ) 

 .در طرف دوم با هم تناسب دارند« مرغ»در طرف اوّل با « دام»

در طرف دوم صنعت بدیعی مراعات نظیر را ایجاد کرده است و بر زیبایی « فرزند»در طرف اوّل با « زاینده»همچنین 

 :ویر ارائه شده افزوده استتص

 بلی ابر بهاری را زگل ها هست فرزندی شود زاینده صد گل دهر را از چشم خونبارم

 (913: 4933نوایی، ) 

 :در طرف دوم« ناوک»و « سنان»در طرف اوّل با « تیر»

 لیک در کشتن کند کار سنانی ناوکی گرچه از طفالنه تیرم زخم بر دل می زند

 (913: 4933نوایی، ) 
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 :در طرف دوم این تشبیه مرکب سبب ایجاد تناظر و تناسب شده است« بیمار»در طرف اوّل با ( به معنی مجروح)«خسته»

 همچو جان کاو شود از پیکر بیمار جدا آن پری پیکر از این خسته جدایی طلبد

 (31: 4933نوایی، ) 

 :در طرف دوم تشبیه مرکب« آتش»در طرف اوّل با « سوخته»

 چو مفلسی که در آتش جگر کباب افکند شق با جگری سوخته بود فانیز ع

 (464: 4933نوایی، ) 

 :در طرف دوم تشبیه مرکب« سوزد»در طرف اوّل با « آتشین»

 چو آن طفلی که سوزد در زمین تافته پایش عرق هرسو دَوَد از آتشین رخسار زیبایش

 (216: 4933نوایی، ) 

-های فانی برای ساختن تصاویر بدیعی در تشبیهات مرکب و اسلوب معادله یا تمثیل، کاربرد واژهبه این ترتیب یکی از شگرد

 .های متناسب و متناظر است و از این شیوه بیشتر از سایر تصاویر بدیعی بهره گرفته است

 صنایع لفظی(ب

روع جناس است و بعضی آن اشتقاق یا اقتضاب از ف»تجنیس یا جناس از صنایع بدیع لفظی است و : اشتقاق  9-5-5

صنعت اشتقاق آن است که در نظم یا نثر الفاظی را بیاورند که حروف . اندرا به نام جناس اشتقاق داخل انواع تجنیس شمرده

 :اشتقاق دارند« حرم»و « محرم»در اسلوب زیر، (. 64: 4936همایی، )«ها متجانس و به یکدیگر شبیه باشدآن

 هر آن کو محرم دل گشت ناید از حرم بیرون رون کی روم از دیربه وصلم مغبچه بنواخت، بی

 (263: 4933نوایی، ) 

است، با استفادة شاعر از « مغبچه»مفهوم کلی این بیت که تا حد زیادی تحت تاثیر عناصر خاص شعری حافظ چون 

 . های دیر و محرم و حرم، خوش افتاده استصنعت اشتقاق و در کنار آن تناسب واژه

 :اند از یک کلمه ترکیب یافته« رنگین»و « رنگ»اسلوب زیر هم، در 

 آید بهارسیل رنگین می شود هرگه که می عارضت چون پیش آمد، شد سرشکم رنگ خون

 (433: 4933نوایی، ) 

ش کالم گویند آن است که شاعر یا نویسنده به قصد آرای اعنات که آن را لزوم ماالیلزم و التزام نیز می»: التزام 9-5-3

همان است که امروز از آن (. 31: 4936همایی، )«ای را ملتزم شود که در اصل الزم نباشد یا هنرنمایی آوردن حرفی یا کلمه

یک حرف به تعدد و تکرار در یک  –و گاه ناآگاهانۀ  –کاربرد آگاهانه »: شود یاد و این گونه تعریف می« واج آرایی»با تعبیر 

و مصوت « ب»و « ت»، «ر»های  در تشبیه مرکب زیر واج(. 361: 4933خرمشاهی، )«بیت استجمله یا یک مصراع یا یک 

 :تکرار چشمگیری دارند« آ»

 چند در ضعف خمار از بهر می تابم دهی تابند آن را بهر لعل راست چون تاری که می

 (913: 4933نوایی، ) 

 :در بیت زیر« ز»و « ن»، «ق»های  و واج

 نشد ز دیده برون نقش خال او هرگز ت نقطه گاه رقمچنان که الزم بحر اس

 (433: 4933نوایی، ) 

 :در بیت زیر« خ»و « ز»، «م»های  و واج

 لبش را چون که ریزد از رخش خوی به می ماند که ممزوج از گالبست

 (941: 4933نوایی، ) 

 : در این اسلوب« ش»و « چ»، «ع»های  و واج

 گریۀ روز وصال آرد به غمناکان طرب نیباعث عیش هرچ از درد دارد چاش
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 (33: 4933نوایی، ) 

 :در این بیت« خ»و « م»واج 

 بهر سرپوش خم می خشت محرابم دهی خال ابرو مرهم زخم دل مستم کنی

 (913: 4933نوایی، ) 

 :در اسلوب زیر ترکیب آوای زیبایی ایجاد کرده است« آ»و مصوت « ر»و « ب»های  و واج

 مزج آب آری فزون سازد نشاط اندر شراب لبت بیش آردم در دل طربقطرة خوی بر 

 (33: 4933نوایی، ) 

 :گیرینتیجه

های شعر سبک  رغم آنکه اسلوب معادله، با تعاریفی که ارائه شد و با حدود و ضوابطی که برای آن تعیین گردید، از ویژگی علی

بایست ابیات قابل توجهی به عنوان  زیسته، ظاهراً نمی از آن دوره میهندی است؛ با توجه به این که امیرعلیشیر نوایی  پیش 

توان دریافت که وی هم اسلوب معادله را به  اسلوب معادله داشته باشد؛ اما با توجه به ابیاتی که از دیوان وی نقل شد می

رد، تا جای ممکن شبیه به اسلوب ب خوبی در بعضی ابیات برقرار کرده و هم تالش کرده تمثیل و تشبیه مرکبی که به کار می

 .معادله شود

های اصلی شعر وی دانست؛ اما  توان آن را از شاخصهالبته بسامد این ابیات در شعر نوایی به اندازة شعرای هندی نیست و نمی

رسی های خاص فانی در حین ساخت تشبیهات مرکب و اسلوب معادالت به منظور برجسته کردن ابیات قابل توجه و برشیوه

 .است

نوایی گاه در طرفین معادله و تشبیه مرکب از استفهام و استفهام انکاری استفاده کرده، گاه یک طرف معادله را به صورت امر 

به ذکر  و یا نهی آورده است و گاه یک طرف معادله را منفی و طرف دیگر را مثبت بیان کرده و گاه برای یک مشبه دو مشبهٌ

 .افزوده و هم تأثیر آن را که همانا تشخیص مشابهت بین طرفین معادله است، بیشتر شده است کرده که هم بر تنوع کار

که خود یکی از صنایع ادبی است، صنایع دیگر چون جناس، اعنات، تشبیه، استعاره، ( تمثیل)عالوه بر آن، در درون معادله

البته وجود این صنایع در برخی موارد . شعرش افزوده است مراعات نظیر، ایهام تناسب و تلمیح را نیز به کار برده و بر زیبایی

هم سبب شده تا تشخیص تشبیه مرکب یا اسلوب معادله در نخستین نگاه قابل تشخیص نباشد و بدین ترتیب نیاز به نگاه 

 .ژرف و عمیق تری دارد

 :مآخذ

 مرکز نشر دانشگاهی: معانی و بیان، چاپ هشتم، تهران(. 4936)تجلیل، جلیل -
بررسی تأثیر میراث فکری عطار )عطار نیشابوری و میراث فکری وی در آسیای مرکزی، (4931)ابراهیم،  ،یارخدا -

، نشریۀ ادبیات تطبیقی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، (نیشابوری در ازبکستان با تکیه بر اثار امیر علیشیر نوایی

 .31تان، تابس1دانشگاه باهنر کرمان،دورة جدید، سال دوم، شمارة 

 انتشارات علمی و فرهنگی: حافظ نامه، چاپ هفتم، تهران(. 4933)خرمشاهی، بهاءالدین -

 .نوین :تهران ،فارسی شعر در سیری(. 4963)کوب، عبدالحسین زرّین -

 انتشارات آگاه : شاعر آینه ها، چاپ دوم، تهران(. 4966)شفیعی کدکنی، محمدرضا -

 انتشارات آگاه: صور خیال در شعر فارسی، چاپ هشتم، تهران(. 4931)اااااااااااااااااااااااااااااااا   -

 فردوس : بیان، تهران( 4933)شمیسا، سیروس -

 فردوس: سبک شناسی شعر، تهران( 4933)ااااااااااااااااااا  -

 شرکت مولفان و مترجمان ایران: تاریخ ادبیات در ایران، جلد سوم، تهران( 4962)صفا، ذبیح اهلل،  -

 تاریخ ادبیات در ایران، جلد چهارم،چاپ سوم،انتشارات فردوسی،تهران(4961)اااا،ااااااااااااااا -
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، مناسبات امیر علیشیر با سه تن از نخبگان فرهنگی همعصرش، (4933)؛ حسینی، سیده مرضیه،...محمدی، ذکرا -

 .93تا 29، صص33، پاییز و زمستان (دانشگاه لرستان)مجلۀ علمی تخصصی تاریخ ایران و اسالم 

، دیوان، به سعی و اهتمام دکتر رکن الدّین همایون فرخ، انتشارات اساطیر، «فانی»ایی، امیر نظام الدّین علیشیر نو -

 ، تهران4933

 نشر هما: فنون بالغت و صناعات ادبی، چاپ سیزدهم، تهران( 4936)همایی، جالل الدین -
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 مولوی از منظری دیگر
 (معنوینقدی بر گفتار و کردار مولوی در مثنوی )

 (نویسنده مسئول)سیدمحمد حجازی فرد 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 دکتر نصراله امامی

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران

 چکیده

متن  مطالعه، نقد و تفسیر یک جانبه و متعصبانه متون ادبی، عرفانی و تاریخی، به یقین، هیچ گاه نمی تواند ما را در فهم دقیق

انگاری صاحبان  پنداری و اسطوره به رد و تکفیر و انکار، و یا بت یاری رساند؛ چرا که چنین رویکرد ناصوابی، در نهایت منجر

مثنوی معنوی یکی از جمله متن های کم نظیر تعلیمی ا عرفانی است که راوی آن نیز از حیث تجربه . متون مذکور می گردد

گروهی از منتقدان بر آنند که مثنوی، قرآن عجم است و در مقابل، گروهی . صدر می نشیند های حکمی، کالمی و عرفانی، در

واقعیت این است که جهد هر دو نحله، بی توفیق بوده است؛ به . پندارند ولوی و آثارش را ناپاک و مضلّ میدیگر، به یکباره م

در این . ها و مصنوعات بشریاند همچون سایر انسانتهاین معنا که جالل الدین رومی و مأثورات وی، نشیب و فرازهایی داش

مقاله، سعی شده است ضمن مطالعه انتقادی و بررسی برخی مواضع موالنا در مثنوی، این نکته، آشکار گردد که نزاع و ستیز 

تعامل با پیرامون، های رفتاری وی در شرایط خاص احوال درونی موالنا ا به مثابه انسانی در کل اجتماع ا و در نتیجه تناقض

 .کندخ لق و طبع عارفی چون او را نیز دستخوش رکود و تغییر می

 .قد گفتار، نقد کردار، احوال انسانمولوی، مثنوی، ن :هاواژهکلید

 مقدمه

 بنا بر رسم غالب و رویکرد متعارف در حوزه نقد، بررسی انتقادی آثار و احوال بزرگان تاریخ فرهنگ و اندیشه ایران،     

علت این امر البته ریشه در فرهنگ . ای است که اغلب مسکوت مانده و یا چندان رغبتی به طرح آن دیده نشده است مسئله

قومی و مذهبی ایرانیان دارد؛ به نحوی که انتقاد و پرسش از نخبگان هر نحله را به ناروا بی ادبی به ساحت و شخصیت آنان 

ی رومی، یکی از جمله این نهنگان اقیانوس عرفان و ادبیات است که ارتفاع اندیشه و موالنا جالل الدین محمد بلخ. می دانند

و لذا همین رویکرد نادرست سبب شده تا افرادی . سبک سلوکش مانع نقد صحیح احوال و آثار وی در طی دوران گردیده است

ردازند که یا بدیهی اند و یا محصول هم که شهامت و جسارت چنین نقدهایی را پیدا کرده اند به مسائل و موضوعاتی بپ

 .      معتنابهی ندارند
تردیدی نیست که در تاریخ ادبیات ایران و شاید جهان، جالل الدین محمد بلخی مشهور به مولوی شخصیتی با مقام و      

دان بسیاری مورد شرح و منزلتی ویژه و غیر قابل انکار است؛ و برای همین است که آثار ایشان همواره از جانب شارحان و ناق

نگاهی مختصر به کتابشناسی مولوی م یّد این مطلب است و از این دریچه می توان به این راز آگاه شد . نقد واقع شده است

که این عارف شاعر در واقع به لحاظ تفکر پر دامنه و عمیقی که داشته، متصل به سرچشمه ای بوده که مدام از آن، مست و 

 :ی شده استسیراب و سرخوش م
 متصل چون شد دلت با آن عدن                هین بگو مهراس از خالی شدن                       
 امر قل زین آمدش، کای راستین                   کم نخواهد شد بگو دریاست این                            

 (3/9433: 4931مثنوی معنوی، ) 
حریرهای موالنا، دیوان کبیر و مثنوی معنوی به دلیل اشتمال این دو، بر مجموعه ای وسیع از معارف، از میان تقریرها و ت     

بیشتر مورد تورق و تحقیق واقع گشته اند ضمن اینکه دیوان شمس و غزلیات و رباعیات مندرج در آن اغلب محصول کنش ها 

 .تعبیر امروزین، سوررئالیستی داردو هیجان های روحی شاعر است و زبان و ساختاری دیگرگونه و به 
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در بسیاری از غزل های مولوی برخالف زمینه کلی و عمومی مثنوی او که غالبا آگاهی و هوشیاری بر آن حاکم است و جهت »

گیری پیام به سوی مخاطب است و به همین سبب نقش تعلیمی زبان در آن برجسته می گردد و وظیفه زبان بر پایه معنی 

ان و ابزار انتقال معنی بودن آن استوار می گردد، تاکید و جهت گیری پیام بر من گوینده یعنی فرستنده پیام است دار بودن زب

 (39: 4931پورنامداریان، )«.که به همین سبب نقش عاطفی زبان برجسته می شود
 :باره می نویسد قدمعلی سرامی در این

به زبان اصطالح . های بی خویشتنی سروده است ، دیوان کبیر را در لحظهاین همه نوشتم و خواندی تا بدانیم که جالل الدین»

اندرون او صیقل صورتگران چینی . باید بگویم وی را از دیدگاه شیوه آفرینش شعر، سر شاعران سوررئالیست عالم باید شمرد

 (63: 4933سرامی، )«.آید یها و نقش و نگارهای نقاشان رومی آراسته م است که به مجرد برداشتن حجاب به همه زیبایی
زرین کوب ماجرای . اما مثنوی که داستان سرایش و خلق آن از لون دیگری است، باید به گونه ای دیگر نقد و تفسیر شود

 : خلق مثنوی را به خواهش حسام الدین چلبی اینگونه بیان می کند
یاران وفادار موالنا نظم مثنوی را در شیوه الهی نامه در این احوال بود که حسام الدین چلبی کاتب و جامع اشعار و سرحلقه »

سنایی و مثنویات عطار از وی درخواست و این درخواست که ترجمان نیاز و تقاضای یاران نیز بود با ذوق و حال موالنا موافق 

 (213: 4939زرین کوب، )«.افتاد
م دفترها ا به جز دفتر اول ا در حق حسام الدین چلبی اشارات مکرر و ستایش های مبالغه آمیز مولوی که در ابتدای تما     

بیان می شود، راه روشن و همواری است برای اثبات و پذیرش این فرضیه که مثنوی بنا به ضرورتی که احساس می شده، 

عر چنین اثری اگرچه در مسیر صعب و دشوارش، گاه با کمترین بهانه ای، شا. درخواست و سپس امال و انشا گردیده است

عارف و عاشق اش را به یاد محبوب و ماجرای جدایی و فراق می اندازد و سخت رنگ و بوی غزل و تغزل به خود می گیرد اما 

نباید فراموش کرد که مثنوی، غزل نیست و نباید فراموش کرد که این اثر، مخاطبانی داشته است که در هر سطح از استعداد 

منتظر دریافت تعالیم عرفانی و اخالقی با زبانی روشن در قالب حکایات در حلقه ی  و تربیت فردی و اجتماعی که بوده اند

و موالنا نیز نیک می دانسته که وقتی مثنوی می گوید اگرچه گاه گاه تی  پرشرار شمس عنان اختیار . درس موالنا نشسته اند

 .او را پاره می کند، لیکن هدفش تعلم، تنبه و تربیت است
وسواس و حساسیتی از نظر موازین زیبایی شناختی زبان سروده است و هدف او القا وانتقال   نوی را بدون هیچموالنا، مث     

ما به عنوان مخاطبی که پس از چند سده میراث دار این اثر سترگ معنوی . مفاهیم ذهنی خویش به مخاطبان بوده است

به یقین . ح و تنقیح جزئیات صوری و ظاهری آن کنیممان را صرف تدقیق در تصحی هستیم، حیف است که تمام هم و غم

مثنوی به اعتبار مفاهیم معرفتی گسترده خویش برای ما ارزشمند است، بنابراین پژوهش در مباحث گوناگون آن، از مته به 

 (436: 4933سرامی، . ک.ر. )تر خواهد بود های فاضل مآبانه بسی بایسته خشخاش گذاردن
شرایط خاص و منطقی حاکم بر حلقه درس و سرایش مثنوی جای شگفتی نیست اگر از زبان و ذهن  در چنین بستری، با     

مولوی به عنوان یک انسان ا با تمام حاالت و ویژگی های بشری ا نقیضه هایی تراوش کند و جمع صحابه و پیروان اغلب 

ها، سینه به سینه این گفته ها را بپرورند و  متعصب او هم این مقاالت را بپذیرند و همچون کالمی مطلق بپندارند و قرن

 .بپراکنند
این مقاله بر آن است تا به استناد برخی تعابیر و ابیات مثنوی نشان دهد که مولوی نیز همانند سایر آدمیان ا البته در      

گاهی دچار حب و بغض  مرتبه و منزلتی که قرار داشته و با درک روشنفکرانه اش از هستی ا حاالت روحی متفاوت داشته و

 :همانگونه که خود شاعر در بیان حاالت خویش در مثنوی می گوید. هایی می شده که طبیعی ذات هر انسانی است
 هست احوالم خالف همدگر        هر یکی با هم مخالف در اثر

 چونکه هر دم راه خود را می زنم         با دگر کس سازگاری چون کنم؟
 الم ببین           هر یکی با دیگری در جنگ و کین  موج لشکرهای احو   

 (6/39: 4931مثنوی معنوی، ) 
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 پیشینه پژوهش

در مورد نقد مثنوی و پیشینه پژوهشی از این دست تا جایی که نگارنده دریافت کرده است دو کتاب مستقل به طبع      

هر چه بوده در مطاوی کتب نقد و تفسیر و تشریح آرای  رسیده که در ادامه، ذکر آن ها خواهد رفت و غیر از این دو تألیف

مانند آنچه که در شرح مثنوی . موالنا مذکور افتاده که از زوایای متفاوت و با رویکردهای مختلف به آن پرداخته شده است

 .محمدتقی جعفری آمده یا در برخی کتاب های زرین کوب مثل سر نی و یا بحر در کوزه
است  "حقیقه العرفان"تألیفاتی که معموالً با رویکرد انتقادی در خصوص مثنوی نگارش شده یکی کتاب  در میان مجموعه     

سید جواد مدرسی که شامل ... تألیف آیت ا "نقدی بر مثنوی"و دیگری کتاب ( عالمه برقعی)تألیف سید ابوالفضل ابن الرضا 

ست که رساله ای حدوداً پنجاه صفحه ای است به قلم دو بخش است که بخش اول آن در واقع بسط و تفصیل بخش دوم ا

 .اکبر مصالیی یزدی از شاگردان شیخ مرتضی انصاری میرزا علی... آیت ا
م لف کتاب اول با نگاهی جزم اندیشانه، سراسر تاریخ عرفان و تصوف را یکسره مورد نقد یکسویه و نکوهش غیر منصفانه      

کشد که از حسن بصری و معروف کرخی گرفته تا ابوحامد محمد  می  ن تیز و بی محابا برقرار می دهد و تی  نقد خود را چنا

غزالی و عطار نیشابوری و ابن عربی و مولوی، همه را به شکلی بی رحمانه گردن می زند و در این قضاوت ها و صدور احکام، 

هر »: اب و در رد تصوف و صوفیه می نویسددر ابتدای کت "حقیقه العرفان"م لف . کمترین تردیدی به خود راه نمی دهد

مذهب و مسلکی که خود را به اسالم می بندد باید مدرکی از قرآن و یا اقال از حدیث دلیلی بر آن باشد ولی یک آیه قرآن و 

 (6: ابوالفضل ابن الرضا، بی تا)«چگونه صوفیگری را مغز قرآن می شمرند؟. یک حدیث وارد نشده که بروید صوفی شوید
بعد از آن با بیان دیدگاه برخی از حکما و فقهای ادوار مختلف در تکفیر تصوف و صوفیه، شخصیت هایی مانند ابوحامد  و

غزالی، ابن عربی و عطار را مورد نقد و نکوهش قرار می دهد و نوبت که به مولوی می رسد اگرچه با تیتری احتیاط آمیز می 

 -اما فصلی مشبع و فربه تر را ( 449: همان)« فته ایم تا باعث رنجش دیگران نشودما درباره مولوی از خود چیزی نگ»: نویسد

ابوالفضل ابن . ک.ر. )به او اختصاص می دهد و به قضاوت هایی تند در باب مولوی و مثنوی می پردازد -نسبت به دیگران 

 (412-449: الرضا، بی تا
در مورد مثنوی و سراینده آن متفاوت است و م لف کتاب تمام سعی البته وضعیت داوری ها  "نقدی بر مثنوی"در کتاب      

مولف پیشگفتار کتاب مذکور، مولوی را مردی درس خوانده، . خود را مصروف داشته تا نقدی مستدل و علمی را به کار بندد

د است که مثنوی مطالب و معتق -بر خالف مولف حقیقه العرفان  -اشعر شعرا و دارای مهارت وافی در ادای مفاهیم می داند و 

 (42: 4933مدرسی، . ک.ر. )مضمون های مثبت و سازنده هم دارد
آنچه در این مقاله مطمح نظر نگارنده است بحث پیرامون ابیات و مواضعی از مثنوی است که در آن ها، خالق اثر، گاه      

ن نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار است که داوری البته یادآوری ای. ناقض و نافی اندیشه های غالب و فراگیر خویش می شود

تعلیمی و متفاوت است از این  -نگارنده در مواجهه با مثنوی و موالنا، متشابه است با داوری اغلب مخاطبان این متن عرفانی 

 .دی خالقیت، نبوغ فوق العاده و هنرنمایی کم نظیر صاحب مثنوی نگرد حیث که تالش می کند تا مسحور و شیفته

 هتک معتزله و یهود

از نظرگاه تاریخی و تحقیقی مسلم است که موالنا به لحاظ مذهب فقهی، سنی حنفی است چرا که در چنین بستری      

و افرادی که به جای بهره . پرورش یافته و محیط خانوادگی و اجتماعی وی در آن زمان این وضعیت را ایجاب می کرده است

آثار موالنا تمام سعی و همت خویش را مصروف می دارند تا تشیع موالنا را اثبات کنند البته جد و برداری از معارف مثنوی و 

 .جهدی غیر عالمانه و متعصبانه ورزیده اند
موالنا در خانواده ای حنفی مذهب زاده شد و اصوال همه اجداد و نیاکانش بر مذهب اهل سنت بوده اند و طبعا پرورش و »

خود او نیز فقیه و مفتی حنفیان بود چندانکه نام او چندین بار در مقامات و . ان محیطی صورت گرفته استریعان او نیز در چن

بنابراین کسانی که . مهجر و مقام او قونیه و قونویان نیز اغلب بر این آیین بوده اند. طبقات فقهای حنفیه مذکور افتاده است

د زحمتی غیر ضرور و الیعنی متحمل شده اند چون خود موالنا در هیچ جا کوشیده اند تسنن او را به طرق مختلف اثبات کنن
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و جز آن هیچ یک از اهل تحقیق نیز این ادعا را حتی در حد حدس و . دعوی دیگری نداشته است که اثبات خالفش الزم آید

 (331: 4936زمانی، )«.گمان هم مطرح نکرده اند تا نیازی به رد آن افتد
کالمی موالنا نیز، بسیار گفته اند و مطالب در خوری نگاشته اند و اکثر شارحان و مفسران، وی را اشعری  ی مذهب درباره     

 .مذهب و قلیلی نظیر عبدالحسین زرین کوب وی را پیرو مذهب ماتریدی دانسته اند 
اهل کالم تقید و عالقه ای نشان در بین آنچه موالنا از مقوله عقاید بر سبیل مبانی شریعت تقریر می کند با آنکه به قواعد »

معهذا چون . نمی دهد، اقوالش با تعالیم ماتریدی و نسفی بیشتر تجانس دارد تا با آنچه در کالم اشعری و باقالنی آمده است

بین ماتریدیه و اشاعره هم در واقع جز در پاره ای جزئیات، که آن نیز به مناظرات اهل کالم اختصاص دارد، اختالف عمده ای 

 (634: 4933زرین کوب، .)نیست؛ آنچه را در مثنوی در زمینه عقاید می آید می توان ترجمان عقاید متشرعه اهل سنت خواند
نیز بر این نکته که  "موالنا، دیروز تا امروز شرق تا غرب"فرانکلین دین لوئیس شرق شناس و عرفان پژوه امریکایی در کتاب 

 :د می کند و می نویسدمولوی مذهب کالمی ماتریدی دارد تاکی
شیوه تفکر موالنا جالل الدین خاصه نگرشش نسبت به منطق و خرد شاید از دستورهای فقهی قاضی و متکلم دیگر حنفی »

 (4931:29لوئیس، )«.یعنی ماتریدی که در ناحیه سمرقند می زیست تاثیر شدید پذیرفته باشد
ب عارفان و صوفیانی چون مولوی باید جانب احتیاط را رعایت کرد البته به نظر می رسد هنگام بحث و مداقه پیرامون مذه

 :   چرا که به تعبیر خود وی
 هر کسی از ظن خود شد یار من                 وز درون من نجست اسرار من                          

 (4/6: 4931مثنوی معنوی،)
الصوفی ال مذهب ». ی بودن اهل عرفان و تصوف نیز آمده استهمانگونه که در برخی کتب صوفیه نیز اشاراتی به فرامذهب

 (299: 4916گنابادی، )«له
مولوی به هستی به دست می آید احترام و تواضع وی نسبت به ادیان و مذاهب   باری، از مجموع آنچه که از نگاه عاشقانه     

های نادرست انسان ها از دین و کج فهمی های مالی رومی عمده اختالف میان دینداران را ناشی از برداشت . مختلف است

 .افراد می داند
 از نظرگاه است ای مغز وجود                   اختالف م من و گبر و یهود

 (9/4233: 4931مثنوی معنوی،)
 .بر این اساس اعتقاد موالنا در مورد وحدت و یگانگی ذاتی ادیان آشکار است

 صد جهت را قصد جز محراب نیست             صد کتاب ار هست، جز یک باب نیست    
 این طرق را مخلصش یک خانه است                   این هزاران سنبل از یک دانه است

 (6/9663: 4931همان، )
 :به این ویژگی پدر اشاراتی دارد "ابتدا نامه"سلطان ولد ا پسر موالنا ا نیز در 

 ملتی بر او عاشقاهل هر مذهبی بر او صادق          قوم هر 
 کرده او را مسیحیان محمود                    دیده او را جهود خوب چو هود
 عیسوی گفته اوست عیسی ما             موسوی گفته اوست موسی ما 
 (426: 4933سلطان ولد، )          

گر آن مرد عاشق و عارف نیست بلکه همچون اما در پاره ای از مواضع مثنوی، ابیاتی ذیل حکایاتی آمده که در آنها مولوی، دی

 .متکلمی متعصب به مخالفان مکتب و مذهب خود، خرده می گیرد و آنان را سخره حس و جاهل می پندارد
 چشم حس را هست مذهب اعتزال            دیده عقل است سنی در وصال
 سخره حس اند اهل اعتزال                 خویش را سنی نماید از ضالل

 ر که در حس ماند او معتزلیست                  گرچه گوید سنیم از جاهلیست     ه
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 (2/64: 4931مثنوی معنوی، )
 این بود تاویل اهل اعتزال               وان آنکس کو ندارد نور حال       
 (9/423: 4931همان، )

در مثنوی که به پاره ای از اصول عقاید یا فروع ... عقاید اهل اعتزال هم در مثنوی مکرر مورد بحث و نقد واقع شده است»

اشارت رفته است عقاید و آراء آنها همواره همچون تعالیم فالسفه و زنادقه تلقی می شود و به شدت رد و [ معتزله]اقوال آنها 

ه در حاکمیت عقل و در نزد موالنا آنچه معتزله را مخصوصا در خور نکوهش می کند توافق آنهاست با فالسف... نفی می گردد

 (113: 4933زرین کوب، )« .حس
واضح است که سراینده و خالق مثنوی به هیچ روی موافق این فرقه کالمی نبوده و به رغم این تعبیر مدرن و شگرف خویش 

 :که می گوید
 آنکه گوید جمله حق اند احمقی است            وانکه گوید جمله باطل آن شقی است

 (2/2312: 4931مثنوی معنوی، )
 .هر کجا فرصت و زمینه ای یافته، نیک به آرا و عقاید معتزله تاخته و پیروان این نحله را مورد نقد و نکوهش قرار داده است

 اختالف عقلها در اصل بود         بر وفاق سنیان باید شنود
 بر خالف قول اهل اعتزال            که عقول از اصل دارند اعتدال

 م بیش و کم کند            تا یکی را از یکی اعلم کندتجربه و تعلی
 باطل است این زانکه رای کودکی            که ندارد تجربه در مسلکی

 بر دمید اندیشه ای زان طفل خرد                پیر با صد تجربه بویی نبرد  
 (9/4319: 4931همان، )

واکنشی که مولوی در قونیه . موالنا بجز معتزله دامن یهودیان را نیز می گیرد البته این گونه برخورد و داوری غیر منصفانه     

نسبت به پیروان و قوم یهود دارد در سراسر مثنوی و حتی دیوان کبیر رخ نموده  –که مجاور سرزمین های مسیحیان بوده  –

حسی که . مواجهه با یهودیان احساس کرد در ابیات زیر از مثنوی و دیوان، می توان رگه هایی از نفرت و تقابل را در. است

 .مغایر با آموزه های عمده موالناست
 آن جهود سگ ببین چه رای کرد        پهلوی آتش بتی بر پای کرد

 (4/363: 4931همان، )
 تنگ و تاریک است چون جان جهود           بی نوا از ذوق سلطان ودود

 (2/9491: 4931همان، )
 شد              او جهودانه بماند از رشدهر ضریری کز مسیحی سرک

 (6/1443: 4931همان، )
در دیوان شمس و غزلیات شورانگیز موالنا نیز به موضع گیری هایی از این دست نسبت به یهود بر می خوریم که محل تامل 

 .است
 نور احمد نهلد گبر و جهودی به جهان              سایه دولت او بر همگان تابان باد
 (293: 4931ان، هم)

 ای دل خسته هان و هان تا نرمی ز سرخوشان            یا نکشی ز عاشقان ورنه جهود و مرتدی
 (363: 4931همان، )

 پاسخ جدلی یا پاسخ اقناعی؟



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

611 
 

نقل « و دیدن او، کرامات عمر( رض)آمدن رسول روم تا امیرالم منین »در دفتر اول مثنوی معنوی حکایتی ذیل عنوان      

.. .که متضمن پاره ای مباحث مهم پیرامون مسئله روح و جان، تفاوت جبر و مقام معیت، جبر عامه و جبر خاصه، وحی و شده

 .است
 تا عمر آمد ز قیصر یک رسول               در مدینه از بیابان نغول                                 

 رخت را آنجا کشم گفت کو قصر خلیفه ای حشم              تا من اسب و
 (4/4934: 4931مثنوی معنوی، )

وی . ی امپراطور روم از عمر پرسش مهم و قابل توجهی را مطرح می کند آن فرستاده  پس از نضج روایت و در ادامه     

 پرسد که روح الهی و جان قدسی که مسکن در جوار قرب حق داشته، چرا و به چه علت هبوط کرده و به عالم محسوساتمی

 و ماده نزول کرده است؟
 گفت یا عمر چه حکمت بود و سرّ          حبس آن صافی در این جای کدر                    
 آب صافی در گلی پنهان شده               جان صافی بسته ابدان شده                     

 (4/4346: 4931همان، )
مه روایت از زبان عمر به رسول روم ارائه می کند به هیچ روی پاسخی روشن و پاسخی که موالنا از این لحظه به بعد و در ادا

 .درخور چنان پرسشی نیست
 گفت تو بحثی شگرفی می کنی                    معنئی را بند حرفی می کنی                   

 ده ای تو باد را   حبس کردی معنی آزاد را                  بند حرفی کر                         
 (4/4343: 4931همان، )

ی جوابی مستدل و مستوفی در صورت  اول ارائه. به نظر می رسد دو راه منطقی برای مواجهه با چنین پرسش هایی وجود دارد

 .امکان و در غیر این صورت، فروتنی کردن و ندای الأدری سر دادن
تبادر می شود این است که موالنا از زبان شخصیت داستان ا عمر ا به جای آنچه که از ابیات فوق در این روایت به ذهن م     

پاسخی منطقی و قانع کننده به س ال پیک قیصر، به شکلی از زیر بار سوال شانه خالی می کند و با وی مجادله می کند که 

آییم و درس به مدرسه می اساساً چه جای چنین پرسشی است؟ درست مثل اینکه شاگردی از آموزگارش بپرسد ما برای چه

 !کسی سوال دیگری ندارد؟: می خوانیم و معلم در پاسخ بگوید
 

 تعلیم، غایت رسالت مثنوی

به یقین می توان گفت که سرایش و خلق مثنوی، هرگز برای تفنّن نبوده و هدف خالق آن و حتی مخاطبان و مریدان      

مثنوی کتابی تعلیمی و بسیار جدی است که . ی سلوک نبوده استمولوی چیزی جز گفتن و فراگرفتن درس معرفت و مباد

نمی توان آن را از حیث شیوه بیان و هدف سراینده با دواوین دیگر شعرا مثل دیوان حافظ یا شاهنامه حکیم توس مقایسه 

ه لحاظ وضعیت خاصی که مثنوی معنوی مولوی اگرچه ظاهراً در ابتدا براساس الگویی از الهی نامه سنایی آغاز شده اما ب. کرد

در حلقه درس مثنوی بر مبنای احوال موالنا و مخاطبانش حاکم می شده است این کتاب صورت و معنایی خاص چنان فضایی 

 (213: 4939زرین کوب، . ک.ر. )پیدا کرده به طوری که حتی با آثار دیگر خود موالنا هم قابل مقایسه نیست
ی هر بحثی را که در دست گرفته است  در توی مثنوی نشان می دهد که موالنا سر رشتهپاره ها و حکایات مسلسل و تو      

بر اساس حاالت روحی حاکم بر فضای درس و مریدان، آن را به پیش می برده و چه بسا در حین گفتار و بحث موالنا، 

حکایتی ذیل حکایتی دیگر ذکر کند شرایطی ایجاب می کرده که وی ناچار می شده موضوع را به موضوعی دیگر تغییر دهد یا 

ابیات آغارین دفتر پنجم مصداق و م ید . و حتی بعضاً بر اساس نوع مخاطبان موالنا، نوع گفتار وی نیز متفاوت می شده است

 .این مطلب است
 گر نبودی خلق محجوب و کثیف              ور نبودی حلق ها تنگ و ضعیف
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 غیر این منطق لبی بگشادمی        در مدیحت داد معنی دادمی          
 لیک لقمه باز آن صعوه نیست                 چاره اکنون آب و روغن کردنی ست

 (3-3/9: 4931مثنوی معنوی، )
بنابراین پیش می آمده که در حین سرایش ابیات، پرسشی یا خواسته ای از مخاطبی طرح می شده و موالنا به آن پاسخ می  

 .داده است
 مرد و زن را مخلصی                      باز می جوید درون مخلصی ماجرای

 (4/2646: 4931همان، )
قصه خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر »قصه ای در دفتر اول مثنوی نقل شده ذیل عنوان      

. را نقل و مورد بحث قرار می دهد... روابط زن و مرد و که طی آن موالنا موضوعات متفاوتی از قبیل توکل، فقر،« خود نداشت

ی سخن از دست  این حکایت از جمله حکایاتی است که بارها و بارها در آن داستانی در داستان دیگر ذکر می شود و سر رشته

 . خواننده خارج می گردد
و مولوی قصد نتیجه گیری از آن را دارد کوتاه سخن آن که، وقتی قصه خلیفه و مرد اعرابی به پایان خود نزدیک می شود 

 :گویدمی
 هم عرب ما هم سبو ما هم ملک                   جمله ما یوفک عنه من أفک

 عقل را شو دان و زن را حرص و طمع          این دو ظلمانی و منکر، عقل شمع
 (     4/2312: 4931همان، )

مجلس س الی از مولوی می پرسد به این مضمون که چگونه عقل روشنگر در اینجا به نظر می رسد که شخصی از حاضران در 

 در کنار نفس مکدر نشسته و این دو ضد چرا و چگونه با هم جمع شده اند؟
 :و موالنا در جواب می گوید

 بشنو اکنون اصل انکار از چه خاست          زانکه کل را گونه گونه جزوهاست
 (4/2311: 4931همان، )

 جزوها نسبت به کل            نی چو بوی گل که باشد جزو گلجز و کل نی 
 لطف سبزه جزو لطف گل بود                بانگ قمری جزو آن بلبل بود

 (4/2316: 4931همان، )        
طرز پس از سه بیت فوق که در واقع پاسخی بودند برای س الی مقدّر یا پرسشی که از جانب مریدی مطرح شده بود، مولوی به 

 :غیرمنتظره ای می گوید
 گر شوم مشغول اشکال و جواب            تشنگان را کی توانم داد آب؟

 (4/2313: 4931همان، )
بیت فوق از جهات مختلف قابل تأمل است؛ اول اینکه همانطور که پیش از این ذکر شد مثنوی کتابی تعلیمی و برای      

و طبیعی چنین فضایی است و مگر می شود در کالس درس پرسشی نباشد و  تدریس و تعلّم است و اشکال و جواب، ذاتی

خواهد سیراب کند همان کسانی می –به تعبیر خودش  –اشکالی بر مسئله ای وارد نگردد؟ دوم اینکه تشنگانی را که مولوی 

 .شبهات ایشان را مرتفع سازدهستند که در محضر او یا کتاب او نشسته اند و وی آمده تا مشغول اشکال و جواب آنان شود و 
سازد مشابه همین واکنش مولوی نسبت به سوال مریدان که نقش تعلیمی و اساس نظم و خلق مثنوی را خدشه دار می     

و ال "آنجا که مریدی از مریدان، سوالی در باب حدیث نبوی . در دفتر سوم و در میانه داستان فیل و تاریکی نیز دیده می شود

در اینجا نص مثنوی بر این نکته اذعان دارد که فضای درس (. 914: 4933زمانی، . ک.ر)می پرسد "بعد االسالم رضا بالکفر

 .گاهی شکل پرسش و پاسخ میان مولوی و مریدان به خود می گرفته است
 دی سوالی کرد سایل مر مرا             زانکه عاشق بود او بر ماجرا
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 این پیمبر گفت و گفت اوست مهر    گفت نکته الرضا بالکفر کفر      
 (9/4962: 4931مثنوی معنوی،)

ایستد و و باز معلم و استاد این مکتب پس از چند بیتی که به پاسخ گویی مجمل می پردازد از ادامه توضیح خویش باز می

 :می گوید
 گر گشایم بحث این را من بساز              تا سوال و تا جواب آید دراز

 شق از من می رود              نقش خدمت نقش دیگر می شودذوق نکته ع
 (9/4933: 4931همان،)  

 :که این نوع تعامل با شاگردان و مریدان تشنه معرفت، منافی رسالت مَدْرسی مثنوی و این ابیات از خود موالناست
 گر شدی عطشان بحر معنوی             فرجه ای کن در جزیره مثنوی

 اندر هر نفس                  مثنوی را معنوی بینی و بس فرجه کن چندانکه
 (6/63: 4931همان، )

 قصه نزاع و مدارا

 :در دیوان حافظ غزلی هست با مطلع     
 دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را                    دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا           

 (43: 4933حافظ، )
یکی از ابیات غزل مذکور که مورد نظر نگارنده در این جستار است و گمان . های به نسبت بلند خواجه است که از جمله غزل

می رود که حافظ در سرایش آن به برخی آرا و ابیات مولوی در مثنوی و دیوان کبیر نظر داشته به واقع مشتمل بر زبده 

 :تعالیم انسانی در اداره جوامع بشری است
 تفسیر این دو حرف است                    با دوستان مروت با دشمنان مداراآسایش دو گیتی 

 (همان)
ی  ی مقاله ی حدود و ثغور مدارای با مخالف و میزان مروت با موافق، خود موضوع دیگریست که از حوصله البته بحث درباره

 :ته استحاضر بیرون است و حافظ البته در ابیات دیگری نیز به این مسئله توجه داش
 حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او                    ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم        

 (263: 4933همان، )
ی مواجهه با مخالفان دیدگاه های مهم و  ی برخورد و شیوه آنچه مسلم است اینکه مولوی نیز پیش از حافظ پیرامون مسئله

 :عتقد بوده که بدی را نمی شود با بدی پاسخ دادقابل توجهی عرضه کرده است و م
 چاره دفع بال نبود ستم                      چاره احسان باشد و عفو و کرم

 ( 6/2331: 4931مثنوی معنوی، )
 بر بدی های بدان رحمت کنید             بر منی و خویش بینی کم تنید

 (4/9146: 4931همان، )
نین افکاری در خود و سپس تبلی  آن در اجتماع، به آیات قرآنی نظر داشته و مدارا با کم بدون شک موالنا در پرورش چ

 .خردان، جاهالن و بدان را موجب صفای دل دانسته است
فبما رحمه من اهلل لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی االمر فاذا 

 (433/آل عمران)اهلل ان اهلل یحب المتوکلین  عزمت فتوکل علی
به لطف رحمت الهی با آنان نرمخویی کردی، و اگر درشت خوی سختدل بودی بی شک از پیرامون تو پراکنده می : ترجمه

پس از ایشان در گذر و برایشان آمرزش بخواه و در این کار با آنان مشورت کن و چون عزمت را جزم کردی بر خداوند . شدند

 .توکل کن که خدا اهل توکل را دوست دارد
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 با سیاست های جاهل صبر کن                        خوش مدارا کن به عقل من لدن
 صبر با نا اهل اهالن را جالست                          صبر صافی می کند هر جا دلی است

 (6/2111: 4931همان، )
و برادرش سفارش می کند که هنگام مالقات فرعون با او به نرمی ( ع)حضرت موسیطه، خداوند به   سوره 11  همچنین در آیه

 .و مدارا سخن بگویند چرا که چنین رفتاری موجب می شود که فرعون پند گیرد یا خاشع شود
 (11/طه)فقوال له قوال لینا لعله یتذکر او یخشی 

 .خشیت یابدو با او سخنی نرم بگویید باشد که پند گیرد یا خشوع و : ترجمه
 موسیا در پیش فرعون زمن                      نرم باید گفت قوال لیناً

 آب اگر در روغن جوشان کنی                   دیگدان و دیگ را ویران کنی
 نرم گو لیکن مگو غیر صواب                     وسوسه مفروش در لین الخطاب
 (1/9343: 4931همان، )

نا از مدافعان و مروجان درجه اول احسان با بدان و مدارای با مخالفان است و رفتار محبت آمیز با دیگران را می بینیم که موال

 :به قدری م ثر و مفید می داند که نشانه های اعجاز در آن هویدا می شود
 از محبت تلخ ها شیرین شود                    از محبت مس ها زرین شود

 د                      از محبت دردها شافی شوداز محبت دردها صافی شو
 از محبت مرده زنده می کنند                   از محبت شاه بنده می کنند

 (2/4399: 4931همان، )
اما اغلب دیده می شود که آدمیان در مقام نظریه پردازی و سخنوری، بسیار نیکو و اندیشمندانه، داد سخن را به تمامی می 

 :به تعبیر سعدی. مستقیم با مسائل و مشکالت، پای صبوری و مدارایشان قدری می لنگد  گام عمل و مواجههدهند و هن
 سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی               به عمل کار بر آید به سخن دانی نیست

 (624: 4933سعدی، )        
 ست،مولوی نیز اگرچه خود از مخالفان تعصب ورزی و خام اندیشی ا

 سخت گیری و تعصب خامی است                  تا جنینی کار خون آشامی است
 (9/4233: 4931مثنوی معنوی، )

اما در مواردی، انتقاد مخالفان و یا طاعنان کتاب خویش را بر نمی تابد و ضمن قیاس نادرست کتاب خویش با قرآن کریم      

دان، صفات زشت و ناروایی را به آنان نسبت می دهد که این همه، مغایر با و همچنین نپذیرفتن طعن و نقد مخالفان و منتق

 .اصل مدارای با بدان و مخالفان است
 ای سگ طاعن تو عوعو می کنی                  طعن قرآن را برون شو می کنی
 این نه آن شیرست کز وی جان بری                      یا ز پنجه قهر او ایمان بری
 (9/1239: 4931 همان،)

و انتقاد  "اهل حسد"موالنا منتقدان مثنوی را « بد اندیشیدن قاصر فهمان»در موضعی دیگر از دفتر دوم مثنوی، ذیل عنوان 

 .می خواند "دود گندی"یا طعنه آنان را 
 پیش از آن  کاین قصه تا مخلص رسد                   دود گندی آمد از اهل حسد
 ( 9/1223: 4931همان، )

 :و اگر چه در بیت بعد بالفاصله اعالم می کند
 من نمی رنجم از این لیک این لگد                      خاطر ساده دلی را پی کند
 (9/1223: 4931همان، )
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انسانی که . و قصد دارد که عصبانیت و رنجش خویش را کتمان کند اما تضاد در مصراع اول بیت فوق مانع از این می شود

ارای با مخالف دارد و ادعا می کند که از منتقد خویش نرنجیده است نباید از واژه ناصواب لگد استفاده کند چرا که قصد مد

در ضمن اگر موالنا به نفوذ و رسوخ . ی واکنش حیوانات و چارپایان است و نه آدمیان ی شیوه این واژه تنها تداعی کننده

جای درنگ . ریدانش معتقد است نباید نگران پی کردن خاطر ساده دالن باشداندیشه های متعالی خویش در قلب سالکان و م

 :و تأمل است که مولوی حتی به ابیات فوق نیز بسنده نمی کند و می گوید
 خربطی ناگاه از خرخانه ای                                سر برون آورد چون طعانه ای

 پیغمبر است و پیروی  قصه             کاین سخن پست است یعنی مثنوی              
 (9/1299: 4931همان، )

به هر حال، روشن است که موالنا از چنین نقدهایی خشنود نبوده و تعبیرات و اصطالحات مناسبی برای مخالفان خویش      

این تناقض در . ن استبه کار نمی برده است و این همه منافی دعوت وی در جای جای مثنوی به مدارای با مخالفان و دشمنا

در مناقب . گفتار و کردار را نیز می توان در آثار برخی مریدان موالنا که به شرح زندگی و احوال وی پرداخته اند مشاهده کرد

 :العارفین می خوانیم
که  که از یاران، یکی به حضرت پدرم شکایتی کرد که دانشمندان با من بحث کرده اند: روزی حضرت سلطان ولد فرمود»

ای سگ، : همانا که پدرم لحظه ای خاموش کرده فرمود که. مثنوی را چرا قرآن گویند؟ من بنده گفتم که تفسیر قرآن است

چرا نباشد؟ ای خر، چرا نباشد؟ ای غر خواهر، چرا نباشد؟ همانا که در ظروف حروف انبیا و اولیا جز انوار اسرار الهی مدرج 

خواه سریانی باشد، خواه سبع المثانی، . یشان رسته، بر جویبار زبان ایشان روان شده استنیست و کالم خدا از دل پاک پاک ا

 (234: 4962افالکی، )«..خواه عبری، خواه عربی
از نقایص »: نویسد داند و می های محتوایی مثنوی را عدم ارائه تحلیل جامعه شناختی آن می جلیل مشیدی از جمله ضعف     

که مولوی از غزالی بسیار هم اثر  با وجود این. تحلیل جامعه شناختی ندارد یا بسیار اندک است جدی مثنوی این است که

در . تر بوده است های اجتماعی بسیار حساس و محیط غزالی به تحلیل. پذیرفته، این تفاوت مشرب بین این دو وجود دارد

که غزالی   دهد در حالی شناسانه نظر می نه روانتوان دید که مولوی چگو می "نظریه غفلت"موارد مشابهی از جمله در 

 (    39: 4931مشیدی، )«.نماید شناسانه تحلیل می جامعه
 قیاس ناصواب

که سراسر منافی اخالق اجتماعی و به « ...دعا کردن بلعم باعور»در اواخر دفتر اول مثنوی حکایتی نقل شده ذیل عنوان      

اساسا تراوش چنین اندیشه های مغایر اخالق بشری و قیاس آدمی با حیوان و نیز . اصطالح امروزی، ناقض حقوق بشر است

هر چند از همان ابتدای . نشر و ترویج افکار خطرناکی از این دست، از متفکری همچون مولوی بس بعید و عجیب می نماید

توجیه عقلی و عرفی را با خود به مثنوی معنوی و در داستان آغازین آن، قتل زرگر سمرقندی به دست حکیم الهی هیچگونه 

 .های مشابه آن، نشانه خوب و خوشایندی در مجموعه عرفان نظری و عملی نیست همراه ندارد اما تکرار دیدگاه
موالنا در طول روایت فوق، پس از معرفی اجمالی بلعم باعور و بیان کبر و کفر او، برای اثبات رای خود موضوع تباین انسان 

 :یوان و نیز تفاوت حیوان اهلی را با وحشی بیان می کندهوشمند را با ح
 جمله حیوان را پی انسان بکش            جمله انسان را بکش از بهر هش

 (4/9913: 4931مثنوی معنوی، )
و سپس در ابیات بعد از آن ضمن قائل شدن تفاوتی غیر منطقی میان حیوانات اهلی و غیر اهلی، ریختن خون حیوانات 

این در حالی است که از گذشته تا کنون کشتن و ذبح حیوانات . به دلیل عدم انس و الفت با آدمیان مباح می داند وحشی را

 .اهلی در ادیان و طی تشریفات آیینی مرسوم و متعارف بوده است
 جمله حیوانات وحشی ز آدمی         باشد از حیوان انسی در کمی

 چون نشد اعمال انسان را قبیلخون آنها خلق را باشد سبیل           
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 ست ست     که مر انسان را مخالف آمده عزت وحشی بدین ساقط شده
 (4/9949: 4931همان، )

در واقع، مولوی تمام ادله و استدالل های فوق را به کار می گیرد تا در نهایت ثابت کند که انسان کافر مانند حیوان وحشی 

 :مهدور الدم است و ریختن خون او واجب
 خر نشاید کشت از بهر صالح                     چون شود وحشی شود خونش مباح
 پس چو وحشی شد از آن دم آدمی               کی بود معذور ای یار سمی؟
 الجرم کفار را شد خون مباح                   همچو وحشی پیش نشاب و رماح
 (4/9943: 4931همان، )

ای نه تنها مغایر اندیشه های انسان مدارانه خود موالنا در ابیات زیر  اصواب و داوری جزم گرایانهبه نظر می رسد چنین قیاس ن

 :است
 از نظرگاه است ای مغز وجود               اختالف مومن و گبر و یهود

 (9/4233: 4931همان، )
 این حقیقت دان نه حق اند این همه               نی به کلی گمرهانند این همه

 آنکه گوید جمله حقند احمقی است               وآنکه گوید جمله باطل آن شقی است
 (2/2312: 4931همان، )

که موالنا از اعاظم اکبر این نگاه معرفت اندیشانه  –بلکه با نگریستن از چشم انداز و دریچه وحدت وجود به عالم و هستی  

 .سخت نادرست و ناسخته می نماید  -است 

 یگیر نتیجه

تحلیل و مطالعه احوال درونی و کنش های بیرونی موالنا، پاسخی برای این مسئله است که آدمی با هر درجه از نبوغ و بر      

هر پله و پایه از معرفت و دانایی که باشد به هر روی تسلیم امواج نیک و بد احوال خویش است و عامی و عارف از این حیث، 

ررسی مختصری از ابیات مثنوی نشان داد که انسان بیش و پیش از آنکه شیئی جسمانی و ب. گاه با هم برابر می نشینند

فیزیکی باشد؛ موجودی روانی، سیال، شناور و متأثر از محیط است با الیه های تو در تو و اغلب پیچیده و ناشناخته؛ و جالل 

نان می نماید که همچون پیری رازدان و آشنا به الدین محمد که به حق از انسان شناسان بی بدیل تاریخ است و در مثنوی چ

دردهای بشر است؛ با آن همه شوکت و مکنت روحی و با آن همه پروازهای بلند عرفانی، همان گونه که خود نیز معترف است 

های و این از ویژگی . گاهی چنان در مقابل کشمکش ها و جنگ های درونش وا می ماند که چاره ای جز تسلیم و فرود ندارد

 .   نوع بشر است با تمام آنچه از فردیت و تاریخ و ناخودآگاه با خود به همراه دارد

 منابع

 قرآن مجید، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی -

 .افست. حقیقه العرفان یا تفتیش( بی تا(. )عالمه برقعی)ابن الرضا، سیدابوالفضل  -

 .دنیای کتاب: تهران .تحسین یازیجی. مناقب العارفین(. 4962. )افالکی، شمس الدین -

 .سخن: تهران. در سایه آفتاب(. 4931. )پورنامداریان، تقی -

 . سمن: تهران. غنی-تصحیح قزوینی. دیوان( 4933.)حافظ شیرازی، شمس الدین محمد -

 .علمی: تهران. پله پله تا مالقات خدا(. 4939. )زرین کوب، عبدالحسین  -

 .علمی: تهران. سر نی(. 4933. )زرین کوب، عبدالحسین -

 .اطالعات: تهران. دفتر اول. شرح جامع مثنوی معنوی(. 4933. )زمانی، کریم -

 .اطالعات: تهران. دفتر سوم. شرح جامع مثنوی معنوی(. 4933. )زمانی، کریم -

 .نشر نی: تهران. میناگر عشق(. 4936. )زمانی، کریم -
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 .ترفند: تهران. از خاک تا افالک(. 4933. )سرامی، قدمعلی -

 بهزاد : تهران. محمدعلی فروغی. کلیات سعدی(. 4933. )الدین سعدی، مصلح -

 .خوارزمی: تهران. علیرضا حیدری-محمدعلی موحد. ابتدا نامه(. 4933. )سلطان ولد، محمد بن محمد -

 .دانشگاه تهران: تهران. با مقدمه سلطان حسین تابنده. رساله صالحیه(. 4916.)گنابادی، مالعلی -

 .نامک: تهران. ترجمه حسن الهوتی. موالنا دیروز تا امروز شرق تا غرب. (4931. )لوئیس، فرانکلین -

 .انصاریان: قم. نقدی بر مثنوی(. 4933. )مصالیی، میرزاعلی اکبر. مدرسی، سیدجواد -

 . دانشگاه اراک: اراک. های مولوی نگرشی بر اندیشه(. 4931. )مشیدی، جلیل -

 .دوستان: تهران. بدیع الزمان فروزانفر. ریزیکلیات شمس تب(. 4931. )مولوی، جالل الدین محمد -

 .میالد: تهران. رینولد نیکلسون. مثنوی معنوی(. 4931. )مولوی، جالل الدین محمد بلخی -

  



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

617 
 

 آثار سنایی آینة در الهیصفات 
 خلیل حدیدیدکتر 

 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 چکیده

وصف »، «نعت پیامبر» :موضوعات مختلفی نظیر کنار در «صفات الهی» :نپرداختن به موضوع کالمی و عرفانیِ مهمّی چو

را از اشعار شاعران پیش از وی « سنایی»ازعوامل بسیار م ثّری است که خصوصیات شعری « ل علم و معرفتفضای»و « قرآن

نهد و در ی هستند، گردن میکه جزء اصول اولیّۀ اعتقادی اسالم« توحید عبادتی»و « توحید ذاتی»سنایی به . سازدمتمایز می

، «صفات ثبوتیه»در بخش : نمایدهای خود را بیان میهای مهم کالمی، دیدگاهبا طرح نکته( توحید صفاتی)بحث اصلی مقاله 

 نیز بر این باور است که حقیقت و باطن آیات متشابه، در ورای ظواهر« صفات سلبیّه»داند و در قسمت اهلل را قدیم میکالم

یا « تعدّد»در زمینۀ  اما خدا چه در دنیا و چه در آخرت، دیدنی نیست: است معتقد« رؤیت»همچنین درمورد . هفته استآنها ن

صفات الهی همچون ذاتِ وی، قدیم است و از : یعنی از یک سو معتقد است سخنانی دو گانه دارد؛« فات با ذاتعینیّت ص»

سنایی، قصد دارد در : توان گفتمی. است که هیچ شریک و نظیری ندارد سوی دیگر، بیان می دارد که ذات او تنها حقیقتی

نماید با نگاهی نو و همه جانبه، حقایق و دقایقِ با تحقیق و علم پیش رود و نیز سعی می( توحید)پرداختن به اصل دین 

ای ان و متفکرانِ اسالمی، شیوهنظر باشد، برگیرد و همچون دیگر صاحب ای کهمربوط به این بحثِ کالمی را از نزدِ هر فرقه

پدید آورد تا جویندگان راستین آن اندیشه و تفکر را به « خداشناسی»خصوص،  های مختلف کالمی بهدید در زمینهجامع و ج

 .کار آید

 .سنایی، صفات الهی، عرش، رؤیت: هاکلیدواژه

 مقدمه - 4   

توان او را تنها یک عارفی مسلمان تلقّی کرد که از راه دل باه  نمی (ها و مکاتیبدیوان، حدیقه، مثنوی)طبق آثار کنونی سنایی

توان یافت که بار حکایم و ماتکلّم باودن او داللات      معرفت حقایق نائل می گردد، بلکه در البالی آثار وی، شواهدی مفصّل می

و « اقارار باه وحادانیّت وی   » ،«عناوان رب شناخت خدا به»که آن را به « خداشناسی»تردید، بحث در زمینۀ بی. آشکاری دارد

نعات پیاامبر، وصاف قارآن،     : ، در کنار موضوعاتی چون(، ذیل توحید4916جرجانی، )اندتعریف کرده« نفی هرگونه شبه از او»

، از عوامل بسیار م ثّری است که سبک وخصوصیات شعری سنایی را از شعر شاعران پیش از وی متمایز ساخته ...فضایل علم و

هاای وی  طور قطع، مشخص نماییم، بلکه سعی داریم با طارح بحاث  ن مقاله برآن نیستیم که مذهب سنایی را بهما در ای. است

و گشودن پاره ای از افکار چند پهلو و احیاناً مبهمِ او، در این باب، باا تکیاه بار شاواهد کاافی از آثاار       « خداشناسی»در زمینۀ 

 .ترشویمسنایی، به دیدگاه های کالمی وی نزدیک

 اثبات واجب -4-4

در ایان  . با یک فیلساوف دهاری ثابات مای کناد     « ابوحنیفه»عالم در ضمن مناظرة « حدوث»تعالی را از راه « واجب»سنایی 

را نیز اصل هستی و قدیم می داند و حکم شرع و « هیولی»و « آخشیج»، «طبع»مناظرة دهری، مُنکر حدوث عالم است، حتی 

باا طارح   ( ق.ه431.م)« ابوحنیفاه »سانایی از زباان   (. 211، ص4962سنایی، )نمایدر تلقّی میسنّت را در این زمینۀ ریا و تزوی

فوق، تحت، کوه، صحرا، برف، بااران، روشانایی، تااریکی، خورشاید، و     : های عالم هستی از قبیلحدوث همه موجودات و پدیده

 (.4)آید ستارگان درصدد اثبات صانع برمی

 مراتب توحید -1

، 4931مطهاری،  )مقصود از توحید ذاتی آن است که ذات حق تعالی، یگانه است و مثل و مانندی نادارد  : یتوحید ذات -4-1

با وقوف به اینکه توحید ذاتی جزء اصول اولیۀ اعتقادی اساالمی اسات، از   « سنایی»(. 443، ص4932و سبحانی،  91، ص 2ج

ود یکی است و هر چه در وهم و خاطر ناقص بشاری آیاد، او   بیقین، واجب الوج: آن سخن فراوانی به میان آورده و معتقد است

نیست و ذات وی از هر گونه تمثیل و مانندی مبرّاست و هر کس در صفت وی، شبه و مثل اندیشد، دل سیاهش نقاش کفار و   
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: ر شده اسات این اندیشه از این آیات الهی متأثّ(. 2)ضالل به خود گرفته است و آن ذات، دور از دسترس دانش بشری قراردارد

 (.1اخالص، آیۀ )« وَ لَم یَک ن لَهُ ک فواً اَحد»و نیز ( 44شوری، آیه)« لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٍ»

از این توحید، این است که خدا از هر گونه صافتی خاالی اسات و اثباات هار گوناه       « معتزله»مقصود : توحید صفاتی -1-1

(. 34و  31تاا، ص الشهرستانی، بای )دن به وجود دو قدیم خواهدبودصفتی برای حق تعالی، در حکمِ شرک و در نهایت، قائل ش

؛ امّاا  (34-31، ص4962و الهیجای،   91م، ص4332غزالای،  )نیز از آن، عینیّت صفات حق تعالی، با ذات اوست « شیعه»مراد 

صافات الهای معتقاد     سنایی هم بر قِادمِ . باشدصفات پروردگار، همچون ذات وی، قدیم و زائد بر آن می« اشاعره»طبق عقیدة 

 .دهد، در جای خود سخن خواهیم رانددر این زمینه که بحث اصلی مقالۀ حاضر را تشکیل می. است

ها بلکه تمامی کارها به مشیّت وارادة خدا صورت می گیارد و  مراد از این توحید، آن است که همۀ ذات: توحید افعالی -9-1

ز آن جهت که انسان را در تمام کارهای خود، مختار و دارای اراده می دانناد،  معتزلیان ا. به نحوی، خواستۀ ذات مقدّس اوست

توحید افعالی اشاعره نیز بدان معناست که هیچ موجودی دارای هیچ اثری نیست و همۀ آثاار، مساتقیماً از   . منکر این توحیدند

ن عقیده بیان کنندة جبر محض می باشاد؛ اماا   البته ای. این، خالق مستقیمِ افعالِ بندگان، حق تعالی استسوی خداست؛ بنا بر

توحید افعالیِ مورد نظر شیعه آن است که ضمن اصالت نظام اسباب و مسبّبات و قائم بودن هر اثری باه سابب نزدیاک خاود،     

 (.63-66، ص2، ج4931مطهری، )قائم به ذات پروردگار است و این دو قیام، در طول همدیگرند نه در عرض یکدیگر

ساخنانی  ... مولاوی، حاافظ و  : یابیم که وی همچون دیگر بزرگان ادب پارسی، نظیرعلی سنایی را بررسی کنیم، درمیاگر آثار ف

اگار  . هم دیدگاهی مبنی بر دخالت آدمی در افعال خود دارد و هم بیاناتی در خصوص جبار : یعنی: چندگانه در این زمینه دارد

آساانی بررسای کنایم و باه نتاایج      تاوانیم دیادگاه سانایی را باه    ، دریابیم، نمیراحتیبتوانیم نظرگاه دیگران را در این بحث به

مشخصی برسیم؛ زیرا بیانات وی همچون دیگر معتقدات او مختلف است، از سویی، به اختیار آدمای در گازینش افعاال خاود،     

گوناه اثاری   انساان دارای هایچ   و از سوی دیگر، بر این اعتقاد است که همۀ آثار و افعال از سوی خداسات و ( 9)دهد حکم می

: تاوان گفات  این، می؛ بنا بر(3)گردداستنباط می( االمربین االمرین)همچنین از برخی از سخنان وی، دیدگاه شیعه (. 1)نیست 

نگرد و این مورد و مواردی دیگر که در جاهای خود ذکار خواهناد شاد،    وی به تمام نظرات در این موضوع، به دیدة احترام می

 .ها را به یکدیگر نزدیک سازدهایی هستند که او قصد دارد نظرات مختلف گروهنمونه

مراد از توحید در عبادت، آن است که جز ذات حاق تعاالی، هایچ موجاودی شایساتۀ پرساتش و       : توحید در عبادت -1-1

-91هماان، ص  )تشود و در حکم خروج از دایرة توحید اساالمی اسا  عبادت نیست؛ زیرا پرستش غیر وی، شرک محسوب می

پدیاد آوردن جهاان،    -2. انتها و مبرّا بودن از هار گوناه عیاب و نقاص    کمال بی -4: دو مالک برای پرستش معبود هست(. 94

 .انسان و بخشیدن جسم و جان و نعمت و برکت

د به یکی از این دو توحید ذاتی و توحید در عبادت، جزء اصول اولیّۀ اعتقادی اسالمی هستند، یعنی اگر کسی در اعتقاد خو    

 (.94همان، ص)این، احدی از مسلمانان با این دو اصل مخالف نیستمسلمان نیست؛ بنا بر،اصل خللی وارد کند،

و این، همان انگیزة پرستش پیامبران و اولیای ( 6)پرستدانتهای وی میسنایی، معبود خود را بیشتر به سبب کمال و جمال بی

 (.3)پردازدیوة زاهدان، به خاطر رهایی از عذاب جهنّم، به ستایش خداوند  میالهی است، هرچند، گاهی به ش

 سنایی و صفات الهی -9

توحید صفاتی معتزله، در معنی خالی بودن ذات از هر گوناه صافتی   . بحث توحید صفاتی، مورد اختالف معتزله و اشاعره است

اناد  و ماراد شایعه از آن،    ، خوانده«معطّله»ویژه، اشاعره، معتزله را باشد؛ به همین دلیل، در تاریخ علم کالم، اهل سنّت، به می

و  41و  11، 12ق، ص 4913اشاعری،  )عینیّت صفات با ذات و مقصود اشاعره از آن، عدم وحدت صفات با ذات پروردگاراسات  

 .گرددمی در همین بحث است که دیدگاه توحیدی اشاعره از معتزله متمایز(. 631 -639، ص 4، ج 4931بدوی، 

وی صفات قدیم خادا را  . باشدسنایی به قدم صفات الهی معتقداست واین امر برخالف نظرمعتزله و شیعه و موافق اشاعره می  

 :کنداین گونه بیان می

 ...جالل و عزّ قدیمش نبوده مُدرکِ خلق                                  نه عقل یابد بر وی سبیل مثل و مثال   
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 ...ساحت قِدَمش نگذرد قیامِ ف هوم                                       نهاده قهر قدیمش به پای عقل عقالبه    

 جالل وحدت او در قدم به سرمد بود                                   صفات عزّت او باقی است در آزال   

 (913-913، ص 4962سنایی، )                                                                                         

، «صفات عزّت او باقی اسات در آزال »و « جالل وحدت او در قدم»، «قهر قدیم»، «ساحت قدم»، «جالل و عزّ قدیم»توصیفات 

 :را قدیم خوانده است بیانگر قِدم صفات حق تعالی، از منظر سنایی است و یا ابیات زیر از او که صفات کمالی پروردگار

 ...مقدّسی که قدیم است از صفات کمال                             منزّهی که جلیل است بر نعوت جالل   

 صفات قدس کمالش بری ز علّت کون                           نمای بحر لقایش بداده فیض وصال   

 (913همان، ص)                                                                                       

 سنایی و صفات ثبوتیّه  -9 -4

صاانع، مکارم، واحاد، کاامران،     : سنایی بارها به این صفت ثابت و شامل حق تعالی، در کنار صفاتی همچاون : قدرت -4-4-9

انعاام،  )« وَ هُوَ عَلی ک الّ شایء قادیر   »: ات قرآن، از جملهاین بیان از آی(. 3)حیّ، قیّوم، عالم، رازق، اوّل، آخر و قاهر اشاره دارد 

 .سرچشمه می گیرد( 43آیۀ

معلومِ علمِ حق، تعالی است؛ علمش بر هماه چیاز   ،از منظر سنایی، از خاک تا افالک و حتّی فراتر از آسمان ها،: علم -1-4-9

داناد؛ ناه   آن مای «کشف تفصایلی »م الهی را از نوع سنایی عل: توان گفتهمچنین می(. 3)محیط و عالم السرّ و الخفیّات است 

 (.41)؛ یعنی خداوند به همه چیز، به نحوِ جزئی و مفصّل و قبلی، علم دارد «کشف اجمالی»

 :گویدصراحت میشمارد و بهسنایی مانند صفات دیگر خدا، علم او را قدیم می: قِدم علمِ حق، تعالی -4-1-4-9

 (44)کرت ها                              بر علم قدیم تو پیدا شده پنهان ها در ذات لطیف تو حیران شده ف   

 (46، ص 4962سنایی، )                                                                                        

آخر، رازق و غافر برای باری تعالی ذکار   قیّوم، قادر، قاهر، اوّل،: را همراه صفاتی چون« حیات»سنایی صفت : حیات -9-4-9

برای حق تعاالی، ثابات شاده اسات، پاس باه       ... علم، قدرت و: نماید و بر این اعتقاد است که با توجه به اینکه صفاتی چونمی

 (.42)اقتضای آن صفات، دارای صفت حیات نیز خواهد بود 

دهاد  ی، ورای چون و چراست و آنچه را اراده می کند، انجام میاز آنجا که حکم و امر حق تعال: گویدسنایی می: اراده -1-4-9

(49.) 

، رحایم، راحام   (محاوّل )قادیم، حاال گاردان    : وی به این صفت خدا در کنار صفاتی مانناد  (:سمع و بصر)ادراک  -0-4-9

دراک باه واساطۀ آالت و   گفتنی است که مراد از ادراک وی، همان علم اوست به اشیا؛ نه به معنی ا(. 41)اشاره نموده است ...و

 (.419انعام، آیۀ )مُدرک بودن حق تعالی، در قرآن نیز آمده است (. 114، ص4936حلی، )حواسّ 

موجودات حادث، یارای : کند و معتقداستتلقّی می« حادث»سنایی ضمن قدیم شمردن حق تعالی، ماسِوی را : قدم -1-4-9

وی، در نهایات، علّات   (. 43)گونه نسبت و قیاسی بین آنها نیسات  یرا هیچسخن گفتن و توصیف او را که قدیم است، ندارند؛ ز

داند و بر این اعتقاد است که آنکاه خاود، نیساتی و مارگ را باه      وی می« آفرینیمرگ»ناپذیری پروردگار را قدیم بودن و زوال

اناد،  که طبیعت را قدیم تصاوّر کارده   همچنین در ابیاتی نسبت به کسانی(. 46)شود گاه نیست و نابود نمیآورد، هیچوجود می

 (.43)تعریض دارد 

 :اهلل، حاکی از نفی حدوث آن استسخنان سنایی درمورد کالم: تکلّم -5-4-9

 سخنش را ز بس لطافت و ظرف                                        صدمت صوت نی و زحمت حرف   

 سخنش در حروف کی گنجد                      صفتش را حدوث کی سنجد                          

 هاشوهم حیران ز شکل صورت هاش                                       عقل واله ز سرّ سورت   

 (434، ص 4933سنایی، )                                                                                         
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های شنیداری و عالئم نوشاتاری  قسمت: گویداست که می( ق.ه991.م)« ابوالحسن اشعری»ی یادآور سخنان بیت نخست سنای

بیات زیار از   (. 441و  413، ص 4اشاعری، ج  )قرآن مخلوق، امّا از حیث اصل کالم که عبارت از فعل خدا باشاد، قادیم اسات    

 :کندسنایی نیز همین نکته را تأیید می

 خبرهمچونقش گرمابه استخوابه است                                 بیحرف با او اگرچه هم   

 (431، ص 4933سنایی، )                                                                                                 

کالم خدا که براساس عقایداشاعره اسات،به  ، اعتقاد وی را به قِدَمِ (صفتش راحدوث کی سنجد)امابیت دوم بخصوص مصرع اول

 .اثبات می رساند

ماراد از کاالم   . شامارد کالم خدا را نفسی و معناوی مای  « اشعری». معتقدند« قرآن»به قدیم بودن « اشاعره»و « اهل حدیث»

(. 36، ص4تاا، ج شهرساتانی، بای  )شاود  نفسی، همان امر ثابت در ضمیر متکلم است که باا گونااگونی عباارات، مختلاف نمای     

تنهاا باه مُحادَث    « معتزلیاان »(. 43، ص4963حلای،  )دانندحتی حروف، حرکات و کلمات مکتوب قرآن را قدیم می« حنابله»

اگار قارآن را   : چناین اسات  ( ق.ه143.م)معتزلی« عبدالجبّار»استدالل . دانستند« مخلوق»بودن آن بسنده نکردند؛ بلکه آن را 

ر کنند که این کتاب به صورت ابادی، هماراه خداسات؛ همچناین، ممکان اسات از       غیرمخلوق بگوییم، ممکن است مردم تصوّ

درماورد قارآن، از لفاظ مخلاوق     ( ق.ه149.م)« شیخ مفید»(. 243، ص3م، ج4363عبدالجبار، )توحید به ثنویّت کشیده شوند 

برای اثبات قول خود، به آیۀ ؛ وی (43 -43ق، ص.ه4934مفید، )قرآن، کالم خدا و مُحدَث است : استفاده نکرده و معتقد است

-استناد کرده است که در آن، قرآن، به مُحدَث بودن خود، اشاره مای ( 2انبیاء، آیۀ )« ...ما یَأتیهم مِن ذِکرِ رَبّهِم مُحدث»شریفۀ

 .به معنی قرآن است« ذکر»ضمناً کلمۀ . نماید

اهلل را قادیم وناامخلوق مای    ؛ زیرا مانند آنان، کاالم در این بحث، به نظر اشاعره گرایش دارد« سنایی»همان طور که گفته شد، 

از « الحقیقاه حدیقاه »سنایی در مقدمۀ بااب دوم کتااب   . خواندحروف یا حرکات آن را قدیم نمی« حنابله»خواند؛ امّا همچون 

پیادا کناد،    قرآن، کالم خدا و نامخلوق است و هرکس به مخلوق بودن آن اعتقاد: نویسدمی( ق.ه214.م)«احمدبن حنبل»قول 

اهلل ای از ردّ آن قسمت از سخن حنابله، مبنی بر قِدم حاروف وحرکاات کاالم   اینک نمونه(. 434، ص4933سنایی، )کافر است 

و آنها که مِثقلۀ ظاهر بر قدم داشتند، قِدم حروف را گمان بردند و آن سخن پاک، خود، محیط بر ازل و مُدرک »: «مکاتیب»در

 (. 23، ص4962سنایی، )« ...بر ابد

 (.43)داند اش، حقّ و مطابق با واقع و به دور از کذب و هرگونه نقصان میسنایی کالم الهی را همچون وعده: صدق -3-4-9

 سنایی و صفات سلبیّه -1-9

غض، حقاد،  ب. و نیز صمدی است که به تولّد و فرزند، احتیاجی ندارد« کِه و مِه»نیاز و غنیّ از از منظر سنایی، خالق، مطلقاً، بی

از . خشم و رضاایت او، از روی طبیعات نیسات   . کنیم، در ذات وی، راه نداردکینه، غضب و خشم، بدان صورتی که ما تصوّر می

. واحاد باودن وی، شمارشای نیسات    . قیامش، ضدّ جلوس نیسات . رنج و گداز و بیم و امید و خوردن و خفتن، منزّه و مبرّاست

، 4962سانایی،  )کالم او، دارای لفظ و نقش نیست و آواز و شکل، نیز، از وی بری است . آیدوصف خالق، به علم مخلوق درنمی

 (.61،66،34،32،31،39،693، صص 4933و سنایی،  913،193،619صص 

آورد و ایان،  توان دریافت که وی ازصفات سلبیّه، بیشتر از صفات ثبوتیّه، سخن باه میاان مای   با بررسی آثار کنونی سنایی، می

 .حق تعالی است که در نظام توحیدی اسالم وجود دارد« تنزیه»ایتِ اصل همان رع

سنایی در ضامن ابیاات خاود، تأکیاد دارد کاه ذات احادّیت، از اجزایای تشاکیل نشاده و آن ذات از          : نفی ترکیب -4-1-9

 (.43)ست وی، همچون اَعراض، محمول و مانند جوهر، موضوع نی: گویدشمارش، جنس و نوع، برتر است؛ همچنین می

-که در توحیدِ باری تعالی، به تشبیه خالق به خلق و نیز تجسّم قائال ( 21)« مجسّمه»و « مشبّهه»: ردّ جسمانیّت -1-1-9

شهرساتانی،  )آنچه جا و مکان داشته باشد، معدوم است؛ ناه موجاود   : اند و معتقدنداند، برای حق تعالی، جا و مکان اثبات کرده

داند و هایچ مکاانی را از   جا حاضر و ناظر می؛ سنایی با اینکه معبود را در همه(931، ص 4931ر، و مشکو 413، ص 4تا، ج بی

 (.24)کند؛ زیرا جسم، عَرَض و یا جوهر نیست یابد؛ امّا ذاتِ او را به مکان و زمان محدود نمیآیات الهی خالی نمی
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و نیز آنچه را کاه  « ، نزول«، مجیء«، یدین«وجه»، «تواءاس»: ، الفاظ قرآنی را از قبیل«مشبّهه»: سنایی و عرش -4-1-1-9

اناد  و نظایر آن را، بر ظاهر حمل کرده و آنها را با اجسام قیاس کرده« اصابع»، «قدم»، «صورة»: در اخبار وارد شده است؛ نظیر

بودند، خدا را جسام  « کرّام محمد بن»و از جملۀ پیروان « مشبّهه»که از « کرّامیّه»و ( 416 -413، ص 4تا، ج شهرستانی، بی)

دانستند و بر این اعتقاد بودند که وی از جانب عرش محدود و از جوانب دیگر نامحدود است و بر روی عرش قرار دارد؛ آنان می

جساتند؛  برای اثبات عقاید خود، عالوه بر دالیل سستِ عقالنی، به آیات و روایاتی که بظاهر، با معتقدات آنها باود، اساتناد مای   

ق، ص .ه 4144و بغادادی،   442همان، ص )« جاءَ رَبُّک وَ المَلَکُ صَفّاً صَفّاً»و « الرَّحمن  عَلَی العَرشِ استَوی»: نظیر آیاتی چون

: گویاد داند و میهای ناروا را به حق تعالی، ناشایست میکوبد و چنین نسبت؛ امّا سنایی، این اعتقادات باطل را می(243 -246

 :این نیست که او را به مکان، محدود کنی؛ بلکه باطن آن مراد است« وی علی العرشاست»منظور از 

 «استوی علی العرشی»ای که در بند صورت و نقشی                                          بستۀ    

 تصورت از مُحدَثات خالی نیست                                      درخور عزّ الیزالی نیس   

 زآنکه نقاش بود و نقش نبود                                            اِستوی بود و عرش و فرش نبود   

 استوی از میان جان می خوان                                        ذاتِ اوبستۀ جِهات مدان   

 گفتنِ المکان زِ ایمان است       کاستوی آیتی ز قرآن است                                         

 خبر استعرش چون حلقه از برون در است                                   از صفات خدای بی   

 (63، ص 4933سنایی، )                                                                                           

کند و معتقد است که اگر تخت یا خانه د به قرآن کریم، تجسیم و تشبیه را از ذات پروردگار نفی میهمچنین در جایی با استنا

 :دهند، برای رعایت احترام و شناساندن وی به بندگان استای برای وی نسبت می

 دور است در صحیفۀ کالم مسطور است                                             نقش و آواز و شکل از او   

 ینزل اهلل است در اخبار                                                    آمد و شد تو اعتقاد مدار   

 رقم عرش بهر تشریف است                                             نسبت کعبه بهر تعریف است   

 (66-63همان، ص )                                                                                           

، نه ظاهر آنها، بلکه حقیقت و بااطن آن هاا   ...و« نزول»، «استواء»: در ابیات زیر بیان می نماید که مراد از الفاظ متشابهی مانند

 :های معمولی به دور استمقصود است که البتّه، ازدسترس عقل

 ل                                        لیک عقل از حقیقتش معزولنیست شکی در استوا و نزو   

 اصبعینش بین وجه و قدم                                           تو زبان درکش از صفات قدم   

 (36، ص4961، سنایی)                                                                                             

به تجسّم و تجسّاد حاق تعاالی، باه صاورت بشار، بااور دارناد،         « مشبّهه»های کالمی و عرفانی که همچون فرقۀ از دیگر فرقه

ق، ص  4144بغادادی،  )کناد  ، دیگر انبیا، ائمّه و دیگران حلول می(ع)هستند؛ آنان، بر این اعتقادند که خدا در آدم « حلولیّه»

اندیشاند، تعاریض   های فوق الذکر، میرو که به شیوة گروه؛ سنایی درمورد حلولیان، نیز از آن(463 ، ص4931و مشکور،  233

 (.22)دارد 

هستند و بر این باورند که وصاف پروردگاار، باا چیازی کاه      « مشبّهه»، دارای اعتقاداتی مخالف با «معطّله»گروه : گفتنی است

 36، ص 4961سیّد مرتضی، .. ).باری تعالی، شیء است؛ یا موجود است وشایستۀ مخلوق اوست، جایز نیست و نشاید گفت که 

-خدا به انسان قرار مای « تشبیهِ»هرگونه صفاتی را از ذات حق تعالی، در برابر « تعطیلِ»؛ سنایی، (143، ص 4931و مشکور، 

 (.      29)دهد 

قد نیست و به نظر او، حقیقات و بااطن آن هاا در    از مجموع سخنان فوق، می توان دریافت که سنایی به ظاهرِ متشابهات، معت

باشد، بنا براین، کسانی که در این مرتبه از عقل قرار دارناد  ورای ظاهر، نهفته است؛ اماعقول اغلب آدمیان ازدرک آنها عاجز می

مین معنی ذکر مای  را در تقریره« کوران و فیالن»باید از سخن گفتن و درواقع، از تأویل آن، خودداری کنند و تمثیل معروف 
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دهد که های معمولی قرار دارند، هشدار میای فراتر از انساننماید، ولی نسبت به کسانی که از نظر کمال عقل و فهم، در مرتبه

شاود  در ظواهر آیات متشابه گرفتار نشوند، زیرا این امر، موجب گمراهی و محاروم شادن از دساتیابی باه حقیقات قارآن مای       

 .(34، ص4933سنایی، )

-بر این اعتقاد بودند که خداوند محلّ حوادث است و سخنان، اراده و دریافات « کرّامیّه»: نفی محل حوادث بودن -9-1-9

ق،  4144بغادادی،  )اناد  هایی هستند که در او حادث شاده ها و برخورد او با صفحۀ باالی جهان، عرضهای وی، اعمّ از شنیده

-صفات خدا، حادث است و بر حسب نو شدنِ حوادث، آنها نیز نو و یاا کهناه مای   ؛ همچنین مطابق نظر آنان، (243 -243ص 

از باورهای دیگر آنها این است که خدا در ازل قادر نبوده؛ بلکه بعداً قادر شده است؛ همچنین داناا نباوده و ساپس داناا     . گردند

تعاالی، از دیگاری و راه یاافتنِ ضاعف و      طبق بیان سانایی، تاأثّرِ حاق   (. 444 -413، ص 4تا، ج شهرستانی، بی)گردیده است 

 (.21)نقصان بشری در وی، ممکن نیست 

خدا، چه در دنیا و چه در آخرت، با چشام سار، قابال رؤیات نیسات؛      : گویدسنایی، بصراحت، می: سنایی و رؤیت -1-1-9

ثبات مدّعای خاود، باه ناکاامی    خبراست و در برخی از ابیات، برای اهمچنین معتقد است که علم محدود ما از رؤیت ذات او بی

 :کنددر دیدار خدا، استناد می( ع)موسی

 حقیقت نه از آن گمشدگانمهر که گوید که خدا را به قیامت بتوان دید                      او نبیند به   

 (933، ص4962سنایی، )                                                                                                    

 خبر علم ما ز رؤیت اوستذات او را که از هویّت اوست                                   بی   

 (39، ص4961سنایی، )                                                                                                   

 واریدار                                           اَرِنی گوی گشته موسیعقل آلوده از پی د   

 چون برون آمد از تجلّی پیک                                   گفت در گوش او که ت بتُ اِلیک   

 (34، ص4933سنایی، )                                                                                                    

شهرستانی، بای  )اند که به امکان رؤیت خدا در دنیا و وقوع آن در آخرت قائل« اشاعره»البتّه این گونه اعتقاد با اصول توحیدی 

، متنااقض  (436، ص2، ج 4963و صدر حاج سید جوادی و همکاران،  614 -331، ص 4، ج 4931و بدوی،  411، ص 4تا، ج

و صدر حاج سایّد   29-22، ص 4963حلّی، )کنندموافقت دارد که چنین اعتقادی را ردّ می« شیعه»و « معتزله» و با معتقدات

 (.436، ص2، ج4963جوادی و همکاران، 

گوناه شاریکی   الوجود یکی است و هیچسنایی هم مانند همۀ مسلمانان، به این اصلِ توحیدی که واجب: نفی شرک -0-1-9

لاو  »شک، به آیاۀ شاریفۀ   وی در این بیان، بی(. 22)معتقد است و در این زمینه، دادِ سخن داده است برای وی متصوّر نیست، 

 .نظر داشته است( 22انبیاء، آیۀ )« کان فیهما آلهه الّا اهلل لَفَسَدتا

یی، ذکار گردیاد، در اندیشاۀ سانا    ( سنایی و صفات الهای )همان طور که در مدخل این بحث : تعدّد صفات با ذات -1-1-9

س، بار کسای کشاف    صفات خدا قدیم و بری از علت کون است و مثل و مانندی برای وی، متصوّر نیست وحقیقتِ آن ذات اقد

 (.26)توان چیزی دریافت چراست و از چگونگی آن نیز نمی چون واین، صفات وی، همچون ذاتش بیبنا بر. نخواهد شد

 :مغایر است؛ نظیر( تعدّدِ صفات با ذات)م که با سخنان قبلیِ وی امّا در آثار سنایی، به برخی از ابیات برمی خوری

 یکی اندر یکی، یکی باشد                  باشد                        اندکی   نه  فراوان نه    

 هرگز اندر یکی غلط نبود                   نبود                  سقط    بدو     دویی    در   

 ...را در درون شمار و شکی است                               چه یکی دان چه دو که هردو یکی استتا تو    

 ذات او بر ز چندی و چونی                       افزونی             هست از    بزرگیش   نه    

 (61، ص4933سنایی، )                                                                                                    

ایان بیاان، باا دیادگاه شایعه      . زیرا ابیات فوق، بیان کنندة این عقیده است که ذاتِ وی، یکی اسات و دویای در آن راه نادارد   

ن بحاث  قابل ذکر است که ای(. 213 -214، ص4939الهیجی، )مطابقت دارد که به عینیّت صفات با ذات حق تعالی، معتقدند 
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باشد؛ زیرا دوگونگی و دوگانگی ساخن سانایی، در ایان ابیاات مشاهود      های گذشته، محلّ تأمل میای از بحثنیز همچون پاره

 . است

داناد  و صمدی مستغنی از والدت و فرزناد مای  « کِه و مِه»نیاز مطلق و غنی از وی خالق را بی: نفی فقر و احتیاج -5-1-9

(23.) 

 گیرینتیجه

، بار  «توحیاد »ه در قسمت های مختلف مقاله مالحظه گردید، نگاه سنایی به جزئیّاات مختلاف موضاوع کالمای     همان طور ک

عناوان مثاال، اگار در بحاث     باشد؛ باه های مختلف میمبنای اصول اعتقادی یک فرقۀ خاص کالمی نیست؛ بلکه دارای اندیشه

حق، تعالی، نیز مطابق باا اعتقاادات   « رؤیت»گوید، در زمینۀ یسخن م« اشاعره»، موافق با معتقدات «قِدم کالم اهلل»مربوط به 

اسات و  « معتزله»و « شیعه»متمایل به تأویلِ .. .و« عرش»: ، نظیر«متشابهات»بحث می کند و یا درمورد « معتزله»و « شیعه»

را باه یکادیگر نزدیاک    « هاشااعر »و « شیعه»کند هر دو عقیدة متضاد هم بیاناتی دوگانه دارد و سعی می« قِدم صفات»در باب 

سانایی ضامن   : مجموعۀ این عوامل موجب می شود که بگوییم. نیز وضع به همین منوال است« توحیدافعالی»در بحث . سازد

نگارد و ساعی   پایبندی به همۀ مبانی و اصول اسالم و پرستش معبود، به مسائل مختلف کالمی با دیدگاهی روشن و وسیع می

ای نو و جامع از مجموع باورهای کالمی به قصد دارد شیوه: ای که باشد، برگیرد و نهایت اینکهر دستهدارد عقاید صحیح را از ه

 .گوی نیازها و مشکالت مربوط به مسائل کالمی و نظایر آن باشدوجود بیاورد تا نه تنها مقلّدِ صِرف نباشد، بلکه بتواند پاسخ

 (شواهد متن مقاله از آثار سنایی)یادداشت ها 

 :های ابوحنیفه در این مناظرههایی از حجتگوشه -4

 نبینی فوق و تحت و کوه و صحرا و بِحار؟می   شوم دون                     می  خربط   کافر   زندیق ای سگ    

 گاه برف و گاه باران، گاه روشن گاه تار  م                        گاه خشک و گاه ن  گشاده  گه  ابر و گاه    

 ...دارد چو نارماه و انجم را از او روشن همی ان                         سیارگ      خسرو نبینی بر فلک این می   

 تا پدید آید ز صنع وی بتان قندهار  به ذات                        قادر و قائم   حکیم و  باید  صانعی    

 عقل از تو کی پذیرد این سخن را بر مدار                       فیلسوف   حکیم و   طبع نادان کی پدید آرد   

 آب و آتش خاک و باد ای مُلحدک حجّت بیار     ها با یکدگر چون ساختند                     این مخالف طبع   

 رتی کردست کاراین چه حجّت باشد آنجا صو    ای                      یونان خانه  گوید بدیدم من بهآنچه می  

 قادر و مُعطی و دانا خالق بَرّ و بِحار                            و لم یزل    رو بگو ایزد یکی قائم به ذات   

 ...مَحدَث آمد چار طبع و چار فصل روزگار      چار طبع                         ما نبودیم او پدید آوردمان از    

 ( 213-219دیوان سنایی، ص)                                                                                              

 :هایی از اشعار سنایینمونه -2

 بیقین، واجب الوجود یکی است                                             هر چه در وهم و خاطر آید نیست   

 (421های سنایی، صمثنوی)                                                                                           

 صفت او مقدّس از تخییل                              تمثیل                   هست ذاتش منزّه از    

 نامده آخرش نه آینده                            زاینده                       نیست زاییده و نه    

 مثالی مقدّس از پیوندبی                            مانند                       از  منزّه   نظیریبی   

 نبود فعل او به مثل و غرض                                               کو نه از جوهر است و جسم و عرض   

 (39همان، ص)                                                                                                         

 گیر کفر و ضاللهرآنکه در وصفش شبه و مثل اندیشد                                   بود دل سیهش نقش   

 (913همان، ص)                                                                                                         

 شبهی که دور از دانش ماییمثل و بیهمتایی                   تو آن بیمثلی و بیضد و مانندی که بیایا بی
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 (333همان، ص)                                                                                                         

 :شواهدی از آثار سنایی در این زمینه -9

 تو نکوکار باش تا برهی                                                      با قضا و قدر چرا ستهی؟   

 (32حدیقه، ص)                                                                                                 

 تدریج اطلستو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک                       برگ توت است که گشته است به 

 (913دیوان، ص)                                                                                                             

 وهر                                               قوت خویش را به فعل آورای به گتو به قوت خلیفه   

 آدمی را میان عقل و هوا                                                      اختیار است شرح کرّمنا   

 شد میان رسته غیبآدمی را مدار خوار که غیب                                                 جوهری    

 از عبیدان ورای پرده چرا                                                    اختیار اختیار کرده تو را   

 ای باشیتا تو از راه خشم و قلّاشی                                                   یا دَدی یا بهیمه   

 (939حدیقه، ص)                                                                                                       

 :هامثال -1

 جبر را ما رمیت کن ازبر                                                   باز دان از رمیت سرّ قَدر   

 (461حدیقه، ص)                                                                                             

 کار حکم ازلی دارد و نقش تقدیر                                       که نوشته است همه بوده و نابوده در آن   

 (112یوان، صد)                                                                                                 

 علّت رزق تو به خوب و به زشت                                      گریۀ ابر نی و خندة کشت   

 سبب رازقی یقین دانم                                                همه از توست نانم و جانمبی   

 (413حدیقه، ص)                                                                                                 

 انقیاد آر ار مسلمانی به حکم او ازآنک                                   برنگردد ز اضطراب بنده تقدیر قدر   

 (233دیوان، ص)                                                                                                  

 :دهدهای زیر از سنایی گرایش او را به بین جبر و اختیار نشان مینمونه -3

 از نگارستان نقاش طبیعی برتر آی                                      تا رهی از ننگ جبر و طمطراق اختیار   

 (433دیوان، ص)                                                                                                    

 ازپیِ احیای شرع و معرفت کردی جدا                                تیرگی زاصحاب جبر وخیرگی زاهل قَدَر   

 (263ن، صهما)                                                                                                   

 تا بگفت او جبریان را ماجرای امر و نهی                                 تا بگفت او عدلیان را رمز تسلیم و رضا   

 بازرستند از بیان واضحش در امر و حکم                                 جبری از تعطیل شرع و عدلی از نفی قضا   

 فرمان شرع                                وآن دگر تاجی نهاد از یفعل اهلل ما یشاءاین کمر ز ایاک نعبد بست در    

 (96همان، ص)                                                                                                    

 مجبور بُده است یا مُخیّر        در سجده نکردنش چه گویی                                    .. .  

 گر قادر بُد، خدای عاجز                                                      ور عاجز بُد، خدا ستمگر   

 (232همان، ص)                                                                                                     

 :د بحثشواه -6

 نماییملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی                                      نروم جز به همان ره که توام راه   

 ...همه درگاه توجویم همه از فضل تو گویم                                همه توحید تو گویم که به توحید سزایی   
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 .. .می تو رحیمی                               تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثناییتو حکیمی تو عظیمی تو کری   

 (619 -612دیوان، ص)                                                                                                    

 :مثال -3

 مگر از آتش دوزخ بُوَدش روی رهایی                      لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید                

 (611دیوان، ص)                                                                                                       

 :نمونه ها -3

 واحد و کامران نه چون ما اوست صانع و مکرم و توانا اوست                                               

 حیّ و قیّوم و عالم و قادر                                                   رازق خلق و قاهر و غافر   

 (61حدیقه، ص)                                                                                                    

 وم و قادر و قاهر                                                   اول اول آخر آخرحیّ و قیّ   

 (429های سنایی، صمثنوی)                                                                                            

 :شواهد -3

 نیست چیزی ز علم او بیرون                        هر چه بینی ز خاک تا گردون                     

 جمله معلوم اوست کو چون است   زآنچه بیرون ز سقف گردون است                                     

 هست علمش محیط بر همه چیز                                         حکم او نافذ است در همه چیز

 السّرّ و الخفیّات استعالم                   است                             اتبلیّ     جمله    دافع

 همه معلومِ اوست در پیشی                           بیندیشی                    در خاطرت   هر چه

 (423های سنایی، ص مثنوی)                                                                                            

 همه غیبی توبدانی همه عیبی توبپوشی                                 همه بیشی توبکاهی همه کمی توفزایی

 (619دیوان، ص)                                                                                                       

 :ثالم -41

 هر چه در خاطرت بیندیشی                                                همه معلوم اوست در پیشی

 (423ها، صمثنوی)                                                                                                       

 :نمونه های مربوط -44

 تو از کشف و لیکن                                     پوشیده نه بر علم قدیم تو نهانیبر دیده نهان ذات 

 (633دیوان، ص)                                                                                                      

مکاتیاب سانایی،   )ه اله هماه نقاش نفاس را خاط درکشایده      ها را قلم کرده است و استغنای درگااحاطت علم قدیم همه قدم

 (. 413ص

 :های مورد نظرنمونه -42

 حیّ و قیّوم و عالم و قادر                                               رازق خلق و قاهر و غافر

 (61حدیقه، ص)                                                                                              

 حیّ و قیوم و قادر و قاهر                                               اول  اول  آخر آخر

 (429ها، صمثنوی)                                                                                              

 نماند                            من یکی معتمد و واحد و قیوم بمانم حی و قیوم و آن دم که کس از خلق 

 (936دیوان، ص)                                                                                               

 :مثال -49

 مت ورای چون و چراستهر چه خواهی کنی که حکم تو راست                             زآنکه حک   
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 (426های سنایی، صمثنوی)                                                                                              

 :شواهد این قسمت -41

 اییقدیم حال گردانی رحیم و راحم و ارحم                            بصیر و مفضل و منعم خدای دین و دنی   

 (611دیوان، ص)                                                                                                 

 اعتماد تو بر سگ و زنجیر                                            بیش بینم که بر سمیع و بصیر   

 (33حدیقه، ص)                                                                                                  

 :نمونه ها -43

 هستیش آخر و نهایت نه                        نه                   و بدایت  اول   او   بود   

 وصوفبه قدیم است اولش معروف                                        به دوام است آخرش م   

 (421مثنوی ها، ص)                                                                                                  

 هم بر قدمت حدوث شاهد                                           هم بر ازلت ابد مجاور   

 (234دیوان، ص)                                                                                               

 چه کنی وهم را به جُستش حثّ                                    کی بود با قدم حدیث حَدَث؟   

 (61حدیقه، ص)                                                                                               

 :توان بیت زیر را از سنایی ذکر کردبه عنوان نمونه می -46

 هستی حق زوال نپذیرد                                            آنکه مرگ آفرید کی میرد   

 (121حدیقه، ص)                                                                                                

 :هامثال -43

 ما نبودیم او پدید آوردمان از چار طبع                               مُحدَث آمد چار طبع و چار فصل روزگار   

 (213دیوان، ص)                                                                                                   

 است                                         باز فردا نباشد او نوز است آسمان دی نبود امروز   

 (63حدیقه، ص)                                                                                                  

 :شواهد مربوط -43

 چوندان وصف او بیگوی و میالی ربنا میکالمش همچو وعدش حق و لیکن گفتِ او مشکل              تع   

 (311دیوان، ص)                                                                                                            

 زرق و تلبیس و مِخرقه نخرد                                     سوی توحید و صدق به نگرد.. .  

 (66حدیقه، ص)                                                                                                      

 :نمونه های این قسمت -43

 جز او نیستها بهمادّت او ز کهنه و نو نیست                                          اوست کز هست    

 (66حدیقه، ص)                                                                                                       

 ها برون است او                                  بری از چند و چه و چون است اوزآنکه زاندیشه   

 (429ها، صمثنوی)                                                                                                         

 ذات تو ز جنس و نوع برتر                       بیزار              رسم  و   توز حدّ   اسم    

 که جوهرای چنانکه اعراض                                   موضوع نهمحمول نه ای چنان   

 (234دیوان، ص)                                                                                                       

« العاوام تبصاره »مبنی بر تجسّم و تشبیه خالق به مخلوق، همین بس که صاحب « مشبّهه»و « مجسّمه»در زمینۀ عقیدة  -21

دادخواهی کند، خداوناد پاای برهناه کناد و     « یزید»، از (س)« مهفاط»وقتی در روز قیامت : در ضمن مقاالت آنان آورده است



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

617 
 

، مجروح است؛ امّا من او را عفو کرده ام؛ تو نیز یزیاد  «نمرود»پای من همچنان از تیر ! ای فاطمه: دستارچه بر روی بسته گوید

 (.31تبصرة العوام، ص )یزید را عفو کند ( س)فاطمه . را عفو کن

 :های این بخشمثال -24

 ذاتت نه مکان گیر و لیکن ز تصرف                            خالی نه ز آیات تو یک لحظه مکانی   

 (633دیوان، ص)                                                                                                       

 نیست معبود در مکان محدود                 هست در هر مکان خدا معبود                         

 (66حدیقه، ص)                                                                                                    

 ز مکان و زمان بری ذاتش                                         محض جهل است نفی و اثباتش   

 (429مثنوی ها، ص)                                                                                                     

 نبود فعل او به مثل و غرض                                         کو نه از جوهر است و جسم و عرض   

 (39همان، ص)                                                                                                      

 ها ببرده ز حدآن یکی رِجل گفته آن یک ید                                بیهده گفته -22

 وآن دگر اصبعین و نقل و نزول                                     گفته و آمده به راه حلول

 (34حدیقه، ص )                                                                                         

 هست در وصف او به وقت دلیل                              نطق تشبیه و خامُشی تعطیل -29

 (69همان، ص )                                                                                                              

 :شواهد این قسمت -21

 اندرو کثرت و تغیّر نیست                                            حاصل کار جز تحیّر نیست   

 (36ها، ص مثنوی)                                                                                                     

 در حقِ حق غضب روا نبود                                        زآنکه صاحب غضب خدا نبود   

 غضب و حقد هر دو مجبورند                                         وین صفت هر دو از خدا دورند   

 نیست اندر صفات فرد احد     غضب و خشم و حقد و حسد                                          

 (433همان، ص)                                                                                                      

 نه به خوابم نه به بحرم نه کنار و نه میانه                            نه بخندم نه بگریم نه چنین و نه چنانم   

 (936دیوان، ص)                                                                                                       

 :نمونه های مربوط -23

 بیقین واجب الوجود یکی است                                     هر چه در وهم و خاطر آید نیست   

 (421مثنوی ها، ص)                                                                                                        

 مُدبری که ندارد شریک در عزّت                                  مُعطلی است بر او وجود عقل عقال   

 (934دیوان، ص)                                                                                                        

 فاعل جنبش است و تسکین است                                   وحده الشریک له این است   

 (61حدیقه، ص)                                                                                                         

 کفر و دین هر دو در رهت پویان                                     وحده الشریک له گویان   

 (61همان، ص)                                                                                                      

 :مثال های این بحث -26

 شد                            بود دل سیهش نقش گیر کفر و ضاللهرآنکه در صفتش شبه و مثل اندی   

 (913دیوان، ص)                                                                                                     
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 حق و لیکن سرّ او مخزون همیشه بود او بی ما همیشه باشد او بی شک                        صفاتش همچو ذاتش   

 (311همان، ص)                                                                                                       

 .در متن مقاله« سنایی و صفات الهی»و نیزمراجعه شود به بحث 

 :شواهد -23

 بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی                بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی           

 (619دیوان، ص)                                                                                                          

 ز از او مخذولاحد است و شمار از او معزول                                        صمد است و نیا   

 (61حدیقه، ص)وآن صمد نی که حس شناسد و وهم                           عقل داند و فهم          نی که  احد  آن   

 (33ها، صمثنوی)همه خواهنده اند و اوست مستغنی                                  همه محتاج و اوست مستغنی    

 (.         413مکاتیب سنایی، ص)« همه نقش نفس را خط درکشیده و استغنای درگاه اله... »   

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -4
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 لم و جهل در شعر شاعران مشروطه ایران و عصر نهضت مصربررسی تطبیقی ع
 حمیده حرمتی

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز و عضو هیأت علمی استادیار زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

گردد که در آن دو کشور از فرهنگ سنتی خود فاصله گرفته قرن نوزدهم یکی از ادوار مهم در تاریخ ایران و مصر محسوب می

انعکاس فرهنگ جدید این دوره بیش از همه در ادبیات نمود یافت و متون ادبی شاهد . جریان تجدد و نوجویی شدندو وارد 

ها و رسیدن به سطح زندگی مردم اروپا گرایش به سبک و شیوه حیات غربی. گیری مفاهیم و مضامین جدیدی گردیدشکل

گیر بود که که این امر در شرق مصادف با یک دورة جهل همه پیش از همه نیازمند دریافت علم و دانش غربی بود درحالی

روشنفکران و در رأس آنان شاعران بیش از همه با . ساختسطح زندگی مردم این دو بخش از جغرافیای زمین را متفاوت می

یت ظهور این این این مقاله جستاری برای بررسی کیفیت و کم. خواندنداشعار خود مردم را به فراگیری علم و دانش فرا می

 .اندیشه در ادبیات دوره مشروطه در ایران و دوره نهضت در مصر است

 .علم، جهل، ایران، مصر: هاواژهکلید

 مقدمه

های اخیر،  ای از نقد ادبی است که در سال ا األدب المقارن شاخهیcomparative Literature ادبیات تطبیقی، 

این نوع ادبی از نخستین باری که توسط منتقد بزرگ . بی قرار گرفته استهای اد موضوع بسیاری از تحقیقات و پژوهش

در دانشگاه سوربن مطرح گردید، به اشکال مختلفی تعریف شده . م4323هایش در سال  فرانسوی، ویلمن، در یکی از سخنرانی

یقی در واقع بررسی و تحقیق، در توان چنین دریافت که ادبیات تطب های زیادی پیدا کرده است که از مجموع آنها می و گرایش

به بررسی  باب روابط و مناسبات میان ادبیات ملل جهان و نظارت بر تمام مبادالت و معامالت فکری و ادبی آنان است که

پردازد تا پیوندهای پیچیده و متعدد ادبیات، در گذشته و حال را میان اقوام و  های مختلف می موارد تالقی ادبیات در زبان

 . سازد ای گوناگون آشکاره ملت

به سوئیس، ایتالیا، مجارستان، انگلستان و امریکا راه یافت و گذاری شد و سپس  ادبیات تطبیقی در فرانسه پایه

که در هر یک از آن مکاتب از تعریف ( 91-92: 4939غنیمی هالل، ) .های ادبی مختلفی را در این زمینه به وجود آورد مکتب

گیرد که بین دو زبان  پژوهشی در این شاخۀ ادبی جای می -خاستگاه ادبیات تطبیقی -؛ در فرانسهمتفاوتی برخوردار است

گیرد و نیز از  متفاوت انجام گرفته باشد بنابراین مقایسۀ بین ادبیات عربی در بغداد و اندلس در شمار ادبیات تطبیقی قرار نمی

و ملت، باید برخورد تاریخی با یکدیگر داشته باشند؛ در حالی که نظر این مکتب، دو بخش مورد مقایسه در ادبیات تطبیقی د

های مختلف  تری برخوردار است و هر پژوهشی را که میان ادبیات مکتب امریکایی در تعریف ادبیات تطبیقی، از نگرش وسیع

 ( 29-43: 4932کفافی، . )دهد یا بین ادبیات و سایر هنرها انجام گیرد، در شمار ادبیات تطبیقی قرار می

« مکتب سالفیه»عالوه بر مکاتب یاد شده مکتب دیگری از ادبیات تطبیقی نیز در اروپایی شرقی وجود دارد که به 

های اجتماعی است یعنی برای خلق  براساس این مکتب، اساس و بنیان ادبیات تطبیقی بر پایۀ تشابه در زمینه. مشهور است

ترین چهرة  برجسته. گردد بلکه گاه شرایط یکسان، سبب آفرینش آثار ادبی مشابه میآثار مشابه، تأثیر و تأثر شرط الزم نیست 

 (233: 2113إصطیف، . )روسی است« ویکتور جیرومونسکی»این مکتب 

ادبیات ایران و مصر در پایان قرن هجدهم به چنان سستی و رخوتی رسیده بود که برای بقا و ادامۀ حیات خود ناگزیر از 

های ادبیات اروپا و آمیختن آن با ادبیات کالسیک خود بودند زیرا تجدد همواره  گرایش به دریافت م لفهپذیرفتن تجدد و 

گردد چنانچه گوته نیز در اشاره به همین اصل  های کهن و نو شدن آنان می ها و ارزش سبب تحرک دوبارة افکار و اندیشه

آید  نکشاند و کهنه را بدل به نو نسازد، آن ادب از خود به تنگ میادبی که ادبیات نفیس دیگر ملل را به سوی خود »: گوید می

 (  413: 4939غنیمی هالل، )« .جوید و از خویشتن بیزاری می
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این قرن برای هر دو سرزمین به منزله نقطۀ گذر از کهنگی و حرکت به سوی نو شدن است که این امر خود، نیازمند به 

بررسی تطبیقی عناصر تجدد در ادبیات دو . و پذیرفتن عناصر تجدد یا مدرنیته استهای سنت  کنار گذاشتن برخی از م لفه

صر، موضوع یعنی دوره مشروطه در ایران و دوره نهضت در م 4343/    4991 -4249/4333های  سرزمین در فاصله سال

. مرکب علم را در دست داشتند های کهن جهان هستند که روزگاران کهن افسار ایران و مصر از تمدن. اصلی مقاله حاضر است

های  ترین داشته از سویی اسالم نیز به مردمان این دو سرزمین آموخته بود که علم و دانش از فضایل بوده و یکی از مقدس

های پیامبران و امامان برای یادگیری علوم در دورترین نقاط نیز بر اهمیت هر چه بیشتر این  آدمی است، احادیث و توصیه

 .آموخت که توانایی در دانایی است و انسان چیزی جز دانش و اندیشه نیست کید ورزیده و به مسلمانان میموضوع تأ

 ای ای برادر تو همه اندیشه

 

 ای مابقی جز استخوان و ریشه 

 

های بعدی  هایی که از سوی حاکمان بیگانه در قرن های عربی و در نتیجه ظلم پس از حملۀ مغول به ایران و سرزمین

ها سایه  فروغ گشت و جهل و خرافات بر اندیشه فروغ و حتی بی اندک در مشرق زمین کم عمال شد، چراغ علم و دانش اندکا

ها مردم این دو سرزمین را با جهان متمدنی آشنا کردند که چرخ آن بر محور علم  که با آغاز قرن نوزدهم، اروپایی تا این. افکند

های علمی است،  ها به واسطه پیشرفت ایرانیان دریافتند که شکاف عظیم میان آنها و غربی ها و چون مصریگردید و  و دانش می

برای به دست آوردن علم و دانش و ارتقای دانش فردی و اجتماعی خود دست به تالش و کوشش زدند و اندیشمندان و شاعران این 

 .دو سرزمین مردم را به کسب علم و پرهیز از جهل توصیه کردند

کرد مشرق زمین همچنان در  ریزی می های نهضت علمی و هنری خود را پایه ن شانزدهم میالدی که غرب پایهدر قر

در شرقِ عربی، در مصر و سوریه . فقر و جهل ویژگی مشترک همۀ کشورهای مشرق زمین بود. برد خبری به سر می جمود و بی

در حالی که نهضت علمی . گردید جز فقر و فاقه مشاهده نمی زیستند چیزی های صلیبی در انزوا می و لبنان که بعد از جنگ

های عظیمی در علم و صنعت پدید آورده و چهرة متفاوتی به غرب در مقایسه با مشرق زمین که همچنان در  غرب دگرگونی

، درباره یک سیاح فرانسوی که در قرن هجدهم میالدی از مصر دیدن کرده بود. زیست بخشیده بود شرایط قرون وسطایی می

های علم و ادب و هنر آشکار  در مصر جهل همگانی است و همۀ طبقات را در بردارد و نشان آن در همۀ جنبه»نویسد  آن می

 (693: 4963الفاخوری، )« .ترین وضع خود هستند است حتی صنایع دستی در ساده

فضایی  ،مار خارجی و استبداد داخلیاوضاع سیاسی این دو کشور در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم یعنی وجود استع

آکنده از ظلم و ستم و اختناق را به بار آورده بود که چنین فضایی به نوبه خود آبستن جهل و بی دانشی و عدم رشد اندیشه 

درز این دوره در هر دو سرزمین گروهی از . ها می گردید و جامعه را روز به روز به سوی جهالت و نادانی سوق می داد

مندان و نویسندگان و شاعران متعهد بودند که تالش می کردند تا مردم عصر خویش را با مزایای علم و دانش و ضرورت اندیش

. پرداختن به آن آشنا سازند به ویژه شاعران که با زبان شعر سعی در رساندن مردم به اهداف آرمانی و انقالبی شان داشتند

مصر نخستین کسانی بودند که پس از قرن ها کسوت کهنه ادبیات را از تن آن  شاعران مشروطه ایران و شاعران نئو کالسیک

علم و دانش و . بیرون آورده و آن را با نیاز های روز جامعه تطبیق دهند و موضوعات جدیدی را به حوزه ادبیات وارد سازند

 .اهمیت پرداختن به آن یکی از آن موضوعات بود

ترین موضوعات شعر کالسیک  با مضمون علم و دانش بیگانه نبود بلکه یکی از مهمالبته ادبیات کالسیک ایران و مصر 

ها و  در ادبیات ایران و عرب نوعی از شعر تعلیمی وجود دارد که در آن شاعر دانسته. اندوزی و کسب علم و دانش است دانش

ا و حتی عروض و اصول و قواعد آن معلومات خود را در علوم مختلف از جمله طب، نجوم، فقه، لغت، حدیث، حساب، کیمی

 . کند که این ویژگی در شعر فارسی از سبک عراقی به بعد به ویژه در سبک آذربایجانی به خوبی مشهود است وارد شعر می

های  شود، علم روز اروپاست، علمی که سبب پیشرفت اما در دورة مورد بحث آنچه که در شعر، از آن به عنوان علم یاد می

 ....عتی در غرب شده است نه کیمیا و لیمیا و سیمیا ومادی و صن
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ماندگی علمی کشورهای ایران و مصر از یک سو و سلطۀ سیاسی استعمارگران و از دست رفتن استقالل  مشاهدة عقب 

 .ملی از سوی دیگر، شاعران را بر آن داشت تا مردمان خود را به وجوه مختلف به کسب علم و دانش تشویق کنند

 ش و بزرگداشت علم و دانشستای -4

اند بهار نیز چون سلف  شاعران عصر مشروطه همچون شاعران کالسیک، ابیات فراوانی را در ستایش علم و دانش سروده

 .خود علم و عقل را از عوامل برتری انسان دانسته و علم را به تاج برتری و بزرگی تشبیه کرده است

 طلب دو چیز افزونی دهد بر مردم افزون

 م است دیهیم عال، عقل است کنج اعتالعل

 

 سرمایۀ عقل و خرد، پیرایۀ علم و ادب 

 تکمیل آن واجب شمر، باری به عقل مکتسب

 

 (919: 4933بهار، )                                                                                                             

 .شود داند که انسان را به اصل سعادت و نیکبختی رهنمون می را چون شاهراهی میفرخی یزدی نیز علم 

 در شاهراه علم که اصل سعادت است

 

 هر کس نرفت پیش ز مقصود بماند 

 

 (493: 4969فرخی یزدی، )                                                                                                     

الممالک فراهانی نیز علم را سرمشق زندگی دانسته که موجب بینایی و آگاهی انسان و واقف گشتن وی به امور  ادیب

 .شود پیرامونش گردیده و سبب آگاهی از حقوق خود و رهایی از چنگال ظلم و ستم می

 به علم کوش که سرمشق زندگی علم است

 غرض ز علم چه؟ بینائیست و پی بردن

 علم چه؟ واقف به حال خود گشتنغرض ز 

 غرض ز علم چه؟ پی به حقوق خود بردن

 

 ...انفاست که علم اگر نبود زندگیت بی 

 که این به صوابست یا که آن به خطاست به این

 که از چه روی گرفتار درد و رنج و بالست

 که از چه دستخوش و پایمال جور و جفاست

 

 (4/439: 4931الممالک،  ادیب)                                                                                                   

کند که هر ملتی برای رسیدن به تمدن به آن نیاز  شوقی نیز در بزرگداشت مقام علم آن را به پیشوا و ساربانی تشبیه می

 .دارد

 العلمُ فی سُبلِ الحضارةِ والعُلی

 

 4اعةٍ و زِمامحادٍ لِکَلِّ جم 

 

 (1/231: 4333شوقی، )                                                                                                         

 .اش رسیدن به خداست داند که هدف غایی وی برای علم قداستی قائل است که آن را همچون عبادتی می

 و أری العلمُ کالعبادة، فی

 

 1أبعد غایاته إلی اهلل أدنی 

 

 (1/236: 4333شوقی، )                                                                                                         

ها و  کیبخش نی ها و در مکانی شایسته احترام دانسته و معتقد است که علم الهام مطران علم را در نزد مردمان و زنده

 .گشاینده دشوارترین مشکالت است

 اَکْرِمْ العِلْمَ حیثُ کانَ و فی کلِّ

 قوّةُ العلمِ أنّه مُلْهِمُ الحُسنی

 

 مکانٍ، فی الحیِّ أو فی الرِفات 

 9وحالل اعْقَدِ المعضالت

 

 (4/261: 4313مطران، )                                                                                                      

 .های طال برتری دارد کند که بر همۀ خزینه ای تشبیه می حافظ ابراهیم نیز در بزرگداشت مقام علم آن را به گنیجنه
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 متی نراهُ و قد باتَتْ حزائِنُهُ

 هذا هو العَمَلُ المَیْرورُ فَاکتَتَبِوُِِا

 

 کنزاً من العلمِ ال کنزاً من الذّهبِ 

 1بِالمالِ إنّا اکتتبنا فیه باألدب

 

 (263: 4333حافظ ابراهیم، )                                                                                                    

نش است چه تواند به دست آورد علم و دا داند، بهترین چیزی که انسان می بارودی خیر و برکت را در علم و دانش می

 .بسا صاحب ثروتی که در جهل و نادانی است و چه بسا فقیر محتاجی که به واسطه علم و دانش مورد احترام همگان است

 وال تَظُنُّوا نَماءَالمالِ، وانْتسِبوا

 فَرُبَّ ذی ثروةِ بالجهلِ محتقرِ

 

 فالْعِلمُ افضلُ ما یحویهِ ذو تئتمِ 

 0و رُبّ ذی خَلَّةٍ بالعلمِ محترمِ

 

 (9/133: 4332بارودی، )                                                                                                        

 نکوهش جهل -1

های خود وقوف یافتند که چگونه سبب  گاه که در مقایسه با علم مغرب زمین، بر جهل ملت شاعرانی ایرانی و مصری آن

آنها جهل را . قر و فالکت آنها شده، زبان به نکوهش جهل گشودند و مردمان خود را از ابتالی به آن برحذر داشتندبدبختی و ف

بخشد جهل است که سبب گردیده ملتی با وجود  اند که هیچ دارویی جز علم و دانش آن را بهبود نمی ها دانسته بدترین بیماری

 .های خود به کارهای جاهالنه بپردازند به جای استفاده درست از داشتهثروت و غنا در فقر و بدبختی زندگی کنند و 

 دردی بتر از علت نادانی نیست

 که به روی گنج منزل دارد با آن

 

 جز علم دوای این پریشانی نیست 

 بدبخت و فقیرتر ز ایرانی نیست

 

 (244: 4969فرخی یزدی، )                                                                                                   

 وطن خواهی در توضیح عالم ای رفیق هم

 تا نگویی علم باشد منحصر در ال و لن

 کند عالم آن را موزر و توپ و مسلسل می

 

 گوش خود بگشا و توضیحات آن بشنو زمن 

 یک فلزی کان مساوی هست در قدر و ثمن

 کند منقل می انداز و جاهل آن را صرف خاک

 

 (433: 4969فرخی یزدی، )

 .رساند آورد و سرانجام ملتی را به نابودی و هیچ می جهل و نادانی همواره فقر و ظلم را نیز در پی خود می

 جهل است که در کشور ما اسب دوانده

 ظلم است که ما را به چنین روز رسانده

 

 فقر است که در خانه ما سنگ پرانده 

 نۀ ما هیچ نماندهای وای که در خا

 

 (636: 4934الدین،  سیداشرف)                                                                                              

 .در میان شاعران مصری نیز بدترین بیماری یک ملت، بیماری جهل و نادانی ذکر شده است

 انّی نظرتُ إلی الشعوبِ فلم أجِدْ

 

 1لْجَهلِ داءً للشعوب مُبیداکا 

 

 (4/132: 4333شوقی، )                                                                                                       

شده اند، اندوهگین  بیند که چگونه از آن سیراب شده شاعر هنگامی که قوم خود را در سیاهی و تاریک جهل و نادانی می

 .کند و وطن را نیز از این همه غصه و ناراحتی اندوهگین وصف می

 لمّا رأیتُ سوادَ قومی

 یُسقونَ منْ اُمِّیَّةٍ

 فی دُجی لیلٍ بهیم 

 5هیَ غُصُّةُ الوطنِ الکظیم
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 (4/999: 4333شوقی، )                                                                                                    

 .کشاند ای که سبب اندوه وطن شده و اگر مداوا نشود و طوالنی گردد کشور را به فتنه و آشوب می جهل و نادانی

 و الشَّعبُ إن طالُ مَدَی جَهْلِهِ

 

 3بَدَتْ عَلَیهِ نُقطَةُ الشَّعبِ 

 

 (4/413: 4313مطران، )                                                                                                    

حتی ممکن است که از فتنه و آشوب فراتر رفته و همچون قاتلی کشور را به نیستی و نابودی بکشاند؛ بنابراین باید با 

به علم و دانش به ها، از طریق علم و دانش مبارزه کرد اما مردمان مشرق زمین به جای پرداختن  این قاتل و کشنده ملت

 .کند آورند که جهل آنها را افزون می کارهای باطل روی می

 فَقُلتُ لِلْجَهلِ وَ الْغَـ

 یا قاتِلَ الشَّرْقِ بالتُّرَّ

 

 مَّ یَفْطِرُ األحشاء - 

 3هاتِ قُوتِلْتَ داءَ

 

 (4/31: 4313مطران، )                                                                                                        

ها غافل کرده و مانع از آن شده که آنها به صورت  های شرق را از کسب بزرگی پرداختن به کارهای باطل است که ملت

 .شان خالی نگردد علمی و عملی به اقتصاد و دستاوردهای فنی و اختراع روی آورند تا ذخایر ملی

 رق عَنْقَعَدَتْ شُعُوبُ الشَّ

 خَوَتِ الدِّیارَ فال اختِرا

 

 ...کسبِ المحامِدِ و المفاخِرْ 

 45عَ و ال اقتصادَ و ال ذَخائر

 

 (233: 4333حافظ ابراهیم، )                                                                                                 

 توصیه به کسب علم و دانش -9

کنند و از آنها  ان دو ملت با ذکر مزایای علم و عیوب جهل، مردمان خود را به یادگیری علم و دانش توصیه میشاعر

 .نیازی دست یابند ها یعنی علم و دانش تمسک جویند تا به استغنا و بی گاه ترین و استوارترین تکیه خواهند که به محکم می

 گاهی نغزتر از علم و استغنا مجوی تکیه

 

 افسر است ه دارد علم و استغنا شه بیهر ک 

 

 (232: 4933بهار، )                                                                                                       

 .روزی به انواع مختلف بر آنها سلطه خواهد یافت گردان شوند، بدبختی و تیره اما اگر از این کار روی

 ه گیتی علم و دانش را نجستی رنگ رنگگر ب

 

 بختی را به گیتی رنگ رنگ آماده شو تیره 

 

 (331: 4933بهار، )                                                                                                        

 .سازد مند می دهد و آنها را بهره وه میعلم چون درختی پرثمر است که به روی آورندگان و جویندگانش می

 تکیه بر غیر مکن در طلب علم برآی

 

 این درختی است که هر فصل دهد بر تو ثمر 

 

 (13: 4931ایرج میرزا، )                                                                                                    

دهد، همچون نردبانی است که وی را  ای است که به انسان قدرت پرواز می هاست، چون پرنده علم سرمایه تمام سعادت

 .سازد پس برای رسیدن به آن باید تالش کرد ها رهنمون می به سوی بلندی

 مایه هر سعادتی علم است

 علم کی ترقی کند کسی بی

 انباز به خدای علیم بی 

 ن کند پروازجان چو مرغ بی
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 علم تحصیل کن که سلّم علم

 

 از نشیبت برد به سوی فراز

 

 (4/491: 4931الممالک،  ادیب)                                                                                            

 .کند پس آموختن علم و دانش از واجبات است امری که شرع نیز انسان را به آن توصیه می

 ا علم است علمدر جهان واجب به م

 آنچه پیغمبر به ما واجب نمود

 

 مرد و زن را رهنما علم است علم 

 آشکار و برمال علم است علم

 

 (113: 4934الدین،  سیداشرف)                                                                                              

ای که در سایۀ آموختن علم  خواند که بیداری طنان خود را به بیداری فرا میبه همین خاطر است که شاعر مصری همو

 .شود حاصل می

 فَاسْتَیْقِظو یا بَنی األوطانِ، وانتَصبوا

 

 44للعلمِ فَهو مدارُ العدلِ فی االُمَمِ 

 

 (9/133: 4332بارودی، )                                                                                                      

ها بیاموزند و آداب  جوانان یک کشور باید به کسب علم و دانش بپردازند و از آنها بهره گیرند و از سیره گذشتگان تجربه

 های پیش از خود را بخوانند تا از گذشته آگاهی یابند پس تحصیل علم باید به خاطر خود علم باشد نه به سبب به دست امت

 .آوردن گواهی و مدارک متخلف

 عالجوا الحکمۀً، واستشْفوا بها،

 واقْرا وا آدابَ مَنْ قبلَک مُ

 واطلبوا العلمَ لذاتِ العلمِ ال

 

 وانْش دوا ما ضلَّ منها فی السِّیرْ 

 ...ربَّما علَّمَ حیّاً مَنْ غیرْ

 42لشهاداتٍ و آرابٍ ا خَرْ

 

 (4/911: 4333شوقی، )                                                                                                      

جوانان مصری همواره از سوی شاعران نهضت، به یادگیری علم و دانش ترغیب شدند زیرا آنها به درستی دریافته بودند 

 .ماندگی است ها در عقب ها و نقص که تمام عیب

 فَتیان مصر الی األما

 

 49فَفِی التَّخلُّفِ اَیُّ عَابِ مِ 

 

 (4/431: 4313مطران، )                                                                                                          

 علم تنها وسیله قدرت و برتری -1

ی رهایی از قید بندگی کشورهای قدرتمند ها به دلیل چشیدن طعم استعمار به خوبی دریافته بودند که برا شرقی

 .دارد بایست به علم و دانش دست یابند وگرنه جهالت و نادانی آنها را همچنان در بندگی و استعمار پا بر جا می می

 با علم و عمل اگر مهیا نشویم

 نادانی و بندگیست توأم به خدای

 

 همدوش به مردمان دنیا نشویم 

 مما بنده شویم اگر دانا نشوی

 

 (213: 4969فرخی یزدی، )                                                                                                       

شود که انسان بر جهان پیرامون و طبیعت قدرتمند غلبه یافته و دست به اکتشافات و اختراعات  علم و دانش سبب می

 .المللی را به دنبال دارد بخشد که آن قدرت به دنبال خود وجهه و آبرو بین ها قدرتی میبزند علم و دانش به کشور

 داشتیم ما اگر علم و هنر می

 نمودیم اختراع خط آهن می

 داشتیم کوه را از جای برمی 

 داشتیم ها در بحر و بر می راه
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 موقع صلح جهان در کنفرانس

 

 ...داشتیم احترامات دگر می

 

 (141: 4934الدین،  سیداشرف)                                                                                                

 .بخشد برای پیروز شدن تنها قوای نظامی کافی نیست بلکه علم و دانش است که به سپاه یک کشور قدرت و توانایی می

 مسلم است که گر در میانه نبود علم

 قوا را به خرج باید داد ز روی علم

 

 مصرف و عمل بیجاست قوای ما همه بی 

 وگرنه قوه هدر رفته و رنج هباست

 

 (439: 4931الممالک،  ادیب)                                                                                                   

شود که آنها به پیشرفت برسند و  گردد و سبب می رتری مردمان میدر دنیای جدید و متمدن، علم است که سبب ب

 .یابند بتوانند از هفت آسمان عبور کنند؛ زیرا کشورهای فاقد علم، به مجد و عظمت و برتری دست نمی

 بالعلم سادَ الناسُ فی عصرهمْ

 أیطلبَ المجدَ و یبغی العُلی

 

 واخترقوا السبعَ الطِّباقَ الشِّداد 

 41العلم فیهمْ کَساد؟قومٌ لشوقِ 

 

 (4/239: 4333شوقی، )                                                                                                        

شاعران عرب نیز چون شاعران عصر مشروطه در دنیای متمدن قرن نوزدهم تنها قوای نظامی را عامل پیروزی کشورها 

 .ها و ارکان سپاه با علم تقویت شود د و معتقدند که باید پایهدانن نمی

 و لکن علی الجیش تِقوی البالدُ

 

 40و بالعلم تِشتدُّ أرکانها 

 

 (4/133: 4333شوقی، )                                                                                                         

ان نهضت با توجه به بستر سیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم مصر، تنها علم است که دورترین آرزوها را دست از نظر شاعر

 .کند یافتنی و پیشرفت را حاصل می

 بِالعِلْمِ یُدرَکُ اَقصَی المَجدِ مِنْ اُمَمٍ

 

 41وال رُقِیَّ بِغَیْرِ العِلمِ لِلْاُمَمِ 

 

 (1/31: 4313مطران، )                                                                                                            

ها با یکدیگر است، هیچ ملتی نباید احساس بدبختی کند بلکه باید تالش  بنابراین در روزگاری که علم وسیله برتری ملت

 .اند ط به وسیله علم قوی گشتههای ضعیف فق ها دست یابد زیرا ملت کند و با کسب علم به بزرگی

 اَتَسْقَی بِعَهدٍ سَمَا بالعُلوم

 

 45فاَضْحَی الضَّیفُ بِها أیِّدا 

 

 (262: 4333حافظ ابراهیم، )                                                                                                      

 ها آموختن علم از غربی -0

یان و مصریان از نیمه دوم قرن نوزدهم برخالف نیمۀ نخست آن که با شیفتگی مسحور غرب شده بودند، با اهداف ایران

با این وجود آنها دریافته بودند که برای رهایی از جهل . استعمارگرانه آنان آشنا شدند و غرب در اذهان آنها چهرة زشتی یافت

ها یکی  ها کسب کنند، به همین سبب توصیه به دریافت علم از غربی را از غربیو خرافات و رسیدن به دنیای متمدن باید علم 

البته شایان ذکر است که در نظر این . های مفهوم علم و دانش در شعر شاعران تجددطلب ایران و مصر گردید مایه از بن

 .ها، به معنی رویگردانی از علم گذشتگان نبود شاعران منظور از دریافت علم از غربی

 ز غرب علم فرا گیر و ده به معدة شرق

 ولی ز سنت دیرین متاب رخ زیراک

 اش با تن انضمام دهد که فعل هاضمه 

 به ملک، سنت دیرینه احتشام دهد
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 (113: 4933بهار، )                                                                                                                 

کنند که ایران نیز به سبب علم به آن  بینند و آرزو می شاعران علت پیشرفت و درخشش شهرهای اروپایی را در علم می

 .درجه از پیشرفت و درخشش دست یابد

 از علم اروپا شده رخشنده چو خورشید

 لندن شده معلوم نماینده چو خورشید

 

 پاریس شده باقی و پاینده چو خورشید 

 د از علم درخشنده چو خورشیدایران شو

 

 (69: 4934الدین،  سید اشرف)                                                                                               

ود اند سالم و در ها را با علوم مختلف آشنا کرده که مصری شاعران مصری بر فرانسه و همۀ دانشمندان غربی به سبب این

 .فرستند می

 تحْیَا فَرنْسَا و کُلُّ نابِغَةٍ

 

 43أفادَ مِصرَ بالغِنی و العلمِ 

 

 (1/39: 4313مطران، )                                                                                                      

 .دهد نش بر شرقیان و غربیان است مورد ستایش قرار میکه محل اخذ دا شوقی در وصف شهر پاریس آن را به سبب این

 و العلمُ فی شرقِ البالدِ و غربِها

 

 43ما حجَّ طالبُه سوی نادیکَ 

 

 (2/241: 4333شوقی، )                                                                                                        

 سبب نشر علممدح ممدوح به  -1

شاعران مداح مشروطه و نهضت مصر، ممدوحان خود را به سبب نشر علم و دانش و ساختن مدرسه مورد ستایش قرار 

 .شمرند ها نیک وی برمی داده و آن را به عنوان یکی از خصلت

 مهدی بن الحسن ستودة یزدان

 کار گیتی از اوست جمله به سامان

 

 شاه علم آفرین و جهل پراکن 

 دین از اوست محکم و متقنپایۀ 

 

 (434: 4933بهار، )                                                                                                           

 اش در واقع گویی بناکنندة کاخ مجد و بزرگی داند که ممدوح با انتشار آن در سرزمین شاعر نشر علم را چون جهاد می

 .است

 یا ناشرَ العمِ بهذی البالدْ

 بانیَ صَرْحِ المجدِ، أنت الذی

 

 15وُفِّقت نشرُ العلمِ مثلُ الجهاد 

 تبنی بیوتَ العلمِ فی کلِّ نادْ

 

 (4/239: 4333شوقی، )                                                                                                           

ای را در راه  های علمی که مدارس کهنه و ویران شده را دوباره به بهترین شکل درست گردانیده و مکان ممدوح از این

 .ها ساخته مورد ستایش شاعر قرار گرفته است زده ها و جنگ خدا برای ستمدیده

 کَمْ دارِ علمٍ بَناها أوْ مُرَدَّمَة

 اهللِ أنْشَأهُ کَمْ مَعْهَدِ فی سبیل

 

 أعادَها فی حِلَیً فَخْمةٍ قَشِب 

 14لِمُسْتَضامٍ و مَحْروبٍ وَ مُغْتَرِب

 

 (4/419: 4313مطران، )                                                                                                         

 سازی ستایش مدرسه و توصیه برای مدرسه -5
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آید که سبب تعالی و رشد فرهنگ و ادب و سطح  های مقدس به شمار می یج علم و دانش از مکانمدرسه به خاطر ترو

 .شود به همین سبب تنها راه رواج علوم ساختن مدرسه است علمی جامعه می

 نیست به جز از طریق مدرسه و کار

 

 دلیل مدلل وین به عموم است بی 

 

 (212: 4969فرخی یزدی، )                                                                                                 

 :گردد خو شدن کودکان می مدرسه سبب آبادانی شهرها، آزادی از جهل و نادانی و پاکیزه

 ها به از این مدرسه شهر آباد شده به

 ها مثل بهشت شهر قزوین شده از مدرسه

 

 ها رسهبه از این مد خلق آزاد شده به 

 رود مدرسه هر کودک پاکیزه سرشت می

 

 (332: 4934الدین گیالنی،  سید اشرف)                                                                                   

شد چون ک کند که کودکان را به آغوش می گوید و مدرسه را مانند مادری توصیف می شوقی شعری را از زبان مدرسه می

شود و چون چراغی  کشد و همچون دری که به سوی عظمت و بزرگی باز می صیادی است که پرندگان را به سوی خود می

 .گردد ها می موجب روشنی اندیشه

 أنا المدرَسۀ  اجعَلنی

 کأنّی وجْهُ صَیِّادٍ

 أنا المصِباح للفکر

 أنا الباب ألی المجد

 

 کأمٍّ التَمِلْ عنّی 

 ی الغصنِو أنتَ الطیرَ ف

 أنا المفتاحُ للذّهنِ

 22تعالَ ا دْخ ل علی الثمینِ

 

 (234 -1/232: 4333شوقی، )                                                                                             

 .مدرسه مکان عقل و پایگاه عرفان و خانۀ هدایت است

 مدرستی کانتْ حِیا منَ النُّهی

 

 19قرارةَ العرفانِ، دارَ الرشاد 

 

 (4/233: 4333شوقی، )                                                                                                       

شد ثمره و آموزان زیاد با ها را باال برد تا کودکان بیشتری تحصیل کنند که هر چقدر تعداد دانش پس باید بنای مدرسه

 .نتیجه حاصل از ساخت این مدارس هم بیشتر خواهد شد

 شیدوُا المدارسَ، فَهیَ الغَرسُ إن بَسَقَتْ

 

 11أفتانُهُ أثْمَرَتْ غضّاً من النّعَمِ 

 

 (9/133: 4332بارودی، )                                                                                                      

 نتیجه

توان چنین دریافت که هر دو  با نگاهی تطبیقی به بحث علم و دانش در میان شاعران مشروطه ایران و نهضت مصر می

خویش در کسب آن   ها در شرق پی برده و سعی در ترغیب و تشویق ملت گروه از شاعران به لزوم ترویج علم و دانش غربی

توان گفت که آنها این بحث را بیشتر از شاعران  الی ابیات شاعران مصری دربارة این موضوع میداشتند اما با توجه به بسامد با

اند در دیوان شاعران عرب قصاید زیادی دربارة  مشروطه بسط و گسترش داده و به انحای مختلف آن را وارد شعرشان کرده

ها و  ح ممدوحان به خاطر نشر علم، توصیف هیئت، توصیف مدارس، مد26، بزرگداشت شهدای راه علم23بزرگداشت مقام معلم

شدند وجود دارد که در دیوان شاعران مشروطه نظیری برای مقایسه و تطبیق یافت  که در مصر برگزار می 23های علمی کنگره

 .های اساسی آن در دیوان شاعران هر دو ملت وجود دارد نشد؛ اما چنان که گذشت اصل بحث و بعضی از م لفه

 نوشت پی
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 .علم در راه تمدن و برتری، برای هر گروه پیشوا و ساربان است -4

 .شود تر می بینم که در دورترین اهدافش، به خدا نزدیک و علم را چون عبادت می -2

ها و  بخش نیکی علم را در هر جایی که هست گرامی بدار، در میان زندگان یا در میان مردگان، نیروی علم الهام -9

 .ین مشکالت استگشاینده دشوارتر

ای از علم باشد نه طال، این  آوری کند باید آن گنجینه، گنجینه ای تمام نشدنی جمع هرگاه انسان بخواهد که گنجینه -1

 .کنند و نه مال های نیکوکار است که علم کسب می آموزی، کار انسان کار علم

. تواند کسب کند، علم و دانش است انسان میگمان نکنید که خیر و برکت در مال و ثروت است، بهترین چیزی که  -3

 .پس چه بسا صاحب ثروتی که انسانی حقیر و پست است و چه بسا صاحب فقیری که به واسطه علمش مورد احترام است

 .تر از جهل و نادانی نیافتم کننده ها نگریستم و در میان آنها دردی هالک همانا به میان ملت -6

شوند، وطن را دیدم که  سوادی و جهل سیراب می را در شب سیاه و تاریک دیدم که از بی زمانی که بسیاری از قومم -3

 .دار و اندوهگین است سوادی غصه از این بی

 .گردد اش طوالنی گردد فتنه و آشوب برایش آشکار می و ملت اگر جهل و نادانی -3

 !شود؟ وسیله کارهای باطل با درد مبارزه میرق، بهای قاتل ش: شکافت گفتم می که غم و اندوه دلم رابه جهل در حالی -3

 .اند، مصر از هر گونه اختراع و اقتصاد و ذخائر خالی گشت ها و مفاخر بازمانده های شرقی از کسب ستایش ملت -41

وطنان مصری من، و به علم دست یازید زیرا آن محور برقراری حق و عدالت در میان  پس بیدار شوید ای هم -44

 .ستها امت

های  به علم و دانش بپردازید و از آن بهره گیرید و از آنچه که از سیره گذشتگان گم شده، فرا خوانید، آداب ملت -42

پیش از خود را مطالعه کنید، تا بدین وسیله زندگان، از آنچه در گذشته پیش آمده آگاهی یابند و علم را به خاطر ذات علم 

 .و یا اهداف دیگربخوانید نه به خاطر مدرک و گواهی 

 .ماندگی، هر عیب و نقصی موجود است ای جوانان مصری به جلو حرکت کنید زیرا در عقب -49

مردم به وسیله علم و دانش در روزگار خود برتری و سروری یافتند و از هفت آسمان محکم عبور کردند آیا قومی  -41

 خواهند؟ کنند و برتری می یکه بازار علم در میانشان کساد است مجد و عظمت را جستجو م

 .شود های سپاه محکم می شود و به وسیله علم ارکان و ستون کشور به وسیله سپاه تقویت می -43

ها بدون علم و دانش حاصل  شود و هیچ پیشرفتی برای ملت ها از نزدیک درک می به وسیله علم دورترین بزرگی -46

 .گردد نمی

های  کنی در حالی که ملت اند احساس بدبختی می ا به وسیله علم برتری یافتهه آیا در عهد و روزگاری که ملت -43

 .اند ضعیف بدان قوی گشته

 .سالم و درود بر فرانسه و بر هر دانشمندی که علم و ثروت را به سوی مصر سرازیر کرد -43

 .دجوینده علم و دانش در غرب و شرق آن را فقط باید در نزد تو جستجو کن( ای پاریس) -43

ای منتشرکننده علم در این سرزمین، تو در نشر علم نیز مانند جهاد موفق شدی ای بناکننده کاخ مجد و بزرگی،  -21

 .های علم و دانش را بنا نهادی تو کسی هستی که خانه

ه و مرمت های کهنه و ویران شده را دوباره به بهترین شکل زیبا کرد های علم را که بنا نهاد یا مکان چه بسا خانه -24

 .ها ساخت ها و غریبه زده ها و جنگ های علمی که آنها را برای ستمدیده کرد چه بسا مکان

ای بر  من مدرسه هستم مرا چون مادری قرار بده و از من رویگردان نباش گویی من شکارچی هستم و تو پرنده -22

ن دری به روی مجد و بزرگی هستم بیا و با روی شاخه هستی، من چراغی هستم برای فکر و کلیدی هستم برای اندیشه، م

 .خیر و برکت در آن وارد شو

 .مدرسه من مکان عقل و خرد، پایگاه معرفت و عرفان و خانه هدایت است -29
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که در این صورت ثمره ( آموزان را تربیت کنید یعنی دانش)های آن را غرس کنید  بنای مدارس را باال ببرید و شاخه -21

 .ها خواهد بود ین نعمتها بهتر آن شاخه

 قصیده بسیار معروف شوقی در بزرگداشت مقام معلم با مطلع -23

 قُمْ للمعلمِّ وفِّه التبجیال

 

 ...المعلمُ ان یکونُ رسوال  کادَ 

 

به خاطر احترام و تعظیم به مقام معلم بایست چون نزدیک است که مقام معلم در تعلیم و تربیت مانند مقام پیامبر 

 .باشد

 :گوید حافظ ابراهیم در این معنی می -26

 فی سبیل المجد او دی نفرٌ

 

 ...شهداء العلم اعالها مقاما 

 

 (923حافظ ابراهیم، )                                                                                                           

 .هیدان راه علم مقامشان باالتر استجماعتی در راه مجد و شکوه مردند اما ش

23-  

 یسیرُ تحت لواء العلم مؤتلفاً

 

 و لن نری کجنود العلم اخوانا 

 

 (2/226شوقی، )                                                                                                                 

 ...تر از لشکر علم نخواهی دید کنند و تو هرگز سپاهی صمیمی حرکت میپیمانان زیر پرچم علم  گروه هم

 فهرست منابع

 .، کلیات ایرج میرزا، به اهتمام محمد جعفر محجوب، نشر اندیشه(4913)ایرج میرزا،   -

 .، دیوان فرخی یزدی، ببه کوشش حسین مکی، امیرکبیر،چاپ هفتم، تهران(4969)فرخی یزدی،  -

 .، تهران4، دیوان کامل، تصحیح مجتبی برزآبادی فراهانی، انتشارات فردوس، چاپ دوم، ج (4931)راهانی،ادیب الممالک ف  -

 ، دیوان الخلیل، جزء اول تا سوم، الناشر دار مارون عبود، بیروت(4313)مطران، خلیل،  -

 .رم، دارالجیل، بیروتکبا، جز اول تا چها.، الشوقیات، مداخله و تحقیق الدکتور امیل أ(4333)شوقی، احمد،  -

، دیوان ضبط و تصحیح و شرح، احمد امین احمد الزین ابراهیم االبیاری، طبقه الثالثه، الهیئۀ (4333)حافظ ابراهیم،  -

 .المصریه عامه للکتاب

 ، األدب المعاصر فی مصر، دارالمعارف، الطبعۀ العاشرة(4332)ضیف، شوقی،  -

 .بیروت ،ن البارودی، شرح علی عبدالمقصود عبدالرحیم، دارالجیلدیوا(4333)بارودی،محمود سامی باشا، -

 .ردارالمعارف بمص ،دیوان البارودی، شرح علی الجارم و محمد شفیق معروف، (4334) بارودی،محمود سامی باشا، -

حمد کمال دیوان اسماعیل صبری، حققه، الدکتور محمد قصاص، عامر محمد بحیری، الدکتور ا ،(ت. د)صبری، اسماعیل،  -

 .دار احیاء تراث عربی زکی،

 .، دیوان عارف قزوینی، به اهتمام عبدالرحمن سیف آزاد، امیرکبیر، چاپ پنجم(4913)عارف قزوینی، -

 .زاده زاده، انتشارات جان ، به اهتمام علی جان(4962)اکبر،  دهخدا، علی -

 .سسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ دوم، تجدد ادبی در دورة مشروطه، انتشارات م (4936)آژند، یعقوب،  -

 .، کلیات الهوتی، انتشارات توکا، به کوشش بهروز مشیری، تهران(4933)الهوتی،  -
 .، تاریخ ادبیات عربی، از عصر جاهلی تا قرن معاصر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، انتشارات توس، چاپ چهارم(4933)الفاخوری، حنا، -

 .، دیوان اشعار، انتشارات نگاه، چاپ اول(4933)،بهار، محمدتقی، -
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 بر اساس نظریة برمون ”آخرین گودال“بررسی ساختاری رمان 

 پور سمیه حسام

 شناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزدردانشجوی کا

 بشرا سفاری

 کارشناس زبان و ادبیات فارسی  

 چکیده

تقسیم و با بررسی روابط بین آنها، ساختمان متن رفت  پیی به نام در نظریۀ ساختاری برمون، یک متن به واحدهای کوچک

توان بدون دخالت سالیق شخصی، قوت  این شکل از بررسی از این جهت حائز اهمیت است که بدین وسیله می. شود کشف می

( زة کودک و نوجواندر حو)در این مقاله رمان آخرین گودال اثر لوییس سکر، نویسنده آمریکایی . و ضعف اثر را مشخص کرد

اند و سپس به بررسی رابطۀ آنها با  ها، نوشته شده های رمان بر مبنای شخصیت رفت برای این کار ابتدا پی. بررسی شده است

شود که این اثر، از نظر ساختاری،  در نهایت مشخص می. یکدیگر و نقششان در گسترش و رازگشایی متن پرداخته شده است

با دقت در  .رفت اصلی داستان قرار دارند های فرعی، در خدمت پی رفت مند است و همۀ پی اماثری بسیار دقیق و نظ

شود که هیچ یک از این واحدها، زاید نیستند و هر یک به نحوی در  ها، مشاهده می های داستانِ هر یک از شخصیت رفت پی

های داستان را حذف  رفت توانیم یکی از پی گشایی ماجرای اصلی نقش دارند به طوری که به هیچ وجه نمی گسترش و گره

 .کنیم

 .رفت، لوییس سَکِر، آخرین گودال ساختار، کلود برمون، پی: هاواژه کلید

 مقدمه. 4

ها  هایی ساخته شده است، این بخش اینکه یک داستان یا به طور کلی یک اثر ادبی چگونه شکل گرفته، از چه بخش

گیری نوعی نقد به  هایی است که موجب شکل اند، س ال بی را از ابتدا تا انتها شکل دادهچگونه به هم مرتبط شده و آن اثر اد

ها و قواعدی بر همۀ اعمال اجتماعی و فرهنگی  ساختارگرایان معتقدند که رمزها، نشانه. نام نقد ساختارگرا در قرن بیستم شد

امی رسوم و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی ما را واجد معنا اند این رمزها را، که به زعم ایشان تم آنها مایل». بشر حاکم است

کنند که مطالعۀ صحیح در خصوص معنا و نتیجتاً واقعیت، بررسی نظام در برگیرندة این  آنان تاکید می. سازند، کشف کنند می

 .جزاستهدف آنها کشف چگونگی هماهنگی و کارکرد این ا. اعمال است نه بررسی خود این اعمال به طور جداگانه

این اصل، آنگاه که به دلیل . جویند بنابراین ساختارگرایان معنا را در روابط میان اجزای متشکلۀ گوناگون یک نظام می

با این حساب، از دیدگاه ساختارگرایان، مطالعۀ . کند ادبیات اعمال شود، برداشت ما را از مطالعات ادبی به کلی دگرگون می

( کند اینکه ادبیات چگونه معنا را منتقل می)بارة شرایط در برگیرندة خود عمل تفسیر است، صحیح ادبیات مستلزم تحقیق در

جزیی از آن است [ خود]های نظامی را که  ر ها و باو تواند ارزش از آنجا که یک اثر منفرد فقط می. نه موشکافانۀ یک اثر منفرد

یابند، نه  دهند که به موجب آن متون با یک دیگر پیوند می ار میرا مورد تاکید قر( النگ)بیان کند، لذا ساختارگرایان نظام 

به اعتقاد ایشان، وظیفۀ اصلی منتقد، مطالعۀ دستور زبان ادبیات با نظام حاکم بر تفسیر ادبی . را( پارول)بررسی یک متن مجزا 

 (494، ص4933برسلر، )« .ست

اند؛ یکی  فی را برای بررسی ساختاری یک اثر مطرح کردههای مختل گیری این نوع نقد، نظریه منتقدان از ابتدای شکل

ای همگانی در مورد  را نوشت و سعی کرد قاعده منطق داستانکتاب  4339او در سال . پردازان، کلود برمون است از این نظریه

ون نظریۀ پراپ همانطور که از به اعتقاد برم. برمون نظریۀ خود را به عنوان ذیلی بر نظریۀ پراپ ارائه  کرد. روایت داستانی بیابد

ها نیز کاربرد نداشته  آید و چه بسا برای همۀ این قصه اسمش پیداست فقط برای بررسی ساختار قصه های پریان به کار می

های داستان تاکید کرده و نقش ویژة  او برخالف پراپ بر اهمیّت شخصیت»برمون دو ایراد اساسی بر کار پراپ گرفت، . باشد

 ( 431، ص4931احمدی، )« .چندان مهم ندانسته استها را  آن
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های فردی آنها را  های یک داستان را در چند دستۀ کلی جای داد و تفاوت توان شخصیت برمون معتقد بود که نمی

نها هایی که به آ ها را در دسته عالوه بر این، به عقیدة برمون، پراپ تعدادی از کارکردهای درونمایۀ  داستان. نادیده گرفت

توان تعدادی از سی و یک خویشکاری پراپ را در هم ادغام  ربطی ندارد، جای داده است و همچنین او عقیده داشت که می

 .کرد

رفت ممکن است از  و هر پی کاری خویشاست نه  رفت پیترین واحد تشکیل دهندة یک داستان،  به نظر برمون کوچک

ها، داستان را گسترش  رفت او معتقد است که رابطۀ علی و معلولی بین پی .چند خویشکاری در نظریۀ پراپ تشکیل شده باشد

 .رساند دهد و به پایان می می

امکان . 2.  شود موقعیت پایدار الف تشریح می. 4: به نظر برمون هرگونه روایت از سه پایۀ زیر تشکیل شده است»

. خوانیم مکان دگرگونی الف یعنی پایۀ دوم را مرحلۀ گذار میا(. شود یا نمی)شود  الف دگرگون می ..آید دگرگونی الف پدید می

هایی یا به عبارت  رفت در طرح هر داستان پی. تشکیل شود( یا گذارهای فرعی)های فرعی  تواند از سلسله وضعیت گذار می

رفت را  برمون، پی. رفتی کلی یا اصلی رفت داستانی کوچک است و هر داستان پی هر پی. هایی فرعی وجود دارد بهتر روایت

رفت نیز  ای که همچون ساختار اصلی داستان مطرح شد، در مورد هر پی گانه قاعدة سه. دانست عنصر اصلی ساختار روایی می

 (466، ص4931احمدی، )« صادق است

تعادل  ای دارد که شرایط را برای مرحلۀ  گذار یا عدم رفت در مرحلۀ تعادل اولیه امکان بالقوه از نظر برمون هر پی

کند و در نهایت،  شود که این فشار شرایط را برای تعادل ثانویه آماده می در مرحلۀ عدم تعادل، فشاری وارد می. کند فراهم می

 .تالش شخصیت داستان ممکن است به شکست یا پیروزی منجر شود

ئل شد و دو دسته ها، برای آنها دو نقش متفاوت فاعلی و مفعولی قا او همچنین برای بررسی وضعیت شخصیت

های مختلف ممکن است تغییر کند یعنی یک  رفت نقش یک شخصیت در پی. پذیر کنش.2گر  کنش.4: شخصیت به وجود آورد

 .های جداگانه هم نقش فاعلی داشته باشد و هم نقش مفعولی رفت تواند در طول داستان و در پی شخصیت می

های  های مختلف ساختارگرایی نوشته شده و الگو ساس روشهای بسیاری برا های اخیر در ایران مقاله در سال

گرا برای بررسی متون ادبی فارسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است ولی نظریۀ  ساختاری برمون به  پردازان ساختار نظریه

نگرفته و  هنوز به فارسی ترجمه نشده است، چندان مورد توجه قرار منطق داستانتر بودن و این که کتاب  دلیل جدید

فقط خانم ساناز مجرد در پایان نامۀ  خود که به تحلیل ساختاری رمان . های مستقلی در این مورد نوشته نشده است مقاله

 .های داستان پرداخته است کلیدر پرداخته است روش برمون را مد نظر داشته و به تحلیل کنش

آمریکایی بر اساس الگوی برمون بررسی شده و  ویسندهن لوییس سَکِراثر  آخرین گودالدر این مقاله ساختار رمان 

های متعدد  اند یا نه و با توجه به شخصیت رفت اصلی بوده های فرعی داستان در خدمت پی رفت شود که آیا پی نشان داده می

که در ساختار  ای در داستان وجود دارد که بتوان آن را حذف کرد بدون این فایده رفت اضافی و بی داستان آیا شخصیت و پی

 داستان خللی وارد شود و در نهایت آیا این رمان دارای ساختمانی قوی و مستحکم است یا نه؟

او پس از اتمام تحصیالتش در دانشگاه کالیفرنیا در سال . میالدی در نیویورک به دنیا آمد 4331لوییس سکر در سال 

 4333برای کودکان نوشت و از سال  sideways storie from wayside school، اولین کتاب خود را به نام 4336

 .نوشتن را به طور جدی شروع کرد

را  4333جایزة نیوبری  ها گودالکتاب . او تاکنون بیش از بیست داستان و کتاب آموزشی برای کودکان نوشته است»

ها با نام  گودال. اله برای آن نوشتدو دنب 2116و  2119نوشته است و در سال  4333او این کتاب را در سال . از آن سکر کرد

از دیگر آثار . و با نام اصلی از سوی فرزاد فربد به فارسی برگردانده شده است( اِلوند)از سوی حسین ابراهیمی « آخرین گودال»

س، الته کبا نام  ussEesss there is a boy in the girl'sتوان به  لوییس سکر که به فارسی نیز برگردانده شده است می
 (1، بند 6/4/4932رضایی نیا، . )، اشاره کردپسری که آبرویش رفتو سگ ها لطیفه نمی گویند ، ردیف آخر، صندلی آخر
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، 4333برنده جایزة ادگار آلن پو»: کتاب آخرین گودال عالوه بر جایزة نیوبری، جوایز زیر را نیز به دست آورده است

در ادبیات کودک و نوجوان، بهترین کتاب  نشنال بوکجورنال، برندة جایزه بهترین کتاب سال به انتخاب اسکول الیبراری 

« .ترین کتاب نوجوان ، برندة پرفروشپابلیشرز ویلکینوجوان به انتخاب انجمن کتابداری آمریکا، بهترین کتاب سال به انتخاب 

اب سال جمهوری اسالمی ایران و کتاب کت» :و در کشور ما نیز این افتخارات را به دست آورده است (، پشت جلد4932سکر، )

ترجمه  ۀدهمین جشنواره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در رشت ة، برگزید4931شورای کتاب کودک در سال  ةویژ

کتابک، )« .4933های مناسب انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در سال  کتاب ةنخستین جشنوار ةو برگزید

 (9، بند6/4/4934

 ارش داستانگز. 1

پدر او مخترع است و سعی . کند ای کم بضاعت زندگی می داستان دربارة پسری است به نام استنلی که در خانواده

پدر استنلی در اختراعاتش موفق . ها معمول است بدبیاری در خانوادة آن. های کهنه بیابد کند روشی برای بازیافت کتانی  می

 .اندازند ا را به گردن جد خوک دزد بی بو و خاصیت خود میها همیشه این بد بیاری ه آن. نیست

اردوگاه گرین . شود بالیست معروف شهر به اردوگاه گرین لیک فرستاده می های بیس استنلی به جرم دزدیدن کتانی

درجۀ پسران اردوگاه مجبورند زیر آفتاب چهل و پنج . ، نه دریاچه دارد و نه سبز است(دریاچه سبز)لیک برخالف اسمش 

آور، هر روز گودالی به طول و عرض یک و نیم متر بکنند و پس از کندن گودال  های مرگ تگزاس، با وجود خطر حملۀ بزمجه

 D استنلی به چادر. در اردوگاه پنج چادر برای پسران وجود دارد. فقط چهار دقیقه حق دارند زیر آب سرد حمام کنند

فردی به نام آقای عالیجناب بر تمام چادرها . آقای پِن دَنسکی است،Dمشاور چادر . هر چادر یک مشاور دارد.فرستاده می شود

گیر و بدطینت که با هدف دستیابی به  او فردی است بسیار سخت. خانم سرپرست می نامند رییس اردوگاه را. نظارت دارد

اند  بدون اطالع از چنین هدفی، ملزم شده پسران اردوگاه. کند هر روز گودال بکنند گنجی قدیمی، پسران اردوگاه را مجبور می

. که اگر در گودال ها چیز با ارزشی یافتند، آن را به آقای عالیجناب تحویل دهند و در عوض بقیۀ روز را استراحت کنند

با کند و  اش را با پسران زورگوی چادر کم می شود ولی به تدریج رابطه پذیرفته می Dاستنلی به راحتی در جمع پسران چادر

 .کنند این دو شخصیت ماجرای اصلی داستان را ایجاد می. شود صمیمی می "زیرو"پسر ریزنقش و آرامی به نام 

شود  این حسادت موجب به وجود آمدن ماجراهایی می. شود دوستی استنلی و زیرو موجب حسادت پسران اردوگاه می

شود،  کند و پس از این که تا شب هیچ خبری از او نمی می که برای زیرو آزار دهنده است، در نتیجه زیرو از اردوگاه فرار

آن . یابد روی در آفتاب سوزان، زیرو را می کند و پس از چندین ساعت پیاده استنلی برای نجات دادن زیرو از اردوگاه فرار می

 .گیرند به کوه بیگ تامب بروند دو تصمیم می

شود او را کول کند و به باال  کند و استنلی مجبور می غش می هنگام باال رفتن از کوه زیرو که به شدت ضعف دارد،

استنلی و زیرو در کوه با نوشیدن آب چشمه و خوردن پیازهایی که از سالیانی دور در آن جا می روییده است، زنده . ببرد

را او ( لینوینگستون کالید)کند که کفش های بیس بالیست شهر وقتی آن ها در بیگ تامب هستند، زیرو اعتراف می. مانند می

 .دزدیده بوده است

شوند برای رسیدن به جادة  یابند، بنابراین مجبور می استنلی و زیرو در بیگ تامب راهی برای رسیدن به شهر نمی

استنلی، در یکی از روزهایی که در . اصلی، هنگام شب به سمت اردوگاه بروند تا از آن طریق خود را به جادة اصلی برسانند

وسوسۀ . یابد و بنابراین از وجود گنج در آنجا باخبر است ای طال می ه مشغول کندن گودال روزانه خود بوده است، قطعهاردوگا

اند، وارد  دارد که هنگام گذشتن از کنار اردوگاه، در زمانی که همه خوابیده دست یابی به آن گنج، استنلی و زیرو را وا می

اند  به این ترتیب استنلی و زیرو به طور ناگهانی در زمانی که چمدان گنج را پیدا کرده .گودال استنلی شوند و گنج را بیابند

اند، به  در همان روز ماموران بازرسی و وکیلی که خانوادة استنلی برایش گرفته. شوند دوباره با مسئوالن اردوگاه مواجه می

اند و علت فرارشان هم همین  ستنلی چمدان او را دزدیدهگوید که زیرو و ا ها می خانم سرپرست به بازرس. اردوگاه می آیند

بر روی چمدان نام . خواند بوده است اما زیرو که اکنون دیگر خواندن را از استنلی آموخته است، نام روی چمدان را می
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گیرد  ق مینوشته شده بود که با اسم شخصیت اصلی داستان یکی است بنابراین چمدان گنج به استنلی تعل "استنلی یلنتس"

اش ثابت شده و پدرش توانسته است  گوید که بی گناهی خانم وکیل به استنلی می. رسد و دست خانم سرپرست به آن نمی

اش تمام شده و نفرینی که آنها به آن  های خانواده شود که بدبیاری استنلی متوجه می. ماده ای برای رفع بوی بد پا کشف کند

استنلی و زیرو نزد . انداختند، از بین رفته است بو و خاصیت خوک دزد خود می جد بیمعتقد بودند و آن را به گردن 

 .گردند و اردوگاه غیر قانونی گرین لیک هم بسته می شود هایشان بر می خانواده

داستان نفرین از این قرار است است که جد زیرو، یعنی مادام زیرونی که پیرزنی مصری است و در لیتونی ساکن است؛ 

گوید که  ای شفا بخش وجود دارد و به او می فرستد که در آن چشمه به کوهی می( که او هم اهل لیتونی ست)استنلی را  جد

اش را جلب  باید به خوکی ناقص از آب آن چشمه بدهد تا پروار شود و بتواند به وسیلۀ این خوک نظر پدرِ دختر مورد عالقه

خواهد که پس از اینکه خوک را به  دهد و در عوض از او می به جد استنلی میخوک ناقص را نیز خود مادام زیرونی . کند

کند که  مادام زیرونی تهدید می. خانوادة دختر داد، او را به باالی کوه ببرد تا از آب چشمه بنوشد و پاهای علیلش شفا بیابد

کفایتی دختر  از شکست در عشق به خاطر بی شود، اما جد استنلی پس اگر جد استنلی این کار را نکند به نفرین او دچار می

شود،  کند و پس از اینکه به عنوان ملوان در یک کشتی استخدام می اش، قول خود را به مادام زیرونی فراموش می مورد عالقه

برای بازگشت  آورد که کار از کار گذشته و راهی او وقتی قول خود به مادام زیرونی را به یاد می. رود برای همیشه به آمریکا می

پدربزرگ . گذارد و موجب دردسرهایی برای آنها می شود این نفرین در زندگی جد استنلی و فرزندان او تاثیر می. وجود ندارد

ترین یاغی غرب  استنلی یعنی پسر همان جد خوک دزد بی بو و خاصیت که تاجر بزرگی شده بود، توسط کیت بارلو، بزرگ

آن بیابان جایگاه فعلی . )یابد او پس از هفده روز توسط دو شکارچی مار زنگی نجات می. شود ا میآمریکا، غارت و در بیابان ره

منظور او . اردوگاه گرین لیک است چون پدربزرگ استنلی گفته بود شَست خدا به دادم رسید که در این هفده روز زنده ماندم

ها  این بدبیاری.( روند و شبیه انگشت شست است  میاز شَست خدا همان بیگ تامب است که استنلی و زیرو از آن باال

( نبیرة مادام زیرونی)، زیرو(نبیرة جد خوک دزد بی بو و خاصیت)ماند تا این که استنلی  همچنان در خانوادة استنلی باقی می

 .رود کند و به باالی کوه می برد و به این ترتیب نفرین از بین می را کول می

کاترین )کیت بارلو . کند ماجرای زندگی کیت بارلو، یاغی معروف تگزاس را هم روایت می نویسنده در طول داستان،

زمانی معلم دهکدة گرین لیک بوده است که پس از کشته شدن معشوقش، یعنی سام پیازی، توسط مردم ( کیسنگ بارلو

اه پوستی است که به اهالی دهکده پیاز و سام پیازی، جوان سی. آورد دهکده، برای انتقام گرفتن از آن ها به غارتگری روی می

او در آن طرف دریاچۀ . کند پیازهایش خاصیت شفابخشی دارند فروشد و ادعا می های آن از قبیل پماد و شیرة  پیاز می فرآورده

ازهایش را آید تا پی نام دارد به این سوی دریاچه می "لو مری"گرین لیک مزرعۀ پیاز دارد وهر چند وقت یک بار با قایقش که 

و به تحریک تِراوِت ( به این دلیل که او سیاه پوست است و کاترین سفید پوست)سام پیازی به جرم ارتباط با کاترین . بفروشد

بعد . شود جسد او همراه با قایقش در دریاچه غرق می. شود امید شدة کاترین، توسط اهالی دهکده کشته می واکِر، خواستگار نا 

بارد و آن دهکدة سبز به بیابانی خشک تبدیل  یازی، دیگر حتی یک قطره باران هم بر گرین لیک نمیاز کشته شدن سام پ

گردد و  پس از بیست سال کیت بارلو که اکنون مشهورترین یاغی غرب آمریکاست به دهکدة متروکۀ گرین لیک بر می. شود می

شوند، به  اکِر و همسرش که از ورود کیت بارلو باخبر میتِراوِت و. کند چمدان پدربزرگ استنلی را کف دریاچۀ خشک چال می

کیت بارلو امتناع می کند و با مرگ او توسط . کنند که جای اموال غارتی را به آنها نشان دهد روند و وادارش می سراغ او می

یابند با این  هیچ گنجی نمی اما. کنند به کندن گودال تا اموال را بیابند های خالدار، تِراوِت واکِر و همسرش شروع می بزمجه

آید و تا چند نسل در  دهند تا این که این کار به شکل یک هدف خانوادگی در می وجود آن قدر به کندن گودال ادامه می

خانم سرپرست یکی از نوادگان واکِر است که برای به دست آوردن اموال غارتی، اردوگاهی غیر . یابد خانوادة واکر ادامه می

 .یس کرده تا با سوءِ استفاده از کودکان بزهکار به هدف خود برسدقانونی تاس

 رفت ها و شخصیت های داستان بررسی پی. 9

 رفت اصلی داستان پی. 9.4 
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 .های معمولشان در طول زندگی زندگی آرام استنلی و خانوادة بی بضاعتش و بدبیاری: تعادل اولیه

 .بالیست معروف شهر ن لیک به جرم دزدیدن کتانی های بیسفرستاده شدن استنلی به اردوگاه گری: عدم تعادل

 .های خانوادگی بازگشت استنلی به خانه و رفع شدن بدبیاری: تعادل ثانویه

 رفت های فرعی داستان پی. 1. 9

 رفت های داستان استنلی پی. 4. 1. 9

 رفت یک پی. 4. 4. 1. 9

 .های معمول خانواده قر و بدبیاریزندگی آرام استنلی با والدینش با وجود ف: تعادل اولیه
های کالید  افتادن یک جفت کتانی از آسمان بر سر استنلی و متهم شدن او به دزدیدن کتانی: عدم تعادل

 .لینوینگستون، بیس بالیست مشهور
 .فرستاده شدن استنلی به گرین لیک: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت           مفعولی

 

 رفت دو پی. 4.1. 1. 9

 .و مقررات اردوگاه Dهای چادر  ورود استنلی به گرین لیک و آشنایی با بچه: تعادل اولیه       
 .گودال کندن استنلی و سختی این کار در چند روز اول: عدم تعادل     

 .عادت کردن استنلی به شرایط سخت اردوگاه: تعادل ثانویه     

 نقش شخصیت           مفعولی     

 

 رفت سه پی. 4.9. 1. 9

، پسر زورگوی چادر، به دلیل توافق ray-xپیدا شدن لولۀ طالیی رژلب در گودال استنلی و دادن آن به : تعادل اولیه

 .برسد x-rayمبنی بر اینکه اگر چیز با ارزشی یافت آن را به او بدهد تا امتیاز استراحت به  x-rayقبلی با 
ها به دستور خانم سرپرست به امید یافتن گنج به مدت ده  بچهتوسط  x-rayعریض و طویل شدن گودال : عدم تعادل

 .روز

 .x-rayناامیدی خانم سرپرست از یافتن گنج در گودال : تعادل ثانویه

 نقش شخصیت           مفعولی 

 رفت چهار پی. 1. 4. 1. 9

 .نامه نوشتن استنلی به مادرش: تعادل اولیه
 .آموزش خواندن و نوشتن به او درخواست زیرو از استنلی برای: عدم تعادل

 .رد شدن درخواست زیرو: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت          فاعلی

 

 رفت پنج پی. 0. 4. 1. 9

 .دزدیده شدن کیسه تخمۀ آقای عالیجناب به وسیلۀ یکی از پسران گروه در حین کندن گودال: تعادل اولیه

بردن او نزد خانم سرپرست توسط آقای عالیجناب برای  متهم شدن استنلی به دزدیدن کیسۀ تخمه و: عدم تعادل

 .تنبیه شدن

برگشتن استنلی از کلبۀ خانم سرپرست بدون تنبیه شدن و کنده شدن گودال استنلی توسط زیرو در : تعادل ثانویه

 .این فاصله
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 نقش شخصیت           مفعولی

 

 رفت شش پی. 1. 4. 1. 9

ا یکدیگر مبنی بر اینکه زیرو، هر روز مقداری از گودال استنلی را برایش بکند و در توافق استنلی و زیرو ب: تعادل اولیه

 .عوض استلی هر شب به او درس بدهد
در نتیجه . اش با زیرو ای از روز و دوستی حسادت پسران گروه به استنلی به دلیل استراحت او در پاره: عدم تعادل

 .رو از اردوگاهمسخره کردن و آزردن زیرو و در نهایت فرار زی

 .پاک شدن نام و نشان زیرو از سیستم اطالعاتی به وسیله مسئوالن اردوگاه پس از برنگشتن زیرو به آنجا: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت          مفعولی

 رفت هفت پی. 4.5. 1. 9 

 .یرو شده بودناراحتی و عذاب وجدان استنلی به خاطر زیرو و اینکه حضور او موجب دردسر ز: تعادل اولیه

 .وجوی زیرو تصمیم استنلی برای فرار از اردوگاه و جست: عدم تعادل

زیرو توانسته بود با خوردن محتویات . )لو یافتن زیرو در نزدیکی کوه بیگ تامب در زیر سایۀ قایق مری: تعادل ثانویه

 .(شیشه های زیر قایق زنده بماند

 نقش شخصیت           فاعلی

 ت هشترف پی. 1.4.3. 9

 .های خار در بین راه که نشان از وجود آب دارد باال رفتن استنلی و زیرو از کوه بیگ تامب و دیدن بوته: تعادل اولیه

 .ها که نامشان را چِلِپ چِلِپ گذاشته بود غش کردن زیرو به خاطر خوردن محتویات داخل شیشه: عدم تعادل

ن به باالی کوه، یافتن آب و پیاز و زنده ماندن آن ها با خوردن کول کردن زیرو توسط استنلی، رسید: تعادل ثانویه

 .پیاز

 فاعلی      --نقش شخصیت  

 رفت نه پی. 3. 4. 1. 9

 .ماندن استنلی و زیرو به مدت چند روز در بیگ تامب: تعادل اولیه
 .نیافتن هیچ راهی در بیگ تامب به سمت شهر: عدم تعادل

 .دوگاه، برای رسیدن به جادة اصلیبازگشت به سوی ار: تعادل ثانویه

 فاعلی        -نقش شخصیت 

 

 رفت ده پی. 4.45. 1. 9 

توقف استنلی و زیرو در اردوگاه، در هنگام شب، برای برداشتن آذوقه و یافتن گنج خانم سرپرست که : تعادل اولیه

 . ای از آن در گودال استنلی پیدا شده بود و یافتن چمدان گنج قطعه

ها  به زیرو و  ها، تالش برای گرفتن چمدان از آنها، حملۀ بزمجه آگاهی مسئوالن اردوگاه از بازگشت بچه: لعدم تعاد

 .میرند استنلی و اطمینان سرپرست از اینکه آنها به زودی می

اهی گن ها، سر رسیدن دادستان ناحیه و وکیل استنلی، اطالع استنلی از ثابت شدن بی زنده ماندن بچه: تعادل ثانویه

شان و بسته شدن اردوگاه  ها به خانه ای برای رفع بوی بد پا و سرانجام بازگشت بچه خودش و موفقیت پدرش در ساختن ماده

 .گرین لیک و باریدن باران بر دریاچه

 فاعلی نقش شخصیت          
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 های داستان زیرو رفت پی. 1. 1. 9

 رفت یک پی. 4. 1. 1. 9

 .شان خردسال با مادرش در خانه زندگی زیروی: تعادل اولیه 

، زندگی خیابانی آنها و ناپدید شدن (به دلیلی که در داستان شرح نشده)بی خانمان شدن زیرو و مادرش : عدم تعادل

 .مادر زیرو

 .گیرد که با دزدی زندگی خود را بگذراند زیرو یاد می: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت           مفعولی

 

 دو رفت پی. 1. 1. 1. 9

 .زندگی خیابانی زیرو و عادی شدن دزدی برای او: تعادل اولیه

 .های کالید لینوینگستون توسط زیرو بدون آگاهی از اهمیت آنها دزدیده شدن کتانی: عدم تعادل

 .ها روی سقف یک ماشین توسط زیرو پس از فهمیدن اهمیت آنها گذاشته شدن کفش: تعادل ثانویه

 لینقش شخصیت            فاع

 

 پی رفت سه. 9. 1. 1. 9

 .ادامۀ زندگی معمولی زیرو: تعادل اولیه

های  دستگیری زیر و به علت دزدیدن کفش از یک فروشگاه، یک هفته پس از دزدیدن کتانی: عدم تعادل

 .لینوینگستون

 .فرستاده شدن زیرو به گرین لیک: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت            مفعولی

 

 ت چهاررف پی. 1. 1.1. 9

 .وفق پیدا کردن زیرو با شرایط اردوگاه و مطرح شدن او در آنجا به عنوان شخصیتی منزوی و کودن: تعادل اولیه

 .ورود استنلی به اردوگاه، آشنا شدن زیرو با استنلی و درخواست آموزش خواندن و نوشتن از استنلی: عدم تعادل

 .رد شدن درخواست او: تعادل ثانویه

 فاعلی        نقش شخصیت    

 

 رفت پنج پی. 9.1.1.0

 کندن گودال، طبق معمول هر روز: تعادل اولیه

زمانی که استنلی به اتهام دزدیدن کیسۀ تخمه نزد خانم . )کندن گودال استنلی در نبود او توسط زیرو: عدم تعادل

 .( شود سرپرست برده می

ه او از جانب استنلی بعد از برگشتن از نزد خانم پذیرفته شدن درخواست زیرو مبنی بر آموزش ب: تعادل ثانویه

 .سرپرست

 نقش شخصیت           فاعلی

 

 رفت شش پی. 1. 1. 1. 9
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توافق زیرو و استنلی با یکدیگر مبنی بر اینکه زیرو هر روز مقداری از گودال استنلی را برایش بکند و در : تعادل اولیه

 .عوض استنلی هر شب به او درس بدهد

اش با زیرو و در نتیجه  ای از روز و دوستی حسادت پسران گروه به استنلی به دلیل استراحت او در پاره: لعدم تعاد

 .مسخره کردن و آزردن زیرو و در نهایت فرار زیرو از اردوگاه

 .آنجا پاک شدن نام و نشان زیرو از سیستم اطالعاتی به وسیلۀ مسئوالن اردوگاه پس از برنگشتن زیرو به: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت           فاعلی

 

 رفت هفت پی. 5. 1. 1. 9

 .هایی که آنجا بود لو و با خوردن محتویات شیشه زنده ماندن زیرو در بیابان در پناه سایۀ قایق مری: تعادل اولیه

 .آمدن استنلی و تصمیم آن دو به باال رفتن از کوه بیگ تامب: عدم تعادل

 .بیگ تامب حرکت به سمت: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت          مفعولی

 

 رفت هشت پی. 3. 9.1.1

 .های خار در بین راه که نشان از وجود آب دارد باال رفتن زیرو و استنلی از کوه بیگ تامب و دیدن بوته: تعادل اولیه

 .شته بودها که نامشان را چِلِپ چِلِپ گذا غش کردن زیرو به خاطر خوردن محتویات داخل شیشه: عدم تعادل

 .کول شدن زیرو توسط استنلی، رسیدن به باالی کوه، یافتن آب و پیاز و زنده ماندن آنها با خوردن پیاز: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت          مفعولی

 

 رفت نه پی. 1.3. 1. 9

 .ماندن زیرو و استنلی به مدت چند روز در بیگ تامب: تعادل اولیه

 .ر بیگ تامب به سمت شهرنیافتن هیچ راهی د: عدم تعادل

 .بازگشت به سوی اردوگاه، برای رسیدن به جادة اصلی: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت            فاعلی

 

 رفت ده پی. 1.1.45. 9

توقف استنلی و زیرو در اردوگاه در هنگام شب، برای برداشتن آذوقه و یافتن گنج خانم سرپرست که : تعادل اولیه

 . دال استنلی پیدا شده بود و یافتن چمدان گنجای از آن در گو قطعه

ها به زیرو و  ها، تالش برای گرفتن چمدان از آنها، حملۀ بزمجه آگاهی مسئوالن اردوگاه از بازگشت بچه: عدم تعادل

 .میرند استنلی و اطمینان سرپرست از اینکه آنها به زودی می

ناحیه و وکیل استنلی و کمک خانم وکیل به زیرو برای پایان زنده ماندن بچه ها، سر رسیدن دادستان : تعادل ثانویه

 .اش و پیدا شدن مادر زیرو دادن به بی خانمانی

 نقش شخصیت           فاعلی

 

 (الیا یَلنِتس)رفت های داستان جد بزرگ استنلی  پی. 1.9. 9

 رفت یک پی. 4. 9. 1. 9

 .خواستگاری از او عالقۀ اِلیا یَلنِتس جوان به میرا منک و: تعادل اولیه
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خواستگاری هم زمان ایگور، دامدار پنجاه و هفت ساله از میرا منک و شرط کردن پدر میرا، مبنی بر اینکه : عدم تعادل

 .تری بیاورد؛ میرا از آن او خواهد بود هر که خوک چاق

تا روز قبل از قرارش با پدر میرا، خوک مشورت اِلیا یَلنِتس با مادام زیرونی و اتفاق بر این که الیا هر روز : تعادل ثانویه

ناقص را باالی کوه ببرد و هنگام نوشاندن آب چشمه به او برایش آواز مخصوصی بخواند و قبل از دادن خوک به پدر میرا، 

 .مادام زیرونی را به باالی کوه ببرد وگرنه به نفرین او دچار می شود

 نقش شخصیت           فاعلی

 

 ت دورف پی. 1. 9. 1. 9

 .باال بردن خوک ناقص از کوه طی چند روز متوالی: تعادل اولیه

لیاقتی میرا  رفتن الیا سر قرار و هم اندازه درآمدن خوک الیا و ایگور و شکست الیا در عشق به خاطر بی: عدم تعادل

 .منک

مادام زیرونی و ماندن نفرین در  های ناشی از نفرین رفتن الیا به آمریکا، ازدواج او و شروع شدن بدبیاری: تعادل ثانویه

 .خانواده

 نقش شخصیت           فاعلی

 

 (فرزند الیا)رفت داستان اِستنلی یَلنِتس اول  پی.1. 1. 9

 .بزرگ شدن استنلی یلنتس اول در آمریکا و پرداختن به تجارت و ثروتمند شدن او: تعادل اولیه
ارلو هنگام رفتن استنلی به کالیفرنیا  برای تجارت و رها غارت شدن استنلی یلنتس اول توسط کیت ب: عدم تعادل

 .شدن در بیابان

نجات یافتن استنلی یلنتس اول پس از هفده روز در بیابان به دست دو نفر شکارچی مار زنگی و شنیدن : تعادل ثانویه

 .این جمله از او که شَست خدا به دادم رسید

 نقش شخصیت           مفعولی

 

 (کاترین بارلو)های داستان کیت بارلو  رفت پی. 0. 1. 9

 رفت یک                                       پی. 4. 0. 1. 9

درس دادن کاترین بارلو، معلم جوان و شاداب شهرک گرین لیک به اهالی دهکده و جایزه گرفتن هر سالۀ : هتعادل اولی

 .او به خاطر هلوهای ادویه دار

اوت واکِر ثروتمندترین پسر شهرک، برای گشت زدن با او در دریاچه با قایق موتوری درخواست تِر: عدم تعادل

 .جدیدش و رد شدن درخواست او توسط کاترین بارلو

 .کینه به دل گرفتن تراوت واکر از کیت بارلو: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت            فاعلی

 

 رفت دو پی. 1. 0. 1. 9 

 .کند های همیشگی پیازهای سام پیازی است و با او به خوبی رفتار می کی از مشتریکاترین بارلو ی: تعادل اولیه

 .آشفتگی کاترین بارلو به خاطر خرابی سقف مدرسه: عدم تعادل

های مدرسه توسط سام پیازی و تبدیل مدرسۀ زهوار در رفته به مکانی نو و  تعمیر سقف و بقیۀ قسمت: تعادل ثانویه

 .زیبا
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 فاعلی      نقش شخصیت      

 

 رفت سه پی. 9. 0. 1. 9

 .عالقه مندی کاترین و سام پیازی به یکدیگر در طول مدت تعمیر مدرسه: تعادل اولیه

مخالفت اهالی دهکده با دوستی و ارتباط کاترین و سام پیازی و کشته شدن سام پیازی به دست اهالی : عدم تعادل

 . به همراه کاترین در حال فرار از شهرک هستندلو است و  دهکده در حالی که سوار بر قایق مری

ترین یاغی غرب آمریکا و تبدیل شدن  نجات کاترین بارلو توسط اهالی دهکده، تبدیل شدن او به بزرگ: تعادل ثانویه

 .گری لیک به بیابان

 نقش شخصیت            فاعلی

 

 رفت چهار پی. 1. 1.0. 9 

ین لیک خشک و خالی از سکنه پس از بیست سال غارتگری و زندگی در بازگشت کیت بارلو به گِر: تعادل اولیه

 .(اینجا مکانی است که کیت بارلو چمدانی را که از استنلی یلنتس اول غارت کرده بود چال کرده است). ای متروکه کلبه

ستن از کیت بارلو آگاهی تراوت واکر و همسرش از ورود کیت بارلو به گرین لیک، رفتن به کلبۀ او و خوا: عدم تعادل

 .که جای اموال غارتی را به آنها نشان دهد

 .های خالدار قبل از افشای جای گنج اشارة کیت بارلو به زمین و مردن او با نیش بزمجه: تعادل ثانویه

 فاعلی  نقش شخصیت       

 

 رفت داستان سام  پیازی پی. 1. 1. 9

و تعمیر کردن مدرسه ( مزرعۀ پیاز او در آن سوی دریاچه است)هکده پیاز فروختن سام پیازی به اهالی د: تعادل اولیه

 .به خواهش کاترین بارلو

عاشق شدن سام پیازی به کاترین بارلو، مخالفت اهالی دهکده با ارتباط آنها و تصمیم به دار زدن سام : عدم تعادل

ان به وسیلۀ اهالی دهکده، کشته شدن سام پیازی، تعقیب شدنش. لو، قایق سام پیازی فرار کاترین و سام پیازی با مری. پیازی

 .لو و نجات کاترین غرق شدن مری

ترین یاغیان غرب آمریکا، خشکسالی در گرین لیک پس از  تبدیل شدن کاترین بارلو به یکی از بزرگ: تعادل ثانویه

 .مرگ سام پیازی

 نقش شخصیت         مفعولی 

 های داستان تراوت واکر رفت پی. 5. 1. 9

 رفت یک پی. 4. 1.5. 9

 .های درس کاترین بارلو شرکت کردن تراوت واکر، ثروتمندترین و مغرورترین پسر دهکده در کالس: تعادل اولیه

 . درخواست واکر از کاترین برای دور زدن با قایق موتوری جدیدش و رد شدن درخواست او: عدم تعادل

 .کینه به دل گرفتن واکر از کاترین: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت           فاعلی

 

 رفت دو پی. 1. 5. 1. 9   

گذران زندگی واکر و همسرش در دوران خشکسالی گرین لیک و در زمانی که کیت بارلو به یکی از : تعادل اولیه

 .ترین یاغیان غرب آمریکا تبدیل شده است ترسناک
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کلبۀ کاترین به همراه همسرش، تالش برای به دست آگاهی واکر از ورود کیت بارلو به دهکده، رفتن به : عدم تعادل

 .آوردن اموال غارتی و ناامید شدن آنها از یافتن جای اموال غارتی  به دلیل حملۀ بزمجه به کیت بارلو و مردن او

گودال کندن واکر و همسرش در تمام عمر برای یافتن گنج و معمول شدن این کار بین فرزندان و : تعادل ثانویه

 .تراوت واکر برای یافتن گنج نوادگان

 نقش شخصیت           مفعولی

 

 های داستان خانم سرپرست رفت پی. 1.3. 9

 رفت یک پی. 4. 3. 1. 9

جوی خانم سرپرست که از نوادگان تراوت واکر است؛ در دریاچۀ خشک گرین لیک برای به دست  و جست: تعادل اولیه

به دست آوردن امتیاز کانون بازپروری و اصالح کودکان بزهکار در آنجا و مجبور  او از طریق. آوردن گنج، طبق سنت خانوادگی

کردن پسران بزهکار به کندن گودالی به طول و عرض یک و نیم متر و اجبار آن ها در اینکه هر چیز با ارزشی را که در گودال 

 .کند دنبال می یافتند به مسئوالن تحویل دهند و در عوض یک روز مرخصی بگیرند؛ هدف خود را

، پسر ray-xاستنلی لولۀ طالیی را طبق قرار قبلی  به . پیدا شدن لولۀ طالیی رژلب در گودال استنلی: عدم تعادل

دهد و درنتیجه گمراه شدن خانم سرپرست در یافتن جای اصلی پیدا شدن لولۀ طالیی و دستور دادن به  زورگوی گروه، می

 .ی به دست آوردن گنجبرا ray-xعریض و طویل کردن گودال 

-rayها به مدت ده روز و پیدا نشدن چیزی در گودال  به دست بچه ray-xعریض و طویل شدن گودال : تعادل ثانویه

x. 

