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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

 نیدکتر محمد نریما: 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)دکتر فرامرز آدینه کالت 

 (دانشگاه پیام نور)دکتر سجاد آیدنلو 

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر خدابخش اسداللهی 

 (دانشگاه آزاد اسالمی مشهد)زاده  فدکتر رضا اشر

 (دانشگاه شهید چمران اهواز)دکتر نصراهلل امامی 

 (دانشگاه عالمه طباطبایی)زاده  اهلل ایران دکتر نعمت

 (دانشگاه تبریز)دکتر مهری باقری 

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر شکراهلل پورالخاص 

 (دانشگاه تهران)دکتر جلیل تجلیل 

 (دانشگاه تبریز)یدی دکتر خلیل حد

 (دانشگاه شیراز)دکتر کاووس حسنلی 

 (دانشگاه شهید بهشتی)دکتر احمد خاتمی 
 (دانشگاه سیستان و بلوچستان)تیغ  دکتر مریم خلیلی جهان

 (دانشگاه عالمه طباطبایی)دکتر اصغر دادبه 

 (دانشگاه اراک)دکتر محسن ذوالفقاری 

 (دانشگاه پیام نور)دکتر توفیق سبحانی 

 (سینای همدان دانشگاه بوعلی)دکتر اسماعیل شفق 

 (دانشگاه عالمه طباطبایی)دکتر سیروس شمیسا 

 (.«س»دانشگاه الزهرا)دکتر سهیال صالحی مقدم 

 

 (دانشگاه محقق اردبیلی)ناو دکتر بیژن ظهیری

 (دانشگاه حکیم سبزواری)دکتر مهیار علوی مقدم 

 (ه تربیت مدرّسدانشگا) زادهحسینحسین غالمدکتر غالم

 (دانشگاه پیام نور)دکتر فاطمه کوپا 

 (دانشگاه یزد)دکتر محمدکاظم کهدویی 

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر رامین محرمی 

 (دانشگاه تهران)دکتر مهدی محقّق 

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر مسروره مختاری 

 (دانشگاه شهید باهنر کرمان)دکتر محمود مدبّری 

 (دانشگاه آزاد اسالمی)زاده  رضا مدرّسدکتر عبدال

 ( دانشگاه ارومیه)دکتر فاطمه مدرّسی 

 (فرهنگستان زبان فارسی)دکتر محمدعلی موحّد 

 (دانشگاه تبریز)پور  دکتر محمد مهدی

 (دانشگاه اصفهان)فرد  اصغر میرباقری دکتر سید علی

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر حسین نوین 

 (دانشگاه تربیت مدرّس) دکتر ناصر نیکوبخت

 (   دانشگاه گیالن)رضا نیکویی دکتر علی

 (دانشگاه عالمه طباطبایی)علی وفایی دکتر عباس

 (دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر محمدجعفر یاحقی 

 

 

 

 

 

 

 
 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 ه 
 

 :دهمین همایش هیئت داوران
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دکتر  صالحی، دکتر عسگر پورالخاص، دکتر شکراهلل ناو، ظهیری دکتر بیژن محرمی، دکتر رامین فیروزیان، دکتر مهدی

دکتر مرتضی چرمگی، دکتر  زاده، ناهلل ایرا دانش، دکتر مسروره مختاری، دکتر نعمت دکتر ابراهیم آزاددل، عادل

 دکتر جواد خشنودی، دکتر بهرام کیش، ذاکری دکتر امید سیدان، دکتر الهام رئیسی، حمیدرضا فرضی، دکتر احسان

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

 دکتر علی صفایی، دکتر علی مهرآبادی، نژاد سلمانی دکتر صغری گیتی، کتر شهریارد 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، محرمدکتر  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، جعفر 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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 در شعر شهریار( ع)بررسی بازتابِ بعضی اوصافِ والیی امام رضا 
 صدیقه رادمرد

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایشِ تطبیقی  یدانشجو

 چکیده

زندگی و روحیات شهریار او را طوری پرورش داده است که . است( ع)و ائمه اطهار  شهریار از جمله شاعران والیی و عاشق اهل بیت

او عشق به خدا را از همای . گیردکند و شاعر اهل بیت لقب مآبانه پیدا وی به عرفان و اهل بیت متوسل شود و شخصیتی عارف

او در غزلی اوصافِ ولی را به برخی خصایص منحصر . تکند که خداشناسی را از او آموخته اسآموزد و اقرار میمی( ع)رحمت، علی 

ها باشند تا بتوانند در مقام والیت قرار داند که از اوالد وی و همچنین دارای آن ویژگیکرده است و امامت را تنها در شأن کسانی می

در غزلی . ترس باشدو خدامحور و خدا زیستاو معتقد است ولی باید کسی باشد که مردم را به آگاهی و هدایت برساند و ساده. گیرند

-توان با اوصاف سلطان خراسان حضرت علی بن موسیاین اوصاف را می. کشدرا به تصویر می «ولی»اوصاف  «شناسیولی»با عنوان 

سروده است در غزلی که به عشق او . انطباق داد( ع)را با اوصاف امام رضا  «ولی»های مورد نظر او برای الرضا قیاس کرد و ویژگی

 . کندامام رضا را معشوق، امام، ولی و صاحب اختیار خود معرفی می

 . ، ولی، امامت، والیت، شهریار، وصف(ع)امام رضا : هاکلیدواژه

 مقدمه

( ع)و ائمه اطهار ( ص)های اسالم است که در قرآن مجید و روایات مستقیم و غیرمستقیم از پیامبر اکرم گاهترین تکیهوالیت از مهم

مبنی بر حفظ و پاسداری از ( ص)و توصیۀ رسول اکرم . به ضرورت آن اشاره شده است و انکار آن همانند انکار آیات قرآنی است

در دین مبین اسالم اول و آخر و اصل هر شیء خداست و دیگر اصول و . کنداز اهمیّت آن حکایت می( حدیث ثقلین)قرآن و عترت 

دانیم آیۀ مستقیم قرآنی دربارة والیت تأیید امامت حضرت امیر همان طورکه می. مکمل آن است فروع اسالم به نوعی امتداد و

 :است( ع)مؤمنان علی 

 .«إِنَّ اللّهَ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَ»

  (61:مائده)

همچنین دین حق و توحید برای همه یکسان . پرستی بخشی از خواست پروردگار استابتدا این که اصل اسالم توحید است و یگانه

 . است

: به نقل از) (223: بقره) .«ن احد من رسلهال نفرق بی» دین الهی یکی است فرقی میان پیغمبران در این جهت یعنی توحید نیست»

  (223: 4962دستغیب، 

( ص)اما دین خالص موسی و عیسی و ابراهیم و دعوت جمیع پیغمبران بر پرستش خدای یگانه بوده و خداوند، به خاتم انبیاء 

  (همان: ، به نقل از33: عمران) .«ا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّۀَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفً»: فرمایدخطاب می

زند که موحد یك موال بیشتر ندارد و لکن مشرک موالهای متعدد دارد موالهای مختلفی مثل موحد و مشرک را در قرآن چنین می»

  (69: همان) .«را باید اطاعت کند

اما امر خدا چیست؟ در جمیع شئون زندگی »؛ «الً مسلماً الرجل مل یستونان مثالًضربُ اهلل مثالً رجالً فیه شرکاء متشاکون و رج»

طور کلی در قرآن مجید و شرح قرآن بیان فرموده و تعیین اوامر و نواهی ای نباشد آنچه بهآدمی بیان فرمود به قسمی که جای شبهه

نی از روی میل خودشان نیست، ایشان بشر عادی نیستند، از که هوی ندارند یع خداوند را به دوازده نفر وصیش واگذار کرد، کسانی

نه از خودشان و ( و آتیناهُ من لدنا علماً). گرفتندکرد علی و یازده فرزندش نیز میاخذ می( ص)همان چشمه فیضی که رسول خدا 

-ند اگر حکمی را بیان میگویاین دوازده نفر کسانی هستند که مانند جدشان از روی هوی و هوس سخن نمی. رای و نظر شخصی

  (69: همان) .«کنند از خداست
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 .«غدیر خم»سرجای پیغمبر کسی باید بشیند که از روی میل شخصی کار نکند کسی باشد که با عالم اعلی اتصال داشته باشد؛ در »

 .«و خصوصیاتشان را ذکر کرد را به مردم رسانید و ائمه اطهار( ع)مهدی ( ع)دست علی را بلند کرد و نشان مردم داد و پس از علی 

  (63: همان)

نماید که هدف از این کلیات تبیین اصل والیت در اسالم و مخصوصا نمودن جایگاه ویژة والیت در مذهب تشیع است بدیهی می

و مناقب و است، از زبان گیرا و بلیغ خود در بیان نمودن بسیاری از فضایل ( ع)شهریار که شاعری شیعی مذهب و دوستدار اهل بیت 

 . استفاده کند و عشق و احساس درونی خود را به درگاهش تقدیم کند، (ع)های موال و امامش، علی بایسته

کند هایی را برای شخصی که به مقام والیت و امامت رسیده است، ترسیم میاو در چارچوب اعتقادی و باورهای خود سلسله ویژگی

ها را محال پنداشته و به نوعی ذاتی داند؛ طوری که تفکیك این ویژگیها میوم این ویژگیو در ذهن خود تنها امامش را الزم و ملز

دارد که در ( ع)این جایگاه شایسته که شهریار ترسیم کرده اختصاص به مولی الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی . داندامام می

کند و ابراز می( ع) و ارادت و دلبستگی و شوق خود را به امام رضادر امتداد همین بحث ا. گیردبطن توحید، امامت و والیت قرار می

نیز ( ع) را به امام رضا «ولی»های کند؛ پس طبیعی است بتوانیم این خصایص و ویژگیاو را امام و صاحب اختیار خود خطاب می

 . تعمیم داده و ایشان را نیز امام، ولی، صاحب اختیار و موالی شاعر بدانیم

 وهشپیشینة پژ

استخراج کرده و هم ( ع)بین روایات و احادیث ائمۀ اطهار  ها و خصایص امام معصوم را ازدر مقاله پیش رو سعی داریم ابتدا ویژگی

را امام ( ع)ابیات دیگرش که امام رضا  با «ولی شناسی»ة ها را که در اشعار شهریار موجود است، خاصه در قصیدزمان همین ویژگی

های تخصصی های موجود که در حوزهها و پایان نامهدر باب پیشینه باید بگوییم بین مقاله. داند، مطابقت دهیمو موالی خود می

مقاالت بسیاری کار شده است و هر کس از بعد علمی در وسع ( ع)گیرد، دربارة  امام رضا صورت می زبان و ادبیات فارسی و عربی

از  «(ع)معاصر پیرامون امام رضا  بررسی تطبیقی اشعار عربی و فارسی»، مثالً در مقالۀ اندخود به قسمتی از این موضوعات پرداخته

زاده دربارة والیت ایشان و تاریخ زندگی و خانواده، والیت عهدی، شهادت و فضیلت زیارت ایشان بحث مفصلی شده نجمه فتحعلی

های الهی امام مانند که از نرگس السادات است، دربارة ویژگی «(ع)صفات امام از منظر امام رضا »وان ای با عنیا در مقاله. است

. در طول تاریخ پرداخته و بحث شده است ... حجیت علی الخلق، محوریت قطب آفرینش، وساطت فیض الهی، کرامات، علم غیب و

 . نشده استشهریار و تطبیق آن با احادیث و روایات اسالمی کار  «ولی شناسی»بارة قصیدة ای دراما هیچ مقاله

 در اهمیت امامت

  (33:نساء).«یا ایها الذین امنوا اطیعو اهلل و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم»

لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  مَخْمَصَۀٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍالْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ دیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فی »

  (9:مائده) .«رَحیمٌ

قرآنی دین را تکمیل و نعمت را بر بندگان  پیامبر را معرفی کرد و طبق آیه روز تکمیل دین همان روزیست که خدا ولی و امام بعد از

 :کندتمام می

  (33:مائده) .« الزکوة و هم راکعونانما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون »

 :کندو در اهمیت این ابالغ و اعالم امامت این گونه بیان می

 .«یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ الَیَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَ»

  (61:مائده)

را ( ع)حال که خدا و پیامبر علی . کندپس اهمیت امامت کم از نبوت نیست و خدا ابالغ نکردن آن را عامل نقصان نبوت معرفی می

امامت اساس اسالم و شاخۀ »ا که و از آنج. شودزند یازده فرزند وی نیز با حکم او جانشین او میتأیید، و مهر جانشینی را بر او می

به آن بستگی . . . فرازمند آن و کامل کنندة دین است، موضوعی بسیار اساسی و مهم که اتمام و اکمال نماز و روزه و حج و زکات و

این معنا لذا نشانۀ رشد و پویایی و بالندگی در یك جامعۀ اسالمی تشکیل آن حکومت به دست امامی عادل و الهی است که در . دارد

ملکی ) .«فلسفۀ آن بسیار حائز اهمیت است و فرهنگ ناب رضوی، در تبیین جایگاه و مقام امامت و( ع) وجود مقدس امام رضا

  (229:4934شریف، 
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کلمۀ ال آله إال اهلل حصنی فمن قال ال »: فرمایدروایت شده است که می( ع)از امام رضا  سلسلۀ الذهبدر حدیث معروف »همچنین 

که بر والیت و حقانیت امامت ایشان  «اال اهلل دخل فی حصنی و من دخل فی حصنی امن من عذابی بشروطها و انا من شروطهااله 

از جانب خداوند امام واجب االطاعه ( ع)کند که از شروط کلمۀ توحید اقرار و اعتراف به این مهم است که حضرت امام رضا تأکید می

  (229:4934ملکی شریف، : ر، به نقل ازعیون اخبا) .«بر بندگان خداست

 امامت از دید شهریار

حال که اهمیت از باب والیت و امامت و ضرورت آن مطرح کردیم، بهتر است نظر شاعر معاصر سید محمد حسین بهجت تبریزی 

 :را در این باره بررسی کنیم .«شهریار»متخلص به 

هایش عشق خود را نسبت به ائمه مخصوصاً حضرت امیر است که در غزلشهریار شاعری مذهبی و عاشق اهل بیت و ائمه اطهار 

داشته همای رحمت، شیر خدا و ( ع)هایی که راجع به والیت و شخص امیرالمومنین ازجمله غزل. ابراز داشته است( ع)مومنان علی 

 . هستند. . . شاه والیت و

عرفان است و در اشعاری چون صدای خدا، قیام محمد، مناجات، موال  تاز در میدان توحید و وادیبه هر تقدیر، شهریار شاعری یکه

توان علی و شریح قاضی،کاروان کربالء، هدیۀ عید غدیر، اسالم و خدمت اجتماع، جهاد و عقیدت و غیره عمق اعتقادات شهریار را می

  (3:4911مقدمۀ دیوان شهریار، : ک. ر)دریافت 

 :کندرا این گونه بیان می «ولی»های ویژگی «شناسی ولی»ای معروف با عنوان او در قصیده
 به هوش باش که با وی شواهد است و دالیل/   ولی که داده خدایش به وصل خویش وسایل

 (319:4911شهریار، )

 اصل اول از دید شهریار_4

 . . . به بالیا و .«ولی»ابتالء و امتحان  -4-4

. ها را نداشته باشد، ولی نیستهایی دارد و تا آنی بندگان برگزیده است ویژگیکه خدا او را برا «ولی»شهریار معتقد است امام یا 

 :و نخستین شرط آن چنین است. کندولی یا امام وقت شواهد و دالیلی دارد که به حق بودن او را تأیید می
 بال همیشه بدو مایل است و او متمایل/  بالیا    به   او   ابتالی  ولی  شرط  نخست 

 ببین چه دولت فاضل خرد به قیمت نازل/  و مال همه مشتری رضای خدا راست به جان

 (همان)

 (93:انبیا) .«نَبلُوَکُم بالشرَ و الخیر فتنه» _4

 (94:محمد) .«ولنبلوکم حتی تعلَمَ المجاهدین منکم و الصابرین و نَبلُوَ اخبارکُم» _2

-های گوناگون به بندگی وادارشان میآزماید و با رنج و کوششواع سختیها میاما خداوند بندگانش را با ان»: فرمایدمی( ع)امام علی 

هایشان جای هایشان بیرون کند و فروتنی را در جانکند تا خود بزرگ بینی را از دلها امتحانشان میکند و با انواع ناخوشایندی

: نهج البالغه) .«آماده برای گذشت و آمرزش خویشدهد و این را درهایی قرار دهد گشوده به سوی فضل و بخشش خود و وسایلی 

  (142خطبۀ 

ری ) .«کند همچنان که مادر فرزند خود را با شیرخداوند بنده مومن خود را با بال و گرفتاری تغذیه می»(: ص) پیامبر اکرم

  (36:4921شهری،

پسرم، هرگاه : پدرم را در خواب دیدم فرمود» :اندفرمودهنیز در باب یادآوری خدا هنگام ابتال و گرفتاری به مصیبتها ( ع)و امام رضا  

 .«بینیبینی چنان است که در بیداری میرا فراوان بگو و آنچه در خواب می «یا رؤوف و یا رحیم»در سختی و گرفتاری بودی جمله 

  (32:همان)

  (همان) .«شوداز آنها برطرف میاند و با هر فتنه، تاری های هدایتخوشا به حال مخلصان، آنان چراغ»(: ص)پیامبر

 .«خداوند آنها را به گرسنگی و سختی گرفتارشان ساخت و به بیم و هراس امتحانشان نمود»: در وصف انبیا و اولیاء( ع)و امام علی 

  (32: همان)

 مهر و مودت  _ 1_4
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 چنان که روزه به حال شیخ محافل/ اش که سراپرده خداست، دلی هست به سینه

 (319:4911، شهریار)

محمد پیامبر ) .«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ» :آیۀ قرآنی که شهریار احتماالً به آن نظر داشته است

  (23:فتح) (خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیرند و با یکدیگر مهربان

 دوم از دید شهریار اصل _1

 صبر، حلم و بردباری _4_1
 چنان سلیم که غلطد به پای خنجر قاتل/  سرش که کاسه صبر است و کان سر الهی