 نقش شخصیت           فاعلی

 

 رفت دو پی. 1. 3. 9.1

 .، طی روزهای متوالی و نیافتن گنجray-xها به کندن گودال  مشغول شدن بچه: تعادل اولیه

. اند، برای بازگشت شبانه به اردوگاه و به دست آوردن گنج تصمیم استنلی و زیرو، که از اردوگاه فرار کرده: م تعادلعد

 .اند آگاهی خانم سرپرست از حضور آنها در اردوگاه و همچنین آگاهی از اینکه گنج را یافته

 .قانونی گرین لیک ته شدن اردوگاه غیرها و بس شکست خانم سرپرست در گرفتن چمدان گنج از بچه: تعادل ثانویه

 نقش شخصیت           فاعلی

 

 ها رفت های داستان با توجه به پی ارتباط شخصیت. 1

 :نویسنده برای شکل دادن به رمان از سه روایت مختلف در سه زمان متفاوت استفاده کرده است که عبارتند از

 .دو پی رفت استکه شامل « اِلیا یَلنِتس»زمان جد استنلی یعنی .4

های داستان استنلی   رفت از جمله پی. های فرعی زیادی قرار دارد رفت ، در این زمان پی«استنلی یلنتس اول»زمان . 2

 .یلنتس اول، کیت بارلو، سام پیازی و تراوت واکر

 .ل می شودهای داستان استنلی، زیرو و خانم سرپرست را شام رفت رفت اصلی داستان و پی زمان حاضر که پی. 9

ای دیرینه دارند و  شود که خاندان استنلی و زیرو با هم رابطه های مربوط به الیا یَلنِتس مشخص می رفت در پی

کند و  شود که استنلی زیرو را کول می این نفرین وقتی برطرف می. های خانوادة استنلی در اثر نفرین جد زیرو است بدبیاری

داد؛ استنلی یعنی نبیرة او در حق زیرو، یعنی نبیرة  اید در حق مادام زیرونی انجام میکاری را که جدش یعنی الیا یلنتس ب

 .شود دهد و به این ترتیب نفرین مادام زیرونی رفع می مادام زیرونی انجام می
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ی از سو. کند شود، مشخص می رفت مربوط به استنلی یلنتس اول، رابطۀ استنلی را با گنجی که در اردوگاه پیدا می پی

دراین مرحله عالوه بر کاترین، سام پیازی و . شود دیگر نقش کاترین بارلو هم در داستان و در پیوند با روایت مشخص می

کند و چمدان  کاترین بارلو از این جهت اهمیت دارد که استنلی یلنتس اول را غارت می. شوند تراوت واکر هم وارد داستان می

 .کند یک چال میاو را در محل فعلی اردوگاه گرین ل

داده  رفت اصلی از جهت پیازهایی است که در کوه بیگ تامب پرورش می اش با پی اهمیت داستان سام پیازی و رابطه

همان پیازهایی که استنلی و زیرو هنگام پناه . کند ها مقاوم می پیازهایی شفابخش که انسان را در مقابل نیش بزمجه. است

 .ها در امان ماندند کردند و به خاطر استفاده از آنها از نیش بزمجه یه میبردن به بیگ تامب از آنها تغذ

های مربوط به تراوت واکر، هویت خانم سرپرست که یکی از نوادگان واکر است و دلیل تاسیس اردوگاه  رفت در پی

دوستی آنها می شود،  های مربوط به استنلی و زیرو، دزدی زیرو موجب رفت و در پی. شود غیرقانونی گرین لیک مشخص می

 . شوند زیرا هر دو به خاطر دزدی زیرو به گرین لیک فرستاده می

از طرفی . شود دزدی زیرو و متهم شدن استنلی به دزدی موجب ارتباط خانوادة استنلی با کالید لینوینگستون می

استان، که پدر استنلی موفق به کشف مادة یابد و از طرف دیگر در پایان د ها مال اوست و او در دادگاه استنلی حضور می کتانی

گیرد و بوی بد پاهای کالید لینوینگستون به  شود، این ماده مورد استفاده و استقبال لینوینگستون قرار می خوشبو کنندة پا می

 .شود وسیلۀ این ماده رفع می

 جان داستان ارتباط عوامل بی. 0

 کتانی.4. 0

زیرو محتاج کفش است و یک هفته بعد به . دهد داستان را به هم پیوند می های کتانی اولین عاملی است که شخصیت

استنلی . شود دستگیر می( های لینوینگستون که ابتدا دزدیده بود، یکی نیست ها با کتانی البته این کفش)جرم دزدیدن کفش، 

 .کند های کهنه تالش می فت کتانیپدراستنلی برای بازیا. شود های لینوینگستون دستگیر می نیز به اتهام دزدیدن کتانی

 کوه .1. 0

کوه همان جایی است که . نوشاند تا خوک قوی و چاق شود برد و از آب چشمه می اِلیا خوک ناقص را از کوه باال می

ه استنلی کنونی نیز برای فرار از گرین لیک ب. برد استنلی یلنتس اول پس از غارت شدن به وسیلۀ کیت بارلو به آنجا پناه می

یابد  آلودی که با کندن زمین می کند و وقتی از آب گل حال را کول می برد و در حین باال رفتن از کوه زیروی بی کوه پناه می

کوه در ماجرای استنلی کنونی و استنلی یلنتس اول، بیگ تامب است اما کوه مربوط . شود دهد، حال زیرو خوب می به زیرو می

 .ی استبه ماجرای الیا، در کشور لتون

 آواز. 9. 0

اندر نسل در خاندان  دهد تا برای خوک ناقص بخواند؛ همان آوازی است که نسل آوازی که مادام زیرونی به الیا یاد می

مادر زیرو هم همین آواز را برای زیرو . خواند استنلی همان آواز را هنگام باال بردن زیرو از کوه می. یابد استنلی ادامه می

 .خواند زیرو شکل صحیح آواز را برای استنلی می. خوانده است می

 پیاز. 1. 0

. شوند فروشد و اهالی دهکده به وسیلۀ آن درمان می سام پیازی، پیاز را به عنوان دارویی شفابخش به مردم دهکده می

ز استنلی و زیرو را از در ماجرای استنلی، پیا. دهد پیاز، استنلی یلنتس اول را بعد از رها شدن در بیابان از گرسنگی نجات می

 .کند ها حفظ می گرسنگی در بیگ تامب و از نیش بزمجه

 بوی بد پا. 0.0

نویسنده به صراحت بیان . بوی بد پا هم در ماجرای تراوت واکر وجود دارد و هم کالید لینوینگستون به آن مبتال است

لینوینگستون مشهور به آن مبتال شد اما در هیچ جای  کند که بوی بد پای تراوت واکر به دلیل قارچی بود که بعدها کالید می

 .بینیم داستان، جز در همین یک مورد که این دو شخصیت، با هم شباهت دارند، ارتباطی بین آن دو نمی



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

643 
 

 چِلِپ چِلِپ. 1. 0

پ چِلِپ دهد، چِلِ اند و مزة هلو می لو یافته هایی که در زیر قایق غرق شدة مری زیرو و استنلی به محتویات شیشه

محتویات شیشه در واقع . ماند زیرو تا قبل از فرار استنلی از اردوگاه و رسیدن او، با خوردن همین ماده زنده می. گویند می

استنلی و زیرو نام مادة خوشبو . کرد دار است که کاترین بارلو، معلم دهکده هر سال درست می همان مرباهای هلوی ادویه

 .گذارند دهد؛ را نیز چِلِپ چِلِپ می ف کرده است و بوی هلو میکنندة پا که پدر استنلی کش

 قایق. 5. 0

کنند و با حملۀ اهالی دهکده به  لو، همان قایقی است که سام پیازی و کاترین با آن فرار می قایق سام پیازی یا مری

از فرار از اردوگاه با پناه گرفتن در در ماجرای استنلی و زیرو، زیرو پس . شود آنها و بعد از کشته شدن سام پیازی، غرق می

 .ماند سایۀ همین قایق، زنده می

 شباهت اسامی. 3. 0

اسم استنلی در واقع برعکس . یکی است( استنلی یلنتس اول)اسم استنلی با اسم پدر، پدربزرگ و پدرِ پدربزرگش 

های اردوگاه گذاشته شده  ت و توسط بچهکه اسمی مستعار اس)اسم زیرو هم، . است« یلنتس»شدة نامِ خانوادگی آنها یعنی 

 .به اسم جدش، مادام زیرونی شباهت دارد( است

 خشکسالی. 3. 0

شود و با بستن اردوگاه غیرقانونی  خشکسالی در گرین لیک با کشته شدن سام پیازی به دست اهالی دهکده، آغاز می

 .یابد گرین لیک پایان می

 گیری نتیجه. 1

پرطرفدار نوجوانان است که توجه خوانندگان بسیاری را جلب کرده است اما به صرف  های آخرین گودال، از رمان

توان آن را اثری موفق و دارای پیرنگی قوی و مستحکم نامید بلکه باید روشی مناسب برای  استقبال خوانندگان از یک اثر نمی

. ل شود و معایب و مزایای آن را نشان دهدهای شخصی به متن اعما روشی علمی که به دور از سلیقه. سنجش اثر پیدا کرد

در این مقاله، رمان آخرین گودال، بر اساس نظریۀ ساختاری کلود . ها باشد تواند یکی از این روش بررسی ساختاری متن می

 .برمون، مورد بررسی قرار گرفت

 و یکدیگر با آنها رابطۀ یبررس به سپس و  شده نوشته ها، شخصیت مبنای بر رمان های رفت پی ابتدا کار این برای

 بسیار اثری ساختاری، نظر از اثر، این که شود می مشخص نهایت شود و در می پرداخته متن رازگشایی و گسترش در نقششان

 با بررسی ساختاری این رمان، .دارند قرار داستان اصلی رفت پی خدمت در فرعی، های رفت پی همۀ و است مند نظام و دقیق

نویسنده با هوشیاری و دقت بسیار، ماجراهای زمانی مختلف را به هم ربط داده و از آنها در شکل دادن به  شود که مشخص می

های داستان را به خوبی با یکدیگر پیوند داده است، از تعدادی  نویسنده عالوه بر اینکه شخصیت. داستان استفاده کرده است

 .تفاده کرده و آنها را به بهترین نحو به کار گرفته استها اس جان هم برای این پیوند و ربط دادن عوامل بی

شود که هیچ یک از این واحدها، زاید نیستند و هر  ها، مشاهده می های داستانِ هر یک از شخصیت رفت با دقت در پی 

های  فتر توانیم یکی از پی گشایی ماجرای اصلی نقش دارند به طوری که به هیچ وجه نمی یک به نحوی در گسترش و گره

 .داستان را حذف کنیم

های اول و دوم داستان یعنی استنلی و زیرو، متوجه ارتقای این دو  های مربوط به شخصیت رفت با دنبال کردن پی

های نهایی به شخصیتی فاعلی تبدیل  رفت های اولیّه، غالباً نقش مفعولی دارد اما در پی رفت استنلی در پی. شویم شخصیت می

 .شود قابلیت به شخصی توانا تبدیل می ز از فردی منزوی و بیزیرو نی. می شود

 فهرست منابع و مآخذ
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 عوامل مرگ قهرمانان در رمان کلیدر
 پور سمیه حسام

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 مرتضی فالح

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 چکیده

 انتشار او از داستان، نمایشنامه رمان، حوزه در زیادی آثار که است معاصر پرکار و جدی نویسندگان از آبادی دولت محمود

 آثار در او. رسد می شهرت به بلند کلیدر رمان با و کند می آغاز «شب ته» کوتاه اثر با را نویسی داستان آبادی دولت. است یافته

 ده و حجیم رمان در .است داده قرار مورد بررسی را آن لفمخت جوانب و ابعاد و داشته توجه مرگ موضوع به جا به جا خود

 جمله از رمان اصلی های اغلب شخصیت مرگ با و است شونده تکرار و اصلی های مایه درون از مرگ نیز، کلیدر جلدی

 در هک هایی مرگ. هستیم مواجه فرعی های از شخصیت دیگر تعدادی و مدیار زیور، عمو، خان ستار، محمد، بیگ محمد، گل

 عوامل اثر بر باشد؛ داشته بیماری و پیری مانند عوامل طبیعی و علل در ریشه آنکه از بیش افتد می اتفاق کلیدر رمان

 عوامل خاطر به هم ها مرگ از کمی تعداد اگر حتی. دهد سیاسی رخ می و اقتصادی اجتماعی، عوامل جمله از غیرطبیعی

کوشیم تا علل مرگ  در این نوشته می .خورد می چشم به نیز دیگری واملیآنها ع ساخت ژرف در ولی بگیرد صورت طبیعی

 .های داستان را با آن نشان دهیم های رمان کلیدر را بررسی و چگونگی مواجهۀ شخصیت شخصیت

 .اجتماعی عوامل اندیشی، مرگ و مرگ قهرمانان، عوامل کلیدر، آبادی، دولت محمود :هاکلیدواژه

 مقدمه

 4943 مرداد دهم در وی .است ایران نویسی داستان عرصۀ در معاصر جدی و پرکار نویسندگان از یآباد دولت محمود

 او ۀ خانواد گریبانگیر که شدیدی تنگدستی و در سایۀ فقر بزرگ ۀ نویسند این کودکی دوران. آمد دنیا به سبزوار آباد دولت در

 سرزمینش مردمان های سختی و ها رنج از بتواند او که شد باعث فرسا طاقت و شرایط سخت همین در زیستن. شد سپری بود،

 چشمگیری های وموفقیت بازنمایاند خود آثار در خوبی به را آن و کند استفاده خود داستانی آثار برای ای توشه مایه و عنوان به

 .کند کسب طریق این از هم

 آغاز «شب ته» اثرکوتاه با را نویسی داستان آبادی دولت. دارد.. .و نمایشنامه داستان، رمان، حوزه در زیادی آثار او

 به توان می آنها ترین مهم از که است یافته او انتشار از هم دیگری زیاد آثار. رسد می شهرت به کلیدر بلند رمان با و کند می

 .کرد اشاره.. .و سلوک سالخورده، مردم شده سپری سلوچ، روزگار خالی جای بان، گاواره سبحان، بابا اوسنه

 دارد، کلمه هزار 311 بال  بر و صفحه هزار سه حدود و است رسیده چاپ به مجلد پنج در که کلیدر جلدی ده رمان

 از زمان وجویِ جست در» رمان از بعد کلیدر، .رسیده است چاپ به و شده نوشته فارسی زبان به که است رمانی بلندترین

 محمود برای را فراوانی شهرت رمان، این. آید می حساب به هم جهان رمان بلند دومین پروست؛ مارسل اثر «رفته دست

 .است آورده ارمغان به جهان در چه ایران و در چه آبادی دولت

 که است آفریده عظیم و شاهکاری کرده جلدی ده رمان این خلق صرف را خود عمر از سال پانزده حدود آبادی دولت

 فاصله این در که دیگری های داستان بر عالوه 4962 تا 4913سال از او. داند می خود فکری بلوغ دوران حاصل را آن نویسنده

 .پردازد می کلمیشی محمد گل واقعی زندگی براساس کلیدر رمان نگارش به نگاشته،

 تا است مشخص در مکانی و تاریخ از ای خاص دوره های واقعیت از بخشی بازگو کنندة آنکه سبب به رمان کل»

 حادثۀ آن از ای شمه تنها که دارد اذعان نیز خود نویسنده آنکه سبب به ولی. شود می وارد مستند ادبیات حوزه به حدودی

 که است اثر کلی حرکت باشد بررسی قابل که چیزی تنها شاید. دانست قابل اتکا توان نمی را آن سندیت بازگرفته، تاریخی

 های روانی واکنش گرایانه واقع نگرشی با آنها بازآفرینی در که است یتاریخ های واقعیت برابر در شخص نویسنده ذهنی، بازتاب

 (33: 4931مجرد، ) «.است داده پیوند تاریخی نظمی با را خود
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 توان نمی را رمان اما این است، تاریخی واقعۀ یک ۀ دربرگیرند و شده نگاشته واقعی ای حادثه اساس بر کلیدر، رمان

 از را ساله سه یا دو ۀ دور یک تاریخ و کرد تاریخی استناد متن یک عنوان به کلیدر بر توان نمی و دانست واقع با مطابق کامالً

 از برگرفته رمانی. است رمان یک باشد، محمد گل واقعی نامۀ زندگی و متن تاریخی یک آنکه از پیش کلیدر. کرد استخراج آن

با  را خیال بوده مناسب نظرش از و توانسته که هرجا ندهنویس و افتد می اتفاق نویسنده کودکی که در تاریخی اتفاق یک

 .است داده برگ و شاخ موجود واقعیت به و زده پیوند واقعیت

 سرشار رمان این. است نگاشته شده واقعیت از مأخوذ اطالعات با که اند شمرده هایی رمان آن جملۀ از را کلیدر رمان»

 (233: 4933 گرجی،) «.است ملی و بومیِ اقلیمی های آیین و عامه باورهای همچنین و رسوم و آداب نمایش از

 با آثار سایر مانند و فراوانی داشته خوانندگان و طرفداران همواره ایران، از خارج در چه و ایران در چه کلیدر رمان

 قالب و فرم موضوع، مایه، درون و محتوا ۀ دربار فراوانی همچنین مقاالت. است گرفته قرار بررسی و نقد مورد همواره ادبی ارزش

 های ویژگی سایر و حماسی بُعد سیاسی، و اجتماعی بُعد تاریخی، سندیت روایت، ۀ ها، نحو شخصیت زبان، سبک، اثر، ظاهری

 .است گرفته قرار بررسی مورد آن مختلف جوانب و درآمده رشتۀ تحریر به اثر عظیم این

 مورد آثار این وجوه مختلف و شده نوشته فراوانی های نامه پایان و تمقاال ها، کتاب آبادی، دولت محمود آثار ۀ دربار

 صورت بپردازد، آثار این در اندیشی مرگ و موضوع مرگ به اختصاصی و ویژه طور به که پژوهشی ولی است گرفته قرار بررسی

 «آبادی دولت محمود روایتی ایه شخصیت نزد زمان از ترس» عنوان با ای شاکری مقاله عبدالرسول و عباسی علی. است نگرفته

 بر خالی سلوچ جای رمان های شخصیت بین در را مرگ و زمان از ترس و نوشته سلوچ خالی جای بر رمان تکیه با (4933)

 نقد بررسی» عنوان با خود ارشد نامۀ کارشناسی پایان در گرامی حمیدرضا همچنین .اند کرده بررسی دوران ژیلبر روش اساس

 طور به و برشمرده آبادی دولت آثار های مایه درون جمله از را مرگ (4933)« آبادی دولت محمود های رمان مایه درون تحلیل و

 .پرداخته است آن به اجمالی

 کلیدر رمان اجتماعی و سیاسی وضعیت _4

 دارای اثر نای. آید شمار می به فارسی ادبیات رئالیستی آثار ترین مهم از و جهان ادبی شاهکارهای از یکی کلیدر،

 و روستایی ای، عشیره محور سه در که جامعه است پذیر آسیب و فرودست طبقۀ زندگی ۀ دهند نشان و اجتماعی مضامین

 (ک رمانج) میشکالی کردهای از که اش و خانواده کلمیشی محمد واقعی گل زندگی اساس بر رمان این. افتد می اتفاق شهری

 کردنشین که قبایل این. است شده نگاشته خاص؛ مکان و زمان از ای دوره واقعیتِ از هبرگرفت با اطالعاتی همچنین و هستند

 به افشاریه و صفویه زمان که در هستند گروهی واقع در گذرانند؛ می روزگار خراسان شمال در رمان، در چه و واقعیت در چه

 از». اند شده کوچانده خراسان به ها ترک و ها ازبک از حمالت ایران شمالی و شرقی مرزهای از حفاظت برای و سیاسی دالیل

 شمال در آنها قدرت و کردها تعداد کوچاند؛ خراسان به را کردان از ای عده شاه عباس آنکه از بعد بخصوص و صفویه ۀ دور

 قاجار شاه فتحعلی زمان در بخصوص و زندیه نادری، دوره صفویه، اواخر از طوالنی ای دوره در که شد آنچنان مهم خراسان

 یا کردستان (بجنورد و درگز قوچان، شیروان،) را کنونی خراسانی شمال ایران، نویسندگان از برخی و جهانگردان از بسیاری

 (31 :4934 یزدی، پاپلی) «.نهادند نام شرقی شمال کردستان

 هرچند. رود می شپی سه محور این در داستان حوادث و است شهری و روستایی عشایری، محورِ سه با رمانی کلیدر،

. برشمرد را آنها بتوان که هستند حدی در ولی برابر نیست گانه سه محورهای این از هریک در آمده پیش حوادث میزان

 اصلی شخصیت و قهرمان کلمیشی محمد گل. هستند قبیله و روستا و شهر سه بستر هر به متعلق هم، رمان های  شخصیت

 .است کلیدر رمان شهری قهرمان هم ستار و روستایی محور اصلی شخصیت بندار ای، بابقلی عشیره محور

 و بز تا چهار به که زندگیشان سبزوار دهقانان و خراسان کرد ایالت داستان. است زمین و روستائیان داستان کلیدر»

 ما زحمتکش ندهقانا زندگی هم هنوز که ما دامنگیر روستاهای بدبختی. است بسته دیمکاری های زمین قطعه و شتر و میش

 به نه اما شهر. هست هم شهر داستان کلیدر داستان.. ..است رمانی چنین زمینه اصلی و بستر تمامی به کند می تهدید را
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خاکسار، )« .آشکارش و پنهان سیاسی مبارزات با و هایش فرستادن قشون با. هایش آشوب با شهر. هایش با رخداده شهر. تمامی

4931 :33-61 ) 

 با گذرانند می روزگار در آن اش خانواده و محمد گل که را عصری اجتماعی و سیاسی وضعیت که است یرمان کلیدر،

 کم و بیش تصویر و زندگی و مردم به نسبت آن در گرایش کلیدر اهمیت واقع، در». کشد می تصویر به بسیار توجه و نظر دقت

 با نویسنده آشنایی میزان. کند می ارائه کویر، ناشناختۀ و بکر خطۀ و بیابان های از آدم واقع، عالم از که است تصوری قابل

 هیچ به عامیانه و کنایات ها مثل ها، سنت از او شناخت و است پرداخته را خود داستان آنها ۀ دربار که مردمی های زندگی گوشه

  ( 3: 4963بهارلو، ) «.نیست اندک وجه

 مردم زندگی و بیرون کشیدن اجتماعی عدالت پیوستن وقوع به برای تالش کلیدر، رمان اصلی مضمون و مایه درون

 حاکمان و رهبران و محلی مالکان و اربابان خودکامگی استبداد و یوغ زیر از خاص، جغرافیایی منطقۀ و زمانی ۀ محدود در عامه

 از آن اشخاص و حماسی ویژه به و سیاسی - اجتماعی است رمانی اساساً کلیدر،». کنند، است می زندگی آن در که سرزمینی

 – دهقانی ای مبارزه گیری تصویر شکل و کننده نمایان کتاب داستانی طرح. گذارند می اثر آن بر و آیند می بر بومی دلِ موقعیت

 و شهری ثروتمندان و ها فئودال ۀ نمایند که ایران آن روز حاکمیت و آزمند بازرگانان و ده مالکان ضد بر است ای عشیره

  (963: 4931غیب،  دست) «.ودب روستایی

 قهرمانان مرگ با رمان و هرچند شود می کشیده تصویر به ای عشیره فرد یک رهبری به مردمی ای مبارزه رمان، این در

 برپایی و اجتماعی عدالت کردن برقرار برای را و موقتی کوتاه هرچند تالشی ولی گیرد می پایان وحشتناک ای فاجعه و

 .دهد می نشان ای توده و مسائل حزبی گرفتن نظر در نبدو فاضله ای مدینه

 انسانی حق صمیمی نویسنده منادی ذهن در مردود، خواه و باشد مقبول خواه خواننده نظر به کلیدر، سیاسی فلسفۀ»

 گرویده مسلک بدین که نیست فردی تنها آبادی دولت غرب جهان، و شرق بزرگ نویسندگان میان در. است اجتماعی عدالت و

 صراحت و شجاعت از اند سپرده مرام این به دل که مردانی کلیدر، در. باشد گماشته آن به خدمت را خود قلم و فکر استعداد و

 بر جان پذیرند، نمی بدکردار را ریاکاران و روبهان با مصالحه کنند، نمی تحمل را ظلم و زور برخورداند، دوستی انسان و حسّ

 از سخن نیست، ای توده عقاید سقم یا صحّت سخن از. شوند می کشته و کنند می علم قد ودخ نیرومند دشمن برابر در کف،

 (429: 4931م ید، )« .قلدری است و زور برابر در قیام و مردانگی و انسانیت

 آبادی اندیشی در آثار دولت مرگ و مرگ -1

 های داستان و آثار در تمام قریباًت اجتماعی، و شخصی زندگی بر عالوه مرگ، موضوع به پرداختن و اندیشی مرگ

 که یابیم درمی معاصر، ۀ نویسند این های و داستان آثار بررسی با. است مشهود خوبی به و دارد فراوانی نمود هم آبادی دولت

 .است او آثار تکرارشوندة های مایه درون از یکی و دارد انکارناپذیر جدی و حضوری او آثار در آن، به اندیشیدن و مرگ

 بسیار نویسد، می مردم جامعه زندگی از بردن بهره و گرفتن الهام با را خود های داستان آبادی دولت اینکه، به توجه با

 حضور این و باشد داشته حضور داستان، های زندگی شخصیت در موجود عناصر سایر مانند هم مرگ که است بدیهی و طبیعی

 از توان نمی. دارد پی در هم را مرگ از نوشتن زندگی، از نوشتن چون. انگاشت هرا نادید آن توان نمی که است پررنگ قدری به

 چه و واقع در دنیای چه مرگ و زندگی. نپرداخت آن به و گرفت نادیده را مرگ ولی داد قرار مایۀ کار بن را آن نوشت و زندگی

 .اند نشدنی جدا عنصر دو داستان دنیای در

 سطح و ضعیف قشر چه بسا و عادی مردم زندگی کشیدن تصویر به و توصیف آبادی، تدول که آنجایی از این، بر عالوه

 ترجیح جامعه اقشار سایر زندگی بر را پذیر آسیب این گروه زندگی نمایش و گزیند برمی خود های داستان برای را جامعه پایین

 را خواننده تواند می آبادی دولت» .اشدب داشته همیشگی و پررنگ حضوری باید که مرگ است مشخص و واضح بسیار دهد، می

 آن بر جهل و فقر، نومیدی که دنیایی کند؛ آشنا بسیار های آدم زندگی با و ببرد خراسان های دشت و روستاها به قلب خود با

 نآنا از و کرده ریشه وجودشان در دیرپا که ترسی مردمی ها، امنیه و ها ارباب از ترسان و پوش ژنده مردمی. است چیره

 (333، 9ج: 4933میرعابدینی، )« .است ساخته طلب منجی و متقلّب دورو، هایی آدم
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 معرض در بیشتر کنند؛ نرم می پنجه و دست آنها با روزانه که مشقاتی و ها سختی دلیل به جامعه، مردم از گروه این

 مرگ به منجر نهایت در خطرات، و ها آسیب این بسیاری از .کند می تهدید را آنها بیرون از که هستند خطراتی و ها آسیب انواع

 .یابد می شدت مرگ از ترس و اندیشی موجود، مرگ فضای به توجه با و شود می

 رخ دیگر ای گونه  و به است شونده تکرار و اصلی های مایه درون از مرگ نیز، کلیدر جلدی ده و حجیم رمان در

 در که فالکتی و فقر. شود می مشاهده بینیم، آبادی می دولت محمود تانیداس آثار سایر در آنچه با متفاوت فضایی و نماید می

 بر و اثر محتوای و موضوع اساس بر رمان این های شخصیت ولی شود می هم دیده اثر این در دارد، وجود آبادی دولت آثار اکثر

 که روحی هستند افرادی زند، می وجم اصلی های شخصیت بین در و رمان این سراسر در که ای قهرمانانه حماسی و روح مبنای

 .شود بار می نکبت زندگی پذیرفتن و زیستن حقیرانه از مانع اندیشه وسعت این و دارند وسیع و واال

 بازسازی به شعرگونه و فاخر، زیبا نثری از گیری بهره با خیزد می بر سبزوار آباد دولت روستای از خود که آبادی دولت»

 در زمینی تکه به که را کلمیشی خانوار مردان تفصیلی سرگذشت بیانی با و نشیند می سوخته کویرنشین یک مرگ و زندگی

 (432: 4931یاوری، )« .گوید می باز اند کرده خوش دل ده سوزن

 مرگ با رمان، ابتدای از همان و دارد ای ویژه نقش رمان، پیشبرد در قهرمانان مرگ کلیدر، جلدی ده و حجیم رمان در

 صورت که مرگی و درگیری دعوا، گونه هر و دارد نمودی شخصی و جلوه مرگ آغاز، در. شویم می مواجه مختلف یها شیوه به

 های مرگ اکثر همچنین و است ای قبیله و خانوادگی های دشمنی نهایتاً یا های فردی دشمنی و ها خصومت سر از گیرد می

 و حتی اجتماعی ای جنبه مسائل، این همۀ انتها، در ولی دگیر می صورت شخصی، منافع به رسیدن به خاطر رمان ابتدای

 .نیست مطرح موارد، گونه این در شخصی منافع و کند می پیدا سیاسی

 و عادی مباحثی آید؛ زبان می بر اصلی های شخصیت زبان از مرگ دربارة که گفتارهایی رمان، ابتدای در همچنین

 سیاسی مباحث و رود می پیش رمان که هرچقدر شنویم ولی می هم مردم عامۀ و معمولی مردم زبان از را آنها که است روزمره

 عارفانه و فلسفی بویی و رنگ شود می مطرح مرگ ۀ دربار که هم مباحثی و ها شود؛ تعریف می وارد داستان عرصۀ به اجتماعی و

 این پشت در تری و ژرف عمیق فکراتت ولی شود می گفته گذشته شیوای و ساده بیان همان با که هرچند و گیرد خود می به

 .دارد قرار گفتارها

 سخنان شود می قهرمان نزدیک آرزوی و زندگی و مبارزه پایان و نماید می چهره محتوم مرگ که داستان اواخر در»

 و دوستی و دالوری و گذشت حماسۀ.. ..گیرد خود می به تری فلسفی رنگ داستان دیگر بازیگران از تن چند و محمد گل

 ماجرای به مناسبی پایان و گیرد می محسوس اوجی کتاب از قسمت در این رضا و دری  و شکست و جانبداری و مهرورزی

  (439: 4931 یارشاطر،) «.بخشد کلمیشی می خاندان انگیز غم

 مرگ با و دهش آغاز مرگ مدیار با ابتدا همان از که داستانی و افتد می اتفاق کلیدر رمان در که هایی مرگ همۀ وجود با

 از ها ویژگی تمام با را معمولی و عادی زندگی یک رمانی که است، زندگی ستایش در رمانی کلیدر، گیرد؛ می پایان محمد گل

 چنین به او نگاه و کشد می تصویر به.. .و مرگ فریب، حیله، غیرت، خشم، روزمرگی، خستگی، هوس، نفرت، عشق، کار، جمله

 آثار در است، قابل مشاهده او عصر هم نویسندگان دیگر آثار در که یأسی و ناامیدی و است اسیحم و آرمانی مردمانی نگاهی

 .شود  نمی دیده او

 آن در ها داستان که اقتضای شرایطی و تناسب به آن به اندیشیدن و مرگ موضوع آبادی، دولت محمود کلیدرِ رمان در

 باعث مختلفی عوامل و علل. است اثر این شونده و تکرار اصلی های ایهم درون از یکی و دارد ای ویژه جایگاه گیرد؛ می شکل

 متعددی های گروه و مختلف های دسته در توان می را عوامل این شود، می این موضوع به آنها اندیشیدن و قهرمانان میر و مرگ

 .کرد بندی دسته هایشان همانندی و شباهت به توجه با را آنها توان می هم این منظر از داد، جای

 اندیشی مرگ و مرگ عوامل _9

 غیرطبیعی عوامل و اینکه اسباب یا دهد می رخ طبیعی عوامل و علل اثر بر یا شود؛ می منجر آن به که اتفاقاتی یا مرگ

 .یابد می خاتمه آن اثر بر انسان زندگی که دارد
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 طبیعی عوامل 9-4

 و بیماری پیری، اثر بر مرگی که با خواننده و افتد می اتفاق مک بسیار طبیعی عوامل و علل اثر بر مرگ کلیدر، رمان در

 خود طبیعی حالت از اتفاقاً هم ها داستان قهرمانان در میان موضوع، این به اندیشیدن. شود نمی روبرو باشد؛ طبیعی موارد سایر

 .خورد می چشم به این موضوع طبیعی حد از بیش و شود می خارج

. افتد می اتفاق است؛ چنبره زده مدیار ۀ جناز جمجمۀ در که ماری نیش اثر بر بَرَکشاهی گورکن مرگ کلیدر، رمان در

 و فقر مرگی، چنین بنیادیِ عامل و دلیل ولی افتد اتفاق می طبیعی شکلی به و دارد طبیعی علتی ظاهر در مرگی چنین این

 اش خانواده آذوقۀ زمستان تدارک برای که دارد می وا را بَرَکشاهی گورکن یا همان جمعه مالی، فقرِ. است اقتصادی مشکالت

 قاتل کردن قبر باز به نادعلی کردن راضی برای جمعه. بدهد دست از را خود جان راه این در و بدهد قبر مدیار نبش به تن

 نادعلی. دارد هم ثواب او قبر نبش اند و نکرده کفن و غسل شرعی طریق به را مدیار که بباوراند نادعلی به کند می سعی پدرش،

 در حتی و سپارد می جان مار، نیش با و مدیار گور میان در گورکن بَرَکشاهی هم نهایت در. شود می راضی کاری چنین به هم

 .نکند فراموش را آن که خواهد می نادعلی از و کند می طلب نادعلی از را فرزندانش آذوقۀ و هم گندم بودن زنده لحظۀ آخرین

 .افتد اتفاق می اقتصادی مشکالت و فقر علت به واقع در ولی طبیعی ای گونه و شکل به ه،جمع مرگ بنابراین

 آن و این زمین روی زانوهایم داشتم به رمق تا... »: گوید می اینچنین خود رونق بی شغل و زندگی توصیف در جمعه

 عمل این گیر و کشید ته که ام بنیه اما. ردمک کشی دویدم، هیزم آن و این میش و بز دنبال کردم، درو زدم، بیل کردم، فعلگی

 و شور مرده شدم. گورستان با. افتاد ها مرده با کارم و سر که است این. بکنم کارهای سنگین نتوانستم دیگر افتادم الکردار

 زندگانی میرها و مرگ سر تصدّق از و گذارم می لحد خشت کنم، می گور. گذرد می ها مرده با شبم و روز حاال همۀ. گورکن

 کو بنشیند، که گیرم نشیند؟ می تن آدم به دربیاید کجا کفن الی و گور توی از که نانی اما! دیگر است همین روزگار. کنم می

 (269ص ،4ج: 4932 آبادی، دولت) «.که نیست وبایی سال. گداری گاه. میرد نمی آدم که دم به دم مرده؟

 غیرطبیعی عوامل 1- 9

 مهم دستۀ سه به توان می را این عوامل و افتد می اتفاق غیرطبیعی دالیلی و عوامل اثر بر در،کلی رمان های مرگ اغلب

 .کرد تقسیم سیاسی -9 اقتصادی -2 اجتماعی -4 اساسی و

  عوامل اجتماعی 9-1-4

 یا ها مرگ چنین پیش آمدن در گذرانند؛ می روزگار آن در کلیدر رمان قهرمانان که اجتماعی و جامعه وضعیت

 به هرچند. دارند جامعه و اجتماع شرایط در ریشه ها این مرگ از برخی و نیست تأثیر بی شود؛ می منجر مرگ به که هایی ادثهح

 عوامل گاه. دانست دخیل هایی اتفاق چنین آمدن پیش در را جامعه یا شرایط اجتماعی فقط توان نمی دقیق و واضح طور

 همان اجتماع غالب عنصر هرچند پیوندند، می اجتماع عامل به نیز.. .و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، جمله عوامل از مختلفی

 .است

 مدیار 9-1-4-4

 قلعۀ به ها سایر کلمیشی همراه به صوقی اش معشوقه ربودن برای که زمانی در و رمان ابتدای در مدیار مرگ

 در ریشه شود، می او پیشگیِ عاشق و دیارم و خوی خ لق به مربوط که شخصیتی و فردی مسائل از گذشته رود؛ می چارگوشلی

 .دارد نشین و قبیله عشایری جامعۀ اجتماعی مسائل و رسوم و آداب

 خود در روستانشین و حتی عشایر مردم که هایی خواسته و نیازها برآورده کردن برای جمعی دسته و مسلحانه حملۀ

 دستیابی منظور به اگر حمله این. آنهاست به متعلق های سومو ر آداب از و شده نهادینه های فرهنگ از یکی کنند؛ می احساس

 پیش هم جان پای تا و گیرد می بیشتری سرعت و شتاب حتماً باشد؛ قبیله افراد یکی از موردپسند و دلخواه دختری به

 به نسبت که بیغیرت و تعص خاطر به و ای بهانه و عذر هیچ بدون ها کلمیشی بینیم؛ می هم کلیدر در که طور همین .رود می

 کلمیشی سرزنش مورد فقط هم نهایت در و شوند چارگوشلی می عازم صوقی ربودن برای دارند؛ خود خاندان افراد به و یکدیگر

 .گیرند می قرار
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 پنج چار وقتی»: دهد می چنین جواب چارگوشلی به حمله خاطر به پدرش های توبیخ و ها سرزنش جواب در محمد گل

 باال را سرم توانم می من اندازند، می رو من به خالویم از سوی میانه، در هم خویشی پای افتند، می راه رفیط به خانوار مرد تا

 گویند می که نیست این جز کی؟ پسر گویندم می وقت؟ آن دهند می نامی چه من غیرته؟ به از این آیم؟ نمی بگویم و بیندازم

 صدا من را بابایم نام به. خوانند نمی که غریبه و غیر نام به کنند؟ می صدا کی نام به را محمد گل کلمیشی نارفیقه؟ پسر

 زمین افتادم من اگر فردا پسان توانیم؟ وا بگذاریم؟ می را همدیگر توانیم نمی که ما کنی؟ نمی را بعدها فکر. تو نام به. کنند می

 (433ص ،4ج: 4932 آبادی، دولت)« بگیرند؟ را دستم که باشند نفر چهار نباید چی؟

 که است فردی عمو خان محمد و گل نظر از کند؛ می اعتراض آنها به کاری چنین خاطر به که هم کلمیشی میان، این از

 شده تبدیل دوراندیش و محتاط بسیار فردی به دست داده و از را خود بیابانگردی و جوانی خوی و خ لق و شجاعت و جرأت

 به نشینی کوچ و عشایری زندگی کردن ترک و کشاورزی طریق از زندگی و گذران یکجانشینی به همچنین کلمیشی. است

 .است ناموجه و ناپسند کاری بقیه نظر از که کند می فکر شرایط، بودن و نامساعد خشکسالی خاطر

 اجازه او به که در صورتی گوید می محمد گل برادرش به محمد بیگ که بینیم می هم محمد بیگ عاشقی ماجرای در

 خانمان به خود با را اش عالقه مورد دختر راهی شود و شبانه خَرَسفی حاج دختر ربودن و آوردن برای بداند؛ الحص و بدهد

 و ناآرام طبع از و شود می دیده ک رد یا عشایرنشین مردم در که و رفتارهایی خوی و خ لق چنین طبیعتاً. بیاورد ها کلمیشی

 در نیز هایی دارد؛ درگیری می وا کارهایی چنین به دارند سر در که عشقی به یدنرس برای را آنها و گیرد نشأت می آنها سرکش

 .شود می منجر بیشتری حتی تعداد یا درگیری طرفین افراد یکی مرگ به ها درگیری این گاه که دارد پی

 را اجتماعی و خانوار همچنین زندگی در و خود سرکش طبع تاوان که مدیار بر عالوه چارگوشلی، به حمله جریان در

 کامالً طور به او. شود می کشته نیز صوقی دایی یعنی حسین چارگوشلی حاج است؛ طبیعی آن در مسائلی چنین که دهد می

 بار چندین مدیار هرچند. است نکرده آماده آن برای را خود پیش، از که شود می و ماجرایی درگیری وارد اتفاقی و ناخواسته

 ۀ آیند در مورد که داند می خود آن از را حق این حسین حاج ولی است، شده اهان صوقیخو و فرستاده او پیغام برای

 مال خاطر به و کند عمل صوقی و خواستۀ نظر خالف اگر حتی. بگیرد تصمیم دارد، عهده بر را او سرپرستی که اش خواهرزاده

 و شخصی تفکرات از ناشی اینکه بر عالوه حسین، حاج تصمیمات البته این. درآورد خود پسر ازدواج به را او بخواهد منالش و

گرفته  در آن شکل شخصیتش و یافته نمو و رشد آن در که اجتماعی شرایطِ ولی است نیز او فردی شخصیت بُعد از برگرفته

 و دهد نمی دختر به انتخاب را حق نوع، این از مسائلی یا ازدواج ۀ دربار که ای جامعه. نیست تأثیر بی موارد این در نیز است

 .کند می واگذار او سرپرست و پدر به را گیری تصمیم

 صورت دگرگونی و برای پیشرفت تالشی هیچ شود، می نهادینه آن به عمل و رایج ها سنّت که زمانی روستاها در»

 به آن در ولتح و دگرگونی از نشانی و گردد می فکری مستولی و اجتماعی امور بر ایستایی و بسته فرهنگ و فکر. گیرد نمی

  (34: 4931تقوی، ) «.خورد نمی چشم

 با اجتماعی، مسائل به خاطر چه و خود منافع داشتن نظر در و شخصی تفکرات خاطر به چه حسین حاج بنابراین

 عقل که عشقی راه در را خود جان هم مدیار. دهد دست می از راه این در را خود جان و کند می مخالفت صوقی و مدیار ازدواج

 به ولی شود می بسته آن ۀ پروند و افتد می اتفاق رمان ابتدای در اینکه با او جریان مرگ و بازد می است؛ ربوده را او هوش و

 .آورد می پش نیز را رمان دیگر و اتفاقات حوادث ای گونه

 عناصر از ؛است شده دلباخته دیده عاشق توسط بار یک فقط مواقع بیشتر در که دختری به بستن دل و پیشگی عاشق

 عشایرنشین و روستایی و اقلیمی ادبیات به مربوط و کتبی شفاهی های داستان اغلب در که است ای شونده تکرار های مایه بن و

 فراوانی به و کرّات به نیز جامعه از قشر این واقعی زندگی در و دارد هم واقعیت ریشه در اتفاقاً موضوع این. شود می مشاهده

 .شود می یافت

 است اتفاقی مجاور، و قبیلۀ روستا یا خودی روستای یا قبیله افراد از دختر یک به بستن دل و پیشگی عاشق اینکه اگوی

. افتد می اتفاق دارند؛ قرار ازدواج سن در که افرادی جوانان و از یک هر برای ظاهر، در تفاوت اندکی با و اصلی طرح حفظ با که
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 مردم از گروه این فرهنگ رسومات از و اجتماع آداب از نیز آن از بعد و قبل ماجراهایو  عاشقی این گفت چنین توان می حتی

 با عاشق محمد گل خواهر شیرو فرار یکدیگر، به صوقی و مدیار دلبستگی کلیدر، رمان در مثال طور به .است جامعه

 و محمد گل بستن دل حتی آن و رجامناف پایان و خَرَسفی حاج دختر لیلی به محمد بیگ بستن دل درویش، ماه اش دلباخته

 مورد و جالب نکتۀ. است عاشقانه ماجراهای این ترین جملۀ مهم از دارند؛ نامزد یا همسر دو هر اینکه وجود با یکدیگر به مارال

 آنها. هستند هدفشان به رسیدن برای مانعی که دارند سرسختی رقبای عاشقان دلباخته، این از یک هر که است این توجه

 .پیوندد اتفاقات می این به هم مرگ گاه که گذارند می سر پشت را زیادی ماجراهای شان، عالقه مورد به دختر رسیدن رایب

 و بردبار مردمانی خراسانند، ۀ دورافتاد قصبات رنجدیدگان و روستانشین محرومان آبادی دولت های قصه های شخصیت»

 های سنت شبکۀ در و زنند می چنگ خود دیار طبیعت سرسخت دست از نمیری و بخور لقمۀ شب و روز تالش با که رنجبر

 تر جاافتاده کلیدر و سلوچ خالی جای در بویژه آبادی دولت های رمان در ها این شخصیت. اند مانده بند در گذشته پاگیر و دست

-221صص: 4933 یاحقی،) «.اند داده نشان خود در را رنج سراپا ای جامعه اخالقی و روحی های ویژگی و همۀ شده تر کامل و

224) 

 پسند اکبر حاج علی 9-1-4-1

 را اشتباهاتی و کارها واقع تاوان در شود؛ می کشته فجیع ای گونه به هایش پسرخاله دست به که نیز پسند حاج اکبر علی

 پوتین لنگه دادن نشان با او. کارد می ها دل کلمیشی در را دشمنی و کینه بذر اشتباهات، آن خاطر به که دهد می پس

. زند می رقم خود برای را وحشتناکی مرگ و رساند می نهایت به را و دشمنی کینه امنیه، ۀ ادار به شده کشته های ژاندارم

 چنین کارهایی به دست است؛ کرده ارتباط قطع آنها با که ای طایفه افراد طبیعت و سرشت از با آگاهی پسند حاج اکبر علی

 ولی دارند آرام و نرم خویی و عادی، خلق حالت در آنها دارند، شترگونه کرداری و منش بیابان، مردمان که داند می او .زند می

 .بگذرند دیگری گناه از که باشد آنها جلودار تواند نمی هم پیوند خویشاوندی رسد؛ می اوج به آنها در دشمنی و کینه که زمانی

 ارباب یک به شدن برای تبدیل تالش که خود بلندپروازانۀ های استهخو و اهداف به رسیدن برای پسند حاج اکبر علی

 نهایت در ولی. کند می نزدیک حکومت به را خود ها، حمالت کلمیشی از ماندن امان در برای همچنین و است کالن و بزرگ

 و مادر چشمان برابر در و شود می غافلگیر ها کلمیشی توسط زندان، از محمد فرار گل از پس و برد نمی جایی به راه هم

 .شود می کشته طرزی وحشتناک به دخترش

 خنک آب قدحی اینکه اول .داشت روی دو محمد گل برای پسند حاج پسر کشتن. شد می کشته باید پسند حاج پسر»

 اکبر علی بودن با پس، این از که داشت یقین محمد گل .شود خرمن تا رفت می که خاری کردن درو بعد،. تشنه گلوی بر بود

 :است بیابان این حکم. بگردد بیم بی توانست نخواهد پسند حاج

 (4133 ص ،4ج: 4932 آبادی، دولت) «!بروب را بیابان -

 مأموران مالیات 9-1-4-9

 به و ندارد واضحی و علت دلیل اند، آمده ها کلمیشی چادرهای سر به مالیات وصول برای که هایی ژاندارم شدن کشته

 این برای مختلفی دالیل پدرش های سرزنش در جواب محمد گل. یافت آن برای مشخصی عامل توان مین یقین، و قطع طور

 و حکومتی مأمور دو کشتن خاطر به را آنها و پذیرد نمی را دالیل از این یک هیچ کلمیشی اما آورد می کشتار و قتل

 .کند می سرزنش شود؛ می ایجاد برایشان از آن بعد قطعاً که دردسرهایی

 بیان اند؛ شده مرتکب در چارگوشلی که قتلی و درگیری ماجرای از ترس را، ها ژاندارم کشتن دلیل محمد، گل ابتدا در

 این اینکه فرض با حتی اما. داند می مسأله و موضوع این شهر را، به بردنش و او دستگیری از مأمور دو اصلی هدف و کند می

 کاری حسین، حاج مرگ مسألۀ صورت کردن پاک برای ژاندارم دو کشتن اشد؛ب حتمی شده و مسلم محمد، گل برای موضوع،

 پیگیری از ش ا اینکه خانواده وجود با را محلی ارباب و دار سرمایه یک قتل ماجرای که حکومتی چون. نیست و عاقالنه منطقی

 نیز خود ۀ شد گم و مفقود مأمور دو دنبال به گردد، حتماً می آن قاتالن یا قاتل دنبال به و کند می دنبال اند؛ کرده نظر صرف آن

 اینکه وجود با بدانیم، کشتاری و قتل چنین اصلی دلیل و عامل را موضوع اگر این. کند نمی رها خود حال به را آنها و گردد می
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 و بیابانگرد رادتعقل اف و تفکر بدون و صریح های واکنش و زدگی شتاب کند؛ نمی ثابت را ادعا این صحت و قرائنی، شواهد هیچ

 .یابیم می در خوبی به را نشین قبایل

 یعنی. دارند تری مستقیم تر و صریح های واکنش تعرّضات، مقابل در کنند می خو صحرایی زندگی با که مردمی عمدتاً»

 تجرّد در کند، می کار زمین روی که دهقانی آن -قرار بدهیم مطالعه مورد هم دیگر جاهای در اگر حتی - دهقانان میان در

 هم روستایی زندگی به احتماالً که ایلی مرد یک اما. است حاکم او بر که علیه چیزی برد نمی تفنگ به دست هرگز خودش

 در و حرکت، آمد و رفت طی که فطری خواهی آزادی این و صحراگردی این.. ..زند می دست کار این به تر هست، آسان آغشته

فریاد،  تن، چهل) «.زند می دست تعرّض هم به و کند می اعتراض و آورد نمی تاب اتنگن در گیرد، می شکل شخصیت سرشت

4931 :946)  

 که قتلی دادن جلوه برای موجه محمد گل که است دیگری عامل امنیه، مأمور دو از یکی توسط زیور به تجاوز قصد

 خواهر مادر، همسر، به نسبت تعصب و غیرت و حفظ ناموس مسألۀ که پیداست ناگفته. کند می استفاده آن از اند شده مرتکب

 روستایی مردم میان در حتی و نشین کوچ و عشایر افراد میان در توجهی مورد و طایفه، موضوع مهم و قبیله زنان سایر حتی و

 دیده در قبایل چه و روستا در چه شهر، در چه سنتی و کالسیک اندیشۀ با مردم میان در کلی طور به این موضوع. است

 صورت که هایی قتل و ها درگیری و چه شده ریخته موضوع، این خاطر به تاریخ طول در که فراوانی های خون چه و شود می

 از ای نمونه و مصداق درویش، ماه و شیرو خواهرش به نسبت محمد شدید بیگ واکنش نیز، کلیدر رمان همین در. است گرفته

آورده  وجود به آنها برای را ذلتی و ننگ و شده ریخته ها کلمیشی از شیرو فرار با هک است و حیثیتی آبرو بازگراندن برای انتقام

 .است

 راه امنیه قصد مأمور خاطر سوءِ به زیور که جنجالی و جار خالف محمد گل که بینیم می رمان از قسمت این در

 بیدادی و داد خاطر به را زیور اتفاقاً و دده نشان نمی خود از باشد زیور حالت و وضعیت مطابق که العملی عکس است؛ انداخته

 به ولی بیند می اند؛ داشته که بدی قصد خاطر به را ها ژاندارم ترس وجود اینکه با او. کند می سرزنش است، انداخته راه که

و  قصد که کند یم آسوده را آنها خیال طریق این از و است مالیخولیایی و غیرطبیعی فردی زیور باوراند که می آنها به ای گونه

 .کند می فراهم آنها را برای موجود شرایط بهترین و بمانند آنها چادرهای در را شب که خواهد می آنها از و ندارد بدی خیال

 راستای در و ندارد و خونریزی قتل قصد که کند می تأکید برسد؛ چادرها سر بر اینکه از قبل محمد گل اینکه وجود با

 خونریزی، و قتل قصد عدم بر تأکید این گویا ولی کند جلب می را آنها اعتماد و کند می رفتار ها ژاندارم با نرمی به هدف، همین

 محمد گل و شود پیروز آن بر تواند نمی محمد گل نهایت در که کشمکشی. دارد نشان محمد، درونی گل کشمکش و درگیری از

 سازی آماده و کردن مقدمات فراهم حال در محمد، گل شاید که فتگ توان می هم دیگر طرف از. دارد می وا قتلی چنین را به

 زیور به تجاوزشان قصد موضوع را امنیه مأمور این دو کشتن اصلی علت اگر. است دارد، ذهن در که هدفی اجرای برای شرایط

 محمد گل. گردد می بر انند؛گذر می روزگار آن در ها کلمیشی که فرهنگی و شرایط اجتماع و مناسبات به قتل این عامل بدانیم،

 فراهم از و بعد کشد می ای نقشه چنین تابد؛ نمی بر را همسرش و ناموس به تجاوز قصد و بپذیرد را ننگی تواند چنین نمی که

 .کند می عملی را آن شریط، شدن

 به دادن فیصله در اقتصادی و امور به رسیدگی در خانواده مرد قدرت و اعتبار»سنتی ۀ خانواد و ایرانی جامعۀ در

 و امورات تمام تعیین در او کلیدی نقش و جنس مذکر برتری وجود با.. ..است همگان قبول قابل و مسلم اصلی اختالفات،

 و شده تثبیت خانواده ناموس مثابه به حتی و محترم عنصری عنوان به ایران زمین تاریخ طول در زن مقام زندگی، شئونات

 (36ص ،4ج: 4933 ازغندی،) «.دهند می بروز زیادی حساسیت خود از زن از در دفاع مردان همواره

 وصول یعنی اند؛ حضور یافته ها کلمیشی چادرهای سر بر آن خاطر به حکومتی مأموران ظاهراً که را هدفی البته 

 و اجتماعی منافع که هنگامی قبیله هم و های خویشاوندی گروه». دانست تأثیر بی کشتار و قتل این در توان نمی نیز را مالیات

 (493 :4933ازکیا، ) «.خیزند برمی رویارویی و مقابله به بیگانه مقابل در افتد، به خطر اعضا از یکی اقتصادی منافع خصوص به

 جواب بود، ولی رفته مشهد به حلی راه و چاره یافتن برای گوسفندانشان، بزمرگی دنبال به و اتفاقات این از محمد که قبل گل
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 گوسفندان تعداد از نیمی از بیش آن در پی و بود بازگشته خالی دست و نکرده دریافت حکومتی مسئوالن از مناسبی و درخور

 نامناسبی شرایط در اقتصادی، نظر از خودشان که حالی در و برود پرداخت مالیات زیر که بپذیرد تواند نمی بود؛ شده نابود آنها

 .باشد دولت و ومتحک شرایط اقتصادی فکر به دارند؛ قرار

 مثل خاطرشان به برای اینکه یا درآورده؟ روزگارم از دمار بزمرگی اینکه برای شهر؟ به ببرند مرا باید چی برای... »

 که بدان! دام! بودند کرده پنهان مالیات زیر نیت دیگری اینکه یا بدهند؟ خواستند می را من پاداش! ام؟ کشته آدم بزغاله

 باشند؟ داشته چشم باید چرا ما زنهای به کنار، به همه اینها! بدهند محبس و تحویل بکشانند شهر به را نم تا بود دام اش همه

 نر گویم می! دهد نشانم می را پیش سال سیاهۀ او اما! بدهیم که داریم مالیاتی چه دیگر اند، مرده ما گویم گوسفندهای می! هه

 (392ص ،9ج: 4932 ادی،آب دولت) «.است ماده که دوشم می گوید می. است

 ها ژاندارم با همراهی و به شهر رفتن از است گرفته صورت چارگوشلی در که قتلی خاطر به اول، مرحلۀ در محمد گل

 بین در خصوص به و مردم اکثر میان در عدلیه و و امنیه حاکم و حکومت از شده نهادینه ترسی هم بعد مرحلۀ در و ترسد می

 هایی مکان چنین به رفتن از هم باز ندانند؛ مقصر موردی هیچ در هم را خود حتی اگر که دارد جودو عشایر و روستایی مردم

 مأموران با مردم معمولی رابطۀ». گیرند می کار به هایی مکان چنین به رفتن از ممانعت برای را خود تالش و تمام دارند واهمه

 با دولت به نسبت دهقانان که باشد نداشته شاید تعجبی.. ..دارد قرار اعتماد عدم و کردن دوری فاصله، حفظ براساس دولتی

  (63: 4931ازکیا، ) «.است آورده بوجود را نظری نقطه چنین غریبه افراد استثمار توسط طوالنی سابقۀ. نگرند می دشمنی دیده

 ترسی و بیم از نو ای قائلند احترام و حرمت داشتی، چشم و انتظار هیچ بدون نیز شهری مردم برای حتی آنها

 هر گوش ۀ آویز پند این.. ..ما بیابانگردهای و رفتارهای چهره بر بود ای آرایه شهر مردم داشتنِ پاس». دارد می بر پرده همیشگی

. بود نهفته دیرینه بیمی پند این پس در. داد تمیز کشیده، دامن افق به تا و گسترده های دست دشت از باید را شهر که بود ایلی

 ،4ج: 4932 آبادی، دولت) «.است شده می معنا قدرت همۀ و عدلیه و نظمیه و حاکم با ایلیاتی جان در همواره که شهر چرا

 (23ص

 که است معتقد دارد و اصرار آن بر کلمیشی که را دلیلی یا شمرد می بر محمد گل که را دالیلی این از هرکدام

 این اصلی عامل عنوان به اند؛ رسانده قتل را به آنها مأموران، های اسب و تفنگ به داشتن چشم خاطر به عمو خان و محمد گل

 .رود می پیش و گیرد می شکل آن بستر در داستان که دارد شرایط اجتماعی و جامعه در ریشه بگیریم، نظر در ماجرا

 و تجاوزها عانوا و و غیرطبیعی طبیعی خطرات و حمالت انواع معرض در همواره که بیابانگرد و عشایر مردمان

 نسبی، آرامشی و امنیت حس به رسیدن و ها آسیب از این ماندن امان در برای هستند؛ و بوده خارجی یا داخلی های دشمنی

 زندگی آن در که است شرایطی و محیط از ناشی نیاز این و کنند می خود احساس در را مرکب و سالح به نیاز همواره

 در گوید؛ ریشه می سخن آن از و کند می مطرح آلمانی بِرنوی و اسب به نسبت یشیکلم که هم ای و عالقه عشق. کنند می

 شاید مأمورها کشتن نقشۀ اجرای محمد در گل با عمو خان همراهی و موافقت دلیل. دارد عشایر مردم مهم و اساسی نیاز همین

 طلب او از است خود آورده با جنگ زا محمد گل که را ماجرا، تفنگی این از پیش کمی عمو خان چون باشد، موضوع همین

 .کند کسب بیشتری های موفقیت کردن مردم غارت و راهزنی برای تا کند می

 بدانیم؛ ها ژاندارم اصلی قتل دلیل را مالیات پرداخت مسألۀ از محمد گل نگرانی و ناراحتی اگر حتی ماجرا، این در

 کار و مارال و محمد گل کشی هیزم خاطر به ها حادثه، کلمیشی ینا وقوع هنگام در. دانست اقتصادی عاملی را آن توان نمی

 آنها گلۀ از نیمی نابودی باعث بزمرگی که پاییز به نسبت تری مناسب وضعیت آبادی، ارباب تلخ شترهای با محمد بیگ کردن

 پررونق و بهاری سرسبز شبخ نوید آنها برای برند؛ می سر به آن در که بارانی و برف پر زمستان همچنین. است؛ دارند شده

 که نیست حدی در اقتصادی شرایط بنابراین نامساعدی. بخشد می بهبود را شرایط و داده نجات خشکسالی از را آنها است که

 توانایی عدم خاطر به قتل این اگر. بزنند رقم خود برای را تری بزرگ و دردسر بسوزانند و کشته را ژاندارم دو آن، خاطر به آنها

 در زمان فقط که است حکومتی به اعتراض و جامعه موجود شرایط به اعتراضی درواقع گیرد؛ می مالیات صورت داختپر در

 .آورد می یاد به را خود مردم مالیات، گرفتن
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 از که قتلی چنین که فراهم کرده را شرایطی و داده هم دست به دست اسباب و عوامل این همۀ گفت توان می واقع در

 هم نهایت در و ها کلمیشی توسط بعدی و کشتارهای کشت برای آغازی و بیاید پیش است منطقی و موجه محمد گل نظر

 .باشد خودشان شدن کشته

 ای.. .اما»: است و کشتار قتل این اصلی دلیل بودن نامشخص ۀ دهند نشان خود، با محمد گل درونی های واگویه

 - وسوسه، اندیشه، این چه از ای؟ خورده گره در خود چنین این که تاس گذشته تو بر چه بگو من به راستی به! محمد گل

 ای کرده خوی چه؟ از تابی بی ای؟ آمده جان به چه از است؟ واداشته خود به تو را و دویده جانت به ،-خون در که زهری همچو

 که ای این برافروخته از! مرد ای ویبگ راست من با خواست؟ کدام به درد؟ کدام از چیست؟ از ات جویی؛ برانگیختگی می بهانه و

 از کنی؟ می حس خود شاهرگ بر هایی نعل چکمه اینکه یا است؟ این است؟ شده دراز زنت سوی به -یحتمل – نامحرم دستی

 ات، تنگی دست شد؟ خواهد رانده تو بر که حکمی از آیا؟ به ستوهی مهمیز زیر هایت گرده کهنۀ زخم از تنگی؟ به چه

کیسۀ  و دست از بینی؟ می چه از خود خواری وجدان؟ زخم از یا زجری به فقر زهر از نیاورده است؟ همراه به را ات تنگی دل

 برق و است بهانه و هست این همه یا! نیست همه این یا خشم؟ از یا شرمی از رنج شده؟ به روا تو بر که دشنامی از یا ات خالی

 خواهی؟ می پاسخی خود آزردگی دل به یا داری ها در سرنیزه طمع اند؟ فریفته را تو ها اسب های گوش خِنگِ و تفنگ های ساقه

 تا چیست آن بدانم بگو! محمد گل راستی به بروبی؟ سپید شب این پهنای از سیاه را لکۀ دو خواهی می اینکه چیست از

را  یراق که است این از نه ؟ای آمده تنگ به حَشَم و بیابان و خدا خسّت از که است این از نه سبب شده؟ را ات وسوسه

 از ارزد؟ می خطر به خریدن هست، اگر! نیست؟ بهانه زیور،! مرد بگو من با ای؟ درنیفتاده فریبش دام به پنداری؟ می رهگشای

 دیوارهای قالب در. حبس هراس بکشانند؟ به شَهرت که نیست این از بیمت کنار، به همه بگیری؟ این توانی نمی آرام چه

 «دانی؟ می. تنی می داری پندار تار به را ای پود حادثه دیگر، بار! محمد ای گل کرده قتل تو! چارگوشلی رتنگ؟ کشتا

  (613- 613، صص 2ج: 4932 آبادی، دولت)

  عوامل اقتصادی 9-1-1

 قسم دو و گروه دو به مردم جامعه و زند می موج جامعه در نامناسبی اقتصادی شرایط اینکه وجود با کلیدر رمان در

 مختلف های قسمت در اینکه با حتی و شود می تقسیم ای معدود عده بین فقط قدرت و ثروت و شوند می تقسیم رعیت و ارباب

قتل  به را آنها حتی و کرده شورش خود اربابان علیه مختلف، روستاهای و دهات های که رعیت شنویم می را خبر این رمان

 به دقیقاً که یافت را توان مرگی نمی خداداد، کربالیی مرگ جز به رمان، این اصلی انانقهرم های مرگ میان در ولی اند؛ رسانده

 خاطر به کامل طور به و لزوماً گیرد، می صورت ها دست رعیت به که هایی ارباب مرگ گفت؛ توان نمی البته. بازگردد عامل این

 عاملی ترین مهم اقتصادی، بد وضعیت و فقر لیو نیست، دخیل آن در دیگری هیچ عامل و است اقتصادی نامناسب شرایط

 ای چنین هنجارشکنی به دست و کنند اعتراض گرفته، خو آن به که شرایطی و وضعیت به نسبت تا دارد می را وا آنها که است

 .بزنند

. دافت می اتفاق و اقتصادی مالی مسألۀ خاطر به مشخص، و واضح طور به خداداد کربالیی مرگ رمان، این در اما

 هیچ دادن انجام توانایی که است گیر زمین و فردی پیر اکنون ولی بوده ثروتمند و متمکن فردی گذشته در خداداد کربالیی

 اعتبار و جالل و دارایی و ثروت که زده رقم او برای را سرنوشتی شرایط جامعه، و ندارد را خود شخصی کارهای حتی کاری

پیوسته  و دانند می سربار و اضافی فردی را او هم پسرانش حتی و کند نمی توجه او به کسی دیگر است و داده دست از را خود

 .کنند می سرزنش بندار بابقلی به شترهایش فروش خاطر به را او

 و خود زندگی به سامان دادن و سر و درآمد کسب و کار به پرداختن جای به خداداد، کربالیی بزرگ پسر عباسجان

 که را هایی پول که است این دنبال به فقط عباسجان .گذراند می روزگار جاسوسی و کردن تلف وقت اب همواره اش، خانواده

 بیاورد بیرون او چنگ از کرده، پنهان آنها از را ها پول پدرش که است معتقد او آورده و دست به شترهایش فروش راه از پدرش

 و های عباسجان درگیری و نزاع شاهد همواره داستان، طول در لدلی همین به. بپردازد خوشگذرانی به برای مدتی آنها با و

 در و کند می مرور ذهن در را قتل پدرش نقشۀ روز هر طمع و حرص خاطر به عباسجان اینکه تا هستیم خداداد کربالیی
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 عملی را اش نقشه پدرش با همیشگی های درگیری از و بعد فراوان درونی های درگیری وجود با شب نیمه یک در نهایت،

 این از مانع و شود می متوجه کار میانۀ در قدیر برادرش هرچند و کند می حمله او به سوی پدرش کردن خفه برای و کند می

 آگاه های پدرش پول جای از اینکه بدون عباسجان روز همان فردای در ولی برساند پایان به را خود کار که عباسجان شود می

 .است مرده او که یابد می در شود؛

 این گرفتار را خودم خواهم اصالً نمی. نیستم رذلی و پست آدم که کنم وهمی چنین گرفتار را خودم خواهم نمی اصالً»

 را کار این امروز از پیش. ام کرده را کار این من! نه را بکشم؛ بتوانم پدرم که نیستم نکبت و پست آنقدرها هنوز که کنم دروغ

. ام کرده خفه دستهایم همین با را پیرمرد این بار صد کم دست من روز شبانه هر در. ام را کرده کار این هم امروز همین. ام کرده

 از پیش.. ..است آب خوردن مثل من برای دیگر او کشتن که ام کشته خیالم در را او آنقدر ام، کشته را او آنقدر! بیشتر؛ بیشتر

 قایم کجا در را ها پول که کنم یقین باید است؛ قایم کرده کجا را یشها اسکناس که بدانم باید کنم اش راهی جهنم به آنکه

 «.بدهم هدر به نباید را زحمتم. بدانم یقین به باید. کنم یقین باید نه؛.. .نهالیچه نبود میان اگر اما نهالیچه، اول. است کرده

 (2433-2431، صص3ج :4932 آبادی، دولت)

  عوامل سیاسی 9-1-9

 چون و میگیرد شکل تاریخ از خاصی ۀ دور در پرداختیم؛ آن جوانب از برخی ۀ دربار بررسی و بحث به که کلیدر رمان

 که کلیدر رمان. است پذیرفته تأثیر و گرفته بهره خود دوران سیاسی و اجتماعی شرایط از حتماً است، رئالیستی سبک دارای

 نهایت در و پردازد می وقت حکومت با ها کلمیشی های یریدرگ به رمان پایانی های قسمت و است تاریخی ۀ خاطر یک بازنگری

 .شود می آنها مرگ و شدن کشته به منجر هم
 مأموران قتل نقشۀ زمانی که و کند می همراهی ها کلمیشی سایر با چارگوشلی به حمله در که ابتدا در محمد گل

 اطرافیانش و خود منافع به و دارد فردی ای نگیزهرساند؛ ا می قتل به را آنها عمو، خان کمک به بعد و کشد می را مالیات

 از فرار برای او تصمیم حتی. باشد نیز مردم سایر نفع به که دانست مصالحی اجتماعی دارای را او اهداف توان نمی و اندیشد می

 و شخصی دارد افعمن از فراتر ای اندیشه محمد، گل برخالف ستار ولی. است شدن اعدام و محاکمه از خاطر ترس به هم زندان

 چند و محمد گل فرار برای که ستار ای شده حساب و دقیق نقشۀ ولی گرفت نادیده توان نمی را محمد گل به او عالقۀ هرچند

 او غیرشخصی و بلندمدت اهداف از ستار، توسط زندان فرار از شرایط کردن فراهم همچنین و کشد می زندانیان از دیگر تن

 کند، می فعالیت آن در که حزبی اهداف به رسیدن برای او شخصی کینۀ و محمد از گل خواهد می ستار. دارد می بر پرده

 فرار زندان از و استفاده کرده آزادی به دستیابی برای خود قدرت از عقابی مانند اینکه از بعد حتی محمد گل .کند استفاده

 ماجرا این از بعد او. است پسند حاج اکبر علی اش ز پسرخالها گرفتن انتقام پی در و خود شخصی کینۀ فکر در هم هنوز کند؛ می

 به ولی کند می تالش همراهانش و خود جان حفظ برای فقط اول وهلۀ در و هرچند شود می تبدیل حکومتی یاغی یک به

 .دهد می اجتماعی مصالح به را خود جای شخصی منافع و گیرد می اجتماعی او بُعدی ۀ مبارز تدریج

 هم حکومتی با مأموران ناخواه یا خواه ولی کنند می معطوف محلی های ارباب به را خود توجه ابتدا در محمدها گل

 مرکزی حکومت به ای گونه به هرکدام نیز روستاها دهات و اربابان هرچند. شوند می ماجرا وارد هم سیاست اهل و شده درگیر

 گمانم در اول من». اند پیوسته و متصل شاه به یعنی ومتحک اصلی هستۀ طریق به این از هم مرکزی حکومت و مرتبطند

 دارندگان به و ها ارباب با طرفیت که کردم نمی را فکرش هم گندم یک من کنم؛ می طرفیت حکومت دارم با که گنجید نمی

 زبان به حکومت با و دست داشتم به تفنگ دیگر که فهمیدم را این بعدها. است شاه با طرفیت و حکومت با طرفیت معنای

 (2131ص ،41ج ،4932 آبادی، دولت) «.زدم می حرف داشتم گلوله

 یارانش، و او یا سرکوب دستگیری برای که را حکومتی نیروهای از بسیاری هدف، همین راستای در محمد گل

 تعداد بر روز هر. یابد یم بیشتری شهرت روز روز به و شود می عالمگیر او ۀ آواز و کند می نابود اند، شده روانه و یافته مأموریت

 عدم صورت در که فهمد می وقتی نهایت در محمد گل. شتابند می او یاری کردن برای مردم و شود می افزوده او طرفداران
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 یاران خویش و خویشان از کمی تعداد با و کند می مرخص را خود نیروهای نیست؛ آنها انتظار در جز مرگ سرنوشتی تسلیم،

 .دهد می دست از را خود یارانش جان اکثر همراه به راه همین در هم سرانجام و پردازد می حکومت با نابرابر نبردی به

 و سخت مسیری در قدم گذاشتن خاطر به آنها چون دارد سیاسی عاملی همراهانش، و محمد گل نگاه، مرگ یک در

 از راه این در را خود جان و شوند یم سرکوب همان حکومت، مأموران دست به است، حکومت علیه شورش همان که دشوار

 ماجرا به محمد گل دید از کنند؛ می همراهی نبرد این در را محمد گل که همۀ کسانی که گفت توان نمی ولی دهند می دست

 و دغدغۀ اجتماعی داشتن بدون محمد، گل یاران از برخی. دارند محمد گل با همسو کامالً تفکری طرز اندیشه و و نگرند می

 .کنند می همراهی او با هم پای جان تا و گذارند می قدم مسیری چنین در محمد گل به عالقه و عشق خاطر به صرفاً

 حتی و کند می را همراهی او همواره دارد؛ محمد گل ترش بزرگ برادر به که زیادی عالقۀ خاطر به محمد بیگ مثالً

 بوده این پی در ابتدا از اینکه وجود با هم ستار. دهد راه نمی خود به را نشینی عقب و کشیدن پس پا فکر هم ای لحظه برای

 قضیه که پایان در ولی کند؛ استفاده حکومت با رویارویی برای او قدرت از و بکشاند  مسیری چنین به را محمد گل که است

 وجود رمان، با از متقس این در ستار. بگیرد فاصله محمد گل از که شود می داده دستور او به حزب طرف شود از می جدی

 سرپیچی حزب دستورات از محمد به گل عالقه خاطر به ولی است؛ آگاه خوبی به محمدها گل کار پایان و عاقبت از اینکه

 .شود می کشته و کند می شرکت حکومت با در نبرد هم نهایت در و شود می همراه محمدها گل با و کند می

 جوانی و بماند زنده تا شرکت نکند نبرد در که خواهد می او از و دارد او زا عمویش که خواهشی به پاسخ در محمد بیگ

 :گوید می چنین بستاند؛ آن از را خود حق و داده ادامه را زندگانی و کند

 !عمو خان داشتم می جان دو کاش -»

 :گفت و گرفت نفس دیگر بار پس. بگیرد دنبال نتوانست محمد بیگ را سخن

 چه عمو؟ خان بمانم، جور چه ....دادم می قربانی برادرم برای را جانم یک و داشتم می نگاه زنده تو برای را جانم یک تا -

 من! نه عمو؛ خان نه،.. .کنم؟ زندگانی شماها بی چه جور... شماها که وقتی کنم زندگانی جور چه کنم؛ جوانی و بمانم جور

. عمو خان نه،.. .برادرم بی عمو؛ خان نه،.. .شما بی. جوانم اگر جوانم اشم با من. اگر هستم هستم شما با من آیم؛ می شماها همپای

 (2116- 2113صص ،41ج: 4932 آبادی، دولت) «!آیم می هم جهنم تا برادرم دنبال به من آیم، می محمد دنبال گل به من

 مسائل خاطر به ندکن همراهی می را محمد گل که هم افرادی از برخی محمد، گل به عالقه و عشق مسألۀ از گذشته

 کار فرجام از اینکه وجود با آنها. گردانند روی از نبرد و کنند خالی را محمد گل پشت شوند نمی حاضر قومیتی؛ و ای عشیره

 را میدان توانند نمی است؛ مرتبط اند؛ زیسته آن در که ای جامعه به که خود ۀ روحیات ویژ و اخالقیات خاطر به ولی دارند اطالع

 یکدیگر توانند از نمی هرگز که کنند می فرض تن یک و جان یک مانند را خود آنها. بیندیشند خود جان و به حفظ هکرد خالی

 .شوند جدا

 اگر یکّه»: گوید می است؛ چنین او زندگی پایان منزلۀ به که جنگی در شرکت مورد در شرایط، این به توجه با عمو خان

 خودش که دم همان در ما از هرکدام. نیستیم ما یکّه هیچکدام حاال. نیستم یکّه حاال اما. داشت می دیگری روی کار بودم،

: 4932 آبادی، دولت) «.هستیم جان یک. هستیم تن یک مان همه ما است، با همدیگر ما ۀ مرد و زنده. هست هم دیگران است،

 (2111، ص41ج

 که هدفی و گرفتن انگیزه نظر در بدون مان،ر پایانی های  درگیری جریان در که کسانی از یک هر نهایت در ولی

 اتفاق حکومتی مأموران دست به و سیاسی اثر عوامل بر آنها مرگ شوند؛ می کشته و دهند می دست از را خود جان اند داشته

 .افتد می

 نانقهرما که و اجتماعی محیط به را عوامل این همۀ توان می جزئیات؛ گرفتن نظر در بدون و تر کلی نگاه یک در

 یا انتخاب در خود که محیطی. دانست کنند؛ مرتبط می زندگی آن در و یافته رشد و شده متولد آن در رمان دو از هریک

 . اند گرفته جای آن در است خورده رقم آنها برای سرنوشتی که اساس بر و نداشته نقشی آن گیری شکل
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 سلطۀ این و قرار دهیم نکوهش مورد را او تا نیست مقصر هیچکس وقایع این در که داند می خود آبادی دولت»

 برقرار همچنان ها ارزش قبح و حسن قهریت سرنوشت، و اجبار بر عالوه که است گفتنی. ها انسان زندگی بر است سرنوشت

 یکایک علت و آنهاست اجتماعی محیط زند، می رقم را ها شخصیت ۀ آنچه آیند که است ضروری نکته این به توجّه و ماند می

 (433- 431صص: 4933 گرامی،) «.جست آنان اجتماعی در خاستگاه توان می را قهرمانان

 گیری نتیجه

 مانند طبیعی عوامل و در علل ریشه آنکه از بیش افتد می اتفاق سلوچ خالی جای و کلیدر رمان دو در که هایی مرگ

 طبیعی عوامل خاطر به هم ها مرگ از کمی تعداد رچهاگ .افتد می اتفاق غیرطبیعی عوامل اثر بر باشد؛ داشته بیماری و پیری

 .خورد می چشم به دیگر عواملی آن ساخت ژرف در و دارد اجتماعی یا اقتصادی در عوامل ریشه واقع در ولی گیرد می صورت

 تقسیم سیاسی و اجتماعی، اقتصادی گروه؛ سه به افتد می اتفاق آن اثر بر ها شخصیت مرگ که غیرطبیعی عوامل

 اقتصادی شرایط اینکه وجود با و آیند می پیش و سیاسی اجتماعی عامل دو اثر بر ها مرگ اغلب کلیدر، رمان در. شوند می

 جای رمان های اندیشی مرگ ولی افتد؛ می اتفاق ندرت به علت، این خاطر به ولی مرگ است حاکم جامعه بر هم نامناسبی

 نابسامان اقتصادی وضعیت از ناشی همه از بیش زندگی، با رمان نای های شخصیت کردن نرم پنجه و و دست سلوچ خالی

 .است

 رفتارهایی شدن باعث نهادینه گذرانند؛ می روزگار و کنند می زندگی آن در ها شخصیت که اجتماعی کلیدر، رمان در

 وا کارهایی به را آنها ناخواسته یا خواسته چنین رفتارهایی، وجود که است شده کلیدر رمان قهرمانان از یک هر شخصیت در

 .شود می رمان اصلی های شخصیت مرگ هم نهایت در و با حکومت آنها شدن رو در رو به منجر که دارد می

 مرتبط وقت حکومت با و رویارویی سیاسی عوامل با را کلیدر رمان اصلی قهرمانان مرگ توان می ابتدا در اینکه وجود با

 قهرمانان که اجتماعی و محیط به را عوامل این همۀ توان جزئیات، می گرفتن نظر در بدون و تر کلی نگاه یک در ولی دانست

 یا انتخاب در خود که محیطی. دانست مرتبط کنند؛ می زندگی آن در و یافته و رشد شده متولد آن در رمان دو از هریک

 .اند گرفته جای نآ در است خورده رقم آنها برای که سرنوشتی اساس بر و نداشته آن نقشی گیری شکل

 :مآخذ و منابع

: تهران ،(4933-4921 اجتماعی تحوالت) ایران اجتماعی و سیاسی تحوالت تاریخ ،(4933) علیرضا، ازغندی، _

 .سمت

 .اطالعات: تهران هفتم، چاپ ،ایران روستایی نیافتگی توسعه و توسعه شناسی جامعه ،(4933) مصطفی، ازکیا، _

 .اطالعات: تهران سوم، چاپ ،روستایی توسعۀ شناسی جامعه بر ای دمهمق ،(4931) ،___________ _

 .نگاه: تهران دوم، چاپ ،شده تمام نسل سرگذشت کلیدر ،(4963) محمد، بهارلو، _

 قدس آستان :مشهد کریمی، اصغر مترجم ،خراسان شمال در نشینی کوچ ،(4934) محمدحسین، یزدی، پاپلی _

 .رضوی

 .نور پیام دانشگاه: تهران ،روستایی شناسی جامعه ،(4931) اهلل، نعمت تقوی، _

 .معاصر فرهنگ و چشمه: تهران سوم، چاپ ،هستیم مردمی نیز ما ،(4931) فریاد، فریدون و امیرحسن تن، چهل _

 با سال بیست در مندرج ،«ایران معاصر ادبیات در ماندنی رمانی کلیدر» (4931) نسیم، خاکسار، _

 .33-39صص کوچک،: تهران شیرمحمدی، سعبا گردآورنده کلیدر،

 کلیدر، با سال بیست در مندرج ،«روستایی نبردی سردار به ای عشیره فرد ارتقاءِ» ،(4931) عبدالعلی، غیب، دست _

 .969- 936صص کوچک،: تهران شیرمحمدی، عباس گردآورنده

 .معاصر فرهنگ و چشمه: تهران شانزدهم، چاپ ،کلیدر ،(4932) محمود، آبادی، دولت _

 کارشناسی نامه پایان ،آبادی دولت محمود های رمان مایه درون تحلیل و نقد و بررسی ،(4933) حمیدرضا، گرامی، _

 .دانشگاه یزد فالح، مرتضی دکتر راهنمایی به فارسی، ادبیات و زبان رشته ارشد
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 فصلنامۀ دو ،«فارسی رمان ترین بزرگ (ملی و دینی) بومی عناصر تحلیل و بررسی» ،(4933) مصطفی، گرجی، _

 .233- 232 صص ،44 شماره هفتم، سال فارسی، ادبیات و زبان پژوهش

 . 33-31، صص413 -413شماره هفتم، سال رودکی، نشریه ،«کلیدر از جنبه سه بررسی» ،(4931) ساناز، مجرد، _

: تهران عباس شیرمحمدی، دهگردآورن کلیدر، با سال بیست در مندرج ،«کلیدر در تأملی» ،(4931) حشمت، م ید، _

 .444- 491صص کوچک،

 .چشمه: تهران ،ایران نویسیِ داستان سال صد ،(4933) حسن، میرعابدینی، _

 .جامی: تهران سوم، چاپ ،(فارسی معاصر ادبیات تاریخ) تشنه سبوی چون ،(4933) محمدجعفر، یاحقی، _

 عباس گردآورنده کلیدر، با سال بیست در مندرج ،«فارسی زبان رمان بزرگترین» ،(4931) احسان، یارشاطر، _

 .13-31صص کوچک، انتشارات تهران، شیرمحمدی،

 عباس گردآورنده کلیدر، با سال بیست در مندرج ،«حماسه به رمان از تدریجی تحول» ،(4931) حورا، یاوری، _

 .462- 413 صص کوچک، انتشارات تهران، شیرمحمدی،
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 خواجه نظام تعصّب خام در اندیشه و کالم

 (الملک طوسی نامة خواجه نظاممذهبی در سیاست آلود بررسی و توصیف باورهای تعصّب)

 آبادی  محمود حسن

 دانشگاه سیستان و بلوچستان ادبیات فارسیدانشیار زبان و 

 بهناز خمّر

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان

 ترمه فرحی

 آزاد اسالمی واحد زاهدان دانشگاه ؛یفارس اتیادب و انزب ارشد کارشناس

 چکیده 

های بسیاری بر پیکرة فرهنگ و تمدن بشری رسانده و فرهنگ و تمدن در درازنای تاریخ، تعصّب، از هر جنس و نوع، آسیب

، مقولۀ تعصّبات مذهبی را تحلیلی –در این جستار بر آن هستیم تا با رویکردی توصیفی . ایرانی نیز از آن بر کنار نمانده است

. نامه و در اندیشۀ م لّف آن، خواجه نظام الملک طوسی، بررسی کنیمدر یکی از آثار اولیه و ارزشمند نثر فارسی یعنی سیاست

نامه آورده، اثر مستقلی به نظر در ضمن معرفی سیاست( 4933)گفتنی آنکه در این باب، به جز آنچه مرحوم یوسفی 

 .ستار نرسیده استنویسندگان این ج

نتایج تحقیق بر آن است که خواجه نظام، خود دارای تعصّب شدید مذهبی و مروّج آن بوده است و در این راه، از هر ابزاری که 

نامه، بیش از آنکه در خدمت بیان و به عنوان یک وزیر پرآوازه و مقتدر در اختیار داشته، بهره برده است؛ از این رو سیاست

یات ناب انسانی و ایرانی باشد، به میدانی برای بیان تعصّبات مذهبی خواجه نظام و رویارویی با مقابالن و مخالفان ترویج اخالق

 . اش بدل شده استمذهبی

 .نامه، مذهب، تعصّبالملک، سیاستمسلجوقیان، نظا: هاکلیدواژه

 مقدمه

و پذیرش یکدیگر ( ملیّت)ت خام نسبت به دین و نژاد و وطن آمیز، به ترک تعصّباها برای ایجاد و استمرار زندگی صلحانسان

بر اساس مبانی انسانی نیاز دارند، امّا در تاریخ فکر و فرهنگ بشری، تعصّب بویژه تعصّب مذهبی و دینی و برتری دادن مذهب 

در تاریخ ایران، دو .تهای فراوانی به وجود آورده اسها نهفته است، آسیبانسان برخیخود بر مذهب دیگران که در وجود 

بویژه در  –پیش از مغوالن: های ناشی از آن قابل تشخیص استها و خونریزیی مملوّ از تعصّبات دینی و گاهی جنگدوره

به نفع اهل تشیّع و از این رهگذار خسارات  -بویژه در عهد صفویان –به نفع اهل سنّت، و پس از مغوالن  -عهد سلجوقیان

ی آن،تضعیف شدید و یا از میان رفتن فلسفه ی غنی ایرانی رسیده است که نمونهتاریخ، فرهنگ و اندیشهغیرقابل جبرانی به 

-ی جبر و جبراندیشی است؛ و در کنار اینها، خون بیی حماسه و دالوری در نزد ایرانیان و غلبهو فکر فلسفی، نابودی روحیه

ی ایرانی های مذهبی بر جامعهالملک تعصّبششم، بویژه در عصر نظام در قرن پنجم و ....گناهان بسیاری که بر زمین ریخت و

ی سلجوقیان، نه تنها با آنها مقابله نکرد، بلکه این سیل الملک طوسی، وزیر دانشمند و پرآوازهحاکم بوده است وخواجه نظام

پیروان دیگر ادیان و مذاهب را بر باطل وی نیز تعصّب فراوانی نسبت به مذهب خویش داشت و . کن او را نیز با خود بردبنیان

دانست و ضمناً در راه اثبات و القای این اندیشه از تمام ابزارهایی که به عنوان یک وزیر در اختیار داشت، بهره جست؛ از می

امل و توانست الگویی از اخالق مبتنی بر تعنامه، از آثار ارزشمند زبان فارسی که میجمله همین تعصّب باعث شد سیاست

ایرانی را نمایش دهد و به جایگاهی باالتر از این که هست، دست یابد، به میدانی برای مخالفت و مقابله با  -تساهل انسانی

در بخش نخست،از این منظر، به بررسی : شوددر دو بخش ارایه می جستاراین .ارباب و پیروان دیگر مذاهب تبدیل شود

کنیم های تعصب را از آن استخراج خواهیم کرد و تالش میداخت و مصادیق و نمونهی خواجه نظام خواهیم پرنامهسیاست

الملک تا چه حد به مذهب اهل سنّت و بزرگان این مذهب تعصّب داشته نظام: های مقابل یافت شودپاسخی برای پرسش

 است؟ دیدگاه خواجه به مذاهب دیگر، دیدگاه منفی ست 
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نامه تأثیر گذاشته است؟ بخش دوم به تأسیس مدارس نظامیه از سوی خواجه مربوط ستیا مثبت؟ آیا این دیدگاه در سیا

 .ها خواهد آمدها ناشی از تعصّب خواجه بوده است؟و در پایان پاسخ این پرسششود و این که آیا تأسیس نظامیهمی

 بحث و بررسی

 در لغت و اصطالح تعصّب

سخت غیور بودن در دین و مذهب و دفاع کردن . و طرفداری و حمایت حمیت و عصبیت، جانبداری»تعصّب در لغت به معنی

عصبیت در لغت به معنی تعصّب است چنانکه مرد از حریم قبیله و »:اندنیز گفته. آمده است( 3361: 4939دهخدا، )« از آن

باشد که نزدیکان و می« عصبه»ی مزبور منسوب به کلمه. دولت خویش دفاع کند و با جدیت در راه پیروزی آنان بکوشد

از اشتقاق این . کنندخویشاوندان پدری انسان اند، زیرا ایشان کسانی هستند که از حریم اعضای خانواده خویش دفاع می

به معنی رابطه و بعد صفات و افعال آشکارشده باالخره این روابط و قرابت را عصبیه « عصابه»به معنی ربط و « عصب»کلمه،

ی کورکورانه و و مفاهیم ستوده است، امّا قبل از اسالم عصبیه بیشتر عبارت بوده است از یک مبارزهاین معنا .اندنامیده

هر : اسالم این نوع عصبیت را محکوم کرد و حدیثی از پیامبر منقول است که فرمودند. تجاوزکارانه برای نیاز و هدف مشترک

 (.21: 4932رادمنش، )«نیستآنکه به عصبیتی دعوت کند و در راه عصبیتی بجنگد، از ما 

در باب منشأ . ترین نظریاتی است که ابن خلدون آن را وضع کرده استترین و شگفتی عصبیه از مهمنظریه 

ای بین فطرت و عصبیت رابطه»عصبیت ابن خلدون بر آن بود که منشأ عصبیت فطرت، نسب و حسب بوده است و نیز 

بعدها با سوء (. 93ا 11:رادمنش،همان)«اصلی عصبیت را در بطن فطرت جست هایتوان ریشهمستقیم وجود دارد، پس می

برداشت از غیرت دینی و آمیختن آن با برخی باورهای جاهلی، نوع جدیدی از عصبیت که بر دین و مذهب تأکید داشت پدید 

 ....آمد و

بود و پدرش علی بن  نامش حسن. هجری در طوس دیده به جهان گشود 113الملک طوسی در سال خواجه نظام 

(. 439: 4963مینوی، )این طبقه در ایران در حکم ستون فقرات جامعه بودند.اسحاق بن عباس و از دهقان زادگان طوس بود

مجید فارغ .. .در یازده سالگی از حفظ قرآن»:نظام الملک درکودکی به مکتب رفت و از همان دوران به حفظ قرآن مشغول شد

ات خجسته ساعات را به خدمت علما و مالزمت اصحاب درس و فتوا و تحصیل علوم و اکتساب فضایل آنگاه تمامی اوق.گردید

: 2393خواندمیر، )«مصروف داشت؛ به اندک زمانی سرآمد فضالی روزگار گشته و در فقه شافعی مهارت کامل پیدا کرد

دو سلطان، یعنی الب ارسالن و ملکشاه سلجوقی،  اند به این دلیل که وی در زمانالحضرتین خواندهنظام الملک را تاج(. 431

او را از دارالخالفه، رضی امیرالم منین لقب نهادند و هیچ کس را از وزرای ». ق، وزارت را بر عهده داشت.ها 133تا  133از 

-به تاج خلفا لقب نداده بودند؛ بر نیکوترین وجهی سی سال وزارت سلطان الب ارسالن و سلطان ملکشاه را تقلد نمود و

 (.213: 4961عقیلی، )« الحضرتین مشهور شد

وی مذهب تسنّن . الملک عالوه بر قدرت و نفوذ سیاسی، از نظر مذهبی هم نفوذ و قدرت بسیار داشتخواجه نظام 

شر با روح مذهبی که خود داشت و نیز از طریق احترام زهاد و علما و مشایخ و حشر و ن»داشت و در فقه پیرو شافعی بود؛ او 

دستگیری مستمندان و بخشش و گشاده دستی و احداث بقاع . با ایشان، در محافل روحانی نفوذ و حشمت فراوان کسب کرد

 (.444: 4933یوسفی، )« افزودخیر و تعیین اوقاف بر آنها نیز بر این حیثیت او می

پرداخت و با ... فضی و باطنیان وخواجه که در مذهب بشدّت متعصّب بود، در تمام عمر به مخالفت با بدمذهبان، را 

: اندگفته.تعصّبات خویش باعث آزار و ستم به پیروان مذاهب دیگر شد و باالخره به دست یکی از فداییان اسماعیلی کشته شد

ای دارد و در نزدیکی کرمانشاهان مردی در لباس صوفیان چنین وانمود کرد که عریضه[ هجری 133در دهم رمضان سال ]»

 (.443:یوسفی، همان)« ه نزدیک شد و به ضرب کارد او را کشتبه خواج

 :الملکاوضاع دینی در زمان نظام
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ی نخست این قرن، و رفتار پادشاهان ایرانی نژاد سامانی با ارباب و پیروان مذاهب اوضاع دینی در قرن چهار بویژه نیمه

تفاوت چندانی قایل نبودند، امّا در قرن پنجم و ... عه وسنی و شی ،آنان بین مسلمان و غیر مسلمان.مختلف بسیار مساعد بود

 .ششم،با تسلط یافتن ترکان غزنوی و سلجوقیان وضع دیگر شد و تعصّبات مذهبی شدّت گرفت

ی دوم قرن پنجم و نیمه»: کندرا این گونه بیان می( قرن پنجم و ششم)الملک استاد صفا اوضاع دینی در زمان نظام 

شدّت اختالفات دینی و تعصّباتی که به زد و خوردهای . ی تعصّب و غلبه متعصّبین بودغاز قرن هفتم دورهتمام قرن ششم تا آ

های مذاهب مختلف در ضمن زد و خوردهای متعصّبانه،ترویج علوم دینی خونین منجر شده است، تخریب مدارس و کتابخانه

اد آنان و دخالتشان در امور سیاسی و حکومتی، فلسفه و و افزایش شمار علمای مذهبی و فقها، قدرت علمای مذهبی و فس

ی قبل ای است که مبانی انحطاط تمدن اسالمی در آن گذاشته شده و جای حریت و آزادی افکار دورهدوره. علوم عقلی است

 (.496: 4932صفا، )«را خشکی و تعصّب گرفته است

بود که ابتدا شروع به آزار مخالفان مذهبی خود کرد و  دانند؛ اوآغازگر و بانی این تعصبات را محمود غزنوی می 

ی کشت و به قول خود انگشت در همهآورد، میامامان معتزلی، فالسفه، رافضیان، قرمطیان و باطنیان را هر جا به چنگ می

. نوی شروع شدی غالمان ترک نژاد غزاین بود سیاستی که به وسیله. کردجست و بردار میجهان در کرده بود و قرمطی می

غزان سلجوقی و دیگر طوایف ترک که مذهب اهل سنّت، و به حکم سادگی طبع، مردمی خرافی و متعصّب در عقاید خود 

بودند، بعد از غلبه بر ایران و تشکیل حکومت، این سیاست را دنبال کردند و بر سختی و شدّت آن افزودند و کار را بر مخالفان 

ی ی صفویه، که آن هم از ادوار سخت تعصّبات مذهبی و دورهر آن را جز در ابتدای دورهخود چنان سخت گرفتند که نظی

از . توان دیدمثله کردن و قطعه قطعه نمودن و پوست کندن مخالفان مذهبی سالطین است، در دیگر ادوار تاریخی ایران نمی

مذاهب اهل سنّت کمال قدرت و رواج را در ایران  ی مغوالن و به معنایی دیگر تا هنگام صفویان،قرن پنجم به بعد تا دوره

: در این دوره مجموعا چهار مذهب اصلی و مهم اهل سنّت شامل. زیرا مذهب دولت های غالب و امرای این زمان بود. داشت

ی در ایران دو مذهب شافعی و حنفی بیش از همه. مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی در ممالک اسالمی پذیرفته شده بود

سالطین سلجوقی بر مذهب امام ابوحنیفه بوده و وزرای . ذاهب دیگر اهل سنّت و بیشتر از تمام مذاهب اسالمی رواج داشتم

الملک یکی از وزرای مشهور نظام(. 493 -11صص :صفا، همان: رک.)گزیدندخود را از میان حنفیان و شافعیان برمی

به مذهب خود تعصّب شدید داشت، بلکه در گستردن این مذهب در سلجوقبان نیز بر مذهب شافعی بود و نه تنها نسبت 

 .کردی ایرانی، از هیچ تالشی فروگذار نمیجامعه

 دانست و از قضا، ودر کمال خواجه نظام الملک هر مذهبی غیر از حنفی را باطل می 

آنها، برخی که شهرت بیشتر و  یاز جمله. شگفتی، تعداد فرق و مذاهب در آن روزگار پرتعصّب به نحوی شگفت زیاد بود

 :نامه به آنها اشاره شده، به قرار زیر بودندتری داشتند، و در سیاستپیروان فزون

گفتند که هر چیزی را از قرآن و نام دیگر اسماعیلیه و این اسم را به آن جهت بر این فرقه نهاده بودند که ایشان می: باطنیه

لَهُ بَابٌ بَاطِن هُ »ی پوست است و باطن به مشابه مغز و این آیه را دلیل سازند که زلهحدیث ظاهری و باطنی است، ظاهر به من

؛ و بر آن بودند که ظاهر قرآن و حدیث در نظر جهان به شکل صوری و (49الحدید، )« فِیهِ الرَّحْمَۀ وَظَاهِر هُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

دانند و کسی که عقلش از غور در مسایل وز و اشاراتی بر حقایق نهانی میکند، در صورتی که عقال آنها را رمجلی جلوه می

ماند ولی اگر کسی به علم باطن نهانی و اسرار و بواطن خودداری کند و به ظواهر قانع شود در زنجیر تکلیف شرعی مقیّد می

وَیَضَعُ عَنْهُمْ »ض خداوند از این آیه گفتند غررهد و میو از زحمات و مشقات آن می. گرددراه یابد تکلیف از او ساقط می

اقبال آشتیانی، )اندایشان اند، و بیشتر در عراق ایشان را به این اسم خوانده( 433اعراف، )« إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ

4913 :234.) 

ترکیب یافته (به همان معنای معمول عربی)و دین (خوشی و خوب و دلپسند)ی خرم این کلمه از دو واژه: دینانخرّم

اند اهل این فرقه، مردم را وادار به پیروی از لذات و طلب شهوات، سرپیچی از تکالیف شرع اسالم، کنار گذاشتن گفته.است

ل پیروان مزدک در دین زردتشت اه. دین لقبی شده برای مزدکیاننام خرم. کردندلباس و قید دین اسالم از تن بندگان می
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بنابر مشهور آنان زنان را حالل شمردند و هر حرام و . اباحه بودند که در روزگار قباد ساسانی و پسرش انوشیروان ظاهر شدند

 (.236: اقبال آشتیانی،همان)به بعضی از غالة شیعه نیز خرمیه و خرمدینه گفته شده است. ممنوعی را حالل گردانیدند

در تاریخ اسالم،خوارج به گروه هایی اطالق شده که از اطاعت . ده و شورشگر استبه معنی خروج کنن« خارجه»جمع :خوارج

مخصوصا در آغاز امر پیشاهنگان آنها کسانی بودند . شمردندخلفا، امامان و حاکمان مسلمان خارج شده، بلکه آنها را کافر می

او و معاویه را ترک کردند و معتقد شدند که  .، به علت رضایت دادن ایشان به حکمیت، خروج کردند(ع)که بر امیرالم منین 

جهان اسالم نیازی به خلیفه و امام ندارد، و اگر نیازی به او باشد، هر کسی از مسلمانان که عادل و پرهیزکار باشد، چه برده و 

و بیشترشان از بنی خوارج در آغاز از عرب . تواند با شمشیر قیام کند و امام مسلمانان باشدچه آزاده،چه نبطی چه قرشی، می

اشعری قمی، )ی اسالم، در کوفه و بصره سکونت گزیده بودندتمیم و غالباً اعراب بادیه نشینی بودند که بعد از فتوحات اولیه

 (.243ا3: 4934

چون او از لعن ابوبکر و عمر . ای از مردم کوفه بود که از اصحاب زیدبن علی بن حسین بودنددر ابتدا اسم فرقه:رافضیه

مغیره بن سعید پیشرو فرقه مغیریه، چون دید دیگر . ودداری کرد، او را ترک گفتند به همین جهت رافضه خوانده شدندخ

 (.463: 4961حسنی رازی، )گردان شدند، ایشان را رافضیه نامیدشیعیان از او روی

رساند را با امیرالم منین علی میالسالم، وحی جبرییل علیه: رافضی گوید»: گویدی عقیده این فرقه میمشکور درباره 

پس نبوت . و چون در سال کوچک بود و سن مبارک وی هشت بود، اول نازل کرد بر محمّد مصطفی، از قبل او رسالت ادا کرد

و گاه باشد که گویند نبوت وظیفه . کردآموخت و رسول در مجمع ادا میدر حقیقت علی را بوده باشد و علی به رسول می

البته اهل تسنّن عموم فرق (.61: 4913مشکور، )« .بایست رسانیدوحی را با امیرالم منین علی می. رییل خطا کردعلی بود جب

 .اندشیعه را رافضه خوانده

فقه امام شافعی جامع بین فقه اهل حدیث و اهل . ی فقهی اهل سنّت استمذهب شافعی یکی از مذاهب چهارگانه:شافعی

ی کاملی از تکامل فقه اسالمی در قلمرو اهل سنّت در قرن دوم و این مذهب نمونه. تر استلقیاس و رای و از آن دو کام

امام شافعی نخستین امام فقهی بوده که احادیث را ضبط کرده و برای حدیث شناسی ضوابط و معیارهایی وضع . هجری است

وازینی مقرر و برای فهم معانی قرآن و مفاهیم او همچنین برای به کار بردن قیاس فقهی در استنباط احکام، م. نموده است

 (.393: 4931فضایی، )حدیث در اصول فقه، شرایط و معیارهایی پیشنهاد کرد

مزدک، قباد را به مذهب . آنان پیروان مزدک پسر بامداد بودند که در روزگار قباد ساسانی پدر انوشیروان ظهور کردند:مزدکیه

عقاید مزدکیان، مانند عقاید بسیاری از مانویان در . او آگاه گشت او را دستگیر کرد و کشت خود خواند اما انوشیروان بر عقاید

کند از روی قصد و اراده عمل می( یکی از آن دو مبدا)مزدک معتقد بوده است که نور. اعتقاد به اصل و مبدا خیر و شر بود

کوذکیه، ابومسلمیه، ماهانیه و : به چند فرقه مانندمزدکیان بعدها . نمایدولی ظلمت به طریق اشتباه و تصادف عمل می

 (.439: 4931شهرستانی، )تقسیم شدند( سفید جامگان)سپیدجامکیه

 تعصّب خواجه در مذهب اهل سنّت

الملک مردی بود با تربیتی مذهبی و پایبند به نظام»: کنددر کتاب خویش خواجه را چنین معرفی می آثارالوزراءینویسنده

عقیلی، )« کرداهل طاعت و عبادت بود و فرزندان را نیز به این کار و بزرگداشت علمای دین سفارش می. شمعتقدات خوی

الملک غزالی در نزدیکی نیشابور به خدمت خواجه نظام»: اندی غزالی و خواجه نظام نوشتهاز جمله در باب رابطه(.213: 4961

ای میان او و م الملک مقدم او را گرامی داشت و در محضر خود مناظرهنظا. ی فضل وی را شنیده بود، پیوستطوسی که آوازه

صفا، )« فقها ترتیب داد و بر میزان فضلش آگاه شد و هشت سال بعد منصب تدریس در نظامیه بغداد بدو محول گشت

  (.324: 2، ج 4932

ی جهان در همه»ری دارند؛در نظر خواجه مذهب حنفی و شافعی، از مذاهب اهل سنّت، نسبت به مذاهب دیگر برت 

یکی حنفی و دیگر شافعی، رحمه اهلل علیها و دیگر همه هوا و بدعت و : دو مذهب است که نیک است و بر طریق راست اتد

 (.443: 4933طوسی، )« شبهت است
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-د میگذاشت و از آنان به نیکی یاالملک مانند دیگر هم مذهبان خویش به خلفا و بزرگان مذهبش احترام مینظام 

توان به عمر و عثمان و نامه از آنان یاد کرده است، میاز جمله این خلفا و بزرگان اهل سنّت که خواجه در سیاست.کرد

در شأن و منزلت این خلفا، بدون نقل منبع، بیان ( ص)الملک احادیثی از پیامبرنظام. اشاره کرد(ع)همچنین حضرت علی

ان اهلل تبارک و تعالی جعل لی أصحابا و وزراء و أصهارا فمن : السالم، گفته استعلیه پیغامبر،»: نویسدچنان که می.کرده است

خدای تعالی مرا یارانی داده : اش چنین باشد کهپارسی. سبَهم فعلیه لعنۀ اهلل و الناسِ اجمعین ال یقبل اهلل لهم عدال و الصرفا

د، او در لعنت خدای و در لعنت فریشتگان و لعنت همه آدمیان اند، هر که ایشان را دشنام دهاست که وزیران و دامادان من

باشد، و خدای تعالی، هیچ چیزی که از بهر دشنام فدا کنند از ایشان قبول نکند و اگر توبه کنند در این گناه توبه ایشان 

 (.433: 4933طوسی، )«نپذیرد

کند عقبه بن عامر، رضی اهلل روایت می: گفت قاضی لوکر»: نویسدی دوم، مییا در جایی دیگر در شأن عمر، خلیفه 

از : السالم، گفتاش چنان باشد که پیغامبر، علیهلو کانَ بعدی نبیُ لکانَ عمر بن الخطابِ ا پارسی(: ص)عنه، قالَ رسول اهلل 

 (.433: همان)« پس من اگر پیغامبری بودی، عمر خطاب بودی

ی سوم، این گونه بیان ی پیامبر در شأن عثمان، خلیفهی فرمودهربارهیا از زبان مشطب روایت جابر بن عبداهلل را د 

قالوا یا . بجنازه فلم یصل علیها( ص)اتی النبی :کند جابر بن عبداهلل، رضی اهلل عنه، قالروایت می: مشطب گفت»: کندمی

اش چنین باشد که ا پارسی. ه اهللانه کان یبغض عثمان ابغض: قال.رسول اهلل مارایناکَ ترکت الصلوه علی احد االعلی هذا

یا رسول اهلل، نیافتیم ترا که نماز جنازه نگذاشتی اال این : یارانش گفتند. ، بر او نماز نکرد(ص)ای آوردند پیش رسول جنازه

 (.433: همان)« خدای تعالی، او را دشمن دارد. این مرد عثمان را دشمن داشت: گفت.جنازه

کند ابودرداء، رضی اهلل عنه، که پیامبر روایت می: قاضی لوکر گفت»: نویسد، می(ع)همچنین درباره حضرت علی 

اش چنین باشد که خارجیان بر ا پارسی. الخوارج کالب النار: علیه السالم، در شأن علی بن ابی طالب، رضوان اهلل علیه، گفت

ی در شأن و بزرگی خلفا نقل آورده است؛ چنان نامه، حکایت هایعالوه بر این، در سیاست(433: همان)« تو سگان دوزخ اند

: 4933طوسی، )نامه، حکایتی تحت عنوان نیکوکاری عمر بن خطاب بیان که برای کامل کردن مطلب فصل چهلم سیاست

زنی ».در ادامه حکایت عمر به نزد زن می رود و از احوال او جویا می شود و زن احوال خود را این گونه شرح می دهد( 433

شم و در مدینه سرای ملک ندارم و بر هیچ چیز قادر نیستم و از شرم آنکه دو طفل من از گرسنگی بگریند و بانک دارند دروی

هر زمان که ایشان از جهت گرسنگی بگریند و طعام خواهند من این دیگ را بر سر  .و من چیزی ندارم ایشان را سیر کنم

عمر پس از (.همان)«.تا به وقت بیدار شدن شما این دیگ رسیده باشدآتش نهم و می گویم شما بخسبید و خوابی بکنید 

چون به در خانه خویش رسید، من »:گویدزید بن اسلم می. رودگفتگو با زن، برای کمک به او، همراه زید بن اسلم به خانه می

رو تا نزدیک آن سرپوشیده باز  :مرا گفت. درنگی بود، بیرون آمد دو انبان بر دوش گرفته. او در رفت. بر در خانه بنشستم

عمر « یا امیرالم منین اگر چاره نیست از این رفتن تا آنجا، این انبانها بر گردن من نه، تا این بار من گیرم»:من گفتم« رویم

و  کندو در انتها، عمر از آن زن طلب بخشش می« یا زید اگر این بار تو برگیری، بار گناهان از گردن عمر کی برگیرد؟»:گفت

مردمی کن و نیز عمر را به خدای مسپار، که عمر طاقت عذاب و عتاب خدای عزوجل ندارد و غیب نداند که حال »:گویدمی

 (.436: 4933طوسی، )«هر کس چگونه است؛ این که آوردم بخور چون نماند مرا معلوم کن تا دیگر دهم

نامه نسبت به آنان نداشت و در هر قسمت از سیاستکردو نگاه مثبتی خواجه نظام الملک مذاهب دیگر را تایید نمی 

الملک به معتقدات خود نظام»:اندچنان که در این باب نوشته. کردیافت،در رد و انکار دیگر مذاهب کوتاهی نمیکه فرصت می

در کند و وی مردی است متعصّب و تنگ مشرب که جز اعتقادات مذهبی خود همه چیز را نفی و رد می. سخت پابندست

بیند که در نابود کردن پیروان دیگر مذاهب اسالمی به خصوص شیعیان و مصلحت ملک و ملت را در آن می ،مقام وزارت

در .زندگی عملی او نیز تالشی است سی ساله در راه تحقق پذیر کردن این اندیشه و رسیدن به این هدف. اسماعیلیان بکوشد

« پنداشترفت و دیگران را بر خطا میبود و هر کس به راهی می آن عصر تعصّب شدید بر همه چیز سایه افکنده

به همه »: گویدی خوارج میاو درباره: وار آوردتوان اشارهای از تعصبات خواجه را در این باب مینمونه(. 424: 4933یوسفی،)
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در جهان است، بر پادشاهان و بر اند در هر کشوری که ها کردهتاکنون خروج( ع)اند؛ از روزگار آدمروزگار خارجیان بوده

-تر از این قوم نیند که از پس دیوارها بد این مملکت میتر و نگونسارتر و بدفعلهیچ گروهی شوم. السالمپیغامبران علیهم

؛ او حتّی خوارج را بدتر (223: 4933طوسی، )« زدگیاند و چشم بر چشمجویند و گوش به آواز نهادهسگالند و فساد دین می

دانند و معتقد است که این گروه شرور و کنند و ظاهرا خود را مسلمان میداند که دعوی شیعه میرافضی و خرمدینان می از

قوت و مدد ایشان بیشتر »: کندمفسدان اند و در پی از بین بردن دین پاک محمّدی هستند و آنان را دشمن اسالم معرفی می

به قول دعوی مسلمانی . ن گردد از شر و فساد و قتل و بدعت هیچ باقی نگذارنداز روافض و خرمدینان باشد، و هر چه ممک

تر و هیچ دشمنی بتر از ایشان نیست، و ملک خداوند را هیچ خصمی از ایشان شوم. کنند، و لیکن به معنی، فعل کافر دارند

 (.همان)« تر نیستبنفرین

دارد که نباید به نامه، خواجه بیان میل ویکم سیاستی همین نگاه منفی به دیگر مذاهب، در فصل چهدر ادامه 

بدمذهبان و بدکیشان عمل دیوانی داد و باید آنها را از خود دور کرد و الزم است است که این مشاغل حکومتی را به هم 

و پارسا به همه روزگار، شغل به کسی فرمودی که او هم مذهب و هم اعتقاد او بودی و اصیل »: مذهبان خود واگذار کرد

اگر کسی در آن روزگار به خدمت ترکی آمدی، به کدخدایی یا به فراشی یا به رکابداری، از او »: نیز(. 432: همان)« بودی

ام و از خراسان و حنفی یا شافعی: پرسیدندی که تو از کدام شهری و از کدام والیتی و چه مذهب داری؟ اگر گفتی

ام،او را ام و از قم و کاشان و آبه و ری، او را قبول کردی؛ و اگر گفتی، شیعیماورءالنهرم و یا از شهری که سنی باشد

برو به : اگر چه بسیار مال و نعمت پیش کشیدی نپذیرفتی، گفتی« برو که مار کشیم نه مار پروریم»: نپذیرفتی، گفتی

ارسالن هیچ گونه سلطان الپو اگر سلطان طغرل و . خوری خویش بنشین و میدهی، در خانهسالمت، این که مرا می

 (.431: همان)«بشنیدندی که امیر یا ترکی رافضیی را به خویشتن راه داده است، با او عتاب کردندی و خشم گرفتندی

دین و نیکو اعتقاد و حنفی مذهب یا شافعی مذهب اما وزیر باید که پاک»: گویددرباب انتخاب و انتصاب وزیر نیز می 

 (.241:همان)« دوست باشدمله دان و پادشاهپاکیزه و کافی و معا

وی بر آن . داند که در پی گمراه کردن و به ضاللت انداختن آنان هستندالملک باطنیان را دشمن مسلمانان مینظام 

-کنند نام ولقبی دارند و اسماعیلیان، سبعیان و قرامطیان را از گروه باطنیان میاست که باطنیان در هر شهری که خروج می

اند، نامی و لقبی بوده است، و به هر شهری و والیتی بدین جهت ایشان را به و باطنیان را، به هر وقتی که خروج کرده». داند

و به حلب و مصر اسماعیلی خوانند، و به قم و کاشان و طبرستان و سبزوار سبعی . اندنامی خوانند؛ ولیکن به معنی همه یکی

ایشان خویشتن را تعلیمی خوانند و مانند این؛ و مقصود ... هر و غزنین قرمطی و به کوفه مبارکی وخوانند و به بغداد و ماوراالن

 (.233: همان)« ایشان همه آن باشد تا چگونه مسلمانی براندازند و خلق را گمراه کنند و در ضاللت اندازند

اند، ست که رنج از تنهای خویش برداشتهی مذهب خرمدینه آن ااما قاعده»: نویسدالملک در باب خرمدینیه مینظام 

آنچه از کارهای دین مسلمانی است چون قیام کردن و نمازگزاردن و گرفتن روزه و کردن حج و اجتهاد کردن با دشمنان 

و . خدای عزوجل و سرشستن جنابت و حرام داشتن خمر و به جای آوردن زهد و پرهیز و هر چه فریضه است از آن دور بودن

و هر گاه که مجمعی سازند و یا جماعتی بهم شوند، . یستند هیچ به شریعت دینی و گرفتن راه ملت مصطفویجوینده ن

ی ابومسلم، و الدوله، دری  خورند و پیوسته لعنت کنند بر کشندهابتدای سخن ایشان آن باشد که بر کشتن ابومسلم، صاحب

از اینجا معلوم . ه او را کودک دانا خوانند و به تازی فتی العالمصلوات دهند بر مهدی بن فیروز پسر فاطمه دختر ابومسلم ک

گشت که اصل مذهب مزدک، خرمدینان و باطنیان هر سه یکی است و پیوسته آن خواهند تا اسالم را چون برگیرند؛ و 

کنند چون قوت  خویشتن را به راستگویی و زاهدی و پرهیزکاری و به محبت آل رسول به مسلمانان نمایند تا مردم را صید

السالم، براندازند و به زیان آرند؛ و گرفتند و مردم به دست آوردند، در آن کوشند که امت محمّد را و دین محمّد را، علیه

 (.233ا6: همان)«السالم، بیش از آن رحمت است که ایشان راکافران را بر امت محمّد، علیه

ه منفی خود را به مذاهب و ادیان دیگر در قالب حکایتی بیان الملک دیدگانامه،نظامدر فصل چهل و یکم سیاست 

حکایت این گونه است که اردم دهخدا یحیی را به دبیری انتخاب کرده بود و چون این شخص باطنی بود این »: کندمی
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: کندنقل می خواجه داستان را این گونه. ارسالن به خشم آید و اردم را دشمن خود بپنداردموضوع باعث شد که سلطان الب

کراهیتش آمد . ارسالن، را چنان شنوانیدند که اردم، دهخدا یحیی را به دبیری خویش آورده استروزی سلطان شهید، الب»

ای : اردم بر زمین افتاد، گفت. تو دشمن منی و خصم ملکی: در بارگاه اردم را گفت. از آنچه گفتند که آن دهخدا باطنی است

 (.433: همان)« ای؟اگر دشمن من نیستی چرا دشمن مرا به خدمت گرفته :سلطان گفت.. .خداوند این چه حدیث است؟

-ارسالن و دهخدا یحیی دبیر، آنجا که دهخدا خود را رافضی معرفی میدر ادامه حکایت خواجه در ضمن دیدار الب 

و در خطاب به . داندمذاهب بد می ارسالن مذهب رافضی و باطنی را ازدارد که ناصبی نیست،از زبان البکند و اظهار می

بنده . ای خداوند بنده باطنی نیست: گفت. ی خدا حق نیستگویی خلیفهای مردک، تو باطنیی و می»: گویددهخدا یحیی می

این بد . مذهب روافض چنان نیکو مذهبی است که او را سپر مذهب باطنی کردی: سلطان گفت. شاعی است یعنی رافضی

 (.436: همان)« ی او را از سرای بیرون کردندچاووشان را فرمود تا چوب در آن مردک نهادندو نیم مرده. دتراست و آن از بد ب

ارسالن نظر الب. پردازدهای داستان به انکار و رد دیگر مذاهب میدر همین حکایت خواجه باز هم از زبان شخصیت 

رفت، خواجه در این حال که این سخن بر لفظ سلطان می»: دپرسی مذهب رافضی و باطنی میدو تن از حاضران را درباره

خداوند : گویم؟ گفتندچه گویید اندر این که من می: روی سوی ایشان کرد و گفت. امام مشطب و قاضی لوکر حاضر بودند

این دو (. 433: همان)« گوید که خدای و رسول گفته است در معنی رافضیان و مبتدعان و باطنیان و اهل ذمتعالم آن می

کنند؛ خواجه این احادیث را با ی رد و انکار این مذاهب نقل میتن یعنی امام مشطب و قاضی لوکر، احادیث و آیاتی درباره

چنان که از زبان امام مشطب روایت . دهدکند، حال آن که سندی برای حدیث به دست نمیهدف انکار مذاهب دیگر نقل می

ان ادرکت قوما : السالم گفت علی بن ابی طالب را رضی اهلل عنهگوید که روزی پیغامبر علیهمیعبداهلل بن عباس »: کند کهمی

اگر دریابی گروهی را که : لهم نبزً یقال لهمالرافضهٌ یلفظون االسالم فاقتلهم فانهم مشرکون ا پارسی این خبر چنان باشد که

را دست بداشته باشند، چون دریابی ایشان را، باید که همه را ایشان را لقبی است و آن لقب رافضی گویند، ایشان مسلمانی 

این حدیث خود جوازی است بر کفر روافض و لزوم کشتن آنها به جرم دست (. 433: همان)« بکشی، که ایشان کافرانند

: السالم، علیهکند ابوامامه که پیغامبر گفتروایت می: قاضی لوکر گفت»: آورد کهو در جایی دیگر می. کشیدن از مسلمانی

در آخر زمان گروهی پدیدار آیند، : اش چنین باشد کها پارسی. فیآخر الزٌمان فتهً یقال لهم الرافضه فاذا لیقتموهم فاقتلوهم

 (.433: همان)« ایشان را رافضی گویند، هرگه که ببینید ایشان را بکشید

-روایت می: مشطب گفت»: کندن گونه معرفی می، خواجه، قدریان و رافضیان را ای(ص)در حدیث دیگری از پیامبر  

لیس للقدریه و الللرافضه فی االسالم نصیب ا :گفت( ص)کند عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن عمر، رضی اهلل عنهما که پیغامبر

: ر گفتقاضی لوک»: افزاید؛ و می(433:همان)«اش چنین باشد که قدریان و رافضیان را در مسلمانی هیچ نصیبی نیستپارسی

القدریٌه مجوس هذه االمه ان مرضوا فالتعودوهم و : السالمکند سهل بن سعد، رضی اهلل عنه، که پیغامبر گفت، علیهروایت می

اند، چون بیمار شوند به بیمارپرسیشان مروید و اگر قدریان گبران امت من: اش چنین باشد کها پارسی. ان ماتوا فال تشهدوهم

 (.433: همان)« و همه رافضیان قدری مذهبی باشند. نماز مکنیدشان بمیرند بر جنازه

های این گروه را برای آن کنند و نشانی روافض سفارشاتی میدرباره( ع)که به علی( ص)در حکایتی از رسول اکرم  

ام سلمه این گونه این حکایت به روایت . کندشمارند، خواجه دیدگاه منفی خود را در رد و انکار آنان بیان میحضرت بر می

السالم، پیش من بود و فاطمه بر او که روزی رسول، علیه( ص)کند از رسولام سلمه روایت می: مشطب گفت»: شودبیان می

یا علی، بشارت باد ترا که تو و گروه تو در : سر برآورد و گفت( ص)رسول. جا، تا رسول را ببینند و بپرسندآمد با علی یک

خوانند و ایشان گویند و قرآن میی شهادت به زبان میس از تو قومی به دوستی تو بیرون آیند و کلمهبهشت باشید؛ ولیکن پ

یا رسول اهلل، عالمت ایشان چه : را روافض خوانند، اگر ایشان را دریابی، جهاد کن که ایشان مشرک اند یعنی کافر، علی گفت

 (.433: همان)« اعت نکنند و نماز جنازه نکنند و بر سلف طعن کنندبه نماز آدینه حاضر نشوند و نماز جم: باشد؟ رسول گفت

کند که رافضیان و باطنیان را نابود و مملکت خود را از وجود ایشان پاک کند و خواجه به پادشاه وقت سفارش می 

تر از آن نباشد که فریضههر آنگاه که ایشان پدیدار آیند، بر پادشاه وقت هیچ کاری »: دانداین امر را برای پادشاه واجب می
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ایشان را از پشت زمین برگیرد و مملکت خویش را از ایشان صافی و خالی گرداند، تا از مملکت و دولت برخوردار باشد و 

 (.433: همان)« خوش زندگانی کند

ی ؛ خواجه دربارهالملک به انکار و طرد و ردّ جهود و ترسا و گبر نیز پرداخته استعالوه بر رافضیان و باطنیان، نظام 

؛ و (211: همان)« همچنین نهی است جهود و ترسا و گبر را عمل فرمودن و بر سر مسلمانان گماشتن»: گویداین ادیان می

امیرالم منین عمر »: کندی خویش، حکایتی از ابوموسی و دبیر ترسا را بیان میسپس برای درک بیشتر مطلب و صحت گفته

کرد، به خطی ابوموسی اشعری در پیش وی نشسته بود وحساب اصفهان عرضه می. ته بودخطاب به مدینه در مسجد نشس

گفتند . از ابو موسی پرسیدند که این خط کیست؟ گفت خط دبیر من است. نیکو و حسابی درست، چنانکه همه بپسندیدند

أ بجنابۀ؟ مگر او : ی اهلل عنه، گفتامیرالم منین، رض. در مسجد نتوان آمدن: گفت. کس فرست تا درآید تا ما او را ببینیم

پنداشتم رانم : ای سخت به خشم بر ران ابو موسی زد، چنانکه ابوموسی گفتعمر تپانچه. جنب است؟ نه، که ترساست

النَّصَارَىأَوْلِیَاءَ  یَاأَیُّهَاالَّذِینَ آمَن وا لَاتَتَّخِذ وا الْیَهُودَ وَ: گویدای کالم و فرمان رب العزه، اینجا که مینخوانده: گفت. بشکست

: همان)« همان ساعت معزول کردم او را و دستوری دادم تا به عجم باز رفت: ابوموسی گفت(. 34مائده، )بَعْض هُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ 

211.) 

بود و آنچنان »: کندخواجه شبیه به این حکایت با همین مضمون را در جایی در باب عمر بن خطاب و عامل جهود نقل می

و مگر مردمان این . که در ایام سعد بن وقاص، در بغداد و واسط و انبار و آن نواحی تا در خوزستان و بصره، عاملی بود جهود

این »: ای نوشتند به امیرالم منین عمر، و از این عامل جهود تظلم کردند و بنالیدند و گفتندناحیت ها، که یاد کرده شد، قصه

اگر چاره نیست، بر . طاقت ما برسید. کندرنجاند و بر ما استهزا و استخفاف میملت، ما را به ناحق میمرد به بهانه عمل و معا

پس اگر به خالف این کند، باری از . رسمی نکند و رنجی ننمایددینی بر ما بیباشد که از بهر هم. سر ما عامل مسلمان گمار

جهود که بر »:امیرالم منین عمر که این قصه برخواند، گفت. «جهودیتر داریم که از مسلمانی رنج و استخفاف کشیدن دوست

آن »ای فرمود نبشتن به سعد وقاص کهدر وقت نامه«پشت زمین به سالمت زید، بس نکند، نیز بر مسلمانان زیادتی جوید؟

 (.213: 4933طوسی، )«جهود را معزول کن و آن عمل را مسلمانی را فرمای

مرحوم یوسفی روایتی از رفتار . هاداشته استلک رفتار نادرستی با فقهای شیعی و دیگر فرقهالماز قرار معلوم، نظام 

باز چون عهد کریم ملکشاهی بود، سقاه ». ی تعصّب خواجه استکند که نشان دهندهخواجه با فقهای شیعی در ری نقل می

نها آگاه بود، همه را خوار کرد و در ری هر کس ی ایالملک ابوعلی حسن بن علی بن اسحق از سرّ عقیدهاهلل رحمته، نظام

دعوی دانشمندی از اینها کردی، چون حسکا بابویه، بو طالب بابویه، ابوالمعالی امانتی، حیدر زیارتی مکی، علی عالم، ابوتراب 

حرمتی و استخفاف ده، بیدوریستی، ابوالمعالی نگارگر و جز اینها از رافضیان، همه را بفرمود تا بر منبرها بردند سرها برهنه کر

کنید و شعارتان شعار ملحدان است، ایمان شما دشمنان دین اید، سابقان اسالم را لعنت می: گفتند کهکردند و میمی

 (.422: 4933یوسفی، )« شدندآوردند و از مقالت رفض بیزار میخواستند و اگر نه ایمان میبیاورید؛ تا اگر می

وی حتی در . داندی بغداد را یکی شدن او با شیعیان باطنیان مییعقوب لیث بر خلیفه قیام نامهسیاستخواجه در  

تر دهد در حالی که قیام یعقوب بیشتر سیاسی و کمآورد و به ماجرا رنگی مذهبی میاین موارد هم تعصّب خود را به میان می

و در سِرّ در بیعت اسماعیلیان ... بغداد خروج کردیعقوب لیث از شهر »: گویدخواجه می. ملّی بوده است تا دینی و مذهبی

ی سران سپاه او داد، چون شب اندرآمد به همهزمان نمی. خلیفه دو ماه زمان خواست... ی بغداد دل بد کردآمد، و بر خلیفه

دارد و مخالف ما او عصیان آشکار کرد، و با شیعیان یکی شده است و بدان آمده است تا خانه ما بران»در سرّ کس فرستاد که 

 (.4933:43طوسی، )«را به جای ما بنشاند

 خواجه وتأسیس مدارس نظامیه

خواجه . کند،تأسیس مدارس دینی استفعالیت دیگری که خواجه انجام داد، و در مسیر همان تعصّبات او معنی پیدا می

ر مسائل مملکتی، دست به عالوه بر رتق و فتق امورمملکتی،و تالش برای حل مشکالت اجتماعی و اخالقی وسای

های بغداد، موصل،  ترین آنها نظامیه ایجادوتأسیس مدارسی زد که درتاریخ به نام وی و به مدارس نظامیه مشهورند و مهم
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ترین کارهای خواجه احداث این مدارس را از         بزرگ.نیشابور، بلخ، هرات، مرو،آمل،گرگان، بصره، شیراز و اصفهان بودند

خواجه نخستین کسی است که نظام جدیدی در امر تعلیم و تربیت پدید آورد و آن برقرار کردن »اند ته و نوشتهنظام دانس

در حقیقت نظامیه . راتبه و مقرّری مرتّب و تعیین مسکن برای طالب عالمان بود و نیز تأمین محل سکونت و مخارج مدرسان

ا وسایل فراغ بال و مطالعه و تحصیل معلمان و شاگردان فراهم رفت که در آنهها مدارس شبانروزی مجهزی به شمار می

 (.449: 4933یوسفی، )«بود

ی علم دوستی خواجه نظام در تأسیس این مدارس و نیز نقش آنها در گسترش علوم در جهان اگرچه در باب انگیزه 

ی زیادی که ساخت و نگهداری این مدارس هارسد که تأسیس این مدارس با هزینهاسالم تردیدی وجود ندارد، امّا به نظر نمی

کسایی علت تأسیس  .آورد، از بواعث و تعصبات مذهبی بر کنار بوده باشدو تأمین رفاه مدرسان و طالبان آنها به بار می

عواملی »:داندنظامیه توسط خواجه را تعصّب وی نسبت به مذهب شافعی در مقابل حنفیان و اسماعیلیه و خلفای فاطمی می

ی خاصی که این رجل یکی توجه و عالقه. واجه را به تأسیس مدارس مذهبی وادار نموده، زاییده دو اصل کلی بوده استکه خ

دیگر جانبداری شدید از . نگریسته استی مذهبی میمتعصّب مذهبی به علوم دینی داشته و اصوالً هر موضوعی را با دیده

خواجه نظام الملک در حالی بر .ز پیروان سرسخت و متعصّب آن بوده استی اشعری که خود ای طریقهمذهب شافعی و اشاعه

منصب صدارت دست یافت و صاحب امر و نهی در دولت سلجوقی و خالفت عباسی گردید که پیروان مذهب شافعی در اثر 

-ر میای به سهای وزیر سلف و حنفی مذهب او، عمیدالملک کندری، در شرایط سخت و آشفتهتعصّبات و سختگیری

خواجه عمالً به یاری مذهب معتقد خویش قیام نمود و با تأسیس مدارس شافعیه ضعفی را که از این بابت متوجه .بردند

 (.39: 4931کسایی، )«شافعی مذهبان بود، از بین برد

 ی خواجه با خلفایاند، باز در مسیر مسایل مذهبی یعنی مقابلهها برشمردههدف دیگری که از تأسیس نظامیه 

خلفای فاطمی با تأسیس مرکز جامع االزهر مصردر قرن چهارم هجری، به تبلی  عقاید . فاطمی مصر و اسماعیلیان بوده است

ی تبلیغات شیعی توفیق یافته بود و با آن همه دید که جامع االزهر مصر تا چه اندازه در اشاعهخواجه می».پرداختندخود می

عباسی و قلمرو سلجوقی نسبت به داعیان و هواداران خلفای فاطمی معمول گشته ی خالفت تشدد و سرسختی که در حیطه

از اینرو . بود، دامنه تبلیغات آنقدر وسیع و موثر بود که عقاید اسماعیلیه ولو به صورت مخفی همچنان در حال گسترش بود

ه معارضه با این فرقه مثمر واقع شود، تواند به موازات مبارزات سیاسی و نظامی نسبت بعقیده داشت که تنها عاملی که می

های خواجه در ترین انگیزهاین ایده از بزرگ. همانا تأسیس مراکزی است که افرادش عمالً در برابر دعاوی مخالفان به پا خیزند

 (.31:همان)«تأسیس مدارس نظامیه بوده است

ختیار هم مذهبان خویش قرار داده بود و به هر روی، چنان که مرحوم یوسفی بیان داشته، خواجه، مدارس را در ا 

اختصاص نظامیه به معلمان و شاگردان شافعی مذهب سبب شده بود که در مدرسه بر »:شدفقه شافعی در آنجا تعلیم داده می

روی دیگر مذاهب مسدود باشد و ترتیب تحصیل در نظامیه خود نوعی تعصّب به مذهب شافعی و رد دیگر مذاهب را در 

 به عبارت دیگر نظام آموزشی مملکت نیز، مانند دیگر . ید آوردشاگردان پد

خواست برقرار بود و همان عقاید و مطالبی که او معین کرده الملک چنان که او میکارها، در طی دوران طوالنی وزارت نظام

 (.441: 4933یوسفی، )« شدبود به شاگردان تعلیم می

 نتیجه 

حتی تا آن هنگام که این . د شدید قلبی به دین و مذهب خود است، امری است پسندیدهتعصّب تا زمانی که به معنی اعتقا

امر، به معنی اعتقاد شدید بر بطالن عقاید دینی و مذهبی دیگران باشد، باز هم چندان نکوهیده نیست، امّا اگر این اعتقاد 

و سرانجام جنگ و خونریزی شد، پسندیده قلبی به حقانیت خود و بطالن دیگری، منجر به عدم تحمل، مخالفت و دشمنی 

 .نیست

آید که خواجه، همواره،با دیدی منفی به مذاهب و ادیان دیگر و الملک برمینامه خواجه نظاماز بررسی سیاست 

نگریست و در طول عمر خویش به مخالفت با آنان پرداخت و چون قدرت در دست او بود، در این مخالفت پیروانشان می
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رسد و کتاب را به میدانی برای بیان کردن نامه فراوان به چشم میاین دیدگاه منفی خواجه در سیاست ....وکارها کرد 

نامه به سفارش ملکشاه در باب کشورداری تألیف شده بود، امّا گرچه سیاست. مخالفتش بامذاهب و ادیان دیگر بدل کرده است

-این امر تا بدان جاست که نظام. عصّبات مذهبی خویش قرار داده استخواجه آن را فرصتی مغتنم برای تبیین اعتقادات و ت

 .الملک پنج فصل آخر کتاب را فقط به معرفی بدمذهبان اختصاص داده است

عالوه بر این، انگیزه و محرّک خواجه درتأسیس مدارس نظامیه نیز تعصّبات مذهبی بوده است؛ از آن پس، مدارس  

توانست به معنی رواج هرچه بیشتر این مذهب و وزشی فقه شافعی تبدیل شدند که این امر میترین مراکز آمنظامیه به بزرگ

 .چیزی که ظاهراً خود خواجه نظام الملک نیز به آن نظر داشته است. در مقابل، خمول و ضعف دیگر مذاهب قلمداد شود

 منابع

ی یوسف ، تصحیح محمّد جواد مشکور، ترجمههتاریخ عقاید و مذاهب شیع،(4934)اشعری قمی،سعدبن عبداهلل ابی خلف -

 .انتشارات عطایی: فضایی،تهران

 .انتشارات طهوری: ،چ دوم،تهرانخاندان نوبختی،(4913)اقبال آشتیانی،عباس -

: ، تصحیح عباس اقبال، چ دوم، تهرانتبصرة العوام فی معرفۀ مقاالت االنام،(4961)حسنی رازی، سید مرتضی بن داعی -

 .اطیرانتشارات اس

 .انتشارات اقبال: ، تصحیح سعید نفیسی، چ دوم، تهراندستور الوزراء،(2393)خوندمیر، غیاث الدین بن همام الدین -

 .دانشگاه تهران: ،چ اول، جلد چهارم، تهرانلغت نامه،(4939)دهخدا،علی اکبر -

 .انتشارات قلم: ،تهراننی فلسفه، تاریخ و تمدکلیات عقاید ابن خلدون درباره،(4932)رادمنش،عزت اهلل -

ی افضل الدین صدر ترکه اصفهانی، تصحیح سید ،ترجمهالملل و النحل،(4931)شهرستانی،ابوالفتح محمّدبن عبدالکریم -

 .انتشارات اقبال: محمّدرضا جاللی نایینی، تهران

 .یناانتشارات ابن س: ، چششم، جلد دوم، تهرانتاریخ ادبیات در ایران،(4932)صفا، ذبیح اهلل -

 .های جیبیشرکت سهامی کتاب: ،به کوشش جعفر شعار، چ دوم، تهراننامهسیاست، (4933)الملکطوسی، نظام -

انتشارات : الدین حسینی ارموی، چ دوم، تهران، تصحیح میرجاللآثارالوزراء،(4961)عقیلی،سیف الدین حاجی بن نظام -

 .اطالعات

 .انتشارات پویان فرنگار: ، چ اول، جلد دوم، تهرانسالمی و ادیان ایرانیدایرة المعارف مذاهب ا،(4934)فضایی،یوسف -

 .انتشارات امیرکبیر: ، مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن،چسوم، تهران(4931)کسایی، نوراهلل -

 .ی مطبوعاتی عطاییم سسه: ، چدوم، تهرانهفتاد و سه ملت،(4913)مشکور، محمّدجواد -

 .شرکت سهامی انتشارات خوارزمی: ، چ سوم، جلد دوم، تهراننقد حال،(4963)یمینوی، مجتب -

 .انتشارات دانشگاه فردوسی: ،چ اول، جلد اول، مشهددیداری با اهل قلم،(4933)یوسفی، غالمحسین -
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 گرفته از حرمت و حریمدل

 (بررسی و تحلیل طنز در دیوان میرزا حبیب خراسانی)

 آبادیمحمود حسندکتر 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان ادبیات فارسییار زبان و دانش

 زهرا کریمی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان ادبیات فارسیزبان و  ارشد کارشناس

 چکیده

ها و ها، شعبهبنابراین شناسایی شاخه. شودنمایی است که در آن فراز و فرود فرهنگ و اندیشه بازتابانده میآیینۀ درست ،ادبیات

ل اجتماعی، ئاز آنجا که ادبیات مشروطه با مسا. شودتر جامعه منجر میرگذار در آن به شناخت هر چه بیشتر و دقیقعوامل تأثی

 . یابدپیوندی تنگاتنگ دارد، شناخت آن اهمیت و ضرورت خاصی میهای جامعه  و واقعیتسیاسی و انقالبی روزگار 

رواج نوعی . ترش بسیار یافت و منشأ تحوالتی مهم در ادبیات فارسی شددر دورة مشروطه، ادبیات انتقادی و طنزآلود رونق و گس

-شعر انتقادی مشهور به شعر پرخاشگر که شاعران زیادی را به خود جلب کرد، از همین دوره است؛ شاعران این نوع شعر، در سروده

یرزا حبیب خراسانی گرچه از جملۀ شعرای کنند؛ در این میان، مگون، از اوضاع سیاسی و اجتماعی انتقاد میهایی تند و پرخاش

عارف مسلک بازگشتی است، امّا شعرش به لحاظ برخورداری از مضامین اجتماعی و سیاسی و بیان طنزآمیز، از پیشروان شعر 

 . انتقادی مشروطه به شمار تواند آمد

ر دیوان میرزا حبیب خراسانی مورد بررسی طنز و طنزپردازی دبا رویکردی توصیفی و تحلیلی، در این تحقیق، برای نخستین بار، 

های منفی اجتماع و دهد که طنز در نگاه میرزا حبیب ابزاری است برای اعتراض به چهرهنتایج تحقیق نشان می. قرار گرفته است

 . هاهای جامعه به امید اصالح اخالق و نابسامانینابهنجاری

 .میرزا حبیب، طنز، می، شیخ، زاهد :ها هواژکلید

 قدمهم

مآبی جای عدل و انصاف و صفا را در جوامعی که استبداد، فساد، ریاکاری، تظاهر و خفقان حاکم است، زور و جبر و گاه تقدس

در چنان شرایطی که مبارزة آشکار و صریح ممکن نیست، تنها . شودها سلب میاز انسان آزادگیگیرد و هرگونه آزادی و می

ها، شیوة غیر مستقیم است و پناه بردن به دامن رمز و کنایه؛ در همین ها و نادرستیتیشکل بیان حقایق و نشان دادن زش

اند، بهترین و م ثرترین هایی که بدل به ارزش شدهها و تباهیمسیر، استفاده از طنز برای انتقاد و اعتراض نسبت به نادرستی

تر نشان داد و تر و مضحکر و رفتار نادرست آنان را برجستهتوان نقاط ضعف ارباب زور و زر و تزویراه است؛ به یاری طنز می

های نخستین شعر فارسی، شاعران فارسی زبان ظاهراً با آگاهی از این از دوره. ها و افکار فاسد و باطل را متزلزل نمودجریان

 . ل بیشتر بوده استاند و در برخی ادوار از جمله دورة مشروطه، این اقباویژگی طنز، اقبال زیادی به آن داشته

 تعاریف

و سرزنش، ( ذیل طنز:4931فرهنگ معین، )طنز در لغت به معنای افسوس و مسخره کردن، طعنه زدن، سرزنش کردن 

آور که به قصد آمده است و از نظر ادبی، سخنی است انتقادی و خنده( ذیل طنز: 4939فرهنگ عمید، )تهمت، سخن رمزآلود 

گردد و با استفاده از فنون رایج ادبی نظیرتشبیه، کنایه و رمز، اغراق و آشنایی زدایی و ایهام، میاصالح و تکامل جامعه بیان 

کند و هدف، اصالح برانگیز ایجاد می تأملای مایۀ طنز و تمسخر خندهسازد که با دستتصویری هنری از اجتماع نقیضین می

می است که به دالیل مختلف از جمله نفی عادات و آداب خشک و اند طنز کالهمچنین گفته(. 32: 4933حری، )معایب است 

العارف و خود را به کوچه علی چپ زدن یا مغالطه یا حسن تعلیل یا آوردن عذر بدتر از گناه پدید سنگین و فشارآور یا تجاهل

 (. 433: 4932خرمشاهی، )آید می
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در طنز از هر چه . هایی اساسی وجود داردان این سه تفاوتنشانند، امّا میدر یک گروه می 461و هزل 433گاهی طنز را با هجو

برند حال آن که در هجو از زهرخند های افراد و جامعه بهره میها و بدیاندازد، برای نشان دادن خوبیانسان را به خنده می

شاعر هجاگو، هجو را . دشوبرای برشمردن معایب دیگران، سرزنش، نکوهش و مذمّت افراد به بدترین صورت ممکن استفاده می

ای از طنز سیاه و تلخ هجو جلوه». برد تا بدان وسیله به شخص مورد نظر خود حمله کندبه منزلۀ سالحی برنده به کار می

در واقع هزل از . کندنشاند، امّا هزل با شوخ طبعی و مزاح شمول معنایی پیدا میاست که بر لب به جای لبخند، زهرخند می

کند و غرض از ادای آن، تنها تفریحی ساده و سطحی قدرت تأثیر هجو خالی است؛ هدف مشخصی رادنبال نمیظرافت طنز و 

 (. 61: 4933حری، )« برنداست که افراد معدودی از آن لذت می

جو، گیرد، ولی در هطنز مضمونی اجتماعی و سیاسی و کأل جمعی را هدف می. ترین تفاوت طنز با هجو در کارکرد آنهاستمهم

ای هشیارانه تر است و باریک بینیتر و کناییتر، ظریفطنز لطیف. زنداهانت کالمی و ستیزة لفظی و اهداف شخصی و فردی موج می

طنز سرشار از اندیشه . آزار و بدگوهجاگو خشن و دل. طنزپرداز مهربان است». تر استتر و زنندهتر، برخورندهدارد، امّا هجو خشن

طنزپرداز قید تعهد اجتماعی را . مایهخواه است، هجو فرومایه و کمطلب و آرمانطنز کمال. زمخت و سنگین و سختاست، ولی هجو 

 (. 294: 4931آژند، )« بر گردن دارد و هجاگو قید انتقام شخصی را

 طنز در دورة مشروطه

زه، بازتاب شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی طنز، از یک سو، آیینۀ روح و فکر طنزپرداز است و از سوی دیگر، و به همان اندا

 . پذیردکشد و خود، از آن تأثیر میطنزپرداز در نوع نگاه و در انتخاب زبان و قالب، روزگار خویش را با طنز به تصویر می. زمانه

و تاریخ طنز، تنها طنز و شوخ طبعی در ایران آنچنان با حیات سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم گره خورده که بررسی زمینه 

نظران، طنز سیاسی و اجتماعی را در صاحب. پذیر استبا توجه به حرکت آن در مسیر تحوالت سیاسی و اجتماعی امکان

برخی بر آنند . دانند که نوع ادبی طنز، هزل و هجو را از یک شکل مشخص بیرون آوردادبیات ایران، مولود انقالب مشروطه می

ها قبل از ای از مدتالعابدین مراغهة مشروطه امثال آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف و زینپردازان دورنظریه»که 

مشروطه، به سبب نیازهای سیاسی و اجتماعی جامعۀ ایران و متناسب با ساخت فرهنگی این دوره، آگاهانه و هوشیارانه، در 

نویسی و دگرگونی بنیادین ادبیات شده گویی و سادهق سادهجهت رسیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی خود، م سّس و مشوّ

از سوی دیگر، خنده و . و این دگرگونی زمینه را برای رواج بیشتر طنز فراهم آورده بود( 413: 4939آجودانی، )« بودند

ۀ رسوم جاری، تمام انگیزد و به رهایی از دیدگاه مسلط در باب جهان و رهایی از همهای مردمی گستاخ، ابداع را برمیجنبش

دهد که نگاهی تازه به جهان بیفکنیم و دریابیم رساند و سرانجام امکان میچیزهای مبتذل، عادی و پذیرفتۀ همگان یاری می

با این (. 43: 4934پوینده، )پذیر است هر آن چه وجود دارد، تا چه حد نسبی است و یک نظم جهانی سراپا متفاوت امکان

انسان چیزی نیست جز زبان »: نویسدکدکنی میشفیعی. ها و هم محصول آن استتغییر و دگرگونی نگاهنگاه، طنز هم موجد 

آن . دهندهای ادبی جهان فقط و فقط در حوزة زبان است و عوامل اقتصادی عواملی هستند که آن را تغییر میو همۀ خالقیت

ای ایستا و وقتی زندگی جامعه. محدودیت جهان من است محدودیت زبان من،: سخن ویتگنشتاین را از یاد نبرید که گفت

در دورة مشروطه، جهان (. 23-23: 4933کدکنی، شفیعی)« مرده باشد، طبعأ در آن جامعه زبان هم مرده و ایستا است

 . شودشیده میتکراری و ایستا در حال تغییر و تحول اساسی است و طبعاً دامنۀ این تغییر و تحول به حوزة زبان و ادبیات نیز ک

                                                           
 در هجو. ستا آمده (معین فرهنگ) پوچ و بیهوده سخن و شعر به را کسی دادن دشنام، نکوهیدن، کسی معایب شمردن معنای به لغت هجودر.    

-می دردآور و آمیزمسخره دریشخن یا گویی دشنام حد سر به گاهی و دردانگیز و گزنده نقد پایۀ بر که ییغنا شعر نوعی از است عبارت ادیبان اصطالح

 . (44 :711 ، حلبی) است مدح متقابل آن و انجامد
 و طبعان شوخ، شرمانبی کار را هزل اصوأل الدین نصیر واجهخ. است آمده (معین فرهنگ) گفتن سخن بیهوده، کردن مزاح معنای به لغت در هزل.    

، صدر ←) شوندمی نعمت و ناز صاحبان و ثروت اصحاب خندۀ موجب، رذایل ارتکاب با و اندساخته خود معیشت وسیلۀ را آن که داندمی مسخرگان

 73 : 4) . 
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از دیرباز تاکنون همواره شعر پارسی بازگو کنندة مسائل مهم اجتماعی بوده و شاعران متعهد به دنبال بیان مسائل اجتماعی 

ترین خصوصیت خود یعنی عصیان در مقابل ظلم و ستم، ای بود که با بزرگانقالب مشروطه نیز پدیده. انددورة خویش بوده

ها در آیینۀ شعر نمودار گشت و چون شعر بسیاری از آن واقعیت. وز را در کتاب تاریخ ثبت کردهای جامعۀ آن رواقعیت

-شفیعی. خوبی توانست بازتابندة آنها باشدمشروطه با بافت اجتماعی، سیاسی و انقالبی دورة خود پیوند نزدیکی داشت، به

؛ (96: 4933کدکنی، شفیعی)انتقاد اجتماعی میهن پرستی و : دهدکدکنی در شعر مشروطه دو صدای اصلی تشخیص می

تواند تنها تحت عنوان انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی حتی برخی معتقدند موضوع شعر این دوره در یک تحلیل نهایی می

زبان و  نماید؛ نمونۀ برجستۀ اینو در شعر بسیاری از شاعران این انتقاد در قالب طنز رخ می( 36: 4931خاتمی، )قرار گیرد 

 . توان یافتمی« آکبالی»نگرش را در اشعار مرحوم دهخدا از جمله مسمط 

از . تا قبل از مشروطه، طنز، کم و بیش رواج داشته، امّا بیشتر در قالب حکایاتی کوتاه در باب امور اخالقی و گاهی بندرت اجتماعی

طنز . گیردانواع مختلف آن مورد توجه اغلب شاعران قرار می زمان مشروطه، به دلیل هیجانات سیاسی و اجتماعی، به یکبار، طنز و

در مقابل، هجو که از ابتدای شعر فارسی تا دوران . یابدآید و همراه آن، طنزهای اجتماعی و فرهنگی نیز رشد میسیاسی به وجود می

 . شودمشروطه کم و بیش رواج داشت، از دورة مشروطه به بعد، از رونقش کاسته می

 دیوان میرزا حبیب خراسانی طنز در

است متخلص به حبیب، مجتهد و عارفی ( ق. ها4266 -4923)از جمله شاعران ایام مشروطه، میرزا حبیب شهیدی خراسانی 

؛ میرزا حبیب در زمان تحصیل در عراق، با فضای بازتر و منابع بیشتری 464بزرگ که در خاندانی اهل علم و عرفان پرورده شد

وی از این فضای مساعد بهره برد، زبان فرانسه را فراگرفت، عرفان عملی را از میرزا . ایل جهان آشنا شددر علوم و درک مس

رضوی، )مهدی گیالنی معروف به خدیو فراگرفت، همچنین علومی مانند نجوم و طب و فلسفه و ریاضیات و ادب آموخت 

گفت، امّا اهتمامی در د؛ با وجود آن که شعر بسیار میاش با انقالب مشروطه همزمان بو؛ بیشترین دورة زندگی(62: 4933

ها نگاشته شده و در کتابخانۀ ها و اوراق باطله یا صفحات ماندة جزوهگردآوری اشعارش نداشت و اشعارش در پشت جلد کتاب

  462 (.9-3: 4939دیوان، )وی پراکنده بود 

برخی برآنند که میرزا حبیب در شعر عرفانی این . ۀ آن استوجه غالب شخصیت این عالم بزرگ دینی، جنبۀ صوفیانه و عارفان

بزرگی و مستثنی بودن او به جهت آن است . ترین شاعران عارف از عصر موالنا به بعد استدوره یک استثناست و یکی از بزرگ

م از نوع تصوّف های مکرّر دیگران نیست و تصوّف او ههایی شخصی را ثبت کرده که از نوع لحظههایش لحظهکه در غزل

؛ دیوان اشعار او را حاصل تجربۀ شخصی او در (26-3: 4933کدکنی، شفیعی)نیست [ مشروطه]حاکم بر شعر این دوره 

روح سرکش و حیران، و »و داریوش صبور بر آن است که ( 494: 4936امین، )اند سلوک عرفانی و سیر روحانی دانسته

ای است که در غزلیات شمس در اوج جوشد، از همان دست و مایهزلیات او میشیدایی و شیفتگی و غوغایی که در برخی غ

 (. 61: 4933رضوی،  ←)« ممکن جلوه گری کرده است

عدم بیداری ملت »بدایع نگار . با این همه، این روحانی عارف نسبت به مسایل اجتماعی هوشیاری بسیار داشته است

ای دیگر از همفکرانش، او با عده(. 491: 4936امین، : رک)بیب دانسته است های میرزا حمشغولیرا از جمله دل« اسالمیه

طلب اجتماعی در مشهدکه در آن روزگار فضایی بسیار سنتی و از اهل معرفت و عالمان عارف مسلک، نوعی تشکل اصالح

های طلبی و اندیشههای اصالحرگه. مشهور گشت« اصحاب سراچه»کارانه داشت، به وجود آوردند که با نام محافظه

                                                           
 سید به، است مضبوط که نانچ ایشان نسب و بوده ولی اهلل نعمت شاه نورالدین سید عارفان سلطان احفاد از و شهید مهدی محمد سید ۀنبیر وی.    

 روش که است دودمان این ۀسالل حبیب میرزا شادروان. است پیوسته (ع) صادق جعفر امام حضرت فرزند به اسماعیلی شیعیان پیشوای اسماعیل

 انوار تابش به تا کوشید سنف ۀتصفی و تزکیه به هماره ریاست و شهرت عین در و یافت تام مطاعیت و عام مقبولیت، فرموده پیروی را نیاکان روحانی

 . (2-  :7 7 ، دیوان) فرمود سپری را خویش زندگانی آزاد و سرخوش ایزدی جمال ۀجلو به و گشت روشن الهی
1 2
.است که در بخش منابع به طورکامل معرفی شده استخراسانی همه جا منظور دیوان میرزا حبیب  .
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هایشان با مردم، از مسایل متنوع اجتماعی و سیاسی در میان اصحاب سراچه بارز بوده است چنان که در نشست -اجتماعی

سیاسی از جمله پیشرفت ملل غرب در علم و صنعت، عقب افتادگی مسلمانان در امور دینی و دنیوی، تعصبات بیهودة 

هایی که در همان ایام عید عمر میان گرفتند و قتلاالوّل به نام عید عمر میم ربیعشیعه و سنّی، جشنی که طالب در نه

رشد سریع و نفوذ اصحاب سراچه در میان . گفتندسخن می ...های صحرای کربال وداد، شبیه سازیشیعه و سنّی روی می

: 4933رضوی، )یون را برانگیخت های مردم و نیز روشنفکران متدین و متعهدان، حساسیت قشراقشار مستضعف و توده

طلبانه و شیوة زندگی اعضای این تشکل، باعث بروز اختالف جدی بین فرهنگ سنتی ها و تبلیغات اصالح؛ و اندیشه(62

آبادی، حسن)کارانۀ مخالف با هرگونه نوجویی و اصالح که فرهنگ غالب آن روز مشهد بود علمی و سیاسی و محافظه

منجر « اصحاب سراچه»د تا آنجا که به تکفیر، شوراندن عوام و سرانجام تبعید برخی از اعضای ، با آنان ش(63: 4933

گردید و در نهایت این جنبش فرهنگی و اجتماعی که همّ و غمّش تجدید فکر دینی و اصالحات اجتماعی و سیاسی بود، با 

 33: 4933به جلو؛ نیز همو،  493: 4936ین، ام)مداخلۀ مستقیم والی خراسان در هم شکست و میرزا حبیب به عراق رفت 

که ( شورای والیتی و انجمن ایالتی بعدی)میرزا حبیب بعدها، پس از بازگشت از عراق، با انجمن معدلت رضوی (. به جلو

المنفعه بود، موافقت و همراهی کرد و حتی به تقاضای مردم ریاست آن را نیز پذیرفت عمدة وظایفش کارهای عمومی و عام

خواهان پرداخت، این انجمن، پس از بسته شدن مجلس وآغاز استبداد صغیر، به طرفداری از مشروطه(. 31: 4933آسا، رزم)

های آن به دلیل ضدیت اعضا با یکدیگر و تداخل کارها به سستی گرایید و میرزا حبیب از آن جدا شد امّا در نهایت فعالیت

 (. به جلو 31: 4933لی، به جلو؛ و نیز، جال 91: 4934آبادی، حسن)

خواهان به شمار آورد، امّا وی فردی روشن توان در شمار مشروطههرچند میرزا حبیب را نمی»: نویسدناظم االسالم کرمانی می

صد در صد با آنها همراهی [ مشروطه]های مجاهدان و با افکار جدید موافقت داشت؛ هرچند که به علت برخی تندروی[ بود]

با این همه، او همواره به عنوان یکی از منتقدان جامعه و معترضان رواج فرهنگ جهل و (. 39: 4933آبادی، حسن :رک)« نکرد

که دو سال پس از روی کار آمدن مظفرالدین شاه ( 423: 4936امین، )اش تزویر و ریا باقی ماند و حتی انزوا و عزلت گزینی

اخوان ثالث در . تواند ناشی از این روحیۀ انتقاد و اعتراض تلقی شودمی شروع شد و تا سال عزل محمدعلیشاه ادامه یافت،

 : در وصف این حال و هوای میرزا حبیب سرود زمستاناز مجموعۀ « سرود پناهنده»

این / از سر فکنده تاج عرب بر خاک/ شکسته دلی، بیزار ،خسته دلی/ مردی ست با سرودی غمناک/ نجواکنان به زمزمه سرگرم

 (426: 4931اخوان ثالث، )ر بیشۀ دین، آیت خدا شرزه شی

، از جهت (11: 4933روزبه، )اند ها و بقیۀ السیف شعر بازگشت دانستهشعر میرزا حبیب، گرچه آن را از آخرین نمونه

. دهای بسیار با شعر مشروطه بخصوص اوایل دورة مشروطه داربرخورداری فراوان از عنصر نقد اجتماعی وگاه سیاسی، شباهت

گیر شده بود ای که نه هنوز سایۀ فراگیر شعر بازگشت چندان رنگ باخته، و نه هنوز حال و هوای شعر تجددخواهی همهدوره

 . ای است؛ شعر میرزا حبیب فرزند چنین زمانه(14: 4933روزبه، )

ا درک کرد و این همه در شعر زیست، در آن فضا و آن موقعیت رشد نمود و آن رزمان با انقالب مشروطیت میمیرزا حبیب هم

های عارفانه با گرایش قلندرانه تلقی کرد و از صفات شناسی غزل میرزا حبیب، باید آن را از سنخ غزلدر گونه. او تأثیر نهاد

شود از ؛ طنزی که در اشعار وی دیده می(69: 4933رضوی، )شناختی این نوع غزل، تعریض و کنایه به زاهدان است سبک

. شودها در دیگر انواع شعر وی از قصاید تا ترکیب و ترجیع بند و رباعی نیز یافت میطنز حافظ است؛ این ویژگی همان سنخ

طلبان دنیاپرست، زهّاد ریا، نقدی تند وگزنده است بر جاهدر حقیقت شعر او در کنار مدح ائمۀ اطهار، اربابان معنا و رندان بی

و درست آن است که ریشۀ غزل میرزا حبیب را در مکتب قلندری باید ( 69: 4933رضوی، )ریاکار و حاکمان مردم آزار 

هایی با وزن و استعارات مناسب و بسیار فراتر از پیشینیان و در همه حال، همراه با طنزی شگفت یادآور طنز جست؛ غزل

تعارض را »او نیز همچون حافظ . ستحافظ وگاهی موالنا؛ و از قضا میرزا حبیب در اشعار طنزآمیز خود از طنز حافظ متأثر ا

دین و دیندار، عارف و عاصی، ستمگر و ستمکش، مرد و نامرد همگی آشتی داده و طبایع مختلف را در کنار هم نشانیده، بی

-شعر وی، با بیانی طنزگون، به نقد جامعه(. 213: 4933اسالمی ندوشن، )« انددست به سوی او دراز کرده و از او تسلی گرفته
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های پردازد که در آن، فاصلۀ بین ادعا و عمل زیاد است و ریاکاری و تظاهر به رعایت وظایف شرعی، جانشین همۀ ارزشمی ای

اند که مخاطب را در عین در طنزهای میرزا حبیب، نوش و نیش چنان با یکدیگر همراه شده. انسانی و اخالقی شده است

سرود »اخوان ثالث در . داند باید بخندد یا بگریدشود؛ نمیو حیرت می ای دچار بهتخنداند؛ انسان لحظهگریاندن می

 : های میرزا حبیب از موالنا و حافظ و خیام سرود، با توجه به تأثیرپذیری«پناهنده

این سرکشان سرخوش  -/ کاوراق شمس و حافظ و خیام، / او در خیال خود را بیند/ و اکنون که شب به نیمه رسیده ست

آهسته / زیر عبا گرفته و بر پشت پوست تخت، / -این تلخکام طایفۀ شنگ و شور بخت/ این سرخوشان سرکش ایام، / اعصار، 

 (491: 4931اخوان ثالث، )گریزد  می

های میرزا حبیب در باب عرفان، عشق، رندی، شراب و نکوهش زهد است و لحن و گونۀ طنز در اغلب آنها به چشم بیشتر غزل

کند که دربار و پادشاه ای زندگی میاو در زمانه. های اجتماعی است، همچون طنزی اصیل، متوجه نابسامانیطنز او. خوردمی

همه در کار ریایند و ریاکار و او به راه و رسم عارفان قلندر، به ظواهر شرع و متظاهران به شریعت  ...و وزیر و عالم و فقیه و

بیند و زاهدان را سمبل ریاکاری؛ ضمن این که خریدار مانروایان را ریاکار میحاکمان و فر(. 433: 4934بیات، )تاخته است 

در طنز میرزا حبیب همچون طنز حافظ، زاهد بیش از همه کوبیده . داندریای حاکم و فرمانروا را هم همان زاهد ریاکار می

گیری از آنها به نقد و بتواند با بهره  هایی چون زاهد و محتسب و رند نمادهایی هستند تا اوشود؛ در این طنز، شخصیتمی

 . اعتراض بپردازد

 های طنز در شعر میرزا حبیبمایهبرخی از درون

باشد، به همین مسلکان خودش رسد که بیشترین آزردگی او از سوی هممیرزا حبیب خود شیخ و مجتهد است، امّا چنین به نظر می

 :اندبیش از دیگران مورد طعنه قرار گرفته« زاهد»و « شیخ»راجع است؛ در اشعار او، های او بیشتر به آنان جهت نیز طنزها و طعنه

 نگرش منفی به دستار، ریش و خرقة شیخ

  ...که دل و جان آگهی دارم      ننهم جان و دل به گفتۀ شیخ -

 نیز من رو به درگهی دارم       شیخ اگر رو به درگهی دارد

 (431دیوان، )نه چنو ریش انبهی دارم       نه چه دستار او بزرگ و گران

ها بوده، امّا میرزا اند و این احترام بیشتر به خاطر ایمان و اعتقادات مذهبی آنشیوخ در اکثر جوامع دارای احترام خاصی بوده

یخ بودن فقط به بیند؛ آنان از شاش، تفاوتی فاحش بین گفتار و ظاهر آنها با کردار و باطنشان میحبیب در اکثر شیوخ زمانه

 :وار سروده استاند؛ پس، میرزا حبیب، مالمتیای زمخت اکتفا کردهریش بلند و دستاری سنگین و پیچ در پیچ و خرقه

 (412دیوان، ) این هر دو گرو نه به یکی رطل گران باز   بر دوش و سرم خرقه و دستار گران است -

 . گذارد تا رطل گران از شراب را به او بدهندشیخ خرقه و دستار را بر میخانه به عنوان گرو می

 (9دیوان، )صد هزاران فتنه در هر پیچ دستار من است    شیخ و سالوسم ولی ساغرکشی کار من است -

 . باز سخن از تفاوت ظاهر و باطن ودو رویی و نفاق است

 (3دیوان، )چون ستور گسسته افسار است       شیخ مردم فریب با دستار -

د مردم را ارشاد کند، امّا شیخ مردم فریب، مانند چهارپایی است و دستار او افسار اوست که آن را گسیخته و گریخته شیخ بای

از قرار معلوم، وجه شبه بین این دو از نظر میرزا حبیب، نداشتن قوة اندیشه و تعقل است و این که هیچ یک قادر به . است

 . هدایت افراد نیستند

دیوان، )تن همه صوت و صدا، سر همه یکسر دستار    هی مغز بسان خشخاشتلخ و سرسبز و ت -

43) 

دیوان، )اندر خم هر حلقه دو صد دام و فسون است    دستار تو ای شیخ که صد حلقه فزون است -

39) 
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عامی و زودباور کند و مردم های بی گناه را شکار میهایی است که مانند دامی دلدستار زاهد و شیخ در واقع سرشار از حلقه

 . فریبدرا می

دیوان، )کند بر تن سر، ای شیخ گرانی می     تو دستاری گران داری و ما را -

33) 

  (31دیوان، )تر است پرستی خوشدر لباس شیخ و زاهد می   تر استدر حجاب خرقه و دستار، مستی خوش -

 (431دیوان، )ر این دستار و در این طیلسان نیست خیری اند    ام، جز زرق و تزویر و ریاها پوشیدهسال -

هر کس باید ایمانی قوی داشته باشد تا به . از نظر میرزا در دستار شیخ و طیلسان فقها و شیوخ، چیزی جز ریا و تزویر نیست

 . دام ریا نیفتد و بتواند ظاهر و باطن خود را با هم منطبق نماید

  ...تر هنگامه راتا کنی هنگام دعوت گرم    کنی عمامه راتر میشیخنا، تا کی گران -

 (61دیوان، )در خرابات مغان ای شیخ برچین جامه را     تا می آلوده نگردد دامنت، چون بگذری

کنی؟ بندی و هنگام دعوت مردم با آب و تاب صحبت میای شیخ تا کی دستارت را به نشانۀ علم زیاد، بزرگ و سنگین می

راستی را، شیخ در خرابات . ات را باال بگیرکنی، جامهاب آلوده نشود، هنگامی که از خرابات عبور میبرای این که لباست به شر

یابند، با تعالیم شود تا بتواند کسانی را که در مجلس او حضور میهای شیخ محسوب میکند؟ قوة بیان یکی از ویژگیچه می

زد؛ بعضی از شیوخ از این قدرت، به عنوان ابزاری برای فریفتن اسالمی آشنا کند و مبهمات و مشکالت آنها را برطرف سا

دهند در کنند و خود را در نظر شنونده به مانند قدیسی از عالم باال جلوه میکنند و افراد را جذب میمخاطب استفاده می

 . مانندهای دینی پایبند نمیحالی که خود در خلوت، به هیچ کدام از ارزش

آخر به جز این رشته و افسار چه داری؟     ته و دستار تو افسارتسبیح تو چون رش -

 (433دیوان، )

 بنه اندر به کف آن ساغر سرشار مرا    تا نهم من سر و دستار به پای خم می - 

 کرده این خرقه و دستار گرانبار مرا    ببر این خرقه و دستار به خمار که سخت

 (63دیوان، )نیز بفروش به خمار به یکبار مرا      اگر این خرقه و دستار ز تو نستانند

گوید برای زاهد ریاکار می. ارزشی خرقه و دستار و ستیز با ریاکاری از مضامین پربسامد شعر میرزا حبیب استاشاره به بی

ده و در عوض اینکه دستار خود را فدای شراب کنم، ساغر سرشار از می را به دست من بگذار، این خرقه و دستار مرا به ساقی ب

 . آن برای من شراب بگیر و اگر این خرقه و دستار را از تو قبول نکردند، خودم را در مقابل شراب بفروش

 گوش بر موعظۀ واعظ منبر نکنم     تا بود نغمۀ مرغ سحر و بانگ رباب

 (463دیوان، )گو زنخ کم زن از این وعده که باور نکنم     وعدة شیخ خیاالت دروغ است و محال

شاعر برخالف معهود آواز مرغ . کنم زیرا وعدة شیخ خیاالت دروغ استتا زمانی که زنده هستم، به موعظۀ واعظ گوش نمی

 .داند چون به دور از ریا و تزویر استتر میاساس و یاوة شیخ باارزشسحر و بانگ آالت موسیقی را از سخنان بی

 عملانتقاد از عالم بی 

 از حنک باشد افسار و ز اوراق اسفار   سر و دوش مرا تا یکی همچو خران بر -

 گشته اوراق پریش این همه در وی انبار     خانۀ من نه اگر دکۀ صحاف چرا

دیوان، )رو سیه گردد چون نامۀ من آب بحار      گر بریزی سیه اوراق مرا در دریا

43) 

. برندای نمیعریضی است به علمایی که از علم خود بهرهسورة جمعه است، در واقع طعنه و ت 3این بیت که برگرفته از آیۀ 

 . داد زیرا او از باطن خویش آگاه استکند و نامۀ اعمال خود را سیاه میشیخ در این جا به گناهکار بودن خود اعتراف می

 انتقاد از همراهی شیخ با مراکز قدرت 

 همتش سخت خرد و مختصر است       شیخ با آن بزرگی دستار
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: دیوان)اش به در است شیخ دائم چو حلقه      کجا بار گاه میر و وزیرهر 

6) 

عموماً شیخی پسندیده است که از دیوان حکومتی . ای ضعیف داردشیخ با آن که دستاری بزرگ به سر خود بسته، امّا اراده

 .رودمیروی برگردانیده باشد و هرگاه خالف این روی دهد، محبوبیت شیخ در میان مردم از دست 

 انتقاد از تبعیت از نفس و شهوت

 بندة خویش را بود بنده       تا بود خواجه بندة شهوت -

 عقل از این کار گشته شرمنده    رود روز و شب به خواهش نفسمی

 (23دیوان، )خر بدیدی که گشته خر بنده       خود خر و بندگی کند خر را

های خالصانه مطیع و تابع انسان شود، امّا هفته در وجود آدمیان با ایمان و عبادتهواهای نفسانی و شهوت مانند دیگر غرایز ن

 . کندهیچ قید و بندی عمل میخواجه بندة نفسش شده است و به اوامر نفس سرکش بی

 انتقاد از مردم آزاری شیوخ

 (64دیوان، )زین عبادت سخت بیزاریم ما       گر عبادت مردم آزاری بود -

 شیخ االسالما، تو چندین مردم آزاری چرا   آزاری استانی به معنی عین بیچون مسلم -

 (62دیوان، )بندة خلقی و از حق سخت بیزاری چرا    بندگی بیزاری از خلق است ای شیخ کبیر 

سی است که پردازی، بندة واقعی خدا آن کآزاری است، ای شیخ االسالم، تو چرا به آزار مردم میزمانی که مسلمانی، همان بی

میرزا حبیب به . کنیکنی؛ بندة مردم هستی و از حق بیزاری میکنار عزلت گزیند، امّا تو ای شیخ کبیر عکس آن عمل می

 . کنند و طعنی است به مشایخ روزگارکنند و ظلم میکندکه عدالت را رعایت نمیهمتایان خود اشاره می

 ترین عذابنشینی با شیخ، دردناکهم

 حق چو در دنیا بدین دوزخ عذابم کرده است   ایمنم کرد از عذاب روز حشر صحبت شیخ -

 در خرابات مغان گر فتح بابم کرده است   نیست بر حکم حق ای زاهد سزاوار اعتراض

 بهر این خدمت ز رندان انتخابم کرده است    نهد هر شب سبو پیر خراباتم به دوشمی

 (31دیوان، )ره نمایی از خطا سوی صوابم کرده است     از حرم گر سوی دیرم برد پیر میفروش

شود، زیرا عذاب آخرت دهنده و رنج آور است، امّا باعث ایمن شدن از عذاب آخرت مینشینی با شیخ در دنیا عذاباگرچه هم

 . در مقابل این عذاب هیچ است

 انتقاد از خودپرستی و غرور شیخ

پرستی از آن برتر شود و حتی در مواضعی بتت اهل غرور و خودپرستی یافت میدر اشعار میرزا حبیب ابیاتی بسیار در مذم

 :دانسته شده است

 (31دیوان، ) تر استبت پرستی شیخ را از خودپرستی خوش  زادة مستانه گفتدوش در دیر مغان م   -

 انتقاد از ظاهربینی شیخ و زاهد

 :تازدرد و گاه بر او میدااش معاف میزاهد ظاهرپرست را گاهی به علت ناآگاهی

 اندعذر ایشان روشن است از روی ظاهر گفته    اندشیخ و زاهد گر مرا مردود و کافر گفته -

 اندها را مگر از رنج خاطر گفتهاین سخن    خاطری رنجیده از ما داشتند این ابلهان

 (443دیوان، )اند فتهانبیا را ناقصان کذاب و ساحر گ    دشمن دانا بود نادان که در هر روزگار

 . توان حدس زد که او نیز همچون بسیاری از عرفا و اهل مالمت، مورد قدح و طعن زاهدان و متشرعین ظاهربین بوده استمی

 ساقی از یک جام می امشب خرابم کرده است  شیخ و زاهد دوش اگر منع از شرابم کرده است -

 نا زندیق و ملحد، گر خطابم کرده استشیخ راست گفته است از حدیث راست رنجیدن خطاست

 (39دیوان، )ام بر آفتابم کرده است تر بودهدامنی   گر مرا رسوای عالم کرد عشقش، باک نیست
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اند و امشب ساقی با دادن یک جام مرا خراب کرده است، اگر شیخ مرا دیشب شیخ و زاهد مرا از خوردن شراب منع کرده

رسوایی . ید از او ناراحت شوم زیرا رنجیده خاطر شدن از سخن درست، خطا و اشتباه استزندیق و بی دین خطاب کرده، نبا

 . کندمن توسط عشق مانند آفتاب است که مرا از هر گونه پلیدی پاک می

 که تسبیحی و زناری ندارم     نه در مسجد پذیرندم نه در دیر -

 (436دیوان، )ی ندارم به غیر از دلق و دستار      نشان از شید شیخ و زرق زاهد

گوید که نشانۀ مسلمانی تسبیح است و نشانۀ مسیحی بودن زنار بستن؛ ولی من که هیچ یک را در نکوهش توجه به ظاهر می

 . ندارم، اجازة ورود به مکان عبادت آنها را ندارم

 اثر بودن عبادت ریاکارانبی

 وا کناگر مردی بیا دردی د    چه سود از سبحه و سجاده زاهد؟ -

 (433دیوان، )اگر اهل دلی با ما صفا کن     چه خوردی دوش در بزم که خفتی؟

 (6دیوان، )نش دعا، نش نماز را اثر است                های حراملقمه       بس فرو برده  -

-از اجابت دعا میمیرزا حبیب عالمی برجسته است و به مفاهیم دینی احاطه دارد؛ مفهوم دینی آن است که لقمۀ حرام مانع 

تواند باعث اجابت شود و قلب کدر کارایی ندارد و نمیعبادت ظاهری سبب زدوده شدن سیاهی گناهان از آیینۀ قلب نمی. شود

 . دعا شود

 خستگی از زهد ریایی

 (61دیوان، )آمدم بیرون و گم کردم ره میخانه را   برفروز از می چراغی، من ز مسجد نیمه شب -

تر گذارد تا بتواند از زبان آنان، انتقادش را ملموسبعضی از ابیات خود را به جای ریاکاران و زاهدنمایان می میرزا حبیب در

داند؛ شخص ریاکار روز را در او که از زهد دروغین و ریایی خسته شده، مسجد و میخانه را دو قطب متضاد می. بیان کند

 . رودم مردم به میخانه میهای شب به دور از چشبرد و نیمهمسجد به سر می

 نیمه شب در دیر خماریم ما     درون صومعه  نیمه روز اندر  -

 فارغ از تسبیح و زناریم ما     سبحه و زنار چون دام دل است

 (64دیوان، )سر نهفته زیر دستاریم ما       این سر نهان    ماند   تا نهفته

مانند دامی است برای فریب ( نماد ایمان و کفر)ر خمار؛ چون تسبیح و زنار روز در صومعه و عبادت و نیمه شب پنهانی در دی

ایمانی اوست راز شیخ بی. امام و برای پنهان کردن این راز سرم را زیر دستار پنهان کردهها، خودم را از آنها فارغ کردهدادن دل

ابیات بیان ناسازگاری میان شخصیت و رفتار و گفتار  این. که آن را با دستار که در نظر عموم نماد ایمان است، پوشانده است

 . زاهدان است

 ارزش انسان 

 که تو از دو جهان عزیزتری       دو جهان از برای تو کردند -

 گرچه بسیار خرد و مختصری      از دو گیتی فزون بود معنات

 (92دیوان، )گر گدایی، گدای معتبری       تو گدای خدا گدای تو خلق

 (6: دیوان)که گدایش گدای معتبر است       ة پیار میفاروش استامبناد -

اشاره به این موضوع است که هدف از خلقت جهان، آفرینش انسان بوده است و هر انسانی که از خدا گدایی کند، گدایی معتبر 

-رانجام بندگی و گدایی از پیر میو س. دانیمنماید زیرا گدا را معتبر نمیشود، مفهومی که برای ما بسیار غریب میمحسوب می

هر اندازه که زاهد و شیخ در شعر میرزا حبیب نکوهیده . داندتواند استعاره از خدا باشد، سبب اعتبار گدا میفروش را که می

ده اش را با آن بارها بیان کراند، پیرمیفروش به داشتن مقامی واال ستوده شده است و شاعر ارادتش را به این و دشمنیشده

 . است

 اهمیت میخانه
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 خاک ره بر هر دو چشم شیخ کوته بین کنم    بر در میخانه امشب بزم نو آیین کنم -

 (432دیوان، )ساغر می را به رغم چشم او زرین کنم     محتسب بشکست اگر جام سفالین مرا

اگر محتسب جام . بین خواهم ریختکنم و از خاک در میخانه به چشم شیخ کوتهامشب بر در میخانه بزم و جشنی بر پا می

محتسب در اشعار میرزا حبیب نماد آمر به . کنمسفالی مرا بشکند، در عوض به به کوری چشم او ساغر خود را زرین می

 . کند، ولی خود در انجام منکرات تا آخرین حد پیش رفته استمعروفی است که مردم را به کارهای خوب امر می

 رهم سوی در خمار دادند      ادندبه کوی میفروشم بار د -

  ...به دستم ساغری سرشار دادند      در میخانه بر رویم گشودند

 پس آنگه ره بدان دربار دادند      هزاران بار از دوشم نهادند

 (411دیوان، )به ما آسان، به تو دشوار دادند       می تسنیم و جوی کوثر ای شیخ

رسند برخالف زاهدان و پرهیزکاران قشری و اند و خیلی راحت به بهشت میت الهیخواران مشمول هدایرندان و شراب

توان رسید زیرا در میخانه تنها حقیقت است ولی تر از شیخ به بهشت میبا رفتن به میخانه خیلی آسان. مدعیان ظاهرپرست

 . در نزد شیخ فقط ریا و دروغ

 به میخانه بزن جام که نوش است مستانه   از زهد ریایی چه دلت رسته شد ای شیخ -

 وقت است که امشب قدح باده به جوش است              ای شیخ    کنیگر توبه ز تزویر و ریا می

 (34دیوان، )این شیخ قدح نوش که سجاده به دوش است   استدوشینه ز مسجد به خرابات کشیده 

 . شراب بنوش زیرا شراب نوشی از زهد ریایی، هزار بار بهتر است ای به میخانه بیا وای شیخ اگر از زهد ریایی خود خسته شده

 دعوت به شراب

 (3دیوان، )داروی رنج و محنت و تعب است      بده آن سالخورده معجون کو -

ها، امّا شاعر، در مفهومی متناقض، شراب سالخورده را از نگاه شریعت، شراب ام الخبائث است و منبع تمامی رنج و سختی

 . توان دمی از دیدن ریاکاران رهایی یافتبیند که بدان میرفع مشکالت می داروی

 کز سرمستی گذشت از هر دو عالم های و هویم   این چه می بود از چه ساغر ریخت ساقی در گلویم  -

 (24دیوان، )گویی چه خوردی آن چه کردی در سبویم باز می  جمله بردی   نقش من از من ستردی عقل و هوشم 

 (39دیوان، )واقف از اسرار و آیات کتابم کرده است   ابی می که نوشیدم ز دست میفروشیک کت -

ای است کهن از حقایق این شراب استعاره. توان شدتنها با نوشیدن یک جام می به اسرار الهی و کتاب آسمانی آشنا می

 . معنوی و واردات قلبی

 یافتن برکت در رعایت آیین شراب

 دگر جرعه بر خمّ افالک ریز    یکی جرعه بر خاک ریزچو خوردی  -

 (91دیوان، )نشاید که بی بدره ماند حبیب     که چون خاک را باشد از می نصیب

ای شراب برخاک، از زمین و آسمان افشاندن جرعهخواهد به برکت خواران، میمیرزا حبیب با اشاره به رسم و آیین کهن شراب

 . ای ببردان او نیز بهرهروزی ببارد و در این می

 گریثواب ساقی

 نه به کفش جام شرابی دگر      آمده سرمست خرابی دگر -

 (11دیوان، )دادن می هست ثوابی دگر       خوردن می باشد اگر چه ثواب

دن حقایق در این ابیات نیز معنای استعاری می مورد نظر است، آگاه کردن و باخبر کردن سالک از طریق پیر طریقت و رسان

 . ربانی به روح تشنۀ حقیقت رهرو

 تبدیل سیئات به حکم کتاب کرد     پیر مغان گناه مرا گر ثواب کرد -

 امروز پیر میکده یوم الحساب کرد     روز حساب را که به فردا نهاد شیخ
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دیوان، ) یک جرعه آب کرد و به جام شراب کرد     تسنیم و خلد و کوثر و طوبی و سدره را

421) 

پیر در ادبیات فارسی، . گر تسلط میرزا حبیب بر قرآناست و بیان( 441هود، )« ان الحسنات یذهبن السیئات»اشاره به آیۀ 

داند زیرا سبب از های بهشت را در نوشیدن شراب میاو تحقق نعمت. رساندراهبر و مرشد کامل است که مرید را به مراد می

 . شراب گوارا، شرابی است که از دریای عظیم معنویت سرچشمه گرفته استشود، امّا این بین رفتن گناهان می

 برتری شراب بر تزویر شیخ

  ...از شیخ ریاکار یکی مسأله داریم   می از چه حرام است و ریا ار چه حالل است  -

 (433دیوان، )از شیخی تو نیز بسی ما گله داریم     ای شیخ گر از رندی ما تو گله داری

پرسش خود را . کندخواران مقایسه مییب در موارد متعدد اعمال زاهد و محتسب ریاکار را با رفتارهای رندان و شرابمیرزا حب

مند هستی، ما نیز نوشی ما گلهکند چرا شراب حرام است، امّا ریا حالل؟ ای شیخ اگر تو از رند بودن و شراباینگونه مطرح می

 . از ریاکاری تو گله داریم

 (31دیوان، )شیخ را نیز در این مسأله رائی دگر است    ل است برای من و تزویر حراممی حال -

 . دانم، در صورتی که نظر و عمل شیخ چیز دیگری استمن ریا و تزویر و دورنگی را حرام و می راحالل می

 (31وان، دی)می چه کرده است؟ نه مخلوق خدایی دگر است    آب از آن روی حالل است که مخلوق خداست -

-حالل بودن آب به این دلیل است که خداوند آن را خلق کرده است آیا شراب مخلوق خدایی دیگر است که آن را حرام می

 . دارد چگونه ممکن است خداوند چیز حرامی را خلق کرده استدانید؟ میرزا حبیب در لفافه ابراز می

 مستی و رهایی از خرافات

 تا باز رهم ازین خرافات      ای م  بجه کو ره خرابات -

 صد بار نکوتر ار شوم مات      گاه شطرنجاز شاهی عرصه

 دانی تو که چیست زین مخافات      ای پبار خارد ره رهاایای

 بیزار شدم از این کرامات      یک جرعۀ می کرم کن ای پیر

 (31-3دیوان، )ازمیکده جو قضای مافات       در صومعه نیم عمر شد فوت

 :داندبه رسم و راه مالمتیان، راه رهایی از خرافات را رفتن به میکده و خوردن شراب می شاعر

 بزن ساغر که فی التأخیر آفات    بیا زاهد مزن دم زین خرافات -

 (33دیوان، ) مخور غم کاین دو را نبود منافات    آیی، من از دیرتو گر از کعبه می

 آبادی خرابات

 (33دیوان، )خانۀ داد است که ویران شدنی نیستکان     ندیدیم آبادتر از کوی خرابات -

آن قدر همه جا را فساد و تباهی فراگرفته که . نما برقرار شده استبین آباد و خرابات که مفهوم تضاد دارند، ارتباطی متناقض

 . خرابات که خود مظهر فسق و فجور است، از همه جا آبادتر است

 وگر باشد به کوی میفروش است    تکه زیر چرخ جای عافیت نیس

 (32دیوان، )که سر تا پا دهان، دائم خموش است     بیان آییان درویشای ز سااغارب

زند و تنها جای عافیت کوی میفروش است؛ تمامی درویشان دروغین هستند، آیین درویشی را از همه جا ظلم و فساد موج می

گوید، امّا درویشان درست عکس آن هستند ست، ولی خموش است و سخن نمیساغر یاد بگیر گه تمام وجودش مانند دهان ا

 . زنندو فقط حرف می

 بپرس از شیخ شهر آن ره کدام است    نهان راهی است از حق تا دل خلق -

 (31دیوان، )مشو ای دل که در ره، هر دو دام است     اسیار رشتاۀ تسبیاح و زناار
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برد؛ پس سخنان دروغ شیخ را باور ند تسبیح و زنار شدن دامی بیش نیست و راه به حق نمیگذرد و در بها میراه حق از دل

 . نکن

 زیرا که در میانه حساب و کتاب نیست   ما را به شیخ شهر س ال و جواب نیست -

 ای نور دیده جای عتاب و خطاب نیست    روی به مسجد و من سوی میفروشتو می

 عذب است اگر عذاب کند حق، عذاب نیست   شراب گویی که حق عذاب کند گر خوری

 (33دیوان، )جز در سرای پیر مغان فتح باب نیست     امها به مسجد و به میخانه بودهمن سال

کند، گویی اگر شراب بخوری خدا عذابت میروی و من به سوی میفروش، هیچ جای سرزنشی نیست؛ تو میتو به مسجد می

ام، بهترین گشایش در سرای پیر های زیادی هم در مسجد و هم در میخانه بودهمن سال. خدا کند بسیار گوارا است عذابی که

 . میخانه بر مسجد برتری دارد چون در آن جا راستی است و در نزد شیخ کژی. مغان است

 مستی سبب هستی است

 ده بوددر خرابات مغان مست و خراب افتا   شیخنا شب تا سحر مست و خراب از باده بود -

 کرده بود و برده بود و خورده بود و داده بود   باا حاریفاان دغال نارد و قماار و جاام می

 ساده کار افتاده بود و شیخ مطلق ساده بود    شیخنا را با نگاری ساده کار افتاد دوش

 ه بودخفته و خشت سر خم زیر سر بنهاد              چون سبو قی کرده و می خورده بر پهلوی خویش

 ساده بود و باده بود و بزم عیش آماده بود   شیخنا بیچاره در این کار تقصیری نداشت

 شیخنا از قید هستی ساعتی آزاده بود   چشیدبنگ خورد و چنگ زد افیون کشید و می

 شیخنا از نو مگر دیشب ز مادر زاده است   نیست بود و هست شد، هشیار بود و مست بود

 بیخود و عریان تنش از خرقه و لباده بود   باده، ز پا افتاده مست در برش ساده، به لب

 (411دیوان، )پشت خم در صبحدم چون دال بر سجاده بود    دیدمش با آن که چون من باخت دیشب قافیه

مشغول  شیخ دو رو و ریاکار شب را در میخانه به فسق و فجور گذرانده، امّا در صبحگاه مانند حرف دال بر سجاده به نماز

انتقاد از ریا و دورویی شیخ مضمون پربسامد شعر میرزا . پردازدها به عیش و مستی و روز در روشنایی به عبادت میشب. است

 . حبیب است

 (413دیوان، )ای هشیار و یک نیم دگر مستانه بود نیمه    شیخنا افتان و خیزان بر در میخانه بود -

مایه ای اندک از اشعار طنزآمیز میرزا حبیب بود که برای رعایت جانب اختصار به همین اندکهآنچه تا اینجا گذشت، تنها نمونه

 .توان جست و یافتها شواهد بسیاری در دیوان میرزا حبیب میمایهبسنده شد ولی یقیناً برای هر یک از این درون

 نتیجه

شناخت ادبیات هر دوره، . باشدع محیط مادی و معنوی میای برای بیان افکار آدمی است و عواطف و افکارتابشعر و نثر وسیله

های ادبیات ایران، به عنوان کشوری یکی از ویژگی. بدون شناخت اوضاع سیاسی، اجتماعی و دینی آن عهد ممکن نیست

د را به لودگی توانند صریحأ انتقاد کنند، خودیده و استبداد زده، رواج طنز و هجو و هزل در آن است، زیرا مردمی که نمیستم

بینند و از راه اظهار سخنان دو پهلو، غیر صریح و خنده ناک و گاهی گزنده، انتقادهای خود را اظهار و طنزگویی مجبور می

 . کنندمی

رسد آزادی بیان وجود دارد، امّا از یک طرف گرچه به نظر می. در دورة مشروطه نیز شعر رسالتی مهم پیدا کرده است

ها مایه آزادی را در مقابل گسترة ناراستیدهد و از دیگر سو، شاعران، آن اندکاجازة بیان هر مطلبی را نمیهنجارهای جامعه 

دادند شود؛ بسیاری از شاعران و نویسندگان ترجیح میاز این رو اقبال شاعران به طنز بیشتر می. بینندها کافی نمیو نادرستی

به . ارزش طنز و قدرت و تأثیر آن را نیز باید از عوامل اقبال عام به طنز به شمار آورد .انتقادات خود را در لباس طنز بیان کنند

 . همۀ این دالیل با پیدایش مشروطه تحول بزرگی در شعر فارسی به وجود آمد
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زبان میرزا حبیب در اشعار طنزآمیزش، محکم و در عین حال . طنز در شعر میرزا حبیب از جایگاهی خاص برخوردار است

های منفی اجتماع و یادآوری عاقبت کار آنان به بیان تمسخرآمیز، از یک سو با نیت اعتراض به چهره. ساده و دلنشین است

های اجتماعی صورت گرفته و از سوی دیگر، مایۀ تغییر ذائقه و مسرت اصالح اخالق و رفتار مردم و رفع مشکالت و نابسامانی

شعر میرزا یادآور طنز حافظ است و طنز او در این مواضع به طنز حافظ شباهت بسیار های طنز در مایهدرون. شودروحی می

 .یافته است

 منابع

 اختران: ، چاپ دوم، تهرانیا مرگ یا تجدد، (4939)آجودانی، ماشاءاهلل  -

 . م سسه تحقیقات و علوم انسانی: ، تهرانتجدد ادبی در دورة مشروطه، (4931)آژند، یعقوب  -

 . مروارید: ، چ یازدهم، تهرانزمستان، (4931)لث، مهدی اخوان ثا -

 . انتشارات توس: ، چاپ چهارم، تهرانجام جهان بین، (4933)اسالمی ندوشن، محمّدعلی  -

 . 423-412صص  ،62، ش 4936، زمستان هامقاالت و بررسی، نشریۀ «اصحاب سراچه»، (4936)امین، سید حسن  -

، 4933، آذر و دی اقتصادی –اطالعات سیاسی ، «اجتماعی اصحاب سراچه -ل فرهنگیتشک»، (4933)امین، سید حسن  -

 . 31-3، صص 413و  413ش 

 . 433-241، صص 3، ش 4934، بهار امامت پژوهی، نشریۀ «نگاهی به شعر میرزا حبیب خراسانی»، (4934)بیات، رضا  -

 چشمه: ن، تهرا، خنده، آزادیسودای مکالمه، (4934)پوینده، محمدجعفر  -

پانزده ، نشریۀ «های سیاسی خراسان در عصر مشروطیتمروری بر تاریخچۀ احزاب و انجمن»، (4933)جاللی، غالمرضا  -

 . 39-429، صص 29، ش 4933، دورة اوّل، پاییز خرداد

 . سورة مهر: ، تهرانرویکردهای نوین به طنز و شوخی، (4933)حری، ابوالفضل  -

نشریة ادبیات و علوم ، «های سیاسی و فرهنگی خراسان در عصر مشروطیتانجمن»، (4934)آبادی، ابوالفضل حسن -
 . 23-31، صص 2، ش 4934، بهار (دانشگاه بیرجند)انسانی 

نقد و بررسی یک نسخه منظوم از مشروطۀ )تاریخ انقالب خراسان و بنای مشروطیت »، (4933)آبادی، ابوالفضل حسن - 

 . 63-33، صص 416و  413و  411، ش 4933، خرداد و تیر و مرداد و جغرافیا کتاب ماه تاریخ، «(خراسان

 . بهبهانی: ، تهرانطنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسالم، (4933)حلبی، علی اصغر  -

، صص 43، ش 4931، تابستان تاریخ معاصر ایران، «مضامین سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطه»، (4931)خاتمی، احمد  -

412-39 . 

 . زوار: ، به سعی و اهتمام علی حبیب، چاپ سوم، تهراندیوان، (4939)خراسانی، حاج میرزا حبیب  -

 . نشر قطره: ، تهرانحافظ حافظة شماست، (4932)خرمشاهی، بهاءالدین  -

 . 32-1، صص 93، ش 4933، مهر حافظ، «نقش خراسان در نهضت مشروطیت»، (4933)آسا، اسماعیل رزم -

اطالعات ، «(دربارة زندگی زمانه و شعر میرزا حبیب مجتهد خراسانی)ختم غزل قلندری »، (4933)سید مسعود  رضوی، -

 . 62-1، صص 33، ش 4933، دی حکمت و معرفت

 . 11-3، صص 21، ش 4933، پاییز و زمستان شعر، «غزل سرایان مشروطه»، (4933)روزبه، محمّدرضا  -

 توس: ، تهرانادوار شعر فارسی از مشروطه تا سقوط سلطنت، (4933)شفیعی کدکنی، محمدرضا  -

 . هرمس: ، تهرانبیست سال با طنز، (4934)صدر، رؤیا  -

 . امیرکبیر: ، چاپ چهارم، تهرانفرهنگ فارسی، (4939)عمید، حسن  -

 . امیرکبیر: ، چاپ هجدهم، تهرانفرهنگ فارسی، (4931)معین، محمّد  -



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

681 
 

 آبادی حمد محمود و محمود دولتا بررسی افکار و سبک نوشتاری

 (دورة معاصر ةدوداستان نویس برجست)
 

  یآقایمهتاب حسن

 ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس

 خلیل فائزی

 ت علمی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیهاستادیار و عضو هیأ 

 چکیده

ترین کارهای بنا نهاده شده بشر، در همه سرایی از اساسیداستان. نویسی از قدمت بیشتری برخودار استسرایی نسبت به داستانداستان

  از دهه .توان تصویری عینی از چشم انداز و برداشت نویسنده از حوادث و اتفاقات زندگی دانستداستان را می. ها استها و زمانفرهنگ

 در. شد لیتشک ش 4923 سال در رانیا سندگانینو کنگرة نینخست. گشود  ایران  داستانی  ادبیات  برای  ای تازه  سو، باید حساب  این به  چهل

 از کی هر ب،یترت نیبد .دنباش یستیالیسوس انقالب سازنهیزم که گمارند همت یآثار خلق به تا شد هیتوص سندگانینو به کنگره نیا

 به محمود احمد که گونه همان .شدند دارعهده را شانمنطقه مردم فرهنگ بازتاب شیخو زادگاه فراخور« یمیاقل اتیادب» به سندگانینو

 یهانوشته به را خراسان مردم یزندگ وةیش و زبان فرهنگ، زین یآباددولت محمود ،دکر مبادرت خود آثار در یخوزستان فرهنگ یایاح

 روان زبان از یریگبهره یزندگ نوع و یمیاقل طیست؛ شراا یهیبد یسندگان، امرینو سبک و زبان بر ایجغراف و طیمح ریتأث. داد راه خود

 از .است او خاص سبک دآورندةیپد زبانش، بر سندهینو یهاشهیو اند تفکرات ریتأث و یاجتماع موضوعات نشیگز و یبوم صبغۀ با ختهیآم

 از که یاسندهینو .دارد ممتاز یاچهره و بلندش کوتاه یهاداستان و هارمان به سبب محمود احمدمعاصر،  برجسته سانینوداستان انیم

 عامۀ شرح مشکالت است،معروف « ىیروستا سمیرئال»به  که آبادىدولت آثار اکثر اصلى موضوع. نوشت و گفت جنوب از و برخاستجنوب 

نویس ایرانی های فکری دو داستاندر این مقاله سعی شده تا با بررسی محیط، شرایط زندگی و دغدغه .است خراسان روستاهاى در مردم

 .آبادی افکار و سبک نوشتاری آنها را تحلیل نماییمحمود دولتاحمد محمود و م

 .آبادیاحمد محمود، محمود دولت، دورة معاصر، نویسی افکار، سبک، داستان، داستان :ها واژهکلید

 مقدمه

را پیدا  های نه اندیشیده فارغ شویم و فرصت اینها و از به به گفتناگر ما بتوانیم از نگاه کردن به قد و باالی فرنگی

متوجه خواهیم شد که خود ما هم زندگی داریم و زندگی ما « در نهایت تعجب»کنیم که به خود و زندگی خودمان فکر کنیم، 

تواند امکانات وافری باشند هایی دارد که میها و چم و خمها، ظرافتهای خاص خودش را دارد و این چگونگیهم چگونگی

نویسد که نویسنده ایرانی بر حق، نمی. های بیگانه به صورت قراردادیشاز خواهند بود از شکلنیبرای آثار هنری بسیاری که بی

نویسد چون زنده است و می. نویسدنویسنده ایرانی در ناگزیری زیستی خود می. مثل فالن نویسنده آمریکایی نوشته باشد

 (.431: الف 4939دولت آبادی، )« د ننویسدتوانچون نمی: ترش اینکهزندگی او شکل و معنایی خاص دارد و حقیقی

 تنها و گذرانده شهری جامعۀبیشتر عمر خود را در ( ش4943آباد سبزوار متولد روستای دولت)آبادی محمود دولت

 و مادر دو داشتن سبب به که ایخانواده در هم نآ است؛ شده سپری کویری روستایی جامعۀ در عمرش نخست سال سیزده

 با چنان نان ایلقمه آوردن بدست برای کویر با جدال ها،سال این طی .بود شده تبدیل ستیز حال در گروهِ دو به پدر یک

-کودکی دوران مشکالت و هاسختی نتوانست نیز تهران مانند شهری در طوالنی زندگی که بود شده عجین او گوشت و پوست

 عمر نخستین هایسال در وی که است مردمانی زندگی به پرداختن شک، بی او آثار تمام مشترک زمینۀ .ببرد او یاد از را اش

 تجربۀ از متأثّر تنها آبادی دولت آثار در جامعه فرودست طبقات مشکالت و زندگی به پرداختن. است کرده تجربه را آن خود

 (.33: 4933مشتاق مهر، ) نبود او کودکی دوران

دگی و خالقیت اصیل و به پای این اعتقاد، چنانکه زندگی پر فراز و ای است معتقد به کار نویسنآبادی، نویسندهدولت

اعتبار و اهمیت « نوشتن»ای برای او به گونه. های زیادی پرداخته استهزینه. دهدنشان می -قبل و بعد از انقالب –نشیب او 

یی؛ یعنی قائل شدن به واالترین جان خدا». داندمی« جان خدایی»و نویسنده را دارای « امری خدایی»قائل است که آن را 
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اعتبار برای هنرمند در آنات آفرینش؛ یعنی آن حس قرابت و قربت نسبت به کمال و در حقیقت آن امکان مطلوب برای 

در واقع، قابلیت آن . یابد و این یعنی خود عشقنزدیک شدن به سطح واالی انسانی که در توانایی آفرینش آدمی بازتاب می

-یعنی حس و درک و باور آن توانایی جمیل و در عین حال مهیب در خود که بر اثر کار و دریافت ممکن می؛ «جان خدایی»

. چون در نظر من نوشتن یک عذاب است. دهدشود و نویسنده به اعتبار آن جان خدایی است که تن به این عذاب الیم می

دولت )« رودزیر بار همچون یک عذاب جان فرسا نمی به واقع. آفریدن یک عذاب است و اگر جان خدایی در انسان نباشد

 (.233: الف 4939آبادی، 

ای از زندگی خود را است و بخش عمده( اهواز)او زاده جنوب ( 4941 -4934( )احمد اعطاء)احمد محمود، نام قلمی، 

است که در خلق داستان کوتاه و وی از نویسندگان برجسته معاصر ایران (. 3: 4936زنوزی جاللی، )در آن اقلیم گذرانده است 

. آثار وی حاصل زندگی و تجربه او در روند سیر تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران معاصر است. رمان آثاری درخشان دارد

های داستان و رمان، پرهیز از درازگویی و دل مشغولی دایمی او با کاریپردازی استادانه، دقت در توصیف ریزهشخصیت

 (. 32: 4933شریفی، )های آثار اوست و شکنجه و فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی از ویژگیسیاست و زندان 

 بیان مسئله

ترین ترین و بنیادیداستانسرایی از اساسی. نویسی از قدمت بیشتری برخودار استسرایی نسبت به داستانداستان

ها در بیشتر تاریخ بشری، نه در شکل نوشتاری، داستانسرایی. ها استها و زمانکارهای بنا نهاده شده بشر، در همه فرهنگ

های رمان به آن اشاره همان طور که فورستر در کتاب جنبه. اندشدهبلکه به طور شفاهی، از نسلی به نسل دیگر منتقل می

شکار، وقایع روزانه را  شبها هنگام خوردن گوشت»گردد های اولیه بر میی غارنشینی انسانگویی به دورهکند عمر داستانمی

 (. 11: 4931فورستر، )« اندکردهبرای هم تعریف می

داستان روایت ». انداز و برداشت نویسنده از حوادث و اتفاقات زندگی دانستتوان تصویری عینی از چشمداستان را می

(. 433: 4934شمیسا، )« دهدمیبیان تسلسل و توالی حوادث و اتفاقاتی است که در داستان رخ . مرتب و منظم حوداث است

گیرد که به طور طبیعی در پی هم آمده باشند و نتیجه یا نتایجی را داستان در واقع، مجموعه حوادث و وقایعی را در بر می»یا 

شود که بیش از آنکه از لحاظ داستان به هر اثر هنری منثوری گفته می»(. 43: 4931نعیمی، )« در اذهان متبادر سازد

داستان ممکن است بر اساس تاریخ و واقعیت . حقیقت داشته باشد، آفریده و ابداع نیروی تخیل و هنر نویسنده است تاریخی

 (.23: 4961ایرانی، )« ساخته بشود یا به کل از قوه تخیل نویسنده سرچشمه بگیرد

و   در نمایشساعدی  غالمحسین: گشود  ایران  داستانی  ادبیات  برای  ای تازه  باید حساب  تدریج  سو، به  این به  چهل  از دهه

  شبه های با حکایت نادر ابراهیمی، احتجاب  ویژه با شازده به  در نوشتن  ای تازه تکنیک  با آوردنگلشیری  هوشنگفقر،  تشریح

  با رئالیسمیآبادی  ولتمحمود د،و نو  سنتی زندگی  در حد فاصل  از قصه  جدیدی  ایجاد طیفبا میرصادقی  ، جمال کالسیک

، منصور یاقوتی محمد افغانی ، علی ، ناصر ایرانی درویشیان  اشرف ، علی فصیح  ، احمد محمود، اسماعیل گورکی  از مکتب  برخاسته

  نویسی داستان  و زنان.. .و  ، آراسته ، مجید دانش ، محمود طیاری احمد مسعودی:  چون هم  از نویسندگان  جدیدی نسل و

  هریکدانشور،  سیمین، گروه  این  شاخص  و چهره علیزاده  پور، غزاله پارسی  ، شهرنوش ترقی  ، گلی مهشید امیرشاهی چون

 .(4932مرادی صومعه سرایی، ) دادند خود اختصاص   را به  از چهل  پس  های سال  نویسی داستان  از تحول ای  عمده  بخش

 احمد، آل جالل هدایت، صادق چون نویسندگانی حضور با و ش 4923 سال در انایر نویسندگان کنگرة نخستیندر 

 آثاری خلق به تا شد توصیه نویسندگان به کنگره این در. شد تشکیل ...و خانلری ناتل پرویز کشاورز، کریم علوی، بزرگ

 به ایرانی نویسندگانط توس یادشده انگارة ش، 4923 سال از پس .باشد سوسیالیستی انقالب ساززمینه که گمارند همت

 ساززمینه و گرفت قرار نویسندگان توجه کانون رد ایرانی مختلف اقوام فرهنگ و هالهجه به توجه .شد دنبال جدی صورت

 خویش زادگاه فراخور« اقلیمی ادبیات» به نویسندگان از یک هر ترتیب، بدین .شد ایران نویسیداستان ایهشیو پیدایش

 خود آثار در خوزستانی فرهنگ احیای به محمود احمد که گونه همان .شدند دارعهده را شانمنطقه ممرد فرهنگ بازتاب
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خوشکبار، ) داد راه خود هاینوشته به را خراسان مردم زندگی شیوة و زبان فرهنگ، نیز آبادیدولت محمود د وکر مبادرت

4934 :912.) 

 پیشینه پژوهش

برخی از محققان در مورد هر ( آبادیاحمد محمود و محمود دولت)نویس ایرانی  به دلیل اهمیت و جایگاه دو داستان

. اندیک از نویسندگان را به صورت جداگانه و حتی بعضی از آثار نویسندگان را از نقطه نظرات متفاوت بررسی و تحلیل نموده

های زبان ، ویژگی«آبادیاثر محمود دولتهای زبان روایت در سه ویژگی»پور آالشتی توان به مقاله حسیناز آن میان می

آبادی را در سه داستان عقیل عقیل، جای خالی سلوچ و کلیدر کاویده است و در پایان به این نتیجه رسیده که روایت دولت

-تلفیق سه گونه زبان عامیانه، زبان بومی و زبان کهن با ساختمان نحوی خاص و تشبیهات حسی در بافت نحوی ویژه، مهم

گیرد، با جای سبکی که با عقیل عقیل شکل می. آبادی را شکل داده استهای دولتهای سبکی زبان داستانین شاخصهتر

 . رسدخالی سلوچ تکامل می یابد و در کلیدر به اوج خود می

صری پرداخته است و عنا« موسیقایی بودن ساختار در کلیدر»ای با عنوان به همین ترتیب دکتر قهرمان شیری مقاله

ها، تأثیرپذیری بندیها، تنوع جملهها و جملهها در چینش واژهچون گزینش کلمات خوش ساخت، رعایت تناسب هجاها و واج

ها، همسویی نثر و ها در انتخاب کلمات و ساختار جمالت، تغییر مداوم در لحن بیان و ریتم روایت در آغاز فصلاز موقعیت

 . داندموسیقایی بودن رمان کلیدر موثر میدر .. .نگری هنر وروایت با جهان

به شکل شناسی چهارده « آبادیهای کوتاه محمود دولتشکل شناسی داستان»مهر در مقاله دکتر رحمان مشتاق

پرداخته .. .هایی چون طرح یا پیرنگ، زاویه دید، راوی، شخصیت پردازی، آغاز و انجام وآبادی در ساحتداستان محمود دولت

 .است

. زمینه سبک شناسی آثار و ویژگیهای زبانی آثار احمد محمود، تا کنون کاری مستقل و جامع صورت نگرفته استدر 

به مهمترین « مهمترین وجوه سبک شناختی داستانهای احمد محمود»غالمرضا پیروز و سروناز ملک در مقاله ای با عنوان 

گیری از زبان روان ط اقلیمی و نوع زندگی احمد محمود و بهرهوجوه سبک شناختی آثار احمد محمود پرداخته و تأثیر شرای

های نویسنده بر زبانش، را پدیدآورنده سبک آمیخته با صبغه بومی و گزینش موضوعات اجتماعی و تأثیر تفکرات و اندیشه

« حکایت حال» همچنین لیلی گلستان مصاحبه ای با احمد محمود انجام داده و حاصل آن را در کتاب. خاص او می دانند

عبدالعلی . شناختی آثارش را به اجمال بیان کرده استاحمد محمود در این مصاحبه ویژگیهای سبک. جمع آوری کرده است

مورد نقد و ارزیابی محتوایی قرار « درخت انجیر معابد»داستانهای او را تا قبل از رمان « نقد آثار احمد محمود»دستغیب در 

در نامه فرهنگستان، « مروری بر آثار احمد محمود»نس طی مجموعه مقاالتی در پنج شماره، با عنوان آناهید اجاکیا. داده است

. به مضامین و عناصر داستانی در آثار محمود پرداخته و اشاراتی کوتاه به ویژگیهای سبک شناختی داستانهایش داشته است

رسی نموده و برخی نیز به وجوه سبک شناختی آثار آنها محققان زیادی به طور جداگان برخی آثار این دو نویسنده را بر

 . اما تا کنون مقاله ای کامل با توجه به افکار و سبک نوشتاری دو نویسنده نوشته نشده است. پرداخته اند

نویس ایرانی احمد محمود و محمود های فکری دو داستانهدف از انجام پژوهش بررسی محیط، شرایط زندگی و دغدغه

 .باشدادی و تأثیر این عوامل و پارامترها بر سبک و شیوه نوشتاری این دو  نویسنده ارزشمند ایرانی میآبدولت

 . باشدسواالت اصلی که جهت تعیین خط مشی پژوهش حاضر مطرح شده، شامل موارد زیر می

 آیا محیط و جغرافیا بر سبک نوشتاری دو نویسنده تأثیر گذاشته است؟ 

 ماعی بر سبک نوشتاری دو نویسنده تأثیر گذاشته است؟آیا شرایط زندگی اجت 

  آیا لهجه و زبان محلی بر سبک نوشتاری دو نویسنده تأثیر گذاشته است؟ 

 های پیشین بر سبک نوشتاری دو نویسنده تأثیر گذاشته است؟آیا سبک نویسنده 

 شناختی در آثار داستانی دو نویسنده چیست؟های سبکمهمترین شاخصه 

 :به تفسیر  مباحث زیر  می پردازد این مقاله
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 نویسی ایراندر ادبیات داستان( آبادی و احمد محمودمحمود دولت)نویس ایرانی جایگاه دو داستان 

 تأثیر محیط و جغرافیا بر سبک و آثار دو نویسنده 

 آبادی و اجمد محمودسبک نوشتاری و تفکر محمود دولت 

 ر ادبیات داستان نویسی ایرانجایگاه محمود دولت آبادی و احمد محمود د

و « تبلور هنری یک دوره»منتقدی از وی با عنوان . های ادبیات معاصر ایران دانستآبادی را باید از اسطورهدولت

جایگاهی که او در ». یاد کرده است( 411و  331: 4936میرعابدینی، )« های روستایی ایرانواقعگراترین نویسنده داستان»

نویسی به شیوه جدید در ایران دارد، بی اغراق مشابهت بسیار به جایگاه فردوسی در کل ادبیات ل از داستانعرصه صد ساله او

 (. 293: 4933شیری، . )«کهن دارد؛ جایگاهی متمایز، بی رقیب و دسترس ناپذیر

برهه تاریخی خاص، آبادی در حوزه ادبیات معاصر ایران، جایگاه و موقعیتی به نسبت همسان با فردوسی در آن دولت»

همچنان که فردوسی در یک موقعیت مهم و مناسب تاریخی، همه میراث ملیت و فرهنگ . برای خود دست و پا کرده است

ها و آثار شعوبی به پراکندگی دچار شده بود با رضایتی قلبی و چندین ساله، در یک شاهکار عظیم ایرانی را که در خدای نامه

آمیز اولیه، ی بخشید، و در همان حال، تمامی امکانات زبان فارسی را هم در همان اشکال خلوصو ماندگار جهانی تجسم هنر

های داستانی همان مایهآبادی نیز از یک سو، در بناز تاراج تازیان در امان نگه داشت و به آیندگان منتقل کرد؛ دولت

و از   تر از دیگران به تصویر کشید؛در و قامتی افراشتههای پیشین و همزمان با خود را دوباره در قموضوعات مطرح در دهه

اکثر دست آوردهای قابل بازیابی کهنسال و امکانات نویافته آن را در یک بافت ترکیبی به همنشینی با   سویی دیگر تقریباً

 (.  31: 4932شیری، )« یکدیگر فراخواند

ام، ای شاهنامه که خواندههای اسطورهصوص در قسمتروح کالم فردوسی به خ»: گویدآبادی، خود در جایی میدولت

اما خودم منحصراً تاثیر روح حماسی فردوسی . نموداش را در من بجا گذاشته است و اگر جز این بود عجیب میتأثیر حماسی

 (. 934: 4931چهلتن، )« کنمبینم بلکه آنرا در خود حس میرا نمی

 معاصر نویسی داستان ناپذیر در انکار مکانتی که است ایران نویسیداستان مسو نسل نویسندگان از آبادی،دولت محمود

 ناگزیر را او آثار جدی بررسی و مطالعه امر که این است اقلیمی حوزة ادبیات در نویسنده ترینبزرگ شک بی و دارد ایران

 (.493: 4936حسن پور آالشتی، )سازد می

 هتأثیر محیط و جغرافیا بر آثار دو نویسند

 به نیاز اثرپذیری و این اثرگذاری میزان تعیین اما بدیهی است؛ نویسندگان، امری سبک و زبان بر جغرافیا و محیط تأثیر

 و بومی صبغۀ با آمیخته روان زبان گیری ازبهره و محمود زندگی احمد نوع و اقلیمی شرایط. دارد دقیق بررسی و مطالعه

: 4933پیروز،  )است  او خاص سبک پدیدآورندة زبانش، بر نویسنده هایو اندیشه تتفکرا تأثیر و اجتماعی موضوعات گزینش

463.) 

 ممتاز ایچهره و بلندش کوتاه هایداستان و هارمان به سبب محمود احمد معاصر، برجسته نویسانداستان میان از

دید  در خوزستان به خصوص و جنوب گلستان، عقیدة به. نوشت و گفت جنوب از و برخاست جنوب از که اینویسنده .دارد

 کشاورزی، و صنعت خوزستان، مهاجرپذیری و مهاجرت مسئلۀ نفت، مسئلۀ. بزرگ است حوادث سرزمین محمود احمد

 سرزمین این در را و نوجوانیش کودکی که این و است نویسنده توجه قابل مسائل از بزرگ نخلستانهای های پرآب،رودخانه

گلستان، )شد  مملکتی جنوب، اقلیم از او بلکه شود، خفه همانجا و بماند اقلیم بند در که نیست نای معنیش است، گذرانده

4939 :26.) 

او با تصویر این جغرافیا و اقلیم و محیط . کنداحمد محمود در توصیف اقلیم و جغرافیا و محیط و فضا با قدرت عمل می

-کند، یعنی او برشی از زندگی با کشش و خون و ضربان، همه لحظه ها را بیانکوشد که آروزهای مردم و شخصیتو فضا می

 (.439: 4934سپانلو، )کند و نبض همه لحظات را در دست دارد هایش را برای ما روایت می
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در رمان احمد محمود، هیچ جایی نیست که نویسنده از عنصر فضا و جغرافیا و زبان، جهت ایجاد و خلق لحن مناسب 

-های زمانهای او، شکل گرفته از همان زمینه و محیط پیرامونی است که شخصیتهای رمانپردازیصحنه .سود نجسته باشد

 (. 29: 4934ترکمانی باراندوزی، )کنند و این زمینه و جغرافیا با آن لحن هماهنگی یافته است های او در آن زندگی می

 روستاهاى در مردم عامۀ شرح مشکالت است، معروف «روستایى رئالیسم»به  که آبادىدولت آثار اکثر اصلى موضوع

آبادی در با این حال، دولت. برانگیز کلیدر که قله دست نایافتنی در ادبیات معاصر ایران است رشک رمان است؛ مانند خراسان

کند که کارنامه یفعالیت م« نو»ای از این رئالیسم روستایی دوری کرده و در نگارش رمان چند سال اخیر به طرز قابل مالحظه

 (. 23-44: 33ابومحبوب، )موفقش، وجهه خاصی به او هدیه کرده است 

گیرد و تمامیت ابعاد دانیم شخصیت و ذهنیت نویسنده خارج از تعامالت اجتماعی که در آن زیسته است، شکل نمیمی

آبادی به ویژه دوره خصیت دولتبه این دلیل، چون ش. یابدشخصیت او در بطن و متن حوادث و روابط اجتماعی نضج می

گرای دیگر، به اش در اقلیم روستایی و بافت سنتی شکل گرفته است، بیش از هر نویسنده اقلیمکودکی، نوجوانی و جوانی

گوید که گویی بیش از آنکه ای سخن مینویسنده، در این باب به گونه. ای همت گماشته استواگویی فرهنگ بومی و منطقه

هنر ». ای جز انعکاس روابط حاکم بر جامعه خویش نداردای است که چارهگر چنین رویکردی باشد، انتخاب شدهخود انتخاب

به عبارتی . های زندگی خود در مسیر و ورابطه با جامعه و زندگی و حیاتهنرمند، معجونی است فراهم آمده از ذرات و لحظه

صرفاً انتخاب کننده نیست که ناگهان از . بودن او دو سوی دارد. کندمیای است که انتخاب دیگر، هنرمند موجود انتخاب شده

ها، واکنش -او بیشتر در سیر زندگی خود، در کنش. نویسی کودکان را انتخاب کندسوراخی بیرون بجهد و چیزی مثل داستان

. شودشود، برگزیده میی این کار انتخاب میها، براها و رابطهها، عشقها، وابستگیها، رنجها، در آموزشدر برخوردها، در تجربه

ترین پیوندها با زندگانی تدریجی است که وجود او دارای محکم. شود که برگزیندبرگزیده می. شود که انتخاب کندانتخاب می

دریجی این کیفیت ناشی از سیر و سلوک ت. اما او، اگر از سر اتفاق تبدیل به کیفیتی اجتماعی شود. گذردبر همه کس می

هنرمند برآیند زندگانی خویش و گاه برآیند زندگانی جامعه و تاریخ . آیدهنرمند از پای بته عمل نمی. کمیت اوست در جامعه

 (.3: الف 4939دولت آبادی، )« خویش است

 سیر نوشتاری 

 نخستین آثار در. پا گذاشت نویسیداستان عرصه به رسماً 4996 سال در «مول»کوتاه  داستان انتشار با احمد محمود

و در  یافت را خود خاص سبک بتدریج« باران زیر زائری»مجموعۀ  در اینکه تا بود، چوبک و هدایت تأثیر تحت خود

 این از و بود حرکت در نویسندگی در خود سبک ویژة بسوی همواره محمود زمان احمد از آن. کرد تثبیت را آن« هاهمسایه»

 شاهد محمود زبان در تحوالتی « معابد انجیر درخت»رمان  در حتی میدهد، تشکیل را او آثار بهترین آثارش، منظر آخرین

 .بود شده فراهم« صفر درجه مدار»جلدی  سه رمان در آن مقدمات که هستیم

در سال . منتشر شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت 4913در سال « هاهمسایه»اولین رمان احمد محمود، با نام 

که اولین « زمین سوخته»رمان سوم او با نام  4964در سال . چاپ کرد« داستان یک شهر»مان دوم خود را به نام وی ر 4961

و در ( در دو جلد)« مدار صفر درجه» 4931رمان ادبیات جنگ و دفاع مقدس در ایران بود، به چاپ رسید سپس در سال 

عالوه بر این، رمانی دیگر که در آن، احمد محمود خود را به . منتشر کرد( جلد 2)را در « درخت انجیر معابد» 4933سال 

ها و غریبه»البته کتاب . به چاپ رسید 4936در سال « آدم زنده»عنوان مترجم معرفی کرده است به شیوه طنزآلود با نام 

پسر »، «میدان خاکی» هایهایی با نامنامهکه به شکل مجموعه داستان بود نشر یافت و نیز فیلم 4931در سال « پسرک بومی

 . از وی به یادگار مانده است« دیدار»و « واال

 4914در سال « ته شب»، به نوشتن چند داستان پرداخت، نخشتین داستانش به نام 4993آبادی از سال محمود دولت

داستانهایش در نشریات  4913از آن پس؛ کار نوشتن را با پشتکار ادامه داد و از سال . ی آناهیتا در تهران چاپ شددر مجله

؛ (داستان)؛ با شبیرو (داستان)؛ آوسنه بابا سبحان (داستان)ته شب »: آثار وی عبارتند از. ادبی به صورت کتاب به چاپ رسید

های ؛ الیه(مجموعه داستان)؛ هجرت سلیمان و مرد (داستان)؛ آهوی بخت من گزل (داستان)؛ عقیل عقیل (داستان)بان گاواره
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؛ ما (مجموعه مقاله)؛ موقعیت کلی هنر و ادبیات کنونی (مجموعه مقاله)؛ ناگریزی و گزینش هنرمند (جموعه داستانم)بیابانی 

مجموعه )؛ کارنامه سپنج (نامهنمایش)؛ تنگنا (نمایشنامه)؛ ققنوس (سفرنامه)؛ دیدار بلوچ (گفت و گو)نیز مردمی هستیم 

؛ جای خالی سلوچ (رمان)؛ کلیدر (رمان)روزگار سپری شده مرد سالخورده  ؛ مجموعه مقاالت دو جلد؛(نامهداستان و نمایش

 (.  249: 4933آبادی، سلوک، ؛ دولت963: 4933؛ دولت آبادی، قطره محال اندیش، 31: 2، 4963عابدینی، )« (رمان)

گوید  می  سخن  ز رویدادهاییا  عظیم  رمان  این.  است  منتشر شده  بهمن  از انقالب  پس( جلد41)با کلیدر کامل  یدوره

  برخاسته  آن  اشخاص.  است  ا حماسی  اجتماعی  ، رمانی طور عمده  گذرد و به می  خراسان  و روستایی  عشایری  های در محیط  که

و در   است  ای ا عشیره  دهقانی ای  مبارزه  داستان،  کلی  گذارند و خط نیز اثر می  هستند و بر آن  و حماسی  اجتماعی از موقعیت 

  ، اوسنه بان گاواره های از کلیدر نیز در داستان  را پیش  فکری  یزمینه این   آبادی دولت.  ستمشاهی  بر ضد حاکمیت  نهایت

و   است  مردم  فقر و محرومیت  نیز داستان( 4936) سلوچ  خالی  جای رمان.  است  داده  نشان.. .و  بیابانی  های ، الیه باباسبحان

. دهد می  دست  را به  مردم  این  از زندگی  حقیقی  دهد و تصویرهایرا بازتاب می  ایران  شرق  و ایالت  روستاییان  های درگیری

ها و فقر  گر محرومیت روایت  همچنان ، "سالخورده مردم  شده  روزگار سپری"، آبادی دولت  اعتنای  و قابل  مطرح  رمان  آخرین

  است  تلخی گر ماجراهای  شود، حکایت می  ا نقل  خانواده  از یک  و یادگار ا دو راوی  سامون از زبان   که  استانو د  است  عمومی

 .(4932مرادی صومعه سرایی، ) است  رفته 4921از شهریور   پس  یتا دوره 4914در سبزوار از سال   روستایی  بر سر مردم  که

 سبک نوشتاری

 معنی به سبیکه و نقره و زر کردن گیریو قالب ریختن گداختن، معنی به است؛ عربی جردم ثالثی مصدر سبک، واژه

زیادی  تعاریف تاکنون گذشته از( «سبک»ذیل  :العرب لسان)است  واژه این از شد، مشتق بگیریقال و گداخته نقره و زر پاره

به طور . یافت( افالطون و ارسطو)باستان  یونان اننویسندگ آثار در توانمی را اشارات ترینکهن. است شده واژه این برای

« کندگوید چگونه بیان میشیوه خاصی که نویسنده یا شاعر آنچه را می» :توان سبک را چنین تعریف کردخالصه، می

سبک عبارتست از شیوه خاص در نزد هر گوینده، » : گویدعبدالحسین زرین کوب درباره سبک می(. 13: 4936میرصادقی، )

 (.433: 4932زرین کوب، )« ایست از طرز فکر و مزاج اوعبیر صادقانهت

که  بود ایاو نویسنده .دارد را ایران جنوب لهجۀ صبغۀ خود با که هستیم مواجه نثری با احمد محمود هایداستان در

 سویی از .بردمی بهره آن از و شناختمی را بخوبی فارسی زبان زبانی هایظرفیت و مثلها اصطالحات، ترکیبات، مفردات،

 در بیشتر کاربرد این و است کرده استفاده نیز بالغی امکانات از بخوبی داستانهای خود، هایظرفیت به توجه با محمود

 (.463: 4933پیروز، )خورد می بچشم او شاعرانۀ و نثر توصیفات

 وجودآورندة به دارد، که و لحنی ریتم کنار رد او زندگی نوع و اقلیمی شرایط بعالوة مسائل، با نویسنده یک برخورد طرز

 هاشخصیت با اوقات گاهی .است دخیل او سبک تعیین در نیز زمان نویسنده اجتماعی شرایط حتی و تفکرات .است او سبک

 لذت شاید دلیلش و خوانیممی را داستان آن بارها اینحال با هستیم، آشنا داستان یک فضای و هاآن شخصیت موقعیت و

 . کند پیدا دست خاصی بیان شیوة به تواندخود می خالقیت و مستمر تالش مدد به اینویسنده هر .اثرست آن سبک از نبرد

 حقیقت در وابسته جملۀ دانیممی که همانگونه. پردازیمهای سبکی احمد محمود میدر اینجا به توضیح برخی جنبه

 در که کرد تأویل صفت یا مصدر بصورت را وابسته هایجمله نتوامی. یافته است گسترش که است هسته جملۀ از جزئی

 و متعدد های پیروجمله بیان احمد محمود، آثار در. پذیردمی متفاوتی دستوری وابسته نقشهای جملۀ مصدر، تأویل به صورت

 با گسترده جمالت بکارگیری واقع در. آمده است پدید گزارش ضمن که است پایه جملۀ توصیف واقع در تنیده، درهم

 از تکرارها بعالوه، .بسیارست محمود آثار در کاربردی چنین. میکند ایجاد سخن، اطناب در معطوف گاه و متعدد پیروهای

 (همان. )کالمست موسیقی و لحن عوامل ایجاد

 طرف به ترف و جک رو را زد موتور رسید که گودال کنار بود، پوشیده گرم لباس و بود بلند و بود پهن که موتورسوار»

 (.43: 2-4932احمد محمود، )« اتاقها
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 زد را موتور موتورسوار،»جملۀ  برای« بود پوشیده گرم لباس» و « بود بلند»و «بود پهن»های جمله شده یاد نمونۀ در

 با رهدوبا اول پایۀ جملۀ بعالوه اند،شده معطوف هم به که هستند وابسته جملۀ «اتاقها طرف به رفت»اش و همپایه« جک رو

پیروز، )است  کشانده اطناب به را سخن ها،وابسته و هاهسته شدن تنیده و یافته ، گسترش«رسید که گودال کنار»جملۀ 

4933 :439). 

 این زبان در نیز ویژگی این. هستند یکسان ارزشی دارای ساختمانی نظر از هم با که جمالتی تکرار یعنی همپایه، تکرار

 هیچ واضح و روشن روایت در تا است کرده توصیف و آورندة گزارش پدید روش این .میخورد بچشم باالیی بسامد با نویسنده

-ابهام می ایجاد متن در روشنگری بجای هامعطوف وجود معاصر، مدرن نویسیداستان در اینکه توجه به با .نشود ایجاد خللی

 همین با گزارش، و توصیف عطف جهت( و)از  ی استفادهبجا توانستمی محمود کند،می روبرو مانع با را دهیگزارش و کند

 دیگر معنایی و زبانی امکانات تولید بسوی را روایت دارد، تأکید آن که به جمالتی درونی انسجام کردن ترکمرنگ با و شگرد

 .دهد سوق

 کشیده زوزه و بود رفتهگ پوزه باال ایوان سقف سگ، زیر و بود کشیده گردن و بود گشوده را موتورخانه پنجرة علیمراد»

 (.4:219ج-4-4931محمود، )« بود بدی روز و بود

 از یکی .دارد تکامل بیشتری و پختگی اش اولیه کارهای به نسبت اخیرش آثار که است نویسندگانی از محمود

در  که جایی تا است، جمله اجزای دیگر گاه و هافعل در است، تکرار کرده طی را نزولی سیر تقریباً که محمود زبانی ویژگیهای

 شودکاسته می متن در را وی دخالت از« معابد انجیر درخت»و  اثر این در میرسد؛ زیرا به حداقل امر این« مدار صفر درجه»

 :شودزبانی می شگردهای به را خود جای گزارشگری و

 (.13 :4932محمود، )« بود بارور و بود سخی و بود مهربان زمین و بود مهربان آسمان حاال»

 (923:2-4939محمود، )« سه شعبه به قلبم نشانه رفته است تیر مثل و تهمت یک مثل درد، یک مثل اشسبابه»

فعلهای  با اغلب اند ورفته بکار اضافه حرف بدون که کنیممی برخورد باال بسامد با هاییمتمم به محمود آثار در

. است نداشته سابقه نثر در این از پیش کاربرد این. دیگر فعلهای اب اندک مواردی در و هستند همراه« پرشدن»و « پرکردن»

زبان  خاص فقط است، جنوب مردم گویش از برگرفته و دهدمی رخ محاوره و تداول گفتار در اینکه بر عالوه حذفی چنین

 :نمونه .اختشن مشابه باز آثار میان از را محمود آثار میتوان آن با که است هاییشاخصه از یکی و است محمود

 (.44:2 -4932محمود، )« کتری تو ریخت و چای کرد پر را بزرگش مشت رشید»

 (931: 4، ج4931محمود، )« بغل جیبِ کرد دست نوذر .بود سرد -میزد سرخی شهروز هایگونه»

 نحو ثیرتأ: کرد موارد اشاره این به توانمی که دارد دخالت جمله یک اجزای پیشاورد و پساورد در متعددی عوامل

 و خاص دلیل بدون یا و واقعیت بر کالم یا گفتار، تطابق محاوره زبان مستقیم تأثیر خاص، ایکلمه بر تکیه و عربی، تأکید

 را نگرش نویسنده و دید کلمات، زاویۀ همنشینی محور و گفتار زنجیرة که است معتقد جهاندیده. نویسنده عادت به بنا صرفاً

(. 93: 4933جهاندیده، )است  نویسنده مورد نظر ذهنی موسیقی و لحن آفرینندة زنجیروار نیهمنشی این که دهدمی نشان

 تعمد رسدمی بنظر که گیرندمی قرار جمله آخر در و فعل از پس قیدهای مکان و قیدی هایمتمم اغلب محمود آثار احمد در

نقل  بیشتر در و کم است بسیار محمود اولیۀ آثار در ردکارب این البته .باشد دخیل بسیار آن در زبان گفتار تأثیر و نویسنده

 که شد یادآور باید .شودمی باالیی مشاهده بسامد با خصیصه به بعد این« هاهمسایه»از . خوردمی بچشم مستقیم هایقول

 دیده آثارش در شد،با هنجار شکنندة که تأخّری و تقدم موارد، این جز در و وفادارست و آگاه زبان همنشینی قواعد به محمود

 : نمونه .شودنمی

 (443: 2-4932محمود، )« خانه بطرف دویدیم و حیاط تو ریختیم و اتاق در به بردیم هجوم»

 (.969: 4933محمود، )« متکا رو نشینممی انفرادی، گوشۀ میگذارم را کاسه»

زبان  در .نوشتار در تا ستگفتار رایج در بیشتر امر این که بردمی بکار مفعول نقش در را پیوسته ضمایر محمود گاه

-می فعلها مفعولی به ضمایر ضمن در .اوست سبک نویسندگی بر گفتار زبان تسلط از متأثر هم، ویژگی این محمود احمد
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ایجاد  یعنی کالم، کوتاهی موجب کار این. گیرندمی قرار فعل بخش آخرین از قبل مرکب باشد، فعل صورتی که در و چسبند

 : نمونه .شودمی سخن در ایجاز

 (.333: 4933محمود )« گیردمی تحویلمان و شماردمانمی گوسفند مثل جوانی افسر»

 نویسانداستان آثار در« قصد داشتن»و « شروع به انجام کاری»معنی  در کردن بنا: «بنا کردن»مصدر  از فعل کاربرد

 بکار واژه این شد، مالحظه جایی که تا محمود اولیۀ آثار در .است رفته بکار نیز صادقی بهرام و احمد آل جمالزاده، معاصر مثل

 :نمونه. فراوان است در آثارش واژه این به بعد استعمال« همسایه ها»از  اما است، نرفته

 (.133: 4933محمود، )« شدن بزرگ به کندمی بنا سرم باز دارم اغما حالت»

غیر ملفوظ استفاده کرده است که شکل نوشتاری دیگری از صدای « ه»از « را»احمد محمود در آثار قبلی خود بجای 

رستم افندی »: دهدمی« و»این کاربرد جای خود را به مصوّت کوتاه « هاهمسایه»، و یا در «کتابه بده»مثالً . باشدمی( ِ-)

 : کندسرش را پایین میاندازد و باز غ م غ م می

 (.133: 4933محمود، )« بودم اینو از اول گفته.... .من که با شما نیستم»

غیر ملفوظ به کسره را بدشکل شدن کلمات دانسته است، و این ( ه)دلیل تغییر « حکایت حال»احمد محمود در 

 با گاه. کرد کوشششِ ....کوشششه .....باشد، مثل کوشش« ش»شود که حروف پایانی واژه بدنمایی زمانی بیشتر آشکار می

 حرف که مواردی در هم آن شود،می بدل مکسور« ن»ی مفعولی به «را»و کیفیت جمله،  تطبیع و آدمها شخصیت به توجه

 لهجۀ به را جمله بافت کند تامی کمک نویسنده به امر این .است مشکل آن به کسره الحاق و بوده مصوت دارای آخر واژه

که به طبیعت « ها را بدهجوجه»: گویندمیبعضی از آدمهای داستان که باسوادند »: گویدمی محمود خود .کند نزدیک جنوبی

 (.32: 4939گلستان، )« هانِ بگیرجوجه»: خورد، اما بلقیس که بیسواد است میگویدو شخصیتشان می

 آنجا. میبینیم گرارئالیستی ساده زبان به را شعر منطق از متأثر همواره و مأنوس ترکیبی محمود، های احمدداستان در

 زبان قالب در را رنج و اندوه هیجان، از سرشار و لحظات کشدمی تصویر به و کندمی توصیف روایی، لحن بجای نویسنده که

 ابداعی خویش با تصویرهای را خواننده و میکند توقف متن در راوی فضایی چنین در. پیدا میکند شاعرانه لحنی زبان ریزد،می

 و استعاری بیان از گیریبهره ها،بین واژه تناسب کند،می ایجاد را ایشاعرانه لحن چنین که هاییم لفه .سازدمی همراه

 . کندمی بازی را نقش تشبیه مهمترین که کالمست، درونی موسیقی و تشبیهی

 در صدا و داشت، همراه را به شادی و خنکی که مالیم رنگی به زر از طبقی همچون و پایین بود آمده انگار که ماه و»

 (.31: 2-4939محمود، )« شددر هم می آب خوش صدای با و میکشید پر پرهشب سبکی به شب،

 امری شخصیت پردازی توصیف و خدمت در تشبیه بکارگیری یابیمدر می بیفکنیم، نظری معاصران داستانی آثار به اگر

 .میکنند عمل هنویسند برای ابزاری مثابۀ به و مخیل نیستند و مبهم برخوردارند، سادگی از تشبیهات اغلب و رایج است،

باب  در هم محمود .رسید او سبک به میتوان آثارش در دقت با که دارد، را خود بالغی خاص شیوة اینویسنده هر بنابراین

 به چندانی عالقۀ اندک در مواردی جز و برگزیند، حسی را تشبیه طرفین میکند سعی دارد، را خود خاص هایشیوه تشبیه

 حاکمست، او شدةخلق تصاویر بر مادی روح که آنجا از و وجود ندارد تشبیهاتش در ذهنی رتصاوی .ندارد تشبیهات فشردگی

زبان احمد محمود،  کاربردی هایبهمشبه درمیان .وفادار است زبان هنجارهای به و ندارد نیز غموض او خیالی صورتهای

 . دارد اختصاص حیوانات به بسامد باالترین تقریباً

 (.433: 2 -4932محمود، )« بودند چسبیده هنشذ به زالو مثل کلمات»

 .نمایش میگذارد به را نویسنده هویت که میکنیم برخورد نیز جنوب اقلیم از متأثر هایبهمشبه به گاه

 (.246: 4933محمود، )« است تیز کوسه مثل اششامه»

 که آیدمی حساب به مردهای استعارة واقع در و داده است دست از را خود برجستگی معاصر، داستانهای در تشخیص

 گذر از قبل اما نیست، زبان خود سمت به گیریهدف اینگونه کاربرد، در که درست است .پیام است انتقال برای ایوسیله فقط
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 انگیزی و خیال استعمال، کثرت سبب به نیز کاربردها قبیل این .کندمی جلب خود به و را متوقف او ایلحظه آن، از خواننده

 .اندداده دست از را خود بودن هنری جنبۀ

 (.422: 4، 4932محمود، )« رقصیدمی آب روی پل سایۀ»

 (.44: 4933محمود، )« قاپدمی غانم گروهبان دهان از را فرمان باد»

 کنایه نیز محمود زبان در .دانست ...و احمد آل جمالزاده، مثل معاصر نویسندگان اغلب بالغی شاخصۀ را کنایه توانمی

ایرانی  اصیل فرهنگ از بازتابی و نشده متأثر خاصی جغرافیایی از محدودة که کنایات این .است رفته بکار باالیی بسامد با

-شده المثل تبدیل ضرب به زمان گذشت با ،استعمال کثرت اثر بر و دهد،می نشان را مبالغه کالم، ایجاز در بر عالوه است،

 :نمونه .است

 (49: 4933محمود، )« است کرده رگی ممدو پیش مرادی گلوی»

 (91، 4محمود، )« بود انداخته گل حرفشان»

 کلمات و قالب در که ای استدرونمایه یا موضوع فکر، یک از عبارت( بن مایه)یا  (motif)موتیف  ریچاردز، نظر از

 تأثیر معین، الگوی یا عنصر این ارو تکر میکند پیدا نمود هنری اثر یک در ...و مکانها اعمال، اشخاص، خیال، تصاویر عبارات،

 که برمیخوریم عبارات و هاواژه برخی به محمود آثار احمد در(. 36: 4933ریچاردز، )آورد می بوجود را هنری الگوی مسلّط

 سومر و آداب و هویت، فرهنگ تأثیر تحت هاواژه این .است ساخته متمایز معاصران دیگر از را آثارش آنها براحتی باالی بسامد

 :است زیر موارد شامل هاواژه موضوعات و این .است گرفته شکل سرزمین آن جغرافیایی موقعیت و

 ریختن عرق و هوا دهندة بودن آزار شرجی سیگار، و عرق و تریاک کوسه، ماهی، زهم بوی آب، پر هایرودخانه دریا،

 ....و ماهی اقسام خرما، انواع نخلستان، و نخل فراوان،

 انتقالی قدرت با و اثرگذار جذّاب،» زنده، نثری :است سرزندگی و زیبایی و جذّابیت اوج در مبالغه بدون ادیآبدولت نثر

-می خواننده ذهن در هامدت تا مناظر و هاشخصیت یکایک سیمای از مطالعه، بعد که چنان نما؛ واقع هایتوصیف و شگفت

 (.234: 4933رحیمیان، )« کندمی زندگی با وی و ماند

زبان و آهنگ داستان در راستای این نثر توصیفی . های دقیق متناسب استتوصیف آبادی، های نثر دولتاز دیگر جنبه

اول، انسجام میان آنها و تناسبشان با داستان؛ : انداند، از دو نظر قابل توجهتصویرهایی که در رمان به کار رفته». گیردقرار می

 (.  61: 4939عالئی، )« این تصویرها یکسره از طبیعت و روستا متأثرند. ندهدیگر، نشان دادن بافت ذهن نویس

 لذا .است هنرمندانه و ابداعی اش، نثریفکری و ادبی زبانی، مثبت هایشاخصه تعدد و تنوع دلیل به آبادیدولت نثر

 سبکی هایویژگی پیوندی، و انیواژگ دستوری، تناسبات رعایت با تا وی کوشیده .کرد انتخاب خاصی نام آن برای تواننمی

 هایواژه و قرینه بدون هایپیشوندی، حذف افعال و کلمات برخی وجود حال این با کند؛ تبیین قبولی قابل به شکل را خود

 نماند ناگفته .است ساخته مخدوش را متن با خواننده انس رشته و نثر کاسته زیبایی و طراوت از قدیمی، پیچیده و سنگین

 کمی وجوه و محسوس که ابعاد شده سبکی بروز موجب شمسی، پنجاه تا چهل دهه در نویسنده خاص هایکه دغدغه

 (.211-433: 4933نصر اصفهانی، )گاهی خشک در آورده است  و خاص ایگونه به را آن تشبیهات، و استعارات

توان بر این خصوصیت هم البته نمی .آبادی به استفاده از صورت کتابی و غیر شکسته زبان در صحبتها استاصرار دولت

در رمان کلیدر چون نویسنده قصد . ای به استفاده از زبان گفتاری شکسته ندارندبسیاری از نویسندگان عالقه. ایرادی وارد کرد

زبان دوره سامانیان و  –معرفی گویش اصیل یک منطقه محدود از ممکلت را دارد که گویش آنها با گویش فارسی کهن 

برای رعایت اصالت و برای افزودن بر اشتراکات،   قاعدتاً( 32-39: 4932شیری، )های شگفت آوری دارد ان همانندیغزنوی

یعنی آن . های آن منطقه، نداردای جز استفاده از زبان کتابی آن هم به صورتی گسترده و در دیالوگ بیشتر شخصیتچاره

نویسی دولت آبادی وارد است از این منظر و با این مالحظات داستان عیبی که از منظر شخصیت پردازی تا حدودی بر شیوه

رمان کلیدر هم مثل تاریخ بیهقی، ارزشهای زبانی بسیار شاخصی دارد که در هیچ . شودیک حسن بسیار بزرگ محسوب می

 .  توان مشابه آن را مشاهده کردمتن دیگری نمی
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دست داشته باشد که یکی کهنه و  در را اىواژه از شکل دو رگاهه که است آن آبادىدولت سبکى هاىویژگى از یکى

های مرده نیست، حتی گرایی محدود به احیای واژهمفهوم باستان». برددیگری جدید باشد، غالباً شکل کهن را به کار می

در جمله زیر، به  مثالً(. 23ص : 4931شفیعی کدکنی، . )«گرایی استتر یک کلمه، خود نوعی باستانانتخاب تلفظ قدیمی

 :را به کار می برد« تموز»صورت کهنتر آن؛ یعنی « تابستان»جای واژه 

 (.266ص : 4936کلیدر، . )ام که گوسفند این جور له بزند، سگ تشنه در گرمای تموزبه عمرم کم دیده

 ادوار در که هستند هاییاژهو های کهن،واژه از مقصود .ببخشد خود نثر به کالسیک اصالت نوعى خواهدمی کار این با او

 بندرت معاصر، نثر در که طوری به شد؛ کاسته آنها کاربرد میزان از به مرور و داشتند عام کاربردی نثر و نظم متون در پیشین

 .کار گرفت به خویش هاینوشته در و کرد بازسازی و احیا را آنها دوباره آبادیدولت و شوندگرفته می کار به

آبادی در رمان کلیدر دارد این است که، استفاده از دانای کل به عنوان حاضر شیری بر شیوه روایت دولتانتقادی که گل

ها و گفتگوها به همان زبان و تا هر کس و هر چیز در ذهن و عین، در خطور خاطره»و ناظر بر ذهن و عین آدمها در همه جا، 

 (.944:،4ج: 4933، گلشیری)« با همان وسعت دید و نظر دانای کل جلوه کند

-ارزش آبادیدولت. است اصلی جمله مهرة فعل زیرا دهد؛می نشان را نویسنده نویسندگی قدرت که است میدانی فعل،

 طوری به دارد، بسیط افعال کاربرد به خاصی توجه وی. آورددر می تصویر به هافعل با را خود کالم احساسی و عاطفی های

 یابد، از فعلهاینمی توانا تصویرسازی برای را بسیط فعل که آنجا تنها و دارد را کاربرد ترینکلیدر بیش در بسیط افعال که

 فعلهای تعداد بر شده، کاسته بسیط از افعال گذرد،می فارسی زبان عمر از چه هر. گیردمی بهره فعلی عبارتهای و مرکب

 الفغدن اندخسیدن، بوختن، توختن، چون بسیط افعال از بسیاری بر آنکه عالوه .شودمی افزوده قیدی گروههای و مرکب

 (.933-113ص: 2ج: 4933ناتل خانلری، )بین رفتند  از کامالً...و

 مخاطب زیرا کند،می ایجاد است، برجستگی گذشته زبان بر نویسنده تسلّط نشانۀ که امروز، نثر در قدیمی سادة فعلهای

 هایفعل از بیشتر آبادی،دولت .شودمی مواجه زبانی هنجارگریزی ت ستیزی وعاد ایگونه با افعال، این با برخورد اولین در

 : زیر افعال نظیر ندارند، چندانی کاربرد امروزه کرده که استفاده ایساده

 به .پاییدمی را زیور و مارال و رفتن بود نشسته همچنان شیرو. رفت او پی زیور چاالکی همان به و گرفت دوش بر 

 (44ص: 4936کلیدر،)اش به راه افتاد شانه به شانه و رساند زیور به را خود مارال که یدنرس قدم بیست

 کامالً شکلى به رسد،نظر می به اول وهله در آنچه رغم به و ساده نویسى به گرایش وجود با کلیدر داستانى نثر

 زبان به توجه خاصی آبادیدولت .تاس پذیرفته تأثیر متون کالسیک از زبان، حیث از چه و مضمون حیث از چه محسوس،

 که باری پر و غنی فرهنگ به او ارادت و عشق فارسی و زبان گذشتۀ آثار به او ویژة عنایت .است داشته گذشته استوار و فخیم

 به قدیمی، واژههای از او فراوان استفادة .است کرده کهن زبان عناصر از گاه بسیاری جلوه را نثرش است، زبان آن دوش بر

 در آن رد پای که به طوری است، بخشیده او نثر به گرایانهباستان فضایی کهن، هایواژه و قدیمی سادة و افعال پیشوندی ویژه

 (.94: 4934آرتا، . )شودمی دیده آثارش بیشتر

 های محلیواژه

 را جنوب لهجۀ بافت جمالتبلکه  نیستند، جنوبی واقع در محمود، داستانهای احمد در رفته بکار ناآشنای هایواژه تمام

-شده سپرده فراموشی به کشور دیگر مناطق در اما اند،مانده جنوب باقی در که دارند فارسی ریشۀ بیشتر هاواژه اینگونه .دارند

فارسی  لغت یعنی. جنوبی لفظ نه حاکم است رمان کل بر جنوبی ، ساخت«مدار صفر درجه»گلستان معتقد است در . اند

 در(. 93: 4939گلستان، )دارد، جنوبی است  تأثیر جمله کردن ادا شکل در که هم کنار در کلمات گرفتن قرار شکل است، اما

 در .سازدنمی وارد داستان درک به ایلطمه آنها معنی ندانستن پاگیر نیستند، یعنی و دست و مزاحم هاواژه اینگونه مجموع

 :است شده آورده ایران است، تمام به لقمتع برخی و جنوبی برخی که هااز واژه تعدادی ذیل

 نشپیل، رفتن، پینکی زنجموره، چاچولباز، شوور، ماسی، ری  مکینه، چول، سعف، چمچاره، تنکه، دنگال، داغمه، کلپتره،

 ....و عتابه ل نگوته، دشداشه، گ داغدار، گاسَم،
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 برجستگی« درخت انجیر معابد»و « رجهمدار صفر د»دو اثر  در مستقیم، هایقولنقل در جنوب مردم گفتار تأثیر

 . شودمی دیده آنها در جنوب لهجۀ بافت کارکرد از جدیدی و ویژگیهای دارد، خاصی

 : نمونه. شودادا می جنوبی لهجۀ با که قولهایینقل در مفعولی ی« را»نمای  نقش بجای کسره کاربرد

 (.14: 4، ج4931محمود، )« نکن تنگ خلقشِ سرصبحی»

 پویایی و حرکت کنندة نوعی القا ویژگی این .افعال است تعدد و جمالت کوتاهی محمود زبانی احمد ویژگی بارزترین

 در اما شوند، تألیف ضعف سبب توانندمی جمالت و کوتاهی هافعل انبوهی اگرچه .افتدمی اتفاق توصیف و تصویر در که است

 (436: 4933پیروز، . )کندمی بیان روشنتر را تاریک وایایز بلکه است، ضعف نکرده ایجاد تنها نه محمود آثار احمد

 فقط که جمالتی یعنی است؛ جمالت کوتاه کاربرد دید، توانمی فراوان آبادیدولت آثار در که نحوی هایویژگی از یکی

وی در (. 466ص  4934: داد)گویند می (paratactic)نوع جمالت منفصل  این به .اندیافته تشکیل سخن اصلی اجزای از

ها، صحنه ها و ظاهر و رفتار و درون کند و به توصیف مکانموقعیتهای مختلف از این جمالت کوتاه و پرشتاب استفاده می

 .های کلیدر می پردازد، بخصوص آنجا که از توصیفهای سورئالیستی استفاده می کندشخصیت

 روایت شیوه و زبان به، خود قبلی آثار در ونگوناگ بیانی سبکهای تجربه از پس محمود احمد که میرسد نظر به

 به بیانی شیوه این از و کرده تلفیق صرف روایت با او که است ابزاری گذشته به رجعت و تداعی .باشد یافته دست منسجمی

 با بقمنط کامالً شگرد این. است جسته بهره وقایع بر مجدّد تأکید و هاشخصیت معرفی برای کوتاه بسیار فواصل با کرّاتو

 و غیرضروری کامالً ٬موارد پارهای در ٬اما اوست؛ بیان سادگی و تیزبین چشمان و کنجکاو ذهن و اثر قهرمان شخصیت

 استفاده بر همچنان نویسنده .سازدمی ضعیف گزارش گرفتن پی در را خواننده مداومت تکراری جمالت و نمایدمی آزاردهنده

 جایجای در که طنزآلودی لحن .اوست ساده زبان و راوی شخصیت با مناسب کامالً بار این که ورزدمی تأکید کوتاه جمالت از

: 4931ا جاکیانس، ) است راوی آمیزشیطنت شخصیت با کامل تطابق در نیز و افزایدمی اثر شیرینی بر یابدمی ظهور مجال اثر

43.) 

ها، در کنار نمایش روحیه ها و آوارگیانیزده، وحشت و نابسامر ارائه تصویر کلی از شهرهای جنگاحمد محمود، د

متداول او سبک . گرایانه از تبعات جنگکه در تحلیل اجتماعی و نقد واقع سلحشوری و مقاومت، به همان میزان موفق است

: 4931ا جاکیانس، )گر است های ادبی در آثار و جلوهن ساده و روان و عاری از پیچیدگیها و زبادر معرفی تدریجی شخصیت

446.) 

 های دو نویسندهزنان در نوشته

موقعیت و . در رمان احمد محمود، زنان حضور عینی دارند، واقعاً با گوشت و پوست و خون، قابل حس و درک هستند

عمده زنان در آثار احمد محمود، زنان رنج و کار . کنندبه شدت در فضای ایرانی سیر می. فضای زندگی شان قابل فهم است

نویسنده در تصویر کردن دنیای فواحش و زنان تحت . گروهی هم مصرف کننده و غرقه در ناز و نعمت می باشند و. هستند

مرادش نبوده است بلکه در آن سن و شرایط ( اروتیک)ستم و آزار جنسی ناشی از فقر، به هیچ وجه قصد ایجا فضای شهوانی 

 (.21: 4934ترکمانی باراندوزی، . )ر کرده استتاریخی، بخشی از واقعیت زندگی و غرایز انسانی را تصوی

 کند می احساس خواننده که ایبه گونه ؛ کندمی استفاده شاعرانه زبان و سازوار وزن کالم، آهنگ از گاهی آبادی دولت

 و عشق حاالت غلبه به نویسنده .شود می مشاهده داستان از هایی در قسمت شعر به نثر تبدیل طنین .خواند می شعر

در  گاهی دچار وجد می شوم؛ در پیوند با تصویری که می بینیم و کامالً»: گوید می و کند می اشاره خود اکات شهودیادر

گویند شط حیات که به عبارتی این وجد است؛ از خود بیخود شدن است و در لغت عرفان بهش می. ارتباط با حرکت داستان

 (.432: 4931 چهلتن،)  «لبریز شدن ها: در معنای فارسی می شود

 جنبۀ اهمیت در .است نظر داشته فعل در گراییباستان به خود شعری زبان به بخشیدن تشخّص در دولت آبادی

 امکان چند هر ،هستند کهن ساختمان با فعلهایی فاقد که عبارتهایی:بگوییم که است کافی نکته همین فعل، گراییباستان
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 خواننده دیدگان در برابر را خود گراییباستان سیمای توانندمی ندرت به اما باشند، اربرخورد استواری و ساختار هاواژه از دارد

 (941: 4933علی پور، )بگذارند  تماشا به

 از شماری که است گرفته شکل مختلف عوامل و عناصر وسیلۀ به آبادی، دولت محمود اثر کلیدر، رمان متن موسیقیِ

 تنوع ها، جمله و ها واژه چینش در ها واج و هجاها تناسب رعایت ساخت، خوش تکلما گزینش :است چنین اختصار به آنها

 در روایت ریتم و بیان لحن در مداوم تغییر جمالت، ساختار و کلمات انتخاب در ها موقعیت از ثیرپذیری تأ ها، بندی جمله

 نگری جهان با روایت و نثر همسویی ادبی، وعن با مرتبط مالزمات رعایت بیان، هایشیوه ترکیب و توزیع در تنوع ها،فصل آغاز

 و ها تیپ با مضاعف هارمونی روایت، آهنگ با پیرنگ انواع مستقیم پیوند روایت، آهنگ با ایجازها و هااطناب همنوایی هنری،

 (93-33: 4931قهرمان شیری، ) متن موسیقی به دهیشکل در اصلی ارکان با فرعی اجزای هماهنگی نیز و طبقات،

ت آبادی در گفتگو با محمد علی و در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم در نوشته های پس از سلوچ و کلیدر از دول

زبان و شیوه کاربرد آن در اثر ادبی در نظر من چیزی مجرّد »: گویدهمان سبک و سیاق و زبان استفاده خواهید کرد یا نه؟ می

بنابراین اگر در آینده اثری در کار بیاید . های خود اثر استهنری الزامی ضرورت بلکه کاربرد زبان در هر اثر. و انتزاعی نیست

و . باشد[ مجموعه ای منسجم و هم سنخ]می باید زبانش هم فراخورد و مناسب دیگر عناصر و اجزاء آن، در مقام یک هماد 

نظرم می رسد که ظرف دیگر، زبان دیگر و  اما در این روزگار و مسائل آن به. هنوز نمی دانم که آن چه و چگونه خواهد بود

های انبوه و انباشته را در خود جای پرداخت دیگری باید در کار آید؛ ظرف و زبانی که بتواند بیان چکیده و پیچیده زندگی

 (.423-423: 4932محمد علی، )« .دهد

 گیرینتیجه

 به نیاز اثرپذیری و این اثرگذاری میزان تعیین اما بدیهی است؛ نویسندگان، امری سبک و زبان بر جغرافیا و محیط تأثیر

 موضوعات گزینش و بومی صبغۀ با آمیخته روان زبان گیری ازبهره زندگی و نوع و اقلیمی شرایط. دارد دقیق بررسی و مطالعه

 .است او خاص سبک پدیدآورندة زبانش، بر نویسنده هایو اندیشه تفکرات تأثیر و اجتماعی

 و مهاجرت مسئلۀ نفت، مسئلۀ. بزرگ است حوادث سرزمین محمود دید احمد در خوزستان به خصوص و جنوب

 این و است نویسنده توجه قابل مسائل از بزرگ نخلستانهای های پرآب،رودخانه کشاورزی، و صنعت خوزستان، مهاجرپذیری

 بلکه شود، خفه همانجا و بماند اقلیم بند در که نیست این معنیش است، گذرانده سرزمین این در را و نوجوانیش کودکی که

 .شد مملکتی جنوب، اقلیم از او

که  بود ایاو نویسنده .دارد را ایران جنوب لهجۀ صبغۀ خود با که هستیم مواجه نثری با احمد محمود هایداستان در

 سویی از .بردمی بهره آن از و شناختمی را بخوبی فارسی زبان زبانی هایظرفیت و مثلها اصطالحات، ترکیبات، مفردات،

 در بیشتر کاربرد این و است کرده استفاده نیز بالغی امکانات از بخوبی داستانهای خود، هایظرفیت به توجه با محمود

 .خوردمی بچشم او شاعرانۀ و نثر توصیفات

 روایت شیوه و انزب به، خود قبلی آثار در گوناگون بیانی هایسبک تجربه از پس محمود احمد که رسدمی نظر به

 به بیانی شیوه این از و کرده تلفیق صرف روایت با او که است ابزاری گذشته به رجعت و تداعی .باشد یافته دست منسجمی

 با منطبق کامالً شگرد این. است جسته بهره وقایع بر مجدّد تأکید و شخصیتها معرفی برای کوتاه بسیار فواصل با کرّاتو

 و غیرضروری کامالً موارد پارهای در اما اوست؛ بیان سادگی و تیزبین چشمان و کنجکاو نذه و اثر قهرمان شخصیت

 از استفاده بر همچنان نویسنده .سازدمی ضعیف گزارش پیگرفتن در را خواننده مداومت تکراری جمالت و نمایدمی آزاردهنده

 اثر جایجای در که طنزآلودی لحن .اوست ساده زبان و راوی شخصیت با مناسب کامالً بار این که ورزدمی تأکید کوتاه جمالت

 .است راوی آمیزشیطنت شخصیت با کامل تطابق در نیز و افزایدمی اثر شیرینی بر یابدمی ظهور مجال

 روستاهاى در مردم عامۀ شرح مشکالت است، معروف« روستایى رئالیسم»به  که آبادىدولت آثار اکثر اصلى موضوع

با این حال، دولت آبادی در . برانگیز کلیدر که قله دست نایافتنی در ادبیات معاصر ایران است رشک رمان نداست؛ مان خراسان
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کند که کارنامه فعالیت می« نو»ای از این رئالیسم روستایی دوری کرده و در نگارش رمان چند سال اخیر به طرز قابل مالحظه

 .موفقش، وجهه خاصی به او هدیه کرده است

 جنبۀ اهمیت در. است نظر داشته فعل در گرایی باستان به خود شعری زبان به بخشیدن تشخّص در آبادیدولت 

 دارد امکان چند هر هستند، کهن ساختمان با فعلهایی فاقد که عبارتهایی:بگوییم که است کافی نکته همین فعل، باستانگرایی

 به خواننده دیدگان در برابر را خود گرایی باستان سیمای میتوانند رتند به اما باشند، برخوردار استواری و ساختار هاواژه از

 بگذارند تماشا

نویسی به شیوه جدید در ایران دارد، بی اغراق جایگاهی که محمود دولت آبادی در عرصه صد ساله اول از داستان

 . و دسترس ناپذیر مشابهت بسیار به جایگاه فردوسی در کل ادبیات کهن دارد؛ جایگاهی متمایز، بی رقیب

بلکه کاربرد زبان در هر اثر هنری الزامی . زبان و شیوه کاربرد آن در اثر ادبی در نظر من چیزی مجرّد و انتزاعی نیست

بنابراین اگر در آینده اثری در کار بیاید می باید زبانش هم فراخورد و مناسب دیگر عناصر و اجزاء . ضرورتهای خود اثر است

اما در این . و هنوز نمی دانم که آن چه و چگونه خواهد بود. باشد[ مجموعه ای منسجم و هم سنخ]هماد  آن، در مقام یک

روزگار و مسائل آن به نظرم می رسد که ظرف دیگر، زبان دیگر و پرداخت دیگری باید در کار آید؛ ظرف و زبانی که بتواند 

 .ود جای دهدبیان چکیده و پیچیده زندگیهای انبوه و انباشته را در خ

 :منابع

، اندیشه های هستی شناسانه در رمان های سلوک دولت آبادی و مهمانی (4933)ابومحبوب، احمد؛ پناهی، شهرام  .4

 .44-23، صص 41خداحافظی میالن کوندرا، مطالعات ادبیات تطبیقی، سال چهارم، شماره 

 9، (26) 2، (23) 4، 43تان، شماره های ، مروری بر آثار احمد محمود، نامه فرهنگس(4931)اجاکیانس، آناهید  .2

(23) ،1 (23.) 

، تأثیر متون کهن بر نثر داستان دولت آبادی در (4934)آرتا، سید محمد؛ انصاری شفیع، حجت؛ شیری، قهرمان  .9

 .43-91، صص 4934رمان کلیدر، بهار ادب، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ر و عناصر، تهرانتعاریف، ابزا: داستان( 4961)ایرانی، ناصر  .1

، مهمترین وجوه سبک شناختی داستانهای احمد محمود، فصلنامه تخصصی  (4933)پیروز، غالمرضا، ملک، سروناز  .3

 .463-431، سال سوم، شماره چهارم، صص (بهار ادب)سبک شناسی نظم و نثر فارسی 

رمان احمد محمود، فصلنامه بهارستان  3بررسی شخصیت زنان در ( 4934)ترکمانی باراندوزی، کبیری، پوران  .6

 43سخن، سال هشتم، شماره 

 .چوبک: ، متن در غیاب استعاره، چاپ اول، رشت(4933)جهاندیده، سینا  .3

. چاپ سوم(. گفتگو با محمود دولت آبادی)، ما نیز مردمی هستیم (4931)چهلتن، امیر حسین و فریاد، فریدون  .3

 .ر چشمه و فرهنگ معاصرنش: تهران

 .، ما نیز مردمی هستیم، تهران، چشمه و فرهنگ معاصر(4931)چهلتن، امیرحسن، فریدون فریا  .3

، ویژگیهای زبان روایت در سه اثر محمود دولت آبادی، کاوشنامه، مجله (4936)حسین پور آالشتی، حسین  .41

 .493 -461، صص 36ابستان ، بهار و ت(41شماره )دانشکده ادبیات دانشگاه یزد، سال هشتم، 

(. 4933از مشروطیت تا سال )، نقد و بررسی داستان های نویسندگان معاصر جامعه گرا (4934)خوشکبار، حسین  .44

 .دادار: تهران

 .مروارید: ، فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران(4934)داد، سیما  .42

 (.اول نگاه)سفر، تهران، چاپ مکرر ( الف 4939)دولت آبادی، محمود  .49
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 های تأثیر تصوف بر عشق و عشاق در ادبیات فارسیبرخی نمونه

 رضائی حسین حسن

 آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی  دانش

 چکیده   

قبل از قرن ششم ظهور یافته بود، اما ورود و تأثیر آن بر ادبیات فارسی در حدود قرن ششم و با  عرفان و تصوف هر چند

برای . ترین تأثیرات تصوف را در غزل فارسی بعد از قرن ششم نشان دهداین مقاله بر آن است تا مهم. سنایی آغاز می شود

 دورة قبل از تصوف یا قبل از قرن ششم( الف: تقسیم شداین منظور غزل فارسی با توجه به ظهور تصوف، به دو دستۀ کلی 

دورة بعد از ظهور تصوف یا بعد از قرن ( ب. که عشق جسمانی در آن دوره غالب و شاعر شاخص آن فرخی سیستانی است

 نگاهیدر ادامه. ششم که مضامین عرفانی بر غزل تأثیر می گذارد و از شاعران شاخص آن مولوی، سعدی و حافظ هستند

اجتماعی قرن هفتم و تأثیر این تحوالت در جریان شعر عاشقانه شده، سپس نظرات  -ترین تحوالت سیاسیکوتاه به مهم

هایی از شعر او به خاطر پیشگامی سنایی، ابتدا مثال. مختلف در مورد تأثیر تصوف بر شعر عاشقانه فارسی بیان گردیده است

  .صوف بر غزل و شعر عاشقانه فارسی نشان داده شده استتترین تأثیرهای ذکر شده و در پایان مهم

 .تصوف، عشق، سنایی، روحانی و لطیف شدن عشق، حافظ، سعدی: ها کلیدواژه

 مقدمه

یعنی قرن سوم تا دورة مشروطه، به سبب راکد بودن جامعه و  توان شعر فارسی را از آغاز، با اندکی تسامح می

در این چند قرن، هیچ رویداد و حادثه سیاسی و . ، ادبیات کالسیک یا سنّتی نامیدهای آن نسبت به انسان و جهان دیدگاه

حملۀ مغول . اجتماعی ای، حتی حملۀ مغول، به اندازة تصوف در بینش شاعران و جامعه نسبت به عشق تأثیر نگذاشته است

ها اقوامی بیابانگرد بودند،  ون مغولهرچند در گسترش روحیۀ تصوف و تشدید گرایش ایرانیان به انزوا م ثّر بود، امّا چ

و فرهنگ ایرانیان تأثیر چندانی بگذارند؛ از این رو، حمله مغول بیشتر در ساختار سیاسی جامعه ایران   نتوانستند بر اندیشه

غزل  و موجب از بین رفتن ساختار دربارها و پادشاهی شد؛ در نتیجۀ این امر، قالب قصیده از رواج افتاد و( 4)تاثیر نهاد

نسبت به ( دوره رواج تصوف در غزل)این تغییر قالب شعر، با دیدگاه های متفاوت قبل و بعد از قرن ششم. جایگزین آن شد

دانست و به عشق و معشوق به عنوان  عشق تناسب داشت؛ در دورة فرخی سیستانی، عاشق، ممدوح را مهمتر از معشوق می

آورد و تنها  را همۀ عشق به حساب می( طلبی میل جنسی و لذت)، یک جزء عشقبه عبارت دیگر. کرد وسیلۀ کامیابی نگاه می

داد و در بخش بزرگی از قصیده به ستایش ممدوح می پرداخت، اما بعد از  را به بیان آن اختصاص می( تغزّل)=یک جزءِ قصیده

به دلیل . گردد و روانی آن توجّه می شود و بیشتر به جنبۀ معنوی قرن ششم، توجّه به حالت جسمی عشق تقریباً فرونهاده می

شاعر این . اهمیت یافتن معشوق و تغییر دیدگاه به عشق، غزل، که قالب مستقلی بود، برای بیان عاطفه عشق رواج می یابد

با  تغزّل. نبود...ای برای مدح پادشاه، گرفتن صله و مانند دورة قبل، شعر وی وسیله سرود، و دوره به خاطر خود معشوق غزل می

بود، نمی توانست با دربار ارتباط داشته  فرهنگی دوره اول بیشتر تناسب داشت، زیرا شاعر اگر مدّاح نمی –ساختار اجتماعی

باشد و اسباب عیش و عشق فراهم سازد، امّا در دورة دوم چون دربار و پادشاهی نبود، قصیده از رونق افتاد و تغزّل آن در 

بدین سان می توان . رفت یات یافت، قالبی که غالبا برای بیان احساس عشق به کار میتجدید ح(غزل)=شکل قالب مستقلی

قرن هفتم را، که دورة رواج عرفان و تصوف در ادبیات و خصوصا غزل فارسی است، به عنوان مبنای تحوّل کیفی و مرزبندی 

 .زمانی دو نگاه متفاوت به عشق قرار داد

معنویت و لطافت . می رسد ارسی شده بود، در زمان عطار، مولوی و حافظ به اوج خود تصوف که به وسیلۀ سنایی وارد شعر ف

این تأثیر تا آن حدّ است که برخی آن را . گمان متأثّر از عرفان و تصوف بوده است غزل فارسی، بعد از قرن ششم، بی

یده تا شاعران به اشعار خود، که قبالً در دانند که در شعر فارسی ایجاد شده و موجب گرد می« ترین و مهمترین تحوّلی عمیق»

به نظر شبلی ( ذیل عشق: 2فرهنگنامه ادب فارسی، ج .)رفت،  معانی رمزی و عرفانی بدهند به کار می...مدح پادشاهان و

و بوس و کنار »مانند « خاطرات و خیاالت برخالف پاکیزگی و طهارت یا تهذیب و متانت»نعمانی نیز از آنجا که در تصوف از 
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کمال شاعری عشقیه، چون موقوف بر »رود، زیرا موضوع عشق صوفیانه، عشق حقیقی است و  هیچ سخنی نمی« ...آغوش و

ها کم است، لذا هیچ زبانی در شاعری عشقیه  عشق حقیقی است، که اختصاص به تصوف دارد و این شاعر تصوف در سایر زبان

از همین رو، هنگامی که تغزّل به اوج خود رسیده (. 31-39: 1، ج 4969شبلی نعمانی، )«تواند با فارسی همسری نماید نمی

شعر عاشقانه فارسی رسید و دریایی از مضامین و معانی « دادِ»نداشت، تصوف بسیار به هنگام به « یی دیگر حرف تازه»بود و 

به غزل فارسی اعطا کرد، موجب   عالوه بر این به سبب پاکی زبانی که تصوف(2()36: 4939شمیسا، .)گوناگون را به آن بخشید

اگر جریان عاشقانه سرایی ای که فرخی . نجات غزل از افتادن به دام پورنوگرافی صرف یا شرح خالص اعمال جنسی گشت

سیستانی در حدود نیمی از  تغزل های خود بدان شیوه بود، رشد و ادامه پیدا میکرد، قطعا امروزه از داشتن بسیاری از غزل 

 .محروم بودیم و در عوض انبوهی از گزارش های اعمال جنسی داشتیم... ناب حافظ و سعدی و های لطیف و

آنچنانکه  -البته منظور از عرفانی یا روحانی شدن شعر عاشقانه، ورود اصطالحات و الفاظ خشک عرفانی در شعر یا نثر

یان انسان و خداوند نیست، بلکه منظور معنویت، لطافت یا رابطه صرفاً عابدانه م -گردد مشاهده می... در آثار جامی، ابن عربی و

نمونه چنین تجربه موفقی را .  کند آراید و بیان می انگیزی لطیفی است که شاعر معنی و مضمون عاشقانه را با آن می و خیال

ه به تصوف توان دید، زیرا برخالف دیگر شعرا، توجّ در غزل شاعران شاخص این دوره همچون سعدی، مولوی و حافظ می

نشیند  موجب نشده تا حافظ از عشق به خوبان زمینی غافل شود یا آن را انکار کند، بلکه اگر حافظ زمانی با مالیک آسمان می

دهد و نه تنها  در می« صالی عشق»حضور دارد، در آن جا « شهر ظریفان»زند، جایی دیگر، در  می« باده مستانه»و با آنها 

دعوت « ای چند پری زاده عیش با آدمی»پرورانند به  زاهدانی را که سودای بهشت و حور در سر می مردمان عامّه، بلکه حتّی

ای که حمله مغول از یک سو و رواج تصوف از سوی دیگر، زمینه را برای  سعدی هم در زمانه( 221: 4933حافظ، . )کند می

یکسره به عشق عرفانی روی نیاورده و جنبه جسمانی  پرداختن به اشعار عرفانی صرف مهیا کرده بود، تعادل را حفظ کرده،

بیند و به تناسب و ضرورت،  او نیز به مانند حافظ انسان را دارای دو بعد روحانی و جسمانی می. عشق را نکوهش نکرده است

 .راند در غزل های خویش از این نیازها سخن می

ت، اما از عشق جسمانی نیز می توان نشانه هایی دید، از سوی دیگر هر چند بعد از قرن ششم غلبه با عشق عرفانی اس

بلکه می توان گفت به دلیل غالب بودن جریان تصوف و عرفان در شعر فارسی، بیان و بروز عشق های واقعی و جسمانی، غالبا 

ته شده تصوف، عشق عرفانی و عشق جسمانی مطالب جداگانه و زیادی نوش در مورد. در شکل و فرم عشق عرفانی بوده است

است و اصوال جریان تصوف را مخصوصا در غزل معادل عشق عرفانی در نظر میگیرند، اما در مورد اینکه تصوف و عرفان چه 

بدین سبب برای  .تاثیراتی بر جریان عشق ورزی یا عشق جسمانی در فرهنگ و ادبیات ایران نهاده است، کمتر بحث شده است

دوره قبل از تصوف یا قبل از قرن ششم که ( 4: فارسی به دو دسته کلی تقسیم نمودیمنشان دادن تاثیر تصوف، شعر عاشقانه 

دوره بعد از قرن ششم یا بعد از ( 2. فرخی سیستانی نماینده و شاعر شاخص این دوره است. نگاه به عشق کامال جسمانیست

م و با سنایی وارد غزل فارسی می از آنجا که تصوف از قرن شش. ظهور تصوف که  سعدی و حافظ از شاعران شاخص آنند

شود، ابتدا به طور گذرا، نمونه هایی از تاثیرات تصوف بر غزل عاشقانه سنایی و انتقادهای او از دیدگاه های عاشقانه دورة 

سپس مهمترین تاثیرات  تصوف را در غزل و شعر عاشقانه فارسی بررسی می . را ذکر می کنیم( دورة فرخی سیستانی)=قبل

 .نماییم

 پیشگامی سنایی

توان نمونه های زیادی یافت که به تأثیر از تصوف،  اگرچه سنایی به عاشقانه گویی معروف نیست، امّا در اشعار او می 

توان جزء اوّلین شاعران  از این رو در زمینه تعالی بخشیدن به عشق و عشاق، سنایی را می .دارای دیدگاهای تازه در عشق است

های عاشقانۀ دورة  ورزی و اندیشه بر شیوه عشق« انتقادی غیر مستقیم»آورد و برخی از اشعار او را  زبان فارسی به حساب

آورد یا به کسانی مانند  گویی سنایی احوال فرخی سیستانی را در مطالعه می(. 916: 4962سنایی، )فرخی سیستانی دانست

دید و  شق میوق بودند؛ وی طریقت آنان را به دور از عخورد که مدام در پی تجدید عیش و معش فرخی در دوره خویش برمی

 :می گفت «انهرجایی»خطاب به این 
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 آنکه یک ساعت دل آورد و ببرد و بازداد

 

 بر حقیقت دان که او در عشق هرجائی بود 

 (332: همان)                               

کرد،  میل جنسی و لذت جویی به عشق نگاه می در عشق شادکام و توأم با وصال دورة قبل، عاشق چون به چشم 

همیشه در پی وصال بود، امّا سنایی، برای تداوم عشق، از وصل گریزان است، از این رو، فراق برای وی همپایه وصال لذت 

 :بخش است

 یکزمان از رنج هجرانش دلم خالی مباد

 

 کو مرا جز وصل او راحت فزائی دیگر است 

 (341: 4962سنایی، )                          

 :گردد و موجب زوال عشق تلقی می« خبری عاشق بی»وصال نه تنها هدف نهایی عشق نیست، بلکه نشان 

 خبریست وصال جستن عاشق نشان بی

 

 که تیره روز همه عاشقان وصال کند      

 (361: 4962سنایی، )                       

شد تا عاشق، آنگاه که به معشوق نیاز داشت، متواضع باشد و بعد از رفع  جب میطلبی جنسی مو اگر در دورة قبل، لذت

نیاز خود، اندیشۀ عشق و معشوق را فراموش کند، در این دوره عاشق، در همه حال، بسان عبد در برابر معبود، در برابر 

 :معشوق، فروتن و خاکسار است

 ست بر یک حال مرا هوای تو غالب شده

 

 (9)کم شد نه از وفا افزود نه از جفای تو 

 (363: همان)                            

« صبر کردن»های خود، عجول نیست، بلکه فرهنگ  انسان این دوره دیگر به مانند دورة اول در ارضا نیازها و خواسته

کند،  به صبر و ریاضت میکه توصیه ،تأثیر از تصوف در برابر تمنیات جسمانی را در خود ایجاد کرده است؛ فرهنگی که بی

 :نیست

 گیر ای سنایی در فراقش صابری را پیشه

 

 جز صبوری کردن اندر عاشقی تدبیر چیست 

 (321: همان)                                

ها و عالئق  بود و عاشق، تنها به برآوردن خواست« بلعنده»یا به تعبیری « عشقی گیرنده»برخالف عشق دورة قبل که 

آن بود، عشق در دورة دوم « عشّاق و عشق»های اصلی  یکی از ویژگی« روحیه خودخواهی»توجه می کرد، از این رو، خود 

یا « دیگری»محوریّت داشت، در عصر سنایی، محوریّت با « خود»است؛ بنابراین، اگر در عشق دوره قبل « ایثارگر و بخشنده»

 :است« خودی بی»

  رهیست عشق کشیده میان درد و دری

 

 خودی مثال کند طلب در او صفت بی 

 (361: همان)                             

به . غیر از سنایی در دیگر آثار متقدم عرفانی نیز، می توان نشانه هایی از انتقاد به عشق ورزی عشق دوره اول یافت

شق عرفانی است، چنین انتقادهایی را نیز در کتاب سوانح العشاق، که موضوع آن ع( 132-321)مانند سنایی، احمد غزالی

مهمترین انتقاد احمد غزّالی به عشق . دورة فرخی سیستانی وارد می کند« برخوردار»و « اشرافی»آشکارا و ناآشکار به عشق 

های دورة فرخی اینست که چون عاشقان آن دوره ثروت و مکنت زیادی داشتند، بدون طی مراحل الزم، به وصال  معشوق 

سلطان محمود با نمک »غزّالی برای تأیید مدّعای خود داستان . د، بنابراین درک درست و کاملی از عشق نداشتندرسیدن می

رسد آن مرد را به دربار  چون این خبر به گوش سلطان می. کند مرد نمک فروشی ادعای عشق ایاز می. کند را نقل می« فروش

شما را ساز وصال هست »: گوید نمک فروش در پاسخ به محمود می. کند خواند و از آنچه شنیده، بر وی عتاب و خطاب می می

کند، امّا آوردن این  اگرچه  غزّالی این سخن را از زبان نمک فروش نقل می (91-99:  4933غزّالی، )« .امّا ساز عشق نیست

باشد، که پایگاه و درجه عشق را  تواند داللتی قوی بر اعتراض او به عشاق اشرافی دورة فرخی سیستانی حکایت در کتاب او می

 .نامیدند را عشق می« عیش»ترین حد خود رسانده بودند و  تا پایین
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عالوه بر نکات باال، موارد زیر را هم می توان به عنوان مهمترین تاثیر های تصوف در غزل و شعر عاشقانۀ فارسی در 

 .نظر گرفت

 تغییر نگاه به انسان و تأثیر آن در عشق( الف

دوره قبل انسان را . دهد، تحوّل نگرش به انسان است ز مهمترین تغییراتی که بعد از قرن ششم در عشق روی مییکی ا

تمام تالش عاشق دوره اول این بود که کام خود از می . شد دید و به روح، چندان اعتباری قائل نمی بیشتر در جسم خالصه می

ة قبل، همین دنیای فانی بود، امّا در دورة دوم گویی در واکنش به در حقیقت، بهشت در نظر عاشق دور. و معشوق بگیرد

انگاشت، به روح و روان توجّه بیشتری شد، درنتیجه بعد روحانی و معنوی  دیدگاه افراطی دورة اول، که انسان را فقط جسم می

هم می توان « یابی کم»ه فرضیۀ  معروف ب( Inglehart)این واکنش را با فرضیۀ اینگهارت. عشق بیشتر مورد توجّه قرار گرفت

های فرد بازتاب  اولویت»طبق این فرضیه . اینگهارت این فرضیه را در مورد علل شکاف نسلی بیان کرده است. تطبیق داد

شود که عرضه آنها نسبتاً کم  ها را برای آن چیزهایی قایل می شخص بیشترین ارزش. اقتصادی وی است –محیط اجتماعی 

توان گفت علت گرایش شاعران دوره دوم به عشق عرفانی، افراط  با توجّه به این فرضیه می(. 61: 4939معیدفر، )« است

گویی، آسمانی و خیالی کردن معشوق و . شاعران دورة فرخی سیستانی در عشق جسمانی و پرداختن به تمنیّات جسم بود

روحانی و آرمانی کردن انسان، مخصوصاً در مورد . قبل عشق در این دوره واکنشی بود به زمینی بودن بیش از حد آن در دورة

کند او را در هیأت و مقام انسان کامل  معشوق شدت بیشتری داشت، زیرا توصیف هایی که شعر این دوره از معشوق ترسیم می

حضوری جاویدتر  اگر معشوق دوره اول جایگزین داشت، معشوق این دوره. گون بدو ارزانی می دارد دهد و مقامی الهه  قرار می

 :تر از آفتاب، در دل و زندگی عاشق دارد و ثابت

 تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد      دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی           

 (616: سعدی)

فروتن است  برخالف دورة قبل، عاشق این دوره. تغییر در جایگاه عشاق عشق را به جایگاه واقعی خود نزدیک می سازد

ورزی بود، در این دوره اخالص و پاکبازی ضرورت  اگر در دورة قبل اشرافیت یا تنعّم الزمه عشق. و معشوق صاحب اختیار او

 :نهد یابد، به همین سبب معشوق، عاشق صادق مفلس را بر پادشاهان هوس پیشه ترجیح می می

 قدری نبود ملوک را در بر ما

 سر ما ای خواجه نداری تا با خودی 

 

 جز عاشق مسکین نبود در خور ما 

 کاین بر سر افسران بود افسر ما

 (31: 4933غزّالی،)                       

مگس قندپرست، سگ درگاه »رسد که عاشق خود را همچون فروتنی و تواضع عاشق در برابر معشوق گاه تا آن حد می

 : انگارد نامد و ناچیز می می« ...معشوق و

 یاران غار مشتغلی دوستکام ای که به

 

 ای بر در است چون سگ اصحاب غار غمزده 

 (343: سعدی)                                  

 :نهد،  بلکه تنها نزد معشوق خاکسار است البته این عاشق خاکسار سر بر آستان هر کسی فرو نمی       

 من که سر در نیاورم به دو کون    

 

 ت اوستگردنم زیر بار من 

 (443: همان)                      
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 ترجیح فراق بر وصال و علل آن( ب

 چه» است مهم بسیار آروز آن یافتن ارزش در آن، به رسیدن و آرزو ایجاد میان فاصلۀ یا فراق پروست، مارسل گفته به

 نظرمان به کردنش دنبال دوباره زمانی اتنه و شود می مهم برایمان دوباره نیابد تحقق شود می[ آرزویی] که بینیم می همینکه

 مورد در بیشتر برد، می سر به هجران در کسی که اغلب(. 413: 4933 پروست،)«رسیم می آن به مطمئنیم که آید می بیهوده

 حضور و بودن الوصول تنعّم، سهل از برخورداری دلیل به عاشق قبل، دورة در .نماید تخیّل و فکر معشوق اخالق و روحیّات

 تحت را او« دل» تنها عشق،؛ کرد نمی فکر معشوق به خویش ضمیر و ذهن و در شد نمی فراق دچار معموالً معشوق ائمید

 با و شود گرفته فرخی دیوان در« جان و دل» کلمۀ بسامد از آماری اگر. کرد نمی نفوذ او روان به و داد می قرار خویش تأثیر

 از شِکوه فرخی در اگر زیرا برد، خواهیم پی عشق در آنها بینش تفاوت به گردد، مقایسه حافظ یا سعدی دیوان در آن، میزان

 :است« دل»
 ای دل ز تو بیزارم و از خصم نه بیزار

 

 کز خصم به آزار نیم و ز تو به آزار 

 (463:فرخی سیستانی)               

 :سوز عشق است« جان»در عشّاق این دوره شکوه از دردِ 

 به خدای سپارمتای غایب از نظر 

 

 و به دل دوست دارمت جانم بسوختی 

 (493: حافظ)                            

 پاشنۀ زودرس وصال دانند می چون دوره این عشّاق امّا میشد، میسر زودرس وصال با امر این وبود  شاد دل پی در فرخی

 :گریزند می آن از است، عشق آشیل

 نکایم از آ ما قیمت وصال ندانسته

 

 این دولت وصال به ما ناگهان رسید 

 (232: 4993: نظامی)                    

نهاد، عاشقان این دوره، به تأثیر از  نالید و وصال را بیش از فراق ارج می برخالف دورة قبل، که عاشق از رنج هجران می

دانند و همچون سمنون  می« ی از خدا به دعا خواستهدولت»دارند؛ بلکه آن را  های راه عشق را نه تنها ناپسند نمی عرفان، رنج

ای دعوی محبت نکند چون بال بیند،  تا هر سفله»: که در پاسخ مریدانش در سبب مقرون بودن محبت با بال می گفت -محبّ

می درد و رنج فراق را به عنوان معیار و محکی برای سنجش عشق تلقی  -(349: 2393عطار نیشابوری، )« .به هزیمت شود

بخشد، خواستنی و  بنابراین رنج فراق از آنجا که وجود عاشق را تعالی می.  کنند، محکی که خامان را از پختگان جدا می سازد

 : مطلوب است

 های عشق      آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی               

 (349: 4934صائب، )

شود تا نویسندگان دورة دوم، در واکنش به چنین امری، عشق  عشوق و وصال وی در دورة اول موجب میالوصول بودن م سهل

غزّالی در جای دیگری از سوانح العشاق خود، عشق را با . تعریف کنند و بر فراق بیش از وصال ارزش نهند« عدم وصال»را به 

 :داند و از آن حال قوت خورد آن نه حقیقت عشق بودآنکه وصال فرا هم رسیدن »: گوید داند و می وصال متفاوت می

 بد عهدم و با عشق توام نیست نفس

 خواهی به وصال کوش خواهی به فراق

 

 گر هرگز گویمت که فریادم رس 

 من فارغم از هر دو مرا عشق تو بس

 (3: همان)                             

ارزشمند محسوب گردد و عاشق، در هجران نیز، مانند وصال  شود تا فراق هم، مانند وصال این دیدگاه موجب می

 :عشق بورزد

 گیریم گر چه دوریم به یاد تو قدح می

 

 بعد منزل نبود در سفر روحانی 

 (932: حافظ)                              
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داد، و حتّی  فرخی سیستانی با ارضا کردن میل جنسی خود، عالقه و هیجان خود را نسبت به معشوق از دست می

او را از خانه به در کند، امّا از آنجا که در عرفان، وصال به معشوق حقیقی، بعد از یک عمر فراق، نه « به ستم»ممکن بود به 

انگیز نیست، بلکه عاشق از اتّحاد خود با معشوق، مانند ماهی از خشک به دریا افتاده، احساس زندگی و شادابی  تنها مالل

آنها را زیادت « آتش شوق»دهد، بلکه مانند هیزم  و در این دوره نیز، وصال عشّاق، به عشق آنها پایان نمیکند، از این ر می

ورزی هست  ورزی نبود، امّا در دوره دوم عشق توان گفت در دورة اول وصال بود و عشق به سخن دیگر می( 29: همان)کند  می

شق این دوره در پی آن است تا از انسان معمولی انسانی کامل ع. و وصال نیست یا اگر هست بسیار کمیاب و نادر است

، این امر در فراق، که با تأمّل و خاموشی توأم است، بیشتر (رساندن سالک مبتدی به مقام انسان کامل در عرفان)= بسازد

آن است تا با انتخاب  سعی عشّاق این دوره بر. میسّر می باشد تا در وصال؛ به همین سبب زمان وصال در این دوره کوتاهست

کرده و به عشق تبدیل کنند؛ امری « پاالیش»فراق اختیاری و به تأخیر انداختن ارضای میل جنسی، این میل را به گفته فروید

نامید؛ « عشق به عشق»توان این دوره را دورة  لذا می. شد که در دورة فرخی به دلیل فرصت نیافتن در همان نطفه خفه می

کند و حضور یا غیبت معشوق  مانند مجنون، همیشه، معشوق را غایب از نظر، امّا حاضر در درون تصوّر میعاشق این دوره 

 : تأثیری در افزودن یا کاستن عشق او ندارد

 نه از عاشقی آگهم نه ز عشق

 

 یار نه از خویشتن آگهم نه ز 

 (12: 4933غزالی، )                    

 از تأثیرپذیری دلیل به خود، خاص فرهنگی و اجتماعی دالیل بر عالوه دوره، این در صالو به نسبت فراق یافتن اهمیت 

. شود می یاد نیز« مهین دوست و اکبر معشوق» عنوان به او از که است خداوند عرفان در حقیقی معشوق. است هم عرفان

 برخالف. برسد فرا مرگ تا است ابدی فراق در همیشه بنابراین، یابد، دست خداوند وصال به تواند نمی جهان این در انسان

 پی و معشوق به اشتیاق موجب فراق دوره، این در شد، می لذّت اتمام و معشوق از دوری موجب مرگ و فراق که قبل دوره

 .گردد می تلقّی یکدیگر به عشّاق مجدد پیوند سبب هم مرگ و او وصال ارزش به بردن
 («آن»)= درون توجّه به زیبایی اخالق یا زیبایی  (ج

هجران و فراق اگرچه ناخوشایند است، امّا رنج و اندوه آن عشق را، از میل جنسی صرف دور کرده، به عشق کامل نزدیک 

. پذیر ظاهر معشوق عبور کند و به کماالت اخالقی و منش او توجّه نماید دهد تا از زیبایی زوال گرداند و به عاشق فرصت می می

عاشق این دوره در برابر . شود الف دورة قبل، اخالق معشوق، ارزشمندتر از زیبایی ظاهری وی میدر شعر این دوره، برخ

بیند،  نمی« لطف طبع و خوبی اخالق»کند و چون درآنان  داری می برند، خویشتن مجلس که دل و دین می« حسن مهرویان»

برد و  شد، او را تا عرش باال می دچار هیجان میحال آنکه عاشق دوره قبل با دیدن معشوق، . نماید نظر می از آنان صرف

عاشق این دوره، اما عالوه بر . گفت کرد و حتّی او را هجو می گشت، از وی اعراض می ستود، امّا چون با وی بیشتر آشنا می می

 :وجّه داردشود، ت یاد می... و« شیرینی»، «نمک»زیبایی ظاهر، به زیبایی باطن، که از آن با نام های مختلفی مانند 

 نمکبندد فلک کس را نبودست این  تا نقش می

 

 ماهی ندانم یا ملک فرزند آدم یا پری 

 (642: سعدی)                             

را به عنوان وجه تمایزی میان « آن»توان  در حقیقت می. شود نیز یاد می« آن»از این زیبایی باطنی معشوق با لفظ 

شود تا مراحل عشق در این  سبب می« آن»توجّه به . آلود در نظر گرفت ق صرفاً جسمانی و هوسعشق انسانی و پاک با عش

ای است که معشوق آن را به خاطر دارا بودن کماالت اخالقی و معنوی، به دست  زیبایی« آن». دوره، بیشتر از دورة اول باشد

آراسته « آن»عدة کمی از معشوقان ممکن است به این اند،  آورده و برخالف زیبایی ظاهر که همه معشوقان به آن آراسته

 :باشند

 طلب ار حسن شناسی ای دل« آن»از بتان 

 

 کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود 

 (433: حافظ)                             
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 نشان آدمیّت: عشق( ح

ن ارزشی است که انسان بودن به میزان بهره مندی عشق در این دوره نه تنها راهنمای رسیدن به کمال است، بلکه دارای چنا

در چنین دیدگاهی عشق گاه چنان ضرورت و اهمیتی در زندگی انسان می یابد که  حتّی اگر . گردد انسان از عشق تعریف می

 :باشد، الزم است« گربه»این عشقبازی با 

 اگر خود عشق هیچ افسون نداند

 مشو چون خر به خورد و خواب خرسند

 شق  گربه  گر   خود    چیر   باشیبه  ع

 

 نه از سودای خویشت وارهاند 

 اگر خود گربه باشد دل درو بند

 از آن بهتر که با خود شیر باشی

 (99: 4933نظامی، )                      

ره، انسان فردی شود، در دیدگاه شاعران این دو نامیده می« حیوان متفکر یا سخنگو»اگر در دیدگاه حکما و فالسفه انسان 

شایستگی قبول امانت « دانست فرشته چون عشق نمی»همانگونه که در عرفان . است که توانایی عشق ورزیدن داشته باشد

از . الهی را نیافت، در این دوره نیز انسان بی ذوق و بی بهره از عشق کژ طبع جانوری است که هنری غیر از خور و خواب ندارد

 :ایز انسان با حیوان استاین رو عشق تنها وجه تم

 عشق آدمیت است گر این ذوق در تو نیست

 

 همشرکتی به خوردن و خفتن دواب را 

 (141: سعدی)                           

 :گان از آن نیستند مگر صورت بر دیواری بهره و چون عشق نشان انسان است، بی

 من چاکر آنم که دلی برباید

 ق کسیستآنکس که نه عاشق و نه معشو

 

 یا دل به کس دهد که جان آساید 

 در ملک خدای اگر نباشد شاید

 (639: همان)                             

نیست، بلکه نشانۀ ... در چنین طریقی تکامل انسان و کمال او به سن و سال، تحصیل علوم، ازدواج، کسب مال و جاه و

االن : چنانکه چون پسر لقمان عاشق شد پدرش را خبر کردند گفت»ق است انسانیت و تکامل انسان سر نهادن بر آستانه عش

 (419: 4932زنگی بخاری، )« تمّ فی االنسانیه

به « عیب»عشق جسمانی را نوعی ... ای که عامّه مردم و عده زیادی از زاهدان، فقها و بدین سان تصوف موجب شد در دوره

گویی، در نظر اینان، . عشق زمینی را شرط ورود سالک به حلقۀ خود قرار دهندآوردند، برخی از عرفا، داشتن تجربه  حساب می

 :شد عشق به خوبان زمینی نشانۀ استعداد و آمادگی عشق به معشوق حقیقی تلقی می

 عاشقی گر زین سر و گر زان سر است                    عاقبت ما را بدان سو رهبر است

 (41: 4، ج 4933مولوی، )

خویش می گشت و پیر و مرشد « گمشده»ای که دنبال «خر گمشده»در مورد فردِ  تحفه االسرارهم در  حکایت جامی

را بجای آن چهاپا بدو نشان می دهد،  نمونه ای از اهمیت عشق در نظر برخی « بیخبر از عشق خود»مجلسی یکی از مریدان 

 (333:4993جامی،.)از عرفا است

 شقانهعا خیاالت و مضامین شدن پیچیده( د

-31: 2شبلی نعمانی، ج )عشق را « آمیزی رنگ»سلسله مرتبه شدن عشق و پیچیدگی آن  یا به تعبیر  شبلی نعمانی 

پیچیده شدن عشق، عالوه بر تأثیر پذیری از . توان مشاهده کرد ، هم در بیان و هم در مضمون شعر این دوره می(5) (.39

در جریان تاریخ به تدریج و به نسبت دگرگون شدن انسان، عشق »است که عرفان،  ناشی از این اصل کلی روانشناسی نیز 

با مقایسۀ زبان و مضمون شعر بعد از قرن (. 91: 4963لپ، )«تر و مهمتر شده است تر و نقش مسأله روانی آن سنگین پیچیده

ات محسوس به معقول تبدیل بعد از قرن ششم، تشبیه. ششم با قبل از آن، می توان این تفاوت و پیچیدگی را مشاهده کرد

اگر در دورة فرخی سیستانی عشق دو ( 233: 4939شمیسا، .)گردد شود و در نهایت، استعاره و سپس نماد جایگزین آن می می

، در این دوره، مراحل دیگری مانند تخیّل کردن، اتّحاد (ارضاء میل)وصال زودرس( 2تحریک میل ( 4: مرحله بیشتر نداشت
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نزدیک « طریقت»این مراحل عشق را مانند عرفان به یک مکتب و . شود به عشق افزوده می...  در معشوق و عشّاق، حیرت، فنا

گنجید که با محبوب غایب  باخت و در تخیّل او نمی به عنوان نمونه، عاشق دوره اول با معشوقِ حاضر عشق می. کند و مانند می

ورزد، عاشق با  عشق می«آشکار صنعت پنهان»، که در آن انسان با خدای ورزی کند، امّا در این دوره گویا به تبع عرفان عشق

 :بازد معشوق غایب خود حاضرانه عشق می

 سعدیا با یار عشق آسان بود

 

 عشق باز اکنون که یار از دست رفت 

 (164: سعدی)                           

 انسان انگاری یا عشق بازی با  موجودات و عناصر طبیعت

موجودات و عناصر بی جان طبیعت یکی از موضوعاتیست که در شعر عاشقانه بعد از   انگاری و عشق بازی  با انسان

این موضوع را می توان یکی از زیر مجموعه های پیچیده شدن مضمون و خیاالت عاشقانه در . قرن هفتم زیاد مشاهده میشود

در هندوستان، »: گوید های غزل عاشقانه فارسی می ن یکی از ویژگیشبلی نعمانی در مورد علت این پدیده، به عنوا .نظر گرفت

کنید که ایران دامنه آن را تا چه  پندارند، ولی شما ذیالً تماشا می عرب و دیگر ممالک برخی از چیزها را بر همدیگر عاشق می

آری این همان تخیّل ... و بلبل و ذره و آفتاب، کاه و کهربا، سمندر و آتش، سرو و قمری، گل: درجه بسط و تعمیم داده است

در دورة دوم از  ( 434: 1شبلی نعمانی، ج )«آید جذبه محبت است که خود چون عاشق است تمام عالم عاشق زار به نظر می

آنجا که عشق به روان و جان عاشق نفوذ کرده، او را از خود و نفس خویش پرداخته و کل وجود وی را لبریز از مهر و محبت 

جان، جانوران و گیاهان  کند، بلکه در اشیاء بی عاشق نه تنها با معشوق و خیال او عشق بازی می. ق گردانده استبه معشو

بیند و همانگونه که به  مانند بلبل، قمری، گل، پروانه، شمع، سگ کوی یار، حتّی خانه و خاک در معشوق، نشان او را می

 :بازد معشوق عشق می ورزد به آنها هم عشق می

 نمود ی نگار در نظرم جلوه میرو

 

 زدم وز دور بوسه بر رخ مهتاب می 

 (233: همان)                            

نیز مانند معشوق سرکش است و ممکن است نامحرمان گذری را « دیوار خانه معشوق»در چنین طریقتی، حتّی 

 :بخواهد تأدیب کنند

 گذری ای که از کوچه معشوقۀ ما می

 

 شکند دیوارش اش که سر میبر حذر ب 

 (293: همان)                              

 متعالی شدن مقام و جایگاه معشوق( ر

کرد، در عشق این  وفایی و جفا متهم می اگر در دورة اول میان عاشق و معشوق خطاب و عتاب می رفت و این، آن را به بی

بیند، بلکه اگر نقص  خود می« اندام قامت ناساز بی»ها را از  نها همه عیبدوره چنان صلح و انسانیتی وجود دارد که عاشق نه ت

 :داند دهد و دامن معشوق را از هر گونه نقصی پاک می یا ایرادی هم از معشوق صادر شود، آن را به خود نسبت می

 ای ولیکن تو درخت خوب منظر همه میوه

 

 رسد به سیبت چه کنم به دست کوته که نمی 

 (122: سعدی)                            

شود اگر هم معشوق دارای عیب و ایرادی باشد، به چشم عاشق نیاید و معشوق نزد وی  مقصر دانستن خود سبب می

 :نماد کمال باشد

 گر نبرم ناز دوست کیست که مانند اوست

 

 نظیر کبر کند بی خالف هر که بود بی 

 (329: همان)                              

ای چند، حساب و شمار و منازعه دارد، معشوق  اگر فرخی در جاهای مختلف دیوان خویش با معشوق بر سر بوسه

 :کند حافظ چنان واالست که در برابر یک بوسه، جانی طلب می

 ای پسر جنگ بنه بوسه بسیار

 

 این همه جنگ و درشتی به چه کار 

 (493: فرخی سیستانی،همان)           
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 ای جانی طلب ی بوسهدر بها

 

 کنند این دلستانان الغیاث می 

 (414: حافظ)                            

 :است«سر فشان»بود، امّا عاشق این دوره « زرفشان»عاشق دوره اول به خاطر معشوق 

 دوستان در هوای صحبت یار

 

 زر فشانند و ما سر افشانیم 

 (331: سعدی)                            

چید، اصول عاشقی این دوره  کرد و از هر بوستانی گلی می ورزی می اگر در دورة فرخی، عاشق همزمان با چند معشوق عشق

حال آنکه . کند که عاشق غیر از معشوق به دیگری توجّه نکند و با وجود او دیگران را صورتِ بر دیوار پندارد چنین اقتضا می

به عبارت دیگر تعامل عاطفی و روحی عشّاق . ی بود با هر معشوقی عشق ورزی می کرددر دورة اول، چون هدف عاشق کامروای

معشوق دیگر مملوک عاشق نیست، بلکه . شود در این دوره مهمتر از تجانس و هماهنگی جسمی آنها در نظر گرفته می

 دوره معشوق ارزش تا شود یم سبب عوامل این. تواند در آن عکس درون خویش مشاهده کند ایست که تنها عاشق می آیینه

 طرب، و بزم مجالس در که است« غالمی» یا« خدمتگر» اول دوره معشوق. باشد متفاوت بسیار دوم دوره معشوق با اول

 :کند می عاشق یا مالک خدمت

 کیست آنکو ندهد دل به چنین خدمت دوست

 

 خدمتگرکیست آنکو نکشد بار چنین  

 (414: همان)                            

های عاشق را  از این رو، چون معشوق به عاشق نیازمند است، به جای آنکه عاشق ناز او را بخرد، معشوق است که عشوه

 :خرد می

 همه نازیدن آن ماه به دیدار منست

 

 همه کوشیدن آن ترک به مهر و به وفاست 

 (26: همان)                                

وم، دارای چنان جایگاه رفیعی است که گاه به عاشق هیچ التفاتی حتّی به نگاهی نمی کند، حال آنکه معشوق دوره د

 :ورزی عاشق خود را بدهد سیمای این معشوق، سیمای انسان کاملی است که گاه ممکن است از روی لطف، پاسخ عشق

 گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی  اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان

 (933: حافظ)                              

شود عشق،  گردد و موجب می چنین معشوقی روحانی و چنین عشقی لطیف، سبب تراوش چشمه ذوق، شعر و هنر می

از . باشد پس عشق، هنرآفرین نیز می. با جاری شدن در قالب شعر، در طول زمان و میان مردمان اعصار دیگر جاری گردد

 :کند ر در اشعار خود عشق را عامل آفرینش هنری خود معرفی میهمین روست که سعدی مکرّ

 زاید این سخن ازمن به عشق روی تو می

 

 طوطی شکر شکست که شیرین کالم شد 

 (133: همان)                                 

 رسد ای تر می هر دم از شاخ زبانم میوه

 

 ها رست از آن تخمم که در دل کاشتی بوستان 

 (613: سعدی)                                  

 

 (در عشق« تعهد»)= حسادت عاشق( ز
. یا غیرت عشّاق بر یکدیگرست« حسادت»شود  هایی که به تأثیر از عرفان و تصوف در عشق این دوره وارد می از دیگر ویژگی

این حسد و غیرت از . اند ا به آن اختصاص دادهباشد و در کتب عرفانی معموالً بابی ر غیرت از مضامین رایج و مهم در عرفان می

اگر با توجّه به . گردد تعهد عاشق نسبت به معشوق و رنجی که در راه عشق و وصول به معشوق متحمل شده است، ایجاد می

، عشق (93-93: 4931دایر، )اشترنبرگ، عشق را دارای سه ضلع میل و شهوت، تعهد و صمیمیت بدانیم« مثلث عشق»نظریۀ 

به سخن دیگر، در این دوره حفظ کردن . گردد این دوره بیشتر تعهد است که منجر به ایجاد صمیمیت میان عشّاق می در

حال آنکه عشق دورة اول بیشتر .  غلبه دارد «میل و شهوت»بر « تعهد»عشق مهمتر از یافتن آن است، یا به تعبیر روانشناسی 
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عاشق این دوره خود را نسبت به عشق و معشوق مسئول . ای نداشت یگر بهرهدارای ویژگی میل و شهوت بود و از دو عنصر د

گیرد و عاشق آنها را همچون جان  را نیز در بر می« هوداران کوی معشوق»یابد که  این تعهد گاه آنچنان گسترش می. داند می

شمع »وق بیشتر مانندحال آنکه در دورة اول عاشق نسبت به معشوق خود غیرت نداشت، معش. دارد خویش دوست می

بردند، خود عاشق نیز گاه از این موضوع آگاهی داشت، امّا چون غیر از کسب  بود که همه از نور و روشنایی او بهره می« انجمن

 :لذت از معشوق، دلبستگی و تعهد دیگری به وی نداشت، حساسیتی به حضور دیگران با معشوق نداشت

 امروز ما و شادی امروز ما و رامش

 دوستان یکدل با مطربان چابکبا 

 

 در زیر هر درختی عیشی کنیم دیگر 

 با دلبران زیبا با ساقیان دلبر

 (433:فرخی سیستانی)                   

 :کرد ورزی با دیگری حواله می عاشق دوره اول نه تنها غیرت و تعهدی به معشوق نداشت، بلکه او را به عشق

 یما ای تو از پی خواسته گر خواسته

 

 ایم رو یار دگر خواه که ما خواسته 

 (113: همان)                              

سخن رفته است، امّا این نمونه ها در مقایسه با حجم « شمع انجمن»و « معشوق هر جایی»هرچند در شعر دورة دوم هم، از 

پرورده، لذا نمی « جان و دل»اشق معشوق را به کل اشعار عاشقانه شاعرانی مانند سعدی یا حافظ، بسیار اندک است، زیرا ع

های  به همین سبب یکی از شکوه. تواند بپذیرد که آن صمیمیت و صداقتی که معشوق با وی دارد، با دیگران هم داشته باشد

به خود می گیرد و گاه تا آنجا پیش « حساسیت»این حسادت گاه شکل . عاشق، در مورد ارتباط معشوق با دیگران است

 :برد رود که عاشق حتی بر نسیم نوازشگر زلف  معشوق نیز حسد می می

 تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

 

 دل سودازده از غصه دونیم افتادست 

 (413: حافظ)                             

 ازلی و ابدی  بودن عشق  ( م

در شعر عاشقانه دوره اول . ازلی بودن عشق است شود، آموزة دیگری که در عشق این دوره به تأثیر از تصوف دیده می

داد،  امّا در این دوره عشق پیش از وجود عشاق در سرّ ضمیر و روح آنها نهان شده  عشق اتفاقی بود که در زمان حال روی می

یرا در عالم کند، ز قدمت و کهن بودن عشق، آن را به امر مقدس و قابل ستایشی تبدیل می. و تنها با جان به در خواهد رفت

باشد؛ ادعای ازلی بودن عشق آن را از  مرتبۀ اتفاق ساده و  محبت، گذر زمان نشان پایداری و استواری پیوند طرفین می

های روشن  تواند راهگشای افق نماید، رازی که جستجوی کلید آن می سطحی خارج می کند و به راز و رمزی مبهم تبدیل می

 :دیگری برای عشاق باشد

 ن کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند پیش ازی

 

 منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود 

 (433: حافظ)                             

 تضاد عقل و عشق( ی

قبل از . شود تقابل عقل با عشق، که یکی از مضامین رایج اشعار عاشقانه این دوره است، نخستین بار در آثار سنایی دیده می

اند و ظاهراً سنایی در برخی  دیده در تقابل می« ایمان»و « هدایت»را با « عقل»دورة وی شاعران و نویسندگانسنایی و هم در 

برد و بدین گونه موجب آغاز دشمنی میان عقل و  نام می« عشق»از « هدایت یا ایمان»از اشعار خود برای نخستین بار به جای 

قبل از آنکه صف آرایی عقل و عشق در اندیشه عارفان ما »به هر حال (23-91: 4931بهار  ،شفیعی کدکنی،.)گردد عشق می

است که « ایمان»شود و نقطه مقابل آن  آغاز می« علوم اوائل»خود را نشان دهد، دشمنی با عقل و منطق و حکمت یونانی و 

 (. 23-23: شفیعی کدکنی، همان)«.گیرد مورد ستایش قرار می

دهد که جوامع غربی از احساس، در معنای وسیع آن شامل همه  ندیشۀ غرب نشان مینگاهی به تاریخ تحوّالت فکری و ا

در این قرن : دهد امّا در ایران قرن ششم درست خالف این جریان روی می. اند گرایی حرکت کرده عواطف درونی، به سوی عقل

کسانی ...ی رازی، ابن سینا، فارابی وگردد و به جا جایگزین فرهنگ خردگرای قرن چهارم و پنجم می« عشق و احساس»کم  کم
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« فرهنگ اراده»با « فرهنگ ارادت»ای از آن به عنوان جایگزینی  تحوّلی که عده. کنند ظهور می... مانند سنایی، عطار، مولوی و

« ازلیای دور و  توجّه به گذشته»و « اندیشیدن به حال و آینده»یاد می کنند و آن را  عامل بازدارنده انسان ایرانی از 

در شعر عاشقانه این دوره، مکرّر به آن اشارت ،بدین سان یکی از مضامینی که( 493-493: 4933دهقانی، .)دانند می

رفته،تقابل عشق با عقل است؛ تقابلی  که در حقیقت نشان تقابل فرهنگ قرن چهارم و پنجم با فرهنگ قرن هفتم و هشتم 

اکثر این شاعران عقل را . م تقابل میان عقل و عشق را می توان مشاهده کرددر اکثر غزل های شاعران بعد از قرن شش. است

 :نکوهیده و به طرفداری از عشق  برخاسته اند

 (319:سعدی، همان)سوار عقل که باشد که پشت ننماید            در آن مقام که سلطان عشق روی نمود 

 گیرینتیجه

ریخی معموال حوادث سیاسی و اجتماعی را در اولویت قرار  داده و آن را در تقسیم بندی سبک ها و  دوره های ادبی و تا

مبنای تقسیم بندی قرار می دهند، اما نگاهی به تاریخ ادب فارسی و خصوصا غزل عاشقانه آن نشان می دهد که تصوف و 

ر غزل فارسی و نگاه به اجتماعی ب -فرهنگی بوده، اما بیش از نهضت ها و حوادث  سیاسی -عرفان اگر چه نهضتی اجتماعی

مقایسه غزل عاشقانه قرن هفتم و هشتم با تغزل های دوره فرخی سیستانی این تاثیر را به خوبی . عشق تاثیر گذاشته است

اگر چه برخی شاعران یا دوره ها در راه عرفانی کردن غزل افراط کرده، غزل را از شور و حال آن دور نموده و . نشان می دهد

و معبود تنزل داده اند، اما نگاهی به غزل شاعران بزرگ این عصر مانند سعدی و حافظ که به صورت معتدل از به رابطه عبد 

تصوف و عرفان در اشعار خود استفاده کرده اند، نشان می دهد که  تصوف جریان عشق ورزی شعر فارسی را لطیف تر و ذهنی 

مضامین و نکته های بدیع و تازه ای به آن بخشیده و عشق و عشاق تر ساخته، زبان غزل را از توصیفات صرف جنسی پالوده، 

 .را در جایگاه شایسته و مناسب خود قرار داده است

 پی نوشت ها

به نظر عده ای .با این حال حمله مغول نه مستقیم بلکه تاثیرات غیرمستقیمی بر عشق  و غزل فارسی داشته است (4

قبل از حمله مغول، با وجود . یۀ حماسی و سلحشوری ایرانیان شداز محققان، این حمله موجب از بین رفتن روح

تر بوده  نیز به حد کمال بوده و حتّی روحیه حماسی غالب« روح نظامی و جنگ جویی»، «مراتب عشق و عاشقی»

احساسات مربوط به »مردم را نابود ساخت و موجب شد تا غیر از « روحیه سلحشوری»است، امّا حمله تاتار، 

چیز دیگری باقی نماند و این احساسات تا آن حد در جامعه ایران و شعر فارسی، رشد کند که « اشقیعشق و ع

 ( 431: شبلی نعمانی، همان. )نیز بتوان صدای عشق و عاشقی شنید« در و دیوار»حتّی از 

ب تصوف به جا البته تأثیر تصوف بر شعر عاشقانه و عشق یک طرفه نبوده، بلکه عشق هم تأثیر قابل توجهی در اد (2

گذاشته است و حتّی موجب شده تا برخی محقّقان، با توجّه به موضوع عشق و میزان اعتقاد و پرداختن صوفیه 

ادب صوفیه را از خشکی زهد اهل »عالوه بر این، عشق . های تصوف بپردازند بندی مکاتب و فرقه بدان، به تقسیم

 (.ذیل عشق: 2دایرة المعارف فارسی مصاحب، ج )« استظاهر بیرون آورده است و چاشنی ذوق به آن بخشیده 

 :تر این مضمون را مولوی بیان فرموده است صورت هنری( 9

 عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد       بوالعجب من عاشق این هر دو ضد

 (31: 4، ج 4933مولوی، )                                    

 منابع

 .سازمان چاپ و انتشارات: تهران. ج 2، چاپ یکم، نامه ادبی فارسیفرهنگ ، (4936.)انوشه، حسن

 .نشر مرکز: ، چاپ اول، ترجمه مهدی سحابی، تهرانگزیده هایی از  درجستجوی زمان از دست رفته،(4933. )پروست، مارسل

 (233: 4933پورجوادی، . )

، به (قزوینی –اس نسخه تصحیح شده غنی بر اس)، چاپ پنجم،دیوان حافظ، (4933. )(شمس الدین محمد شیرازی)حافظ

 .ققنوس: کوشش رضا کاکائی دهکردی، تهران
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 .کتابفروشی سعدی: ، به تصحیح مرتضی مدرس گیالنی، تهرانمثنوی هفت اورنگ، (4993(. )نورالدّین عبدالرحمان)جامی

 .ر و مرندیزنشرنی نگا: ، چاپ اول، ترجمه مهدی فتحی، مشهدروانشناسی عشق، (4931. )دایر، دایانا

 .جوانه رشد: ، چاپ اول، تهرانوسوسۀ عاشقی،  (4933. )دهقانی، محمد

 . توس: ، چاپ اول، به کوشش ایرج افشار، تهرانزنگی نامه، (4932.)زنگی بخاری، محمد بن محمود بن محمد

امیر : د فروغی، تهران، چاپ سوم، به اهتمام محمکلیات سعدی، (4962. )عبداهلل]مصلح الدین[سعدی شیرازی، مشرف الدین

 .کبیر

: ، چاپ سوم، به اهتمام مدرس رضوی، تهراندیوان حکیم سنایی غزنوی، (4962. )سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود ابن آدم

 .کتابخانه سنایی

ی دنیا: ، تهران(مجلد در دو جلد 3)، چاپ دوم، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیالنی،شعر العجم، (4969. )شبلی نعمانی

 .کتاب

، دورة دوم، سال دوم، شماره فصلنامه هستی، «عقل ورزیدم و عشقم به مالمت برخاست»، (4931.)شفیعی کدکنی، محمد رضا

 . 91-21اول، بهار، صص 

 .فردوس: ، چاپ چهارم، تهرانسیر غزل در شعر فارسی، (4939).شمیسا، سیروس

انتشارات : چاپ دوم، به کوشش محمد قهرمان، تهران ]خ-ات تغزلی[،(جلد دوم)دیوان صائب تبریزی، (4934.)صائب تبریزی

 .  علمی و فرهنگی

 .زوّار: ، چاپ دوم، به تصحیح محمد استعالمی، تهرانتذکرة االولیا، (2393.)عطار نیشاروری، شیخ فرید الدّین

و مقدّمه و توضیحات نصر اهلل ،  با تصحیحات جدید (اساس تصحیح هلموت ریتر بر)، ]العشّاق[ سوانح، (4933. )غزّالی، احمد

 .بنیاد فرهنگ ایران: پور جوادی، تهران

 .زوار: ، چاپ چهارم، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهراندیوان فرخی سیستانی، (4934. )فرخی سیستانی

 .امیر کبیر: ، چاپ اول، تهران(برگزیده اشعار سخن سرایان شیوة هندی)صیادان معنی، (4933. )قهرمان، محمد

، ترجمه کاظم سامی و محمود ریاضی، (چاپ سوم چا پخش)، چاپ چهارمروانشناسی عشق ورزیدن ،(4963. )، ایناسلپ

 .انتشارات چاپخش: تهران

، زمستان (21پیاپی ) 1، شماره 44، سال نامه علوم اجتماعی، «شکاف نسلی یا گست فرهنگی»، (4939. )معید فر، سعید

 .33-33صص 

انتشارات : تهران. ج2، چاپ چهارم، به تصحیح عبدالکریم سروش، مثنوی معنوی، (4933(. )ن محمدموالنا جالل الدی)مولوی

 .علمی و فرهنگی

: ، چاپ یازدهم، به کوشش سعید حمیدیان، تهرانخسرو وشیرین( 4933. )(جمال الدین الیاس بن یوسف)نظامی گنجوی

 .قطره

 .کتابفروشی فروغی: ، به کوشش سعید نفیسی، تهرانویدیوان قصاید و غزلیات نظامی گنج(4993).اااااااااااا
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 “مدرسه مدیر”مایه در پردازی، زاویة دید و درون بررسی و تحلیل سه عنصر شخصیت

 زاده میرعلی عبداهلل حسن

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان                                                            

 ریم مرادیم

 دانشجوی کارشناسی ارشد

 چکیده 

-رود که از جنبههای شاخص در زمینۀ رئالیسم به شمار مییکی از شاهکارهای جالل آل احمد و یکی از رمان« مدیر مدرسه»

به عبارت دیگر، در این رمان عناصری همچون . ها عناصر داستانی استیکی از این جنبه. های مختلف قابل بررسی است

ای برخوردارند؛ به نحوی که آل احمد در رمان مدیر مایه از برجستگی ویژه پردازی، زاویه دید و درونت و شخصیتشخصی

دهد، بیشتر ظاهری ها ارائه میهمچنین توصیفاتی که از شخصیت. پردازدها میمدرسه به صورت غیر مستقیم به شخصیت

به شیوة اول شخص و من راوی نگارش « مدیرمدرسه»ر زاویۀ دید رمان از نظ. شودها وارد نمیاست و به درون و فکر شخصیت

اش آل احمد تا آخر داستان به زاویۀ دید انتخابی. یافته و نوعی گزارش روزانه است که براساس ترتیب زمانی شکل گرفته است

و مسلط بر هر اثر است و داستان مایه است که فکراصلی  عنصر مورد بررسی دیگر درون. پایبند بوده و از آن تخطی نکرده است

ها و کند که سطح مشهود زندگی و واقعیتآل احمد در این رمان تالش می. شودحول محور آن فکر و اندیشه نوشته می

شود با خلق این داستان، ابعاد و بنابراین او موفق می. مسائل و مشکالت جامعه را از دریچۀ مدرسۀ کوچک به تصویر بکشد

 .جامعه را از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی تبیین کند زوایای مختلف

 .مایه پردازی، زاویۀ دید، درونمدیر مدرسه، آل احمد، شخصیت :هاکلیدواژه 

 مقدمه

عناصر داستان مجموعه عواملی هستند که داستان را می سازند وجود این عناصر باعث شکل گیری داستان و تشکیل ساختار 

. شودها باید این عناصر را داشته باشند، چون این عوامل باعث انسجام و مقبولیت داستان میی داستانو همهآن می شود 

اما چند مورد آن . هایی که روایت خطی ندارندها قابل اجرا نیستند، مانند داستانی این عناصر در بعضی از داستانالبته همه

 .باید در داستان وجود داشته باشد

گره افکنی، کشمکش، تعلیق یا هول و وال، بحران، اوج و گره گشایی، شخصیت )پیرنگ که شامل : ستان عبارتند ازعناصر دا

 (. پردازی، فضا و رنگ یا فضاسازیوگو، لحنپردازی، گفتپردازی، حقیقت مانندی، درونمایه، موضوع، زاویه دید، صحنه

شخصیت، در اثر . نامندظاهر می شوند شخصیت می.. .نمایش وا که در داستان و ر( خلوقیم) ایاشخاص ساخته شده 

. گوید و می کند، وجود داشته باشدروایتی یا نمایشی، فردی است که کیفیت روانی و اخالقی او، در عمل او و آنچه می

پردازی کند، شخصیتهایی را که برای خواننده در حوزه داستان تقریبا مثل افراد واقعی جلوه میخلق چنین شخصیت

 (.4963،431میر صادقی. )دخواننمی

ترین عنصر داستانهای رئالیستی شخصیت است و شخصیت پردازی واقع نمایانه و متقاعد به باور برخی از پژوهشگران مهم

ی چهل ای است و یکی از عناصر مهم و قابل توجه نویسندگان دههکننده، یکی از عمده ترین اهداف هر نویسنده

ز زاویه دید یا نگرش شخصیت تشکیل شده ، اهر داستانی خواه ادبیات داستانی یا غیر داستانی. زی استپرداشخصیت

 . است

هایی که نویسنده برای آنها تعیین کرده دنیا را درک و های داستان با محدودیتاین روشی است که شخصیت یا شخصیت

 (.4933،494نوبل. )کنندمشاهده می

پردازی انواع گوناگون پردازی به خاطر داشته باشد این است که شخصیتباید در مورد شخصیته نکته مهمی که خوانند 

-یک داستان پرماجرا ممکن است بعد واقع. های متعدد ممکن است با هم ترکیب شوندو این انواع نیز به صورت -دارد

های های رمانممکن است شخصیت. بردن پیتوان به وجود آسازی مییا رمزی داشته باشد که از انواع شخصیته گرایان
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وانندگان با هوشیاری باید در برابر انواع مختلف خ. دهای فلسفی درآینها با نگرشگرایانه به صورت تجسم اندیشهواقع

 . (4933،22اسکولز. )دپردازی واکنش نشان دهنشخصیت

.فرعی، تک بعدی یا چند بعدی، پویایی یا ایستاییچند اصطالحی که می توان برای شخصیت نام برد عبارتند از اصلی یا 

ای داشته باشدتا داستان را نقل نکته دیگر که مورد ارزیابی قرار می دهیم زاویه دید داستان است هر داستانی باید گوینده

اول . یا روایت کند، راوی داستان در واقع همان زاویه دید است که به دو صورت اول شخص یا سوم شخص بیان می شود

شخص خود به دو صورت راوی ناظر یا قهرمان است و سوم شخص هم به دو صورت دانای کل نامحدود یا دانای کل 

محدود است که داستان مدیر مدرسه داستان من راوی است که با دید اول شخص نوشته شده یعنی وقایعی که خود 

  .نویسنده می بیند نقل می کند

ی آن مصالح و موارد داستان ای است که نویسنده به وسیلهی شیوهنمایش دهندهزاویه دید »تعریف زاویه دید 

میر ) «.دهدی نویسنده با داستان رانشان میدر واقع رابطه؛ و کندخود را به خواننده ارائه می

 . (4963،293صادقی،

 .ه برای نوشتن داستان داشته استهایی که نویسندمورد دیگری که باید به آن اشاره کرد درونمایه داستان و انگیزه

های داستان را شود و موقعیتای که در خالل اثر کشیده میدرونمایه فکر اصلی و مسلط در هر اثری است، خط یا رشته

اند که نویسنده در داستان ی حاکمی تعریف کردهدهد به بیانی دیگر، درونمایه را به عنوان فکر واندیشهبه هم پیوند می

. دهداش را نشان میی هر اثری جهت فکری و ادراکی نویسندهگویند درونمایهکند، به همین جهت است که میاعمال می

 (. 4963،12میر صادقی،)

کند تا درونمایه و مضمونی را که بر آن اشراف دارد، به تصویر بکشد یک رمان نویس داستانش را برای این تعریف می

صویر بکشد باید عقاید خود را اظهار کند و خواننده بتواند آن را درک کند؛ به عبارت دیگر نویسنده باید عقاید خود را به ت

 (.4933،3دات فایر. )درونمایه یا مضمون معموال شالوده و اساس کتاب نویسنده است. او باید بتواندارتباط برقرار کند

-ه شناختی خود پرده از رخسار جامعه برگرفته و پارهگرا، جدا از پایگاه اندیشنویس حقیقتاحمد به عنوان یک داستانآل 

های آل احمد در این است که اهمیت نوشته. آوردهای ارزشمند درباره رمان خویش را برایمان به ارمغان میای واقعیت

 وجود یک همگونیر ی پیوند معنی داری میان کار هنری، و از سوی دیگر بیانگها از یک سو نشان دهندهاین نوشته

 . (6، 4933علی تقوی. )دباشنی معین مییک دوره های مختلف فرهنگیاستوار میان فراورده

-رمان مدیر مدرسه حکایت معلمی است که از آموزگاری به تنگ آمده و برای آسودگی خود و داشتن درآمد بیشتر و بی

-کاره میمدیر که خود را هیچ. هد داشتخوادر پی آن که بداند چه درد سرهاییآورد بیدردسر به مدیری دبستان رو می

یک ناظم و »ای آرام از گچ خوردن و بیهودگی کار آموزگاری خود را برهاند اما با دشواری سرپرستی داند آمده تا گوشه

گیردتا پس همه توان خود را به کار می(. 4933،9آل احمد،)«.شودهفت معلم و دویست و سی و پنج تا شاگرد روبه رو می

شود زند با ناکامی مواجه میما به هر کار اصالحی که دست میا. دای سر و سامان دهها را به گونهبودها و نارساییکم

 .همراه چند شاخصه شخصیت پردازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ها سرانجای این ناکامیهمه

بسیار جای بحث دارد یکی از این موارد رمان مدیر مدرسه که یکی از موفق ترین رمانهای معاصر محسوب می شود

 . شودبه استعفای مدیر منجر میشخصیت پردازی است که این عنصر به 

 شخصیت پردازی

 :نویسنده ممکن است برای شخصیت پردازی در داستان از سه شیوه استفاده کند

ه با شرح وتحلیل رفتار و اعمال و ی صحیح شخصیت ها با یاری گرفتن از شرح مستقیم به عبارت دیگر نویسنداول، ارائه

افکار شخصیت ها، آدم های داستانش را به خواننده معرفی می کند یا از زاویه دید فردی در داستان، خصوصیت ها و 

ی دوم، ارائه.خصلت های شخصیت های دیگر داستان توضیح داده می شود و اعمال، مورد تفسیر و تعبیر قرار می گیرد

ی درون شخصیت، بی تعبیر تعیین و سوم، ارائه. شخصیت با کمی شرح و تفسیر یا بدون آنشخصیت از طریق عمل 
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واننده غیر مستقیم، شخصیت ، خه این ترتیب که با نمایش اعمال و کنش های ذهنی و عواطف درونی شخصیت، بتفسیر

 (.4963،433میرصادقی،. )را می شناسد این روش رمانهای جریان سیال ذهن را به وجود آورده است

م ی شخصیت ها با یاری گرفتن از شرح وتوضیح غیر مستقیبا توجه به این شیوه هایی که ذکر شد آل احمد در ارائه

. های داستانش را به این طریق به خواننده معرفی می کندآنها توجه داشته و شخصیت..(.ظاهر و چهره و اندام و رفتارها و)

برای . کندامکان دخالت خواننده را برای قضاوت فراهم می. دهدها ارائه میصیتاو با توصیف غیر مستقیمی که از شخ

 .وضعیت ظاهری -محیط -نام -گفتار -کنش: توان یاری جست که عبارتندازپردازی غیر مستقیم از عواملی میشخصیت

مد، بسیاری ی کارآدر این شیوه. ترین روش های خلق شخصیت از طریق گفتگو و مکالمه استیکی از ساده

سازد و ی خود را هویدا میهای پیچیدههایی از شخصیتی انسانها، ناخواسته گوشههای داستانی چون همهاز شخصیت

(.4933،414پارسی نژاد،. )ببردتواند به درونشان پیکند به راحتی میخواننده در این مرحله چون از باال به آنها نگاه می

عنصر گفت و گو که خود به دو دسته دیالوگ و . کندها از عنصر گفت و گو استفاده میآل احمد برای پرداخت شخصیت

در جایی از داستان، مدیر با خود . گفتگوی رمان مدیر مدرسه بیشتر از نوع منولوگ است. شودمنولوگ تقسییم می

را الی زورق بپیچی و طاق  بینی احمق مدیر مدرسه هم که باشی باید شخصیت و غرورتمی»د گویکند و میصحبت می

 (. 4933،41آل احمد،) «کالهت بگذاری که اقال نپوسد، حتی اگر بخواهی یک معلم کوفتی باشی

گفتگوهای ن های فردی و باورهای اعتقادی است ایها و گفتگوهای افراد منطبق و هماهنگ با روحیات، ویژگیاین واگویه

شخصیتی او  رخورده و مأیوس مدیر است که دراین گفتگو به این ویژگیی سدرونی مدیر با خود همگی نشان از روحیه

 .بریمپی می

های افراد در داستان بیان حاالت و رفتارهای افراد در ها و عناصر در شناسایی شخصیت و ویژگیترین شیوهیکی از مهم

کند و فراد داستان استفاده میپردازی اآل احمد هم از عنصر رفتار در شخصیت. یک موقعیت زمانی در داستان است

یک سیاهی از ته جاده »د گوییم. دکنها را بیان میهای روحی و درونی هر یک از شخصیترفتاری متناسب با ویژگی

آمد که یک معلم تأخیر کرده تر از آن میولی آهستهدید، مسلما او هم مرا می. جوانک بریانتین زده بود. جنوبی پیداشد

آمد که دیدم جای انصاف چنان سالنه سالنه میاما بی. زدسوت می جلوتر که آمد حتی شنیدم که. آمدجلوی مدیرش می

 (. 4933،3آل احمد،)« تهیچ گذشت نیس

پردازی به خوبی استفاده کرده و نحوه لباس پوشیدن و راه رفتن آل احمد از عنصر قیافه ظاهری افراد داستان در شخصیت

ها آشنا ی داستانش را با جزئیات ظاهر و قیافه شخصیتکند خوانندهافراد داستانش رابیان میو جزئیات قیافه و ظاهر 

بی کراوات، شبیه . بسته ای و یخهریشی و سر ماشین کرده ای بود، سیاه سوخته با تهباریکه کمعلم کالس ی». دکنمی

زند کجا را نگاه نتوانستم بفهمم وقتی حرف مینمود و من آن روز  حتی نوکر مآب می. های دم پست خانهمیرزا بنویس

ای بود؛ بلند و با صورت استخوانی علم کالس سه، یک جوان ترکه، مخندیدزد هرهر میبا هر جی  کوتاهی که می. کندمی

 .(41همان،) «.تهایش برق عجیبی داشچشم. جنبیدی بلند آهاردار مثل فرفره میو ریش از ته تراشیده شده و یخه

از جمله ( ی اجتماعیخانواده، طبقه)و و نیزمحیط انسانی ا( یابان، شهر، خاتاق، خانه)یط فیزیکی اطراف شخصیت مح

د شوآید در اینجا نیز وضعیت ظاهر با رابطه علیت ظاهر میموارد دال بر خصلت شخصیت به شمار می

رسد در اولین برخورد که انسان به نظر نمی. ی آن توصیفی است که از فراش مدرسه شده استنمونه. (4933،32ریمون،)

ی اجتماعی او محیط زندگی او را برای پست نشان دادن شأن و مرتبه و« وچیزی از الی در خزید ت»: آل احمد می گوید

اما هنوز ماهی پنج تومان حق . انبار بغل مستراح را به او داده بودند...ن داشت و بچه ایز»د اینگونه وصف می کن

 (. 4933،43احمد،آل)«.کنداش را نتوانسته بود وصولیسرایدار

های اشخاص خود آل احمد در این داستان به نام. پردازی غیرمستقیم استفاده از نام استهای شخصیتیکی دیگر از روش

و معلم کالس های داستان او نامی ندارند و آنها را با عنوان مدیر خوانیم شخصیتدهد و چنانکه در داستان میاهمیت نمی
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های امروزی ها در داستاننام نبردن از شخصیت». دکنبه خواننده معرفی می...اول، معلم کالس دوم، ناظم وفراش دوم و

ای توهم برای خواننده باقی نگذارد برای نویسنده برای اینکه ذره. گرددسازی و تعمیم دادن نیز میموجب مقابله با تیپ

« دسازی کنکند تا مبادا که این نام چیزی را در ذهن خواننده تداعی کند و خواننده تیپهایش نام انتخاب نمیشخصیت

 (. 4933،446بارونیان)
ایستا و  -ساده و جامع -شخصیت اصلی و فرعی :هااز نظر ساختار روایی هم قابل بررسی است که عبارتند ازانواع شخصیت

کند و یا دست کم در انتقال آن نقش ا حس داستانی را منتقل میترین درونمایه، پیام و یشخصیت اصلی، مهم. پویا

. دروهای اصلی به کار میهای جانبی هستند که برای برجسته کردن شخصیتهای فرعی، شخصیتشخصیت. اساسی دارد

ام ترین مضمون و پییا قهرمان این داستان مدیر است که همان راوی است که مهم تنها شخصیت اصلی(. 913همان،)

ترین مسأله جامعه دهه سی است از زبان شخصیت اصلی داستان مثال فقر که یکی از مهم. کندداستان را منتقل می

کردم علت فکر می. خوردندکردند، زمین میخوردند، بازی میبچه ها مدام در مدرسه زمین می»: شوداینگونه تحلیل می

 (. 3همان، )« .کفش حسابی ندارنداین همه زمین خوردن شاید این باشد که بیشترشان 

های فرعی این داستان هستند که در پیشبرد داستان نقش چندانی ندارند و از شخصیتز دیر کل که ا، مراننده کامیون

راننده کامیون  در بزرگ آهنی مدرسه »اهمیت کمتری برخوردارندو برای شناساندن شخصیت اصلی به کار می رود مثل 

کردند و راننده کاغذی به دست کامیون آمده بود تو و داشتند بارش را جلوی انبار ته حیاط خالی می را باز کرده بودند و

ناظم داد که نگاهی به آن انداخت  و مرا نشان داد که در ایوان باال ایستاده بودم  و فرستادش باال کاغذش را با سالم به 

 (. 44همان،)«.دستم داد

. یک بُعدی بودن یعنی ساده بودن یا جامع و بغرنج بودن آن است های داستانیصیتهای شخبندییکی دیگر از تقسیم

یرا در ؛ زهای داستان آل احمد از نوع ساده هستند به غیر از مدیر که دارای شخصیت چند بعدی استاغلب شخصیت

سأله تنبیه کردن یا گدایی م. بردزند که خواننده را در بهت و حیرت فرو میهای متفاوت، دست به کارهایی میموقعیت

از جمله کارهایی که مدیرخود به دوگانگی رفتار خود . کندزده میکردن از جمله کارهایی است که مخاطب را شگفت

کردم اختالف سنی خیال می. اوایل امر توجهی به بچه ها نداشتم»:گویدآموزان است میکند رفتار او با دانشاشاره می

همیشه سرم به کار خودم بوددر دفتر را می بستم و  .کاری به کار همدیگر نداشته باشیم میان مان انقدر هست که

اما این کار به سه چهار روز بیشتر دوام نکردخسته شدم ناچار به بچه . زدمدرگرمای بخاری دولت قلم صد تا یک غاز می

رد دل ها و افکارشان را از یک فحش خواستم حرف و سخن ها  و دها بیشتر رسیدم حتی تو کوچه مواظبشان بودم می

  (.24همان،) «.نیمه کاره یا از یک ادای نیمه تمام حدس بزنم
شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا تغییر اندکی . بندی ایستایی یا پویایی استنوع دیگر تقسیم

ت پویا، شخصیتی است که در طول داستان، دستخوش شخصی. یعنی در پایان داستان همان باشد که در آغاز بود. بپذیرد

. دای از شخصیت، عقاید یا جهان بینی یا خصلت و خصوصیت شخصی او تغییر کنتغییر و تحول شود و جنبه

 (.4963،943میرصادقی،)

رسدکه این تنها شخصیت پویای این داستان راوی است که متحول می شود یعنی در پایان داستان به نومیدی می

بیند و با مدیر در روزهای اول مدیریت خود که وضع مدرسه را آشفته می.  اامیدی ناشی از نرسیدن به اهدافش استن

آید که آن مشکالت را برطرف کنداز جمله شود در پی آن میمواجه می...کمبود امکانات آموزشی، رفاهی،  بهداشتی و

رسید نصف شده بود هر دو ش که سوراخ بود و با به مدرسه میبایک سطل بزرگ و یک آب پا»دهد کارهایی که انجام می

کارهای بسیاری از این دست برای بهبود کار مدرسه انجام (. 44،4933آل احمد،)« را از جیب خودم دادم تعمیر کردند

ولی .دشودهد ولی کارهای او برای اصالح  به نتیجه نمی رسد و به سرخوردگی و سرانجام استعفای مدیر منجر میمی

هایی مثل ناظم، معلم کالس اول، معلم شخصیت. مانندها تا پایان داستان ایستا و بدون تحول باقی میدیگر شخصیت

پردازی تیپ یافرد است که های ایستای این داستان هستند یکی دیگر از موارد شخصیتاز جمله شخصیت... کالس دوم و
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وخصوصیات مربوط به خود را دارد و خلقیات او همگانی نیست و باید او را ها شخصیت اثر یا تیپ است یا فرد، فرد ویژگی

یک قشر یا صنفی از مردم یا جامعه است یعنی طبقه و  ماتیپ نمایندها. دبه دقت شناخت و با روزگار و افکار او آشنا ش

  .فر را شناختیمگروهی از مردم همان خلقیات و رفتار را دارند وقتی او را شناختیم مثل اینکه هزاران ن
یک ه از آنجایی که مدیر مدرس(. 4931،469شمیسا،. )تما معلم یک فرد اس، اآل احمد در مدیر مدرسه یک تیپ است

آموزان مدیر نمونه افراد روشنفکر و تحصیلکرده، دانش. ها به عنوان تیپ مطرح هستندشخصیت .تاس رمان رئالیستی

های مردم، ناظم نمونه مدیران جزئی، جوانک بریانتین زده آموزان نمونه تودهولیای دانش، انمونه افراد نوجوان محصل

کار، ها در کشور، معلم کالس اول نمونه افراد محافظهحضور آمریکاییه نمونه افراد روشنفکر غربزده، راننده آمریکایی نمون

افرادی که هیکل یا سمت مدیر کلی علم کالس چهار نمونه ، ممعترض کارمبارز ومعلم کالس سوم نمونه افرادسیاسی

 .دارند

 دیدزاویه

زاویه ». دکنزاویه دید همان سبک خاص نویسنده است که به کمک آن شخصیت و وقایع گفتگو را به خواننده ارائه می

یعنی نویسنده به ؛ دید این کتاب، جایی که نویسنده انحراف پیدا کند به چشم نمی خورد

بند بوده است و این جزء نکاتی است که آل احمدآگاهانه به آن مقید بوده است و درست انجام  اش پایزاویه دید انتخابی

 (. 4933،33پرویز) «.داده است

ها با زبان یک از شخصیتگویدهیچاین داستان به شیوه زاویه دید بیرونی اول شخص اصلی یعنی مدیر مدرسه سخن می 

ر این داستان مدیر همان نویسنده است؛ که د. دشونا به وسیله مدیر معرفی میپردازند و همه آنهخود به معرفی خود نمی

گاهی هم زاویه دید ..شودکه در مجموع عصاره تفکر نویسنده استهای او از زبان مدیر بیان میتمام تفکرات و اندیشه

شود مثال در اینجا ونولوگ میها داستان شبیه به مشود و مدیر در ذهن خود با خود در گیر است در این بخشدرونی می

-ها را همینراستی شاید متری ده دوازده شاهی بیشتر نخریده باشد؟شاید هم زمین»گویدمدیر باخود اینگونه سخن می

شود ولی سرانجام دوباره این زاویه دیدبیرونی می(. 4933،2آل احمد)« !...جوری به ثبت داده باشد؟هان؟احمق به تو چه ؟

 .  کندپیدا میو روایت ادامه 

ی نویسنده به طور غیر مستقیم و از طریقی کنایی، مصالح داستانش راتحلیل می کند، او حتی ممکن است درباره»

مسائلی صریح قضاوت کند؛ ولی چون از زبان راوی تیز بین و همدردش ادا می شود، قضاوت وی غیر مستقیم و هنری 

 (.4966،31الرنس)« .است

ی وابستگی این است که زاویه دید معین است و رد قالبش سخت وابسته شخصیت مدیر است، نتیجهاین رمان حتی در مو

گردیم به ها برمیی آدمها و همهی حادثهها و همهی موردثابت و یگانگی کتاب را باید به همین حساب گذاشت در همه

 (.4961،116بهار،)ی مسأله ها رای همهشخصیت مدیر نقطه آغازین اینجاست که مدیر و شخصیتش قالبی می شود ب

او خود شاهد ماجراهایی بوده که در مدرسه . کندای بیان میمدیر که خاطرات خود را از یک سال مدیریت خود در مدرسه

در این شیوه نویسنده در جلد یکی از . کندی این ماجراها را با ذکر جزئیات و خاطره گونه بیان میگذشته و همهمی

این شیوه باعث .شوداز زبان همین شخصیت بازگو می( من راوی)شخص  کرود و داستان به شیوه یها میشخصیت

شود زیرا نویسنده حاصل تر شدن و صمیمیت بیشتر بین مخاطب و نویسنده میسرعت هر چه  بیشتر داستان و واقعی

های داستان تجزیه و تحلیل افکار شحصیتتواند به کند در این شیوه نویسنده نمیتجربیات عینی خود را بازگو می

 . پردازدمیا بپردازد و به درونیات آنهاپی ببرد و صرفا به توصیف صرف رویداده

گونه کشد بخشهایی از آن به توصیف رویدادهای عینی و گزارشنویسنده این داستان را از منظرهای متفاوتی به تصویر می

مدرسه آب ». دکه نویسنده قصد دارد خواننده رابا فضای مدرسه آشنا کن نمونه این توصیفات دقیق. شودمربوط می

ای سرش بود و حوض را با انباشتند که تلمبهنداشت، نه آب خوراکی نه آب جاری با هرزاب بهار آب انبار، زیر حوض می

صدای خشک و ناله مانند ها های تفریح، گذشته از جنجال و هیاهوی بچهها در ربع ساعتکردند و خود بچههمان پر می
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و محاسبه و ر هایی از داستان نیز به حدیث نفس و گفتگوی مدیبخش(. 4933،91آل احمد،) «.تلمبه هم دایم به هوا بود

اصال به :کردم کهاز در بزرگ که بیرون آمدم به این فکر می»د گویمونه این موارد که مین. دشوم اخذه خود مربوط می

یا ادای نوع دوستی را دربیاوری ؟ خواستی کنجکاویت را سیر کنییم ؟چه کاری از دستت برآمد صال چرا آمدی؟؟ اتوچه

 (.24همان،)«یا خودت را مدیر وظیفه شناس و توی جان همکار برس جابزنی؟

 

د پردازپردازد از جمله مواردی که به تحلیل آن میقسمت دیگر داستان نیز به مشکالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می

ها رسیدند دور بخاریاز راه که می». دخورمسأله فقراست که در تمام اقشار جامعه به چشم می

ماندند خیلی زود فهمیدم ظهر در ای هم ناهار میعده. کردندهاشان را خشک میشدند و گیوهجمع می

کرد اقال یک پول هم صدق می هااین قاعده در مورد معلم. ماندمدرسه ماندن هم مسأله کفش بود هر که داشت نمی

 (.19همان،)«.واکس جلو بودند

چرا که زاویه اول شخص زاویه دید رمان مدرن به . ترین نوع زاویه دید را برای رمانش برگزیده استاحمد مناسبآل

خاشگر و با های اجتماعی خود را با روحیه پرآل احمد با یاری گرفتن از این داستان توانسته نابسامانی. حساب می آید

شود نویسنده و خواننده خود را در داستانی که به این شیوه پرداخته می. کندصراحت و همراه با لحنی طنزآمیز بیان 

ای که داستان در آن زمان نوشته شده های اجتماعی و شرایط ویژهمیان طبقات و اجتماع می بیند و خواننده با واقعیت

رئالیستی میشود و چون خود نویسنده در آن حضور داشته و حوادث و اجتماع را خود  ایآشنا می شود و داستان به گونه

 (.429،4931بشیری،. )دتر می شوتر و قابل قبولدرک کرده اتفاقات را بهتر انعکاس می دهد و این برای خواننده باورپذیر

ین عناصر داستانی است و هدف نویسنده را نکته دیگری که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد و درواقع یکی از مهم تر 

 .از خلق اثر نشان می دهد همان درونمایه و محتوای اثر است

 درونمایه

سیار حائز اهمیت بوده است طوری که بیشتر نویسندگان و منتقدین در این ب( 4991-4911) یبیان درونمایه اثر در دهه

 (. 213،4933ذوالفقاری،. )انددوره خود را ملزم به آوردن درونمایه دانسته

تر به تبیین معضالت ل احمد در نگاه کلیآ. تمسائل سیاسی و اجتماعی اس« مدیر مدرسه»ن مضمون و درونمایه رما

آید ولی هر میکند و در پی اصالح آنها برتر مشکالت جامعه آن دوره رابیان میمدرسه و آموزش و پرورش و در نگاه جزئی

مسأله سرخوردگی روشنفکران و تحصیلکردگان که یکی از . شودا سرخوردگی و ناکامی مواجه میاقدام او برای اصالح ب

مدیر این مدرسه که برای اصالح وضع . های دوره دهه سی بوده است در این اثر رئالیستی کامال پرواضح استجریان

پندارد که این کار را دون شأن خود میآموزان گدایی کند مدیر شود به خاطر دانشنابسامان مدرسه خود حتی مجبور می

و ا. دزنای که خود مدیر آن است دست به این کار میو از این کارش رضایت قلبی ندارد اما برای سامان دادن به مدرسه

در همین دو روز حتی حاجی آقا با دو نفر آمده ؛ و کشیدم توی صورت یک کدامشان نگاه کنمخجالت می»: می گوید

ها هایی هم که کفش و کالهی نداشتند پاره و پوره آمده بودند و برای بچهحتی بچه:گفتوارسی، ناظم می بودند، مدرسه

یک بار هم . کنندشستند، سالم میهایی که بر راه جوی آب ظرف میروزهای بعد احساس کردم زن. کفش و کاله خریدند

-شد به کفش و کالهشان نگاه کنم قربان همان گیوهنمیدعای خیرشان را شنیدم اما چنان از خودم بدم آمده بودرغبتم 

 (.4933،43آل احمد،)« ههای پار

آموزی است که اش انجام دهد تنبیه دانششود برای اصالح وضع نابسامان مدرسهنمونه دیگر کارهایی که مدیر مجبور می

کند اما در آخر مجبور آموزان منع میه دانشدست به کار غیر اخالقی زده مدیر که خود در ابتدای داستان ناظم را از تنبی

ها با لباس این بار خود من رفتم میدان پسرک نره خری بود از پنجمی»دگویاو می. شودآموز خاطی میبه تنبیه دانش

ها کشیدمش زیر مشت و لگد و بعد سه تا از ای راست جلوی روی بچهمرتب و صورت سرخ و سفید و سالکی به گونه

 (. 91،4933آل احمد،)«.ا که فراش جدید از باغ همسایه آورده بود به سر و صورتش خرد کردمها رترکه
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این سرخوردگی و . شودسی است در انجام همه اصالحاتش سرخورده میه مدیر که نمونه افراد روشنفکر و تحصیلکرده ده

 . شودمدیر منجر می یأس از انجام هر گونه عمل او برای تغییر اوضاع جامعه سرانجام به استعفای

مسأله و مشکل دیگری که جامعه دهه سی و چهل درگیر آن بوده و آل احمد به خوبی به آن اشاره کرده رواج سکس و 

داند که فرهنگ و مسائل غیراخالقی است که حتی در محیط فرهنگی مدرسه درگیر آن بودند که این را خطری بزرگ می

بعد از . یک روز صبح، یکی از اولیای اطفال آمد»م خوانیدر بخشی از داستان می. ندکارزشهای عالی انسانی راتهدید می

لخت . سالم و احوالپرسی دست کرد توی جیبش و شش تا عکس درآورد، گذاشت روی میزم شش تا عکس زن لخت

-ی جیب چه جور آدمی آن، توها نسخهونیلیم کبه این فکر کردم که االن هزارها یا ی...هر کدام به یک حالت؛ و لخت

 (. 32همان،) «...هایی است و در کجاها و

بحث دیگری که در مورد درونمایه این اثر مطرح است موضوع کاپیتوالسیون و مصونیت آمریکایی در ایران است که آل 

یک روز عصر ». دکندهد و انزجار خود را از این مسئله اینگونه بیان میاحمد به شدت این مسأله را مورد انتقاد قرار می

فردا صبح پدرش آمد سالم و ...ها بودهماشین یکی از آمریکایی. زیر یک سواری. رفت زیر ماشین چهارمعلم کالس 

اند عیادتش احوالپرسی و گفت یک دست و یک پایش شکسته و کمی خونریزی داخل مغز و از طرف یارو آمریکاییه آمده

خود زبانی حالیم کرد که گزارش را بیار استخدامش کنند و با زبان بیو وعده و وعید که وقتی خوب شد، در اصل چه

 (.69همان،)«.خاک بر سر ممکت...هاتر و از این حرفی از آش داغام، دنبالش نکنم و رضایت طرفین و کاسهداده

. گریزی زدههای دهه سی وچهل است که آل احمد به این مسأله هم تضاد سنت و شبه مدرنیسم یکی دیگر از جریان

ها خانواده. کردنددر بخش کشاورزی و باغداری فعالیت میر ای با ساختار سنتی بوده و مردم بیشتجامعه دهه سی، جامعه

داشت تا فرزندان خود را در کنار ها را وامیاغلب پرجمعیت و در روستاها ساکن بودند این نوع زندگی کامال سنتی، خانواده

سازند تا برای تأمین مخارج زندگی به عنوان کمک خرج آنها باشند ولی فرزندان که این شیوه  خود در کار تولیدی همراه

دادند برای آینده خود به درس و تحصیل بپردازند مسئله تضاد سنت و شبه مدرنیسم پیش پسندیدند و ترجیح میرا نمی

-به مدرسه که می... حتی روزهای بارانی .آمدندها زود میبچه». دکناو این موضوع را اینچنین بیان می. آمدمی

شان علم صراطی بوده اند و در خانهپیدا بود باز آن روز صبح یک فصل گریه کرده. رسیدندچشم اغلبشان هم قرمز بود

 (.16همان،) «.است

شته پدیده ای دادیگر جریان دهه سی و چهل بحث اصالحات ارضی و پدیده انقالب سفیدبود که آل احمد هم به آن اشاره

های کشاورزی به ساختمانهای مدرن و نوبنیاد بود که انقالب سفید دارای چنداصالحات بود که یکی از آنها تبدیل زمین

مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در »ناز نمونه آ. شداین مسأله خود باعث بروز مشکالتی در جامعه سنتی آن روزگار می

یک فرهنگ دوست خرپول، عمارتش را وسط زمین خودش ساخته بود و . آفتاب رو بود ی کوه تنها افتاده بود ودامنه

ها کوبیده بشود و این قدر اش کنندو رفت و آمد بشود و جادهبیست و پنج ساله در اختیار فرهنگ گذاشته بود که مدرسه

اه بکنند، بیایند همان اطراف مدرسه را هاشان را کوتاز این بشودها بشود، تا دل ننه باباها بسوزد و برای اینکه راه بچه

 (.2همان،ٌ)« نبخرندو خانه بسازند و زمین یارو از متری یک عباسی بشود صد توما

های مختلف جامعه شاهد جامعه ما که از دیر باز با پدیده شوم رشوه و بروکراسی بیگانه نبوده و هم اکنون هم در بخش

ل احمد با نگاه آ. دکند و معضل بزرگی حکایت میاین فساد اداری هستیم که این خود از در

ای که دارد از کنار این مسئله به سادگی عبور نکرده و به ارزیابی این موضوع پرداخته در جایی از نقادانه

تومان در کارگزینی کل مایه گذاشته بودم و  صد و پنجاه»د پردازخوانیم که مدیر مبلغی را به عنوان رشوه میداستان می

میدانستم که چه او . رفتمو الی درزش نمی. دو ماه هم دویده بودمه آن را به امضا رسانده بودم توصیه هم برده بودم و تاز

 (. 4همان،)«.دانستخودش هم می. بپذیرد، چه نپذیرد، کار تمام است
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ست که این شرایط به ی سی و چهل خفقان و اختناق شدیدی است که برجامعه ایران حاکم بوده اهای دههاز ویژگی

مرداد شکل گرفته بود این مسأله هم به شدت مورد توجه آل احمد قرار گرفته که این موضوع را  23دنبال جریان کودتای 

ناظم خبر »د براست که در زندان به سر می سهنمونه آن معلم کالس . توان به عنوان درونمایه این اثرش نام بردهم می

از (. 33همان،)«.شد که از ترس فرمانداری نظامی مخفی بودای میماه یک و خرده. اندفتهداد که معلم کالس را گر

توان گفت در اغلب آثارش به این موضوع پرداخته  و به آن مسائلی که خیلی مورد توجه آل احمد قرار گرفته و تقریبا می

او . ز جالل، از آفت غرب زدگى دم نزده استى شک، هیچ کس آگاهانه تر اب». تاخته مسئله غربزدگی و فرنگی مآبی است

نخستین کسى است که به طور جدّى و به صراحت، زنگ خطر را به صدا درآورد، که آگاه باشید، به دامن غرب فرو افتاده 

  .(943،4961دهباشی،)اید و به پدیده هاى ظاهرى آن دل بسته اید

او نخستین کسی است که به طور جدی و به صراحت، . ه استز آفت غربزدگی دم نزد، اکس آگاهتر از جاللشک هیچبی»

-های ظاهری آن دل بستهاید و به پدیدهزنگ خطر را به صدا آورد، که آگاه باشید، به دامن غرب افتاده

افزاید این است که اغلب تجصیلکردگان و روشنفکران از مسائلی که بر مشکالت غربزدگی می(. 943،4961دهباشی،)«.اید

نویسنده در این رمان، معلمان زمان خود را با معلمان مدرسه . ان فرهنگ و ادب درگیر پدیده غربزدگی هستندو مروج

-های پاک و بییاد روزهای قدیمی به خیر چه آدم»: گویددهد و در بیان تفاوت آنها چنین میخود مورد مقایسه قرار می

به چه زبانی و با چه ادا و اطوارهای مخصوص به خودشان و  نام و نشانی و هرکدامهای بیچه شخصیت. آالیشی بودند

ه خبری از دیروزشان داشتند و نه امالک تازه ن! چه مقلدهای بی دردسری برای فرنگی مآبی. ایهای چلفتهاینها چه جوان

 (. 32،4933،دآل احم)«.شدای که با هفتاد واسطه به دستشان داده بودند، چیزی سرشان می

 نتیجه

میرصادقی، . )تای برای ابراز تفکری خاص و انتقاد از اوضاع اجتماعی روزگار نویسنده اسمدرسه آل احمد، وسیلهمدیر 

آل احمد نه تنها به عنوان یک نویسنده بلکه به عنوان یک روشنفکر و نظریه پرداز اجتماعی می کوشد (. 423،4932

وچک مدرسه مورد ارزیابی قرار دهد و با نگاهی تیز بین و مسائل و مشکالت جامعه ایران دهه سی و چهل را در قالب ک

از مهم ترین مسائلی که تقریبا در همه آثارش  به آن پرداخته و به شدت بر آن تاخته .موشکافانه آنها را به بوته نقد بکشد

از . غرب افتاده ایداو درپی آگاهی بخشی به مردم برمی آید و می گوید که در دامان . مسئله غربزدگی و فرنگی مآبی است

دیگر مسائلی که مورد نقادی قرار می دهد بروکراسی وفساد اداری، فساد اخالقی رایج در جامعه، رواج سکس و بی بند و 

ها و حقوق بگیران را نیز در بر می گیرد، پدیده اصالحات باری، رواج فقر که فقط محدود به مردم عادی نیست و  معلم

مسئله دیگرکاپیتوالسیون و . د که باعث محرومیت بیشتر کشاورزان و مهاجرت آنها به شهر شدارضی و پدیده انقالب سفی

آل احمد می کوشد تا در پی اصالح . مصونیت آمریکایی است که مورد اعتراض بسیاری از مردم و روشنفکران قرار گرفت

رمان شهری که در ذهنش بنا کرده بود به هم نمی شود تا آ( مدرسه)آنها برآید اما او حتی موفق به اصالح جامعه کوچک

جالل برای  و( غربزدگی، بروکراسی)در واقع تالش او برای نشان دادن فساد فراگیری است که گریبانگیر جامعه شده . 

 .ی ظهور و بروز برساندمرحله

گونه دارد و خود گزارش ترین نوع زاویه دید رابرای رمانش برگزیده چون این رمان حالت خاطره وار واحمد مناسبآل  

نویسنده در جریان ماجرا بوده حوادث و اتفاقات را خود از نزدیک مشاهده کرده، پس درک این امور برای خواننده قابل 

شودبه عالوه او تا آخر داستان به این نوع زاویه دید پایبند بوده و همچنین به علت نبودن واسطه، تر و باورپذیرتر میقبول

انتخاب این زاویه دید او را برای رسیدن به مقاصد خود نزدیک کرده چون .شودبین مخاطب و نویسنده می باعث صمیمیت

می داند وارد فضای داستانی شود و حرفهای خودش را از زبان م با این زاویه دید او فرصت می یابد هر جا که الز

نبه های داستانی توجه نکرده، مثال در شخصیت ها بیان کند نشان دادن این ضعفهای اساسی جامعه به برخی جشخصیت

گر وقایع است به از آنجایی که او خود گزارش.  ها و افکار آنها بپردازدبه درون شخصیتپردازی در پی آن نیامده 

ها اجازه نمی دهد به توصیف خود بپردازد و او خود به صورت خود محور به معرفی آنها می پردازد و چون به شخصیت
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کاوی شخصیت های داستانش اهمیت نمی دهد به توصیف آنها به جزئیات بسنده می کند از این روبه مخاطب اجازه روان

 .ددر نتیجه خوانندگان را در حالت انفعال نگه نمی دار. ها بپردازددهد که به تجزیه تحلیل شخصیتمی

 منابع و ماخذ

 .انجامه در: ، مدیر مدرسه، تهران(4933)آل احمد، جالل، 

 مرکز:اپ اول، تهران، چ، عناصرداستان(4933)، اسکولز، رابرت

بنیاد حفظ آثار و نشر :اپ اول، تهران، چهای کوتاه دفاع مقدسپردازی در داستان، شخصیت(4933)، بارونیان، حسن

 های دفاع مقدسارزش

: ، تهران(قلم گروهی از نویسندگان ها جالل بهمجموعه مقاالت در باره اندیشه)ی ، جالل پژوه(4931)بشیری، محمود، 

 خانه کتاب 

 ، مدیر مرسه نون والقلم وجالل آل احمد، به کوشش علی دهباشی، چاپ اول، پاسارگاد(4961)بهار، شمیم، 

تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی. ساختار و عناصر داستان،( 4933)پارسی نژاد کامران،  

 .411شماره  دوازده؛ ماهنامه ادبیات فارسی، سال «ر مدرسه در کانون اندیشه جواننقد مدی»( 4933)پرویز، محسن، 

؛ ماهنامه ادبیات فارسی، «های جالل آل احمدرئالیسم در ادبیات داستانی بانقدی بر داستان»، (4933)، تقوی، علی

 11شماره

 . دات فایر، داین، فن رمان نویسی، ترجمه محمد جواد فیروزی، تهران، نگاه

 .، قلمرواندیشه جالل، چاپ اول، تهران، موسسه فرهنگی هنر(4961)دهباشی علی، 

 .، یادنامه آل احمد،چاپ اول،تهران،پاسارگاد(4961)دهباشی، علی،

، ، تحلیل سیر نقد داستان در ایران از استقرار مشروطیت تا انقالب اسالمی، چاپ اول(4933)ذوالفقاری، محسن، 

 آتیه:هرانت

، روایت داستان، بوطیقیای معاصر، ترجمه ابوالفضل حری، تهران، (4933)شلومیت،  ریمون، کنان

 .نیلوفر

 فردوس:سوم، تهران اپ، چ، انواع ادبی(4931)شمیسا، سیروس، 

حوزه هنری سازمان : ، تأملی دیگر در باب داستان؛ ترجمه محسن سلیمانی، چاپ اول، تهران(4966)الرنس، پراین، 

 .تبلیغات

اپ ، چ(نقد و بررسی سی و یک نویسنده از آغاز داستان نویسی)ن های معاصر ایرا، داستان(4932)دقی، جمال، میرصا

 اشاره  :اول، تهران

 ، عناصر داستان، چاپ اول، تهران؛ شفا (4963)میرصادقی، جمال،

 .سشر: ، تعلیق و کنش داستان؛ ترجمه مهر نوش طالیی، چاپ اول، تهران(4933)نوبل، ویلیام، 
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 پوربررسی وتحلیلِ سبکیِ رمانِ کولی کنار آتش اثرِ منیرو روانی

 پور آالشتیدکتر حسین حسن                                                                                    

 مازندران دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

 زینب خواجوند سریوی                                                                                             

 ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندراندانشجوی کارشناسی

 :چکیده     

 ترین زنانی برجستهاو از جمله. و در روستای جُفره از توابع شهرستان بوشهر متولد شد 4999پور در سال منیرو روانی

هایی به دنیای ادبیات داستانی معاصر ایران معرفی شد و با خلق رمان( 4963)نویسی است که با مجموعه داستان کوتاه کنیزوداستان

ها و رغم تمام بحثعلی. در میان نویسندگان معاصر جایگاه معتبری احراز کرد( 4933)و کولی کنار آتش( 4963)از جمله اهل غرق

بدین . ها نشده استشناسی توجه چندانی به آنو مطالب نوشته شده در باب آثار وی، از دیدگاه سبک وگوهای صورت گرفتهگفت

تا بر ما روشن . اعتبار رمان کولی کنار آتش این نویسنده از این منظر و در سه محور زبانی، بالغی و روایی مورد بررسی قرار گرفت

 تواند باشد؟ها چه میبه کارگیری این م لفه های سبکی این اثر چه بوده؟ و علتگردد که ویژگی

 .  پور، سبک، رمانکولی کنار آتش، منیرو روانی: هاکلیدواژه

 :مقدمه

های اهل غرق، دل فوالد و کولی کنار آتش نویسان زن ایرانی و صاحب آثار موفقی چون رمانپور از جمله داستانمنیرو روانی

ترین نویسندگان بعد از انقالب است که به سبب داشتن تنوع سبکی در نگارش ور از برجستهپتوان گفت که روانیبه جرأت می .است

و نیز دید متفاوت او نسبت   -رئالیسم جادویی، گرایش به نوعی سمبولیسم و پست مدرنیسم–آثار خود و به خصوص در سه رمانش

با اعتقاد به چنین جایگاهی برای .  ومی قرار گرفته استبه جامعه و به صورتی ویژه  مسائل و مشکالت زن امروز، مورد اقبال عم

نویسی معاصر فارسی و نیز به علت عدم وجود تحلیل سبکی منسجم و مجزایی در مورد هر یک از آثار این نویسنده ایشان در داستان

 .بپردازیم کولی کنار آتششناختی رمان بر آن  شدیم که به تحلیل سبک

دهد ی خاصی از سخن شکل میای که به شیوهرسی و تحلیل عناصر سخن به فردیت اندیشهکوشد با برمی»شناسی سبک

تواند شناسی میها و مکاتب گوناگون سبکالبته این کشف فردیت و شیوه خاص سخن بنابر دیدگاه(. 41: 4963عبادیان، )«راه نماید

شود و زمانی روانشناسی م لف و گاه بر نقش ویژه تأکید می گاه بر ساختار خاص و. های تحلیل متفاوت داشته باشدها و حوزهروش

قدر متقن آن است که در همه مکاتب . شود و یا احیاناً دیگر وجوه متنسبک سخن و یا رابطه زبان و سبک با ایدئولوژی سنجیده می

کند کشف عناصر ثابت و می هدفی را که این مقاله تعقیب. بیان اساس تحلیل و بررسی است شناسی کشف فردیت در شیوهسبک

گردد، به دیگر سخن، توصیف و رهیافت به سازد و موجب تمایز آن میهای سبکی رمان را میای است که شاخصتکرارشونده

در این . یابی به ممیزات رمان، تعهد این مقاله استجهت دست(زبان به معنی اعم آن)های خاص نویسنده در زبان داستان گزینش

طبعاً نرمی که در اینجا . یابد، نشان داده شودگردد تا انحرافاتی که در سخن از رهگذر بسامد باال در نرم کالم راه میش میفرایند تال

تواند به جهت بسامد باال و تکرار به شاخص سازی که میبدین معنا که عناصر بالقوه سبک. متنی استگردد امری درونلحاظ می

-شود و توصیف و تحلیل میی مکرر انحراف از نرم محسوب میشود و عناصر فعلیت یافتهر گرفته میسبکی تبدیل گردد، نرم در نظ

های سبکی با روانشناسی م لف و الزامات ژانر مختار که تا نسبت این شاخص –در حد امکان  –سعی بر آن است  گردد و در ادامه

م به ذکر است که محورهای تحلیل عناصر زبانی یعنی مجموعه امکانات الز. ها تواند بود نشان داده شودچرایی کاربرد این شاخص

و عناصر  ...آفرین متنی چون تشبیه، نماد،های زیباییهای نحوی و عناصر بالغی، ظرفیتهای خاص تا ساختگزینیزبانی از واژه

 .مل استرا شا ...وگو، زاویه دید وروایی یعنی کیفیت کاربرد عناصر داستانی چون شخصیت، گفت

 :رمان درباره -4

آید آغاز نگارش داستان گونه که از امضای پایان اثر برمیآن. پور استکولی کنار آتش سومین و آخرین رمان منیرو روانی

پور و صاحب فرزند شدن اوست که مانع از علت این تأخیر نیز ازدواج مجدد روانی. است 4933و پایان آن تیرماه  4963اسفند 
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پور در دو رمان و سوای شیوه و سیاق روانی (4)کارش شده است؛ در نهایت، رمان کولی کنار آتش به سبک پست مدرنیسمی ادامه

پور چون بسیاری دیگر از آثارش باز هم در این اثر نیز روانی. گرددی بازار میروانه 4933پیشین به رشته تحریر درآمده و در سال 

ها، هویت شدنها و بیخوردگیها، ترسدیدگیهای عاطفی زنان، ستمسرکوفته و سرخوردگی با دیدگاهی فمینیستی به آرزوهای

پور در روانی. کندی مردان صحبت میپرستانهتر نفرت از احساسات دروغین و تنها، و از همه مهمبرای ارضای غریزه ابزارشدگی

ام که ام امّا زنی را دیدهها برقصد هرگز ندیدهکه در کنار چادر کولی من زنی را»: گویدمورد چگونگی پیدا کردن موضوع این رمان می

: 4933پور، روانی)«ام به اضافه قصه زنانی که در تهران با آنها آشنا شدممن قصه آن زن را نوشته. اندها بیرونش کردهاز چادر کولی

43    .) 