 (319:4911شهریار، )

 :اندمعنای صبر را اینگونه بیان کرده

که آدمی گرفتاری و  شکیبایی آن است»(: ع)امام علی  (633:4921ری شهری،) .«شکیبایی، خرسندی است»(: ص)پیامبر خدا 

  (همان) .«کند و خشم خود را فرو خوردمصیبتی را که به او می رسد تحمل می

قربانی، ) .«شکیبایی بر بال زیبا و پسندیده است ولی برتر از آن صبر در برابر محرمات است» :فرماینددربارة صبر می( ع)امام رضا 

  (933/ 4ج: 4923

 اصل سوم از دید شهریار _9

 زیستی و فروتنی ساده _4_9
 که خلق ندارندش از مشاهده غافل/  ای همه مستورای همه سیر و به خرقهبه لقمه

 (311:4911شهریار، ) 

 دعوت به ایمان به خدا _1_9
 که نیست خلقت کون و مکان به باطل و عاطل / صال زند همه لبیك با منادی ایمان

 ی نقد خدا به وعده معادلکفه که نیست / های خدا را عطا و عدل شماردنداده

 (همان) 

 اعتباری دنیاباور به بی _9_9
 چه اعتبار به ظل ذلیل و نعمت زایل/ دلیل تو بی رغبتی اوست به دنیا دگر 

 (همان) 

ی هدایت مردم را برعهده دارد و از هر طریقی سعی در بیدار کردن جامعه دارد و کسی است که وظیفه «ولی»شهریار معتقد است 

اند و نهایتاً این که این کار او کند که آفرینش عبث و بیهوده نیست و همه افراد جهت هدف خاصی آفریده شدههمچنین او بیان می

کند که شما هم به حق ایمان آورید که دنیا بیهوده با ندای ایمان همراه است یعنی هم خود، ایمان به حق دارد و هم اظهار می

داند و های خدا را فیض میهای و ندادهپرستد بلکه دادهرا نمی های مهیا، خداها و وعدهبه صرف داده «ولی». آفریده نشده است

 . سپاسگزار تمام نعمات اوست

ها و اسباب حاضر و شرایط مهیا سنجید و راه شناخت تنها این نیست؛ همچنین شهریار معتقد است که خدا را نباید با توجه به داده

 . حال حاضر اعطا شود یا نه، باید شکرگزار او بود و خالف چنین تصوّری، اشتباه استنعمت خدا چه در 

  (923:4921ری شهری،) .«بنای آزمندی و بخل شدید بر شك و کم اعتمادی به خدا استوار است»(: ع)حضرت امام علی 

ا ندارد همچنان که در کالم حضرت امیر دلیل بعدی شهریار بر شناخت ولی این است که حرص مال دنیوی و لذایذ زودگذر دنیا ر

-در بیت شاهد مثال است که شهریار عالوه بر این که به خصایص او مبنی بر عدم تعلق به دنیا تأکید می. هم به آن اشاره شده است

باید آرمید، و ی چیزی که خود فانی است نکند که چیزی پایدار نیست و در سایهکند در مصرع دوم نیز خود، این اصل را تأیید می

 . کنددر این باب یکی از ویژگی اخالقی خود را آشکار می

 اصل چهارم از دید شهریار _1

 ناک و حرام  پرهیز از لقمة شبهه _4_1
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 تو شهد گیر که در کام اوست زهر هالهل /و ظن و حدس و شبهه توان کرد ه در اای کبه لقمه

 (311:4911شهریار، )

داری است که حالل یا حرام بودنش مشخص ی شك و شبههگیرد دوری از لقمهو برای ولیّ خود در نظر میهایی که ادیگر از ویژگی

ای که حرام یا حالل بودن آن مشخص نیست و حتی حرام بودن آن قطعیت پیدا نکرده است اگر در کند لقمهشهریار بیان می. نباشد

 . دهدو این گونه توجه ولی را بر حالل بودن لقمه نشان میمذاق افراد عادی شکر باشد در حکم او زهر هالهل است 

 ای گشاده و شادداشتن قلب محزون و چهره _1_1
 که دوستان نه پریشان کند به دود و دم دل/  چو غنچه دل همه خون و لب تبسم نوشین

 (311:4911شهریار، )

ین است اما لب او در حالت ظاهریش لبخندی شیرین دارد کند که دلش گرفته و خونای سرخ تشبیه میرا به غنچه .«ولی»شهریار 

و این عمل یعنی ظاهر خندان و باطنی محزون و پریشان داشتن به خاطر جلوگیری از پریشان کردن دوستان و اطرافیانی است که 

رو و شاداب گشادهکند و زمانی که او شخصی را مالقات میشادی او در صورت او و حزن او در قلبش است . در محضر او جمعند

 . است

ای مردم دنیا برای غم است نه برای شادی، برای دشواری است نه سرای آسودگی، پس هر » :فرمایندمی( ص)همچنین رسول خدا 

  (993:4921ری شهری، ) .«که آن را شناخت با امیدی شاد نشد و با سختی و عسرتی اندوهگین نگشت
 که این به دوست مواجه شد آن به خلق مقابل / ای همه خندان و خاطری گریانبه چهره

 (311:4911شهریار، )

یا امام را مواجه بودن او با مردم و پس از آن  .«ولی» _خندان بودن در روی مردم و محزون بودن قلب  _شهریار علت این عمل 

 . داندمواجه بودنش با خدا می
 سینه سوختۀ سیل جگر گداخته دق و/ صبرستون است و از قیافه علیلی  به کوه

 (همان)

داری و از نگاه شهریار کسی است که در صبر چون کوه است امّا رخسارش پژمرده و محزون است شاید، به علت شب زنده .«ولی»

 . گدازداز سوز محبت جگری سوخته دارد و سیل حوادث و یا سوز عشق او را می. اشك بسیار از ترس خدا

 اصل پنجم از دید شهریار _0

 طاعت و تقوای الهی  _4_0

ایمان یك درجه برتر . انّ االیمان افضل من االسالم بدرجه، و التقوی افضل من االیمان بدرجه، و لم یعط بنو آدم افضل من الیقین»

میرزا محمدی، ) .«از اسالم است و تقوی یك درجه برتر از ایمان است و به فرزند آدم چیزی باالتر از یقین داده نشده است

249:4926)  
 برو که سد سکندر نه مانع است و نه حایل/ طاعت و تقوی گرفت پیش و علی گفت  چو راه

 ( 311:4911شهریار، )

-گوید و استمداد از خدا بطلبد، هیچ مانع یا حایل مادی نمی «یا علی»صاحب امر خداوند کسی است که اگر  «ولی»از نظر شهریار 

 . او از کوه و عزم او آهنین است اعتش جلوگیری کند زیرا ارادهتواند او را از رسیدن به مقصد تقوی و ط

 اصل ششم از دید شهریار _6

 انس با خدا و آرامش با یاد او  _4_6
 که جز خدا دگرش وحشت آید از همه شاغل/ به شهد وحدت انیس و مونس و مشغول چنان 

 (همان)                                                                                                                     

 تضرع و زاری و استغفار در دل شب _1_6
 مگر نه ذلت حق بر مال و عزت باطل/  نهان به ظلمت شب با خدای خویش بنالد

 (همان)                                                                                                                     
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 برد بلکه از حضور اغیار وواحد مستغرق است که نه تنها از این تنهایی لذت می همان کسی است که در ذات حق و خدا .«ولی»

 . خواهد لحظات حضور در درگاه حق را از دست دهدمردم عادی وحشت می کند زیرا نمی

-ل شب است و مگر این طور نیست که وابستگی و طمع مردم به دنیا در نظرش بی ارزش و بیهمچنین عبادات او درتنهایی و در د

 اهمیت است؟

 اصل هفتم از دید شهریار _7

 امر به معروف و نهی از منکر  _4_7
 چنانکه ناهی منکر به نزد زهره جاهل / به نزد مردم عاقل همیشه آمد معروف

 برف برق سپیدیست بر سواد سواحل چو / به پیشباز فرایض چو آستین زده باال

 (همان)

رود، به برف سپید مانند کرده که در کنار سواد یا سیاهی یا امام را که آستین باال زده و به استقبال فرایض و نماز می .«ولی»شهریار 

 . سواحل زیبا جلوه کرده است

 اصل هشتم از دید شهریار _3

 عمل به سیره و سنت پیامبر _4_3
 که بر سیل جهاد است سیر عارف کامل/  د اال به جای پیامبرنهقدم نمی

 (همان)

کند و مسیر و پیامبر، جز سیره و سنت آنها به چیز دیگری عمل نمی( ع)روایات و مستندات متواتر داریم که جانشین حضرت علی 

 . او همان خط نبوت و والیت است

 اصل نهم از دید شهریار _3 

 احسان و اکرام خلق   _4_3
 تراست درگه مسؤول و ماسوی تو سائل/  درِ سؤال ولی بارگاه توست خدایا  

 (همان)

ها بارگاه ملکوتی خداوند دانیم به این خاطر است که درگاه آناین که ما ائمه را شافی و یا مرجع حوائجمان می: گویدشهریار می

با وجود بخشنده بودن خود سائل  «ولی»شود و حتی یاست و این فیض خداست که باعث جوشیدن فیوضات از در رحمت امامان م

 . درگاه خداوند است

 اصل نهم از دید شهریار _45

 رضایت به قضای الهی و خواست خدا _4_45
 مناقضات براند به نزد قاضی عادل/ قسمت و تسلیم با قضای الهی است به   

 ( همان)

های خاصّ حضرت علی بن موسی الرضا و ین ویژگی از جمله ویژگیهای ولی رضا به قضای الهی است که او از برترین ویژگی

 . کندآن قدر جامع و مانع است که حکم قاضی عادل را نیز نقض می «ولی»خصایص ایشان است و علوم لَدنی 

نسبت به : فرمایدطور که میبه مبنای حاکمیت در قالب قضا و قدر الهی است؛ همان( ع)تر اصل اعتقادی امام رضا بحث مهم 

کنم مقدر می «خیر»خداوند متعال خوش گمان باش زیرا خدا فرمود من در کنار ظن بندة خود هستم، اگر خوش گمان بود برای او 

  (214:4923قربانی به نقل از کمپانی، ) .«شر»و اگر بد گمان بود، 

 :کنیمربارة امام و ولی ذکر میحال نظر ائمه را د. از دید شهریار بود «ولی شناسی»موارد فوق ویژگی ولی و یا 

کند و جانشینی به حق، حضرت امیر طور که قبالً بیان کردیم خداوند بعد از پیامبر امت را بدون سرپرست و جانشین رها نمیهمان

 :را به عنوان ولی و وصی و جانشین پیامبر خود انتخاب نمودند( ع)مومنان علی 

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ دیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فی مَخْمَصَۀٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ»

 (9:مائده).«رَحیمٌ
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 :و حدیث متواتر حضرت پیغمبر در غدیر خم نیز بیانگر آن است

  (11:4921ری شهری،) .«موالی اوستهرکس که من موالی اویم علی نیز »

-نیز تعریف ها و شاخصه( ع)و بقیۀ ائمه مخصوصاً خود حضرت علی بن موسی الرضا ( ع)پس بدیهی است که پیامبر و حضرت علی 

 . اندهایی از ولی و امام ارائه داده

  (16:همان) .«ستمن از علی ام و علی از من است، پس هر که من موالء اویم علی موالی او» :(ص)پیامبر 

  (همان) .«همانا برادر من، وصی من وزیر و جانشینن من علیست: ای بنی هاشم» :و همچنین

  (11:همان) .«ای خردورز، زبانی گویا و دلی خروشان در راه برپایی حق داشته باشدامام باید اندیشه» (:ع)امام علی 

  (11:همان) .«ت، توانمند و از سیاست، آگاه استدر امام»: فرمودند «امام»در بیان ویژگی ( ع)امام رضا 

کند، ای این امر به او شرح صدر عطا میای را برای اداره امور بندگانش برگزیند برهرگاه خدا بنده»: فرمایندهمچنین ایشان می 

ماند و در هیچ چیز در نمی فرماید که از آن پس، از پاسخسازد و به او علم و دانش الهام میهای حکمت را در دلش جاری میبیشه

  (23: همان) .«شوندیافتن راه درست سر گریبان نمی

ترین و پرهیزکارترین مردم و دانشمندترین مردم است و حکیم: هایی استامام را نشانه»: اندو نیز ایشان در باب خصایص امام فرموده

شود و از پشت سر شود و پاکیزه میین مردم؛ ختنه شده متولد میترترین مردم و پرعبادتبردبارترین و دلیرترین مردم و با سخاوت

نهد و صدا به شهادتین افتد، دو کف دست بر زمین میبیند و سایه ندارد و چون از شکم مادر بر زمین میهمچون پیش رویش می

  (22/ 4، ج4923ی،قربان) .«. . .رود ولی دلش بیدار استاش به خواب میشود و دیدهکند و محتلم نمیبلند می

ولی را معرفی می کند و این خصایص را به امام علی و سپس به امامان دیگر تعمیم  «ولی شناسی»حال زمانی که شهریار در غزل 

کند حضرت علی بن موسی از فرزندان کند، و در غزلی دیگر اقرار میهم منسوب می( ع)دهد، مسلماً این ویژگی را به امام رضا می

 :آمد و ملتمسانه آرزوی زیارت او را داردامام شیعیان است و به نوعی عرفان عاشقانه روی می علی است و
 گویا زیارت علی مرتضی کنند/ دل ها که آرزوی امام رضا کنند 

 (221:4911شهریار،)

 . کندرا زیارت می (ع)کند، در این خیال است که خود حضرت امیرالمومنین علی را زیارت می( ع)همچنین زمانی که امام رضا 
 مردم که آرزوی امام رضا کنند/   تپد دل شیدای شیعیاندر سینه می

 (همان)

 . و بقیۀ فرزندان او هستند( ع)کند که پیرو حضرت علی را شیعه معرفی می( ع)شهریار در این بیت خود و زائران امام رضا 

شیعیان آنانند که : نه، به خدا، فرمود: دانی شیعه کیست؟ عرض کردیآیا م! ای نوف»: به نوف بکالی فرمود( ع)روایت شده است علی 

به پشت چسبیده آنان که پارسایی در رخسارشان ( از گرسنگی)خشکیده است و شکمهایشان ( داریاز تشنگی روزه)لبانشان 

 (623:4921ری شهری،) .«پیداست راهبان شب اند و شیران روز

درحقیقت شیعه کسی است که عفت بطن و فرج دارد؛ سختکوش است برای آفریدگار خود کار »: فرمایدمی( ع)همچنین امام صادق 

های از ویژگی (همان) .«هرگاه چنین افرادی را دیدی، بدان آنان شیعه اند. کند به پاداش او امید دارد و از کیفرش بیمناک استمی

 . علی بن موسی الرضا المرتضی غریب الغرباستاصلی شیعیان عالقۀ خاص به اهل بیت عصمت و طهارت مخصوصاً حضرت 

و این بیت به این نکته هم اشاره می کند که زیارت امام رضا حتی به صرف آرزوی زیارت میسر است و نیازی نیست حتماً نزدیك 

 . حرم زیارت کند
 مرغان پرشکسته چه پرها که کنند/  در حسرت طواف تو ای آشیان قدس

 های قلب خویش فقیران طال کنندمس/  طال  ستهگلد  گنبد و کیمیای  زان 

 کان صحن را به شور و نوا کربال کنند/ شوق به سودای مشهدند یك کاروان  

 (224:4911شهریار،)

و آرزوی زیارت آن و از شور و عالقۀ خود به مشهد سخن ( ع)در بیت فوق شاعر حسرت خود را در طواف حرم مقدس امام رضا 

 . به کربال کرده استگفته و آن را تشبیه 
 خیزند مردگان و قیامت به پا کنند/ این صال دهد   قبور  اهل  اگر به  شچاو
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 آنجا که درد ها به نگاهی دوا کنند/  رویممی  و   طیبان  کرده  جواب ما را 

 خوبان چرا نماز خدا را قضا کنند/ ت و باید ادا ت این زیارفرض اس

 آنجا برو که حاجب مردان روا کنند/  فقیر   یا  نامرد  به درگه  مبر  حاجت  

 اینها حکابتی است که با آشنا کنند/ حضو  لذت   و  غم  چه ذوق یگانه را ب 

 چشمی از کرم به من بی صفا کنند / های ذوق و صفا گو خدای را آن چشمه

 تا چند التماس به باد صبا کنند/  پیادگان  با  طلبی  یتوشه  کعبه ای 

 سوداگران معامله گو با خدا کنند / عاقبت    سود  برد هل بیت ا  سودای

 تا اهل دل مصالحه با ما سوا کنند / ن لعل و خط سبز، نباتی و مصحفی زا

 اما نه زاهدانه که روی و ریا کنند/ با شاه عرضه کن سخن عشق شهریار 
 (همان)

او در پی جواب : شوده به قول خود او در هیچ شخص یافت نمیشمارد کهایی برای امام خود برمیشهریار، در اشعار فوق ویژگی

 . کندرود که تنها با نگاهی دردشان را دوا مینگرفتن از طبیبان مادی و دنیوی به سراغ معشوق معنوی و امام شهید خود می

-ای عرفانی قرار مین بیت به بعد در هالهداند که نباید قضا شود، شهریار ازایرا همانند نماز خدا از واجبات می( ع)او زیارت امام رضا 

-ای است که صاحب مقام امامت و والیت دارد، و چشمهگیرد و خواستار نوعی مشرب عارفانههای دنیوی فاصله میگیرد و از خواست

و در بیت آخر . حالی بیرون آیدذوقی و بیکند تا از این بیهای ذوق و صفای الهی را از او که از خاصان خداوندیست، تقاضا می

گوید پیام عشق کند و گویا به صبا میها را دارد خطاب میها و قلبشهریار امام ضا را با عنوان شاه یا سلطان که فرمانروایی دل

 . ی وی را بپذیردشهریار را به وی عرضه کند تا بلکه این عشق عاشقانه و عارفانه و البته نه زاهدانه