 : رمان خالصه

ر جریان است او زیباترین دختر قبیله صفاری است که عالوه بر زیبایی داستان حول محور شخصیت دختری به نام آینه د

برای دیدن رقص او به قبیله  -به زبان محلی مانس به معنای مونس و میهمان –رقصد همیشه افرادی از شهر ظاهری، زیبا هم می

کند، آوری میهای محلّی را جمعت و قصّهها که نویسنده اسشبی آینه با یکی از مانس. سازندهای پدر را پر پول میآمده و جیب

ی مرد، در شهر رفته و بعد از مدّتی خود را تا جایی که به خانه. شودی آینه به مانس میاین آشنایی منجر به عالقه. شودآشنا می

شود نام یرند امّا آینه حاضر نمیگافراد قبیله سه روز او را زیر ضربات شالق می. این کار او از نظر قبیله مردود است. کندتسلیم او می

بنابراین . یابدرود؛ ولی او را نمیآینه برای یافتن مانسش به بوشهر می. گرددو در نهایت هم از قبیله طرد می. مانِس را بازگو کند

ی مرد به خانه. ودش، اغفال می«شکری»بندوبار به نام که از سوی مردی بیتا این. گرددهای شهر میسرگردان و پریشان در کوچه

پدر، دل تنگ آینه . رودای به سوی محل اتراق قبیله میگریزد و همراه رانندهبرد، شبانه میرود؛ ولی وقتی به قصد او پی میمی

را که در شیراز « مریم»از سرِ مهر، نشانیِ دخترش،  راننده. دهدی برگرداندن دخترش را نمیولی قانون قبیله به او اجازه. است

آینه در شهری . رودکه با یک اتوبوس به شیراز میتا این. کنددهد؛ امّا پلیس در میان راه، آینه را دستگیر میدانشجوست، به آینه می

جا با زنی سوخته، آشنا رود و در آنها به گورستان میخوابشبی با خیابان. خوابدها با آوارگان خیابان میشب. غریب سرگردان است

در . شان را تأمین کنندی زندگیکنند تا هزینهها روزها کار میآن. کننداز مدّتی، آینه و زنِ سوخته اتاقی اجاره می شود پسمی

های پس از چندی، با نصیحت. شوددر باغ مشغول به کار می. رسدروزی گذارش به باغی می. شودی داستان با نیلی آشنا میادامه

-به هنگام بازگشت به خانه، زنِ سوخته را می. شودکرده از کار کردن در آنجا منصرف میاغ کار مییک پیرزن که از جوانی در آن ب

 . میردزند و میبیند که خود را آتش می

با اوج گرفتن مبارزات . کندشود و مدّتی با مریم زندگی میآینه از طریق نیلی با مریم که یک فعال سیاسی است آشنا می

شود و ی کامیون دیگری آشنا میبا راننده. شودآینه باز هم سرگردان می. شودمریم، نیلی از کشور خارج میسیاسی و درگیر شدن 

پس از . رودکند و میی کامیون او را رها میآورد؛ چرا که رانندهکند؛ امّا آسودگی خاطر آینه چندان دوام نمیبا او ازدواج موقت می

. شودآشنا می« سحر»و « افروزگل»، «قمر»های پس از چندی با سه زن به نام. کندهتلی اقامت میرود و در مدّتی آینه به تهران می

. شودافروز به کلیسایی راهنمایی میآینه به دنبال گل. شودقمر در تظاهرات خیابانی کشته می. گذراندها روزگار میمدّتی با آن

او . شودآموزد و استاد میآینه در محضر او نقاشی می. کندمعرفی می« بالهانی»کشیش کلیسا او را به یک استاد نقاشی به نام 

پدر در . کندجانشین شده و دیگر کوچ نمیفهمد که قبیله یکدر بوشهر می. گیرد برای یافتن پدرش به جنوب برگرددتصمیم می

 .رودحال مرگ است و مدّتی پس از دیدن آینه از دنیا می

رود و با پوشیدن نویسنده به خانه می. شناسدرود؛ امّا کسی او را نمیده به سراغ فرزانه نقاش میدر پایان داستان، نویسن

-و با این عمل و گفت. پردازدرقصید، بر بام خانه، بر گرد آتشی برافروخته، به رقص میهای آینه، همانند او که گرد آتش میلباس

 . گردد که نویسنده همان آینه استشود مشخص میگویی که میان او و آینه ردوبدل می

 : بحث و بررسی -1

 .شوددر این بخش به تحلیل و بررسی اثر در محورهای روایی، بالغی و زبانی پرداخته می

 :محور روایی -1-4
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اثر  به یک معنی هر. هر اثر داستانی عالوه بر امکانات زبانی و نیز عناصر و امکانات بالغی از عنصر روایت هم برخوردار است

گیری و خلق و ظهور آن منوط به شکل. نهدی ظهور میکند و پای به عرصهداستانی با عنصر روایت است که موضوعیت پیدا می

ی روایت، زاویه دید، جدال، حادثه و وگو، توصیف، ساختار درونی و شیوه، زمان و مکان، گفتها، پیرنگعناصر فراوانی چون شخصیت

های وی را ایجاد ها، سبک روایت داستانها و کاربرد ویژه هر یک از آنگیری خاص نویسنده در قبال اینلحن و غیره است و موضع

 .کندمی

این امر شاید بدین جهت بوده که به متن به . شناسی به طور خاص سخنی به میان نیامده استاز محور روایی در کتب سبک

نویس توجه گیری سبک رمانمان، به همین اعتبار به عنصر روایت در چگونگی شکلاند نه رطور اعم و یا غالباً به شعر نظر داشته

امّا نگارندگان بر این باورند که یکی از ممیزات عمده سبکی در آثار داستانی نحوه و کیفیت کاربرد عناصر داستان است . نشان ندادند

پور نیز برخی از این بالطبع در آثار داستانی روانی. شوداخته میگذاری شده و به آن پردکه در این مقاله تحت عنوان محور روایی نام

 .پردازیمها در این اثر میاند که در ادامه به شرح و تبیین هر یک از آنعناصر شاخصیت سبکی یافته
 :های نمادینشخصیت -1-4-4

ی استعمال غیرصریح و شیوهگیرد، بعضی از هنرمندان بیان مفاهیم هنری همیشه به صورت حقیقی و صریح صورت نمی

 (.319: 4931میرصادقی، )های استعمال غیرصریح و مجازی نماد استدهند یکی از شیوهمجازی را بر صریح و حقیقی ترجیح می

توان گفت  توان ارائه کرد امّا در مجموع میهای هنری تعریف جامع و مانعی نمیچون تمام مفهومدر رابطه با نماد نیز هم

نماد به چیزی یا عملی گویند که هم خودش باشد و هم مظهر مفاهیمی فراتر از . لغت به معنی نَمود، نما، نماینده است در»نماد 

گردد که هر یک از این پور روشن میکولی کنار آتش روانی ها در رمانبا بررسی شخصیت(.  914: 4934داد، )«وجود عینی خودش

 .شودکه در ادامه به بررسی آن در اثر پرداخته می. داشته و نماد فرد یا افرادی از جامعه باشد ازای بیرونیتواند مابهها میشخصیت

های اصلی این رمان فرار از چنگال سرنوشت محتوم و ساختن آینده و سرنوشتی دلخواه و مطابق خواست مایهیکی از درون

 .خود است

ی کامیون ازدواج تواند با رانندهمادر در قبیله بماند و برقصد؛ می تواند مانندمی» -شخصیت اول رمان –در این مسیر آینه 

ای مشغول به کار شود؛ جور زندگی دیگران را به دوش بکشد؛ انقالبی تواند گدا باشد؛ در باغ گیالس کار کند؛ در کارخانهکند؛ می

های در کنار هر کدام از گزینه(. 412: 4933اده، زحسنعلی)«سازدشود و زندگی را به خواسته خود میشود، امّا سرانجام نقاش می

ی گریزناپذیری نیز هستند که در حرکتی و سکون، نماد آیندهشوند که هر یک عالوه بر نماد بیهایی متجلی میذکر شده پیرزن

هر یک از مسیرها  دهند که فرجام کار او در صورت برگزیدنو به او نشان می. صورت برگزیدن این سرنوشت در انتظار آینه است

 .چگونه خواهد بود

تواند مادر آینه باشد که او هم در رقصیدن شهره بوده و پدر آینه از قِبَل او مبال  بسیاری به جیب زده است اولین پیرزن می

به عقد خود  وسال آینه راگردد همسرش دختری به سنافتد و بیمار میامّا با این وجود وقتی پاهایش به علت رقص زیاد از کار می

دارد و به به این علت دخترش را از انتخاب این مسیر برحذر می. کندی زندگی خود خارج میدرآورده و مادر آینه را به کلی از صحنه

راند مسیر دوم در مقابل او کند و قبیله او را میوقتی آینه عاشق مانس شده و در نهایت خود را تسلیم او می. دهداو هشدار می

شود ی بعدی ظاهر میهای شکری را بپذیرد و تن به روسپیگری دهد اما در اینجا هم تحذیردهندهتواند حرفشود او میمی گشوده

گنگوگنا، زنی الل و . ی زبان کودکان کوچه و بازار استملعبه« گنگوگنا سرش حنا»ی که با ترانه« گنگوگنا»پیرزنی خیالی به نام 

کولی کنار آتش، )کندرود و خودش را حراج میبندد، به بازار میاز نوک سر تا پاهایش را حنا میدیوانه است که تمام بدنش را 

پیرزنی . شود که آینه قصد دارد در باغ گیالس به کار مشغول شودی روایت ظاهر میی بعدی زمانی در صحنهتحذیردهنده(. 433

دارد و به او این شغل گذاشته است او را از ماندن در باغ برحذر می اش را بر سرها در این باغ کار کرده و جوانیکه خودش سال

 ...طور تا حاالمانم و هر سال همینزیبا و جوان، تابستان اول گفتم که تابستان بعد نمی. همسال تو بودم که آمدم».دهدهشدار می

اولین باغ گیالس با گرفتن جوانی . آیندو میهای گیالس در طلب جوانی تدانی سه تابستان اگر بمانی، دیگر هر سال شکوفهمی

آیی که آن را پس بگیری و دهی، بعد میها میات را به شکوفهشوند، اوائل جوانیها هر سال تر و تازه میطور باغدختری باغ شد، این

 (.421همان، )«...نشینی به تماشای آنآخر سر می
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های سال در آن کارخانه گزیند امّا این بار هم پیرزن فرتوتی که سالرا برمیها آینه کار در کارخانه ی روند گزینشدر ادامه

چهل سال است بوی ». شودکار کرده و او هم جوانی را بر باد داده و در ازای آن هیچ به کف آورده در مقام هشداردهنده ظاهر می

کارخانه آن سال تازه . ام، اولین زنی بودم که قبول کردندمدتهاست که بوی گل و گیاه و دنیا را فراموش کرده. دهمشامپو و دارو می

گرفت، بعد به وسوسه گرفتم، اگر کارم خوب بود و او روزی هزار هزار میراه افتاده بود، دم و دستگاهی نداشت، روزی پنج ریال می

طور است، به داد، هنوز هم همانماندم که پولی جمع کنم و بروم، امّا او مثل مردی خسیس بود که پول نان همان روزت را می

شود تا آینه این هشدار موجب می(. 293)«....کاردات یک مشت سوزن میشود و دائم زیر شانهسختی یک قران از جیبش کنده می

 .کارخانه را هم رها کند

های مانع از گزینش هایی که بار نمادین اثر را بر دوش دارند به نحویبینیم که در مسیر زندگی آینه هر بار پیرزنمی

 .که آینه مسیر صحیح را انتخاب کرده و سرانجام تبدیل به یک نقاش معروف شودشوند تا ایننادرست او می

. ها باشندکاری آنتوانند نماد نادرستی اعتماد به مردان و فریباست که می« زن سوخته»و « اکلیما»مورد دیگر زنانی چون 

داماد در روز . دهنداند زندگی، جوانی و زیبایی خود را از کف مینی که به اصطالح عاشق آنان بودهها توسط مردازیرا  هر دوی آن

شود او تا ابد به تنهایی در روستایی که تمام اهالی آن بر کند و موجب میعروسی اکلیما را رها کرده و او را دچار تمسخر همگان می

یز به علت مخالفت با یک رسم اشتباه قدیمی توسط مردی که به او عالقه داشت فریب سوخته نزن.  اند، زندگی کنداثر زلزله مرده

 .شودخورده و سوزانده می

 :وگوگفت -1-4-1

پردازد و عمل ها میوگو پیرنگ را گسترش داده و به معرفی شخصیتگفت. وگو استیکی از عناصر مهم در داستان گفت 

ی افکار و عقاید است وگو، به معنای مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادلهگفت»(. 169: 4931میرصادقی، )بردداستانی را پیش می

تر، ها یا به طور گستردهرود، به عبارت دیگر، صحبتی که در میان شخصیتبه کار می ...و در داستان منظوم، داستان، نمایشنامه و

الزم به ذکر است که (. 294: 4933میرصادقی و ذوالقدر، )«استگیرد، آزادانه در ذهن شخصیت واحدی در هر اثر ادبی صورت می

ی نویسی را با مطالعهی خود او قصهنویسی آشنا نبوده و به گفتههای متداول در داستانپور در ابتدا چندان با عناصر و تئوریروانی

های پنهان و آشکار ساختار داستان و کشف الیهافزاید که پرداختن به تجزیه و تحلیل و نیز می. آثار نویسندگان دیگر آموخته است

شاید همین علت است که (. 42: 4933پور، روانی)ای سالم و طبیعی با قصه و دریافت لذت از آن استآن مانعی برای برقراری رابطه

تری تش حضور پررنگوگو در آثار ابتدایی او چون اهل غرق بسیار کمرنگ  بوده و در رمان کولی کنار آگردد عنصر گفتموجب می

 .داشته باشد

o رودهای اشخاص داستان پیش میها و ویژگیها در این رمان با مکث و بیان حالتدرصد بیشتر دیالوگ: 

 «زاده؟ماه« ».زادهپرسم از ماهمی»« از اون کی بود؟ کیمیا؟ ...اصل قصه را بپرس»: مانِس گفت» -

 :ی پنهان کردهای ساحلدستش را زیر انبوه ماسه. آینه ماند

 (.29کولی کنار آتش، )«...داند، هیچداند، کیمیا هیچ نمیپیرزنی است که همه چیز می! ها»

یا »: نشیندلبخند معناداری روی لبان راننده می« .روم دالکی یا گناوهمی»: کندآینه مردد نگاهش می« گدایی یا مسافر؟» -

 ...و( 433همان، )«ها؟ ...ابرقو

o های مستقیم و روان است که به تنهایی و بدون مکث عمل داستانی را پیش وگوها، دیالوگگفتی دوم از دسته

 :بردمی

« .آئیم آقانه، موسم بهار از غربت دشتستون می« »همیشه این جائین؟« ».دونم آقانمی« »چن سالته؟« ».خیلی وقته آقا» -

 (.3) ...«.به غربت دیگه آقا« »رین؟بعدش کجا می»

از اونم باالتر، پنجاهش « »مگه دخترِ اطول خان رشته؟« »...خواد نصف پولو پیش بدهومن تا یک ماه اول، هرکه میصد ت» -

 ...و(69)...«...آمدبوش می ...اینجات سوخته« »...تو تمام عمر بابتِ نامردی نون خوردی« »...مال اربابته که شرطو برده

 :نوسان زاویه دید -1-4-9
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به عبارت . دهدای است که نویسنده از طریق آن، داستان را ارائه میشیوه« نامندآن را کانون روایت هم میکه »ی دید زاویه

های یا یکی از شخصیت( ی دید بیرونیزاویه)که مثالً راوی، خود نویسنده باشد این: ی دید، روش روایت داستان استتر، زاویهروشن

ی دید در هر داستانی، بر اجزا و عناصر داستان تأثیر جا که زاویهاز آن(. 14و  11: 4931روزبه، )«(ی دید درونیزاویه)داستان 

ی نویسنده با داستان توسط کند و در واقع رابطهی خود ارائه میگذاشته و نویسنده توسط آن مصالح و مواد داستان را به خواننده

 .ای برخوردار استیدِ مناسب برای هر اثر داستانی از اهمیّت ویژهی دشود، از این رو انتخاب زاویهزاویه دید نشان داده می

های سبکی است که اگرچه اغلب از زاویه دید سوم وجود زوایای دید متنوع از جمله شاخصه "کولی کنار آتش"در 

تو )ص و دوم شخصشود اما این زاویه دید به ضرورت در جای جای داستان تبدیل به اول شخاستفاده می( دانای کل محدود)شخص

دارد  -شخصیت اول رمان–ی زوایای دید متنوع سعی در به نمایش گذاشتن سرگردانی آینه در واقع نویسنده با ارائه. گرددمی( راوی

این اثر را از این . پنداری را در او ایجاد کندذاتطریق حس همهای داستان، سرگردان کرده و بدینتا خواننده را نیز در پیچیدگی

بند نبوده و کامالً متنوع زیرا در پسامدرنیسم نویسنده به یک زاویه دید پای. های پسامدرن قرار دادی رمانتوان در زمرهظر میمن

 . کندعمل می

 .شودبا زاویه دید دانای کل محدود داستان روایت می 31ی از ابتدای رمان تا پایان صفحه -

با احتیاط انگشتان مرد را . شیارهای دست مرد را زیر نور ماه ببیند دخترک جلوتر سرید، طوری نشست که بتواند»

 (.3: 4933)«گرفت

. بردشخص دیگری به نام فرزانه نقاش وارد ماجرا شده و گفتگوهای او و نویسنده، داستان را پیش می 36و 33ی در صفحه -

یابد که خود را در زاویه دید حالت اول شخص می -ستانباورود نویسنده به دا –به بیانی دیگر در بستری از زاویه دید سوم شخص 

 . سازدقالب دیالوگ نمایان می

تو « »خواهی به جهنم بروی؟پس تو می». خدایا آنقدر مرا در جهنم بگردان که دیگر جایی برای کسی نماند: یکی گفته»

هایی است که هنوز به زنم و دنیا پر از بانگیمن فقط بانگ م. ای در کار نیستمجسمه« »کنی؟چی؟ روی این مجسمه چرا کار می

 (.36همان، )«گوش کسی که باید نرسیده

 .یابددوباره داستان به روال قبل بازگشته و از زاویه دید دانای کل ادامه می 33ی از صفحه -

دار ریافته بود که کسای، دصبح با طلوع آفتاب، برخاست، همچون دیگران، نه در جستجوی کسی، نه در تقالی یافتن قافله»

 (.33همان، )«...ی زندگیش را پیش ببردکسی است که باید قافلهبی

 .شودبا زاویه دید اول شخص داستان آتش برای آینه بازگو می 423ی در صفحه -

ه بود اش را نساختمال آن زمان که دنیا تاریک بود و شیطان هنوز آسمان پر از ستاره. قدیمی است ی آتش یک قصهقصه»

 (.423همان، )«...و

 .گرددداستان دوباره به زاویه دید سوم شخص بازمی 423ی از صفحه -

جهان به اندازه یک قبر کوچک شده بود، قبری که در آن زنی سوخته از وحشت . ای از تنش را گم کرده بودانگار تکه»

 (.423همان، )«...کشیدتاریکی خود را به آتش می

 .ر و دیگرگونه در زاویه دید تا انتهای داستان تداوم داردواین حالت ناپایدا -

 :پورهای فکری روانیویژگی -1-4-1

های محور روایی در نظر گرفته شده به بیان و تحلیل برخی از آراء و عقاید در این بخش که یکی از زیرمجموعه

 . شودنویسنده در نگارش رمان کولی کنار آتش پرداخته می

 :ها، باورها و مراسم مردم جنوبافسانه -1-4-1-4

آورد و به شرح و توضیح آنها پور در آثار خود از باورها و مراسمی که در میان مردم جنوب رائج بوده سخن به میان میروانی

ی رهنگ نتیجهاین ف».کندگونه بیان میو باورها را این گیری و استفاده از این فرهنگخود او علت بهره. پردازددر جریان داستان می

پور، روانی)«تر نشان دهمها را عریانکنم تا علتمن از این فرهنگ استفاده می. ها زیر س الندعلت. پناهی و فقر استتنهایی، بی
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ها و باورهای جنوب کشور را باید در این موضوع جستجو پور از افسانهگیری روانیالزم به ذکر است که علت دیگر بهره(. 42؛ 4933

-های این مکتب جانبی شاخصهزنند و از جملهنویسی جنوب قلم میکه او نسل سوم نویسندگانی است که در مکتب داستان کرد

هویتی است که بازگشت به باورهای های روستایی و شهری در جهت جلوگیری از بیها و آداب مرسوم در محیطداری از آیین

 .کولی کنار آتش  نیز متجلی استو آداب و رسوم جنوب کشور در رمان  عامیانه

 :باورهای عامیانه -2-4-1-4-4

 :خرید آینه، آغاز تموّل -

: داندای برای خرید هر چیز دیگری میگردد و این موضوع را مقدمهای میآینه، موفق به خرید آینه 443ی در صفحه

 «...آیدای بخرد از پس خرید همه چیز برمیهرکس بتواند آینه»

 :تشی آقصه  -

ی آتش یک  قصه»: کندی به وجود آمدن خورشید و آتش در این رمان اشاره میپور به یک باور قدیمی در مورد نحوهروانی

. اش را نساخته بود و هیچ کس روی زمین نبودمال آن زمان که دنیا تاریک بود و شیطان هنوز آسمان پر از ستاره. قصه قدیمی است

-های زن به آسمان میآه. کشدگردد، آه میکند، دلتنگ در جستجوی او کورمال کورمال میگم می اال زنی و مردی، زن مردش را

گردد و سرانجام پیدایش گردد، میمی. تواند بگرددحاال زن در روشنایی کمرنگ دنیا بهتر می. شودی خورشید بسته میروند و نطفه

زند، روزگار گذشته را به خاطرش نشیند با او حرف میزن کنارش می. یندای تا تصویر خودش را ببمرد خیره به آب برکه. کندمی

زن دیگر . کرده تا فقط تصویر خودش را ببیندگشته به چشمان زن نگاه میآورد، اما او انگار نه انگار، فقط هر از گاهی برمیمی

-شوند و یک روز از درون شعله میش جمع میهایش توی خودکند آهگریه نمی. زندحرف نمی. بندددهانش را می. شودخسته می

 .گیردکشد، گ ر می

 (.423پور، روانی)«تواند خودش را با آن گرم کنداولین آتش که اولین مرد دنیا می. این اولین آتش روی زمین است

 :قلب آدم عاشق آبی است -

ای و عاشق ی را در قلب خود گنجاندهگوید که قلب تو آبی است چون عشق کسدر کولی کنار آتش زن سوخته به آینه می

 «تو چه کسی را دوست داری، یعنی آنکه دوستت دارد؟»هستی 

 «دانی که کسی مرا دوست دارد؟تو از کجا می»

 (.32)«...های عاشق آبی استقلب آدم. بینندها را میها قلب آدمچون مرده. ی قبرستانی به سراغ تو نیامدمرده. پیداست»

 :رونداغ زنان تنها میمردگان به سر -

کنند این است که مردگان حتماً به سراغ زنان ی قبرستان این رمان ایفای نقش میهایی که در صحنهی شخصیتبه عقیده

از « »...داریپس حتماً کسی را دوست می« »نه»کسی هم به سراغت نیامد؟ »روندشان عشق کسی نیست، میتنهایی که در قلب

-ای است که به سراغ زنان تنها میمرده. افتدخوابد حتماً آن اتفاق میی هر زنی که اولین بار در اینجا میبرا« »دانی؟کجا می

 (.31)«...رود

 :اولین باغ گیالس با گرفتن جوانی دختری باغ شد -

اولین . آیندمی های گیالس در طلب جوانی توسه تابستان اگر بمانی دیگر هر سال شکوفه»گویدپیرزنی در بوشهر به آینه می

 (.421)«...شوندها هر سال تروتازه میطور باغباغ گیالس با گرفتن جوانی دختری باغ شد، این

 :ی خود توسط آب و آینهشدهخبر گرفتن از گم -

رسم باید به ». خواهد تا در آینه و آب نکاه کندکند و برای یافتنش مینویسنده، آینه را در داستان گم می 433ی در صفحه

ها خیره شوم تا شاید خبری از او ها را باز کنم، در قطرات آنهای راکد، تمام شیرآبها بایستم، رو به آبو روزگار کهن، رو به آینه

 (.433)«...بگیرم

 :هاچگونگی به وجود آمدن ستاره -
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ای که در آن قصه»: دهدضیح میها را با این قصه توی به وجود آمدن ستارههای کولی کنار آتش نحوهقمر یکی از شخصیت

آید و کاری بیند خوشش میها را توی آسمان میشود و شیطان که ستارهاولین ستاره از برق چشمان زنی کتک خورده درست می

 (. 224)«ها مدام توی گوش همدیگر بزنند تا برق از چشمانشان بپرد برود توی آسمان بنشیند و ستاره شودکند که آدممی

 :آداب و رسوم -2 -2-4-1-4         

 :دهندهمراسم گیسوچینان برای نجات -

رسید را در این رمان و در یکی از روستاها رسم بر این است که در بهار گیسوی دخترانی که موهایشان تا گودی زانو می

دخترانی را »بهار در موسم گیسوچینانهر سال . ای زندانی بوددهنده بسازند که در قلعهکردند تا از آن کمندی برای نجاتکوتاه می

چیدند تا از آن کمندی طور بود، گیسوان دخترها را میبردند، هر سال همینرسید سرچشمه میکه موهایشان تا گودی زانو می

 (.34)«بود« دهندهنجات»در و پنجره، گیسوی دخترها نذر ای بیکه در قلعه زندانی بود، قلعهدهنده، آنبرای نجات ...بسازند

 :ساالرانه و مردستیزانهنوعی نگاه زن -1 -1-4-1

های او در ها و رنجای به زن و مسائل، مشکالت، ترسپور در آثارش به عنوان یک بانوی نویسنده توجه ویژهمنیرو روانی

 .جوید جسته میای که او در نوشتار از آن بهرتوان در زن بودن و سبک زنانهکه علت آن را نیز می. دنیای امروز دارد

 . باز هستندخواه و هوسی جنسی از زنان بوده و موجوداتی تنمردها در کولی کنار آتش در پی ظلم و ستم و سوءاستفاده

-تکه شدن دوست خود کبوتر توسط کفتارها بوده است با چنین پیشآینه شخصیت اول این رمان در کودکی شاهد تکه

به عنوان مثال . داندشنود و به اعتباری آنان را با کفتارها یکی میمردان هرزه صدای کفتارها را میی او با ای در مواقع مواجههزمینه

چند »آید گونه به نگارش درمیداستان این. سعی در فریب آینه دارد –کند گری میمردی که زنان را وادار به روسپی –وقتی شکری 

ی کفتارها را شنید و بعد شکری در را هل داد، دری که از داخل بسته خنده اول صدای! هم نیمه شب نفر بودند که آمدند، آن

دهند باز هم صدای وقتی چهار جوان هرزه به آینه پیشنهادی وقیحانه می 416ی و یا در صفحه(. 63کولی کنار آتش، )«...بود

واگشت، دست به کمر مثل « ...یشتر نیستیمچهار نفر که ب ...هر چه بخواهی ...پول و پیراهن و خوراک»شود کفتارها شنیده می

سر به دنبالش گذاشتند، سر به دنبال او  ...« ...کنی یا تمام شهر را خبر کنمگورت را گم می»: خروس جنگی ایستاد و فریاد کشید

. شنیدرها را میی کفتاو از پشت سر صدای خنده ...دویدآمد و گلویش را گرفته بود، گلوی استخوانیش را و میکه صدایش درنمی

ی خود را رو به های گره کردهمسافران مشت. نفس بریده و خیس عرق به فلکه ستاد رسید، اتوبوسی پشت چراغ قرمز ایستاده بود

(. 416)«...ی کفتارها در میان فریاد جوانان گم شد،صدای خنده ...زدنددادند و چیزی گنگ و نامفهوم فریاد میعابران تکان می

که پیش از این هم اشاره شد به اعتقاد نویسنده مردان، تنها برای رسیدن به امیال شهوانی خود به زنان نزدیک شده و اگر طور همان

این « ...شاید الزمت بشه. این پول را بگیر آینه». دهندبه خواست خود دست نیابند به سرعت طرف مقابل را تحت فشار قرار می

توی دکان نبود و شوفر تاکسی وقتی هیچ کس توی تاکسی نبود و پاسبان سر چهارراه وقتی  جمله را نانوایی گفت وقتی هیچ کس

-دو کورس آمده: و شوفر تاکسی. شوددو ریال می: و فردا نانوایی از او پول گرفت« .خواهم آقانمی» ...در خیابان آیند و روندی نبود و

 (.33)«...روی؟رو نمیچرا از پیاده: پاسبان سر چهارراه. ای

به « اکلیما»و « زن سوخته»کاری آنهاست که این اعتقاد را در دو ماجرای پور در مورد مردان فریبی دیگر روانیعقیده

-کند و زیر ضربهی مانس شده و حتی خود را تسلیم او میکه دلباختهخود آینه شخصیت اول رمان نیز بعد از آن .گذاردنمایش می

 .گیردوفایی او مواجه شده و حتی مانِس سراغی از او هم نمیگشاید با این وجود با بینام او نمیهای شالق قبیله لب به بردن 

گردد به نظر او جنس مرد جز به خود و پور به خودخواهی مردان برمیی روانیبخش دیگری از اعتقادات مردستیزانه

-یان داستانی این عقیده را به صورت ضمنی به نمایش میاندیشد و چون اکثر مواقع با بچیز دیگر نمیهای خود به هیچخواست

این رمان آمده که شرح مفصل آن در بخش  423ی این قصه در صفحه. گر این تفکر نویسنده استبیان« ی آتشقصه». گذارد

 .ها و باورهای رمان کولی کنار آتش ذکر گردیده استافسانه

او در سراسر آثار خود و به طور اخص رمان (. 6: 4933پور، روانی)«یرانی استهای زن اام دلتنگیدغدغه»: گویدپور میروانی

نویسی خود را نیز در این موضوع او حتی علت قصه. پردازدکولی کنار آتش تماماً به زن و مصائب و مشکالت او در دنیای امروز می

ن کار را بکنم در کشوری که هنوز هم فرهنگ حرمسرایی توانم قصه بنویسم باید ایپور اگر میمن، منیرو روانی»کند که بیان می
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چرا تمام انرژی، وقت و پول و . اند پس منِ نوعی رسالت دیگری داردحاکم است منتها حرمسرایی نامرئی که دیوارهایش را برداشته

 (.3: 4933پور، روانی )«ها وجود نداردهای دیگری در زندگی ما مخصوصاً زنشود آیا هدفعمر ما صرفاً خرج شکم می

که این موضوع بیانگر هرچه . اندکنار آتش مردها حتی از داشتن نام هم محرومتر این است که در رمان کولیی مهممسئله

 .باشدی نویسنده میبیشتر دید مردستیزانه

 :مسائل و واقعیات سیاسی و اجتماعی -1-4-1-9

تواند سیاست می»پوراز دیدگاه روانی.  ان مسائل سیاسی و اجتماعی استپور بیهای تکرارشونده در آثار روانیاز جمله موتیف

ای هم خوردهتواند سیاستمدار و سخنران شکستیک نویسنده می»و نیز ( 24: 4933پور، روانی)«در ادبیات م ثر باشد

رده و در رمان کولی کنار آتش خورده و یا مبارز سرخورده عمل کاو هم چون یک سیاستمدار شکست(. 13: 4963الزاریان، )«باشد

-البته شایان ذکر است که این خصیصه نیز با سبک نوشتاری این اثر یعنی پست. کندنیز از مسائل و حوادث سیاسی کشور یاد می

 ترین مضامینی که در رمان کولی کنارمهم. هاستمدرنیسم، عصر فروپاشی فراروایتعصر پستزیرا . مدرنیسم ارتباطی مستقیم دارد

های اجتماعی بعد از ترین گفتمانچنین برجستههای پوسیده و غلط اجتماع و همشوند، حاکی از حمله به سنتآتش مطرح می

ای که زنان جامعه ایرانی را به سختی لگدکوب پور در سراسر داستان با به نمایش گذاشتن سنن اشتباه و ظالمانهروانی. انقالب است

های مختلف اجتماعی خواننده را بر تأییدِ بیهودگی و پوچی بسیاری از تردید قرار دادن اعتقادات گروهو نیز مورد شک و . کنندمی

 (.213 :4933تدینی، )گرددها رهنمون میآن

-شده، میها جرم محسوب میکه حمایت از آنها و ایننویسنده در مورد تفتیش عقاید و اوضاع کمونیست 433ی در صفحه

کند، پسر را به مأموران معرفی دست پسر کفتربازش به ستوه آمده به آن خیال که او را به راه راست هدایت می پدری که از»نویسد

روزهای سخت  ...کفتربازان جهان متحد شوید: نویسدداشته، روی دیوارها شعار میپسر که راه و رسم خودش را دوست می ...کندمی

« ک»گذارد کند و فقط میرا پاک می« کفتربازان»افتد کاری میپسر هم به فکر مخفی ...کنندرسد، بعضی شعارها را پاک میفرا می

 ...جهان متحد شوید ...ک: شودشعار می. برای خودش بماند

های «ک»زند که از تمام پسر فریاد می ...چه بوده« ک»شود تا بگوید که مقصودش از پسر سرانجام به محاکمه کشیده می

و حاال  ...زندها خودش را به آن راه میکنند که او برای گمراه کردن آنامّا همه فکر می. وکفتربازان بیزار استجهان به جز کفتر 

 (.433)«رودرود تا بگوید که پسرش فقط یک کفترباز است امّا کسی زیر بار نمیهاست که پدر هر روز میسال

 .دشودر صفحات بعد دوباره از کمونیست و حزب توده صحبت می

خوانی نام پنج تنی را کنی و مینگاه می ...کنی، روی روزنامه عکس دستی از مچ قطع شده و روی هر انگشت نامینگاه می»

 (.434و  431)«...لنین، استالین، مائو، انگلس، انورخوجه ...که نوشته شده

: نویسداعی جاری در آن میو حوادث سیاسی و اجتم 33به طور صریح در مورد سال  243و  243نویسنده در صفحات 

ها و آن روزها هنوز مردم لباس. گشتندها پی چیزی میهای علنی شروع شده بود، امّا بیشتر مردم، هنوز توی خیابانحراج 33سال »

راهی و  ...کشیدی طالیی را از انگشتش بیرون میاعتنا و مغرور حلقهگذاشتند، گاهی کسی بیی خود را به حراج نمیوسایل خانه

 ...شد، راهی خیابان انقالبها میخیابان

بستند تا هیچ صدایی ها و مخصوصاً خیابان انقالب میی خود را به روی خیابانگریختند که در و پنجرهکسانی می 33سال 

 . رفتند تا دوباره واگردندها اغلب از فرودگاه و مرزهای رسمی مینشنوند، آن

 «بنی صدر صد در صد»: توانست رو در و دیوار بخوانده بود و هر کسی میرئیس جمهور هنوز نگریخت 33سال 

 ...ها بساط بودرسید و هنوز بر سر چهارراهی مخفی به انتهای خط میشدهی توقیفها نشریهبا هزاران اعالمیه، ده 33سال 

دار بیچاره، چماق»: نویسدهم می 33ل های موجود در ساپور در کولی کنار آتش در مورد اعتراض دانشجویان به کمیتهروانی

 (. 299)«...حزب چماق به دستان باید بره گورستان»؛ (223)«...کارت کمیته داره

 :محور بالغی -1-1

این شگردها مجموعه . ای از ادبیت هر متن ادبی برآمده از میزان برخورداری آن متن از عناصر بالغی استشاید بخش عمده

تواند از آن گزینش به عمل آورده و بنابر نوع گزینش و کیفیت ترکیب و بسامد کاربردی که از ه خالق اثر میای است کعناصر بالقوه
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پور به ای که روانیدر ادامه به بررسی شگردها و عناصر بالغی. های بالغی سبک متن خویش را رقم بزنددهد شاخصهآن صورت می

 .پردازیمار برده، میسبک در رمان خود به کعنوان یک نویسنده صاحب

 :ایجاز -1-1-4

ی معنی ضرری نرسانده و حتی آن را رساتر و ایجاز یعنی با حداقل الفاظ حداکثر معنی را بیان کردن، به صورتی که به ارائه

 (. 244؛ 4939شمیسا، )تأثیرگذارتر هم سازد

ی حذف از فت که ایجاز به خصوص در حوزهتوان گتقریب میبه. در این اثر نویسنده از ایجاز فراوان بهره جسته است

توان در تالش نویسنده برای همراه ساختن مخاطب در تکمیل و یکی از دالیل این امر را می. پور استی روانیشگردهای مورد عالقه

خواننده را وادارد نگر پور قصد دارد با نگاهی ریزبین و جزئیروانی. استمرار بخشیدن مفاهیم و تصاویر موجود در متن و سخن جست

ی هر بخش از روایت عالوه بر درک و تجسم آنچه مقصود اوست خود نیز ذهن را درگیر ساخته و با مکثی که پس تا پس از مطالعه

ی نویسنده را خود بیفزاید و های ناگفتههای بعدی را آفریده و گفتنیشود در تخیل خود انگارهها و گاه کلمات ایجاد میاز این جمله

ایجاز حذف معموالً به دو صورت در این رمان . دین ترتیب از یک خواننده منفعل به یک خواننده فعال و آفریننده بدل گرددب

 .حذف به قرینه لفظی و معنوی( حذف مفاهیم؛ ب( الف:گردداستعمال می

 :حذف مفاهیم -2-2-4-4

دد بدین معنا نیست که ضرورتاً اجزای گرشایان ذکر است جمالتی که در آن سعی بر دعوت خواننده به شرکت در متن می

ها  قصد القای گذاریاند در بیان جزئیات، وقایع و تصاویر اما نویسنده  با فاصلهآن نیز حذف شده باشد، بلکه حتی گاه جمالت کاملی

به امور خرد و ریز و نگارش ریزبینی و توجه »و از آن جا که . هایی است که ناگفته مانده استها را دارد واین که گفتهناتمامی گزاره

پور نیز شاید منیرو روانی( 143: 4931فتوحی، )«ی فارسی استی رمان زنانهها و جزئیاتی از این دست، ویژگی برجستهکاریریزه

ها گذاریمفاهیم و فاصلهها و حوادث را با حذف ی ایرانی خواسته دقت و توجه خود به توصیف صحنهبه عنوان یک بانوی نویسنده

 : بیشتر به خواننده نشان دهد

تا هرگز نتواند از قافله دور  ...دو صدا، دو زنگوله بر گردن سگی. کردها در خواب هم رهایش نمیی نی و صدای خلخالناله»

نور  ...ز نورخیس شد ا ...زیر نور ماه بود، باران نور»؛ (9)«تواند این دو زنگوله را از گردنش باز کند؟چه کسی، چه کسی می ...شود

بار اول در راه  ...ها نشسته بود و هرگز نتوانسته بود ماه را بگیردی نخلهای دور و نزدیک روی شاخهچه بسیار در غربت ...مهتاب

بلعد و بوی بدی به کشد هوای پاکیزه را میروباه بوی بدی دارد، وقتی نفس می»؛ (1)«خیلی کوچک –بود، روی شتر، کوچک بود 

و  ...به خاطر نونه آقا ...مرد با خودش بلند گفت»؛ (3)«...آید، خیلی نرمنه، روباه نبود، خرگوش نرم و آهسته می ...پراکندجا میهمه

صدای  ...حجومت ...حجومت ...کردندها و غربت شهر آماده میزنان قافله خود را برای رفتن به آبادی»؛ (3)«دفتر را دوباره باز کرد

-آنان را پنهان کرده ...کنی مادرنه پیدا نمی ...گشتاش به دنبال تی  میها را برداشته بود و البه الی بقچهشاخ ...خش پای مادرخش

ها، به به آبادی ...تو باید، باید مرا ببری ...توی صندوق نگرد، زیر گلیم هم نیست ...کندهایش را چال میجا که پدر پولام، همان

 ...و(49)«غربت شهر

سازد اما با این حال نویسنده ها به تقریب کامل بوده و مضمون الزم را منتقل میبینیم که جملهی که ذکر شد، میدر موارد

با گذاشتن سه نقطه و ایجاد تعلیق و مکث، ذهن خواننده را هر چه بیشتر درگیر فضای داستان کرده و بدین ترتیب حوادث و وقایع 

 .کندروایت می موجود در رمان را به صورت کامالً حسی

 :ی لفظی و معنویحذف به قرینه -1-1-4-1

های دیگر لفظی وجود داشته باشد که نویسنده خواهان پرهیز از حذف به قرینه لفظی آن است که در خود جمله یا جمله

انی در کالم گردد و ها و عبارات باعث حذف کلمه و یا واژگحذف به قرینه معنوی نیز آن است که مفهوم کلی جمله. تکرار آن باشد

-پور نیز از حذف به هر دو شکل بهره جسته و مثالروانی. یابدها، کلمه محذوف را درخواننده از روی سیاق کالم و مفهوم کلی جمله

 : گردد باعث روشن شدن این ادعا استهایی که در ادامه ذکر می

؛ حتی به هنگام کوچ (4)های گر گرفته از گرمای آتشصورت. هاتاریک روشنِ صورت. سرهای غریبه و آشنا. ی سرهادایره

؛ (49)ی کودکان شیرخوارها و صدای گریه؛ قدقد مرغ(1)هایش به سوی ماه دراز؛ دست(9)که پیاده بود و یا سواره بر اسبی هوشیار



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

725 
 

های پر از گل، ها با باغچهخانهرفت شهر، ؛ می(41)؛ بلند شد، خیس عرق(49)ها، به غربت شهربه آبادی ...تو باید، باید مرا ببری

؛ نگاهش (43)؛ گرمای نگاهی از پشت نخل(46)؛ تا دور شود، دور از چادرها و صداها(41)های برقهای قشنگ و روشنایی المپاتاق

الی مو با؛ مردی ژولیده(23)حوصلگی به سیمی آویزان؛ زنگی از سر بی(23)ی رو به دریاسرگردان به شناشیرهای رنگ و رورفته

؛ ظهر (94)؛ بالشی کمی دورتر، تنگی تا نیمه آب کنار دیوار(94)؛ سر روی آرنج به پهلو، رو به در(94)؛ اتاقی پر از کتاب(91)شناشیر

 ...و( 99)گاهبود و خورشید باالی میدان

 :تشبیه گسترده حسی -1-1-1

گیرد و ساز بهره نمیاز عناصر بالغی و ادبیتاست، چندان  کولی کنار آتشبنا بر سادگی و روانی که وجه غالب نثر رمان 

آید و عناصر ی اجزای تشبیه در جمله  میکار آمده تشبیه است؛ تشبیهات حسی گسترده که معموالً همهترین عنصر بالغی بهمهم

 :ی آن طبیعت استسازنده
به جانبش تاخته باشد، تن جوان و  آتشی نیلگون که باد کوبید و مانند شعلهچرخید، پاهایش را محکم به زمین میمی»

ی های لیمویی و آتشین، باریک و بلند، مانند مردان قافلهای از رنگها در زمینهنخل»؛ (4)«کشیداش را به سوی مانِسی میزنده

اه پدر گیالس گآن»؛ (24)«زدندبال میدو دست مثل دو کبوتر پای در بند در هوا بال»؛ (41)«آینه، مبهوت و تنبل ایستاده بودند

ی باریک زبانه گردبادی در دور دستِ جاده»؛ (22)«...ای باز شده بود بریزدخالی را روبه آینه گرفت تا در دهان او که مانند پرندهنیمه

 پیرزن با اخمی تخت»؛ (26)«...کردگردید، خش و خاشاک را به هوا بلند میکشید، مانند زنی آواره و بلند باال دور خودش میمی

 ....و( 96)«های آتشتهران سبز است، آبی است مثل رنگ شعله»؛ (91)«...کشدکوبد و با سه بار جیغی که مانند جغد میات میسینه

 :محور زبانی -1-9

های مختلفی دارد که هر یک از آنان بر توانمندی و ظرفیت زبان ها و جلوهابزار و مصالح اصلی ادبیات، گونه زبان به منزله   

مایه از سوی نویسنده، بسته به میزان آگاهی و بخشی از میزان خالقیت و قدرت انتقال عاطفه و درون. افزایدخلق آثار ادبی می در

در ادامه برآنیم تا به تحلیل و . های مکشوف و نامکشوف موجود در زبان استها و ساحتی او از این ظرفیتتوان به کارگیری خالقه

 :ی گزینش شده در رمان کولی کنار آتش بپردازیمهای زبانبررسی ویژگی

 :های واژگانیموتیف -1-9-4

از . ها در جهت جلب دقت و توجه هرچه بیشتر مخاطب به موضوع مورد نظر نویسنده استکاربرد برخی شگردها و م لفه

مطلب داشته و  که سعی در تأکید برپور هر زمانباشد که روانیی این فنون تکرار برخی لغات در جریان روایت داستان میجمله

 :طلبیده این شگرد بالغی را به کار بسته استرا در جهت دریافت و برداشت مفاهیم مورد توجه خویش می دقت بیشتر خواننده

و ها گذشت از میان نخل»: پور استی روانیهای سبک زنانهشناختی داشته و از جمله ویژگیی زیباییتکرار در این اثر جنبه

-نمی، توانستنمیمادر که دیگر »و  «..سبز بارانلیمویی،  بارانبارید  باران»؛ (9)«کنار دریا رو به ماه نشست هایماسه، هاماسهروی 

-میزد و رنگ سرخ ذغال که های غریب آن و آن باریکه رنگ آبی که انگار بانگش میهای آتش و رنگشعله»؛ (1)«برقصد توانست

ی باد لبه»و « ها، به غربت شهربه آبادی ...مرا ببری باید، بایدتو »؛ (3)«شاید غربت اهواز بود، شاید»؛ (3)«دیدخنمی، همیشه خندید

؛ (43)«خواهی بگویی؟چه می ...بلکه ...رقصد، بلکهکه بدانید آینه نه تنها خوش می»؛ (49)«...گاهیزد، نور، نور صبحچادر را کنار می

زخمی کبوترانِ  کبوتران ...آسمان پر از کبوتر است»؛ (99)«کشیدندی که بر لبان نیتوک سرک میقافله و پوزخ سکوت .سکوت»

 ...و( 93)«...عزیز،

 :های استفهامیکاربرد فراوان گزاره- 1-9-1

-ها که در دیالوگ و گفتپور طرح پرسش و س ال است که به جز برخی از پرسشهای سبکی روانیی دیگر ویژگیاز جمله

های مختلف ها در این اثر در جهت درگیر ساختن ذهن خواننده با بخشی س المیان دو شخصیت به کار گرفته شده بقیهوگوی 

پور در صدد درگیر به بیانی دیگر روانی. داستان و اندیشگی بیشتر در مورد مفاهیم و موضوعات مورد توجه نویسنده بوده است

 .ی آن استود با اثر و محتوا و درونمایهساختن هر چه بیشتر اندیشه و ذهن مخاطب خ
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-می. برقص»؛ (1)«کنی؟ماه چرا گریه می ...ماه ...باران بارید باران لیمویی، باران سبز ...ماه چشمان لیمویی زاللی داشت»

تر که و چه خوش ...»؛ (41)«...های پر از گل،ها با باغچهرفت شهر، خانهکیمیا کجا رفت؟ می. غلتی زد»؛ (3)«خواهی مادرت بمیرد؟

امشب که »؛ (43)«خواهی بگویی؟ شیطان به جانت آشیان کرده آینه؟چه می ...بلکه ...رقصد، بلکهبدانید آینه نه تنها خوش می

نوشت، مانِسی که دفترش را محکم گرفته بود تا باد آن را با خودش نبرد، فقط خواست، که میآمد که قصه میمانِسی می

؛ (21)«نویسد و کدام قصه را برایش تعریف کند؟خواهد، سرگذشت میآید، قصه مینه، حتماً می ...گ واگشتدلتن»؛ (43)«باد؟

ای نبودند که پدر، زنش را تقدیم کیمیا چه دارد که بگوید؟ از قافله. شدای در دست به مرد نزدیک میکیمیا سر قلیان چاق کرده»

 ...و( 24)«؟پس گفتِ کیمیا با مانِس چه بود. مانِسی کند

 :به کارگیری لغات و واژگان جنوبی -1-9-9

یکی دیگر از . پور عموماً جانب سادگی و روشنی را نگاه داشته و از نثری روان بهره گرفته استدر حوزه واژگان و افعال، روانی

ای در وقتی قصه»: گویده چنین میبارخود او در این. نثر او به کارگیری واژگان و افعال بومی و محلی جنوب کشور است هایویژگی

این دست خودم نیست . ای هستم و به فراخور آن تنها با لغات و واژگان جنوبی آشنایی دارمنویسم دیگر کامالً جفرهمورد جنوب می

ان، الزاری)«نویسمشاید عیب من باشد امّا آخر من برای دل خودم می. کندآن فضا کلمات خاص خودش را در ذهن من زنده می

4963 :13.) 

پور  از لغات و واژگان به همین علت روانی. افتدنیمی از داستان این رمان در جنوب کشور و در استان بوشهر اتفاق می

 :گیردی جنوب کمک میمرسوم در منطقه

های در ساختمانهایی به سبک اسپانیایی بالکن: شِناشیر(/ 43.)مقدار بسیار کم، یک ذره: ت فکه(/ 2)مونس، میهمان: مانِس

: پسین تنگ(/ 3)مس سفید کردن: کالگری(/ 3)شهر: غربت(/ 13)بیابان: زارسَبَخ(/ 92)خرما، رطب: تاره(/ 21)قدیمی بوشهر

ها برای جلب محبت مرد یا هایی که کولیمهره: مهره دل دوستی(/ 13)زنده کردن مهره با خواندن ورد: اوسی کردن(/ 43)غروب

بدترین : قیچی(/ 43)و ( 43.)ها فلفل دادها، باید به آنها معتقدند که برای زنده ماندن این مهرهکولی. کنندیزنی از آن استفاده م

های کوچکی میان بوشهر و بخش: دالکی و کنار تخته(/ 91)...کشیده شدن روی زمین: ت رانده(/ 23)فحش برای زنان کولی

 ...و(/ 13)کازرون

 :اضی با تکیه بر فعل بودکاربرد فراوان افعال م -1-9-1

های مختلف گذشته به همان نسبت که از حال ساخت»گیردپور در این رمان بیشتر از افعالی با زمان گذشته بهره میروانی

پور نیز با توجه به حس نوستالژیکی روانی(. 234: 4931فتوحی، )«کندتر میی گوینده و دیدگاه وی را بیشگیرد فاصلهفاصله می

-ای که بین خود و حوادث روی داده در گذشته احساس میگذشته دارد و نیز به لحاظ پیوند روحی و عاطفی و خأل و فاصلهکه به 

-رویم فاصلههرچه از اکنون به گذشته می»شایان ذکر است که . گزیندهایی با زمان ماضی را برمیکند برای زبان آثارش بیشتر فعل

 ؛ (232همان، )«یابدی خبر کاهش میشود و اطمینان گوینده دربارهزیاد می( واقعیت)ی گوینده با اصل حادثه 

و او به دنبال مادرش از  بود، در نیمه باز نشسته بودشان ها در سرای خانهپسرک روی پله. ، شایدبودشاید غربت اهواز  ...»

و آن  دیده بود، پسرک را کرده بودی دری را باز هو او کنجکاو مثل همیشه لنگ ...فال ...فال کشیدمیمادر قریاد . گذشتمیکوچه 

و تا به  کرده بود، با تعجب نگاهش برداشته بودی پر از گل و آن درخت گل سرخ کاغذی، پسرک با دیدن او سر از روی دفتر باغچه

ی پسرک در و هنوز صدای گریه گریخته بودها پای مادر از کوچهآن روز پابه. ربوده بودخود بیاید، او، دفتر و کیف کنار دستش را 

های پر جنب و ، جمعهآمدنمیکه دیگر کسی به سراغشان بودند قدر مرده هایش آنقبرستان قدیمی که مرده»؛ (3)«...و بودگوشش 

 (.33)«...بودنما را با آب چاهی که همان نزدیکی های کهنه و نخ، لباسکردندمیزنانی که قبرهای خود را جارو . داشتجوشی 

-، می«بود»گونه که مشاهده گردید اکثر افعالی که در اثر به کار گرفته شده از نوع ماضی و به طور اخص فعل ماضی همان

 .باشد

 :گیرینتیجه

وجود  -: در محور روایی: های زیر منتج گردیدها و شاخصهشناختی رمان کولی کنار آتش به دریافت م لفهتحلیل و بررسی سبک

وگو و دیالوگ عنصر دیگری گفت –. های اثر به کار گرفته شده استدر جهت به نمایش گذاشتن درونمایه های نمادینشخصیت
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نوسان زاویه دید در واقع سعی در  –. های اشخاص داستان کاربرد داشته استها و ویژگیاست که در این رمان در جهت بیان حالت

در ضمن حضور این م لفه اثر . های داستان داردخواننده در پیچیدگی به نمایش گذاشتن سرگردانی شخصیت اول رمان و درگیری

ها، باورها و مراسم مردم جنوب، افسانه: پور شاملهای فکری روانیبخش ویژگی –. دهدهای پسامدرن قرار میی رمانرا در زمره

-های پستی سوم نیز از م لفهکه البته شاخصهشود ساالرانه و مردستیزانه و مسائل و واقعیات سیاسی و اجتماعی مینوعی نگاه زن

ایجاز در این اثر به صورت ایجاز حذف و در دو بخش حذف  -: در محور بالغی. گرددمدرنیسم موجود در این رمان محسوب می

در . استساز رمان ترین عنصر بالغی و ادبیتتشبیه گسترده حسی مهم –. مفاهیم و حذف به قرینه لفظی و معنوی مشاهده گردید

کاربرد فراوان  –به کارگیری لغات و واژگان جنوبی و  –های استفهامی کاربرد فراوان گزاره –های واژگانی موتیف -: محور زبانی

 . ها بهره جسته استپور در اثر خود از آنهایی از این محور است که روانیافعال ماضی با تکیه بر فعل بود شاخصه

 :نوشتپی

تا  4361هایی غالب در ادبیات سالنیسم بر اثر بحران ناشی از جنگ جهانی دوم شکل گرفته و شیوهنهضت پست مدر -4

ی این مکتب اول بار در عرصه. است که به عنوان جنبشی فرهنگی و هنری در نیمه دوم قرن بیستم شناخته شده است 4331

ها و به اصطالحی در جهت به نمایش گذاشتن پیشرفت مطرح گردید ولی پس از مدتی تبدیل 4361و  4331های معماری در دهه

مدرنیسم واکنشی بر ضد مدرنیسم است و برخی معتقدند که پست. شد ...تغییرات در ادبیات، فلسفه، سینما، موسیقی، عکاسی و

رنیسم نگاهی مدتوان گفت که پستدر مجموع می. ی مدرنیسم استگروهی نیز اذعان دارند که پسامدرنیسم برخاسته از پیکره

جا که مدرنیسم گیری از عناصر گذشته برای ایجاد اشکال نو و تازه است از آنهوشمندانه و آگاهانه به گذشته داشته و در پی بهره

نویسندگان پسامدرن در پی به . توان شاهد ردپای مدرنیسم بودمدرنیسم میدهد در پستهم بخشی از گذشته را تشکیل می

-برمی( شبیه به واقعیت)نویسنده از یک سو دنیای داستانی »ر جهت غیر واقعی نشان دادن اثر خود هستندکارگیری شگردهایی د

گونه از به این(. 11: 4932پاینده، )«دهدرا نشان می( غیر واقعی بودن آن)سازد و از سوی دیگر تصنعی بودن این دنیای داستانی 

 ....گویندها فراداستان میداستان

 :منابع 

 علم: ، تهرانپسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران، (4933)ی، منصورهتدین. 

 نشر پایان: ، تهران(پورداستانی منیرو روانی جهان)از خاک به خاکستر، (4933)زاده، فرنازحسنعلی. 

 مروارید: ، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبی، (4934)سیما. داد. 

 مرکز: م، تهران، چاپ نهکولی کنار آتش، (4933)پور، منیروروانی. 

 ------------(4933) ،«نشریه ، (پورگفتگوی محمد شمعانی با منیرو روانی) «امترین ترانه دنیا را شنیدهعاشقانه

 .21/2/4933، وهومن

 --------------(4933) ،«(پورمحمد نجاتی با منیرو روانیگفتگوی علی) «های زن ایرانی استام دلتنگیدغدغه ،

 .94/1/4933و23، روزنامه خرداد

 روزگار: ، چاپ دوم، تهران(نثر)ادبیات معاصر ایران، (4931)روزبه، محمدرضا. 

 فردوس: ، چاپ هشتم، تهرانبیان و معانی، (4939)شمیسا، سیروس. 

 جهاد دانشگاه: ، تهرانشناسی در ادبیاتدرآمدی بر سبک و سبک، (4963)عبادیان، محمود. 

 سخن: ، تهران(هاها، رویکردها و روشنظریه)شناسی سبک، (4931)فتوحی رودمعجنی، محمود.  

 امیرکبیر: ی ادبیات و نقد ادبی، جلد دوم، تهران، درباره(4969)فرشیدورد، خسرو. 

 41/6/4933، نشریه نشاط، «دستش حنا ...گ نگوگنا»، (4933)فرهادپور، لیلی. 

 11-13، 93ی شماره، دنیای سخن، نوشتن یادگار دوران شوریدگی، (4963)الزاریان، ژانت. 

 انتشارات روشنگران و مطالعات : ، دفتر دوم، تهرانامروز ایران ها نقد و بررسی ادبیاتآینه، (4936)مهویزانی، الهام

 .زنان
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 سخن: ، چاپ هفتم، تهرانعناصر داستان، (4931)میرصادقی، جمال. 

 -----------(4931) ،سخن: ، چاپ ششم، تهرانادبیات داستانی. 

 ،کتاب مهناز: ، تهراننویسینامه هنر داستانواژه، (4933)، میمنت(ذوالقدر)جمال و میرصادقی میرصادقی. 
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 هاینوستالژی و تأثیر آن بر سطح زبانی سروده

 المالئکه و فروغ فرخزاد نازک
 پور حسن مهوش

 ی دانشگاه کاشانعرب اتیادب و زباندانشجوی دکتری 

 نژاد یادیص اهلل روح

 ی دانشگاه کاشانعرب اتیادب و زبانتادیار اس

 دهیچک

ن جستار ینگارندگان در ا. ی در آثار شاعران شده استیهاژگیینوستالژی از مباحثی است که با ورودش به حوزة ادبیات باعث بروز و

نند که اندوه و حسرت گذشته ان کیتحلیلی ب -توصیفی ة المالئکه و فروغ فرّخزاد به شیوبر آنند تا با بررسی دفترهای شعری نازک

ن است که اثرِ روانِ شاعران در زبان ین دستاورد پژوهش ایترمهم. ر قرار داده استیهای این دو شاعر را تحت تأث زبانی سروده سطح

تارهای شود؛ کاربستِ آواهای القاگر، ساخگر میها جلوههایی در زبان شعری آنآثارشان غیر قابل انکار بوده و به صورت لغزش

ها و  ک اشعارشان است که با تفاوتیق فضای نوستالژیبرخی از شگردهای مشترک این دو شاعر برای تعم... دستوری ایستا و پویا و

 .اندها را به کار بردههایی آنشباهت

 .المالئکه، فروغ فرّخزاد، سطح زبانی، نوستالژی شعر معاصر، نازک: هاکلیدواژه

 مقدمه

آن است؛ بدین معنا که دنیای درون انسان نقش بسزایی در دنیای بیرون شناختی روان ارکردهای زبان جنبهترین کیکی از مهم

ها و ها، صور خیال،  لغزشبصورت واژگان، سمبل ها، بویژه هنرمندان،او دارد و همین عالم درون است که در آثار  انسان

-کند تا رونوشتی از افکار و اندیشهداشت که زبان از یک سو به انسان کمک میشود، از اینرو باید اذعان ها  نمایان میهنجارشکنی

توان آن را ابزاری برای رهایی از واقعیت موجود دانست که شاعر با استفاده از آن و با های خود را ارائه دهد و از سوی دیگر می

 .کندهای گوناگون زبانی، تجارب شخصی خود را منعکس میبکارگیری شیوه

توان چنین برداشت کرد که زبان شعری شاعران متکی بر تجارب باطنی آنان است و اسلوب ادبی ا توجّه به این سخنان میب

سازد، لذا باید بیان داشت که تا زمانی که شاعر شعر نگفته است روان وی نیز ای است که شخصیت ایشان را منعکس میآنان آیینه

موضوع  ،حیات شاعر»معتقد است که   "عقاد". شودسرایش گشاید روان او نیز ظاهر می شناخته شده نیست اما همین که لب به

 ( 441: 2116عزّام، )« .شعر او است و موضوع شعر شاعر نیز همان حیات وی است، یعنی شعر ترجمان روانی زندگی شاعر است

نماید، چرا و کار دارند، روابطشان با یکدیگر قهری می ی زبان، گفتار و خیال سرجا که روانکاوی و ادبیات، هر دو، با تجربهاز آن

که ادبیات با غور در اقلیم درون و کوشش در بیان این عوالم، کمک شایانی به پیشرفت روانکاوی کرده و از این رهگذر، روانکاوی 

از ( 463-463: 4932غیاثی، ) «.های آفرینش هنری برسدشناسی درمانی درگذرد و به پردازش نظریهاست از مرز آسیبتوانسته 

ی ضمیر ناخودآگاه به وسیله»و( 423: 4933صمصام و همایونفر، )ی زبان حرفی برای گفتن دارد جانب دیگر چون روانکاوی درباره

 . توان آن را در بررسی ادبیات به کارگرفتمی( 213: 4933شمیسا، ) «یابدزبان در ادبیات تجلی می

 های پژوهشو پرسش پیشینه

توان در این زمینه به نماید که در زبان و ادب عربی چندان به موضوع نوستالژی پرداخته نشده است و آنچه میتحقیق بر ما می

از « االغتراب فی الشعر العراقی»های مانند کتاب. غربت  پرداخته استهایی انجام شده که بیشتر به غمپژوهش ،آن اشاره داشت

در ادبیات فارسی اما .  «الحنین والغربه فی الشعر العربی»از احمد شقیرات و « فی شعر السیاب االغتراب»محمد راضی جعفر و

بررسی »ی  از قیصر امین پور و مقاله« شعر و کودکی»توان به کتابها میخورد که از میان آنهای فراوانی به چشم میپژوهش

بررسی »از جهانگیر صفری و « بررسی نوستالژی در دیوان ناصر خسرو»از مهدی شریفیان، « فرآیند نوستالژی در شعر معاصر فارسی

 .از خلیل پروینی اشاره نمود« تطبیقی نوستالژی در شعر احمد عبدالمعطی الحجازی و نادر نادرپور
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غ فرّخزاد های نازک المالئکه و فروبا توجّه به اینکه تاکنون به بررسی تطبیقی تأثیر احساسات نوستالژیک در سطح زبانی سروده

ها پاسخ دهد که نوستالژی چگونه در سطح کوشد به این مهم بپردازد و به این پرسشپرداخته نشده است از اینرو جستار حاضر می

ی شاعران بارزتر است؟ چه شود؟ کدام یا از ساختارهای نحوی هنگام بازگشت به گذشته در سرودهزبانی اشعار شاعران م ثر واقع می

 .سطح زبانی، باید با این سطح آشنا شد امّا قبل از ورود به بخش مقایسه  ...کاربرد آواها و  نوستالژی وجود دارد؟ وای بین رابطه

 سطح زبانی -4

های سبک شناسانه است در این سطح  چهار سطح کوچکترِ آوایی، واژگانی و نحوی مورد بررسی سطح زبانی اولین گام در پژوهش

 :گیردقرار می

 سطح آوایی -4-4

ها نوع هجاها، آهنگ کالم، افت و خیز آهنگ و به طور ها و نوع آرایش آنها و مصوتر سطح آوایی به بسامد واجی معین، صامتد

ها توجه در پردازش موسیقی درونی به آواها، توالی حروف و مخارج حروف و تکرار آن. کلی موسیقی درونی و بیرونی  باید توجه شود

که هر کدام القاگر مفاهیم و و معنی خاص و . گیردی وزن عروضی، ردیف و قافیه مورد بررسی قرار میشود و در موسیقی بیرونمی

 .عمیقی است

 سطح واژگانی -4-1-

ی ی نزدیکی آن به واژگان زبان محاوره، تعلق آن به مجمو عهخصایص متعدد واژه از قبیل درجه»در سطح واژگانی، به 

-، خصلت فنّی آن، الگوی ترکیبی واژه، نوواژگی و کهنگی و نظایر آن  باید نظر کرد، هم(جز آن گیاهی، جانوری، جغرافیایی و)خاص

در این سطح از سبک ( 31: 4936سمیعی، .)ها نباید غافل ماندچنین محدودیت یا وسعت و تنوع و میزان دقت در گزینش آن

 . شودتوجه می ...و ترادف معنایی کلمات، صفات وشناسی به بسامد کلمات، به عنوان کوچکترین واحدهای معنادار زبان، 

 سطح نحوی -4-9

های اسمی و وصفی و قیدی و فعلی، بسامد و تنوع صفات و قیود، در سطح نحوی به نظم و ترتیب و آرایش کلمات، انواع گروه

و امثال آن از نظر محور هم نشینی  ، چگونگی کاربرد ضمایر(...بلند و ،فعلی، اسنادی، غیر فعلی، ساده، مرکب، کوتاه)هانوع جمله

 (همان).شودتوجه می

 های نازک المالئکه و فروغ فرخزادتأثیر نوستالژی در سطح زبانی سروده -1

 سطح آوایی -1-4

 موسیقی درونی -1-4-4

نند تکرار به شود گاهی شاعران با کاربرد اسالیبی ماایجاد موسیقی در کالم همیشه با استفاده از بحرهای عروضی ایجاد نمی

کنند تا با این عملکرد بخشی اندوه و حسرت خود را از طریق برخی از آواها و صداها القا می دهند وکالم خود موسیقی و آهنگ می

بار تکرار  3و « آ»مرتبه تکرار  3کند و با چنین عمل می« یوتوبیا فی الجبال»ی نازک المالئکه در سروده. از اندوه خود را بکاهند

 : کند، عالم ذهن و روان خود را به صورت عینی و محسوس بیان می«ای»ی صدا

 نابضۀً بالحیاةْ/یوتوبیا مِنْ نَغَمْ /و مِنْ خریرِ المیاهْ /یوتوبیا مِنْ شَجَراتِ القِمَمْ /وَ شیِّدی یوتوبیا فی الْجبالْ/ تفجّری بِالْجمال

ها شهری از نغمهآرمان/  ها از صدای آب/ ها شهری از درختان قلّه/ بساز  ها شهر آرمانی راو در آن کوه/ زیبایی را منفجر ساز )

 (433/  2ج :4333المالئکۀ، ) (که سرشار از زندگی است/ 

-احساس اندوه، دلتنگی، و درماندگی را به خوبی القا کند به طوری که گویی می( آ)و ( ای)شاعر با کاربرد بسامد باالی صدا 

گیری کامل شاعر عاملی است که رویای محال شهر آرمانی و خیالی عزلت و گوشه. د بکاهد و آن را برون ریزدخواهد از غم درون خو

 . و به تکرار آواهایی انجامیده است که القاگر آه و حسرت هستند( 33: 4333جعفر، )را به وی الهام کرده است، 

 21خود از تکرار صداها کمک گرفته است و همین آواها را  نازک المالئکه در جایی دیگر نیز برای  نشان دادن حالت روانی

به . کندبرد نیز تأکید ی موسیقایی، بر آن حالت روانی که در آن به سر میمرتبه تکرار کرده است تا بتواند عالوه بر ادا کردن وظیفه

 : ستدیگر بیان، وی از صداهایی بهره گرفته است که با حالت شکست و اندوه وی، سازگارتر ا
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شیئٌ غیر  /لم یبقَ/فلم تصدْنی غیر  آالمِهِ/أبحث  عن حبّی بینَ الر کامْ / رجعتُ للْماضی و أیّامِهِ/کمْ، فی سکونِ اللّیل، تحتَ الظالمْ 

  ساخرةٍ مِنْ وجهیَ الشاحبْ/و ذکریاتٍ مِنْ صبای الغریرْ /بقیّۀً مِنْ حبّی الذاهبْ /حزنی المریرْ 

جز درد چیزی / کنم عشقم را بین ابرها جست و جو می/ به گذشته و روزگارانش بازگشتم / تاریکیچقدر در سکوت شب، زیر )

ی چهره/ امتجربهجوانی بی[ دوران]و خاطرات / ام ی عشق روندهباقیمانده/ غیر از اندوه تلخ من چیزی باقی نماند / نصیب من نشد 

 (162 /2ج:4333المالئکه، )( گیردزرد رنگ مرا به تمسخر می

گزیده است، کاربستِ این صدا بار تکرار کرده و آن را برای رویّ شعر خود بر 6را « ن»و صدای « نون»نازک المالئکه حرف 

کاربرد این حرف . و داللت بر اندوه دارد( 233: 4333عباس، )« .نزد عرب بیانی از درد درونی است( ن)حرف »دهد که  نشان می

است و أنین به معنای بیان هیجانی و مستقیم از درد درونی  "أنین "حرف نون برگرفته از»است؛ زیرا  گر روان پردرد شاعرنشان

 (233: همان)« .روان آدمی است چه همراه با درد جسمی باشد چه نباشد
 مرّتْ کیف مارّتْ أیامُنا؟ کیف

 

 بیانَ فکِّ األشواقِ و األحزانِ؟ 

 

 و لکنْ نل اوذ  بالْکتمانِ ق   ملء قلبی و قلبِک الحبُّ و الشّاو

 

 

قلب من و تو ماالمال از عشق و شوق است .ها گذشتها و اندوهروزگارمان چگونه سپری شد؟ روزها چگونه بین جدایی شوق)

 (333-331 /4ج:4333المالئکه،) .(میکنا ما پنهان میامّ

لی، حسن). ی او استکه برخواسته از ناخوداگاه شاعرانه دهد،می دست ی بیمار و در حال انفجار بهفروغ نیز تصویری از جامعه

 :ی در حال انحطاط القا کنددر صدد است که اندوه خود را نسبت به جامعه« آ»مرتبه صدای  91وی با تکرار ( 231: 4939

های وقتی چشم/ دندکرتکه میهای مرا تکهقلب چراغ/ و در تمام شهر/ وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود

/ پاشیدی خون به بیرون میفوّاره/ های مضطرب آرزوی من و از شقیقه/ بستندی قانون میبا دستمال تیره/ ی عشق مرا کودکانه

. وار دوست بدارمدیوانه/ دریافتم که باید، باید/ چیزی نبود، هیچ چیز، به جز تیک تاک ساعت دیواری/ وقتی که زندگی من دیگر

 (193-193: 4939اد،فرخز)

مرتبه 44برد؛ تکرار ی عصر خویش از تکرار حروف بهره میشاعر برای القای حسرت ناشی از اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه 

 : های روانی وی استبیانگر آشفتگی« م»مرتبه صدای 41و ( 23: 4333عبّاس، )کند، ، که نوعی ضعف در صدا را القا می«ه»صدای

های موذی، و موش/ به ژرفنای خویش کشیدند / تحرک روشنفکران راانبوه بی/ با آن بخارهای گس مسموم/  های الکلمرداب

ای مفهوم گنگ گمشده/ در ذهن کودکان / خورشید مرده بود و فردا / های کهنه جویدند درگنجه/ اوراق زرنگار کتب را 

  (234: 4939فرخزاد،)داشت

عاملِ روانشناسیکِ برند، بلکه از تنها از اصلِ تکرار برای خلقِ کالمی معجزه گونه بهره می دهد که شاعران نهپژوهش نشان می

ای برایشان خوشایند است، بر آنند که ها هنگامی که یادآوری خاطرهمعموال انسان .کنندبرای القاء فکرِ خویش نیز استفاده می تکرار

توان به طور کلی می. بخشندو اندوه خود را نسبت به آن خاطرات شیرین شدّت میاین خوشایندی را با استفاده از تکرار نشان دهند 

 از بیان کند دیگر کهنازک المالئکه برای این. کندتکرار را نوعی نیاز روحی دانست که شاعر آن را در ناخودآگاه خود احساس می

 :گویدبرد و میص بهره میاز تکرار جمالت برای ایجاد یک ریتم نحوی خا نیست خبری کودکی و گذشته
 لم أَعُد فی الشتاء أرن و إلی األما

 

 اطارِ مِن مَهدی الجمیلِ الصغیرِ 

 

  

 لم أَعُد أعشِق  الحمامۀَ إن غنّت

 

 و ألاهُو علای ضَفاافِ الغدیرِ 
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گاه که آواز سردهد ستم آندیگر عاشق کبوتر نی .نگرمی زیبای کوچک خود به باران، خیره نمیدیگر به وقت تابستان از گهواره)

 (92 /4ج:4333  المالئکه،)( کنمهای آبگیر بازی نمیو بر کناره

وی از . های کودکی تأکید کرده استبر از دست رفتن خاطرات و بازی( فعل مضارع+ لم أعد )نازک المالئکه با تکرار اسلوب

، «الحبّ»، «األحالم»بر سرِ الفاظِ (  -)ی پسین واکهمرتبه تکرار  3او با . ها برای بیان غم و اندوه خویش بهره برده استتکرار واکه

« .ی اعراب استاعراب رفع باالترین مرتبه»درد فراق خویش را سنگین نشان می دهد، چرا که « النضیر»و« الحبیب»، «الوجه»

  (93: 2116: الجواری)

 لنضیر ؟و أین الوجهُ الحبیبُ ا  أین تلک األحالمُ؟ کیف ذَوَی الحُبّ؟

 (491/ 4ج:4333المالئکه، ( )آن رؤیاها کجایند؟ چگونه آن عشق پژمرد؟ و آن چهره ی دوست داشتنی زیبا کجاست؟)

انگیز خود را این چنین به گوش فرّخزاد نیز از عنصر تکرار برای حسرت بر گذر ایّام کودکی استفاده کرده و موسیقی حزن

 :رساندمخاطب می

آن / آن شاخساران پر از گیالس/ های پر از پولکآن آسمان/ آن روزهای سالم سرشار/ روزهای خوب آن/ آن روزها رفتند  

آن / هاهای گیج از عطر اقاقیآن کوچه/ های بازیگوشهای بادبادکآن بام/ ها به یکدیگری تکیه داده در حفاظ سبز پیچکخانه

 (229: 4939فرّخزاد، )روزها رفتند

مجموع »ت که شاعر در این سروده نیز برای بیان نوستالژی دوران کودکی حسرت خود را با استفاده ازذکر این نکته الزم اس

 . کندابراز می( 31: 4934حقوقی، )« بیان حرفی و تصویری

آید و تمام  امکانات را به کسی که می.یابدشهر فروغ با آمدن منجی تحقق میآرمان "کسی که مثل هیچکس نیست "در شعر 

 :وی با استفاده از تکرار در صدد بیان این مضمون است. کندمساوی بین همه تقسیم می صورت

-933: 4939فرّخزاد، )کسی که مثل هیچکس نیست، مثل پدر نیست/ کسی بهتر/ کسی دیگر/ کسی می آید / کسی می آید

933 ) 
 :کندیفروغ، نوستالژی عشق خود را نیز با استفاده از موسیقی ناشی از تکرار بیان م

ها را های آینهچه مهربان بودی وقتی پلک/ گفتی چه مهربان بودی وقتی دروغ می/ چه مهربان بودی ای یار، ای یگانه ترین یار

 (993: 4939فرخزاد، )بستی می

تکرار از »؛کنددهد و با استفاده از اسلوب تکرار بر این مفهوم تأکید میهای خود را به عشق نسبت میفروغ در جای دیگر، رنج

« .ی اشعار فروغ است که عالوه بر ارتقای موسیقی کالم، از عوامل تأکید در مفاهیم استمختصات این شعر و به طور کلی همه

 (34: 4931شمیسا، )

 (933: 4939فرخزاد، )از عشق عشق عشق/ های من همه از عشق استو زخم

دادن روان پریشان و دید نوستالژیک خود نسبت به  رای نشانپذیراز دیگر شگردهای شعری فروغ بتکرار فعل الزم و کنش

 :دوران کودکی است

بعد از تو پنجره که / بعد از تو هر چه رفت، در انبوهی از جنون و جهالت رفت / ی شگفت عزیمت ای لحظه/ ای هفت سالگی 

 (919: 4939فرخزاد، .)شکست/ ستشک/ شکست / میان ما و نسیم/ میان ما و پرنده / ای بود سخت زنده و روشن رابطه

خواهد صدای ضعیف شاعر می. این، تکرار عالوه بر ایجاد موسیقی به لحاظ علم معانی نیز توجیهاتی دارد مثال برای تأکید است 

را کوبد و سخنش شود پا بر زمین میبرد و سخنش شنیده نمیکودک یا زن ضعیفی که راه به جایی نمی. ها برساندخود را به گوش

 (262: 4939شمیسا، . )کندتکرار می

شوق خود را نسبت به « خواهدمن چقدر دلم می»یکند و با  تکرار جملهای خاطرات شیرین را بیان میاو از زبان دختر بچه

 : دهددوران کودکی نشان می

که روی / خواهدقدر دلم میو من چ/ و یک چراغ زنبوری / یک چارچرخه داشته باشد / که یحیی / خواهدو من چقدر دلم می

 (933: 4939فرّخزاد،. )ها بنشینمها و خربزهمیان هندوانه ی یحییچارچرخه

 موسیقی بیرونی  -1-4-1
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های زبان، که کارکردی م ثّر در تعمیق احساسات نوستالژیک موجود در یک سروده دارد، ظرفیت موسیقیایی از دیگر ظرفیت

 می نامیده شعر موسیقی کند،می توازن نوعی ایجاد نهایتاً که شعر مختلف اجزاء میان تناسب و هماهنگی از ناشی آن است؛ آهنگ
وزن  فقط آهنگ از منظور بنابراین. گیرد قرار آهنگ تعریف ة حوز در تواند می معنوی، خواه صوتی خواه تناسبی، هرگونه» .شود

این ( 33 -31: 4939کدکنی، )«.واقع شود بررسی مورد دتوانمی شعر یک در که است هاییتناسب مجموعۀ بلکه نیست؛ شعر

 .بشود ...تواند شامل موسیقی حروف، موسیقی واژگان وها میتناسب
المالئکه با استفاده از موسیقی بحر خفیف کنند؛ نازکشاعران گاهی موسیقی شعر خویش را با استفاده از اوزان عروضی القا می 

توان در تمام ی آن میترین بحور شعری است که به وسیلهترین و فریبندهبحر از موسیقاترین، رامکند؛ این اندوه خود را القا می

وی برای بیان نوستالژی عشق خود از این بحر، که نوعی معنای سستی و رام ( 411: 4333الهاشمی، .)اغراض و معانی شعر گفت

برابر گذشت زمان عشق و دوستی با کاربرد بیت مدور و بحر خفیف  کند و تسلیم شدن خود را درشدن را با خود دارد، استفاده می

 .دهدنشان می

 بیانَ فکِّ األشواقِ و األحزانِ؟  مارّتْ کیف مارّتْ أیامُنا؟ کیاف

 ق  و لکنْ نل اوذ  بالْکاتامانِ  ملء قلبی و قلبِک الحبُّ و الشّاو

 (555-554 /4ج:4333المالئکه،)  

 :های کودکی استفاده کرده استگذشته برای بیان حسرت ناشی از سپری شدن خوشیفروغ هم گاهی از اوزان 

من / من به بوی غنی گندمزار / من به وهمی در خاک / اندیشممن به یک چشمه می/  من به حرفی در شعر / من به یک ماه 

 (   232: 4939فرّخزاد، )از عطر درختان اقاقی بودکه پر / ی باریک دراز و به آن کوچه/ ها من به معصومیّت بازی/ ی نان به افسانه

-اش از دیگر بحور شعری متمایز میشاعر در این سروده از بحر رمل استفاده کرده است این بحر که به دلیل لطافت و زیبایی

سروده بخاطر غم از فرخزاد در این ( 39: 4333الهاشمی، .)رودها بکار میها و شادیشود در موضوعات مختلفی بویژه در بیان غم

 .دست رفتن ایام کودکی است که به سراغ این بحر رفته است

 واژگان -1-1

واژه، »ی معنایی است از دیگر شگردهای شاعران برای بیان حسرت و اندوه است؛ زیرا کاربرد واژگانی که مربوط به یک حوزه 

روانی، غلظت و ظرافت خاص خود را دارد، از پاکی فکر و  واکی،صدا و پژواک ضمیر و وجدان است که جادو، رایحه، آشکاری، بی

 ( 43: 4333عبّاس، )« .آیدال روانی هنرمند به شمار میهای انفعروان  برخوردار است و از نشانه

ی حوزهها یک توان برای آنبندند که دال بر انفعال روانی و اندوه و حسرت دارد و میزده نیز واژگانی را به کار میشاعران غربت

به دیگر بیان احساسات نوستالژیک شاعران به سطح . ی معنایی نوستالژی یا غم غربت، در نظر گرفتمعنایی جدید، به نام حوزه

 .شودها دریافت نمیشود فرد کلماتی را به کار ببرد که معنایی جز حسرت و اندوه از آنرسد و باعث میواژگان نیز می

حزنٌ یَتَدَفَّق ، / صَرَخاتٌ تَعل و، تَضطَرِبُ/ فی عُمقِ الظ لمۀِ، تحتَ الصَّمتِ، علَی األمواتِ/ عِ صَدی األنّاتِأص  إلی وقْ/ سَکَنَ اللّیل 

کانٍ فی کلِّ م/ فی کلّ مکانٍ روحٌ تَصر خ  فی الظُّل ماتِ/ فی الک وخِ السّاکنِ أحزانٌ/ فی کلّ ف ادٍ غَلَیانٌ/ یَتَعَثَّر  فیه صَدی اآلهاتِ/ یَلتَهَبُ

  .الموتُ، الموتُ، الموت/ هذا ما قَدْ مَزَّقهُ الموتُ/ یَبکی صَوتٌ

 رودی باال مییادهایفر برمردگان / دهمر سکوت، گوش فرا مییکی، زیدر ژرفای تار / هاهالن به صدای پژواک/  شب آرام شد)    

ی درون کلبه /ک نگرانی هستیر هر قلبی د / لرزدها میدر آن، پژواک ناله/  ردیگجوشد و شعله میاندوهی می / شودشان مییپرو 

زی است که مرگ آن ین چیا / دیگری مییدر هر مکانی صدا / آورداد برمییها فرکییان تاریدر هر مکانی روحی در م / هاساکن غم

 (493 -493/ 2ج : 4333،المالئکه)  .(مرگ، مرگ، مرگ/  ده استیرا در

ده که داللت مستقیم بر اندوه و حسرت دارد لب به شکوه و شکایت از اوضاع جامعه گشوده و از شاعر با کاربرد واژگانی سا

 «ییبک» ،«حزانأ» ،«اآلهات» ،«حزن» ،«األموات» ،«الصمت» ،«الظلمۀ»،«اتاألنّ»، «یلاللّ»واژگانی چون. نالداوضاع زمان خود می

به میزان چیرگی مرگ بر « الموت»یاست که در این سروده تکرار کلمه قابل توجّه. القاگر حسرت شاعر و  اندوه وی است« الموت»و

 . رؤیا و احساسات شاعر داللت دارد
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 –کند که سراسر نفرت و شکایت از اوضاع سیاسی از واژگانی استفاده می« به علی گفت مادرش روزی»یفروغ در سروده

 :اش استاجتماعی زمانه

دنیای آش رشته و وراجی و / نق نق نحس ساعتا خستگی بیکاریا / دیواریا ی چاردلمردهاز توی این دنیای / برتشبرتش میمی

/ ی آقا باال خان زار زدنرو قصّه/ نصف شبا/ تماشای دار زدن/ دنیای صبح سحرا/ درد قولنج و در پر خون و درد اختگی/ شلختگی

 (913: 4939، فرخزاد)ی کرم و کثافت و مرض برتش از توی این همبونهبرتش میمی

، «نق نق»، «دلمرده»دارد که شاعر با آوردن کلماتی با بار منفی مثلنگاهی به واژگان این سروده از این نکته پرده بر می

، تصویر «ی کرم و کثافت و مرضهمبونه»و « زار زدن»، «شب»، «درد»، «شلختگی»، «وراجی»، «بیکاری»، «خستگی»، «نحس»

 . ندکدنیای واقعی را ترسیم می

-که دارای بار منفی و منفعل هستند از مرگ یاد می« پایان»و « مرده»، «ملول»، «مرگ»فروغ فرخزاد با کاربرد واژگانی مانند 

 :رساندکند و نوستالژی مرگ خود را به سطح کلمات می

های ملولش به شاخه/ های این سوی آغازکه زنده/ و مرگ، آن درخت تناور بود/ کشیدو مرگ، زیر چادر مادربزرگ نفس می

که در / و مرگ روی آن ضریح مقدس نشسته بود/ اش چنگ زدندهای فسفریبه ریشه/ های آن سوی پایانو مرده/ دخیل بستند

 (913: 4939فرّخزاد، . )ی آبی، روشن شدنداش، ناگهان چهار اللهچهار زاویه

 : رخنه کند« آرامش جاوید»خواهد در دنیاید و میبین، خود را در این دنیا مانند زندانی می«دیوار« وی در شعر

خزم در موج گیسوی نسیم می/ ها چو عطری از گل رنگین رؤیاتراوم هممی/ ی تردید گریزم از فسون دیدهمی/ عاقبت یک روز 

: 4939فرخزاد، ) لغزم درون بستر ابری طالیی رنگنرم می/ در جهانی خفته در آرامشی جاوید / روم تا ساحل خورشید می/ شب

469-462) 
واژگانی مانند . کند و زیستن در دنیای دیگر را آرزو داردشاعر در این سروده آشکارا از دنیای واقعی، اظهار ماللت و دلزدگی می 

همگی دال بر آرزومندی شاعر برای ساختن « آرامشی جاوید»، «طالیی رنگ»، «ساحل خورشید»، «رؤیا»، «گل رنگین»، «عطر»

فعل  3ی فاضله تالش مستمر دارد و کاربرد فروغ برای رسیدن به این مدینه. شهری است که در آن نشانی از درد و رنج نیستنآرما

  .کندمضارع بر این امر داللت می

  سطح  نحوی -1-9

ی حیات فکری، رهنحو که در حقیقت ثم. گیردی کاربرد آن تحت عنوان دستور یا گرامر انجام میبررسی ساختار زبان و نحوه

. دهدهای قواعد زبان دانست که آوا و معنا را به هم پیوند میتوان یکی از دستگاهروانی، اجتماعی و تمدنی محیط بشر است، را می

گونه سخن راند که از یک سو  نقش اصلی و اساسی زبان برقراری ارتباط و گزارش توان اینی نحو و زبان میی رابطهدر زمینه

تری، به نام جمله، است، این عملکرد تنها از طریق کلمات و واژگان امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به واحدهای زبانی بزرگ اندیشه

بر . شوندروند با استفاده از قواعد و قوانین نحوی است که ساخت و پرداخت میجمالت که واحدهای واقعی زبان به شمار می. است

ی منظّم، ذهن انسان ی نحو است که با فرا گرفتن این مجموعههای نامحدود زبان وظیفهیت جملهتوان گفت که خالقاین اساس می

 (433-433: 4933باقری، .)های زبانی بریزد و بیان کندتواند تمامی عواطف، احساسات و ادراکات خود را در قالبمی

آنها خورده است و گذر زمان هرگز نتوانسته است گرد و  نگاهی بر شاهکارهای زبان عربی و فارسی، که مهر جاودانگی براگر نیم

غبار فراموشی بر آنها بنشاند، بیفکنیم درخواهیم یافت که این جادوی کالم یعنی ساختارهایِ نحویِ آنهاست که سببِ تشخّصِ 

ی در نوستالژیک کردن بی مناسبت نیست در اینجا به برخی از شاخصه های دستور. تصاویر در برابر ذهن خوانندگانشان شده است

 .فضای شعری اشاره شود

 های اسمیهجمله -1-9-4   

ی شاعر را جزو ساختارهای نحوی منفعل و ایستا هستند، پژواکِ روح مأیوس و واخورده»این نوع جمالت که از نظر زبانشناسی 

ین سبب جمله صدای منفعل و پذیرا ی هدف و متحمل فعل است به همرساند، زیرا مبتدای جمله، پذیرندهخواننده می به گوش

نازک المالئکه برای القای حسرت خود نسبت به خاطرات خوش کودکی به سراغ این نوع از جمالت ( 43: 4933فتوحی، )« .دارد

 :رفته است
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 اضاءُ راحَتْ تنهارُ فی إستسالمِ  ذکریاتُ الطفولۀِ العذبۀِ البیا

 ت فای مُناحنی األیّاماوة  ذاب   و ظالل  البساطۀِ الفجّۀ الحُلا

[ کودکی]سایه شیرین دوران سادگی و خام  . شودرود و دور میپذیری کامل از بین میبا سازش خاطرات گوارا و سپید کودکی)

 (234/ 4ج:4333المالئکه، ).( در پیچ و خم روزگار از بین رفت

 :کندبیان میی خود را نیز با استفاده از  جمالت اسمیه او اوضاع نابسامان جامعه

 فی کلِّ مکانٍ یَبکی صَوتٌ / فی کلّ مکانٍ روحٌ تَصر خ  فی الظُّل ماتِ/ فی الک وخِ السّاکنِ أحزانٌ/ فی کلّ ف ادٍ غَلَیانٌ

در هر مکانی روحی است که در میان تاریکی ها فریاد / ی خاموش اندوه هایی است در میان کلبه/ در هر قلبی نگرانی است )

  (493 /4ج:4333المالئکه، ) (دهددر هر مکانی صدایی است که گریه سر می/ آورد برمی
های خود ها و غمو تقدیم جار و مجرور شدّت و فراوانی آشفتگی( غلیانٌ، احزانٌ، روحٌ و صوتٌ)وی همچنین با نکره آوردن مبتدا 

 .ی سخن را بخواندد تا ادامهکنکند و بر مکان تأکید دارد و با این تقدیم مخاطب را تحریک میرا بیان می

کند که به دست شخصی ناجی فروغ هم با استفاده جمالت اسمیه و گذرا که ایستا و منفعل هستند یادی از آرمانشهر خود می

 : یابدتحقق می

و مثل آن کسیست / نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست / مثل انسی ،کسی که مثل هیچکس نیست، مثل پدر نیست

 (933-933: 4939فرّخزاد، . )ید باشدکه با

 :شاعر در جایی دیگر با استفاده از جمالت اسمیه  و تقدیم مسندإالیه،  سعی در بیان حزن و اندوه خود دارد

ی ی یک قطرهتشنه/ ی خورشیدی یک بوسهتشنه/ ی خشک کویر غمهایم چشمهچشم/ ای هستممن گل پژمرده

 (434: 4939فرخزاد، ).شبنم

 های استفهامیجمله  -1-9-1

شود و در استفاده از استفهام در معنای حقیقی خود برای کشف یک امر مجهول است، اما  گاهی از معنای حقیقی خارج می

دلیل کاربرد . رود که این مورد از طریق لحن و مقتضای حال شاعر یا گوینده قابل تشخیص استمعنای فرعی یا ثانوی به کار می

 .وگوهای درونی روان شاعر دانستعر شاعران را باید توانایی این شیوه در آشکارسازی گفتاین اسلوب در ش

گزیند و از تمامی ادوات آن بهره های خود برمیها و حسرتای برای بیان نگراننازک المالئکه از این اسلوب را به عنوان وسیله

 .طف خود فراموش کندگیرد بدون این که  شرکت دادن مخاطب را در احساسات و عوامی

با به کارگیری اسلوب استفهام به خوبی حسرت و حیرت خود را نسبت به « عیون األموات»ی نازک المالئکه در سروده

پرسد که مرگ چه رسمی را به تصویر دهد و میوی پیکر مردگان را خطاب قرار می. کندنوستالژی مرگ به ذهن مخاطب القا می

 :گویدکشد؟ و میمی

 رسمَ الموتُ فوقَ هذی العیون؟  فاتَ األمواتِ فی األرضِ ماذا یا ر

 ای رعبٍ و حَسارةٍ و شکاةٍ؟

 

 ینِ؟أی معنًی مِن الجراءِ الحز 

 کلُّ عیانینِ فیهما صاوَر تبا

 

 کی وترثی للعالم المغرور 

 

ترس و حسرت و گالیه؟ و کدامین  کشد؟کدامینمرگ باالی این چشم ها چه به تصویر می! ای پیکرهای مردگان در روی زمین)

 .(دهدگریند و  برای جهان فریبکار ناله سر میی چشمان تصاویری در خود دارند که میمعنا از این جریان اندوهناک؟ همه

 (13/ 4ج:4333المالئکه،  )

این تنوع  عالوه بر . فا نکرده استاستفاده کرده است و به آوردن یک ادات اکت« ماذا»و « أی»شاعر در این ابیات از دو ادات استفهام 

المالئکه، نوستالژی یاد عشق نازک. دارددهد از سرگردانی وی نیز پرده بر میاین که میل زیاد وی را برای رسیدن به حقیت نشان می
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را از فراموشی معشوق کند و تعجب خود خود را نیز با کاربرد اسلوب استفهام، که بر حیرت و حیرانی داللت دارد، به خواننده القا می

 :کندچنین بیان می

 می و شوقی و حبّی الرّوحی؟  کیاف غابات عان ذکریاتک أحال

 

  (336 /4ج:4333المالئکه، ) (اها و شوق و عشق روحانی من از خاطرات تو پاک شدیچگونه رؤ)

 اشودُ؟ ماذا أضاعَ أحالمَ حبّی؟  أینَ زهْری و أینَ بلبلی المنا

 (493/ 4ج: 4333المالئکه، )( آن بلبل آوازخوان من کجایند؟ از چه روی رؤیاهای عشق من از بین رفت؟ی من و شکوفه)

های ها و شادیکند؛ او به دنبال بازینازک المالئکه برای بیان حسرت کودکی نیز از ساختارهای پرسشی استفاده می 

 :گر نشانی از آن نیستهایی که دیها است، شادیها و روی برفکودکان در کنار دریاچه

 و فوقَ الث لاوجِ فی األعیاادِ  أینَ لهوُ األطفالِ عندَ البُحَیراتِ

 (13/  4ج:4333المالئکه، ) (ها به هنگام عید کجاست؟روی برفها و بربازی کودکان کنار دریاچه)

ی زیرا  این نوع از استفهام  از عناصر نحودارد، تری بیان میاستفاده از استفهام انکاری، حزن و اندوه شاعر را با شدّت بیش

فروغ فرّخزاد برای بیان نوستالژی ناشی از اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر خود به سراغ این  (41: 4933فتوحی،.)شدّت بخش است

 :اسلوب رفته است

ها را ل عام گلتاریخ قت/ وقتی به ماه رسیدی/ ای دوست، ای برادر، ای همخوان/ های مقدّس هستند؟آیا طنین آیه

 (913: 4939فرّخزاد، )بنویس

شود که اسلوب استفهام در شعر نازک المالئکه در مقایسه با شعر فروغ فرخزاد، کثرت، با نگاهی به شواهد شعری دریافت می

 .تری را در برداردهای بیشتنوع و داللت

 گیرینتیجه

 :آیداز پژوهش انجام شده نتایج زیر بدست می

را نام « آ»و « ای»توان کنند؛ از پربسامدترین این آواها میه و فروغ فرّخزاد گاهی با کاربرد آواها اندوه خود را القا میالمالئکنازک .4

البته مکان بکارگیری این آواها متفاوت است؛ نازک المالئکه هنگام یاد . رساندها شدّت اندوه شاعران را میبرد که کثرت آن

ماعی و  و عشق از دست رفته و آرمانشهر خود از این آواها بسیار بهره برده است، امّا فرّخزاد تنها کردن از اوضاع سیاسی و اجت

چه را به خاطر نابسامانی اوضاع در ذهن و روانش هنگام یادآوری اوضاع سیاسی و اجتماعی از این آواها بهره برده است، تا آن

 . تر بیان کندگذرد، محسوسمی

بسامد  ...و« میم»، «نون»، «هاء»های نازک المالئکه و فروغ فرّخزاد نشان از این دارد که برخی حروف مانند نگاهی به سرودهنیم  .2

تری نسبت به سایر حروف دارد، زیرا این حروف با وجود نوعی ضعف که در صوت خود دارند به خوبی بیانگر درد درونی بیش

 .شاعر هستند

های خود و بدون فعل و جمالت گذرا و نیز از اسلوب استفهام برای کاستن اندوه ت اسمیهنازک المالئکه و فروغ فرخزاد از جمال .9

-اند؛ با این تفاوت که بسامد جمالت پرسشی و تنوع ادوات استفهام در اشعار نوستالژیک نازک المالئکه بسیار بیشاستفاده کرده

و یاد کودکی این اسلوب را، که دال بر سرگردانی شاعر بین  تر از شعر فرّخزاد است؛ نازک المالئکه هنگام یاد عشق، یاد مرگ

بندد، امّا فرّخزاد تنها در هنگام حسرت بر اوضاع سیاسی و اجتماعی است که به سراغ این زمان حال و گذشته است، بکار می

 .روداسلوب می

زک المالئکه و فرّخزاد برای بیان حسرت های کنش پذیر از پربسامدترین شگردهای شعری ناتکرار واژگان منفعل، جمالت و فعل .1

های آنان از گذر زمان نیست اسلوب تکرار را کنند گوشی شنوای گالیهاین دو شاعر هنگامی که احساس می. و اندوهشان است

 .گیرند تا عالوه بر ارتقای سطح موسیقی کالم خویش، سخنشان نیز شنیده شودبکار می

  کتابنامه
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 جامی عبدالرحمن اتیغزل در عشق ثیحد
 انحسنعلی هسمی

 علمی دانشگاه اصفهان تهیأعضو 

 

 چکیده

 از جامی الرحمن عبد و. باشد نشده پرداخته عشق موضوع به آن در که افتی توان نمی را زبان فارسی ذوق خوش شاعران از وانیید

 نیا به خود خاص نییب جهان مناسب به است هجری نهم قرن بزرگ عارفان از وی که آنجا از و نبوده مستثنی شاعران نیا لیخ

 وانید در عشق ثیحد بررسی به یلیتحل ا فییتوص روش با حاضر مقاله رهگذر نیا از. است داشته خاص توجهی خود شعر در مقوله

 و عاشق عشق، همان عنیی عشق ثیحد در اساسی محور سه و. اشدب می وانشید از شاعر اتیغزل پژوهش دامنه. است پرداخته جامی

 عشق، از کی هر برای جامی که است قتیحق نیا انگریب پژوهش های افتهی نیتر مهم .است داده قرار علمی کنکاش مورد را معشوق

 نهیزم نیا در شاعر دگاهید با ییآشنا به را خواننده به آنها از آگاهی که کند می ذکر را اتییخصوص و ها ژگییو معشوق و عاشق

 .   است قییحق عشق به دنیرس جهت مجازی عشق بودن ابزاری بر ناظر ها ژگییو نیا شتریب نکهیا زین و است رهنمون

 .معشوق عاشق، عشق، جامی، عبدالرحمن: ها کلیدواژه

 : ـ مقدمه4

نزدیک دارد چه عاشق نسبت به محبوب و معشوق خود  از مفاهیم اساسی و بنیادی در ادبیات مقوله عشق است که با محبت ارتباطی

این عشق به دو دسته . و نیز از واژگانی است که مراحل مختلف تاریخی تحول معنایی را پشت سر گذاشته است. محبت فراوان دارد

ال وجود دارد که آیا های مختلفی در پاسخ به این س  قابل تقسیم است و دیدگاه( آسمانی/ حقیقی)و الهی ( زمینی/ مجازی)طبیعی 

 . گنجد توان از طریق عشق طبیعی به عشق الهی رسید یا خیر؟ که در این مختصر نمی می

یکی از اصناف چه  در واقع عشق موضوع مهم و درخور توجه در غزل به عنوان پرکاربردترین صنف شعر فارسی قابل مالحظه است؛ 

 .مورد توجه شاعران بوده و حتی افکار مختلف ایشان در آن ظهور می یافته است شعری تأثیرگذار زبان فارسی غزل است که از دیرباز

ای که این نوع از شعر نماینده تمام عیار ادبیات فارسی و در نتیجه فرهنگ و تمدن قوم ایرانی معرفی شده است چه بسیاری  به گونه

بسیاری از مطالب عارفانه که نماینده وسعت تفکر  از معانی عاشقانه که نشان دهنده فکر لطیف و احساس ظریف ایرانی است و

 (. 36، 4933)پیچیده و بلند این قوم است در غزل متجلی شده و به وسیله آن حفظ گردیده و برای ما به یادگار مانده است 

ل قسمت اعظم اند مستثنی نبوده و غز از سوی دیگر عبد الرحمن جامی از خیل عظیم شاعران فارسی که به موضوع عشق پرداخته 

های اصلی فکری  مایه ها است را به خود اختصاص داده و یکی از بن ها، رباعی ها، قطعه ها، مثنوی ها، غزل دیوان وی که شامل قصیده

توان یافت که به این موضوع  باشد داستان قدیمی عشق است؛ چه کمتر عارفی را می نیز می  وی که بی شک برخاسته از عرفان وی

 . باشدتوجه نکرده 

از این رهگذر مقاله حاضر با خوانش دقیق غزلیات جامی به بررسی حدیث عشق در آنها پرداخته است تا سیمای کلی عاشق و معشوق 

 . را به دست داده و دیدگاه این شاعر بزرگ درباره عشق مشخص شود

بدین ترتیب که بعد از خوانش . اده شده استای نیز استف روش مورد استفاده در پژوهش توصیفی ا تحلیلی است و از روش کتابخانه

 . های هر یک از سه محور اصلی در حدیث عشق یعنی عشق، عاشق و معشوق تبیین گشته است ها خصوصیات و ویژگی غزل

در مورد پیشینه تحقیق سخن آنکه درباره عبد الرحمن جامی تحقیقاتی چند صورت گرفته و نیز موضوع عشق در دیوان برخی از 

ن دیگر بررسی شده ولی به پژوهشی کامل که موضوع عشق در دیوان جامی را مورد کنکاش علمی قرار داده باشد و یا سیمای شاعرا

و تنها یک مقاله باعنوان کیمیای عشق در . عاشق و معشوق و دیدگاه جامی درباره عشق را بررسی و تحلیل کرده باشد، دست نیافتیم

ن پیشینه تحقیق حاضر قرار گیرد که مقوله عشق را در هفت اورنگ به صورت مختصر مورد هفت اورنگ جامی می تواند به عنوا

 :بررسی قرار داده است مشخصات آن عبارت است از
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فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد .  کیمیای عشق در هفت اورنگ عبد الرحمن جامی(. 4931. )ا امینی مفرد، تقی

 . 411ا  491ص . 3و 3ش . اسالمی مشهد

 .ولی تحقیق مذکور سیمای عاشق و معشوق را تبیین نکرده است و جامعه تحقیق آن نیز فقط هفت اورنگ است 

 : ـ عشق و عاشق و معشوق در غزلیات جامی1

در این بخش از مقاله هر یک از سه محور اساسی در مثلث عشق یعنی عشق، عاشق و معشوق را در غزلیات جامی بررسیده و سیمای 

 . ایم هر یک را با توجه به خصوصیاتی که جانی بیان داشته ترسیم کرده

 : ـ عشق4ـ 1

 : هایی که جامی برای عشق در غزلیات خود ذکر کرده موارد زیر قابل ذکر است از ویژگی

   :ا عشق در دو جهان تجلی یافته است

عشق است و باس کاه در دو   

 کناااد جهاااان جلاااوه مااای 

 

گاااه از لباااس شاااه گااه از    

 (499)ت گاااااادا کسااااااو

 
 : ا راه عشق راه هدایت به خداست

جامی ره هدی باه خادا غیار    

 عشاااااااااق نیسااااااااات 

 

گفتیم والسالم علی تابع الهدا 

(499) 

 
 : ا راه فنا با عشق قابل طی است

در ره فقر و فنا بی مدد عشق 

 ماااااااااااااااااااااااااارو

 

که کمین گاه حوادث بود این 

 (411)هاااااااا  مرحلاااااااه

 
 : کشد ا عشق به اسارت می

تااو اساایران  در لشااگر عشااق

 همااااااااااه گردنااااااااااد

 

وزآتش دلهاسات در آن گارد   

 (411)علمهاااااااااااااااااا 

 
  :کند ا عشق آواره می 

 با لذت آوارگی وادی عشاقت 

 

غربت زدگاان را نشاود میال    

 (411)وطنهااااااااااااااااا 

 
  :ترین راه فنا ا عشق نزدیک

گر چه تا میکده عشق هزاران 

 راه اسااااااااااااااااااااات

 

ترین راه ره فقر  هست نزدیک

 (414)و فنااااااااااااااااااا 

 
به همان قضیه معروف جدال عقل و عشق باز می گردد که بسیاری از عرفا پای عقل را در مسیر این موضوع  

اند و بر آنند که عشق است که در این مسیر ثابت قدم بوده و سیر آن در عالم فناست  فنا سست و لرزان دیده

قل و خرد ورزی را در دارد و اگر چه بسیاری از عارفان منزلت ع در حالی که عقل در مسیر بقا گام بر می

اند ولی آن را در  اند وشأن و منزلت آن را پاس داشته جای خود و قبل از ورود به آستانه عشق حفظ کرده

موحدی، )شمارند هر چند در قلمروهای دیگر ممکن است چراغ راهنمای سالکان باشد  کوی عشق نابینا می

  :ه داردیا در بیتی دیگر جامی به فنا و عدم اشار(. 434، 4933

باارد متاااع هسااتیش زود بااه 

 کشااااااااااور عاااااااااادم

 

هر که به دست عشق تاو داد  

 (433)زمااااان خااااویش را 

 
 : گردد هر چه بنیاد عشق محکم شود پایه عقل سست می

اساس عشق محکام گشات و   

 بنیااااااد خااااارد ویاااااران     

 

اغیثااونی اخالیاای اعینااونی   

 ( 393)احباااااااااااااااایی 

 

 

 

 : برد اندوه عاشق را دارد ولی کار به جایی نمی عقل با ترفندهایی سعی در از بین بردن غم و

کند تدبیر عقل ذو فناون تاا   

 سااااااااازدم خناااااااادان 

 

من دیوانه از تادبیر عقال ذو   

 (363)فنااااااون گااااااریم  

 

 

 

  :و در بیتی دیگر به نامحرم بودن عقل اشاره دارد

صحبتی تنگست جامی جاان  

 و دل را باااااااا غماااااااش 

 

عقل محرم نیست گو تا یاک  

 (2993)زماااان بیااارون رود 
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تا . از دالیل ناتوانی عقل در ادراک عشق همین ویژگی وحدت گرایی عشق است و کثرت گرایی عقل

های عقل و وجود به دست عشق جمع نشود و در هم نیامیزد از وحدت بویی نخواهد برد و نام  ریزه خرده

 (. 433، 4931پور،  یوسف)پادشاه واحد حقیقی بر سکه وجود او ضرب نخواهد شد 

 : اول و آخر عشق مشکل استا   

چو ز اول عشق مشاکل باود   

 آخااار هااام چااارا گاااویم   

 

که عشق آسان نمود اول ولی 

 (411)افتااااااد مشاااااکلها  

 
مصراع دوم بیت جامی از حافظ شیرازی است و گویا جامی به حافظ ایراد گرفته که اگر قرار باشد اول و آخر 

ود داشته باشد چرا چنین بیان کنیم که عشق فرسا باشد و موشکالت از همان اول وج عشق سخت و طاقت

 !!شود؟ ابتدا آسان بوده و بعدها مشکل می

  :را به کار برده که به سختی و مشکالت آن رهنمون است« جگرخواره»جامی برای عشق در بیتی دیگر تعبیر 

ازیان عشاق جگرخاواره چااه    

 دارم چشاااااام بهبااااااودی

 

کااه باار داده بااه باااد نیسااتی 

 (436)چااون ماان هاازاران را 

 
 : و یا در بیتی دیگر آن را به بیابان صعب العبور تشبیه کرده است

مگو کاه قطاه بیاباان عشاق     

 آسانسااااااااااااااااااااات

 

هااای بااال ریااگ آن  کااه کااوه

 (219)بیابانساااااااااااااات 

 
  :ا عشق دریایی عمیق است 

عشق بحریسات عجاب ژرف   

 کاااااه از ماااااوج پیااااااپی

 

جوهای شگرفسات روان   کرده

 (413)از هماااااه ساااااوها  

 
این که عمق این دریا قابل درک و فهم . ای عمیق از چند جهت به زیبایی آن افزوده استتشبیه عشق به دری

تر است و هر چه  های آن زیاد بوده و طی مسیر آن سخت و شناخت نیست، و دیگر آنکه مشکالت و سختی

 .تر خواهد بود عمق و وسعت آن بیشتر باشد شگفتی های آن نیز فراوان

ه کار بردن این تشبیه برون رفتن از این دریا و رسیدن به کناره ساحل امن را در جای دیگر نیز جامی با ب

  :داند غیر ممکن می

جامی اندیشه ساحل مکان از  

 لجااااااااااه عشااااااااااق 

 

که برون رفتن از ایان ورطاه   

 (434)محاااال اسااات تااارا  

 
 : ا کناره گیری از جهان راه رسیدن به عشق است

کناره کن ز جهان تا رسی به 

 ماااااااء ماااااان عشااااااق 

 

وه قاف طلب کن آشایان  به ک

 (413)عنقااااااااااااااااا را 

 
 : همان گونه که باید از خود نیز رها شد

ساالوک راه عشااق از خااود   

 رهاااااااااایی اسااااااااات 

 

نه قطع منزل و طی مقاماات  

(436) 

 
  :و خود پسندی را باید رها کرد     

مااذهب عشااق خودپسااندی  

 نیسااااااااااااااااااااااات 

 

جاااز فقیاااری و دردمنااادی 

 (224)نیساااااااااااااااات 

 
  :ها را باید ترک کرد و نیز نسب

بنده عشق شدی ترک نساب  

 گاااااااااااو جاااااااااااامی

 

که درین راه فالن بان فاالن   

 (233)چیااااازی نیسااااات 

 
  :کند همچنان که عشق انسان را از عالیق رها می

از دام عالیااق بااه غاام عشااق 

 تاااااااااوان جسااااااااات 

 

خوش وقت کسانی که ازیان  

 (916)دام بااااه جسااااتند  

 
  :اگر چه ممکن است عشق عاشق را خوار کند  

زانکاه  طعنه به خواری مازن  

 عزیااااااااااز جهااااااااااان

 

تر عشق تاوام   بودم ازین پیش

 (944)خاااااااوار کااااااارد 

 
  :ا عشق معلم بزرگ است 

چنگ استادیست درس عشق 

 گااااو مطاااارب کجاساااات 

 

تا زمانی بر سر درس آرد این 

 (434)اسااااااااااااااتاد را 
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 : ا درک معنای عشق توسط انسان دردمند است

عشق بایاد گار دو عاالم فارو     

 ساااااااااازد مااااااااارد را 

 

شاد ماردم   درد این معنی نبا

 (434)بااااااااااااای درد را 

 
عشق و محبت مقتضی اتحاد است و »طلبد چه  البته این دردمندی به نوعی اتحاد عاشق و معشوق را می

گرداند که عاشق  مراد از اتحاد در اینجا این است که محبت و عشق چنان عاشق شیدا را مجذوب معشوق می

گردد به طوری که دیگر از منیت او  ق مستغرق میدهد و در مطالعه جمال معشو فردیت خود را از دست می

های الهی و آسمانی  ماند هر چه بیند حق بیند حتی خود را نیز به او بیند این مرتبه البته در عشق اثری نمی

عاشق طالب معشوق است اما چون ذاتا با هم . های شهوانی این طور نیست نماید و گرنه در عشق رخ می

ن ایشان عرضی و موقتی است یعنی به محض ارضای شهوت محبت نیز تمام سنخیت ندارند اتحاد میا

 (. 231، 4933مسکویه رازی، )« شود می

 : ا عشق استغنابخش از هر نیاز است

تااا شاادم فااارغ بااه اسااتغنای 

 عشاااااق از هااااار ماااااراد 

 

بر مراد خویش یاابم گاردش   

 (433)ایااااااااااااااااام را 

 
 : ا عشق طالب یکرنگی است

کناد   عشق یکرنگی تقاضا می

 ویااااان روشااااان اسااااات

 

ورنااه شاامع آتااش چاارا زد   

 (433)همچو خاود رواناه را   

 
 : ا عشق رسوایی است    

عشق رسواییست جامی یا به 

 خوبااااااااان دل مااااااااده

 

یا به کلی یک طرف نه ناام و  

 (433)ننااااگ خااااویش را  

 
  :ا هر چه جز عشق نادانی است

عشق گفتای ضااللتی اسات    

 قااااااااااااااااااااااااادیم

 

 از تو رو در ضاللت است مارا 

ز فن عشاق و علام   هر چه ج 

 نظاااااااااااااااااااااااااار

 

در حساااب جهالتساات ماارا   

(464) 

 
  :سازد ا عشق یاران آشنا را دور می

با صحبت که گیرم انس ایان  

 چناااااین کاااااه عشاااااقت

 

بیگانه سااخت باا مان یااران     

 (469)آشاااااااااااااااانا را 

 
 ترین رکن حقیقت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و تکامل را پیموده است عشق مهم    

شود و از زمان و  دهد که از خود بیگانه می کند عاشق را در مرحله کمال عشق حالتی دست می درک می

 (. ، ذیل عشق4931سجادی، )سازد  سوزد و می مکان فارغ و از فراق محبوب می

 : ا عشق چاره ندارد

ایاام  از دوسااتان خاادا جسااته

 چاااااااااااره عشااااااااااق

 

نکرده هیچ خدا دوست چااره  

 (431)جاااااااویی ماااااااا  

 
  :خواهد ق ادب میا عش

 ناید از بی ادبان شایوه عشاق  

 

مااذهب عشااق سراساار ادب  

 (436)اساااااااااااااااااات 

 
  :ا عشق باری سنگین است 

قد من گر ز غم عشق تو خم 

 شااااااد چااااااه عجااااااب

 

بار عشق اسات کازان قامات    

 (211)افاااالک خااام اسااات 

 
  :ا عشق جادوست

 عشق جادوست لیک شیوه او

 

بخشاای اساات چشاام   چشاام

 (224)بنااااادی نیسااااات  

 
 . بخشد کند ولی حقه نمی زند بلکه چشم را بینا کرده و روشنی می گر چه عشق جادوگری میا    

 : ا عطای عشق بسیار است

 عطای عشق بسیار است دردا

 

کاازان بساایار مااا را اناادکی   

 (222)نیساااااااااااااااات 
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 : ا باید طالب عشق حقیقی ومعنای آن بود

جامیا مرد حقیقات باین باه    

 معنااااااااای راه بااااااااارد

 

ق مجااز  هر کجا افساانه عشا  

 (293)ماااااان گذشاااااات 

 
 : شود اگر چه این حقیقت در میان کتب یافت نمی

کم طلاب در کتاب حقیقات    

 عشااااااااااااااااااااااااق

 

نشااود راساات ایاان لغاات ز   

 (236)صااااااااااااااااحاح 

 
  :شود ا گناه عشق بخشوده می

حدیث وصال اگار رفات غام     

 مخاااااااااور جاااااااااامی 

     

هر آن جریمه که از عشق سر 

 (234)زناااااد معفدسااااات 

 
  :ا سر عشق بیان کردنی نیست

بی زبان شو چو کنی سر غام  

 عشااااااااااق بیااااااااااان

 

که درین مسئله تقریار زباان   

 (233)چیااااازی نیسااااات 

 
  :همان گونه که نباید اسرار را نزد همه بیان کرد

با زاهد فسرده مگو شرح سار  

 عشااااااااااااااااااااااااق

 

های خاص مکن یاش   از نکته

 (233)عاااااااام بحاااااااث 

 
  :کند ا عشق تاراج دل و دین می   

میکند عشق تاو تااراج دل و   

 الغیااااااااااثدیااااااااان 

 

باارد صاابر و قاارار جااان   ماای

 (233)غمگااااین الغیاااااث  

 
 : ا عشق گنج است     

عشق گنج آمد دل بی خان و 

 ای ماااااااااان ویراناااااااااه

 

آن چنان گنجی کجاا منازل   

 (942)دریاان ویرانااه کاارد   

 
  :کند ا عشق مسکین می

طعن مسکینی مازن بار مان    

 کااااه اسااااتیالی عشااااق  

 

ماارد را گاار شاااه آفاقساات   

 (929)کناااد  مساااکین مااای

 
 : ا عشق هنر است

تا شنیدم که بود عشاق هنار   

 هاااااااااار نفساااااااااای 

 

در دلم داعیه کسب هنر تاازه  

 (916)شااااااااااااااااااود 

 
 : ا کشته راه عشق بودن بهتر از زندگی است

 می باش قتیل عشاق جاامی  

 

نمایااد  کااین بااه زحیااات ماای

(933) 

 
  :ا عشق حسرت آور نیست

به تارک عاشاقی ای پنادگو    

 مااااااااااده پناااااااااادم 

 

 دلی که بگسالم از عشاق باه   

 چااااااااااه پیوناااااااااادم

 
ز عماار رفتااه ماارا نیساات    

 حسااااااارتی چنااااااادان 

 

جز آنکاه عمار ناه در عشاق     

 (339)رفااات یاااک چنااادم 

 
 : خواهد ا عشق ثبات قدم می

سلوک عشاق محالسات بای    

 ثبااااااااااات قاااااااااادم 

 

قدم به صدق نه ای دل خادا  

 (933)ثبااااااات دهااااااد  

 
 : ا عشق با زهد سازگار نیست    

عشق با زهد نیسات بار سار    

 صااااااااااااااااااااااااالح

 

زهاد و   مصلحت نیسات الف 

 (236)صاااااااااااااااااالح 

 
در جایی مشرب زهد را شور دانسته ولی عشق را آبی . جامی در چندین مورد به این موضوع پرداخته است

 :پندارد شیرین می

مشاارب زهااد کجااا چاشاانی  

 عشااااااااااق کجااااااااااا 

 

آن یکی ملح اجاج آمد و ایان  

 (436)عااااااذب فاااااارات  

 
 : چرا که زاهد عافیت طلب است ولی سرای عشق پر درد و بالست

 ا بال خواهیم و زاهد عافیات م

 

هر متاعی را خریاداری فتااد   

(933) 

 
 : و یا سروده
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زراه زهد و سالمت قدم بکش 

 جااااااااااااااااااااااااامی

 

چو طور عشق و مالمت تو را 

 (912)مسااااااالم شاااااااد 

 
 : زاهد گرفتار خود است

کاای چشااد ذوق گرفتاااری   

 عشااااااااااااااااااااااااق

 

هر که چون زاهد گرفتار خود 

 (232)اسااااااااااااااااات 

 
  :ـ عاشق1ـ 1   

ها و خصوصیاتی را به دست آورد که در ترسیم سیمای عاشق نزد  توان ویژگی لیات جامی میبا خوانش غز

 : ترین این صفات عبارت است از این که مهم. جامی یاری رسان است

 : ا عاشق در غزلیات جامی همیشه مغموم است

 : د به دل دارداین ویژگی را جامی در بسیاری از غزلیات به آن اشاره داشته؛ چه عاشق غم معشوق خو

ماارا کااار از غاام عشااق تااو   

 زارسااااااااااااااااااااااات

 

دلم رفتست و جاان نزدیاک   

 (433)کارسااااااااااااااات 

 
 : و یا سروده

آنچه در عشاق تاوام دم بادم    

 اسااااااااااااااااااااااااات

 

رنج بر رنج و الم بر الم اسات  

(214) 

 
فرستد تا جایش را تمیز کند  چرا که برخی معتقدند عشق پیش از اینکه به جایی درآید حزن را می

، و نیز آفرینش را به سه اصل (233، 4933سهروردی، )حزن وکیل عشق است : داشته است سهروردی بیان

توانند سینه و آینه دل را صاف  زیرا حزن و اندوه و غم می ( 263همان، )گرداند  حسن، عشق و حزن باز می

 . کنند

 : عاشق داغ جفای معشوق دارد

 به جفاا داغ دیگاران مپساند   

 

چند می سوزیم باه داغ جفاا   

(496) 

 
 : قد عاشق خم از غم عشق است

قد من  گر زغم عشق تو خم 

 چااااااااااه عجااااااااااب 

 

بار عشق اسات کازان قامات    

 (211)افاااالک خااام اسااات 

 
 : عاشق جراحت و الم عشق دارد

هزار مارهم راحات اگار باود     

 حاصااااااااااااااااااااااال

 

نصااایب عاشاااق مساااکین   

 (214)جراحاات و الاام اساات 

 
 : ه چشم امیدش به لطف معشوق استهر چند عاشق از غم عشق بیفتد ولی باکی ندارد؛ چرا ک

اگر زپای فتادم چو جاامی از  

 غااااااااااام عشاااااااااااق

 

چه باک چاون کارم دوسات    

 (213)دسااااتگیر منساااات 

 
 :     ا عاشق سرگشته و حیران است

به تو داشات خاو دل گشاته    

خااون ز تااو بااود جااان ماارا  

 ساااااااااااااااااااااااکون

 

فهجرتنی و جعلتنی متحیارا  

 (412)متوحشااااااااااااااا 

 
 : و یا سروده

ل مان  هر شب از زلف تو حاا 

 تاااااار بااااااود پریشااااااان

 

هاار دم از لعاال تااو چشاامم  

 (993)تار بااود   گاوهر افشاان  

 
 :   ا عاشق الغر تن و زار و نحیف است

الغااار تااانم ز گریاااه پااار از 

 هاااااای خاااااون  قطاااااره

 

ییسات درو لعال    باریک رشته

 (419)هااااااااا  پاااااااااره

 
 :و یا تن الغر خود را در حد تحمل غم هجران او نمی بیند

 بار هجران تو کوه اسات ایان  

 تاااان الغاااار چااااو کاااااه 

 

طاقت کوهی چنان تا کی بود 

 (433)ایااااااان کااااااااه را 

 
 : و یا

الغر شدم چنانکه چو چناگ  

 از باااااااارون پوساااااااات

 

بر تن رگای کاه هسات مارا     

 (911)تاااوان شااامرد   مااای

 
 :   ا عاشق همیشه گریان است
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اگر از سینه پرسای دردنااک   

 اسااااااااااااااااااااااااات

 

وگر از دیده گویم اشکبارست 

(433) 

 
 :    ان استا عاشق آزرده غم هجر

شااد دلاام آزرده زخاام غاام   

 هجاااااااران کجاسااااااات 

 

مرهم وصلی که از دل چیناد  

 (432)ایاااااااااااان آزار را 

 
 : بیماری عاشق درمان ندارد  ا

هاار طبیباای را کااه پرساایدم 

 عاااااالج عشاااااق گفااااات

 

درد عاشق بی مداوا داغ او بی 

 (293)ماااااارهم اساااااات 

 
 : و یا سروده

عاااجز آمااد آخاار از درد دلاام 

 مسااااااااکین طبیااااااااب

 

د از مرحمت تدبیر گر چه کر

 (293)هاار درمااان کااه بااود 

 
 : در نظر جامی تنها راه درمان بیماری عشق وصل معشوق است

روح اهلل ار طبیب شود جز به 

 وصااااااااااال یاااااااااااار

 

بیمار عشاق را نتواناد کسای    

 (233)عاااااااااااااااااالج 

 
 :    ا عاشق تنهاست

 عاشق تو به کس نگیرد اناس 

 

در میان هزار کاس تنهاشات   

(433) 

 
 : است ا عاشق رازدار

همچو گل گر چه به صد پاره 

 شااااااااود پاااااااارده دل 

 

حاااش هلل کااه شااوم پاارده   

 (213)گشااااای از راهاااات  

 
 : دانی است ا عاشق رها از نکته

چجویان عشق  را شارط   نکته

 اسااااااااااااااااااااااااات

 

هاا   ساده باودن ز نکتاه دانای   

(414) 

 
 : ا عاشق مهر و وفای معشوق را دارد

دل چو توانم از تو بریدن کاه  

 در ازل

 

سرشته باه مهار و   آب و گلم 

 (213)وفااااااای تساااااات 

 
 : ا عاشق صابر و شاکر است

عاشق درویش تا دانست ذوق 

 صااااااااابر و شاااااااااکر 

 

بر جفاهای تو صاابر وز بالهاا   

 (433)شاااااااکر اساااااات  

 
 : ا عاشق خراب عشق است

به باین خارابیم از عشاق ای    

 کاااااااااه داری یااااااااااد

 

به عهد عافیت آسوده روزگاار  

 (466)ماااااااااااااااااااارا 

 
 : ستقوت جان عاشق به مالمت ا

جان عاشاق از مالمات قاوت    

 گیااااارد بااااااک نیسااااات

 

گر به جرم عشاق گارد شاهر    

 (141)تشااااهیرش کننااااد 

 
گیرد؛  کند مورد مالمت دیگران قرار می جا که عاشق همه توجه و اهتمام خود را به معشوق معطوف می«از آ

گیرد چه خود  یای م ها قوت و جان تازه ها خود گرفتار روزمرگی هستند ولی عاشق از این مالمت«چه آ

 . افتد بیشتر و بیشتر به یاد معشوق می

   :ا عاشق  نسبت به معشوق غیرت دارد

بااه باااده بهاار حریفااان چااو  

 مجلاااااااااس آرایاااااااااد

 

نخساات زآتااش غیاارت دلاام 

 (943)کباااااااب کنااااااد  

 
  :و یا سروده

مردم  گذشت آن سرو ومی می

 ز غیاااارت گاااار چااااه رو  

 

با وجود چشم من بر خاک ره 

 (293)رفتااااااار داشاااااات 

 
شق حتی راضی نیست غمش معشوق و تیر بالهای وی به دیگران برسد و حاضر است همه را خود به جان عا

 : بخرد

تاب تیر تو ندارم که رسد بار  

 دگاااااااااااااااااااااااران

 

پس ازین پایش هماه ساینه    

 (946)سااپر خااواهم کاارد   
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ر عشق آید در عشق مجازی غیرت بیشتر به عاشق مربوط است اما د غیرت از لوازم اصلی عشق به شمار می

های غیرت معشوق نسبت عاشق  نمونه(. 931)گیرد  عرفانی غیرت از سوی معشوق در مورد عاشق صورت می

 : در دیوان جامی اندک است هر چند از آن خالی نیست

چند گویی که مارا ناام مبار    

 پااااااااایش کساااااااااان 

 

غیر نام تو نیاید به زبانم چاه  

 (334)کاااااااااااااااااانم 

 
 

  :ـ معشوق9ـ 1

ترسیم سیمای معشوق که در دیوان جامی ارائه گشته در ابتدا چند دسته از  در این بخش از مقاله جهت

واژگان در نظر گرفته شده که نقش بیشتری در ارائه تصویر معشوق داشته است و سپس ویژگی هر یک از 

 : این دسته واژگان عبارت است از. این دسته واژگان ذکر شده است

 . «رو، رخ، رخسار، عارض، خد، چهره»: انندو واژگان مربوط به آن م« روی»: دسته اول

 . «بوس و بوسه، دندان، دهان، خنده، خال، زبان»: های مرتبط با آن از قبیل و واژه« لب»: دسته دوم

 .«مو، گیسو، جعد، طره، کاکل»: و واژگان مربوط به آن مانند« زلف»: دسته سوم

 «ه، مژه و مژگان، ابروغمز»: های نزدیک به آن مانند و واژه« چشم»: دسته چهارم

 . «میان، قد و قامت»: به مفاهیمی اختصاص دارد که به اندام معشوق پرداخته است مانند: دسته پنجم

 . کشد های اخالقی و رفتاری وی را به تصویر می واژگانی که ویژگی: دسته ششم

 . در برگرفته است را« جمال، خوبی، نکویی، زیبایی»: و مترادف آن مانند« حسن»مفهوم : دسته هفتم

 . واژگانی که کلیت معشوق را توصیف می نماید: دسته هشتم

 . اختصاص یافته است« پا، قدم، دست، کف، مقدم»به واژگانی چون : دسته نهم

 روی»های دسته واژگان خانواده  ویژگی» : 

 : خواند یم« مهوش»بیشترین توصیفات روی معشوق مربوط به ماه بودن آن است و در واقع معشوق را 

چشم بگشادم پس از هجاران  

 باااااه اباااااروی خوشااااات

 

ماه عید وصل نوکردم به روی 

 (431)مهوشاااااااااااااات 

 
 : داند و حتی آن را از ماه برتر می

 ترازو با رخت سنجیده ماه را 

 

رخاات در حساان ازو افاازون  

 (926)برآماااااااااااااااااد 

 
 : روی معشوق چون گل است

آن بلباال مسااتیم کااه دور از 

 گاااااااااال رویاااااااااات 

 

آمااد  ایاان گلشاان نیلااوفری 

 (431)قفاااااااس ماااااااا  

 
 : معشوق رخی چون آفتاب دارد

تا زلاف تاو شبسات و رخات     

 آفتاااااااااب چاشاااااااات 

 

واللیاال والضحاساات ماارا ورد 

 (433)روز و شااااااااااااب 

 
 : رویش چون یاسمین است

 پرسید لطف آن قد ز سرو می

 

وصااااف آن روی یاساااامین 

 (223)میگفااااااااااااااات 

 
 : معشوق آتشین رخ است

یی بی من دل سوداییت  گفته

 سااااااااترا حااااااااال چی

 

خال تو بر آتشین رخ صاورت  

 (231)حااااال وی اساااات  

 
 : رخ معشوق چون آینه است

 کاارد آدینااه رخاات تجلاای  

 

 (991)آیین خدا نمااییم داد  

 : وی الله رخ است 

چون شوم خاک شود شاالله  

 ساااااتان تربااااات مااااان 

 

زین همه داغ کزان الله رخم 

 (962)باااااار جگرساااااات 

 



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

746 
 

 : رخش چون مشعل نورست

 رخت آن مشعل نورسات کاه  

 اناااااادر شااااااب تااااااور  

 

روشن از آتش وادی مقادس  

 (943)کردنااااااااااااااااد 

 
 : رخش گلزاری است

سبزه ناو کاه ز گلازار رخات     

 سااااااااارزده اسااااااااات 

 

رقم نسخ گل از غالیه تار زده  

 (233)اسااااااااااااااااات 

 
 : معشوق پری روی است

معلم گو مده تعلیم بیاداد آن  

 پااااااااااااااااری ری رو را

 

که جز خوی نکو الیق نباشد 

 (436)روی نیکااااااااااو را  

 
 : شمع است رخ وی چون

حاشا که شمع چهاره فاروزد   

 میااااااااااان جمااااااااااع

 

گردانااد آنچااه بااا دل پروانااه 

 (933)میاااااااااااااااارود 

 
 : معشوق پاک روی است

ام پاک روی را که دریان   بنده

 دیااااااااااار کهااااااااااان

 

تا زید پاک چون بارود پااک   

 (933)رود 

 

 

 : معشوق مه جبین است

نی رخ آن مه جبینم بای دل  

 کنااااااد و دیاااااان ماااااای

 

زلف کند آن  هر چه با من می

 (999)کناااد  مشاااکین مااای

 
 : جبین معشوق آینه صبح است

فروغ روی تو خورشاید و ماه   

 بااااااس اساااااات ماااااارا 

 

جبینت آییناه صابحگه باس    

 (466)اسااااااات مااااااارا  

 
 : معشوق گلچهره است

ترک گلچهره مان خیماه باه    

 صاااااااحرا زده اسااااااات 

 

در دل الله رخش آتش سودا 

 (299)زده اسااااااااااااات 

 
 لب»های دسته واژگان خانواده  ویژگی» : 

 :است« لعل فامی»های فانی  مهم لب معشوق در غزل  ویژگی

توتی ناطقاه را قاوت حادیث    

 لاااااااااااب تسااااااااااات

 

بااه حاادیثی بگشااا آن لااب   

 (413)شاااااااااااااکّرخا را 

 
 : دهان معشوق تنگی آن است ترین ویژگی مهم

ای برده رخات روناق گلهاا و    

 سااااااااااااااااااااااامنها

 

دارد دهن تنگ تو در غنچاه  

 (411)ساااااااااااااااخنها 

 
 : نچه استاز این رو دهان معشوق چون غ

دهاناات غنچااه عارضاات گاال 

 باارت نساارین خطاات ساابزه 

 

مبااادا کااین بهااار حساان را  

 (991)روزی خاااازان آیااااد 

 
 : سر دهان معشوق نشناختنی است

فهم سر آن دهان نتاوان کاه   

 لااااااااااااااااااااااااااب

 

قفل حیرت بار در تفهایم زد   

(112) 

 
 : دندان وی چون ژاله است

به ژاله نسبت دندانت ار کانم  

 چااااااااااه عجااااااااااب 

 

چاو کاار ژالاه     بر آبگینه دلها

 (122)کنناااااااااااااااااد 

 
 : لب معشوق شیرین است

گاذرد زان   هر جا نفسای مای  

 لااااااااااب شاااااااااایرین 

 

پارور   آنجا چه مجال دم جاان 

 (213)عیساسااااااااااااات 

 
 : لب وی یاقوت است

 یاقوت لب تاو قاوت جانسات   

 

وصل تاو حیاات جاودانسات    

(212 ) 

 
 : لعلش جان افزاست

جان بر لب آمد از غام پیوناد   

 زنااااااااااااااااااااادگی را

 

یااا ماای از لعاال دارم هااوس ب

 (233)جانفزایااااااااااااات 
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 : لب معشوق چون دم عیسوی احیاگر است

به عرضش رسان کای دریان  

 دیااااااااااار کااااااااااارده

 

لب لعلت احیای رسم مسیحا 

(491) 

 
 : لب معشوق میگون است

چو گشت مدرسه میخانه زان 

 لااااااااااب میگااااااااااون

 

عجااب ماادار زجااامی اگاار    

 (943)ماااااادرس شااااااد 

 
 : لعل معشوق گهربار است

دن از لعل جامی چو سخن را

 گهرباااااااااااااااااااااارت

 

در داماانش از دیااده درهااای 

 (961)ثمااااااین افتاااااااد  

 
 : لب معشوق آتشگون است

 خطت از لعل آتشگون برآماد 

 

ندانم سبزه زآتش چون برآمد 

(926) 

 
 : لب معشوق حالل مشکل است

هزار مشکلم از درد عشاق در  

 دل باااااااااااااااااااااااود

 

به یاک دو نکتاه لابش حال     

 (943)مشاااکل مااان کااارد 

 
 : های جان استبوسه معشوق به ب

دهام نقاد    بهای بوسه ترا مای 

 وجااااااااااااااااااااااااود

 

درین معامله لعال تارا تعلال    

 (242)چیسااااااااااااااات 

 
 : کند اش زکات حسن وی است ولی او ادا نمی بوسه

زکات حسن ندادی به بوساه  

 زان گااااااااااااااااااااریم

 

اگاار چااه مااانع بارندگیساات  

 (263)تاااااارک زکااااااات  

 
 : دهد ولی وفا نمی کند معشوق وعده بوسه می

د و ده وعااده یااک بوسااه بااو 

 دشااااااااااااااااااااااانام

 

لباات آن یااک نااداد ویاان ده 

 (223)گفااااااااااااااااات 

 
 : خال معشوق مشکین است

روی خاااوب تاااو مهاااوش   

 افتادسااااااااااااااااااااات

 

خااال مشااکین باارو خااوش   

 (243)افتادساااااااااااااات 

 
 : خال وی دلفروز است

خالیست دلفروز به هر رو که 

 نشااااااااااان مانااااااااااد 

 

هر جا به بتان زاتش تاو یاک   

 (969)شااااااارر افتااااااااد 

 
 زلف»ده های دسته واژگان خانوا ویژگی» : 

 : تر است است و حال معشوق از آن آشفته« پریشان»زلف معشوق 

هر شب از زلف تو حاال مان   

 پریشاااااان تاااااار بااااااود 

 

هاار دم از لعاال تااو چشاامم  

 (993)گوهر افشاان تار باود    

 
 : طره معشوق شبرنگ است

تا صبا طره شبرنگ ترا بر هم 

 زد

 

روزگار دل آسوده ما برهم زد 

(933) 

 
 : است زلف وی نیز شبرنگ

گر شد ایمانم باه کفار زلاف    

 شاااااااابرنگش باااااااادل 

 

ظلمت این کفر به از ناور آن  

 (993)ایماااان کاااه باااود   

 
 : طره معشوق خم در خم است

چون صابا شاانه در آن طاره    

 خاااااااام در خاااااااام زد 

 

سلک جمعیت شاوریده دالن  

 ( 119)بااااااار هااااااام زد 

 
 : جعد معشوق معنبر و عطرآگین است

شد قامات مان حلقاه در آن    

 فکاااااار کااااااه دسااااااتم

 

در حلقه آن جعد معنبر شده 

 (911)باشااااااااااااااااااد 

 
 : اندازد زلفش چون کمند است که عاشق را به دام می

کمند زلف توام بند مای نهاد   

 باااااااااااار پااااااااااااای

 

وگرناه عازم رحیلسات ازیان     

 (463)دیااااااااار ماااااااارا 

 



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

748 
 

 چشم»های دسته واژگان خانواده  ویژگی» : 

 : چشم معشوق فتنه انگیز است

 چشم تو هزار فتناه انگیخات   

 

هاست اینها  خ چه فتنهای شو

(433) 

(433 ) 
 : چشم معشوق فتان است

تو حاور چنتای اماا ز چشام     

 فتاناااااااااااااااااااااااات

 

ز بس کاه خاسات باال عاذر     

 (432)خواسااات رضاااوانت  

  
 : چشم وی جادوگر است

تو عید خلقی و قربانت آنکاه  

 مااااااااااااااااااااااردم را

 

کشد به غمزه خاونریز چشام   

 (431)جادویاااااااااااااات 

  
 : چشم وی جنگجوی است

مژگااان  چشاامت زغماازه و ز

 خاااااااادنگ ساااااااااخت

 

بااا عاشااقان غماازده اسااباب  

 (223)جناااااگ سااااااخت 

 
 : چشم وی خونریز است

دلااام باااا چشاااک خاااونریز 

 صیدیساااااااااااااااااااات

 

کااه صاایادش پاای بساامل    

 (243)گرفتسااااااااااااات 

 
 : چشم معشوق عشوه دارد

چشمت به عشوه لب به شکر 

 کنااااااد خنااااااده ماااااای

 

تفساایر آیاات خلااق المااوت  

 (433)والحیااااااااااااااات 

 
 : معشوق شوخ چشم است

گه و بیگه دلام نگاه   نگویمت 

 میاااااااااااااااااااااااادار

 

گهای ز چشاام شااوخت یااک  

 (466)نگااه بااس اساات ماارا 

 
 : گاه دعاست ابروان معشوق قبله

 بنمااا ابااروان کااه جااامی را  

 

قبلاه گااه دعااا هماین باشااد    

(913) 

 
 : زند ابروان او چون کمان است که تیر بال به جان عاشق می

در کمان ابرویت بیناد نهاان   

 هااااااار کاااااااج نظااااااار

 

جا که باشی در بعد از این هر 

 (996)کمااین خااواهیم بااود 

 
 : ابروان معشوق خود تیر بالست

آن ترکمان پسار کاه دل ماا    

 نشاااااااااان اوسااااااااات 

 

زابرو و غمزه تیر بال بر کماان  

 (233)اوساااااااااااااااات 

 
 : غمزه معشوق قاتل است

ات  غمزه نیست از قتل محبان،

 هرگااااااااااز ملااااااااااول

 

کاای ماللاات خیاازد از خااون 

 (431)ریخاااتن، قصااااب را  

 
 : ی  استغمزه اش ت

چشمت زغمزه تی  برین بای  

 زبااااااااااان کشااااااااااید

 

ترکای باه قصاد صاید زباون      

 (213)آمااااادن گرفااااات  

 
 : اش نیز خونریز است غمزه

نخواهم کشتنت گویی ولی با 

 آن لااااااااب و غماااااااازه

 

که خون خوارند و خون ریز این 

 (964)سخن چون بااورم افتاد   

 
 : مژگان معشوق سنان هستند

ات تیرسات و چشاامت   غمازه 

 انت سااانانتیااا  و مشاااگ 

 

هیچ خاوبی را چاو تاو باازار     

 (213)خااوبی تیااز نیساات   

 
 : مژگانش تیر بالیند

ما نتابیم زروی تو نظر گر چه 

 گرفاااااااااااااااااااااااات

 

از مژه چشم تو صاد تیار باال    

 (291)بااااا مااااا راساااات   

 
 اندام»های دسته واژگان خانواده  ویژگی»: 
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معشوق نصیب بیشتری از « قد و قامت»در این میان . پردازد این دسته از واژگان به معرفی اندام معشوق می

 . توصیفات را دارد

 : است« سروگونه»قامت معشوق 

ان سرو سهی قد را شد خاک 

 قااااااااااادم طوباااااااااااا

 

ما ارفعه قد را ما اعظمه شاأنا  

(493) 

 
 : وی چون سرو خرامان است

میشوم خاک رهت ای خااک  

 گاااارد ماااان بااااه باااار   

 

هر کجا جوالنگه سرو خرامان 

 (213)منساااااااااااااااات 

 
 : لندی قد نخل بلند استگاهی در ب

قدت آن نخل بلندست و لاب  

 آن تااااااااازه رطااااااااب 

 

که درین باغچه از بااغ نعایم   

 (219)افتادساااااااااااااات 

 
 : همه در برابر قامت معشوق پستند

پاایش تااو چااه گااویم سااخن 

 سااااااااادره و طوباااااااااا

 

بخرام که با قد بلنادت هماه   

 (916)پسااااااااااااااااتند 

 
 : قامت معشوق دل آراست

چه ساود پناد کساان چاون     

 دلاااااامباااااارد ز  نماااااای

 

هوای قاد دل آرا و روی زیباا   

 (413)را 

 
 : قامت معشوق دل رباست

قدت چه دلرباست کاه بیانم   

 هااااااااااااااااااااازار دل

 

که اندر میان گرفته ترا چون 

 (234)صنوبرساااااااااااات 

 
 : معشوق قامت دلجویی دارد

پاکبازان همه نظااره آن روی  

 کنناااااااااااااااااااااااااد

 

راسااتان میاال بااه آن قاماات  

 ( 921)دلجاااااوی کنناااااد 

 

 

 : ر بلند استقد معشوق چون صنوب

از قدم تا سار ایان هماه دل    

 چیساااااااااااااااااااااات

 

گر نه قادت صانوبر آمدسات    

(233) 

 
 : معشوق کمر باریک است

ماه من تا کمر از موی میاان  

 نگشااااااااااااااااااااااااید

 

بیدالن را گره از رشاته جاان   

 (933)نگشااااااااااااااااید 

 
 : اندام است معشوق گل

گر نه شمشاد گل اندام من از 

 باااااااااااغ گذشاااااااااات

 

چون صبا همدم باوی گال و   

 ( 221)آماااااد  شمشاااااماد

 
  اخالق و رفتار»های دسته واژگان خانواده  ویژگی»: 

 : معشوق سست پیمان است

دلااام زا بااااز ده ای سسااات 

 پیمااااااااااااااااااااااااان 

 

که ترسم پیش تاو خاوی تاو    

 (934)گیااااااااااااااااارد 

 
 : معمشوق نازنین است

بااه هاار خانااه کااان نااازنین   

 نمایاااااااااااد مااااااااااای

 

بااه چشاامم بهشاات باارین    

 (144)نمایاااااااد  مااااااای

 
 : معشوق بدخو است

جا گشتم و حاال هماه   همه 

 کاااااااااس پرسااااااااایدم

 

چااون تااو باادخوی ندیاادم   

 (196)نشااااانیدم هرگاااااز 

 
 : مهر معشوق بنیاد ندارد

ات شااب  روزم از باای مهااری

 گشاات و آن شااب را شاافق 

 

گاون   بر رخ زردم سرشک الله

 (212)افتاااااااده اساااااات 

 
 : معشوق گستاخ است

نهاااده ساار بااه رخاات زلااف  

 عنباااااااارین گسااااااااتاخ

 

ندیده کس به جهان هندویی 

 (233)ین گساااااتاخ چنااااا

 
 : معشوق ناکسلمان است
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ز جانم یک رماق ماندسات و   

 تاااااااااااااایغش آرزو دارم

 

باااه قتااال مااان دریااا  آن  

 (992)آیاد   نامسلمان دیر می

 
 : معشوق بی باک است

کسی شیوه آن دلبار چااالک   

 ندانساااااااااااااااااااااات

 

خونخوای آن کاافر بای بااک    

 (963)ندانسااااااااااااااات 

 
 : معشوق ظالم است

در زمااره عشااقت دل آسااوده 

 نبیاااااااااااااااااااااااانم

 

آبااااد   در کشاااور ظاااالم ده 

 (234)نماندسااااااااااااات 

 
 : معشوق سنگ دل و دل سخت است

هایی که مربوط به رفتار و اخالق معشوق مربوط است این ویژگی از بسامد بیشتری برخوردار  از میان ویژگی

 ..(. .،241، 244، 433، 432، 433، 431، 413)است 

می کشم تحفاه جاان پایش    

 چنااااااااان ساااااااانگدلی

 

مه تیا  جفاا   که به قتلم ز ه

 (931)باااااایش کشااااااد  

 
 : معشوق بی رحم است

دارم ز بهر تو هار سار ماویی    

 هااااااااااااااااااااازار درد 

 

دردا که نیست یکسر مو رحم 

 (434)باااااااار مناااااااات 

 
 : معشوق طینتی پاک دارد

طینت پاک تاو گاویی زآب و   

 خاااااااااک دیگرساااااااات

 

جنس آب و خاک ایان عاالم   

 (432)بیاااانم تاااارا  نماااای

 
 : دان است معشوق جامی سخن

می جز آنجا گفتاه  مخوان جا

 خاااااااااااااااااااااااویش

 

که محباوب ساخن دان مان    

 (243)آنجاساااااااااااااات 

 
 : معشوق شیرین سخن است

دل باااز سراساایمه ساایمین  

 ذقناااااااااای شااااااااااد 

 

مفتون شاکر ریازی شایرین    

 (913)سااااااخنی شااااااد 

 
 : معشوق جامی جفا کار است اگر چه در نظر جامی همین جفا نیز دلپذیر است

تااویی کااه درد و غماات یااار  

 ناااااااااگزیر منساااااااات 

 

ر چااه رسااد از تااو جفااا و هاا

 (213)دلپااااذیر منساااات  

 
 حسن و نکویی»های دسته واژگان خانواده  ویژگی» : 

های جمال معشوق از عناصر مهمی است که تصویر ارائه شده از او را تکمیل می  یاد حسن و زیبایی و جلوه

 .کند

 : در دیدگاه جامی معشوق شهسوار حسن است 

ای شهسااوار حساان جااانم   

 فااااااااادای تسااااااااات  

 

یساات خاااک ره هاار جااا سر

 (213)بادپاااااای تسااااات  

 
 : معشوق سلطان حسن است

خیمه زد سلطان حسن او به 

 صااااااااحرای ظهااااااااور 

 

گنبد نیلوفری یاک خیماه از   

 (236)صااااحرای اوساااات  

 
 : جمال معشوق تابان است

جمااال اوساات تابااان ورنااه   

 رباااااااااااااااااااااااودن 

 

دل از مردان حد هر کاودکی  

 (222)نیساااااااااااااااات 

 
 : معشوق نوبهار حسن و زیبایی است

گلهای داغت بر دل از  آتشین

 هاااااااااام نگساااااااااالد 

 

نوبهار حسنی گلهای تاو پای   

 (231)در پاااااای اساااااات 

 
 : معشوق در حسن یکتاست

از نکته یکتایی حسانت چاه   

 زنااااااااااااااااااااااام دم

 

شایسته این یکی دانه کسای  

 (236)نیساااااااااااااااات 

 
 : شهرت معشوق چون حسن یوسف در سوره یوسف است

شدی مشهور شاهر آن ساان   

 کااه همچااو سااوره یوسااف  

 

طفااالن قصااه  هماای خواننااد

 (493)حساانت بااه مکتبهااا  
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 : جمال معشوق چون خورشید است

زهاای جمااال تااو خورشااید   

 آساااااااامان شااااااااهود  

 

ترین نقش کارگااه   تویی بدیع

 (941)وجاااااااااااااااااود 

 
 کلیت معشوق»های دسته واژگان خانواده  ویژگی» : 

 : تن معشوق لطیف است

برگ گال گرچاه نازکسات و    

 لطیااااااااااااااااااااااااف

 

رسد باه تنات    در لطافت نمی

(432) 

 
 : تن معشوق نازک است

از تاان قبااا بااه کااش کااه     

 حجابیسااات باااس کثیاااف 

 

اندام نازکات باه تاه پیارهن     

 (231)بهساااااااااااااااات 

 
 : معشوق سیم تن است

یا بر کف سیمین بادنی جاام   

 زرساااااااااااااااااااات آن

 

کز هار ساویش انگشات چاو     

 (433)ساایم آمااده پیداساات 

 
 : معشوق نازنین تن است

 آه اگاار نااازنین تناات بیاانم  

 

نات  من که مردم ز بوی پیره

(432) 

 
، 943، 911، 291، 291، 223، 243، 243، 241، 241، 219، 431، 432، 463، 469: )معشوق شوخ است

 ...(، و926

ترک شوخ « گهی که از درم آ

 و شاااااااانگ درآیااااااااد 

 

کمنااد دولااتم از زلااف او بااه 

 (999)چماااااگ درآیاااااد  

 
 ...( ، و432، 433، 462: )معشوق چون حور است

گیساو انادر پاا کشاان روزی     

 ن آ تااااااا شااااااودباااااارو

 

چون بهشات ای حاور روشان    

خااااک درت عنبااار سرشااات 

(433) 
 : معشوق شیرین شمایل است

چااه لطااف بااود کااه شاایرین 

 شااااامایل مااااان کااااارد 

 

کااه شااب ناازول کراماات بااه 

 (941)منااازل مااان کااارد  

 
 : شمایل معشوق موزون است

به ناز بر همه خوبان که هیچ 

 نکتااااااااااه حساااااااااان

 

ازیاان شاامایل مااوزون خاادا  

 (293)دریااااا  نداشااااات  

 
 : معشوق عاشق کش است

گفتمش در عاشقی ما رنادیم  

 و باااای باااااک و مساااات  

 

گفت در عاشق کشی ماا نیاز   

 (433)چااااالکیم و چُسااات 

 
 ....( ، و942، 233، 263، 293، 299، 249، 241، 436، 433: )چون بت است معشوق در زیبایی

آن بت نمود عکس رخ خاود  

 در آییناااااااااااااااااااااه

 

ماان باات پرساات گشااتم و او 

 (914)خاااود پرسااات شاااد 

 
 : کند معشوق جامی رعایت حال عاشق نمی

معشااوق را رعایاات عاشااق   

 خاااااوش اسااااات لیاااااک

 

یار مان ایان طریقاه رعایات     

 (929)نمیکناااااااااااااااد 

 
 : معشوق ملیح است

همه حسن اسات و مالحات   

 همه لطاف اسات و صاباحت   

 

نه بت چاارده سااله کاه ماه     

 (616)چاااارده اسااات ایااان 

 
 : معشوق فراموشکار است

وه ای شعله زد آااش باه دل   

 رفیااااااااق ساااااااانگدل 

 

چنااد از آن شااوخ فرامشااکار 

 (933)دهااااد  یااااادم ماااای

 
 : معشوق شیرین حرکات است

 از بهااار ظهاااور در مراتاااب  

 

نمایااد  شاایرین حرکااات ماای

(933) 

 
 پا»های دسته واژگان خانواده  ویژگی» : 
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 .رنداین دسته از واژگان بسامد کمتری نسبت به سایر دسته واژگان ارائه دهنده تصویر معشوق دا

 : معشوق پایْ نازک است

چو از توسن همای آیای فارو    

 بااار چشااام مااان ناااه پاااا  

 

دری  آید مرا کان پای ناازک  

 (923)باااار زمااااین آیااااد 

 
 : دهد عاشق جان در قدم معشوق می

 دامن مفشان زمن که خواهم

 

جااان در قاادمت فشااانم ای  

 (293)دوساااااااااااااااات 

 
 : کند عاشق از خاک مقدم معشوق برای خود سرمه تهیه می

رسم ساجده جباین را باه     به

 خاااااااک مقاااااادم تااااااو

 

برای دیده خود سارمه ساای   

 (949)خااااااواهم کاااااارد 

 
 

 : نتیجه

از بررسی غزلیات دیوان عبد الرحمن جامی جهت تبیین سیمای عشق و عاشق و معشوق نتایجی چند به 

 : دست آمد که عبارت است از

سی محرم شناخت اسرار عشق نیست و ا عشق در دیدگاه جامی از جایگاهی بس واال برخوردار است و هر ک

 . نباید بر عمری که در این راه صرف شده حسرت خورد

غم داشتن و اندوهگین بودن، جراحت : سازد مانند ا عاشق دارای صفاتی است که وی را از دیگران متمایز می

درد وی  داشتن، مهر و وفای معشوق داشتن، صبر و شکر داشتن، غیرت داشتن، تنهاست، رازدار است، و

 . درمان ندارد

هایی است که در چندین دسته واژگان چشم، زلف، روی، حسن و نکویی، رفتار و  ا معشوق هم دارای ویژگی

اخالق، بیان کننده کلیات معشوق، پا، اندام و لب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نقش هر یک در ارائه 

 .  تصویر معشوق مشخص گردید

بی مهری، ظالم بودن، بد : برخی خصوصیات منفی معشوق جامی عبارت است از ا از لحاظ رفتاری نیز

 .  بدخویی، بی پروا بودن، قاتل عاشقان خود عهدی، 

 منابع و مآخذ

 . چاخانه پیروز: تهران. ویراسته هاشم رضی. دیوان کامل جامی(. تا بی. )ا جامی، عبد الرحمن

. جلد سوم. ذیل مجموعه مصنفات شیخ اشراق. لعشاقمونس ا(. 4933. )ا سهروردی، شهاب الدین یحیی

 . تصحیح سید حسین نصر

 . 441ا  33 ص . 6ش . فصلنامه ادبیات فارسی. «سیر غزل در شعر فارسی»(. 4933. )ا عالی، فاطمه

 . گلبهار: اصفهان. ترجمه بانو امین ایرانی. اخالق(. 4933. )ا مسکویه رازی، ابو علی

دیدگاه شیخ نجم الدین رازی درباره عقل و )عقل در کوی عشق (. 4933. )محمدرضا ا موحدی،

 . 431ا  463ص . 4ش . 44سال . فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم (.عشق

بررسی انتقادی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان )نقد صوفی (. 4931. )پور، محمدکاظم ا یوسف

 . روزنه: تهران. (تا قرن هفتم هجری
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 ین رازیالد و نجم ینظر امام محمد غزالاد از مع

 (سعادت و مرصادالعباد یایمیاساس ک بر)
 آبادی رضا حسین

 عرفان و تصوف دانشگاه سمناندانشجوی دکتری 

 دهیچک

ت معاد یفیف هر دو نفر از کیتوان چنین گفت که توصیلۀ معاد مدر مسئ ین رازیالدو نجم یدگاه امام محمد غزالیسۀ دیبا مقا

کند، یبه دو بعد کالبد و روح اشاره م یعقالن یبندمیک تقسیدر  ین تفاوت که غزالیها دارد؛ با اآن یشناسبه انسان یادیز یبستگ

توان این دو متفکّر می از موارد مشترک آرای. توجّه دارد ات قرآن به انواع نفوسیبا توجّه به نفس انسان و به استناد آ ینجم راز یول

 یو عقاب روحان ؛ اعتقاد به شدّت عذابیویاخروی نسبت به کالبد دن یف و متفاوت بودن قالب جسمانیر باب لطبه عقیدة ایشان د

؛ استفاده متعدّد از یبهشت یهاسه با پاداشیها در مقاشتر بر آنید بیو تأک یاله یهاف عذابی؛ توصیجسمان یهادر کنار عذاب

دادن مردم توجّه یایشان در راستا یاق قلبیضمن اینکه شور و اشت. یف معاد اشاره کردهای زیبا در توصلیو تمث یث نبویات، احادیآ

های مشترک حاکم بر ها و یافتهاز دیگر نکته اسرار معاد، یبرخ ز از افشاییبه معاد؛ پرداختن به موضوع در حدّ مخاطب عام و پره

ورود به بحث  یبرا یراز -یقرآن –در مقایسه با مبنای نقلی  یغزال یعقل یها، مبنادر بحث تفاوت. باشندنوشتار این دو مولّف می

 یشتریو طرح مسائل ب یات در حوزة معادشناسیکه ورود به جزئدیگر این. باشدن حوزه مییها در اآن یهان تفاوتیترمعاد از عمده

مرصادالعباد  یکه نثر مصنوع و ادبن اینضم. کمتر به آن پرداخته است یست که نجم رازا یزیچ یپس از مرگ نزد غزال یاز زندگ

 .باشدن معاد مییین دو اثر در تبیز ایگر وجوه تمایسعادت از د یایمیسه با نثر روان کیدر مقا

 .ی، نجم رازیمعاد، بهشت، جهنّم، امام محمد غزال: هاواژهدیکل

 مقدمه

-بوده و در مقابل به نظر می« معاد»اند بدان بسیار پرداخته -ویژه با ظهور مالصدرابه -یکی از موضوعات مهمّی که متأخّرین عرفان  

بنابراین یکی از دالیل . کمتر به مسألۀ معاد پرداخته شده باشد -که وجه عملی عرفان بیشتر مورد توجّه بوده -رسد نزد متقدّمین

 .باشدورود این مقاله به قرن هفتم و قبل از آن جستجوی معاد در مکتوبات متقدّمین می

یکی فیلسوف و دیگری  _ای متفاوت داشته قلم در حوزة عرفان که هر کدام سابقهبه عالوه نگاه به یک موضوع از دیدگاه دو صاحب   

تواند در نوع نگاه آنان به یک موضوع واحد تأثیر  کند که آیا این پیشینۀ ناهمگون فکری میاین س ال را در ذهن ایجاد می _ادیب

و نجم الدین ابوبکر عبداهلل بن محمّد ( ق. ها 131-313)از متقدّمین به سراغ ابوحامد امام محمد غزالی طوسی داشته باشد؟ بنابراین

ایشان به بررسی تطبیقی  مرصاد العباد من المبدأ الی المعادو  کیمیای سعادترفته و براساس دو کتاب ( ق. ها 339-631)رازی 

 .موضوع معاد پرداخته شده است

نکه فارسی بودن کیمیای سعادت و مرصاد العباد، تألیف آنها در دوران پختگی این دو شخصیّت، توصیف معاد در نکتۀ آخر ای  

 .های انتخاب این دو اثر برای کاوش موضوع معاد در آنها ذکر کردتوان از دیگر علّتهایی از این دو کتاب را میبخش

 معاد از دیدگاه غزالی 

آورد که در آن به  می در معرفت آخرت، مطالبی را تحت عنوان «کیمیای سعادت»در بخشی از ابوحامد محمد بن محمد غزالی 

 .پردازدحقیقت مرگ، معنی حشر و نشر، عذاب قبر، بهشت و دوزخ و انواع آتش می: مسایل مربوط به آخرت مثل

اساس و پایه سایر نظریات او را در است از نکات مهمی است که « روح»و « کالبد»عقیدة او به اینکه آدمی مرکب از دو اصل 

روحانی –و دو نوع دوزخ  -روحانی و جسمانی-او بر همین اساس قائل به دو نوع بهشت . دهد بحث زندگانی پس از مرگ تشکیل می

قد داند و معتدارد را، پایان زندگی نمی« روح»جسمانی که حکم مَرکَب « کالبد»و بر این اساس از بین رفتن . است -و جسمانی

و  سوارکاررا به « روح»او در تشبیهی . مساوی با خاتمه زندگی او نیست« جسم»اوست، مرگِ « روح»است که چون اصالت انسان به 

« روح»او تشبیه کرده و معتقد است مرگ در واقع از دست رفتن مرکب است که با نبودن او در سوارکار، یعنی  مرکبرا به « جسم»

حشر و نشر و بعث و اعادت نه »: کند کهدر ادامه او حشر و نشر و بعث و اعادت را چنین توجیه می. دشونقصان و خللی ایجاد نمی
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آن است که وی را پس از نیستی باز در وجود آرند، بلکه آن است که وی را قالب دهند، بدان معنی که قالبی را مُهیّای قبول تصرّف 

و شرط اعادت آن نیست که آن قالب که داشته است با وی .. .و این بار آسانتر؛ –ند وی کنند یک بار دیگر، چنانکه در ابتدا کرده بود

 (33/ 4ج: 4933غزالی،. )«...دهند که قالب، مرکب است، و اگر چه اسب بدل افتد سوار همان باشد؛

ماند، و در این ایام  از نظر غزالی چنانکه در مرگ طبیعی روح از قالب تن جدا شده و تا بعث و حشر به صورت مجرّد باقی می

هایی که ها نیز با ریاضتچون روح در قالب تن محبوس نیست مکاشفاتی خواهد داشت؛ بر همین اساس او معتقد است برخی انسان

توانند برای روح خود انقطاعی از جسم به دارند و به ذکر حق مشغولند، می کشند و حداقل توجّه را به کالبد و جسم مبذول میمی

. ورند که حالتی شبیه به مرگ است و در این حال آنها قادرند مکاشفاتی را تجربه کنند و احوال آخرت را شهود نمایندوجود آ

 ( 32-34: همان)

ها به همان نسبت نماید بدین ترتیب که انسانکند و تحلیل خاصّ خود را ارائه میاشاره می« عذاب قبر»در جایی دیگر غزالی به 

به عبارت دیگر کسی که . صر دنیوی دلبستگی داشته باشند، میزان عذاب قبرشان نیز متفاوت خواهد بودکه به زخارف و عنا

دلبستگی به مال و ثروت و زن و فرزند و امثال آن نداشته باشد، به همان نسبت آزادتر خواهد بود و هرچه دلبستگی او به آنچه در 

را « عذاب قبر»پس او اصل . بین او و عالئقش پیدا شده شدیدتر خواهد بود دنیا داشته بیشتر باشد، عذاب او به دلیل جدایی که

چنانکه اصل عذاب القبر را بشناختی که سبب وی دوستی دنیاست، بدانکه این عذاب متفاوت »: نویسدداند و میمی« دوستی دنیا»

 (31: همان). «بعضی را بیش بود و بعضی را کم بود، بر قدر آنکه شهوات دنیا بوده باشد: است

اشکال اینکه با توجّه به دوستی زن و فرزند و . دهدغزالی در ادامه یک اشکال طرح کرده و البتّه بالفاصله خود بدان پاسخ می

ها کم و بیش وجود دارند، پس باید همه عذاب قبر مال و جاه و موضوعاتی از این دست که همگی دنیوی هستند و در همۀ انسان

ای از دراویش هستند که دلبستگی به دهد که چنین نیست که همه عذاب قبر داشته باشند، چون عدّه د پاسخ میو خو !داشته باشند

دنیا ندارند و حتّی در بین توانگران نیز کسانی هستند که ضمن دوست داشتن اسبابِ دنیوی، ولی خدا را بیشتر دوست دارند، 

داند، با این او انبیاء، اولیاء و حتّی پارسایان را در گروه مصونان از عذاب قبر می .بنابراین برای چنین افرادی عذاب قبر نخواهد بود

به خصوص در حین  -استدالل که ایشان با آنکه زن و فرزندشان را دوست دارند ولی وقتی دوستی خدا و لذّت انس به او پیدا شود

تری که همانا عشق به بنابراین چون دلبستگی قوی. آیدنمیعالقه به زن و فرزند و امثال آن ناچیز شده و به چشم ایشان  -مرگ

 (411-33: همان. )خداست، آن عالیق دیگر را تحت شعاع قرار داده، آنان را عذاب قبری نخواهد بود

ایم کند، و آن اینکه فرض کنیم روزی اطّالع یافتهغزالی برای سنجش اینکه ما دچار عذاب قبر خواهیم شد یا نه مالکی ارائه می

کنند؛ در این حاالت اگر این وقایع هیچ اثری در دل ما دزد تمام اموال ما را برده، یا مریدانمان ما را ترک کرده و مذمّتمان می

ای نداشته و برای ما عذاب قبری توانیم ادّعا کنیم که ما به دنیا و مسایل آن عالقهنگذاشته و برای ما تفاوتی نداشته باشند، آنگاه می

 (411: همان. )ایم، نباید خود را مصون از عذاب قبر بدانیمو تا خود را به عمل نیازموده. د بودنخواه

: کند که عبارتند از که استیالی آن بر دل و روح خواهد بود اشاره می ،در ادامه، غزالی به تشریح سه نوع آتش در دوزخ روحانی

آتش محروم ماندن از جمال حضرت الهیّت و سوم   هاسواییها و رآتش شرم و تشویر و خجلت، آتش فراق شهوات دنیا

های بسیار زیبا و ملموسی دارد که فهم موضوع اند تمثیلهای روحانیاو در تشریح این سه نوع آتش که عذاب. و ناامید گشتن از او

 (413-412: همان. )کندرا برای خواننده بسیار سهل و آسان می

و علّت اینکه شریعت از دوزخ و بهشت جسمانی بیشتر سخن به میان . دانداز آتش جسمانی میتر غزالی آتش روحانی را عظیم

او . تر استفهمتر و قابلداند که برای مردم دوزخ و بهشت جسمانی نسبت به دوزخ و بهشت روحانی ملموسآورده را در این می

ند چنانکه کودکان درکشان از تنبیهات جسمانی بیشتر کنمعتقد است که عظمت دوزخ و بهشت روحانی را اکثر مردم درک نمی

است تا اینکه مثال به آنها گفته شود اگر به تحصیل علم نپردازند از والیت و ریاست پدر محروم خواهند شد؛ که کودکان این مفهوم 

 (413-413: همان. )فهمنداخیر را به سادگی نمی

ندگی پس از مرگ ارائه کرده است، استفاده متعدّد او از آیات قرآن و احادیث نبوی از نکات قابل توجّه در توصیفی که غزالی از ز   

های های زیبا و همه کس فهم از دیگر ویژگیاستفاده از تمثیل. است؛ نکتۀ دیگر نثر روان و شیوای پارسی او در انتقال مفاهیم است

از کیمیای « در معرفت آخرت»مطالب مطرح شده در زیر عنوان های ابزاری غزالی از  استفاده. کیمیای سعادت در تبیین معاد است
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سعادت به منظور اصالح اخالقی و اجتماعی مخاطبین، و به فالح رساندن آنها از دیگر نکاتی است که بر محتوای کتاب سایه افکنده 

جای جای نوشتار غزالی به راحتی است، بطوریکه شور و اشتیاق حاکم بر جانِ غزالی در راستای این اصالح اخالقی و اجتماعی از 

 .شوداستنباط می

نکتۀ قابل توجّه دیگر اینکه گویا معارف غزالی در مورد معاد فراتر از آن چیزی است که در کیمیای سعادت آورده است و احتماالً     

برای عموم قابل درک نبوده  چون کتاب برای مخاطب عام نگاشته شده غزالی از ذکر مسائلی در مورد معاد که برای او کشف شده و

بدین مقدار اقتصار کنیم از شرح معرفت آخرت، که افهام بیش از این احتمال »: نویسدخودداری کرده است بطوریکه او در جایی می

 (449: همان. )«نکند، بلکه بیشتر افهام این مقدار نیز احتمال نکند

 معاد از دیدگاه نجم الدین رازی 

موضوع مقاله و زندگی پرفراز و نشیب نجم الدین ابوبکر عبداهلل بن محمد رازی بد نیست این نکته را به یاد در ابتدا به مناسبت  

در این فضای پر تالطم، او . داشته باشیم که نجم الدین رازی با دوران پرآشوب و جنگ و جدال مغوالن با ایران مقارن بوده است

های دیگر  که در اندیشه –اندیشی را بار، نوعی مرگدهد که شاید این حوادث غمت میوطنان خود را از دسخانواده و بسیاری از هم

 .بر تفکّرات و مکتوبات او سایه انداخته باشد -خوردعصر او یعنی عطّار نیز به چشم میهم

مرصاد العباد در ابتدای  پس از این مقدّمه باید گفت از نظر رازی معاد همانا بازگشتن همه به محضر خداوند است، بطوریکه او در

بدانکِ حقیقت معاد بازگشتن نفوس انسانی است با حضرت خداوندی، یا باختیار چنانکه نفوس سعدا، یا »: گوید باب چهارم می

 (919: 4933نجم رازی، . )«باضطرار چنانک نفوس اشقیا

و پیوند این دو در مجاورت دل انسان در  -دمی،ای معتقد است که دمیده شدن این ارواح در قالب جسم آرازی به ارواح چهارگانه

های او براساس آیه. ها در اصل، معاد همین نفوس چهارگانه استشوند که معاد انسان ای را باعث مینفوس چهارگانه -طول زندگی،

لَا یَصْلَاهَا »و ( 92/فاطر)«مِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اهللِ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَ»

بندی های چهارگانۀ ذیل تقسیممردم را متناسب با نفس آنها، در یکی از گروه( 46-43/لیل)،«الَّذِی کَذَّبَ وَ تَوَلَّى* إِلَّا الْأَشْقَى 

 :کند می

 (نفس لوّامه)الم افراد دارای نفس ظ -

 (نفس ملهمه)افراد دارای نفس مقتصد  -

 (نفس مطمئنّه)افراد دارای نفس سابق  -

 (نفس امّاره)افراد دارای نفس اشقی  -

و مرجع و معاد  ،_البتّه با درجات مختلف _داند های مذکور، سه گروه اول را اهل نجات، و مرجع و معاد آنها را بهشت میکه از گروه

 (913-913: 4933نجم رازی، . )دوزخ طایفه چهارم را

بر همین اساس نجم الدین رازی، زندگی پس از مرگ را متناسب با نفوس انسانی دانسته و این نکته را در مرصادالعباد به 

ت را در سم هویرا در سمت راست آن،  عقلرا آفرید « دل»به نظر او حق تعالی وقتی که . مناسبت تکرار کرده و بر آن تأکید دارد

، آنان که پیرو هوا باشند به عاقلهایی که در دنیا تبعیّت عقل کنند به را در سابقۀ آن تعبیه کرد، پس انسان عشقچپ آن و 

 (931: همان. )نائل و واصل خواهند شد معشوق، و کسانیکه تابع امر عشق باشند باالخره به هاویه

شوند معتقد است، ایشان در اند، و به هاویه وارد میس خود بودهکرده، ظالم به نف هوای نفساو در خصوص کسانی که تبعیّت 

مانند تا آنچه از صفات حیوانی و سبعی و شیطانی که در آنها بوده از آنها ستانده شود و استحقاق عبور از درکات دوزخ آنقدر می

او بر مثال جوز بود که در وی مغز ایمان »: ندکاو با تشبیهی زیبا فرجام این گروه را چنین تبیین می. ورود به بهشت را پیدا کنند

بود، اما پوست طلخ اعمال فاسده داشت، ضربتی چند بر آن پوست دوم زنند که حامل پوست اوّل بود، و آن طفل مغز را از رحم 

پوست قطایف لطایف حق آالیه و مغز را در  (36/نساء)” ک لَّمَا نَضِجَتْ جُل ودُهُمْ“پوست خالص دهند، پوست را غذای آتش کنند که 

 (933-931: 4933نجم رازی، . )«...آرند (13/حجر)” إِخْوَانًا عَلَى سُر رٍ مُّتَقَابِلِینَ“پیچند، و بر صحن بهشت نهند، و بخوان 

 (.ه نه در جزئیاتّالبت)( 123: 4933نصر، . )نیز نظری تقریباً مشابه دارند مالصدراو  ابن عربیالزم به ذکر است در این خصوص 
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او . قائل است« معاد نفس مقتصد»اند نیز معادی متناسب با آنها یعنی م انست داشته نفس ملهمهاو برای افرادی که بیشتر با 

و مؤمنان  او خواص. اند«سابقان»و « ظالمان»کند که حد وسط دو عالم  کلمۀ مقتصد را از این جهت برای این طیف استفاده می

او در . ترین و عوام اولیاء در باالترینِ این گروه جای دارنددهد بطوریکه خواص م منان در پایین قرار می عوام اولیاء را در این گروه

و از نظر او ایشان . خواهد بود _در قربت و جوار انبیاء و خواص اولیاء  _ معاد این گروه معتقد است جایگاه ایشان اعلی علیّین بهشت

مند خواهند جواری با اولیاء خاص و انبیاء بهرهزندگی دنیوی کسب کرده باشند، از این هم به تناسب شایستگی که به واسطۀ نوع

فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ »گیرند و از مواهبی که مختصّ آنان است که همانا  ولی قطعاً در گروه و طبقۀ آنان قرار نمی. شد

 (963-933: 4933ازی، نجم ر. )است محروم خواهند بود( 33/قمر)«مُّقْتَدِرٍ

او بدایت . آوردرا می« معاد نفس سابق»کند و برای ایشان هستند یاد می نفس مطمئنّهدر ادامه رازی از گروه دیگری که دارای 

ه داند و معتقد است کخداوند می« ارجعی»او فقط این طایفه را شایستۀ خطاب . دانداین طایفه را اولیاء خواص و نهایت را انبیاء می

ای از جذبات حق به کند، بلکه این خطاب در قالب جذبه را انسان در حیات دنیوی خویش با حواس درک نمی« ارجعی»این خطاب 

نفس را در »رساند که  و او را به چنان شایستگی می. آوردرسد و در نتیجه نفس او را به قبول ایمان و عمل به شرع میسرّ روح او می

ه ارجعی بمرجع و معاد خویش خواهد رسانید بر جملگی عوالم مختلف که ابتدا گذر کرده است و آمده این حالت که بتصرف جذب

 (932: همان. )«گذر باید کرد و بازگشتن

او با تلمیحی زیبا از معراج حضرت رسول، معاد این طایفه و چگونگی سیر صعودی از عوالم مختلف تا رسیدن به مقام قرب الهی 

در این تصویرسازی، قال و مقالی نمادین که بین خود . کشد شود به تصویر می را باعث می« بقاء باهلل»را که نهایتاً « فناء فی اهلل»و 

کشد، که دل هر عاشقی را در مالئکه، مالئکه و حضرت حق، حضرت رسول و حضرت حق رخ داده را چنان استادانه به تصویر می

-934: همان. )کندآورد و هر سالک در راهی را به ادامۀ سلوکش امیدوارتر میمی گام گذاشتن به این طریق، به هیجان و غلیان

” مُوت وا قَبلَ أن تَمُوت وا“ای است که پیش از مرگ صورتی باشارت این صفت طایفه»: گویداو در خصوص این طایفه می( 936

حق تعالی ایشان را پیش از حشر زنده کرد، و و چون پیش از مرگ بمردند . اندبمرگ حقیقی بمرده (33/ 63ج: 4119مجلسی، )

اند، در این عالم بصورت نشسته (44/روم)” ث مَّ إِلَیْهِ ت رْجَعُونَ“، (11/روم)” ث مَّ یُحْیِیک مْ“معاد مرجع ایشان حضرت خداوندی ساخت که 

این است معاد نفس  (.33/نمل)” مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَهً وَهِیَ تَمُرُّ“و از هشت بهشت بمعنی گذشته، 

 (936: 4933نجم رازی، . )«(23/فجر)” إرجِعی إلی رَبِّکِ“مطمئنّه و معنی اشارت 

تفاوت قائل  شقیو  اشقیالبتّه او بین . گویداست سخن می نفس امّارهکه همان « معاد نفس اشقی»و در پایان نجم رازی از 

اما در مورد اشقیاء که در . داندسرانجام اهل نجات از دوزخ، و معاد او را بهشت می( ص)واسطۀ شفاعت حضرت رسولی را باشده؛ شق

داند و از چهار گروه مذکور، تنها این طایفه را م بّد و وجود ندارد را شایسته شفاعت حضرت رسول نمی« ال اله اال اهلل»آنها نور کلمه 

کافر »و « کافر مقلّد»کند و معتقد است که بین تقسیم می کافرو  منافقاو این طایفه را به دو گروه . انددمخلًّد در دوزخ می

که هم اقرار به کفر دارد و هم انکار  _باید تفاوت قائل شد که معاد کافر مقلّد، درکۀ اوّلین دوزخ است و معاد کافر محقّق را « محقّق

 .داندافلین دوزخ می، غایت و نهایت اسفل السّ_بر دین 

در پایان بد نیست به این نکات نیز توجّه شود که کالم رازی در تبیین معاد مشحون از آیات قرآن، احادیث نبوی، ابیات و امثال     

هایش به و البتّه در باطن این عبارات منثور و منظوم، سوز و اشتیاق رازی را در انتقال دریافت. فارسی و شعرهای عربی است

آخرین نکته اینکه معارف رازی از معاد فراتر از مطالب ذکر شده در مرصادالعباد است، بطوریکه . وضوح دریافت توان بهمخاطبین می

 (113 :همان. )«این قدر اشارت بس بود، باقی اسرار الهی را اجازت افشا نیست»: نویسداو در بخش پایانی بحث معاد می

 گیرینتیجه

 : را بدین ترتیب بیان نمود که« معاد»در خصوص  نجم رازیو  امام محمد غزالیآراء  تشابهاتتوان د، میبراساس آنچه ذکر ش

-شناسی به تبیین معاد میاست وآنها بر اساس این نوع انسان روح و جسمهم غزالی و هم رازی، معتقدند انسان ترکیبی از 

 .پردازند
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نیز معتقدند؛ البتّه با این توضیح « عذاب و عقاب جسمانی»، به «های روحانیبها و عذاپاداش»ایشان ضمن اعتقاد و تاکید بر 

 . ای برخوردار است بطوریکه قابل مقایسه با عقاب جسمانی نیست که نزد هر دو، کیفیّت عذاب و عقاب روحانی از جایگاه ویژه

نسبت به قالب جسمانی دنیوی، از دیگر  _که روح ما در آن حلول خواهد کرد _اخروی  لطیف بودن قالب جسمانیمتفاوت و 

 .توان به عنوان مشترکات آراء ایشان ذکر کردنکاتیست که می

اند بطوریکه بسامد باالی پرداخته عذاب الهی بیشتر از نعمات بهشتیبه « زندگی پس از مرگ»دیگر اینکه هر دو در باب  

مرصاد »و « کیمیای سعادت»در بخش معاد ... ، رحمت، بهشت ونسبت به کلماتی چون پاداش... کلماتی چون عذاب، آتش، دوزخ و

-تواند به عنوان یکی از عللی که باعث شده جنبهالبتّه به نظر نگارنده، سکری نبودن این دو عارف می. دلیلی بر این مدّعاست« العباد

 . تر باشد، مطرح گرددهای جمالی خداوند در کالم و بیان ایشان کمرنگ

های مشترک این دو م لّف، بیان شیوا، روان و اثرگذار آنها؛ استفاده از آیات متعدّد قرآن مجید، احادیث نبوی و از دیگر ویژگی

 . تمثیالت زیبا، در تبیین موضوع معاد توسط ایشان است

مشخصّات  حرص، اشتیاق، سوز و تالشی که این دو اندیشمند در جهت بیداری روح و ضمیر احتماالً خفتۀ خوانندگان دارند از

 .مشترک کیمیای سعادت و مرصاد العباد ایشان است

از دیگر مشترکات این دو شخصیّت اینکه معارف آنها در حوزة معادشناسی فراتر از مکتوبات ایشان است و آنها از افشاء برخی رُموز    

تواند ، می_به زعم نگارنده _دم افشاء اسرار البته علّت ع. اند هایشان خودداری کردهو اسرار معاد که بر آنها مکشوف بوده در کتاب

 .نگارش این دو کتاب برای مخاطب عام بوده باشد

 : توان به آنها اشاره کرد عبارتند ازمی هاتفاوتامّا آنچه که تحت عنوان    

بندی عقالنی به دو بعد تقسیم شناسی آنها دارد، ولی غزالی در یکاوالً با اینکه نزد هر دو، کیفیّت معاد بستگی روشنی به انسان   

پردازد؛ در حالیکه رازی مبنای کالم خود را در اشاره کرده و با این مقدّمه و مبنا به تشریح کیفیّت و مسایل معاد می روحو  کالبد

 .دهداین باب، سه آیه از آیات قرآن قرار می

نزد غزالی بیشتر از رازی است؛  به طوری که غزالی دقیقاً که به آن پرداخته شده، زندگی پس از مرگ تنوّع موضوعات مربوط به   

های از عذاب قبر، ثواب و عقاب برزخی، در ادامه به ثواب و عقاب اخروی، انواع آتش در عذاب: پس از مرگ ظاهری و ورود به قبر

جایگاه، مرجع و معاد انسان در عالم  پردازد، در صورتیکه رازی با این جزئیات به موضوع معاد نپرداخته و صرفاً بهمی... روحانی و

کشد، انتظار مخاطب  را با خود یدک می معادکه کلمه « مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد»حالیست که است؛ این درآخرت پرداخته

 .بخشدرا برای دیدن جزئیّات بیشتری از کیفیّت و مسائل معاد در این کتاب فزونی می

ای است که در بیان غزالی جایش فارسی و عربی به تناسب کالم، در بیان رازی از مشخّصات برجستهاستفاده از اشعار متعدّد  

العباد خواننده را بیشتر به مطالعۀ خالی است؛ و در مقابل نثر روان غزالی در کیمیای سعادت نسبت به نثر ادبی رازی در مرصاد

البتّه بدیهی است که اگر با مالک و معیار فنّی بودن سبک ادبی به  و. کندکردن موضوعات مطرح شده ترغیب میمباحث و دنبال

 .این دو کتاب نگاه کنیم، مرصاد العباد بر کیمیای سعادت ترجیح خواهد داشت

 کتابنامه

 قرآن کریم. 

  ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ، به کوشش حسین خدیوجم، تهرانکیمیای سعادت، (4933)غزالی، محمد بن محمد . 

 دار إحیاء :  بیروت  جمعى از محققان، یح، تصح (بیروت -ط)بحار األنوار ،(ق 4119)، محمد باقر بن محمد تقىلسی، مج

 .التراث العربی

  ،شرکت : ، به اهتمام محمدامین ریاحی، تهرانمرصاد العباد من المبدأ الی المعاد، (4933)نجم رازی، عبداهلل بن محمد

 .انتشارات علمی و فرهنگی

  ،سراقصیده: ، ترجمه سعید دهقانی، تهرانسنّت عقالنی اسالمی در ایران، (4933)حسین، نصر. 
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 های شعر درمانی و بازتاب آن در اشعار رهی معیریویژگی
 آبادی سارا حسین

 دانشگاه شیراز دکتری زبان و ادبیات فارسیدانشجوی 

 چکیده 

هنری است که  یک فعالیت نیمه «درمانیشعر» .گذاردانسان باقی میدر سیستم عصبی  بسزا یثیرأکدام ت های آن هرشعر و گونه

درمانی به میزان وجود بسترهای  ةثیر این شیوأالبته بدیهی است که میزان ت ؛تواند به صورت گروهی یا انفرادی انجام شودمی

 . بازبسته استمناسب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و ذوقی در درمانگر و درمانجو 

نظران است اما به تجربه ثابت نظر اغلب صاحب مدّ« گروه درمانی»به صورت گروهی به وسیلۀ شعر ان یا کاهش فشارهای روانیدرم

شعر  .رسید نظر خواهد مورد ۀشده است که اگر فردی به تنهایی نیز از شعر متناسب با وضعیت روحی خود استفاده کند، به نتیج

در  اًتحقیقاتی که اخیر طبق هر چند است؛ نقاهت داشته ةوانی در سطح اولیه یا دورنقش بسیار مهمی درکاهش اختالالت ر

 . باشد می از دارو تررم ثحتی  گیافسرد در درمانانگلستان صورت گرفته، نقش شعر 

طبع لطیفش صدا رهی معیری با احیای شعر و موسیقی با زبان ساده و ای خوشدانی متبحّر و خوانندهدست، موسیقینوازندة چیره

آرا های رهی و رویکرد گستردة مخاطبان، نگارنده را بر آن داشت تا از شعرهای مجلسهای مکرر سرودهها ماندگار ماند؛ چاپدر ذهن

 . و جاودانۀ رهی از دید شعردرمانی بنگرد و از برخی از آنان به عنوان مصادیق استفاده نماید

 .اجعرگر، مدرمانرهی معیری، ن، تمثیل، رواتنش، درمانی، رشع :هاواژهکلید

 مقدمه. 4

هر چند درمان یا کااهش  . های بسیار موثر در روح و روان انسان استشعر زیباترین تراوش روحی بشر و تمثیل یکی از شکل

گار  اما به تجربه ثابت شاده اسات کاه ا    ؛مد نظر اغلب صاحب نظران است« گروه درمانی»نی به صورت گروهیواها و فشارهای رتنش

فردی به تنهایی نیز از شعر متناسب با وضعیت روحی خود استفاده کند،  به نتیجه مورد نظر خوا هد رسید و علات تاکیاد بار شاعر     

هار   ؛درمانی است و این عامل، پیگیری این جلسات را عمال دشوار می ساازد درمانی فردی، پر هزینه بودن جلسه های مشاوره و روان

  -بسیار جای تعجب اسات  -(. 4933شاکری،)«درمانی وجود ندارد یچ گزارش رسمی از کاربرد این شیوهدرکشور ما هی»چند هنوز  

ی ادبی و شعری بسیار غنی برخوردار است و اقشار مختلف مردم با شعر، شعرخوانی، مشاعره و حفظ شاعر  با اینکه کشور ما از سا بقه

در بخش روانی بیمارستان کامبرلند بروکلین در شهر نیویورک باه دسات جاک    رسمی شعر درمانی  یاما اولین برنامه؛ آشنایی دارند

انجمن شعردرمانی به طور رسمی تاسیس شده است و اولاین شاعر    4363اجرا شده و در سال  461و شاعر معاصر، الی گریفر469لیدی

که شعر در کاهش فشاارهای روانای    های مثبتیها و ویژگیی مزیتهمه(. همان)می باشد « سورانوس»نگر رسمی، فردی به نام درما

بادیهی اسات   . ی مساعد، ذوق سرشاار و ذهان آمااده اسات    دارد و در این  نوشتار به برخی از آنها اشاره شده است مشروط به زمینه

باود  توانا »خواندن شعر   ،گونه آمادگی اجتماعی و اقتصادی برای تحصیل نداردشخصی که زیر بار مشکالت زندگی قرار گرفته و هیچ

 . ضرورت و تاثیر مثبتی نخواهد داشت« هر که دانا بود

ی های روانی است کاه هرگااه در درجاه   ی مناسب، سطح اختاللیکی از عوامل کاهش تاثیر شعردرمانی عالوه بر نبود زمینه

ر مهمی در کااهش اخاتالالت   رسد شعر  نقش بسیاهای دیگر استفاده کرد و به نظر میباالیی باشد برای کاهش آن باید از دارو یا راه

تحقیقاتی که اخیرا در انگلستان صورت گرفته است، نقش شعر را بارای  »هر چند  ؛ی نقاهت داشته باشدروانی در سطح اولیه یا دوره

 (. 433، 4931کشفی، ) «اندبیماران افسرده حتی بهتر از دارو دانسته

مخاطباان حااکی از دلنشاینی و     دیوان رهای و روی کارد گساترده    کرردر این میان با مرور بسیاری از دیوان شعرا و چاپ م

زیبایی شعرهای رهی است و این موافقیت به دلیل استعداد فاخر، تخیل های شاعرانه، ظهور پر رنگ عاطفه و احساس در کالم خیال 

ی گونه ای دیگر سااخت  انگیز او و هماهنگی موسیقی و تخیل در بخش روساخت و محتوا در بخش ژرف ساخت است که از شعر ره

                                                           
163  - jack Leedy                    
164  - Elle Grifer 
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به گفته پژمان بختیاری رهی به مفهوم گسترده کلمه شاعر بود زیرا وجود همه ویژگی هایی که می توان بارای شاعر واقعای تعریاف     

 (. 43: 4931رهی معیری، )کرد در سخن او حکایت از شاعر بودن وی دارد 

 (. 43: همان)گنجینه ای بی مانند و چون دُرّی گرانبهاست آنچه از رهی به جای مانده اشعار ناب و ارزنده ای است که چون 

 . موسیقی و نقاشی هنرهای رهی بودند که در جای جای بافت شعری او رسوخ کردند و او را شاعر، ترانه سرا و طنز سرا کرد

 (. 344: 4931یوسفی، )به قول یوسفی، مزیت بارز شعر رهی پاکیزگی الفاظ و حسن اسلوب و گرمی و طراوت زبان اوست 

 پیشینه و مبانی نظری پژوهش 

تا مطالب به شکلی طارح و مانظم شاوند کاه هام       ای است، سعی شدهبا توجه به اینکه این مقاله دارای موضوعی بین رشته

ابع مرباوط  هر چناد منا  . روانشناسی از آن بهره ببرند یعالقمندان به ادبیات بتوانند از آن استفاده کنند و هم افراد عالقمند به رشته

اما تاالش   ؛اندی آن کتاب و مقاله نوشتهبه تاثیر شعر درمانی بسیار اندک و محدود است و افراد انگشت شماری به طور رسمی درباره

ابتدا برای آشنایی افراد مختلف از جمله روان شناساان باا مفااهیم و کلیاات شاعر، تعااریف       .شد تا از اکثر منابع موجود استفاده شود

ز شعر و انواع محتوایی آن آمده است و سپس تعاریف مختصری از مفاهیم روان شناسی برای اهل ادب آمده و بعد از آن باه  کوتاهی ا

ر نباشد که شاعر درماانی نیاز در کناار     وشاید د. امها و فشارهای روانی پرداختهبحث اصلی یعنی تاثیر شعر و تمثیل در کاهش تنش

 . کند پیدا را خود جایگاه –شگاه ها تدریس می شودندا در اکنون هم که –تئاتر درمانی

به دالیل ذکر شده و عاطفه مندی شعر رهی و دلنشینی آن نگارنده را بر آن داشت تا در شیوه شعر درمانی شعرهای اعجااب  

 . انگیزش را بهانه ای برای شنیدن دوباره و کنکاش زیبایی های روح افزایش بنماید

بسیار اندک و غیر رسمی هستند، ضروری به نظر می رسد تاا  « شعر درمانی»ام شده در این بارهاز آن جایی که تحقیقات انج

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای باوده  . ای جمع آوری، بررسی و بیان شودنتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در مقاله

 .و به صورت فیش برداری انجام شده است

 شعر و سخن. 1

ای است که در زبان اتفاق می ا فتد و شاعر با شعر خود عملی را به انجام می رساند که خوانناده  واقعه و حادثه ،ر واقعشعر د

، 4963 ،شافیعی کادکنی  »کناد  اند، تمایزی احساس مای به راحتی میان زبان شعری او و زبان روزمره که کلمات آن اعتیادی و مرده

وقتی که کاالم آب و رناگ و پختگای باه خاود مای       (. 1 ،همان)رستاخیز کلمات خوانده است یکی از صورتگران روسی، شعر را . «9

رهی ی بسیار زیادی را به هیجان و التهاب وادار کند و به قول ها این توانایی را دارد که عدهها و پیوند لفظی میان کلمهگیرد، جاذبه

  : معیری

     ساااقی بااده پیمانااه ای کااه باای خویشاام کنااد   

   

 ر حساان شااورانگیز عاشااق تاار از پیشاام کنااد     باا 

 ( 6: 4934رهی معیری، )                         

 و شااانونده ( شااااعر)هاااا، شاااکل و وزن و زیباااایی مااای دهاااد تاااا پیوناااد ژرفااای را باااین گویناااده شاااعر باااه کلماااه

و زیبایی که در شعر وجاود دارد  حس . گیردشعر و ادبیات از درون انسان سرچشمه می(. 36، 4931کشفی، )ایجاد کند ( یا خواننده)

توا ند سخنی منظوم بگوید و می تاوان گفات کاه نظام و     شاعر دارای طبعی روان است که می. کمال درونی شاعر آن است ینتیجه

 (. 29، 4931پور جوادی، )کند زیبایی ویژگی خاصی است که از درون شاعر تراوش می

گاردد و دیگاری باه    عر دارای دو بعد یا دو جنبه است که یکی به شاعر بر مای توان به این نتیجه رسید که شاز بحث باال می

این جنبه باا نظام و زیباایی و روانای     . های سرودن استای که به شاعر بر می گردد همان  احساسات درونی و ا نگیزهجنبه. شنونده

گیرد یا لاذتی کاه از آن شاعر    قطعه شعر می تاثیری که شنونده از شنیدن یک. طبعی که ذاتی شاعر است موجب تولد شعر می شود

 .خاص در خود احساس می کند همان بعد دوم شعر است

ی خود تاثیر بگذارند و در ضمیر وی ضابط و ثبات شاوند اماا     توانند در شنوندههای دیگر سخن و کالم نیز میهر چند گونه

شاعرهای رهای ترتیاب معماولی واژه هاا زیبااترین محاور         در(. 4931پورجاوادی،  )« اناد بیشتر حکما نظم را به نثر ترجیح نهااده »

 . همنشینی را ایجاد کرده و شعر به نثر نزدیک شده است

 نااااور مهتااااابم کااااه در ویرانااااه هااااا افتاااااده ام       بااا دل روشاان در ایاان ظلماات ساارا افتاااده ام    
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 (  432: 4931رهی معیری، )                       

 و یا 

 

     انی داشاااتمیااااد ایاااامی کاااه در گلشااان فغااا  

   

 در میاااااان اللاااااه و گااااال آشااااایانی داشاااااتم 

 (  33: 4931رهی معیری، )                   

ولای بررسای علات     ؛هر چند آهنگین و خیال پردازانه بودن شعر از دالیل مهم جاذب بودن و شاید ترجیح آن بار نثار باشاد   

با این حال ذکر این نکته ضاروری و جالاب باه    . گنجدمختصر نمیبرتری نظم بر نثر نیاز به مجال بیشتری خواهد داشت که در این 

ادبای   ،نظر می آید که وقتی از تاثیر کمتر نثر در انگیزش درونی شنونده گفته می شود باید نثری را که خیال پردازانه و به اصاطالح 

تواند از نظر قدرت تااثیر و ا  جود دارد که میزیرا در قالب نثر نیز انواعی و ؛است از نثری که بدون خیال پردازی نوشته شده جدا کرد

 . است... .و (یا طرح ادبی)ی این ا نواع، قطعات ادبی، هایکو، کاریکلماتور نگیزش، هم ردیف شعر و نظم به حساب آید و از جمله

کاه هماان   « اشیدان»توان با تکیه بر وجود این مطلب را می. با این همه، بشر، شاعر پیشه است و دارای طبیعتی شعر دوست

رهای شاعرهای   . های پیشین است، اثبات کردملت یسرود های دینی و مناجات ها و راز و نیازهای مذهبی در فرهنگ و رسوم همه

مذهبی زیاد دارد زمان سرایش یکی از آنها وقتی است که در بستر با بیماری سخت دست و پنجه می سایید و توسل به ائماه اطهاار   

 :سفر کرد و با خود این شعر را زمزمه کرد( ع)ه ملکوتی امام رضا می زد وی به بارگا

 دیااااااده فاااااارو بسااااااته ام از خاکیااااااان  

 شااااااید از ایااااان پااااارده نااااادایی دهناااااد 

 هااااار کاااااه بااااار او ناااااور رضاااااا تافتاااااه  

     ماااااان کاااااایم از خیاااااال غالماااااااان او    

   

 تاااااااااا نگااااااااارم جلاااااااااوه افالکیاااااااااان 

 یااااااک نفساااااام راه بااااااه جااااااایی دهنااااااد 

 در دل خاااااااود گااااااانج رضاااااااا یافتاااااااه    

 سااااااوده بااااااه دامااااااان او دسااااات طلااااااب 

 ( 42: 4931رهی معیری، )                      

 یشعر پاسخ درونی وجودمان به سرخوشی و شعف، رنج و عذاب و اسرار هماه جانباه  »: گویدکشفی به نقل از چارزانگوف می

 (. 33، 4931کشفی، )آنها با هم است  شعر یک ترانه، یک آه و افسوس یا یک فریاد و اغلب همه. زندگی است

رهی موسیقی را در خدمت شعر گرفت و زیباترین ترانه ها را سرود که با نجاوا کاردن آن هاا دنیاایی از شاور و شاعف احسااس باه         

 . خواننده منتقل می شود

 دیاااااااادی کااااااااه رسااااااااوا شااااااااد دلاااااااام 

 دیااادی کاااه مااان باااا ایااان دل بااای آرزو عاشاااق شااادم

 ای وای اگااااااااااااار صااااااااااااایاد مااااااااااااان  

 

 غااااااااااااارق تمناااااااااااااا شاااااااااااااد دلااااااااااااام 

 باااار زلااااف او عاشااااق شاااادم   بااااا آن همااااه آزادگاااای   

 غافاااااااااااال شااااااااااااود از یاااااااااااااد ماااااااااااان  

 

 قدرم نداند

 فریاااااااااااد اگاااااااااار، از کااااااااااوی خااااااااااود 

 

 و زشااااااااااااااااته گیسااااااااااااااااوی خااااااااااااااااود 

 

 بازم رهاند

 (332: 4931 معیری، رهی)

 

 شعر و محتوای آن . 9

 : توان به طور مختصر به شکل زیر نشان دادمحتوای اشعار را می

 .خی است و گزارشی است از صدر جهان و روزگار مردمان نخستینشرح تاریخ قبل از دوران تاری: 463اشعار حماسی .9-4

                                                           
165  - Epic      
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شادی و غم، امید و ناامیادی، وصال و هجاران،    : عواطفی از قبیل دارای مضامینی عاشقانه است هر چند آیینه: 466اشعار غنایی .9-2

 . نیز می باشد... .دوستی و دشمنی و

 

 نیسااات ساااری کاااز تاااو پااار آشاااوب نیسااات 

 ناااای جااااور و جفااااا کاااان کااااه حبیااااب م 

   

 ایااان هماااه هااام خاااوب شااادن خاااوب نیسااات    

 مهااااار و وفاااااا شااااایوه محباااااوب نیسااااات    

 ( 232:  4931رهی معیری،                       

 . های زیبا و تصاویر و مصادیق طبیعت استحاوی جلوه: 463اشعار توصیفی. 9-9

 :نمونه شعر در وصف بهار از رهی که جلوه گاه  مصدایق طبیعت و تصویرگری ناب اوست

 هااااار کجاااااا روی مااااای کنااااای ساااااوری 

 دشاااات از ساااابزه شااااد، سااااتبرق پااااوش  

 باااااااغ هاااااام بااااااوی طلبااااااه عطااااااار   

   

 هاااااار طاااااارف چشاااااام افگناااااای، عبهاااااار  

 کااااااااوه از اللااااااااه، پرنیااااااااان پیکاااااااار    

 خاااااااک، هاااااام رنااااااگ دیبااااااه ششااااااتر  

 ( 919:  4931رهی معیری، )                    

و عالوه بر اینها محتاوا و مضاامین   .. .بوستان سعدی و: قبیلاز  ؛آیدبه حساب می 463جزء اشعار تعلیمی: اشعار فلسفی و حکمی. 9-1

توان آنهاا را جازء هماان مضاامین و محتاوای شاعر       که می( مرثیه)شعر مدحی و رثا : از قبیل ؛دیگری نیز برای شعر ذکر شده است

 . دنوع دیگری از محتوای شعری را نشان می دهد که خود لطف مضاعفی دار نیز طنز .غنایی به حساب آورد

 : از رهی بر مزار موالنا( مرثیه)نمونه رثا 

 گفااتم چااو غنچااه خنااده زناام در دیااار تااو      

 گر شامع نیسات بار سار خااک تاو بااک نیسات        

   

 دردا کاااه غااارق گریاااه شااادم بااار مااازار تاااو       

 چااون شاامع سااوخت جااان رهاای باار ماازار تااو       

 ( 31:  4931رهی معیری، )                      

 : شکرطنز رهی در جیره بندی قند و 

 

 پاااایش آن نااااوش لااااب ز حساااارت قنااااد  

 قنااااد اگاااار نیساااات بوسااااه ماااان هساااات 

   

 شااااکوه کااااردم بااااه پاسااااخ ایاااان گفاااات      

 جااااان فاااادای لاااابش چااااه شاااایرین گفاااات   

 ( 331:  4931رهی معیری، )              

ن اسات  تمثیل در لغت به معنی مثل آورد. است 463یکی دیگر از انواعی که در این نوشتار نقش اصلی را ایفا می کند تمثیل 

ثروتیان، )« را انجام می دهد... {حکم از کلی به جزئی}تمثیل، همان کار استدالل قیاسی منطق»در علم بیان  .(ذیل تمثیل ،دهخدا)

 ؛به این معنی که تمثیل مشابهت و همانندی بین دو تصدیق را که یکی مشبه و دیگری مشبه به است نشان مای دهاد  (. 31، 4963

 : مثال بسنده می شود دوتر شدن مطلب به برای روشن( 33 ،همان)ه به است در حالی که کلیت با مشب

 زلاااف و رخساااار تاااو ره بااار دل بااای تااااب زناااد  

       

 مااردم چشاامم فاارو مانااده اساات در دریااای اشااک    

 

 رهزناااااان قافلاااااه را در شاااااب مهتااااااب زنناااااد 

 ( 243: 4933رهاااااای معیااااااری، )                       

 اب نیساااات مااااور را پااااای رهااااایی از دل گاااارد  

 ( 22: 4934رهی معیری، )                    

                                                           
166  - Lyric      
167  - Descriptive        
168  - Didactic    
169  - Allegory 
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در . اسات  (تصادیق دوم )روشن است که کلیات باا مشابه باه     (. مشبه به)مصراع دوم، : ، تصدیق دوم(مشبه)مصراع اول: تصدیق اول

ت تشبیه را هام بایاد   ادا. وجه شبه نیز عقلی است. تمثیل، مشبه، معقول است حال آنکه مشبه به، امری محسوس می باشد( تشبیه)

 (. 442، 4933شمیسا، )تاویل کرد ( چنانکه)یا ( مثل این می ماند که)به 

معتقد است که در نظم فارسی، تمثیل، هم در واحد بیت صاورت مای گیارد و هام در ابیاات      « مشت در نمادی درشت»ی نویسنده

تواند به صورت تمثیل در بیت می .(426، 4939 ،ینیحس)اگر در واحد بیت صورت  بگیرد از ویژگی های سبک هندی است . متعدد

 (. 13، 4933 ،طالبیان)ی دو جمله مورد بررسی قرار گیرد معادله

 اسلوب معادله . 1

در اسلوب معادله، در مصراع اول مطلبی گفته می شود و در مصراع دوم مطلب دیگری اما دو طرف ایان معادلاه از رهگاذر شاباهت     

 (. 13، 4933طالبیان، )د قابل تبدیل به یکدیگرن

همان شاه بیت اشعار می باشد و از پرداختن مستقیم به انواع آثاار تمثیلای پرهیاز    ( یا اسلوب معادله)در این نوشتار منظور از تمثیل 

 . ددر پایان این بحث، اضافه می شود که بررسی تاثیرات مثبت روانی هر کدام از موارد فوق در ادامه مطلب خواهد آم. شده است

 وای از ایاان افسااردگان فریاااد اهاال درد کااو؟    

 در بیابااان جنااون، سرگشااته ام چااون گردباااد     

 

 نالااااه مسااااتانه دل هااااای غاااام پاااارورد کااااو؟    

 همرهااای بایاااد مااارا، مجناااون صاااحراگرد کاااو؟      

 ( 22: 4934رهی معیری، )              

 455روان. 0

بایاد باه   ( ورت غیر مستقیمیعنی به ص)ه از طریق عملکردهای آن ذهن یا روان را نمی توان به طور مستقیم ورد بررسی قرار داد بلک

حرف هایی که می زند و یاا حارف هاایی کاه     . مثالً از روی اموری که انسان آنها را انجام می دهد و یا نمی دهد. آن پرداخت مطالعه

 (. 44، 42، 4939گنجی، )است که روان یا ذهن مورد کاووش قرار می گیرد  434بنابراین از روی رفتار. نمی زند

 451سالمت روانی. 1

قابلیت او در ایجاد ارتباط ماوزون و هماهناگ باا دیگاران و تواناایی در تغییار و اصاالح محایط         »سالمت روانی فرد عبارت است از 

 (. 421: 4933فراهانی، )« اجتماعی خویش و حل مناسب و منطقی تعارض های هیجانی و تمایالت شخصی خود

       ضااطراب انگیااز کجاساات عشااق جگاار سااوز ا   

 

 کاااااه مااااان باااااه ساااااینه دل آرمیاااااده ای دارم 

 ( 46: 4933رهی معیری، )                

 459بیماری روانی. 5

درباره بیماری روانی، یک تعریف کلی و واحدی وجود ندارد اما اگر بخواهیم به طور خالصه از مجموع تعاریف موجاود تعریفای را باه    

و رفتارهای نابهنجار در فرد که موجب آسیب رساندن به خود یا دیگران مای گاردد،    431اختاللوجود : دست دهیم شاید بتوان گفت

 :اختالل عبارت است از. بیماری روانی نامیده می شود

کاهش توانایی عملکرد فرد در سطح مطلوب یا حتی متوسط رفتار نابهنجار را نیز می توان براساس نادر بودن یاک رفتاار خااص یاا     

 (. 32-434: 4933هالجین و کراس و تبورن، )نگین تعریف کرد انحراف از میا

 450بهداشت روانی. 3

WHO)سازمان جهانی بهداشت 
451

فرآیند تواناسازی مردم برای بهبود افازایش تسالط   »: ، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند(

: قاش اساسای را ایفاا مای کنناد عبارتناد از      موقعیت هایی که در سالمت و بیماری روانای ن (. 413: 4933فراهانی، )« بر سالمتشان

                                                           
170
- Psyche  

171
- Behavior 

172
- Mental health  

173
- Mental illness  

174
- Impairment  

175
-Mental health 

176
World Health Organization  
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این موقعیت ها در واقع همان مکان هایی هستند که فرد در آنها زندگی می کند و آگاهاناه از آنهاا تااثیر    . خانواده، مدرسه و اجتماع

 . می پذیرد

 هاار گااال کاااه باااه طااارف گلساااتان مااای خنااادد  

       ایاان غمکااده چااون در خااور غاام خااوردن نیساات   

 

 ذران مااااای خناااااددبااااار وضاااااع جهاااااان گااااا 

 باااااا تنگااااادلی، غنچاااااه از آن مااااای خنااااادد   

 ( 133: 4931رهی معیری، )                 

 455روان درمانی. 3

روان درمانی، کاربرد هر فن یا روشی است که اثرهای تسکینی یاا درماانی بار ذهان، هیجاان و      »: در یک تعریف کلی می توان گفت

(. 49: 4933فراهانی، )نوع است  111گفته می شود که روش های درمانی بیش از (. 49: 4933امین، )« اختالل رفتاری داشته باشد

روش هاای روان  (. 49: 4933اماین،  )مکتب و روش درماانی اشااره کارده اناد      411اما صاحب نظران ایرانی فقط به اندکی بیش از 

 : درمانی را می توان در سه گروه بزرگ تقسیم کرد

   431درمان پزشکی( ، ج433تاریدرمان رف( ، ب433درمان بینشی( الف

( 439دارو درمانی)روش . در گروه رفتار درمانی است( 432حساسیت زدایی تدریجی)در گروه اول قرار دارد و ( 434شناخت درمانی)مثالً 

 (. 433-436: 4933فراهانی، )نیز در گروه سوم شکل می گیرد 

وان درمانی جدید قرار داد، کتاب درمانی، تئاتر درماانی، فایلم   از جمله روش های درمانی که شاید بتوان آنها را در زمره روش های ر

هار  . یاد کرد( هنر درمانی)است که می توان همگی را با عنوان ... درمانی، موسیقی درمانی، انشاء درمانی، قصه درمانی، شعر درمانی و

عرفان درمانی، مذهب درمانی، باازی درماانی،   خانواده درمانی، خنده درمانی، شوخی درمانی، : چند روش های موثر دیگری نیز مانند

 . را نباید از نظر دور داشت.. کار درمانی، مثبت درمانی و

 : نمونه ای از مثبت درمانی

 اگاار بااه چشاام دل جانااا، جلااوه هااای مااا بیناای      

       تاارک خااود پرسااتی کاان، عاشااقی و مسااتی کاان    

 

 در حاااااریم اهااااال دل، جلاااااوه خااااادا بینااااای   

 هااای رهاااا بینااای تاااا ز دام غااام خاااود را، چاااون ر 

 ( 433: 4931رهی معیری، )                      

 :امید درمانی

 باااه سااار رساااید زماااان، فتناااه و تبااااهی را   

       گذشااات دور زمساااتان شاااوخ چشااام سااافید   

 

 گرفااات صااالح و صااافا، جاااای کیناااه خاااواهی را     

 زغاااااال بااااارد از ایااااان قصاااااه و سااااایاهی را   

 ( 233: 4931رهی معیری، )                     

 :یاو 

 آیاااد وصاااال و هجااار غااام انگیاااز بگاااذرد      

 ای دل باااه سااارد مهاااری دوران صااابور بااااش  

 

 ساااااقی بیااااار باااااده کااااه ایاااان نیااااز بگااااذرد   

 کااااز پاااای رسااااد بهااااار، چااااو پاااااییز بگااااذرد   

 ( 232: 4931رهی معیری، )                      

شخصی که نیااز باه   )یا درمانجو  433مراجع ،(فرد متخصص) 431درمانگر: به طور کلی در روان درمانی سه عنصر ایفای نقش می کنند

 (. که یک ارتباط کمک دهی بین درمانگر و مراجع است) 436و درمان( کمک دارد

                                                           
177
Psychotherapy 

178
-Insight Therapy 

179
-Behavior Therapy  

180
-Medical Therapy  

181
-Cognitive Therapy  

182
-Gradual desensitization  

183
-Drug Therapy  

184
-Therapist  

185
-Client  
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 ها به روش هنردرمانی برخی نگرش. 45

. آیند این تغییر محساوب مای شاود   رادبیات ابزار بسیار موثر و مفیدی در ف. هدف از درمان ایجاد تغییر مطلوب در فرد است

آورده است که هنرمند دارای ظرفیتی اسات   433اثر ارنست کریس« کاوانه در هنراکتشافات روان»کتاب  یه نقل از نویسندهخزائلی ب

اعتقااد  . (63: 4933، خزائلای )سطوح فعالیت های روانی به وجود آورد  یکه این توان را به او می دهد تا تغییرات سریعی را در همه

(. هماان ) شاود می کا هد و باعث افزایش آرامش می[ و دیگران]خلق اثر هنری از تنش روحی خود فروید بر این است که هنرمند با 

سفارش به خواندن آنچه که به رشد و بلوغ هیجانی کمک می کند و سالمت روان را تغذیاه و نگهاداری خاوا هاد کارد از مصاادیق       

هاا و عکاس   پاسخ ،ادبیات»: می نویسد 433نقل از سیمون لسربه ( انشادرمانی)ی کتاب نویسنده (.42: 4933امین، )هنردرمانی است 

 (. 63: 4933خزائلی، )« سطوح روانی را هماهنگ می کند یهای همهالعمل

 اولین محققین صاحب نظر در ارتباط بین هنر و درمان  .44

محققی کاه اهمیات زیااد ایان     های هنری انتشار داد و اولین کاوانه را در مورد فعالیتهای رواناولین بررسی 433ژوزف بروئر

هاای روانای را باه عناوان جراحای روح و      بود که مصاحبه 431تحقیقات را درک کرد یک منتقد هنری اهل وین به نام آلفرد وان برگر

 کاربرد روانکاوی در بررسای هنار تخیلای اظهاار نظار کارد       یوی همچنین اولین کسی است که درباره. شناسی شاعرانه نامیدروان

درما نی هر کدام به فراخور حاال مراجاع دارای تااثیر بسایاری در روناد      های هنرچنان که گفته شد روشهم(. 63، 4933خزائلی، )

 432و یا تاثیر شعر در کاهش فشارهای روا نای  434درمانیها شعردر میان این شیوه. بهبود یا کاهش اختالالت روانی محسوب می شود

( وتمثیال ) حال به توضیح نقش شعر. که ضروری بود بیان شدییتا آنجا -شعر و سخن  مفهوم. از جهات مختلفی دارای اهمیت است

 . روانی می پردازیم -در کاهش فشارهای روحی

 درمانی شعر. 41

های عصبی مغز غیر قابل انکار تاثیر کالم به عنوان عامل تغییر در روند بیوشیمیایی و ناقل»شعر یکی از معجزات کالم است و

این جمله به این معنی است که اگر دارو قادر است بار مراکاز تحات قشاری و یاا بخاش هاایی از قشار         (. 33،4931،کشفی) «است

درماانی، هماین تغییارات را از    های عصبی را تنظیم کند، کالم هم به عناوان یاک عامال روان   خاکستری مخ اثر کند و تغییرات ناقل

این بُعد درماانی  (. 33،4931،کشفی)کندعصبی قشری و تحت قشری ایجاد می طریق تاثیر بر روی ناقلین شیمیایی سیستم ارتباطی

 (. 21: 4933امین، ) شعر از قدیم مورد توجه و اقبال بوده است

تواند در برخی از موارد به طور غیر مستقیم مسائل ارتبااطی را حال کناد و باعاث     درمانی یک فعالیت نیمه هنری است که می شعر

های بسیاری از مردم باشد که در ادامه به برخی ی گروهتواند مورد استفادهاین روش می(. 26: همان)ابراز کند شود تا شخص، خود را

درمان با شعر یک روش به رسمیت شناخته شده است که از آن برای تارویج و تشاویق درک خاود و فارد در     . از آنها اشاره می شود

 . ر و همچنین افزایش آسودگی روانی و اجتماعی استفاده می شودپذیرفتن و تغییر دادن احساسات و رفتا جامعه،

 : دعوت به آسودگی و فراغت بال

       کنااون کااه باااد صاابا چنااگ زد بااه داماان ساارو  

 

 تاااااو نیااااااز داماااااان آن سااااااروناز پرورگیاااااار   

 (  33: 4931رهی معیری، )                  

 :افزایش اعتماد به نفس و تلقین بی غمی در بیمار

                                                                                                                                                                                            
186
-Treatment  

187  - Ernest kris 
188  - Simon Lesser 
189  - Josef Breuer 
190  - Alfred Von Berger 
191  - Poetry  Therapy           
192  - Stress                                  
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 ه پرساااتان غااام بیهاااوده ناااداریم   ماااا بااااد 

       پااااکیزه تااار از چشااامه خورشاااید منیاااریم    

 

 اندیشاااااه یااااای از باااااوده و ناااااابوده ناااااداریم    

 چااااون شااااام ساااایه، داماااان آلااااوده نااااداریم    

 (  231: 4931رهی معیری، )                 

 درمانی ویژگی های شعر. 42-4

از ایان رو کشاورهای دارای   . ی نسبت به شعر و پیاام آن اسات  های بارز و اساسی شعر درمانی، شناخت و آگاهیکی از ویژگی

ی وسیع شعر و ادب و هنر بوده ایران نیز که از دیر باز گستره. توانند از این روش سود ببرندفرهنگ و تمدن بهتر از سایر کشورها می

ناساند و از آن لاذت مای برناد، قطعاا      است، اکثر مردم آن اعم از باسواد و کم سواد و حتی بی سواد که شعر را در حد خاود مای ش  

درمانی، رهاای شاع  از ویژگای  یکای دیگار   .های این شِگرد درمانی را به خود اختصااص دهناد  خواهند توانست یکی از بهترین جایگاه

 .باشدو شهرهای کوچک نیز قابل اجرا می هاطهای آن است که حتی در محیسهولت تشکیل جلسه

ا ناد کاه در   درمانی الزاما نباید گروهی اعمال شود چه بسا افراد زیاادی دیاده شاده   روش شعراعتقاد نگارنده بر این است که 

اند و باا  اند ولی بعد از خواندن حتی یک بیت زیبا که آن را مقتضای حال خود یافتهبرده می سطح معینی از تنش یا افسردگی به سر

  ؛ی مثبت در درونشان گردیده استاسته شده و باعث ایجاد انگیزهشان کاند از فشار روانیشاعر آن احساس دردی مشترک کرده

و این خاود باه تادریج     -مثالً اگر کسی از دست دیگران به ستوه آمده و از نامهربانی ها اطرافیان احساس ناخوشایندی دارد 

 . این بیت رهی را بخواند قطعاً احساسش تغییر می کند -باعث ایجاد و فشار روانی می شود

 صااافای چشااامه مهتااااب دارد جاااان پااااک مااان      چون خاکیان آلوده گرد کدورت ها نیم

 ( 34: 4931رهی معیری، )                   

 و یا 

 

 بااار خاااااطر آزاده، غبااااری زکساااام نیساااات   

 

 سااارو چمااانم، شاااکوه ای از خاااار و خسااام نیسااات  

 (  432: همان)                                   

 و یا 

 

 در ماان، رهاای عیاابش مکاان  گاار فلااک نشااناخت قاا 

 

 ابلاااااه از کاااااف گاااااوهر نایااااااب را ارزان دهاااااد  

 ( 211: 4933رهی معیری، )                  

نبایاد شاعر را سااده خواناد      :جالبی کرده است وآن اینکه امین اشاره فرشته( حتی یک بیت)خوانش یک شعر یشیوه هردربا

و تحسین دیگران  شعر برای اجرا کننده بسیار مفید است و سبب کا هش تنش شده اجرای. بلکه باید با تمام وجود آن را قرائت نمود

 (.23،4933،امین)« گرددسبب ارضای وی می

 شناسی های یک شعر از دیدگاه رواننقش. 42-2

 : گر حاالت مختلف عاطفی مانندنقش شعر به عنوان حدیث نفس، زبان حال و نمایان* 

 همچااااو گاااال ماااای سااااوزم از سااااودای دل

 عماااار ماااان، روز ساااایاهی باااایش نیساااات   

 

 آتشااااااااای در ساااااااااینه دارم، جاااااااااای دل  

 از وجاااااودم، اشاااااک و آهااااای بااااایش نیسااااات

 ( 993: 4931رهی معیری، )                    

 .رهیآمیز سعدی، مولوی و اشعار پند: ی حاالت عاطفی مانندک و برانگیزندهرنقش شعر به عنوان مح* 

 دریااااب کاااه ایاااام گااال و صااابح جاااوانی     

 

 ون بااارق کناااد جلاااوه و چاااون بااااد گریااازد     چااا 

 ( 433: 4931رهی معیری، )                 

شعرهای کوتاه و روشن، جواب های طناز آمیاز و   : گر تاثیرات و حاالت عاطفی خاص مانندنقش شعر به عنوان آرام بخش و درمان* 

  .(463 تا 463 -4931کشفی،)های بجا تمثیل

 غنچااه را صااد گونااه آساایب اساات و خااار آسااوده اساات      دساات خلااق  کااج نهااادی پیشااه کاان تااا وارهاای از  
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 ( 411: 4931رهی معیری، )                         

 و یا 

 

 گفاااااااتمش پاااااااری کاااااااه را ماااااااانی 

 

 بخاااااااات رمیااااااااده را مااااااااانم : گفاااااااات 

 ( 443: 4931رهی معیری، )                   

 

 برند هایی که از شعر درمانی سود میانواع گروه. 42-9

 : شودها اشاره مید بسیار زیادی قادرند از این شیوه بهره ببرند که به برخی از این گروهافرا

 .تحت درمان قرار دارند.. .های قلبی، سرطان، اعتیاد وا فرادی که به دلیل بیماری* 

 نوجوانان * 

 ا فراد دچار ناتوانی یادگیری * 

 های مبتال به بدکاری خانواده*

 زپروری زندانیان درحال با* 

 ا فراد دارای مشکالت جسمانی * 

 ...   .سالخوردگان و* 

 روانی شعر بر مبنای محتوای مختلف آن  -تاثیرات مثبت روحی. 42-1

شاویم   آشنا میحال با عملکرد هرکدام . فلسفی،حکمی اشاره شد ،حماسی،غنایی، توصیفی :به برخی محتواهای شعر از جمله

 : نی انسان نشان می دهیمدرکاهش تنش رواو نقش هریک را 

 ( حماسی. 42-1-4

ا .. .یاا باد و باا مقاومات در بارا بار خودآگااه       می های داستانها و بلندیانسان احوال و صفات خویش را مثل آیینه در پستی

 (.499،4931،کشفی)کنداما سرنوشت شخصیت قصه، او را بیدار و هوشیار می... ی ناخودآگاه،آن تصاویر را پس می زندنگیزه

 (غنایی. 42-1-2

-که پار از امیاد اسات و آراماش بخاش دل      رهی ابیات : همچون ؛کندشنونده را آرام می( عارفانه -یا عاشقانه) شعر عاشقانه

کناد و گاویی باا وی دردی    د دل مای رهای او آگاه است و با مخاطب خود دخود و دردها و شادی یگویا شاعر از دل شنونده. هاست

 . مشترک دارد

 تیم و ساااز باای خبااری ساااز کاارده ایاام    مساا

 

 غااام را باااه حیلاااه از سااار خاااود بااااز کااارده ایااام   

 ( 436: 4931رهی معیری، )                  

 و یا 

 

 ناااوای آسااامانی آیاااد از گلباناااگ رود امشاااب 

 

 بیااا ساااقی کااه از دل رفاات غاام بااود و نبااود امشااب    

 ( 439: نهما)                                                    

 

 ( توصیفی. 42-1-9

همچنین انتقال احساسات که خود فصلی اسات در نامالیماات   . ها باعث آرامش درون و راحتی اعصاب می شودتصویر زیبایی

-های معالجاه یاادکرده  ابن سینا از دیدن مناظر خوشایند و زیبا به عنوان یکی از راه. گرددروحی در اشعار وصفی به خوبی درک می

 (.423مان، ه)است 

 بهااااار آمااااد و افروخاااات اللااااه باااارگ طااااری  

 همااااای برآیاااااد از مرغااااازار، باناااااگ تاااااذرو  

 شااااکفته گلاااابن مانااااد، بااااه چهرگااااان پااااری    

 هماااااای بخناااااادد در کوهسااااااار، کبااااااک دری
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 همااه بنفشااه سااتان اساات و سوساان سااتان اساات   

 

 بااه هاار طاارف نگااری، یااا بااه هاار کجااا گااذری        

 ( 923: 4931رهی معیری، )                      

 ( فلسفی -حکمی.42-1-1

هاا و فشاارهای روانای،    کند و در برابر دشواریی بهتری پیدا میخواند، قدرت تفکر و ا ندیشهانسان وقتی این نوع شعر را می

 . دهدانعطاف بیشتری از خود نشان می

 نیکخااویی پیشااه کاان تااا از باادی ایماان شااوی   

 

 کیناااه از دشااامن بریااادم، دوساااتداری شاااد مااارا    

 ( 33: همان)                                            

 (439طنز .42-1-3

س و نا امیادی را  اشود و یدهد؛ باعث ایجاد لبخند میبه مشکالت و اوضاع نا بسامان زندگی اجتماعی آب و رنگ دیگری می          

  .کندهای ا فسرده پاک میاز چهره

 : مثالً بیت آخر این شعر از رهی

 رون گشاااته اسااات  کاااار عاااالم باااس کاااه وا  

 پاااایش از ایاااان گاااار عاشااااق دیوانااااه ای    

 ساااال هاااا بااار خااااک راهااای مااای نشسااات    

 لیااااک امااااروز ایاااان روش برگشااااته اساااات

 در پااااای عشااااااق باااااا ماشاااااین روناااااد  

 

 شااااایوه ماااااردم دگرگاااااون گشاااااته اسااااات    

 داشااااااااات در دل حسااااااااارت جاناناااااااااه ای 

 جااااان بااااه کااااف بهاااار نگاااااهی ماااای نشساااات 

 عشاااااقبازی طااااارز دیگااااار گشاااااته اسااااات   

 زوین رونااااااد و ز کاااااارج مسااااااتانه تااااااا قاااااا

 ( 693: 4931رهی معیری، )                     

 ( و اسلوب معادله)تمثیل . 49

انساان  . تمثیل و یا آثار تمثیلی مانند مثنوی به دلیل ملموس کردن مسایل و مطالب مورد نظر، اغلب دارای تااثیر جاادویی هساتند   

اند با تمام وجود احساسات آنها را درک کند و به طاور غیار مساتقیم    می گذارد و می تو( و یا تمثیل)خود را به جای عناصر داستان 

در ایان میاان تمثیلای کاه     . برای خود نتیجه گیری کند و این نتیجه گیری غالباً باعث کاهش تنش ها و فشارهای روانی می گاردد 

 . ی تاثیر فراوانی استمشبه به آن حکایتی کوتاه یا ضرب المثل باشد در برخی اوقات با توجه به شرایط مراجع دارا

سبک رهی تلفیقی میان سبک هندی و عراقی است که بدان تهرانی گویند رهی بزرگترین و موفق ترین شاعران پیرو سنت در غازل  

است که باطبع لطیف خود مضمون های نو سبک هندی را با شیوه عراقی بیان می کند یکی از شگردهای سبک هنادی اساتفاده از   

ان این سبک برای بیان یک امر انتزاعی پیچیده یک مثال یا تشبیه محسوس می آورند و دریافت مطلب را بارای  تمثیل است و شاعر

خواننده آسان و دلنشین می کنند رهی از این امکان زبانی زیاد بهره برده و نازک طبعی خود را با مضمون سبک هندی با شایوه ای  

 . ساده به تصویر کشیده است

 :مثالً این بیت

 خااروش آیاام چااو بیاانم کاانج نهااادی هااای خلااق  در

 

 جویباااارم نالاااه در هااار پااایچ و خااام بایاااد مااارا      

 ( 241: 4933رهی معیری، )               

یعنای یاک مشابه باه     )اسات  .... از آنجایی اسلوب معادله نیز مصراع دومش یک واقعیت ملموس طبیعای، اجتمااعی، تااریخی، و یاا    

 : ذهن و روان شنونده دارد و باعث آرامش خاطر می گردد مانند ابیات زیر ، تاثیر بسیار زیادی در(محسوس است

 بااا قضااای آساامان تاادبیر مااا باای حاصاال اساات 

 

 خااس حریااف مااوج طوفااان خیااز دریااا کاای شااود       

 ( 214: 4933رهی معیری، )                    

 و یا 

 

                                                           
193  - Irony 
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 مااردم چشاامم فاارو مانااده اساات در دریااای اشااک   

 

 داب نیسااااتمااااور را پااااای رهااااایی از دل گاااار   

 ( 411: همان)                                   

به عناوان  (. 33: 4933شفیعی کدکنی، . )برخی معتقدند که گاهی یک مصراع از بیت نیز می تواند تاثیر به سزایی در شنونده بگذارد

 : مثال مصراع دوم بیت زیر دنیایی از تاثیر و شگفتی را با خود دارد

 ناااده خاااونین پیداساااتداغ پنهاااان مااان از خ

 

 ای بساااا خناااده کاااه از گریاااه غااام انگیزتااار اسااات  

 ( 431: 4933رهی معیری، )                    

ناگفته پیداست که درما نگر خود باید تا حد زیادی ا هل ذوق و هنر و ادبیات باشد تا بتواند به مقتضای حال مراجع از اشاعار  

ها، برای هر بیماری یا اخاتالل  از این، امکان داشت که همچون تناسب داروها با بیماریای کاش بیش  .و ابیات متناسب استفاده کند

تر و به سهولت بتواناد بارای هار اخاتالل،     گر آسانشد تا درمانهای موثر بر آن مشخص و تعیین میروانی اشعار،ابیات و تک مصراع

 . شعر یا بیت همان را ادا یا تجویز کند

 نتیجه. 41

تواند شاه بیت یک غزل باشد، قادرند به عناوان یاک عامال    که می( و اسلوب معادله)خیز کلمات است و تمثیل شعر که رستا

درماانی مای تواناد در    گلیسای، شاعر  نطبق نظر برخی از دانشامندان ا . های عصبی مغز موثر باشندتغییر در روند بیوشیمیایی و ناقل

گار  درماان  .های روانی به مراتب از دارو درمانی تاثیر بیشتری داشته باشدتنشتنظیم اختالالت روانی و همچنین کاهش افسردگی و 

متناسب را انتخاب کند و ترجیحا از او بخواهاد  ( هاییا بیت)جو و نیازها و عالیق وی شعرروانی درمان -باید بر اساس وضعیت روحی

-دیگران نیز وی را تشویق کنند و اگر امکان تشکیل جلساه ی گروهی آن را با تمام شور و احساس خود بخواند و در جلسهبارتا چند 

جاو  آنگاه که درمان. ی خود ارتباط ایجاد کند و چند بار آن را بخواندتواند به تنهایی با شعر مورد عالقههای گروهی نباشد مراجع می

افاراد مختلفای   . رامش و راحتی می کناد دریابد با شاعر دردی مشترک دارد و او تنها نیست که دچار این درد و تالم است، احساس آ

.. .ا فراد روان پریش، بیماران قلبی و سرطانی، معتادان،زندانیان در حال باازپروری، بازنشساتگان و  : می توانند از تاثیر شعر سود ببرند

دنیاا دارای مرکاز   هاای معتبار   های روانی همین بس که دانشاگاه در بهبود یا کاهش تنش(تمثیل)در موثر بودن و مفید بودن شعر و

        .تهای رسمی در دست اسدرمانی گزارشی  رواندرمانی می باشند و از نقش مثبت این شیوهشعر

اشعار جاودانه و مجلس آرای رهی با قدرت اعجاب انگیز و برجسته عنصر تخیل، عاطفه و احساس و قرار گارفتن بار زنجیاره    

می باشاد و تامال بار آن نشاان داد کاه      ( شعر درمانی)تفاده در مداوای بیماران سخن همراه با موسقی دلکش نمونه خوبی جهت اس

                  . درمانجو می تواند برای تنش های روانی به جای دارو درمانی از شعرهای او بهره ببرد
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 ، تهران، نشر میترابیان، (4933)شمیسا، سیروس، 

 ، کرمان، نشر عماد کرمانی صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی، (4933)طالبیان، یحیی، 

 تهران، نشر کتاب های درسی ایران  ،روان شناسی، (4933)فراهانی، محمدتقی، 

 ، شیراز، نشر راهگشا بازتاب شعر و عرفان بر روان آدمی، (4931)کشفی، سید منصور، 

 ، تهران، نشر ساواالنروان شناسی عمومی، (4939)گنجی، حمزه، 

 . لغت نامه دهخدا

  . ،تهران، انتشارات امیرکبیرسایه عمر، (4934)، معیری، رهی
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 .، تهران، انتشارات زوّارآزاده، (4931)، _______

 . ، به اهتمام کیومرث کیوان، تهران، انتشارات مجیددیوان کامل رهی معیری، (4933)، _______

  . ، به کوشش رضا سجادی، تهران، زوّارکلیات رهی معیری، (4931)، _______

                                 :، از وب ساااایت(ی مشااااورههکارشاااناس رشااات)، اباااراهیم شااااکری (4933)ی ادبیاااات، وبااالگ کارگااااه نقاااد در حاااوزه 
http: //www.kargahenagd.blogFa.com 

 ، ترجماه (دیدگاههای بالینی درباره اختالل روانای )آسیب شناسی روانی ، (4933)هالجین، ریچارد پی، کراس ویتبورن، سوزان، 

 یحیی سید محمدی، تهران، نشر روان

 . ، تهران، علمیچشمه روشن، (4931)یوسفی، غالمحسین، 
http://www.fa.wikipedia 
http://www.mehernews.com 
http://www.telyan.net 
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  تام جناسی ادب صنعت آموزش در شنیمیان از استفاده ریتأث

 (فارسی ادبیات زبان فارسی غیر دانشجویانی ریادگی زانیم بر)
 حسینی زهراسادات

شگاه فردوسی مشهد واحد بین المللدانشجوی دکتری زبانشناسی دان  

 چکیده

 را یادگیری فرایند که است هایی شیوه کارگیری به م ثر، و عمیق یادگیری و آموزش برای هااقدام م ثرترین و ترینمهم از یکی

 دقت و توجه جلب آموزان، زبان رغبت و انگیزه ایجاد در دوم زبان آموزش در مناسب هایشیوه کارگیری به. کند تسریع و تسهیل

 بررسی حاضر، پژوهش از هدف. است م ثر زبانی های مهارت اهداف کردن معنادار و تدریس کارآمدی میزان درس، موضوع به آنها

 از 21 منظور بدین. است آموزان فارسی فراگیران بر تام جناس ادبی صنعت یادگیری در انیمیشن بر مبتنی تدریس شیوه تاثیر

 طرح با آزمایشی روش پژوهش، روش. شد انتخاب ازمایش و کنترل گروه دو در فارسی ادبیات رشته انزب فارسی غیر دانشجویان

 روش با آزمایش گروه سپس و شد گرفته گروه دو هر از آزمونی پیش ابتدا در. باشدمی کنترل گروه با آزمون پس -آزمون  پیش

 دو درهر یادگیری پیشرفت از آموزشی، دوره پایان در. گرفتند رقرا آموزش مورد سنتی روش با کنترل گروه و انیمیشن بر مبتنی

 جناس صنعت یادسپاری و یادگیری در معنادار تفاوت بیانگر هاداده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج. آمد عمل به پس آزمونی گروه

 واژگانی دانش و تسهیل را یادگیری ن،انیمیش بر مبتنی  آموزش که داد نشان و بود فراگیران از گروه دو این در فارسی زبان تام

 .  کنند می برقرار ان با بهتری ارتباط فراگیران و دارد بیشتری جذابیت فراگیران  برای شیوه این که چرا کندمی تقویت را آموزان زبان

 .زبانان فارسی غیر به فارسی زبان اموزش تام، جناس صنعت دوم، زبان یادگیری تدریس، هایشیوه انیمیشن،: هاکلیدواژه

 :مقدمه

کلید ورود به فرهنگ و  و آن را باید بان و ادبیات فارسی سرشار از مضامین ادبی، عرفانی، اخالقی، تاریخی، فرهنگی و هنری استز

عالقه مند  خواهد  بی شک هر فردی که بتواند به زبان فارسی صحبت کند و بنویسد  .، و انقالب اسالمی دانستاسالمی ،هنر ایرانی

از سوی دیگر ادبیات فارسی از دیرباز در مشرق زمین جایگاه واالیی داشته و .  آشنا شود محتوا و ادبیات غنی زبان فارسیبود تا با 

با . رفته استشمار میی هند، جزئی از فرهنگ ادبی بهدر ماوراءالنهر، آسیای صغیر و تا حدودی در بالکان و به ویژه در شبه قاره

عالقمندان بسیاری  در سرتاسر جهان به  خواندن و درک  ادبیات فارسی تشویق و و مفاهیم واالی ادبیات فارسی توجه به مضامین 

یکی از این صنایع خاص و مهم . در این میان، آرایه های ادبی جزء الینفک فهم و درک ادبیات فارسی هستند. شوندترغیب می

این صنعت . شودیع است و به وضوح در آثار شاعران و نویسندگان دیده میجناس از مهمترین عناصر علم بد. است "جناس"صنعت 

رو، با توجه به اهمیت این صنعت از این.شودادبی عالوه بر افزودن زیبایی کالم، موجب ایجاد آرایه های دیگری چون ایهام و ابهام می

 .که به آموزش آن پرداخته شود ی شعر و ادب و عدم درک درست زبان آموزان از این صنعت نیاز استدر عرصه

 :ضرورت و اهمیت موضوع

 جهتکه  به طوری. ی تدریس مناسب برای آموزش زبان دوم از مباحث مهم در این رابطه استتهیه و تدوین مواد آموزشی و شیوه

 .ار گیردهای آموزشی، اهداف یادگیری زبان آموزان باید مد نظر قرکارگیری  شیوهتهیه وتدوین مواد درسی و به

با توجه به اهداف یادگیری و نیازهای . ورزندزبان فارسی به دالیل بسیار زیاد و متنوعی به یادگیری این زبان اهتمام می زبان آموزان

های آموزشی بهتر است که  نیازها و اهداف زبان آموزان در یادگیری را مد نظر اکتسابی زبان در هنگام تهیه مطالب درسی و شیوه

از دیرباز یکی از مهمترین دالیل فراگیری زبان فارسی توسط غیر فارسی زبانان، ارتباط و آشنایی با ادبیات  غنی این زبان . هیمقرار د

در این راستا جهت آموزش زبان فارسی، ضروری است که مباحث مهم ادبی چون صنایع ادبی، دستور زبان فارسی، تاریخ . بوده است

یکی از صنایع ادبی مهم و موثر در فهم و درک ادبیات فارسی است که از دیر باز در آثار  "جناس تام". دآموزش داده شو... ادبیات و

های دیگری چون ایهام و ابهام خورد، و موجب به وجود آمدن آرایهادبیات کالسیک ونیز در آثار ادبیات معاصر به وفور به چشم می

 . شودمی
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مناسب است، ضمن آنکه  موجب  "جناس تام"ه  کدام شیوه برای آموزش  صنعت ادبی آنچه که در خور توجه است، این است ک

 .تسهیل تدریس و افزایش کیفیت یادگیری شده، دانش ادبی زبان آموزان را نیز تقویت کند

آسان یادگیری را  است که فرایند امکاناتیها برای آموزش و یادگیری عمیق و م ثر، به کار گیری ترین و موثرترین اقدامیکی از مهم

های جذابیت علتبهامروزه از انیمیشن . های مناسب استگیری از انیمشنی این امکانات بهرهاز جمله. سرعت بخشدو  نموده

مسیر شود و انیمیشن ها به عنوان  یک های مختلف آموزش استفاده میی آموزشی در عرصهمنحصر به فردش به عنوان یک شیوه

هایی از این رو، سازندگان انیمیشن به سمت طراحی انیمیشن. دهندبسیاری از مفاهیم فرهنگی را انتقال می، هشناخته شداجتماعی 

. بسیار به زندگی روزمره شبیه و نزدیک است ،ها از متون ادبی استفاده شده و از لحاظ گرافیکسناریوی آن اند که درحرکت کرده

های مورد نظر خود قرار تر کنند و ذهن مخاطب را تحت تاثیر مفاهیم و پیامواقعی نزدیکبتوانند مخاطب را به دنیای تابدین وسیله 

باشد و و توسعه  دانش ادبی زبان آموزان های موثر در تقویت تواند یکی از شیوهکاربرد انیمیشن در امر آموزش زبان دوم می.دهند

 .آموز را یاری نماید نزبا ،های آموزش زبان دوم، در فراگیری زباندر راستای نظریه

 :ی نظری پژوهشپشتوانه

در 433هاییمیسنتتوسط چیکاست که  431ی فلونظریهیکی از نظریه های کاربردی در امر آموزش زبان که پایه روانشناختی دارد،

بر این . شیاری آرام است و بر شناخت آموزش تجربی تکیه داردوهبر  این نظریه مبنای اصلی  . بنیانگذاری شد( 4331)سال 

آرامش و امنیت زبان آموز درکالس درس نقش محوری را در .دهدفرایندو کیفیت یادگیری را افزایش می حالت مثبت ذهناساس،

چنان غرق طور ناخودآگاه بهفرد  کهطوریاین نظریه دارد و موجبات تمرکز و توجه عمیق او به مباحث درسی را فراهم می سازد، به

 .دگردی گذر زمان نمیتوجهشود که مزمان حال می

مناسب را هایی بهتراست، شرایط مناسبی را برای یادگیری به وجود آورد و فرصت فارسی با توجه به این نظریه، در امر آموزش زبان

 . نمودفراهم 

ین ا. یکی از مسیرهای کسب چنین آرامشی است (Persian for Specific Purposes)مخفف عبارت انگلیسی  PSPاصطالح 

در این نگرش، برای یادگیری زبان فارسی، بر اهداف خاص زبان آموزان تاکید . اصطالح به معنای آموزش فارسی با اهداف ویژه است

بخش، توجه زبان آموزان را به تواند عالوه بر ایجاد فضای جذاب و آرامکارگیری انیمیشن در آموزش زبان فارسی میبه. می گردد

در واقع، زبان آموزان با هدف خاصی . ای برای فراگیری بیشتر را در آنان فراهم سازدز جلب نماید و انگیزهمباحث آموزشی کالس نی

 .کنندچون یادگیری مفاهیم و آموزه های ادبیات فارسی  به  مطالب آموزشی که در قالب انیمیشن ارائه گردیده است، توجه می

 :پژوهش بررسی پیشینه

محققان و پژوهشگران زبان دوم با . ی تدریس مناسب نقش مهمی داردتخاب مطالب آموزشی و اتخاذ شیوهدر یادگیری زبان دوم، ان

هایی روش. اند که هر یک دارای مزایا و معایبی است کار برده هایی را بهآموزان، روش ی زمانی و نیازسنجی زباندر نظر گرفتن برهه

. اتخاذ شد، بیشتر بر ساختار و قواعد دستوری زبان متکی بود( پردازی زبان دوم ههمزمان با آغاز نظری)که در اواخر قرن نوزدهم 

را به  فرعی های سنتی که نقش اصلی را به معلم و نقشمعتقد است که روش (3249: 2141به نقل از اریکن و ترف،)(4333)نونان

همزمان با تحوالت  ،اما از قرن بیستم به بعد .استآموزان زبان هاینیاز ارتباط باو بی مناسب نادهند؛ آموزشی آموزان نسبت میزبان

آموز با زبان دوم توجه  های اتخاذ شده بیشتر به تعامل و اهمیت برقراری ارتباط زبانعلمی و لزوم ایجاد ارتباط با جوامع دیگر، روش

های آموزش زبان دوم، عالوه بر تقویت سمحققان و پژوهشگران زبان دوم معتقدند که استفاده از متون ادبی مناسب در کال. داشت

امروزه بر اهمیت و کاربرد  .دهدآموزان انتقال می به زباننیز های اخالقی و آداب و رسوم و فرهنگ آن زبان را رشد زبانی، ارزش

-ستفاده کرد و مهارتتوان از متون ادبی در نگارش فیلمنامه ابا استفاده از انیمشن می. ها در تدریس تاکید می شودهمزمان مهارت

واژگان را با استفاده از (36:4931A)حسینی . اما در آموزش زبان فارسی از این شیوه استفاده نشده است. ها را همزمان تدریس نمود

در آموزش زبان انگلیسی نیز به اهمیت و کاربردهای این . انیمشن تدریس کرده، اما تهیه و تدوین آن توسط وی انجام نپذیرفته است

 . شیوه در آموزش زبان دوم اشاره شده است

                                                           
19 Flow theory  

19 Csikzentmihly 
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کند و آموزش زبان به اش کالس درس را جذاب میهای بصری و گرافیکیکه انیمشن به خاطر جذابیت بر این نظرندبیشتر محققان 

آموزش  در مورد( 31: 2113)اریکن . موزندبیازبان آموزان زبان را به صورت نیمه خود آگاه موجب می شود صورت غیر مستقیم 

های جدید آن به کار بردن روشبا رود تا گرامر معتقد است که  اگر چه تدریس گرامر به صورت موقعیتی است، اما از معلم انتظار می

تواند با به کاربردن ابزارهای سمعی و بصری، استفاده از تصاویر و تعریف کردن ها میاین روش. درس را از صورت موقعیتی در آورد

در آورد و آشکار و ضمنی  روشیتدریس را به  ،انیمیشنی به شیوه مسائل و مثال زدن و نشان دادن کاربرد گرامر داستان، حل

 .موضوع را در ذهن زبان آموزان ماناتر نماید

ن شوند، هما یزبان آموزان درگیر یادگیربهتر است که ترین عاملی که باید مد نظر داشت این است که در حین آموزش البته مهم 

ها ها در کالسی عکس، پوسترها، نمودارها و کارتوناستفاده": دهندتوضیح می(  4313) 433و هارویل( 4363) 436اولیطور که 

فعالیت زبان آموزان در به  ".ای داشته باشندشود، فقط اگر زبان آموزان در یادگیری مشارکت فعاالنهمنجر به رشد زبان آموزان می

 :شودکار بردن انیمشن باعث می

 .زبان آموزان در مورد انیمیشن تفکر کنند. 4

 .در مورد معنای آن بحث و گفتگو کنند. 2

 . در صورت امکان تصاویری از انیمیشن را نقاشی کنند. 9

 .کند تا در مورد آن موضوع فکر کنند و نظر خود را ابراز کنندتصاویر نقاشی شده، زبان آموزان را تشویق می. 1

این ویژگی ( 2114)433بیشاپ و کت. دارای ویژگی هایی استدر محیط آموزشی  ابزارهای موثر یادگیری،یکی از  انیمیشن به عنوان

-آن است که انیمیشن دارای شخصیت تدریسی یک شیوهبه عنوان  انیمیشنکاربرد دلیل منطقی  ندمعتقدآنان .ها را برشمرده اند

که انیمیشن  بر این نظرندبیشتر محققان این در حالی است که، . ستهای لذت بخش اهای جالب و رنگارنگ، صداها و موسیقی

کند تا نسبت به یادگیری بیان می کند انیمیشن به زبان آموزان کمک می( 4336)نیجز . بردانگیزه یادگیری زبان آموزان را باال می

دهد؛ را در یادگیری زبان خارجی افزایش می های آموزشی به رقابت بپردازند و موفقیت آناننگرش مثبتی داشته باشند و در صحنه

زبان آموزان را به فکر شده و باعث ایجاد و حفظ عالقه : توانداظهار میدارد که استفاده از انیمیشن در تدریس می( 4363) اولیو 

طقی زبان آموزان به موثر بودن این ابزار در آموزش به خاطر تغییر نگرش من( 2116)433عالوه براین، دمیر. نمایدکردن تشویق 

افزایش های توجه و استنباط زبان آموزان مهارت ،که با بکاربردن انیمیشن می داردنسبت به یادگیری اشاره می کند و نیز اظهار 

های پنجگانه زبان آموزان از قبیل دیدن، انیمیشن حس در عین حال،. خواهند داشتی بیشتری برای یادگیری انگیزه آنانو می یابد

 .گیردو تفسیر کردن را به کار میشنیدن 

که  ماهیت تصاویر باید با طرح مناسبی کنترل انیمیشن را ابزار آموزشی موثری دانسته و معتقد است  ( 941: 21144) 211کالیوگا

را  یادگیری تاثیرات کوچک  به عنوان مثال، بخش بخش کردن انیمیشن به واحدهای معنادار .ده و حجم ارائه مطالب زیاد نباشدش

ی زبان آموزان، به عنوان حامی حافظهاضافی و با کاستن بار  کندو بار شناختی را کم میدهد و در حافظه دراز مدت افزایش می

 .کندمی حافظه عمل 

و به طور خاص  های آموزشی ارائه شده در آموزش زبان فارسی با تکیه بر اهداف عمومی زبان آموزان تدوین شدهتاکنون کتاب

یکی از مباحث مهم در ادبیات فارسی است که پژوهشگران و محققان  "جناس تام". ادبیات فارسی مد نظر قرار نگرفته استمباحث 

نتایج این . اندهای جناس  را در غزل شهریار  بررسی کردهنوآوری(  4932)تاجبخش و سعیدی نیا . همواره به آن توجه داشته اند

-های کهن غزل سبک عراقی و همچنین با کمک واژهای از واژههای تازهنشینیبه کارگیری هم پژوهش بیانگر آن است که شهریار با

-همچنین وی با نزدیک کردن واژه. هایی نو و مبتکرانه به وجود آورده استجناس ،های دیرینههای عامیانه و نو با همنشینی با واژه

 .ه استهای جناس در یک بیت، تاثیر موسیقیائی آن را افزایش داد
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ها معتقدند که  صنعت جناس عالوه بر کارکرد آن. به کارکردهای جناس اشاره کرده اند (24: 4931)طهرانی ثابت و پورنامداریان 

ها و جناس بر یکسانی صامت. آوایی و موسیقیائی، کارکرد معنایی نیز دارد و همچنین  میان سجع و جناس تفاوت قائل شده اند

ها شود، در حالی که سجع مبتنی بر همسانی مصوتوار است که گاه با اختالف یک یا دو حرف ظاهر میهای دو کلمه استمصوت

 .آوردکنند و سجع قافیه را به یاد میکلمات متجانس تکرار را به ذهن متبادر می. است و جایگاه مشخصی دارد

ها معتقدند که کاربرد صنعت آن. بالغه پرداخته اندهای جناس در نهج البه بررسی زیباشناسی گونه(:4934)سالم و حاجی زاده 

شود، به ی واحد میجناس در نهج البالغه نوعی موسیقی زیبا و طنین انداز ایجاد کرده است که سبب تداعی معانی مختلف یک واژه

تداعی معانی باعث فخامت ها و نیروی لذت زای کند و این آهنگ و طنین واژهای که هر شنونده و مخاطبی را مجذوب خود میگونه

ی گوش نواز و هوش نوازی را توأمان دارد و تأمل یعنی میتوان گفت که این صنعت در نهج البالغه کارکردهای دو گانه. شودکالم می

-اک میهای ژرف فهم و ادری نهفته در متن به الیهآوا و اغلب هماهنگ به نفوذ اندیشهخواننده برای رمزگشایی از معانی واژگان هم

 .انجامد

تحقیقات انجام شده موکد اهمیت جناس در شعر و نثر فارسی هست، البته کارهای بیشتری در این زمینه انجام شده است؛ که 

با توجه به اهمیت این صنعت و ضرورت آموزش آن به  . کنیمجهت جلوگیری از طوالنی شدن کالم از آن مباحث پرهیز می

در این راستا پژوهشی .توجه است، این است که چگونه این صنعت به فارسی آموزان آموزش داده شود غیرفارسی زبانان آنچه که قابل

-هم -های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان واژگان هم آواهرچند در کتاب. به صورت تخصصی و علمی انجام نگرفته است

نویسه از طریق داستان پرداخته است اما به صورت هم -آواهم به آموزش واژگان( 4931b)حسینی . نویسه مورد اشاره بوده اند

ی آموزش انیمیشن نیز برای چنین در عین حال، شیوه. مورد توجه قرار نگرفته است "جناس تام"مستقل و مستقیم صنعت 

 .آموزشی به کار گرفته نشده است

 :روش شناسی پژوهش

 :های پژوهشسوأل

 موثر خواهد بود؟ "تام جناس"آیا انیمیشن در آموزش صنعت  -4

را به دانشجویان غیر فارسی زبان ادبیات فارسی آموزش  "جناس تام"توان با استفاده از انیمیشن، آرایه ادبی چگونه می -2

 داد؟

 :روش پژوهش

 .شناسی کاربردی قرار دارد ی مطالعات زباندر حوزه و نتایج و پیامدهای کاربردی دارداست و  214کاوشیپژوهش حاضر از نوع 

شیوه لذا  .شودمطرح می برای اهداف خاص مناسب در آموزش زبان دوم یانیمیشن به عنوان یک شیوه در این پژوهش،

پذیرد و موضوع پژوهش مورد انجام می آموزشی پیشنهادی با روش کمی و با استفاده از دو گروه آموزشی آزمایش و کنترل،

 . گیردتجزیه و تحلیل قرار می

 :هشجامعه آماری پژو

ادبیات .پردازندمی            ها، زبان آموزانی هستند که با هدف آشنایی با متون ادبیات فارسی به فراگیری زبان فارسیآزمودنی

های زبان آموزی باشد، اما بهتر است زبان آموزان  آشنایی با فرهنگ و متون ادبی زبان تواند یکی از مفید ترین روشداستانی می

که موجب درک بهتر ... ی مفاهیم ادبی چون استعاره، تشبیه، تشخیص، جناس واشند، داشتن اطالعات کلی دربارهمقصد راداشته ب

های از ملیت نفر 41بنابراین سطوح زبان آموزان انتخاب شده سطح متوسط، به تعداد . متن و از خواندن متون لذت بیشتری ببرند

 . اشندبدر دو گروه آزمایش و شاهد می چینی و عراقی

 :ابزار آزمون 9

ی آموزشی متغیر پردازند که آموزش صنعت جناس تام  زبان فارسی متغیر مستقل و شیوههر دوگروه به آموزش زبان فارسی می

 .شودوابسته محسوب می
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پردازند فارسی میبه فراگیری صنعت جناس تام  زبان ...  گروه کنترل با استفاده از ترجمه کردن، استفاده از فرهنگ لغت، تصاویر و

 .گرفتندهایی که براساس  متون داستانی زبان فارسی تهیه شده بود  فرا میو گروه آزمایش را با استفاده از انیمیشن

 :اجرای آزمون شیوه

به  ی آموزشیها نیز آزمونی از هر دو گروه در پایان جلسهبرای تحلیل داده. جلسه کالس درس بوده است 3ی آموزشی شامل رهدو

ی یادگیری این دو گروه بر نتیجه. گرفتای تعلق میها نمرهعمل آمد، و بر اساس نوع پاسخ زبان آموزان به سوأالت، به هریک از آن

های آماری سنجیده ها بررسی شد و کیفیت این روش، با روشی آموزشی در این کالسشان طی یک دورهاساس میزان یادگیری

 . شده است

 :هاهتحلیل داد 0-0

های تحقیق در قالب جداولی در زیر ارائه شده است و  سپس محتوای هر جدول مورد تجزیه وتحلیل قرار ها و یافتهداده     

ی این آزمون، آزمونی آماری است که از طریق مقایسه. استفاده شده است t، از آزمون مقایسه نتایجبرای . گرفته است

 .پردازدها میریانس دو گروه آزمایش و شاهد به مقایسه عملکرد آنمیانگین نمرات، انحراف معیار و وا

 

 
 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد روش
خطای استاندارد 
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4جدول شماره  

 

با توجه به . وه آزمایش از میانگین نمرات گروه کنترل باالتر استکنید، نمرات گرمالحظه می 4گونه که در جدول شماره همان

توان تفاوت بین این دو رقم را ناشی از تاثیر روش تدریس گروه آزمایش، یعنی یکسان بودن محتوای آزمون در هر دو گروه، می

 .آموزش از طریق انیمیشن دانست
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 س

2جدول شماره   

قرار  tهای آماری خود را در آزمون عملکرد دو گروه، دادهبین  تر تفاوت موجودبر اساس آمار به دست آمده، برای بررسی دقیق

 نتایج به دست آمده از آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل نشان می دهد که میانگین 2ی دادیم؛ همان طور که جدول شماره

است و با توجه به اینکه سطح معناداری  2,11و در روش سنتی  43,31تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون در روش انیمیشن 

است بنابراین می توان گفت که نتیجه به دست آمده قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد ( sig=0.000) 1,13کمتر از  tآزمون 

نیمیشن معنادار می باشد یعنی روش انیمیشن تأثیر بیشتری نسبت به روش سنتی در میزان و تفاوت میانگین دو روش سنتی و ا

 . یادگیری دارد

 

 :گیرینتیجه

یک چالش بسیار مهم برای زبان آموزان است و برای مقابله با این مشکل، ما باید از یک شیوه  صنایع ادبی یادگیری 

ی آموزشی  مناسب  می تواند دستیابی به واژگان و تسهیل ر واقع شیوهد. بپردازیم صنعت جناس تام مناسب برای ارائه  

دهد؛ و سوالی که در این راستا مطرح شد که آیا بین دو روش آموزش سنتی و فراگیری زبان دوم  راتحت تاثیر قرار می

وت معنا داری تفاصنعت جناس تام  در توان فراگیری  ،روش آموزش از طریق انیمیشن به زبان آموزان سطح متوسط

 وجود دارد؟

به دست آمد، گویای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان  ی تدریس ی شیوههای میدانی در زمینهآنچه از بررسی

ی تدریس سنتی در میزان یاددهی و یادسپاری  واژگان تاثیر ی تدریس انیمشن نسبت به شیوهآن است که  تشیوه

 .بیشتری دارد

که انیمیشن  ترکیب عناصر بصری با متون نوشته شده در فرم دیالوگ است و بسیاری از اصول یادگیری ینبا توجه به ا

های گیرد؛ و به طو ر غیر مستقیم در تقویت مهارتمانند هم ذات پنداری، تمرین، تکرار و پاداش و تقویت را به کار می

بان آموزان در کالس درس فارغ از موقعیت رسمی و کسل کننده واژگان تاثیر گذار است؛  ززبانی و افزایش و تثبیت دامنه

های  انمیشن است که انگیزه یادگیری را در زبان پردازند وجذابیت، یکی دیگر از ویژگیکالس به فراگیری واژگان می

انند، تمرکز و وقت دها نا آشنا است و معنای آن را نمیای که برای آندهد و هنگام مواجه شدن با واژهآموزان افزایش می

این بیانگر این نکته است که زبان آموزان .کنندکنند و روایت انیمیشن  را دنبال میآن واژه صرف نمی زیادی برای معنای

با توجه به . کننداند و نیاز کمتری به معلم دارند و خود برای درک بهتر بیشتر تالش میبه اهداف آموزشی پی برده

ی کارآمد در توان انیمیشن را به عنوان یک شیوهق و تاثیر روانشناختی انیمیشن در یادگیری،میهای هنری و خالویژگی

 .مطرح کرد صنعت جناس تام آموزش 

 :کتاب نامه فارسی

بهار )فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی ، جناس در غزل شهریار، (4932)نیا احسان تاج بخش، اسماعیل و سعیدی
 .شم، شماره اولسال ش ،(ادب

نمونه موردی انیمیشن : ، آموزش واژگان زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از طریق انیمیشن(4931a)حسینی، زهرا سادات، 

 . ، نخستین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی"ی مادرخانه"

.................................. ،(B4931)یسه به غیر فارسی زبانان از طریق داستان، پایان نامه کارشناسی نوهم -آوا، آموزش واژگان هم

 .ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
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 عیاض بن فضیل سلبیِ درالهیّات سکون رویکرد بررسی
 سعادتی حسینی سیدمحمدهادی                                               

 جوی دکتری دانشگاه زنجاندانش 

 چکیده

قابلیت طرح در  مبحث این. پردازند می عدم ستایش به و اضافی را وجود که است عارفانی های شاخصه ترین مهم از و توقّف سکون

 از سلبی یکی الهیات .آیند می شمار به ها شاخص این از "حیاء" و  "سکوت" که است چند هایی شاخصه الهیات سلبی داشته، دارای

 جهلِ متعلَّق بلکه علم، متعلَّق نه خدا را ذات گرایش این. کند می خدا تأکید ذات به معرفت امتناع بر که است الهیاتی گرایشهای

. است عیاض بن فضیل با اقوال ارتباط و در عدمی و امر عدم با رابطه در "سکون" موضوع بررسی مقاله این موضوع .داند می مکتسب

 از حرکت، وجودیِ شأن در مقابلِ و عدم، وجود بحث در در فلسفه حق و عنایت کنف در آرامش از نایهک عرفان در "سکون"

 مقاله این در. داند می و اضافی معدوم را مطلق وجود از غیر چیزی و هر دارد توحید در ریشه عرفانی نگاه .است عدمی امرِ مصادیق

. گیرد می قرار بررسی مورد ساحت سه در ،عیاض ف ضَیل بن نظر در قّف،تو یا تثبّت عنوان به طورکلی، سپس به"سکون" ابتدا

 و است ستایی عدم نظریّۀ گوهرِ اساسیِ در آن توقّف که است «هستی» و «آفرینش»ساحت عظیم و گستردة  ها این ساحت مهمترینِ

 بررسیِ مستلزمِ زبانی، جنبۀ از توقف یا کونسُ .باشد آن گیریِ شکل بخشانِ الهام از یکی اسالم در عالَم ،فضیل که رسد می نظر به

 "حیاء" سکوت بر عالوه.است خصوص این در آملی قصاب ابوالعباس چون برخی نظریّات با آن مقایسۀ و فضیل آراء در سکوت، مفهوم

. گیرد می جای ایرهد است، در همین الهی توحید مغایر هر آنچه در و درنگ، خودداری مبیّنِ چون ،نیز "نفسانی سکونِ" یا "شرم"و 

 نگاه نوعِ بررسیِ مقاله این ارائۀ از هدف .پرداخت خواهیم آنها به که است باالیی نسبتاً بسامد دارای فضیل اَقوال در موضوع، این

 .است زندگی در آن و کاربرد سریان و نحوه عدمی عدمی یا استعارة امرِ مصادیقِ از یکی عنوان به "سکون" به عیاض بن فضیل

 عیاض بن فضیل امرِ عدمی، سکوت، حیاء، عدم، سکون، :هاواژهکلید

  مقدمه- 4

 مقام به موسوم نظری در عرفانِ که توقّف، این. است وجودی در اَبعادِ مختلفِ توقّف نوعی پدیدآورندة وجود به سلبی عرفانیِ نگاهِ

 نقل( ص) اکرم رسول از صورت روایت هم شهوری که بهجملۀ م به بنا. شود می گر جلوه "سُکون" صورتِ به استمرار، در صورتِ است،

 بنابراین. شوند می آشکار و تبدیل به امور معلوم و روشن آنها ضد شناختن با مجهول امور یعنی «باضدادها االشیاءُ ت عرَفُ» :است شده

  برای فلسفه در که هایی بندی تقسیم در. دهیم قرار و تحلیل تجزیه مورد عدمی و امرِ عدم با را آن رابطۀ و سکون مفهوم باید ابتدا

 موجود ش ون از شأنی بودن متحرک و وجود ش ونِ از یکی حرکت و حرکت مقابلِ در ،"سکون" است، گرفته صورت موضوعات

 .است "عدمی امرِ" ش ونِ از بودن ساکن و "عدم" ش ونِ از شأنی ،"سکون" بنابراین، است؛

 "سکون"فلسفیِ  مفهوم -2

 :فرماید می الحکمه نهایه" کتاب سیزدهم فصل و فعلِ قوّه قسمتِ در ،باییطباط علّامه

 نحوَ الوجودِ تدم لما وجودیَّهٌ و الحرکهُ. تقابلٌ فبینهما ،واحدٍ زمانٍ فی واحدهٍ جههٍ مِن جسمٍ فی الیجتمعانِ و السُّکون  الحرکهُ»

 و هی الثّابتهُ الوجوداتُ و لیس جههٍ کلِّ من بالفعلِ الَّذی و هو الثابتُ، وجودُهو ال و لَوکانَ. وجودیٍّ بأمرٍ لیسَ السکون  لکنَّ السیّالِ،

 .«...أو التضاد التضایف تقابل  فلیسَ. عدمیٌّ و السُّکون  وجودیهٌ فالحرکهُ. سکون ذوات و ال بسکون المجردهُ

 وجودی امری حرکت چون داند؛ می ممتنع دواح آن در جسم یک در را سکون و حرکت اجتماع علّامه نظر شرح و ترجمه در شارح،

 نیست؛ هم تناقض و است متصوّر وجودی امرِ دو بین تقابل چون داند؛ نمی نیز تقابل را دو آن بین نسبت و است عدمی "سکون" و

 این لیکهحا در اند؛ بالفعل جهت هر از که مجرّد، عُقول مانندِ کند صدق «نباشد حرکت هرچه» بر سکون باید صورت این در چون

 ؛«.دارد حرکت صالحیت چه آن در حرکت، نبودِ» از است عبارت سکون بنابراین،. ساکن مصداق نه و اند سُکون مصداقِ نه موجودات

 .است ملکه و عدم تقابل "سکون"و  حرکت میان تقابل پس

  سکون مصادیق یا مصداق -4-2
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 و دارند و گذرا سیّال وجودی مادّی اَعراض چون داند؛ نمی پذیر انامک مادّی جواهر از هیچیک در را "سکون "تبلور سپس علّامه،

 که ثانوی حرکاتی به نسبت نسبی سکونِ ممکن، "سکونِ" تنها.کنند می تبعیّت خود جوهرهای از حکم، این در نیز اَعراض تمامی

 قوّة از که اجسام، جوهری حرکت ابراینبن. است تصوّر قابل دارند و وضع أین کَیف، کمّ، چهارگانۀ های وضعیّت در مادّی، اجسام

 حرکاتِ در فقط نسبی، صورتِ به آن هم "سکون" و مصداق است و سکون توقّف قابل غیرِ رسد می محض فعلیّتِ و به آغاز محض

 (932-933: 4933شیروانی).یابد می مصداق اجسام ثانویۀ

 عدم فلسفی مفهوم بررسی  -2-2

 فقدان جز چیزی آنها اساس این بر گیرند و می و مداقّه قرار بررسی مورد وجود تحقّق نحوة نظر از میعد امورِ با توجّه به مطالب باال،

 و شود می «عدم» به متّصف شناسا فاعلِ لحاظ از نبوده، بحث موضوع خود خودیِ به عدم، بنابراین. (همان)نیست  وجودی آثار

 بلکه حقیقی، اِدراکاتِ نه گیرد می شکل مبنا بر این که ادراکاتی لذا گیرد؛ می قرار بررسی مورد "اعتباریّات" عنوان به بنابراین،

 در دارند، اِخباری  ماهیّت که خارجی، ا مور امّا است؛ اِنشاء ماهیّت با عملی حکمتِ بحثِ موضوع اِدراکات این. است ادراکاتِ اعتباری

 در و داخل خارج عقلی امور حوزة از تبع، به نیز اعتباری مورا صدقِ دربارة بحث .(همان)گیرند می قرار بررسی مورد نظری حکمت

 . گردد می توجیه بالغی ابزار و سایر استعاره با در ادبیّات، و شود می وهم و خیال قوّة

 در را آن باید ناچار به است، حقیقی اِدراکات از خارج مطلق سکونِ که آنجا از که است این شود می نتیجه فوق موضوعات از آنچه

 بررسی مورد محدوده این در است، استعاره آن تبیین برای ادبیّات، در ما مناسب ابزار و چون کرد بررسی اعتباری ادراکات چارچوب

 .است امرعدمی دهنده نشان های استعاره از یکی سکون که شود می نتیجه چنین فوق مطالب از .گیرد می قرار

نه در )شناختی  زبان و شناختی معرفت شناختی، هستی بُعد سه در این تحقیق، در عیاض بن فضیلسلبیِ  الهیاتِ مختلف موضوعات

از سه جنبۀ  اغلب عیاض بن فضیل اقوال سکون، در عدمیِ استعارة کاربرد. گیرند می قرار بررسی و بحث مورد (شناسی مفهوم علم زبان

 .زیمپردا می آنها بررسی به مقاله این در که فوق قابل جستجو و واکاوی است

 و هنری نظر از که و زمانی کرده پیدا سلبی جنبه ،آن مصادیق سایر کنار در موضوع این ،محققین برخی های نوشته در

 .شود می عدمی و امر عدم ستایش به تعبیر آن از شود می پرداخته بدان شناسی زیبایی

  شناسی زیبایی بررسی -9

 فلسفه به موارد برخی در که نیستی، و عدم ستایش به شود می منجر ناسیش زیبایی لحاظ از "آفرینش "به نسبت توقّف و سکون

 :است آمده زیر صورت به فضیل اقوال در موضوع این. کند می پیدا شباهت هم اعتراض و بدبینی

 :است گرفته قرار ایراد و اعتراض مورد نوعی به انسان، شدن آفریده علت است، شده نقل او از که قولی در –4-9

 : است شرح بدین  االولیاء حلیه در قول نای اصل

 یُعایِن  مُرسَالً نَبیاً ال و مُقَرَّباً مَلکاَ أغبط  ما :قال عیاض بن فضیل عن الوانشی عیسی بن محمد حدَّثنی أحمدُ حدثنا :ابُومحمد حَدَّثنا» 

 «شیئاً یَک ن لَم مَن إال أغبط ما و أهوالَها و القیامه

 و خوف و وهول دید خواهند معاینه را قیامت اینها همه آخر نه برم نمی غبطت صالح وبنده رسلم ونبی مقرب ملک هیچ بر»

 (233: 4939  رادمهر از ترجمه)« .اند نیافریده اورا که برم می کس آن بر غبطت.کرد بایدشان می مشاهده را آن وحشت

 :است گونه آمده است ینبد  "نامه مصیبت" مثنوی در نیشابوری عطار فریدالدین سوی از باال قول

 رشک نیست پیغمبرانم از گفت                                      اشک ابر آن فضیل عالم فاضل

 تیز نیز وصراطی دارند پیش                                    رستخیز   هم لحد هم  ایشان   زانکه

 دراز جان زفان نفسی در کرده                                    نیاز     و      دستی کوتاه   با   جمله

 نیست پیچاپیچ و عشق آنجا زانکه                                    نیست هیچ    رشکم  نیز   فرشته  وز

 درجهان هرگز زاد کونخواهد                                     جاودان آید   رشکم کس   ازآن  لیک

 زبر بر نیارد مادر شکم تا                                     پدر پشت     از هم   خوش   بازگردد

 کافرم نفس کشته نکردی تا                                      مادرم        نزادی    هرگز    کاشکی

 باد گشته خون در که درخون بکشدم                                       باد کشته   نفسم  که  نفسم   بکشدم
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 خویشیم بی از نیست خوشتر هیچ                                       درویشیم    و      بودن    توانگر    از

 هست ترس جای جانست کرا هر                                      هست درس صد این ترس از مرا چون

 .گرددمی رهنمون «تجلّی» موضوع به را عارف عدمی و امر عدم به عرفانی نگاه سیر

 فالسفه» نظریه که است بدبینی نوعی با همراه اوقات برخی و آفرینش زندگی اهمیّت با بسیار موضوع دربارة ،فضیل دیدگاه -2-9

 :آورد می نظر به را  «کلبی

 یومَ اَری و ال کلباً کلباً و أموتَ اَعیشَ أن ألختَرتُ لقیامها یومَ اَری و ال کلباً و أموتَ کلباً أعیشَ أن بَینَ خَیَّرتُ لَو»:(فضیل) 

 (493:4143 زمخشری، و 33:2113 اصفهانی،)«القیامه

 چون دهم می ترجیح البته نبینم، را رستخیز روز آنکه و یا بمیرم سگ و چون کنم زندگی سگ چون آنکه میان دهند اختیارم اگر 

 .نبینم را رستخیز روز آنکه تا بمیرم سگ و چون کنم زندگی سگ

 : دیگر قولی در

 عطار) «!امی نه ایشان میان در من اگر اند آمرزیده همه گفت بینی؟ می چون مردمان این حال که پرسیدند ازو شبانگاه عرفات در»

4933:33) 

 :گوید می است، آفرینش به نسبت اش و بدبینی قیامت و مرگ از او هراس و خوف بیانگر که قولی در فضیل،

 و هراس و هول و دید خواهند معاینه را قیامت همه اینها آخر نه برم نمی غبطت صالح بنده و مرسل نبی و مقرّب ملک هیچ بر»

 العابدین منهاج از نقل به4939:233رادمهر)« اند نیافریده را او که برم می آنکس بر غبطت کنند؛ می مشاهده را آن وحشت و خوف

/213). 

 حیاء و ینشآفر سکون، رابطه-9-9

  -«حیاء» اصلیِ عناصر - آفرینش در و درنگ سکون توقف، به مستقیماً آفرینش به نسبت نظرش بیان برای دیگر، جایی در فضیل،

 : نماید می اشاره

 الحَیاءِ  طَریقِ مِن هذا عَمنَ قالَ الحیاءِ؟ مِنَ هذا...ق لتُ أبعَثَ ال أن ألخترتُ أ بعَثَ  ال أن بَینَ و الجنه فأدخل  أبعثَ أن بین خیَّرتُ لو» 

 .(2113:33 اصفهانی)«اهللِ مِنَ

 گفتند او به .گزیدم می بر را نشدنم زنده البته نشوم زنده آنکه یا و روم بهشت درون و شوم زنده آنکه میان نمودند می اختیارم اگر 

 .است یشرمسار راه این خداوند نظر از آری :داد جواب است؟ شرم ازروی مطلب این آیا که

 پذیرفتنی وی برای  ،باشد داشته منافات( و درنگ سکون ،توقّف) حالت این با که  - شدن آفریده حتّی – حرکتی هر بنابراین

 .نیست

 تو برای این فرماید می ایشان به خدا کنند حرکتی و اگر دارند شرم خدا از روز شبانه در که شناسم می را گروهی» (:فضیل)

  (.2113:33 اصفهانی،)«...نیست

  جنبۀ امرِ عدمی دیگر عنوان به و حیاء شرم یا نفسانی سکون -1-9

 .شود می حیاء یا شرم به تعبیر آن از که است؛ شده دانسته "نفسانی" نوع از سکون، اوقات، برخی

ت که گوهر آن اصل ایمان یعنی حیا نوری اس «صدرُ االیمانِ جوهر ه نورٌ الحیاءُ»: است شده تعریف چنین الشریعه مصباح در ،«حیاء»

التوحیدُ و  ینکر ه شیءٍ ک لِّ عندَ التثبّتُ تفسیر ه و»: کند می بیان چنین را آن تفسیرِ و در ادامه( 4966:341 گیالنی،)است

 .باشد معرفت و توحید منافی که چیزی هر در است کردن توقّف حیاء معنی (.همان)«المعرفهُ

 .نمودیم تعبیر نفسانی سکون به آن از که است، و حیاء شرم روی از آفرینش به نسبت سکون اوقات برخی

 :گوید می مورد این در وی. است حق احقاق و قسط و عدل اقامۀ فضیل نظر از حیاء سیاسی – اجتماعی کارکردهای از یکی

 (. 2113:33 اصفهانی)«...قامَ قَد الحقَّ وأری بسطَ قد العدلَ أری حتّی أشبعَ أن اهللِ من ألستحیی إنّی...»

 . نمایم مالحظه را حقّ و اقامۀ عدالت گسترش که زمانی تا کنم می حیا خدا از من همانا

 (سکوت)زبانی سکون با( حیاء)نفسانی سکون ارتباط -3-9

 :گوید می خصوص این در فضیل: کند می پیدا ارتباط( وحیاء شرم) آن نفسانی بُعد با ،(سکوت) سکون زبانیِ جنبۀ اوقات بعضی
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 (همان) «.زد نمی حرف و کرد می شرم ،اندیشید می اگر که آنکس به کن رحم خدایا»

  ستایی و عدم سکوت، ایمان-4-3-9

 امری عنوان به خداست، شناخت الزمۀ که خدا به ایمان آیا که است این کند می مشغول خود به را پژوهشگران ذهن که موضوعی

  کند؟ پیدامی - است سلب مصادیق از یکی که - "کوتس" با نسبتی عمل و تصدیق و قول شامل ایجابی

 کالمی از نظر ستایی و عدم "سکون"و  "سکوت"

 از منظور .است «سکون» زبانیِ بُعدِ یا مصداق بگوییم بهتر بخواهیم اگر و مصادیق از یکی «سکوت» گفت باید بحث به ورود از قبل

 .چیست خصوصاً ایمان در و عموماً الهیات در ،"سکوت"  اهمّیت دانیمب که است این ،اِلهیّاتی و کالمی نظر از ،سکوت بررسی

 :گوید می فضیل 

 خصوص این در دیگر، در جایی وی،. (2113:33 اصفهانی) کرد نخواهم صحبت با او هرگز م منی؟ تو آیا: بگوید من به کسی اگر» 

 : دهد می بیشتری توضیحِ

 بدان و) باشی گفته دُروغ آری، گویی اگر و شوی کافر نه گویی اگر چه باش، خاموش ترسی خدای از که گویند را تو چون...» 

 حدیث نکند اثر جوارح در آنچه و. گرداند مقیّد ها طاعت به و بازدارد ها معصیت از را جوارح که آنست خوف که است کرده اشارت

 (4966: 931 احیاء، ترجمه،زالیغ.( )سازند مسمّی خوف نام به که ندارد آن استحقاق که است خاطر حرکت و نفس

 به این مفهوم، .است خداشناسی و الهیات حیطه در "سکوت" مفهوم بررسی مُستلزمِ عمل، و علم اهمّیتِ بر تأکید بر عالوه باال، قول

 :است شده نقل آملی قصّاب ابوالعباس شیخ از دیگری صورت

 و است شِرک آن که شناسم که مگو شناسی، تعالی خدای که سندپر را اگر تو: گفت را ابوسعید شیخ ،(قصاب) که است، منقول»

 به گرداناد خود ذات آشنای را ما تعالی خدای یعنی بِفَضلِه؛ ذاتَه اللّهُ عرّفَنا: که گوی چنین ولیکن است، ک فر آن که نشناسم، که مگو

  .(4931:614عطار،) «خویش فضل

 قول یعنی ایمانِ ارکان از رکن دو س الِ موضوع فوق قول در نقل. است "سکوت" رعایت بر تأکید هر دو قول در که شودمی مالحظه

  ایجادِ به -خداست شناخت عدم یا شناخت از س ال که – بحث مورد پرسش به ،(منفی و یا مثبت) پاسخ هر دادن و است تصدیق و

شود  می گر جلوه «دروغ» و «ک فر» ،«شرک» صورتِ به هم، تضادّ و پارادوکس این مصادیقِ. انجامد می ایمان در  تضادّ و پارادوکس

 ،"اوستا" جمله از باستان ایران موجود مدارک به طور خالصه، در. که در مدارک ایران باستان و کالم اسالمی از آن بحث شده است

که خارج ( 6س 21ش: 4933 وکیلی، شروین،)است ارادی رفتار بارِ زیان پیامد و زیان آسیب، معنای به ،(راستی) اشه برابر در دروغ

تواند عرصۀ تحقیقات بیشتر دربارة ارتباط مفاهیم عرفانی با  از مبحث این تحقیق است اما به علت ارتباطی که با این بحث دارد می

 .حکمت ایران باستان و حکمت خسروانی باشد

 گیرینتیجه-1

 از یکی که گرفته قرار توجه مورد بسیار عیاض بن فضیل الهیات در سلبی رویکرد که است آن شود می نتیجه باال ازمطالب آنچه

 و وجود ش ون از که حرکت مقابل در که است عدمی امور از و عدم ش ون از یکی عنوان به "سکون". است "سکون" مصادیق آن

 معلومات شمول دایره از اینبنابر و گیرد نمی قرار حقیقی مدرَکاتِ عدم، متعلَّقِ به تعلق دلیل به شأن این. گیرد می قرار است هستی

 .است "استعاره" اعتباری ادراکات بررسی مناسب ابزار. گیرد می قرار بررسی و بحث مورد اعتباری مدرَکات قلمرو در و خارج حقیقی

 که است امور این از یکی سکون که دارد و داشته عارفان نظریات در مهمی جایگاه آن ش ون و نیستی ستایش شناسی زیبایی از نظر

 .حیاء و شرم و سکوت آفرینش، به بدبینی: شود می شناسایی عامل سه با فضیل نظریات در

 :نوشت پی

 .است شده داده توضیح4 صفحه درپاورقی- 4

 منابع

 علم،تهران ،اول چاپ ،نیستی های آینه ،(4933) اشکان ،بحرانی-  4

 132ص پ هشتم، تهران، طهوری، فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، چا(4936)سجادی، سیدجعفر- 2
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 سوم، چاپ محدث ارموی، الدین سیدجالل الحقیقه، بتصحیح مرحوم و مفتاح الشریعه  مصباح ،(4966) عبدالرزاق گیالنی،- 9

 صدوق تهران،

 بوستان قم،3 چاپ شیروانی علی ،(دوم جلد) الحکمه نهایه و شرح ترجمه ،(4933)حسین ، سید محمد(عالمه) طباطبایی- 1

 بکتا

الرسول، الطبعه االولی، قاهره،  تحقیق محمد سید عبدرب ،(3جلد)االصفیاء االولیاء و طبقات ، حلیه(2113) ابونعیم حافظ  اصفهانی،-3

  .الرحاب مصر، مکتبه

 مرکز نشر اول، تهران، چاپ تارهروی، رهزنی از عیاض فضیل ، (4939) فریدالدین ،رادمهر- 6

 کدکنی، چاپ اول، تهران، سخن ، مصیبتنامه، به کوشش محمدرضاشفیعی(4936) عطارنیشابوری، فریدالدین- 3

 االولیاء، به اهتمام محمد استعالمی، چاپ ششم، تهران، زوّار ، تذکره(4933)عطارنیشابوری، فریدالدین- 3

 اول، تهران، اپچ گیالنی، عبدالرزاق الحقیقه، ترجمه و مفتاح الشریعه مصباح ،(4966) الدین ارموی، سیدجالل محدّث- 3

 صدوق

ترجمه احیاء علومالدین، ترجمه م یّدالدین خوارزمی و به کوشش حسین خدیوجم، چاپ  ،(4966)غزالی ابوحامد، محمد- 41

 دوم، تهران، علمی و فرهنگی

 :مقاالت

 33زپایی-21ش-6شناختی، س فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره– دروغ در ایران باستان–وکیلی، شروین، مقاله- 44
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 الدین بهزاد های کمالبررسی تحلیلی و تطبیقی متون ادبی در نگاره
 علیرضا حسینی صدر 

 یلیدانشگاه محقق اردبی ت علمأیعضو ه 

 حسین نوین

 علمی دانشگاه محقق اردبیلی هیأتعضو 

 چکیده

اش با  هنری همچون مکتب هرات پیوستگیویژه مکاتب های پس از استقرار اسالم و بههای اساسی نقاشی ایران در سدهاز ویژگی

نمایاند و سخن شاعر یا نویسنده را ها را میهای داستانگیرد؛ اشخاص و صحنهنقاش از مضامین ادبی مایه می. ادبیات فارسی است

نگارگر و سخنور اند؛ زیرا هنرمند ادبیات فارسی و نگارگری پیوند درونی و همخوانی ذاتی داشته. کندبه زبان خط و رنگ مجسم می

صور خیال در شعر فارسی و نقاشی . اندزدهو شاعر مسلمان هر دو بر اساس بینش بیگانه و ذهنیتی مشابه دست به آفرینش می

نگارگر ایرانی در عرصه هنر . توان از یک تشابه ساختاری بین شعر و نقاشی سخن به میان آوردشک میبی. اندایرانی بر هم منطبق

واسطه داشته است و این همبستگی در مکتب هرات و در آثار بهزاد شد کرده و از این رو با نگارشگری و شعر پیوند بیآرایی ر کتاب

تالش بر این است که . کامالً مشهود است و همزمانی او با بزرگان ادب فارسی همچون جامی نیز تأثیرات فراوانی بر وی گذاشته است

های تأثیرات ادبیات در نگارگری را با استناد به دالیل الهام وجو کرده و ویژگی الدین بهزاد جستاین پیوند هنرها را در آثار کمال

 .های تصویری را آشکار کنیم گیری خاستگاهکنندة شکل بخش بررسی و عوامل اساسی و تعیین

 .نگارگری، بهزاد، جامی، امیر علیشیر نوایی، نظامی، سعدی، عطار :هاکلیدواژه

 :مقدمه

ق در شهر هرات دیده به جهان گشود در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و امیر .ها 331الدین بهزاد در حدود سال  کمال

امیر روح اهلل معروف به میرک هروی نقاشی چیره دست و . روح اهلل نامی که گویا از خویشان او بوده سرپرستی اش را به عهده گرفت

لطان حسین بایقرا بوده و بهزاد الفبای نگارگری را از وی آموخت، البته از پیر سیداحمد تبریزی عهده دار سمت کتابداری دربار س

 (411، 4964عالی افندی، )نیز به عنوان مربی بهزاد در فن نگارگری یاد کرده اند

با این . قدرت را تجربه می کرددوره ای که بهزاد در آن پا به عرصه نهاد تاریخ ایران مرحله ای پرآشوب توام با تاخت و تاز مدعیان 

نشد به « کمال الدین بهزاد»مانع ظهور هنرمند بزرگی بنام . وجود تجزیه و تفرقه ای که قرن نهم هجری را دورانی طوالنی کرده بود

 .واقع در محیط قدرت و سلطنت اخالف تیمور از مدتها پیش ذوق و عالقه به هنر و دانش رواج تمام داشت

را از نوادگان تیمور بود که بعد از مرگ برادرش ابوسعید گورکان به حکومت رسیده بود، هرات در آن زمان سلطان حسین بایق

خود سلطان نیز دوستدار هنر بود و وزیر دانشمندش امیرعلیشیر نوایی از ادبا و هنرمندان بزرگ روزگار خود . موقعیتی ممتاز داشت

 (26، 4962آریان، .)می بزرگ اهل ادب و هنر یاد کرده انداکثر مورخان از امیر بعنوان حا. محسوب می شد

و قلم زنی ظریف و بیانگر عمیق . ظرافتکاری و تذهیب را به طور مستقیم از روح اهلل میرک خراسانی، قیم و معلم خویش فرا گرفت

 .ن یک نقاش با استعداد معرفی کندبهزاد در حدود بیست سالگی توانسته بود خود را به عنوا. را از طرحهای موالنا ولی اهلل آموخت

بهزاد آثار . بهترین آثارش را آفرید( 346-331)سبک خود را تکامل بخشید، و در دوره بعد( 339-336)در یک دوره هشت ساله

ا بخشی از نقاشیهای منسوب به او ممکن است به کمک دیگران و ی. گوناگونی را از خود برجای گذاشت که اکثراً فاقد امضاء هستند

 .توسط شاگردانش اجرا شده باشند

خالق تصاویر حیرت آور و « استاد کمال الدین بهزاد»: خواند میر، مورخ و نویسنده معروف که رفیق و معاصر بهزاد بوده می نویسد

ته عالم را او با استفاده نیکو از قلم موی خویش، همچون مانی عناصر و اسلوب نقاشان گذش. چیزهای لطیف و نادر و هنرمندانه است

قلم مویش به استادی و مهارت، حیات . منسوخ نموده و دستان معجزه گرش نشانه ها و تصاویر هنرمندان انسانی را محو نموده است

این استاد، افزایش شهرت خویش را مدیون حمایت و پشتیبانی امیر نظام الدین . و زندگی را به اشکال بی روح، افاضه نموده است
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هم اکنون این نادره دوران، . ان حسین خود نیز با حمایت های بسیار او را مورد توجه و التفات قرار می داده استسلط. علیشیر است

 .از توجه و نظر سالطین و حکام برخوردار بوده و بی تردید همچنان به کارش ادامه خواهد داد

شده و این گرایشها به نحوی در آثار هنری او جلوه می  پیداست که بهزاد همواره از گرایشهای موجود در دربار سلطان بهره مند می

یافته است و از آموزه های دربار و درباریان، به خصوص با حضور سران طریقت نقشبندی همچون عبدالرحمن جامی، تصوف و عرفان 

 (32، 4963روئین پاکباز، )بهره مند بوده

سپس همراه . در کنار شاهزاده باقی می ماند. زا به تبریز برمی گرددکه تهماسب میر. ها 323به هر تقدیر بهزاد در هرات تا سال 

را از شاه « کالنتری کتابخانه همایون»جمادی االول فرمان  23هنرمندان دیگر در همان سال به تبریز سفر می کند و در تبریز در 

 .ه می گیرداسماعیل دریافت می نماید و ریاست کارگاه هنری کتابخانه سلطنتی صفویان را به عهد

هجری در قید حیات بود تا اینکه در این سال قالب تن را تهی کرد و در جوار مزار کمال الدین  312کمال الدین بهزاد تا سال 

 (422ص  4934اردشیرمجرد تاکستانی. )اسماعیل خجندی در باغ کمال بیالن کوه تبریز به خاک سپرده شد

 ز بطن مادر ایام کم زاد   هزاد آنکه چون اووحید عصر ب                              

 قضا خاک وجودش داد بر باد             اجل چون صورت عمرش بپرداخت                          

 بدو گفتم جواب از جان ناشاد   ز من صورتگری تاریخ پرسید                                

 (خاک قبر بهزاد)نظر افکن به   که تاریخش بدانی اگر خواهی                              

 :ویژگیهای آثار کمال الدین بهزاد را به لحاظ تاریخی می توان به سه دوره تقسیم بندی کرد

 .که خیلی مهم است -دوره کشمکش و انتقال بین شیبانیان و صفویه -2 دوره سلطان حسین بایقرا -4

د در آن سالها رئیس کتابخانه سلطنتی بود ومشخص است این نقاش چیره دست به خاطر دوره پانزده یا هفده ساله ای که بهزا -9

قاضی )کهولت سن برای ریاست آن کتابخانه سلطنتی سخت در عذاب بود و شاگردش سلطان محمد را به عنوان کمک بکار گرفت 

 (493 4966،1احمد قمی، 

حرکت طبیعی و ناتورالیستی آنها تشخیص داد، در حالیکه این حرکت آثار بهزاد را می توان از روی حالت پویائی شان و حس و 

و این عمل با به کارگیری رنگهای سرد و موزون و ظرفیت قلم . حتی به عناصر بی جان همچو درختان و صخره ها نیز داده می شود

. رچه ها بکار رفته، صورت می گیردگیری هایش و توجه کامل او به جزئیات همراه با تذهیب های عالی که در تصویر بناها یا پا

 .نگرش دقیق و قدرت تخیل قوی او منجر به ارائه ایده های بدیع و خالقی در آثارش شد

بهزاد در رنگ آمیزی و . تأثیر فرهنگی اوضاع هرات آن زمان، در شکل گیری اسلوب و شیوه کار بهزاد بسیار پر اهمیت و بدیعی بود

یب آنها، و در تعبیر از حاالت مختلفه نفسانی در تصاویر خود مهارت و تسلط زیادی از خود بروز مزج رنگها و دانستن خواص و ترک

 (444، 4969محمدعلی خلیلی، . )داد و مخصوصاً در کشیدن اشکال ابنیه و مناظر طبیعی به حد اعجاز رسیده است

ت، بهزاد برای هویت بخشیدن به شخصیتها آنها را با چهره انسان، حداقل تا زمان بهزاد، ذهنی تر، قراردادی و کامالً بی نقش اس

 .سرهای بزرگ نقاشی کرده است

تکوین کار خالقانه بهزاد، پیش از همه، محصول دید وی در چگونگی ترسیم انسان . در هنر بهزاد انسان نقش اصلی را ایفا می کند

ایاند، و می کوشد به واسطه خطوط پیرامونی پیکرها، او وسایل و شگردهای نو را می جوید تا انسان را در حال حرکت بنم. است

 .بهزاد مردم را در وضعیت زندگی روزمره شان نشان می دهد. سکنات و حرکات زنده، و تناسبات واقعی بدن انسان را برساند

 .ی غنی تر کردبهزاد تمهیدات ترکیب بندی چندبخشی را که تا آن زمان شکل گرفته بود، کمال بخشید و آنها را با تصویر ذهن

اما عظمت هنری او در آن بود که ترکیب بندی های بکری به وجود آوردکه حتی در زمان زندگی اش بی چون و چرا پذیرفته شد؛ و 

نقاشیهای . حماسی و تک چهره کارکرد -نیز روی تمامی گونه های تصویرسازی از قبیل رزمی، صحنه های زندگی معمول، تغزلی

، 4963روئین پاکباز، تهران .)وی در تابع کردن همه وسایل تصویری به جهت یک مقصود، حائز اهمیت استبهزاد از لحاظ مهارت 

34) 

 :آثار بهزاد را می توان به چهار گروه مستقل طبقه بندی کرد
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کل و جنبه نمایش رخدادها و وقایع تاریخی که بر مبنای روایات و گزارشات معاصرین وی بوده است، و هنرمند خود بر آنها ش -4

 .تخیلی بخشیده است

تصاویر نسخ مختلف به دو گروه، گروه اول دارای سیر و داستانی مشخص، امثال خمسه نظامی و غیره گروه دوم، مباحث و  -2

 نظیر نگاره های منطق الطیر بوستان سعدی. موضوعات عرفانی که فهم آن مستلزم درک عمیق مفاهیم آن موضوع دارد

 ترکیبیتصاویر دو برگی  -9

 پرتره ها -1

پیداست که بهزاد همواره از گرایشهای ادبی بهره مند می شده و این گرایشها به نحوی در آثار هنری او جلوه می یافته است و 

 .بخصوص با حضور سران طریقت نقشبندی چون عبدالرحمن جامی، از تصوف و عرفان بهره مند می شده

 مکتب هرات

 -333)مخصوصاً دوران حکومت طوالنی شاهرخ میرزا. نری خود را در عصر تیموری گذرانده استشهر هرات درخشان ترین دوره ه

هدایت درخشانترین . سالهای پر ارزشی از تاریخ فرهنگ این شهر را به وجود می آورد( 344 -339)و سلطان حسین بایقرا ( 332

هنری بایسنقر میرزا که با تاسیس کتابخانه بزرگ و ایجاد سالهای هنری خود را یکبار در دوران سلطنت شاهرخ میرزا و با محیط 

زمینه فعالیت بیش از چهل هنرمند از بزرگترین و زبردستترین نقاشان و خوشنویسان و صحافان و دیگر هنرمندان رشته های 

و به یمن ( 12، 4936دس دکتر اهر پارسای ق)مختلفی هنری، که بنابر قول علیشیر نوایی بایسنقر میرزا حامی هنر و هنرمندان بود

التفات وی خیل کثیری از ایشان خطاطان و نقاشان و خوانندگان بی بدیل گشتند، که در ظل حمایت کمتر حکمرانی چنان امری 

می « زمانه شگفت انگیز»و بار دیگر با فعالیتهای دوره حکومت سلطان حسین بایقرا و علیشیر نوایی که این عنصر را . ممکن بود

، و نقاشی چون کمال الدین (ق.ها 326 -314)شاعرانی بزرگ چون جامی و نوایی و خوشنویسی چون سلطانعلی مشهدی با -خواند

و شکل گرفت بوجود آمد، مخصوصاً دوره دوم که . که کار خالقه اش در تماس نزدیک با انسانگرایی جامی و نوایی بروز کرد -بهزاد

صورت مرکز ادبی و هنری درآمد و در آن آثار معماری پر ارزشی با طاقها و آنچنان پیشرفت کرد که ب. چهل سال طول کشید

 (13، 4963روئین پاکباز، . )گنبدهای مرتفع آراسته و با کاشیهای معرق بنا گردید

در نقاشیهای نخستین هرات، چیره دستی در پیکرنمایی ارتقاء می یابد، و طراحی از صحت بیشتر و پیدایش خطوط برخوردار می 

افزایش چیره دستی نقاشان، بغرنج شدن ساختار موزون ترکیب بندی را . د، و جایگزینی پیکرها مطمئن تر صورت می پذیردشو

ترکیب بندی، گونه گونی می یابد، در صحنه های کاراز  و شکار پر تحرک، و در مجالس بزم و میهمانی ساکن و . میسر می سازد

در نخستین . و موضوع نقاشی، از این پس ویژگی هنر تصویری سده های میانه خواهد بودآرام چنین پیوندی بین ریتم ترکیب بندی 

نقاشیهای هرات، تمامی خطوط مایه شاعرانه و پیدایش شگرفی کسب می کنند، رنگها پرمایه تر و خالص تر، و ریزه کاریهای ماهرانه 

 (13، 4963روئین پاکباز، . )معماری و منظره طبیعی، گیراتر می شوند

این دگرگونی بیشتر در زمینه . در این دوران نگارگری بیش از دیگر هنرها متحول گردید و به هویت هنری و ملی خود رسید

طبیعت سازی انجام گرفت تا در مورد نقش انسان، و توجه فراوان به طبیعت سازی به مرحله ای رسید که نقش انسان یعنی محور 

در این روند تحول منظره سازی، ابتدا عناصر عاریتی هنر چین کم کم . سازی قرار گرفتاصلی مجلس نقاشی، تحت الشعاع منظره 

 . طرد شدند یا آنچنان جذب شدند که به شیوه آرایشی هنر ایران درآمدند

 :مشخصات بارز سبک هرات عبارتند از

 .اختصاص قسمت بیشتری در صفحه برای مجلس نقاشی و کمپوزیسیونهای دو صفحه ای -4

 .ف عناصری از هنر چین و منسوخ طبیعت سازی سده هشتم و جایگزینی شیوه تزیینی ایرانیحذ -2

 .اختصاص سطح بیشتری به منظره و انسجام نقش انسان بصورت گروهی در آثار -9

تخاب جایگزینی زنگ طالیی به جای متن رنگین، و تصویر آسمان نیلگون پرستاره برای شب همراه با گسترش منظره سازی و ان -1

 .افق بلند

 .طرح جوی آب بشکل مارپیچی و انتخاب رنگ نقره ای برای آن -3

 .پوشش گیاهی با بوته های کوچک خار برای بیابان و گلهای منظم برای دشت و مرغزار از روی طبیعت -6
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 .توده ای از سنگهای رنگین و گرانبها با رنگهای زرد و بنفش و صورتی و خاکستری برای نقش کوهستان -3

نگارگران مکتب هرات با دقت گیاهان و گلها را مطالعه و مطابق ذوق خود و رعایت اصل تقارن و تضاد به ترسیم آنها با یک  -3

 .درخت پرشکوفه در کنار سرو همیشه بهار و جاودانی می پرداختند

 .البته هنرمندان مکتب هرات فصول دیگر سال را نیز در آثار خویش به نمایش گذرانده اند

چند اثر از او باقی مانده که . را کمال الدین بهزاد در نیمه دوم سده نهم هجری در نگارگری ایران مطرح کرد« بهار عارفان یا پائیز»

مشهورترین آنهابرگی است که در مرقع گلشن نگهداری می شود و موضوع نقاشی از بوستان سعدی و . پاییز را به خوبی القا می کند

درخت چنار تنومند با برگهای زرد و سرخ ( موتیف)نقش مایه . ه می کشند، شب سرد پاییز را تداعی می کنندحمله سگهایی که زوز

که در هرات در نیمه سده نهم متداول گردید و تا دوران صفوی ادامه یافت نیز از نوآوریهای کمال الدین بهزاد است که در آثار او و 

 (49، 4931دکتر نوشین دخت نفیسی، . )را به خود اختصاص داده است« ییزی بهزادچنار پا»شاگردانش به کرات نقش شده و نام 

 پیوند ناگسستنی

. از دوران باستان، که قدمت آن در وهم نگنجد، قریحه هنروری ایرانی در آثار بسیار نفیس، جمله در نوشته های ادبی، جلوه گر است

پیداست که . حصور بوده، بر آن داشته که در پیرامون خود، سراسر، زیبایی آفریندگویی، مبارزه بسیار کهن ایرانی با بیابانها، در آن م

از بیابان خشک جز دهشت برنخیزد و برعکس، گیاهان و جانوران جوش و خروش در طبیعت پدید میآورند که تحسین و ستایش 

ادبیات ایران خالی از جلوه های قدرت روح  عرصه. برمی انگیزد و این هر دو، دهشت و ستایش، همواره در آثار شاعران منعکس است

جان دادن به طبیعت و تشبیه آن به انسان، تحلیل وضعموجود است در مجاورت یکدیگر، برگزیدن . و ذهن آفرینندگان آن نیست

ه طبیعت، قرنیه کاملی از روش تفکر شاعر ایرانی را نسبت ب. استعارات به اقتضای روحیه بشری از ویژگیهای شاعران ایرانی است

 .بیش از هر چیز دیگر، در نقاشی ایرانی می توان یافت

از آنجا که هنرهای تجسمی نیز از مظاهر هنری ایران بعد از اسالم است و ارزش آنها کمتر از فتوحات ادبی نیست، می توان چنین 

 (423، 4934دکتر عیسی شهابی، . )تاستنباط کرد که این دو در ایران پیش از اسالم نیز پیوند ناگسستنی با یکدیگر داشته اس

نیاز، ضرورت، و زمان است و بر دو محور عمود بر هم زیبایی و اخالق دور می زند، طبعاً ماهیت : خاستگاه همه هنرها در سه مقوله

حرکت، خط،  همه هنرها یکی است اال اینکه با تغییر ماده مورد استفاده هنرمند، هنرها تغییر شکل می کند و با استفاده از رنگ،

 .سایه روشن و زبان، هنرهایی چون خوشنویسی، نگارگری، تئاتر، حجم و شعر، سخنوری و موسیقی به وجود می آید

در مساحت ادبیات، شاعر با استفاده از چشمه های خیالی یعنی ایهام، تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه را از درون خود را بیان می کند 

نگارگر نیز دقیقاً همین گونه است و . را رنگ و شکل می دهد و با قافیه احساس شنونده را برمی انگیزد و با وزن و آهنگ، سخن خود

لیکن در اینجا به جای زبان از مواد، . با استفاده از همان چشمه های خیالی آنچه را که می خواهد به روی صفحه کاغذ می آورد

مجاز نیز همچنین است، یک پیاله وقتی که در شعر قار می گیرد معنی می و  کنایه و. استفاده می کند... خط، رنگ و سایه روشن

یک نقاش نیز همین کار را نجام می دهد، با قرار دادن قرینه ها پیاله ای را به معنای شراب و با رمز بی خودی و . شراب میدهد

از همین . ست و با یک آب و خاک سرشته اندساقی به عنوان اسطوره فرایزدی، گویی خمیر مایه نگارگری و شاعری هر دو یکی ا

 :که شاعر هنرمند و حکیم چون نظامی گنجه ای دقیقا به چنین معنایی توجه دارد و خود را نقاش می داند روست

 رطب افشان نخل این سخنم من که نقاش نیشکر قلمم

ادبی بین شعر و نگارگری است این پیوندهاست  بعد اشاره می کند کلک من از کشتزار هنر به عطارد پر رسانیده است و این پیوند

 (41، 4936دکتر بهروز ثروتیان، . )که در شکلهای خیال، در نگارگری و در شعر کافی است که نقاش بداند چه می کند

دبی نقاش ازمضامین ا. از ویژگی های اساسی نقاشی ایران در سده های پس از استقرار اسالم، پیوستگی اش با ادبیات فارسی است

اما کار . مایه می گیرد؛ اشخاص و صحنه های داستانها را می نمایاند؛ و سخن شاعر یا نویسنده را به زبان خط و رنگ مجسم می کند

 . در معنای متعارف آنست( ایلوستراسیون)او بیشتر از مصدر سازی 

سخنور مسلمان هر دو بر اساس بینشی یگانه و  ادبیات فارسی و هنر ایرانی پیوند درونی و همخوانی ذاتی داشته اند، زیرا هنرور

هدفشان دست . آنان از خالل زیبایی های این جهان، به عالم ملکوتی نظر داشتند. ذهنیتی مشابه دست به آفرینش می زده اند

 . در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین بود. یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بود
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صور خیال در شعر . هنری نه فقط از لحاظ بینشی بلکه از لحاظ زیبایی شناسی نیز با یکدگیر ارتباط تنگاتنگ دارند این دو آفرینش

نظیر همان توصیف های نابی را که سخنواران از عناصر طبیعت، اشیاء و انسان ارائه می . فارسی و نقاشی ایران بر هم منطبق اند

شاعر شب را به الژورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ماه، قد . فتدهند، درکار نقاشان هم می توان بازیا

. رابه سرو، لب را به غنچه گل و جز اینها تشبیه می کند؛ و نقاش نیز می کوشد معادل تجسمی این زبان استعاری را بیابد و بکار برد

نقاشان حتی . راردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورندنقاشان به تدریج فهرستی از تصویرهای ق ،بدین منوال

 "مالزمت"در کنار هم می نشانند؛ از  "عاشق و معشوق"در تبیین اصول فنی کارشان تحت تاثیر ادبیات هستند؛ آنها رنگها را چون 

رسی، تقارن گفتار و حرکت آدمهای داستان، و به مهمتر آنکه، وزن و قافیه شعر فا. طرح سخن می گویند و نظیر اینها "نازکی"و 

بی شک می توان از . طور کلی قواعد و قوانینی که در انشاء ادبی ملحوظ بوده، معادل هایی را درترکیب بنی نقاشی نشان می دهند

 (42، 4963روئین پاکباز، . )از یک تشابه ساختاری بین شعر و نقاشی سخن به میان آورد

 . عران ونقاشان، ما را به شناخت ویژگی دیگر این هنر راهنمایی می کندتوج به همبستگی شا

در آن روزگار به . نگارگری ایرانی درعرصه هنرکتاب آرایی رشد کرده، و از این رو با نگارشگری پیوند بی واسطه داشته است

پس این وظیفه را بر عهده نقاش می منظورانتشار آثار منظوم و منثور سخنوران بزرگ، متون را با خط خوش می نگاشتند، و س

رویین پاکباز، )گذاشتند که بنابر انتخاب خود و یا طبق سنت معمول، بخشهایی از متن را به تصویر درآورد و بر کتاب بیافزاید 

4963 ،41) 

*** 

 همگامی بهزاد با ادبیات

 نظامی گنجوی

و با استفاده به سنگ قبر در چهار رمضان . ن گشوده استهجری در شهر گنجه دیده به جها 393الیاس بن یوسف نظامی در سال 

داستناهای نظامی مرکب از پنج منظومه مجزا از یکدیگر است که فقط نسلهای . هجری در شهر گنجه وفات نموده است 613سال 

 . بعدی آن رابه صورت مجموعه در یک جلد، به نام خمسه، گرد آورده اند

فلسفی از نوع حدیقه  –هجری، منظومه ای اخالقی  363ستین اثر وی مخزن االسرار، در سال نخ. هر داستان وزنی خاص خود دارد

 .سنایی به وجود آورده که شامل ابداعات شعری متنابهی است

هجری نگارش یافته، بیان سعادت و ناکامی یک زن جوان است که کسی جز آفاق  333داستان دوم، خسرو و شیرین که به سال 

ذکراین نکته ضروری است که نظامی بعد از فوت آفاق در همه داستانها با . نیست و در اینجا شیرین نام گرفته( یهمسر اول نظام)

این کتاب داستانی از عشق و ناکامی شهزاده خانمی در دوران دوشیزگی و همسری است که، . لحنی شورانگیز روی سخن با او دارد

هجری سروده شده، 331لیلی و مجنون، که به سال . و زیبایی، همپایه آن نیستدر ادبیات فارسی، هیچ اثر دیگری، در لطافت 

 . مربوط به منطقه دیگری است

داستان دلدادگی دو عرب ازفرزندان بادیه است که نابخردی والدین تلخترین سرنوشت را برای آنها به بار می آورد و درحقیقت، 

ر ادبیات بابل دیده می شود با این تفاوت که داستان، درآنجا، پایانی خوش مضمون عامیانه بسیار کهنه ای است که پیشینه آن د

به وصف دوران کودکی و تربیت و اعمال یک فرمانروای ایده آل، یعنی بهرام گورساسای، می پردازد ( هجری 393)هفت پیکر . دارد

وع جنبه های هنری و صحنه های آن، میان ابداعات این اثر، به علت تن. که روایات عامیانه اورا به صورت کمال مطلوب درآورده است

هنری نظامی مقام اول را دارد؛ ولی، از نظر مسائل اجتماعی، محتوی مطالب آخرین داستانش اسکندرنامه است که پیش از آن در 

ابهت بیشتری به  شرفنامه و اقبال نامه که درآنها تصویر اسکند مدام با. کتاب اخیر شامل دو بخش است. این اثر ذکر شده است

 .عنوان جهان گشا، فیلسوف و پیامبرنمایان است

وجوه ممتاز نظامی آوردن معانی بلند و داشتن نیروی تخیل قوی، احساسات فزون از حددینی، شیوه بیان دقیق، چیره دستی در فن 

 .داستانسرایی، انتخاب وطرح موضوعات، تعمق فلسفی و تفاهم اجتماعی است
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جان دادن به طبیعت و تشبیه آن به انسان، تعلیل : صفت بارز یافته که وصف طبیعت در اطراف آن دور می زنددر مورد نظامی سه 

دکتر عیسی . )در آثار نظامی، وضع چنین است. وضع موجودات در مجاور یکدیگر، برگزیدن استعارات به اقتضای روحیه بشری

 (233، 4934شهابی، 

 :ر نظامیموضوعات مورد استفاده بهزاد از آثا

سلطان سنجر و پیرزن، خلیفه هارون الرشید در گرمابه، خسرو د مقابل پدر خویش، هرمز شاه، جانسپاری فرهاد، به قتل رسیدن 

خسرو، ساخت بنای قصر خورنق، کشتن اژدها توسط بهرام، دید زدن استاد، آب تنی دوشیزگان را، اسکندر و هفت مرد حکیم، 

اندن هیوالی دریا، اسکند و مردزاهد، ضیافت شاهانه، مشاهده شیرین، تصویر خسرو را، خسرو در کوبیدن اسکندر طبل را، جهت ر

عبادهلل . )قصر شیرین، مجنون در کعبه، نزاع بین قبایل، مجنون به همراه حیوانات در بیابان، ماهان و دیوها، نبرد اسکندر و دارا

 (43، 4934بهاری، 

 سعدی

بن مصلح سعدی شیرازی از زمره فریباترین و بی همتارتین چهره های ادبی است که فساحت ( الدین)شیخ ابو اعبداهلل مشرف 

هجری در خانواده ای اهل علم و ادب دیده به جهان  641-43شاعر بین سالهای . میدان تاثیرشان، از هر لحاظ، قابل توجه است

. یش را ابتدا در شیراز و سپس در نظامیه بغداد گذراندسعدی تحصیالت خو. پسربچه ای دوازده ساله بود که پدرش درگذشت. گشود

دومین کتاب معروف ( 636)هجری، بوستان را به نام حکمران سلغوری آنجا، ابوبکربن سعدبن زنگی، ویک سال بعد  631-3در سال 

سی است که شاعر به نامش این همان ک. اثر اخیر با به شاهزاده سعد بن ابی بکر بن سعد تقدیم داشت. خود، گلستان را تالیف کرد

 . ، در خانقاه خود درگذشت که از آن پس به آرامگاه ابدی اش تبدیل شد634ذی الحجه  23سعدی در . تخلص کرد

مند نیست، جز اینکه از آنها برای زندگی عملی  وی به تفکران عارفانه انتزاعی زیاد عالقه. فعالیت ادبی سعدی چندین جانبه است

بوستان وی بیشتر یک هدف نظری را تعقیب می کند و حال آنکه گلستان . قی و در آموزندگی استفاده کندیعنی در مباحث اخال

گلستان آینه اوضاع اجتماعی آن زمان با توجه به تمام محاسن و معایب . تقریبا فقط شامل حکایاتی است که جنبه آموزندگی دارد

 .ا امروز هم نقل محافل و چاشنی مذاکرات جدی استاستشهاد مداوم عمومی به گلستان ت. افراد ایرانی است

بوستان به علت اینکه هدف معینی را مطابق ذوق و فهم افراد تعقیب می کند باکتابهای اندرزی و اخالقی سده ششم هجری فرق  

 .دارد و به قابوسنامه بیشتر نزدیک است

بسیار طبیعی می نماید نهایت ظرافت طبع در آن به کار مالحت خاص گفتار سعدی من جمله در سادگی آن است که، در عین آنکه 

 . رفته است

آوای طبیعت احساسات شدیدی در وی بر می . مضامین اجتماعی و اخالقی و اندرزی آثارش در خور توجه کامل و دقیق است

 (934، 4934دکتر عیسی شهابی، . )انگیزد

 :موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار سعدی

 بوستان -4

د گدا در مسجد، یک مباحثه در محضر قاضی، اغوا یوسف توسط زلیخا، جشن و ضیافت در دربار سلطان حسین میرزا، پادشاه دارا مر

 .و شبان، مرد جوان در میان سالخوردگان

 .گلستان -2

فری که حمله سگها به سوی یک شاعر، کشتی گیران در محضر پادشاه، سعدی در مسجد کاشمر، سعدی و جوان کاشغری، مسا

 (6، 4934عباداهلل بهاری، . )شترش فرار کرده است

 عطار

. هجری درنزدیکی نیشابور، چشم به جان گشود 391یا به روایتی  349فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم عطار به سال 

کشورهای شرقی و غربی اسالم پس از آنکه هفده سال از عمر خود را در طوس و مشهد گذراندی، به مسافرت های دور و دراز در

 . پس از بازگشت به نیشابور، دارو فروش شد و همراه آن فعالیت شدیدی در زمینه پزشکی پرداخت. پرداخت

 .هجری ذکر نمانده اند336هجری و همچنین درماه تاریخی  643و یا احتماالً  623تاریخ شهادت وی به روایتی 
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در آثار عطار می توان یک . بیت و یک کتاب منثور است 13111همین تعداد خود شامل  از آثار وی اصالت دوازده اثر محرزاست که

می توان در کلیات عطار سه دوره متفاوت . سیر تکاملی تیموری را به وضوح مشاهده کرد که درمورد شاعران شرقی امری نادر است

در . کلیه صناعات ادبی مسلط است، درردیف هم قرار دارد دوره اول، عرفان با هنر داستانسرایی، که ازهر لحاظ بر: را تشخیص دارد

دردوره . های وحدت وجودی ساختمان آثار و اصوالً توجه به جنبه های ادبی را تحت الشعاع قرار می دهد دوره دوم، مستی از اندیشه

 . است( ع)دستخوش پرگویی و مبالغه در ستایش عرفانی حضرت علی "سالخورده"سوم، شاعر 

عطار سعدی و حافظ و موالنا را متاثر . نهای عطار، همیشه طرز درج داستان در داستان بیش از هر ترتیب دیگری وجود دارددر داستا

 (291، 4934یان، ریپکا و دیگران، . )ساخته است

 :موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار عطار

 منطق الطیر -4

ا داشت، سوگواری فرزندان در تشیع جنازه پدرشان، غرق شدن مردریش دار، شیخ مالقات شاه با مرد تهیدستی که ادعا عالقه به او ر

 (93، 4934عباداهلل بهاری، . )مهنا و روستایی پیر

 امیرخسرو دهلوی

یکی از شاعران مهم هند و ( هجری در دهلی 323هجری درپتیالی، وفات  634: تولد))یمین الدین ابوالحسن امیرخسرو دهلوی 

ت این شاعر هندی در ادبیات فارسی مرهون داستانهای رمانتیک الهام بخش و مخصوصاً خمسه اوست که، چنان اهمی. ایران است

که از عناوین هر یک از داستانها نمایان است، همه مضامین آنها با تغییراتی که کمابیش در جریان داستانها و انگیزه سازی و وسیله 

 . بیان داده شده از نظامی اقتباس گشته است

و همچنین داستانهای کوتاه منظوم ( که شاعر در آن چند داستان هندی هم گنجانده است،)از آثار وی می توان از به هشت بهشت 

 (961، 4934دکتر عیسی شهابی، . )که محل جمع طبع آزمایی های نوین و بسیار جالب اوست، اشاره کرد

 :موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار امیر خسرو دهلوی

اعدام در مقابل پادشاه و پیرمرد و صوفی از مثنوی مطلع االنوار، پذیرایی شیرین از خسرود در قصر خویش از مثنوی خسروو شیرین، 

جشن تولد مجنون و مالقات لیلی و مجنون در صحرا و دلداری نمودن مجنون توسط لیلی درصحرا از مثنوی لیلی و مجنون، صحنه 

عباداهلل بهاری، . )بوب پادشاه و زوج خوابیده در کنار هم در مقابل پادشاه از مثنوی هشت بهشتشکار سلطنتی و ربودن دختر مح

4934 ،23) 

 جامی

مناسبات . ، هم از فضایل انسانی و هم در شعر و شاعری، سرآمد قران است(هجری 333-343)موالنا نورالدین عبدالرحمن جامی 

مثنوی تحفه االحرار را به افتخار . ی وزیر بر استقالل شخصی اش خللی وارد نیاوردنزدیک بادر بار هرات و دوستی با علیشیر نوای

آثار وی به چند دسته تقسیم می . عبیداهلل احرار، پیشوای سلسله نقشبندیه، و سلسله الذهببه لحاظ ارادت به این سلسله انشاء نمود

: ث(. االحرار، لیلی و مجنون و خردنامه سکندری–تحفه )می هفت اورنگ با سه موضوع از خمسه نظا: دیوان غزلیات، ب: الف: شود

 ....مثنوی یوسف و زلیخای و مثنوی سالمان و ابسال و سبحه االبرار نفحات االنس و بهارستان یامرقعات و

 .بهارستان نظیره ای است استادانه، ولی متکلف بر گلستان و متضمن یک فصل فوق العاده خوب در تاریخ ادبیات

 .ن کالمش روانی وسادگی نسبی آن در برابر تصنعات و مغلق گویی های متداول سده نهم هجری استاز محاس

 :موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار جامی

 .از بهارستان

 امیرشاهی سبزواری

د که حتی شعر این شاعر چنان خوش آهنگ بو. از اعقاب سربه داران دمکرات منش است( هجری 333وفات )امیر شاهی سبزواری 

 (114، 4934دکتر عیسی شهابی، . )سلطان سلیم اول، پادشاه عثمانی، نیز از او اقتفا کرد

 :موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار امیرشاهی سبزواری
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 دیوان غزلیات امیرشاهی

 شرف الدین علی یزدی

ده و در تفت یزد باغ و مرزعهای داشته است، وی در فن از اکابر علما و فضال و ادبای عصر تیموری است، و در دربار تیموریان معزز بو

دراوقاتی که شاهزاده فاضل و ادب دوست ابراهیم سلطان بنشاهرخ بن امیر تیمور در فارس و . معما و حساب و علم اعداد تالیف دارد

خی در مقامات امیرتیمور بنویسد و شرف الدین غالباً در دربار او تردد می کرد و شاهزاده ازاو خواست تا تاری. اصفهان حکومت داشت

به پایان  323را که از کتب معروف فارسی است به اقتفای ظفرنامه نظام الدین شامی تالیف کرد، و در سنه  "ظفرنامه تیموری"او 

 .اتفاق افتاد 391و به قول صاحب روضاه الجنات در  333وفات شرف الدین علی در شهر یزد قصبه تفت سنه . آورد

 تیموریظفرنامه 

این کتاب به شیوه قدیم به تقلید نثرجهانگشای . ظفرنامه کتابی است بالنسبه بزرگ و یک مرتبه در کلکته به طبع رسیده است

 . جوینی نوشته شده است

 .و غیره "حبیب السیر"و  "روضه الصفا"ظفرنامه مرجع غالب تواریخی است که بعد از اودر ایران نوشته شد چون 

 (439، 4933محمدتقی ملک الشعرا بهار، . )و فتوحاتش است 343سالگی تا فوتش به سال  23گانی تیمور از سن ظفرنامه شرح زند

 :موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار شرف الدین علی یزدی

 .ظفرنامه -4

یورش عمر شیخ بر سپاه بار دادن تیمور، شاهزادگان تحت فرمانش را به نزد خویش، یورش پروهیاز سپاهیان تیمور به اورگانج، 

 (23، 4934عباداهلل بهاری، . )آنکاتورا، در تعقیب سپاه کیچیک، ساختن مسجد جامع در سمرقند، یورش تیمور به قلعه اسمیرنا

 امیر علی شیر نوانی

رویج علم و ادب مشهور امیرعلی شیرنوانی از امیران ترک و از مقربان دربار سلطان حسین بایقر اوهمه کاره او بود و درخیراتو مبراتو ت

است و خود نیز مردی شاعر و نویسنده است و خمسه نظامی را به ترکی جغتایی جواب گفته و دیوان غزلیات تالیفاتی هم به ترکی 

 . دارد

کی، در اشعار تر. نوائی که به حق باید او را اسر آمد شعرای زمان خود نامید زبانهای عربی و فارسی را هم مانند ترکی می دانست

 . را تخلص اختیار می کرد "فانی"و در اشعار فارسی  "نوائی"

. درنیمه دوم قرن پانزدهم میالدی رهبری مکتب هرات با نوائی بود، او حامی و مشوق ادبیات و موسیقی و هنرهای زیبا و تاریخ بود

سیقی شناسی مانند حسین واعظ، و نقاشی نوائی با شعرائی مانند جامی، هاتفی و بنائی و خطاطانی مانند سلطانعلی مشهدی، و مو

در شهر هرات اتفاق افتاد و درشمال مسجد جامع عیدگاه  316جمادی االخری سنه  44وفاتش در . مانند بهزاد تماس نزدیک داشت

 (33، 4963دکتر جواد هیئت، . )مدفون گردید

 :موضوعات مورداستفاده بهزاد ازآثار شیر نوائی

صحابه خویش و خواجه عبداهلل انصاری همراه پیروان خویش و خسرو انوشیروان همراه یک بانو وداع پیامبر به همراه ( ص)محمد

 .اندوهناک شیخ عراقی از مثنوی حیات االبرار یاحیرت االبرار

 (32، 4934عبادهلل بهاری، . )اسکندر و مرد گدا و مباحثه ای حکیمانه در یک باغ از مثنوی سدسکندری

 :گیرینتیجه

به لحاظ هم نوائی و همزیستی نگارگر . زاد در میان مفاخر ادبی، حضوری هم سو با شعر و شاعری و فضای مثالی داردحضور به

بدیل ترین ین مظهر آن یعنی مکتب هرات به بیایرانی با عرفان وادبیات ایرانی در فضای نگارگری نمود تجسمی یافته و در زیباتر

 . دیابصورت و فاخرترین شکل خود تجلی می

اسالمی ست که درگذر زیبایی های  -خیال در مکتب هرات و در شیوه کار کمال الدین بهزاد تجلی تجسمی از عرفان وادبیات ایرانی

تصویری که بهزاد از ادبیات ایرانی معرفی می کند دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق . مادی و تجسم فضای مثالی می رسد

مرو زیبایی با جهان معنی قرین می گردد، آنچه را که می توان تصریح کرد این است که این دو شکل و در هنر آنان قل. ازلی ست

صور خیال درشعر فارسی . آفرینش هنری نه فقط از لحاظ بینشی بلکه از لحاظ زیبایی شناسی نیز با یکیدگر ارتباط تنگاتنگ دارند
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بی شک می توان ازیک تشابه . صول فنی کارش تحت تاثیر ادبیات استنگارگر حتی در تبیین ا. و نقاشی ایران برهم منطبق اند

 . ساختاری بین شعر و نگارگری سخن به میان آورد

با این وجود آثار کمال الدین بهزاد از لحاظ زیبایی شناسی . بر این اساس است که نگارگری همراه باتحول سخنوری پیشرفت کرد

و ترکیب بندی و معنا می باشد که می توان در آنها بلندپروازی خیال و ژرفی احساس  آنچنان پر بار از تنوع و غنای رنگ و خط

 .نگارگر را به روشنی تشخیص داد؛ و به ویژه، می توان در این آثار بازتاب جهان بینی شاعران ایرانی را درک کرد

د و نقش مایه های تصویری خود را از فضای نگارگری ایرانی بازنمایی اثر خود را در درک فرهنگ و ادبیات ایرانی جستجو می کن

 . و نمایش خیال انگیز، شاعرانه و نمادین و معیارهایمعنوی و ادبی را بیان می کند. شاعران وام می گیرد

 :های اساسیویژگی

قدیم که شرح ظفرنامه کتابی تاریخی به شیوه . شرف الدین یزدی شاعری واقعه نگار و ادیبی صاحب قلم در حساب و علم اعداد -41

 .سالگی تا زمان مرگ 23زندگانی تیمور از 

 .امیرعلی شیرنوایی ادیب وشاعر و نویسنده و حامی و مشوق ادبیات و موسیقی و هنر نگارگری -44

 خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

 کاین همنقش عجب در گردش پرگار داشت

 منابع و ماخذ

                        4934فرهنگسرا یساولی،تهران:ناشر( وزش مینیاتور ایرانیراهنمای آم)اردشیر مجرد تاکستانی -4

                                   4962الدین بهزاد،فرهنگ وهنر،انتشارات هیرمند،تهران آریان قمر،کمال-2 

                             4936انتشارات آیدین،چاپ اول،تبریز ،گزیده مقاالت ویاداشت های نویسنده.اهر پارسای قدس-9

                   .        4934هنرجویان کالس نگارگری میراث فرهنگی تبریز، : بهزاد عباداهلل بهاری، ترجمه -1

دکتر عیسی شهابی، شرکت   انتشارات علمی و : تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه یان ریپکا و دیگران، ترجمه-3  

 .4934فرهنگی، چاپ دوم، تهران، 

 .4969محمدعلی خلیلی، اقبال، چاپ دوم، تهران، : تاریخ صنایع ایران، زکی محمدحسن، ترجمه-6

                                                                                    .                                          4933، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران،   (ملک الشعرا بهار)سبک شناسی، محمد تقی بهار -3

 4963انتشارات سروش،تهران،توفیق سبحانی:عالی افندی مصطفی، مناقب هنروران،ترجمه -3

 .4966گلستان هنر، قاضی احمدقمی، کتابخانه منوچهری، چاپ سوم، تهران، -41

، انجمن هنرهای تجسمی، چاپ اول، 4932شهریور  1مرداد تا  91بحثهای کنفرانس نگارگری ایران نگارگری ایرانی مجموعه -44

 .4939تهران، 

مرداد تایکم شهریور ماه  23اسالمی  -مجموعه سخنرانیهای دومین کنفرانس نگارگری ایرانی( شاهنامه نگاری)نگارگری ایرانی -42

 .4936، انجمن هنرهای تجسمی، چاپ اول، تهران، 4931

رویین پاکباز، انتشارات نگاه، : مقدم اشرفی، ترجمه. ، م(ازسدهششم تایازدهم هجری قمری)همگامی نقاشی با ادبیات درایران -49

                                                                         4963چاپ اول، تهران، 

 .                                                      4931مت،تهرانموزه داری انتشارات س،نفیسی نوشین دخت - 41-

 4934سیری در تاریخ زبان ولهجه های ترکی، نشر نو، تهران . هیئت جواد-43

 .، تهران(سابق)، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر 4936اردیبهشت  33هنر و مردم، شماره -46

 ، تهران(سابق)، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر 4939مرداد ماه  412هنر و مردم، شماره -43

 .                             ، تهران(سابق)، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر 4936آذر  432هنر و مردم، شماره -43

 :هاپی نوشت

 صور مثالی -3
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معنی تذکر یا به یادآوردن است؛ یعنی افالطون معتقد بود که یادگرفتن به . بحث صور مثالی در فلسفه با آراء افالطون آغاز می شود

در واقع او می گفت که وقتی انسان چیزی را می آموزد، در حقیقت معرفتی راکه پیش از تولد داشته، از ذهن خود اسختراج می 

نکه، در آراء ای. این تغییر نزدیک به بحثی است که بعدها کانت از آن به عنوان تصورات لدنی و مقوالت دوازده گانه آن نام برد. کند

آنگاه او بهره های ما را از مثل یا ایده با مثالی زیبا . منجر به نظریه مثل می شود. افالطون شناخت و معفرت امری ذاتی نفس است

را مثال می زند و جهان را به منزله آن غار می داند که جمعی در آن اسیرند و پشت به دهانه افالطون غاری. در جمهور بیان می کند

کسانی که با خود . این اسرا از بیرون غار خبری ندارند و آنچه می گذرد را نمی شناسند. داشته و دست و پایشان بسته است غار

اینان چون غیر سایه ها چیزی نمی . اشیائی دارند، از روبروی آنها عبور می کنند و آنها تنها سایه شان را بر دیواره غار می بینند

ازنظر افالطون برای کشف حقیقت باید نور آفتاب را دید، هر چند دیدن آن برای اسرای . ت تصویر می کنندبیننند، سایه ها را حقیق

غارسهل وآسان نباشد، زیرا که معرفت در شعله آتش غار حاصل نمی شود، ازنظر اوصور مثالی همان حقایق هستند که باید آنها را 

 :می گوید او اززبان سقراط چنین. در تابش آفتاب مشاهده کرد

اگر زندان غار رابا عالم دیدنی ها، و پرتو آتشی که به درون غار می تابد با نیروی خورشید تطبیق کنی، و بیرون شدن از غار و »

تماشای اشیاء گوناگون در روی زمین راسیر و صعود روح آدمی به عالم شناسایی بدانی، در این صورت عقیده مرا، که به شنیدنش 

به هر حال من برآنم که آنچه . خدا می داند که عقیده من با حقیقت مطابق است یا نه. داشتی، درست دریافته ایآن همه اشتیاق 

ولی آدمی همین که به . آدمی را در عالم شناختنی ها، ؛ در پایان کار و پس از تحمل رنج های بیکران در می یابد، ایده خوب است

ند که در همه جهان هر خوبی و زیبایی ناشی از اوست، در عالم دیدنی ما روشنائی و دیدار آن نایل شد ناچار تعیین حاصل می ک

خدای روشنائی را آفریده است، و در عام شناختنی ها خود او اصل نخستین وحکمران مطلق است، و حقیقت و خرد هر دو آثار او 

 «.هستند

نوعی آبی مرکب از آبی مخلوط با مقدار کمی قرمز  -2جورد منوسب به الجورد، برنگ، برنگ ال. تیره سیاه -2( اسم: )الژوده -9

 . است

 درآوردن جزیی از یک کل.( رامص) -9گرفتن  -2جداکردن، کندن .( مص م) -4.[ ع( ]ات: )انتزاع -1

 . ای در سمرقند در دوره تیموریان که در ظفرنامه، شرح زندگی تیمور آمده است قلعه: اسمیرنا -1

 :موتیف -3

های ساختاری و  بحث موتیف درنقد و تحلیل جنبه. از اصطالحات رایج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است موتیف یکی

از این رو، آگاهی از جنبه های معنایی و تعریف های موتیف برای پرداختن به . محتوایی آثار ادبی فواید و کارایی های بسیاری دارد

ه این ضرورت، دراین مقاله سعی شده است عالوه و بر معانی و تعریف های چندگانه با توجه ب. آثار و تحلیل آن ها ضروری است

 .موتیف، اصطالحات نزدیک به آن نیز مورد بحث قرار گیرد و نسبت و دایره کاربرد آن ها روشن شود

، خصلت تکرار شوندگی موتیف در نقاشی، هنرهای تجسمی و نمایشی و ادبیات به کار می رود و مهم ترین ویژگی آن در این هنرها

با . درادبیات نیز کم و پیش همین ویژگی ها در اجزا و عناصر ادبی، گوناگونی موتیف را شکل می دهند. و برانگیزندگی آن است

شامل موقعیت، واقعه، عقیده، تصویر، شخصیت نوعی، ویژگی )توانند کارکرد موتیف را داشته باشند  توجه به تنوع عناصری که می

 . شخصیت، مضمون مکرر استبارز یک 
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 بررسی واژة شب در اشعار حضرت حافظ
 علیرضا حسینی

 دبیات عربیزبان و ای ردکت 

 صدف درخشان

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی  

 چکیده

ی درونم را لحظه به لحظه پاسخ های مملو از بغض، شب معاشقۀ من و معبود آنگاه که نجواهاها، شب تراوش قلمشب اوج عظمت ناگفتنی

که اگر شب را از هر شاعری بگیریم، قطعا گیرد؛ به طوریشود و قلم در شب جان میبه عقیدة من زندگی شاعر از شب شروع می. گویدمی

تک تک اشعار بوی انگار . کنیمهای بارانی کاغذ به هرحال آثار هر شاعری را بررسی میایم چرا که شاعرست و شبانگار حیات را گرفته

ازین رو شب در . زندگی در شب را اگر از هر شاعری بگیریم، انگار مرده است. شونددهند؛ چرا که شاعران در شب شکفته میشبانه می

های معروفی است که با دوش ها، همان غزلترین غزلدر دیوان خواجۀ شیراز، زیباترین و ژرف. اشعار شاعران دنیای ژرف خودش را دارد

پژوهی ها حافظها مورد بررسی قرار گیرد روش تحقیق در واقع بر مبنای سالشود که درین مقاله هدف این است که این غزلشروع می

کند که های تاریخی که خواجه به آن اشاره میداستان. هایی که به شب و مفهوم شب پرداخته استآوری غزلنگارنده بوده است و جمع

واژة کلیدی شب . ه و در واقع شب در دیوان خواجه نماد یک موجود زنده است که به آن تشخص بخشیده استزمان وقوعشان شب بود

کار رفته و همین بسامد باالی این واژه نشان این دارد که حتماً در دیوان خواجه که بیش از هشتاد بار در دیوان به "رند"همانند واژة 

راحتی گذاشت است نباید به... های زیبای دوشز شب و حال و هوای زیبایش که ثمرش همان غزلکند اخواجه اندیشه در این واژه بیان می

 . ها دست یافتهای زیرین این غزلباید تأمل کرد تفکر کرد تا به الیه

 .شب، غزل، حافظ، دوش، تاریک، سیاه: هاکلیدواژه

 :مقدمه

حافظ بررسی کنیم به خاطر اهمیت شب و دنیای شب در دیوان خواجه آنچه که ما را بر آن داشت که در مورد واژه شب در اشعار 

ها  همان غزل هایی از خواجه است که با دوش شروع شده و این نشان از اهمیت شب در زندگی خواجه است که زیباترین غزل

صبر پنجمین مقام از . آمدهاست؛ اما دعوت به صبر و تاکید بر آن در همان غزل های خواجه که با دوش شروع می شود چندین بار 

توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، فنا، بعضی خوف و رجا و شکر را هم جز مقامات آورده اند و بعضی )گانه طریقت است مقامات هفت

و صبر همانا مقاومت در برابر شداید و مکارهی است که در زندگی عادی ( اینها را هم در همان مقامات هفتگانه مندرج می دانند

در این مقاله غزل های  معروف دوش حافظ بررسی شده که در تعدادی از این غزل ها احوال عرفانی و . سلوک عرفانی پیش می آید

تجارب روحانی حافظ است که دکتر معین  آنها را غزلیات عرشی حافظ نام نهاده اند؛ اما شب در دیوان خواجه شیراز جایگاه ویژه 

 :دیوان خواجه شروع می شود همان غزل اول که. ایی دارد

  "اال ا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها  "

 4/  33/ خطیب رهبر 

 که بیتی در این غزل داریم

 "شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل          کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها  "

/ خطیب رهبر                                                                                                                                             

4933  /4 

 حضرت حافظ  سرگشتگی و نگرانی از خطرهای راه و آفات سلوک را در شب جستجو می کند

 

 "از گوشه ای برون آی ای  کوکب هدایت           "در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

 491/  33/ خطیب رهبر                                                                                                                       
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 و به کرات سالک را به ترک خواب نوشین و درس و دعای سحری امر می کند

 م شبی کوش و گریه سحریمی صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند؟          به عذر نی

 641/  33/ خطیب رهبر 

 :تا جایی که وصال را در مناظرات شبانه خویش جستجو می کند

 که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده          “وصال دولت بیدار ترسمت ندهند 

 332/  33/ خطیب رهبر 

 :و در جای دیگر می فرمایند

 ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که در مانی          ”دریغا عیش شبگیری که خواب سحر بگذشت

 131/  33/ خطیب رهبر 

های شاعر است و به ما گوشزد می کند و نکته مهم اینکه  همیشه شهود اقتدار دعای شب و حصول گنج سعادت در شب زنده داری

 :که دعای شب را پاس بداریم

 ”عای شب و ورد سحری بوداز یمن د          ”هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

 231/  33/ خطیب رهبر  

 ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید          ”مرو بخواب که حافظ به بارگاه قبول

 923/  33/ خطیب رهبر 

و حتی شاعر به داستان هایی اشاره می کند که وقوع آنها در شب است که اشاره دارد به داستان گم شدن موسی و همسرش صفورا 

 :ادی طور در شبی سرد و ظلمانی که راه را گم کردند و به طلب آتش برای گرم شدن  راه یافتن سرگردان بودنددر و

 چاره تیره شب وادی ایمن چه کنم؟          “مددی گر به چراغی نکند آتش طور 

 163/  33/ خطیب رهبر 

پی برد  که فروزش آن از نور بوده است نه از نار و  که موسی در دامنه کوهی دید که درختی فروزان است و پس از مدتی تماشا

تجلی الهی آن را برافروخته است و ندایی از سوی درخت برآمد که همانا من پروردگار جهانیانم و این چنین موسی به پیامبری 

 :مبعوث شد

 شب تار است و ره وادی ایمن در پیش          آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟

  23/  33/ خطیب رهبر                                                                                                                    

 :خواهد که خبری از معشوق بیاوردو گفتگوی عاشقانه حضرت حافظ در شب که از باد صبا می

 

 صد عربده با باد صبا نیست شب نیست که          از بهر خدا زلف مپیرای که ما را

 36/  33/ خطیب رهبر 

 گفتا غلطی بگذز زین فکرت سودایی          دیشب گله زلفش با باد همی کردم

 633/  33/ خطیب رهبر 

 دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد          من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد

 493/  33/ خطیب رهبر 

و جریان سیال  واجه شیراز برای خود دنیای زیبایی دارد که گویی انگار اشعار در شب متولد می شوندو در واقع شب در اشعار خ

ذهن شاعر در شب متبلور می شود و عشق را که خواجه شیراز برایش جایگاه ویژه ایی قایل است تا جایی که معادل ان جان را قرار 

 :دور اول باید جان خود را وسط بگذاری می دهد که می گوید اگر در وادی عشق قدم گذاشتی همان

 عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد          اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند

 213/  33/ خطیب رهبر  

 :و در شاه بیتی می فرماید
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 برو نمرده به فتوای من نماز کنید          هر آن کسی که درین حلقه نیست زنده به عشق

 991/  33/ خطیب رهبر 

 : که اگر کسی عشق را نمی شناسد برو نماز میت  را واجب اعالم می کند و ان را نجات دهنده می داند

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما          هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 43/  33/ خطیب رهبر 

 :و برای عشق چنان ارزش واالیی قایل است چنان که می فرمایند

 که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم          فانی و باقی فدای شاهد و ساقی جهان

 931/  33/ خطیب رهبر 

خواجه شیراز عشق را که چنین جایگاه واالیی برایش قایل است نجواها و نداهای عشق را در شب زمزمه می کند و این جاست که  

 :اب را برای سوژه های بکر خود می گذاردسر درون خود را برای شب می گذارد و قطعا که زمان ن

 فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست          ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند

 99/  33/ خطیب رهبر 

 :و در جای دیگر می فرمایند

 با کافران چه کارت گر بت نمی  پرستی          دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

 334/  33/ خطیب رهبر 

 سر خوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود          در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن

 231/  33/ خطیب رهبر 

 
 یارب این تاثیر دولت در  کدامین کوکبست          آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشبست

 13/  33/ خطیب رهبر 

 اجه که با دوش شروع می شود که در واقع آنها هم در شب اتفاق افتاده استمی توان گفت از زیباترین و عمیق ترین غزل های خو

 و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند          دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند          باده از جام تجلی صفاتم دادند

 شب قدر که این تازه براتم دادندچه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی          آن 

 216/  33/ خطیب رهبر 

خواجه در شبی که متمایل به سحر است از اندوه رها می شود و در تاریکی شب آب زندگی جاودانه و عشق را می نوشد و باز هم 

 .معرفت را می نوشدشاعر زمان نوشیدن عشق را در شب لحاظ می کند با تابش نور حق از بند خود پرستی آزاد می شودو باده 

 :در جای دیگر می فرمایند

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند          دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند 

 213/  33/ خطیب رهبر                                                                                                                           

که باز هم در یکی دیگر از غزل های زیبای خود اشاره دارد که دیشب در رویای راستین دیده است که فرشتگان در میکده معرفت  

 .گل وجود آدم پدر بشر را در آنجا با باده محبت در آمیختند و در قالب آفرینش ریختند .را کوبیدند

 صنعان که آن هم با دوش شروع می شودو یا در غزلی دیگر که اشاره دارد به داستان شیخ 

 چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما؟          دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

 43/  33/ خطیب رهبر 

 من نیز دل به باد دهم چر چه باد باد          دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد

 م برق المع و هر بامداد بادکارم بدان رسید که هم راز خود کنم          هر شا

 493/  33/ خطیب رهبر 
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باز هم گفتگوی شاعر با باد در شب است که دیشب باد از مجبوب سفر کرده خبری آورد من هم به مژدگانی این خبر دلم را به باد 

ا دمساز خود می سپردم هر چه پیش آید خوش آید کارم به جایی رسید که هر شب  شرار آتش سوزان سینه و هر صبح آه سرد ر

در واقع سوز و گداز فراق شاعر در شب است امید او در شب است گفتگوی او با باد صبا و امید به خبر دار شدن از حال . کنم

 :معشوق در شب است و بی مناسبت نیست که زیباترین غزل های خواجه با دوش شروع می شود و آنجا که می فرمایند

 تا دل شب سخن از سلسسله موی تو بود           وددوش در حلقه ما قصه گیسوی تو ب

 233/  33/ خطیب رهبر 

 تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود           دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود

 236/  33/ خطیب رهبر 

 

 دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش          و ز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش

 933/  33/  خطیب رهبر

 دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم          لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم

 129/  33/ خطیب رهبر 

حتی گریه هایی که شاعر در فراق یار خود سر می دهد در شب است و انگار که لذت وصال و زهر فراق همه را در شب تجربه کرده 

 :شیراز است، برای اشک ها و لبخندها و ثبت لحظات نابشو فی الواقع شب زمان کلیدی برای خواجه 

 نماز شام غریبان چو گریه آغازم          به مویه های غریبانه قصه پردازم 

 132/  33/ خطیب رهبر 

 :و یا در جای دیگر می فرمایند

 دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم          نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم

 تو تا وقت صبحدم          بر کارگاه دیده بی خواب می زدم نقش خیال روی 

  192/  33/ خطیب رهبر  

 :و در جای دیگر می گوید

 کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم؟ :گفت          دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم 

 131/  33/ خطیب رهبر 

بیرون کند و یار به او می گوید کو زنجیر تا این دیوانه عشق را بر پای نهم حتی در شب دل را مالمت می کند تا سودای یار را از سر 

 :و او را به راه آورم تا خیال محال نکند و حتی دعاهای شبانه اش و درمان درد هجران و طلب کمک خواستن از معبود

 ما شبی دست بر آریم و دعایی بکنیم           غم هجران ترا چاره ز جایی بکنیم

 341/  33/ هبر خطیب ر

 :و غزل دیگر که با دوش آغاز می شود

 دوش رفتم به در میکده خواب آلوده           خرقه  تر، دامن و سجاده شراب آلوده

 331/  33/ خطیب رهبر  

و باز هم تلمیحی ظریف  از داستان شیخ صنعان است که شب خواب آلوده به در میکده می رود در حالی که سجاده اش به می 

 :غشته بودهآ

 به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید          که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

 4/  33/ خطیب رهبر 

 :و حتی رویاهای شبانه خود را شیرین می پندارد و اینکه این رویاهای شبانه خط بطالنی ست برای ایام فراق

 کز عکس روی او شب هجران سر آمدی  دیدم به خواب دوش که ماهی بر آمدی        

 تعبیر رفت و یار سفر کرده می رسد          ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی
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 333/  33/ خطیب رهبر 

 :و در بیت زیبایی در همین غزل می فرمایند

 کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم          مظلومی ار شبی به در داور آمدی

 همان 

 گل گفت و خوش نشانی داد          که تاب من به جهان طره فالنی داد بنفشه دوش به

 432/  33/ خطیب رهبر 

 بکند لعل لبش چاره من ؟          هاتف غیب ندا داد که آری بکند :دوش گفتم

 231/  33/ خطیب رهبر 

پاسبان موکل و محتسب تو فرصت  که اگر عاشقی ستمدیده یک شب به دادخواهی به درگاه خداوند عادل دست دعا بر می داشت

 :این همه ستم نمی یافت و در آخر با یکی از زیباترین غزل های خواجه شیراز کالم را به پایان می رسانیم

 باز کنید          شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید     یار   زلف   از  گره  معاشران 

 ان یکاد بخوانید و در فراز کنیدحضور خلوت انس است و دوستان جمعند          و 

 991/ 33/ خطیب رهبر 

 :گیرینتیجه

نتیجه تحقیق این است که غزل های شبانه حضرت حافظ و هم چنین غزل های کلیدی دوش را که چندین بار در دیوان خواجه 

یابیم نه ان مفهوم سهل الوصول آمده با نگاه عمیق تری مورد بررسی قرار دهیم تا پیام محوری غزل که هدف خواجه شیراز بوده در

 .شودواقع از الیه اول غزل دریافت می غزل که در

باید واژه های کلیدی دیوان خواجه را عمیق تر بررسی کرد تا با اندیشه های مستتر در آن واژه آشنا شد و با آن فقط مثل یک واژه 

یان یافتن شب و سیاهی بشارت  سحر می دهد  که پایان تمام حافظ با پا. برخورد نکرد بلکه با یاخته یاخته فیزیک آن زندگی کرد

غصه ها و رنج هاست و از آن به سحری مبارک یاد می کند در واقع این نوید را می دهد که بهرحال سیاهی ها و غصه ها به پایان 

 داند رسد و همیشه ما را به صبر دعوت می کند و ثمره آن را شیرین میمی

 ز سخنم می ریزد          اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادنداین همه شهد و شکر ک

 216/  33/ خطیب رهبر  

 و اینکه روزگار جور و ستم تمام می شود اما باید صبر کرد

 هاتف آن روز به من مژده این دولت داد           که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

 همان 

 :ند اما همیشه پیام محوری اشعارش دعوت به صبر استاگرچه که صبر را کاری بس دشوار می بی

 گویند سنگ لعل شود در مقام صبر          آری شود ولیک به خون جگر شود

 916/  33/ خطیب رهبر 

 :منابع

 ،حافظ به گفته حافظ، نگاه4933محمد،  ،استعالمی

 تهران ،سخن ،، گمشده لب دریا4932تقی،  ،پور نامداریان

 تهران ،صفی علیشاه ،به کوشش خلیل خطیب رهبر،4933 ،الدین محمد، دیوان حافظ شیرازی، شمس

 خوارزمی ،،دیوان به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، تهران4962حافظ، شمس الدین محمد، 

 انتشارات اساطیر ،،دیوان حافظ به کوشش عالمه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی4934حافظ، شمس الدین محمد، 

 نشر قطره ،، حافظ حافظه ماست4932بهاالدین، خرمشاهی،

 تهران  ،حافظ نامه ،4933بهاالدین،  ،خرمشاهی

 درباره زندگی و اندیشه حافظ، انتشارات سخن،از کوچه رندان ،4933،زرین کوب،ع
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 تهران ،آگاه،صور خیال در شعر فارسی،4931 ،شفیعی کدکنی، محمد رضا

 تهران ،افظ، معین مرکز تحقیقات زبان و ادب فارسی، ز شعر دلکش ح4933مرتضایی، سید جواد، 
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 نگاهی به حقوق شهروندی در ادبیّات فارسی
 احمد حسینی کازرونی دکتر سید

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

 مهدی فتحی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ت و زبان فارسیای ادبیدانشجوی دکتر

 چکیده

زبان و ادبیات فارسی محمل انتقال علوم مختلف است، این رشته که به دلیلِ رویکرد جامعۀ دانشگاهی به عنوان یک رشتۀ تخصصی 

ای حاوی علوم و مفاهیمی  رشته مطرح و بیشتر نمادی از شعر و حماسه شده است در بسیاری از آثار خود، به عنوان دانشی میان

های  حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوپدیدی است که در کرسی. انی تعریف و مستقل شده استیک ذیلِ عنو است که امروزه هر

توان گفت بسیاری از این شقوق در  اما می. های فراوان شده است علمی به صورت ویژه مود توجه قرار گرفته و دارای شقوق و زمینه

. کند های ایرانی به اثبات این امر کمک می ترِ انتقالِ تجارب و اندیشهایران مورد توجه بوده است و بررسی ادبیات فارسی به عنوان بس

 .این مقاله با این نگاه در پی بررسی حقوق شهروندی در ادبیات فارسی برآمده است

 .شهروند، حقوق، تکلیف، حکمرانی، ادبیات فارسی، رعیّت، حقوق شهروندی :ها کلیدواژه

 :مقدمه .4

جتماعی است، به عبارت دیگر در زندگی شخصی، حقوق شهروندی معنای چندانی ندارد بلکه زائیدة زندگی ا« حقوق شهروندی»

هنگامی معنی ..( .نظیر آزادی اندیشه، حق اظهارنظر و)حتّی آن بخش از حقوق شهروندی که جزء حقوق و مطالبات فردی است 

به همین دلیل است که این حقوق در زندگی شهری و . گیرند یابد که افراد در کنش و واکنش با هم و نهایتا با حکومت قرار می می

 .یابد شهرنشینی که از مظاهر زندگی اجتماعی است بروز و ظهور بیشتری می

شهروندان عموماً با سالیق . شود به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می« شهرنشینی»در عصر حاضر،  

از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و . پردازند ری به فعالیت میهای مختلف در جامعه شه و انگیزه

در که، در صورت عدم وجود نظم راچ ؛ای درآید تحت نظم و قاعده دبای و این روابط اجتماعی می استهای مختلف جامعه  گروه

لذا  .موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شدجامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این 

 .اند با تعیین و تدوین مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته  ها و نهادهای عمومی دولت

 (پایگاه اطالع رسانی شهرداری تهران، ذیل تعریف کلیات حقوق شهری و شهروندی)

 تعاریف .1

 شهروند 4/1

ترجمه فارسی « شهروند» .اند اطالق شده است است که در چند سال اخیر به کسانی که در شهر ساکن شده مفهومی « شهروند»

citizen رعیت»به جای این واژه از کلمه  در ایران تا قبل از مشروطیت. این کلمه در ادبیات حقوقی ما سابقۀ زیادی ندارد. است »

 (3، 4933پور،  رضایی). شد استفاده می
 (31: 4931گلستان سعدی، )« برآورند غالمانِ او، درخت از بیخلِ رعیّت، ملک خورد سیبی        اگر ز ما»

این واژة ملهم از حقوق یونان باستان . گردد سال اخیر باز می 431تا  100 واژه شهروند لفظی نسبتاً جدید است که قدمت آن به

یعنی در یونان باستان دو نوع یا طبقه از . رفته و دارای دو درجه نیز بوده است میاست که در مورد افراد ساکن یونان به کار 

یکی شهروند درجه یک که به ساکنان اصلی یونان و دیگری شهروند درجه دو که به بردگان و افراد . اند شهروندان وجود داشته

در کشورهای مختلف تقریبا و مشابه است و به کسی  امروزه معنی واژة شهروند. شده است اند اطالق می دیگری که یونانی نبوده

 .شود که در شهری ساکن و به واسطۀ این سکونت دارای حقوق و وظایفی است اطالق می

موجود در « وندِ»و نیز آمده که « اهل یک شهر یا یک کشور :شهروند» :گونه تعریف شده است در فرهنگ لغت دهخدا، شهروند این

بوده به معنای کسی که به شهری بند است؛ در  اثر گذشت زمان این « شهربند»بوده و در واقع این واژه  «بند»این واژ در گذشته 
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موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند مانند حقوق « ی»شود که  تبدیل شده است و نیز گفته می« وند»بند به 

: 4933پور،  رضایی) «ساکن یک شهر» :واژه شهروند نوشته شدهدر فرهنگ سخن نیز در تعریف ....شهروندی، وظایف شهروندی و

 (43-43صص

های دو زبانه مثل  فقط در فرهنگ. مثل فرهنگ معین یا عمید و امثال آن، کلمۀ شهروند تعریف نشده است  در فرهنگ عمومی

رعیت، شهر نشینی که از خدمت بومی، شهری، اهل شهر، تابع،  :به معانی «citizen»فرهنگ حییم و آریان پور، کلمه شهروند 

مندی از به معنی بهره« citizenship» های اهلیت، تابعیت همچنان که واژه. لشکری و شهربانی آزاد باشد، تعریف شده است

زن، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هموطن، شارمند، شهرتاش و  واژه سیتی. حقوق بومیان یا شهرنشینان تعریف شده است

کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و » :در فرهنگ فارسی امروز، شهروند چنین تعریف شده. ضو اجتماع ترجمه شده استانسان ع

در فرهنگ بزرگ سخن هشت جلدی، شهروند به معنای  اهل یک شهر یا یک کشور تعریف  «.از حقوق متعلق به آن برخوردار شود

 (41-3همان، صص). شده است

ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی  طور ویژهه یم نو پدیدی است که باز جمله مفاه شهروندی

زیرا همگان در این که فرد معینی را شهروند بنامند توافق . دربارة شهروند اختالف نظر بسیار است. ای پیدا کرده است جایگاه ویژه

روش »کسانی را که به غیر از . ساالر شهروند است در نظام اشرافی شهروند نیست مثال کسی که در یک نظام مردم. نظر ندارند

زیرا بیگانگان وبردگان . گذاریم کنار می( شوند به عنوان مثال با روش قبول تابعیت شهروند می)شود  این نام برآنها اطالق می« معمول

اند به عنوان مدعی یا متهم به دادگستری روند نیز، شهروند  توانسته یاند که م اندازه از حقوق مدنی برخورداربوده و کسانی که تنها آن

بنابراین . شرکت دارند ،«وابسته به دولت شهرها هستند»نیستند در این حقوق کسانی هم که در نتیجه قراردادهای بازرگانی 

شوند  مه اشخاصی که شهروند نامیده میبهترین تعریف قابل انطباق به ه. اند گوییم شهروندان کسانی هستند که شریک در قدرت می

 .همین خواهد بود

 حقوق وتکلیف 1/1

 (42: 4933قدردان قراملکی،) :رودکار می به  در موارد مختلف؛ اما در اصطالحاستو ضد باطل ثبوتمعنایبهدر لغت حق

 .یر و تبدیل شونده به واقعیت استانکارناپذحقیقتی؛ یعنیاستحق شود مرگمیگفتهوقتی: واقعیت. 4

 (واقعها با عالم قضایا و گزاره  مطابقت)صدق . 2

 .را دارداقتضائیچنینعدالتیعنی «استاینحق»شودمینفر گفتهدوبین  در قضاوت وقتی: عدالت. 9

 و مشروع، عاقالنهدرسترداریکیعنی؛است حق از مظلوم و سرزمیندفاع :و مشروعیت درستی. 1

 (و اکراه  تحمیلو عدم  اختیار شخصی)اجازه . 3

در فسخ  مغبونطرفپدر بر فرزند، حق حق مثال برای،و فراگیر استتقریباً جامع معنا، معناییاین :، امتیاز و استحقاقطلب. 6

 .استحقامتیاز و استحقاق صاحبمعنای  ، بهخادم و تشویقمجرم، مجازاتمعامله

بهها نسبتحقوق انسان،گذشتهایشمثالکهاخیر باشد؛ زیرا چنانمعنایاز دو تواند یکیمقصود از حقوق در این مقاله می

از سخنیا تحدید کند وقتی سلبمطلق صورتاخیر را بهگانهتواند حقوق سهنمیتواند مختلف باشد و حکومت ن میدیگرا

، مقصود از حقوق بنابراین .کردملحوظا استعاماخیر را ا کهمعنایتوانآید، میمیمیانبهو مردم حکومتحقوق متقابل

استمکلف حکومتکهاستامعهجشهروندان و مشروعبحقها، امتیازها و نیازهای طلبها، از خواستهایشهروندی، مجموعه

 .کند و تأمینها را رعایتآن

 حقوق شهروندی  9/1

ای  های فردی است به گونه پس از انتقال قدرت از قبایل به نهادی متمرکز به نام دولت، یکی از وظایف اصلی حکومتها تامین آزادی

در وضع این . های شخصی ِهریک از شهروندان خود شوند حقوق و آزادیکه با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به 

کند شهروند، حقوق و وظایف شهروندی و دایرة کاربرد این مفاهیم در جامعه  قوانین و مقررات اولین مفاهیمی که به ذهن خطور می

ه از حقوق یا امتیازات مندرج در کسی ک»: شهروند چنین تعریف شده است( 43: 4939آقا بخشی، )در فرهنگ علوم سیاسی . است

 «.قانون اساسی  یک کشور برخوردار است
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شهروندان یعنی رومیان اصلی که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار . کردند در روم قدیم، اتباع کشور را به دو دسته تقسیم می

امروزه تفکیک بین دو دسته از اتباع که . تندشدند و رعایا یعنی اقوام و ملل دیگر که تحت تسلط و حکومت رومیان قرار داش می

توان مفهوم شهروند را به تبعه یک کشور نیز اطالق کرد و همان حقوق  از این رو می. دارای حقوق متفاوتی باشند، از میان رفته است

یعنی عضو یک  –واحد  میهای شهروند و تبعه  بیانگر مفهو با این وصف، اگر چه واژه. و وظایف شهروندی را برای وی در نظر گرفت

. المللی و شهروندی جنبه داخلی و ملی آن عضویت را در نظر دارد هستند، ولی معموالً تابعیت جنبۀ خارجی و بین -کشور بودن

 (44: 4933رضایی پور، )

مع و در همه زمانها بنابراین شهروندی در مورد روابط انسانی است به همین جهت، یک تعریف ساده و ایستا که از آن برای همه جوا 

در نظامهای جمهوری، صالحیت کسب شهروندی به . کند موقعیت شهروند بودن را معموال قانون تعیین می .به کار رود، وجود ندارد

ی قابل مالحظه در کسب ها حقوق و وظایف شهروندان بستگی دارد و تعهد نسبت به برابری میان شهروندان با اعمال محرومیت

ی کالسیک قدیم، بردگان،زنان و برخی طبقات کارگری را از ها برای نمونه جمهوری. هروندی همراه استشرایط صالحیت ش

 (42همان، ).اند شهروندی محروم کرده

به این ترتیب، گفته شده است که ما به دلیل  .کنند افراد بواقع در نتیجه مشارکت در یک زندگی مشترک، حقوق و وظایفی پیدا می

بنابراین، . چه از نوع فعالیت اقتصادی، چه فرهنگی و چه تعهد سیاسی، نسبت به یکدیگر تعهدات اخالقی داریم آن تجربه مشترک،

. های مربوط به عضویت در یک جامعه و شهروندی یک جامعه سیاسی، رابطۀ نامشخصی وجود داشته باشد اندیشه ممکن است میان

عضویت در جامعه . اند تفسیر شوند ه یا مواضعی که به تجربه کسب شدهی محولها توانند موقعیت هم عضویت و هم شهروندی می

 (49: 4933رضایی پور،). تواند به عنوان یک شرط شهروندی مورد تاکید قرار گیرد می

 به گرید عبارت به .دارد نظر شهروندان یاجتماع حقوق و یفرد حقوق حوزه دو هر به"یشهروند حقوق" گفت توانیم مجموع در

 جدا هم از کامل طور به جامعه در را یجمع و یفرد حقوق حوزه وانتیگر نمیکدی با شهروندان یتهایّفعال و منافع یپوشانهم لیدل

 .شود طبیعی است که هم حقوق فردی و هم حقوق جمعی مورد بحث قرار گیردو وقتی بحث از این مقوله می دونم

 :وق شهروندی که مبنای تحقیق حاضر قرار گیرد این استباالخره با جمع نظرات، از نظر نگارنده تعریفی از حق

ای از امتیازات است که فرد ساکن در اجتماع به واسطه انجام تکالیف خود در قبال حکومت، حقوق شهروندی مجموعه»

وابط تواند او را از داشتن آنها منع کند و رجامعه و سایر شهروندان مستحقِّ داشتنِ آن است و هیچ کس جز قانون نمی

 «.شودبر مبنای آن مشخص و تعریف می( اعم از حکومت، سازمانها و افراد)حقوقی اجزای مختلف جامعه 

اگرچه این تعابیر در هر نگاه . است« شهروند منفعل»و « شهروند فعال»ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد تفاوت بین نکته

ال در سیاست یک تعبیر و در علوم اجتماعی تعبیر دیگری دارد اما از منظر حقوق و مکتب و علمی تعاریف متفاوتی دارد و مث

از این منظر . شودمی« شهرنشین»و « شهروند»همان است که به زعم ما باعث ایجاد ( و  جامعه)شهروندی و سبک زندگی در شهر 

گاه مضر و مخرب برای منافع جمعی و مصالح  شهروندی خنثی نسبت به اطراف و مسئولیّتها و حتی حقوق خود و «شهروند منفعل»

 .شود یاد می« شهرنشین»اجتماعی است که در مدیریت شهری از وی با عنوان 

مبتنی بر الگوی توانمند شده ای از فرد است که از حقوق و مسئولیتهای مدنی » (42: 4933روجک، )به روایت  «شهروند فعال»اما 

نخست وجود یک جامعه مدنی که شهروندان از گزینه های : این الگو بر دو سطح استوار است. دخود آگاه است و آن را به کار می بند

به منظور  ]حاکمیّت[دوم تشریک مساعی میان شهروندان و سازمانهای داوطلب و دولت . سبک زندگی و انتخاب سیاسی اآگاه سازد

 «.هانیل به مشارکت فعال در حقوق و مسئولیت

به معیارها و ضوابط اخالقی و قانونی  ت شهری برای تفاوت قائل شدن بین شهروند و بین آنکه احترامی در ادبیات جدید مدیری

کسی است که به قوانین و مقررات و « شهروند»در این ادبیات . شود استفاده می« شهرنشین»گذارد، از واژه  زندگی در شهر نمی

کند و  کسی است که صرفاً در شهر زندگی می« شهرنشین»امّا . گذارد یفرهنگ شهروندی پایبند است و به حقوق دیگران احترام م

فضیلت « شهرنشین»بر « شهروند»از این رو . کند شناسد و قوانین موضوعه را رعایت نمی آداب و فرهنگ زندگی اجتماعی را نمی

بنابراین  .نامیده شده است« روندیفرهنگ شه»شود که  دارد و این فضیلت بسته به ثروت و مقام نیست بلکه به عاملی مربوط می
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شود و وجه تمایز این دو بیشتر در فعالیتهای داوطلبانه  اطالق می« شهروند»شهروند فعال در مدیریت شهری بر خالف شهرنشین به 

 .و مشارکت در تحوالت شهری است

 بحث و بررسی .9

 حقوق شهروندی از نگاه اسالم  4/9 

قرآن کریم نیز آیات فراوانی در باب کرامت انسان، آزادی بالفطره او، . یار قرار گرفته استدر اسالم حقوق شهروندی مورد توجه بس

از نظر . آید، آمده است ارج نهادن به مقام و منزلت انسان و رعایت حقوقی که به واسطۀ این کرامت و مقام و منزلت به دست می

چون انسان جانشین و خلیفۀ خدا در . شرافت و عزت او لطمه بخورداسالم انسان موجود شریف و با کرامتی است که هیچ وقت نباید 

 :زمین است

ام که در روی زمین برای خودم خلیفه و جانشین  قرار من اراده کرده :خداوند به هنگام آفرینش آدم خطاب به فرشتگان فرمود»

 (91سوره بقره،)« .دهم

 (93فاطر،سوره ) «.زمین قرار داد خداوند همان است که شما انسانها را جانشینان خود روی» 

 (236سوره بقره، ) «.ه استشد آشکار روشنی به بیراهه از راه که چرا نیست، روا اکراه دین کار در»

 گاهیجا نیهم واسطه به و لیدل نیهم به است نشده قائل منزلت و شأن انسان یبرا اسالم مانند به یمکتب و نید چیه گفت توانیم

 .باشندیم یاسالم جامعه شهروند عنوان به یو حقوق نیتام به فموظّ حکومتها که است اسالم نظر از انسان عیرف

 هیو حقوق بشر صادره از اعالم یکه مجموع حقوق شهروند. استوار است یبر پنج اصل اساس عتیمقاصد شر ،یاصول یعلما دگاهیاز د

حقوق است و  نیاز ا یکیبه  یو نقض حقوق، تعد یحقوق انسان گرفتن دهیو ناد. حفظ موارد پنج گانه است یحقوق بشر، در راستا

 :(3: 4931دستمالچیان، ) ند ازا آنها عبارت

 و آزادی عقیده نیحفظ د( 4

 حفظ جان( 2

 حفظ عقل( 9

 حفظ مال(1

 حفظ حرمت وشرافت(3

 دو است هماهنگ (یداخل و ییغا ،یفاعل نظام)ی انسان گانه سه ینظامها با و دارد همراه به یاسالم حکومت که یهدف نیمهمتر»

 نهیمد را یاسالم کشور دوم و کردن؛ فراهم را آن سلوک و ریس مقدمات و ییراهنما اللهی هفیخل یسو به را انسانها اول است؛ زیچ

 (16و13صص:4933،یآمل یجواد)« .ساختن فاضله

 یرفاه امکانات نیتام به موظف هم حکومت رمنظ نیا از که چرا .است یشهروند حقوق بر ناظر دو هر حکومت فیوظا فیتعر نیا

 خواسته شیبرا خداوند که است یگاهیجا به دنیرس یبرا شانیا یمعنو رشد یبرا الزم طیشرا نیمأت هم و افراد یمادّ یزندگ یبرا

 .است

استاد . شده استنیز بر رعایت و حفظ حقوق شهروندی تاکید فراوان  -( ع)حکومتِ حضرت علی  -در بهترین نمونۀ حکومت عادله 

در نهج البالغه از حقوق واقعی توده مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و این »: شهیدمطهری در این باره می نویسد

 «.که مقام واقعی حکمران، امانت داری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشده ؛ بلکه سخت بدان توجه شده است

بود، هیچ حقی از شهروند جامعه اسالمی و ساکنین شهرهای تحت  والی متقیان زمامدار حکومت اسالمی روزهایی که م در تمامی 

حضرت در تمامی . تضییع و پایمال نشد (خواه مسلمان یا غیر مسلمان، دوستدار حکومت یا مخالف آن) فرمان حکومت اسالمی

رعایت حقوق شهروندی تاکید فرمود، بر صادر می حکومت اسالمی فرامینی که برای کارگزاران حکومتی در اقصی نقاط پهنه پهناور 

این حقوق شامل برخورداری یکسان و متناسب از بیت المال و اموال عمومی، دریافت خراج و مالیات متناسب با شغل و . کرد می
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و قضاوت بر اساس قوانین  دادرسیی فردی و اجتماعی برای همه، تامین امنیت جان و مال و ناموس،ها فعالیت شهروند، آزادی

 212.تامین شد شود که برای همۀ شهروندان در سالهای طالیی حکومت اسالمی می ...و اسالمی 

 159حقوق شهروندی در قانون اساسی 1/9

حقوق شهروندی از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دسته اصلی قابل تفکیک و تقسیم است که شامل حقوق کلی و اساسی و 

انضمام ، به11، 22، 21، 43، 43حقوق کلی و اساسی شهروندان، در پنج اصل از قانون اساسی، شامل اصول . ی استحقوق اجتماع

در اصل نوزدهم که با عنوان حقوق ملت ذکر گردیده، بر حقوق . از اصل سوم مورد بررسی قرار گرفته است41و 2، 9، 3، 3بندهای 

ی ها هدف این اصل حذف هرگونه امتیاز قانونی به دالیل وابستگی. و نژاد داللت دارد مساوی مردم ایران، از هر قوم و قبیله و رنگ

-رضایی) :باشد ای و یا هر ویژگی مشخص است و  اساس آن بر برابری نوع انسان، که یک حق طبیعی است، استوار می نژادی، قبیله

 (11: 4933پور،

 «وی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها امتیاز نخواهد بودمردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مسا»

در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از حمایت قانونی و حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه افراد ملت 

 : تصریح شده است

از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و»

 «.فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند

 حقوق شهروندی در ادبیات فارسی 9/9

از این رو در . ادبیات فارسی به عنوان محملِ انتقالِ آموزه ها و دانشهای اجتماعی و انسانیِ ایرانیان در طوی تاریخ مطرح بوده است

آیند اما  خوریم که در پوششی از زیبایی و هنرهای ادیبانه، در نظر اول اثری ادبی به نظر می ی به نموه های بسیاری برمیادبیات فارس

حقوق افراد جامعه . در واقه اثری اجتماعی یا تاریخی و یا فلسفی اند که مفاهیم اجتماعی و علمی را در قالبی ادیبانه منتقل کرده اند

 . یم استنیز از جملۀ این مفاه

اگرچه به دالیل سیاسی و . در ادبیات فارسی، واژة شهروند سابقه چندانی ندارد؛ و به جای آن واژة رعیت کاربرد داشته است

بار منفی یافته و گاه در معنای مخدوم و مملوکِ خانها و اربابان به کار رفته است اما « رعیّت»اجتماعی بخصوص در دو قرن اخیر 

بیات فارسی و هم در فقه اسالمی مترادف شهروند و دارای بارِ مثبت و مبیّن وظیفۀ حکومت در قبال افرادِ تحتِ این واژه هم در اد

 .حاکمیّتِ خود است

استعمال . داشته است یو انسان بایز یبه خود گرفته است، مفهوم یدر زبان فارس جایکه تدر یرغم مفهوم منفور یعل "تیرع" واژه»

و سپس به ( ص)مرتبه در کلمات رسول اکرم  نیاول "توده محکوم"را در مورد  "تیرع"و کلمه  "حکمران"رد را در مو "یراع"کلمه 

است، به مردم از آن جهت کلمه  یحفظ و نگهبان یاست که به معن "یرع"لغت از ماده  نیا. مینیب یم( ع) یوفور در کلمات امام عل

 .آنها است یها یجان و مال و حقوق و آزاد ینگهباناطالق شده است که حکمران عهده دار حفظ و  "تیرع"

کلکم راع و کلکم مسئول، فاالمام راع و هو مس ول، »: فرمود( ص)کلمه وارد شده است، رسول اکرم  نیاز نظر مفهوم ا یجامع ثیحد

کلکم مسئول؛ همانا هر کدام  و هو مس ول، اال فکلکم راع و دهیمال س یمسئوله و العبد راع عل یزوجها و ه تیب یعل هیو المراه راع

است، غالم نگهبان و  شینگهبان و مسئول مردم است، زن نگهبان و مسئول خانه شوهر خو شوایامام و پ د،یلاز شما نگهبان و مسئو

 (499: 4931مرتضی مطهری،) «.دای است، هان پس همه نگهبان و همه مسئول شیخو یمسئول مال آقا

یت را به جای شهروند بپذیریم حقوق رعیّت در ادبیات فارسی که رعایت آن جزء تکالیف حکومت بنابراین اگر با اغماض، لفظ رع

هایی نظیر سیرالملوکِ  ودمنه، و سیاستنامه گلستان و بوستان سعدی، شاهنامه، قابوسنامه، کلیله. خورد است فراوان به چشم می

مله منابع مهم زبان و ابیات فارسی اند که حقوق و تکالیف رعایا یرالدین طوسی از جخواجه نظام الملک و اخالق ناصریِ خواجه نص

 .و مردم در آنها شرح داده شده است

                                                           
212
.لکنازآنجاکهموضوعبحثمانیستبهاختصاربیانشدهاست؛ارعایتتمامیجوانببیانشدهوبقشهروندیدراسالمگستردهحقو
213
.مگرآنکهذکرشدهباشد.درتمامایننوشته،منظورازقانوناساسی،قانوناساسیجمهوریاسالمیایراناست
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 :توان حقوق شهروندی در ادبیات فارسی را در دو زمینه خالصه کرد به طور کلی می

 .شود اجتماعی محسوب می آن دسته از حقوق شهروندی که افرادِ جامعه در گذر تعامل با یکدیگر دارند و به نوعی اخالق :اول

شود و خکومت و حاکمان به حفظ و  آن دسته از حقوق شهروندی که در رهگذر ارتباط حکومت و شهروندان تعریف می :دوم

اند که بارزترین این حقوق حق داشتن امنیت و حفط جان و مال و اعتبار شهروندان است که در  گسترش آنها بارها سفارش شده

 .ات فارسی به روشنی تأکید شده استتمامی مکتوبات ادبی

های سیاسی در ادبیات فارسی به چشم  گیری های حقوق شهروندی نظیر مشارکت در تصمیم با این حال باید گفت برخی از جنبه

وندی امّا در برخی شقوق حقوق شهر. هایی یافت توان نمونه بسختی می.. .خورد و از برخی دیگر نظیر حقِّ آموزش، حقِّ انتخاب و نم

نظیر رعایت عدل خاکمیّت در قبال شهروندان، حقّ حیات، حقّ مالکیّت، امنیّت، آزادی، محاکمه در دادگاه، رعایت عزّت فردی و 

که در این زمینه به بررسی مختصر برخی . های جالبی در ادبیات فارسی یافت توان نمونه می.. .کرامت انسانی، حفظ دین و اندیشه و

 .پردازیم مینه میآثار ادبی در این ز

 ودمنهحقوق شهروندی در کلیله 4/9/9

-نصر اهلل منشی، سالها منشی دیوان بهرامشاه غزنوی بوده و بر وضع قوانین جامعه واقف، و کوشیده است در تحریر و برگردان کلیله

این کتاب  ودمنه آن است کهر کلیلهنکته قابل توجه د. ودمنه بهترین نمونه زندگی یک فرد، اعم از شهروند و حاکم را به تصویر کشد

بر خالف سیرالملوک، دستورالعمل حکومتداری و شهروندی نیست امّا مطالب و دستورهای کاربردی از مفاهیم مستتر در حکایات 

نظیر آنچه در باب شیر وگاو از . در هر حکایتی که ملکی مورد خطاب است بر رعایت حق مملوک سفارش شده است.شود برداشت می

 :شود بان دمنه خطاب به شیر جاری میز

جای آورد و اقتدا به اند که پادشاه باید که خدمتگاران را از عاطفت و کرامتِ خویش محروم ندارد و حق ایشان را به و حکما گفته»

: 4939راهلل منشی، نص) «...و از حقوقِ پادشاهان بر خدمتگاران گزارْدِ حقّ نعمت و تقریرِ ابواب مناصحت است و. آدابِ ایزدی کند

39) 

-یم مردم حقوق از را آن و کندیم اشاره یعباس منصور از یداستان در مردم از اتیمال آوریجمع در عدالت تیرعا به نیهمچن

 تیرع بر و کند طلب استقصا بروجه المال تیب حقوق خراجهاو» که دجوییم را یکارگزار(منصور)خلیفه عبّاسی که آنجا ؛شمارد

 (24همان،)«.داردن روا یحمل

 و کندیم اشاره داردنیز  مملکت مناسب اداره با کینزد ارتباط که یشهروند حقوق از گرید یکی به خوب یحکومتدار طیشرا در زین

 که حکومت یبهروز و سالمت شرط فقط نه را شانیا یستگیشا اساس بر شهروندان به یحکومت مناصب یاعطا نهیزم وردنآ فراهم

 .داند یم نشهروندا حقوق از

 و میتقد مراتب در هواه ب و رساند، یادرجه به حتینص و یکدلی و مروت مقدار بر را کیهر که است آن ملک بر تیرع حقوق از و»

 «.ندارد روا لیتفض و حیترج خردمند انیداه و هنرمند انیکاف بر باشند عاطل هنرها از و غافل کارها در که را یوکسان د،ینفرما ریتاخ

 (63: 4939 منشی، نصراهلل)

شود که عمدة این تعریف نیز از جانب  ودمنه در جهت منافع حاکمیت تعریف میدر کلیله« حقوق شهروندی»همه گاهی با این

در این داستان . استآمده« اشتر و گرگ و زاغ و شگال»ترین تعریف در این زمینه در داستان  روشن. گردد اطرافیان حاکم القاء می

روزی شیر در پی صید با فیلی درگیر . برد ای که شیری آن را مأمن خود قرارداده، پناه می صاحب خود، به بیشه شتری از جور

دهند، شتر را که در  به او پیشنهاد می -خوار شیرند و خود هنری ندارندکه جیره –یابد؛ از گرسنگی، اطرافیان شود و شکاری نمی می

قائل « شأن و حقوق شهروندی»دهد اطرافیان حاکم برای شتر  نشان می« اجنبی»لفظ . میان ایشان اجنبی است، قربانی کنند

 .دانند نیستند و همین امر را دلیل هالک او می

کند، لکن وجهِ دیگر هست، اگر امضایِ مَلِک بدان  کس را چشم از گرسنگی کار نمی :هیچ به دست شد؟ زاغ گفت :شیر پرسید...»