 گیرینتیجه

ولی باید کسی باشد که مردم را به آگاهی و هدایت : خورد که عبارتند ازبه چشم می .«ولی»ریار اوصافی برای در بررسی شعر شه

لب ها با دلِ خونین، خندانراضی به بالیای خداوندی باشد و در برابر بالیا و ناگواری. ترس باشدزیست و خدامحور و خداساده. برساند

در صبوری به . از لقمۀ شبهه بپرهیزد. اعتنا باشد و دلبستۀ تعلّقات آن نباشدنسبت به دنیا بی. باشد در سرّاء و ضرّاء شاکر خالق. باشد

کشد؛ این اوصاف با اوصاف سلطان را به تصویر می «ولی»اوصاف  «ولی شناسی»نیز در غزلی با عنوان . . . . استواری کوه باشد و

 . خراسان حضرت علی بن موسی الرضا منطبق است

 بعمنا

 . دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی :محمد مهدی فوالدوند، چاپ اول، قمترجمۀ  (4931)قرآن کریم 

 . پیام عدالت :جمۀ محمد دشتی، چاپ چهارم، تهرانتر (4923)نهج البالغه 

 . ارات نگاهموسسۀ انتش :، چاپ چهل و سوم، تهران2و 4ر، ج دیوان شهریا (4911) .، محمد حسین(بهجت تبریزی)شهریار 

 . کانون تربیت :والیت، چاپ اول، شیراز (4962) .دستغیب، سید عبدالحسین

 . سازمان چاپ و نشر دار الحدیث :، چاپ هفتم، قم2و  4ان الحکمه، جمیز (4921) .ری شهری، محمد

 . انتشارات قاف :، چاپ دوم، مشهد4یك حدیث رضوی،ج هزار و  (4923) .قربانی، مهدی

، «در اشعار صوفیانه و عارفانه شعرای غیر شیعی (ع)بررسی تحلیلی تأویلی و عرفانی سیمای امام رضا » (4932) .رانملکی شریف، تو

ی های آن در ادب فارسی، دهمین جشنوارهپژوهشی فرهنگ رضوی و جلوه _مجموعه مقاالت سومین همایش علمی: نسیم جنان

 . انتشارات دانشگاه رازی :کرمانشاه، چاپ اول، (ع)امام رضا بین اللملی فرهنگی هنری 

، مجموعه مقاالت نخستین همایش «(ع)بررسی تربیت اخالقی از دیدگاه امام رضا » (4926). میرزا محمدی، محمد حسن و دیگران

 . انتشارات دانشگاه زنجان :های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی، چاپ اول، زنجانپژوهشی جلوه _علمی
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 طی چهل و شش حکایت یا جامع الحکایاتدربارة نسخۀ خ
 عطامحمد رادمنشدکتر 

 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

 چکیده 

ای ناشناس به خط نستعلیق و از جملۀ نسخ خطّی نسخۀ خطی منحصر به فرد چهل و شش حکایت یا جامع الحکایات از نویسنده

های نامهانگیز است که در سبك و سیاق با  مقامات و دارابهایی جذاب و شگفتاین کتاب شامل داستان .سدة دوازدهم هجری است

نویسی و با استفاده از توصیفات گیری از اصول سادهها، نویسنده با بهرهغمی مانندگی دارد؛ در طرح هر یك از آنطرسوسی و بی

شش و ها، امثال و حکم، آیات و احادیث، بر کگیری از اشعار نغز، مناجاتبا بهره زیبا و دلکش، به بیان مضامین گوناگون پرداخته و

 . افزوده است زیباسازی و آراستگی اثر خود

هر چند فضای جغرافیایی حکایات خارج از ایران . آید که مذهب تشیع داشته است از دعا و درودهای نویسنده در متن نسخه بر می

 . ها جاری استایرانی و آداب و رسوم و باورها و سیاست مدن و روح فرهنگ ملی بر فضای قصه هایاست، در جای جای آن نام

موارد او خود  یا در پاره. جست. . . الطیر و مثنوی معنوی و اسرارالتوحید، ویس و رامین، منطقتوان در های او را میمآخذ برخی قصه

 . اندینما یعنوان مأخذ داستان را م

 . شناسی، نثر غنایی شش حکایت، نسخهو هلچ :هاکلیدواژه

 مقدمه 

ارزش ارد؛ یکی از آن مفاخر و میراث باور دارای مفاخری است که شناسنامۀ هویت ملّی او را با خود ددار و مایههر قوم ریشه

که  گردددور میتعالی یك جامعه آن گاه مق بر کسی پوشیده نیست که ترقی و»های پیشین از جمله نسخ خطی است ونوشتهدست

یکی از راههای انتقال فرهنگ و دانش بشری از نسلی به نسل دیگر آثار »و ( 226: 4963مایل هروی، ) .«از پیشینۀ تالش آگاه باشد

که بیم  و دلواپسی را برای  _های خطی منحصر به فرداین آثار بویژه نسخهاز این رو معرفی و تصحیح  (291 :همان) .«توب استمک

 . دربایست است _کند ماندن آنها از گزند پیشامدها بیشتر میدر امان 

های کهن توا و اشتمال آن بر روایات و قصهدر زمرة این آثار نسخۀ چهل و شش حکایت است که از حیث لفظ و معنی و مح

 . ایرانی و بیان ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی آن دوران در خور توجه و واکاوی است

خور، حکایت از آشنایی و تسلط وی های درها و عبارت پردازیادیث و اشعار متناسب با فضای قصهآیات و احرویکرد نویسنده به 

 . بر این مبانی و علوم دارد

بندهای کوتاه و شیوة نثر غنایی است که سبك نثر و جملههای زیبای یکی از نمونه _گونه استکه مقامات _جامع الحکایات

نامۀ و داراب( ق. هـ 6سدة )نامۀ ابوطاهر محمد طرسوسی قهرمانیها و دلدادگیها به داراب شگفتیها و پردازش داستانها و بیان

 4. شباهت نیست؛ تا آنجا که حتی خط آن به داراب نامۀ بیغمی مانند استبی( ق. هـ 2و1سدة )محمدبن احمد بیغمی 

، سطری 29ای منحصر به فرد به خطّ نستعلیق ق، نسخه. ـاز آثار قرن دوازدهم ه، کتاب چهل و شش حکایت یا جامع الحکایات

 . شودنگهداری می 1261به شماره عمومی  به فارسی است که در بخش نسخ خطّی کتابخانۀ آستان قدس رضوی

سانتی  21و عرض  91صفحه به طول  342ای رنگ ساده و با تعداد چهارصد و پنجاه و نه ورق در این نسخه با جلد چرمی قهوه

ر در قطع وزیری بزرگ، در تاریخ مرداد ماه هزار و سیصد و یازده خورشیدی توسط میرزا رضا خان نائینی، وقف کتابخانه گردیده مت

 . است

نویسنده و جامع طبق آنچه از شناسنامه نسخه در دست است نامعلوم است؛ ابتدای کتاب نیز در دست نیست و حکایت اوّل 

 . ناقص است، نسخه

هایی ضخیم چسبانده شده تا به جهت نازک بودن بیش از حدّ آن از پارگی حفظ گردد؛ در هر یك بر روی برگهصفحات نسخه، 

هایی که با چسب بر روی ورقهای سوراخ شده، انجام گرفته موجب بدخوانی و ناخوانا شدن متن ای از صفحات، پارگیها و ترمیم پاره

 . گردیده است
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نویسندگان ، گردید و از این طریقسی به عنوان حرفه و شغل  تلقی مینویهجری به بعد، نسخهه از سدة هشتم با توجه به این ک

ی کشاند، نسخه به شکلی مقبول نگارش یافته است؛ سطور، منظّم و برابر و دارابه گذران زندگی و امرار معاش می را از راه کتابت

 . و زیبایی نسخه افزوده است باشند که همین امر بر لطفآغاز و انجام همگون و همسان می

آمده و نیز ذکر کلماتی چون بیت، نظم، مصراع و رباعی و برخی عبارات برای شروع  شروع حکایتها با مرکب قرمز به نگارش در

ها و نیز در برخی می برای جدا ساختن ابیات و مصراعمطالب و موضوعات گوناگون با همان رنگ مشخص گردیده است و نیز از عالی

 . های دعایی وعبارات عربی و اسمهای خاص استفاده شده استارد از کشیدن خطی بر باالی جملهوم

وراق این داستان بر نظمی میان ایتها  از جمله در حکایت ده به بیهای این نسخه در بعضی حکا 1با توجه به آشفتگیها و رکابه

ن خوانندگان و یا عللی دیگر باشد که صفحات پراکنده شده و های نسخه، ناشی از مراجعۀ فراواخوریم که شاید این گسستمی

 . صحاف نااهل آنها را پس و پیش صحافی نموده است

ها در پایان هر حکایت است؛ یعنی عبارات پایانی حکایت که نویسنده پس از آفرین گر مشخصات این نسخه، وجود ترقیمهاز دی

آمین یا : شنونده و خواننده و مؤلف و صاحب کتاب و آن مؤمن و موحدی که گوید رب العالمین و درود سید المرسلین بر نویسنده و

 . رساندالعالمین، داستان را به پایان میرب 

 سخنی دربارة کاتب نسخه 

نامشخص است، با ها، نامی از کاتب نیامده است و نویسنده نسخه بر ما های پایانی حکایتها، یعنی عبارتاگرچه در ترقیمه

 . های زبانی و شخصیتی او تا حدودی پی بردتوان به ویژگیاثر او می خواندن

گزارد و درود ها، شکر خدای را می که در ترقیمهکند، بل ای بسنده نمی نویس، تنها به نوشتن دو سه عبارت کلیشههمین که نسخه

 . نی تشیع استفرستد، نشانۀ اعتقاد و مذهب او یعمی( ص)کرم و اهل بیت و اصحاب او بر پیامبر ا

مناجات، امثال و  2سازد و با به کارگیری اشعار، های مختلف از نسخۀ خویش، فضل و دانش خود را نمایان مینویسنده در قسمت

حکم، آیات قرآن مجید، احادیث شریف و استفاده از کنایات و اصطالحات، بجا و مناسب خود، بر دلپذیری و شیرینی داستانها 

 . افزاید می

از زبان راویان اخبار و ناقالن آثار و طوطیان شکرشکن  –بدانسان که معمول چنین آثاری است  –ب حکایات خود را او اغل

ه توصیف چهره و قد و قامت یار پروراند؛ چه آن جا که بید و با توصیفات زیبا آنها را مینماآغاز می 9شیرین گفتار و مهندسان روزگار

پردازد و توصیف مناظرة میان دزد و قاضی میکند و چه آن جا که به ف پرچین معشوق حکایت میشکین و زلپردازد و از خال ممی

 . افزاید به لطف و جاذبۀ اثر می _کشدی عجیب و غریب او را به تصویر میبه زیبایی تمام، سفرها _چه در حکایت تمیم الدّاری

ان، عموماً خارج از ایران است، غالب نامها ایرانی است و گفتنی است که در این نسخه با وجودی که فضای جغرافیایی داست

سیاه پوشیدن در مراسم عزاداری، ساعت سعد تعیین نمودن، نان و نمك خوردن، احیا : اشاراتی نیز به آداب و رسوم ایرانی از جمله

 . شودمدن، در جای جای قصّه ها دیده مینگاه داشتن و به جا خالی آ

 آن  0گیهای زبانیاسلوب نگارش نسخه و ویژ

و  «ب»به شکل ( حرف اضافه) «به»با یك نقطه و  «پ»حرف  _چنان که معمول کابتان این دوران است _در این نسخه  _

  (گفتی)و کفتی ( به آن)، بان (چپ)چب ، (پانزده)بانزده : نوشته شده است «ک»با یك سرکش به صورت  «گ»حرف 

  (کاین)کین ، (بر این)برین ، (از این)ازین  :از حرف ربط و اضافه حذف شده استضمایر اشارة این و آن پس  مصوت  آغازین

؛ انشاهلل؛ که گاه همزة آن آشکار اما نه در جای خود ( مؤلف)مولف ، (جرأت)جرات  :در ترکیبات عربی حذف شده «ء»همزه  _

  (ان شاء اهلل)انشأهلل  :مانند: آمده

بهاء ، (گلهای رنگارنگ)گلهاء رنگارنگ : آمده است «ء»به صورت  «ی»به جای  «الف»به نشانۀ اضافه در کلمات فارسی مختوم  _

  (بهای خون) خون

  (ایخانه)خانۀ ( ایپاره)پارة : بر روی کلمه آمده است «ء»وحدت و نکره در رسم الخطّ این کتاب به شکل  «ی» _

  (هاجامه) جامها :حذف شده است، « ها»های بیان حرکت پیش از نشانۀ جمع  _

  (گویدمی)گوید ، می(داندمی)میداند  :به فعل متصل نوشته شده «می»جزء پیشین  _
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  (استکرده)کردست ، (بیشتر است)بیشرست  :به طور کلی حذف شده «است»مصوت آغازین _

  (صد و پنجاه)صدُ پنجاه : درآمده «»عطف در برخی موارد، به صورت  «و» _

  (بپزیم) به پزیم( ببینید)به بینید : ل امر و مضارع التزامی جدا از فعل نوشته شده استباء تأکید و نشانۀ فع _

  (عالی شأن)عالیشأن  :کلمات مرکّب متصل آمده است _

  (قرائت)قراءت : گاهی بدون کرسی آمده« ء»شکل نوشتاری  _

  (شمایم)شماام ( خدایم)ام خدا :جدا آمده (. . .ای،، ام)ضمایر متصل  _

  (راه)رآه  (واله)، وآله (انجامد. . . )به خیر آنجامد  :میانی آمدهباالی مصوت آغازین و مصوت بلند  غیر الزم بر «~»عالمت مد  _

  (بهبودی) به بودی، (لَلِه: )لَه لِه  :انفصال برخی کلمات متصل _

  (شدگانگم)گان گم شده :«ان»غیر ملفوظ در اتصال به عالمت جمع  «ه»ماندن  _

 . احواالت عجایبات، احشامات :های مکسر عربیدوباره جمع بستن جمع _

 . هاها، کتباحوال :های مکسر عربی با نشانۀ جمع فارسیجمع بستن جمع _

 . طعن نیزه، صید شکار، بیم خوف: آوردن حشو، چون _

 . بفرمود که تا منادی کردند :چون. کاربرد دو حرف ربط در کنار هم _

 . که تحمّل کن که ببینم :در پیش و پس کلمات «که»ربط تکرار حرف  _

 . به شهر سمرقند آیند، البتّه البتّه خواجه شعبان و مادرم که کنیز اوست برداشته :تکرار کلمات به منظور تأکید _

 . غالمان چند، بازار چند: آوردن صفت مبهم پس از موصوف _

 . درساعتالفور، الحال، فی :کاربرد فراوان قیود زمان _

 . افروزۀ راه مغرب گردید با فرّخ و جهانروان :تقدّم فعل بر دیگر اجزای جمله _

 . تاختاز دنبال او می :«به»به جای  «از»کاربرد حرف  _

 . دیگر پیش آن نخواهم رفت :«او»به جای  «آن»کاربرد ضمیر  _

 . پادشاه با امرا حیران بماندند :عطف «و»به جای  «با»کاربرد  _

 . افتادنمشکل است به قیصر در :« با»به جای  «به»کاربرد  _

 . کنیه میتو با او کنار :« از»به جای  «با»کاربرد  _

 . به کنج باغ در :کاربرد دو حرف اضافه پیش و پس از متمم _

 . آموزاندند :کاربرد شکل متعدّی فعل به صورت _

 . ساتالو :کلمات فارسی :افزودن عالمت جمع مؤنث سالم _

  (گستاخ: )شوخ  :کاربرد کلمات با معانی کهن آن _

 . طیّ مراحل، قره العینان، قطاع الطّریق :به کار بردن ترکیبات عربی مانند _

 . دستت مریزاد :کاربرد جمالت دعایی بسیار از جمله فارسی _

آمدند فرخ و فیروز همه جا می. ر به درویشنه چندان داد سیم و ز :؛ چون «همه جا»و  «نه چندان»کاربرد فراوان دو ترکیب  _

 . . . . تا

  :در نسخه خطی مورد بحث نیز آمده است، های مذکور استهایی که مبتنی بر قضاوتنمونه

تلفظ  «ت»ها به تخفیف و در بعضی دیگر به تشدید که در بعضی از گونه «ت»با ادغام ( ترراست) «راستر»هایی از قبیل واژه _

 . گیرد نه در نوشتارورت میالبته این دگرگونی در تلفظ و گفتار ص (نیم من) «نیمن»: در کلماتی چون «م»ادغام شده و نیز 

 . مروید، مگویید :مانند. ای از زبان نسخه استنهی، بر سر فعل امر نیز گونه «مـ»کاربرد شکل کهن  _

و  جزو مقوالت زبانی نسخه است( ادا کردن: )و گذاردن غلطیدن، طشت، طبانچه، نفط، دغدقه  :صورت نوشتاری کلماتی چون _

ط، )شده که با  گویشی کهن فارسی به صورتی ادا میهای  ؛ البته در برخی  از گونه( ت، غ، ز)های نشان دهندة تلفظی است از صامت

 . مخرج بوده استهم( ق، ذ
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کم کوشیدن در تلفظّ و دفع سنگینی گفتار، مرسوم بوده حذف یعنی انداختن و تلفظ نکردن یکی از آواهای واژه که به منظور  _

  (کدامین)کدامی  :است؛ چون

 . دؤم، سیؤم :مانند «و»بر روی  «ء»شکل نوشتاری برخی کلمات با کاربرد  _

 . می پرّید، بزّه :مشدّد آوردن کلمات مخفف از قبیل _

 . ارت، محلّتاش :مانند. ممدود به خالف تلفظ و ثبت امروزین «ت»آشکار کردن  _

  .«بوم»و  «زاد»های در میان کلمه «و»کاربرد نابجای  _

  .«احسنت»به جای صوت تحسین  «احسن»آوردن لفظ  _

 . گذاری شده، تا تلفظ خاص آن کلمات را نشان دهدبیشتر کلمات مشکول و حرکت، نسخه (ده)در حکایت  _

  (پادشاهی)دشاهت پا :مانند. حاصل مصدری «ی»مصدری به جای  «ت»کاربرد  _

 . آقا، طمغاچی، قورچی :چون. کاربرد کلمات ترکی مغولی _

 . نکرده بود هرچند ماها تفحّص کردیم، وا :شکل عامیانه و گفتاری کلمات و افعال _

 . فرستاده باشممی :ترکیب ماضی التزامی با نشان استمرار _

 . خوابیده بودمی :کاربرد شکل بعید استمراری _

، ذورق (خُرد) خورد، (برخاست)برخواست  :چون. های امالیی و نگارشی در دست نوشتۀ متن راه یافته استلطبرخی غ _

 . . . . و (تزلزل)تذلذل ، (زورق)

 . باید کردنبازی میتوانست کردن، گردکاناظهار نمی :به کار بردن وجه مصدری _

  (برکه: )بلکه  (نَقب: )نَغم  :چون استعمال کلمات با همان شکل تلفظّ و گونۀ زبانی عوام ؛ _

، چه کسی؟ (اثر کردن)کردن  ، کار(رفتن)شدن ، روان(خر، االغ)درازگوش : وزگارکاربرد ترکیبات تاریخی نامستعمل این ر _

  (کیستی؟)

  (کابین)کاوین  :چون، «ب»به جای  «و»جایگزینی  _

 . .  . .الحمدهلل، بهاونعم و :کاربرد فراوان ترکیبات عربی _

 . . . گـ، . . . خر، مردک خـ. . کـ :به کار بردن کلمات و ترکیبات ناپسند چون _

 . امرا، اکابر، رخوت، عفاریت :جمع مکسر کلمات عربی _

 . تفحص، تجسس :چون. کاربرد فراوان کلمات عربی _

 . فارسی استکه اغلب غیر، مهاُخ کَسَ، سراقوچ، ترخان، جلدو، اُلکه :چون. به کار گرفتن کلمات مهجور و متروک _

  (پیش آمدن)بازکشیدن، از برداشتن، تنگ درکشیدن، دست به هم دادن، : گیری از افعال پیشوندی و عبارت فعلی بهره _

 . داشتدامن زره را استوار کرد، گوش می :به کار بردن کنایات و اصطالحات فعلی چون _

  .«ولی عهد»به جای  «والی عهد»آوردن عبارت  _

  .«بی خان و مان»به جای  «بی خان و بی مان»ترکیب  _

 . چون به خانۀ وزیرش بردند :چون «ش»شکل به کار بردن ضمیر متصل مفعولی  _

 . مستوره، صالحه، عاقله :چون، آوردن صفات مؤنث به شیوة زبان عربی برای زنان _

  (با ما باش)باش میبا ما  (بفرست)فرستاده باش می :چون، به کار بردن امر مستمر _

  .«زاریدن»از مصدر  «زاریدمی» :کاربرد فعل  از مصدر جعلی؛ چون _

 مآخذ برخی حکایت ها 

، ، به عشق جوانی اشاره دارد که در بازار«در قصۀ فرخ جواهری با فرخنده بانو دختر پادشاه دیلمان»حکایت چهارم این کتاب 

رباید و یار نادیده، با در پای درخت گردو، خواب او را میگاه، د؛ در شب موعود، در وعدهگردبیند و شیفتۀ او میدختر پادشاه را می

معنی کار دختر، در قراردادن گردو  :گوید کهیابد و به او میمیگردد؛ مادرش راز را دری ناپخته در جیب، به خانه باز میچند گردو

 . وز در عشق خامیبه تو فهمانده که تو هن، در جیب تو آن است که به رمز
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 :شودطیر آمده و با این ابیات آغاز میاین حکایت قبل از آن در منطق ال

 

ــود    ــفته بـ ــق آشـ ــرط عشـ ــقی از فـ  عاشـ

   

                 

ــود   ــه بـ ــه زاری خفتـ ــاکی بـ ــر خـ ــر سـ  بـ

 

 

 

 

 

 رفـــت معشـــوقش بـــه بـــالینش فـــراز    

 

ــاز     ــه بـ ــود رفتـ ــه وز خـ ــد او را خفتـ  دیـ

ــه  ــق او   رقعــ ــت و الیــ ــت چــ  ای بنبشــ

  

ـــق او   ــر آســــتین عاشـــ  . . بســــت آن بــ

 (436: 4911عطار نیشابوری، )              . 

 : می در اسرارالتوحید، ذکر شده استمأخذ داستان عطار، به احتمال قریب به یقین، حکایتی است که از قول ابوالقاسم هاش

اهلل روحه العزیز به طوس آمد و پدرم رئیس  خواجه بوالقاسم هاشمی حکایت کرد که من هفده ساله بودم که شیخ بوسعید قدس

احمد آمدی، به مجلس شیخ؛ و مرا با خویش بیاوردی و من در پیش پدر شیخ؛ هر روز به خانقاه استاد بو طوس بود و مرید

-روسی میمن به ع»: نگرست، پس شبی آن زن به من پیغام داد کهای باز میجوانان را باشد، دل به پوشیدهننشستمی و مرا چنانکه 

ب گرفت، با خود آهسته این بیت کشید و مرا خوامن بر بام بنشستم و شب دور در «آیم، ترا ببینمدار که تا من چون بازروم، تو گوش

 :گفتم تا در خواب نشوممی

 در دیــده بـــه جـــای خــواب آبســـت مـــر  

 ا

 زیــــرا کــه بـــه دیــــدنت شتابســــت مــرا  

 بخســب تــا بــه خــوابش بینــی     :گوینــد 

 

 کــم خــردان چــه جــای خوابســت مــرا؟،ای  

  

 . . . . گفتم، خوابم ببرد و در خواب بماندماین بیت می

 ( 33: 4961بن منوّر، محمد)

 :کندستان را با بیت زیر چنین آغاز میمولوی نیز این دا

 عاشـــــقی بودســـــت در ایـــــام پـــــیش

   

ــویش    ــد خـ ــدر عهـ ــد انـ ــبان عهـ  . . . پاسـ

  

چهل و شش حکایت، »همانند  –آنسان که عطار نقل کرده -ستین عاشقمعشوق بر آ تان به جای رقعه بستندر این داس

 :ریزدگردکان در جیب عاشق می، معشوق

 

ــاده  ـــود را فت ــق خـ ـــد، عاش ـــه دیــ  خفتـ

 

ـــد   ـــن او دریـــ ـــی از آسـتـیـــ  انـدکــــ

ـــرد   ـــیب کـ ــدر جـ ـــدش ان  گردکـــان چنـ

 

 . . . کــه تــو طفلــی، گیــر ایــن مــی بــاز نــرد  

ــحر    ــون س ــوابچ ــر ، از خ ــق ب ــدعاش  جهی

 

 آستـیـــــن و گــردکانـهـــــا را بـــــدید    

ـــت   ــا همــه صـــدق و وفاسـ  گفــت شـــاه م

 

ــی    ــا م ــر م ــه ب ــت آنچ ــم زماس ــد آن ه  رس

      

 (9/916: 4963مولوی، )

پنهان کند که در باالی درختی، ای اشاره میبه خواجه «ی و شرح احوال اودر حکایت شیخ محمود، پسر شیخ عالء الدوله سمنان

 : ورد؛ این داستان در مثنوی با بیتآدرخشان را با خود به زیر درخت میگردیده است و گاو بحری از دریا بیرون آمده، گوهری 

ــر آورد    ــوهر از بحـــ ــی گـــ ــاو آبـــ  گـــ

                 

 . . . چردبنهد اندر مرج و گردش می 

 

 

 

 ،(193، همان)   

 . شودآغاز می
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دختر پادشاه خوزستان از گفته شیخ  «گل»زاده هرمز، پسر قیصر روم و عاشق شدن بر جمال درقصه شاه»در داستان دهم 

 . ، عنوان قصه خود گویای این است که حکایت از عطار نیشابوری اقتباس شده است«_علیه الرحمه _عطار

 . یکی است، قرار شدهبا دختر پادشاه گوراب که رامین بر او بی «گل»در این قصه نام دختر پادشاه خوزستان یعنی 

ــت     ــویش بگذش ــرز خ ــرد م ــین گِ ــو رام  چ

                 

ــت     ــوراب بگذش ــر گ ــه ب ــد ک ــان آم  . . . چن

 بــدین ســـان بـــود حـــالش تـــا یکـــی روز    

                   

 . . . بـــه ره بـــر، دیـــد خورشـــیدی دلفـــروز 

ــان  ــت جهـ ــین، گفـ ــروز رامـ ــاه: افـ  ! ای مـ

                    

ــام و   ــرا از نـ ــاه   مـ ــن آگـ ــوهر کـ  . . . از گـ

ــدا           ــا، رفیــ ــر، بابــ ــك، گهــ ــرا مامــ  مــ

                           

 . . . در ایـــن کشـــور بـــه نـــام نیـــك پیـــدا 

 انــــداممــــنم گلبــــرگِ  گلبــــویِ گــــل 

 

ــم  ــمگلـ ــره، گلـ ــمچهـ ــه، گلـ ــامگونـ  . . . نـ

  

  (921_991، 4913فخر الدین اسعد گرگانی، )            

ای دیگر به مسائلی همچون طلسم و سحر و جادو نی موضوع برخوردار است؛ در نمونهاز تنوّع و گوناگو .«چهل و شش حکایت»

 . ای زیبا میان کنیزکی که عاشق طالب علم جوانی گردید، در خور توجّه استمباحثهاشاره شده است؛ در حکایت هشتم، 

 . های دلنشین این کتاب استهای دیگر حکایتگردد، از نمونهیان آن دو واقع منیز گفتگوی دزد و قاضی بغداد و احوالی که می

 . هاستقصه های نویسنده ایندیگر از هنرنماییهای موش، یکی یها و داستانسرایسازیداستان موش و گربه و حیلت

 ها نمونة نثر حکایت

، دختر پادشاه خوزستان، بخشی از حکایت دهم در قصه شاهزاده هرمز، پسر قیصر روم، و عاشق شدن بر جمال گل

 . و شرح احوال ایشان، از گفته شیخ عطار علیه الرحمه و الغفران

بود  اند که در شهر روم، پادشاهی بود بزرگ و شهریاریمهندسان روزگار، چنین روایت کردهاما راویان اخبار و ناقالن آثار و 

-فرزند نداشت و زنان او حامله نمیاال آن که . کرامت کرده بود شمار و خدای تعالی همه چیز به اوسترگ با مال بسیار و حشم بی

 . شدرم داشت و هیچ کدام را فرزند نمیشدند و چهل ح

آورد و به امر حق تعالی در همان شب که با او صحبت داشت، بار وی بخرید و او را به عقد خویش درقضا را روزی، کنیزکی ماه ر

حربی به پیش آمد و یراق سفر مهیا کرد و انگشتری خود را به آن کنیزک داد و گفت که اگر  حمل گرفت و در آن چند روز، قیصر را

این بگفت و بیرون آمده با لشکری روی به راه . کندفرستی، او حاجت تو را روا میپیش آید، انگشتر مرا پیش وزیر میتو را حاجتی 

 . نهاده، برفتند

کینۀ آن کنیزک . ش آمد و حرم بزرگ قیصر بدانست که کنیزک بار حمل داردچون مدت سه ماه بگذشت، کنیزک را شکم، پی

 . را در دل گرفت و با خود گفت که قیصر هرگز فرزند ندیده؛ حال که فرزند این را ببیند، با من دیگر الفت نخواهد کرد

با فرزندش هالک کن تا من تو را یکی از کنیزان خود گفت که روزی که این کنیزک بار حمل بر زمین نهد، کنیزک را  روزی با

این . اما این کنیز با آن کنیزکِ حامله، دوستی داشت. چنین باشد :کنیزک گفت. نیاز کنمود آزاد گردانم و از مال دنیا بیاز مال خ

 . خبر را از برای کنیزک برد و شرح حال را بیان نمود

  :ن کنیزک گفتکنیزک چون این سخن بشنید، بسیار آزرده و پریشان شد و با آ

غم به خاطر راه مده که من چنان کنم که آسیبی به تو و فرزند تو  :؟ آن کنیزک گفتبگو که چه چاره سازم! وست وفادارای د

و از باید که تا توانی، شکم خود را پنهان داری و هرگاه که از تو پرسند، بگوی که مرا بادی در شکم به هم رسیده است اما می. نرسد

 . باش که کسی از حال تو اطالع نیابد تا وقتی که بار حمل بر زمین نهیت، همیشه ناالن میبرای مصلح

پسری . قضا را در نصف شب بود که کنیزک بار حمل بر زمین نهاد. قرار بدین دادند تا مدت نه ماه و نه روز و نه ساعت گذشت

 . یر از آن کنیزک که همراز او بودبود همچون آفتاب انور و همۀ مردم حرم قیصر در خواب بودند؛ به غ
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این پسر را به من بسپار و مرا به خدا تا من او را برداشته از این شهر به در برم تا کسی از این معامله ! ای خواهر :کنیزک گفت

 . . . . گرددقتی که شاه قیصر از حرب دشمن بازمطلع نگردد تا و

یب الدّاری انصاری و عجایباتی که بر سر او گذشت و احواالت بخشی از حکایت بیست و دویّم در قصه تمیم بن حب

 او

ترین و زیباترین حکایاتی است که در این  حکایت تمیم بن حبیب الدّاری انصاری وشرح عجایبی که بر او گذشته، یکی از طوالنی

ه ودر واپسین روزهای زندگی حضرت کشد؛ قصّه در فضای شهر مدینتا پایان داستان به دنبال خود میمجموعه آمده و خواننده را 

 . اتفاق افتاده است( صلی اهلل علیه و آله و سلم)رسول خاتم 

این آیه  _عزوجل –حجه الوداع بکرد و به مدینه آمد، خدای _صلی اهلل علیه و آله و سلم –در خبر است که چون رسول اهلل 

  .«االسالم دیناالیوم اکملت لکم دینکم و اتممت نعمتی و رضیت لکم »فرستاد که 

 . چون یاران، این آیه را برخواندند بر تمامی دین مسلمانی شادیها کردند. چنین گویند که آخرین آیتی که به رسول آمد، این بود

-ها میگریی که یاران، همه شادیاز او سؤال کردند که تو چرا می. سعد اهلل بن عباس چون این آیه را برخواند، زار زار بگریست

همانا که وقت وفات پیغمبر است . جواب داد که کمال مسلمانی در این آیه است و هر چیزی که به کمال رسید، زوالش باشد کنند؟

 . پسر عباس را دوست داشتی _صلی اهلل علیه و آله و سلم –و رسول 

را که چنین ذکا و فضیلت  دوست نباید داشتن کسی» :پیغمبر چون بشنید، گفت. این خبر به رسول بردند که سعد اهلل بگریست

 ؟چرا نباید داشتن. بلی :یاران گفتند .«باشد؟

فضل بن عباس . بیمار شد و بیماری صعب، چنانکه نشان مرض بر وی پدید آمد _علیه السالم –بسی بر نیامد که پیغمبر ، پس

سر، باز . و به مسجد آمد( ع)وش علی را و دستی بر دوش فضل نهاد و دستی بر د _علیه السالم –طالب را بخواند و علی بن ابی

بنشست و . نتوانست و خواست که بر پای، سخن کند، نتوانست. ضعف بر وی غالب بود. بسته و بیمار شده، خواست که بر منبر رود

داد و نمود و به بهشت وعده همیترسانید و از دوزخ، بیم همیهمی _تعالی –گفت و از خدای و موعظه میداد مردم را پند همی

 . آن جا حاضر آمدند، چنین روایت کنند که آن روز، از سیصد و شصت قبیله، مردم. مردمان بسیار از هر جای گرد آمده بودند

انَّ »فرماید که و در وی عاصی مشوید که خداوند میاز خدای بترسید ! گفت که ای مردمانپس پیغمبر به آواز ضعیف می

  .«الشرک لظلم عظیم

و غیبت  «بالوالدین احسانا»فرماید که می _تعالی جل جالله –پدر نگاه دارید و در ایشان عاق مشوید که حقحرمت مادر و 

کدیگر و عهد ی «فکرهتموه ]میتا[و ال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه »فرماید می _عزوجل –مکنید که خدای 

لیجزی » :گویدمی _تعالی _ی نگاه دارید که خدایو راست «هدی اوف بعهدکمو اوفوا بع» :فرمایدمی _تعالی _مشکنید که خدای

و بهتان بر  «لئن شکرتم الزیدنکم» :گویدمی _تعالی –شاکر باشید که خدای  _تعالی_و در نعمتهای حق «الصادقین بصدقهم ]اهلل[

ن مخندید و فرزندان را قرآن بیاموزید و عیاالن و حرمت همسایگان و پیران نگه دارید و بر ایشا «هذا بهتان عظیم»کسی منهید که 

 . . . . ای امتان، وصیت من نگه دارید و خالف مکنید» :و بندگان و پرستاران را نیکو دارید و گفت

در قصه شاهزاده نیاز، پسر پادشاه قباد و عاشق شدن بر صورت ناز، دختر پادشاه  ،بخشی از حکایت بیست و سیم

 فتنه، و احواالت ایشان

حسن، پادشاهی بود که او را  اند که در شهرشکن شیرین گفتار، چنین نقل کردهخبار و ناقالن آثار و طوطیان شکراما راویان ا

 . نام بود و بسیار قهّار بود فتنه

به دست پادشاه دید که از در بارگاه، دالکی به اندرون آمد و آئینه . گفتند، نشسته بوده او را دانای وزیر مییك روز، با وزیرش ک

موی سفید در محاسن ما پیدا شد و ! ای دانای وزیر: گفت. موی سفید بر محاسن خود دید پادشاه که بر محاسن خود نگاه کرد،. داد

دربارة . بیگانه بگیرد، مرا فرزندی ارزانی نداشت و پادشاهی را که فرزند نباشد، پادشاهت او به کار نیاید و مُلك او را _تعالی –خدای 