ای  این اشتر در میان ما اجنبی است و در مُقام او مَلِک را فایده :زاغ گفت. بگو :شیر گفت. فتیمپیوندد همه در خصب و نعمت ا

اشتر . این اشارت از وفا و حرّیّت دور است و با کرم و مروّت نزدیکی و مناسبت ندارد :شیر در خشم شد و گفت. توان کرد صورت نمی
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یک نَفس را فدایِ اهلِ بیتی »بدین مقدّمه وقوف دارم، لکن حکما گویند که  :غ گفتام، به چه تأویل جفا جایز شمرم؟ زا را امان داده

و عهد را  «ای را فدای اهلِ شهری و اهل شهری را فدای ذات مَلِک اگر در خطری باشد ای و قبیله باید کرد و اهل بیتی را فَدایِ قبیله

شیر . ه مانَد، و حالی ذاتِ او از مشقّتِ فاقه و مَخاَفتِ بَوار مسلَّم ماندهم مخرجی توان یافت چنان که جانب مَلِک از وَصمتِ غدر منزّ

 (413، 4939نصراهلل منشی، ) «...سر در پیش افگند

شود، اطرافیان حاکم، او را بر نقض حقوق شهروندی یکی از رعایا ترغیب و سرانجام نیز برای آنکه حاکم عذاب  همچنانکه دیده می

   211.نمایند مکر و حیله تشویق میوجدان نیابد او را به 

 (هسیاستنام)حقوق شهروندی در سیرالملوک 1/9/9

با این تفاوت که خواجه به عنوان . همانند نصراهلل منشی، خواجه نظام الملک نیز شاهد و ناظر رفتار حکومت با رعیت بوده است

خواجه در . ین و رعایت حقوق شهروندی داشته استوزیری با درایت و با کفایت بر مسند امور نشسته و تاثیر فراوانی در تدو

جای سیاستنامه، حاکم، شاه یا والی را مخاطب قرار داده و او را به رعایت حق و عدالت و برخورد مناسب و در خور شأن با  جای

ینان تعریف نشده از آنجا که شهر تنها محل سکونت مردم نبوده، حقوق و وظایف رعیت تنها برای شهر نش. رعیت سفارش کرده است

خواجه دینداری سلطان و اشراف به احکام و ظرایف دین و شریعت را ضامن رعایت حق و . اند مردم از هر قشری مد نظر بوده و تمامی

 :زیرا هر چه حاکم دیندارتر، رأفت و شفقتش بر مردم بیشتر. داند حقوق رعیت و در نتیجه بقای سلطنت می

 «...ستن احوال مملکت و رعیت و رعایت حال رعیت بر ما واجبرعیت ما رمۀ مایند و دان... »

دهد که حقوق شهروندی در دوران مربوط به تالیف کتابها،  آید، نشان می آنچه در بررسی سیاستنامه و کتابهای مشابه به دست می

ی خالی آن دیده آنچه در این متون جا. استبیشتر معطوف به وظایف حکومت در تامین آسایش و آزادی شهروند بوده

 .حقوق شهروندی از حیث انتخاب و مشارکت در حکومت و اداره شهر است،شود می

عمال را که عملی دهند، ایشان را وصیت باید کرد تا با خلق خدای تعالی، نیکو روند و از ایشان جز مال حق نستانند و آن نیز »

نرسد، آن مال نخواهند، که چون  پیش از وقت خواهند، رعایا را  به مدارا و مجاملت طلب کنند، و تا ایشان را دست به ارتفاعی

رنج رسد و درمگانۀ ارتفاعی که خواهد رسید، از ضرورت به نیم درم بفروشند و از آن مستأصل و آواره شوند، و اگر کسی از 

و از خانۀ خویش به غربت  رعیت درماند و به گاو و تخم حاجتمند گردد، او را وام دهند و سبکبار دارند،تا بر جای بماند

 (91، 4933نظام الملک، )«.نیفتد

 نهیزم آوردن فراهم و شانیا اتیشکا به یدگیرس داندیم فرض ملوک گردن بر شهروندان از الملک نظام خواجه که یحقوق جمله از

 ظلم از گرانید ترس عثبا است تیرع حقوق یفایا که آن جز به خواجه نظر از عمل نیا.است پادشاه شخص به تیشاک عرض یبرا

  .شودیم مردم به

 به تیّرع سخن و بدهد انصاف و بستاند دادگریب از داد و ندیبنش مظالم به روز دو یا هفته هر که آن از را پادشاه ستین چاره»

 در برخ نیا چون که دهد یمثال یکی هر در و کنند عرضه که دیبا بود مهمتر که قصه چند و یاواسطهیب بشنود شیخو گوش

-یم شانیا سخن و خواندیم خود شیپ روز دو یاهفته در را دادخواهان و جهان،متظلمان خداوند که شود پراگنده مملکت

 (43همان،) «.عقوبت میب از کردن یدادیب اردین کس و دارند کوتاه دستها و بشکوهند ظالمان همه شنود

 :داندیم خداوند حق دنآور یجا به با برابر را تیرع حقوق تیرعا خود، حینصا در

 است تیّرع داشتن نگاه را یتعال زدیا نعمت پادشاهان گزاردن حق و پادشاهان، گناه از بزرگتر یتعال زدیا کینزد ستین یگناه چیه»

 (4933،33نظام الملک،)«.کردن کوتاه شانیا از ستمکاران دست و دادن شانیا دادِ و

 نیا که کندیم اشاره مردم ناموس و جان و مال به نیخائن مجازات و شهروندان یبرا تیّامن جادیا به حاکم فیوظا در نیهمچن

 و گور بهرام داستان نهیزم نیا در.است الملک نظام خواجه نظر از (تیّرع) شهروند حقوق جمله از (هاهمینز تمام در تیّامن)امر
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 و( 442همان،)  213مردم ةشد ربوده اموال رداندنبازگ و راهزنان استیس در یغزنو محود سلطان تیحکا ،(94همان،)روشنراست

 .است ذکر قابل( 66همان،)یعباس معتصم و ترک ریام داستان زین

 :نمایداندازی به اموال مردم را گوشزد میعالوه براین توجه به اعمال عمّال خویش در پیشگیری از دست

خواجه )« .تده باشد بناواجب از وی بازستانن و به رعیّت بازدهنداگر از رعیّت چیزی س.. ..باید پرسیدو از احوال عامل پیوسته می»

 (94: 4933نظام الملک، 

 حقوق شهروندی در آثار سعدی 1/9/9

بوستان و گلستان سعدی، هردو از نمونه آثار بلندجایگاه زبان و ادبیات فارسی اند که به موضوع حقوق مردم و تکالیف حاکمان 

شوند آنچنان به لحاظ ادبی دارای  این دو اثر سعدی که بیشتر در دایرة آثار تعلیمی گنجانده می. اند در این باره توجه ویژه داشته

شان باعث شده است مفاهیم تعلیمی و گاه سیاسیِ آنها از نظر  اند که تشعشع و تأللوِ خورشیدوار ادبی جایگاه رفیع و زیبایی فراوان

های اوّل به موضوع نحوة رفتار شهروندان با یکدیگر و حاکمان به شهروندان اختصاص هم در بوستان و هم در گلستان باب. دور بماند

زند  یرا مثال م یحاکم دادکر «تیشفقت بر حال رع یمعن»در . یافته که نشاندهندة اهمیت حقوقِ شهروندی از نگاه سعدی است

 :باشد گرانیتواند سرمشق د یکه رفتار او م

 آستر یهر دو رو یقبا داشت        گر            داد      یفرمانده  که   دمیشن

 بدوز ییقبا ینیچ یبایز د                  کروزین   خسرو  یا  گفتش   یکی

 است شیو آرا بیز یبگذر نیوز ا             است      شیقدر ستر و آسا نیا بگفت

 بر خود و تخت و تاج کنم نتیکه ز      خراج                ستانم یم   آن   از بهر  نه

 کجا دفع دشمن کنم؟ یبمرد            همچون زنان حله در تن کنم         چو

 نه تنها مراست نهیخز کنیول          هواست          و  آز  هم ز صد گونه  مرا

.... 

 مور شیدون دانه از پ برد مرغ         زور           افتاده  بر   نباشد   مروت

 یبه کام دل دوستان برخور               یپرور  اگر است   تدرخ  تیرع

 شتنیبر خو فیکه نادان کند ح         مکن      و بارش  خیاز ب یرحم یب به

 سخت رندینگ ردستانیکه با ز        و بخت       یاز جوان  برخورند  کسان

 یبر خدا نشدیحذر کن ز نال             یز پا       دیدرآ   یردستیز   اگر

 (باب اول ،یبوستان سعد)                                                                 

 :عدل و ظلم و ثمره آن آورده است یدر معن نیهمچن

 بارکش یاز قو فیچو باشد ضع           است بر پادشه خواب خوش      حرام

 گله یکه سلطان شبان است و عام       خردله               کیبه    یعام   ازاریم

 از او ادیگرگ است، فر ست،یشبان ن              از او     دادیب  و  نندیپرخاش ب چو

 کرد شهیجفا، پ ردستانیکه با ز         کرد           شهیانجام رفت و بد اند بد

 بدبماند بر او سالها نام            بگذرد         نیبر ا یو سخت یبسست

 کست دینکوباش تا بد نگو       کنند از پست           نیکه نفر ینخواه

عالوه بر اینها، حقوق شهروندی در سایر آثار ادبی فارسی نیز گنجانده شده است و اکثر نویسندگان چه در نظم و چه در نثر 

اش، گزاری رعیت، رعایت حق و حقوقِ حقه قاند و خواه رعیتی فقیر، حکما و سالطین را بر ح فارسی،خواه در مسند اموری بوده

اند گاه در مقام اعتراض  بسیاری نیز که خود جزء رعیت و ساکنین شهر بوده. اند رعایت حال و جلب رضایتش نصیحت و وصیت کرده

فارسی خواه در  این است که بسیاری از آثار ادبیات. اند که باید حق رعیت ادا شود و گاه حکمت آموزی به سالطین، داد سخن رانده
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، ها ها و قوانین قرار گیرد و خواه حکمت آموزیِ صرف باشد، حاکمان را به مشورت با بزرگان و زعیمان شهرها و قوم زمره سیاستنامه

اند و از این جهت ادبیات  رعایت حق و حقوق مردم خصوصاً عدل و عدالت،رعایت حال رعیت درخراج گزاردن و غیره سفارش کرده

 .محسوب می شود« حکمرانی خوب»مله منابع غنی برای بررسی فارسی از ج

 حقوق شهری 1/9

از این . کند تعریف نمود توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می را می« حقوق شهروندی»اصوالً 

یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و  که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر« حقوق شهری»رو، 

 .توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می

وظایف و مأموریتهای سازمانهای »است که بیشتر ناظر به « حقِّ داشتنِ زنگی پاک و راحت در شهر»از جمله حقوق شهری مردم 

این سازمانها در دنیای امروز به شهرداری، در روزگار نه چندان دور در ایران به بلدیّه مشهور و در ایّام تارخی ایران . است« شهر مدیر

شود مهمترین با بررسی متون و مستندات تاریخی مشخص می. اندکردهفعالیّت می« حکومت»نام و نشان بوده و بیشتر در سایۀ بی

را برای تأمین حقوق مردم از حیث زندگی پاک « محتسبان»بوده است که « سازمان حسبیّه»امر حکومت، سازمانهای شهری تحت 

برخی وظایف حکومت در این زمینه را ابن اخوه در کتاب راهنمای خود به عنوان وظایف   .اندگماردهو راحت در شهر به کار می

 :محتسب ذکر کرده است

شود که ناشایست و ممنوع تا بر در دکانهایشان کشتار کنند، زیرا راه به خون و سرگین آلوده میباید که محتسب قصابان را نگذارد »

 (33همان، )« .پس حق آن است که در کشتارگاه ذبح کنند. شوداست و معبر تنگ و ترواش نجاسات به جامه مردم سبب اضرار می

ها در صورت تنگی راه و واماندن عابران، بستن ستوران در راه و نیز. همچنین است هرآنچه سبب آزار و زیان بر رهگذران باشد»

مشترک المنافع ( گذر)ناشایسته است و باید از آن منع کنند، مگر آنکه به منظور فرود آمدن و سوار شدن موقتی باشد زیرا شارع 

 (64همان، )« .است و کسی حق ندارد منعفت آن را به خود اختصاص دهد جز به قدر احتیاج

و آب پاشیدن راه که در آن بیم لغزیدن و افتادن ( یا هندوانه)ها و پراکندن پوست خربزه نیز جایز نیست انداختن زباله به راهو »

و . شودها وتنگی راه میهای تنگ ریزد زیرا سبب نجاست جامهباشد و نیز نصب ناودانهایی که از دیوار  بیرون آید و آب آن به کوچه

اشتن آب باران و گل در کوچه و ناروفتن آن، که همه این کارها بر عموم مردم ناشایست است و بر محتسب همچنین است باقی گذ

 (64 :4936ابن اخوه، )« .است که مردم را به رعایت این امور مکلف سازد

 :گیری نتیجه .1

انیده و تدریس های دیگر گنج زبان و ادبیات فارسی مشحون از مفاهیمی است که امروزه به صورت علمی در رشته .4

 .شود می
ای مورد  رشته تواند به عنوان یک رشتۀ میان شود می ای تخصصی محسوب می که رشته زبان و ادبیات فارسی به جز آن .2

 .توجه قرار گیرد و محتوای آن ذیل این عنوان مجددا واکاوی و بررسی شود
ن، از آثار ادبیات فارسی استخراج و به عنوانّ مفاهیم متعدد در مورد حقوق شهروندی، تکالیف حاکمان در قبال شهروندا .9

 .های کاربردی در اختیار مدیران و مسئولین قرار گیرد نمونه
 منابع و مآخذ

 کتاب. الف

چاپ هجدهم،  ،، به کوشش علّامه سید رضی، ترجمۀ دکتر سید جعفر شهیدی4933نهج البالغه، ، (ع)امام علی .4

  و فرهنگی تهران، انتشارات علمی 

 ، شعار جعفر،  چاپ اول، نشر تأویل4936، (معالم القربه فی احکام الحسبه)آیین شهرداریه قرشی، ابن اخو .2

خانلری و محمد روشن، چاپ اول، ، تصحیح پرویز ناتل4964، داستانهای بیدپایالبخاری محمدبن عبداهلل،  .9

 تهران، انتشارات خوارزمی

 اپارنشر چ ،تهران، 4939 ،فرهنگ علوم سیاسی، آقابخشی علی .1
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 ، تنظیم عباس رحیمیان، چاپ چهارم، قم، نشر اسرأ4936، اسالم و محیط زیستآملی عبداهلل، جوادی .3

وزارت  -اداره صیانت از حقوق شهروندی، تهران، 4931،یکلیاتی راجع به حقوق شهروند،احمد دستمالچیان .6

 کشور

 ، انتشارات دانشگاه تهران لغت نامهاکبر، دهخدا علی .3

 نشر سپهر ادب، چاپ چهارم، تهران، 4933، مجموعه کامل قوانین و مقررات شهروندی پور آرزو،رضایی .3

 ، مخبر عباس، چاپ اول، تهران، نشر شهر4933، نظریه اوقات فراغتروجک کریس،  .3

 ، به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران، انتشارات خوارزمی4932، بوستانالدین،  سعدی مصلح .41

 به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران، انتشارات خوارزمی ،4931، گلستانالدین،  سعدی مصلح .44

، به کوشش دکتر جعفر شعار، چاپ سوم، 4931، جوامع الحکایات و لوامع الروایاتمحمد، عوفی سدیدالدین .42

 (و فرهنگی علمی )تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی

 چاپ اول، تهران، نشر قطره ، به کوشش دکتر سعید حمیدیان،4939شاهنامه، فردوسی ابوالقاسم،  .49

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  .41

 و  دانش  فرهنگی م سسه ، چاپ اول، تهران،4933 ، حکومت و  مردم  متقابل   حقوق ،محمدحسن ی قراملک قدردان .43

 (به نقل از نسخه الکترنیک منتشره در پایگاه اطالع رسانی کانون اندیشه جوان) معاصر  اندیشه

 تهران، صدرا، 43 ج، 4931، آثار مجموعهی، مرتض مطهرى .46

 ، تهران، صدرا4931، سیری در نهج البالغهمطهری مرتضی،  .43

چاپ یازدهم، تهران، تصحیح مجتبی مینوی، ، 4939، دمنه بهرامشاهیو  کلیلهمنشی ابوالمعالی، نصراهلل  .43

 انتشارات امیر کبیر

نوی و علیرضا حیدری، چاپ پنجم، تهران، ، تصحیح مجتبی می4939، اخالق ناصرینصیرالدین طوسی،  .43

 انتشارات خوارزمی

 ، چاپ هشتم، تهران،هیوبرت دارک، به اهتمام 4933،(سیاستنامه)سیرالملوکالطوسی، الملک حسیننظام .21

 و فرهنگی  انتشارات علمی

تشارات رهبر، چاپ سیزدهم، تهران، ان، به کوشش دکتر خلیل خطیب4933، مرزبان نامهوراوینی سعدالدین،  .24
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 شدن گ ملّی در مواجهه با پدیدة جهانینقش فرهن

 لیال حسینیان

 نشگاه پیام نور مشگین شهرعلمی دا تأهیعضو 

 چکیده 

-های ارتباطی و کاهش فاصلههای روزافزون علمی، زیست محیطی و شبکههای اخیر، در کنار پیشرفتپدیدة جهانی شدن در دهه

 هایها، ارزشها، تبعات منفی و مخرب زیادی نیز در جوامع انسانی به وجود آورده است؛ به طوری که فرهنگهای ارتباطی انسان

های جهانی را بر آنان کشورها و نیز اقتدار ملی آنان را تحت سیطره و نفوذ خود قرار داده و منافع استکبار و قدرت ملی و بومی سایر

تواند در این میان فرهنگ به مثابۀ هنجارهای اجتماعی متوازن و مبتنی بر هویت ملی و ارزشی هر کشوری می. مسلط نموده است

 . های ناشی از جهانی شدن و نیز در راستای حفظ اقتدار و هویت ملی، به مثابۀ قدرت نافذ وحافظ به کار رودجهت تعدیل ناهنجاری

 –بدیهی است که کشور ما نیز از آثار مخرب و تبعات ویرانگر جهانی شدن مصون نمانده است؛ لذا به کارگیری فرهنگ اصیل ایرانی 

تواند عالوه بر حفظ هویت ملی المللی می تماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی بینف اجهای مختلسازی آن، در عرصهاسالمی و برجسته

در این مقاله نیز . و اسالمی ما، به عنوان جوهرة اصیل اقتدار ملی، کشور ما را از خطرات و تبعات منفی جهانی شدن مصون بدارد

نقش مخرب جهانی شدن و مشکالت و تبعات بع الزم، مراجعه به اسناد و منا شود بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و باسعی می

 .اسالمی در مواجهه با خطرات این پدیدة نابهنجار بررسی و تبیین گردد -منفی آن و نیز جایگاه فرهنگ ایرانی

 .ملی، جهانی شدن، فرهنگ ملی، مشکالت، هویت اقتدار :هاکلیدواژه

 :مقدمه -4

 -2گِرد، مثل توپ؛  -4: ، به کار رفته و سه معنی از آن کاربرد پیدا کردهGlobalizationجهانی شدن در زبان فارسی، برابر با واژه 

آنچه از برآیند تعاریف و (. 24: 4931رجایی؛)کلی یا جهان شمول  -9گفتمان های در برگیرنده کره زمین و اصوال سراسر جهان؛ 

م سوم فرق تکیه دارد؛ به عبارت دیگر جهانی شدن پدیده معانی گوناگونی در خصوص این پدیده، بر می آید، به طور عمده به مفهو

ای است که طی دهه های اخیر و به علت پیشرفت های گوناگون علمی و توسعه روابط انسانی، در قالب دهکده جهانی، با حوادث و 

مان دهی انسانی است حاکی از جابه جایی یا دگرگونی در مقیاس ساز»اتفاقات مختلف اجتماعی و سیاسی رو به رو شده است که 

 (.44، 4932هلد و مک گرو؛ )« که جامعه های دور دست را به یکدیگر متصل می کند

جهانی شدن، »اما . البته در دنیا وقایع و رخدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به صورت روز افزونی به یکدیگر مرتبط شده است

هرچند که عده ای نیز جهانی شدن را به میزان زیادی (. 99-91: 4939ت؛ بیلس و اسمی)« بر این حوادث تاثیر بیشتری می گذارد

افسانه دانسته یا حداکثر آن را ادامه روندهایی می دانند که از دیر باز و جمعه شناسان و نیر سیاست مداران را به خود مشغول کرده 

وارد گفتمان های اجتماعی نیز شده و در تعریف  4331این موضوع بعد از دهه . و حوادث جهانی را تحت الشعاع خود قرار داده است

 مستفاد می گردد، [معنای سوم یاد شده]از آن نیز آراء گوناگونی ارائه گردیده است که در مفهوم کلی آن 

 ابعاد تاثیرات جهانی شدن  -1

هر چند که . ناشی می شود از تاثیرش بر ارکان سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اعتقاد عمومی،باید توجه داشت اهمیت این پدیده 

خیلی ها اهمیت فرهنگی آن را برجسته می دانند و معتقدند که این پدیده، فرهنگ ها و سنت های بومی را زدوده و به همگونی و 

آنتونی گیدنر در این باره . همسانی یک فرهنگ و اعتقاد جدیدی رهنمون می سازد که در آن عاری از ویژگی های هویتی قبلی است

د است که جهانی شدن، شامل تراکم دنیا، به عنوان یک کل از طرف دیگر افزایش سریع در اجماع و پایه گذاری فرهنگ جهانی معتق

 (. 4931گیدنز؛)است 
عده ای نیز تاثیرات اقتصادی این پدیده را در اولویت توجه و بررسی خود قرار داده و معتقدند که با آمدن این پدیده، بازار و روابط 

در این (. 433پوراحمدی؛ )ت بومی کشورها تضعیف شده و به ناچار به بازارها و ساختار شرکت های چند ملیتی روی می آورند تجار

راستا، بازارهای منطقه ای توان خود را در راستای اصالح و تقویت ساختاری خود از دست داده، برای ادامه حیات، در شرکت های 

 .یا مستحیل می شوند چند ملیتی و بین المللی ادغام و
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البته از نظر سیاسی، این اعتقاد نیز وجود داردکه این پدیده برای کشورهای جهان، فرصت بین المللی شدن و ارتباط تنگاتنگ با 

فرایندی که براساس آن تمام مردم جهان در جامعه واحد و فراگیر »یکدیگر را فراهم می نماید و طی آن، به نظر مارتین آلبرئ 

جهانی شدن به معنای یکپارچگی در همه زمینه ها و »بر این اساس (. 44: 4933صداقت؛)« به هم پیوند می خورند جهانی،

 (.4933دهشیار؛)« استاندارد سازی سیات، فرهنگ، اقتصاد بر پایه ضوابط و مالک های غربی است

دالیلی چون . صادی ملت ها تاثیر گذاشته استاما واقعیت این است که این پدیده، در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقت

ضعف دولت ها و فقدان آگاهی های الزم ملی، در حوزه فرهنگ، هویت و اقتصاد و نیز سرعت نفوذ اطالعاتی و رسانه ای تا آن جایی 

ه عده ای بر این به طوری ک. تاثیر گذار شده که حتی سبک زندگی و روابط خانوادگی و انسانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است

اساس، جهانی شدن را به مثابه یک شعور کل گرا، تعبیر کرده و معتقدند که طی آن نقاط فردی و ملی به نقاط مرجع عام و فراملی 

نظام بین المللی جوامع،  -9جامعه ملی،  -2خویشتن فرد،  -4: پیوند می خورد که طی آن چهار عنصر نیز به هم مرتبط می شوند

جهانی شدن، نوعی جهان بینی اندیشمندان در باره جهان به »و تا آن جا می توان گفت که ( 49: 4932صدوقی؛)« بشریت -1

 (.3-3: 4931کاظمی،)« عنوان یک منظومه کالن و مرتبط است

به صورت از اینجاست که در فرایند جهانی شدن، روابط اجتماعی از قلمرو جغرافیای جدا می شود به گونه ای که انسان ها، گویی 

فزاینده ای در جهان، به عنوان یک مکان واحد، زندگی می کنند و طی آن تمدن و فرهنگ های گوناگون جهان، برای یک زندگی 

افزایش روابط فرد، گروه های اجتماعی، نهادها، »مشترک و ارتباط مسالمت آمیز، ترغیب می شوند؛ با این نگاه جهانی شدن موجب 

به اندازه ای که میان آنها، وابستگی متقابلی ایجاد می کند و تراکم این روابط نیز به حدی باشد که . ددو می گر..دولت های ملی و

 (.422: 4939فکوهی؛)« امکان تفکیک اجزاء از یکدیگر وجود نداشته باشد و در نتیجه نوعی یکپارچگی ایجاد شود

 تاثیرات جهانی شدن بر سیاست کشورها -9

عنوان شد، دریافت می شود که جهانی شدن، تا حدود زیادی یک فرایند جبری بشری است که بر اثر توسعه با تعاریفی که در باال 

مناسبات و روابط اجتماعی و بین المللی و گسترش روز افزون دانش اطالعات علمی و فرهنگی به وجود آمده و کلیه روابط اجتماعی 

با توجه به دامنه »به عبارت دیگر . د که سیاست دولت ها نیز از آن زمره استو نهاد های دولتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می ده

تاثیرات اجتماعی و بین المللی این پدیده، گسترش قدرت و فعالیت های سیاسی فرامرزی دولت ها، ایده سیاست جهانی در چلش 

و تلقی کالسیک و متعارف از سیاست را تفکیک بین سیاست داخلی و بین المللی، داخل و خارج، سرزمین و غیر سرزمینی است 

این اثر، بر خالف سایر آثار جهانی شدن، کامال محسوس و شتابنده نیست، زیرا دولت ها اغلب، (. 93: 4931سلیمی؛)« تغیر می دهد

تی با آن برای حفظ منافع ملی یا همویت تاریخی و فرهنگی خود، در مقابل آثار مختلف این پدیده، ایستادگی می کنند و به راح

هرچند که برخی قوانین بین المللی، از جمله . کنار نمی آیند و لذا حرکت آن بر سیاست عموم کشور ها، محسوس و شتابنده نیست

 .موضوع حقوق بشر، به ناچار کشورها را در فضای تنیده بین المللی به شراکت و مناسبت وا می دارد

این پدیده می تواند . تهدید جدی توانمندی و قدرت حاکمیت ملی کشورهاست مهمترین تاثیری که از این پدیده حاصل می شود،

این روند در قالب فشردگی زمان و افزایش . توانایی های دولت ملی را، برای کنترل آنچه در محدوده قلمروش می افتد، کاهش دهد

از سویی، این فرایند، همگون و یک . می شوندشتاب، نمود یافته و از رهگذر آن، هویت های متمایز، به نوعی همگونی فراخوانده 

 (.43: 4932صدوقی؛)پارچگی را از بین برده و جامعه را به فضایی نفوذ ناپذیر و چند پاره تبدیل کرده است 

فروملی و دگرگونی وفاداری ها و هویت ها و نیز بروز جنبش های ناحیه  –ضعف واحدهای سیاسی، گرایش به ارزش های فراملی »

بسیار ( انقالب رسانه ای)در این میان نقش و تاثیر دانش و ابزار ارتباطات و انفورماتیک . نتایج جهانی شدن به شمار می آیند گرا از

« رسوخ پدیده اینترنت، گسترش تدریجی شبکه ای ماهواره ای، نفوذ و قدرت رسانه ها را چند برابر کرده است. مهم است

 (.133: 4939دیباج؛)

مرزهای ملی ». تباطات دسته جمعی و پوشش دادن اغلب جوامع بشری، تبعات زیان باری را به بار آورده استگسترش وسایل ار

فقرا و گرسنگان جهان، با . حاکمیت ها را در هم شکسته و امواج فرهنگ ساز به حریم خصوصی نهاد خانواده رخنه کرده است

مردم از نهادهای سیاسی . اف میان ملت ها روز به روز فراخ تر می شودآزمندی و حسرت و نفرت به سفره اغنیا چشم دوخته اند، شک

و اجتماعی سرخورده شده اند و مفاهیم واالیی مانن صلح، آزادی، عدالت، دموکراسی، حقوق بشر و دیگر آرمان هاب انسان در البه 
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ن که موجباتی برای آرامش روحی و رستگاری دانش و آگاهی ها به جای آ. الی اندیشه های عامانه و قوانین بی خاصیت گم شده اند

 (.12: 4933کاظمی؛)نوع بشر در زندگی باشند، باعث تشویش و سرگشتگی انسان شده اند 

بر اثر جهانی شدن، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر بیشتر گردیده و ظهور اتحادیه ها و بلوک های اقتصادی منطقه ای جدید و 

ها را تا اندازه ای وابسته خودشان کرده است و با تشدید این وابستگی، شرایط احراز استقالل سیاسی و بین المللی، و سایر دولت 

این امر خود به خود سبب می شود که حاکمیت ملی و استقالل ملی کشورهای . اقتصادی این کشورها نیز دچار تزلزل گردیده است

توسعه شبکه فراملی و ساختار »به عالوه . مات ملی را متزلزل می سازدضعیف، در روابط بین المللی کم رنگ شود و کارآمدی مقا

این کوچک شدن فیزیکی جهانی و اندیشه دهکده . های اقتدار جهانی، موجب جا به جایی و گسیختگی تصمیم گیری ملی می شود

 (.23: ویلیامز)جهانی با درک متحولی از زمان و مکان همراه است 

« امنیت ملی»نف حاکمیت ملی، بر اثر فرایند جهانی شدن، نمایان می شود، تقلیل و یا به خطر افتادن اولین خطری که از رهگذر ص

بدون امنیت ملی نه دولت ها می توانند استقرار و دوام داشته باشند و نه ملت ها به توسعه و رشد اجتماعی و اقتصادی . کشورهاست

یت ملی، مایه بقاء، پایداری و توسعه هر ملتی است و امنیت ملی نه تنها از ولذا می توان گفت که امن. الزم دست پیدا می کنند

 .جنگ دوری می شود، بلکه از ارزش ها و فرهنگ های بومی و ملی نیز صیانت می گردد

ویژه  اما امروزه به علت در هم تنیدگی روابط و مسایل جهانی با یکدیگر، امنیت ملی کشورهای با سایر کشورها گره خورده است به

با گسترش صنعتی و سیاسی به ضرر دولت های ملی بزرگ، منافع سایر ملت ها به خطر افتاده و بروز جنگ های جهانی اول، دوم و 

و نیز در . تهدیدات نظامی قدرت های بزرگ در مناطق مختلف جهان، عمال امنیت ملی سایر کشورها را به مخاطره انداخته است

راستای تامین آزادی و منافع ملت ها به ناچار سایر ملت ها را ترغیب می کند که امنیت ملی خود را ناکامی تئوری عقل گرایی در 

امنیت امروز، نه تنها در سایه سالح و »جهت مصون ماندن از خطرات خارجی و بین المللی تقویت نمایند و لذا برخی ها معتقدند که 

امنیت همان توسعه است و بدن امنیت توسعه وجود . ن در سایه توسعه استزور و بازوی نظامی نیست، بلکه در گرو اندیشه انسا

 (.464: افتخاری)« ندارد

 فرهنگ؛ حافظ حاکمیت و اقتدار ملی -1

مجموعه از رفتار های آموختنی، باورها، عادات و سنن مشترک، میان گروهی از افراد است که به گونه ای متوالی، توسط »فرهنگ 

فرهنگ رفتاری اجتماعی که در »(. 32: 4933مید؛)« جامعه می شوند، آموخته و به کار گرفته می شوند دیگران، کهخ وارد آن

 (.22: 4933فکوهی؛)« جامعه ای خاص، از هر فردی انتظار می رود

اصوال . این رفتارها و هنجارهای اجتماعی، بازتاب نظام ارزشی حاکم در جامعه هستند که خود آنها می توانن فرهنگ ساز باشد

 .زندگی اجتماعی مستلزم وجود هنجارها، ارزش ها و قوانینی منبعث از فرهنگ آن جامعه است

این گونه هنجارهای مبتنی بر فرهنگ عمومی، که در روح جامعه و روابط اجتماعی انسان آنان جریان و سیالیت دارد، با توجه به 

در دنیای . وعات مختلف موضع گیری و تاثیرگذاری خاص داردمجموعه خصوصیات و موقعیت خود نسبت به مسائل فرهنگ و موض

امروزی فرهنگ ها نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در تحوالت جوامع دارند به طوری که فرهنگ به مثابه عامل اقتصادی، 

سنتی، کاهش نفوذ  امروزه فرهنگ بر اثر افزایش اوقات فراغت، از هم پاشیده شده ساختار های. سیاسی و اجتماعی عمل می کند

و لذا توجه به . اهمیت دوچندان یافته است... خانواده، ضعف دموکراسی و به دلیل مشکالت اجتماعی از قبیل بحران های ارزشی و

مقوالت مختلف فرهنگی، امروزه توجه دولت ها را نیز به خود معطوف داشته است به طوری که هرگونه بی توجهی به آن، معضالت 

لذا در یک چشم انداز کلی نیز می توان گفت که این هنجارها و باورهایی که تمام شئون زندگی . دنبال خواهد داشت پیچیده ای به

فردی و اجتماعی بشر را در بر گرفته، می تواند عامل پایدار و اساسی در تقویت و استواری قدرت و حاکمبت ملی و نظام سیاسی 

که به عنوان چتر حمایتی و موتور محرکه می تواند کلیه نیروها و استعدادهای ملی را زیرا همین فرهنگ است . کشور به شمار آید

به عبارت دیگر، تکیه . در راستای تقویت نظام و اقتدار ملی به کار گرفته، موجبات آرامش، استقالل و امنیت عمومی را فراهم نماید

گی آحاد ملت و وفاق ملی و همگرایی اقوام و حوزه فرهنگ بر فرهنگ و متعاقب آن هویت ملی، موجب انسجام، وحدت و یک پارچ

تکیه بر عناصر بومی و هویتی کشور، موجب می گردد که هویت های بومی نیز تقویت . می شود( همگونی فرهنگی)های داخلی 

ستاخیز فرهنگ شود و موجب عرض اندام آنها و در نتیجه به کارگیری منابع مختلف تاریخی، فرهنگ بومی و تنوع بازسازی و ر
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عمومی را فراهم می کند که خود این امر توانمندی و خمیرمایه بسیار نیرومندی در برابر تهاجم و استحاله فرهنگی است و موجب 

 .تقویت وفاق ملی می گردد

اثر بخشی البته نوع فراکنش فرهنگی در مقابل ناهنجاری های اجتماعی و ملی نیز جهانی شدن، بستگی به غنای فرهنگی و میزان 

فرهنگ می تواند امور ناسازگار با خود را طرد . فرهنگی و اقتصادی دارد –آن در هویت بخشی به افراد و سایر شرایط اجتماعی 

نموده و با عناصر خود، مانع نفوذ عناصر محوری سایر فرهنگ ها شود و در این واکنش، ارزش ها، باورها و سایر امور زیر بنایی 

انسجام اجتماعی نوعی توافق جمعی در . نماید و به اصطالح به انسجام اجتماعی و وحدت ملی کمک نمایدضرورت خود را حفظ 

حفظ نظم و امنیت ملی، بخشی از سیاست دولت است که هدف آن نیز . خصوص باورها، ارزش ها و هنجارهای محوری جامعه است

ترش ارزش های حیاتی در مقابل دشمن های بالقوه و بالفعل ملی و بین المللی، برای حفظ و گس –ایجاد شرایط مساعد سیاسی 

 (.4933علی بابایی؛)است 

به عبارت دیگر گرایش افراد به فرهنگ، زبان و مذهب امری طبیعی است و برخاسته از هویت و روح انسان است و طی آن گرایش به 

وم مداری در مقابل دیگران است که ممکن است تهدید حفظ میراث گذشتگان و وفاداری بر نیات و مقاصد قومی و گروهی و اتخاذ ق

اما ملتی که از قومیت های برخوردار است می تواند این تنوع را به تفاهم تبدیل نموده و در جهت خط مش . کننده منافع قوم باشند

ل گوناگون از روابط همزیستی را در بنابراین، دولت می تواند با تکیه بر این گونه مبانی هویت ملی، اشکا. منافع ملی از آن بهره گیرد

 .جامعه تقویت و در نتیجه در راستای وحدت و وفاق ملی گام های موثری بردارد

 فرهنگ اسالمی و جهانی شدن -0

انقالب اسالمی ایران، به عنوان بزرگ ترین پدیده سیاسی و اجتماعی معاصر، زمانی پا به عرصه حیان نهاد که پدیده جهانی شدن و 

یی و دوران تسلط و استعمار قدرت های استکباری در سراسر جهان سایه افکنده است و به قول میشل فوکو فرانسویی غرب گرا

و به قول نویسنده مشکالت تمدن غربی و نا به سامانی های ( 41: 4933تاجیک؛)« اولین شورش بزرگ علیه نظام های زمینی بود»

ه خود نشان می دهد که مردم این کشورها به دنبال یک ایده نوین جهانی هستند اجتماعی و فرهنگی موجود در جوامع غربی خود ب

در این راستا یک فرهنگ . که بتواند طی آن از پوچی و سردرگمی موجود به جامعه ایده آل آرام و انسان خود دست پیدا کنند

 .رآورده نمایدمتعالی بشری یا مذهب ایده آل، می تواند این نوع نیازهای عمده اساسی مردم را ب

. در این راستا مکاتب فلسفی و اخالقی غربی و نیز نظام کمونیسم شرقی نتوانست نیازهای روحی، مادی و انسانی بشر را تامین نماید

انقالب . و لذا به دنبال یک چشم انداز نوین فکری و فرهنگی هستند که قابلیت نقش آفرینی در عرصه جهانی را نیز داشته باشد

ران، تنها پدیده فرهنگی و سیاسی بزرگ و جهانی دوران معاصر است که توجه همه ملت ها و دولت های مردمی را به اسالمی ای

موفقیت های بزرگ ایران اسالمی در عرصه های علمی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی، مرهون جوهره اصیل . خود جلب کرده است

اسالم نیز بزرگ ترین رسالتش دادن . ست که دارای رسالت بشری و جهانی استاسالمی ا  -انقالب اسالمی، همان فرهنگ ایرانی 

یک جهان بینی بر اساس شناخت صحیح از نظام کلی وجود، بر محور توحید و ساختن شخصیت روحی و اخالقی انسان هاست و 

هرگونه موانع و مشکالت فرا راه الزمه اش پایه گذاری یک فرهنگ نوین جهانی، منبعث از وحی و احکام الهی است که می تواند 

 .بشری را هموار و انسان را برای شاهراه سعادت رهنمون سازد

بر این اساس فرهنگ اسالمی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی، می تواند با محوریت خداگرایی و انسان سازی، سعادت و رستگاری 

صالح و یا از میان بر دارد با نشر و روح مولفه ای پایدار، کارساز و بشری را فراهم نماید و هرگونه موانع و کج رویی ها مسیر خود را ا

به عبارت دیگر، . تحول گرایی چون ایثار، شهادت، تعامل، تعاون، ایمان و وفاداری هرگونه سعادت و سالمت جامعه را تامین نماید

و لذا در . و تبعات جهانی شدن مصون بدارد توجه به مبانی فرهنگی دینی و ملی می تواند ما را از آداب ها و تهاجمات فرهنگی

سوق می دهد و با برجسته سازی دایمی  [وحدت]مقابل جهانی شدن، باز اندیشی در حوزه فرهنگ ملت ها را به سوی کثرت گرایی 

 .فرهنگ و تمدن خاص، سعی در به وجود آوردن فرهنگ جهانی با ارزش یکسان و در همه عرصه ها و تحمیل آن دارد

اسالم »هم آیینی است که برای خود برنامه، فرهنگ و آرمان خاصی دارد که برخاسته از مبانی فکری آن است و بر این اساس اسالم 

و شریعت قانون اصلی و بنیادی باشد و علما در . می خواهد در یک کشور اسالمی، رهبران اسالمی، سیاسی و مسلمان عامل باشند

تا آنجا که به مشروعیت حکومتی و سیاستی . جدید و اصالح آن، رای قطعی داشته باشندتنظیم سیاست حکومت و یا حداقل در ت
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کبرری سیاست دموکراتیک  –که از اعتقادات دینی و آداب مذهبی ناشی می شود، مربوط است، درک اسالمی با مقدمات و صغری 

 (.996: 4939هانتیگتون؛)متفاوت و با آن در تناقض است 

 :نتیجه گیری -1

ی شدن پدیده ای است که بر اثر توسعه شبکه های ارتباطی و گسترش علوم و دانش های گوناگون، ابعاد زندگی بشری را تحت جهان

در کنار برخی از مزایای آن، از قبیل نزدیکی اندیشه ها، فرهنگ ها به یکدیگر و تقویت روابط انسانی . الشعاع خود قرار داده است

تجارب یکدیگر، اما نباید ماهیت سیاسی و استکباری آن، و دخالت سیاست های توسعه طلبانه قدرت جوامع و بهره مندی ملت ها از 

های بزرگ، کشورهای جهان سوم و ضعیف تحت تاثیر القائات و تبلیغات فرهنگی این پدیده قرار گرفته و از روح هویت ملی و 

بر این . ناهنجاری های ناشی از نفوذ جهانی شدن می گردندتاریخی خود دور افتاده، دچار مسخ و هویت فرهنگی و استحاله در 

. اساس، دولت ها و ملت های دیگر، چه از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی دچار آسیب ها و خطرات آن خواهند شد

در سرزمین . ه شودلذا برای مقابله با این حوادث و خطرات جهانی شدن، ضروری است که مبانی هویتی و فرهنگی کشور شناخت

اسالمی ما، فرهنگ دینی و هویت ملی، دارای مبانی نیرومند، کارساز و سازگاری هستند که به عنوان عامل اصلی حفظ امنیت، 

ایرانی، نیرومند ترین عامل پایداری هویت و تمدن تاریخی ماست و لذا در  –فرهنگ اسالمی . استقالل و هویت ملی به شمار می آید

جهان و در راستای مقابله با تبعات منفی و مخرب جهانی شدن، اتخاذ تدابیر الزم، برنامه ریزی دقیق، بهره مندی از  شرایط کنونی

کلیه امکانات و منابع موجود علمی و فرهنگی، افزایش آگاهی عمومی در سطح جامعه، در جهت تقویت خود باوری حفظ ارزش های 

بر اثر همین تحول فرهنگی، روند . ما، پشتوانه هویت و انسجام و وحدت ملی است هویت فرهنگی. بومی و اجتماعی، ضروری است

شناخت آسیب ها و موانع شکل گیری هویت ملی، در چارچوب قوانین و ارزش های ملی و دینی، . استقالل سرعت بیشتری می یابد

ققان فرهنگی و هویتی، در راستای شناخت و از ضروریات رویکرد هویت ملی ماست و الزم است مسووالن ذیربط و روشنفکران و مح

 –معرفی ابعاد، زمینه ها و نقش آفرینی مولفه های فرهنگ ملی و دینی ما، همت وافی بگمارند تا در سایه تقویت فرهنگ اسالمی 

زمینه های مقابله  ایرانی، زمینه های رشد و تقویت مبانی اتحاد و وفاق ملی فراهم و استوانه های نظام اسالمی مستحکم و در نتیجه

 .با آفات و خطرات جهانی شدن نیز فراهم گردد
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 قضاوت و داوری در تاریخ بیهقی
 انسیدمحمد علی حسینی میق

 دبیر آموزش و پرورش شهرستان شاهرود

 چکیده 

اهمیت تاریخ بیهقی از حیث امانت و دقت در نقل روایات، بر کسی پوشیده نیست، حوادثی که بیهقی آنها را مشاهده کرده یا 

این مقاله بر . یدای روایت می گردد که گویا هر قسمتی از آن، صحنه دادگاهی را در برابر چشمان ما مجسم می نماشنیده، به گونه

آن است تا  ضمن معرفی قضات، اصطالحات قضایی تاریخ بیهقی را باز گو کند و مشخص سازد  چه گروه هایی در تاریخ بیهقی 

عالوه  بر آن، به بررسی دیدگاه دیگر قضاوت کنندگان، در کنار  نظر قاضیان مثل مزکیان . نقش قضاوت و داوری را بر عهده داشتند

اشاره نماید و در نهایت به نقد و  (اعدام حسنک وزیر)ای از قضاوت، در بزرگترین دادگاهی آن زمان دازد و به نمونهو معدالن بپر

های ناعادالنه برخی از قضات و یا ناگفته پیداست که در این راستا خون انسان های بی گناهی بر اسا س قضاوت. بررسی آنها بپردازد

حکم دادن آنها به صورت فوری بوده و در یک لحظه امیر تشکیل دادگاه می داده و یک نفر . استقضاوت آنی سالطین به هدر رفته 

 .  جان خود را از دست می داده و یا جان دو باره می یافته است

  قضات، تاریخ بیهقی، حسنک، سالطین، دادگاه: کلیدواژه

ای در باره موضوع مقاله فوق، از طرف برخی از صاحب نظران با توجه به بررسی های به عمل آمده، نکات پراکنده : تحقیق پیشینه

ای، چند اصطالح از موضوعات حقوقی تاریخ بیهقی، از سید حسن امین با نوشتن مقاله. ها و مجالت بیان گردیده استدر سایت

و قاسم غنی با نوشتن  هم چنین  دکتر فیاض 4.یابی نموده استقبیل مزکی، معدل و جنباشیان را در چند صفحه بررسی و ریشه

عالوه  2مقاله ای، به بررسی واژه های مزکی و معدل از نظر دستوری پرداخته اند که آیا این دو واژه اسم فاعل هستند یا اسم مفعول

 حقی در جلد دوم کتاب تاریخ بیهقی، فهرست اصطالحات دیوانی و در گاهی را به صورت واژه ای با ذکر صفحه بیانبر آنها دکتر یا

. 1دکتر حسن انوری در کتاب اصطالحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی، به صورت مختصر به آنها اشاره نموده است   9. کرده است

  .مطالبی بیان شده است،در باره این اصطالحات،عالوه بر آنها  در سایت ها و وبالگ ها به صورت پراکنده

 مقدمه

 ،با توجه به  اهمیت حق و حقوق انسان ها در طول تاریخ .اریخ بیهقی اشاره گردیده استدر این تحقیق به امر قضاوت و داوری در ت 

به گونه ای است که اگر صد بار قسمتی از کتابش  ،شیو ه های بیان بیهقی .بررسی  این موضوع می تواند تازگی خاصی داشته باشد

  .ضامینی عالی از آن می توان استنباط کردخوانده شود باز تازگی خاص خود را دارد و هر بار مطلبی زیبا با م

کمتر .این تاریخ یک اثر عمومی است. های شرقی ایران در روزگار آنان دانست توان آیینه روزگار غزنویان و بخش تاریخ بیهقی را می

بیهقی تنها مورخی امین و . پنهان مانده باشد، توان یافت که از دید تیزبین م لف این کتاب میرا ای از زندگی مردم آن دوره  پدیده

وظیفه شناسی و زبان آوری و ایمان به کار، دست به دست هم داده .  بلند پایه نیست، بلکه نویسنده ای توانا و چیره دست نیز هست

ده را سرتاسر تاریخ بیهقی و البالی حوادث آن پر است از اندرز و عبرت و سخنان خردمندانه که خوانن  .تا اثری ارزشمند بوجود آید

هر دم به خود متوجه می سازد و او را بر آن می دارد  تا در آن چه خوانده است دقت کند و خرد خویش را برای دریافت نتایج 

نظراتی که در ماجرا ها و دادگاه  .درست زندگی کردن و متعالی بودن این شخصیت در کالمش آشکار است .اخالقی آن به کار اندازد

در مورد ماجرای حسنک، اوج دینداری و انسانیت  این مورخ را می توانیم  .رد دال بر این سخن استهای مختلف ابراز می دا

بیهقی در سراسر حکومت  مسعود از جزئیات امور آگاه بوده در  .وجدان آگاه و بیدار بیهقی لحظه ای خواب نماند .مشاهده کنیم

امور پنهانی و زد و بند هایی که میان قدرتمندان در جریان بوده،  جنگ ها و سفر ها شرکت داشته و به اقتضای شغل خود از همه

 .سر در آورده است

 ،قضاوت ها .حرف های کنایه آمیز  نیش داری بیان می کند  که از هر سالحی کار ساز تر است ،در البالی رفتار نا عادالنه مسعود 

نمی  ،افسوس باید خورد که بیهقی به  خاطر ناتوانی درموقعیت .تاز تیررس انتقاد بیهقی در امان نمانده اس،قاضی ها و عملکردشان
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و نظر آنها را  نسبت به حکمشان عوض کند  و  از ریخته شدن خون  .توانست بر نظر های نا عادالنه برخی از قضات، اثر بخش باشد

 .بی گناهی جلوگیری نماید

شکیالت قضایی در خارج از محدوده عمارت درگاهی و دیوانی در عصر غزنویان ت: های قضاوت در عهد و دستگاه غزنویانویژگی

فردی با عنوان قاضی القضات که  .امور قضایی به وسیله قاضیان که به وسیله سلطان انتخاب می شدند صورت می گرفت .بوده است

های اساسی که در دیوان از جمله کار  .در راس قاضیان کشور قرار داشته بر اعمال قاضیان  نواحی مختلف نظارت می کرده است

نظام الملک ضمن  .میانجیگری بین دو خصم و مطابق اوامر شرع  سخن گفتن بود ،قضا حل و فصل می گردید اجرای احکام شرع

زاهد و کوتاه دست تر و کم صلح تر  ،باید اموال قاضیان مملکت یکایک بدانند و هر که از ایشان عالم»:بیان این موضوع می گوید

تربیت کنند و بدان کار نگاه دارند و هر یک از ایشان را به اندازه کفات مشاهدت اطالق کفات کنند تا او را به خیانتی  باشد او را

 «یفتدحاصل ن

چاره نباشد پادشاه »باید توجه داشت سنت اندر مظالم نشستن سخت مورد توجه نظام الملک قرار داشته  وی در این باره می گوید 

  3 «دو روز به مظالم نشیند و داد از بیداد گر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت بشنود بی واسطه را از آنکه در هفته

سلطان مسعود در  .سالطین غزنوی گاهی اوقات خودشان در دادگاه به مظالم می نشستند و به شکایات مردم رسیدگی می کردند

در » :توقفی که در نیشابور داشت خطاب به بزرگان شهر گفتآغاز قدرت نمایی خویش هنگامی که به سوی غزنین راهی بود در 

مجلس مظالم در سرای گشاده است هر کسی را که مظلمتی است بباید آمد و بدون . دو بار مظالم خواهد بود،حکومت او در هفته

 «6ترس سخن خویش گفت تا انصاف تمام داده آید

نقش غیر قابل  ،ره دعاوی مردم و نیز عدم تعرض سپاهیان به نوامیس مردمدر با (دیوان قضا)توجه به عدالت از سوی دستگاه قضا  

اگر وزیر خردمند نصیب مردم  .انکار در خشنودی یا عدم رضایت مردم داشت که صبورانه به درخواست های حکوت تن در می دادند

رت  غیر مستقیم  به رعایت  عدالت و می شد می توانست با شیوه ای لطیف و تاثیر گذار ضمن حکایات دلپذیر پادشاه را به صو

البته مواردی استثنایی نیز دیده شده که درویشی ژنده پوش یا عارفی وارسته بی پرده پادشاه را . توجه به حقوق رعیت فرا می خواند

  .به رعایت حقوق خلق تذکر می داد

ضای ملک را بر مصالح مُلک ترجیح می دادند و سلطان ی خوشایند شاه  تجاوز به حقوق رعایا را جایز بلکه ربرخی از دولتمردان برا

مثل اجحاف به  هدایای مردم صاحب دیوان خراسانی ابولفضل سوری به  .انباشتن خزانه را از  چنین مال هایی  خوش می دانست

ی در این هدایا«...طرایف،  زرینه و سیمینه غالم و کنیزک مشک و کافور عناب مروارید مخصوص و قالی و ،چندان جامه»مسعود 

 . 3سوری، امیر و حاضران به تعجب بماندند که از شهر های گوناگون به بست آورده بودند

در تاریخ  بیهقی به شواهد و مواردی بر می خوریم که سلطان مسعود شور و کنکاش برای امور و مهمات ملک، متشکل از  

رای و نظر خویش را   .نسبت به آرای دیگران بی اعتنایی می کند دولتمردان طراز اول ترتیب می دهد و نظر ها را می شنود اما

 .اعمال، بلکه  تحمیل می کند که فر جام این خود کامگی ها بعد ها رخ می نماید

دولت .میان علما و اعیان غیر مذهبی عالیق غیر مشترکی وجود داشت. ریاست قضا غالبا در دست گروه محدودی حفظ می گردید

گاه بر این مستمری ها زمین هایی نیز به فراخور منصب و مقام آنها افزوده .مثل قاضی تعیین می کرد،ی مامورانمستمری هایی برا

وی اولین کسی بود که  .پدر بزرگ نیشابور بود،قاضی به واسطه اعتباری که  داشت .می شد که از امالک خالصه روزگار مسعود بود 

ین آنها  خاندان صاعدی بودند که  پیوستگی های سببی چندی با علمای بیهق داشتند مهمتر. اعیان نیشابور به مشورتش می رفتند

 .که مشاغل قضاوت در دست آنان بود

 اصطالحات قضایی در تاریخ بیهقی 

   .محلی بود که امور دادرسی در آنجا صورت می گرفت :مجلس قضا -4

و »ردی مجلس مظالم را چنین تعریف کرده است ماو. محلی بود که شکایات مردم را به آنجا می بردند :مجلس مظالم -2

 «3نظر المظالم قود المتظالمین الی التناصیف بلرهبه و زجرالمتنازعین  عن التجاهد بالهیبه
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شهادت نامه و نوشته ای که حاکی از اثبات امری باشد و به اصطالح امروز استشهاد نامه یا  ،به معنی گواهی نامه: محضر -9

 3ن به کار می رودصورت مجلس و محضر نوشت

به معنی ثبت و تصدیق قباله و نیز مجلسی که قاضی در آن به اختالف افراد خاتمه می دهد که امروزه می توان : سجل -1

 .نام شورای حل اختالف بر آن گذاشت

 .به معنی شکایت و تقاضا است که امروزه اظهار نامه می گویند :قصه -3

بسیجی ها همان جنباشیان به حساب می آیند  که برای نظم عمومی با اهل که امروزه  ،به معنی نیروی بسیج :جنباشیان -6

 .حبسیه همکاری می کردند

 .بوده است.. .عنوان دو گروه از اصحاب دارالقضا  که در ردیف معرف،وکیل، امین قاضی و:مزکی و معدل -3

 .کسی که شهادت به امری دهد، شاهد :گواه -3

 .نزد سلطان یا امیر یا وزیر بردن است به معنی دادخواهی، مرافعه :قصه رفع کردن -3

 .کسی است که میان مردم حکومت می کند،در اصطالح فقه :قاضی -45

نامه ای بوده است که از طرف حکومت به عمال  و کارگزاران،جهت رسیدگی به شکایت کسی فرستاده می  :مظالمی نامه -44

 .شد

 :کار کرد  مقام و منصب داران دیوان قضا

ی ها باید مکلف و مومن عادل، مرد و حالل زاده و ضابط باشند؛ نیروی حافظه قوی داشته باشند و فراموشکار قاض :قاضی ها

البته قاضیانی هم وجود داشتند که به عدالت حکم نمی کردند.نباشند . 

 « 41گنه کرد در بلخ آهنگری                به شوشتر زدند گردن مسگری»         

 .به ویژه در علم حقوق و وظایف دانشمندان دینی:فقها

در روزگار مسعود فقها . به تعزیت امیر مسعود می پرداختندی آن روزگار نشست علماهنگامی که امیر مسعود بر تخت می

مثال ابو محمد المعلی بن احمد در دوره غزنوی مدتی ریاست . گروهی نبودند که فقط در مکانی بنشینند و قضاوت کنند

 .هده داشت ضیاع و امالک قضات نیشابور به میراث، به او منتقل گردیدنیشابور را بر ع

پس مهد ها که راست کرده بودند با زنان محتشمان نیشابور، از آن رئیس  و قضاه و فقها و »در جایی بیهقی اشاره می کند 

 «44اکابر و عمال

د و از وقوع جنایات و بیداد جلوگیری می کردند گروهی بودند که با قدرت تمام و دست قوی حکم می راندن: مظالم کننده ها

 . و در مجلس مظالم، مظالم کننده ها حاضر می شدند و رای آنها بسیار با ارزش بود

در تاریخ بیهقی حاکم لشکر همان قاضی، ویژه نظامیان بودند و به اصطالح متاخران قاضی لشکر (: قاضی عسکر)حاکم لشکر

 .بودند

دو قباله نوشته بودند اموال حسنک را بر وی خواندند و آن کسان گواهی کرد و »: حسنک می گویده بیهقی در واقعه چنانک

  .که حاکم به معنی فرمانروا هم به کار رفته است« 42حاکم سجل کرد

مثال کوتاه کردن دست بوسهل از دیوان عرض . سلطان مسعود در اکثر جاها خودش به تنهایی قضاوت می کرده است: سالطین

 .همچنین در باب حسنک هم فرمان داد؛ عالوه بر اینها فرمان تنبیه بگتغذی را صادر کرد. اینکه امکاناتش را از او بگیرندو 

های او در مورد حسنک کامال آشکار است، قضاوت در مورد مخالفان خودش در خوارزم و مهمترین قضاوت: سلطان محمود

 .در این  تحقیق آمده استقضاوت در دفاع از ناموس یکی از مظلومین که 

کسانی بودند که مورد اعتماد قاضی باشند، هنگام ادای شهادت درستی و عدالت شهودی را گواهی : مزکیان و معدالن 

چنانکه عمر خیام نیشابوری چون آثار  نزدیک شدن . مزکیان مسئول تزکیه شهود و معدالن مسئول عدالت شهود بوده اند.کنند

را برای استماع وصیت او و تنظیم وصیت نامه اش ( مزکیان)کرد به دامادش دستور داد که ازکیا می مرگ را در خود احساس

 .حاضر کنند
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ناصر خسرو  در باره این . مزکیان و معدالن  در امر قضاوت بسیار دخالت داشتند، مردی سی چهل اند آمدند مزکی و معدل

 :گروه می گوید

 اند                   اندر میان خلق مزکی و داورند اینان که دست خویش چو نشپیل کرده »

 «49دشمن   عدلند  و  ضد  حکمت   اگر  چند                      یکسره امروز حاکمند و معدل

 :گویدخاقانی در این باره چنین می. ساختندمزکیان و معدالن در امر قضاوت، قاضی را از درجه اعتبار حکم مطلع می 

 «41و مشک تبتی را در دو وقت      هم معرف سیر باشد هم مزکی گندناستروغن مصری »

 «43تنی چند از بزرگان عدول مزکی که مالزم مجلس او بودند زمین خدمت ببوسیدند»: سعدی می گوید

 .اندپرداختهکردند و به دستور قاضی آن اموال را به موقع میکسانی بودند که اموال ایتام و غائبان را حفظ می: امضای قاضی

 :ها در تاریخ بیهقیقاضی 

رفیق صمیمی بوسهل زوزنی بود اهل عیش و نوش و اهل علم و ادب و با بوسهل مشاعره جذابی داشته  :قاضی منصور -4

 46است

ر قضاوت نسا و طوس را ب،علم، ورع و خویشتن داری ؛ خوش بر خورد ،یگانه در فضل،از اکابر تبانیان:قاضی بو طاهر تبانی -2

قاضی قضات بود و قضای نیشابور را هم امیر می خواست ضمیمه کند و شغل مهم در ترکمنستان  ،به دستور امیر. عهده داشت

 43. به او بدهد

امیر، ساالر . این قاضی  کارآیی خوبی نداشت. امیر محمود با وی بسیار رابطه  خوبی داشت :قاضی شیراز بولحسن علی -9

 . 43قاضی ندید و با آمدن نیالتگین اعتبار قاضی شیراز از دست رفت  هندوستان را در شان  این

 43برادر قاضی القضات ابو سلیمان داود بن یونس بود و ایشان از شاگردان بو صالح فقیه بود :قاضی زکی محمد -1

 .این قاضی به همراه دانشمند بخاری رفتند تا سخن ترکما نان را بشنوند:قاضی بو نصر جنینی  -3

خوش بر خورد و در دوره ما جرای بوالمظفر برغشی آنجا حاضر بود و ماه نیشابور به ،اهل علم :(امام ابوالعال)قاضی صائد  -6

 .او می گفتند

 .قاضی القضات هارون الرشید و شاگرد امام حنیفه بود :بو یوسف قاضی -3

 .قاضی نیشابور بود و خوش بر خورد :قاضی بوالهیثم -3

 .قاضی بلخ بود و با قاضی بو صادق نشست و بر خاست داشت :اسقاضی ابوالعب -3

امیر دستور داد که اوقاف را که از آن میکائیلیان است همگی از دست متغلبان بیرون کند و به  :قاضی مختار بو سعد -41

 .معتمدی بسپارد وی شخصستی مثبت داشت

ت داشت؛ امیر مسعود در امر نهانی در بلخ با قاضی بو قاضی گرگان بود ظاهرا شخصیتی مثب: قاضی بو محمد بسطامی -44

 .محمد بسطامی مشورت می کرد

از نظر مالی ضعیف بودند و به آخرت توجه جدی داشتند و ماجرای پس زدن  ،قاضی ری  :قاضی بوالحسن بوالیی-42

 .بخشش سلطان مسعود از طرف این قاضی؛ بسیار جالب و آموزنده است

از روحانیون خاندان تبانی  در زمان محمود برای سامانیان از نیشابور به غزنه به راه شده تا امام  :یقاضی بو صالح تبان -49

 . حنیفان باشد

 .اشراف درگاه به نام او بود :قاضی خسرو -41

 .ظاهرا فقیه بلخ بوده است :قاضی علی طبقانی -43

 .ت ارزشمند در غزنین بوده استقاضی غزنین و شخصی :قاضی القضات ابو سلیمان داوود بن یونس -46
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امیر مسعود دستور داد  .قاضی معنی حاکم لشکر هم داشته و به نصر خلف اطالق می شد :(فقیه)قاضی نصر خلف  -43

موارد وقف قبر سلطان محمد به این قاضی واگذار گردد و نصر خلف در هنگام  اعدام حسنک هم حضور داشت؛  تقریبا 

 .شخصیتی مثبت داشت

در اعدام حسنک  حضور داشت و مجلسی را که حسنک درخواست بخشش می کند دانشمند نبیه و نصر  :نشنمد نبیهدا -43

 .خلف نوشتند

دو گروه دو قلو بودند که در امر قضاوت ها شرکت داشتند می توان نام آنها را قاضی عادل و قاضی  :مزکیان و معدالن -43

 .پاک گذاشت در اکثر دادگا ها حضور داشتند

دهن بین بود و گاهی مهربان و برخی اوقات بی انصاف .در امر قضاوت شرکت می کرد  :سلطان قاضی ها مسعود غزنوی -21

 .که این ویژگی ها در قضاوت هایی که در طول حوادث تاریخ بیهقی صورت گرفته کامال آشکار است

 ،ای یا در محیط خاصی بوده است یا در حین سفرتشکیل دادگاه  و صادر کردن ر :گونه های دیگر قضاو ت در تاریخ بیهقی

  .امیر فورا نظر ها را می شنود و حکم صادر می کند در این راستا به انواعی از این قبیل اشاره می کنیم

 علی عیسی مردی جبار و ستمگر بود و اموال مردم را به زور می: قضاوت ناعادالنه رشید در باره ظلم های علی عیسی، گفته اند -4

 .گرفت و کسی جرات نداشت نسبت به کار او اعتراضی کند

 .قضاوت بیلک در باره احمد نیالتگین، دستور دادند تا دست راست آنها را قطع کنند -2

 .قضاوت امیر هنگامی که روی پیل نشسته بود در دشت شابهار -9

 . با این کار بوالفتح را پانصد چوب بزدند ،توطئه  بوسهل  علیه آلتونتاش -1

 بونصر مشکان در قصیده ای که سلطان مسعود را اندرز می دهد و بونصر را به هندوستان تبعید می کند  -3

 نشستن جعفر به مظالم و قصه ها می خواند و جواب می نبشت  -6

 . قضاوت مردم که میکائیل را لعنت می کردند و مردم نیشابور زار زار در اعدام حسنک می گریستند -3

بزرگ مردا که  این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان را بدو داد و پادشاهی چون »که فرمود  ،مادر حسنکقضاوت  -3

 21«مسعود آن جهان

 .داستان مجازات بزرگمهر وقتی کسری نوشیروان طاقت حرف های بزرگمهر را نیاورد و دستور داد او را مثله کردند -3

 .تا جعفر برمکی را چهار پاره کردند و به چهار دار کشیدند:دقضاوت هارون الرشید که فرمو  -41

همچنین افشین در بغداد به جرم زندقه و همراهی با مازیار و بابک . ابن بقیه الوزیر را هم بردار کردند و به تیر و سنگ بکشتند -44

 .محکوم و در زندان با زهر کشته شد

سلطان مسعود متوجه شد حکم داد که  .نظر عاشقانه داشت ،ه نوشتگینبو نعیم در مجلس شراب به خاطر عشق مجازی ب -42

 24«.پای بو نعیم بگرفتند و بکشیدند و به حجره باز داشتند تمام اموالش را موقوف کردند  و سرایش را فرو گرفتند»

 .هنگام اعدام مظفر، امیر مسعود ناراحت شد و دستورداد تا خادم را بازداشت کنند -49

 .علی قهندزی به همراه دیگران که یکصدو هفتاد تن را به دار کشیدند مجازات -41

 .بازگشت امیر مسعود از نسا  که به نیشابور آمد دستورد داد تخت طغرل را خراب کنند -43

 بازداشت امیر محمود از قضاوت های نا با ورانه مسعود غزنوی بود که در قلعه کوهتیز صورت گرفت  -46

 زیرا مسعود اعتراض کسی را در باره هارون نمی پذیرفت  ،د به سخنان عبد الجباربی توجهی مسعو -43

قضاوت دوگانه مسعود در باره حسنک، روزی پس از مرگ حسنک  امیر مسعود بوسهل را گفت  حجتی و عذری باید کشتن  -43

   .را صادر کنندحسنک قرمطی است و دستور می دهد حکم اعدام حسنک : این مرد را  و بار دیگر می گوید

 .امیر مسعود دستور داد بوسهل را به قهندز بردند  و او را بر استر نشاندند -43

 .امیر مسعود گوش موالزاده ایی را کشید که دست به گوسپندی از آن رعیت دراز کرده بود -21
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تا جندی را بر دار کشند و با  سلطان محمود هنگامی که نامه های یعقوب جندی را مشاهده کرد ناراحت شد و دستور داد -24

  .سنگ کشتند 

که یکی از خواص درگاه سلطان به حریم ناموس آن مظلوم  ،قضاوت جانانه سلطان محمد در دفاع از ناموس یکی از مظلومین -22 

 22بی احترامی می کرد و سلطان خونش را ریخت 

که سه مفسد را بازداشت کرد و بسیاری از جانیان را به  قضاوت شجاعانه دیگر محمود نسبت به سرکوب مخالفان در خوارزم -29

 .دو نیم کرد

 .قضاوت جاهالنه محمود در باره فرزندش مسعود  که پنهان از پدر شراب می خورد در خیشخانه -21

 نمونه ای از دادگا های تاریخ بیهقی یعنی دادگاه به دار کشیدن حسنک و اعدام او 

و حیله و کینه شتری بوسهل زوزنی به پای دار رفت و مسعود در دست بوسهل مثل موم ناگفته پیداست که حسنک با مکر 

بوسهل با درایتی که داشت از اخالق این سلطان دهن بین سوء  استفاده می کرد این متن از تاریخ بیهقی یاحقی انتخاب  .بود

به همراه قضات و مزکیان در مجلس  حسنک از بست به هرات آورده شد  و به علی رایض سپرده شد حسنک را»شده است 

خواجه بوسهل را برین »پس حسنک را به حرس باز بردند و دو تن با یکدیگر می گفتند .دادگاه آوردند و تا نماز پیشین بماندند

یک ساعت ببود حسنک پیدا  آمد بی بند جبه ای داشت »وصف ظاهر حسنک  هنگام اعدام  «که آورد که آب خویش ببرد

 29...حبری رنگ

  .خواجه احمد به او احترام زیادی گذاشت ،احترام به حسنک  از طرف دیگران 

سگ ندانم که بوده است و انچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت؛ جهانیان : دفاع حسنک در برابر بوسهل که می گوید

 . دانند

 و مسعود آید به خشم اینجاست که دل نازک از بوسهل  ،بزرگتر از حسین علی نیم: حسنک می گوید

از فرمانبرداری در دستگاه محمود چه چاره، به ستم، وزارت مرا دادند و نه جای من بود و به باب  :دفاع حسنک در دادگاه 

 .خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخته داشتم

ل و زن اندیشه باید داشت و خواجه مرا بحل خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشته ام و از عیا: دوباره می گوید

 .کند بگریست و حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت از من بحلی

کردند  بوسهل از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن،  حسنک را بر دار می :کینه شتری بوسهل

نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد : چرا آمده ای؟ گفت:  فتنزدیک پدرم آمد نماز خفتن، پدرم گ

با این وجود خیلی ها . پدرم گفت بنوشتمی اما شما تباه کردید و سخت نا خوب است ،به سلطان، در باب حسنک به شفاعت

 .تمایل دارند که حسنک اعدام نشود زیرا گناه او را در حد اعدام نمی دانند

صحنه سازی دروغین دیگری که انجام می دهند آن است که دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمده اند و 

نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا؛ هیچ کس خلعت 

 .مصری نپوشد

گیرد امیر مسعود در شهر  خلیفه شهر را فرمود داری زدن بر کرانه مصالی بلخ فرود  حسنک در چند قدمی دار قرار می 

حسنک . میکائیل  به استقبال حسنک آمد و وی را مواجر خواند و دشنام های زشت داد. شارستان؛ خلق  را آنجا نهاده بودند

دن لفظ مواجر  و از چنین رفتاری همگی در وی ننگریست  شکنجه روحی که بر حسنک وارد شد همین جا بود با به کار بر

 .بیزاری جستند

حاکم ... .حکم دادن به اموال حسنک که از جهت سلطان؛ دو قباله نبشته بودند همه اسباب و صنایع حسنک را به جمله و

 .سجل کرد و دیگر قضات علی الرسم فی امثالها

سنگ دهید، : ی کردند مشتی رند را سیم دادند و گفتندحسنک پای دار؛ نعوذ باهلل من قضاء السوء، مردم به شدت گریه م

 .حسنک به خاطر اینکه طناب را محکم بسته بودند خفه شده بود
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ای که خود بر سر و روی حسنک گذاشتند و سنگ سارش کردند یا وقتی جالد رسن به گلویش دانیم آن لحظهاینکه ما نمی 

مردان تاریخ با حوادثی که منجر به ظهور مرگ آنان می شود  امری  مرگ .افکنده و خفه اش کرده چه احساسی داشته است

است مربوط به نزاع های طبقاتی، که ابوالفضل بیهقی از احساسات حسنک حرفی بر زبان نمی راند، فقظ ظواهر و کلیات و 

 «.سر و کار دارد تاریخ با حقایق جزء به جزء»محیط و تضاد های امر را گزارش می دهد و می گذارد و به قول ارسطو 

و سر حسنک را در ... قریب هفت سال بر دار بماند که گوشت پاهایش فرو ریخت»پایان اعدام حسنک این شد که حسنک 

 .طبقی گذاشتند  بوسهل در حالی که شراب می خورد می خندید

 نتیجه گیری

هر روایت که ابولفضل  .اندرز خالی باشدسرتاسر تاریخ بیهقی درس و عبرت است هیچ قسمتی از کتاب یافت نمی شود که از  

در مورد امور  .بیهقی بازگو می کند راهی مستقیم در بطن سخنانش کشیده است تا خوانندگان مسیر خویش را گم نکنند

عملکرد درست و نادرست  .قضایی، که مهمترین بحث هایی است که به امر آخرت مربوط می شود؛ منصفانه عمل کرده است

هر جایی حقی در محکمه ای از فرد یا گروهی ضایع می شده با ایما یا  .را به خوبی و عادالنه بیان نموده است قضات و سلطان

توجه به حساب پس دادن  «اگر دید  چشید»: مثال در قسمتی از سخنانش در مورد ظلم می گوید ،مستقیم حرفش را می زده

به هر جهت در طول تاریخ .  دگاری شخصیت ایشان شده استبه هیچ وجه از ذهن وی زدوده نمی شود و همین عامل مان

پیشنهاد می گردد مطالب .قضات درستکار و بد کردار وجود داشتند و در دوران بیهقی هم از این قاعده مستثنی نبوده است

مطالب فراهم تر قضاوت در تاریخ بیهقی می تواند در صحنه های هنری به تصویر کشیده شود  تا راه را برای ادب دوستان این 

 .نماید

 هاپی نوشت
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نشر کتیبه صص  ،تهران ،چاپ هشتم ،یات و الوا امع الروایات  عوفیگزیده جوامع الحکا ،(4933)محمد جعفر  ،شعار- 22
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 های سهراب سپهریبودیسم بر تصویرپردازیتأثیر ذن ـ 
 جو سیاوش حق

 دانشگاه مازندران گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار

 عاطفه  قبادی یاوری  

 و ادبیات فارسی دانشگاه مازندراندانشجوی کارشناسی ارشد زبان 

 مسعود اسکندری

 س ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشنا

 چکیده

-های او به لحاظ تصویرپردازیآنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تأثیر بینش شخصی سهراب سپهری بر سروده

های شعری کهن فارسی، یعنی تخیالت دور و دراز و در نتیجه بدین معنی که او تا حد زیادی به یکی از سنت. های شعری است

ای در شعر خویش به گرایانههای خاص فلسفۀ ژاپنی تصاویری ساده، زنده و جزئیبافی در وصف، پشت کرده و متأثر از دیدگاهکلی

البته این نوع تصویرپردازی در همۀ دفاتر شعری او مشهود نیست، و ای بسا دفاتر پایانی او کامالً مغایر با فرض . آوردوجود می

های ابتدای ورودش به کن تأکید خاص این تحقیق بر آن دفاتری است که او یا در ژاپن و یا در سالاساسی این تحقیق باشد، ولی

بنابراین در این تحقیق ابتدا به معرفی ماهیت تفکر ذن ا بودیستی و نگرش خاص آن به هنر و طبیعت پرداخته . ایران سروده است

 .گیری خواهد شدسپهری پیخواهد شد؛ آنگاه میزان نفوذ آن در اندیشه و شعر سهراب 

 .بودیسم، تصاویر شعری، وصفسهراب سپهری، ذن ا  :هاکلیدواژه

 مقدمه

شناختی شعر او کمک های روانشناختی و زیباییتواند به کشف بسیاری از جنبهیکی از مسایلی که در بررسی اشعار یک شاعر، می

این . کندینی است که به شکل بارز و یا مخفی، در شعر او نمود پیدا میهای بنیادکند، تحقیق در بافت نظری یا به عبارتی، اندیشه

دهند، و یا به تعبیری همکاران شاعر در سرودن یک شعر ها به شکل ملموسی خودرا در همه ابعاد شکلی و محتوایی نشان میجنبه

ی آن چیزی است که در تفکرات یک هی همچکیده –جدای از مسایل صوری  –این بدان معناست که یک شعر . آیندبه حساب می

باشد؛ تفکراتی که ممکن است در ابتدای امر بخش عظیمی از باورها، آرزوها و نیازهای وی را به عنوان یک انسان، و شاعر موجود می

 .ترین مبانی نظری وی را در درک و بیان زیبایی به خود اختصاص دهدبه شکل خاص مهم

های از جنبه –به عنوان بازنمود و برآیند تفکر وی  -های یک شاعرو ردیابی آنها در سروده هابر این اساس کشف این مختصه

رسان کشف تواند یاریگر ادبی را اقناع کند و هم میتواند حس کنجکاوی یک پژوهشتواند جذاب باشد و هم میبسیاری، هم می

ترین های یکی از مهماضر از همین زاویه و رویکرد، به سرودهاز این روی، در تحقیق ح. های جدید برای محققان بعدی باشدافق

-های سپهری قرار میتأکید این تحقیق بیشتر بر تصویرپردازی. شاعران معاصر فارسی، یعنی سهراب سپهری، پرداخته خواهد شد

 216.شودمیفلسفی او و همچنین از نگاه خاص وی به طبیعت نیز سخن گفته  –گیرد و به مناسبت، از بافت فکری 

یکی از نظر . های مختلفی در تاریخ شعر معاصر فارسی منحصر به فرد استاز جنبه -همچون شخصیت خود وی –اشعار سپهری 

ی شعر نو کرده بود؛ و اینکه جنس این عارف مسلکی به کلی با گرایی، که پیش از او هوشنگ ایرانی آن را داخل در حوزهعرفان

. ی شیراز موجود است تفاوت داردنتی فارسی، آنگونه که در اشعار سنایی و عطار و موالنا و خواجهنگرش عرفانی موجود در شعر س

های جالبی که در این دوره وجود دارد، ظهور نوعی عرفان است که هیچ یکی از درونمایه»: نویسدکدکنی در اینباره میشفیعی

-نمونه. است –چین و ژاپن  -ت تأثیر تصوف بودایی و تصوف شرق دورارتباطی با تصوف سنتی و سلفی ما ندارد، بلکه کم وبیش تح

گرایی سپهری مدنظر پس الزم است یک مسأله اساسی را در طبیعت(. 32و 34: 4931)«ی کامل این گرایش سهراب سپهری است

                                                           
21 
بررسیاشعار)ی در شعر فارسیگرایتبارشناسی طبیعت(1393)قبادییاوری،عاطفه:ک.برایردیابیمباحثتفصیلیدراینزمینهر. با

کهمقاله.جو،دانشگاهمازندران،پایاننامهدورهکارشناسیارشد،بهراهنماییدکترسیاوشحق(منوچهری،حافظ،نیمایوشیجوسهرابسپهری

.باشدنامهمذکورمیحاضربخشیازپایان
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عرفان . طبیعت داشته استها و همچنین رویکرد وی به قرار داد و آن اینکه این گرایش عرفانی جدید چه تأثیری در تصویرسازی

 .در ذهن و زبان اوست« بودیسم ذِن»سپهری را باید از افق متفاوتی مورد مداقه قرار داد و آن بررسی تأثیر 

ی سپهری با صمیمیت و حس درک همدالنه. های شعر سپهری پیوند عمیق و معنوی شاعر با طبیعت استیکی از مهمترین ویژگی

های بالغی پیشین در اکثر اشعار او شاهد هستیم که افکار شخص شاعر یا سنت. بدیل استر فارسی بیطبیعت تقریباً در سرتاسر شع

ها را ببیند؛ در شعر قدما طبیعت اغلب پس از عبور از فیلتر ذهن شاعر، در بافت یک تشبیه یا یک شود که او واقعیتمانع ازین نمی

ی نگاه و شی نشود و شود که خودش واسطهراب، سادگی و نگاه نو باعث میشد؛ ولیکن در شعر سهاستعاره و یا یک نماد حل می

بو در شعر او گل، گیاه، سبزه، درخت، شقایق و شب». خود اشیا و طبیعت هستی داشته باشند، تا اینکه کسی بجای آنها سخن بگوید

؛ به نظر او در طبیعت همه چیز چنان است که بیندپردازند؛ سهراب تضادی در طبیعت نمیگیرند و به سماع و پایکوبی میجان می

کم  الله قرمزچیزی از  گل شبدرهارا شستشو دهیم وگرنه باید باشد، مهمتر این است که ما برای دیدن حقیقت چشم

های این نگاه جدید به طبیعت و این حس صمیمیت با عناصر آن تا حد زیادی منبعث از پشتوانه(. 31و 13: 4933رسمی، )«ندارد

 . وجو کردرا، چنانکه گفته شد، باید در تجزیه و تحلیل تفکر ذن بودیسم جستظری موجود در ذهن شاعر است و آنن

 سپهری و بودیسم

ای که های شخص در هر فضای فرهنگیدر این بین اندوخته. ها و درونیات شاعر استی خواستشعر در یک تعریف، برآمد و نتیجه

این بدان معنا نیست که شعر نتیجه مستقیم خواندن کتابی یا اعتقاد به مسلکی باشد؛ بلکه . ا داردباشد در سرودن شعر نقشی بسز

کنند؛ به نحوی که غالباً با تحلیل هایی در متن شعر بروز پیدا میها اغلب به صورتی غیر ارادی و به شکل کدها و نشانهاین اندوخته

شویم که شاعری به فالن مسلک اعتقاد راسخ دارد و یا نسبت به بَهمان مسلک یهای مخفی و پنهان یک اثر است که متوجه مالیه

فلسفی شرق دور را در  –ی منتقدان و مفسران اشعار سپهری، ردپای تفکرات عرفانی تقریباً همه. نگردیا عقیده، به دیده انکار می

سپهری از : نویسدو همانطور که لنگرودی می. مده استی تحریر درآاند و آثاری نیز در این زمینه به رشتهمتن آثار وی یافته

گشت و سرانجام او این آرامش را یابی به آرامش مینامالیمات روزگار خویش گریزان بود و همیشه به دنبال یک مأمنی برای دست

مند است ه فکری عالقهدهد که هم به این دستگاخود وی نیز در مواضع بسیاری نشان می(. 339 :4933)ی بودیسم یافتدر فلسفه

بخشد؛ زیراکه بین این سیستم و هم از آن متأثر گردیده؛ او در سفر خود به ژاپن از طریق همین تفکر است که غم غربت را التیام می

 در این سرزمین و میان این مردم، خودم را»: نویسداو در خاطراتش می. فکری و مبانی عرفان اسالمی پیوندهای محکمی یافته است

شعر . ها پیوندهایی استمیان ما و این خاور دوری. فروتنی شرقی به دیده من جای بلندی دارد. در غرب چنین نبود. یابمبیگانه نمی

Basho  و نقاشیHiroshige عرفان ما و بودیسم اینان، هرچه به دور از هم باشد، در جاهایی . ای آشنا دربر داردبرای ما نیز اشاره

من خیال »: نویسدو در جای دیگری نیز از باب همین مهم می(. 13و 13: 4931سپهری، )«شودو شاید یکی می .یابدبرخورد می

و بنابر نظر (. 33: پیشین)«وجو کردجست ZENی بودیسم کنم بهترین نقاشان ژاپنی را باید در همین قرن پانزدهم و زیر سایهمی

-مله شرق دور، در زندگی و آثار سپهری، تا پایان زندگی، همچنان حفظ مینفوذ اندیشه و هنر و ادب شرقی، و از ج»: عابدی

های سپهری های فکری بر تصویرپردازیآنچه که در این تحقیق با اهمیت است، کشف میزان تأثیر این دستگاه(. 23: 4933)«شود

 .بنابراین آشنایی ابتدایی با تفکر ذن بودیسم در این جایگاه الزم و ضروری است. است

 بودیسم چیست؟ -ذن 

های هندی که در قرن اول میالدی از طریق محمل پس از تماس آن با اندیشه. های جان چینی استذن یکی از ساخته و پرداخته»

های شگرف ذن در حقیقت یکی از شکوفه»: نویسدکه یونگ میو چنان(. 13: 4933سوزوکی، )«تعالیم بودایی به چین معرفی شد

 (.242: 4933)«بینی بودا بارور شده استوحی که با جهانر. روح چینی است

شان تنها زندگی کردن پیروان این آیین تنها بُعد عملی زندگی را مدنظر دارند و کار و فلسفه. گرایانه استکیش ذن یک کیش عمل 

ها، به ها، و تا حدی هم ژاپنییچین»ی آنان ادراک حقیقت از طریق تجربه زندگی است و از همین رو است که در واقع فلسفه. است

 (. 13: همان)«اندشان بسیار به ذن روی آوردهگراییخاطر عمل

ی جویای آن تجربه»هدف اصلی ذن حرکت در مسیری است که مقصد آن دست یافتن به ساتوری است، و برای رسیدن به آن باید 

ایست برای یک وجه شهودی فهم که عبارت است از این جاذبه. دهدمان رخ میخانه هستیترینِ نهاندرونی باشیم که در عمیق
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سوزوکی، )«اندذن و ساتوری مترادف. بدون ساتوری ذنی وجود ندارد. تجربه کردن چیزی که در ژاپنی با ساتوری معروف است

 (.233و 236: 4933

ی کلی ذهنی و فلسفی باشد، بلکه نقطهبر این اساس ذن یک نوع درک شهودی از هستی است، اما نه درکی که وابسته به مفاهیم 

ی ذاتی و درونی آن همانطوریکه واقع طریق ذن، ورود مستقیم به درون شیء است و مشاهده». عزیمت ذن از تجربه زندگی است

ه آورد چیزی است که بای که به بار مییک بینش شهودی هرگاه بخواهد به بیان دربیاید نتیجه(. 43: 4962سوزوکی، )«شده است

ی ی سوزوکی میوهبه عقیده. های بنیادین حقیقت و هنر در ارتباط مستقیم قرار دارداز این حیث ذن با اندیشه. گویندآن هنر می

گونه که یک ژاپنی طبیعت را همان. این درک شهودی ذن در فرهنگ ژاپنی آنجا که بخواهد به زبان کلمات بیان شود، هایکو است

اشعار کوتاهی که . شودی بیان این تجربه میبیند، هایکوی هفده هجایی نیز وسیلهای که هست میهبه صورت عریان و همانگون

گونه همان. سازندهایی در درک معنی مواجه میشوند و گاهی به خاطر همین سادگی خواننده را با دشواریبسیار ساده سروده می

ی مفاهیم شناخته کند آنها را با دایرهنماید و سعی میدارند درک نمی ای کهی سادگیکه بینش علمی یک غربی اشیا را به واسطه

 .ی عقلی خود ببردشده

ی خاص خود را دارد، که شعر است، اما هایکو حوزه. هایکو، هایکوست و ذن، ذن است. هایکو و ذن را نباید به هم آمیخت»اما 

ی برخی از حتی بنابر عقیده(. 263: پیشین)«یابدیکو به ذن ربط میایست که هاچیزی از ذن را نیز در خود دارد، و این در نقطه

اما نه به این معنا که هایکو به ذن تعلق دارد، بلکه برعکس، این ذن است که در دل »هایکو از جهاتی با ذن در ارتباط است : محققان

 (.94: 4933شاملو و پاشایی، )«برعکسکند تا با هایکو سازگار شود نه مفاهیم ما از ذن تغییر می.. .هایکو بسته است

تا اینجا دانسته شد که فصل مشترک هنر اسالمی و شرق دور شهودی بودن است؛ اما باید توجه داشت که جنس شهود در این دو 

د عالم وسیط بدان معنا که در فلسفه و عرفان اسالمی حضور دارد در دستگاه ذن و بودیسم موجو. دستگاه کامالً باهم متفاوتند

تر تر و سادهتر، طبیعیبسیار مستقیم  –برخالف هنر اسالمی  –شهود ذن راه یافتن به خود یک امر طبیعی است و بیان ذن . نیست

در هنری هم که متأثر از این . توان یافتگرایی را به معنای واقعی کلمه در دستگاه هنری ذن میاز این نظر طبیعت. باشدمی

گیرند نه لزوماً شئیی که باید در خدمت تجسم بخشیدن طبیعت در جایگاه خویش مورد وصف قرار میچارچوب فکری باشد اجزای 

ی زبان ذن کامالً خاص خود ذن است، آن قدر متفاوت از فلسفه». به مفاهیم قرار بگیرد و یا در شیء دیگری استحاله گردد

ذن از زبان (. 13: 4933سوزوکی، )«ی ذن به کار ببریمدرباره زبانشناسی یا دیالکتیک است که شاید درست نباشد اصطالح زبان را

ی مفاهیم قرار بگیرد دیگر حقیقی نیست، بلکه امری سازی است و هرچه در دایرهجوید؛ چراکه کار زبان مفهوممتعارف دوری می

کلمه نیست، اما از این  ذن لزوماً ضد زبان و»ولیکن . گردداست در خدمت آن مفهوم خاص که به نحوی انضمامی متجلی می

سازی آن و این مفهوم. حقیقت خوب آگاه است که تمایل کلمات همیشه به آن است که از واقعیات ببرند و به مفاهیم تبدیل شوند

-ذن را نمی -ماهیت چئن». باشدو هنر ذن نیز تابع همین زبان و همین منش می(. 13: همان)«چیزی است که ذن ضد آن است

ای ی کاملی از آن نوع ائتالف واقعی میان افکار نوفرهنگی است که به چنان بالندگیذن نمونه -هنر چئن.. .ی توضیح دادتوان به آسان

اعتباری آموزه است، و ی آن بیذن آیین عمل و نظم است، آموزه -آیین چئن.. .است( ناهمانند)انجامد که از نظر صوری با اصل می

ذن که در پی تحقق هستی الهی در انسان است، از راه گشودن چشمان  -هنر چئن. ی استهدف آن اشراق از راه درک حضور

 (.32: 4934کوماراسوامی، )«رودها بر این گوهر معنوی در جهان طبیعت بیرون از خود پیش میانسان

به . ی نیز برقرار ساختهای خویش به شرق دور با چنین عقایدی آشنا شد و البته با آنها ارتباط محکمسپهری در طول مسافرت

اما در . شود، در شعر سپهری آغاز می4991از آغاز دهه ها زندگی خوابتوجه به آیین بودایی و شرق دور، در واقع، از »نحوی که 

پس از این دفتر نیز، تأثیر شعر ژاپنی در شعر سپهری، . یابدیعنی هنگام اقامت در ژاپن، صورتی بسیار عینی میشرق اندوه، 

های اورا نوعی هایکوی ادامه یافته و نظران ادبی و هنری، در مجموع، سرودهدر این میان، برخی از صاحب. شودان، حفظ میهمچن

در نقاشی وی »: نویسداو تحت تأثیر ذن در تحلیل نقاشی کاندینسکی می(. 91: 4933عابدی، )«دانندگسترده یا هایکوی متصل می

هنر . اندذن را جهش برق گفته. اندیشیده استوش دستکاری است و از روانی دور است و پیشپس دستخ. پای تلفیق در میان است

. نگاردپیش از نقاش می. مو جلوتر از نقاش روان استقلم. توان در آن دست بردنمی. است( Spontanetiy)دستی  -ذن جای روان

این توضیحات بدین معنی است که تفکر ذن، (. 21: 4932شمیسا،)«ی نگارگر حجاب نیستمو منطق و اندیشهمیان کاغذ و قلم
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های عرفانی است؛ ها و زمینهپذیرد؛ بلکه این هنر خودجوش و عمیقاً درگیر در مایههنری را که از یک منطق خاص تبعیت کند نمی

مظاهر برجسته هنر تمثیلی یا ». های اساسی داردتفاوت –در عین حال که وجوه اشتراکی دارد  –عرفانی که البته با عرفان اسالمی 

عرفانی آسیا هنر چئن یا ذن در چین و ژاپن است که در آن مضمون اثر هنری یا منظره است یا حیات جانوری یا 

 (.34: 4934کوماراسوامی، )«گیاهی

توان ای که میدر نامه او. های خودی نیز داردی چشمی به سنتشود؛ در واقع او گوشهاما این دیدگاه در تمامی آثار او گسترده نمی

شود، نقش مهمی را در این جمله از سپهری که در ادامه نقل می. کندرا به صورت نمادین تحلیل کرد به این موضوع اشاره میآن

دهد که از فوریه نوشته بود نشان می 42ای که در ژاپن برای یکی از دوستانش در او در نامه. کندهای این پژوهش ایفا میتحلیل

وی . های خودی کنار بیایدهای موجود در آنجا بدون چشم داشت به سنتبودن در فضای ژاپن خسته شده و نتوانسته است با سنت

-گذرم، مردمان هیچ، حتی میاز کوچه و خیابان که می. توانم با در و دیوارهای نا آشنا خو بگیرمدست من نیست، نمی»: نویسدمی

های پیوند من با این شکوفه. دار گوجه استام، در گلدان اطاق من چند شاخه شکوفهرهگذری بیگانهدانند ها میپندارم که درخت

های ایران به برّد و در حیاطها را میخیال من این شاخه. برابر آنها، یک تماشاگر بی غل و غش نیستم. زودرس کمی پیچیده است

زنم و فضای های ناشناس رنگ آشنای خودم را میمن روی همه نقش. دزند، تا تماشای من رمز خودش را بگیردرختی پیوند می

در واقع سپهری در . توانند به عنوان یک رمز تلقی شونداین بیانات، در واقع می(. 33: 4931)«پراکنمای را گرد همه چیز میگمشده

زند و ت تفکرات عرفانی ایرانی پیوند میشعر نیز دید و بینش جدیدی که از ژاپن و دستگاه فکری ذن به دست آورده را با درخ

نویسد سپهری در دو، سه دفتر خویش کامالً متأثر از تفکرات ژاپنی همانگونه که عابدی می. کندمعجونی از این دو را عرضه می

ای عرفانی هاندیشه –گیرد ی فوق را دربرمیکه البته به لحاظ تاریخی پس از نوشتن نامه –است، ولیکن از یک جایی به بعد 

 .بروز پیدا کرده است صدای پای آبای که به شکل بارزی در پوشانی عرضه کرده است؛ شیوهذنیستی و ایرانی را به صورت نوعی هم

 . شودهایی از اشعار سپهری پرداخته میاکنون به بررسی مثال

 

 

 .خواندها میجغد بر کنگره - 4

 الشخورها، سنگین،  

 :وداز هوا، تک تک، آیند فر

 ای مانده به دشتالشه 

 کنده منقار ز جا چشمانش،  

 زیر پیشانی او

 213(23)مانده دو گود کبود

 در شبی تاریک – 2

 آمیختکه صدایی با صدایی درنمی

 دید از ره نزدیک و کسی کس را نمی

 های کوه باال رفتیک نفر از صخره

 های خون آلود و به ناخن 

 روی سنگی کند نقشی را

 .پس ندیدش و ازان پس ندیدش هیچکس دیگرو از آن  

 شسته باران رنگ خونی را

 که از زخم تنش جوشید 

                                                           
217
 .باشدمی«هشتکتاب»اعدادکناراشعارنشاندهندهصفحات.
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 و 

 . ها خشکیدروی صخره 

 هایی راازمیان برده است طوفان نقش

 .که بجا ماند از کف پایش 

 گر نشان از هرکه پرسی باز

 (33و 33)برنخواهد آمد آوایش

 .ابری نیست - 9

 .بادی نیست 

 :حوضنشینم لب می 

 .ها، روشنی، من، گل، آبگردش ماهی 

 .ی زیستپاکی خوشه

 .چیندمادرم ریحان می

 نان و ریحان و پنیر،

 .هایی ترآسمانی بی ابر، اطلسی

 (913و 916)های حیاطرستگاری نزدیک الی گل

 : آب را گل نکنیم - 1

 .خورد آبدر فرودست انگار، کفتری می

 .شویدمیای پر ی دور، سیرهیا که در بیشه

 .گرددای پر مییا در آبادی، کوزه

 :آب را گل نکنیم

 رود پای سپیداری،شاید این آب روان، می

 .تا فرو شوید اندوه دلی

 .دست درویشی شاید، نان خشکیده فروبرده در آب

 زن زیبایی آمد لب رود،

 :آب را گل نکنیم

 (946و 943)روی زیبا دو برابر شده است 

گیرد و تصویری که از عناصر طبیعت به ای قوی قرار میی سپهری در پیوند با عاطفهد زبان صمیمی و سادهشوچنانکه مالحظه می

البته در این شیوه . سپهری به قدرت القایی عواطف موجود در اشیا پی برده است. پیرایه و دلنشین استدهد بسیار بیدست می

گاه هایکو، اندازد؛ البته او هیچبسیاری از اشعار سپهری انسان را به یاد هایکو می .توان نادیده گرفتتأثیر تفکرات فلسفی شرق را نمی

توان چندین و چند هایکو را بیرون به معنای واقعی یعنی اشعار کوتاه دو یا سه خطی، نسروده است، ولیکن از میان اشعار بلند او می

 :مانند. کشید

 من در ایوانم، رعنا سر حوض – 4

 .رعناشوید رخت می

 (941)ریزدها میبرگ

 .های تهی پوشیده استدریاکنار از صدف - 2

 (433)اندهای دیگر رفتهجویندگان مروارید، به کرانه 

 ریزدبام ایوان فرو می – 9

 .ها می پیچدو ساقه نیلوفر بر گرد ستون
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 کدامین باد بی پروا

 (413)دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد؟

 چرخده میچلچل – 1

 شیاردگردش ماهی آب را می

 (433)شودلحظه من پر می: جهدفواره می

اند، ای دانستهشود که اینکه برخی از محققان اشعار سپهری را هایکوهای به هم پیوستهها تأمل شود، آشکار میاگر در این مثال

 –مانند هایکو  –هایکو را بیرون کشید که همگی توان چندین و چند وجو در اشعار او میچندان هم بی ربط نیست و با جست

در واقع زبان سهراب، این صمیمیت در بیان را تا حد بسیاری . حاصل یک لحظه نگاه یا یک آن تأمل در جهان پیرامون شاعر هستند

های استعاری یا نمادین، ها را، فارغ از برداشتدهد که خود پدیدهاین طرز فکر به هنرمند اجازه می. بودیسم است -مدیون تفکر ذن

 در شعر از حیات و پویایی برخوردار شود، نه اینکه در ابزارهای کند که وصفاین دید و این نگرش این امکان را فراهم می. ببیند

ته ی اولیه که قرار بود وصف شود داشآن یک کلی انتزاعی بشود که اختالف بسیاری با آن پدیده هنری استحاله پیدا کند و نتیجه

 . باشد

ایم؛ ای که در اتاق محل اقامتش در ژاپن بود صورت دادهی گوجهدر گذشته تحلیلی رمزی و تمثیلی از نوع نگاه سپهری به درختچه

های کهن ایرانی پیوند داده است و به نوعی و این نتیجه بدست آمد که او نگاه جدیدی که از جهان شرق بدست آورده را با سنت

توان با ذکر اکنون می. مند به این بوده که طبیعت را با این نگاه تلفیقی جدید مشاهده و بیان کنداو تا حدی عالقهتوان گفت که می

 .هایی از اشعار او این عقیده را در مقام عمل نیز مورد بررسی قرار دادمثال

 (433)کردحنجره جوی آب را قوطی کنسرو خالی زخمی می –4

 رد،کریگزار عفیف گوش می – 2

 . شنیدرا میهای اساطیری آبحرف

 .آب مثل نگاهی به ابعاد ادراک

 (141و 113)لک لک مثل یک اتفاق سفید بر لب برکه بود

 (962)هاش هوای صاف سخاوت را ورق زدو دست – 9

 با سبد رفتم به میدان، – 1

 .صبحگاهی بود

 (993)خواندندها آواز میمیوه

 (911)شن بودهایم مثل یک تکه چمن روحرف – 3

 . دانممثل بال حشره وزن سحر می – 6

 .دهم گوش به موسیقی روییدنمثل یک گلدان، می

 .مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم

 مثل یک میکده در مرز کسالت هستم

 ( 239)های بلند ابدیمثل یک ساختمان لب دریا نگرانم به کشش

هایی که در شعر سنتی پردازیرنگ و بویی خاص دارد؛ در آن از تکلف و صنعتچنانکه مشخص است، طبیعت در اشعار سپهری 

این زبان . خورد و هرچه هست صمیمیت و سادگی بیان و چیرگی احساس بر شگردهای متداول ادبی استوجود دارد به چشم نمی

پنهان مانده از دید شعرای سنتی  از جنس زبان نیماست که در آن جزئیاتِ –که مهمترین ویژگی شعر نوی فارسی است  –جدید 

 .شودکنند و همان شعر اوبژکتیوی که نیما تأکید بسیاری بر آن داشته تا حدی محقق میارزش و اعتبار پیدا می

 گیرینتیجه

آید که سهراب سپهری در مجموع از آنچه که در این تحقیق، به صورت مجمل، مورد بررسی قرار گرفت این نتیجه به دست می

این وابستگی خودرا در دو ساحت نشان . داشته است –حداقل در یکی دو دفتر شعرش  –ی بودیسم ذن گی زیادی با فلسفهوابست
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هایی که در بین شاعران سنتی فارسی رایج بوده پردازیهای او از طبیعت است که در آن از صنعتساحت نخست وصف. داده است

-های طبیعی، احساس موجود در آنها را کشف و برجسته میفکری و نفوذ در پدیده است خبری نیست، و او با تکیه بر این سیستم

، مجاز به کار نبرده، بلکه او روشنی را در چمن، به «هایم مثل یک تکه چمن روشن بودحرف»: گویددر واقع اینکه وی می. کند

؛ و این همان چیزی است که شعر او و امثال او را از مترین عاطفه موجود در آن که امکان برجسته شدن را دارد، دیده استعنوان مه

شود به شباهت اشعار او به گردد، مربوط میی صوری اشعار او بازمیساحت دوم که بیشتر به جنبه. سازدعصرانش متمایز میهم

است که در  –باشند باط میکه آنها هم بنابر عقیده بسیاری یا متأثر از ذن هستند و یا به نوعی با آن در ارت –هایکوهای ژاپنی 

بویژه در دفاتر  –شود این است که سپهری نکته مهم دیگری که از این تحقیق دریافت می. تحقیق چند نمونه از آن ذکر گردید

نیز از ایی از این نوع اشعار بودیستی با عرفان اسالمی و ایرانی ارائه کرده است که نمونه –های ذن هنری تلفیق شده از مایه –پایانی 

 .باب مثال ذکر گردید

 فهرست منابع و مآخذ

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، «پیوندی درخت و اشراق و بازتاب آن در شعر سهراب سپهریهم»، (4933)ا رسمی، سکینه 
 .63 -19، صص دانشگاه تبریز

 .اروند: ، تهرانهشت کتاب، (4933)ا سپهری، سهراب

 .فرزان روز: ، چ نهم، تهراننوز در سفرمه، (4931)ا سپهری، پریدخت

 .میترا: پاشایی، تهران. ، ترجمه عذن و فرهنگ ژاپنی، (4933.)ت.ا سوزوکی، د

 .چشمه: ، چ هشتم، تهرانهایکو شعر ژاپنی از آغاز تا امروز ،(4931)پاشایی.ع .ا شاملو، احمد

 .سخن: ، چ ششم، تهرانادوار شعر فارسی، (4931)ا شفیعی کدکنی، محمدرضا

 .صدای معاصر: ، چ نهم، تهراننگاهی به سپهری، (4932........................).ا

 .کتاب نادر: بازتاب نگار: ، تهراندو رساله درباره سهراب سپهری، (4933)ا عابدی، کامیار

 .ابخانه بهجتانتشارات کت: ی نصراهلل غفاری، تهران، ترجمهروانکاوی و ذن بودیسم، (4962)ا فروم، اریک و سوزوکی

 .فرهنگستان هنر: صالح طباطبایی، تهران: ، چ دوم، ترجمهاستحاله طبیعت در هنر، (4934)ا کوماراسوامی، آناندا

 .مرکز: ، چ پنجم، تهرانتاریخ تحلیلی شعر نو، (4933)ا لنگرودی، شمس

 .جامی: لطیف صدقیانی، تهران: ، چ دوم، ترجمهروانشناسی و شرق، (4933)یونگ، کارل گوستاوـ 
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 کنایه در غزلیات صائب بررسیِ صناعت استعاره
 جو سیاوش حق  

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

 مصطفی میردار رضایی

 ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندرانکارشناس ارشد رشته

 :چکیده

مثالً حضور . گیرد صناعت به صورت مجزا و منفرد مورد تحلیل قرار می شناختی آثار هنری، هرهای فنی و زیباعموماً در بررسی

اما در کنار این . ی هنرمند از هریک از این صناعات به این گونه استاستعاره یا کنایه در یک اثر خاص به این میزان و نوع استفاده

و یگانگی، خارج، و پا به دنیای تلفیق و ترکیب  بعدیاز حالت و ساحت تکصناعات و ابزار منفرد، صنایع دیگری حضور دارند که 

این ابزار ادبی همانطور که از نام آن پیداست صناعتی است که . محور هستنداز انواع این صنایع ترکیبی، صناعات کنایه. گذارندمی

ای ی تازهختگی، صناعات پیچیدهاین آمی.آمیزددر آن کنایه به عنوان محور و مرکز باصناعاتی دیگر چون استعاره، تشبیه و ایهام می

 .است« ی کنایه استعاره»های آن که یکی از گونهآوردرا فراهم می

-آمیزد و از این آمیزش، این صناعت تازه تولید به وجود میی مکنیه درمی صناعت کنایه با صناعت استعاره« ی کنایه استعاره»در 

به بررسی و تحلیل ( یا استعاره کنایی)ی مکنیه و بیان تفاوت آن با استعاره ،«ی کنایهاستعاره»این جستار ضمن تشریح صناعت .آید

 .                                      پردازدها در دیوان غزلیات صائب میآن

 .ی کنایهی مکنیه، استعارهمحور، استعارهصناعات کنایه :واژگان کلیدی

 :مقدمه

 :ـ صناعات کنایه محور4

-های دیگر درگذارد و با شگردبعدی و یگانگی، خارج و پا به دنیای تلفیق و ترکیب میت، کنایه از حالت و ساحت تکدر این صناعا

ها بیانی و وجه دیگر بدیعی باشد و نیز دو شگرد ترکیبی بودن این صناعات به این جهت است که ممکن است وجهی از آن. آمیزدمی

در این شیوه، شاعراز کنایه، عالوه بر کاربرد یک بعدی آن، به عنوان صناعتی آمیغی نیز، . شندبیانی با یکدیگر در آن نقش داشته با

ها ی ترکیبی بودن آنها توجه داشت؛ چرا که در این صناعات، کنایهبا این وصف، در بررسی این صناعات باید به جنبه. جویدسود می

این . از آنها یاد کرد صنایعِ کنایه محورتوان تحت عنوان شوند که در کل میمی آمیزند و در تشبیه نیز دیدهمی( و ایهام)با استعاره 

، (249: 4931پور،حسن) «استعاری ااند، در بافت ایهامیهایی که از فعل و ترکیبات فعلی ساخته شدهکنایه»صناعات شامل 

 .است (129ا  123: 4934جو،حق)« می کنایهی ایهااستعاره»و( 233: 4931جو،حق)« ایهام کنایی»، «ی کنایهاستعاره»

 :«ی کنایهاستعاره»صناعات موجود در صناعت  -4-4

خود شامل  جا که این صناعت ترکیبی،پردازدو از آنمی« ی کنایهاستعاره»که این جستار به تبیین و بررسی صناعت  با توجه به این 

مکملی که توانمندی ترکیب شدن با آن را دیگر صناعت کنایه و ت صناعچند عنصر مستقل از فن بیان است، به تعریف مختصری از 

ها ذاتی اند که دوتا از آندانشمندان بالغت مباحث علم بیان را در چهار موضوع محدود کرده». پردازیممیدارد، یعنی استعاره 

ه معرفی شده، یعنی تشبیه و دیگری عنوان وسیلباشند، یکی به استعارهو  تشبیه، و دوتای دیگر که کنایهو  مجازهستند یعنی 

 (16: 4933شفیعی، )« .ای و قسمتی از یک اصل معرفی شده و آن استعاره استعنوان پارهبه

 :کنایهـ 4ـ4ـ4

های بیان پوشیده و اسلوب هنری یکی از صورت»و ( 39: 4936شمیسا،)« ی علم بیان سنتیآخرین باب از ابواب چهارگانه» 

یعنی هم به صورت ناقص یائی و هم ناقص واوی ( کنایکنو)یا ( کنی یکنی)مصدر »کنایه از. کنایه است( 16 :4933شفیعی، )« گفتار

ای که به گونه« تعریض و تصریح»این صنعت در اصطالح عبارت است از ( 4933،31تجلیل،)« .به معنی پوشیده سخن گفتن است

ذکر مطلبی و دریافت »پس کنایه عبارت است از ( 241: 4934ادقیان، ص)« .بتوان هردو معنی الزم و ملزوم را از عبارت دریافت»

در واقع  شاعر یا ( 293: 4932شمیسا، )« .گیردصورت می]...[ مطلبی دیگر و این دریافت از طریق انتقال از الزم به ملزوم 
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« .ه معنی دور منتقل گرددبرد که ذهن شنونده، از معنی نزدیک بکارجمله را چنان ترکیب کند و به»ی سخن آفریننده

باید سرانجام، به معنای  دوست، با درنگ و تالش ذهنی، میارزش زیبایی شناختی کنایه در آن است که سخن»( 4933،236همایی،)

 (   436: 4939کزازی،)« .پوشیده و فروپیچیده در کنایه راه برد و راز آن را بگشاید

 :استعارهـ 1ـ4ـ4

شمیسا، )« ی مشابهت استترین نوع مجاز، مجاز به عالقهمهم»و ( 413: 4933فتوحی، )« تاستعاره اساس سخن شعری اس»

ی استعاره، در آثار ادبی و به ویژه شعر اهمیت نداشته اندازه کدام از صورخیال شاعرانه بهشاید هیچ»و ( 33: 4939

های بالغت است و گاه، به به وسعت تمام حوزه اشگستره»در باب اهمیت این صناعت همین بس که ( 443: 4933شفیعی،)«.باشند

آمیزی و حتی کنایه و تمثیل و ترین ابزارهای خالقیت را نظیر مجاز، تشبیه، تشخیص، اغراق، پارادوکس، حسسان مغناطیس، مهم

تر اند از بال استعاره بیشانتهای خیالاز این رو، شاعرانی که به دنبال پرواز در فضای بی. تواند جمع سازدرمز و تهکم را در خود می

در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت »استعاره ( 12: 4933شفیعیون، )« .گیرندمدد می

 در اینجا( 33: 4939شمیسا، )« .بردکار میی دیگری بهجای واژهی مشابهت بهای را به عالقهزیرا شاعر در استعاره، واژه. دیگری

تر و  دامی است تنگ»می کندو این ترفند ( 231،ص4933همایی،)« یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده»: شاعر

گسترد؛ از این روی، پروردگی هنری و ارزش زیباشناختی آن از  ی خود درمی ور در برابر خواننده یا شنوندهتر از تشبیه که سخن نهان

البته  ( 31: 4939کزازی، )« .انگیزد آورد؛ و به درنگ در سخن برمی تر به شگفتی درمیدوست را بیشسخنتر است؛ زیرا  تشبیه فزون

ی زمانی تشبیه، دارد یعنی در آغاز تشبیهی است و در طول زمان، با خوگر های شعری سابقهکه اغلب استعاره»باید توجه داشت 

ای که رنگ تشبیه دارد و دارای اجزای بیشتری است، صورت خیال شاعرانهبه ها و دریافت ارتباطات میان دوسوی تشبیه، شدن ذهن

 (443: 4933شفیعی،)« .آیدی استعاره در میگونهشود و بهخالصه می

 : «ی مکنیهاستعاره»و « ی کنایهاستعاره»تفاوت صناعت  -4-1

 (:ی کنایییا استعاره)ی مکنیه ـ استعاره4ـ1ـ4

نوعی . ی مکنیه استکه در صناعات ترکیبی این قابلیت را دارد که با کنایه پیوند برقرار کند، استعاره های مهم استعارهیکی از گونه

واره یا مدار یا انسانی انسانانسانوارگی یا استعاره»از این استعاره که شاید پرکاربردترین آن باشد، تشخیص است؛ که آن را 

بخشیدن خصایص انسانی : گویندناقدان فرنگی اروپایی در تعریف آن می». نامندمی( 61: 4939شمیسا، )« جاندارپنداری یا نظایر آن

است به چیزی که انسان نیست و یا بخشیدن صفات انسانی و به ویژه احساس انسانی به چیزهای انتزاعی، اصطالحات عام و 

 ( 443: 4933شفیعی،)« .ی دیگرموضوعات غیر انسان یا چیزهای زنده

 شوداهلل پنهان میدت در دود آه قمریان         چون الف در مد بسمسرو از شرم ق

 (393ص: 4333صائب، غزل ) 

      ((اهللمانند الف در بسم)شودسرو از شرم قد معشوق در دود آه قمریان پنهان می)

 دلی چون مه نو پا به رکاب است مراکمتر از جنبش ابروست مرا دور نشاط     خوش

 (463ص : 936پیشین، غزل )                                                                           

 (دلیپا به رکاب بودنِ ماه نو و خوش)

 :ی کنایهـ استعاره1ـ1ـ4

الزم است که صناعت ( که در حقیقت وجه تفاوت دو صناعت نیز هست)ی کنایه، ذکر این نکته پیش از تشریح صناعت استعاره

ی مکنیه، بسیط است و مشتق از صناعات دیگر نیست؛ یعنی از اجزای مختلفی که با یکدیگر ترکیب شوند و صناعت آمیغیِ عارهاست

ی کنایه، چند امّا در صناعت استعاره. جدیدی را به وجود بیاورند، تشکیل نشده است، بلکه در ذات و ماهیت خود، منفرد و مجزاست

« ی کنایهاستعاره»ها، صناعتِ آمیزند و از آمیزشِ این آرایهبا یکدیگر می( و تشبیه)ستعاره و کنایه صناعت مجزا و متفاوت، یعنی ا

 : یابیماگر این صناعت را تجزیه کنیم به عناصر زیر دست می .شودحاصل می

 .ا کنایه2ی مکنیه ا استعاره4
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مثل ( 269: 4931جو، حق)« که در واقع عرفاً دارای آن نباشددهیم ای را به چیزی عاریت میاین است که کنایه»ی کنایه استعاره

 : خورشید در این بیت حافظ« جامه چاک کردنِ»

 (221/9حافظ،)گر ماهِ مهرپرور من در قبا رود                          جامه چاکاز رشک  کندخورشید خاوری 

 کنایه                       جامه چاک کردن

 ی کنایهاستعاره= ی مکنیه عارهاست+ کنایه  

 .  ی مکنیهاستعارهجامه چاک کردنِ خورشید                   

ی این تحلیل درست است، امّا در آن به کنایه. دانندی مکنیه میرا استعاره« امه چاک کردنِ خورشیدج»در تحلیل بیت باال عموماً 

برای تشریح ابیاتی از این دست باید به . نمایانداین موضوع تحلیل را ناقص میتوجه نشده است و (جامه چاک کردن)موجود در بیت 

 :            ای از صائبآمیغی بودنِ آنها توجه کرد؛نمونه

 (9313/3)ی چکیدن شد   که رنگ گوهرم آماده            آهنین بازوچنان فشرد مرا چرخ 

 ای است انسانی؛کنایه« آهنین بازو بودن» ا4

 دهیم؛ نسبت می« چرخ»به  ی مکنیهاستعارهآن را از طریق  -2

( آهنین بازو بودنِ چرخ) ی کنایهاستعارهدر این بیت، صناعت ( چرخ)ی مکنیه و استعاره( آهنین بازو بودن)از ترکیب کنایه -9

 .شودحاصل می

 :بیان مسأله -1

از کنایه، عالوه بر کاربرد یک بعدی آن، به عنوان  ن این عهدشود؛ در حقیقت شاعرادر سبک هندی فراوان دیده میکاربرد کنایه

ها بیانی و وجه دیگر ترکیبی بودن این صناعات به این جهت است که ممکن است وجهی از آن.جویندصناعتی ترکیبی نیز سود می

بعدی و یگانگی، الت و ساحت تکدر این شیوه، کنایه از ح. بدیعی باشد و نیز دو شگرد بیانی با یکدیگر در آن نقش داشته باشند

البتهاین ترکیب مختص سبک هندی نیست وحضور . آمیزدمیهای دیگر در گذارد و با شگردخارج و پا به دنیای تلفیق و ترکیب می

« ه کاسهسیا»به عنوان نمونه، برای صناعت کنایه مثالِ . بینیمهای پیش از هندی نیز میهای ترکیبی را گاه در سبکگونه کنایهاین

 :    جوید امّا خاقانی از این کنایه در ساحتی غیر انسانی سود می. ای انسانی استآورده شد، که کنایه

 نمکی تعبیه است از نمک خوان اواست ما همه مهمان او          بی ییسیه کاسه دهر

دهد و از این ابتکار، صناعت کنایه با صناعت میی مکنیه به دهر وام ای انسانی است با استعارهرا که کنایهکاسه بودن سیه او 

امّا .شودمتولّد میی کنایه استعارهآمیزد و از ترکیب این دو صناعت، ابزار آمیغی و هنری تازه تولیدی به نام استعاره مکنیه در می

-های متنوع و شاید بیکیبهای گذشته غیرقابل قیاس است و بود و نمود آن در ترکارگیری آن در سبک هندی با سبکمیزان به

جنبههای های پیشین در باب سبک هندی و به خصوص صائب، عموماً هم چنین در بررسی. آیدسابقه در سبک هندی به چشم می

مجزا توجه شده است؛ در حالی که در این صناعت »به صورت  آمیغی این صنایع نادیده گرفته شده است و به این صناعات بیشتر

ی شاخصگی اند و جنبههست که هم از نظر فراوانی کاربرد و هم از لحاظ دخالت در تکوین سبک، بسیار قابل توجهترکیبی چندی 

این جستار ضمن تشریح صناعت (233: 4931: جوحق)« .می گرددها در سبک هندی، در اصل به همین ترکیبی بودنشان برآن

-ها در دیوان غزلیات صائب میبه بررسی و تحلیل آن( یا استعاره کنایی)نیه ی مکو بیان تفاوت آن با استعاره« ی کنایهاستعاره»

 . پردازد

 :ی پژوهشپیشینه -9

در . ی مستقلی صورت نگرفته است، تا به امروز هیچ مطالعه(و دیگر شعرا)در دیوان صائب « ی کنایهاستعاره»ب بررسی صناعت دربا

البته طرح . است« ی ایهامی کنایهاستعاره»محور، مختص به صناعت عات کنایههای مختصر نیز در باب صناحقیقت تنها پژوهش

او در این (. 4931)جو استاز سیاوش حق« ی ایهامی کنایه سبک هندی و استعاره» اولیه و کشف نخستین این صناعات در مقاله

به طور . ا در مقایسه با یکدیگر تبیین نموده استخانواده با آن بحث کرده و ماهیت آنها ر مقاله از این صناعت و چند شگرد ادبی هم
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از این ( است« ی ایهامی کنایهاستعاره»همانطور که گفته شد فقط مختص به صناعت )محور کلی مطالعات در باب صناعات کنایه

                                    :                                                                                    باشندقرار می

 .باشدمی(4934)جواز سیاوش حق« ...پیشنهاد»ی  نخستین مطالعه، مقاله -4

 (.4933)از همان نویسنده« ...طرف وقوع»ی  دودیگر، مقاله -2

جو  سیاوش حق ی پژوهش به کوشش مصطفی میردار رضایی نیز در ادامه(4934) ابعاد کنایه در غزلیات صائبی  نامه پایان -9

 .است انجام شده

 :ی کنایه در غزلیات صائبصناعت استعاره حضور-1

 :های تصویری غالبتقسیمِ حوزهـ 4ـ1

ی این بحث منوط به ذکر آن است و ای در خور توجه است که ادامهی کنایه در دیوان صائب نکتهپیش از بررسی صناعت استعاره

-ی کنایه در دیوان صائب به سه بخش تقسیم میهای تصویری غالبدر صناعت استعارهحوزه آن این که به طور کلی بازتابِ تقسیمِ

 :شود

 ؛...چرخ، سپهر، فلک، گردون و: ا تصاویری که مستعارله آن، آسمان و اسامی مشابه آن است از قبیل4

 ؛...هستند، همانندِ حرص، حسن، جنون، ناز و اسم معناا تصاویری که مستعارله آن، 2

 .ی باال استتصاویری که مستعارله آن، خارج از دو حوزها 9

 :ـ تصاویری که مستعارله آن، آسمان و اسامی مشابه آن است4ـ4ـ1

 :ای آنهاتشریح ابیات و تحلیل شاخه-1-4-4-4

 :ای آنها پرداخته خواهد شددر این قسمت ابتدا به تشریح ابیات و سپس به تحلیلِ شاخه
 (9323/9)فرو ریزد جاناین سخت ارزن از کفهیهات است                که  مجوی اختر سعد از فلک که

 یی هستند انسانی؛هاکنایه« ارزن از کف، فرو ریختن و سخت جانی» ا4

 دهیم؛نسبت می« فلک»به  ی مکنیهاستعارهها را از طریق آن -2

 ی کنایهاستعارهدر این بیت، صناعت ( فلک)ی مکنیه هو استعار( ارزن از کف، فرو ریختن و سخت جانی)های از ترکیب کنایه-9

 .شودحاصل می( فلک ارزن از کف، فرو ریختن و سخت جانیِ)

 
 (کنایه) ارزن از کف، فرو ریختن و سخت جانی

+ 

 (ی مکنیهاستعاره)نسبت دادن آن بهفلکی کنایه                    استعاره                

 =                     

 کنایه+ ی مکنیهترکیبِ استعاره 

 

 

 (6131/3)استغنا زدن سفلهتوان صائب به چرخ سرا       میگر به دل خوردن شوی قانع در این مهمان

 ای است انسانی؛کنایه« سفله بودن» ا4

 دهیم؛نسبت می« چرخ»به  ی مکنیهاستعارهآن را از طریق  -2

 .شودحاصل می( سفله بودنِچرخ) ی کنایهاستعارهدر این بیت، صناعت ( چرخ)ی مکنیه ارهو استع( سفله بودن) از ترکیب کنایه-9

     (کنایه)سفله بودن         

+ 

 (  ی مکنیهاستعاره)نسبت دادن آن بهچرخی کنایه                              استعاره              
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                                                                  = 

                       کنایه+ ی مکنیه ترکیبِ استعاره                                                          

 
 (4133/3)جا پشت ز آیینه به زر نزدیک استرویان است                      همهبه بی فرومایهروی دنیای 

 ای است انسانی؛یهکنا« فرومایه بودن» ا4

 دهیمنسبت می« دنیا»به  ی مکنیهاستعارهآن را از طریق  -2

-حاصل می( فرومایه بودنِ دنیا) ی کنایهاستعارهدر این بیت، صناعت ( دنیا)ی مکنیه و استعاره( فرومایه بودن) از ترکیب کنایه-9

 .شود
 (333/6)گون آفتابکشد زان روی گلمیکند           زردرویی  روییبیصائب آن بهتر که گردون ترک 

 ای است انسانی؛کنایه« روییبی» ا4

 دهیمنسبت می« گردون»به  ی مکنیهاستعارهآن را از طریق  -2

 .شودحاصل می( روییِ گردونبی) ی کنایهاستعارهدر این بیت، صناعت ( گردون)ی مکنیه و استعاره( روییبی) از ترکیب کنایه-9

 

 :لیل نموداریتح -1-4-4-1

ای بزرگتر و در مرکز قرار دارد و ی کنایه در دایرهدر شکل زیر، استعاره. در این قسمت به تحلیلِ نموداری ابیات پرداخته خواهد شد 

 .اندبا پیکان به هم مرتبط شده( ی مکنیهکنایه و استعاره)ی دیگردر دوطرفِ آن، دو دایره

 

  

                                                                                                                               

 
 :ساز و کار باقی ابیات بر اساس تصویر فوق است

 

 (1694/3)رد لب گزیدن را لب نان دگرشمامی              بینباریکاز سر خوان فلک برخیز کاین 

  

                                                                                                           
 

 (4993/4)ی اختر نداشتنش با هزاران دیدهنداشت              نور بی بدگوهرپاس یک بیداردل گردون 

  

                                                                                                                        

 گردون
بدگوهر 

 بودن

 باریکبینی فلک

ی استعاره

 مکنیه

ی استعاره کنایه

 کنایه

باریک 

 بینی  

 فلک

بدگوهر 

 بودن  

 گردون
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 :عنا هستندـ تصاویری که مستعارله آن، اسم م1ـ4ـ1

 :ای و نموداری آنهاتشریح ابیات و تحلیل شاخه-1-4-1-4

 :ای و نموداری آنها پرداخته خواهد شددراین قسمت ابتدا به تشریح ابیات و سپس به تحلیلِ شاخه
 (212/3)دهد تسکین دل بیجاده رابرگ کاهی می            زردروزان جهان قانع به دنیا گشت حرص

 ای است انسانی؛ایهکن« زردرویی» ا4

 دهیم؛نسبت می« حرص»به  ی مکنیهاستعارهآن را از طریق  -2

 .شودحاصل می( زردروییِ حرص) ی کنایهاستعارهدر این بیت، صناعت ( حرص)ی مکنیه و استعاره( زردرویی) از ترکیب کنایه-9

 (223/44)                         ند از نظر پروانه را حسن                وای بر شمعی که افکچشم شور بالگردان خطر دارد زبی

 ای است انسانی؛کنایه« شور داشتنچشم»-4

 دهیم؛نسبت می« حسن»به  ی مکنیهاستعارهآن را از طریق -2

چشم شور داشتنِ ) ی کنایهاستعارهدر این بیت، صناعت ( حسن)ی مکنیه و استعاره( چشم شور داشتن) از ترکیب کنایه-9

 .شودحاصل می( حسن

 (کنایه)چشم شور داشتن                                                                                             

                                                                                                          + 

 (ی مکنیهاستعاره)نسبت دادن آن بهحسنکنایه                                                 استعاره                       

                                                                                                           = 

 .کنایه+ ی مکنیهترکیبِ استعاره                                                                                             

 
 (6662/2)را در خاک و خون کشیده خوستیزهرا بر یک طرف نهاده                 شرم  جوبهانهناز 

 :ی کنایه دارداین بیت دو صناعت استعاره

 ای است انسانی؛کنایه« جوییبهانه»-4: الف

 دهیم؛نسبت می« ناز»به  ی مکنیهاستعارهآن را از طریق -2

 .شودحاصل می( جوبیِ نازبهانه) ی کنایهاستعارهدر این بیت، صناعت ( ناز)ی مکنیه و استعاره( جوییبهانه) از ترکیب کنایه-9

 (کنایه)جوبیبهانه

 و

 ای است انسانی؛کنایه« خوییستیزه»-4

 دهیم؛نسبت می« شرم»به  ی مکنیهاستعارهآن را از طریق -2

-حاصل می( خوییِ شرمستیزه) ی کنایهاستعارهدر این بیت، صناعت ( شرم)ی مکنیه و استعاره( خوییستیزه) از ترکیب کنایه-9

 .شود

 ی باال است؛ـ تصاویری که مستعارله آن، خارج از دو حوزه9ـ4ـ1

 :ای و نموداریابیاتتحلیل شاخه -1-4-9-4

 :شودای و نموداری ابیات پرداخته میقسمت جهت پرهیز از درازگویی فقط به تحلیل شاخهدر این 
 (1333/3)گل از شوق گریبانشآتش زیرپا دارد دانم، همین دانم             که عیار شوق بلبل را نمی

 

 (کنایه)آتش زیرپا داشتن                                    

+ 

 (ی مکنیهاستعاره)نسبت دادن آن گل                                 ی کنایه  استعاره 
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= 

 .کنایه+ ی مکنیهترکیبِ استعاره                                                    

 

 

 (9214/3)آیدبوی شیر میتیشه ز دهان کن کاری                 وگرنه امگر از همت مردانه سازد کوه

  

                                                                                                               
 

 (4393/2)نهالی که از خجالت او           الف کشد به زمین سرو جویبار این است بلندبخت

 (کنایه)بخت بودنبلند      

+ 

 (ی مکنیهاستعاره)نسبت دادن آن بهنهالی کنایه                 استعاره                             

= 

 .کنایه+ ی مکنیهترکیبِ استعاره             

 

 

 (2613/3)رودمیکبوتر  بال بر بالی من تاب          نامهبر یک رشتهنیستم ممنون مرغ نامه

 

 

                                                                                       
 

 

 (1434/4)زندبرسنگ میبین که چه خو نگرفته زند              این یاقوت با لب تو دم از رنگ می

 (کنایه)خو نگرفته بودن و بر سنگ زدن                                                                                

                                                                                        + 

 (ی مکنیهاستعاره)نسبت دادن آن به یاقوت      ی کنایه                       استعاره                             

                                                                                        = 

  .کنایه+ ی مکنیهترکیبِ استعاره                                                                              

 

 نامه

بال بر بال چیزی 

 رفتن

 تیشه

بوی شیر 

از دهان 

 آمدن

بوی شیر 

از دهان 

تیشه 

 آمدن

بال بر بال کسی 

 رفتنِ نامه
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 :213ی کنایهتعارهـ جدول اس1

 نشانی کنایه مستعارمنه مستعارله

 (1321/41) آب در جگر داشتن انسان خاکساری

 (4134/4) آبرو داشتن انسان حسن

 (2211/3) پا بودنآتش انسان شوق

 (4491/3)، (9396/3) آتش زیر پا داشتن انسان خامه، سویدا

 (2391/49) دست بودنآتش انسان شوق

 (9323/3) فشان گذشتنآستین انسان دل

 (2134/6) آشفته گشتن انسان عشق

 (2116/4) آه در جگر داشتن انسان روزگار

 (13/3) دل بودنآهن انسان (انسان)چرخ

 (13/41) دل بودنآهنین انسان سپهر

 (4336/4) داریآیینه انسان داغ

 (4633/3) داریآیینه انسان شعور

 (4213/3) احسان کردن انسان عشق

 (4321/6) ادبار و مدبر بودن انسان سایه

 (4124/41) ارزن از کف فرو ریختن انسان سپهر

 (9313/3) رااز توسن پیاده کردن کسی انسان شکوه حسن

 (9623/9) راکسی یاچیزیازجابرداشتن انسان آه

 (343/3) از زیر سنگ برون آمدن انسان دل

 (1641/3) از غالف بیرون آمدن انسان حرص

 (2223/3) استادگی انسان عمر

 (2962/3) انتقام از کسی کشیدن انسان عشق

اندیشه از کسی یا چیزی  انسان کشتی نوح

 نداشتن

(9941/4) 

انگشتر فرمان داشتن از  انسان مرکز

 کسی یا چیزی

(9946/4) 

 (1694/3) بین بودنباریک انسان فلک

 (4214/3) باددستی انسان عشق

 (4921/1)، (331/43) ت بودنباالدس انسان حسن

 (4221/4) باالدست بودن انسان عشق

بال بر بال کسی یا چیزی  حیوان نامه

 رفتن

(2613/3) 

ی راز کسی را بر روی بخیه انسان چرخ

 ردنوکار آ

(911/6) 

                                                           
 . ای است برای روشن شدن موضوع، وگرنه تعداد این صناعات در غزلیات صائب بسیار استشود تنها نمونهجدولی که برای نمونه ارائه میـ    
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 (326/4) رابدخوی برآوردن کسی انسان عشق

 (4993/4) بدگوهر بودن انسان گردون

 (4313/4) گوهر بودنبد انسان (آسمان)چرخ

 (4321/2) بدمستی انسان توبه

 (3313/3) بر  باد دادن چیزی را انسان نفس

 (343/3) برخاک ریختن چیزی را انسان دل

 (4439/3) بر خود لرزیدن انسان عقل

 (4123/3) سوار بودنبرق انسان نفس

 (9161/9) برگ قناعت داشتن انسان ی آبلهغنچه

 (2393/6) دنبغل واکر انسان دل

 (4111/9) بالی کسی را چیدن انسان عشق

 (9113/4) روان بودنبلد راه انسان برق خنجر

 (4923/4) بلنداقبال انسان عشق

 (4432/3) بلند پایه بودن انسان عشق

 (9214/3) بوی شیر از دهان آمدن انسان تیشه

 (2393/6) به استقبال مرگ خود رفتن انسان دل

 (2343/1) خاکستر نشاندن کسی رابه انسان چرخ

 (696/1) به درد آمدن دل انسان لب

 (4366/2) به زبان گرفتن کسی را انسان پیکان

 (9314/9) تراش بودنبهانه انسان جنون

 (6662/2) جو بودنبهانه انسان ناز

کسی یک دست برداشتن به انسان (آسمان)چرخ

 چیزی رایا 

(349/3) 

 (4339) دنادب بوبی انسان خون

 (4233/4) برگ و نوا بودنبی انسان آسمان

 (4211/3) پرواییبی انسان حسن

 (393/2) تاب بودنبی انسان عشق

 (4233/9) توفیق بودنبی انسان ابر

 (4661/1) درد بودنبی انسان شبنم

 (9933/4)، (6393/3) سر و پا بودنبی انسان ، دلگردون

 (2349/9)، (9231/3) شرم بودنبی انسان حسن

 (331/4) دست و پاییبی انسان عشق

 (333/6) رویی کردنبی انسان گردون

 (6643/44) بیضه زیر کاله نهادن انسان (آسمان)چرخ

 (2291/44) مروت بودنبی انسان برق

 (2633/2)،(4413/41) مروتیبی انسان خزان، نسیم

 (4114/9) خود دراز کردنپا ازگلیم انسان عقل
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 (1693/3) پا به دامن گرد ساختن انسان فلک

 (133/44) پابه رکاب نهادن انسان حُسن

 (343/2) پابه رکاب بودن انسان دل

 (4936/24) پا در رکاب آوردن انسان شوق

 (2393/4) پا در رکاب بودن انسان گریه

 (4413/3)، (6343/9) پا به رکاب شدن انسان دولت حسن، عمر

 (2131/4) ر حنا داشتنپا د انسان سپند

 (2291/44) پا را شمرده گذاشتن انسان برق

 (6499/9) پا کشان آمدن انسان مطلب

 (121/41) پا کشیدن از چیزی انسان برگ

 (4236/4) پای سفر داشتن انسان عکس

 (4214/3) پرکار بودن انسان عقل

 (4363/44) پوشیپشمینه انسان فقر

 (6944/3) داشتنی زورمند پنجه انسان جنون

 (6424/3) پی آزار کسی کوشیدن انسان آسمان

 (9193/1) تردست بودن انسان عشق

 (212/3) دل کسیرا تسکین دادن انسان برگ کاه

 (6639/44) تنگ چشم بودن انسان سپهر

 (4312/4) دستیتنگ انسان شکر

 (9169/3) توبه کردن انسان بالی آسمانی

 (9692/3) به کف استادنتی   انسان باطن انسان

 (6943/3) جان سختی انسان ی چرخشیشه

 (2126/9) جریده روان شدن انسان بوی گل

 (4393/2) دست بودنچابک انسان عشق

 (4223/3) چربدستی انسان عشق

 (4339/1) چشم سخت داشتن انسان فلک

 (223/44) چشم شور داشتن انسان حسن

 (4236/4) چشم حیران داشتن انسان حُسن

 (343/3) خام بودن انسان تمنا

 (9339/49)،(322/41) خسیس بودن انسان کاهکشان، چرخ

 ،(4233/42)، (1234/3) سیس بودنخ انسان نفس، چرخ، جهان

(2663/9) 

 (332/3)، (1236/1) خشک بودن انسان زهد، تغافل

 (4343/9) رو بودنخنده انسان گردون

 (4439/3) خواب پریشان دیدن انسان عشق

 (631/3) خواب سنگین داشتن انسان مژه

 (3233/2) خوش عنانی حیوان دل
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 (2134/2)، (4433/3) خون عالمی را ریختن انسان حسن

 (1434/4) خو نگرفته انسان یاقوت

ی بیگانگی خود را به کوچه انسان دل

 زدن

(332/1) 

 (6139/2) ی رنگین داشتنخنده انسان حسن

 (33/1) ر خاک کردندام د انسان سرو

 (2133/4) دامن پاک داشتن انسان دعا

 (6231/4) دامن کشیدن از کسی انسان بهار زندگی

 (4236/4) دامن کشیده شدن انسان حسن

 (4131/6) در آزار بودن انسان دل

 (644/9) درازدستی انسان سودا

 (4336/4) بودنی شکیباییپردهدر انسان درد

 (4923/4) راداشتن کسی در زنجیر انسان عشق

کسی یا در نظر داشتن انسان دل

 راچیزی

(9323/3) 

 (33/9) دریا دل بودن انسان عشق

 (2363/3) دست افشاندن انسان آه

 (33/9) دست باالی دست نداشتن انسان خاکساری

 (661/3) دست از کار کشیدن انسان نسیم

 (4329/3) دست از عنان برداشتن انسان شوق

 (3333/6) دست شستن از چیزی انسان یقتوف

 (4334/6) دست نوازش داشتن انسان فلک

 (2323/4) دست و پای خود گم کردن انسان آسمان

 (4461/4) دغا بودن انسان (آسمان)چرخ

 (6313/2) دل به دست آوردن انسان صنوبر

 (4333/3) دل سنگی انسان سپهر

 (2916/4) دل سنگین داشتن انسان (آسمان)چرخ

 (1434/4) دم از چیزی زدن با کسی انسان یاقوت

 (6313/3) رعنا شدن انسان آه

 (9323/3)، (1246/43 رمیدن انسان دل

 (6426/49) روی مالیدن کسی را انسان مدارا

 (613/3) زبردست بودن انسان شراب

زجوش انداختن کسی یا  انسان (ی خورشید راچشمه)شبنم

 چیزی را

(1313/3) 

 (212/3) زردرو بودن انسان حرص

 (2133/3) زردرویی کشیدن انسان برگ سبز

 (1416/2) گیر شدنزمین انسان سپهر
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 (2626/9) زهم پاشیدن انسان اوراق حواس

 (366/1) زیاد شدن عقده انسان حرص

 (2213/3) لوح بودنساده انسان فانوس

 (4313/9) پرواز بودنسبک انسان جنون

 (4163/4) پرواز بودنسبک انسان معنی

 (2469/3) دست بودنسبک انسان آه

 (9/9) رفتار بودنسبک انسان عمر

 (9261/9) سبک رفتاری انسان سیل

 (611/3) روحیسبک انسان مجمر

 (4434/41)،(4163/4) سبک روحی انسان معنی، کوه

 (3111/3) ر بودنکاستم انسان هجران

 (2994/9) ستمگر بودن انسان (آسمان)چرخ

 (6662/2) خوییستیزه انسان شرم

 (9323/9) جانیسخت انسان فلک

 (9961/1) سست قدم بودن انسان خرد

 (6333/3)، (6133/6) سفله بودن انسان جهان

 (4329/3)، (6131/3) سفله بودن انسان چرخ

 (4233/4)،(4124/41) سفله بودن انسان سپهر، آسمان

 (4123/2)، (2333/1) دل بودنسنگ انسان آسمان

 (4136/2) دل بودنسنگ انسان عشق

 (933/1)، (44/9) سنگین دل بودن انسان چرخ، عشق

 (6316/6)، (223/9) سنگین دل بودن انسان دوران حسن،

 (4243/3)، (619/6) سیرچشمی انسان حرص

 (4322/1) سیلی زدن انسان روزگار

 (1323/3) شرم آلود بودن انسان مژگان

 (4663/3) شکرخند داشتن سانان عیش

 (334/3) پای بودنشکسته انسان آه

 (9432/3)،  (331/2) شوخ بودن انسان حسن

 (913/2) شورش کردن انسان سودا

 (4493/9) های دلفریب داشتنشیوه انسان عشق

 (4413/9) ضعیف بودن انسان دل

 (4363/3) طالع داشتن انسان طنبور

 (9314/9) مزاج بودنطفل انسان شوق

 (3231/49) طغیان کردن انسان نفس

 (64/9) عاجزکشی انسان (آسمان)چرخ

 (31/4) عنان پیچیدن انسان دل

 (919/9) عنان پیچیدن انسان در و دیوار
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عنان چیزی را در دست  انسان عشق

 داشتن

(2211/3) 

 (4939/3) عنان گرفتن انسان چنار

 (636/4) گسار بودنغم انسان عشق

 (69/1) غافل گشتن انسان حسن

 (4133/3) فرومایه بودن انسان دنیا

 (9313/3) رایا چیزیفشردن کسی انسان (آسمان)چرخ

 (1112/3) قدم شمرده نهادن انسان حسن

 (6313/3) قدکشیدن انسان آرزو

 (2369/44) قوی بازو بودن انسان عشق

 (4113/9) کافر نعمت بودن انسان چشم

 (3116/3) تر فرستادنکبو انسان کعبه

 (1131/4) کسی بردناز دلکدورت انسان سودا

 (4233/44) رویکج انسان چرخ

 (4319/4) کرم داشتن انسان (آسمان)چرخ

 (1213/3) کمربسته بودن انسان دل

 (4439/3) بین بودنکوته انسان عقل

 (4133/9) کوته دستی انسان وصل

 (2916/4) کین کشیدن انسان آه

 (6629/3) ی کسی بودنگدای کوچه انسان چرخ

 (3112/3) مایه بودنگران انسان آه

 (2493/3) گرم جوالن بودن انسان یا حیوان سپهر

 (6424/3) گره افکندن در کار کسی انسان (آسمان)چرخ

 (911/3) کردنرا چاککسیگریبان انسان لعل

 (4632/2) گریبان گرفتن انسان هوش

 (696/41) ان شدنگریز انسان فلک

 (9996/1) گستاخ بودن انسان خط یا خال

 (623/9) راه بودنگم انسان دل

 (6332/3) گوشمال دادن انسان آسمان

ی چشم به کسی یا گوشه انسان خرمن

 چیزی داشتن

(2113/3) 

 (6462/9)، (2336/3) الابالی بودن انسان حسن

 (4433/6) الابالی بودن انسان سیل

 (4461/4) مالش کردن کسی را انسان (آسمان)چرخ

 (3231/49) عنان گردیدنمطلق حیوان یا انسان نفس

 (333/6) معذور بودن انسان سیل

 (393/9) مغرور بودن انسان حسن
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 (6313/1) منت از کسی نکشیدن انسان همت

 (1643/3) زدنناخن به دل انسان عشق

 (3363/9) ناز کردن انسان همت

 (9399/44)،(2931/2) نازکدل بودن سانان مس حسن،

 (4131/3) ناف بر زمین گذاشتن انسان فلک

 (331/46) ناله کردن انسان غنچه

 (9923/3) ی خونین در گلو داشتنناله انسان جرس

 (4312/4) ی گلوسوز داشتنناله انسان شکر

 (6132/9) نگاه برق جوالن داشتن انسان حسن

 (621/3) بختینگون انسان قلم

 (4113/4) نامحرم بودن انسان دم، غم

 (2134/1) نعل در آتش داشتن انسان حسن

 (6333/1) نمک در چشم کسی ریختن انسان انتظار

 (9169/3) نیرنگ ریختن انسان (آسمان)نرگس نیلوفری

 (61/9) چشم زدننیش انسان کوکب

 (2436/2) وحشت کردن از چیزی انسان معنی

 :گیرینتیجه -0

سازی هستند که این صنایع از جمله صناعات ترکیبی و سبک. محور هستندکی از انواع صناعات و شگردهای شعری، صناعات کنایهی

در این شیوه، کنایه از حالت و  .شوندبه مرکزیت کنایه و از آمیزش با عناصر ادبی دیگر مانند استعاره، ایهام و تشبیه حاصل می

 .                                                                                      آمیزدمیهای دیگر درگذارد و با شگرد ج و پا به دنیای تلفیق و ترکیب میبعدی و یگانگی، خارساحت تک

شباهت بیش از . یآیدی مکنیه به وجود مدو صناعت کنایه و استعارهآمیزشِ باشد که از می« ی کنایهاستعاره»یکی از این صناعات 

کند که هر دو صناعت در بادی امر این موضوع را به ذهن متبادر می( ی کنایییا استعاره)ی مکنیه حد نامِ این صناعت با استعاره

ی مکنیه، بسیط است و مشتق از صناعات دیگر نیست؛ یعنی از اجزای مختلفی صناعت استعارهامّا باید توجه داشت که . یکی هستند

با یکدیگر ترکیب شوند و صناعت آمیغیِ جدیدی را به وجود بیاورند، تشکیل نشده است، بلکه در ذات و ماهیت خود، منفرد و که 

آمیزند و از با یکدیگر می( و تشبیه)ی کنایه، چند صناعت مجزا و متفاوت، یعنی استعاره و کنایه امّا در صناعت استعاره. مجزاست

ا 4: اگر این صناعت را تجزیه کنیم به این عناصر دست می یابیم .شودحاصل می« ی کنایهاستعاره»تِ ها، صناعآمیزشِ این آرایه

 .                                                                                            ا کنایه2ی مکنیه استعاره

ی ترکیبی بهره برده است، و اوج در حقیقت صائب به کرّات از این آرایه. دارد ای در دیوان صائب وجوداین صناعت به طور برجسته 

 .                                                            به کارگیری این صناعت در دیوان اوست

                  :      شود که شامل ی تصویری غالب ارائه میحضور این صناعت در دیوان صائب در قالبِ سه حوزه

 ؛                ...چرخ، سپهر، فلک، گردون و: و اسامی مشابه آن است از قبیل آسمانا تصاویری که مربوط به 4

 ؛    ...هستند، همانندِ حرص، حسن، جنون، ناز و اسم معناا تصاویری که مستعارله آن، 2

 .ا تصاویری که خارج از این دو حوزه ارائه شده است9

 :منابع

 .  مرکز نشر دانشگاهی :تهرانمعانی و بیان، ، (4933)تجلیل، دکتر جلیل -4

 .شاه ، انتشارات صفیعلی13، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ دیوان غزلیات، (4933)حافظ-2

 .، تهران، چاپ اول، تهران، انتشارات سخنتازه طرز، (4931)آالشتی، حسینپورحسن-9
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های نخستین مجموعه مقاله، در «ی علم بیانیشنهاد برافزودن دو فن دیگر  برفنون چهارگانهپ»، (4934)جو، سیاوشحقا1

مرکز بین المللی : ، به کوشش دکتر محمد دانشگر، تهران123ا  143، جلد اول، های زبان و ادب فارسیگردهمایی پژوهش

 .تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دانشگاه تربیت مدرس

، دانشگاه آزاد 3، شمارة فصلنامه جستارهای ادبی، «طرف وقوع و شگردهای ادبی ناشناخته»، مقالۀ(4933)------------ا3

 .4933اسالمی واحد تهران مرکز 

شناسی نظم و نثر فصلنامه تخصصی سبک، «ی ایهامی کنایهسبک هندی و استعاره»ی، مقاله(4931)-----------ا 6
 .4931ارم، شماره اول بهار ، سال چه(بهار ادب)فارسی

 .انتشارات زوّار: الدین سجّادی، تهران، به کوشش دکتر سیّد ضیاءدیوان خاقانی شروانی، (4933)خاقانی، بدیل بن علی-3

 .آگه: ، چاپ دوازدهم، تهرانصورخیال در شعر فارسی ،،(4933)کدکنی، محمدرضاا شفیعی3

های شعر بررسی جایگاه زاللی در شعر قرن یازدهم همراه)هندی سبک و خوانساری زاللی، (4933)ا شفیعیون، سعید3
 .، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن(او

 .، چاپ سوم، تهران، انتشارات مجیدبیان،(4932)ا شمیسا، سیروس41

 .چاپ هشتم، تهران، انتشارات فردوسی ،بیان و معانی، (4939)------------ا 44

 .، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسیو معانیبیان ، (4936)--------------42

 .در معانی و بیان، چاپ اول، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،طراز سخن، (4934)ا صادقیان، محمدعلی49

به کوشش محمد قهرمان، چاپ دوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، وابسته به وزارت فرهنگ  ،دیوان،(4934)ا صائب تبریزی41

 .                                                                                        و آموزش عالی

 .  ، چاپ اول، تهران، نشر روزگار(نقد ادبی در سبک هندی)نقد خیال، (4933)فتوحی، محمود ا43

 .رکز،کتاب مادنشر م،ـ بیان ـشناسی سخن پارسیزیبایی، (4939)ا کزازی،میرجالل الدین46

 .                            ام نشر هما چاپ سی: ، تهرانفنون بالغت و صناعات ادبی، (4933)الدینا همایی، جالل43
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 نگاه در نگرش آدونیس و شاملو ةتفاوت زاوی
 شهین حقیقی

 ت علمی دانشگاه دولتی جهرمعضو هیأ

                           چکیده                               

شعر، شاعری نامدار و در ۀ او در حیط. ثیرگذار ادبیات امروز عرب استآور و تأهای نامآدونیس، از چهرهعلی احمد سعید ملقب به 

رب سرآمدان ادبیات امروز عة آدونیس وی را در زمر هایشکنیها و سنتنوآوری. رودشمارمی ای برجسته بهنثر، نویسندهۀ عرص

شعر ۀ های گسترده در عرص شکنی ها و سنتکه از دیرباز به نوآوریست  احمد شاملو نیز از سرآمدان شعر امروز فارسی. قرارداده است

ها مایهدرونة ژه در حوزیای مشترکات به وبررسی آثار این دو شاعر عرب و ایرانی، نشانگر وجود پاره. تر، نثر شناخته شده استو کم

تر  اختالفی بنیادین در نوع نگرش آنان است که کم ةدقیقی آثار این دو، نشان دهند ۀبا این حال، مطالع. ستای فکریهمایه و بن

های این پژوهش، زیربنای شباهت آثار این دو شاعر، روح عصیانگری،   بر مبنای یافته. مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است

نگاه دو  ۀمق در هویت خویش و تالش برای تحول سرنوشت، بوده است؛ با این حال، زاویاجتماعی، تع-مداری، آگاهی سیاسی اسطوره

اساس تفاوت نگرش این دو ...( هویت، مرگ و زندگی و)نویسنده به انسان و به تبع انسان، به اجتماع، سیاست و دیگر تامالت بشری

گرایی آدونیس، از  گرایی و قوم مداری شاملو و فردگرایی، درون گرایی و انسان گرایی و برون ریزد؛ در این میان، کلی می شاعر را پی

 .نگاه را دامن زده است ۀجمله عواملی است که این تفاوت زاوی

 .مداری، هویت، سیاست و اجتماعی ورهآدونیس، شاملو، اسط :هاکلیدواژه

 مقدمه .4

-خلیل حاوی، بزرگ برانگیز، همراه با این شاعر جنجال .دارد ویژه ، جایگاهیملقب به آدونیس، در شعر امروز عرب علی احمد سعید،

وسعت  و عمق ؛در حرکت نوآوری شعر معاصر عرب فراوان و نقش پررنگ او دانش و معلومات؛ عرب هستندمعاصر ترین شاعران 

این شاعر را ... ایجاد تحول در شعر عربی از این دید و ی فرم، زبان و مضمون و در شعر او؛ نوآوری در حوزهمردمی عمیق های ریشه

شعر و همراه با  زندگی و آثار این شاعر بررسی همپایِ (4: 4931خلیل حجا،:ک.ر).در پیشانی ادبیات معاصر عرب نشانده است

ویژه در قلمرو جهان اندیشه و  ثار این دو شاعر بهآ انکاری در نشانگر اشتراکات غیرقابل ایرانی، احمد شاملو،معاصر شاعر زندگی 

 .است... و های شعریمایهمایه و درونذهنیت شاعرانه، بن

های داخلی و ها و فتنهها، جنگکشند، نامالیمات و نابرابریی که هردو شاعر در آن نفس میهشرایط سیاسی و اجتماعی تقریبا مشاب

پس دور از ذهن  ؛است ساخته  وبیش به هم شبیه وهمه زیستگاه شاعران یادشده را کم خارجی، نظام استبدادی و استعماری، همه

 .کند ریزی پیدر آثار آنان  را مشابه یهایمایهبه هم نزدیک باشد و بن نیز فکری این دو شاعر روشن نیست اگر جهان اندیشه

. اندهای فکری و شعری غرب تاثیر پذیرفتهه از جریانشوند کآدونیس و شاملو در ترازوی نقد ادبی، شاعرانی مدرن ارزیابی می

تر است از های غرب به عنوان یک نظام فکری، بسیار نیرومندتر و غنیآدونیس خود معترف است، تاثیرپذیری وی از خالقیت

ه شعر برده است و نغربی بهره تر از جهان اندیشه معتقداست بیشیعنی وی . های شعری آنانتاثیرپذیری از جریان

 و شعر و نقد شعر شاعر عرب در زمینهو متجددترین ترین زدهغرب را آدونیسنیز  کدکنی شفیعی (2: 4931حجا، خلیل:ک.ر.)غربی

شکنی در عقاید، ساختمان جامعه، طبقات و  کند که سنت یعرفی می ادبیات شرق میانه مترین ادیبان در حوزهیکی از بافرهنگ

: 4931کدکنی، شفیعی).شکنی است، جایگاهی ویژه دارد فکری او که مبتنی بر همین سنت  ر فلسفهی قوم عرب، د تی خانوادهح

ها،  آن که یکی از نهدهمچنین شفیعی کدکنی آدونیس را از منظر مدرن بودن با برخی شاعران معاصر ایران برابر می( 216-213

 (213-216:همان:ک.ر).به شاملو شباهت دارد« های زبانی اوکشف زبانی و خاطر تجربه به»او، آدونیس   احمد شاملوست؛ به عقیده

بررسی  ،با این حال... های ادبی جهان، توانمندی در ترجمه و چنین است وضعیت شاملو در ادبیات ایران؛ از دید آشنایی او با جریان

عوامل  است؛ سایه افکند دو شاعر ار اینکه بر آث است روح مدرنیسمی فرد بودن خاص و منحصربهی دهندهآثار این دو شاعر نشان

های شعر آنان از سرودهباعث این خاص بودن، جدایی  های ذهنی و زبانی آنان،فرهنگی، اجتماعی، فکری، فلسفی و دیگر ویژگی

ی شعر شاملو انای تناقض در سطح اندیشگگونه شدن آنان به هم است؛نزدیک  ،زیادی یگر شاعران مدرنیست و تا اندازهد
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است؛ زیادی بر ذهنیت و شعر آدونیس نیز قابل انطباق  ا آدونیس، تا اندازههای فکری شاملو بکه به دلیل نزدیکی شود می دیده

ای و مدرن بودن  تبع همین ویژگی، اسطوره و به)گرا بودن شاملو  زرقانی این تناقض را حاصل مدرن بودن و در عین حال، اسطوره

این ( 322: 4933زرقانی،:ک.ر).داند این دو ساحت متناقض می  دستانه شاملو را در ترکیب چیره د؛ او هنردان می( قهرمانان این شاعر

ترین شاعر معاصر عرب زدهگرا دارد، غربکه ذهنیتی شدیدا اسطورهاو با این ؛توان به روشنی دیدتناقض را در شعر آدونیس نیز می

های فراوانی با هم داشته و دارد، تحوالت سیاسی و اجتماعی شباهت ،از نظر سنتیشرایط زیست دو شاعر که . رودشمارمینیز به

گیر با فرهنگ مدرن جهان غرب، به چنین سان، عوامل مذهبی و فرهنگی مشابه و سپس قرارگرفتن هر دو در تعاملی پیتقریبا یک

 .است زده و در نتیجه، شعر آنان رقم اندیشه ،در ذهنرا تناقضی 

 اایشان ت  شیوهکه  ای است گونه شاملو و آدونیس بهتشخص و انحصار سبکی فرد دارند؛  ن دو شاعر، سبکی منحصربههمچنین ای

« بدون وارث و میراث»دست را شاعری  حجا، آدونیسِ چیره ؛ خلیلاستای نیافتهدار شایستهثها محدود مانده و میرابه خود آن ،امروز

موارد  (349: 4933زرقانی،).نیز فراوان سخن گفته شده است شاملو همین ویژگی درباره هگونه ک ؛ همان(2:همان)کند معرفی می

تواند آثار این دو شاعر را به  آثار آنان فراهم آمده، می  دونیس و شاملو که از راه مطالعهیادشده و در عین حال، تشابه اندیشگانی آ

 .های تطبیقی تبدیل کند بستری مناسب برای پژوهش

 پژوهش و بیان مساله هدف.4-4

  تمرکز او معرف نحوه  نگاه یا نقطه  ست، مسلما زاویهاگر شاعر را به عکاسی تشبیه کنیم که دوربین به دست، در پی شکار تصویر ا

اند، چنین  دو عکاس با نگرش متفاوت که دو عکس از تصویری واحد برداشته  است؛ در مقایسه(جهان بیرون)صویرنگرش وی به ت

جا، گاه یک  ادبیات و دیگر هنرها؛ در این  اوت نگاه دیگر هنرمندان در حوزهگونه است تف از همین. شود به روشنی دیده میتفاوتی 

 کند؛ تر مشاهده می نگرد و هنرمندی دیگر، همان ساحت را با دیدی فراخ هنرمند، ساحتی از عالم واقع یا خیال را با دیدی بسته می

 ایجاد اثر دو تفاوت در عمیق تاثیری نویسنده دو نگاه تفاوت شده، خلق  (الهام منشاء دید از) مشابه اثری ندهرچ گفت توان می رو این از

 تفاوت تاثیر شاملو، و آدونیس شعری مشترک شگرهای و ها مایه درون از برخی به اجمالی نگاهی با شده تالش پژوهش این در .کندمی

 .شود واکاوی آنان، عرش نتیجه در و نگرش در شاعر دو این نگاه

    پژوهش های پرسش و ها فرضیه .4-1

 :توان مطرح کرد برای این پژوهش دو فرضیه می

   ها و مفاهیم مشترک، متفاوت است؛ نگاه شاملو و آدونیس به پدیده  زاویه.4
 .ریزی کرده است تفاوت معناداری را در نگرش و شعر آنان پی( ها شباهت  با وجود همه)تفاوت زاویه دید،  این. 2

 :شود های یادشده، دو پرسش مطرح می در پیوند با فرضیه

اندازی محدود و بسته،  ها را از چشم یک، پدیده ای باز و با نگاهی کلی و کدام ها از دریچه یک از دو شاعر یادشده، به پدیده کدام.4

 نگریسته است؟

 و شاملو از مفاهیم مشترک چه تاثیری داشته است؟نگاه، در طرز تلقی آدونیس   این فراخی یا بستگی زاویه. 2

 ی تحقیق روش و پیشینه. 4-9

اسطوره در »محمدی در  اند؛ از جمله، سیدبابک فرزانه و علی علی های فراوانی قرارگرفته آدونیس و شاملو تا به امروز موضوع پژوهش

بررسی تطبیقی کاربرد اسطوره در »حسن مجیدی در به کاردکرد اسطوره در شعر این دو شاعر و ( 4934)«شعر آدونیس و شاملو

ساروکالیی و دیگران در  اند؛ اکبر شامیان ی سمبولیسم بر شعر آنان، پرداخته به تاثیر مدرسه( 4931)«شعر آدونیس و احمد شاملو

اند؛  املو بررسی کردهزمان، این پدیده را در شعر آدونیس و ش  ضمن تعریف گسترده( 4939)«شاملو مفهوم زمان در شعر آدونیس و»

، تکنیک انتخاب نقاب مذهبی (4939)«کارکرد محوری نقاب دینی در شعر آدونیس و شاملو»کامران قدوسی و حامد صدقی در 

( 4939)«س و شاملومسیح در شعر آدونی»زاده در  اند یا غالمحسین غالمحسین برای بیان عقیده در شعر شاعران یادشده را واکاویده

این   ه فراوان است؛ با این حال، عمدهحجم آثار پدیدآمده در این زمین ....حضرت مسیح در شعر آنان پرداخته است و  هبه بررسی چهر

نگاه   تر به تفاوت بنیادین زاویه و کماند  های شعری و اندیشگانی آدونیس و شاملو پرداخته ها به بررسی اشتراکات و شباهت پژوهش

. چه نگرش متفاوت این دو شاعر را به جهان، انسان و دیگر مفاهیم حیات بشری را رقم زده است ن ند؛ آا این دو شاعر توجه نشان داده
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نگاه دو شاعر چه   که زاویه نگرند و این همسان می های به پدیده( دور یا نزدیک؛ بسته یا باز)ای  که آدونیس و شاملو از چه زاویه این

یابی به  برای دست. و چگونه در شعر آنان بازنمود یافته، موضوع پژوهش پیش روست تاثیری در نگرش آنان به مسایل داشته است

نقد آثار   گیری از منابع معتبر در زمینه هاهداف این پژوهش، نخست آثار این دو شاعر به دقت مورد مطالعه قرارگرفته و سپس با بهر

 . بندی و ارائه گردیده است های یادشده، استخراج، دسته ههای آدونیس و شاملو، تفاوت بنیادین نگاه آنان در مقول و اندیشه

 ی نگاه در نگرش آدونیس و شاملو تفاوت زاویه .1

بررسی و ... نگرش دو شاعر به اسطوره، نماد، مسایلی مانند هویت، مرگ و زندگی یا مسایل سیاسی و اجتماعی و  در این بخش، نحوه

 .یم یادشده، واکاوی شده استتفاوت نگرش دو شاعر در طرز تلقی آنان از مفاه

 نگرش آدونیس و شاملو به اسطوره. 1-4

-گره. کندوجو میآمال انسان است که در آن، آرزوها و رویاهای خود را جست شکل نماد بشری یا غیر آن، کعبه کاربرد اسطوره به»

-آیینه. اندهای خود یافتهتسکین آالم و رنجای جهت ست که اسطوره را بهانهخواهی جوامعیخوردگی اساطیر با حماسه، اوج آرمان

 ( 36: 4931امینی،)«.کندست شکیل که رویاهای آنان را در واقعیت زندگی پهلوانان اساطیری بازگومیای

 بیند برای بیان احساسات وبا نگاه پیشینیان متفاوت است، شاعر امروز خود را مکلف نمی ،جاکه نگاه هنرمند امروز به اسطورهاز آن

-اسطوره را یا از نو می ؛ شاعر امروزاندهمان راهی را برگزیند که اندیشمندان دیروز در طرز تلقی از اسطوره پیموده ،های خوداندیشه

-های خود بازمیها و اندیشهواقعیت اساطیر را از منظری تازه و بر مبنای برداشت ؛ اونگردسازد یا با دیدی ساختارشکنانه به آن می

از نظر  ،کند که تا به امروزهایی توجه میها و چهرهکند یا به شخصیتهای مثبت و منفی را با هم عوض میای شخصیتج ؛آفریند

در این زمینه، رفتار شاملو و آدونیس با اسطوره . ای ثبت نشده استها در هیچ کتاب تاریخ و افسانه و اسطورهاند و نام آندورمانده

ی فکری از فلسفه های حیات بشری، تامالت سیاسی، اجتماعی و دیگر پدیده  در حوزه رانی هستند کهشاعدو،  این .قابل توجه است

 .ها، همین کاربرد اسطوره استیکی از ابزارهای بازگویی این دیدگاه ؛ای برخوردارندمند، ثابت و جاافتادهنظام

او با دیدگاه نقاد و . شودارزیابی می «سازکنی اسطورهشاسطوره»ی گرایش به اسطوره، بیش و پیش از هرچیز، شاملو در زمینه

-پیوسته پیِ کشف تازه. نهدها گام میی آنشکند و به زوایای ناشناختهها را میآن ؛کندها را نقدمیپیوسته اسطوره ،تیزبین خود

 .های دیگری از واقعیترویهکشف  :هاست

های پشت کناربزند و واقعیت ،ای را که مانع از دیدن حقیقت استود، پردهای خکوشد در اشعار اسطورهآدونیس نیز پیوسته می»

او ( 96: 4939عرب،)«.های تغایر و تضاد میان حال و گذشته استای درپی یافتن مولفهرو در نقل اسطوره ازاین ؛پرده را نمایان سازد

کند با  ها ابعاد و مفاهیمی تازه ببخشد و سعیو به آن کنداساطیر باستانی را در شعر خود هضم  ،با مهارت»همچنین توانسته است 

یعنی  ؛(19:همان)«دهدزبانی شاعرانه، مسایل و حوادث روز و نیز باورهای خود را در لباس اسطوره به خوانندگان و مردم خود نشان

ها و وناگون حتی از فرهنگپردازد و از دیگر سوی، به تلفیق اساطیر گهای زیرین رخدادهای اساطیری میسو به الیهاز یک

 . آورد می ، رویهای متفاوتاهگهای دیگر و منشاء و خاست سرزمین

دارد که  یی نیزهابا هم تفاوت (های فراوان رغم شباهت علی) کارگیری اسطوره در شعر این دو شاعرشیوه و هدف به ،با این حال

 .گیردها سرچشمه میمسلما از تفاوت نگرش و تفکر آن

 ایگاهی واال برخوردار است و همهدر شعر او انسان از ج. دارد ی ویژهتوجه ،شاعری معناگراست و به محتوای شعر ،املواحمد ش

در این راستا، شاعر . داندشاملو آرمان هنر را چیزی جز تعالی تبار انسان نمی» :گرددگرد محور انسان می ،کندمی ای که خلقمعانی

بشری  ؛است ر، معمول یا خودساخته در شعرش سودجسته، اما در کل به مفهوم بشری اسطوره نظرداشتههای فراگیاگرچه از اسطوره

 های آمادهشعر شاملو از اسطوره در»به طور کلی، ( 33: 4933امینی،)«.شمارهایش که بسیارند و بیبا تمام آمال، آالم و رنج

ت ساز اوست که تحکه عامل اصلی در این میان، ذهنیت اسطورهرسد نظرمی کالسیک در سطح محدودی استفاده شده است و به

ای از پهلوانان باستان، های متعدد اسطورهست که به جای روایتحاکم بر شعر معاصر، در صدد این گرایانهی انسانتاثیر اندیشه

است و به همین  پاخاسته خود به شده لهم انسان متحول معاصر را که برای به دست آوردن حقوق پایماآن. انسان را بسازد اسطوره

همچنین در . استخود، به تمجید از مبارزان انقالبی کشورهای دیگر نیز پرداخته وه بر قهرمانان معاصر در جامعهدلیل است که عال

سازی از اسطورهتر اشعاری که شاملو تحت عنوان مرثیه سروده و نیز، در بسیاری از اشعار تقدیمی خود به اشخاص، قصد نوعی  بیش
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چیز در شعر شاملو به سرعت رنگ  گونه نتیجه گرفت که همهتوان اینمی( 34-32: 4933سالجقه،)«.ها داشته استشخصیت آن

. شوندمی تصویر کشیده هایی که با مبارزه درپیوندی عمیقند و با لحنی حماسی و پرطنین بههم اسطورهآن ؛گیرداسطوره می

-دیدگاه او در این. شوندمی ای مبارز، زادهخواهد، به هیات چهرهشکند، همگی به آیینی که او خود میملو میهایی نیز که شااسطوره

ست در حالی که برای مبارزه قد ی بشر نوعیی او، اسطوره اسطوره. شودجا به یک شخص تنها و مبارزی با ملیتی خاص محدود نمی

از رهبران حزب  ،باشد یا تقی ارانی ،ایمبارز کره ،چو شن؛ مسیح باشد ؛سون ماندال باشدنل ،کند این انسانفرقی نمی. علم کرده است

ترین مضامین نیز رو، غنایی ازاین ؛کندآورد و برای احقاق حقوق خود قد علم میگاه که فریاد برمینفس انسان مهم است؛ آن ،توده

ی شکند تا اسطوره ی ایوب را میگاه که اسطورهآن ،برای نمونه ؛شودمی کارگرفته ای حماسی بهمایهدر آثار او برای پروردن درون

-عفونتت از صبری» :خضر را بر او برتری بخشد، قصدش ترجیح برخاستن و ایستادن است بر صبر، نشستن و دل به تقدیر سپردن

/ ی چمنیسبزینه/ به هر قدم/ خضروارت/ تو ایوبی که از این پیش اگر بر پای خاسته بودی/ ی وهنبه هاویه/ ایست که پیشه کرده

جا، هم خضر و در این( 346: 4، ج4931شاملو،)«.بروبد/ های خاربوتهتندبادی تا نظم کاغذین گل/ و باد دامانت/ گستردمی/ بر خاک

های مایهاز بن هم عنصر ایستادگی که ،یابندروند و کلیتی بشری میهایی شناخته شده در فرهنگ مذهبی فراترمیایوب از چهره

-به کار مضمون ،آفرینیرویاندن گل و گیاه و برکت اپیوند او بکه به دلیل  ی خضرچهره چنینشود و هممی برجسته ،حماسه است

: 4933زرقانی،:ک.ر).گیردشود و به سرعت رنگی انقالبی و حماسی به خود میآید، خارج میی ادبیات غنایی میسازی در حیطه

343) 

ضعف و ذلت کنونی »، از دالیل رویکرد آدونیس به اسطوره. گیرند سرعت رنگ فضای فکری او را به خود می ونیس نیز بهاساطیر آد

باشد و شاعر ما که حتی لقب خود ی شام قدیم میهای باستانی این مردم، به ویژه ساکنان منطقهملت عرب و قدرت و عظمت تمدن

ی ضعف خواهد با به یادآوردن شکوه و عظمت گذشته، روح و روان خود را از چنبره است، میهاز این اساطیر وام گرفت( آدونیس)را نیز

ای نمادهای اسطوره گزین او برای این وضع،انداز جایوجوی تغییر وضع موجود است و چشماو در جست. و ذلت کنونی رهاکند

-می« تحول»و « استحاله»دارد و در تب « شدن»ی آدونیس پیوسته دغدغه( 94: 4939عرب،)«.قدرت و عظمت باستانی هستند

: 4331، یوسف:ک.ر.)بسته ساخته است ی سیمرغ دل ، او را سخت به اسطورهسوزد؛ ویران کردن از سویی و بنانهادن از سویی دیگر

ظوم، شامل اصلی شعر نو، خواه منثور خواه من»: دهد مایه حتی دیدگاه خاص او را در تعریف از شعر نو نیز شکل میاین بن( 433

زیرا هرگونه عصیان در برابر قوانین موجود، اگر بخواهد اثری ماندگار  ؛ی عصیان است و سازندگیگری، زیرا زادهنویرا: دوگانه است

شکلی وگرنه از درهم ریختگی و بی ؛گزین قوانین موجود کندابداع کند، مسلما ناگزیر خواهد شد که قوانین دیگری را جای

ی پرافتخار قوم  گذشتهی دهنده بازتابثار او نیز کاربرد اساطیر فنیقی یا آسوری نیز در آ( 413: 4936آدونیس،)«.وردسربرخواهد آ

ی آدونیس، با  ی برساخته شود، اسطوره گونه که دیده می همان. های عربی است عرب و ابزاری برای ایجاد تحول مثبت در سرزمین

 .یابد های عربی پیوندمی ی او با مشکالت اعراب و سرزمین ختهخورد و شخصیت برسا می قومیت عرب گره

هایی برگرفته از دیگر  نیز باید گفت هردو شاعر جز اساطیر سرزمین خود، به اسطوره ملیت اساطیر آدونیس و شاملوی  در زمینه

هرکول، بودا و نیروانا، اسکندر و ظلمات،  ؛استتر به اساطیر بیگانه نظرداشته شاملو بیشاند؛ در این میان،  ها نیز نظرداشته سرزمین

اساطیر ایرانی مانند سیاوش،  او... های ترکمنی، ناپلئون بناپارت، دیوژن، آشیل وجان، قهرمان شهید قصه پرومته، سیزیف، آمان

: 4931پورنامداریان،:ک.ر).را نیز در سطحی محدودتر در آثار خود به کار گرفته است... و ، دروج، اسفندیاراسفندیار و آرش، چاه شغاد