 . من فکری بکن

 !وزیر گفت که رماالن را بطلبند تا در طالع پادشاه نظری کنند و ببینند که در این آخر عمر، پادشاه را فرزندی خواهد بود یا نه ؟
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نماید و لیکن پادشاه انگشتری زنهار بدهد بلی؛ پادشاه را فرزند می :رماالن را طلبیدند و چون در طالع پادشاه نظر کردند، گفتند

 . پادشاه انگشتری زنهار داد. باید کردا ما بگوییم که پادشاه را چه میت

 –باید و رحم پیش گیرد و خیر و خیرات بکند و مسجد و مدارس بسازد تا خدای ماالن گفتند که پادشاه را عدل میبعد از آن، ر

 . او را فرزند بدهد –تعالی 

دار را بگویید تا در خزانه را بگشاید تا زر به خزینه :وزیر گفت. نی، چنان کنهر چه دا. اختیار با تو است! ای وزیر: پادشاه گفت

 . درویشان بدهیم

اند، رها بندی که در این مدت در بند کشیدهبفرمایید که تا هر  :وزیر گفت. پس، پادشاه بفرمود تا کلید خزانه را به وزیر دادند

. بعد از آن، وزیر از بارگاه بیرون آمد و به خیر و خیرات کردن مشغول شد. ردندپس جمیع بندیان را به فرمودة پادشاه آزاد ک. کنند

گویند و جای مراد دهنده است و لیکن خراب را پیر حاجات میدر بیرون شهر، زیارتی است که او ! شخصی گفت که ای دانای وزیر

 . . . .  است؛ اگر آن جا را عمارت کنید، بسیار خوب است

 گیری نتیجه

 . ای ناشناس در سدة دوازدهم هجری قمری استایت یا جامع الحکایات از نویسندهخطی منحصر به فرد چهل و شش حک نسخۀ

 . های ادبی، فرهنگی و اجتماعی آن دوران است که با نثری ساده و روان نگارش یافتهاین اثر در بردارندة روایات کهن و ویژگی

های زیبای نثر غنایی است که از جهت و امالیی بدور نمانده، از نمونه الت نگارشیگونه هرچند از برخی اشکااین کتاب مقامه

های طرسوسی و نامهشباهت به دارابها بیها و دلدادگیها و قهرمانیتیها و بیان شگفپردازیها، داستانکوتاهی جمله، شیوة نگارش

 . بیغمی نیست

 . گیری از آیات و احادیث و امثله توانمند بوده استنغز و بهره استفادة بجا از اشعاراو مذهب تشیع داشته و در 

ها و منابع روایات مهارت تام به خرج داده و آنها را بسیار گیری از مأخذ قصهها و بهرهبندیها و جملهمؤلف در پردازش داستان

 . معتبر کهن اعم از نظم و نثر یافت توان در متونها را مینشانی برخی از این حکایت. خواندنی و پرکشش پرورانده است

ایی، از منظر دستور پردازی و رویکرد به مقولۀ ادب غنبندی و طرز داستانر گزینش واژگان و ترکیبات و جملهنثر این نسخه د

ه دست که از آن روزگار و پیش از آن ب _شناسی و اطالعات و مسایل عشقی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و قهرمانیتاریخی و سبك

 . در خود پژوهش و واکاوی است _دهد می

 ها یادداشت

 . کندها خود بحثی مستوفا را طلب میمهناو سنجش متن موضوع مقاله با دارابپرداختن . 4

ون انتقادی کند که گاه ضبط آن با متان سدة چهارم تا عهد خویش نقل میوی به تناسب تام با متن، اشعاری را از شاعر. 2

 : ن و منیژه کمك گرفته و آورده استجمله در بیان تیرگی شب از خطبۀ داستان بیژان نیست؛ ازمعتبر یکس

 نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیـر  شبی چون شبه روی شسته به قیر

 زمانه زبان بسته از نیك و بد،              آواز دد   نــه آوای مــرغ و نـــه

فردوسی ). آمده «هرّا»، در حشو مصراع اول بیت دوم «آواز»مطلق و دبیر سیاقی به جای القی که در شاهنامه چاپ مسکو و چاپ خ

  (2/341: 4911و فردوسی  9/919: 4926، فردوسی 3/6: 4361

 . طلبدتبر خود مجال و مقال دیگری را میمقایسۀ تمام ابیات این نسخه با متون مع

امّا مؤلف اخبار و گزارندة »: نامه هم هستدارابای دیگر هم وجود دارد، در ههای داستانها که در آغاز روایتاین نوع جمله. 9

اسرار این  اما مؤلف اخبار و گزارندة»؛ یا (4/14: 4923طرسوسی، ) .«کندطرسوسی از این قصه چنین روایت میاسرار ابوطاهر 

  (... و422، 14، 34: همان) .«چنین روایت کند...  نگار، بدایع آثارداستان عجایب

خداوند اخبار و گزارندة » ، یا(4/4: 4934بیغمی، ) .«کندمورخان این تاریخ چنین روایت می اما راویان اخبار و ناقالن اسرار و»

 (. .و 291، 463، 34: همان) .«کندنین روایت میچ( یا سخن) اسرار
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شود که در کناره  می حه سمت چپ گفتهاز نخستین سطر صف نویسی به اولین کلمهکه در عرف نسخه» –رکابه یا رکاکب. 1

نویسی و یکی از آداب رایج در نسخه –سمت چپ صفحه و در زیر آخرین کلمه از آخرین سطر صفحه سمت راست نوشته شده باشد

  (492-499: 4963مایل هروی، ) .«کتابت بوده که نقش صفحه شمار را بر عهده داشته است

های دستوری یك زبان واحد که در زمان و مکان و ها و ساختها، واژههایی از واکصورت ها وگونۀ زبان عبارت است از تلفظ. 3

هایی در صورت و واژه و برخی از آید و با گونۀ معیار، تفاوترکرد زبان، در اجتماع به وجود میهای کاها و موقعیتبه مناسبت

در قیاس با فارسی دری، رنگ های ایرانی را ها و گویش، لهجهرویمهرچه از سدة پنجم هجری فراتر می های دستوری دارد وساخت

 . یابیمتر میر و گستردهنویسان را به گونۀ معیار، بیشترباب فضل و دانش و کاتبان و نسخهبینیم و گرایش اتر میباخته

 (منابع)ها کارمایه

 . علمی و فرهنگی :تهران ،4تصحیح ذبیح اهلل صفا، ج ، داراب نامه (4934) .بیغمی، محمدبن احمد. 4

 . علمی و فرهنگی :، تهران4داراب نامه، تصحیح ذبیح اهلل صفا، ج (4923) .طرسوسی، ابوطاهر محمد. 2

ادارة : نوشین، مسکو. زیر نظر ع، شاهنامۀ فردوسی، جلد پنجم، تصحیح رستم علییف (م4361) .فردوسی، حکیم ابوالقاسم. 9

 . انتشارات ادبیات ظهور

 . مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی :شاهنامه، دفتر سوم، به کوشش جالل خالقی مطلق، تهران (4926)ــــــ ـــــ. 1

 . علمی :شاهنامه با مقدمه و کشف االبیات، مجلد دوم، به اهتمام سید محمد دبیرسیاقی، تهران (4911)ـــــــــــ . 3

 . علمی و فرهنگی: ه اهتمام سید صادق گوهرین، تهرانمنطق الطیر، ب (4911) .عطار نیشابوری، فرید الدین. 6

 . بنیاد فرهنگ ایران :الکساندر گواخاریا، تهران _ویس ورامین، تصحیح ماگالی  تودوا (4913) .فخر الدین اسعد گرگانی. 1

 . بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی :نقد و تصحیح متون، مشهد (4963) .مایل هروی، نجیب. 2

 . آگاه: یقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهراناسرار التوحید، بخش اول، تصحیح و تعل (4961) .مد بن منورمح. 3

 . مولی: نیکلسون، تهران. الین. به همت رینولد ،مثنوی (4963) .جالل الدین محمد ،مولوی. 41

ۀ آستان قدس رضوی، به شمارة کتابخان: نسخۀ خطی چهل و شش حکایت یا جامع الحکایات، مشهد (ق. هـ42)ناشناس . 44

 . 1261عمومی 

، (دربردارندة مصوبات فرهنگستان) 29راهنمای نگارش و ویرایش، چ (4921) .محمدمهدی ،ناصح یاحقی، محمدجعفر؛. 42

 . به نشر: مشهد

  



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

18 
 

 

 تصویر صفحه آغازین نسخۀ چهل و شش حکایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

19 
 

 

 سخۀ چهل و شش حکایتتصویر صفحه میانی ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

21 
 

 

 تصویر صفحه فرجامین نسخۀ چهل و شش حکایت

 

 

  



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

21 
 

 کارکردهای طبیعت در شعر منوچهر آتشی

 مهدی رادنیا

 شناسی، دانشگاه گیالنکارشناس ارشد ایران

 امیر جاللی

 کارشناس ارشد فلسفه غرب، دانشگاه عالمه طباطبایی
 چکیده 

های طبیعی و رمزپردازی با استفاده از عناصر جلـوه. آیدهای اصلی شعر فارسی به حساب میطبیعت از دیرباز از مضمون وصف

ها برای سرایندگان بوده است و گاه به دلیل تداوم استفاده از آن _خاصه شعر _ساخت اثر ادبیۀ مایمتنوع پیرامون، همیشه دست

با آغاز . روداقلیم و محیط زندگی شاعر عامل مؤثری در این تصویرآفرینی به شمار می. شودویژگی سبکی این شاعران محسوب می

شعر منوچهر آتشی مصداق بارز این . تری یافتهای اقلیمی و بومی در شعر گویندگان نوپرداز برجستگی افزونشعر نو، ویژگی

گرایی خصوصیت پررنگ دهد و این اقلیمر خویش قرار میشعۀ مایکاود و دستمدّعاست که با نگاهی فراگیر اقلیم جنوب را می

 . شاعری اوستة سبکی وی در طول دور

بندی معناداری از تمـام اشعار وی دستهۀ گرایی را در شعر آتشی بـررسی کند و با مطالعهای طبیعتکوشد کارکرداین مقاله می

آتشی عناصر طبیعی را برای القای چه موضوعی، به  _4: نشان دهدکند بندی که سعی میتقسیم. رویکرد آتشی به طبیعت ارائه دهد

 های طبیعت چیست؟گرای آتشی هدف از استفاده از جلوهدر سبك طبیعت _2کار گرفته است؟ 

 . پنداری ذات گرایی، نمادپردازی، همشناسی، طبیعت شعر معاصر، منوچهر آتشی، سبك: هاواژهکلید

 مقدمه  _4

اند، به این نکته ی شعر او نوشتهکه دربارهاغلب کسانی. شاعری با زبان و نگاه ویژه. ان نامور معاصر استمنوچهر آتشی از شاعر

دهد و به خاطر توجه در شعر آتشی از جایگاه واالیی برخوردار است و محور اصلی شعـر او را شکل می «طبیعت» اذعان دارند که

ها و ترکیبات و نیز در بیان تجربیات محسوس و واقعی ی بدیع دارد که در واژهادقیق به عناصر خشك و خشن جنوب شعر وی جلوه

 (1358243:زرین کوب،) .شـودشعـر آتشی تعبیـر می «اصالت سبك» از این ویژگی خاص به. آشکار است

دها در تمام شعر آتشی در این دفتر و بع. کامالً نمایان است «آهنگ دیگر»گـرایی از نخستین دفتـر شعـر او به نام این طبیعت

اصلی شعر آتشی  4«موتیف» گرایی،نشانگر این امر است که سبك طبیعت. . . تکرار و استفاده از کلماتی نظیر چاه، گردباد، سراب و

مانند کولیان خانه به دوش . سازد در شعر معاصر فارسی کم نظیر استهمچنین ترکیبات جدیدی که آتشی در این دفتر می. است

  (332 1378:لنگرودی،) .ی مفلوک دشتها و خنجر خونین چشم، سینهکالغان

هدف آتشی »و  «های زمخت و خشن در بافت شعر آتشی به این اندازه کاربرد دارد؟چرا واژه»حال این پرسش مطرح است که 

های آیینی و شکل رها نهفته در روح زندگی جنوب و رفتاپاسخ بخشی از این پرسش «گرایی چیست؟سبك طبیعت از این نوع

خو و خشونت آفتابی و خشك محیط غریزی آتشی، چهره در به هرحال، طبیعت درشت». ی شاعر استطلب خطهقدرتمند و برتری

-گـرایانه در روابط اجـزا و اشیـا زندگی بدوی میای و آداب در رفتـار طبیعتجویی قبیلهگری و حادثهکـردار به اصطالح یـاغی

  (137831:ری،مختا) .«گشاید

رویگردانی وضدیّت او با زندگی شهری و نیز  _اگرچه خشك و سوزان باشد –ی دیگر درباره توجه آتشی به عناصر طبیعت نکته

 . پنداری با طبیعت استذاتاحساس هم

-ا در بر میرویکردی که خصایص طبیعت شمال ر. توان در شعر نیما یوشیج دیدپیش از آتشی نگاه و رویکرد به طبیعت را می

امّا هر . های این رویکرد با آن چه در شعر آتشی وجود دارد، از جهت جغرافیایی و رنگ اقلیمی متفاوت استعناصر و ویژگی. گیرد
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ی هر دو شاعر شمالی و این همانی با طبیعت البته مشخصه». گرایی استدو شاعر در یك موضوع فصل مشترک دارند و آن، طبیعت

از یك جهت طبیعتی که دستخوش زندگی مصنوعاً . یابدتری میشی در این وجه نیز نسبت به نیما حالت دگرگونهجنوبی است اما آت

کشاند و آن را به رهاند از جهت دیگر، دلبستگی و نوستالژی او را به سمت آن میشهری شده و رو به ویرانی نهاده است، او را می

  (31همان، ) .«کندورد با هر موضوع تبدیل میعنصر اصلی همسـاز با ذهن و زبان او در برخ

تصـاویر بـدیع و نگرش متفاوت به طبیعت و پیرامون . ی نگاه و زبانی تازه در شعر نـوپـای معاصر بوددهندهاین خصایص نشان

از این تاریخ به . دآن توانست نام شاعر را در ردیف شاعران طراز اول آن دوره قرار دهد و از او شاعری صاحب سبك و اندیشه بساز

ی آتشی، خطّ ممتدّ انـدیشه و های طوالنی زندگی شاعرانهماند و در سالویژگی اصلی شعر او باقی می .«طبیعت گرایی» بعد،

 . ذهنیت او گشت

 : گرایی در شعر آتشیدالیل و انواع طبیعت _1

ها به شرایط فکری، عاطفی و محیطی شاعر از آنگرایی در شعر آتشی از جهات مختلف قابل بررسی است که هریك طبیعت     

 . بستگی دارد

پـوشد و به سبب شـرایط در برخی از اشعار شاعر از بیان صریح مطالب و اندیشه، چشم می :توجه نمادین به طبیعت _4 _1

-ی طبیعت میی پر مایههبرای این کار گنجین. آوردخـاص اجتماعی و سیـاسی و تـأثیر بیشتـر بر مخاطب به نمادپردازی روی می

دلیل رویکرد شاعران . شودی شاعران رمزپرداز دیده میهای طبیعی در زبان همهتواند بهترین گزینه برای انتخاب نماد باشد و پدیده

پدیده ». اندبخشیـدن و عینـی کـردن مفـاهیم غیـر محسوس بسیـار منـاسبی تجسمطبیعی بـرا به طبیعت این است که عناصر

ی طبیعی خـود شوند کـه از نمونهبـدل می «شیء ادبی»آینـد در واقع به یك ی طبیعی وقتی به صورت نمـاد ادبـی در میها

در شعـر  «اسب». . . در شعـر فروغ «باغچه»در شعـر سپهری،  «شن»و «سیب»در شعـر اخوان،  «قاصدک». . . گیـرندفـاصله می

-اند که از خاستگاه طبیعی خود جدا شده و تا مقام نمادهای جاودانههای طبیعیه پدیدههم. . . منوچهر آتشی «اسب سپید وحشی»

 (  431 1386:فتوحی،) .«اندای در تاریخ ادبیات فارسی فرا رفته

نیز مشهور است، شعری نمادین و اجتماعی است که حال  «اسب سفید وحشی»که به شعر  «هاها، پیمانخنجرها، بوسه» شعر

کند و برای تصویر می 4992مرداد  22خواهان را بعد از کودتای جامعه و احساس پوچی و شکست آزادیناق و رخوت و هوای اخت

 کندبر کفل اسب غروب می (نماد امید و آزادی) خورشید گرم از اوج قله. جویدارائه و القای این تصویر از رمزهای طبیعی یاری می

  (914  1386:،آتشی) از اوج قله بر کفل او غروب کرد/ گذرگاه گرم خویشخورشید بارها بر :   (شکست تحقیرآمیز)

خواهد، شاعر را به نشاند و از او میدر جایگاه مخاطب می  _ساطیری استکه حیوانی ا –راوی در این شعر نمادین، اسب را 

 (: پذیرش شکست)حال خویش رها کند 

/ نیرو نمانده تا که فرو ریزمت به کوه / ر با بخور گند هوس بیاکنمس/ ی پندار خویشبگذار در طویله! / اسب سفید وحشی

  (914همان،)سینه نمانده تا که خروشی به پا کنم 

رغم گر رنج و تالش کسانی است که علیروایت _مظهر تالش و صبوری _ن شتراز زبا «حدی» آتشی در شعر دیگری به نام

اند، در عوض کسانی که نه سعی و تالشی دارند و نه لیاقتی، به سبب ریا و ز بودهسعی و کوشش فراوان، سرانجام همانند که در آغا

این روباه صفتان و طاووس سیرتان هستند که جایگاه رفیع و مقام . برندرسند و از دسترنج دیگران سود میتزویر به همه چیز می

 : برندکنند و رنج میارجمند دارند نه کسانی که شب و روز تالش می

/ های دالرا از برکت رنگ طاووسی/ ای از این جهان؟ در گوشه/  طاووس پرشکوهی شده/  های شگفتوباهی از برکت رنگر»