26-23                 ) 

ی باروری بوده تموز در اساطیر بابلی الهه. در شعر معاصر عرب، آدونیس و بدر شاکر سیاب به عنوان شاعران تموزی مشهور هستند»

-بابل و آشور و فینیقیه میهای مردم در افسانه... و( ی آتشپرنده)، قدموس، فینیق(ایشتار)هایی چون عشتاراین نام و نام. است

. اندهایی از برخی کشورهای عربی به خصوص عراق و سوریه و لبنان قرارگرفتهی معاصر در بخشها در دورهاین سرزمین. درخشند

ی زیست او غیر از اساطیری که به حوزه( 94: 4939عرب،)«.آورد و از سوریه، آدونیس تر به این نوع شعر روی از عراق، سیاب بیش

طهماسبی و : ک.ر)...سیزیف و ،مانند آدونیس ،از جمله اساطیر یونان ؛به اساطیر دیگر ملل نیز توجه داشته است اند،وی تعلق داشته

کلیتی انسانی و ( ویژه شعر شاملو را به)برد و آن را  این پدیده، شعر دو شاعر یادشده را از مرزهای خود بیرون می( 32: 4113شیخی،

تر از نوع اساطیر رویش و باروری است و به کار نمایش  گیرد، بیش کارمی جا نیز نوع اساطیری که آدونیس به در این بخشد؛ فراملی می
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آید؛ اما اساطیر شاملو، انسان  وضعیت قوم عرب و نیاز حیاتی آنان به تحول و تغییر در زندگی اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی آنان می

کشد؛ از این رو  تصویر می به...( فکری و  چه مبارزه با یک سیاست یا فلسفهچه مبارزه با سرنوشت؛ )گاه که به مبارزه برخاسته  را آن

 .یابد گیرد و کلیتی انسانی می شمول آن از یک قومیت خاص، فاصله می  دایره

جمله از  .گیرندود میهای مذهبی و تاریخی رنگ اسطوره به خدر شعر آدونیس و شاملو، گاه چهره گفتتوان در یک بررسی کلی می

ها نگریسته شده است، نوح، ایوب، خضر، ای به آن مذهب تعلق دارند و در شعر شاملو با نگاهی اسطوره هایی که به حوزهشخصیت

یی که هااز جمله داستان»: در این زمینه، پورنامداریان معتقد است. مسیح است ل و قابیل، بودا و به ویژه چهرهاسرافیل، ابراهیم، هابی

های گوناگون استفاده کرده است، سرگذشت حضرت های آن به صورتشاملو به آن دلبستگی فراوان دارد و تقریبا از تمام زیر و بم

که همه با سرگذشت مسیح ارتباط دارد، بعد ... ی جل جتا، باغ جتسمانی، صلیب، تاج خار ونام مسیح، مریم، یهودا، تپه. ستعیسی

ها و استعدادهای این داستان زه، در موارد متعدد در شعر شاملو وارد شده است و وی به بهترین وجه از ظرفیتهوای تا از مجموعه

 (32-23: 4939زاده،  غالمحسن: ک.و ر 216: 4931پورنامداریان،. )برده استها و عواطف خویش بهرهبرای بیان اندیشه

 که اندشده کارگرفته نیز به... ایوب، خضر، اسرافیل ونوح،  ، هابیل و قابیل،ابراهیم هایی مانندشخصیتغیر از مسیح، در شعر شاملو 

-های مربوط به هریک از این چهرهشاملو در نقل روایت. نگریسته است ها این شخصیتای به کردی تازه و دیدی اسطورهیبا رو شاعر

 .است داشته توجهیژه متن کتاب مقدس، و منابع غیر اسالمی، بهتر به  و بیش ایرانی-تر به منابع اسالمیکم ،ها

تقی ارانی، نلسون ماندال، ) از دل تاریخ ایران و جهان برآمدهمبارزانی یا ...( ، بهرام گور وناپلئون بناپارت) های تاریخی شخصیت

 .اندشده تبدیلهستند که در شعر شاملو به اسطوره  یهایاز چهره (...ای وچو کره شن

حالج، صقر ) و تاریخی ...(و(ع)ویژه مسیح ، نوح، آدم و حوا، به(ع)، زیدبن علی(ع)حسین بن علی)های مذهبیشخصیتچنین رفتاری با 

ی تحت تاثیر دنیای فکری شاعر، گاه کامال با اسطوره( ع)ویژه شخصیت مسیح به. شود می ، در آثار آدونیس نیز دیده...(قریش و

شوند از ققنوس که با  شود و هردو تمثلی میا شخصیت تاریخی حالج، یکی میآمیزد و گاه بققنوس و حیات پس از مرگ درهم می

کس  چیز و همه جا نیز شاملو روایتگر وضعیت انسان است و باز آدونیس همه در این. سوختن و مرگ خود، رو در زندگی و حیات دارد

 .دهد آن را ناخودآگاه به نیاز اعراب به تحول پیوند می آورد و درمی( استحاله و اساطیر رویش و باروری)فکری خود   مایه را به رنگ بن

  در شعر شاملو و آدونیس کاربرد نماد و سمبول. 1-1

پرهیز از بیان مستقیم و سرراست  شود شاعر به وسیله می ی معنا و داللت کالمی، باعثگیری از نماد، افزون بر گسترش دامنه بهره

اه این نمادها، عمدتا از دل تاریخ، اسطوره، ناخودآگاه جمعی بشری و گاه ادبیات و فرهنگ خاستگ. یابد مطلب، به بیانی هنری دست

 . مردم است شفاهی و عامیانه

اند که این تشابه غالبا در منبع الهام های مشابهی رفتهکارگرفتن نماد یا سمبل، گاه به راه به آدونیس و شاملو نیز در حیطه 

اند و هر دو شاعر گاه نمادهای خود را از ادبیات عامیانه برگزیده. اندمند شدهی بیان مضمون از آن بهرهست که دو شاعر برانمادهایی

 : ها اشاره شده استگیریوار به مواردی از این واماند؛ در ادامه نمونهگاه به تاریخ، مذهب و یا طبیعت گرایش نشان داده

 نمادهایی از ادبیات عامیانه. 1-1-4

چه شعر این دو را به هم گیرند؛ اما آنمی کار رسی کلی، شاملو و آدونیس در اشعار خود بسامد باالیی از انواع نماد را بهدر یک بر

ترین که از مهم های مهیار دمشقیترانهکند، انتخاب برخی نمادها از دل ادبیات و فرهنگ عامه است؛ آدونیس در دیوان نزدیک می

زده  برای بیان موقعیت خویش در جایگاه یک مبارز تنها و غربت« سندباد بحری»ی مشهور آید، از افسانهشمارمی آثار شعری شاعر به

لم یبق الثار و ال »: گرفته است شهری تهی از دشمنی است، بهره تنه به جنگ شرایط نابهنجار اجتماعی رفته و درپی آرمانکه یک

اجرح / اغالط الهواء/ و لم تزل ارضی ارض السحر/ تاریخه کل رای تخومه/ الغمامکلّ مضی، سیجّ ب/ بینی و بین حارس االیام/ خصومه

کند؛  سکون و ناآرام خود شاعر را بازنمایی می سفرهای سندباد، زندگی بی( 34: 4939عرب،)«.و اخرج من قنینه فی البحر/ وجه الماء

قلتُ لها ان تقطع »: نیست؛ ماندن برای او یعنی محدودیتشاعری که دل ماندن و قرارگرفتن ندارد؛ گویی او را جایی برای ماندن 

 (32:همان)« .ال حدّ لی الشاطیء االخیر/ بینی و بین الشاطیء االخیر/ الحبال
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ی اندیشگانی و گردش فیزیکی در جهان، بررسی کرده است؛ از دید او،  آدونیس را در دو حوزه/ جایی دائم سندباد عرب، این جابه

شود یا همیشه در حال سفر فیزیکی از کشوری به کشور دیگر  ای دیگر منتقل می ای به ایده از ایدهآدونیس یا پیوسته 

 (31-39: 4939عرب،:ک.ر.)است

: دهد که خسته است و سر آسودن دارد می به تعبیر عرب، در پایان با خواستن صندلی از نوادگانش، نشان( آدونیس)این سندباد 

ست به عجز و ناتوانی شاعر در انقالبی فردی که ای؛ این ناامیدی اشاره"هاتو لی الکرسی/ ، من البحارمنی/ تعبت یا احفادی الصغار"»

( 39-31:همان)«.نهدکند و معاصران خود را وامیدراز می[ نوادگان خود]های آینده لذا دست را به سوی سمبل. رسدبه جایی نمی

های آدونیس، شاعری انقالبی که از مبارزه ناامید شده  واگویه: تر فردی است شبررسی این شعر، لحن و حس و حال حاکم بر آن، بی

 .کشاند ، شعر را دوباره به سمت قومیت عرب می...(بغداد و)ارجاع به نام برخی شهرهای عربی. است

ها و الحات، باورها و داستانهای فراوانی که از فرهنگ و ادبیات عامیانه داشته است، در شعر خود، حجم زیادی از اصطشاملو با بهره

های او از گیریچیز رنگ انسانی و بشری دارد و نه شخصی؛ حتی بهره در شعر شاملو اما همه. است کارگرفته اشعار عامیانه را به

ی شاملو،  دهش وار چند شعر شناخته بررسی نمونه. آیندهای او میمدار اندیشههای عامیانه نیز به کار تصویرگری دنیای انسانداستان

« سیاسی»را در بافتی کامال « پریا»ی مشهور اند؛ برای نمونه، او منظومه دهد این اشعار در ساحتی کامال نو بازآفرینی شده نشان می

زند، ای ذهنیت شاعر و انسان معاصر را به تقدیر دردناک زندگی او پیوند میهای اسطورهاین منظومه که بخش». است بازآفرینی کرده

ی تحوالت این شعر در بحبوحه( 233: 4933سالجقه،)«.ستسیاسی و مبتنی بر ایدئولوژی -ی کامل یک شعر اجتماعیونهنم

است؛ اما شاملو حوادث و رخدادهای آن را کلیت و مرداد و فضای باز موقتی این دوران سروده شده 23سیاسی پیش از کودتای 

تواند ادی، زنجیر، دیو و فجایع تاریخی که بشر در هر شرایطی و با هر ملیتی میکه مفاهیمی همچون آزچنانتعمیم بخشیده؛ آن

آیند گر تاریخ به شمار میبه نوعی، روح مشاهده»پریان این منظومه . کننده داشته است را تجربه کند، در منظومه، ژرفایی خیره ها آن

 (231:همان)«.ها را از زبان او بشنوندمشترک انسان اند تا بتوانند دردگر شده که در هیاتی نمادین بر راوی، جلوه

/ منو میبره/ ماه میاد تو خواب/ یه شب مهتاب»با مطلع ( 432: 4931شاملو،)«یه شب مهتاب»ی معروفاز همین نمونه است سروده

ن آرزوی آزادی و رهایی ی آمایهدر زندان قصر سروده شده است و درون 4999که در سال « باغ آلوچه/ باغ انگوری/ کوچه به کوچه

های مبارزاتی، بندی این شعر را که در بافتی کودکانه سروده شده است، انقالب و اندیشه پایان. ستدر طیفی گسترده و بشری

 ...زند و می رقم

. یابنداگیر میگیرند و سطحی عام و فری این نمادها از سطح فردی، فاصله میچه باید یادآورشد این است که در شعر شاملو، همهآن

کند؛ برای می گیرد و از این راه، فردگرایی را نکوهشکارمی های فردی بپردازد، بافتی طنزآمیز بهگاه که شاعر بناست به دغدغهآن

کشد که برای به دست آوردن لبی ی مردی را به تصویر میدغدغه( 4113:همان)«ی مردی که لب نداشتقصه»نمونه، شاعر در 

ست و این است درد شخصیت اصلی این منظومه، دردی شخصی». بردکشد؛ اما راه به جایی نمیهای بسیار میزحمت، برای خنده

های شود؛ اما درد شخصیت اصلی دیگر منظومهکند و به تمسخر کشیده میمی محتوا و سطحی جلوه وجویش بیکه سفر و جست

 (   943: 4933سالجقه،)«.اندژدی اجتماعی کشیده شدهست و به همین دلیل به تراشاملو دردی جمعی و اجتماعی

 گیری از نمادهای طبیعی بهره. 1-1- 1 

این ویژگی به ویژه در نخسین . های طبیعی برگرفته استگاه شاعر برای بیان هنری مضمون، نمادهای خود را از دل طبیعت و پدیده

سیاسی مقاطع تاریخی  -ثیر سمبولیسم حاصل از سانسور اجتماعیمبارزاتی شاملو که زیر تا -سیاسی -های شعر اجتماعیمجموعه

، «تاریکی»، «شب»: بسامد این کاربردها در شعر شاملو بسیار زیاد است؛ تنها چند نمونه. شوداند، دیده میخاص ایران سروده شده

نماد ...)و« خورشید»، «دمسپیده»، «طلوع»، «سحر»، «روز»؛ (نماد فضای سیاسی نابسامان جامعه...)و« غروب»، «خزان»، «زمستان»

نماد دورنمای وطن )و جنگل شاداب( نماد وطن گرفتار ستم)«بیابان مه گرفته»، «زارشوره»؛ (آزادی و پیروزی و رستگاری مردم

  ....و( آزاد

گیرد نیز به در کارمیبه شعر آدونیس با اساطیر رویش و برکت و باروری، پیوندی ناگسستنی و عمیق دارد، از این رو، نمادهایی که  

و انت ایها المطر الذی ...هل یغسل الطوفان ارض القشور؟»است؛ در « آب»از پرکاربردترین این نمادها . این بستر شکل گرفته است

، شاعر با در نظرگرفتن (93: 4939عرب،)«ترفق و اغسل تاریخ شعبی/ ایها المطر الذی یغسل الجیف/ االنقاض او الخراب/ یغسل
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، از آن برای پاک کردن تاریخ سرزمین خود و سپس احیای آن در (رفته آب هم روی)توفان /رکردی انقالبی و اجتماعی برای بارانکا

 . است قالبی نو و به هیاتی تازه و پرطراوت، یاری جسته

رود؛  شمارمی در اشعار او بهی ققنوس، درگیرست، آتش نیز از جمله نمادهای پرکاربرد  جاکه ذهنیت آدونیس سخت با اسطوره ن از آ

ست که ققنوس شود، جز ویران کردن، با زایش و زندگی دوباره در پیوندست؛ همان آتشیاین نماد که با صاعقه و تندر نیز همراه می

ت یافته های از درون پوسیده و رنگ عادسوزاند، گاه سنت چه این آتش میآن. سوزاند تا از دل آن، ققنوسی نوآیین سربرداردرا می

 (39:همان)« تحرق نجوم االلیفه/ وجه مهیار نار»: است

این . شودی اعتبار و سرفرازی آنان شمرده مینیز از دیرباز با فرهنگ و قومیت عرب، پیوندی ژرف داشته و همواره مایه« نخل»نماد  

که عادت اوست، گاه  ؛ با این حال، آدونیس چناناست گرفته شده کار نماد به همراه دیگر نمادهای سبز، در شعر آدونیس به فراوانی به

و النهار / النخیل انحنی»: تصویربکشد ی عرب را بهکارگرفته تا حقارت امروز جامعه در شعر خود، این نماد را به صورتی دگرگون به

 (33:همان)«.انه مقبل انه مثلنا/ انحنی و المساء

ملو وضعیت ایران را اساس مبارزات سیاسی و اجتماعی خود قرارداده، بازهم آید که هرچند شا های یادشده، چنین برمی از نمونه

های دربند و صداهای در گلو مانده است و نه درد قوم ترک،  ای را در مرکزیت مبارزه قرارنداده است؛ درد او درد انسان قومیت ویژه

در شعر او کلی است؛ نمادهای او نیز در شعر ... ی وتاجیک یا عرب؛ از این رو شرایط نابسامان اجتماعی، آرزوی آزادی و رستگار

ی نمادها به سرعت  در شعر آدونیس اما، همه. ی ملل، شناخته شده و فراگیرند همه( درونی و بیرونی: ی ابعاد مبارزه همه)مبارزاتی 

خ سرزمین اعراب و بنانهادن شستن یا ویران کردن تاری)ی شاعر ی مورد عالقه مایه گیرند و به کار پروردن درون رنگ قومیت می

 .آمده است( اجتماع اعراب در هیاتی نو

 مرگ و زندگی از دید آدونیس و شاملو . 1-9

متناسب با -شاعر در شعر هری خاطر آدمی بوده است؛ تلقی از مرگ، شمول است که از آغاز خلقت، دغدغه مرگ مفهومی جهان

ها و تصاویر گوناگون و حتی بسا در یک دیوان شعر نیز شکلچه ؛استمتفاوت  -ویی انفضای ذهنی و دنیای فکری و اندیشگ

های اومانیستی به زندگی و شاملو تحت تاثیر اندیشه. نگرشی ویژه به مرگ دارند نیز شاملو و آدونیس .ه شودئمتناقضی از آن ارا

توجه  ، تحت تاثیره رستاخیز پس از مرگبر اساس باور ب به چنین بازگشتی آدونیساعتقاد  هستی انسان پس از مرگ باور دارد و

طرز تلقی این دو شاعر از  ی مقایسه ،با این حال است؛ گرفته شکل ،عمیق او به اساطیر رویش و باروری و بازگشت ایزدان شهیدشونده

ده ، نزدیک کربه هم آدونیس و شاملو رای این پدیده است که شعر ها دربارهای مشترکات و برداشتنشانگر پاره ،مرگ و زندگی

مرگ با لحنی سنگین و ، از (غیر از برخی از اهالی تصوف و عرفان)همچون هر انسان دیگریشاملو و آدونیس نیز  در شعر. است

 :گونه به تصویر کشیده است، مرگ را این«ام منمرگ را دیده»شاملو در شعر  .استیادشده  ،آمیخته با ابهام و اندوه و گاهی ترس

در فرجام باید به تلخی به  و که روندی تدریجی دارد« هاسالها و بهها و به سالبه سال/ انگیزغم/ انگیزانگیز، غمغم/ ست یا تجربه»

 .؛ این، احساس انسان نوعی در برابر مرگ است(391: 4931شاملو،)درداد آن تن

آدونیس نسبت به زمان ». است« زمان»عنصر  ی نگرش شاملو و آدونیس به مرگ، توجه ایشان بهدر زمینه هاترین مقولهاز مهم

ادراک مرگ و نیستی او را به قدرت زمان بر دگرگون . دهدمی احساسی عمیق دارد؛ زمانی که بالندگی و مرگ در آن رخ ،فیزیکی

ایاما فی حاله ابقی : کندلبریز می ،سازد و این ادراک عمیق، وجودش را از احساس غربت و اندوه می آگاه ،های اشیاساختن ویژگی

اما  ؛ی مرگ و زندگی به عنصر زمان توجه نشان داده استشاملو نیز در پدیده( 22:همان)«.و ینبت علیَّ العشب/یغمرنی التراب/الفناء

-، دری بیاو مرگ در شعر. نشیندبه داوری می ،ی مرگکوبهی بیست که جاودانگی انسان را در پس دروازهزمان در شعر او، داوری

ی توهم توست زاده ،سوی در ی آنهرچند که غلغله» :کنداست که شاعر با لحنی جسورانه، هرگونه زندگی پشت آن را نفی می کوبه

را در  «انسان»و تنها حضور « ...ی درکار نیستاجنبش و جُمنده/ جاکه آن/کسی به انتظار نیست/تو را/ جاکه آن/نه انبوهی مهمانان

حسرت شاعر از وجود یک  ،در سرتاسر این شعر« ...موجودیت محض/ جا موجودیت مطلقیتنها تو آن»: رساندپشت آن به اثبات می

به  او رسیدنبا و سپس  شود  برجسته می «بوددرکار می/ قضاوتی قضاوتی قضاوتی/ کاش ای کاشای » داور که در قالب تکرار بندِ

، نقش عنصر زمان در «...زمان شهیات/ ذاتش درایت و انصاف/ قاضیان است، بی ردای شومسوی در نشستهاما داوری در آن» کشفِ

باید یادآورشد که هرچند عنصر زمان وجه ( 32-34: 4939ساروکالیی و دیگران، شامیان:ک.ر.)است هشدگیری این شعر پررنگ شکل
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با « خود»و، بشری است؛ آدونیس، مرگ است، درد و ترس آدونیس، شخصی و هراس یا اندوه شامل  اشتراک دیدگاه دو شاعر درباره

  .دهد را در رویارویی با مرگ، نشان می« انسان»شود؛ اما شاملو  رو می مرگ روبه

ی رستاخیز پس از مرگ، استحاله و شدن نیز از جمله مفاهیم  مشترک در شعر آدونیس  مایه شد، بن گونه که پیش از این گفته همان

آمیز و بنانهادن دنیایی  کردن امروز حقارت بازگشت به اصل، ویران)عدی بیرونی و اجتماعیرستاخیز در شعر آدونیس، ب. و شاملوست

ققنوس برای بیان همین   و باروری و توجه عمیق به اسطورهی اساطیر رویش  یابد؛ کاربرد گسترده می( رفته بر مبنای تفاخر ازدست

انت من ! فینیق/  یحس کیف نمحّی/ لیس من یری سوادنا! فینیق... !یا طائر الحنین و الحریق!/ فینیق یا فینیق»: مایه است درون

یا انت یا رماد یا / لتبدا الحیاه/ لتبدا الشقائق/ فینیق و لتبدا بک الحرائق/ متّ فدی لنا!/ فینیق/ یحس کیف نمحّی/ یری سوادنا

 (29: 4934رجایی،)«!صلوه

رنگی تازه ، گیرد، تصاویر شعریزندگی دوباره و رستاخیز قرارمی گارهی مرگ در کنار انکه اندیشهگاه  آندر شعر شاملو نیز،  

شود و سرشار از پیام میآمیز بیانگیرند؛ تصاویری سرشار از اسطوره که در بافتی مستحکم و لحنی حماسی و مفاخرهخودمی به

، به روشنی این ویژگی را «ابراهیم در آتش» او در شعر حماسی. ای ویژه دارددر آن جلوه ،ست و طرز تلقی خاص شاعر از خداآزادی

این . آزادی و عروج انسانیت است ت که همچون ابراهیم، مرگش طلیعهسقهرمانی ،ققنوس مقدس این شعر. به نمایش گذاشته است

-برمی -شعر آن نیز هست مجموعه عنوانکه -گونه که از نام شعرهمان سروده شده است و« مهدی رضایی»شعر به مناسبت اعدام

است و قهرمان شعر به شکلی  و سوزاندن او و سپس گلستان شدن آتش بر وی، اساس داستان قرارگرفته( ع)آید، داستان ابراهیم

صدایی در میان » گاه کهاو به تعبیر خود، از بودنِ پیشینِ خویش، آن. است شدهنمادین پس از مرگ، در قالب ابراهیمی نو، زاده

نه / و شدم/ من بودم» :است، درگذشته و به هویتی تازه و مفهومی نو رسیده استبوده« ن اشکالشکلی در میا»و « صداها

را به جایی « عامی مردی شهید»آمیز، او در بافتی مفاخره .«که جنگلی/یا یکی دانه/ایکه جوانه/اییا ریشه/گلی/یاکه غنچه گونه نآز

/ گکی سر به راهنوا بندهمن بی»: است در قابلیت تمرد وی نهفته ،راز این امر. دتواند حتی خدایی دیگرگونه بیافرینرساند که میمی

ی ای که نوالهی آفرینهشایسته/ بایستمرا دیگرگونه خدایی می. ساری نبودبه زور و طوع و خاک/ و راه بهشت مینوی من/ نبودم

گاه که از  است؛ آن« انسان»ابراهیم این شعر نیز  (323 :4931شاملو،)«.آفریدم/ دیگرگونه/ و خدایی/ کندناگزیر را گردن کج نمی

تواند برخیزد؛ دیروز خود را  شود؛ این انسان در هر ملیت و از هر قوم و نژادی می میمیرد و به هیاتی نو، زاده بودن پیشین خود می

 .ی وجود، بدل کند و حتی نگرش خود به خدای خویش را نیز دگرگون سازد بسوزاند؛ جامه

 سیاست و اجتماع از دید شاملو و آدونیس. 1-1

فکر، به مبارزه با پیوسته در جناح روشن ،شوند که در طول حیات شعری خودمی شاعرانی متعهد ارزیابی ، در مجموعآدونیس و شاملو

-تازه سر ناسازگاری داشته که با هر صدای انداندیش بودههمواره آماج تیر طعن و لعن گروهی جزم ؛اندعدالتی برخاستهاستبداد و بی

های بسیار مهم اشعار این دو شاعر است که با نادیده گرفتن آن، مایهی اجتماع و پرداختن به دردهای اجتماعی از دروندغدغه. اند

 .شناخت آثار آنان ناقص خواهد ماند

های این ویژگی  رو دارد؛ رجایی ریشه تک ای متمرد، فردگرا وی ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی و هنری خود، چهره آدونیس در همه

محیط سرشار از فشار و تبعیض طبقاتی و شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آدونیس،  را در دوران کودکی و زیست

کس زندگی و اجتماع، به نظری جامد و خشک مبدل ساخت که حرمان و رنج را منع»چه که دیدگاه او را به  بررسی کرده است؛ آن

 ( 41-44: 4934رجایی،)«.ولی الفقر سراج و دم االحمر زیت، کم تشربت العذابا: کردمی

ها توان بازتابی از ایسماست و از این رو می آدونیس زندگی فکری و سیاسی و حتی مذهبی سرشار از فراز و فرودی را از سر گذرانده 

تبار، از  آبشخورهای فکری و فرهنگی آدونیس علوی. ر وی به روشنی دیدهای گوناگون اعتقادی، سیاسی و اجتماعی را در آثاو مرام

گیرد تا تسنن، مسیحیت، مارکسیسم و حتی الحاد را؛ از دید سیاسی و اجتماعی نیز  و کالم صوفیه را دربرمی البالغه نهجو  قرآن

-ی غربی، الحاد، جریانرکسیسیتی، سکوالرینههای ماگرایی عربی، ناصریسم، جریانتوان در شعر او دید؛ قوم همین نوسانات را می

از منظرهای گوناگون، طرف توجه او ... اهلل لبنان و و حزب( «سالمی به انقالب ایران»شعر )های شیعی از جمله انقالب ایران 

هرچند . اندتهمزاج دانس های فکری و سیاسی و دینی، او را دمدمیها و مسلکگروهی به دلیل همین تغییر مذهب. قرارگرفته است

ها،  زده، شک مدرنیستی شاعر، با شورشی زده و احساساتی، گاه به این رویه در اندیشه و شعر او دامن های شتاب سوگیری
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تاثیر نبوده  است؛ زندگی ژورنالیستی او نیز در این ویژگی بی های مدام او پیوندی ژرف داشته ها و نفی و اثبات سرگشتگی

ای ]«ایها الرفض اکتشفنا»کوشد با شعار  شاعر شورشی که با زندان و سرکوب نیز آشناست، می( 3-4933:3نیا،رضایی:ک.ر.)است

با جهان مخالفت ]«عاکس العالم تبدع کل عالم»: و مخالفت با دنیا، راه ابداع و آفرینش دنیاهای نو را هموار کند[ تمرد ما را بشناسان

دوزیستی آدونیس میان سنت و مدرنیسم و تالش برای تخریب و بازسازی هرچیز ( 44: 4934رجایی،)« [کن تا هر جهانی را بسازی

سنت بسیار   جا که دامنهزند و از آنمندی جناح سنتی را دامن می شود و گله شده می های پذیرفته کهنه، باعث شکستن عرف

های گوناگون و متنوعی از و طبعا طیف کشدهای وی نیز به درازا میشکنیی سنتگسترده و گاه به درازای عمر بشرست، دامنه

ی سیاسی رهاشود؛ مبادا  کوشد از بند سلطه ی آفرینشگری، نخست می او در آستانه. آوردمخالفان و موافقان را برای وی به ارمغان می

اجتماع نیز به   آدونیس در زمینه( 43:همان. )شودتبدیل « مزدور حکومت»و خودش به « ی سلطهانعکاس ابعاد فریبنده»شعرش به 

همین تخریب و بازسازی، مومن است؛ او پیوسته با اظهار تاثر و اندوهی عمیق، قوم عرب را به تالش برای تغییر وضعیت تحقیرآمیز 

ما فی / تلفّت الدنیا و حلم السنین/ یولد فی صدرها... بموطنی بالسرو و الیاسمین بامتی/ آمن قلبی باناشیده»: خواندامروزش فرامی

ما فی شرائینی غیر / ما فی دمی غیر نداء الکفاح/ علی الغد اآلتی، علی العالمین/ مفتوحه کاالرض منسوطه/ ی مداراتهادم

-شمارد و برای جبران سرشکستگی بدین منظور، مفاخر ملی و قومی بسیار کهن سرزمین خویش را برمی( 93: 4939عرب،)«.الیقین

؛ این همان کارکرد اجتماعی اسطوره در شعر (93:همان: ک.ر.)آورد اعراب، به اهتزازدرمیهای امروز، آن را پیش چشم ها و ناکامی

 .آدونیس است

زرقانی . ی سرایش شعر مبارزاتی و شعر حماسی ایران، جایگاهی ارزنده داردشاملو نیز شاعری مبارزست که آثار او در بررسی کارنامه

طبق »: فکری، معتقدستبا سیاست و روشن -ست بدیل آناملو سرآمد و استاد بیقالبی که ش -ی پیوند قالب شعر منثور در زمینه

ی ادبی ایران تقریبا پذیرفته شده است که شعر منثور، متعلق است به جناح ی ننوشته، این موضوع در سطح جامعهیک قاعده

عر با سیاست و با اعتراض سیاسی، پیوند گوید، این نوع شهمان ذهنیت شفاهی می. ی نخبگان جامعهفکر تندروانه و طبقهروشن

های  عصیان و سرکشی، از مولفه( 326: 4933زرقانی،)«.دیگر هستند عمیقی دارد و شعر منثور و سیاست، خواهران توامان یک

تر عمل کرده است به تر و هنریشاملو در ترکیب دو ساحت حماسه و تغزل، از دیگران فنی»: اساسی شعر و شخصیت شاملوست

و خشم و خروش  ی شعری او در صمیمیت عاشقانهعاطفه...توان در ذیل یکی از این دو ساحت جا دادری که شعر او را نمیطو

این ترکیب و پیوند میان دو قطب ظاهرا متناقض حماسه و تغزل، در شعر شاملو تصنعی . شودجا بند نمیحماسی، سیال است و یک

های پیاپی سیاسی،  ای که شاعر برای خود قایل است؛ اعتراض رسالت پیامبرگونه( 343:همان)«.نیست و کامال درونی شده است

او  در ساحت اندیشه نیز هرچند در آثار اولیه. است گیری بعد سیاسی و اجتماعی شعر شاملو داشته سهمی عمده در شکل...ها و زندان

 های فلسفی وی به اندازهیک از انگارهبه جرات گفت هیچ توانشود، می می های مختلف از جمله مارکسیسم دیده ردپایی از ایسم

در شعر شاملو . گیری فضای سیاسی و اجتماعی اشعار وی نداشته استمحوری شاملو، تاثیری اساسی در شکلگرایی و انسانانسان

تی عقیدتی، گرد شخصیت او های سیاسی، اجتماعی و حدیدگاه گیرد و این انسان است که همهاغلب انسان در مرکز توجه قرارمی

چیز حتی جامعه، مبارزه، انقالب و حماسه نیز کلیت دارد و از این  همه-گونه که ویژگی اندیشگانی وی استآن-برای شاملو. گرددمی

شاملو نیز همچون آدونیس، اغلب برای بیان مضامین . شودرو شعر وی به انسان ایرانی و یا انسانی با نژادی ویژه محدود نمی

اساسی میان رویکرد اساطیری شاملو و آدونیس به  جوید؛ اما تفاوتاجتماعی، سیاسی و مبارزاتی خود، از اسطوره و نماد بهره می

گذارد تا با بازسازی  دهد، انگشت میمیای که در اسطوره رخاجتماع و سیاست در این است که آدونیس به اصل اسطوره و واقعه

هم انسانی که پیوسته در حال سازد؛ آن، اسطوره می«انسان»یک قوم را احیاکند؛ اما شاملو از  رفتهجهانی اساطیری، عظمت برباد

-تواند اسطوره باشد بر خالف انسانی که آدونیس پیوسته در پی خلق آن است و میانسان شعر شاملو خود می. حرکت و مبارزه است

 .های خویش بتراشدکوشد آن را بر اساس انگاره

شمار تحوالت و رخدادهای سیاسی تواند سالای میگونه پای رخدادهای سیاسی و اجتماعی پیش آمده و به ملو همواره پابهشعر شا

-ای نیست که در زندانشده همان شخصیت شناخته« تقی ارانی»باشد؛ برای نمونه، در شعر او ( تر، جهان و در سطحی کالن)ایران 

آیند؛ های مبارز و شهیدانی که به دست نظام جور و ستم از پای درمیانسان ست از همهایورههای رژیم پهلوی اعدام شد؛ بلکه اسط

گی و شعر زند»: سازند قافیه می« انسان»مبارزان او نیز به جای تالش برای اعتالی قومیتی خاص، در شعر زندگی خونین خود، از 
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با کفن سرخ یک خون شیرازه / و چه بسیار دفتر شعر زندگی را:/اشهبا خون قافی/ گی شعر منو زند/خونش با قافیه[ ارانی]او

 (63: 4931شاملو،)«.جز انسان/ای دیگر نداشتو قافیه/گیشانجدا نبود شعرشان از زند/.../بستند

وطنی را  گوی جهانفراوانی ال پیشه نیز نظر داشته و از نظر مبارزاتی تا اندازهحکام ستم های زیر سلطهاو به مبارزان دیگر سرزمین

ای تقدیم شده است، سرحدات جغرافیایی را در ، رفیق ناشناس کره«چو -شن»که به « سرود بزرگ»است؛ از جمله در  گرفته درپیش

ای از زبان بشریت دربند و انسان مبارز شود و به گونهجهان همسو می شکند و نه تنها با مبارزان کره، بلکه با خلق مبارز همههم می

 (33-33:همان:ک.ر.)گوید عی، سخن مینو

 نگری شاملو و آدونیسهویت و خویشتن. 1-0

. کشندمانند و آن را به چالش میسرگردان می ،فکر امروز، گاه در شناخت هویت خودی روشنآدونیس و شاملو در جایگاه دو چهره

ها را در پیوند با شناخت هویت راستین نخستین مداقه جاکه نام و نسب در تشخص هویت افراد جایگاهی ویژه دارد، ایشان نیزاز آن

التحوالت، اقالیم اللیل »شود، در آدونیس که امروزه با چندین نام شناخته می. اندوجو در نام و نسب خویش آغاز کرده خود، از جست

علی /حبّ غائب/اسمایی غرفه مغلقه/یلزمنی الخروج من اسمایی» :سرایدهای خود سرگردان است، میدر حالی که میان نام« و النهار

علوی و  پیشوایی)« .و آدونیس یموت/یصارع یکتسر کالبلور/علی احمد سعید اسبر/علی سعید، علی احمد اسبر/علی احمد سعید/اسبر

ندام و شهروندی با ا/ من بامدادم»: شاملو نیز با بیانی مانند این، در نام و نسب و قومیت خود سرگردان است( 439: 4933هاشمی،

-نام قبیله/کنیتم پارسی/ام ترکیاینام قبیله/ستعربی منام کوچک... پیونددگان کابل مینسبم با یک حلقه به آواره/.../ هوشی متوسط

هم از نخست پیرانه /امان بدین رباط درآمدمدر شب سنگین برفی بی/دارمنمی سار تاریخ است و نام کوچکم را دوستمام شرای

-نمییابد که در شعر آدونیس دیدهوجو در نام و نسب، در شعر شاملو کلیتی می حال، این جستبا این( 332: 4931و،شامل)«...خسته

« من»این . گیرد شخصی به سرعت رنگ من بشری را به خود می« من» ،شاملوست، در شعر او گونه که ویژگی اندیشههمان. شود

تواند ای که میبه گونه ؛یابدنهد و کلیت میامالت نیز به سرعت رو به بیرون میترین تترین و شخصیحتی در پرداختن به درونی

ابلیس که نه کمین یک انسان خاص که در کمین نوع بشر   ویژه با وارد شدن سایه ؛ بهها باشدنجوای نفس بسیاری دیگر از انسان

 بدین سبب است شاید که سایه)شان نزدیک خانقاه دروی/ینهآ خانهکنار سقا/کشیدندگیر انتظار مرا میلای ددر خانه»: نشسته است

ای غلیظی بر فضای شعر سایه که گاه رنگ اسطوره تا جایی( 331:همان)«...(امهمواره در کمین خود یافته/ هم از اول/ ابلیس را

: آیدمی ،منِ شخصی شاعرشمول و پردازش شخصیتی بشری و نوعی به جای جهان مایهه به کار پروردن همان درونافکند ک می

و سپس با شخصیت ( 332:همان)« ...نخستین بار که در برابر چشمانم هابیل مغموم از خویشتن تازیانه خورد شش ساله بودم»

: ستکه هابیل «شاملو»و نه « احمد»، نه «بامداد»نه  جا، شاعردر این. ست«شرف کیهان»یابد که شود و درمیهابیل یکی می

-از بضاعت ناچیزش شرمسارمی/ دوزخ را/ خویش که آتش سیاه اندوهم خورده تازیانه/شرف کیهانم من/به سکوی تحقیر/هابیلم من»

. رسدمی «نوع بشر»از  ،و در کل «خود»آمیز از وجو، سرانجام به شناختی مفاخره گیر این جستاو در روند پی( 332:همان)«.کند

 .سی فراتر از شناخت هویت شخصی و من فردی او ارزش داردنوع انسان است که ب چه سروده، حماسه آن

 گیری نتیجه. 9 

ای مشابه و نزدیک به هم را های ذهنی و اندیشهروی که هردو شاعر ویژگیچه گفته شد، شعر شاملو و آدونیس از اینبر اساس آن

پذیر دارند که پیوسته از پذیرفتن بایدها و ناگزیرها ناهر دو شاعر سرشتی عاصی و سازش. های فراوانی دارداند، همانندیتجربه کرده

-شعر ایشان از این منظر، شعری. خواهندگزینند که خود میشکنند و راهی را برمیها را درهم میسان قطعیتزنند و بدینتن می

عرشان را بر فراز دست، خویش، انجیل ش دانند که برای اصالح جامعهدو شاعر خود را رسوالنی می. ست که رو به حماسه دارد

های حاکم سر ناسازگاری دارند و درد مشترکشان، درد آنان همواره با نظام. اند و در این راه از زندان و مرگ نیز پروایی ندارندگرفته

 .های دربند استانسان

هر  شود و در اندیشهنزدیک می آید، به همگاه که پای مرگی حماسی به میان میی مرگ و زندگی نیز آنبرداشت دو شاعر از مقوله

برقراری و تداوم راه ایشان است و از این حیث،  نهد؛ زیرا در این شرایط، مرگ مبارزان مایهسان برجامی دو شاعر تاثیری تقریبا یک

تر و  کلیی مرگ در شعر شاملو،  با این حال، اندیشه. رو در حیات و زندگی دارد؛ بسان مرگ ققنوس یا سوختن ابراهیم در آتش

 .تر از شعر آدونیس است که در جای خود از آن سخن گفته شد بشری
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در این شرایط، . آیندپردازند و در پی کشف چیستی و هویت خود برمیهای درونی ذهن خود میهر دو شاعر گاه به کندوکاو در الیه

-و اندک اندک در سرشت اصیل خود موشکافی میکشند های خویش را به چالش میهر دو در بافتی شبیه به هم، نخست نام یا نام

« انسان»هاست؛ گویی در شعر او  انسان  ؛ اما درد شاملو، درد مشترک همهرسندآمیز از خود می کنند تا سر انجام به کشفی شطح

 .و خصوصی بوده است  گردد؛ اما شعر آدونیس در این زمینه، فردی است که پیِ خود می

ای از اسطوره و نمادهایی که از دل تاریخ، مذهب، طبیعت یا ادبیات های شعری را در هالهمایهها و درونهمای ی این بندو شاعر همه

اساطیری که . یابند داللت کالمی را گسترش دهند و به بیانی غیرمستقیم و هنری دست ریزند تا از این راه، دایرهاند، میعامه گرفته

بودن اساطیر خویش از نظر ملیت و منشاء الهام به هم نزدیکند و هردو شاعر چندان به بومی گیرند نیز کارمی آدونیس و شاملو به

ایشان بازآفرینی اساطیر بر اساس  پردازند و پیوسته دغدغهگاه به بازنویسی اساطیر نمیهم شاملو و هم آدونیس هیچ. پابند نیستند

 .فکری خویش بوده است ها و فلسفهآرمان

ها و به ویژه انسان، نگاهی که به پدیدهیس در ترازوی داوری، در مرز اسطوره و مدرنیسم قرار دارند؛ زیرا در عین اینشاملو و آدون 

چشمی به انسان  کشند، گوشهجا که انسان را در شرایط زندگی امروز و اغلب در بستر مبارزه به تصویر میای دارند، از آناسطوره

 .مدرن دارند

زند، تفاوت نظام فکری منحصر چه به تفاوت شعر دو شاعر یاد شده دامن میهای بسیاری که برشمرده شد، آننندیاما با وجود هما

گرا و دیگری زیادی، قوم  گرا؛ یکی تا اندازهگرا و دیگری برونگراست و دیگری جزءگرا؛ یکی درونبه فرد ایشان است که یکی کل

 .شمولی جهانای و دیگرگرا؛ یکی منطقهکامال انسان

شمول است؛ اما آدونیس به ویژه در آغاز زندگی شعری، مدار و از این رو، شعر او جهانگرا و انسانگرا، بروناز این دو شاعر، شاملو کل

چیز  چنین است که در شعر شاملو، همه. خویش نظر دارد گراست و به محدوده و منطقه و جامعهگرا و فردگرا و قومتر درون بیش

یابد و ها و عواطف شخصی او نیز رنگی بشری و کلی میگذارد؛ حتی عشقگیرد و به سرعت رو به بیرون مینگ کلی به خود میر

ذهن  شود و حتی سیاست و اجتماع نیز از پالونهگذارد و محدود میچیز رو به درون می کند؛ اما در شعر آدونیس همهتعمیم پیدامی

 . کندگاه در قالب شعر سرریز میآنگذرد و گرای شاعر میفردیت

بشر و »در سرنوشت « تحول و دگرگونی»مشغولی آنان ایجاد ترین دلآدونیس و شاملو هر دو شاعرانی عصیانگرند که شاید بزرگ

سوختن فکری او را همین  اندیشد و اساس فلسفهتر به تجدد، نو کردن و انقالب می در این میان آدونیس بیش. ست «بشری جامعه

این دو شاعر   ، پیوندی عمیق میان اندیشه«بشری  بشر و جامعه»در سرنوشت « گرگونید»ی  انگاره. دهدبرای ساختن شکل می

 . است در کانون توجه قرارگرفته« اعتالی نوع انسان»و در شعر شاملو، « اعتالی قوم عرب»کند؛ اما در شعر آدونیس،  ایجاد می
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، نامه ادبیات تطبیقی فصل. «کارکرد محوری نقاب دینی در شعر شاملو و آدونیس»(. 4939. )دوسی، کامران و صدوقی، حامدق

 .26-4، صص4، شماره9، پیاپی2دوره

 http://www.hus.ac.ir. «بررسی تطبیقی کاربرد اسطوره در شعر آدونیس و شاملو»(. 4931. )مجیدی، حسن

 .اتحاد الکتاب العرب: سوریه، دمشق  .الشعر العربی المعاصر(. 4331. )یوسف سامی، الیوسف
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 های نگارش مقاالت  نامه شیوه شناسی آسیب

 (پژوهشی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی در مجالت علمی)
 آبادی محمود حکم

ایران گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسالمی، تویسرکان،استادیار 

 چکیده

های متعدد و متنوعی برای نگارش  نامه از زمانی که چاپ مقاالت به شکل امروزی در مجالت معتبر دانشگاهی آغاز شده است، شیوه

های آموزشی مختلف ضروری، ولی مشاهدة  تنوع در آیین نگارش مقاالت به جهت وجود زیرگروه. و تدوین مقاالت ارائه شده است

. شود هایی که باید شیوة نگارش واحدی داشته باشند، دیده می ها ایراد بزرگی است که در رشته ، کاستی و غلطها ها، ضعف اختالف

پژوهشی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی، اشکاالت ساختاری را استخراج  -ها در شش مجله علمی نامه این مقاله با بررسی شیوه

توجهی نویسندگان  ها مربوط است و کم نامه ها و از سویی به شیوه ا از یک طرف به داوریکرده و به این نتیجه رسیده است که ایراده

ضرورت و هدف غایی نگارش این مقاله، ارائۀ پیشنهاد به متولیان . بخشد ها را شدت می مقاالت، عامل دیگری است که این ضعف

االجرا  ت که با خرد جمعی برای رسیدن به الگویی واحد و الزماندرکار وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی اس مجالت و مسئوالن دست

 .ها را برطرف نمایند ها و اختالف روش ها و تفاوت جهت صحت و سالمت ساختار مجالت بکوشند و تناقض

 .ها، ساختار، داوری، ویرایش نامه ههای دانشگاهی، شیو فصلنامه: هاکلیدواژه

 :مقدمه -4

ر حوزه زبان و ادبیات فارسی مربوط به تحقیقات مستشرقینی است که به چاپ و تصحیح متون ادب پیشینه نگارش مقاالت علمی د

در پی آشنایی استادان نسل اول و . کردند هایی در راستای کارهای علمی خود منتشر می فارسی همت گماشتند و در پی آن، نوشته

های علمی و ادبی از طرف دیگر  شار مجالت و برپایی محافل و انجمنها از یک طرف و انت ها و تأسیس دانشگاه دوم با تحقیقات غربی

 .باعث شد که نگارش مقاالت روز به روز بیشتر و بیشتر شود

های دقیق و مدونی برای نگارش مقاالت وجود نداشت؛ چرا که استادان  نامه گونه که باید، شیوه های آغازینِ انتشار مجالت، آن در سال

ره بیشتر متوجه معنا بودند تا لفظ و ساختار؛ حتی بعضی از استادان هیچ اعتقادی به رعایت اصول اولیه بزرگ و نامدار آن دو

دانستند و پایبندی به آن را مانعی  نداشتند و آن را مخالف با طبیعت زبان می( سجاوندی)ها از قبیل رعایت عالئم نگارشی  نامه شیوه

تدریج با توجه به گسترش حوزه مطالعات و تحقیقات و جزءنگری در کارهای  ند؛ اما بهشمرد ها می برای جوالن ذوق و بروز نوآوری

علمی و گسترش مجالت دانشگاهی و از طرفی به خاطر این که جامعه علمی از حرکت سریع و رو به رشد جامعه غربی عقب نماند، 

ا آنجا که امروزه رعایت آیین نگارش مقاالت، قسمتی از االجرا شد ت های نگارش مقاالت احساس و الزم نامه ضرورت پایبندی به شیوه

 .کاهد شود و نبود آن از امتیاز مقاالت می اعتبار سنجی تحقیقات محسوب می

پژوهشی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی مورد  –های تنظیم و نگارش مقاالت در شش مجله علمی نامه در این تحقیق، شیوه

هدف غایی این مقاله، . ها و ایرادهای مشاهده شده در متن مقاالت استخراج و ارائه شده است بررسی قرار گرفته و تفاوت

ها برای  ها و اختالف روش ها و رهایی از تناقض های نگارش مقاالت در بعد ساختاری، برطرف شدن ضعف نامه سازیشیوه یکسان

های  نامه االجرا و منطبق با شیوه ی واحد و الزم تخاذ یک شیوهرسیدن به الگویی واحد در نگارش مقاالت است؛ به این امید که با ا

های نویسندگان مقاالت، داوران و ویراستاران برطرف  مشکالت و سردرگمی( 43-46: 4931فتوحی، )مطرح و رایج در جامعه جهانی 

که چرا کارشناسان،  پرسش اصلی این است. شود و پیراستگی، صحت و سالمت ساختار در تحقیقات دانشگاهی مشاهده شود

به صورت  –هایی یکسان و عملیاتی و کاربردی  نامه های وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی در راستای ارائه شیوه مسئوالن و ممیّزی

همه شود، این  ها و با همه اشکاالتی که در آن ها دیده می نامه کوشند و چرا با وجود این شیوه نمی–نامه وزارتی  آیین/ بخشنامه 

 !شود؟ ضعف و ایراد و اختالف و اشکال در مقاالت مشاهده می

 :بحث و بررسی -1
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به دو ( مجالت مربوط به زبان و ادبیات فارسی: مطالعه موردی)با نگاهی منتقدانه به ساختار مقاالت چاپ شده در حوزه علوم انسانی 

/ های دستوری، ویرایشی، امالیی انی و ساختاری مربوط به جنبهایرادهای زب( الف: خوریم که عبارتند از ایراد متفاوت و مهم برمی

های مختلف مقاله، رعایت عالئم نگارشی و آراستگی ظاهری مقاالت و  ایرادهای فنی که مربوط به نظم و تدوین قسمت( تایپی ب

در ویرایش فنّی موارد . گیرد یعلمی مورد بررسی قرار م/ در بحث از ویرایش، سه حیطه ویرایش فنّی، زبانی و تخصصی. مجالت است

 :زیر باید رعایت شود

 ...ها و فاصله الخط فارسی مانند کاربرد درست همزه، عالئم سجاوندی، رعایت نیم استفاده درست از رسم( الف

 .جدانویسی کلماتی که متصل نوشتن آن ها موجب بدخوانی شود( ب

 .وشت آنهای دعایی یا به کار بردن کوته ن کامل نوشتن عبارت( ج

 .آوا توجه به امالی کلمات هم( د

 .«اء»حذف همزه از پایان کلمات عربی مختوم به ( ه

 ....و

 :های زیر از اهم مواردی است که باید مدّ نظر باشد در ویرایش زبانی نکته

 .شود های فارسی دیده می در نوشته -به تأثیر از زبان عربی  -پرهیز از مطابقت موصوف و صفت که به غلط ( الف

 .به کار نبردن تنوین با کلمات فارسی و غیر عربی( ب

 .های جمع عربی با واژگان فارسی ها و به کار نبردن نشانه پرهیز از جمع بستن دوباره واژه( ج

 .های تفضیلی عربی به صفت« تر»خودداری از افزودن ( د

 .جورهای قدیمی و مه های تکلّف آمیز و ترکیبات و واژه پرهیز از عبارت( ه

 .های علمی عدم استفاده از زبان ادبی و آراسته در نوشته( و

 .فایده خودداری از هرگونه حشو و تکرار زائد و بی( ز

 .های دیگر استفاده از برابرهای فارسی به جای کاربردهای عربی و پرهیز از گرته های زبان( ح

 .ی مفعولی بعد از مفعول نه بعد از فعل« را»استفاده از ( ط

 .مطابقت فعل با نهاد جمله( ی

 .رعایت اصول حذف فعل به قرینه یا بدون قرینه( ک

 .هایی که کژتابی و ابهام یا ضعف تألیف دارند پرهیز از عبارات و جمله( ل

 ....و

نکته  .تخصصی در این مقال جایز نیست و در جایی دیگر باید به آن پرداخت/ با توجه به ساختار این مقاله، بحث از ویرایش علمی

مهم دیگر این است که چون ایرادهای موجود در مجالتِ بررسی شده، بسیار زیاد بود و نیز به خاطر این که حجم مقاله حاضر از حد 

ویرایش فنی »ی  آیا مقاالتِ بررسی شده کامالً قواعد و بایدها و نبایدهای دو حیطه: معمول فراتر نرود، حتی پرداختن به این مهم که

اند یا خیر؟ به تمام و کمال در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفت و فقط بر مبنای دستورالعمل مندرج در  رعایت کرده را« و زبانی

 .گانه، سه مقاله آغازین از هر مجله نقد و بررسی شد های مجالت شش نامه شیوه

 :روش کار -9

پژوهشی وزارت علوم و  -از نشریات علمی( فصلنامه و دو فصلنامه)ها، به صورت کامالً تصادفی، سه مجله  نامه برای نقد و بررسی شیوه

های ارائه شده در هر مجله بررسی کردیم تا نمونه و محکی باشد از  از دانشگاه آزاد اسالمی را از نظر دستورالعمل( فصلنامه)سه مجله 

هایی کامالً روشمند و پیراسته  ت و رواج نوشتهها و ایرادها برای کسانی که آرمان و هدفشان تعالی و رشد کمّی و کیفی نشریا ضعف

ذکر این نکته مهم الزم است که عمر مجالت دانشگاه آزاد اسالمی در مقایسه با نشریات وزارت علوم به . از هرگونه عیب و نقص است

ها باید به  در نقدها و بررسی تأثیر نخواهد بود و هابی گمان در میزان رعایت معیارها و دستورالعمل رسد و این ویژگی،بی نصف هم نمی

در این بررسی، به ترتیب، سه مقاله اول از هر مجله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است تا بتوانیم به نتایج . این نکته توجه داشت

 :مشخصات مجالت به شرح ذیل است. مستدل و مستند و قابل قبولی برسیم
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 .4934، دانشگاه یزد، سال سیزدهم، شماره بیست و پنجم، پاییز و زمستان «کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی»فصلنامه ( الف

 .، پیاپی پنجم4934، دانشگاه شیراز، سال سوم، شماره یکم، بهار و تابستان «مطالعات ادبیات کودک»دو فصلنامه ( ب

 .4939تابستان  ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال ششم، شماره دهم، بهار و«ادبیات پایداری»دو فصلنامه ( ج

 .، پیاپی هجدهم4939، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، سال پنجم، شماره سوم، بهار «عرفانیات در ادب فارسی»فصلنامه ( د

 .4932، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، شماره سی و سوم، زمستان «ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی»فصلنامه ( ه

 .4932، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی، شماره بیست و چهارم، زمستان «ان سخنبهارست»فصلنامه ( و

های مندرج در شش مجله را در جدولی شامل چندین قسمت به روش  نامه های طرح شده در شیوه در این بررسی، ابتدا م لّفه

ها نشان داده  نامه ها را در شیوه یم که اختالف روشجدول آورد  ها را در ادامه تای و به اختصار بیان کردیم و توضیحات و تفاو مقایسه

ها در سه مقاله اول در هر کدام از  ها و تناقض ها، به بیان ایرادها و ضعف نامه سپس بر اساس معیارهای ذکر شده در شیوه. باشیم

 21)چون حجم مقاله از حد معمول الزم به توضیح است که ابتدا، ایرادها را در پنج مقاله استخراج کردیم ولی . شش مجله پرداختیم

 .بیشتر شد، ناگزیر ایرادهای دو مقاله چهارم و پنجم را حذف کردیم( صفحه

 :ها نامه بررسی ساختاری شیوه -1

 ها های مجالت و بیان تفاوت نامه ساختارهای طرح شده در شیوه -1-4
 ساختارها                       

 مجالت 

عرفانیات در ادب  طالعات ادبیات کودکم ادبیات پایداری کاوش نامه

 فارسی

ادبیات عرفانی و 

 اسطوره شناختی

 بهارستان سخن

نامه ناقص است  در شیوه دارد دهنده مقاله و ترتیب آن اجزاء تشکیل

 ولی در عمل رعایت کرده

نامه ناقص است  در شیوه

 ولی در عمل رعایت کرده

نامه ناقص است  در شیوه دارد

 ولی در عمل رعایت

 کرده

نامه ناقص است ولی  در شیوه

 در عمل رعایت کرده

 سطر 43حداکثر  کلمه 431حداکثر  کلمه 431حداکثر  کلمه 231حداکثر  کلمه 231تا  431 مشخص نیست حجم چکیده

تعداد واژگان کلیدی 

 چکیده

 کلمه 6حداکثر  مشخص نیست کلمه 3تا  9 مشخص نیست کلمه 6تا  9 کلمه 3تا  9

صفحه  21تا  حجم مقاله

A4 

 26صفحه  21تا 

 سطری

تا  9311از 

 کلمه 3111

صفحه  21تا 

A4 

 29صفحه  21تا  صفحه 91تا 

 سطری

هایی  با تفاوت دارد متنی ارجاعات درون

 دارد

 هایی دارد با تفاوت دارد دارد دارد

ارجاعات 

 متنی برون

 دارد دارد دارد ناقص است دارد دارد ها کتاب

 دارد ناقص است دارد رددا دارد دارد مجالت

مجموعه 

 مقاالت

 دارد ندارد دارد ندارد ندارد دارد

 دارد ندارد دارد ندارد ندارد دارد سایت ها

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ها نامه پایان

مشخص  الخط رسم

 نیست

 دارد مشخص نیست دارد مشخص نیست دارد

های  شیوه درج معادل

 التین

 دارد ندارد دارد دارد ددار ندارد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ها بندی مدخل شیوه رج

 ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد سپاسگزاری 

 

 ها نامه ها در شیوه تفاوت -1-1
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 متنی ارجاعات درون -1-1-4

 :متنی ارائه شده است های زیر برای ارجاعات درون شیوه ،در شش مجله بررسی شده

 (صفحه: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار)

 مطالعات ادبیات کودک، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، بهارستان سخن

 

را « و»، حرف ربط «دونقطه»به جای نشانه نگارشی « صفحه»و « سال انتشار»بین واحدهای « بهارستان سخن»مجله : نکته

 .پیشنهاد داده است

 (جلد، صفحه: ال انتشارنام خانوادگی نویسنده، س)

 کاوش نامه، عرفانیات در ادب فارسی

 

را پیشنهاد داده « ،»، ویرگول «دونقطه»به جای نشانه نگارشی « جلد»و « سال انتشار»بین واحدهای « کاوش نامه»مجله : نکته

 .است

 (نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، جلد، صفحه)

 ادبیات پایداری

 

قول شده از مجالت، شیوه  درباره مطالبِنقل ،متنی در شیوه ارجاع درون،کدام از شش مجله فوق م است که هیچتوضیح این نکته الز

ای که شیوه ارجاع به آیات  و تنها مجله. اند ها، سایت ها و مجموعه مقاالت اشاره نکرده نامه ارجاع به اشعار کالسیک و شعر نو، پایان

 .است« عرفانیات در ادب فارسی»قرآنی را یادآوری کرده است، مجله 

 متنی ارجاعات برون -1-1-1

 ها ارجاعات به کتاب -1-1-1-4

 .نظر دارند آید، اختالف شش مجله در عالئم نگارشی که بین واحدها می: نکته اول

 .اند أخیر آوردهرا با تقدیم و ت« واحدها»در مقایسه با بقیه مجالت « بهارستان سخن»و « ادبیات پایداری»های  مجله: نکته دوم

 .را ذکر نکرده است« مصحّح/ مترجم»واحدِ « مطالعات ادبیات کودک»مجله : نکته سوم

 ارجاعات به مجالت -1-1-1-1

 .نظر دارند آید، اختالف هر شش مجله در عالئم نگارشی که بین واحدها می: نکته اول

 .در شش مجله، ترتیب واحدها رعایت نشده است: نکته دوم

 .را نیاورده است« شماره صفحات مقاله»واحد « ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی»مجله : نکته سوم

 ارجاعات به مجموعه مقاالت و سایت ها -1-1-1-9

اند و در عالئم  ترتیب واحدها را رعایت نکرده« بهارستان سخن»و « عرفانیات در ادب فارسی»، «کاوش نامه»سه مجله : نکته اول

 .نظر دارند آید، اختالف ا مینگارشی که بین واحده

 .اند سه مجله دیگر به این مورد نپرداخته: نکته دوم

 های التین شیوه درج معادل -1-1-9

 .اند به این مورد نپرداخته« ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی»و « کاوش نامه»مجالت : نکته اول

 .اند های التین را در پاورقی آورده معادل« طوره شناختیادبیات عرفانی و اس»و « مطالعات ادبیات کودک»مجالت : نکته دوم

 .اند معادل خارجی را داخل پرانتز درج کرده« اسم/اصطالح»بقیه مجالت جلو هر: نکته سوم

 ها بندی مدخل شیوه رج -1-1-1

 .دان اصالً رعایت نکرده« ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی»و « عرفانیات در ادب فارسی»مجالت : نکته اول
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و ... و 9، 2، 4های اصلی با اعداد  مدخل:اند دقیقاً رعایت کرده« مطالعات ادبیات کودک»و « ادبیات پایداری»مجالت : نکته دوم

 .آمده است... و 2-4، 4-4های فرعی به صورت  مدخل

اند؛ با این توضیح که  ایت کردهاند ولی در متن مقاالت رع نامه نیاورده در شیوه« بهارستان سخن»و « کاوش نامه»مجالت : نکته سوم

 .های فرعی، اعداد را از چپ به راست درج کرده است در مدخل« بهارستان سخن»

 گانه ها در مقاالت مجالت شش نامه ایرادهای ساختاری شیوه -1-9

 «کاوش نامه»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-4

 پیشینه تحقیق -1-9-4-4

 :ون مقدمه بیاید؛ ولینامه باید در طبق شیوه

 .را بعد از مقدمه آورده است« پیشینه تحقیق»مقاله دوم 

 .ندارد« پیشینه تحقیق»مقاله سوم 

 حجم مقاله -1-9-4-1

 :است؛ ولی A4صفحه  21نامه، حداکثر  طبق شیوه  

 .صفحه است 91مقاله دوم و سوم   

 حجم چکیده -1-9-4-9

 :چکیده مشخص نشده و به همین دلیل حجم چکیده ها متفاوت استنامه، تعداد واژگان  در شیوه          

 کلمه 439مقاله اول 

 کلمه 249مقاله دوم 

 کلمه 216مقاله سوم 

 متنی ارجاعات درون -1-9-4-1

 :بیاید؛ ولی( نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، جلد، صفحه)نامه باید به شکل  طبق شیوه 

 ...و 49-41صص : هم آمده است( ص)نشانه اختصاری « ه صفحهشمار»قبل از واحد : در مقاله اول

در « شماره صفحه»قول شده در کنار نام نویسنده آمده و واحد  در ابتدای مطلب نقل« سال انتشار»در مقاله دوم، واحد 

 ....و 91 -23صص : قول شده و داخل پرانتز آمده است پایان مطلب نقل

 .23ص : آمده است« نام کتاب»، «ام نویسندهن»در بعضی از ارجاعات به جای واحد 

 ....و 13-16، 91صص : آمده است« نام نویسنده»متنی در آغاز بند و بالفاصله بعد از  در بعضی موارد، ارجاع درون

 .13ص : جا آمده است جابه« جلد»و « سال نشر»در یک مورد، واحدهای 

، ولی مطلب نقل شده از منبع قبلی نیست و شیوه ارجاع استفاده شده« همان»در یک مورد، در پایان بند از لفظ 

 .13ص : نادرست است

 .13ص : متنی یاد شده است گاه از مترجم نیز داخل ارجاع درون

ای نشده است، نویسنده محترم به  نامه هیچ اشاره در مقاله سوم، با توجه به این که برای ارجاع به شعرها در شیوه

 :های مختلف عمل کرده است شکل

 .64ص : در بین آنها برای ارجاع به کار رفته است« ممیز»گاه دو عدد با نشانه نگارشی 

 ...و 61-62صص : در جایی نام کتاب و شماره بیت آمده است

 .61-69صص : در مواردی نام کتاب، شماره بیت و صفحه آمده است

 .66ص : به کار برده ،ی ارجاع به ابیات همها ارائه داده برا نامه برای کتاب در جایی دیگر روشی را که در شیوه

 .63ص : در مواردی نام اثر و در کنار آن عددی آمده که معلوم نیست شماره بیت است یا شماره صفحه

 .34ص : کند استفاده کرده ولی منبع قبلی آن را تائید نمی« همان»در جایی برای ارجاع به شعر، از لفظ 
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 .36ص : نام برده که از نظامی نیست( هزار اندرز)ظامی از اثری در موردی دیگر در ارجاع به شعر ن

 متنی ارجاعات برون -1-9-4-0

نامه مجله، یا دقیق رعایت نشده است و یا اصالً نیامده  نویسی، مطابق شیوه در هر سه مقاله، عالئم نگارشی بین واحدهای فهرست

 .36-31، 36-33، 26-21صص : است

استفاده کرد؛ اما در مقاله « نا بی»مشخص نباشد، باید از کوته نوشت « ناشر»در جوامع دانشگاهی، هرگاه  های رایج نامه مطابق شیوه

 .23ص : استفاده شده است« نا بی»به جای « تا بی»اول از کوته نوشت 

نام )های رایج  امهن در مقاله دوم و سوم، در مواردی که کتاب بیش از یک نویسنده داشته، درج نام نویسنده دوم برخالف شیوه

منبع ) 33ص ( 41و 9و 4منابع شماره ) 33ص : آمده است« نام و نام خانوادگی»به صورت ( خانوادگی، نام و نام خانوادگی، نام

 (.43شماره 

 «ادبیات پایداری»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-1

 حجم مقاالت -1-9-1-4

 :؛ ولیصفحه است 21نامه، حداکثر  طبق شیوه  

 .صفحه است 23و بعضی مقاالت دیگر بیش از . صفحه است 22صفحه و مقاله سوم  24مقاله اول 

 گان/ جای درج مشخصات نویسنده -1-9-1-1

زیر عنوان مقاله و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسئول و  ،گان، سمت چپ/ نامه، باید نام و رتبه علمی نویسنده طبق شیوه

 :ولی. بوط در پاورقی بیایدموسسه مر/ دانشگاه 

. نامه، آدرس الکترونیکی همه نویسندگان در پاورقی آمده است و خالف شیوه. در مقاله اول، نویسنده مسئول مشخص نشده است

 .موسسه نویسنده مسئول هم درج نشده است/ دانشگاه 

 .موسسه نویسنده مسئول نیامده است/ دانشگاه  ،در مقاله دوم و سوم نیز

 حجم چکیده و محتوای آن -1-9-1-9

ها و روش کار  معرفی موضوع، اهمیت تحقیق، یافته: کلمه است و محتوای آن شامل 231تا  431نامه، حجم چکیده  طبق شیوه  

 :ولی. است

 .های تحقیق و روش کار نیامده است در مقاله دوم، یافته

 .کلمه است و روش کار ذکر نشده است 239در مقاله سوم، حجم چکیده 

 مقدمه -1-9-1-1

های پژوهش، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق و روش تحقیق باشد؛  نامه، مقدمه باید شامل هدف طبق شیوه

 :ولی

 .ضرورت و اهمیت تحقیق را نیاورده است: مقاله اول

 .مقاله دوم و سوم، روش تحقیق را ندارد

 متنی ارجاعات برون -1-9-1-0

 .نامه رعایت نشده است نویسی بر اساس شیوه ه، ترتیب واحدهای فهرستدر هر سه مقال

از « ،»مثالً به جای ویرگول . ای عمل شده است نامه نیامده و سلیقه در هر سه مقاله، عالئم نگارشی بر اساس شیوه

 .استفاده شده است« ناشر»و « محل نشر»بین واحدهای « :»دونقطه

ویسی مجالت، به جای صفحه آغازین و پایانی مقاالت، تنها یک عدد ذکر شده که معلوم در مقاله دوم و سوم، در فهرست ن

 نیست صفحه آغازین مقاالت است یا صفحه پایانی ؟

نیامده است؛ جز منبع « ،»نشانه نگارشی ویرگول« نام نویسنده»و « نام خانوادگی نویسنده»در مقاله سوم، بین واحدهای 

 .44شماره 
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 متنی درون ارجاعات -1-9-1-1

 :بیاید؛ ولی( نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، شماره جلد، شماره صفحه)نامه باید به شکل  طبق شیوه

 .آمده است( صفحه: نام خانوادگی، سال نشر)در هر سه مقاله، تمامی ارجاعات به شیوه دیگری 

 .93 و23صص : نیامده است« شماره صفحه»در مقاله دوم، در مواردی واحد 

 .91 و23صص : دو مورد عالئم نگارشی رعایت نشده است در

 .33ص : اند جاآمده جابه« سال نشر»و « شماره صفحه»در مقاله سوم، در یک مورد واحدهای 

 .33ص : نیامده است« سال نشر»در یک مورد نیز واحد 

 «مطالعات ادبیات کودک»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-9

 ها بندی مدخل رجشیوه  -1-9-9-4

 .32ص : های فرعی، اشتباه و بدون رعایت ترتیب و رده تایپ شده است در مقاله سوم، اعداد در مدخل

 متنی ارجاعات برون -1-9-9-1

از مقاله دوم و  9از مقاله اول؛ منبع شماره  3 و9منبع شماره : در هر سه مقاله بعضی از عالئم نگارشی رعایت نشده است

 .از مقاله سوم 23و 29، 22، 49، 3 ،2منبع شماره 

 .93و  3منبع شماره : در مقاله سوم بعضی از واحدها ذکر نشده

منبع : اند اسم دو شخصیت آمده که معلوم نیست چه کسانی هستند و چرا آمده« نام کتاب»در مقاله سوم بعد از واحد 

 .99شماره 

 متنی ارجاعات درون -1-9-9-9

 :بیاید؛ ولی( صفحه: نام نویسنده، سال نشر) نامه باید به شکل طبق شیوه

استفاده شده « ،»استفاده شود ولی به جای آن از ویرگول« :»باید از نشانه نگارشی دونقطه« همان»در مقاله اول و دوم، بعد از لفظ 

 .94و  26، 49، 9صص : است

 .24ص : نیامده است« سال نشر»بعد از « شماره صفحه»در مقاله دوم، واحد 

 .14و  91، 23صص : شده ولی رعایت نشده است استفاده می« همان»مقاله دوم، در بعضی از موارد باید از لفظ در 

 .31و  13ص : نیامده است« سال نشر»و « نام نویسنده»، «شماره صفحه»در مقاله سوم، در بعضی از ارجاعات، واحدهای 

 «ر ادب فارسیعرفانیات د»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-1

 حجم چکیده -1-9-1-4

 :کلمه باشد؛ ولی 431نامه باید حداکثر  طبق شیوه

 .کلمه است 434در مقاله دوم، تعداد واژگان چکیده 

 دهنده مقاله اجزاء تشکیل -1-9-1-1

« گیری نتیجه»به « قدمهم»یکباره از  ،را ندارند و بدون استفاده از عنوان های اصلی و فرعی« بحث و بررسی»های اول و سوم،  مقاله

 .اند رسیده

 های التین شیوه درج معادل -1-9-1-9

 :نامه باید داخل متن و در پرانتز بیاید؛ ولی طبق شیوه

 .33و  31- 13صص : در مقاله سوم، در بعضی موارد داخل پرانتز نیامده است

 ها نوشت شیوه ارجاع به پی -1-9-1-1

ها چگونه باشند و با چه  ورد و پایان مقاله قبل از کتابنامه بیاید؛ ولی چون قید نشده که شمارهشماره بخ ،نامه باید در متن طبق شیوه

 :ای به روشی خاص عمل کرده است ای بیایند، هر مقاله نشانه

 .91ص : تایپ شده است« ت ک»در مقاله دوم، در انتهای واژه، عدد 
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 .آمده است« []»در انتهای بندها و داخل قالب  ،در مقاله سوم، شماره

ها از  نوشت داخل قالب آمده و در صفحه بعد، شماره پی 3یک بند، عدد   نوشتِ شماره پنج، یکباره در پایان در مقاله سوم، بعد از پی

 .32ص : عدد شش شروع شده است که مطمئناً اشتباه تایپی است

 متنی ارجاعات درون -1-9-1-0

 :بیاید؛ ولی( صفحه: ه، سال نشرنام نویسند)نامه باید به شکل  طبق شیوه  

 .33و  13، 43صص : آمده است« نام نویسنده»به جای « نام کتاب»در هر سه مقاله، واحد 

 .متفاوت است –نامه مطرح نشده است  چون در شیوه –در مقاله دوم، شیوه ارجاع به ابیات 

 .69و  31صص : نیست شده که چنین استفاده می« همان»در مقاله سوم، در مواردی، باید از لفظ 

 متنی ارجاعات برون -1-9-1-1

 .61ص : نیامده است« نا بی»و کوته نوشتِ « ناشر»در مقاله سوم، در منبع ماقبل آخر، واحدهای 

 «ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-0

 متنی ارجاعات درون -1-9-0-4

 :بیاید؛ ولی( صفحه: نام نویسنده، سال نشر)شکل نامه باید به  طبق شیوه

 .نیامده است« ،»در مقاله اول، در کل ارجاعات، بین واحد اول و دوم نشانه نگارشی ویرگول

 .31-39، 32، 29، 24-21صص : شده که چنین نیست استفاده می« همان»در مقاله اول و سوم، در مواردی، باید از لفظ 

 .21ص : استفاده شده است« همانجا»از کلمه « همان»، به جای لفظ در مقاله اول، در یک مورد

 .36-61و  31-93صص : نیامده است« ،»در مقاله دوم و سوم، در بسیاری از ارجاعات، بین واحد اول و دوم، نشانه نگارشی ویرگول

 مقدمه -1-9-0-1

 :باشد؛ ولی بیان مسئله، اهداف، ماهیت و پیشینه: نامه، مقدمه باید شامل طبق شیوه 

 .اند مقاله اول و سوم، اهداف مقاله را نیاورده

 .مقاله اول، پیشینه تحقیق را بسیار مختصر و در دو سطر آورده است

 متنی ارجاعات برون -1-9-0-9

 .نامه نیست در هر سه مقاله، عالئم نگارشی مطابق شیوه

  -نامه نیامده است  با آن که در شیوه -« حات آغازین و پایانی مقالهشماره صف»در مقاله اول، در کل ارجاعات مربوط به مقاالت، واحد 

 .قید شده است

 .را ندارد« نوبت چاپ»واحد  ،ها در مقاله دوم، تمام ارجاعاتِ مربوط به کتاب

. نویسنده، نام نام خانوادگی: نامه این مجله با همه مجالت دیگر متفاوت است عالئم نگارشی مربوط به ارجاعات مجالت در شیوه: نکته

 .نام مقاله داخل گیومه، نام مجله، سال چاپ، شماره چاپ. سال نشر

 «بهارستان سخن»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-1

 مقدمه -1-9-1-4

 :نامه، مقدمه باید شامل پیشینه تحقیق باشد؛ ولی طبق شیوه

 .مقاله دوم پیشینه تحقیق ندارد

 تنیم ارجاعات درون -1-9-1-1

 :بیاید؛ ولی( صفحه: نام نویسنده، سال نشر)نامه باید به شکل  طبق شیوه

 .آمده است«:»عالمت نگارشی دونقطه -ای را نیاورده  نامه که نشانه برخالف شیوه -در هر سه مقاله، بین دو واحد پایانی 

 متنی ارجاعات برون -1-9-1-9

 .کر واحدها رعایت نشده استترتیب ذ 23و  43، 3در مقاله اول، در منابع شماره 
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 .نیامده است« نام کتاب»واحد  43در مقاله اول، در منبع شماره 

 .نامه مطابقت ندارد و ترتیب ذکر واحدها رعایت نشده است های نگارشی با شیوه نشانه 41-3، 3، 9، 2در مقاله دوم، در منابع شماره 

 .امده استشماره صفحات مقاله نی 6در مقاله دوم، در منبع شماره 

 .نامه مطابقت ندارد های نگارشی با شیوه نشانه 9در مقاله سوم، در منبع شماره 

 حجم مقاالت -1-9-1-1

 :صفحه است؛ ولی 21نامه، حداکثر  طبق شیوه

 .صفحه است 23صفحه است و مقاله دوم  92مقاله اول 

که به ایرادهای ساختاری ( 9-1)قسمت  ها از علت نامرتب آمدن مدخل :درباره بررسی های فوق باید متذکر شد که

ها در مقاله حاضر،  نامه ایم، ترتیبی است که در هر مجله آمده و مشاهده تقدیم و تاخیردر بررسی مفاد شیوه ها پرداخته نامه شیوه

 .هاست های مندرج در شیوه نامه ناشی از تفاوت در نظم و ترتیب آیتم

 :گیری نتیجه -0

گانه در این مقاله، نتایج زیر  پژوهشی و با بررسی مجالت شش -یم و نگارش مقاالت علمی های تنظ نامه مطابق شیوه

 :حاصل آمد

حجم مقاله، حجم : پژوهشی مانند -ها و ضروریات مرتبط با شیوه تنظیم و نگارش مقاالت علمی  تمامی بایسته( الف

گیری،  ها، نحوه ارجاعات، محتوای نتیجه بندی مدخل دهنده مقاله، رج چکیده، محتوای چکیده، محتوای مقدمه، اجزاء تشکیل

 .های مجالت موردنظر بیاید، یا ناقص است یا اصالً به بعضی از آن ها اشاره نشده است نامه که باید در شیوه... الخط و رسم

وان موردی ت شود؛ به سخن دیگر نمی های مطرح در شش مجله مذکور وحدت رویه دیده نمی نامه کدام از شیوه در هیچ( ب

 .را اشاره کرد که هر شش مجله در آن یکسان عمل کرده باشند

های  های نگارش از دیگر کاستی ها در بیان اصول و شیوه هاو تفاوت عدم رعایت نظم و ترتیب، تقدیم و تأخیرها، تناقض( ج

 .تمامی این شش مجله است

یات تائید شده دانشگاه آزاد اسالمی وجود ندارد و چون در امتیاز و رجحانی میان مجالت مورد تائید وزارت علوم با نشر( د

بوته نقد مورد بررسی قرار گیرد و غثّ و ثمین مجالت مشخص شود، تفاوت فاحشی که باعث امتیاز یکی بر دیگری شود، دیده 

 .شود نمی

ی قرار گرفته و از طرفی توجه اند و این مهم مورد کم گانه، مدت زمان داوری را قید نکرده کدام از مجالت شش هیچ( ه

شود که مقاالت بعضی از  این تناقض باعث می. اند که تا زمان دریافت نظر داوری، نباید مقاله را به جای دیگری ارسال کرد تأکیدکرده

و  در داوری ها سرگردان( بیش از یک سال)پایبندند، مدت زمان مدیدی « ای پژوهش اخالق حرفه»نویسندگان محترم که به قانونِ 

 .بالتکلیف بماند

و نیز  -در سطح وزارت خانه و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی -اندرکار دهیم که مسئوالن دست پیشنهاد می( و

االجرا باشد، نویسندگان و داوران مقاالت و ویراستاران مجالت را از تشتت  نامه واحد که الزم مدیران مجالت، با اتّخاذ یک شیوه

 .خاطر برهانند و سالمت ساختار و دستورمندی و روشمندی را به جامعه علمی به ارمغان آرند ها و نگرانی روش

 فهرست منابع -1

 ها کتاب( الف

 (.چاپ هفتم. )سخن: تهران. آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی(. 4931. )فتوحی رود معجنی، محمود -

 مقاالت( ب

. 6سال . نشریه ادبیات پایداری. «...لفه پایداری در آثار شاعران پایداریتحلیل چند م »(. 4939. )آقاخانی بیژن و دیگران -

 .24-4صص . بهار و تابستان. 41شماره 
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فصلنامه عرفانیات در ادب . «مقایسه آراء حکیم ترمذی با آیین گنوسی»(. 4939. )اکبری، منوچهر و بابایی سرور، فاطمه -

 .61-13صص . بهار. 9شماره . 3سال . فارسی

شماره . 6سال . نشریه ادبیات پایداری. «ادبیات پایداری؛ تعاریف و حدود»(. 4939. )میری خراسانی، احمد و هدایتی، فاطمها -

 .14-29صص . بهار و تابستان. 41

سال . «فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. «آزاد اندیشی ابوسعید و سهراب سپهری»(. 4932. )اویسی کهخا، عبدالعلی -

 .94-44صص . زمستان. 99شماره . 3

در اندیشه خیام با نگاه تطبیقی به ( اغتنام فرصت)گرامی داشت دم »(. 4939. )باقری زاد، داوود و کزازی، میرجالل الدین -

 .46-44صص . بهار. 9شماره . 3سال . فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی. «مولوی

بهار . 41شماره . 6سال . نشریه ادبیات پایداری. «مایه ادبیات پایداری ایران حکمت عملی، بن»(. 4939. )بصیری، محمدصادق -

 .61-19صص . و تابستان

سال . فصلنامه کاوش نامه. «های اندیشمندان علوم بالغی در زمینه تصدیر تحلیل و بررسی دیدگاه»(. 4934. )پارسا، سید احمد-

 .26-3صص . پائیز و زمستان. 23شماره . 49

 4شماره . 9سال . مجله مطالعات ادبیات کودک. «در اشعار روایی کودکان "زمان"بررسی جایگاه »(. 4934. )، عباسجاهد جاه -

 .43-4صص . بهار و تابستان(. 3پیاپی )

پائیز . 23شماره . 49سال . فصلنامه کاوش نامه. «...وندی پر کاربرد در زبان فارسی( ه -)پسوند »(. 4934. )جباری، محمدجعفر -

 .36-23صص . زمستان و

. «نگاهی به ابعاد روایت مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور»(. 4934. )حسام پور، سعید و آرامش فرد، شیدا -

 .16-43صص . بهار و تابستان(. 3پیاپی ) 4شماره . 9سال . مجله مطالعات ادبیات کودک

شماره . 3سال . فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. «نسانعشق پژوهی؛ از خدا تا ا»(. 4932. )حسینی، سید حسین-

 .64-99صص . زمستان. 99

. بهار. 9شماره . 3سال . فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی. «زائوم در غزلیات شمس»(. 4939. )حیدری، حسن و رحیمی، یداله -

 .16-23صص 

فصلنامه ادبیات عرفانی و . «هرمانان در گذر از اسطوره به حماسهتکوین و تحول ق»(. 4932. )خوارزمی، حمیدرضا و دیگران -

 .33-69صص . زمستان. 99شماره . 3سال . اسطوره شناختی

سال . فصلنامه بهارستان سخن. «...های خطی شرح سروری بر بوستان سعدی بررسی نسخه»(. 4932)دهقان، علی و دیگران  -

 .62-99صص . زمستان. 21شماره . 41

صص . بهار و تابستان(. 3پیاپی ) 4شماره . 9سال . مجله مطالعات ادبیات کودک. «...موش و گربه»(. 4934. )اری، حسنذوالفق -

13-31. 

. 41سال . فصلنامه بهارستان سخن. «شهریار "سرنوشت عشق"تدوین روایتی تصاویر در شعر »(. 4932. )صادقی نژاد، رامین -

 .31-69صص . زمستان. 21شماره 

. 49سال . فصلنامه کاوش نامه. «های انسان معاصر های انسانی نظامی برای دغدغه پیام»(. 4934. )ی، حسینعلی و دیگرانقباد -

 .36-36صص . پائیز و زمستان. 23شماره 

امه فصلن. «نگاری در تاریخ بیهقی و مقایسه آن با شاهنامه بررسی نامه و نامه»(. 4932. )کشاورزی، شهال و توکلی، عزیز اله -

 .92-4ص . زمستان. 21شماره . 41سال . بهارستان سخن
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 بازتاب مفاهیم سیاسی در اندیشه و آثار سعدی شیرازی
 علی حکیممحمد

 و مدرس دانشگاه دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

 علی ناظمی

 GISعلی ناظمی کارشناس ارشد 

 چکیده

توان به یاین آثار در هر دوره م یبا مطالعه و بررس .اندآن دوره یاسیو س یاوضاع اجتماع ینماامنۀ تمییدر هر عصری آ یآثار ادب

موجود و پرتوی  نر، صناعت و بالغت، تابعی از وضعدر واقع ادبیات، ه. آن نایل آمد یاسیو س یت اجتماعیفهم قابل توجهی از وضع

ای آمده از آثار شیخ اجل، به گونهمفاهیم سیاسی بر. باشدکم بر آن میهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی حااز شرایط و ویژگی

سعدی شاعر زمان خود نبوده و به آینده نیز تعلق  ،بنابراین. ساخته و پرداخته شده که برای اعصار بعد از سعدی نیز کاربرد دارد

عدی چنین  بازتاب مفاهیم سیاسی در آثار سهم متقابل و ارگانیک  ادبیات  و سیاست و ۀ این پژوهش به دنبال کشف  رابط. دارد

های عصر خود و تاثیر آن بر حاکمان و حکومت ، در ادبیات سیاسی ایرانینقش و جایگاه سعد :بنابراین با طرح این س ال که. است

ی ثیرزمین تأ یات ایرانادبة سعدی در حوز. زیر ارائه شده استۀ گویی به آن و نیل به نتایج پژوهش، فرضیچه بوده است؟ و در پاسخ

ثری در هدایت اوضاع و  های وی نقش مسیاسی حاکمان و حکومت عصر خود داشته است و آثار و واکنش بر کنترل و هدایت ژرف

 .سامان سیاسی آن داشته است

 .سعدی، سیاست، حکومت، حقوق بشر، اندرزنامه :هاواژهکلید

 مقدمه 

توانیم در جای جای کلیات سعدی به طور پراکنده یک  ما می: گوید عدی، هانری ماسه میهای سیاسی مندرج در آثار س درباره آموزه

ایم  های او نظمی منطقی ایجاد کنیم تقریبا از شیوه شاعر دور شده رشته اصول سیاست را به دست آوریم اما اگر بخواهیم در اندیشه

های  های درخشان است که آثارش، از نظم و نثر، ویژگی ز چهرهدر سنت اندرزنامه نویسی ایرانی، سعدی یکی ا .(433 :4963ماسه،)

های  اگرچه او آموزگاری است که شاگردان مکتبش و مخاطبان آموزه. اند آن سنت را به روشنی هرچه تمامتر در خود بازتاب داده

توان  اند می هایش درج شده سرودهها و  آثارش همه مردمان هستند، اما به استناد اشارات و تصریحات مکرری که در جای جای نوشته

توان، یا باید، در  بوستان و گلستان او را می. دهد گفت که او، پیش و بیش از هر گروه و طبقه دیگر، ارباب قدرت را مخاطب قرار می

با این  اند هایی سیاسی دانست که با هدف تادیب و بیداری و تنبیه اهل قدرت و سیاست نوشته و سروده شده وهله نخست اندرزنامه

به . گرا گراست و در بوستان آرمان بین و واقع اند که سعدی در گلستان، واقع حال کسانی چون شادروان غالمحسین یوسفی بر آن بوده

گوید و در بوستان به ترسیم  باور یوسفی، سعدی در گلستان از جهان واقعا موجود و از جمله از سیاست و اخالق واقعی سخن می

 می پردازد جامعه آرمانی یا مدینه فاضله خود  جهان مطلوب و

های  ها و آموزه ها، مفاهیم، اصطالحات، گزاره برویم و بسامد نام( بوستان و گلستان)اگر با روش تحلیل محتوا به سراغ آثار سعدی 

سیاست را بالنسبه سنگین را در آنها بسنجیم، وزنه ... های وزرا و شاهان و سیاسی و اجتماعی همچون عدالت، ستم و بیداد، نام

چنان که فی المثل، همانگونه که جالل متینی نشان داده است، در مجموع یکصد و هشتاد حکایت هفت باب اول گلستان . بینیم می

ود اسکندر رومی یک بار، هرمز یک بار، انوشیروان چهار بار، محم: چهل و دو بار پادشاهان و خلفا با ذکر نام: اند این اشخاص یاد شده

نام و چهار بار با نام یاد  وزیران نیز پانزده بار بی. هارون الرشید دو بار غزنوی سه بار، محمد خوارزمشاه یک بار، ملک زوزن یک بار و

این در حالی است که سی و . اند بوذرجمهور دوبار، حسن میمندی دو بار، شش بار شاهزادگان و دو بار پسران وزرا یاد شده: اند شده

از علما، پارسایان، فضال، زهاد، عابدان و متعبدان و هفده بار از کسانی چون اهل تحقیق، پیر طریقت، مشایخ، صاحبدل، نه بار 

صالحان، شوریدگان و رندان، ده بار از اشخاصی با عنوان بزرگ یا یکی از بزرگان، شانزده بار از کسانی با عنوان خداوند نعمت، توانگر، 

 913 -913 :4932متینی،(یاد شده است... یک بار از درویش و خرقه پوش، خواهنده مغربی، گدا و برهنه و مالدار و بازرگان، سی و

(. 



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

867 
 

 و در احسان های اول و دوم بوستان نیز در عدل و تدبیر و رای باب نخست گلستان در سیرت پادشاهان است و باببر همین اساس 

های آغازین این دو اثر  توان باب اند، به همین حیث می ران نیز یادآوری کردهروی سخن با شاهان و سران دارد و همانگونه که دیگ

 .(136 :4933،دوفوشه کور) دها به شمار آور ارجمند را در زمره نصیحه الملوک

 این پژوهش با نگاهی هرمنوتیکی به آثار و اندیشه های سعدی به نتایج قابل توجهی در زمینه باال  بردن قدرت فاهمه سیاسی و

 اجتماعی ملل پارسی زبان نایل امده است 

 نگاه هرمنوتیکی به آثار  و اندیشه های  سعدی 

وی در . دانندهجری می 616و یا  331الدین سعدی شیرازی به درستی روشن نیست و غالباً تولد وی را سال سال تولد شیخ مصلح

در شیراز به تحصیالت . و در کودکی از نعمت پدر محروم ماندای که همه عالمان دین بودنددر شیراز چشم به جهان گشود خانواده

به  -ترین مدرسه آن زمان بود که معروف -ابتدایی پرداخت و سپس در بحبوحۀ حملۀ مغول به بغداد رفت و در نظامیۀ بغداد 

مغرب، مصر، حبشه، مکه و بعد از اتمام تحصیالت در نظامیه، به سفر پرداخت و مناطقی چون شام، آسیای صغیر، . تحصیل پرداخت

در این زمان شیراز قرین آرامش و راحتی . به زادگاهش مراجعت کرد 636یا  631عاقبت بعد از سی سال در سال . غیره را درنوردید

های مقتدر وقت، یعنی خوارزمشاهیان و سپس کردند و به علت فرمانبرداری از حکومتبود و سلغریان هنوز بر فارس حکمرانی می

سعدی در تأیید حرکت خردمندانۀ . ن و ایلخانان، موفق شدند خطۀ فارس را از تاخت و تاز سپاهیان و ویرانی دور نگه دارندمغوال

 : ها به فارس، چنین گفته استابوبکربن سعدبن زنگی در مقابل مغوالن، یعنی پرداخت خراج به چنگیزخان و جلوگیری از حملۀ آن

 بکرد از جهان راه یأجوج تنگ  گ                        ا سکندر به دیوار رویین و سن  

 نه رویین چو دیوار اسکندر است  تو را سد یأجوج کفر از زر است 

 (4964:223،فروغی) 

 

هجری همان سالی که مغوالن به فارس هجوم آوردند، به مکه سفر کرد و سپس به شیراز برگشت  662سعدی یک بار دیگر در سال 

خاطر دوستی و تعلق سعدی در قلمرو انسان:در نگاه روش شناسانه می توان گفت. ایانی عمرش را در زادگاه خود گذراندو روزهای پ

به بیان دیگر، سعدی . گرایان باختر زمین گام برداشته استها و مهم شمردن خدمت خلقت بیشتر و بیشتر از انسانبه مصالح انسان

ها به مسائل انسانی و مصالح انسان -شود گرایان باختر زمین شمرده میباری نیای انسانکه به اعت -یک قرن پیش از پترارک 

ای که سخن از انسان هنوز هم در همه جا و هر محفل و کنگره. پرداخته و مقام و ارج آدمیت را به شیوایی و رسایی بیان کرده است

 : لوحه و مقدمۀ کار، گفتار آن مجلس و آن جمع خواهد بودوار بشریت در میان باشد، این گفتۀ سعدی سرو همبستگی اندام

 که در آفرینش ز یک گوهاارند  آدم اعضاای یکدیگرند     بنی   

 دگر عضاااوها را نماند قرار چو عضوی به درد آورد روزگار    

 نشاید که نامت نهند آدمااای غمااای                   تو کز محنت دیگران بی

 (43: 4936ترابی، )                                                                               

 (اندرزنامه نویسی)سعدی و نصیحت  شاهان 

عتاب  از جمله سجایای اخالقی سعدی که آن را در کمتر شاعر و نویسنده ای می توان یافت، شهامت او در بیان حقایق و لحن

آثار او قصایدی که به سنت شاعران  هر چند در میان. ان و قدرتمندان زمان و زاهد نماهای بی بصر استآمیزش در برابر حاکم

این است که سعدی به رغم دیگر گویندگان  ستایشگر سروده شده است، اندک نیست، اما تفاوت این مدایح با سایر آثار مشابه در

ناصحی دلسوز و بیم دهنده، صاحبان زر و زور و تزویر را به  غالبا به عنوانمداح متملق، بجای چاپلوسی و مبالغه در اوصاف ممدوح، 

ستمگران متوجه می کند و با تازیانه هوشیاری بخش مالمت و نصیحت، به  بی ثباتی دنیا و زوال پذیری قدرتهای مادی و بدفرجامی

 دعوتشان می کند دینداری و خداپرستی و عدالت و نیکوکاری تادیب ممدوحان خویش می پردازد و به

توان میراث اندیشه سیاسی ایران را در دو جو متافیزیکی کلی االهیات که منشاء اسالمی دارد و ادبیات در یک تقسیم بندی کلی می

فقه و حکمت سیاسی در جرگه الهیات سیاسی و اندرزنامه و تاریخ نامه نویسی در جرگه ادبیات . که منشاء ایرانی دارد قرار داد
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باشد که در آثار فردوسی، سهروردی، گیرند و عرفان سیاسی نیز کلید پیوند و نگاهی تساهلی به این دو منبع میرار میسیاسی ق

به لحاظ حکومت مندی و  .(436: 4933جابری،)کنند به سطوح هم سانی نزدیکی در خرد شیعی دست پیدا می.. .سعدی و حافظ

کردن قدرت اغلب نگاه های علم سیاست که رویکردی ساختاری و خطی دارند  اندیشه های عملی در باب محدود کردن و اعمال

، بر این باورند که در ایران بخاطر وجود اندیشه های انزواگرا و خرافاتی که فاصله ذهنیت تا عینیات زیاد است (61: 4933 هیندس،)

گرای حکومت مندی که در جریان های اندیشه رویکردهای مادی و واقع گرا سازه های معنا. هیچگونه حکومت مندی وجود ندارد

گیرند و تمام حکومت مندی سیاسی ایران و حتی جهان اسالم وجود دارد و گاهی سطوح ریز، اخالقی و پایین قدرت را نادیده می

دانند د ستیز میاندیشه سیاسی ایران را استبدادی، پاتریمونیال، مطلقه، زوالی، سنتی، متافیزیکی و غیر قابل نقد و خردگریز و خر

 .توان پیشینه روش شناسی های موجود در بررسی اندیشه سیاسی در ایران را در پنج دسته کالن جای دادمی(. 431: 4933قادری،)

خرد عملی و مصلت اندیشی که خیر و اخالق عمومی را مدنظر دارد در ادبیات سیاسی جهان : روش شناسی زوالی فلسفی( 4

از سیاست نامه نویسی های ایران باستان وجود دارد که اندیشه ای ملی گرا، مادی، معاش اندیش بوده است تنها در یونان و برخی 

روش شناسی زوالی که . داده استو همیشه با دین و شریعت سر ستیز داشته است و آن را در محدوده خویش جای می( روزنتال)

(. 616: 4936طباطبایی،)داند ل را مدرنیته و مشروطه غربی میتحت تاثیر فلسفه تاریخ هگل گراست، عقل کالن و خرد اصی

حکومت مندی ایرانی نیز تا زمانی که پیوند خود را با ایران و یونان باستان حفظ کرد در اوج بود اما با حاکم شدن دوران عرفانی و 

 (.4932:213طباطبایی،. )یدخردستیزی جبرگرای عرفانی به زوال رفت و دچار گسست فلسفی و امتناع اندیشه گانی گرد

گران با گرایش مدرن و سکوالر به تفکیک ساختاری و کارکردی حوزه های تحلیل: شناسی خطیشناسی جامعهروش( 1

در این رویکرد اندیشه دینی، عرفانی و سنتی سیاسی ایران را عقب مانده، متافیزیکی و غیر (. 16: 4933ریتزر،)پردازند اجتماعی می

رابطه . دهددر این نوع نگرش تنها تجدد، مادی و غرب گرایانه است، که انسان ها را به خرد عملی سوق می. کندمی عملی قلمداد

تفکرات سیستمی، . آیدانسان با خداوند و ایمان و آگاهی های عرفانی و رازورزانه چندان به خرد مصلحت گرای سیاسی جور در نمی

خطی و اثبات گرایی که به روند تاریخی دارند، مرحله متافیزیکی و دینی تمدن بشر را  کارکردی و مارکسیستی با توجه به نگاه

گویند بالشک حکومت مندی در دوران سنتی و مذهبی با و می( 43: 4933ضیمران،)آورند دوران کودکی و نابالغی او به شمار می

 . انجامدتوجه به سازه های معناگرانه به استبداد و کژکارکردی می

 (219-439: 4931هقان،د)

وجوه حکومت مندی در ایران بسیار ساده . سرشت قدرت در ایران مطلقه و استبدادی است :شناسی استبداد ایرانیروش( 9

به این : برخی از اندیشمندان سیاست بر این اعتقادند(. 962: 4931صنعتی،)است، چرا که در ایران فردانیت شهروندی وجود ندارد 

توان از اعمال کردن و محدود کردن قدرت، که در حکومت مندی بحث ن سیاست شبانی وجود داشته است، نمیعلت که در ایرا

-ایرانیان یا رعیت ترسیده و منزوی بوده اند و یا توده های ریاکار و ظالم که در هر لحظه به هر رنگی در می. شود استفاده کردمی

نفره قدرت در ایران که به هرم حاکمیت اشرافی، زمیندار، نظامی و یا مقدس  ماهیت استبدادی و تک(. 464: 4939موللی،)آیند 

استبداد ایرانی سرشتی رام نشده و وحشی دارد که . رساندگردد، ماهیت مطالعه و پژوهش علمی در باب آن را به صفر میبرمی

سرنوشت غزالی، فردوسی، ابن مقفع به . کندب میگیرد و یا سرکوخرد و آن ها را یا به خدمت میاندیشه ها را با پول و شمشیر می

-لحاظ زندگی عملی و سیاسی مواردی از هزاران گونه ناکام ماندن اهل خرد حکومت مند در سنت اندیشه گان استبداد ایرانی می

 . باشد

تی جنگی و یا رانتی ماهیت کم آبی و ساختار قبیله ای که خود را وابسته به اقتصاد غنیم :ایشناسی ساختاری قبیلهروش (1

آورد و به دهد، که سوژه های خرد خودبنیاد در ایران را از ریشه در میکند، چنان استقاللی به حوزه سیاست در ایران مینفتی می

بسیاری از تحلیل های مارکسیستی و چپ گرا با رویکردهای علمی و . پاشدجای آنها جو عرفان، تقدیر، رضایت و تسلیم شدگی می

کنند، نشان دهند تالش نخبگان فکری و سیاسی ایران به علت بی طبقه بودن و ساختار اقتصادی قبیله ای و گرا سعی میماده 

. برندساختاری ایران جان به در نمی( فیرحی)ماند و در جاذبه مغناطیسی استبداد رانتی حکومت در مرحله آخر ناکام می
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دانند که با تولید االهیات ن حکومت مندی را نوعی جبرگرایی و توجیه قدرت میساختارگرایان سنت اندیشه گانی ایران پیرامو

  .کردندشدند و مردم را برای تحت سلطه قرار گرفته شدن آماده میسیاسی خود به روبنایی توجیه گر بدل می

ها اند و اسطورهاسطوره هاست که اندیشهاین روش شناسی بر این اساس مفصل بندی شده ا :های ناخودآگاهیشناسیروش (0

برخی از متفکران ساختارهای امتناع خرد حکومت مندی در ایران را سازه ای (. 413-33: 4939یونگ،)ناخودآگاه تداومی هر تمدن 

ان به بینند و اعتقاد دارند روحیه عرفانی مبتنی بر خرد قدسی غیر قابل نقد روحیه ای آرمانی و شاعرانه برای ایرانیو ناخودآگاهی می

توانند وارد فضاهای استقرایی و دقیق حکومت مندی تجدد وجود آورده است که با توجه به فلسفه وحدت وجودی کل نگرا نمی

در سامان دهی قدرت به صورت ( 22: 4939کربن،)فلسفه تاریخ قدسی، جغرافیای قدسی، شاه آرمانی و شهر آرمانی . بشوند

ایرانیان را چنان در سازه قدسی، ( 32: 4933رضایی راد، الهوری، بویس،)ودگرایانه دیالکتیک خیر و شر و پایان تاریخ موع

توانند واقعیت را ببینند و همیشه با عینک های که نمی( 3-3: 4931کریستنسن،)متافیزیکی و آرمانی از قدرت قرار داده است 

انند با اقتصاد، قدرت، دنیا و سیاست که وجوهی توکنند و هیچ وقت نمیایدئولوژیک، توهمی و غیرواقعی دنیا را تفسیر می

سازه قدرت ایرانیان با پشتوانه های دینی، شعری و عرفانی ناخودآگاهی تداومی و قدسی . استراتژیک و واقع گرا دارند آشتی کنند

نمادین و غیر  آیند و در صورت هایکه در قالب الگوهای تئوریک حکومت مندی در نمی( 244: 4933کرتیس،)ایجاد کرده است 

 (.26: 4933، موللی،کربن، جاوید،464: 4933قادری،)سازندمادی با وجوه غیرمستقیم قدرت رامتصلب، ایستا واستبدادی می

این روش ها با تمام ریزبینی و دقت خود برخی از وجوه حکومت مندی موجود در ادبیات سیاسی ایران را نادیده گرفته اند و بیش  

راجع به ... .وش های کالن و عصمت اندیشه گانی متفکرانی چون فروید، هگل، مارکس، وبر، آلتوسر، هابرماس واز اندازه گرفتار ر

پدیدارشناسان، هرمونیک گرایان، اهالی گفتمان و روشهای کیفی توصیف گران قدرتمندی هستند، . تاریخ اندیشه در ایران شده اند

. ی از تحلیل علی و پیش بینی اثرگذار در خود را داشته باشد، تحلیل ارائه کنندتوانند راجع به حکومت مندی که درجه اولی نمی

در مقوله اندرزنامه نویسی مخاطب سعدی راس  .با این حال تفاوت هایی که از آثار سعدی در فاهمه ایجاد می شود پیام دیگری دارد

خداوند سعدی  :ایرانی آن  است ،سی  از نوع شرقیهرم قدرت و تربیت آن است به نحوی که با شگردی خاص آغاز گر تربیت سیا

تمام صفاتی که سعدی به خداوند در منظومه (. 9: 4933سعدی،)باشد بخشنده، دستگیر، خطابخش، عزیز، شفیق و رفیق می

است و خداوند الگوی شاه . دهد کیفی گرایی است که به قصد اصالح اجتماعی، سیاسی به کار رفته استاالهیات سیاسی خویش می

او عامل سعادت و بدبختی . داندخداوند قدرت مطلقه است و آگاه و دانای کل که همه چیز را می. شاه باید از صفات او تقلید کند

کند گذارند و اوست که عقل به درگاهش راه ندارد و ادراک او را فهم نمیپادشاهان گردن بر آستان او می(. 1:همان)باشد انسان می

رسد و راه صفا جز در پی از خداوند قادر، عالم و هستی بخش سعدی، در مجموعه االهیات سیاسی به پیامبر می بعد(. 3:همان)

قرآن پیامبر، کتب خانه هفت ملت را بشست و همه دین های قبل از خود را کنار زد و چنان باال (. 6:همان)مصطفی رفتن نیست 

سعدی سپس بر . الت و عزی را شکست داد و تورات و انجیل را منسوخ کرد پیامبر(. 3:همان)رفت که جبرئیل هم به او نرسید 

رسد و ابوبکرابن سعدابن فرستد و در آخرین مرحله به پادشاهان دوره خود میخلفای راشدین و فرزندان فاطمه سالم و درود می

-را آباد کردند و سنت های نیک را اجرا میآنها مثل فریدون کشور (. 42-41:همان)کند زنگی و سعدابن ابی بکربن سعد را مدح می

 (.44:همان)کنند و کسی از آنها شکایت ندارد 

او درس خوانده نظامیه و بورس . کندگونه ای متفاوت از حکومت مندی را تحلیل می ،در هرم الهیات سیاسی ایران عرفان سعدی

گیرد و درخواست پادشاه را برای خارج از قدرت قرار میگردد با تمام شرافت و انسانیت حکومت شیراز است، ولی وقتی که برمی

 :گویدکند او میوزیر، وکیل و دبیر شدن رد می

 سر مدحت پادشاهان نبود مرا طبع از این نوع خواهان نبود

 (41:همان)

ما در بوستان که آرمان شهر داند ابا اینکه سعدی قدرت سیاسی و سامان مندی حکومت در ایران را شبانی، استبدادی و مطلقه می

گوید سخنان سعدی چون داروی تلخی است که شفا کند و میحکومت مندی اوست، شروع به نقد و اندرز سازنده به حکومت می

 (.33:همان)دهد می
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نی شاهکار آنجاست که سعدی در چرخشی زبانی نه فقط در ادبیات سیاسی ایران بلکه در ادبیات سیاسی جهان با نگاهی انسا

او ریشه مشروعیت حکومت را . دهدمشروعیت حکومت را با تمام ساختارها و سازه های استبدادی و شبانی ایران به مردم ارجاع می

رعیت چو بیخند و سلطان (. 43:همان)که شاه از رعیت بود تاجدار  –برو پاس درویش محتاج دار : گویدگیرد و میمردمی می

رعیت را نباید به . کنی بیخ خویشکنی، میوگر می –مکن تا توانی دل خلق ریش . یخ سختدرخت ای پسر باشد از ب –درخت 

دهد، حکومت نه ارث پدر به پسر، سعدی در عبارات زیادی نشان می(. 46:همان)که مر سلطنت را پناه است و پشت  –بیداد کشت 

او با یادآوری مردمی بودن بنیاد . باشدپادشاه از رعیت می نه هدیه خداوند و نه قدرت سپاهی پادشاه، بلکه رضایت مردم است و تاج

 :کندحکومت نصیحت می

 به تسبیح و سجاده و دلق نیست           طریقت بجر خدمت خلق نیست

 (.99:همان) 

اسی می بنابراین اندرزنامه نویسی سعدی از اساسی ترین فعالیت های ادبی سیاسی وی است  که موجب تربیت ساختار قدرت سی

نامه نویس به معنی کامل و دقیق کلمه به شمار آورد و  توان، یک اندرزنامه نویس سیاسی یا یک سیاست سعدی را می گردد در واقع 

به دیگر سخن مطالعه . از همین منظر، یعنی از منظر تاریخ اندیشه سیاسی ایران به او و آثار او، به ویژه بوستان و گلستان، نظر افکند

اگر چه این حکم را درباره بسیاری از . آثار او، به ویژه بوستان و گلستان، را نباید به اهل ادب و به تتبعات صرف ادبی وانهادو بررسی 

های اجتماعی و تاریخی موجود در آنها در  توان به کار بست و از اجتماعیات و تاریخیات، یعنی داده متون و آثار ادب پارسی می

تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران بهره جست، اما از آن میان آثار سعدی بیش از بسیاری دیگر از این منظر  روشن شدن جوانب گوناگون

   اهمیت دارد و آینه تمام نمای عصر خود است

 کاربرد مفاهیم سیاسی در آثار سعدی 

روشن ساخت  ره کننده خویشسعدی شیرازی، بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را به نور خی

برجاست همچنان برقرار  و آن روشنی چنان بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن از تاثیر آن کاسته نشده است و این اثر تا پارسی

زبان فصیح او زبان دل، و عشق و محبت او خود نشانه تمام عیاری است از آدمیت به همان معنی که خود بیان کرده . خواهد ماند

 است

مفهوم حقوق بشر به معنای امروزی اگرچه سابقه ای در حدود سه قرن یا کمی بیشتر دارد اماّا  :در آثار سعدیحقوق بشر   -(4

از . مفاهیم حقوق بشری در معنای عامّ خود شاید اززمانی که انسان از شکل بدوی زندگی رهایی یافت، همواره مورد توجه بوده است

تار انسان در طول قرونی که حقوق بشر به طورخاص مطرح نبوده است، به مفاهیم حقوق بشری به این رو همواره در کالم و رف

 .فالسفه، شعرا و به طور کلی اندیشمندان در این میان بیش از دیگر اقشار ایفاگر چنین نقشی بوده اند. طورعام پرداخته شده است
ی با اقشار مختلف در طول سفر موجباتی را فراهم آورد تا آثار وی از برخی بر این باورند سفرهای طوالنی مدّت سعدی و مراودة و 

 :راوندی در این خصوص چنین نقل می کند. شاخصه ای اجتماعی برخوردار شوند

سعدی در نتیجۀ مسافرت به مناطق مختلف و آمیزش با اقوام و ملل گوناگون، اطالعات فراوانی کسب کرد و از برکت هوش سرشار 

نکات دقیق اجتماعی و روحیه و طرز فکر معاصران واقف گردید و چون ادیبی جامعه شناس با قلم توانای خود به  به بسیاری از

در اکثر آثار منظوم و منثورسعدی، انعکاسی از یک اجتماع طبقاتی،  .ترسیم احوال مردم و به توصیف افکار وعقاید آنان پرداخت

 :4939، راوندی)تمکشان در برابر هم قرار گرفته اند، به چشم می خورداجتماعی که ظالمان و مظلومان و ستمگران و س

در عصر سعدی مقارن (64 :4939،موحد).به رشتۀ تحریر در می آورد 636و گلستان را در بهار  633سعدی بوستان را به سال (.134

اما در مناطقی از ایران حکومت، . ته اندبا حملۀ مغوالن به ایران، خوارزمشاهیان بر قسمت اعظم سرزمین ایران تسلط مستقیم داش

اتابکان فارس یا اتابکان سلغری، آنها از »در دست اتابکانی بود که مطیع حکومت مرکزی بودند و خراج پرداخت میکردند از جمله 

شاهان در قسمت دیگری از فارس یعنی از شرق فارس تا کرمان و خلیج فارس پاد. بر فارس حکومت داشتند 636تا  319 سال

به این صورت، ایران به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد که این حکومتهای . محلی دیگری به نام ملوک شبانکاره بر سرکار بودند

به وجود آمده در تمام دوران سیاسی از یک شباهت کلی برخوردار و آن نوعی حکومت مطلقه و متکی بر انتخابات و انتصاب یک 

به  .شکیالت اداری و حکومتی آنها نیز در طول دوران سیاسی تا عصر سعدی چندان تغییری نکرده بودو تشخص واحد بوده است 
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در رأس تمام تشکیالت قرار داشت و برای اجرای امور امنیتی و مالی خود دیوان هایی را به وجود می ( سلطان)این صورت که شاه 

است که در آن بخشی از جامعه در برابر بخشی « رمگی -شبان»وابط در این نوع حکومت مبنای روابط اجتماعی بر اساس ر. آورد

به عبارت دیگر بخشی از جامعه حق مالکیت و امتیاز تعیین سرنوشت خویش  .دیگر به هر دلیل و علتی به امتیازهایی ممتاز می شود

مند قیومیت و هدایت و اداره شدن است و دیگران را به خود می دهد و بخش دیگر جامعه را به صورت تابع خود در می آورد که نیاز

و خصلت عمومی و اصلی این واقعیت، در تأیید و تأکید بر تفاوت، اختالف، تضاد و به طور کلی نابرابری نمایان می گردد که پایه ای 

 (.419  :4933 ،ظهیری ناو)ارزشی هر رفتار و گفتار و پنداری است 

ه نظام الملک آن را تشریح کرده است، حکومتها بیشتر در مقتضیات سیاسی در حقیقت طبق نظریۀ کهن ایرانی حاکمیت، ک 

این مسأله با حفظ و تثبیت هرکس در پایگاه و جایگاه . خالصه می شد و موضوع حکومت دنیوی، دنیا را مشحون از عدالت می کرد

بود وهیچگونه تجویزی را ایجاب نمی  محقّ خودش که به نوبۀ خود موجب ثبات می گردید میسر میشد، سلطان دارای قدرت مطلقه

 (411همان، ).  تشکیالت اداری در خود شخص او متمرکز شده بود .کرد و مردم در مقابل آن هیچ نوع حق و آزادی نداشتند

 (413همان، ): توان یافتشواهد فراوانی در باب خود رأیی و خود محوری و قانون گریزی شاهان در بوستان و گلستان می

نوشیروان در مهماّی از مصالح مملکت اندیشه همی کردند و هریک رأیی همی زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه همی وزرای 

به : گفت .وزیران در خفیه پرسیدند که رأی ملک را چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم .بزرجمهار را رأی ملک اختیارآمد. کرد

پس موافقت رأی ملک اولی ترست تا اگر  .همگنان در مشیاّت است که صواب آید یا خطاموجب آنکه انجام کار معلوم نیست و رأی 

به او صلی توجه ی ا هنگیزاو، انسانی ی و ابشره نگای و سعدی آموزگاری حضرتجنبهها.خالف صواب آید به علت متابعت ایمن باشم

و صلح ی هاهتا جلوه مدن آبوستادر که ی سعد حضرتندگانیو انسان دوستی در زشتی و آصلح ی هاهجلواز . ستاشتی و آصلح 

و صلح ص خصوی در سعدر و باورهای انسانی فکاو اعقاید ی  هبرگیرنددر که ی سعدن بوستاو نوع دوستی و آدم پروری در شتی آ

 های تبرخی بیی در سعداز این رو، حضرت . ، همه نشان از نوع دوستی و رعایت حقوق بشری در شعرهای او استستاشتی آ

 : ، مانندستده ابرر به کارا شتی و آمستقیم لفظ صلح ر به طوها  صیدهقها و  لغزن و بوستا

 (293 ص همان)  سراش تاابیاز او ح االااصدر آوازة             سرااادیش تاناد اگ باجنز ویم اگان     

 (233: نهما)ازرایم فوره اابدر ن اکامدا راو فاات         زااح باصلدم در رااکوز رااامان ااام    

 (939 :نهما)با حق به جنگ و به صلحیم او ه با اک           ننگر و ن عاایازیم آرراار باا ساکج

 (933 :نهما)ریماکد داانبنن ااااهاوااخر ذااعدر          ؟ه بیماچداری ح ار صلاسز ار وااهن

. بودن در شعر سعدی شیرازی به زیبایی تمام واکاویده شده استدیگر  ترین عامل رعایت حقوق بشر، یعنی حس اعضای یک بنیادی

سعدی در شعر بنی آدم به تمام جوانب حقوق بشر اشاره . دوستانه است های انسان زیرا شعرهای شیخ اجل سعدی سرشار از آرمان

 .داشته است

 که در آفرینش ز یک گوهاارند  یکدیگرند      اعضاای    آدمبنی   

 دگر عضاااوها را نماند قرار درد آورد روزگار   چو عضوی به  

 نشاید که نامت نهند آدمااای غمااای                   تو کز محنت دیگران بی

در هر جامعه ای با هر نظام حکومتی، افراد جامعه در هر جایگاه اجتماعی که قرار دارند، مطابق قواعد و  :عدالت در آثار سعدی( 1

بنابراین برخورداری از آن حق و حقوق، عدالت و بی بهره شدن از آن نیز ظلم . م، دارای حق و حقوقی هستندقوانین همان نظا

نتیجه اینکه همیشه عدالت در برابر ظلم قرار دارد و ظلم می تواند به شکلهای مختلف در عرصه های اجتماعی،  .محسوب می شود

دهّ ای از افراد جامعه نسبت به عدهّ ای دیگر با شرایط برابر نتوانند از پتانسیل به عبارت دیگر اگر ع .اقتصادی و سیاسی صورت گیرد

های اجتماعی و اقتصادی کشور بهره بگیرند و عامل آن، اشخاص حقیقی یا حکومتی باشند میتوان گفت ظلمی صورت گرفته و 

فراد جامعه و ایجاد صلح و آرامش، دارای آثار بنابراین عدالت ضمن حفظ قرارداد اجتماعی بین ا .عدالت در آن حاکم نبوده است

مثبت زیادی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی است و جامعه را در مسیر پویایی و تعالی و پیشرفت قرار میدهد و رفاه عمومی را در 
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 در نقش این و کنند شنق ایفای باید حکومتی دستگاههای و افراد همۀ جامعه در عدالت برقراری برای لذا. جامعه به دنبال می آورد

 (444همان، ).میگردد نمایان تر برجسته قدرت اول شخص برای فردی حکومتهای

 :سعدی در اشعار و سخنان خود به اصل عدل و عدالت و جلوه های مثبت آن در جامعه بسیار اشاره میکند

شاهان زمان را از ظلم که نقطۀ مقابل عدل سعدی ظلم عامل شاه را از جانب شاه می بیند و پاد. رفع ظلم یکی از مظاهر عدل است

 :است، برحذر میدارد

 اایوان برت کاالّه خاااواباااگاهکا بهناالۀ دادخااواه  تو کاای بشااانوی     

 خاااروش برآرد خواهاای داد اگار    چنان خسب کاید فغانت به گوش          

 تست جور میکند کااو جور هر که       که نالد زظالام که در دور تسات        

 واساتخاا داد پادشاااه از نتواند که     ساتاناندة داد آن کاااااس خداسات       

 (442همان، ).ی استای دیگر از عدالت در شعر سعدو لشکر جلوه انجام کارهای عمرانی و نواختن رعیت

 خورد درویاااااش تیااااامار و داد درمیکی عاطفاات سیرت خویش کااااارد      

 یش شب خانه ساختدرو بهر از شب      بنا کرد و نان داد و لشکر نواخااااات        

 عیش هنااااگام به خالیق کااااااز چنان      خزاین تهااااای کرد و پر کرد جیش      

 (449همان، ).از جلوه های دیگر عدالت، اجرای دقیق قوانین است

 است کم بارش ترازوی سنگ کهاگر محتسب گردد آن را غم است      

 :و یا بیت ذیل

 میاااااان در بیگنه بود مماااکن کهنظر کن در احااااااوال زندانیااااان                   

آنچه به آن اشاره کردیم مبینّ این نکته است که عدالت به عنوان جامع همۀ فضیلت ها الزمۀ استمرار و تعالی و پیشرفت هر 

ت کند، عدالت پیشگی او نتایج حکوم جامعه در عادلی حاکم اگر پس. حکومتی است چه آن حکومت، دینی باشد و چه غیردینی

 :زیادی را در جامعه به بار می آورد، از جملهمثبت 

 مردم آسایش (4
 رستمی از نیندیشاااد زالی که   چنان سایه گسترد بااااار عالمی              

 از گااااردش آسماااااااااان و بنالد همه وقت مردم زجور زمااااان                

 روزگاااااااااار از شکااااایت نااادارد       ر ایّام عاااادل تو، ای شهاریارد               

 

 دوام حکومت حاکم عادل (2
 بماند وی از نامی نکو و برفتبه عدل و کرم سالها ملک راند

 (441-449همان، )                                                                                       

 حکومتش و شاه از مردم عامۀ پشتیبانی (9
 بکند خویش ملاااک دیاوار پای  پادشاهاااای که طرح ظلم افکند

 (441همان، )                                                                                            

ممکن است عامۀ مردم در شکل گیری جریانات سیاسی و حکومتی فردی نقش اساسی نداشته باشند اما مطمئناً مشروعیت مردمی 

های ت رعایت حقوق رعایا در تمام عرصهپس هر حاکمی که بتواند مساعی الزم را در جه .باعث دوام حکومت غالب می شود

 ت قدرت و حکومت خود را در میان مردم فراهم می کنداجتماعی و اقتصادی داشته باشد بالطبع مشروعی

 جدار تا بود رعااایات از شاااه که   برو پاس درویااااش محتااااااج دار   

 سخت بیخ از باشد پسر ای درخت       درخاات      رعیت چو بیخند و سلطان

 خویااش بیخ میااکنی میکنی، وگردل خلق ریاااش     مااکن تا توانااای

 پشااات و پناهند را سلطنت مر کهرعاایت نشاید به بیااااااااااداد کشت
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چشم می گشاید و به هرمز اندرزهایی  «در وقت نزع روان»و یا در نخستین حکایت باب اول، انوشیروان در واپسین درنگ زندگی 

  (414 :4931، جوکار)خاطر درویش و توجه به احوال زیردستان استمی دهد که همگی حکایت از نگهداری 

 خاااااراب کشور اهااال دل دارد که  دگر کشور آباد بیند به خواب   

 غاور به را سخن ای بین پیش رسد     خرابی و بدنامی آید ز جااور   

 سلطنت را پناهند و پشاااات مااار که   رعیت نشاید به بیداد کشاااات

گویا انوشیروان عدالت ورزیدن را بر فرزند خود گران می بیند؛ بنابراین یادآور می شود که اگر به خاطر صالح رعیت، مردم داری 

 (همان).نمی کنی، دست کم برای دوام و پایداری حکومت خود با آنان مدارا کن

 بیش کار کند خوشدل مزدور کهخویش    کن از بهر   دهقان   مراعات

 بساای باشی دیده نیکویاای او کزمااااروت نباشد بااادی با کاااااسی

د هد  سرنوشت محتومی است که باید رخ ،در برخی موارد، از سخن سعدی چنین برمی آید که بر سر کار آمدن فرمانروایان ستمگر

شاید این باور با نگرش اشعااریان که سعدی نیز به آنان بی تمایل  .و حتی برخی از این افراد نمایندة قهر و غضب خداوندی هستند

 .نبوده سازگار باشد

 رای نیک و عادل خسروی دهد   به قومی که نیکاااای پسندد خدای      

 الااااامایظ پنجۀ در مااالک کااندلمیچو خواهد که ویران شود عا        

 دادگاااااار بی است خدای خشم کهسگالاند ازو نیکماااااردان حاااااذر  

افراد نتوانند و معتقد است که اگر  .اما این قاعده را عمومی و فراگیر نمی داند و تالش برای احقاق حق را به طور ضمنی می پذیرد

 (416همان، ).داد خود را از پادشاه بگیرند، خداوند داد آن ها را خواهد گرفت

 دادخواست پادشاااا از نتواناااد کهستانندة داد آ نکاااس خداساااااات

شمن هم داشته باشند توصیه سعدی کامال پایبند صلح و دوستی است و هرگز پادشاهان را حتاّی اگر د :صلح در آثار سعدی( 9

حتاّی معتقد است در صورت بروز جنگ حساب مردم عامه را باید ازحکومت جدا کرد و ساکنین . نمی کند که آغازگر جنگ باشند

  (421 :4933، ظهیری ناو).اقلیم دشمن باید از پیامدهای جنگ به دور باشند

 ماااران دشمن اقلیم در ولیکنتنت زور مندست و لشکر گران             

 گزند را گنه بی کشوری رسد      که وی بر حصاری گریزد بلناد              

 :وی پرهیز از جنگ را در صورتیکه از راههای مسالمت آمیز میتوان به اهداف رسید، توصیه میکند

 میاااار مشااامی از خون پیکار بهچو شاید گرفاااتن بنرمی دیااااار

 ...زمین بر چکد خونی که، نیرزد به مردی که ملک سراسر زمین    

 رنجانش کو را همین غصّه بسم     چو بر دشمنی باشدت دساااترس

 گردناات در کشته او خااون از به    عدو زنده سر گاااشته پیراماانت  

و صلح را بر جنگ در شرایطی که عجز دشمن آشکار گشت و به صلح تمایل دارد ترجیح می دهد و شاه را به پذیرش آن توصیه 

 (424همان، )میکند

 ...جنگ بهترکه صلح من نزدیک بهاگر پیل زوری و گر شیر چنگ                

 مپیااچ بر عاانان جوید جنگ گر و       گاار صلح خواهد عادو سر مپیچ              

 ...یک،هزار شود هیبت و قدر را تو  کااه گاااروی باااابندد در کاارزار             

 ودرشتی مااکوشبه تندی و خشم       وگر می برآید به نرمی و هااوش             

ها پرداخته و  گبر بندی انسانبتدای گلستان به درجهاماّا جالب اینکه سعدی در ا :سایر مفاهیم حقوق بشری در آثار سعدی( 1

 (66 ،قراگوزلو) :و ترسا را در مقام شهروندان درجه دو قرار داده است

 داری خور وظیفه ترسا و گبر ای کریمی که از خزانۀ غیب

 نظرداری این دشامن با که تودوستان را کجا کنی محاروم
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 :پیشین، جلد اولمعین )را نصرانی و مسیحی در نظر بگیریم و ترسا(39 :4966 ،معین)اگر گبر را به معنی زرتشتی،ما   یا مجوس

چگونه ممکن است پیروان ادیانی که به وحدانیاّت معتقدند دشمن خدا  بدانیم، جا دارد از جناب سعدی پرسیده شود که( 63

 (قراگوزلو، پیشین)باشند؟ 

قدر مساّلم این است که پیروان ادیان فوق در روزگار سعدی نه تنها در ردیف اقااّلیت های مذهبی بوده اند، بلکه با توجه به 

اماّا اینکه . برخوردار نبوده اند -یا رعایاّتی  -از حدّاقل حقوق شهروندی حاکمیاّت تعصاّب و دامنۀ گستردة جنگ هفتاد و دو ملاّتی،

چرا سعدی این دو فرقه را دشمن خوانده است، به احتمال قوی بیشتر از این اندیشه نشأت تواند گرفت که حاکمیاّت تک صدایی 

دشمن خود می پنداشته و حقوق  -ه است که تسناّن بود -عصر وی هرگونه عقیده و مذهب مخالف را غیر از مذهب رسمی حکومت

به تعبیر دیگر، مغان و ترسایان در روز گار . رعیاّتی ایشان را که اکثریاّت جامعه نیز از آن بی بهره بوده اند نادیده می گرفته است

ع یک شاعر آگاه به سعدی شهروندان درجه دو محسوب می شده اند و شیخ ما نیز نه در مقام دفاع از این ستم آشکار، بلکه از موض

سازوکارهای اجتماعی عصر خود، در واقع درصدد بیان این نکته بوده است که وقتی خداوند آنقدر کریم است که حتاّی دشمنان 

چگونه می توانند حقوق  -که خود را ظل اللاّه می دانسته اند -، و بی خورد و خوراک رها نمی کند، پادشاهان«وظیفه»موهوم را بی 

 (66-63همان، ). این جماعت را زیر پا بگذارند و با آنان چون دشمنان ِ محروم از امکانات متعارف اجتماعی برخورد کنندرعیاّتی ِ

وی در بیان .وبه طور کلاّی افکار بشردوستانۀ شیخ اجل از دیگر مواردی است که قابل تأماّل است( tolerance)مدارا و بردباری 

 :یگر چنین می سرایدتساهل و مدارای انسان ها با یکد

 کارزار در ببندد سهلااای که        چو پرخاش بیااااااااانی تحماّل بیار         

 یی کشیمو به پیلی که توانی       به شیرین زبانی و لطف و خوشی               

 .نمی خورد بلکه نثر وی نیز شاهدی است بر این مدّعامبحث تساهل و تسامح تنها دراشعار سعدی به چشم 

 :وی در حکایتِ نخستِ بابِ اول ِ گلستان، سازی شگفت انگیز و روح نواز از تسامح اجتماعی کوک می کند

بیچاره در آن حال نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفته اند . پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد

ای خداوند  :چه می گوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت»:ملک پرسید.... ر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگویده

ابنای : وزیر دیگر که ضدّ او بود گفت. ملک را رحم آمد و ازسرخون او در گذشت. همی گوید والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس

ملک را روی از این سخن در . این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ان جز به راستی سخن گفتنجنس ما را نشاید در حضرت پادشاه

آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا زین راست که تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنای این خ ابثی و : هم آمد و گفت

روایت، گرایش شاه به تساهل و تالش برای یافتن محمل ِ  در این.خردمندان گفته اند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز

از آنجا که احتمال بسیار می رود که داستانهای گلستان برخاسته از . گذشتن از خون اسیر محکوم به مرگ، سخت قابل توجه است

تساهل و مدارا از یک ذهن خلاّاق سعدی و فاقد ریشه ها و صبغه های تاریخی و عینی باشد، سمت گیری شاعر به سوی تسامح و 

 (63همان، ).سو و پرهیز از خشونت حتاّی با توساّل به دروغ بیانگر دفاع سعدی از حقوق شهروندی است

سعدی در حکایت هفده  جرم پوشی و . روایت تساهل، مدارا پیشگی و جرم پوشی در ادامۀ حکایات باب اوّل گلستان نیز می آید

 :تایدگذشت یکی از پادشاهان را چنین می س

 دارد می برقرار نان و بیند جرم که خدای راست مسلاّم بزرگواری و لطف

 از سوی حکاومت را این گونه مورد تقدیر قرار می دهد( دگراندیشان)و تحماّل عقاید دیگران 

 (63همان،  )

 فرسنگ بسی از دیدارش به خلق روند     حاجت شد از دیار بعید   قبله   کعبه چو 

 سنگ بر بی درخت بر نزند هیچکس که تااارا تحماّل امثال مااا ببایاااد کاااارد

 و آیین کشور داری  سعدی

سعدی در عصر رواج تملق و چاپلوسی، زمانی که سنت ادب فارسی وسیلهء کسب نام و نان و هجوایی آن است و زورمندان تهی از 

به قصاید بلند مدح و ستایش خو گرفته اند، با حق گویی گستاخانه ای که ملک مسلم اوست، توانایان عصر خود را درس  دانش،

و همچنین باب اول  -که در سیرت پادشاهان است – قصاید فارسی، نخستین باب گلستان. رهبری مبتنی بر انسانیت می دهد
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پاسداری، رفاه مردم، . آئین مملکت داری ویژه ای پیشنهاد می کند –رفته  که در آن زمینه هوش و تدبیر و رای سخن -بوستان

تامین امنیت، نظام استخدامی، تدابیر جلب مسافر و جهانگرد، نظارت بر کارگزاران، آموزش شغلی، دادورزی، حق پذیری، نصحیت 

در این مورد باید گفت . مطلب را رساتر می کند های مناسب،به روشنی بیان و با آوردن داستاننیوشی و آئین جنگ و تدبیر سپاه را 

نظریات اجتماعی و سیاسی سعدی بیش از آن که متاثر از آرمان گرایی یا برخاسته از عواطف و احساسات شاعرانه باشد از مصلحت 

 .اندیشی او سرچشمه می گیرد و بر ادراک و حسابگری استوارند

 :نی استوار است که اهم آن به شرح زیر استآئین کشور داری در نظر سعدی بر اصول و موازی

به همین سبب نخستین و مهم ترین باب . اساس عالم مطلوب سعدی، عدالت است و دادگستری :رعایت عدالت و دادگری (4

 وی فرمانروایی می پسندد که روی اخالص بر درگاه خداوند نهد، روز، مردمان را. بوستان خود را بدین موضوع اختصاص داده است

حکم گذار باشد و شب، خداوند را بنده حق گذار، زیرا معتقد است کسی که از اطاعت خداوند سر نپیچد، هیچ کس از حکم وی 

. جهان داری موافق شریعت، مطلوب سعدی است و کشتن بدکاران را به فتوای شرع روا می داند. گردن نخواهد پیچید

 (21: 4963یوسفی،)

 اال تا نداری ز کشتنش باک                         اگر شرع فتوی دهد بر هالک

 (4:224وستان، بابب)                                                                                               

ر انسان، رابطه علی در این نظام بین پدیده ها، از جمله رفتا. سعدی معتقد به وجود نظام در کائنات و حکومت عدالت برآن است

پس، به یک معنا، هر آنچه برای . از دیدگاه وی هر کنش در روابط انسانی، واکنش متناسب با وی را در پی خواهد داشت. برقرار است

آدمی پیش می آید چیزی جز نتیجه اعمال او در این دنیای قانونمند نیست و هر کس شایستگی آن چیزی را دارد که به آن می 

گفته اند هر که خدای عزوجل را بیازارد تا دل خلقی به دست آورد، (91ه پژوهشگران پژوهشکده علوم اجتماعی، صگرو). رسد

 (21حکایت ،4گلستان، باب ) .خداوند تعالی همان خلق را بر او برگمارد تا دمار از روزگارش درآرد

 
چنان که . زیردستان می اندیشند و رعایت جانب آنان سعدی در جهان ایده آل خود سیره حکمرانی کسانی را می ستاید که همه به

                     .وداااااااااااز فرماندهی دادگر یاد می کند که همیشه قبای ساده داشت و بیش از هر چیز به فکر آسایش دیگران ب

 قبا داشتی هر دو رو آستر                       دادگر       شنیدم که فرماندهی 

                   ز دیبای چینی قبایی بدوز                     زش ای خسروی نیک روگفت یکی

 وزاین بگذری زیب و آرایش است                     بگفت این قدر ستروآسایش است

 (4:224بوستان، باب)                                                                                      

یعنی پادشاه دادگر، سایه . «السلطان ظل اهلل فی االرض یا وی الیه کل مظلوم“: در مورد پادشاه احادیثی نیز وجود دارد ازجمله

سعدی بر این این عقیده است که پادشاه  (4:224بوستان، باب(.ر ستمدیده ای به او پناه می بردخداوند بر روی زمین است که ه

  :دگری و پاسبانی از ممالک خویش، باید حاضر به تهی شدن خزینه اش باشد اما رعیتش آزرده خاطر نگرددعادل به خاطر رعایت دا

 
 ور خزینه تهی بود شاید                   باید  راستی  و  انصاف عدل و                  

 راب و گنج، آباددلِ مردم، خ                   اهل دانش و داد   هرگز  نکند                  

 .پاسبان ممالک خویش است                 پادشاهی که یار درویش است                    

 (313:تمثنویا)                                                                                           

جامعه عدالت پیشه ای که سعدی . ند، بیداد زشت است و زیان زفیرهر قدر دادگری در جهان اندیشهء سعدی مطلوب است و سودم

: از این رو، گاه از سرنوشت دو برادر سخن می رود .آرزومند است، وقتی انسانی جلوه می کند عاقبت بیدادگری در نظر گرفته شود

و دیگری ستم ورزیده و دشمن بر  یکی عادل و دیگری ظالم، که اولی پس از مرگ پدر به واسطه عدل و شفقت در جهان نامور شد

 (291 -4:294بوستان، باب). او دست یافت
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به طور کلی باید گفت هدف نهایی سعدی از بیان این داستان ها این است که می خواهد پادشاه و یا امیر و حاکم و سلطان را 

در این راه از هیچ کوششی باز نمی ایستد و  نصیحت کند و او را به امور دنیوی و تدبیر شئون ملک داری و رعیت داری، آشنا کند و

 (63:ذکر جمیل) .گاه خود نیز چیزی برای رسیدن به هدف، ابداع می کند تا که به نتیجه معهود برسد

در مجموع در حالی که برای سعدی از نظر اصولی، عدالت یک معنا بیشتر ندارد و آن همانا، همسانی زندگی اجتماعی با قانون 

از یک بُعد عدالت، شناخت و . اخص اطاعت از احکام الهی است، در عمل و زندگی سیاسی عدالت معانی متعدد دارد فطرت و به طور

از بُعد دیگر، عدالت حق به حق دار رساندن و یا ایفای وظیفه اجتماعی در رابطه با . ایفای وظیفه و انجام آن به وجه احسن است

 . احسان و برآوردن نیاز دیگران است التو باالخره از بُعد دیگر، عد. دیگران است

سعدی توجه می کند که در مسائل جنگ و حکومت باید رازدار بود و اسرار نظامی را منتشر   :رازداری در مسائل سیاسی( 1

 (33 :همان). نساخت و در نهان به چاره کار پرداخت و تدارکات جنگی را از همگان پوشیده داشت

 (4بوستان، باب )  که جاسوس همکاسه دیدم بسی/ منه در میان راز با هرکسی /مصالح بیندیش و نیت بپوش

  :ادوارد براون در کتاب خود تحت عنوان تاریخ ادبی ایران می نویسد :وحدت حکومت( 9

 :سلطان محمد عثمانی در پاسخ نامه شاهرخ در عذر خواهی از قتل سه برادر خود، به سخن سعدی استشهاد می کند که

عبارت باال موجز ترین عبارت حکمت آمیزی است که گوهر زندگی  .دنگنجن یش در گلیمی بخ سبند و دو پادشاه در اقلیمیده درو 

مسلم است که در هر مملکتی تنها یک پادشاه می گنجد و وجود دو پادشاه اندر والیت . سیاسی را از دید سعدی نشان می دهد

 :غزلیات) .توانند در یک جا زندگی کنندنمیان، ظالم و زورگو هستند و دو فرد زورگو غوغا و فتنه به پا خواهد کرد، زیرا پادشاه

394) 

نیز باید به جای جمع . وقف شود طفل و درویش و پیر»سعدی بر این نظر است که گنج و خزانه پادشاه باید بر   :مردم نوازی( 1

 (993: 6بوستان، باب ). تهی کردگنج به جمعیت خاطر دوستان کوشید و برای آسایش خلق، خزینه را 

چنان که اسکندر رومی هر مملکتی را که می گرفت، رعیتش را نمی  مردم نوازی یکی از عوامل مهم پیروزی سالطین بوده است  

. آزرد و نام پادشاهان جز به نیکی نمی برد و همین عامل مردم داری و مردم نوازی او سبب تسلط امر بر دیار مشرق و مغرب گردید

 (63: 4گلستان، باب)

پادشه را کَرَم باید تا خلق بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش “در جایی دیگر سعدی از زبان وزیر پادشاهی بیان می کند 

  .ایمن نشینند

امد و به و گر نه در روز سختی، دوستدارش دشمن زورآور خواهد شد، چنان که آن ملک را پند وزیر ناصح، مخالف طبع مخالف نی

زندانش فرستاد و طولی نکشید که گروهی منازعت برخاستند و خلق که از دست تطاول او به جان آمده بود آن گروه را تقویت 

  :سعدی، حاکم و مردم را پناه و حامی یکدیگر معرفی می کند (11 :همان). کردند تا ملک از تصرف این پادشاه به در رفت

 نگاه دار دل مردم از پریشانی         لک نبایدت که پریشان شود قواعد م

 تو در پناه دعا و نماز ایشانی        چنان که طایفه ای در پناه جاه تواند 

 (393 :قطعات)                                                                           

از مرگ خود، فرد مناسبی را جانشین خود قرار دهد که این طبق سنت دیرینه هر پادشاه قبل   :سپردن سلطنت به جانشین( 0

همچون آلب ارسالن که پسرش بعد از وی تاج شاهی را بر سر نهاد، و یا . مقام نیابت در درجه اول از آن پسرِ پادشاه خواهد بود

در »همچون « ب شکوهیسلطنت ران صاح»گاهی نیز . همانند ابوبکر سعد که بعد از پدرش، سعد زنگی، به حکومت پارس رسید

 (993 :6بوستان، باب ) .نداشته است، کشور را به شیخی می سپارد« دوره قائم مقامی

سعدی برای خرابکارانی که در مملکت، آشوب و نفاق انگیزند دو نوع مجازات پیشنهاد می   :مجازات خرابکاران و مفسدان( 1

  :کند

 میازار و بیرون کن از کشورش  سرش  غریبی که پر فتنه باشد                        

 به صنعاش مفرست و سقالب و روم       زادبوم          باشدش      پارسی     وگر                      
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 نشاید بال بر دگر کس گماشت   هم آن جا امانش مده تا به چاشت                      

 کزو مردم آیند بیرون چنین          زمین       آن      که گویند برگشته باد                     

 (249 :4بوستان،باب)                                                                                         

است که از نگاه دکتر فرهنگ رجایی در این باره معتقد . در واقع از دیدگاه سعدی مجازات ستمکار نوعی عدالت محسوب می گردد

درگیری هست، عدالت عبارت است از ستم در حق ستم   جفاپیشگان اگر با. سعدی تعریف عدالت با حق در ارتباط مستقیم است

 .پیشه و اگر سروکار با بیچارگان است عدالت است از لطف

ند است، پس پادشاه مست و ملک داری به دیانت و فرهنگ و هوش نیازم  :به کار گیری دیانت و درایت در کشور داری( 5

غافل، لیاقت حکمرانی را ندارد، زیرا او پاسبان رعیت و مسئول حفظ جان و مال مردم است بنابراین خفتن و غفلت پادشاه به هنگام 

 (323 :قطعات). حراست، شرط کشور داری نیست

 :دارد می گوید« انکیانو»سعدی در قصیده ای که در مدح 

 داری استواراام گر باامن بگوی             ا روانادانی خرد به یهیچ می                 

 ان درکالبد دارد حمارااورنه ج             دن اااب  آدمی را عقل باید در               

 گاهی اندر خمر و گاهی در خمار             ملک بانان را نشاید روز و شب               

 (321 :قصاید فارسی)                                                                                           

ی کسب نام و هجو این و آن است و زورمندانِ تهی از  سعدی در عصر رواج تملّق و چاپلوسی و در زمانی که سنّت ادب فارسی وسیله

عصر خود را درس  حاکمانکه ملک مسلّم اوست،  شجاعانه ایی اند، با حق گوی دانش، به قصاید بلند مدح و ستایش خو گرفته

 -که در سیرت پادشاهان است و همچنین باب اول بوستان -قصاید فارسی، نخستین باب گلستان. دهد رهبری مبتنی بر انسانیّت می

پاسداری، رفاه مردم، تأمین . کند ای پیشنهاد می اری ویژهد مملکت آیین –ی هوش و تدبیر و رأی سخن رفته  که در آن در زمینه

های شغلی، دادورزی، حق پذیری، نصیحت  امنیّت، نظام استخدامی، تدابیر جلب مسافر و جهانگرد، نظارت بر کارگزاران، آموزش

 :4939، ذکر جمیل)کند  های مناسب، مطالب را رساتر می نیوشی و آیین جنگ و تدبیر سپاه را به روشنی بیان و با آوردن داستان

292)  

 :گیرینتیجه

مصلحت  از باشد شاعرانه احساسات و عواطف از برخاسته یا گرایی آرمان از ثّرٔ  نظریّات اجتماعی و سیاسی سعدی بیش از آنکه متآ

ی سیاست گام نهادن، به ویژه  سعدی معتقد است که در عرصه. بر ادراک و حسابگری استوارند گیرد و اندیشی او سرچشمه می

 باشد خطرناک نیز می یو به اصطالح شاعر در عملِ پادشاه بودن در عین حال که سودمند است بس خدمت امیران کردن

شود ادبیات سیاسی ایران به همراه الهیات سیاسی دو منبع برای اندیشه سیاسی در ایران محسوب میدر عصر سعدی 

نایی رویکردهایی را شکل داده است که نشان از تالش حکومت مندی در ایران با شاکله های سازه ای و مع(. 19: 4933ذوالفقاریان،)

سعدی یکی از ادیبان و . و درگیری خردورزانه طبقات و مردمی بوده است که از تغلب و عدم قطعیت قبیله ای به تنگ آمده بودند

حکومت مندی ایجاد  شکل بسیار خارق العاده ای از دارمعنا مفاهیم اندرزنامه نویسان مردمی و معتدلی است که سعی داشت با 

سعدی . اندیشیداو نه مثل نظام الملک و ابن مقفع دغدغه حفظ قدرت حاکمه را داشت و نه مثل ماکیاول به وحدت ایتالیا می. نماید

میان ذهنیت و عینیت همیشه گونه ای از امکان عملی شدن الزم است  بنابه تعبیر لنک،  .است وفرازمانی جهانی ،متفکری انسانی

زبان جز ماهیت و محتوای درونی به لحاظ ( 32: 4933ون لون،) (Lenk,2009:11)کندآن را فراهم می (زبان) ولوژیکه تکن

خرد مدرن حکومت مندی مادی و مکانیکی است اما در دنیای باستان و میانه خرد حکومت مندی . ری نیز قابل واکاوی استظاه

یم بندی جامعه به طبقات گوناگون و اندرز دادن به هرم حاکمیت برای بوستان سعدی در تقس. کارگزاری و اندرزی بوده است

ها با نیم نگاهی به سنت و خرد حکومت اندرزنامه. کندسانی را دنبال میتضمین بقا و سربلندی جامعه الگویی بسیار پیشرو و ان

هل و حقوق بشر، تفکیک مشاغل و تقسیم مندی ایران باستان که بر اساس امپراطوری ساتراپ ها، شاه آرمانی، شهر آرمانی، تسا

 :(Mjtahedzadeh,2009) (Finer,1999:312-315)طبقات بود 
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 معنایی های سازه از نظامی و کند فرار عمل بی کیفی افکار و استبداد از خواهدمی خود بوستان شهر آرمان در چند هر سعدی

 سمت به دهدمی نشان اندرزنامه قالب در را خود که ندیم حکومت کیفی شکل از تواندنمی اما کند رسم اخالقی و مردمی

فکری که (. میالنی)دهد سعدی متفکری است که تقالی گذار فکر ایرانی را به تجدد نشان می. دکن حرکت بروکراتیک و ساختاری

تالش و آبادانی مهرورزانه  خواهد از وجوه عصبیت گرای جنگ آورانه بی عدالت و بی ادب قبیله ای فرار کند و بههر از چندگاهی می

کند و در بپردازد اما باز متن متصلب و ساختار استبدادی غارت گرانه قبایل که علل جغرافیایی و سیاسی دارد آنرا سرکوب می

بریزد که در  ، معشوق، ساغر، پیمانه و یار بگوید و همه امور انسانی را به پای تقدیر خداوندیدهد تا باز از میانزوایی عارفانه قرار می

شعر پناه گاه اندیشه (. 4933حافظ،)دایره قسمت اوضاع ما چنین کردند و قرعه کار را با همه ریاکاری به نام ما دیوانگان زدند 

آرامش طلب و زبان تنها سکونت گاه او در این عرصه پر بال بود و این میراث با هزاران خون دل در پرتو میراثی از راستی و آبادانی و 

این نوشتار قصد داشت تا سهم (. 4933:31ذوالفقاریان،)ورزی ادیبانه به صور گوناگون در قالب ادبیات فارسی منتقل شده است خرد

در الگوهای غربی،  اارزشمندی از این میراث درخشان بشری را برای علوم سیاسی بردارد و نشان دهد که عقالنیت سیاسی منحصر

توانیم بسیار انسانی و محتاطانه به این میراث نزدیک شده شده قرار ندارد و ما نیز میمادی، ساختاری و انتقادی شناخته 

 .و با روش های علمی گونه های عقالنیت خردورزانه بخشی از مردم زمین را زنده گردانیم( 143: 4931آشتیانی،)

که حاکی از حاکمیاّت حُکاّام مستبد است،  در روزگاری که حقوق بشر به مفهوم امروزی محلی از اِعراب ندارد و با وجود فضایی

سعدی شیرازی در تمام آثار خویش بازگو کردن ِ مفاهیم بشردوستانه را وجهۀ هماّت قرار داده و کوشیده است تا با کالم نغاز 

یخ شاعری با آوازه تفکاّر نابِ بشر دوستانۀ شیخ اجل در ابیاتِ ذیل که از جناب ش. ِخویش در جهت ارتقای حقوق انسانی گام بردارد

 .ای جهانی ساخته است تصدیق و نیز پایانی است بر گفتار حاضر

 که در آفرینش ز یک گوهاارند  آدم اعضاای یکدیگرند     بنی   

 دگر عضاااوها را نماند قرار چو عضوی به درد آورد روزگار    

 نهند آدماااینشاید که نامت  غمااای                   تو کز محنت دیگران بی

 :منابع

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ، تهرانزرتشت مزدیسنا و حکومت ،(4931)آشتیانی، جالل الدین -4

 .انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب: سعید زارع، قم مترجم جستاری در فلسفه زرتشت ،(4933)بویس، مری -2

 .  م، تهران، فروغ آزادیشناسی ادبیات، چاپ نهجامعه،(4963)اکبرترابی، علی -9

 .ثالث: سید محمد آل مهدی، تهران، مترجم فما و میراث فلسفی مان، (4933)عابد  جابری، محمد -1

، فصلنامه اندیشه دینی "پشتوانه های معنوی و مادی حکومت در نظر سعدی و مقایسه آن با نهج البالغه " ،(4931)جوکار، نجف -3

 .، پاییز46دانشگاه شیراز، پیاپی

 .هنرور: ، تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، تهراندیوان حافظ، (4933)حافظ، خواجه شمس الدین محمد  -6

 .ثالث: ، شهناز ممسی پرست، تهرانمبانی نظری جامعه شناسی معاصر و ریشه های کالسیک آن ،(4933) ریتزر، جرج -3

 .انتشارات نگاه، تهران، جلد هفتم، "تاریخ تحوالت اجتماعی"،(4939)راوندی، مرتضی -3

 .طرح نو: ، تهرانمبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایی ،(4933)رضایی راد، محمد  -3

 31مجله کیهان، شماره  ،فرهنگ مقدمه ای بر اندیشه سیاسی و اجتماعی سعدی،،رجایی -41

 .کده علوم اجتماعی، گروه پژوهشگران پژوهش(سعدی)شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی  

 .سخن: ، تهرانپیشگامان نقد ادبی در ایران ،(4931)دهقان، محمد  -44

ی مقاالت و اشعار به مناسبت بزرگ داشت هشتصدمین سالگرد تولد سعدی، گردآوری کمیسیون  ذکر جمیل سعدی،  مجموعه -42

 .سالمییونسکو، در سه جلد، چاپ چهارم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ا

 .ایرن، جلد سوم -، گردآوری کمیسیون ملی یونسکو(مجموعه مقاالت)ذکر جمیل سعدی  -49

 .4933،، پایان نامه کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در دانشگاه مفید قمپدیدار سیاست در دیوان حافظ ،ذوالفقاریان، فاطمه -41

  .رجبی: تهران ، تصحیح محمد علی فروغی،بوستان ،(4933)سعدی، مصلح الدین-43
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اخالقیات، ترجمه محمد علی امیر معزی و عبدالمحمد روح بخشان، مرکز نشر دانشگاهی و  ،(4933)دوفوشه کور،شارل هنری -46

 .انجمن ایرانشناسی فرانسه

 .مرکز: ، تهرانصادق هدایت و هراس از مرگ ،(4931)صنعتی، محمد  -43

 ..کویر: ، تهرانی در ایرانتاریخ اندیشه سیاس،(4932)طباطبایی، جواد  -43

 .کویر: ، تهرانزوال اندیشه سیاسی در ایران ،(4933)طباطبایی، جواد  -43

پژوهشنامه علوم  ،اندیشه های سیاسی و حکومتی سعدی در بوستان و گلستان ،(4933)ظهیری ناو، بیژن و پاک مهر،عمران -21

 .، تابستان33انسانی، شماره 

 .هرمس: ، تهرانار از جهان اسطوره به فلسفهگذ،(4933)ضیمران، محمد  -24

 .تجدد و تجدد ستیزی در ایران، تهران، نشر آتیه ،(4933) عباس ،میالنی -22

 .نی: ، تهرانمبانی روان کاوی فروید لکان ،(4939)موللی، کرامت -29

 .تهران ،حیح شدهالدین، سعدی شیرازی؛ کلیات سعدی، مطابق نسخۀ تص،شیخ مصلح(4964)محمد علی  ،فروغی - 21

 .نی: ، تهرانقدرت دانش مشروعیت در اسالم ،(4933)فیرحی، داود  -23

 .،نگاه معاصر: ، تهرانفلسفه در البه الی سیاست و در بستر تاریخ -ایران و یونان ،(4933)قادری، حاتم  -26

 .شارات دانشگاه تبریزانت: باقر امیر خانی، تبریز مترجم،، کارنامه شاهان ،(4931)کریستینسن، آرتور  -23

 .امیرکبیر: رشید یاسیمی، تهران مترجم،، ایران در زمان ساسانیان ،(4963)کریستینسن، آرتور  -23

نشر : عباس مخبر، تهران مترجم، ، 2جلد  جهان اسطوره هااسطوره های ایرانی، برگرفته از ، (4933)کریتس، وستاسرخوش  -23
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 .طهوری: ضیاءالدین دهشیری، تهران ،مترجم، ملکوت از ایران مزدایی تا ایران شیعی ارض ،(4939) کربن، هانری -91

 .احمد فردید، موسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران ،مترجم، روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران ،(4932)کربن، هانری -94
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 و مقایسه آن با لیلی و مجنون نظامی ساختار زبان در خسرو و شیرین
 آذر حمیدی تهرانی

 ری زبان و ادبیات فارسی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق و دانشجوی دکتریدانشجوی دکت 

 طیبه صابری

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد 

 چکیده

نظامی، بزرگترین منظومه سرای ادبیات فارسی و استاد مسلم در سرودن داستانهای عاشقانه در قرن ششم، با سرودن پنج منظومه    

اما به حق باید گفت که هیچ یک از مقلدان وی نتوانستند به شهرت و  .دن خمسه های پس از خود را پی ریزی کردبنای سرو

های زبان یکی از نقش. یکی از دالیل این امر را باید در کاربرد زبان وی در سرودن این منظومه ها دانست. عظمت وی دست یابند

های سازی آن است که بر اساس آن مرکز توجه بر روی خود پیام است و گونهشود، نقش برجسته شناسی مطرح میکه در زبان

خسرو و »بر این اساس در مقالۀ حاضر تالش بر این است که مشهورترین اثر نظامی یعنی . شود مختلف کالم ادبی را شامل می

دهد نتیجه این تحلیل نشان می. گیرد ای بین آن و لیلی و مجنون صورتاز لحاظ کارکرد زبان تحلیل شود وسپس مقایسه« شیرین

آلود و گر عشقی هوس نمایان« لیلی و مجنون»زیرا . گر استجلوه« لیلی و مجنون»بیش از « خسرو و شیرین»جنبۀ شعری منظومۀ 

یرانی پرده است و شاعری چون نظامی برای تجسم آن ناچار از کاربرد مجاز به جای حقیقت است و از سویی عیش و نوش دربار ابی

ترین شکل خود را  طلبد  و صور خیال در آن مجال جوالن در هنریتری می در برابر فضای خشک  صحرای عربستان تخیل بیش

 .یابد می

 نظامی، خسرو و شیرین، ساختارگرایی، برجسته سازی: هاکلیدواژه

 مقدمه

یک به یکی از جهات گوینده، مخاطب، مجرای  های شش گانۀ زبان که از سوی یاکوبسن مطرح گردیده است، هر در بین نقش   

وقتی که ». سازد در این میان، نقش ادبی توجه خود را معطوف به نفس پیام می. موضوع، پیام، مجرای ارتباطی و رمز نظر دارد

ه زبان شود، آن موقع است ک کند، یعنی وقتی پیام به خودی خود کانون توجه می ارتباط کالمی، صرفاً به سوی پیام میل می

سازی زبان بر اساس محور همنشینی و جانشینی واژگان به  نقش ادبی زبان با برجسته(. 34: 4963فالر، )« کارکردی شعری دارد

شفیعی کدکنی، : ک.ر) .داند سازی را به دو گروه موسیقایی و زبانی مرتبط می دکتر شفیعی کدکنی این برجسته. آید وجود می

های ثانوی که  ساخت:گوید که مطابق با تقسیم بندی دکتر شفیعی کدکنی است ونه ساخت سخن میبی یرویش از دو گ(. 3: 4931

: 4969بی یرویش، : ک.ر)شود هایی که نسبت به ساخت عادی زبان ایجاد می گیرند و انحراف های عادی زبان قرار می روی ساخت

گرفته است و ما در این مقاله بر  اساس نظر دکتر کورش « یهنجار گریز»و « قاعده افزایی»بندی توسط لیچ نام  این تقسیم(. 413

گروه )کاهی  و قاعده( گروه موسیقایی از دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی و ساختهای ثانوی از نظر بی یرویش)صفوی نام قاعده افزایی 

را بر این دو گونه از ( یدگاه لیچهای زبانی از نگاه بی یرویش و هنجار گریزی از د زبانی از دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی، انحراف

 .گیرد قاعده افزایی مربوط به صورت بیرونی زبان است و قاعده کاهی صورت درونی آن را فرا می.دهیم  سازی قرار می برجسته

ی را شود و چون این عوامل قواعد قافیه و ردیف برجسته می ،زبان با عوامل توازن همچون تکرار، جناس و سجع در کنار وزن       

بیش از آنچه در زبان معیار است بر آن می افزاید، نام قاعده افزایی بر آن نهاده شده است و بر نظم و نثر هر دو حاکم است؛ اما هر 

منظور از نظم مطلق کالمی است دارای وزن و قافیه و گاه )کند  اندازه توجه به آن بیشتر باشد کالم را به نظم مطلق نزدیک تر می

 .(ه به دور از تخیل  باشدبدیع لفظی ک

شود و یک نوع از آن در  آنچه قاعده کاهی نام گرفته عواملی است که با آن از زبان معیار و قواعد حاکم بر آن فاصله گرفته می        

مول این مجاز و برخی از آنچه در بدیع معنوی مطرح است، مش،استعاره، کنایه ،تشبیه. هم نشینی واژه ها در کالم اعمال می شود

 . گونه از قاعده کاهی است
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، پس عواملی که باعث (423: 4933یارمحمدی، : ک.ر)اگر بر آن باشیم که ویژگی زبان ادبی نمادین و مبهم بودن آن است        

، آن را به تر باشد کند و هر چه میزان این عوامل در کالم بیش گردد، تخیل را در آن تقویت می ها در زبان می گیری این ویژگی شکل

 .کاربرد صور خیال یعنی تشبیه، استعاره و کنایه نقش اساسی در ایجاد فضای شاعرانه در زبان به عهده دارد. سازد تر می شعر نزدیک

 :بیان مسأله و پیشینه پژوهش

ر روی پیام است سازی آن است که بر اساس آن مرکز توجه بشود، نقش برجسته شناسی مطرح میهای زبان که در زبانیکی از نقش

تحلیلی نوشته شده است، سعی شده -بر این اساس در این مقاله که به روش توصیفی. شود های مختلف کالم ادبی میو شامل گونه

ای بین آن و لیلی و مجنون از لحاظ کارکرد زبان تحلیل شود وسپس مقایسه« خسرو و شیرین»تا مشهورترین اثر نظامی یعنی 

 .صورت گیرد

اش و هم چنین شگردهای شاعری او نوشته شده ها و پایان نامه های بسیاری در زمینه نظامی و زبان ویژهها، مقالهنون کتابتا ک    

اشاره کرد که  4931کنگره بین المللی بزرگداشت نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی در سال توان به ها میاز جمله آن. است

و هم چنین سمینار نظامی گنجوی که یه همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران  مجموعه مقاالت آن به چاپ رسیده 

ای به چاپ صفحه 422ای برگزار شده و مجموعه مقاالت آن در مجموعه 4933در دانشگاه اسالمی تاشکند ازبکستان در سال 

 . رسیده است

ها محمد جاوید صباغیان است که در از جمله آن. اندان نظانی پرداختهها مقاالتی نیز هستند که به طور خاص به زبعالوه بر این   

ای را با عنوان تصاویر خیال در خسرو و شیرین نظامی به چاپ رسانده که در آن به در مجله جستارهای ادبی مقاله 4963سال 

پرداخته .. .شخیص و اغراق و مبالغه وهای او از عاشق و معشوق، مظاهر طبیعت، و در نهایت بعضی صور خیال مانند تتصویرسازی

را منتشر کرده که شعر نظامی را از « ای از زبان نظامیزبانه»ای با عنوان مقاله 4932هم چنین  حیدر علی دهمرده در سال . است

 .لحاظ واژگان و ترکیب سازی و به کار بردن فرهنگ عامه در اشعار و اوصاف مورد تحلیل و بررسی قرار داده است

در هیچ کدام از کتب و مقاالت دیده شده بدین صورت ساختار زبان این دو اثر به طور زبان شناسانه مورد بررسی و تحلیل قرار     

یکی دیگر از وجوه ممیزه این مقاله جمع آوری آماری در خصوص متغیرهای زبان شناسی است که به صورت جداولی . اندنگرفته

 .اندبرای بررسی بهتر ارائه شده

 منطق زبان نظامی در خسرو و شیرین
زبان نظامی اگر چه صورت و معنا را در آغوش هم پرورده است، اما این نکته در مورد آن قابل کتمان نیست که توجه خواننده      

ت که گاه این نکته به حدی اس. در نگاه اول معطوف به صورت است و زمان زیادی نیاز است که با معنی همگام با صورت انس بگیرد

بدین . دانند زبان شناسان علت این امر را غلبۀ نقش ادبی زبان بر دیگر نقشهای آن می. گذر از لفظ به معنی  بسیار دشوار است

 .کند معنی که شاعر توجه خود را بیش از آنکه به معنی قابل انتقال پیام معطوف کند، صرف نفس پیام می
در درجۀ اول در پی خلق منظومه ای متفاوت و بی نظیر است که هیچ کس را یارای « خسرو و شیرین»نظامی در سرایش        

های داستان که نظامی خالق آن است در محبوبیت  گشایی ها و گره توان منکر این امر گردید که حوادث و گره نمی. سرودن آن نباشد

سی زیباتر از بافتۀ دست نظامی، بر اندام این عروس پوشانده این اثر نقش مهمی را ایفا می کند؛ اما از سویی باید پذیرفت که هیچ لبا

های آن در طول تاریخ ادبیات فارسی، چه از لحاظ صورت و چه از لحاظ  نظامی با نظیره« خسرو و شیرین»با مقایسۀ . نشده است

تال بخشیده و کدام یک از انواع سازی در زبان نظامی چگونه سخن وی را اع اکنون باید دید برجسته. این ادعا ثابت می شود ،معنی

 .سازی در آن نمود بیشتری دارد برجسته

 سازی در خسرو و شیرین نظامیبرجسته

 قاعده افزایی

شود که صورت سخن و لفظ آن را از زبان معیار  همانگونه که در مقدمه اشاره شد، قاعده افزایی به مجموع عواملی گفته می    

های تکرار کالمی نامید که در سطح آوایی، واژگانی و نحوی  توان گونه این عوامل را در مجموع می. کند برجسته و آن را منظوم می

وزن، قافیه و ردیف که در علم عروض و قافیه به آن پرداخته (. 461: 4939صفوی، : ک.ر)شود باعث ایجاد توازن و نظم کالم می
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رود، هر یک به  های  لفظی که در علم بدیع از آن سخن می گر از گونهشود و نیز تکرار، جناس، سجع، موازنه، ترصیع و برخی دی می

شود و به  تر می تر باشد سخن به نظم نزدیک هر چه توجه به این عوامل در کالم بیش. ای در این توازن در سخن سهیم است گونه

هایی از  مچون الفیه ابن مالک و بخشسخنی که دارای وزن و قافیه و احیاناً ردیف  و به دور از تخیل باشد ه)این خاطر نظم 

های توازن مثل سجع وتکرار استفاده شده  کالمی که دارای وزن و قافیه نیست، اما در آن از گونه)، نثر منظوم (شاهنامۀ فردوسی

لیات سخن منظومی که صور خیال در آن راه داشته باشد چون غز)و شعر منظوم  (باشد چون مناجات نامۀ خواجه عبداهلل انصاری

 .های سخنی است که به وسیلۀ قاعده افزایی برجسته شده باشد همگی از گونه( حافظ

 «خسرو و شیرین»گونه های قاعده افزایی در 

 وزن و قافیه

از آنجا . گردد و مشخصۀ اصلی نظم است های قاعده افزایی دو عنصر وزن و قافیه باعث ایجاد توازن آوایی در کالم می از میان گونه    

به عنوان مثنوی شناخته شده است، پرداختن به وزن و قافیه در آن ضروری نیست و بنابراین در مقالۀ حاضر « خسرو و شیرین» که

 . شود شود که باعث تقویت نظم و توازن صوری کالم می می به مواردی توجه 

 تکرار

سطح واج، واژه، گروه، و جمله چه به صورت کامل و  سازی کالم در تکرار در زبان شناسی به عنوان یکی از عوامل مهم  برجسته    

شود، در  به همین جهت آنچه در علم بدیع با عنوان تکرار و جناس تام نام برده می. کند چه به صورت ناقص نمود پیدا می

رصیع، تر، موازنه و ت های دیگر جناس، سجع و در سطحی وسیع شناسی مشمول همگونی کامل در سطح واژه است و گونه زبان

شناسی مطرح  که در زبان« خسرو و شیرین»های تکرار در  در مقالۀ حاضر برای بررسی گونه. دهد همگونی ناقص  را تشکیل می

های مختلف هر یک را جداگانه مورد نظر قرار  گیریم؛ بدین معنی که جناس،  سجع و گونه های علم بدیع کمک می است، از سر فصل

 .ایم واج، واژه، گروه و جمله را نیز در بخشی مجزا آورده داده و انواع دیگر تکرار در
تکرار ». یکی از مباحث مهم علم بدیع که نقش بسیاری در آهنگ کالم به عهده دارد، تکرار به اشکال گوناگون آن است: تکرار       

از این میان تکرار در سطح واج و واژه  (.33: 4934شمیسا، )«شود های مختلف در واج، هجا، واژه، عبارت یا جمله ایجاد می به گونه

هایی برای موارد اخیر صرف نظر  شود و لهذا از آوردن نمونه فراوان است؛ اما جز مواردی نادر، تکرار در هجا، عبارت و جمله دیده نمی

 .شود می

 (واج آرایی)تکرار در سطح واج        

 « ش»تکرار واج        

 نه چون شبدیز شبرنگی شنیدم   تر ز شیرین خلق دیدم   نه شیرین

 (449: 4931نظامی، ) 

 تر از مرغ شب آویز  نهاده نام آن شبرنگ شبدیز     بر او عاشق

 (همان)

 تر از نوش  وزان شیرین سخن شیرین مدهوش     همی خورد آن سخنها خوش

 (422: همان)

 «س»تکرار واج        

 شد شست در شست  ملک سرمست و ساقی باده در دست     نوای چنگ می

 (496: همان)                                                                               

 «غ»تکرار واج        

 وزین غوری غالمی نیز چون قند     ز غوره کرد غارت خوشه ای چند 

 (413: همان)                                                                           

 :تکرار در سطح واژه       

 گفت  می مویسفت     به باریکی سخن چون  می مویچو از باریک بینی    
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 (416: همان)                                                                             

 عللدر  لعلبینی  لعلرخش هم      لعلو کمر  لعلو قبا  لعلکله 

 (422: همان)                                                                            

 شیرینو نامش نیز  شیرینلبش      نسرینو بویش نیز  نسرینرخش 

 (همان)                                                                                  

 سازم  کارو پس با   کارار سازم     ببینم  با خ گهیبا گل  گهی

 (441: همان)                                                                          

 :زیباترین تکرار زمانی است که واژه یک بار در معنی حقیقی و بار دیگر در معانی مجازی و کنایی به کار رود       

 ه     ز کافورش جهان کافور خوردهز مشک آرایش کافور کرد

 (426: همان)

که کنایه از بی نصیب ماندن است در معنی « کافور خوردن»در مصراع اول استعاره از بدن سپید است و در ترکیب « کافور»       

 . حقیقی یعنی ماده ای است که میل جنسی را کم می کند

 یا نهادهنقاب از گوش گوهر کش گشاده     چو گوهر گوش بر در

 (443: همان)

، در معنی کنایی عبارت مورد نظر قرار می «گوش بر دریا نهادن»در مصراع اول به تنهایی و در مصراع دوم در عبارت « گوش»       

 .گیرد

اشته های گوناگون و منظمی از کلمات وجود د ترین آهنگ به وسیلۀ تکرار کلمه زمانی است که در یک بیت تکرار و نیز بیش       

 :های سبک سخن نظامی در این است باشد و یکی از مشخصه

 گذارد شمارد     جهان خوش خوش به بازی می نفس یک یک به شادی می

 (444: همان) 

 «خوش»و سپس تکرار واژة « یک»تکرار واژة        

 قبا در بسته بر شکل غالمان      همی شد ده به ده سامان به سامان

 (423: همان) 

 «سامان»و سپس تکرار واژة « ده»تکرار واژة        

 :ای از تکرار واژه با نام تکریر در بدیع مطرح گردیده و آن تکرار یک واژه پشت سر هم است گونه       

 راند همی خبر پرسان خبر پرسانماند      جنیبت را به یک منزل نمی

 (همان) 

 موده  رایششده در زیر پایش     فلک را جو به جو پی جوجوزمین 

 (416: همان) 

 جناس و سجع

دهد و یک گونه از تکرار در زبان شناسی به  از آنجا که جناس و سجع هر دو نوعی همگونی ناقص در زبان شناسی را تشکیل می   

 .گردد رود، در این مقاله تحت عنوان یک نام بررسی می شمار می

هاست به طوری که  روش تجنیس مبتنی بر نزدیکی هرچه بیشتر واج». دجناس از شباهت ظاهری کلمات به وجود می آی: جناس    

جناس به گونه های تام، مرکب، (. 39: 4934شمیسا، ) «کلمات هم جنس به نظر آیند یا هم جنس بودن آنها به ذهن متبادر شود

 :ای از هر گونه آورده شده است نمونهبه کار رفته است که  « خسرو و شیرین»ناقص یا محرّف، اشتقاق، شبه اشتقاق، زاید و قلب در 

 : جناس تام       

 بیش گیرد آهویی صد آهوگر اندازه ز چشم خویش گیرد      بر 

 (444: 4931نظامی، ) 
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 :جناس مرکب       

 پروا نبینیز نازش سوی کس      پروانه بینیبه شمعش بر بسی 

 (همان)

 جناس ناقص       

 سفت       سخن چندان که می دانست می گفتهمی  دُرگونه گونه  دَراز این 

 (422: همان)   

 جناس اشتقاق       

 کار اقبال دارد اقبالدارد       چو هست  استقبالبه اقبالش دل 

 (424: همان)

 جناس شبه اشتقاق       

 کشیدند مینای میناگون چمیدند       فلک را رشته در مینودر آن 

 (443: همان)

 جناس زاید       

 تابان و چون خورشید تازان مهآن دلنوازان       چون  مهدروان کردند 

 (429: همان)

 جناس قلب       

 چون بود چون تبرزین بتر زینم نمدزینم نگردد خشک ا زاین خون    

 (491: همان) 

سجع و انواع آن در کتب بدیع  آنچه امروزه در تعریف.رودسجع یکی از ابزارهای ایجاد موسیقی در کالم به شمار می: سجع       

فارسی پذیرفته شده، متأثر از حدائق السحر وطواط است که سجع را عبارت از تشابه دو یا چند واژه در وزن، حرف روی و یا هر دو 

زن انواع سجع متوازی، مطرف و متوا(  43: 4962وطواط،. رک.)می داند که به ترتیب انواع متوازن، مطرف و متوازی حاصل می شود

 :به کار رفته است« خسرو و شیرین»در 

 : سجع متوازی       

 یک روز شادان       به صحرا رفت خسرو بامدادان فضارا ا ز قضا

 (413: 4931نظامی، )

 :سجع متوازن       

 ت افکند       ندانم بر کدامین خارت افکندباراز  بادگلی بودی که 

 (421: همان)

 :سجع مطرف       

 همان باز آمدی بر دست او باز       بازآن  پروازورد از چو حسرت خ

 (423: همان)

از طرفی تقابل سجع در دو مصراع به وفور به چشم می خورد، زیرا این گونه کاربرد سجع به لحاظ طرب انگیز بودن مضمون،   

نوش موازنه و ترصیع بیش از موارد دیگر کند؛ به ویژه آنکه در توصیف طبیعت و مجالس عیش و  تر می تر و شاد آهنگ کالم را بیش

ذکر این نکته ضروری است که نظامی از این شیوه برای القای مفهوم شادی و هم سو کردن هر چه بیشتر لفظ با . شود دیده می

تر، از موازنه  شگیرد و از این رو طبیعی است که گرفتار لفظ نماند و خود را ملزم به استفاده از ترصیع نسازد؛ بلکه بی معنی بهره می

 . در این راه استفاده کند

 : ترصیع       

 گهی بر خرمن مه مشک پوشند     گهی در خرمن مه باده نوشند



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

885 
 

 (442: همان) 

 :موازنه       

 می آوردند و در می دل نشاندند     گل آوردند و بر گل می فشاندند

 (446: همان) 

 گفت با بلبل سرودی ها درودی     گه آن می داد بر گل گه این می

 (همان) 

 چو رعد تند باشد در غزیدن     چو باد تیز باشد در وزیدن

 (429: همان)

 توازن نحوی

توازن نحوی حاصل هماهنگی دو یا چند واژه از وجوه مختلف در سطح عبارت و کالم است و گونه های مختلف را شامل می     

ها در دو عبارت و یا دو جمله است و در این مقاله تنها به این مورد از توازن نحوی  ژهتقابل نحوی وا ،ای از این نوع توازن گونه. شود

لف و نشر، تقسیم، اعداد، تنسیق الصفات و  ،های دیگر آن همچون همنشین سازی کلمات شامل تتابع اضافات پرداخته شده و گونه

مورد « خسرو و شیرین»ن بسیار پایین و نزدیک به صفر در به دلیل میزا ،نیز جانشین سازی شامل طرد و عکس و قلب در علم بدیع

صفوی، : ک.ر)آرایش عناصر دستوری در مرتبۀ واژگان موجب ایجاد نظم میان واژه ها در سطح کالم می شود. توجه قرار نگرفته است

4939 :223). 
 