 .«ها و دروغدر وادی سراب/ که همان شتر صبور بارکشم / مرا چه سود اما / ای از این جهان؟ در گوشه/ یافته پای درخور دم

  (692همان،)

گونه، با تلمیح به داستان سقراط و جام شوکران، سرانجام منجر به نتیجه در جهان دروغ و سـرابیثمر و سعی باین تالش بی

. داند که بارش چیستشناسد و نمینمیتا جایی که حتی سوارش را باز شود،ی درونی شتر و نشناختن پیرامون او میاستحاله

کنند تا او را از پای در تحمیل می (مظهر دانایی و انسانیت)بر سقراط شتر، شوکران را  صفتان هستند که به وسیلهدرحقیقت روباه

 : آورند و خود بر صدر بنشینند
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از / دیگر، سقراط و افعی را /  و حرامی نابکار سوارم است/ بارم /  چه شوکران و چه زُمرّد _/ که بار سنگین /  مرا چه سود اما»

 (611همان، ) .«دهمهم تمیز نمی

-هدفی و پوچ بودن دنیای پیرامون ارائه میه و روایتی ظریف از تلخکامی و بیگونه اشعار دیدی هنرمنداندر این منوچهر آتشی

آخرین »، «دانستید؟مگر نمی»، «دل بیدار و جهان مرده»، «ی دو سنگمناظره»، «9فصل درنا» او همچنین در شعرهای. دهد

-ای اشعار دیگر بیان نمادین خود را پی میو پاره« چیستان»، «تاک»، «صبور از پای سنگ» ،«مکالمه با درنای مانده در گرمسیر

 . کندنمادین روایت می رد و طبیعت و عناصرش را به شیوهگی

انسان  ای مستقیم به رابطهـارش اشارهآتشی در بـرخی از اشع (:یگـانگی با طبیعت) انسـان با طبیعت 1ذات پنداریهم _1_1

داند و در روایت او از این همسانی و یگانگی، انسان و طبیعت نه جزئی از ناپذیر از طبیعت میرا جزئی جدایی و طبیعت دارد و او

گاهی یگانگی با عناصر منفی طبیعت و زندگی است و گاهی با . کران هستنداجزای هستی بلکه خود کلیتی جداناپذیر از هستی بی

-می این همبستگی میان انسان و جهان، یا سرنوشت آدمی و هستی، سبب»ورت در هر ص. عناصر مثبت و نمادهای زیبای زندگی

تواند آید، انسان به سادگی میانسـانی به کار می قاعده و ارزشی شود که در رابطه انسـان با طبیعت نیـز تـابع همان شود که رابطه

  (11:4912مختاری، ) .«ای سالم وجود داردگونههای در خود زندگی طبیعی، بامکان چنین رابطه. با طبیعت نیز رابطه گیرد

 _/  خوشخوان باغ شعرمن زاغ غـریب است/ هـای شـاداب تا بشکفـد از الی زنبق/  شعرم سرود پاک مرغان چمن نیست»

 .«. . . . / زمستیمن با خدایان می/ گریزم یمان میاز خوان رنگین سل/ ستـایم من دیـوها را می/  _نفرینی شعر خداوندان گفتـار

  (21: آتشی، همان)

 . ستایدداند و آن را میهای به ظاهر ناساز طبیعت همچون زاغ غریب میکه در این شعر، سروده خویش را متناسب با جلوه

همذات پنداری با طبیعت وسعت و عمق بیشتری دارد و شاعر با نگرشی متفاوت از شعر پیشین به بیـان  «رگاهگذ»در شعر 

. گرددگـونه اشعار مثل دیگر اشعار او بر گرد اتحاد و همگامی انسان با طبیعت میمحور این. پردازدو همسانی با طبیعت مییگانگی 

شود تا بقایش تضمین ای در یگانگی و قانونمندی آن سهیم میکند و چون ذرهشعر با کل جهان رابطه برقرار می شاعر از طریق»

شعر از جنس بیرون از حیات نیست و با ابزار بیرون از حیات نیز . . .  ن، از جنس همین جهان استاجزای جها شعر مثل همه. گردد

  (92: 4912حریری، ) .شودپرداخته نمی

را در گرو رابطه و اتحاد با  _انسان _داند، بلکه بقای شاعر شاعر نه تنها انسان و زبان انسانی را با جهان و هستی یگانه می

ای به هم بخورد و انسان بخواهد طبیعت را زیردست و مغلوب خویش تصور کند کند و هرگاه این تعادل به گونهطبیعت عنوان می

-شد میاگر طبیعت مقهور آدمی نمی» :صراحت به این موضوع اشاره کرده استخود آتشی در جایی به. اش ناخوشایند استنتیجه

: 4921حسینی، شاه)« کندرا کشته و حاال مثل کافری پشیمان برای آن ندبه میاما انسان طبیعت . توانست همیشه پناهگاه او باشد

46)  

های محیط داستان. نویسی طبع آزمایی کرده نیز به چنین مضمونی پرداخته استآتشی شاعر در معدود دفعاتی که در داستان

های روزگار که باعث دوری انسان از از ناگواری اندوه و حسرت بر نجابت از دست رفته و شکایت. وی اغلب روستاهای دشتستان است

 (311:4929میرعابدینی، ) .«گرای خود شده، محتوای چند داستان اوستاصل طبیعت

های با همه غم/  . . . . .  / سنگ بیدارم/  های کنجکاوم، معبر پاهای پر رفتارپاسدار چشم/  های فراموشممن گذرگاه تپش»

رنگ هر اندیشه را رنگین / کشانم ی امیدها را در پی خود میدیده/ ابر حیرانم / با غم حیوان /  با غم دریا/  با غم صحرا/ دنیا آشنایم 

  (23_32: آتشی، همان) .«. . . / کمانم

 . بیندداند و صحرا، دریا، حیوان و ابر را متحد و یگانه با خویش میهای طبیعت شریك میکه وجود خود را با غم و شادی

بر ساحل »، «وهم سنگ»، «آواز فضایی»، «مرغ آتش»تـوان در شعـرهای پنداری با طبیعت را میهمسـانی و همذاتاین 

 . دید. . .  و «آشیانه منقار اگر نبودی تودر »، «من کولی»، «دشت انتظار»، «هاانسان و جاده»، «درس»، «دیگر

این دست از اشعار آتشی بیشترین حجم از اشعـارش را در : یتهطبیعت در تقابل و تضاد با شهـرگـرایی و مظاهر مدرن _9_1

شم طبیعت دیدن، گرایانه اندیشیدن و از چآتشی به سبب طبیعت. مخصوصاً در مجمـوعه شعـرهـای پـایـانی او. گیـردبـر می

روح  شهری، غلبه گسترش اندیشه عدالتی،طبیعت و عناصر آن به موضوعاتی چون تاریخ، انسان، روابط انسانی، بی همواره از دریچه
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-ش و ضامن ارزشبه عنوان ارز _ها موضوعاتی است که در تضاد و تقابل با مفهوم طبیعتاین. نگردمی. . .  مدرن بر اخالق سنتی و

ن، یك اه امشهر و زندگانی شهری برای او یك آغوش مهربان، یك جایگ»اساساً . گیرنداز دید آتشی قرار می _های سنتی و انسانی

حتی در چشم او اکثریت اجتماع که در بدو ورود به شهر، . پیلـه و یا یك سـاختار نژاده نیستشیلهارگانیك بی اندام یا اندام واره

ساختار  اند، اکنون در کشاکش زندگی و پـا بـر دوش هم گذاشتن برای صعود از نردبان مقام و ثروت، یكسادگی روستایی داشته

  (433: 4923تمیمی،) .«ناجور و ناگزیر، دل آزارند نامطبوعِ وصله قـافیه ارگانیك و دارای
بینیم که غالب اشعار آتشی در زادگاه و طبیعت جنوب خلق شده است، اگرچه اگر به مکان سرایش اشعار او توجه کنیم، می

گرایانه همراه دسته از اشعار را، نگاه طبیعت ینسالیان متمادی در شهر زیسته و با روح و فکر شهری آشنـا گشتـه، ولی وجه غالب ا

خواهد طبیعت از اوج به زیرا نگاه آتشی به طبیعت، نگاهی پر اوج و صالبت است و او نمی. دهدبا نوستالژی، دریغ و حسرت شکل می

خواهد چون میدهد و از آنان پس هرگاه شاهد تقلیل و تنزل آن باشد، طبیعت و عناصرش را مخاطب قرار می. حضیض بیفتد

کند عالوه بر وجه نمادین آن، داستان زندگی عقابی را روایت می «از پای سنگ صبور» مثالً در شعر. ی پر عظمت خود باشندگذشته

 : گر پیری است که آسمانی فقط در خیال دارد و بسساییده و اکنون نظارهکه روزی پهلو به پهلوی خورشید می

 _/  و با تغافل/  پیر ای پرنده/ کنی از جایت نگاه می/  نخجیر به ترک تازی شاهین عرصه/  مردهی به بزم زاغان بر نعش اشتر»

  (469: همان، آتشی) .«!پیر ای پرنده! /  نی داری با رویایتآسما: که/  گوییاوج کرده، می دلی که وسوسه/  با دل

در این نگاه آن . گیردسیع در تضاد با شهر و مدرنیته شکل میی آتشی در حجمی وگرایانهطور که گفته شد، نگاه طبیعتهمان

روح، سرد، پر از فریب و ریا ، طبیعت و زندگی سنتی و آن چه بیتأمل و امعان نظر است ل، انسانی، دست نخورده و شایستهچه اصی

 . شودو ظالمانه است، شهر و مظاهرش تلقی می

فقرای  بیشتر، میزان طالق بیشتر، در همان حال، دارای بیگانه. دهدر خود جای میشهر، ثروت، مهارت، دانش و بشر دوستی را د»

  (11: 4921شکوئی، ) .«های بیشتر استبیشتر، تصادفات بیشتر و سرانجام احمق

د که شای _اشمابین او و شهر خیالی. است _خواهی یعتبه معنی طب _گرا گر نگاهی گذشتهشاعر روایت «خیال نیست» در شعر

یند بهای تهدیدگری میرغم تخیل خود، شاخکوهی قرار گرفته و شاعر علی _(های طبیعیویژگی) سار باشدجوان، مرتفع و پرسایه

 :اش را از او بگیرند «سفال و دلو سبز کهنه توانایی کوزه»خواهند که می

تنها هزار شاخ /  این سوی کوه/ اما /  من/ . . . . .  / نمکاندیشه می/  به توانایی یك کوزه سفال و یك دلو سبز کهنه/  این سوی کوه»

  (611:آتشی، همان)  .«. . . . . /و اقتدار خارا و خار /  کنم به سفال و دلوو فکر می/  بینممی/  تهدیدگر

درن با ایضاح شود و عناصر شهری و زنـدگی متـر بیشتری میتر و عمیـقاین نگـاه وسیـع «های بنفشبه سمت سایه»در شعر 

هایش پر از دود است و عنـاصر طبیعی چون با حجره «عقل معاش»به عنوان  «فلسفه». گیرندبین دید او قرار میبیشتری زیر ذره

-او در پی دشت بدوی خود است و بازگشت به صمیمیت کودکانه. اند، الجرم چندان مطلوب شاعر نیستندعنـاصر شهری در آمیخته

 : اش

طاق و / . . . . .  / سفر کنم/  در راستای الدن و نیلوفر/  مرا به کوچه باغ خودم بگذارید، تا/  !تانارزانی/ تان چراغانیها و میدان»

 .«های خودم بگذاریدتنها مرا به دشت/  ام را برگردانیدبه من خیال کودکی /تان ارزانی/ پر از دود فلسفه های و حجره/  رواق مدرسه

  (111همان،)

توان در های سنتی و تنفر و دلـزدگی از شهـر و خصایص آن را میترین تصویر از دلبستگی شاعر به بدویت و ارزشموسمل

 های معصومانهر شهر، دلتنگ لحظهشاعر پس از برشمردن محاسن زندگی بدوی و طبیعی و معایب زیست د. دیـد «دلتنگی»شعر 

 : کودکی است

طول فرارهای کودکیم /  در عرض جنگل فلز و نفت/  هنوز که هنوز است/ . . . . .  /برگردیم های خاکی خودمان بیا به لحظه»

پای شمایل سدر، سوگند  /. . . . .  /در سال دوهزار / را  «جاگوار» کندتبلیغ می/ تصویر یوزپلنگی در تاخت / . . . . . . .  / جویمرا می

 (4219همان،) .«دود از جگوارهنوز تندتر می/ های بیمارین درهو یوزپلنگ هم/  زیباتر است از لکوموتیو/  خورم که اسبمی

داند و به ی مـدرن و زنـدگی ماشینی برتر میهای سنتی و طبیعی زنـدگی را از دستـاوردهاشاعر در همین بنـد از شعر ارزش

 :ترروح زندگی اصیل و پاک نزدیك
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و ضبط صوت /  امـان گنجشکان به بـانگ بی/ های گس گـرم چـای به جـرعه/  های وحشی خودمان بـرگردیمبیـا به لحظـه»

  (همان جا) .«خواندهای فلـزی زیبـاتر میکه از تمام گیتـارها و خـواننده/  قلیان مادربزرگ زنده

ه شود که اشار _ت برای القـای مفهوم ابتـذال عشقکه عنوانی اس _«آدامس و عشق» سـرانجام در این بخش باید به شعر

در این شعر نه تنها طبیعت در دام شهر گـرفتار و اسیـر است و شهر مثل . دهدی آتشی را نشان میگرایانهطبیعت صراحتاً جان مایه

. گرددنیز دستخوش فرسایش و ابتذال می _واالترین نشان انسانیّت  _ «عشق»کند، بلکـه معنـا و مفهـوم قـارچی سمی رشـد می

ر هم قرار دادن عناصر ناهمگونی چون آشیانه و آتش، آهن و آدم، نخلستان و باغ لیمو و بـاتالق نفت، کلبه و کارخانه و شاعر از کنا

پیوستن آنها به عهد باستان . گر محو و نیستی روستـا و طبیعت و به تبـع آن عشق استروایت «آدامس و عشق»سـرانجـام 

 : های آنو سیر صعودی شهر و کارخانه( متروک شدن)
/  خرام کبك و بی قراری دُم جنبانكبی/  هاشوند درهتر میغمناک/  هر روز/  به آتش/  هاشوند آشیانهتر میهر روز نزدیك»

 (134همان،) .«آغازندمی/ خواب باستانی شدن را /  های خاموش روستادودکش/  هاکش تپهو به سینه/  آدم سرازیر/ سرباال  هاآهن

کند و نهایتاً آدمی اشاره میارج شدن روستـا و انسان به محدودیت آزادی ارزشمند تهای شعر پس از نشان دادن بیر انشاعر د

 : شودتر میعشق که روز به روز کم بهای

تر نازلنازل و /  و بهای عشق/ رود هر روز باال و باالتر می/  نرخ آدامس/  و تخیل مشروط/  مندآزادی کران/ حصار بلند و فراخ »

 (139همان،) .«گردد هر ساعتمی

گرایی دعوت به معصومیّت انسان و گرایی را نتیجه گرفت، اما اگر این گذشتهها نوعی گذشتهتوان از این تقابلگرچه می» 

پست های توان آن را یکی از مولفهحتی می. ای گرفتتوان چنین نتیجهطبیعت در سپیده دمان هستی باشد، آن وقت دیگر نمی

 .«های کـوهیها و گـلدرخت ها،گزدان زارها،یافته از طبیعت جنوب کشور، شورهآتشی شاعری است با جانی قوام. مدرن هم دانست

  (434: 4921سیدخشك بیجاری، )

گزینی جا که نتواند نظم موجود شهری و مدرن را برهم زند جایتواند شاهد از دست رفتن طبیعت باشد و آنبنابراین شاعر نمی

 . یابدغیر از بازگشت به طبیعت و زندگی طبیعی نمی

آسانسور »، «…we invite you to» ،«پیام خصوصی»، «بی سالم –بی سیب »، «آسانسور» :آتشی در اشعار فراوانی نظیر

 . به این موضوع پرداخته است. . . و «قنات و مترو»، «دیوانه

بندی نگـاه آتشی به طبیعت آمد، بخشی از شعرهای آتشی روایت تقسیمطور که در همان: طبیعت به روایت تصویر _1_1

اگرچه در آن اشعار نیز توصیف و  _ها و احراز هویت منجـر شودکه به نمـادپردازی، تقـابلتصویری از طبیعت است بـدون این

شعری است که در قالب  (Imagist Poem) شعر تصویرگرا» _ای خـاص استهـا بیان انـدیشهتصویرسازی وجود دارد ولی روح آن

شود و شاعر درصدد است تا حد ممکن دریافت خویش را از یك صحنه یا شیء دیداری به صورت فشرده و شعر آزاد سروده می

ان گیری از استعاره یا همکناری دو شیء متفاوت بیگیری بیان کند، غالباً این دریافت شاعر با بهرهمختصر و بدون اظهار نظر یا نتیجه

  (433: 4921:ایبرمز) .«شودمی

-و تصاویر حاصل در حوزه( VISUALIMAGERY) «تصـویرهای دیـداری» یهای آتشی از طبیعت در مقـولهبیشتـر تـوصیف

  (411: 4929داد، ). ی میائل قابل رؤیت است

-یری از طبیعت ارائه کرده که از نمونهکند بلکه با ذهن و زبانی هنرمندانه تصاوآتشی نه تنها وجوه گوناگون طبیعت را بیان می

این تصاویر حاصل ذهنیت غنایی و حماسی او به طبیعت و عناصر آن . های درخشان تصـویرسازی در شعـر معـاصر فارسی است

یك  _برای تجسم یك درخت » :بخشد و بر این باور است کهمی «تشخّص»او جدا از وصف طبیعت، به طبیعت و عناصرش، . است

های شاعر از درون و از خالل آونـدها و سلول _ی انسان ، بلکـه درخت به اعالوهامل، یعنی نـه درخت به خودی خوددرخت ک

. کنداعالم میبلی، . کندعالم میدرخت و از درخت است که درخت را ادر . . .  یا نقاش یا _شاعر. آیددرخت است که به زبان می