 لبیّ و صد نمک، چشمیّ و صد ناز     به رسم کهبدان دردادش آواز

 (443: همان)

 . در مصراع اول دو جمله به کار رفته که اجزای هر جمله مقابل نظیر خود در جملۀ دیگر قرار گرفته است       

 بساطی سبز چون جان خردمند     هوایی معتدل چون مهر فرزند

 (443: همان) 

با نظیر خود در مصراع دوم دارای هر یک از اجزای جمله در مصراع اول یعنی مسندالیه، حرف اضافه، متمم و مضاف الیه دقیقاً        

 .یک جایگاه و آرایش در جمله است

البته گاه این گونه توازن آرایۀ ترصیع و موازنه را نیز در درون خود می پرورد که در مقالۀ حاضر در قسمت سجع به آن        

 .پرداخته شده است

  قاعده کاهی

شود که کالم را نه در لفظ و صورت که در معنا  ایی از کاربرد زبان گفته میه به گونه« قاعده کاهی»در مقابل قاعده افزایی،     

کند؛ اما تأکید زبان بر خود پیام است و همانگونه که در مقدمه به آن اشاره شد،  های کالمی هم نوع خود متمایز می نسبت به گونه

سازد و  به  این نوع از کاربرد زبان سخن را شاعرانه می .کنند از آن یاد می« هنجارگریزی»یاکوبسن و دیگر زبان شناسان با عنوان 

چون )، شعر منثور (همچون اشعار سهراب سپهری و نیما یوشیج)بنابراین شعر . شود سخن به شعر نزدیک می ،میزان توجه به آن

 .ستپیامد این شیوه از کاربرد زبان ا( همچون شعر حافظ و سعدی)و شعر منظوم ( اشعار سپید شاملو و فروغ

های مختلف در بیان و بدیع معنوی طرح شده است، همچون استعاره تشبیه، کنایه، مجاز و ایهام؛  عوامل ایجاد تخیل به گونه       

اما صور خیال یعنی تشبیه، استعاره و کنایه بیشترین نقش را در این زمینه ایفا می کند و به این لحاظ در مقالۀ حاضر به این سه 

 .وارد گوناگون قاعده کاهی پرداخته شده استنمونه از میان م

 «خسرو و شیرین»گونه های قاعده کاهی در 

 تشبیه
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بیان مشارکت دو چیز است در وصفی از اوصاف به توسط الفاظ »تشبیه که از لوازم خیال انگیزی شعر است، به معنی    

دو کس تشبیه خواهد بود به شرط این که به نظر شمیسا ادعای همانندی بین دو چیز یا ( 211: 4932رجایی،)«.مخصوص

در زبان فارسی در صورت وجود ( 99: 4936شمیسا،)«.یعنی با اغراق همراه باشد. مانندگی مبتنی بر کذب یا حداقل دروغ نما باشد»

رکن بدون ادات به،  کالم دارای تشبیه است، حال آنکه در زبان انگلیسی تشبیه بلی ، یعنی تشبیهی که در آن این دو  مشبه و مشبه

به در  در این مقاله بر اساس بالغت فارسی، هرگونه کاربرد مشبه و مشبه. گیرد تشبیه و وجه شبه به کار رفته باشد، استعاره نام می

را به خود اختصاص داده « خسرو و شیرین»سازی در  کالم، تشبیه دانسته شده است که بعد از استعاره بیشترین سهم در برجسته

 :است

 فروزی چو مهتاب جوانی      سیه چشمی چو آب زندگانیشب ا

 (444: 4931نظامی، )

 کشیده قامتی چون نخل سیمین      دو زنگی بر سر نخلش رطب چین

 (همان) 

 :اما میزان آن کم است ،قسمتی از تشبیهات مربوط به تشبیهات بلیغی است که به صورت اضافۀ تشبیهی نمایان شده       

 قاقم روزنهفت از  سمور شبجابی وشق دوز     چو شد دوران سن

 (443: همان)

 .شب در سیاهی به سمور و روز در سپیدی به قاقم تشبیه شده است       

 کشت درود و الله می بنفشه می     دهقان انگشت باغ مشعلهبه 

 (493: همان) 

دود از زمین آتشدان درو : بانی و کشت و زرع می کندرا باغی تصور نموده است که ذغال در آن باغ( مشعله)شاعر آتشدان        

 .کرده جرقه های آتش در آن می کارد

باالترین میزان تشبیه در خسرو و شیرین از نوع تشبیه مضمر است که تشبیه تفضیل را نیز در خود نهفته است، بدین معنی        

این گونه . دهد به ترجیح می مستقیم به این ارتباط مشبه را بر مشبهبه است؛ اما بدون اشارة   که پایۀ سخن بر تشبیه مشبه  به مشبه

 :شود تشبیه در توصیف ظاهری اشخاص دیده می

 ز بس کاورد یاد آن نوش لب را     دهان پر آب شکر شد رطب را

 (444: همان)

 تشبیه لب به رطب و برتری لب معشوق به رطب       

 آب چشم شسته دامنش رانهاده گردن آهو گردنش را           به 

 (همان) 

 برتری زیبایی گردن معشوق بر گردن آهو       

 گر اندازه ز چشم خویش گیرد     بر آهویی صد آهو بیش گیرد

 (همان) 

 برتری چشم معشوق به چشم آهو       

 به یک بوی از ارم صد در گشاده     به دو رخ ماه را دو رخ نهاده

 (424: همان)

 خ نسبت به ماهتفضیل ر       

 سمن کز خواجگی بر گل زدی دوش     غالم آن بناگوش از بن گوش

 (431: همان)

 تفضیل سپیدی بناگوش نسبت به سپیدی سمن       
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ای تشبیه دخالت  هایی که در حکم ادات تشبیه است، در ساخت گونه ها یا واژه از آنجا که کلمات ترکیب یافته از اسم با پسوند       

 : موی در ابیات زیر پیکر و زنجیر رو، پری آید، همچون پری بارات دارای این کلمات نیز در شمار تشبیهات به حساب میدارد، ع

 وار وزان جا چون پری شد ناپدیدار     رسیدند آن پریرویان پری

 (443: همان)

 وش پری پیکر چو دید آن سبزة خوش     به می بنشست با جمعی پری

 (443: همان) 

 جیر موی از گفتن اوی     بر آشفت ای خوشا آشفتن اویبت زن

 (421: همان)

 :شود که بدیع و اغلب با صنعت استخدام همراه است اما در کنار انواع تشبیهات کلیشه ای، تشبیهاتی دیده می       

 بگفت این و دگر ره بر سر خاک   چو سایه سر نهاد آن گوهر پاک

 (413: همان) 

پهن شدن آن بر سطح زمین است و برای « سایه»تشبیه شده است؛ اما سر نهادن برای « سایه»سر نهادن به در « خسرو»       

 .گذاشتن قسمتی از سر بر خاک« خسرو»

 چرا چون گل زنی در پوست خنده    سخن باید چو شکر پوست کنده

 (421: همان)

 .به معنی واضح و آشکار بودن« سخن»برای به معنی مقشر بودن آن است و « شکر»پوست کنده بودن برای        

 به حکم آنکه بس شوریده کارم     چو زلف خود دلی شوریده دارم

 (همان)

 .به معنی نگرانی است« دل»به معنی آشفته و درهم بودن آن و برای « شوریده بودن برای زلف       

 چو یاره دست بوسی رایش افتاد     چو خلخال زر اندر پایش افتاد

 (انهم)

آویخته بودن آن در دست است و برای انسان لب نهادن بر دست دیگری به نشانۀ احترام؛ همچنین « یاره»دست بوسی برای        

 .بسته بودن آن به پا و در مورد انسان به معنی التماس و البه است« خلخال»در پا افتادن 

چه به صورت استعاره مهارتی وافر دارد و گاه چندین بیت را از گذر از سویی نظامی در کاربرد تمثیل چه به صورت تشبیه و        

مواردی که نظامی مطلب را صریح بیان کرده سپس به ذکر تمثیل . تمثیل،  به بیان یک نکتۀ تعلیمی یا حکمی اختصاص می دهد

راه تمثیل و در پرده به خواننده  برای آن می پردازد، به دلیل ذکر مشبه در شمار تشبیه آورده شده و آنجا که مطلب خود را از

 :شود در اینجا به نمونه هایی از تشبیه تمثیل اشاره می. انتقال می دهد، از انواع استعاره به حساب آمده است

 چو تو گرمی کنی نیکو نباشد     گلی کو گرم شد خوشبو نباشد

 (462: همان) 

 . قالب اسلوب معادله، در مصراع مقابل مصداق یافته و موجه گشته است مطلب بیان شده در مصراع اول با تشبیهی مرکب و در       

 مه و خورشید را بر فرش خاکی      ز جمعیت رسد این تابناکی

 نیم مجموع دل رنجور از آنم    پراکنده دلم بی نور از آنم        

 ستاره نیز هم ریحان باغند     پراکندند از آن ناقص چراغند

 ن ندارد پرتو شمع     که این نور پراکنده است و آن جمعشراره زا        

 (463: همان)

شاعر در جمالت متعدد با آوردن نمونه هایی در طبیعت به توجیه این نکته پرداخت که بی نوری و رنجوری درونی اش به        

 .ه استبه هایی برای این نکت در حکم مشبه 1و 9، 4دلیل پراکندگی و آشفتگی دل است و ابیات 

 استعاره
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برجسته ترین صنعت زبانی در خسرو و شیرین نظامی، استعاره است که بیشترین سهم را در نقش ادبی زبان نظامی در این     

ای در معنای مجازی آن به عبارت دیگر استعمال واژه. استعاره تشبیهی است که یکی از دو سوی آن ذکر نشود. کند منظومه ایفا می

این تعریف تنها یک نوع از استعاره در ( 69: 4931تجلیل،)«.مانندی و پیوند مشابهتی که با معنی حقیقی دارداست به واسطه ه

آید، زیرا ذهن خواننده را به  ترین نوع صور خیال به حساب می گیرد که همان استعارة مصرحه است و هنری بالغت فارسی را دربر می

رود، مقصود این نوع استعاره  ت فارسی نیز هر گاه واژة استعاره به تنهایی به کار میدر ادبیا. دارد جستجو برای کشف مشبه وامی

 .است

به همین دلیل تعریف استعاره . به را همراه مشبه در خود دارد نوع دیگر استعاره، استعارة مکنیه یا تخییلیه است که لوازم مشبه     

در (. 433: 4936شمیسا، )«ه از آن فقط یکی از طرفین به جا مانده باشدتشبیهی است ک»: دهند را وسعت داده اینگونه ارائه می

در این مقاله هر دو نوع استعاره در بررسی . است« مکنیه»به  و در صورت وجود مشبه با لوازم مشبه« مصرحه»به  صورت وجود مشبه

بیشتر در توصیف شب و روز، « ینخسرو و شیر»استعاره مصرحه در . مورد نظر است« خسرو و شیرین»های  میزان استعاره

هایی کاربرد دارد که لفافه گویی  پرورد و نیز در بیان صحنه خصوصیات ظاهری عاشق و معشوق که اغراق بیشتری را در خود می

 :ویژگی ذاتی آن است و بیان صریح، دون از شأن گوینده است
 چو برزد بامدادان بور گلرنگ      غبار آتشین از نعل بر سنگ

 ( 446: 4931می، نظا)

 .بور گلرنگ استعاره از خورشید و غبار آتشین استعاره از پرتوهای آفتاب است       

 شباهنگام کاین عنقای فرتوت     شکم پر کرد  از این یکدانه یاقوت

 (443: همان)

 .عنقای فرتوت استعاره از ماه و یکدانه یاقوت استعاره از خورشید است       

 رخ جهانگرد      فرو شد تا برآمد یک گل زردهزاران نرگس از چ

 (423: همان)

 .نرگس استعاره از ستاره و گل زرد استعاره از خورشید است       

 ز ماهش صد قصب را رخنه یابی     چو ماهش رخنه ای بر کس نیابی

 (444: همان) 

 .ماه در مصراع اول استعاره از چهره است       

های  ویژه در خصوصیات افراد غالباً کلیشه ای است، نظیر سرو، لعل، نرگس، کمند و گل؛ اما گاه نیز استعاره ها به این استعاره       

 :خورد بدیع به چشم می

 هنوزش پرّ یغلق در عقاب است     هنوزش برگ نیلوفر در آب است

 هنوزش آفتاب از ابر پاک است     ز ابر و آفتاب او را چه باک است

 (424: همان)

در بیت اول پر یغلق و برگ نیلوفر استعاره از محاسن صورت و در بیت دوم آفتاب و ابر به ترتیب استعاره از صورت و محاسن        

 .صورت است

به، مطلب مورد نظر و مربوط به  در مبحث تشبیه، به تشبیه تمثیل اشاره شد که در آن عالوه بر ذکر تمثیل به عنوان مشبه       

شود که در آن مشبه حذف شده و شاعر  هایی از استعارة تمثیلیه اشاره می در اینجا به نمونه. شود عنوان مشبه ذکر میتمثیل نیز به 

 :کند و میزان آن بیش از تشبیه تمثیل است در پس تمثیل، مطلب خود را ادا می

 زالل آب چندانی بود خوش      کزو بتوان نشاند آشوب آتش                      

 چو آب از سر گذشت آید زیانی     و گر خود باشد آب زندگانی                               

 (464: همان)
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تمثیل آورده شده به طور ضمنی، بیان کنندة این مطلب است که هرچیز در حد تعادل آن مفید است و چون از آن فراتر رفت،        

 .مایۀ زیان می گردد

 نور     نخست انگور وانگه آب انگورزبان آنگه سخن، چشم آنگهی 

 (469: همان)               

 .شاعر از راه مثال های بیت به این نکته رهنمون می شود که برای دستیابی به هر چیز نخست وسایل آن را باید مهیا نمود       

 نمی شد موش در سوراخ کژدم     به یاری جایروبی بست بر دم

 زند چون گشت بیمار یدار     به سرخی میسیاهک بود زنگی خود به د

 ( 463: همان)        

 .دو تمثیل آورده شده در دو بیت بیانگر وضعیت بدی در پس بدی است       

 کنایه

نوعی تشخص دادن به زبان »کنایه. ترین ترفندهای زیبایی آفرینی در کالم استهای علم بیان و از برجستهکنایه یکی از شاخه   

به طوری . بسیاری از علمای بالغت معتقدند که کنایه سخنی است دارای دومعنی قریب و بعید( 22: 4933شفیعی کدکنی،)« .است

پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی . که این دو معنی الزم و ملزوم یکدیگر باشند

کمتر از تشبیه « خسرو و شیرین»کنایه در ( 31: 4933زرین کوب،. و رک 233: 4963همایی،)« .نزدیک بهمعنی دور منتقل گردد

دلیل آن را باید در خاصیت زبانی کنایه جست که عنصر خیال را نسبت به دو صنعت دیگر کمتر در خود . و استعاره نمود دارد

های به کار  محاوره است؛ اما به هر روی میزان کنایه پرورد و اساساً کنایه بر خالف تشبیه و استعاره مرز مشترک زبان ادبی و زبان می

 :نیز قابل مالحظه است« خسرو و شیرین»رفته در 
 ز بهر جان درازیش از جهان شاه      ز هر دستی درازی کرد کوتاه

 (416: 4934نظامی، ) 

 .کنایه از کنار گذاشتن ظلم است« کوتاه کردن دست»       

 اب     چو نیلوفر سپر  افکند بر آبچو عاجز گشت از این خاک جگر ت

 (همان)

 .کنایه از تسلیم شدن است« سپر بر آب افکندن»       

 چون من نقش قلم را درکشم رنگ    کشد مانی قلم در نقش ارژنگ

 (449: همان)

 .کنایه از مردود دانستن است« قلم کشیدن»       

 دد عمر کوتاهمبادا هیچ کس را چشم بر راه         کز او رخ زرد گر

 (496: همان)

 .کنایه از شرمندگی است« رخ زرد گشتن»کنایه از منتظر و « چشم بر راه»       

های به  شود؛ اما برخی کنایه کنایه گاه ساختۀ ذهن شاعر است و پس از آن در کالم دیگر شاعران و نیز در زبان مردم رایج می       

ها در زبان  تشخیص این گونه از کنایه. است که در عصر شاعر در زبان محاوره کاربرد دارد های مردمی کار رفته در زبان شاعر کنایه

زند تا در  توان حدس زد که نظامی در توصیفات خود بیشتر به ابداع دست می نظامی به دلیل بعد زمانی چندان آسان نیست؛ اما می

آیند، الزم است زبان محاوره نیز در کنار زبان ادبی به  سخن می ها خود به های داستان؛ زیرا آنجا که شخصیت های شخصیت مکالمه

هایی دیده  کنایه« خسرو و شیرین»به هر روی در . های مردمی است های عرضۀ آن، استفاده از کنایه عرضه درآید و یکی از راه

 : های افراد به کار رفته است لمهها در مکا شود که در زبان محاورة امروز رواج دارد و همانگونه که گفته شد، این کنایه می

 مشو در خون من چون شیر خندان     بوی شیر آید ز دندان هنوزم

 (413: همان) 

 کشیدم پشم بر خیل و سپاهش      نیست پشمی در کالهشچو ما را 
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 (433: همان) 

 برخیزمت یا می نشینیفراقش گر کند گستاخ بینی     بگو 

 (433: همان)

 پیش از نان نیفتی در تنورشید نورش     که چنان زی با رخ خورش

 (416: همان) 

 تحلیل و بررسی

 :با بررسی  یک سوم از کل منظومه نتایج زیر به دست آمد       

 

 میزان کاربرد در خسرو و شیرین  نوع برجسته سازی                         

 %33/31 قاعده کاهی 

 %41/23 قاعده افزایی

 

 

 

 میزان کاربرد  کاهیانواع قاعده 

 %13 استعاره

 %12 تشبیه 

 %41 کنایه

 

 

 میزان کاربرد  انوع قاعده افزایی

 %39 تکرار

 %42 سجع و جناس

 %3 توازن نحوی
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تر  از طرفی کاربرد هنری. سه برابر قاعده افزایی است  تقریباً« خسرو و شیرین»شود میزان قاعده کاهی در  چنانکه مالحظه می       

بیش از تشبیه نمود دارد و نیز کنایه که تخیل در آن نسبت به تشبیه و استعاره محدود است، بسیار  ،تشبیه،یعنی عنصر استعاره

 .تر از این دو مقوله به کار رفته است کم

با این . کند تر می کهر چه میزان قاعده افزایی در کالم بیشتر باشد آن را به شعر نزدی ،با توجه به آنچه در مقدمه گفته شد       

تر در پی دستیابی به کالم شاعرانه است تا سخن منظومی که داستانی را در قالب خود  بیش«  خسرو و شیرین»توصیف نظامی در 

 .بگنجاند و برای خواننده تعریف کند

 « لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»مقایسة زبان نظامی در 
مقایسه ای کوتاه بین این دو منظومه « لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ۀ نظامی یعنیبا توجه به شهرت دو منظومۀ عاشقان    

میزان « خسرو و شیرین»همانند « لیلی و مجنون»اگر چه در . بیش از پیش یاری می کند« خسرو و شیرین»ما را در شناخت زبان 

نیز به میزان قابل « لیلی و مجنون»در ( ه، تشبیه، کنایهاستعار)تر از قاعده کاهی است، اما قاعده کاهی  قاعده افزایی بسیار کم

است و از « لیلی و مجنون»بسیار بارزتر از « خسرو و شیرین»با این توصیف، شعر در . است« خسرو و شیرین»تر از  توجهی کم

تر از  تر و شاعرانه خالقانه بیش از نوع استعاره است؛ حال آنکه استعاره« لیلی و مجنون»تشبیه در « خسرو و شیرین»طرفی بر خالف 

 :  دهد نشان می« لیلی و مجنون»های قاعده کاهی را در  جدول زیر میزان کاربرد گونه. تشبیه است

 میزان کاربرد انواع قاعده کاهی

 %91 استعاره

 %31 تشبیه 

 %42 کنایه

استعاره در فن بیان یعنی استعارة مصرحه و استعارة  اما آنچه در زمرة استعاره در هر دو منظومه آورده شده شامل هر دو نوع       

به به جای  همان گونه که پیش از این گفته شد، استعاره در مفهوم واقعی آن به استعارة مصرحه یعنی کاربرد مشبه. مکنیه است

از هنری . مشبه ذکر می شود به به همراه شود و نوع دوم با مسامحه نام استعاره را یافته است که در آن لوازم مشبه مشبه گفته می

 . بودن استعاره در بین صور خیال، این نوع استعاره مراد است

 :گیرینتیجه

است و بنابراین با وجود میزان اندک استعاره « خسرو و شیرین»تر از  میزان استعاره های مکنیه بسیار بیش« لیلی و مجنون»در     

تر است و به همان میزان از هنر آن کاسته   استعارة مصرحه در آن بسیار کم، «خسرو و شیرین»نسبت به « لیلی و مجنون»در 

 .شود می

جلوه « لیلی و مجنون»بیش از « خسرو و شیرین»توان گفت که جنبۀ شعری منظومۀ  بنابر آنچه گفته شد، به جرأت می       

گر عشق  که نمایان« لیلی و مجنون»بر خالف  «خسرو وشیرین». کند، هر چند علت این امر را  باید در ماهیت دو اثر جست می

کند و شاعری چون نظامی برای تجسم آن ناچار از کاربرد مجاز به جای  عذری است، عشقی هوس آلود و بی پرده را ترسیم می

تری طلب می کند و صور  حقیقت است؛و از طرفی عیش و نوش دربار ایرانی در برابر فضای خشک  صحرای عربستان تخیل بیش

کند و آن را شکل  اما همین علت زبان را از نظم به شعر نزدیک می. یابد ترین شکل خود را می  خیال در آن مجال جوالن در هنری

 .دهد می

 :منابع
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 توان ذهنی کان کمهای فارسی کودبررسی صنایع بدیعی در برخی کتاب
 حسن حیدری 

 دانشگاه اراک  یات فارسیدانشیار زبان و ادب

 یا رسولی رؤ

 زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناس

 چکیده 

های فردی این گروه از توجه به تفاوت. های فارسی کودکان استثنایی بررسی شده استهای ادبی برخی کتابدر این پژوهش جنبه

. ها نگریسته شده استشناسی بدان م روانزبان آموزان ضرورتی است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر از منظر عل

ها به ها برای آنکنند و برخی دیگر از آرایههای ادبی را این زبان آموزان زودتر درک میدهد برخی از آرایهاین جستار نشان می

بیه محسوس به هایی از قبیل تشبنابر این بهتر است م لفین منابع درسی بیشتر از آرایه. سهولت قابل ادراک و احساس نیست

از این حیث تحقیق در این . گراگرا باشد نه استعارهمحسوس استفاده کنند و به همین منظور اشعاری را انتخاب نمایند که تشبیه

 .های بدیعی استتمرکز این جستار بر بررسی آرایه. کاربردی نیز داردۀ منابع جنب

 .دیعفارسی، بالغت، ب کودکان استثنایی، کتاب :هاواژهکلید

 مقدمه

ای و ششم، چهارم و پنجم ابتدایی با نیازهای های فارسی اول پیش حرفههای بدیعی در کتابدر این فصل به تحلیلی بر آرایه

در ادامه خواهیم . استپرداخته شده... ایجاد لذت و ،ها به میزان تاثیرگذاری، قدرت علمیایم و ضمن بررسی این آرایهویژه پرداخته

هدف از این پژوهش . استاین ترفندها دراشعار و متون و ظرافت آنها و میزان تاثیرگذاری در ذهن مخاطب مفید بودهگفت چه قدر

تری دارند و کودکان استثنایی با استفاده از های بدیعی بسامد بیشتری دارند و کدام یک بسامد کماین است که کدام یک از آرایه

 .  دهندها عالقه نشان میگیرند یا بدانبا سهولت بیشتری فرا می های بدیع مطالب راکدام یک از آرایه

پذیر از عهدة گروه آموزش.پناهگاهی( پذیر، جتربیت (پذیر، بآموزش( الف: شوندکودکان عقب ماندة ذهنی شامل سه گروه می

این گروه قادر به فراگیری علوم پایه  آیندی متناسب در حدی معین برمیافراگیری خواندن، نوشتن، حساب کردن و فراگیری حرفه

این .  است 31تا 31ما در این پژوهش منظورمان از کودک عقب ماندة ذهنی، همان کودک آموزش پذیر با بهرة هوشی . است

که های های کودکان عقب ماندة ذهنی براساس ویژگیهای ادبی موجود در کتابپردازد که چه اندازه آرایهپژوهش به این مسئله می

 . کند، به کار برده شده استها را از کودکان همسن عادی متمایز میآن

بدیع، بیان، معانی و دانش : اندهشود به سه قسم تقسیم کردهای بالغی را که منجر به ادبی نمودن متون میدر علم بالغت دانش

ها هایی چون انواع جناسهای موسیقایی و آرایهی جنبهبدیع لفظی شامل بررس. اندبدیع را نیز به دو قسم بدیع لفظی و معنوی آورده

در . شودمطرح می.. هایی چون ایهام و ایهام تناسب و انواع تضادها ودر بدیع معنوی آرایه. ها، و مانند آنهاستو بحث تکرار، سجع

هایی چون ذکر و حذف انی بحثشود و در دانش معدانش بیان عمدتاً به چهار بحث تشبیه، استعاره، مجازو کنایه پرداخته می

 . شودمسندالیه معرفه و نکره بودن آن و مباحثی چون ایجاز و اطناب و مساوات پرداخته می

آموزان یاری بدهدکه های درسی مخصوص این دانشتواند ما را در تدوین و تالیف کتابها میهای ادبی این کتاببررسی جنبه

 .بدیع در این کتب پرداخته ایمدر این پژوهش ما تنها به بررسی علم 

 کودکان استثنایی

با ( Educable Mental Retardates (E.M.R))آموزش پذیر : شوندکودکان عقب ماندة ذهنی به چند دسته تقسیم می

و پناهگاهی  31تا 23با بهرة هوشی بین ( T.M.R(Trainable Mental Retardates)تربیت پذیر  31تا 31بهرة هوشی 

(Custodial =Idiot ) (.421: 4963.پاکزاد: رک. )کمتر است 23که بهرة هوشی آنان از 

 های کودکان استثناییویژگی(4
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. های ذهنی، روانشناختی، جسمی  یا اجتماعی دارندهای درون فردی در زمینهکودکان استثنایی نسبت به کودکان عادی تفاوت

هایی های رشدی خفیف و متوسط دارند تا حدی براساس ویژگیا ناتوانیبرنامه ریزی ویژه برای کودکانی که عقب ماندگی ذهنی ی

های بین این دو گروه کودک از نظر سطح رشد هوشی، تفاوت. گیردکنند انجام میها را از کودکان همسن عادی متمایز میکه آن

کودکان عقب ماندة ذهنی . بان و رشد هیجانیبارزی وجود دارد مثل توانایی در پردازش اطالعات، توانایی در یادگیری، استفاده از ز

توانایی او در یادگیری مطالب ضعیف است واگر مطلبی را یادبگیرند نسبت به . توانند مانند کودک عادی اطالعات را پردازش کندنمی

 . عادی متفاوت استکنند با کودک زبان کودکان کم توان ذهنی و جمالتی که استفاده می. کنندتر فراموش میکودکان عادی سریع

  عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر( 2

  :تواندپذیر کودکی است که میعقب ماندة ذهنی آموزش

 .به خوبی فرا گیرد( حساب کردن ،خواندن، نوشتن)مواد درسی و دانش نظری را در حد پایه  (الف

 .و خودیار باشد در سازش با محیط اجتماعی، خودکفایی، انجام کارهای شخصی و اجتماعی، مستقل( ب

. محمودپاکزاد). و تشکیل خانواده موفق گرددای ساده، پیشینه و شغلی مناسب و گذران زندگی عادی و سالم در کسب حرفه( ج

4963 :412  ) 

 بالغت و فصاحت 

را به  فصاحت و بالغت در ادبیات یعنی قوة تاثیر بر روی سخن این تاثیر یعنی گوینده سخن را طوری بیان کند که مخاطب

 . و احساسات مخاطب را درگیر کند. کاری برانگیزاند یا از کاری باز دارد

اما در اصطالح اگر کلمه، کالم، یا متکلمی از عیب خالی باشد آن سخن دارای . گوینددر زبان فارسی به فصاحت گشاده زبانی می

یی است و مقصود از آن رسانیدن مقصود و غرض است بالغت در لغت به معنای رسا:  در تعریف بالغت نیز باید گفت. فصاحت است

 . شود از جمله معانی و بیان و بدیععلم بالغت شامل سه فن می. بالغت مختص به کالم و متکلم است

 بدیع( 4

کند و از نظر ما اند علمی است که از وجوه تحسین کالم بحث میبدیع چنان که قدما گفته»: گویدشمیسا در تعریف بدیع می

کند و یا کالم ادبی را به سطح هایی یا بحث از فنونی است که کالم عادی را کم و بیش تبدیل به کالم ادبی مییع مجموعۀ شگردبد

 (44: 4963. شمیسا) «.بخشدواالتری از ادبی بودن یا سبک ادبی داشتن تعالی می

وط هستند زیرا زیبایی منشا روانی دارد و در روان های بدیعی که عوامل زیبا آفرین در زبان هستند با روان شناسی مربترفند

 «.آنچه برای گشودن اسرار زیبایی ضروری است شالودة بیولوژیکی و روان شناسی است»گذارد و به گفتۀ ایوان برموف تاثیر می

 (33 :ایوان. برموف)

ها وسیلۀ مناسبی برای ر کدام از آنتداعی معانی تابع سه اصل است که ه. اکثر ترفندهای بدیعی بر پایۀ تداعی معانی است

مشابهت یعنی با دیدن لفظ یا کالم دیگر لفظی یا . این سه اصل شامل مشابهت، تضاد و مجاورت است. آیدآموزش به حساب می

همین تداعی برای کودکان کم توان ذهنی برای یادگیری الفاظ و حتی در درست خواندن . سخنی در ذهن مخاطب ایجاد شود

کند و مجاورت نیز از همین ویژگی تضاد نیز مفهوم مقابل هر چیز را در ذهن تداعی می. کلمات وسیلۀ مناسبی است روخوانی

 .برخوردار است

 های فارسی کتاب

ها بسیار مسئلۀ کم بودن تعداد اشعار در این کتاب. های هر دو کتاب این است که تعداد متون از اشعار بیشتر استیکی از ویژگی

زبان وسیلۀ تفهیم و تفهم است . زبان شعر نسبت به زبان خبر متفاوت است. گویندسخن موزون و با آهنگ را شعر می. تمهم اس

 .دهندهاست را زیبا نشان میشاعران با استفاده از زبان شعر احساسات خود را که معموال احساسات همۀ انسان

های ی کودکی است که از کودکان عادی یا متوسط از لحاظ ویژگیکودک استثنای»: دربارة کودکان استثنایی کرک گفته است

با ( 1: 4933. کرک) «.های جسمی، تفاوت داردهای ارتباطی، رشد رفتاری و هیجانی  و ویژگیهای حسی، تواناییذهنی، توانای



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

895 
 

زیرا دارای موسیقی . ثر باشدتواند بسیار مفید و م های بدیعی به خصوص شعر میتوجه به شرایط کودکان کم توان ذهنی ترفند

 .باشد و وسیلۀ مناسبی برای انتقال مفاهیم و درک احساسات استاست و موزون می

های دیر فهم و شود باید ساده و روان و به دور از آرایهتوان گفت شعری که برای این کودکان گفته میباتوجه به این تعریف می

 .دشوار باشد

 تکرار ( 4

برخی از این عوامل  .در شعر از واج و حرف شروع می شود و به کلمه و جمله یا مصراع و بیت کامل می رسد عوامل ایجاد تکرار

  .تر شده استدر شعر کالسیک ضروری هستند اما در شعر نیمایی عوامل تکرار وسیع

 قافیه و ردیف ( 4-4

در نتیجه باعث  و کندسیقی یا ایجاد تداعی معانی میها ایجاد مووجود ردیف و قافیه به علت تکرار مصوت یا صامت در آخر واژه

 : شود برای نمونه به موارد زیر اشاره شده استها دیده میقافیه و ردیف در اشعار این کتاب. شودمیایجاد انگیزه در خواننده 

 (. 44: 4934. مولفان)خدا مانند دریاها قشنگ است  / خدا درالبه الی شاخ و برگ است -

را باهم قافیه قرار  (قشنگ ،برگ)و کلمات  را تکرار کرده است "است"جاد موسیقی و ضرب آهنگ پایان ابیات ردیف به علت ای

 .  داده است

 (32: 4933: مولفان)رفتم به ایوان از دستم افتاد / یک دانه گردو مادر به من داد  -

 . قافیه شعر را ایجاد کرده است« داد، افتاد»در این شعر نیز کلمات 

 (4: 4931. م لفان)زبان جوجه را تویی / کندکسی که باز می/ ها تویی به این پرنده/دهد کسی که بال می -

 . قافیه بیت را تشکیل داده است« پرنده ،جوجه»را ردیف قرار داده است و « را تویی»در این ابیات نیز شاعر کلمات 

 تکرار صامت و مصوت ( 4-1

عمل بازدم و کنترل زبان این کودکان را تکرار یک مصوت و صامت می های نیل گوردون یکی از تمریئمیخا

اگر این  .کندشود این تکرار آرایۀ تتابع اضافات را ایجاد میتکرار می  ِ –در بعضی از اشعار مصوت  .(96 : 4933،گوردون:رک.)داند

 : های زیرمانند نمونه. کندرونی ایجاد میتتابع االضافات خود موسیقی د. شگرد درست و بجا به کار برود م ثر است

 (33: 4933. م لفان)فروغ دیدة حق باوران / سر زد از افق مهر خاوران  -

 ( 33: 4933. همان)جمهوری اسالمی ایران / مانی و جاودانپاینده -

در اشعار هر دو کتاب تکرار  .گویندتتابع االضافات می این نوع تکرار را .بهره جسته است ِ(-) از تکرار مصوت در هر دو بیت شاعر

ایجاد موسیقی درونی یکی از دالیلی است که در این اشعار از این . شودصامت و مصوت چه در قافیه و چه در درون شعر دیده می

ثر ایجاد در انوعی هماوایی  یا صامت( واج)تکرار حرف و کندتکرار مصوت نوعی همصدائی ایجاد می. ترفند بسیار استفاده شده است

های شنیداری کودکان کم توان ذهنی را تمرین شناسایی گوردون یکی از تمرین .گویندنیز می "واج آرایی "به این عمل  .کندمی

صداهای گوناگون را روی نوار کاست ضبط کنید باید قادر به شناسایی و تقلید صداهای شنیده »: گویدداند و میصداهای آشنا می

از صداهای مانوس و آشنا مانند صدای . نشان دهند (الل بازی)وانند صداهای شنیده شده را از طریق پانتومیم شده باشند و یا بت

ای است که برطبق این گفته باید ذکر کرد واج آرایی آرایه (33 :4933. گوردون) «.استفاده کنید.. .هاصدای حیوان ،شرشر آب

برای نمونه موارد  کندها کمک میثر است و به قدرت شنیداری آن ی بسیار مفید مهای کودکان کم توان ذهناستفاده از آن درکتاب

 :زیر

 (3: 4931 .م لفان)کند باد جارو می/ های زرد رابرگ/ کند باد هوهو می/ کند برگ خش خش می -

 ( 3 :4931.همان)باز هم در گوش ما / کنندقارقاری می/ ها پرند از النهمی/ یک کالغ و صد کالغ  -

پس به این ( قارقار ،هو هو ،خش خش)گوید این ابیات از همان ترفندی که گوردون گفته است بهره گرفته و در چند مورد می

 .ترتیب به شنیدار کودکان کم توان کمک میکند

 (14: 4933 .مولفان)«هادر باغ گل/ برگشته امروز/ خورشید زیبا/ خورشید بهمن -
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کند و این شادی و فرح را به ادی و نشاط خود را در ارتباط با موضوع کالم و سخن خود مطرح میش "ش"با تکرار صامت  شاعر 

شوند این موضوع با توجه به خصوصیات کودکان استثنایی که حاالت غم و شادی اطرافیان را متوجه نمی. دهدمخاطب انتقال می

 .کرد ها منتقلتواند مفید باشد و با تکرار یک واج حس را به آنمی

 

 (کلمه)تکرار واژه ( 4-9

 .گویندبه این آرایه در علم بدیع اعنات می. شود تکرار یک واژه در تمام ابیات استنکتۀ دیگری که در این اشعار مشاهده می

بیشتر را در  و هدف شعرکند، شاعر برای رساندن هدف خود به مخاطب واژة اصلی تکرارهر چیز آن را در ذهن مخاطب تداعی می

این آرایه با توجه به حافظۀ کودکان استثنایی که خیلی زودتر . مدام تداعی شودذهن مخاطب  مقصود اصلی اودرتا ابیات آورده است 

کند این آرایه در کتابهای کودکان استثنایی ها را در امر یادگیری و سپردن به حافظه یاری میآن کننداز کودکان عادی فراموش می

 .ردخوبیشتر به چشم می

هدف اصلی شاعر  .(4: 4931.م لفان)هاخدای این ستاره/ خدای ماهتاب و شب/ خدای خوب و آشنا/ خدا خدای مهربان  -

هدف گوینده بوده است پس در  "خدا"واژة . کندرا در سراسر شعر تکرار می "خدا"به مخاطب است پس واژة  "خدا"شناساندن 

 . همۀ شعر تکرار شده و یاد آوری شده است

 (14: 4933. م لفان)ها در باغ گل/ برگشته امروز/ خورشید زیبا / خورشید بهمن  -

 . است نیز واژة خورشید که استعاره از امام و رهبر است در سراسر شعر تکرار شدهاین شعر  در 

 (31: 4934. م لفان)با سود و بی زبانم/ من دوستی هنرمند / من یار پند دانم / پندت دهم فراوان  -

در این شعر کتاب خود . با آن دو شعر قبل تفاوت دارد کتاب اما شعردر این شعر نیز هدف شاعر در تمام ابیات تکرار شده است  

در سراسر  "من "معرفی کرده است یعنی نوعی جاندار پنداری برای کتاب ایجاد کرده است و به همین خاطر واژة  "من"را با واژة 

 .شعر تکرار شده است

 ار عبارت یا جمله تکر( 4-1

ها موازنه یعنی واژه. ترصیع را ایجاد کند ،تواند در شعر آرایۀ موازنهکه مییکی دیگر از مباحث تکرار، تکرار عبارت یا جمله است 

وازنه م .کنداین تقابل و سجع ایجاد موسیقی می. در دو مصراع یک بیت با هم موازی باشند و تقابل اسجاع متوازن داشته باشد

با این ترفند بر روی مطلب و موضوع مورد  توان با موسیقی و نوایی خوش همراه است و نوعی تکرار مضمون دارد بنابراین می موالًمع

و همین موزون بودن و ضربی بودن برای کودک خوشایند است و  دهندمیبار موسیقی شعر را افزایش  هاهر دو آن نظر تاکید کرد

 . موازنه معموال با تکرار نحوی همراه  است. ندتواند آن را زودتر حفظ کمی

 (32: 4934. م لفان) آباد باش ای ایران/ آزاد باش ای ایران  -

  .شده استترصیع و موازنه  بیت دارای آرایۀ "و آباد "آزاد "و هم وزن بودن  "باش ای ایران "تکرار عبارت 

 و تاثیر آن با تکرار نحوی نحوی خود ترفند دیگری است زیبایی موازنهتکرار  .با تکرار نحوی همراه است موازنه معموالًهمچنین 

 .شوددو چندان می

این آرایه هم بر اساس تکرار است و همان تأثیر را در شنونده  .کنددر برخی اشعار شاعر مصراع اول را در مصراع آخر تکرار می

تواند برای فهماندن آن به مخاطب از این خاصی در ذهن دارد می شاعر اگر پیام.شودمیدارد و باعث یاد آوری دوباره بخشی از شعر

 :برای مثال. آرایه استفاده کند

 دانا و خوش زبانم /من یار مهربانم  :بیت اول-

 (32: 4934. مولفان) من یار مهربانم/از من مباش غافل  :آخربیت  -

 تکرار نحوی ( 4-0

های نحوی بخش یا مصرع دوم، این ترفند از آنجا که ویژگی. ر مصرع دومتکرار نحوی یعنی تکرار الگوی نحوی مصرع  اول د

مناسب کودکان کم  شود مخاطب دیگر در مصرع دوم ذهنش با اجزای جمله درگیر نشودکند و باعث میمصراع اول را تداعی می

های تغییر دادن و متنوع کردن ویژگی همین طور باید دقت کرد که برای باالتر بردن درک زبانی این کودکان، از» .توان ذهنی است
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های متعدد موجود در یک متن یا کالم ها در طی کالم و متن پرهیز شود؛ بدین صورت که باید سعی شود مثال فعلنحوی ساخت

های متعدد موجود در یک متن همگی فقط در زمان ماضی یا همگی در زمان مضارع صرف شده باشند و این گونه نباشد که از فعل

نحوی و با هم نیاوردن چند  هایجان کالم این است که با متنوع و متغیر نکردن ساخت. برخی استمرارری و برخی مستمر باشند

ها و از دشوارتر شدن ادراک آنها، پیشگیری ها و نوشتهتوان از پیچیده تر شدن گفتهویژگی نحوی متنوع در یک فعل یا ساخت، می

 (32: 4933. دستجردی) «.کرد

 نهاد+ فعل + مسند :ر این بیت شاعر هر دو مصراع را برطبق یک الگوی نحوی بیان کرده استد

 باز هم آواز زنگ / رسد از مدرسه می -

 ( 3 :4931.همان)فصل پاییز قشنگ / آمده از راه دور  -

 . نهاد  آمده است+ متمم+ این دو بیت بر طبق قاعده فعل

 جناس ( 4-1

های ایجاد موسیقی روش شود یکی از این روشر کالم باعث ایجاد انگیزه در کودکان استثنایی میگفتیم که ایجاد موسیقی د

توان ذهنی کمک کند تواند عالوه بر ایجاد شور به کودکان کمو می آوردجناس هماهنگی و موسیقی به وجود می. باشدتجنیس می

 عبارت ذهنی توان کم کودکان هایگفته در رایج دستوری خطاهای» .گذاردها نیز اثر میکلمات را بهتر بخوانند و بر روخوانی آن تا

 نحوی، نظر از کودکان این هایگفته. اضافه حروف و اسامی یا افعال در زمان و شمار شخص، جمع، هاینشانه غلط کاربرد :از اند

به  .دستجردی)« .شوندمی درست (ذات) عینی هایواژه از غالبا و نامرتبط کلمات از و است ایکلمه سه تا دو معموال و ساده بسیار

 (32: 4932 .نقل از علیخان

 .های بدیع جناس بیشتر در بخش تکرار مطرح شده استدر کتاب

 (32: 4933. همان)ترسید و در رفت / آقا کالغه/ پیش پدر رفت/ وقتی صدایم-

 ( 32: 4933. همان)دزدید آن را / آمد به ایوان/ تا دید آن را/ آقا کالغه -

 ( 13: 4933. همان)چون رهبر آمد/شد قلب ما شاد  -

 ( 4933:29.مولفان)توی آن یک دانه ماهی / بچه ها دارند هریک / دور حوض آب گاهی / بچه های کوچه جمع اند  -

 . زایش داده استموسیقی درونی شعر را اف( شد، شاد)( دید، دزدید)( پدر، در)های در این اشعار شاعر با جناس قرار دادن واژه

  (مراعات النظیر)تناسب (1

و تناسب ممکن است بر  این هماهنگی. مراعات النظیر بر اساس تناسب و همجواری واژگان در یک یا چند حوزه زبانی است

ن آن های همگن در کالم یاد آور مجموعه ای از واژگاواژه ذکر هر کدام از.مالزمت و جنسیت باشد ،اساس معنا، همنشینی، تضمن

-به جای این که کودک یک واژه را یاد بگیرد در یک مجموعه واژگانی می .حوزه زبانی یا به عبارتی آن تبار و دودمان واژگانی است

یا  «پردازش مرکزی»بسیاری از کودکان عقب ماندة ذهنی در »: کرک در کتاب خود گفته است .توان چند واژه را با هم به او یاد داد

رسد که طبقه بندی یا همان به نظر می. ها از طریق استفاده از حافظه، استدالل و ارزیابی، مشکل دارندمحرکهمان طبقه بندی 

گیرند رویدادها یا اشیا را در طبقات قابل کودکان دبستانی به سرعت یاد می. تنظیم اطالعات مشکل ویژة کودکان استثنایی باشد

گالبی و هلو در طبقۀ  ،شوند و سیبتبدیل می «مبلمان»الً صندلی و میز و مبل به کنند؛ مثاستفاده و قابل درک گروه بندی می

توانند شباهت ها احتماال به دشواری میکودکان عقب ماندة ذهنی در گروه بندی اشیا توانایی کمتری دارند آن. گیرندمیوه قرار می

این تعریف باید گفت این آرایه مناسب کودک کم توان ذهنی با توجه به  (.413 :4933. کرک)« .قطار و اتو مبیل را تشخیص دهند

 .نیست

 (44: 4934.مولفان)خدا مانند دریاها قشنگ است / خدا در البه الی شاخ و برگ است  -

 ( 3: 4933 .مولفان)خدا آبی دریاست / خدا سبزی جنگل  -

 (93: 4933. مولفان)ها آمد مرا برد در آسمان/ در خواب دیدم یک ابر زیبا -

 . را متناسب قرار داده است( ابر، آسمان)و ( دریا ،آبی) (آبی ،سبز)( دریا ،برگ ،شاخ)در این ابیات شاعر کلمات 

 تضاد(9
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 می ،گرداندرا روشن می ایهتضاد ضمن اینکه مفهوم مسئله یا واژ. کندتضاد نوعی انبساط خاطر ایجاد می

 ،شودتوان مفاهیم و مطالب را که دیرتر یادگرفته میگیری از تضاد میبهرهپس با  .تواند آن را ملموس بسازد و تجسم بخشد

 .تر نشان دادبرجسته

 های مناسب برای حلتضاد یکی از راه. های موثر استآموزش از طریق تضاد یا مقابله یکی از راه

 ردون میخائیل گو. ها استمشکل عامی است که کودکان کم توان دارند و آن مشکل تداعی کلمه

ها را ها و تضادداند یعنی کودک ابتدا تفاوتها میهای مربوط به یافتن متضادها و متفاوتها را فعالیتمرحلۀ تمرین تداعی کلمه

های مربوط به پیش از ورود به مرحلۀ تداعی باید پیرامون فعالیت»: گویداو می. های مشابه ارتباط بر قرار کندبداند و بعد بین کلمه

 «.تر باشدرسد برای کودک یافتن اشیاء و تصویرهای متفاوت آسانبه نظر می. ها به تمرین پرداختمتضادها و متفاوت یافتن

 .(31: 4933.گوردون)

 ( 3: 4933.م لفان)و گاهی اخم باباست/ خدا لبخند مادر  -

پدر را  ای خندان به تصویر کشیده ودر را با چهرهاما حال چرا ما. گویدشاعر در این شعر زیبایی لبخند را در کناربیان کردن اخم می

 .اش را با اخم نشان داده است نوعی تناقض و مقابله  استچهره

 ( 93: 4933. م لفان)شد مثل ماشین / یک دفعه دیدم/ باال و پایین/ رفتآهسته می-

 .را متضاد قرار داده است( باال و پایین)های در بیت فوق شاعر واژه

  (44: 4934.مولفان)خدا در دل گریه ها و خنده است/ پر های پرنده است خدا خالق  -

 .شوددر این بیت نیز آرایه تضاد بین گریه و خنده دیده می

 تلمیح(1

مخاطب . کند در اینجا الزم است اشاره حدیثی آیه ویا یا مثل یا داستان به خود درکالم نویسنده یا شاعر که است آن تلمیح

 .شود تداعی ذهنش در موضوع آن مطلب خواندن محض به تا باشد آشنا آیه یا مثل یا انداست آن با نخست

 و کند می خود درگیر را او ذهن زیرا گذارد؛می فراوانی و شگرف تاثیر خود مخاطب بر باشد، تلمیح حاوی که شعری تردید بی»

 که جایی آن از( 33: 4933. اعال) «شود می هنری التذاذ سبب ،تعمق این از حاصل کشف سپس داردو می وا تامل به را مخاطب

 استفاده اشعار آرایه در این از اگر رسدمی نظر به نتیجه در دارند ضعیفی تخیل قوة ذهنی توان کم علمی کودکان مطالعات طبق

 در است بهتر دارند هک هاییویژگی به توجه با استثنایی کودکان و است همراه ایجاز با تلمیح اینکه دیگر نکتۀ. است بهتر نشود

 .بدهد توضیح را کالم و است همراه اطناب با که شود استفاه هاییآرایه از کودکان این ویژة کتابهای

 (44: 4934.مولفان)خدا را جور دیگر می توان جست/ خدا نزدیک تر از من به من وتوست  -

 (43:ق آیۀسورة ) «نحن اقرب الیه من حبل الورید»آیه شریفه در اینجا شاعر به 

 ( 14: 4933.مولفان)خورشید زیبا / خورشید بهمن  -

با  ب و اینکه تلمیحی به واقعۀ بیست و دوم بهمن ماه و پیروزی انقالاین شعر . این ابیات قسمتی از شعر خورشید بهمن است

 . دارد آمدن رهبر حکومت طاغوت که مثل زمستان  بوده است به پایان رسیده است

 (33: 4933. م لفان)استقالل، آزادی نقش جان ماست / پیامت ای امام / ماست  بهمن، فرایمان -

 . در این شعر نیز شاعر به پیروزی انقالب در ماه بهمن و واقع آن موقع اشاره دارد

 ارصاد و تسهیم (0

 را آن ادامۀ بتواند شعر از یبخش شنیدن از پس شنونده که گیرند قرار کنارهم ایگونه به هاواژه که باشدمی معنا این به ارصاد

 کودک واژه یک حذف با که استثنایی کودکان حافظۀ تقویت برای دانندمی تمرینی روانشناسی هایکتاب در را مورد بزند این حدس

 :رک. )استهای شنیداری کودک کم توان ذهنی تمرین تکمیل آواهای آشنا، داستان و قصه از جمله تمرین .بزند حدس را آن بتواند

زیرا یک مخاطب باید بتواند  تواند درک کنداما در کل آرایۀ ارصاد و تسهیم را یک کودک کم توان ذهنی نمی( 31: 4933. گوردون

 .باشددر حد کودک استثنایی نمی د که این مسئلهپایان بیت را حدس بزن

 (4: 4931. م لفان)/ ویی ها تخدای خوب و مهربان، امید بچه/ ها، خدا توییبه بچه/ کسی که میکند کمک -
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 (31: 4931. م لفان)به به چه عالی شد / من با خودم گفتم/ امروز خالی شد/ یک قوطی کبریت  -

 ( 32: 4934. م لفان)هشیار و بینا باشیم / ما باید دانا باشیم  -

را یعنی واژة حذف شده را تواند ادامۀ آن را حذف کنیم مخاطب به راحتی می «تویی» اگر آخر بیتدوم مثال اول  تیدر ب

 . کنددر مثال دوم و سوم صدق می«  باشیم»و «شد»همین ورد برای واژه  حدس بزند

 (3: 4933. همان)خدا پایین و باالست/ نهاستاخدا در آسم-

. شمیسا)«ارصاد و تسهیم وقتی هنری است که مضمونی عالی به وجود آید و یا تضادی ظریف مطرح شود»: گویدشمیسا می 

باال را در آخر بیت به راحتی حدس زد زیرا  ۀتوان کلمدر این شعر می.درنمونۀ ذکر شده ارصادو تسهیم از این نوع است(. 34 :4963

 .کار برده است شاعر تضاد ظریفی به

 غلو  ،اغراق ،مبالغه(1

گزاری یا ستایش یف کردن، سپاسآن چیزی نیست جز افراط در توص ،غلو است ،اغراق ،های بزرگ نمایی  مبالغهاز جمله آرایه

نخستین نکتۀ مهم در فرآیند تعلیم » :.و توجه مخاطب را جلب کندد کردن و نکوهش کردن به طوری که غیرمعمول و غیرعادی باش

و تربیت کودک عقب ماندة ذهنی تربیت پذیر این است که هیچ امری را بدیهی و مسلم نپنداریم ورفتار کودک را به طور پیوسته 

 (23: 4933. گوردون)«.ریک نکنیم و برانگیخته نسازیمتح

-با توجه به این گفته مبالغه و اغراق و غلو از جمله ترفندهایی است که باعث تحریک شدن مخاطب و برانگیخته ساختن او می

  .شودشود پس عدم استفاده از این آرایه در متون ویژة کودکان استثنایی توصیه می

 خدا تمام شعر ها را نوشته/ سرشته  خدا انسان را از گل -

این سطر هم خود یک امری است که قابل لمس نیست و درک آن برای یک . در این بیت شاعر از آرایه اغراق بهره برده است

 .کودک استثنایی مشکل است

 ( 31: 4934. مولفان) که بی زبانمبا آن/ گویم سخن فراوان  -

این ترکیب به نوعی  متناقض نماست و در همین . گویدزبان است سخنان فراوان مین که بیگوید کتاب با آاو در این نمونه می

این آرایه از آنجا که دور از ذهن و عادت . تواند زیاد حرف بزنددر ذهن انسان کسی که بی زبان است نمی حال غلو نیز دارد چرا که

کودکان عقب ماندة ذهنی چیزهای عینی و ملموس را . باشداسب نمیباشد برای کودکان استثنایی که قوة تخیل ضعیفی دارند منمی

درک این آرایه نیز به دلیل ابهام و ایجاز برای کودکان  گفتیم که بیت دارای آرایه متناقض نما است.کنندبینند و درک میمی

 . استثنایی مشکل  است

 (14: 4933 .نمولفا)سبز و بهاری / هر روز ما شد/ از ما فراری / شد دیو غصه  -

. کندیک اتفاق غیر قابل باور است و ذهن انسان آن را قبول نمی "هر روز سبز و بهاری شدن"و  "دیو غصه از ما فراری شدن "

تواند ناباورانه باشد و در ماه بهمن ورود خورشید به باغی پر از گل نمیاما در مورد ابیات اول   .باشددرعادت نیزاین مورد قبول نمی

شاعر هدفش از آوردن این اغراق به تصویر کشیدن .ولی نوعی بزرگنمایی و اتفاقی است که کمتر رخ خواهد داد باشد ز ذهندور ا

 .حال و هوای آن روز و آن لحظات بوده است

 التفات ( 5

کلم به غایب و یا ای را که برگزیده ادامه دهد اما گاهی برخالف انتظار از متطبق روال باید سخنور تا پایان سخن همان شیوه

  .خواننداین انتقال را در صنعت بدیع التفات می. دهدمخاطب یا برعکس زبان خود را تغییر می

تواند توجه کودکان عقب ماندة توان گفت استفاده از این صنعت میبا توجه به این مورد می .انگیزدلتفات توجه مخاطب را برمیا

-می سخن از قول خود «ایران» شاعر در ابتدای شعر. دور شود ده بودنکراری و خسته کننذهنی را جلب کند و باعث شود متن از ت

 : دهدگوید ولی در میانه شعر ایران را مخاطب قرار می

 فرزندان ایرانیم /های خندانیم ما گل: ابتدای شعر

 (32: 4934. مولفان)آباد باش ای ایران / آزاد باش ای ایران  :میانه شعر

 :گویدجمهوری اسالمی ایران شاعر می در شعر سرود
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 / سر زد از افق مهر خاوران -

 . دهدرا خطاب قرار می« جمهوری اسالمی ایران»و « امام»، «شهیدان»در ادامه 

 :گویدمی

 (33: 4933.م لفان)جمهوری اسالمی ایران/ پاینده مانی و جاودان / فریادتان/ شهیدان پیچیده در گوش زمان  -

 .دور شود ده بودنتواند توجه کودکان عقب ماندة ذهنی را جلب کند و باعث شود متن از تکراری و خسته کنناین صنعت می 

 متناقض نما یا پارادکس( 3

  (464: 4936 ،هادی)« آوردن دو واژه یا دو معنی متناقض است در کالم؛ :(پارادوکس)تناقض »

  (3: 4933.همان) خدا پایین و باالست / هاستخدا در آسمان -

از نظر یک .  که مقصود اصلی شاعر است امری انتزاعی است "خدا"در این ترکیب  واژة . خدا هم در پایین و هم در باال قرار دارد

 .این ترکیب دچار پارادکس شده است. هم پایین و هم باال باشدنمی تواند امری کودک کم توان ذهنی 

از آن جایی که این آرایه طبق موارد ذکر شده به فکر و اندیشۀ بسیار . کندمی در کالم ایجادو ایجاز این صنعت نوعی ابهام  

البته نه تضادی که باعث . تواند مفید به کار آیدباشد میاما از نظر آن که دارای تضاد می. احتیاج دارد نبود آن در متون بهتراست

 .سردرگمی و گمراهی بیشتر شود

 تسنیق الصفات (3

هم چنین چون با نوعی اطناب و تأکید مواجه . کند که مد نظر اوستصفت بر روی موصوفی تأکید می شاعر با آوردن چند

تسنیق الصفات از نظر بدیع لفظی هم دارای ارزش »گوید شمیسا می .تر استراحت ذهنی هستیم درک آن برای کودکان کم توان

استفاده از این صنعت ( 443 :4963.شمیسا) «.شودار میتکر« مکث»و یا سکوت  eیا   oچون در آن مصوت کوتاه  ،هنری است

 .برای کودکان عقب ماندة ذهنی بسیار مفید است

. م لفان)اما صمیمی است  ،ساده است/ جای خوب و با صفایی است / مسجدی خوب و قدیمی است / ما  در میان کوچه -

4933 :29 ) 

و نوعی که هدفش نشان دادن و شناساندن مسجد بوده است  از آنجایی.آورده است "مسجد"شاعر چند صفت برای موصوف 

 .در ذهن مخاطب است هدف ثری برای بهتر نشان دادن این روش م،موسیقی در کالم ایجاد شده است

 (31: 4934.م لفان)زبانم با آن که بی/ گویم سخن فراوان / دانا و خوش بیانم/ یار مهربانم من -

 .کرده استتاب بیان چند صفت را پی درپی برای کشاعر 

 ایهام( 45

آرایۀ ایهام به خصوص ایهام تناسب تنها در کتاب . همراه با ابهام است و باید مخاطب با تامل و کشفی به مفهوم آن پی ببرداین آرایه 

دلیل اینکه به ودکان عقب ماندة ذهنی آرایۀ ایهام دارای ابهام و ایجاز است و ک. دیده شد و این شعر ایفارسی اول پیش حرفه

شود و معنای دوم آن را تنها معنای ظاهری کلمه را متوجه میشوند او دچار مشکل می توانایی استدالل و پردازش اطالعات را ندارد

اصل در جمله این است که هر معنا دارای یک واژه یا عبارت است اگر دو معنا را در یک واژه جای دهیم نظم . تواند درک کندنمی

 .شود که تمام ساختار درآن رعایت شده باشدای را متوجه میکودکی که کم توان ذهنی است تنها جمله. تغییر کردیمجمله دچار 

 (3: 4933 .م لفان) خدا این شعر زیباست/ خدا نقاشی برگ -

ان و معنی دور آن معنی نزدیک این واژه برگ درخت. توان دومعنا را درک کردمی «برگ»واژة  با خواندن در مصراع اول این شعر 

به این آرایه ایهام تناسب  .توان روی آن نقاشی کشید، معنی دوم برگ با کلمۀ نقاشی یا شعر متناسب استبرگ کاغذ است  که می

 .گویندمی

 "کند که ترکیب کند کلمۀ برگ به چه معناست و این طور برداشت میدر اینجا هیچ وقت یک کودک استثنایی درک نمی

 .  کشدبرگ انسانی است که نقاشی می "نقاشی برگ

 جدول آماری 
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 گیری نتیجه

کودکان استثنایی را  ،تواند در جهت رشد آموزش و یادگیری و به خاطر سپاری مطالبها میترفندهای بدیعی که کاربرد آن

جناس، تکرار صامت و مصوت،  ،تضاد ،تردالمطلع، تکرار نحوی، اعنا ،موازنه ،تتابع االضافات ،تکرارردیف)یاری کند شامل ترفندهای 

شود و گوینده استفاده مکرر از این صنایع  باعث یادگیری بهتر کودکان کم توان ذهنی می. شودمی (تسنیق الصفات ،ارصاد و تسهیم

 . رساندو نویسنده را زودتر به هدف و مقصود خود می

شامل . ندنیاز به استدالل بیشتری دارشود زیرا ذهنی میصنایعی که باعث سردرگمی و به چالش افتادن کودکان کم توان 

شود که دارای  ابهام و ایجاز هستند و باعث می (مبالغه، اغراق، غلو، متناقض نما، مراعات النظیر،ایهام، التفات ،تلمیح)صنایعی مثل 

 .شوندتوان ذهنی میبرانگیختگی کودکان کم

گرفته شده در این کتب آرایۀ تناسب است و متاسفانه آرایۀ تضاد که می تواند در دهدکه بیشتر آرایۀ به کار نمودار نشان می

صامت و  ،و ترفندهایی مثل تکرار ردیف. شناخت واژه ها به این کودکان کمک کند از کارایی کمترین در این کتب برخوردار است

د انگیزه و شوق و رغبت در کودکان کم توان مصوت و جناس و ارصاد و تسهیم که موسیقی متن را افزایش میدهد و باعث ایجا

 . بینید این کتب خالی از آرایه های سخت و گمراه کننده نیستذهنی میشود بیشتر است البته همان طورکه در نمودار می
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 بررسی تحلیلی و تطبیقی: ای حکیم سنایی غزنوی ه کالمی و فرقهجایگا
 حسین حیدریدکتر 

 دانشیارگروه ادیان و عرفان دانشگاه کاشان

 چکیده

، یکی از عارفان، حکیمان و شاعران پیشگام و .(ها ق 392ف) ى غزنوىیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایبدون تردید حک

فهم اسرار خود را .( ها ق 632ف) الدین محمد مولوی که جاللچنان. استزمین بوده ساز در ادبیات عرفانی ایراندوران

شناسی عارفان بزرگ خراسان  رو شناخت جهان بینی او کلید دینمنوط به فهم سخنان حکیم غزنه دانسته است، از این

 .است
ا بررسی مستقیم ابیات سنایی، ردازد و بپاین مقاله به تطبیق نظرگاه کالمی سنایی با مکاتب مهم کالمی عالم اسالم می

هی، رعی، جبر و اختیار، کرم و عدل التشبیه و تنزیه، تأویل آیات، حسن و قبح عقلی و ش: وی را در باب بحث های آرای

نخست پیامبر ۀ کند و قضاوت او را در باب سه خلیفغایت آفرینش، تأویل شرور، ظاهر و باطن کالم خداوند بررسی می

تبیین کرده است و سرانجام مقام  را (رضا حسین، حسن،)و برخی از امامان معزز شیعه ( ع)ده و مناقب علیگزارش کر

دهد که برخالف این جستار نشان می. دهد، در آثار سنایی نشان می(قتیطر)واالی ابوحنیفه را، در اصول و فروع و عرفان 

همسویی  ه حکیم سنایی با مواضع حنفیان، معتزله، شیعهنظر برخی از پژوهندگان، در غالب موضوعات مذکور، دیدگا

 .حنابله و اشاعره اختالف بنیادین دارد نسبی و با آرای

 .(ع)امام علی ابوحنیفه، عرفان ایران، اشاعره،سنایی غزنوی،  :هاواژهکلید

  :مقدمه
 سنایى  و جایگاه زندگی دگرگونی های ،خاستگاه مرورى بر

 epoch)هاى شعر دینى و عرفانى، سرآغاز و دوران ساز  آدم سنایى غزنوى در چندین زمینه و قالبحکیم ابوالمجد مجدود بن 

maker)کرده است هاى خود بویژه در زمینه ادبیات زهد و عرفان مباهات مى خود سنایى بر نوآورى .بوده است : 

 213دنافخر دارد خاک بلخ،امروز بر بحر ع    هاى سنایى، خاصه در زهد ومثل با سخن 

سنایى و قالب منطق  (نامه الهى)هاى حدیقه الحقیقه الگوى موالنا در سرایش مثنوى آموزهچنان که در حدود سیصد سال بعد،

و » :به گفته خود موالنا، تعمق در سخنان سنایى، تنها طریق درک سخنان اوست .(393-314صص،2فالکى، ج ا) الطیر بوده است

به اعتقاد مطالعه نماید،  ا ار را به جد بخواند، اسرار سنایى را فهم کند و هر که سخن سنایى رهمچنان بفرمود که هر که سخنان عط

 241 .(133.همان،ص) کالم ما را ادراک کند و از آن برخوردار شود و برخورد

                                                           
  31/تازیانه ها -4

210 :این بیت منقول است( 3311بیت 233دیوان،ص )از سلطان ولد -   

ما قبله سنایى و عطار آمدیم                عطار روح بود و سنایى، دو چشم او                     

گوید آنچه بر زبان او جارى شده بخشى از حقیقت است و صاورت کااملتر آن    نیز موالنا مى ( 9313-9331، ابیات 1دفتر )ر مثنوىد
:آن حکیم غیب و فخرالعارفین جستجو کرد (الهى نامه)را باید در حدیقه   

ماااحکیم غزنوى بشنو تماز         ترک جوشش، شرح کردم نیم خام   

آن حکیم غیب، فخرالعارفین        این  رحاااى نامه گوید شااادر اله  
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و یا  (اى دهپر) و او را حکیم و عالِم به اسرار حق داند لقب حکیم را زیبنده سنایى مى (919، بیت 4مثنوی، ) جالل الدین

 :نوی پیامش را در آراء سنایی می یابد( 4313، 3همان )واو خواند مى (اى برده)مجذوب حق 

 اى سر بنه آنجا که باده خورده              اى ردهاااظ حکیم پاابشنو الف             

 ه نوى ان کهنااابى در تااتا بی                  غزنوى  بشنو این پند از حکیم

 ،4، جافالکی) دانسته است تر از سوگند به قرآن مى حدیقه در حدى است که جالل الدین سوگند به آن را عظیم عظمت

 (.222ص

از بزرگان غزنین، بر « آدم» خاندان.اند ذکر کرده242 163همجنین و  169244  یا ق.اه193اى در سال   ا عدهسنایی روالدت  

تحصیالت مرسوم را در غزنین که در آن روزگار یکى از مراکز مهم « فرزند آدم». دان بوده (حنفى)مذهب عموم خراسانیان آن زمان 

. علم و ادب و معرفت بود، گذرانید و پس از درخشش استعداد شاعرى، چون دیگر شاعران به سلک مدّاحان دربار غزنه درآمد

است و پس از وى ذکر بهرامشاه بن  (ق.ه132 - 313)شود، مسعود بن ابراهیم  قدیمترین سلطانى که مدح او در آثار سنایى دیده مى

 .249یابیم را در دیوان او مى( ق.ه344 - 332)مسعود

از اینرو پس از مدتى، عازم دربار . چنان که انتظار داشت، موقعیت خود را در غزنین مطلوب و موفق ندید سنایى ظاهرا آن

او بود، ولى نهایتا روابط او نیز با خواجه به تیرگى و خصومت ها مورد مالطفت  خواجه اصیل الملک حسن هروى در بلخ شد و مدت

 .اى را در آن شهر و شهرهاى هرات، نیشابور، خوارزم و بلخ سپرى کرد انجامید، لذا به سرخس رفت و زندگى غریبانه و فقیرانه

ه نویسان، تحولى عظیم در ذهن و از بلخ آهنگ حج کرد، ولى پس از بازگشت از خانه خدا، بنا بر نقل مورخان و تذکرفرزند آدم 

غزنین زندگى کرده، به جاى مدح دنیاداران، همّ خود را مصروف  و از این پس در بلخ، و سپس در سرخس و 241زبان او پدیدار شد

 .243تعلیم زهد و تصوف گردانید و به لقب حکیم ملقب شد

نى نیست که او پس از بازگشت از حج، دیگر به مدح انقالب درونى سنایى، بسیار عمیق و بنیادین بود، ولى این سخن بدین مع

ن که در حدیقه که یادگار منظوم واپسین دوره عمر ادنیاداران نپرداخته باشد و یا در باب عشق زمینى شعرى نسروده باشد؛ چن

مواقع  در برخى از و او همواره چون دیگر آدمیان غیر معصوم، مابین دو ساحت وجودى  .246شود اوست نیز، مدح دنیاداران دیده مى

دوقطب، از نظر دینى، تعارضى ن رود که سنایى چون بسیارى از قدما، بین ای این احتمال نیز مىالبته و   243در نوسان بوده است

 .دیده است نمى

                                                           
   مدرس رضوى، دیوان سنایى، ص سى و چهار -3
   41 هاى سلوک، ص شفیعى کدکنى، تازیانه -6

عود بان اباراهیم دیاده    در کارنامه بلخ نیز که ظاهرا قادیمترین منظوماه سانایى در قالاب مثناوى اسات، ساتایش سالطان مسا          -3
 ( 339 ص، 2صفا، تاریخ ادبیات در ایران، ج )شود مى

ولى  ،اند ذکر کرده.. .هاى مختلفى از جمله شنیدن سخنان دیوانه الى خوار و تذکره نویسان در علّت تحول درونى سنایى، داستان -4
تاذکره  . ک.ر(هاا را برسااخته باشاند    دان باه وى، آن ها سند موثّق تاریخى نداشاته باشاند و عالقمنا    رسد که این داستان به نظر مى

 (46 هاى سلوک، ص و تازیانه 36 -33دولتشاه، به همت محمد رمضانى، کالله خاور، صص  
 :گوید( 313 – 313صص)در حدیقه  چنان که. دانست سنایى خود را شایسته این لقب مى -2

 استنظم شعرم، چو نقش ماچین     است  ناگرچه مولد مرا ز غزنی 

 ...ماندی   وار و آباخ باد  آتشى    خاک غزنین چو من نزاد حکیم 

 رماااب  کار  به عطا در خطا   کى     رماهن   و  حکمت حق عطا داد 
ص )زریان کوب،باا کااروان حلّاه    ، (633تا 632و  633تا  613و  693تا  331و  316تا  314صص)حدیقه :از جمله رجوع شود به -9

469) 
توان میان دو سطح شاعرى سنایى و در فاصله دو ساحت وجاودى او، مارز    د رضا شفیعى کدکنى معتقد است که نمىدکتر محم  -1

براى ظهور و زوال یاا پیادایى و   ( chronologic)دقیق زمانى ترسیم کرد و تصریح دارد که هرگونه سعى در تنظیم زنجیره تاریخى
( 61و 23و  46هااى سالوک، صاص      تازیانه)ى علمى و روش شناسانه روبروست ها ناپدیدى این مراحل، در زندگى سنایى، با اشکال
 (.61همان، ص)ایران شناس ترک بیان کرده است (ظاهرا قبل از ایشان، این نظر را استاد احمد آتش
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  .243سالگى درگذشته است62در سن  392گذرانیده و بنابر مشهور، در سال  (غزنین)حکیم سنایى پایان عمر را در زادگاه خود  

تا قبل از سنایى، قالب غزل عمدتا در بیان شور و حال عاشق در برابر معشوق زمینى، اعم از ترکى لشگرى یا کنیزکى و دخترى 

ولى تحول اساسى که سنایى به وجود آورد، این بود که این قالب را در خدمت ابراز احساس و شور و سوز  ،ترک و تازیک بود

 :عالى قرار دادخالصانه بنده عارف، در مقابل حق ت

 ...نروم جز به همان ره، که توام راهنمایى ملکا ذکر تو گوییم که تو پاکى و خدایى 

توان گفت از سنایى به بعد، غزل فارسى به دو شاخه عارفانه و عاشقانه تقسیم شده و به موازات هم تا زمان ما پیش  در واقع مى 

 . رفته است

نا، حافظ و بسیارى از شعراى دیگر بیش از هر اثر دیگر، ادامه دهنده غزلیات پرشور سنایى غزلیات قلندرانه و مغانه عطار، موال 

هاى خیال، غزلیات سنایى در حدى  هاى صورى و بلند پروازى حتى به لحاظ بعضى ویژگی»: است، به نحوى که شاید بتوان گفت

 : 243دکنن است که بزرگان بعد از او، بهتر از او و بلندتر از او پرواز نمى

 م زنامحک مردانه و  ،ما  بر  زنى که   زخمى    کم زن ودمى  آى  پیش ! اى یار مُقامِرْ دل    

 م زن ازده را ک زدى اندردم، آن کم   کم  چون   سراندازان   چو  ،جانا  ،بى باکى در پاکى     

بیش از آن سنخ اشعار، به سرایش قصاید تعلیمى  گرچه سنایى نیز قصیده را درمدح بزرگان و سالطین دنیا به کار برد ولى بسیار

همچنین وى در قالب قصیده، به جاى هجو شخصى بیشتر به طنز و انتقاد از وصف جوامع و . و واعظانه اخالقى و عرفانى پرداخت

 .افراد پیرامون خود روى آورد

عرفانى و کالمى، اصول و مواعظ اخالقى، مدح این بوده که آن قالب را، در بیان جهانبینى  سرایش شعرنو آورى مهم سنایى در 

. گیرى از آنها، تفسیر آیات و اخبار و غیره به کاربرده است جهت عبرته بزرگان دین، ذکر حکایات، قصص و وقایع تاریخى ب

 .هاى او در بیان عقاید کالمى او در این مقاله نقل گردیده است هاى زیادى از مثنوى نمونه

ه در حدیقه الحقیقه، در ایجاد منظومه هایى از قبیل تحفه العراقین خاقانى و مخزن االسرار نظامى و این شیوه سنایى بویژ 

 .221مثنوى معنوى مولوى و برخى از آثار دیگر، در ادب فارسى اثر مستقیم و غیر مستقیم بر جاى گذارده است

اند و از اینرو شرحهاى  قه تاکنون مستغنى نبودهعارفان فارسى زبان، هیچگاه با وجود مثنوى مولوى از مراجعه و تعلیم حدی

 .224اند گوناگونى بر آن نوشته

، نظرگاه کالمی 222این مقاله در پی اثبات این مدعاست که برخالف نظر رایج در میان برخی از اساتید وپژوهندگان فرهیخته

و بدین گونه در مجال فراختر می .بیشتری داردسنایی با اشاعره سازگار نیست و به آراء معتزله،شیعه امامیه و ماتریدیه همسویی 

 . توان مواضع قاطبه عارفان مکتب خراسان را  در موضوعات کالمی همانند حکیم اقلیم عشق دانست

  :تشبیه و تنزیه حق تعالى -4

 ،229 ءِ وَ هُوَ السّمِیعُ البَصیر  ىلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَ :مانند آیه در بعضى از آیات، صراحتا خداوند از هرگونه تشابهى با مخلوقات منزّه است

برخى از چنان که  ،توان استنباط کرد ولى در مقابل آن، آیاتى در قرآن وجود دارد که از آنها، همانندى خداوند را با آدمیان، مى

                                                           
 433 زرین کوب،با کاروان حلّه، ص -3
    94 ها، ص شفیعى کدکنى، تازیانه -2

    362 ص، 2ن، جصفا، تاریخ ادبیات در ایرا. ک.ر -9
 .به پایان رسیده است. ق 4141اثر عبدالطیف عباسى است، که در سال «لطایف الحدائق»ترین شرح حدیقه،  مفصل -224
فردوسی و ناصار خساروبه آزادی اراده و   . سنایی اشعری خالص است و درست در نقطه مقابل فردوسی و ناصر خسرو قرار دارد» -222

و زیر بنای  فکری او را مجموعه آراء اشاعره، با .. .اعتقاد کامل دارند و سنایی جبری و اشعری استحق انتخاب سرنوشت برای انسان 
راقم این ساطور در تحقیقای کاه باا     (. 213و  916و مشابه این نظر در  93شفیعی کدکنی، تازیانه ها ، )«.تمام تفاصیل آن می سازد

 .کالمی هم در صدد اثبات حنفی ماتریدی بودن سنایی بوده است حمایت دانشگاه متبوع خود انجام داده، در سایر مسائل
  44/ شوری -4
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 ، شرح صدر223، کتابت226، داشتن کرسى223، تکلم و کالم221آمدن: موهِمِ همانند دانستن او با آدمیان است، اوصافى از قبیل اوصاف
 .299بصیر ،292، قرب او به انسان294 ، ندا291، سکینه223 (خشم)، سَخَط223

 :بر حسب رویکردهای عقل گرایانه و نقل گرایانه، مکاتب کالمی مشهور در تفسیر آیات مذکور اختالفات بنیادین داشته اند

 :گوید مى (43-46صص)وى در االبانه.رهیافتی ظاهر گرایانه و غیر تأویلی داردابوالحسن اشعری 

  «...لِما خَلَقْتُ بِیَدَىّ»و « ...یَدُاللّهِ فَوقَ اَیدیهِم»چنین است، زیرا آیات : اگر از ما پرسیده شود آیا خدا دو دست دارد؟ پاسخ دهیم»

اشعرى . اندکردن ید را به قدرت، تأویلى فاسد از جهات متعدد مید معنا ،«والسّمَاءَ بَنینَاهَا بِأیْدٍ»: اشعرى همچنین در مورد آیه

بِیَدَىّ، نه به معنى عضو بدن است؛ و نه قدرت و نه نعمت، بلکه باید گفت به معناى دو دست » ید در: گوید همچنین مى( 39االبانه،)

 «..اند و غیر از آنچه که گفته( ما)است، ولى دستى نه چون دستان 

در قرآن براى خداوند وجه، و ید و نفس قائل شده، مواردى که »از دیگر پیشوایان مشهور کالمی،ابوحنیفه معتقد بوده است

باشد زیرا در این صورت، صفات او را نفى  ید او به معناى قدرت و نعمتش مى: همچنین نباید بگوییم. صفات بال کیفیت هستند

 ( 41-43صص  ،ابوحنیفه، شرح الفقه االکبر)ایم  کرده

نهج البالغه، ترجمه دکتر جعفر شهیدى، خطبه )و شیعه( 433 و 433اشعرى، مقاالت االسالمیین،رویتر، ص)متکلمان معتزله 

 .و به تأویل خردگرایانه روی آورده اند ،در این باب رویکرد تنزیهی داشته اند( 436خطبه  و اول

، که تنزیه مطلق و تعطیل (32،69/حدیقه)داند به تنزیه مطلق رسیده است، ولى نیک مى در باب اوصاف خداوند، حکیم سنایى 

 :با ظواهر آیات متعدد قرآن سازگار نیست

 ودااشى، او نباو بات  بگویى  ور نبود   نکو  ،بدو   نگویى گر                    

 باشى  هىامشب  ،ىاابگوی  ور اشى اب تهى دین   ز  گر نگویى

 لاتعطی ه وخامشىانطق، تشبی هست در وصف او به وقت دلیل

ید و : تعطیل و یا تشبیه در نیفتد، به شیوه معتزله به تأویل اوصاف خبرى خداوند از قبیل حکیم غزنه، براى آن که به وادى

 .وجه، آمدن، نزول، قدمین و اصبعین نیز پرداخته است

مقصود از آمدن او را، آمدن حکم او و احاطه آن بر . کند گیرد و وجه او را به بقاى او تأویل مى او ید خدا را به معنى قدرت او مى 

 .کند مه بندگان، و فرود آمدن و نزول حق را به نزول و فرود عطا و بخشش او تأویل مىه

ست از شکوه قهر و بزرگى خداوند و دو انگشتش، روان گشتن حکم و فرمان حق در ا همچنین در تأویل سنایى، دوگام او عبارت

 .باشد مقدورات و مخلوقات، مى

 واو چرا چه وکى و ک چند وچون   هو  مبدع  اتاصف هاانگفت  کس 

 نزول عطاش  و  حکمش   ،آمدن   بقاش   ید او قدرت است و وجه، 

 قدر    و  حکم نفاد     اصبعینش   ر او خط  قهر    جالل   قدمینش 

 291جویند  همى او  و  او    با   همه   اویند    قدرت    تحت  ها  هست 

                                                           
 22/فجر -4

 43 /فتح -2

  33 / بقره  -9
 63 /و زمر 22/و مجادله 23وجاثیه 42/و یس 31/و انبیاء 33/و مریم 34/و توبه 434/آل عمران -1

  4/و انشراح 22/زمر -3
 23 /و محمد 31/و مائده462 آل عمران -6

  26 ،1،43و فتح  26،11/وبهت -3
  33/و صافات 16/و قصص 41/و شعراء 32/مریم -3
 1 /و حدید 33/واقعه 43/ق -3
  243 /و شعراء 16/طه -41
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 از و شکل از او دوراست نقش و آو          مسطور است  کالم  صحیفه   در 

  293مدار  تو اعتقاد   د،ااش   و   آمد   اخبار   در  هست     اهلل    ینزل  

استدالل سنایى این است که اگر . پردازد به همین قیاس، به مسأله استواى خداوند بر روى عرش مى (همان)حکیم سنایى 

اش این است که خداوند را محتاج مکان، و محتاجِ یکى از  یم، الزمهاستواى خداوند را به معنى قرار گرفتن خداوند بر عرش بدان

 : ، بپنداریم و این، بیگمان باطل است، زیرا عرش تا فرش، همه از مبدعات حق تعالى است(عرش)مخلوقات خود خداوند 

 ...عقل با روح، پیک مسرع توست      تست مبدع   فرش جزو  عرش و 

 العرشى   عَلى    إِستَوى   بسته      ى نقش و   صورت دربند  که   اى 

 ...نیست  یزالى ال  خور عِزّ    در      نیست  محدثات خالى از   صورت 

 :غایت و غرض آفرینش -2

یَا رَبِّ لِمَاذَا :قَالَ داوودُ»:داند حکیم غزنوى در ابیاتى، غایت و غرض آفرینش را چون بسیارى از عارفان بر اساس حدیث زیرمى

کائنات را براى چه ! داوود گفت خداوند من»:یعنى.296تَ الْخَلقَ قَالَ ک نتُ کَنزا مَخفِیّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أ عْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِکَى أ عْرَفَخَلَقْ

 .«گنج مخفى بودم، دوست داشتم شناخته شوم، پس مخلوقات ر اآفریدم تا شناخته شوم: آفریدى؟ خداوند پاسخ داد

حدیث فوق را حدیثى موضوع دانسته و سندى صحیح و یا  ،از بزرگان اهل سنت از جمله ابن تیمیه، ابن حجر و زرکشى بسیارى 

 :با اشاره به حدیث فوق گوید (63/حدیقه)سنایىولی  ،(23فروزانفر،احادیث مثنوى، ص)اند ضعیف براى آن نیافته

 خود تعریف کرد فضلش تو را به         ف ااع در تکلیااآفریدت ز صن 

 ى منااا بداناات  قااالخل لقااخ      نااانى ماگنجى بدم نه: گفت 

گرداند، زیرا او تنها  ، حکیم سنایى، مقصود و غرض آفرینش را صریحا به همه آدمیان باز مى(931/حدیقه)در ابیاتى دیگر

داند و آراء  عبث را شایسته خداى قدیم نمى به هر حال، حکیم غزنه فعل. موجودى است که از کرامت عقل و تکلیف برخوردار است

 :در این باب، بیشتر به دیدگاه متکلمان معتزلى و شیعى شباهت دارد(933/حدیقه)او

 نز قِدَم دان، که از حَدَث باشد        هر چه آن باعث عبث باشد  

 :لطف یا قهر خداوند -9

حسن و قبح )و اعمال او در معیارهاى اخالق انسانى  ،سى نیستخداى اشاعره اساسا الیسأل و فعال ما یشاء است و پاسخگوى ک

 293.گنجد و بر این اساس کودکان مشرکان را نیز به دوزخ در می آورد، در نمى(عقلى

توان گفت مبنا قراردادن  بدون تردید مى.کردند عمدتا بر کریم بودن خداوند تکیه مى مرجئه از جمله ابوحنیفهدیگر  عارفان و

اصلى اختالفات کالمى بوده ودر  ، یکی از عللخداوند در رابطه او با بندگان (بودن الیسأل)یا عدل یا پاسخگو نبودنکرم یا غضب 

 :  باحث کالمى، زیر داشته استهاى اندیشمندان مسلمان تأثیرى بى بدیل در م موضعگیرى

ودن نظام عالم، وجوب در افعال بارى، حسن جبر و اختیار، غرضمندى افعال خداوند، حسن و قبح عقلى، احسن بودن و اصلح ب 

تکلیف، عنایت و اکتساب در ایمان آورى، اوصاف انبیاء و اولیاء، مرز کفر و ایمان، وعد و وعید الهى، تسامح و تعصب نسبت به ادیان و 

 ...و فرق مختلف، تکفیر و تفسیق بندگان، ارجاء، شفاعت، وجوب قبول توبه، خلود در عذاب، قبح عقاب بال بیان

از اینرو براى شناخت الهیات سنایى باید در آثار او در جستجوى پاسخ به این پرسش باشیم که از نظر سنایى، کدامیک از  

 اوصاف لطف یا قهر خداوند غلبه دارد و این غلبه و سبقت، در عمل تا چه حد است؟

با آن که قرآن  و کند حیمى حق را اثبات مىاز طریق نفى عقالنى اوصاف متضاد با رحمت حق، ر (433/حدیقه)حکیم سنایى

 زیراداند،  ذات خداوند را  از غضب، خشم و کین و حقد و حسد مبرّا مى ،، سنایى293دهد کریم، خداوند را به وصف غضب نسبت مى
                                                                                                                                                                                            

 63-61/حدیقه -291
 66-63/حدیقه -293
 (23به نقل از احادیث مثنوى، ص) 64نجم الدین رازى معروف به دایه، منارات السایرین و ال ل  المرصوع، ص  -296
اشاعری  )ه ولنا فی أطفال المشرکین أن اهلل تعالى ی جج لهم فی اآلخره نارا، ثم یقول لهم اقتحموها، کما جاءت باذلک الروایا  وق -293

 (44االبانه،ص
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ه هیچ جبر و شود که به هدفى نرسیده و مانعى اجبارا او را از رسیدن به هدف بازداشته است،در حالى ک مى.. .که کسى خشمگین و

 :شرایطى و محدودیتى بر خداوند حاکم نیست

 زآن که صاحب غضب،خدا نبود    ودانب غضب روا   ،حَق حقِ   در  

 دورند وین صفت هر دو از خدا     مجبورند  هردو،حقد   و   غضب 

 احد  فرد  صفات   اندر   نیست    غضب و خشم وکین و حقدوحسد 

 اراست  خود بندگان   بر   هست    اراب خالق ز   ود اب رحمت   همه 

که به کائنات جودى کند، عالم را آفریده  حق تعالى براى این، (ع)بنابر سخن علی.آفرینش عالم معلل به رحمت و کرم اوست

 :، گوید(جود نسبت آنان)در بیان غرض فعلى خداوند در آفرینش، ( 411/، حدیقه913/دیوان سنایی،مصفا) نیز سنایى. 293است

  دهابپروری    لطفت   سایه  در  از   رحمتت    آفریده    ایاازد 

 ده استاکه روانت به لطف پاین جانِ جانت ز لطف او زنده است

 مرده از زنده ،مرده   از   زنده سازنده و لطف   قهر    از   آرد

در هر زمان و بى توجه به ( 411/حدیقه)از نگاه سنایی کرم خداوند محدود و منحصر در آغاز آفرینش هر موجودى نیست، بلکه 

 :کند در خواست یا عدم درخواست مخلوقات، به مصلحت و اصلح آنان عمل مى

 پیش از راز ضمیر،    بر   مطلع    مصلحت بین خلق بیش از آز 

 راند مى کار   ،هااناگفت    لفظ     او داند ،تو  خاطر  در  آنچه 

 ...د خواستارزوش آنچنان ندانآ    رآدمى آراستاابه   او  آنچه 

 :شوند کافران نیز هر روز مشمول لطف حق تعالى واقع مى: کند که به صراحت بیان مى (9-4ب /مصفا /دیوان سنایى)سنایى  

  ها هر روز برافشانى از لطف تو احسان بى رشوت و بى بیمى، بر کافر و بر م من

ولی در نگاه معتزله و شیعه، بر حسب قاعده لطف کافران نیز مورد لطف حق اشاعره لطف خداوند را شامل کافران ندانسته اند، 

 .قرار گرفته اند

 :واسطه در آفرینش -1

اعتقاد به وجود واسطه عقل اول در آفرینش و هر سبب یا واسطه یا علت دیگرى در خلقت، مورد قبول متکلمان اشعرى نبوده 

ولى در تعالیم اخوان  ،گردیده است و مخالفت با ظواهر نصوص اسالمى تلقى مىعنوان بدعت  به ،ن که شهرستانى آوردهااست و چن

و فیلسوفان و  211از جمله ناصرخسرو  الصفا، این تعلیم به صراحت مقبول واقع گردیده و احتماال از طریق آنان به آثار اسماعیلیه

 . مسلمان راه یافته است عارفان

باور دارد و آن را مراد عقل مذکور در حدیث  به عنوان واسطه فیض و نفس کل به وجود عقل کل (233،62/حدیقه)حکیم سنایى

 : داند پیامبر مى

 را  آدم  راىااالحق س  هااحج   را  مااعال هاد ااان  هالاالاه مارح

 ناامک ن واااک قبولِ   از براى    نااک   پرده  راىِ ااس درااعقل ان

 ى رازااپ از  تاایاف   ز اقبالبا    باز شد  مُدبرى    ،وداب   ىامقبل

  هاه درخور کلماان درخورِخود،    همه ه اااب   امر شد وراان   قابلِ

  دارد قل   راام ،رااام هر کجا     دارد  لاااگ زیر تخته ،کل عقل

                                                                                                                                                                                            
 (3/حمد).. .المغضوب علیهم و غیر -293
شارح نهاج   )« ءٍ حَ عَلَىَّ، فاتَّخِذْنى بَدَال مِنْ کالِّ شاى  یقول الّله تعالى یا ابن آدم لَمْ أَخْل قْکَ لِاَربَحَ عَلَیکَ انما خَلَقْت کَ لِتَربَ»(:ع)على -293

 (33/، از احادیث مثنوی1/361البالغه، 
 کجا عرش االهش گفت و انّا ز اول، عقل کل را کرد پیدا   -211

 خوان االخاوان :و همچنین  413/جامع الحکمتینناصرخسرو، )دا،آدم معنیش گفتن ىاگروه گفتند  گروهى، علت اولیش     
 (23ص)
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  او  در  بر ک پیادهاانفس کل،ی   دفتر او  ز سخن یک   ،کل عقل 

 :حسن و قبح عقلی:3

بدان که علما را خالف است در این که حسن و قبح افعال عقلى است یا شرعى؟ جمهور » ،رزاق الهیجىعبدالبه بیان جامع 

 .«214امامیه و معتزله و حکما بر مذهب اولند و جمهور اشاعره بر مذهب ثانى 

صرف نظر از فاعل  داند و براى افعال، مى( خداوند)قبح و حسن افعال را کامال منوط و وابسته به دستور شارع ، پیشواى اشاعره

: ابوالحسن اشعرى همچنین اظهار کرده است که212. وسیله عقل آدمیان نیسته قائل به حسن و قبح ذاتى و قابل تشخیص ب ،آنها

. و اگر چنین کند عادل است. آرى: اگر کسى از ما بپرسد که آیا شایسته است خداوند کودکان را در آخرت معذب گرداند؟ گوییم»

عالى، م منان را تعذیب کرده و کافران را به بهشت درآورد، امر قبیحى مرتکب نشده است، هر چند که چنین ت همچنین اگر حق

 .219زیرا خود گزارش داده که کافران را مجازات خواهد کرد و دروغ بر او جایز نیست ،نخواهد کرد

لیف را ویژه صاحبان عقل گردانیده است عقل حجت است و به همین دلیل حق تعالى تک ،ماتریدى -به باور پیروان مکتب حنفی

ماتریدى گرچه که در شناخت خداوند و شناخت حسن و قبح ذاتى و عقلى امور،  .گرداند و عقل صاحبش را به حقیقت امور بینا مى

ب ولى قائل به وجوب چیزى پیش از ورود شرع نیست و تأیید شرع را عالوه بر کشف عقل براى واج ،با معتزله همداستان است

حسن به معنای استحقاق مدح و صواب، و قبح به معنای استحقاق مذمت و »:عالمه بیاضی می گوید .211داند دانستن امرى الزم مى

 .213«...، در نزد ماتریدی عقلی است(پیامبران)عذاب برتکذیب 

دأ قضاوت در خصوص کند و به بیانى دیگر، عقل مب را تکذیب مى« کذب»را تأیید و « راستى»سنایى معتقد است که عقل، 

  .چراغ عقل هم در آغاز دیندارى و هم در طول سلوک، م ید و راهنماى حق جویان و حق پویان است و هاست ها و بدى خوبى

 : واالترین توصیف سنایى در مورد عقل، این است که عقل، حجّتِ رسول و سایه خداست 

 نیست   ىقاض وکیل   هرگز     عقل   کذب راضى نیست  به  عقل،هرگز 

 نیست    گلوبر    و   سازنده  حیله    عقل،جز راست گوى ولمتر نیست  

  216دانیندیشی    بال    تو   و   من  با     نیندیشید  خطا هرگز     ، عقل 

 د، اوستاسبب بود و هست و باش    اوست ،سایه بد و   نیک   مایه   

  213است   لاااول عق   ،شرع  آخر     است   نقل  پرده  حروفى که  در  

  213هم رسول است و هم نگهبان است    وهم کان است عقل هم گوهراست 

 213چو شد، کم شه گیر  اسبت  و  رخ      راره گی  آن  نمود،    عقلت   آنچه 

                                                           
ملال و نحال شهرساتانى،    ،  (21 -43صاص  )سبحانى، جعفر، حسن و قبح عقلاى  و همچنین( 33ص )الهیجى، سرمایه ایمان،  -214

  ،( 413 -413صص )کاوشهاى عقلى عملى ، مهدی حائری ،(66ص )ترجمه خالقداد
ت شامرده اسات، در پاساخ    دروغ به ایان دلیال زشات اسات کاه خداوناد آن را زشا       : اگر کسى گوید»:گوید صراحت مى باوى  -212
اگر خداوند به دروغ گفتن فرمان دهد، بر او اعتاراض   ...شد خواند، نیکو شمرده مى گویى؛ و اگر دروغ را خوب مى راست مى: گوییم مى

 اگر بگویید در این صورت پس دروغ گویى را از ناحیه خداوند جایز بدانید همچنانکه امر باه دروغ گفاتن را از ساوى خداوناد    . نیست
فرمان دهد ولى توصایف او  ( دروغ)ممکن است به چیزى . اى نیست شود که میان این دو، مالزمه در پاسخ گفته مى، اید  جایز دانسته

 .(443 – 446االشعرى ، اللمع، صص ) «212 به دروغگویى جایز نباشد
 .443 – 446اشعرى، اللمع، صص . ک.ر -219
 (919نقل از امام اهل السنّه، ص به ) 111 ، ص4الماتریدى تأویالت اهل السنه، ج . ک.ر -211

 (، با تلخیص44-3به نقل از کتاب التوحید صص )21-329فرمانیان ،صص  -213
 912/حدیقه -216
 233/حدیقه -213
 233/حدیقه -213
 911/حدیقه -213
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 س اب  خلیل تو  جایگه    هر   عقل     دلیل تو بس ،حق   راه  در    عقل 

  231هر رهى چو رهىّ به گردى  ورنه      تا برهى  عقل   به   زن  در   چنگ 

 اوست،گویند سایه خداش آن که        خوست  خوش  عقل، سلطانِ قادر  

 234باشد  جدا ىاک ذات از  ایه اااس      د ااباش ا ااآشن  ذات  اااب   ایهااس 

عدل الهى، رضاى به قضاى حق، تکلیف ماالیطاق، جبر و اختیار، : سنایى در حدیقه در ضمن هجده بیت، به چند قاعده کالمى

 .کند حکمت الهى، قاعده لطف و حسن تکلیف، بر شالوده باور به حسن و قبح عقلى، استدالل مى

تو که : گوید کند، مى خطاب به کسى که اعتقاد به فراگیرى قضاى الهى را جبرگرایانه تفسیر مى (611-693/حدیقه) حکیم غزنه 

 یاى و در آن صورت، ارسال رسل را کار خواسته و آفریده است، در واقع، خداوند را ظالم دانستهکفر کافران را نیز خداوند  یمعتقد

تواند در  زیرا او نیز در روز قیامت مى ،اى تو با اعتقاد به جبر، دامن شمر را نیز از گناه تطهیر کرده. اى خداوند پنداشتهسوی عبث از 

بر حسب قضاى تو روى داده  ،بى گناه هستم و این جنایت (ع)حسین چشم پیامبرمن در کشتن نور : پاسخ به س ال خداوند بگوید

 :است

 اى هاانکاست ،آن   مکافات   ز  و    اى  هابنده، کفرخواست  بر  تو  گر 

 ز ظلم و جور و عیوب   منزّه  اى     سوب اظلم شد من   به معانى   این

 داشای ،کنى   بدى   رگ   گویدت   خواهد  راستى تو    از  او   آن که 

 ادابنی   را  ظلم  افکند  وى   چون   اد؟ افرست  چه   به   بگو   را  انبیا 

 ...ودابُنَ  و پل  جهان   باشد   بحر    ودبُنَ   رسل  حاجت     بدى     به

 رخیزاکاى به خواب اندرون یکى ب   رستاخیز     روز   پرسند     تو   از

 خوردى؟ و بیوه چون   ایتام   مال    کردى؟     چرا    بدى تا   گو   باز

 بستیزى  که   مگر  چه گویى   تو    زى؟اچرا تو خون ری را   گنه   بى

 بیزار   خود   هاى کرده   از  گردى   انکار      ره  مگر    ،گیرى   پیش

 نمِحَ و   عناء   شود  پیدا    تو  بر   من   بر  خواستى  تو    بگویى   یا

 بجوى     صالح  ره   را   خویشتن   مگوى    ت رَّهات  بیهوده    و   خیز

 سخن بگو مطلق  یک این   پرسد،   لعین، خداى بحق  شمر   ز    چون

 مقتول  تو  شوم دست  بر   گشت   ول ارس العیون    قره     چرا  که  

 تو بودچنان فعل بد،رضاى   که آن   آن قضاى تو بود:گویدآن سگ که 

 ماالااع  در ار اک   به  دانباش که    م ارا ظال  داىااخ اشداب   فتهااگ

 خواهد  ى ار از وى جداى کااگاج   داى خواهااداى کااد خاسوز احم

 ا رضایش بوداظلمه  رینااب ه ااک   وداش باین جزایارد کاچه گنه ک

 اره مدانانه چوااق را، هیچ گاحم   وان ااابت   دوا     را   مارابی   دل

 :جبر و اختیار:6

آید، تفاوتى با دیدگاه جبریه خالص ندارد، زیرا از نظر وى  آراء اشعرى آن گونه که از آثار او از قبیل اللمع، االبانه و مقاالت برمى

جازا فاعل ها فقط م و انسان( 39اشعرى،اللمع، )«در حقیقت فاعل و قادرى جز او نیست و کسب کننده حقیقى نیز خداست و بس»

                                                           
 236/حدیقه -231
 233/حدیقه -234
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اشعرى هدایت، ایمان، عصیان و کفر آدمیان را فقط بر حسب مشیت، رضایت و خواست خداوند 232.افعال خود هستند

 (. 33 – 33و نیز االبانه   34اشعرى، اللمع، صص.)داند مى

وى حدیث  ،رزیابى کرده استابوحنیفه در نگاه به قرآن قائل به اختیار آدمى بوده و بر این پایه، احادیث مربوط به قضا و قدر را ا

 (.46ابى عذبه،)پذیرد را نمى« السّعیدُ سَعیدٌ فى بَطْنِ أ مِهِ و الشّقىُّ شقَىٌّ فى بَطنِ أ مِّهِ»مشهور منسوب به پیامبر 

« منزله ما بین منزلتین»پیشوایان شیعه امامیه در مسأله جبر و اختیار، موضعى ما بین جبریون و مفوّضه برگزیده و مبلّ  

 ( 233 - 233/  4کلینى،ج)اند بوده

به باور آنان، خداوند سرنوشت انسان را به خود او . اند از فرق کالمى، وسیع ترین دایره آزادى و اختیار را معتزله باور داشته

هاى  حجت تفویض کرده و او به هیچ روى، خالق اعمال قبیح انسان در این عالم نیست و هدایت او به این معنى است که آدمیان با

کفر و ایمان را برگزینند و به هر حال، کفر و ایمان هیچ یک مخلوق خداوند نیست  ،(عقل)و باطنى ( انبیاء الهى)ظاهرى 

 (.342عبدالجبار،)

بر حسب تفسیر حکیم غزنوی، کرامت و برتری خدا . به گفته سنایی، چون خداوند مختار است، خلیفه او نیز باید مختار باشد

به دلیل داشتن وصف خدایی اختیار و امکان انتخاب . است(36/ اسراء) نسبت به سایر مخلوقات که مورد تصریح قرآنداده انسان 

( 443فروزانفر،ص: نقل از 113، ص2وسائل الشیعه، ج)وی به روایتی از پیامبر خاتم. پیروی از راه عقل یا راه هوی وهوس می باشد

 :نیز استناد می کند

 تاا، آدم راس یارااجنبااش   اخت   عالام  راست  قخل  جنبش جبر،      

 ل آورااش  را  به  فعاقوت خوی   به  گهاار  تو به  قوت خلیفه ای      

 یار ست     شاارح کرّمنااااااخت   میان   عاقل و  هااوا   آدمی  را      

 ته عیباجوهری   شد  میان رس   که   غیاب  آدمی را مدار  خاوار      

 (42-939/3/حدیقه)                   

صریحترین نقد عقالنی را در باب « فصل سبیل سعادت و طریق مستقیم»در( 693ص) حکیم سنایی در باب نهم حدیقه -9

، سه (431، 933  ،931 ، 63حدیقه، )وی که بر خالف اشاعره، افعال اهلل را معلل به اغراض می داند. جبرگرایی به نظم کشیده است

 :ل را در نقد جبرگرایی می آورددلی

اگر گناهکاران، گناهان و کفر خود را بر حسب مشیت حق و باالجبار انجام می دهند، عقاب آنان به خاطر مثقال ذره ای : نخست

 (11/نساء 13/ ، انبیاء3/زلزله) .«به میزان ذره ای ظلم نمی کند»گناه ظالمانه است، زیرا خداوند خود گفته است 

: الی که خداوند گفته است به انجام کفر خشنود نیست، چگونه می تواند خالق امری باشد که خود بدان رضایت ندارددر ح: دوم

ى ث مَّ إِلَى رَبِّک م مَّرْجِعُک مْ فَیُنَبِّئ ک م لَک مْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ خْرَإِن تَکْف ر وا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنک مْ وَلَا یَرْضَى لِعِبَادِهِ الْک فْرَ وَإِن تَشْک ر وا یَرْضَهُ »

نیاز است و براى بندگانش کفران را  اگر کفر ورزید خدا از شما سخت بى:یعنی( 3زمر،.)«ِبِمَا ک نت مْ تَعْمَل ونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُور

شما به  دارد آنگاه بازگشت دیگرى را برنمى[ گناه]اى بار  رندهپسندد و هیچ بردا دارد و اگر سپاس دارید آن را براى شما مى خوش نمى

    .کردید خبر خواهد داد که او به راز دلها داناست سوى پروردگارتان است و شما را به آنچه مى

 

فاجر  اگر بپذیریم که آدمیان.دعوت مردم مختار به هدایت است ، آن که غرض و حکم خداوند از ارسال رسل و بعثت انبیاء: سوم

بیهوده و ناقض   و صالح در گرایش دینی خود مجبور و غیر قابل تغییرند، در این صورت، دعوت پیامبران و مجاهدات آنان کامالً

 :غرض است

                                                           
بلکه حدود یک قرن قبل از آن در باور نظریه کسب که در ادوار بعد به اشعرى منسوب شده، در آثار وى نشانى ندارد،  -232

از نگاه این دو، خالق اعمال بندگان خداوند، و کسب کننده آنها خداوند . شود ضراربن عمرو و حفص بن فرد دیده مى
 (32الشهرستانى، بدران، .)است
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 وان خفتابا سگی در  جوال نت    در   صفات  تو ظلم نتوان گفت

 بر تو  جایز  کجاست  بیدادی؟    ره    نماودی   رسل   فرستادی 

 ات  آن  نکاستاه ایاوز   مکاف    ای بر   بنده  کفر خواستهگر  تو 

 وروعیوباای منزه  ز ظلم و ج    این  معانی به ظلم شد منساوب

 بود   از     نفس    شوم   اماره   آنچه   ما   را   به ظلم  شد باره

 !گویدت گر  بدی   کنی شاید؟         آن که او   از   تو راستی خواهد

 چون وی  افکند   ظلم  را بنیاد   ا  بگو  به    چه  فرستاد؟انبیا  ر

 ...بحر باشد جهان   و  پل  نبود   به   بدی    حاجت   رسل  نبود

 :است (262  قصاید،) این موضع سنایی یادآور بیان حجت شیعی اسماعیلی، ناصرخسرو

 باید به  بیهوده غم؟  چرا  خورد       ماته  قلاااگر کار باوده است و رف              

 روا نیست بر تو نه مدح و نه ذم       دااک و نه بااوگر ناید از تو نه نی              

 نماتد صابه   فرمان   ایزد  پرس       عقوبت محال است اگر بت پرست              

 ستم رد برمناابه دست تو او ک       کار زی تو  خدای است اگاراستم              

 نشد حکم کرده نه بیش ونه کم       کتاب و   پیامبر   چه  بایست اگار              

  :داداوناالم خاک -3

کالم خدا حق سبحانه، حادث و مخلوق در محلى است و آن کالم حرف و صوت است و آنچه » :که معتزله اتفاق داشتند بر آن

شده عرضى است و  دلیل اینکه آنچه در محلى یافت مىه حرف و صوت است ؛ بشود، حکایت از آن کالم و  ها نوشته مى در مصحف

 (13کیالنى، ص،شهرستانى)«شود سریعا فانى مى

 239.ورزید اجتناب مى«قدیم»دانست ولى از توصیف آن به  ابو الحسن اشعرى به تبع احمد بن حنبل، کالم خدا را غیر مخلوق مى

 .انددانسته  را قدیم و الفاظ آن را حادث مى اشعرى، معناى قرآن هاى بعد به تبع ابوالحسن اشاعره در دوره

، ابن کالب را در عداد معتزله به شمار آورده و عقیده او را چنین نقل کرده است (333-331/امقاالت)ابوالحسن اشعرى  

حکیم غزنوى، کالم خدا را   . «تقرآن عین کالم خدا نیست، بلکه حکایت یا تعبیرى از کالم اوست و تورات، تعبیر عبرى آن اس»:که

او همچنین الفاظ و حروف قرآن را به . داند ها را مانع در رسیدن به باطن قرآن مى مبرّا از نقش و آواز و شکل حرف و قرائت و این

اید به دور ها را ب نایل شد و پس از نیل به مغز، پوست (مغز)کند که باید از آنها گذشت و به مقصود اصلى  چهار پوست تشبیه مى

 افکند

در اندیشه سنایى، معنى قرآن چون آب، و حروف آن چون ظرف است که نباید مورد توجه و مصرف قرار گیرد و همچنین معنى 

چون جان، و حروف چون تن و نیز ظاهر قرآن، چون پیراهن یوسف و باطن آن، که از آن جدا تواند شد، همچون بوى یوسف است 

 :ق و عاشق استکه شفادهنده یعقوبِ مشتا

 231 نقش و آواز و شکل از او دور است     ت اور اساکالم مسط  ،صحیفه  در   

 233در منگر   ظرف  به    خور   مى آب       شمر  ظرف و آب   تو قرآن  حرف و  

 جان  لباس تو  است کز    همچنان        رآن ااى قامعن   ز رآن ااق   رفااح  

 خواندن  توان   قرآن به جان   جاى       راندن    توان   انازب  رب  را    حرف  

 حُرّ    دلِ    ،صدف   ِ  هایل نشود      رآن دُرّااق و  د حروفااآم   صدف  

                                                           
253 و باه   ،دانساتند  کالم خادا ماى   شود؛ ولى عموم اشاعره الفاظ قرآن را عین هاى ابوالحسن اشعرى دیده نمى این اعتقاد در کتاب -

(. 231-263 باقالنى، تمهید االوائل، صص) حدوث صورت ملفوظ قرآن قائل بودند  

   63/حدیقه -231
 431/حدیقه -233
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 236رموسیقا   زیر     چو برون سو،   نز     وار  موسى اعااسم ناااک درون   از  

 است «عهن منفوش»ازاوهمچو  کوه   منقوش است حرف اوگرچه خوب و  

 رفات حاصدمت صوت نى و زحم   و ظرف   افت اااسخنش را ز بس لط  

داند و باطن  به اقتضاى قدیم دانستن صفات خداوند، کالم خدا را نیز نه فعل حق، بلکه صفت او مى (434/حدیقه)حکیم سنایى 

 : شمارد آن را قدیم مى

 ى گنجد؟ااک سخنش،درحروف  کى گنجد؟  را حدوث  صفتش 

 :شارور تأویل-3

و یا شریر و بدخواه ( کم خرد)از فاعل عاجز  یا جاهل , از طریق لمی استدالل می کند که کار شر, همانند معتزله, حکیم غزنین

, ثابت کرده که قادر و خیرخواه دیگران است, آن کس که عالم هستی را از عدم به هستی در آورده. صادر می شود, و یا غیر رحیم  

, علم و قدرت ازلی خداوند دارد, باید بنابر اعتمادی که به لطف, ان مومن با پدیده ای مواجه شود که شر می نماید بنابراین اگر انس

حدیقه )این سخنان سنایی. در کفایت عقل خود تردید کند و آن را خیر بداند  و شر بودن آن را در نتیجه اعمال خویش بپندارد

  :قاد به حسن و قبح ذاتی وعقلی را نیز متضمن استضمناً اعت, (39،462،434،31،36ص:الحقیقه

 که خدا را باد از کجا شااایاااد     در وجاود  خاود  نااایدبد از او   

 چشم خورشید بین ز ابرو  شااد    جز نکو   مکاانیاد, با بد و نیک  

 نه از قصد لیک جالبااست؟, بد      از او  نیاید بد, سخت نیک است  

 !اینت عجب,و ز توخود بد نیاید      کااو بااود باه  درستکار ایزد ن  

 ... جان وروزی همه زنعمت تست       ...از تو نیکی همه سازاوار اسات  

 چون کندبدبه خلق عالم چون؟      نکو بینی,گار چاه زشت آماد آن 

 کاه خدا را باد از کجااا شااید     هیچ بااد  نکااند, که نااکوکااار 

« اعواض»شرور و بالیا را با اعتقاد به, بر مبنای اعتقاد به اصول کالمی عدل الهی وحسن و قبح عقلی, ن معتزلی و شیعیمتکلما

در آخرت چندین برابر , نعمتی را در این دنیا باز ستاند, اگر از روی حکمت, تاویل می کنند به این معنی که خداوند عادل و کریم 

 :سنایی در ابیات زیر این معنی را باز نموده است.مله هیچ بنده ای ناخشنود نخواهد بودآن را عطا می کند واز این معا

 هم او جواب دهااد, هم او ثواب  دهاد          او بگوید, او ببخشد  

 دهد بااازت, هر چه بستد ز نعمت و نازت          به از آن یا همان  

 (4)صد هزار جان گردد, هر زبان       گاردد               گیرم از موی ها زبان   

  :ه نخستفیخل سه  -3

و بنابر   ، عرش خداوند را در روز قیامت هشت نفر حمل خواهند کرد(33/و زمر 3/همچنین آیات غافر)سوره الحاقه43بنا بر آیه 

قیامت، چهار کس دیگر بدانها  روایتى که در تفسیر جوامع الجامع آمده است، حامالن عرش الهى در حال حاضر چهار نفرند و در روز

 . (943-943/رشیق)افزوده خواهند شد

داند  مى (خلفاى راشدین)سنایى با اشاره به حدیث یاد شده، حامالن عرش شرع پیامبر را در این عالم، چهار خلیفه نخست پیامبر

 .233على ، عدل عمر، شرم عثمان و مردى233صدق ابوبکر: کند و مشهور هر یک را ذکر مى و اوصاف شاخص

                                                           
  موسیقار نام سازى است و زیر به معناى سیم است433/حدیقه -236

 : داند د مىجالل الدین مولوى هم وحیى را که به موسى نازل شد، فراتر از کالم مسموع و مشهو

 گفتن و دیدن به هم آمیختند  ها ریختند بر دل موسى سخن

 (939/ها تازیانه)اند که چون معراج پیامبر را شنید، تصدیق کرد  صفت صدیق را براى ابوبکر از آن رو داشته -233
 .السیف اال ذوالفقار ،الفتى اال على -233
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در نهایت قدرت ( ص)معتقد است که با وجود جهار پایه تخت و عرش مذکور، سلطنت مصطفى(494/تازیانه ها)حکیم سنایى

 : یابد نیز به سلطنتى قدرتمند دست مى ،است و آن کس که به چهار یار پیامبر اقتدا کند

 ر این هرچاریارشرم ومردى،کا صدق وعدل و  است   چارگوهر،چار پایه عرش شرع مصطفى    

 زن چهار نوبت،233جات پناهست،نوباوراملک،  دان ااو ب  دا داراامقت  را فىاار مصطاای چار     

آمدن على را  (211/حدیقه)سنایى ظاهرا ترتیب مدح خود را در حدیقه بنا بر ترتیب تاریخى آورده است، ولى در یکى از ابیات

 :تواند موهم شیعى بودن او باشد ىاین سخن او م. دانسته است «باطل»پس از رفتن 

 مدح حیدر بگو پس ازعثمان     اى سنایى به قوّت ایمان  

 جاءالحق  زهق الباطل است و    با مدیحش، مدایح مطلق  

می دهد قرار  مورد توجه رابیش از هر توصیفى، چهره عادالنه عمرو  ستاید حکیم سنایى صداقت، ایمان و علم ابوبکر را مى

   :ستاید دلیل تأثیر او در پیشبرد عزت و کمال دین اسالم و گسترش عالم اسالم مىه عمر را ب نینهمج سنایى

 261رآنال قااحام و  مال علااعام         انااایم ل اقای  و  ل صدقاقاب 

 ط اااخ انهاامی کر دراوباجان ب          طاو رسول نق ،طاانبیاء بد خ 

 264انااان او برسااایى به جااز سن رضوان    م ااصد هزاران ترح 

 ودااو عقل وعدل را کان ب صدق     ودامان باکان اسالم و زین ای 

 ...مالاپس به فاروق یافت عز وک الل اق بود هاعتی پرقوت دین  

 262داده  امارتش نااطاسی آن که داده  شاطهارت ااطاه آن که 

 ...شد  برامن ز   پر  اقااآف همه  د ااش  وّرامن عالمى  ،عمر  از 

  269والیت حق در حق کرده ماحک قااح  ایت اارع در  ناصراهلل  

 : خواند مى «عقارب»ولى اقاربش را  ،کند هر چند که عثمان راستایش مى (211،214/حدیقه)حکیم سنایى  

 او  ره  ارباعق ارب،او آن اق    او     درگه   وازاان   اقارب   شد  

 ..یه کشیدااآن ستم از بنى ام    بخشید  ان او ااج شربت غم چو  

 را حامل  ى اااوح سر دل او     ل ااحاص  را   روااام علم تنزیل  

 سنت محض و منت امراست     است 261«با عمر»هرچه ازلفظ وفضل            

 :معاویه سیمای-41

مجتهد و غیر متهم در دین  بر خالف قاطبه اهل سنت از جمله ابى الحسن اشعرى و محمد غزالى که معاویه را صحابى 

دیوان )سنایى ،شمردند لعن بر یزید را نیز جایز نمى و همچنین 263داشتند دانستند و در نتیجه لعن کردن معاویه را روا نمى مى

 :فرستد بر معاویه، یزید و قوم او و دوستان آنها لعنت مى (263/حدیقه، 4132/رضوى/سنایى

 حبّ یزید على  اهلل یزیداو لعنه   برچنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم؟  

 لعنت   او    دشمنان بر   اداااب  تااااو رحم  اناادوست راااب  اد ااب  

 :سیمای ممتاز علی -44 

                                                           
259 اى فروتار داللات    تدار و سالطین بوده است و چهاار نوبات بار مرتباه    زدن شبانه روز، تشابه کمال اق (کوس و طبل)پنج نوبت  -

.کرده است مى  

 223/حدیقه -261
 223/حدیقه -264
 291/حدیقه -262
 293/حدیقه -269
 263/حدیقه -261
   کنیه عثمان ابن عفان قبل از اسالم است :باعمر -263
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 :هاى او در حق ابوبکر، عمر و عثمان نیست روى مقابل مقایسه با ستایش چیه مدح حیدر در آثار سنایى غزنوى، کمّا و کیفا به 

، در جامعیت اوصاف متضاد مهر و لطف، نور علم و (ع)مهمترین ویژگى منحصر به فرد على (216/حدیقه)نایىدر نگاه س. 44-4

نار تی ، پاى محکم در صف رزم و محرمیت رمز جان، مبرز بودن به علم بیم و امید و مبارز بودن چون شیر، و خورشید بودن در 

 :جود است

 :263داند و او را نایب حق و دست او را، دست خدا مى 266(على)شتق از نام خداوند نام على را م (239، 213/حدیقه)سنایى. 44-2

در ( ع)در این دسته از ابیات، على. شباهت زیادى به راى شیعیان امامیه دارد( ع)بعضى از اشعار سنایى در مورد على .44-9

طلق اونسبت به دیگر صحابه و خلفاى مقامى هم شأن دیگر صحابه پیامبر نیست، بلکه نوعى انحصار در فضیلت و برترى م

سنایى . سلطان سنجر بن ملکشاه در باب مذهب از حکیم سنایى از او س ال کرد. توان کرد در توصیفات او استنباط مى( ص)پیامبر

و ( ع) در آن قصیده، سنایى از خلفا و صحابه پیامبر فقط محبت على. اى بلند بیان کرد و براى او فرستاد جواب او را در قصیده

 :اى شیعى چنین سروده است فرزندانش را تصریح کرده، با صبغه

 شر داشتن   از  ایمن را  خویشتن  توانى   تا  تاایااابنم    ىاانب   وحاان   انهاالمتخامن س 

 تا کى آخر خویشتن چون حلقه بر درداشتن   ام خر  وى و پس در وى جشو مدینه علم را در  

 ...خوب نبود جز که حیدر میر و مهتر داشتن  را حیدر در است علم چون همى دانى که شهر  

 داشتن دین پیمبر   و  بردن    حیدر    حق  اعتقاد    روى  ز   ناید    نکو   بارى    مرا   مر 

 ...داشتن قنبر  کفش   تواند  مى   گر  کافرم   حیدر همى خوانى امیر   سر بر  را    او   آن که 

 ...تارک افسر داشتن  رب را   دیو  باشد زشت ملک   ر صد  اند  حیدر باشد    وار  نسلیما  تا  

 داشتن  برابر   جان    با    بایدت   مهرحیدر  گر همى خواهى که چون مهرت بودمهرت قبول 

 حیدر داشتن  که    جز  باشد  باغبانى زشت   شرع هم حیدر نشاند باغ  دین به  درخت چون 

 ...روز محشر داشتن  تا کان توان    یادگارى  احمد مرسل نماند عترت ز   و اهلل   کتاب  جز  

 داشتن   شبر     و  حیدر  حب   به       جز یافتن   توانى   هرگز   کجا    بستان را    هشت 

 ...داشتن جعفر    دین    بر زرّ جعفرى   مهر بایدت    را  خویشتن  شمارى  م من  همى   گر 

 بوذر داشتن و زهد صدق سلمان و   مذهب کند   کى  سودت   لاعق  جاهل شمارد    ترا ات 

 263داشتن  اصفر  نباید روى  بى دینان   همچو   ان تا روز حشراج به   را  یاسین  آل بندگى کن 

 :اند فرموده( ع)در واقعه غدیرخم در مورد حضرت على ( ص)پیامبر خاتمدر حدیث مشهور، . 44-1

والیت على را در حدیث فوق، به  (213،213/حدیقه)سنایى. «اللهم وال من وااله و عادِ من عاداهُ. کنت مواله فعلى موالهمن »

 :کند مى زرابکند و دیدگاهى شیعى ا وصایت تفسیر مى

 ...اداجان پیغمبر از جمالش ش       داماد مر نبى را وصى وهم  

 علم بگزیده به    را و ا  ایزد       شرف بدودیده   یاسین آل  

 ا به امیررشرع مر و در  کرده        غدیر   نائب مصطفى به روز 

 (:ع)امامان حسن،حسین،رضا مناقب -42

  :جلوه دارد( ع)نیز نام امام حسن ( 34،341ص/مصفا/ دیوان )در غزلیات و قصاید سنایی
 معنی، که تا جای حسن گیرد حسینی باید از       ازین زیبا سخن دارم   ،ولی میراث استادان

  با علی در بیعت آیی،  زهر پاشی   بر  حسن موسوی  باده با فرعون خوری از جام عشق 

در عالم بى ( ع)، مقام حسین(266،263/حدیقه)در نگاه سنایى. اى خاص دارد در اشعار حکیم سنایى جلوه(ع)مناقب حسین 

نسب او به سرچشمه دین متصل شده و . ب جالل و شکوه دین بوده استشرافت او، مایه عزت و صفاى لطفش، موج. نظیر است

 . تأدیبش، او را به مقام بلند دین رسانیده است

                                                           
 233/و بقره 1/خواند از آن جمله شورى قرآن در هشت آیه، خداوند را علىّ مى -266
 (43/انفال) ولکنّ اهلل رمی رمیتاذ اشاره به آیه مارمیت - 263
 (232-231صص)تصحیح مصفا ؛ به(134-163صص)تصحیح مدرس رضوى  ، بهدیوان سنایى -263
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او وارث پیامبر و جسما و روحا، همانند . اى است که ریشه در خاک، و شاخه و بار در افالک دارد مصداق شجره طیبه( ع) حسین 

م، شرافت، نسب گرانقدر، اخالق متعالى، عشق بى نهایت، رازورى ژرف، جالل، صدق کر: حسین جامع اوصاف. آن حضرت بوده است

 ...است...و

 کونین  در نبود  ىااکه چنوئ      حسین  راى امیاپسر مرتض 

 نزاهت لطفش ،حشمت دین      شرفش   نباهت  ،منبت عز 

 ادبش  نزاهت ،دین  منصب       دین،اصالت نسبش مشرب 

 یقین آسمان دراان ،او رعااف       علیین   ینزم   در او  اصل 

اى از پیش  در شرح واقعه کربال نیز، بر خالف عموم اهل تسنن و از آن جمله غزالى، آن حادثه را توطئه(263/حدیقه)سنایى 

لعنت ( ع)سین از جمله ح( ع)داند و بر آل مروان و آل زیاد و دیگر دشمنان خاندان على تعیین شده از سوى یزید و عمروعاص مى

 :فرستد مى

 ى زداپشت و پای خیره  را  شرع   فساد رائى زد  از   عاص  عمرو

 ردابرآرد گ   خاندان از    که  تا   بیعت کرد    پلید    یزید  بر  

 زشت ودست عمل  مکافات  و آن             اسل  حدیث   و   خزرج   کینه

 ...حنین  و  بدر  هاى نکی خواسته    زحسین  بتوخته   ،آبا   کین 

 ...وصالح و عاد  ثمود قوم  همچو   و یزید و ابن زیاد  عاص  عمرو 

اى از سنایى  ، قصیده(911ص)و هم در نسخه تصحیح شده استاد مصفا  (139-134صص)هم در تصحیح استاد مدرس رضوى

االمر، جان سید اوصیاء، معصوم، نایب رسول ااولورا ( ع)در این قصیده، حکیم، امام رضا . آمده که بسیار رنگ و بوى شیعى دارد

خواند و مهر او را سبب نجات و توفیق، و کین او را مایه هالک و خذالن، و از آن باالتر، کین او را موجب کفر، و مهر او را باعث  مى

 :شمارد ایمان مى

 ...انابنی  فاشری او   تاهیب از           داهامش     ماحری  او  رفعت  از 

   ان اسلماافر از ماه تو، کادا باپی   کفر،ومهرت ایمانو کین تو  اى...

 ان اباریاردم گاگیان   راکف  تا    ت او زدم دسات  مهر  نادام در  

  اناابری وات غربت   مادل در غ   ت ااراس  ى اان علاملک ام  دراان

 وامامى چون على موسى الرضاک    ام استام پراماسراسر جمله عال 

مأمون با امام رضا تصریح  ولى به رابطه خوب ،کند ، مأمون را خونریز بناحق معرفى مى(334ص)رغم آن که در حدیقهه سنایى ب

 .263کرده استاى به شهادت امام رضا به دستور مأمون ن و اشاره دارد

 رافضیان در نگاه حکیم سنایى  -42

ایى که عامه مردم، به زعم خود با انگیزه حمایت از دین، در مخالفت ، بسیارى از رفتاره(943/حدیقه)در قضاوت حکیم سنایى 

اى از آن را در حکایتى شیوا و زیبا در بیان مخالفت ناآگاهانه  او نمونه. کورکورانه است یتقلید ،دهند با پیروان دیگر مذاهب بروز مى

 : عوام نسبت به رافضیان آورده است

 ن ایت دیاى حمااز پ د ازدن ىام       کین   ف اوام در تاع ى را ارافض  

 بیش ازآن زدکه آن گ ر ه زده بود       د زوداآم   در   ذراى از رهگایک  

 انشاایم و   فراک ال ااشک  هراب       ش اشاناد ایازدن ىام ار  :فتماگ  

 دان اد چناخبر کوفتى،دو ص بى        ارى اى به دل سندان ارا باتو چ           

                                                           
ولاى در  ، شهادت على و حسنین و زهر داده شدن به امام موسى بان جعفار اعتقااد جاازم دارد     از امامان شیعه بهنیز شیخ مفید  -263

 حواشى شیخ مفید، اعتقادات صدوق، به انضمام) داللت قطعى بر مسموم یا مقتول شدن آنان وجود ندارد: گوید امامان مىمورد سایر 
 .(421ترجمه سید محمد حسنى، ص
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 ک ادارم لیاخبر ن  ن ز جرمشام       بشنونیک: او چیست؟ گفتجرم   

 ش ام زدمابهر مزد، ه و  ،مارفت       ن به دمشازدند و م سنیان مى       

مقام شیعه امامیه بویژه على، حسن،  و امامان عالی (ع) ارادت و عالقه ویژه سنایى به فاطمه ،ن که ذکر شداچناز سوی دیگر، 

 .ه معنى رفض خالفت خلفاى ثالث نیستب( ع)حسین و رضا

 : سنایى در حدیقه، صراحتا فرد شیعى یا به اصطالح رایج آن زمان رافضى را، مورد خطاب و جدال قرار داده، گوید 

پوشید، چشم به  که از تنعمات حالل دنیوى نیز بکلى چشم مى( ع) چگونه رواست على. دهى تو مصلحت امت را تشخیص نمى 

دلیل عجز در دفاع از خود ه یا او ب: دلیل سکوت على نسبت به خالفت خلفا، از سه حال خارج نبوده است. اشته باشدد «حرام فدک»

پذیرفتن احتماالت . و یا آن که از روى تشخیص مصلحت امت سکوت کرده است ،و یا مداهنه و سازشکارى کرده ،نفاق ورزیده

 ...کند، ولى احتمال سوم مقبول است ر منتفى مىنخست و دوم، شایستگى او را براى جانشینى پیامب

ولى معتقد  ،باور داشتند (ع)این استدالل سنایى یادآور گفته گروهى از معتزله مانند ابن ابى الحدید است که به افضلیت على 

، از این (على)ل خلیفه شود و افض (ابوبکر)کرد که فاضل  بودند مصلحت مسلمین، و نه برترى معنوى سه خلیفه نخست، اقتضا مى

 :دشنام نیز داده است( شیعه)متأسفانه به رافضیان  (299-292/حدیقه)در این فقرات سنایى.مهم باز ماند

  ومرگ وجسک وجان کندن231کچکچ    ردناد در گااناماب  ى راارافض

 رداد کادان  هاى چاااضاضى رایاراف     رورداه مصطفى پاراتى کار باب

 اه اوتاک نااااک   ولافض   انازب  تو    راه اهم ىاا علاب ر اوبکاب  وداب

 دااار خاااشی و   اداب  راوبکااب  راب    تا اهم ى اب داى ااخ  رین اآف

 چهره سنت از دریچه عقل:نایى در اعتقادات، شریعت و طریقتابوحنیفه مقتداى حکیم س  -49 

: بشارت ظهور ابوحنیفه را داده و در منقبت او فرموده است( ص)اند، حضرت محمد  بنابر حدیثى که پیروان ابوحنیفه نقل کرده

 .234ابوحنیفه چراغ امّت من است: یعنى «ابوحنیفه سراج امتى»

پیامبر خاتم عمر را یک بار شمع جنت خواند، ولى در مورد ابوحنیفه سه بار : حکیم غزنوى در مقایسه مقام عمر با ابوحنیفه گوید

ه مقام عمر، زیرا دین حق ب: مقام کدامیک از این دو باالتر است؟ پاسخ دادند: ابوبکر س ال کرد. وداو چراغ امتان خواهد ب: فرمود

وقتى که اختالفات امّت من اوج گیرد و پیروانم به هفتاد وسه فرقه تقسیم : همّت او آشکار خواهد شد ولى در مورد ابوحنیفه گفت

 .یروان ابوحنیفه استشوند، یک فرقه از آنان اهل بهشت خواهد بود و آن پ

سه بار تکرارِ توصیف کردن ابوحنیفه را به سراج امت را به این دلیل و به این  (293 ،و رضوى493 ،مصفا ،دیوان سنایى)سنایى 

 .که علم او هم چراغ گذشتگان و هم چراغ اهل این زمان و هم چراغ آیندگان خواهد بود:داند معنى مى

 و خوار   لحد و اهل هوا، از وى شود مقهورام       است ت اجنل اوم، اهاوحنیفه، سرور آن قاب 

 اضى و مستقبل و حال از علومش درحجارام       راغارا چ یفه اوحناب ن افتاه بار گاعنى سام 

 هر سه را،زو روشنایى،هرسه را علمش حصار        این که رفت واین که آمدوآن که بیند روى او 

 :داند ، هر سه مى(طریقت)نیفه را در اصول و فروع و عرفان سنایى نیز پیشرو بودن ابوح

 232الاایاورا بوند ع  ،امتااا قیااات   دقالافت خواهاه گاار امامى کاه 

                                                           
 (993/تعلیقات) درد و رنج و بال :جَسک یعنى.به معناى برهم زدن دندان از سرما و غیر آن :چکچک -231
روایاات کاارد کااه ( ص)انااس از رسااول :گویااد( 463ص  4ج)االولیاااء  یخ عطااار در تااذکرهشاا .41.الصاادور،ص راوناادى، راحااه -234

القااوقچى، در   شایخ محمادابن المحاسان   .. .«مردى باشد در امت من، یُقال  نعمان  بن  ثابتٍ و ک نیَت هُ ابوحنیفۀ ، هو سِراجُ ا مَّتى»:فرمود
ابان جاوزى ایان خبار را از جملاه احادیاث        :ن خبر را یاد کرده و گویاد ، ای«فیما ال اصل له او باصله موضوعالمرصوع  الل ل »کتاب 

. گویند جدّ وى آن کس بود که روز نوروز، فالوذج به هدیه پیش امیرالم منین فرساتاد .. .اند موضوعه آورده ولیکن بعضى او را رد کرده
-111 مادرس رضاوى، تعلیقاات، صاص    .ک.ر) دهر روز، چنین نوروز کنیا  :گفت. روز نوروز:امروز چه روز است؟ گفتند:گفت( ع)على
113.)   
 233/حدیقه -232
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 طابارانده حیران چو گوى در طب   واباص ریقالق پیش وى از طاخ 

 239ن و سنت اندر جنگاا دیاه باهم   درجنگارفته اناود را گاه خاهم 

 ...ین بوداعلم و حلم و سخاش آی   وداااب ن اه دیااماایشواى ائااپ 

 231ىاوفایفه کاناوحاب  ،نادر دیاب   ىااروفاعام   هر اپاس   اباتاآف 

امت  غچرا –ن که ذکر شد اچن -امت و در شریعت، ( قبا و باالپوش)، دوّاجیعرفان ، ابوحنیفه را در طریقت(231/حدیقه)سنایى

 : خواند مى

 در شریعت، سراج امت بود          امت بوددر طریقت، دواج   

خواهد که روان و روح ابوحنیفه از او شادمان باشد و در روز قیامت که هر کس با امام خود  تضرع از خداوند مىه سنایى غزنوى ب

 :، او را با ابوحنیفه محشور گرداند233شود محشور مى

 دااشه ادر او ماضرع چاه تاب   دل همى گوید از طریق دعا اسراء

 236جزا ا به روز ااد تاان باشادم   اااه ز مااانیفاوحااه روان اباااک

 «دارالسالم» باویم حشر کن به   المااس   ا دروداش ز ماار روانااب

 233الایاع   داوناا قیامت ورا بات   الاه گفت خواهد قاامى کار اماه

ه مالک بن انس و احمد بن حنبل، مقتدایان ابوالحسن توجه چندانى ب (263ص/رضوى/دیوان)از ائمه اربعه اهل سنت، سنایى

 : زند اشعرى و سلفیه و اشاعره، ندارد و حتى بر مقام حنابله و اشاعره نیز طعن مى

 ...اشعرى چون دید رویت، روى او شد همچو زر /حنبلى چون دید چشمت، چشم او شد همچو سیم 

 ى زاهل قدرااب جبر و خیرگااى از اصحااتیرگ / داااج    ردىاک  معرفت  و  شرع اى ااحی  ىاپ  از 

شخصیت ابوحنیفه را شخصیتى کالمى و نه  ،مخالفت سرسخت با معتزله در نیز سنایى (233/حدیقه)ی دربیت و به همین سان،

 : می داند فقهى

 او بر بوحنیفه جو نرزد        ورزد ور خرى اعتزال مى 

 :نتیجـه گیــری

ز حکیم اقلیم عشق در باب نظرگاه و رویکرد فرقه ای حکیم اقلیم عشق یافته های زیر به دست می با نگاهی به ابیات منقول ا

 :آید

حکیم سنایی درباب مسائل  مذکور در مقاله، رویکردی نسبتا عقل گرایانه  ،در مقایسه با مکاتب کالمی مشهور عالم اسالم -4

 .کالمی و فلسفی اتخاذ کرده است

گیرد و  ید خدا را به معنى قدرت او مىچنان که ،را تأویل عقل گرایانه کرده استمعتزله اوصاف خبرى به شیوه سنایی غزنه  -2

معنى قرآن چون آب، و حروف آن چون ظرف وی مانند بسیاری از عارفان مسلمان معتقد است .کند وجه او را به بقاى او تأویل مى

  . است که نباید مورد توجه و مصرف قرار گیرد

صاف مختلف و ظاهرا متضاد خداوند، در نظرگاه مجدودبن آدم، حق تعالی الیسال نیست،بلکه صفات حکمت و در مراتب از او -9

 . بعد کرم و عدل او بر دیگر اوصاف پیشی دارد

ز خدا می داند و به عقلی بودن حسن و قبح باور دارد و این مبنا را در بسیاری ا حجّتِ رسول و سایه انسان را عقل حکیم -1

 .اعمال می کند...و تکلیف ماالیطاق، جبر و اختیارمبانی کالمی مانند 

                                                           
 231/حدیقه 239
 232/حدیقه 231
 (34/اسراء)یَوْمَ نَدعُوا ک لَّ ا ناسٍ بِاِمامِهِمْ  233
 239/حدیقه -236
 233/حدیقه -233



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

921 
 

پرداخته است ولی بر خالف  فضای مذهبی حاکمیت سیاسی متعصب ( ص)گرچه سنایی به منقبت سه خلیفه نخست پیامبر -3

ت و مضافا صراحتا به طعن و غزنویان و سالجقه، کمیت وکیفیت بیان او در تمجید امام علی قابل سنجش با سه خلیفه مذکور نیس

 . در آثار او بروشنی بازتاب دارد( ع)لعن معاویه و یزید پرداخته است و منقبت بلند امامان حسن،حسین و رضا

با توجه به مواضع مذکور، می توان گفت رویکرد کالمی سنایی، تلفیقی از مذاهب حنفی، شیعی و اعتزالی است و کمترین قرابت 

 .می دهدرا با اشاعره نشان 

 مشخصات منـابـع و مـراجـع

  

 4933،چاپ سومنیلوفر وجامى :  تهران ،ویراسته مسعود انصاری و مرتضی کریمی نیا ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، ،قرآن کریم. 

 4933انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، :  نهج البالغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران. 

 
 ه 4113،  ن، الروضه البهیه، حققه الدکتور عبدالرحمان عمیره، عالم الکتب الطبعه االولیابی عذبه، الحسن بن عبد المحس. 

 .م 4333/ق

 مقاالت االسالمیین، تصحیح هلموت ریتر، الطبعه الثالثه، التراث االسالمیه لجمعیه  . االشعرى، ابوالحسن على بن اسماعیل

 .ق 4143/م 4333الطبعه االولی  ،،دارالکتاب العالمیه4331 ،اسطفان فیلد و اولری هرمان ،المستشرقیه االلمانیه

 ------------------------ . ،االبانه، مع تعلیقات عبداللّه محمود محمد عمر، بیروت، دار الکتب العلمیه، الطبعه االولى

 .م 4333/  .ق4143

 ------------------------ .مطبعه  ، بیروت ک کارتی الیسوعیاللمع فی الرد علی اهل الزی  و البدع، حققه یوسف م ،

 .م 4339الکاتولیکیه، 

 4962 :تهران ،2مناقب العارفین، به کو شش تحسین یازیچى، دنیاى کتاب، ج  .شمس الدین احمد ،افالکى. 

 سسه بیروت، م  احمد حیدر، الدالئل، تحقیق عمادالدین کتاب تمهیداالوائل و تلخیص.الطیب بکرمحمد بن ابى الباقالنى، القاضى

 .م4339/ق4141. الثقافیه،الطبعه الثالثه الکتب

 به تصحیح نیکلسن، با مقدمه محمد قزوینى، چاپ پنجم، انتشارات زوار ،تذکره االولیاء. عطار نیشابورى، فرید الدین محمد. 

 رکت انتشارات چاپخانه ش،چاپ دوم های اخالق جاویدان، نگارش ربانی گلپایگانی، حسن و قبح عقلی یا پایه. سبحانی، جعفر

 .4931.علمی فرهنگی

 4964موسسه مطالعات فرهنگی، : های عقل عملی، تهران مهدی، کاوش ،حائری. 

 4993کالله خاور، : تهران. به کوشش محمد رمضانی. تذکره الشعرا. دولتشاه، دولتشاه بن بختیشاه. 

 4999تهران، انتشارات علمى، تحقیق محمد اقبال، افست  ،راحه الصدور و آیه السرور. راوندى، محمدبن على. 

 4931،با کاروان حله، تهران، چاپ ششم، انتشارات علمى. زرین کوب،عبدالحسین. 

 4933سفینه البحار، نجف، . محدث قمى، حاج شیخ عباس. 

 4993، رودکی: تهران ،دیوان سلطان ولد، سلطان ولد.  

 4996امیر کبیر،  دیوان سنایى، به کوشش دکتر مظاهر مصفا، . سنایی، مجدود بن آدم. 

 ---------------. 4933،  ، دانشگاه تهران ، تهران حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، تصحیح مدرس رضوی. 

 ---------------.انتشارات سنایی،  دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی، با مقدمه و حواشی باهتمام مدرس رضوی ،

4931 . 

 4932،  ، چاپ دوم ، انتشارات آگاه حمد رضا، تازیانه های سلوک، دکتر م شفیعی کدکنی . 

 4933 ،دار المعرفه: محمّد بدران، بیروت: تحقیق الملل والنحل،.ابى الفتح محمد بن عبد الکریم بن احمد،الشهرستانى 

 ------------------------------------. ق. ها 4111لمعرفه الملل و النحل، تحقیق محمد سید کیالنى، بیروت، دار ا. 
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 ------------------------------------.  تحریر مصطفی بن خالقداد هاشمی (ترجمه الملل و النحل)توضیح الملل ،

  . 4933،انتشارات اقبال ،جلد 2عباسی، تصحیح محمد رضا جاللی نائینی، 

  ن اب ی ل د ع م ح مبا ترجمه  [د ی ف م  خ ی ش  ی واش ا ح ب]،االعتقادات ، ی قم ال ه وی اب ب  ن ب ن ی س ح ال ن ب ی ل ع  ن دب م ح ر م ف ع ج ی اب ، دوق ص  خ ی ش  

 .4934،   ه ی الم اس  ه ی م ل ع: تهران ی ن س ح د ال م ح دم ی س

  وهبه، شرح االصول الخمسه، تحقیق دکتر عبد الکریم عثمان، چ دوم، قاهره مکتبه . بن احمد اسد آبادى( قاضى)عبد الجبار

 .م 4333/ ق 4113

 4936،نشر ادیان ،به کوشش مهدی فرمانیان، قم ،جمعی از نویسندگان ،مهدی، فرق تسنن،فرمانیان. 

 4931، چاپ پنجم، امیر کبیر،  ،احادیث مثنوی فروزانفر، بدیع الزمان . 

 4964، دار الکتب االسالمیه،9چ  .قرشى سید على اکبر، قاموس قرآن 

  االصول من الکافى، تصحیح على اکبر غفارى، چاپ سوم، دار الکتب . جعفرمحمد بن یعقوب بن اسحاقالکلینى الرازى، ابو

  .ش 4943االسالمیه،

 4961، قم، الزهرا، 2سرمایه ایمان، چاپ . الهیجى مال عبد الرزاق. 

 م4334/ق.ه4111شرح الفقه االکبر، حیدر آباد دکن،،الماتریدى السمرقندى. 

 4934چاپ دوم،  .یتعلیقات حدیقه الحقیقه، تهران، م سسه مطبوعات علم. مدرس رضوى، محمد تقى. 

 م 4333،مکتبه وهبه، ، قاهره ، طبع اول ، امام اهل السنه ، علی عبدالفتاح مغربی. 

 4961، تهران، انتشارات مولی،  ، به تصحیح رینولد الف نیکلسون (جلد9 ) ، مثنوی معنوی ، جالل الدین مولوی. 

 جامع الحکمتین، به تصحیح و مقدمه هنرى کربن و دکتر محمد معین، چاپ دوم، . ابو معین .بلخی دیانىناصر خسرو قبا

 .4969طهورى، 

 ---------------- .4993ی،کتابخانه باران،خوان االخوان. 

 ----------------- .4933تهران، دانشگاه:تهران محقق، مهدی و مینوی مجتبی تصحیح اشعار، دیوان. 
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 دگاه سعدییز دشفاعت ا

 علی حیدری 

 دانشگاه لرستان دانشیار

 حسین فالحی اصل

 دانشگاه لرستان استادیار

 چکیده 

تقریباً در تمام ادیانی که در اصول . ترین مباحثی که در اکثر ادیان به آن پرداخته شده است، شفاعت استیکی از مهم

دار است، در زمینۀ پاداش نیکوکاران و مجازات گناهکاران و آنها رستاخیز و زندگی پس از مرگ از جایگاه ویژه ای برخور

پیروان دین خود را مشمول شفاعت و غفران  شماری. به تبع اینها، بحث شفاعت و غفران ذنوب، مطالبی مطرح شده است

نسته اند و معتقد ه دانسته و آنها را از آتش دوزخ در امان دایاز م منان را ناج یا، م منان و برخی فرقهیدانند و گروهمی

از طرف دیگر ... بخشد و یگر معتقدند که خداوند گناه همه را مید یبخشد و گروهیبودند که خداوند گناهان آنان را م

. دانندمی... و( ص)از جمله، از جانب خداوند، پیامبرآنانی که به نوعی به شفاعت گناهان معتقدند، آن را از نواحی مختلفی 

معتقد است ... و( ص)امت و شفاعت حضرت محمدیاز متفکران اسالمی، به شفاعت در ق یارینند بسز مایسعدی شیرازی ن

ن مقاله ابتدا به طور اجمال نظر فرق مختلف در مورد شفاعت یدر ا. داند نه استحقاقو این شفاعت را از راه تفضل می

 .بررسی و سپس به نظر سعدی در این موارد اشاره شده است

 .خداوند، شفاعت، گناه، سعدی :هادواژهیکل

 مقدمه -4

گویی شفیع به یک وسیلۀ ناقص منضم گردیده و با آن زوج می گردد و بدین . می باشد« وتر»در مقابل «شفع»شفاعت از ریشۀ »

« .اگر فقط با آن وسیلۀ ناقص حرکت می کردبه هدف خود نمی رسید. وسیله فرد قدرت می یابد تا به هدف خود نایل گردد

شفاعت انواعی دارد اما شفاعت صحیح و مورد بحث ما همان شفاعتی است که مترادف با مغفرت الهی ( 433: 4969طبائی، طبا)

شفاعت حق آن است که . شفاعت را از منظری به شفاعت حق و شفاعت باطل تقسیم بندی کرده اند( 232: 4964مطهری، . )است

( مجرم)و در شفاعت باطل که ذات خداوند بریء از آن است، مشفوع له علت م ثر در شفیع است ( صاحب قدرت)مشفوع عنده 

. است( خدا)به هر حال سلسله جنبان شفاعتِ باطل، گناهکار و در شفاعتِ صحیح، مشفوع عنده . برانگیزانندة مشفوع عنده است

: طباطبائی، همان. )یر ممکن استبه قول عالمۀ طباطبایی شفاعت باطل در این دنیا ظلم و در آن دنیا غ( 232: 4964مطهری، )

شفاعت حق و صحیح نیز به دو دستۀ شفاعتِ رهبری یا شفاعتِ عمل و شفاعتِ مغفرت یا شفاعتِ فضل تقسیم بندی شده ( 433

اولی موجب . ب رفع عذاب می شودتفاوت این دو شفاعت این است که شفاعت اول موجب دفع عذاب و شفاعت دومی موج. است

 ( 214: 4964مطهری، )...د که آثار گناه برداشته شود وشوعصیان کشیده نشود و دومی باعث میبه گناه و شود تا آدمی می

  پیشینة موضوع4-4

شاید یکی از . از زمانی که انسان به معاد و یوم الحساب اعتقاد پیدا کرد، از جهات مختلف به فکر تبرئۀ خویش از بار معاصی افتاد

زردشت نخستین کسی بود که »: مری بویس معتقد است. شفاف به این موضوع پرداخته، اوستاستمتون کهن دینی که به طور 

آموزه های داوری در بارة افراد، وجود بهشت و دوزخ و رستاخیز، تن پسین، داوری فرجامین همگانی و زندگانی جاوید برای روان و 

مطالب گاتها که به زعم دانشمندان سرودة زرتشت است، نیایش بخشی از ( 31: 4934بویس، )« .تن نوپیوسته را به مردمان آموخت

زرتشت معتقد است که خداوند گناهکاران را . به درگاه ایزد یکتا است که قسمت قابل توجهی از آن نیز راجع به جهان آخرت است

اما ( 19: 2393وحیدی، )« .3/92ای مزدا، من به داوری واپسین تو در بارة گناهکاران بی گمانم »: به سزای اعمالشان می رساند

، 3/99ای مزدا بخشش پایدار رسایی و جاودانگی را، به من ارزانی دار»: بارها از خداوند می خواهد که از گناهان او چشم پوشی کند

ه در آیین زرتشت دوزخیان با انواع شکنج( 31-39: همان) «.44/99و آنگاه که پاداش هر کسی را می دهید، بر من بخشش آورید
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برخالف زردشتی گری متأخر که بر »( 34: بویس، همان)؛ ( 31: 4931زنر، . )های طاقت فرسا برای همیشه محکوم خواهند بود

، خود عذاب و شکنجۀ دوزخیان را {زرتشت}به نظر می رسد که ... اساس آن ارواح دوزخیان در واپسین روزها رهایی می یابند

را در حالی که ارواح درستکاران عاری از مرگ اند، ارواح دوزخیان تا ابد تحت شکنجه و جاودانه و همیشگی می پنداشته است، زی

اعتقاد بر این است؛ چون شفاعت . کتاب مقدس شفاعت و قربانی مسیح را پیش نهاد می کند( 34: همان)« .عذاب قرار می گیرند

در دین مانی ( 323: 4933هاجسن، . )ک نخواهیم داشتمسیح را داریم، به هیچ وجه احتیاج به شفاعت دیگر، اعم از مقدس یا مل

روح گناهکار محکوم به ». نیز باور بر این بود که شخص م من گناهکار نیز در نهایت پس از تناسخ های مکرر به بهشت می رود

و دوزخ ظلمات  است تا پاک شده و به مقام برگزیدگی رسیده و شایستۀ رفتن به بهشت شود( سمسارا)بازگشت به زندگی دوباره 

 ( 413: 4933باقری، )« .سرنوشت محتوم بی دینان است

در دوران اسالمی نیز با توجه به آیات متعدد در قرآن مجید و برداشت مفسران فِرق مختلف در مورد آمرزش گناهان، نظریات 

... غفور، یغفر، غفار، استغفروا و :و مشتقات آن از قبیل« غفر»بار واژة  211در قرآن مجید فقط حدود . مختلفی ظهور کرده است

الزم به ( «39/زمر»التقنطوا من رحمه اهلل انّ اهلل یغفرالذنوب جمیعاً )مانند . آمده که عده ای از آن آیات مربوط به غفران ذنوب است

مقاله خارج  ذکر است کلمات و آیات فراوان دیگری در مورد شفاعت یا عدم شفاعت در قرآن مجید آمده است که از حوصلۀ این

 . است

 : در ذیل گذرا به عمده ترین نظریات در مورد شفاعت یا عدم شفاعت گناهان و شرایط و حدود آن اشاره می کنیم

 شفاعت گناهان از دیدگاه مسلمانان  1

الک لمن انَّ اهلل ال یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذ»در قرآن مجید آمده است  .خداوند اهل شرک را هرگز نمی بخشد4-1

خداوند شرک را نمی بخشد، اما دیگر گناهکاران را اگر : مطابق همین آیه است که اشعری می گوید( 446و  13/النساء)« ...یشاء

از نظر متون دینی این اندازه مسلم است که »: شهید مطهری معتقد است( 31: 4962االشعری، . )بخواهد مشمول عفو قرار می دهد

وعده، مخصوص نیکوکاران و وعید مربوط به « ...شرح التعرف»در (232: 4964مطهری، )« .مغفرت است کفر به خدا و شرک مانع

: مستملی بخاری، همان. )کافران است و اعتقاد بر این است که نیکوکاران جاودانه در بهشت و گناهکاران در دوزخ خواهند ماند

314 ) 

گروهی از شیعیان معتقدند که خداوند مرتکب گناه  .کافر نمی بخشد خداوند مرتکب گناهان کبیره را، خواه مومن خواه 1-1

زیدیه نیز ( 91: االشعری، همان. )در آتش دوزخ جاودانه نگه می دارد و شفاعت نپذیرد–خواه شیعه و خواه غیر شیعه  –کبیره را 

گناه کبیره برای همیشه در آتش دوزخ  هر مرتکب: نیز می گویند( گروهی از خوارج)ازارقه ( 11: همان. )همین اعتقاد را دارند

جایز نیست که خدای سبحان گروهی را به گناه عقوبت کند و گروه دیگر »: اشعری خود معتقد است که( 13: همان. )خواهد سوخت

اهل قبله بخشایش و عذاب گناهکاران از »: پیروان غیالن از فرقۀ مرجئه( 33: همان. )را که گناهی بزرگتر مرتکب شده اند، ببخشاید

را بنا بر مشیّت الهی روا دارند و اگر خواهد عذاب کند یا ببخشاید و عذاب جاودان در اختیار اوست و به سوّیه عذاب یا آمرزش می 

فرقۀ واردیه از جهمیه معتقدند هر کس پرودگارش را شناخت وارد آتش نمی شود و هر کس وارد آتش شود ( 33: همان)« .دهد

معتزله معتقدند که مسلمانی که مرتکب گناه کبیره شود نه کافر است و نه مومن بلکه ( 46: 4963بن جوزی، ا. )بیرون شدن ندارد

اما معتزله اعتقاد داشتند که آیات شفاعت مخصوص ...و( 39: صفا، همان. )فاسق است و فاسق از جهت فسق مستحق نار جحیم باشد

... نه بخشش گناهان بلکه باال رفتن درجات و زیادت ثواب م منین می باشداهل طاعت است و شامل عاصیان نمی شود و اثر شفاعت 

 ( 913: 4964مطهری، )

اگر خداوند در مورد مجازات : می گویند( شبیبیه)پیروان شبیب نجرانی : خداوند مرتک گناهان صغیره را می بخشد 9-1

گروهی از ( 64: االشعری، همان. )بخشوده می شوددر این صورت مرتکب گناه (صغیره)گناهی که حکم قطعی صادر نکرده باشد 

می گویند کسی که از گناه کبیره پرهیز کند، گناهان صغیره اش آمرزیده می شود از راه تفضل نه ( ابو هذیل)معتزله، پیروان 

مستملی بخاری، ) ؛( 416: همان. )اما گروهی از معتزله معتقدند صغائر آمرزیده می شود بنا بر استحقاق( 411: همان. )استحقاق

4969 :319 ) 
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که اهل ایمان با ارتکاب گناه »: اهل تسنن معتقدند. آمرزدخداوند مومن گناهکار را پس از پالودن در آتش دوزخ، می 1-1

: همان. )و مومن گناهکار برای همیشه در دوزخ نخواهد ماند(436: همان)« .کبیره مانند زنا و دزدی و نظایر آن کافر نمی شوند

رافضیان نیز ( 33: االشعری، همان. )ظالم بعد از پس دادن حق مظلوم بخشیده می شود: مرجئه به طور کلی می گویند( 313

پیروان بشر موسی از مرجئه می ( 91: همان. )معتقدند که هواداران اگر به گناهی در آتش دوزخ سوزند به زودی از آن رهایی یابند

خداوند گناهکاران از اهل قبله را ( 3و 3/الزلزله)ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره فمن یعمل مثقال »مطابق آیۀ »: گویند

( 33: االشعری، همان)« .گناهکاران سرانجام به بهشت می روند هر چند در آتش دوزخ بسوزند...به عذاب جاوید دوزخ مجازات نکند

همیشه در جهنم اند، اما اگر ذره ای ایمان در وجودشان باشد از  شیعه معتقد است که اهل بهشت همیشه در بهشت و اهل جهنم

شهید مطهری مرجئه را -پیروان ابو شمر از فرقه مرجئه ( 444: 4961دستغیب، (. )وماهم بخارجین من النار. )جهنم خارج می شوند

دوزخ مجازات کند و اگر خواهد این  خدا گناهکاران را به سوختن دائم در»: گویندمی( 33: 4939مطهری، ) -.از شیعه نمی داند

 (33: االشعری، همان)« .عذاب دائم نباشد

التائب من »مطابق حدیث مشهور  «.ان اهلل یحب التوابین»: در قرآن مجید آمده است .خداوند همة تائبین را می بخشد0-1

لبته به صرف توبۀ لفظی از گناهان و ارتکاب ا. خداوند گناه توبه کاران را می بخشد( 911: 4931میبدی، )« .الذنب کمن ال ذنب له

مثالً . در کتب مختلف دینی شرایط طاقت فرسایی برای توبه مندرج است. مجدد به همان گناه یا گناهان دیگر، توبه محقق نمی شود

ت او از بنده دری مشفق، نایبی کریم، نقش گناه محو کند وحق به شفاع: میبدی در تعریف توبه می گوید( 33-36: 4933ندوی، )

التائب »(: ص)این است که مصطفی . مرد تائب را با مرد بی گناه برابر کند. دیوان بنده از عصیان پاک و مطهرکند. گناهکار عفو کند

محبت الهی نسبت به توبه کننده مانند محبت اهل و عیال »: ابن عربی در این زمینه می گوید( 911: میبدی، همان)« ....من الذنب

خداوند کافر »: معتقدند(جز عدة قلیلی)معتزله ( 21: ابن عربی، همان)« .به سویشان برگردد(مسافر)وقتی غایب . است(سافرم)غایب 

: 4962االشعری، ) «.را عذاب خواهد داد اگر توبه نکند، و عذاب نخواهد داد اگر توبه کند و در توبه بی آنکه گرد گناه گردد، بمیرد

مرزش کبائر را از سوی خدا پس از آنکه گناهکار توبه کند، تفضیل دانند نه استحقاق و بعضی نشانۀ گروهی از مرجئه آ( 416و 31

عطار در ( 223: هاجسن، همان. )فرقۀ اسماعیلیۀ نیز با تفاوت اندکی معتقدند که خداوند توابین را می بخشد( 33: همان. )استحقاق

افت که تمام الفاظ توبه را بر زبان بیاورد و دهانش به وسیلۀ جبرئیل گِل حکایتی می گوید اگر فرعون هنگام غرق شدن فرصت می ی

البته گروه هایی از فرق اسالمی از جمله ( 43: 4933نیشابوری،  عطار. )اندود نمی شد، خداوند چهار صد ساله گناه او را می آمرزید

: ابن جوزی، همان) «.توبه نماید توبه اش مقبول نیستهر که معصیت کند و »: وجود دارد که می گویند( فرقه ای از قدریه)بتریه 

نکته جالب این است که حضرت جبرئیل به حضرت . طبق روایات متعدده اولین توبه ای که پذیرفته شد، توبۀ حضرت آدم بود( 46

اطبانی اردکانی، طب. )که بر ساق عرش است، قسم دهد تا توبه اش پذیرفته شود( ص)آدم می آموزد که خدا را به حق نور محمد 

4963 :16 ) 

بسیاری از عرفا و مفسران معتقدند که خداوند همۀ  .خداوند اگر بخواهد همة گناهکاران را بدون قید و شرط می بخشد 1-1

عنایت خداوند می تواند از روز ازل بندة عاصی را مورد بخشایش قرار دهد و او . گناهکاران را می بخشد، یا حداقل می تواند ببخشد

. گروهی از مرجئه بخشودگی گناه گناهکاران را عقالً روا دارند( 933: 4932ریتر، )« .ا در حشر از دیدگان مالیک عذاب بپوشاندر

واجمعوا انّ الثواب و العقاب لیس من جهه االستحقاق لکنه من جهه المشیه و »: اهل سنت و جماعت معتقدند( 33: االشعری، همان)

وجملۀ مذهب اهل سنت و جماعت اندر عاصیان »: در جای دیگر می گوید( 136: 4969بخاری، مستملی )« .الفضل و العدل

مسلمانان آن است که حکم ایشان دایر است میان سه چیز، مغفرت به مشیّت یا بخشیدن به شفاعت یا عذاب کردن به مقدار 

یعنی ( 319: همان)« .الفضل و ال صغیره مع العدلالکبیره مع »: به طور کلی این گروه معتقدند( 312: االشعری، همان)« .معصیت

در جای دیگر . اگر بخواهد با فضل با بندگان برخورد کند همه را می بخشد و اگر بخواهد با عدل رفتار کند، همه گرفتار خواهند شد

طاعت یا عذاب کند بی  و باز نزدیک معتزله اگر ثواب دهد بی. اگر خلق هفت آسمان و زمین را عذاب کند ظلم نباشد»: می گوید

عالمه طباطبایی معتقد است که مشخص نیست چه ( 133: مستعملی بخاری، همان)« .معصیت ظلم باشد و نزدیک ما ظلم نیست

 (466 - 463: طباطبائی، همان46. )گناهانی و چه گناهکاران قابل شفاعتند
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مطابق . مختصراً به نمونه هایی از آنها اشاره می شوداحادیث فراوان و داستانهای بی شماری در این زمینه وجود دارد، که  

در کشف . فلسفۀ وجود گناه برای بروز صفت غفرانیت خداوند است« لو لم تذنبوا لجاء اهلل بقومِ یذنبون کی یغفر لهم»: حدیث مشهور

بنده را معصیت دشمن می موسی گفت الهی معصیت بندگان به ارادت توست آنگه آن را دشمن می داری، و »: االسرار آمده است

عطار در مصیبت ( 111: میبدی، همان)« .خزینۀ رحمت ما پر است، اگر عاصیان نباشند ضایع ماند... گیری؟ حق جل جالله فرمود

 : نامه معتقد است خداوند برای بروز صفت رحمانیت خود در جستجوی عاصیان است

 باااود عاااین عفاااو تاااو عاصااای طلاااب

  

 عرصااۀ عصاایان گاارفتم زیاان ساابب 

 

 چاااون باااه ساااتاریت دیااادم کارسااااز 

 

 هم به دست خاود دریادم پارده بااز     

 

 رحمتااات را تشااانه دیااادم آب خاااواه  

 

 آب روی خاااویش باااردم از گنااااه   

 (43: 4933عطار نیشابوری، )  

 : مولوی در مثنوی می فرماید« .سبقت رحمتی غضبی»: به هر حال رحمت خداوند مقدم بر غضب اوست 

 یق است  رحمت من بر غضب هم سابق استزآنک این دمها چه گر ناال

 (4/ 2632: 4933مولوی، )                 

صاحب گناه کبیره »: ترین گروهی هستند که معتقدند خداوند در این زمینه قادر و مختار است هر تصمیمی بگیرداشاعره مهم     

می بخشد و یا به مقدار ( ص)آمرزد و یا به شفاعت پیغمبر  اگر بدون توبه بمیرد حکم او با خداوند است، یا او را به رحمت خود می

اما اگر توبه کند آمرزیدن او بر خدا واجب نیست زیرا خداوند موجب است و چیزی بر او واجب نمی شود ... جرمش عذاب می کند و

گر همۀ خلق جهان را به بهشت ا. خداوند مالک خلق خود است، آنچه می خواهد می کند و به هر چه اراده کرد، فرمان می دهد... و

چه ظلم عبارت است از تصرّف در آنچه مایملک . برد مرتکب حیفی نشده است و اگر همه را به آتش افگند ظلمی نکرده است

متصرّف نیست، یا عبارت است از وضع شی ء در غیر موضع خود، در صورتی که خداوند مالک مطلق است و از این روی نه ظلمی بر 

 ( 214: 4964صفا، )« .است نه جوری بدو منسوباو متصوّر 

 : گرانشفاعت 9

اما تمام (43: ابن جوزی، همان)قبریه از گروه جهمیه : از جمله. که گفته شد بعضی از فِرق به طور کلی بحث شفاعت را منکرندچنان

( 234: 4964مطهری، . )د صورت می پذیردفِرقی که به شفاعت اعتقاد دارند، معتقدند شفاعت در تمام موارد به اذن و اجازة خداون

مطابق آیات و احادیث معتبر موارد ذیل در قیامت می توانند واسطۀ شفاعت . زیرا خداوند تحت تأثیر هیچ علتی قرار نخواهد گرفت

 : گناهکاران شوند

 .منجر به بخشیدن گناهکار گرددآیات متعددی در قرآن وجود دارد که مطابق آنها توبه اگر از سر صدق باشد، می تواند : توبه4-9

 ...و (31و 39/ زمر)

: 1.صحیح بخاری، ج/ 423-423: 4. مسلم، ج)در روایتی که در بسیاری از کتب از جمله ... و( 23/حدید)(: ص)پیامبر اسالم  1-9

شفاعت گر (ص)بر اسالم نقل شده است، پیام...(دایره المعارف اسالم و/ 233 -233: 2.کشف الغّمه، ج/ 131: 1.احیاء، ج/131-132

در روز قیامت ترس و اندوه همگان را فرا می گیرد و به جستجوی پایمردی می روند که آنان : خالصه آن چنین است. بندگان است

را نزد خدا شفاعت کند، ابتدا پیش حضرت آدم می روند ولی او می گوید من نیز مانند شما به فکر خود هستم، به نزد نوح بروید، 

باالخره حضرت عیسی . آنان را به نزد ابراهیم می فرستد و ابراهیم آنان را نزد موسی و موسی نزد حضرت عیسی می فرستد نوح هم

من راه می روم و در زیر عرش به پروردگار خود سجده : می گوید( ص)پیامبر اسالم . می فرستد( ص)آنان را پیش حضرت محمد 

( 26: 4932ریتر، . )محمد برای امت خود شفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته خواهد شدای : آنگاه خداوند می فرماید... می کنم

 ( 433: االشعری، همان)« .معتقدند و این موهبت گناهکاران بزرگ است( ص)اهل تسنن به شفاعت پیامبر »
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مستملی بخاری، )ن رجوع شود به همچنی( همانجا)« .انا اول شفیع فی الجنه»: فرمود( ص)از انس ابن مالک نقل شده که پیامبر      

ال ».دانسته و شفاعت دیگر پیامبران را منوط به اجازة خداوند می دانند( ص)گروهی شفاعت را مخصوص پیامبر (. 329: 4969

 (93: 4933مجلسی، )« ...یشفع احد من انبیاءاهلل و رسله یوم القیامه

( ص)پیامبر اکرم . عمل صالح در مبحث شفاعت جایگاه ویژه ای دارد در آیات و احادیث متعدد،... و( 3/ مائده): عمل صالح 9-9

قسم به خدایی که مرا به راستی برانگیخت چیزی )« .والذی بعثنی بالحق الینجی اال عمل مع رحمه و لو عصیتُ لهویتُ»: می فرماید

 (213: 4964مطهری، .( )ط کرده بودمجز عمل توأم با رحمت خدا سبب رستگاری نمی گردد، اگر خود من نیز گناه می کردم، سقو

روشن است که شفاعت قرآن در »: سورة انعام می گویند 34آیت اهلل سبحانی در تفسیر آیۀ... و( 46/ مائده): قرآن مجید 1-9

 (919: ق.4142سبحانی، )« .همین دنیا اتفاق می افتد نه در آخرت بلکه آخرت ظرف تحقق آن است

 ...و( 3/ شوری ): مالئک الهی 0-9

 ...و( 236/ بقره): مومنان 1-9

 ...و( 26-23/ انبیاء): پیامبران 5-9

 ... و( 36/ زخرف): شهدا 3-9

 ...و( 93/ مدثر): علماء 3-9

 (919 - 993: همان)؛ ( 46-43: 4939شجاعی، ): معصومین45-9

تشیع، ( 422: 3. ج 4962ی شهری، محمدی ر. )روایات فراوانی وجود دارد که معصومین نیز در قیامت می توانند شفاعت کنند

 (91: االشعری، همان. )شفاعت ائمه را نیز روا می دارند

در حقیقت امید به فضل . باید توجه داشت که امید انسان به لطف خداوند نباید باعث دلیری بر ارتکاب کبائر و صغائر گردد

رای ارتکاب گناه تلقی شود، بلکه روزنۀ امیدی است که و دیگر واسطه گان، نباید به عنوان مجوزی ب( ص)خدا و شفاعت پیامبر 

شاید با توجه به این مطلب است که ابن عربی ایمان را . مستغرق گناه را از خوف دائمی نجات می دهد و به آینده امیدوار می کند

و جملۀ قول سنیان است »( 221: 4939ابن عربی، )« .نصفی از آن خوف، نصفی رجاء: پس ایمان دو نصف است»: دو بخش می داند

و خبر پغمبراست صلی اله علیه و سلم که . اندر کبایر فضل امید دارد، و اندر صغایر از عدل بترسد. که مومن میان خوف و رجا است

بسیاری از عرفا معتقد بودند که امید به بخشایش ( 313: مستملی بخاری، همان)« .لو وزن خوف المومن و رجاوُه ال عتدال: گفت

تا حدی که انسان امیدوار را غرق در دریای معاصی . هان و امید به لطف بی حد خداوند، آدمی را به گناه کردن وسوسه می کندگنا

از آنجایی که رجاء به آمرزش، خوف را از دل همه زدوده بود، در آیین تصوف این نظریه مطرح شد که نه فقط گناهکاران . می کند

به علت اینکه عرفا خود را در امان می دانستند، کم کم این نظریه را ». ه رستگاری خود امیدوار باشندبلکه مومنان نیز نمی توانند ب

 ( 146: 4932ریتر، )« .مطرح کردند که کسی امیدوار نباشد

یک  :عطار در الهی نامه می گوید. به این موضوع نگریسته اند... برای مبارزه با چنین تفکری بعضی از عرفا با دیدة طنز و 

از کفّار یک شب مهلت . علوی با یک عالم دینی و یک مخنث در دیار روم به دست کفّار اسیر شدند و مجبور به سجدة بت شدند

 : علوی گفت من فردا برای نجات خود بت را سجده می کنم زیرا. خواستند تا در این باره مشورت کنند

 کاااه از جااادم تماااام اسااات اساااتطاعت 

 

 عتکنااااد در حااااق ماااان فااااردا شاااافا   

 

 : عالم دینی نیز گفت

 که گر بت را نهم سار بار زماین مان    

 

 برانگیااازم شااافیع از علااام دیااان مااان    

 

گفت شما در آن دنیا شفیع دارید و سجده کنید، اما من که شفیع ندارم؛ الجرم سجده نمی ( با طعن و مسخره)مخنث  

 : کنم
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 شااما را چااون شاافیع اساات و ماارا نیساات

  

 

 ...نیسات زمن این ساجده کاردن پاس روا     

 (19: 4931عطار نیشابوری، )   

 ( 164: 4933سنائی غزنوی، )طار درحدیقۀ سنایی نیز آمده است عین همین حکایت قبل از الهی نامه ع  

 : سعدی و شفاعت 1

اختی، قبل از هر چیز الزم است یادآوری شود که سعدی در بوستان فقط شعر نگفته است، بلکه به ایراد دیدگاه های مختلف روانشن

اگر چه سعدی سنی و اشعری است وچنانکه خواهیم گفت در مورد . جامعه شناختی و عقاید دینی ومذهبی خود پرداخته است

نظر اشاعره را قبول دارد و با صراحت از آن دفاع می کند، اما مانند شعرا و متفکران بزرگی، همچون مولوی، حافظ، ابن ... قیامت و

در قیامت معتقد است و ( ع)وسیع المشرب است و گاهی اوقات مانند شیعه به شفاعت اهل بیت  ...عربی و ابن فارض مصری و

بعضی نیز برای رفع این نقیضه چنین ابیاتی را )مسائلی این چنین، امر را بر خواننده مشتبه می کند که سعدی شیعه یا سنی است؟ 

با تکیه بر بوستان  -در ذیل نظر سعدی را به صورت مجمل. یستاما آنچه مسلم است؛ سعدی اشعری متعصبی ن(. الحاقی می دانند

 .بیان می کنیم... در مورد شفاعت، شفاعت گران و -

 : خداوند عفو کنندة مطلق 4-1

 .سعدی معتقد است که فقط خداوند است که می تواند گناهان را ببخشد 

 اگااار حاااق پرساااتی ز درهاااا بسااات  

 

 ( 933: 4963ساعدی،  )گه گر وی براند نخواند کسات   

 

 خداونااااااد بخشااااااندة دسااااااتگیر 

 

 (214: همااان )کااریم خطااا بخااش پااوزش پااذیر      

 

 عَف اااو کاااردم از وی عملهاااای زشااات  

 

 (911: همااان)بااه انعااام خااویش آرمااش در بهشاات   

 

 مکاان سااعدیا دیااده باار دساات کااس   

 

 (923: همااان)کااه بخشاانده پروردگااار اساات و بااس   

 

 باااه بیچاااارگی هااار کاااه آماااد بااارم  

 

 (911: هماااااان)م نینااااادازمش زآساااااتان کااااار  

 

 ناااه گردنکشاااان را بگیااارد باااه فاااور  

 

 (214: هماااان)ناااه عاااذر آوران را براناااد باااه جاااور  

 

 خباااار داد پیغمباااار از حااااال ماااارد 

 

 (262: هماااان)کاااه داور گناهاااان او عفاااو کااارد     

 

ندگان او معتقد است که بخشش خداوند و شفاعت گناهکاران به خاطر لطف و تفضل خداوند است نه بر مبنای استحقاق ب  

 : گناهکار

 چااو نومیااد مانااد از همااه چیااز و کااس  

  

 (293: هماان )امیدش به فضل خادا ماناد و باس     

 

 مااارا گااار بگیاااری باااه انصااااف و داد   

 

 (933: هماان )بنالم که لطفام ناه ایان وعاده داد      

 

س ذرّه ای بی که معتقد است که در فردای قیامت با ترازوی عدل اعمال بندگان سنجیده می شود و در حق هیچ کبا آن

 : عدالتی صورت نمی گیرد

 چاااه وزن آوری جاااای انباااان بااااد 

  

 (994: همااان)کااه میاازان عاادل اساات و دیااوان داد   
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 : و اگر بخواهد بر همین مبنا با بندگان برخورد کند  

 وگاار خشاام گیااری بااه قاادر گناااه  

 

 (933: همااان)بااه دوزخ فرساات و تاارازو مخااواه     

 

 اگااار بااار جفاااا پیشاااه بشاااتافتی 

 

 (214: همااان)از دساات قهاارش امااان یااافتی؟  کااه 

 

 

 : اما معتقد است که اگر خداوند بخواهد تمام گناهکاران را خواهد بخشید و کسی حق اعتراض ندارد 

 اگر جرم بخشی به مقدار جود

  

 (933: همان)نماند گنهکاری اندر وجود  

 

 ز لطفت همین چشم داریم نیز 

  

 بر این بی بضاعت ببخش ای عزیز  

 ( 933: همان)                                   

 

 وگر در دهد یک صالی کرم 

 

 (212: همان)عزازیل گوید نصیبی برم  

 

 

سعدی لطف بی حدّ و حصر خداوند را تا آنجایی می داند که شرم دارد تمام گناهان کبیره را در مقابل فضل و بخشش او 

 . گناه به حساب آورد

 طف کریم همی شرم دارم ز ل

  

 (933: همان)که خوانم گنه پیش لطفش عظیم  

 

 : از طرف دیگر معتقد است که هیچ بنده ای نباید به طاعات و عبادات خود مستظهر باشد 

 نه مستظهر است آن به اعمال خویش 

 

 (233: همان)نه این را در توبه بستست پیش  

 

  .حتی انبیاء را از این قاعده مستثنی نمی داند 
 ه جااایی کااه دهشاات خورنااد انبیااا باا

 

 (936: همااان)تاو عاذر گنااه را چاه داری بیاا      

 

او به عنوان یک متفکر اشعری پا را از این فراتر می نهد و معتقد است که خداوند می تواند عابد و م من را به دوزخ، و کافر  

 : مرتکب به تمام معاصی را بدون دلیل به بهشت ببرد

 ساات یکاای حلقااۀ کعبااه دارد بااه د  

 

 یکااااای در خرابااااااتی افتااااااده مسااااات   

 

 گاار ایاان را بخوانااد کااه نگااذاردش   

 

 (233: همااان)ور آن را برانااد کااه باااز آردش   

 

 

 

سعدی امید به عفوگناهان را از جانب خداوند تقریباً امری بدیهی می داند، از دیدگاه او این امید آنچنان در روح و سرشت 

 : اقع مختلف آگاهانه آن را از پروردگار درخواست می کندبندگان نهادینه شده است که انسان در مو

 خاادایا بااه عاازت کااه خااوارم مکاان    

  

 (931: هماااان)باااه ذل گناااه شرمساااارم مکااان     

 

 (933: هماان )ز رحمت نگاردد تهای دسات بااز       باااار آرد تهاااای دسااااتهای نیاااااز   
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 خااادایا مقصااار باااه کاااار آمااادیم    

 

 (933: همااان)تهاای دساات و امیاادوار آماادیم     

 

 

 اه آیااااد از بناااادة خاکسااااار   گناااا

  

 (931: هماااان)باااه امیاااد عفاااو خداونااادگار    

 

 

 عجااااب داری از لطااااف پروردگااااار 

 

 (232: هماااان)کاااه باشاااد گناهکااااری امیااادوار     

 

 بااه محشاار گااواه گناااهم گاار اوساات  

 

 (944: همااان)ز دوزخ نترساام کااه کااارم نکوساات     

 

 محال است اگار سار بار ایان در نهای     

 

 (933: همااان)کااه باااز آیاادت دساات حاجاات تهاای    

 

 : شفاعتگران از دیدگاه سعدی 

 ( ص)شفاعت پیمبر  1-1

 کاااریم الساااجایا جمیااال الشااایم   

  

 نبااااااای البرایاااااااا شااااااافیع االمااااااام   

 

 شاااافیع مطاااااع نباااای کااااریم    

 

 قساااااایم جساااااایم نساااااایم و ساااااایم   

 

 شاافیع الااوری خواجااۀ بعااث و نشاار 

 

 (219: همااان)اماام الهاادی صاادر دیاوان حشاار    

 

 : شفاعت بزرگان9-1

 براناااد خااادای از درم باااه قهااار ار

  

 (933: همااااااان)روان بزرگااااااان شاااااافیع آورم   

 

 

 ور آبااات نماناااد شااافیع آر پااایش  

 

 (933: همان)کسی را که هست آبروی از تو بیش  

 

الهی نامه، . )در الهی نامۀ عطار حکایت عجیبی درمورد شفاعت حسن بصری در مورد گبری به نام شمعون نقل شده است

4931 :419 ) 

  نیکان و صالحانشفاعت  1-1

 شااانیدم کاااه در روز امیاااد و بااایم 

 

 (216: همااان)باادان را بااه نیکااان ببخشااد کااریم  

 

 فرومانااااادگان را دعاااااایی بکااااان

 

 (924: همااان)کااه مقبااول را رد نباشااد سااخن    

 

 (933: هماااان)باااه صااادق جواناااان نوخاساااته    بااااه طاعااااات پیااااران آراسااااته  
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 امید است از آناان کاه طاعات کنناد    

 

 (933: همااان)را شافاعت کنناد    کاه بای طاعتاان    

 

 ببایااادت عاااذر خطاااا خواساااتن   

 

 (296: هماان )پس از شایخ صاالح دعاا خواساتن      

 

 بااه پیااران پشاات از عبااادت دوتااا    

 

 (933: همااان)بااه شاارم گنااه دیااده باار پشاات پااا  

 

 باااه پاکاااان کاااز آرایشااام دور دار  

  

 (933: هماااان)وگااار زلتااای رفااات معاااذور دار   

 

 اعمال  0-1 

 میناااو نهنااادقیامااات کاااه باااازار 

 

 (933: همااان)منااازل بااه اعمااال نیکااو دهنااد   

 

 شااب گااور خااواهی منااور چااو روز 

 

 (939: همااان)از اینجااا چااراغ عماال برفااروز     

 

 ...و 934و  931و صفحه های  

ترین ارکان جامعۀ مطلوب خویش می داند، ترحم سعدی به عنوان یک معلم اخالق و فردی که زندگی اجتماعی را از مهم

 : ترین اعمال نیک می داندرا از مهم( اعم از انسان و غیر انسان)ات بر مخلوق

 تااو نااااکرده باار خلاااق بخشایشااای  

 

 (296: هماااان)کجاااا بینااای از دولااات آسایشااای  

 

 اگااار مااای بترسااای ز روز شااامار   

 

 (919: هماان )از آن کس که ترساد ز تاو در گاذار     

 

 کساای در بیابااان سااگی تشاانه یافاات

 خبااار داد پیغمبااار از حاااال مااارد  

 

 

 ...بااااارون از رماااااق در حیااااااتش نیافااااات    

 کاااااااه داور گناهاااااااان او عفاااااااو کااااااارد 

 

 

 

 کساای بااا سااگی نیکااویی گاام نکاارد 

 

 (262: همااان)کجااا گاام شااود خیاار بااا نیکماارد    

 

 تو با خلق سهلی کان ای نیاک بخات   

 

 (262: هماان )که فاردا نگیارد خادا باا تاو ساخت        

 

 خادا را باار آن بنااده بخشااایش اساات 

 

 (266: هماان )است  که خلق از وجودش در آسایش 

 

 شفاعت اهل بیت  1-1

 اگااار دعاااوتم رد کنااای یاااا قباااول     

  

 (211: هماان )من و دسات و داماان آل رساول     

 

 خاااادایا بااااه حااااق بناااای فاطمااااه  

  

 ( 211: هماان )که بار قاولم ایماان کانم خاتماه       
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ار را به جایی رسانیده که از جانب بعضی از اهل تشیع ک( ع)اما افراط در این زمینه و توقع شفاعتگری مطلق معصومین 

« رسائل نثر»بعضی به اشتباه چنین برداشت کنند که به امید آمرزش و عفو گناهان به فکر توبه و جبران مافات نباید بود، سعدی در 

 : با نقدی جدی به این مطلب می پردازد

 به عمر خویش ندیادم ایان چناین علاوی    

 

 باااازدکاااه خمااار مااای خاااورد و کعبتاااین مااای  

 

 شر همای ترسام از رساول خادا    به روز ح

 

 ( 343: هماان )که از شفاعت ایشان باه ماا نپاردازد     

 

 : مشهور است که حاجب اصفهانی قصیده ای در مدح حضرت علی سروده و در ابیات پایانی آن آن گفته بود 

 حاجااب اگاار معاملااۀ حشاار بااا علاای اساات 

 

 من ضاامنم تاو هار چاه خاواهی گنااه کان        

 

 : سرودی بهتر بودبه خواب حاجب آمد و گفت این بیت را چنین می( ع)حضرت علی گویند شب هنگام، می    

 حاجب اگر معاملۀ حشار باا علای اسات    

 

 شاارم از رخ علاای کاان و کمتاار گناااه کاان 

 

 توبه  5-1

 سعدی در آن باب. بوستان را توبه نامیده است( باب نهم)توبه در نزد سعدی آنقدر اهمیّت داشته است که یکی از ابواب 

 : ترین شفاعت کنندگان دانسته استاو توبه را یکی از مهم. بیشتر به توبه توصیه می کند

 شااانیدم کاااه بگریسااات داناااای وخاااش 

 

 کااااه یااااارب ماااارین بنااااده را توبااااه بخااااش  

 

 وگااار راسااات گفااات خداوناااد پااااک    

 

 (943: همااان )ماارا توبااه ده تااا نگااردم هااالک      

 

 باااه عاااذر آوری خاااواهش اماااروز کااان 

 

 (934: هماااان)ساااخن  کاااه فاااردا نماناااد مجاااال 

 

 نیاماااد بااار ایااان در کسااای عاااذر خاااواه

 

 (939: همااان)کااه ساایل ناادامت نشسااتش گناااه    

 

 اگااار بناااده ای دسااات حاجااات بااارآر   

 

 (939: همااان)وگاار شرمسااار آب حساارت بیااار     

 

 نریاااااازد خاااااادا آبااااااروی کساااااای

 

 (939: همااان)کااه ریاازد گناااه آب چشاامش بساای  

 

 وگااار خشااام گیااارد ز کاااردار زشااات   

 

 (214: همااان)جرا در نوشاات چااو باااز آماادی مااا   

 

 تااو نیااز ای کااه در توبااه ای طفاال راه     

 

 (966: همااان)بااه صاابرت فرامااوش گااردد گناااه     

 

 مخسااب ای گنااه کااار خااوش خفتااه خیااز

 

 (933: همااان)بااه عااذر گناااه آب چشاامی بریااز     

 

 کساااای روز محشاااار نگااااردد خجاااال  

 

 (939: همااان)کااه شاابها بااه درگااه باارد سااوز دل   

 

 نبساات هنااوزت اجاال دساات خااواهش   

 

 (933: هماااان)بااارآور باااه درگااااه دادار دسااات    
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 کااه هاار گااه کااه باااز آیااد از خااوی زشاات

 

 (911: هماان )به عیشای رساد جااودان در بهشات      

 

 تاااو را مااای نگاااویم کاااه عاااذرم پاااذیر 

 

 (933: همااان)در توبااه بازاساات و حااق دسااتگیر    

 

ندا می رسد که پشت . را به دستش می دهند، ناراحت می شوددر الهی نانۀ عطار آمده است که در قیامت نامۀ سیاه اعمال جوانی    

 ( 443: 4931عطار نیشابوری، . )نامه را بخوان و در پشت نامه نوشته شده است که تمام گناهان به خاطر توبه بخشیده شد

 : شرط شفاعت 0 

اگر ( 213 - 213: حانی، همانسب)مثالً . در کتب و تفاسیر مختلف شروط متعددی برای شفاعت در نظر گرفته شده است   

شفاعت بی قید و شرط و نامحددو باشد ویرانگر خواهد بود اما با رعایت حدود و شروط باعث دلگرمی گناهکار و وادار کردن او به 

 (916: همان. )توبه و انجام عمل صالح خواهد شد

های مختلفی روا می داند، اما گاهی اوقات نیز علیرغم اینکه سعدی شفاعت در حق گناهکاران و آمرزش گناه آنان را از راه  

 : در این زمینه محدودیت هایی قائل شده است و هر کسی را الیق شفاعت نمی داند، بلکه شرایطی را الزم می داند

 گاارم پااای ایمااان نلغاازد زجااای    

 

 (943: ساعدی، هماان  )به سر بر نهم تاج عفو خدای  

 

 پیااامبر کساای را شاافاعت گراساات  

 

 (933: همااان)شاارع پیغمباار اساات  کااه باار جااادة 

 

 : نتیجه

 –سعدی شفاعت را عقالً و منطقاً روا می دارد و واسطه گان شفاعت را متعدد می داند، اگرچه مانند اشاعره به آمرزش مطلق گناهان 

 . در قیامت است( ع)معتقد است، همچنین مانند شیعه قائل به شفاعت اهل بیت  –حتی بدون دلیل 

ت مطلق را از آن خداوند می داند و معتقد است که خداوند حتی در مقابل کوچکترین ترحمی در حق مخلوقات سعدی شفاع    

تمام گناهان گناهکاری را می آمرزد، یا حتی با نگاه تحقیر آمیز م منی در حق بندة عاصی، از سر گناه عاصی در می گذرد و ( 262)

اما نظریۀ تند بعضی از فِرق را که به امید عفو، مرتکب گناه می شوند، قبول ( 233). آن م من را به عذاب ابدی دوزخ مبتال می کند

 .ندارد

از آنجایی که سعدی معلم اخالق و مصلحی اجتماعی است، و فقط به نظریه پردازی دینی اکتفا نمی کند و مانند بسیاری  

او . مجذوب و واصل هستند، دست از عبادات کشیده اند، نیستاز عارفان به ویژه کسانی که بنا به دالیل فراوان و به اعتقاد اینکه 

بدون انجام اعمال نیکو به امید شفاعت خداوند، دست از تالش و عبادت نکشده و با این کار مروج فرهنگ بی اهمیّتی به عبادات 

ه کسانی که فقط دین یا به شدت نظری. او سعادت جامعه را در عمل می داند، نه یادگیری وحفظ کردن علوم دینی. نشده است

همچنین با نظر . مذهب خود را ناجیه می دانند و با دیدة تحقیر و یا حتی تکفیر به دیگر ادیان و مذاهب می نگرند، رد می کند

. تبعضی از ادیان و مذاهبی که به امید شفیع، به فکر اندوختن توشۀ آخرت نیستند و احیاناً از ارتکاب معاصی ابائی ندارند مخالف اس

، بیشتر از ...و اهل بیت و( ص)بنا به دالیل فراوان، از جمله تفکرات جامعه شناسانۀ او، از بین تمام شفاعت کنندگان اعم پیامبر 

هرچیز به توبه و اعمال نیکو اهمیّت می دهد، زیرا معتقد است نتیجۀ مثبت این موارد در اجتماع ملموس تر خواهد بود و انسان و به 

از دیدگاه او این دو، گام های مثبتی . را به سعادت نائل می گرداند و از طرف دیگر از کاهلی و رخوت باز می داردتبع آن جامعه 

. است از جانب بندة عاصی، که می تواند زمینه شفاعت و آمرزش را مهیّا کند و جامعه را به سمت و سوی هدایت واقعی سوق دهد

نمی داند، بلکه علیرغم الزم ... ا فقط انجام اعمال شرعی از قبیل نماز و روزه و حج وسعدی برخالف بسیاری از متشرعین، عبادت ر

بودن این اعمال، خدمت خلق را در رأس این اعمال می داند و به همین دلیل است که در بوستان ابیاتی که در مورد آمرزش به 

را ( ع)و اهل بیت ( ص)نکه شفاعت شفاعتگرانی مانند پیمبر ظاهراً سعدی با ای. خاطر اعمال نیک است از بسامد باالیی برخوردارست

در حق مومنان روا و جدی می داند، اما شفاعت آنان را به عنوان روزنه ای برای بندة گناهکارِ ناامید می داند، نه مجوزی برای غرق 

 . دة تحقیر و طنز می نگردشدن در گناهان، و به کسانی که به امید شفاعت آنان، مرتکب صغائر وکبائر می شوند به دی



 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

933 
 

. -چنانکه بسیاری از فرق معتقدند-نکتۀ آخر اینکه سعدی بخشودن گناه را از جانب خداوند از راه تفضل می داند نه استحقاق  

یعنی اگر خداوند بخواهد در فردای قیامت با بندگانش مطابق عدل رفتار کند، همه مستوجب مجازاتند، و ( 411: االشعری، همان)

 : چنانکه حضرت علی می فرماید. زی به دیوان حکم و ترازو نداردنیا

 یا من یعذب من یشاء بعدله  ال تجعلنی من الذین تعذب      

 . و اگر بخواهد برای مبنای فضل با بنده برخورد کند، شیطان هم از عفو او بی نصیب نمی ماند

 : منابع و مآخذ

 قرآن مجید

 .مرکز نشر دانشگاهی: ، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، چاپ اول، تهرانیس ابلیستلب، (4963)ابن جوزی، ابوالفرج 

 .انتشارات مولی، تهران: ، ترجمۀ محمد خواجوی، چاپ اول، تهرانفتوحات مکیه، (4939)ابن عربی، محی الدین 

جمۀ دکتر حسین م ید، چاپ اول، ، ترمقاالت االسالمیین و اختالفات المصّلین، (4962)االشعری، ابوالحسن علی ابن اسماعیل 

 .امیر کبیر: تهران

 . قطره: ، چاپ اول، تهراندین های ایران باستان، (4933)باقری، مهری 

 .ققنوس: ، ترجمۀ عسکر بهرامی، چاپ اول، تهرانزردشتیان، (4934)بویس، مری 

موسسه مطبوعاتی : ل، تهران، به کوشش سیدمحمد هاشم دستغیب، چاپ اوپرسش 32، (4961)دستغیب، سید عبدالحسین 

 . دارالکتب

 .انتشارات بین المللی الهدی: ، تهران، چاپ اولدریای جان (4962)، ریتر، هلموت

 .امیر کبیر: ، چاپ اول، تهرانطلوع و غروب زردشتی گری( 4931)سی .آر.زنر

 . نشر مرکز دروس اسالمی: انچاپ سوم، تهر ،1، ج...االلهیات علی هدی الکتاب و السنته و، (ق.4142)سبحانی، جعفر 

 .امیر کبیر: ، به تصحیح محمد علی فروغی، چاپ هفتم، تهرانکلیات سعدی، (4963)سعدی، مصلح الدین 

 . انتشارات دانشگاه تهران: تهران چاپ پنجم،مدرس رضوی، : ، مصحححدیقه الحقیقه، (4933)، مجدالدین سنائی غزنوی

 . کانون اندیشۀ جوان: ، چاپ دوم، تهراناعتتجسم اعمال و شف، (4939)شجاعی، محمد 

 .انتشارات فردوس: چاپ نهم، تهران ،،4تاریخ ادبیات ج، (4964)صفا، ذبیح اهلل 

 .اساطیر: ، چاپ اول، تهرانگزیدة متون تفسیری، (4963)طباطبائی اردکانی، سید محمود 

عطار نیشابوری،  .انتشارات اسالمی، چاپ سوم: وسوی، قم، ترجمۀ سید محمد باقر م4المیزان، ج ، (4969)طباطبائی، محمد حسین 

 .زوّار: ، مصحح فواد روحانی، چاپ هشتم، تهرانالهی نامه، (4931)فریدالدین 

 . انتشارات علمی: تهران، مصحح دکتر عبدالوهاب نورانی وصال، چاپ هفتم، مصیبت نامه، (4933) ....................................

 .داراکتب االسالمیه: چاپ پنجم، تهران ،،3.بحار االنوار، ج، (4933)باقر مجلسی، محمد

 . مکتب اعالم االسالمی: ، چاپ پنجم، تهرانمیزان الحکمه( 4962)محمدی ری شهری، محمد 

  .اطیراس: محمد روشن، چاپ سوم، تهران... ، تصحیح وشرح التعرف لمذهب التصوف، (4969)مستملی بخاری، ابو ابراهیم اسماعیل 

 .جامعه مدرسین حوزة علمیۀ قم -انتشارات اسالمی: ، چاپ اول، قمعدل الهی، (4964)مطهری، مرتضی 

 .صدرا: ، چاپ دوم، تهرانمجموعۀ گفتارها، (4969)مطهری، مرتضی 

 .انتشارات پیمان. تهران. چاپ اول. رینولد نیکلسون/ مصحح. مثنوی معنوی. 4933.مولوی، جالل الدین

 .آستان قدس رضوی: ، محمد مهدی رکنی، چاپ چهارم، مشهدگزیدة کشف االسرار، (4931)اهلل  میبدی، فضل

 .احسان: ، ترجمه شهباز محسنی،، چاپ اول، تهرانسالطین اقلیم عشق، (4933)ندوی، ابوالحسن 
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