  (44: 4963، آتشی) .«شوداوت وصف یك درخت و تجسم یك درخت آشکار میهمین جا تف. درخت را و خود را با هم
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این تجسم و تشخص دادن به طبیعت و عناصرش محدود و منحصر به تـوصیف و تصویرپردازی نیست و شاعر از این کار در پی 

شود و به طبیعت حاصل میاست که از بطن این نوع نگاه  «نامگذاری مستمر چیزها» مفهومی است و آن هدف به قول خود آتشی

  (226: 4912، نوری عال). گیردیرهای ناب و جدید صورت میدنیاست که با تصو وب در واقع نامگذاری دوباره اشیااعتقاد دارد شعر خ

تصویرهای ارائه شده در شعر آتشی بیشتر اقلیمی و بومی است لیکن هنگامی که وی صرفاً به  اگرچه گفته شد زبان شعری و

شود و به تمام عناصر طبیعی تسرّی پردازد و چندان نظری به رمز و نماد ندارد این تصاویر گسترده میپردازی طبیعت میتصویر 

 :ی بومی نداردیابد و فقط جنبهمی

، آتشی) .«کردتالوت می کویر بر صحنه/ ی جو را ادگرم، مزرعهو ب/   در شط روز بود/ تصویر بزرگ پر برگی / خورشید »

4926 :233)  

پرواز خونین »نام نهاده و رنگ شفق را « آواز زرین مرغ طلوع»همچنین در شعر زیر با تصویرسازی بدیع، پرتوهای خورشید را 

  (614: 4921، زرقانی). لقب داده است «مرغ غروب

ی ساحل، آزرده خواند ر صخرهکه ب/ تو پـرواز خونین مرغ غروبی / که بر تاج نخل افق پَـر فشاند /  تو آواز زرین مـرغ طلـوعی»

که در نیمروز عطش، تهمتن /  خوان جادودر  _/  تو رویای آن قوچ بشکوه/  ندکه از بیشه بر آب را/  تو مهتاب _/  تو قوی سفیدی/ 

  (911: همان آتشی،) .«بـه آبشخور ناز آهو کشاند/  را بـه دنبـال

 «بر رواق شب»، «نیمروز»، «پرسش»، «پند»، «چشم من» :اشعاری نظیر توان درهای دیگری از تصویرگرایی آتشی را مینمونه

 . سراغ گرفت «شکار نی»و 

 گیری نتیجه

بیابان، . های آن را از اقلیـم خاصّ جنوب کشور گرفته استگـرایی سبك اصلی شعر آتشی است که عناصر و جلـوهطبیعت

گرایی با اغراض خاصّی رویکرد آتشی به طبیعت. عی خاص از معیشت استنو نماینده همگی. . . سراب، شتر، چاه، عشیره، قبیله و

. دهای اساطیری و تلمیحی دارنکنند که این  رمزها معموالً ریشهگـاه عنـاصر طبیعی، در وجه نمادین ظهور می. گیردصورت می

در اشعاری دیگر، نگاه به طبیعت . او یبرای شناخت هویّت انسان و بازشناسی اصالت و گذشته شودگاهی نیز طبیعت ابزاری می

در . شوندناپذیر از یکدیگر محسوب میمبیّن یگانگی نوع بشر بـا مادر خویش، طبیعت، است و هر دو اجزای همسان و جـدایی

شعر . های آن و توصیفی واقعی و حقیقی استها و جلوهمواردی دیگر طبیعت و سخن و سرودن از آن صرفاً به جهت انعکاس زیبایی

 . کوشد تصویرگر پیرامون باشدچون دوربینی حسّاس می

ها و گـیرد، استفاده از پدیدهشعـر آتشی کـه حجم بیشتـری از اشعـار وی را در بر میگرایمهمترین ویژگی سبك طبیعت

ی غ و حسرت بـه گـذشتهمحتـوای این دستـه از اشعار، دری. های طبیعت برای تقابل با شهرگرایی و مظاهر دنیایِ جدید استجلوه

 _چون عشق و آزادی –های واالی انسانی دار شده و نیز انتقاد از ابتذال ارزشاست که با ظهور شهـرگـرایی خـدشهپرشکوه طبیعت 

 . است

  منابع
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 اءمشّ بر اساس کالم اسالمی و فلسفۀبررسی مبانی نظری حکایات شرح تعرّف 
 ثابتمینا رامین

 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران یدانشجو

 نژاد رضا حاجیانعلی

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 چکیده

های فکری است که تمامی متون ای از پیش زمینهارای مجموعهنواز معنوی، دهای ادبی و مسائل روحاز زیبایی ادبیات عرفانی، جدا

باشد ش، کتاب شرح تعرّف نوشته مستملی بخاری میمنبع اصلی ما در این پژوه. باشندمند میعارفانه اعم از نظم و نثر از آن بهره

. ای برخوردار بوده استترین منبع فارسی عرفان و تصوف شناخته شده و در میان اهالی این علم از اهمیت ویژهکه به عنوان قدیمی

وده تا جایی که در وصف آن دلیل این انتخاب ارزش و اعتبار خاصی است که این کتاب از زمان نگارش تا به امروز از آن برخوردار ب

کند، اقدام نویسنده شرح تعرّف در خالل مباحثی که در رابطه با شریعت و طریقت بیان می «لو ال التعرف لو هلك التصوف»: اندگفته

ی ما در تمرکز اصل. به نقل حکایات و روایاتی کرده است تا با کمك آنها به انتقال هرچه بهتر تفکرات خود و اقناع مخاطب بپردازد

 . باشداین مقاله، بررسی مبانی فکری و نظری این حکایات بر مبنای دو علم فلسفه و کالم اسالمی می

 . شرح تعرّف، عرفان، کالم، فلسفه، مستملی بخاری: هاکلیدواژه

 :مقدمه

مد بخاری کالباذی، صوفی و ، کتابی مهم در تصوف به عربی، تالیف ابوبکر مح(عنوان مشهور التعرّف لمذهب اهل التصوف)التعرّف 

در اوایل ( عقاید متشرعانۀ مبتنی بر مذهب اهل سنّت)کنندة عرفان زاهدانه این کتاب منعکس. باشدفقیه حنفی قرن چهارم می

ه ای که فقها و دینداران بشدت با صوفیان مبارز، در دوره(913متوفی )کالباذی بعد از واقعۀ قتل حلّاج . پیدایش تصوف اسالمی است

کتاب از اوصاف صوفیان حقیقی و او در مقدمه این  (11_63: 4931زرین کوب،) .کردند، برای دفاع از آنان این اثر را تالیف کردمی

افتادن راه و رسم آنان، بی رغبتی مردم به معرفت، برچیده شدن بساط حقیقت، و دعویهای پوچ و بی اساس مدعیان تصوف سخن بر

او توضیح داده که بر آن است . انددرستی به آن دادهت که اینان بدعتهایی در تصوف گذاشته و نسبتهای نابه میان آورده و گفته اس

تا با تدوین کتابش در بیان طریقت و سیرت مشایخ نامدار تصوف، اسباب آشنایی سالکان را با تصوف فراهم آورد و از اینرو آن را 

  (4/21ج: 4361باذی، کال) .التعرّف لمذهب اهل التصوّف نامیده است

کالباذی با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی و سخنان بزرگان دین و عرفان، به شرح و توضیح مباحث اعتقادی و موضوعات 

عرفانی پرداخته و گاه اشعاری عربی و به ندرت فارسی در سخن آورده و کوشیده است تا با استدالل و گاه تمثیل، باورهای صوفیان 

وی در اغلب موارد به سخنان عرفای اهل صحو بخصوص جنید  (64: 4911سمیعی،) .ق با اعتقادات اهل سنت نشان دهدرا مواف

  (11: 4931زرین کوب،) .بغدادی اشاره کرده و در چند مورد نیز از حلّاج بدون تصریح به نام او یاد کرده است

ای بلند ورد توجه متصوفه واقع شد و آوازهالتعرّف بعدها م. ستهای خطی متعددی موجود از التعرّف لمذهب اهل التصوف نسخها

: 4319حاجی خلیفه،) ."لو ال التعرّف لو بطل التصوف"یا  "لو ال التعرّف لمّا عُرف التصوف": انداش گفتهیافت به طوری که درباره

مهمترین شرح . وناگون عرفان اسالمی دریافتهای گتوان از شروح متعدد فارسی و عربی آن در دورهاهمیت التعرّف را می (4/143ج

است که نثری ساده ( 191توفی م)التعرّف به فارسی شرح التعرّف لمذهب التصوف از ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی بخاری 

 . تکلف داردو بی

ه متن اصلی، با مدد گرفتن از تجارب مستملی بخاری از عرفای به نام عصر خود بود و در ترجمه کتاب تعرّف کالباذی عالوه بر ترجم

وی در شرح تعرف در . پردازدعرفانی خود و پیشینیان که منجر به کشفیات و شهود متعدد شده است، به اثبات مطالب بیان شده می

حو ساده و ضوعات را به نضمن بیان مسائل غامض و پیچیده کالمی و فلسفی، اقدام به آوردن حکایاتی کرده که در خالل آنها این مو

 . پردازیمدر ادامه به بررسی مبانی نظری این حکایات می. تری ارائه کندقابل فهم
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 مبانی نظری حکایات شرح تعرّف

 :رسیمبندی کلی در ارتباط با نوع حکایات مطرح شده میاین اثر به یك دستهبا مطالعه دقیق  

لیل این دسته از حکایات قطعاً به د. کنندة تجارب عرفانی آنان استبزرگ و حکایت  ز حکایات که به صورت نقل از عرفاای ادسته .4

 :بنام و استفاده از اعتبار کالم آنها آورده شده است موافقت و همراهی با نظر عرفا

ر من عزوجل اندر بهشت دیدار از من باز دارد چندانی فریاد کنم که دوزخیان را ب امی گوید رحمۀ اهلل علیه اگر خداو ابو یزید بسط»

 «الهی ما طابت الدنیا اال بذکرک و اآلخرة اال بعفوک و ال الجنۀ اال برؤیتك: بن معاذ الرازی رحمۀ اهلل گویدو یحیی. رحمت آید

  (2/614ج: 4969مستملی بخاری،)

تشبیه بر پایه باشند با این تفاوت که های تمثیلی درست مثل تشبیه میاین قیاس. باشدهای تمثیلی میدسته دوم به صورت قیاس .2

-ای مییك شباهت خواه عقلی و خواه احساسی است ولی قیاس تمثیلی بر مبنای یك شباهت عقلی بنا شده و در نهایت به گزاره

 :کندرسد که هیچ عقل سلیمی آن را نقض نمی

ه را ببندد، بندنده و این چنان است که آتش یك شیء است و او را تاثیرات است، یخ را بگدازد، گدازنده خوانندش؛ و خوای»

. خوانندش؛ و چون گوشت را بپزد، طابخش خوانند؛ و چون هیزم را بسوزد محرقش خوانند؛ و چون تر را خشك، مجفف خوانندش

پس چنان نیست که هر تاثیری را جزئی دیگر است، لکن همان جزء از آتش چون این افعال بکرد چند نام او را بدادند، و بر او تکثر 

  (4/912همان، ج) .«الزم نیامد

-باشد و قطعا هر مسلمان معتقدی را به موافقت مسلم با خود فرا میدسته سوم نقل مستقیم از قرآن، احادیث قدسی و یا نبوی می .9

 :خواند

از این معنی بود که پیغامبر گفت صلی اهلل علیه و سلم، اگر مؤمنی به مسجدی اندر آید و اندر مسجد هزار منافق باشد و یکی »

و اگر منافقی اندر مسجدی رود و اندر آن مسجد هزار مؤمن باشد و یکی منافق، جز با آن . ؤمن، این مؤمن جز با آن مؤمن ننشیندم

  (2/219همان، ج) .«منافق ننشیند

ه بر ساده و یابیم که مستملی بخاری دقیقا از سه معیاری استفاده کرده که عالوبندی کلی، این نکته را درمیبا نگاهی به این دسته

 . پذیر هستنده روش منطبق باشند به سختی ابطالهایی که بر این سحکایت. قابل فهم بودن، غیر قابل رد و انکار نیز باشد

دانیم، هدف اصلی در عرفان نظری اثبات صدق حقایق عرفان است که عرفا در قالب تجارب عرفانی و از راه کشف و همانطور که می

اعتبار تجارب عرفانی از نگاه . ند و در نتیجه استدالل و توجیهی برای اثبات مشاهدات و تجربه خود نداشتنداشهود به آن رسیده

 . اجماع و توافق، عدم منافات با عقل قطعی، عدم منافات با نقل معتبر وابسته است: دیگران به اموری از قبیل

 . ر این حکایات مورد مطالعه قرار دهیمحال باید تاثیر دو علم مورد بررسی، یعنی فلسفه و کالم را ب

 تاثیر علم کالم .4

در  «ما»استفاده از لفظ  «ای است مختلف میان ما و معتزلهو این مسئله»کند که مستملی در اکثر مباحث با این جمله آغاز می 

-رو خود را با معتزلیان مقایسه میکند که نویسنده بر مذهب اشاعره است و از اینطرف مقابل معتزله این نکته را به ذهن متبادر می

شاید در نگاه اول برای مخاطب این مقاله این فکر پیش بیاید که با علمِ به اینکه نویسنده از طرفداران اشاعره است، صحبت . کند

حث کالمی دانیم که وی اشعری مذهب است و در مباچرا که از قبل می. راجع به تاثیر علم کالم روی نظریات وی امری بیهوده است

در دنیا میلیونها انسان بر مذهب خاصی هستند که همگی . در پاسخ به این شبهه بهتر است مثالی بیاوریم. کنداز آنان جانبداری می

ولی اگر سؤالی از آنان پرسیده شود . از یك سری اصول و قواعد پیروی کرده و یك دسته از اعتقادات ویژه را برای خود در نظر دارند

رو میان آنها تندرو و کندرو و میانهاً در رابطه با مسائل اعتقادی آنان نیز باشد، آیا پاسخ همه این افراد یکسان است؟ آیا در که اتفاق

 شود؟ آیا کسی نیست که با وجود اعتقاد به همان باورهای مشخص، نظرات شخصی خود را با این عقاید ترکیب کند؟دیده نمی

های اشعری، روش منحصر به فرد خود را در استدالل وی با وجود اندیشه. یز همین مسئله صادق استدر رابطه با مستملی بخاری ن 

کنند، وی در هر دهند و سایر احتماالت را بررسی نمیدارد و برخالف اشعریان که در اکثر مسائل کالمی تنها یك حُکم قطعی می

حتی برخی از حکایاتی که در این پژوهش . کندشخصی خود را ابراز می کند و در نهایت نظرای تأویالت مختلف را بررسی میمسئله

 . بررسی شده، در ذیل یکی از همان چندین تأویل آمده و توجیه کننده نظر شخصی مستملی نیست
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ب، شمند این کتاهای کالباذی نویسندة تعرّف و همچنین مستملی بخاری نویسندة شرح ارزپس با شناخت زندگی و مذهب و اندیشه

هر دوی این افراد از اهالی سنت و جماعت . شودهای فکری و مصادیق اعتقادی این کتاب برای ما روشن میگیریبعضی از جهت

چرا که . اما این همۀ مطلب نیست. باشندهای اشعری میهستند و به ناچار در بحبوحۀ مشاجرات اشاعره و معتزله، طرفدار اندیشه

ه بین شریعت و طریقت تلفیق کند و اختالفات را کم کرده، تعلیمات خود را قابل قبول مریدان کوشد کمستملی در هر حال می

 . سازد

رسیم که آن تفکر ستیزی صِرف و های مستملی که در قالب حکایات و روایات آورده شده به این نتیجه میبا نگاه صریح به اندیشه

البته الزم به . شود، در اثر مستملی بخاری بسیار کمرنگ شده استدیده می تمسك افراطی به روایات و احادیث که در مکتب اشاعره

بینیم که معتزله را به عنوان کافر و اغوا مستملی را به عنوان یك اشعری تمام عیار می "خلق قرآن"ای مثل ذکر است که در مسئله

 :کندشدة شیطان رجیم معرفی می

در آن رباط هیچ کس نبود و از بیم مرا . به رباطی فرود آمدم. ید من وقتی به غزو رفته بودمو عبداهلل بن المبارک رحمۀ اهلل علیه گو»

ای، دو چشم او بر نگه کردم شخصی دیدم بر شکل و هیئت شتر بچه. چون شب درآمد، حسی و آوازی شنیدم. گرفتخواب نمی

نائبی فرا : کردی؟ گفتبه بغداد چه می: گفتم. از بغداد: فتآیی؟ گاز کجا می: گفتم. ابلیس: تو کیستی؟ گفت: گفتم. بترسیدم. سینه

به قرآن : او خلق را به کدام مسئله کافر گرداند؟ گفت: گفتم. بشر مریسی: آن کیست؟ گفت: گفتم. داشتم تا خلق را کافر کندمی

م و صفات او را نکو ای را نکو شناسمن خد. آفریدهن بیزارم، قرآن کالم خدای است نااز ای: تو چه گویی؟ گفت: گفتم. مخلوق گفتن

  (4/932همان، ج) .«فرمانی کردم تا چنین کافر گشتمدانم، لکن بی

-دهد و قدریان را الیق لعنت و نفرین ابدی مینیز به سران معتزله نسبت قدری بودن می "قدر و خلق افعال"همچنین در مبحث  

 :داند

ولکن با این . مردی زاهد بود، تا خلق به زهد وی مثل زنند. اهللبید بود لعنهنخستین کسی که مذهب قدر آشکارا کرد عمروبن ع»

مردی . بازگردیم به حکایت عمروبن عبید. از بهر آنکه قدری بود تا بدانی که علت وجود ایمان زهد نیست. همه زهد گبر بود

یا رب، : دست برداشت و گفت. ر من باز دهنددعا کن به خدای عزوجل تا خ. یا شیخ، خر من بدزدیدند: روستایی بر وی آمد گفت

این مرد گفت مرا این دعا نباید، چون خواست که . خر وی بدزدیدند و نخواستی که بدزدیدندی، به دل ایشان اندر افگن تا باز دهند

 !ندزدند و بدزدیدند، هرچند خواهد که باز دهند، باز ندهند

گفت اگر خدای بخواهد . مر آن گبر را گفت ایمان آور. با وی اندر کشتی بودگبری . همین عمروبن عبید اندر کشتی نشسته بود

یعنی . تر باید بودنگفت پس ما را با خصم قوی. خواهد که بیاری، ولکن ترا ابلیس همی نماندگفت مگو چنین، چه خدای می. بیارم

بود که مراد ابلیس است نه آنکه مراد خدای، پس  چون خداوند تعالی را از من مراد ایمان است و ابلیس را مراد کفر؛ و آن همی

  (4/122همان، ج) .«کدام کفر از این صعبتر که مراد ابلیس را بر مراد خدای عزوجل بگذارند. تر آمدابلیس از خدای قوی

های استدالل گیرد و به نوعی با مدد گرفتن از انواع راهاما مستملی در برخی مباحث مورد بحث متکلمان، جانب میانه را می 

حکایتی آمده که مطابق با نظر  "اصلح"به طور مثال در مبحث . منطقی، سعی در اثبات و توجیه عقاید اهل سنت و جماعت را دارد

  (2/249همان، ج) .کندباشد ولی توضیحات ارائه شده در ذیل این بحث نظریات اشاعره را اثبات و تایید میمعتزله می

 :تاثیر فلسفه .1

ینکه میان فالسفه و عرفا در مبانی، غایات و روش، تفاوتهایی وجود دارد ولیکن فلسفه اسالمی بر عرفان اسالمی بسیار مؤثر با وجود ا

 . باشدهای عرفانی، و رابطۀ انسان با خدا میشناسی، روش اثبات و انتقال یافتهتاثیرپذیری در سه حوزه هستی این. بوده است

 هستی شناسی: 

-ان همی سخن بگویم و از ایشان همیچهل سال است تا خلق همی چنین دانند که من با ایش: گوید رحمۀ اهلل چنانکه ابویزید»

  (2/211همان، ج) .«امشنوم؛ و من اندر این چهل سال جز با حق نگفته ام و جز از حق نشنیده

کند شست و برخاست دارد و با آنها گفتگو میهرچند وی با مردم ن: کند به این صورت کهدر حکایت فوق بایزید تناقضی را بیان می

شنود، اما در این چهل سال او با مردم گفتگو نکرده است و از آنان سخنی نشنیده، بلکه تنها با خداوند صحبت و سخن آنان را می

سابقه بوده ده بسیار کمخود برای زمان نویسن رسیم که در نوعای میبا تفکر در این تناقض به مسئله. کرده و از او سخن شنیده است
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که وجود را منحصر به خداوند دانسته و خلق و کل عالم را آیینه نمایانگر حق  «وحدت وجود»مسئله . و به ندرت مطرح شده است

 . داندمی

ن گفتارهایی به اند و البته شایان ذکر است که گاهاً به علت برخی از چنیبایزید بسطامی و حلّاج هر دو از معتقدان به این نظریه بوده

نویسندة تعرّف و شرح  (حلّاج «أنا الحق»و سخن  «سبحانی ما اعظم شانی»مانند جمله معروف بایزید )شدند کفر و زندقه متهم می

اند و جای تعجب نیست که چنین حکایتی در خالل مباحث این کتاب جایگیر شده عارف بوده آن نیز هر دو از طرفداران این دو

 . بهتر است به بررسی و شرح این عقیده بپردازیم «وحدت وجود»فهم هرچه بهتر مبحث  حال برای. باشد

او در همه جا هست و هیچ »به عقیده وی . در آثار فلوطین، فیلسوف مکتب نو افالطونی، اعتقاد به وحدت وجود بسیار آشکار است

ست، پس با تمام بزرگی خود در همه جاست و از آن شود و اگر در همه جا هجا نیست، پس از هیچ جا چیزی بر او افزوده نمی

  (342: 4966فلوطین، ) .«خود اوست «همه جا»رو

دفعه اما هیچ جریان فکری، یك. در قرن هفتم هجری و توسط محیی الدین ابن عربی برپا شد «وحدت وجود»اساس مکتب نظری  

حلّاج و بایزید بسطامی دو تن از . ت پراکنده موجود بوده استآید و قطعاً این ذهنیت در قرون قبل بین عرفا به صوربوجود نمی

 . وجود را به وضوح مشاهده کرد توان اعتقاد به وحدتسخنانشان میافرادی بودند که درخالل 

می و باید این نکته را مد نظر داشت که با اینکه کالباذی از متشرعان عصر خود بود اما از کنار بزرگان صوفیه همچون بایزید بسطا

-کند و در بزرگداشت شأن و مقام این افراد، گاه با نام و گاهی حتی بدون ذکر نام از آنان یاد میمنصور حلّاج با بی تفاوتی عبور نمی

های پایانی قرن سوم و اوایل قرن چهارم دقت داشته باشیم که در فضای حاکم بر سال. شودکند و ارزشمندی وجودشان را یادآور می

گونه سر بسته سخن گفتن، امری بسیار منطقی و بزرگان صوفیه محکوم به بدعت در دین و کفر و الحاد شده بودند، این که برخی از

 . داری کالباذی و مستملی از این افراد بسنده کردید به همین میزان وفاداری و جانبقابل انتظار بوده است و با

 های عرفانیاثبات و انتقال یافته: 

و تواند بود که وزیر به شهری دگر باشد، و خادمان به . ست که کسی را پرسند که به امیر که نزدیکتر است، گوید وزیرو این چنان ا»

درست شد که قرب ملوک کرامت . اگر قرب ملوک مالزقت بودی، خادم نزدیك بودی و وزیر دور بودی. مجلس امیر حاضر باشند

مستملی ) .«قریب است و هرکه را خوار کند دور است، وگرچه زبر عرش استپس هر که را بنوازد . است و بعد ایشان اهانت

  (4/231ج: 4969بخاری،

نوعی استدالل . باشندغرض از آوردن حکایت باال، معرفی بخشی دیگر از حکایات شرح تعرّف است که به صورت قیاس تمثیلی می

ر واقع این نوع حکایات به نوعی یادآور تشبیه هستند با این تفاوت د. رسدمنطقی که با مدد گرفتن از تشابهات، به نتیجۀ دلخواه می

تواند حقیقی یا مجازی باشد ولی شباهتِ عنوان شده در قیاس حتماً حقیقی و عقلی است و که شباهتِ عنوان شده در تشبیه، می

 . کند که خواننده در درستی آن شکی نداردمطلبی را عنوان می

اینکه قرب و بُعد به مسافت . منزلت تمامی آفریدگان، اعم از جن و انس و فرشتگان در نزد باری تعالی استمطلب باال بیانگر مقام و 

 . نیست و اگر فرشتگان در عرش منزل دارند، اثبات کننده این نیست که به خدا نزدیکتر از انسان هستند

اس و تمثیل و استقراء به توجیه و تفسیر نقطه نظرات هایی از قبیل قیدر این بخش از حکایتی سخن به میان آوردیم که با روش

توان فیلسوفان را ترویج های توجیهی منطقی است و به عبارت دیگر میداران همین روشفلسفه یکی از وام. مستملی پرداخته بود

هم عصر خود فرا گرفتند و در  های منطقی را از فالسفهگونه استداللدر واقع عرفا، این. دهنده این علم در میان سایر علوم دانست

 . عرفان نظری از آن به وفور استفاده کردند

 رابطه انسان با خدا 

جواب داد که غلط کردی که دنیا . این دنیا با ملك الموت به دانگی نه ارزد: و روزی کسی پیش یحیی معاذ الرازی چنین گفت که»

  (2/614همان، ج) .«حبیب الی الحبیبالنه یوصل ال: گفت. گفتند چرا. بی مرگ به دانگی نه ارزد

شود دلسپردگی تبدیل می تدریج به عشق وه ب خوفی آغاز و اند که باعرفان زهدی ومورخان از رشد تدریجی تصوف سخن گفته

های بیان ناپذیری و رازگونه بودن عشق عرفانی از مهمترین خصیصهتوصیف. کندشناخت باطنی تاکید می معرفت و وسرانجام بر
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رابطه بین انسان و معبودش از زهد خوفی به تدریج به سمت عشق سوق پیدا کرد و در این راه . ده در همه متون عرفانی استش

 . یکی از این موارد نگاه فلسفی به عشق بود. مسائل زیادی روی آن تاثیرگذار بودند

کند و مرتبه به مرتبه آنها را تا خود حق ل میدر مسیر کمالیه موجودات به سوی حق نیز همین عشق است که ایجاد حرکت و کما

دهد، و ماند که کائنات را به سوی کمال سوق میای میعشق و شوقی که میان خلق و حق وجود دارد به نیروی محرکه. رساندمی

 . شوداین عشق و شوق حرکت شوقی نامیده می

ی است که در انسان برای رسیدن به سرچشمه کمال ایجاد پس در واقع مصداق عشق در فلسفه همان عالقه به کمال مطلق و کشش

 :توانیم به نظرات ابن سینا به عنوان نماینده فلسفه مشاء استناد کنیمشود که در این رابطه میمی

هر یکی از موجودات حقیقی چون خیری از خیرات دریابد ": گویدمی "عشق نفوس الهی"ابو علی سینا در رسالۀ فی العشق دربارة 

ه طبع خویش عاشق آن باشد، چون عشق نفوس حیوانی مر صورتهای نیکو را، همچنین هر چیزی از موجودات حقیقی چون ادراک ب

بردنی طبیعی سوی چیزی از چیزها که او را نافع باشد، در وجود به طبع خویش برد راه اصل شود او را، یا راه حسی یا عقلی ح

 .را مفید باشد خاصیت وجود، چون عشق حیوان مر غذا را و عشق فرزند مر مادر را و پدر را عاشق آن چیز بود، خاصه که آن چیز او

و دیگر بدانکه نفوس الهی را از بشر و مالئکه، نام تألّه؛ اعنی الهی خواندن، سزاوار نبود به اطالق، اال که نیك بختی معرفت خیر 

  (21_4942:29ابن سینا،) .". . .  مطلق دریابد

روشن شد که کمال نفوس سماوی و انسانی در ادراک معقوالت است به حسب طاقت خویش، و همچنین کمال ایشان در  ": و گوید

جویند به مبدأ اول، و معنی این تقرب حصول فضیلت و کمال است به توفیق و بدین تشبّه تقرّب می. . .  تشبّه است به خیر مطلق

دراک چیزی کند که به اضافت به او خیر باشد، البد عاشق آن چیز باشد؛ پس چون ایم که هرکه او روشن کرده. . .  خیر مطلق

شود، همه از بهر آن است تا آنچه ممکن است از ای که از این نفوس حاصل میاین افعال؛ اعنی تشابه به مبادی مقصود از تصویر

را، و این عشق هرگز از این نفوس جدا نشود؛ زیرا که فضیلت دریابند از خیر مطلق، البد خیر مطلق معشوق باشد مر این نفوس الهی 

و . . .  پیوسته ایشان را یا حالت کمال حاصل است یا حالت استعداد، و پیدا کردیم که وجود این عشق در حالت کمال ضروری است

وق حق، مر نفوس ملکی پس معش .درست شد که این نفوس را عشقی قریضی است مر حق مطلق را اوال، و مرجمله معقوالت را ثانیاً

  (21همان، ) ."تعالی و تقدس –و خیر مطلق است که کمال محض است  "حق مطلق"و بشری را 

 :نتیجه

دانند، در نگاه اول بعید به ناتوان میپردازند و آن را در تحلیل مسائل معنوی از آنجایی که عرفا در اغلب موارد به نکوهش عقل می 

 های فکری این متن عرفانی داشته باشند و تضاد ظاهریمچون فلسفه و کالم نقش بسزایی در ریشهرسید که علوم عقلی هنظر می

های اما با انجام این طرح پژوهشی به وضوح دیدیم که ردپای علوم عقلی در جنبه. بین عرفان و علوم عقلی شاهد این مدعا بود

ی موارد در برخهمچنین شاید . ستی شناسانه، قابل مشاهده استمختلف این کتاب اعم از نوع استدالل و یا حتی برخی تفکرات ه

راه را ، ها بسیار مشکل شده و همچنین عدم وجود رساله یا تحقیقی مشابه به عنوان پیشینه مطالعاتیپیگیری و یافتن این ردپا

مصادیق بسیاری از این  لبته هنوز همهای فکری را شناسایی کنیم و اناهموارتر کند، اما ما سعی کردیم در حد توان خود، این ریشه

 . ها و تحقیقات بیشتری داردکری باقی مانده که نیاز به بررسیهای فپیش زمینه

 :منابع و مآخذ

 . چاپخانه و کتابخانه مرکزی: ترجمه رسالۀ عشق، ترجمه ضیاء الدین درّی، تهران (4942). ابن سینا

 . مطبعۀ المعارف: ظنون عن اسامی الکتب و الفنون، استانبولکشف ال (4319). حاجی خلیفه، مصطفی بن عبداهلل

 . انتشارات امیر کبیر :؛ چاپ اول، تهرانجستجو در تصوف ایران (4931). کوب، عبدالحسینزرین

 . 411_32، 9مارهش، 2دورة ، ، معارف«مصحح محمد روشن، دربارة شرح تعرف» (4911). احمدسمیعی، 

 . انتشارات خوارزمی: فلوطین، ترجمه محمد حسن لطفی، چاپ اول، تهرانمجموعه آثار  (4966). فلوطین

 . چاپ عبدالحلیم محمود و طه عبدالباقی سرور: قاهره ،التعرّف لِمذهب اهل التصوف (4361). ابوبکر محمدبن ابراهیمکالباذی، 

: ه تصحیح و تحشیه محمد روشن، تهرانشرح التعرّف لمذهب التصوف، ب (4969). مستملی بخاری، ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد

 . انتشارات اساطیر
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 تحلیل و نقد زندگی، احوال و مراحل تحول روحی بشر حافی

 (قمری 116تا  405) عارف اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری)

 مینا رامین ثابت

 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 حمیرا زمردی

 دبیات فارسی دانشگاه تهراندانشیار دانشکدة زبان و ا

 چکیده

ای بن عبدالرحمن معروف به حافی، از بزرگان صوفیه متقدم و از زهاد معروف و علمای حدیث است که در دهکده بن حارثبشر

در خصوص دوران اولیه زندگیش اطالع . ق به دنیا آمد ولی بعدا در شهر بغداد ساکن شد. ه 432یا  431نزدیك شهر مرو در سال 

وی پس از این توبه از فرط مشاهدة . زیادی در دست نیست اما در اینکه زندگی او با تغییر شدید و توبه وی همراه شده شکی نیست

های زیادی در رابطه با دوران داستان. معروف شد ـ به معنای پای برهنهـ  نور حقیقت هیچ وقت کفش به پا نکرد و از آنجا به حافی

طریق ورع او . طریق بشر ورع است. انددارد و هر یك از کتب صوفیه به نحوی این دگرگونی را روایت کردهقبل از توبه بشر وجود 

طریق این مقاله سعی دارد با بررسی منابع موجود، تحلیلی جامع از زندگی و . شدپس از وی نیز توسط بسیاری از زهاد پیروی می

 . پاسخ گویدآمده از آن االت براین عارف ارائه داده و به سؤ

 . برهنهبشر حافی، توبه، ورع، صوفیه، پای:  هاکلیدواژه

 :مقدمه

کند و کاو در کتب عرفان و تصوف، بررسی زندگی صوفیان از آغاز تا قرون متمادی و همچنین مطالعه سبك زندگی و حاالت و 

و طریق همه صوفیان یکی است ولی از قرن دوم تا به دهد که با این وجود که اصل راه مقامات هر یك از آنها این دیدگاه را به ما می

های قرن دوم، کمتر راجع به از بین چهره. های چشمگیری در سبك و سیاق طی کردن این طریق بوجود آمده استامروز تفاوت

بندی و دستهآوری قاله سعی شده با جمعدر این م. بشر حافی صحبت شده و همچنین روایات مختلفی درباره توبه او وجود دارد

صحیح تمامی منابع موجود، اطالعات جامع و شاملی در باب این عارف و صوفی بدست آمده و در کنار آن با نگاه به زندگی و طریق 

 . بشر حافی به عنوان نماینده تصوف در قرن دوم، خصوصیات صوفیان این قرن نیز به طور اجمالی بیان شود

 :پردازیمیمبحث م 1حال در این مقاله به ارائه 

 اول، زندگی بشر حافی

 های برآمده از آندوم، مسئله توبه بشر حافی و داستان

 سوم، طریق و حاالت و مقامات او

 چهارم، مرگ بشر حافی

 شرح حال بشر حافی

قرن  ابونصر بشر بن حارث بن عبد الرحمن، معروف به بشر حافی، عارف، محدث، فقیه و صوفی مشهور در اواخر قرن دوم و اوایل

ق در قریۀ بَکِرد یا مابَرسام از قرای مرو، در خانوادة یکی از سران دستگاه حکومتی مرو بدنیا . ه 432یا  431سوم هجری در سال 

نام . اسالم آورد و ایشان نام او را عبداهلل گذاشتند (ع)جد اعالیش، بعبور، بدست امیر المومنین علی  (213: 4333ابن خلکان، ) .آمد

است که در ترکستان و خراسان، شاهزادگان و ( فغفور: معرب آن)شخص احتماال صورت تغییر یافته ای از بغپور فارسی نخست این 

بشر در نوجوانی از مرو به بغداد رفت . مطابقت دارد زادگی بشر،خواندند و این مطلب با اشارة منابع به بزرگبزرگ زادگان را با آن می

-بشر سه خواهر داشت که در بغداد می (912: 4332ابن سعد،) .یشتر روایات در همانجا نیز وفات یافتو در آنجا ساکن شد و بنابر ب

رسد که وی سخت به آنان دل دار و صالح بودند و چنین به نظر میهر سه از زنان دیناند و به ریسندگی اشتغال داشتند و زیسته

ظاهرا بشر هرگز ازدواج نکرد و از این رو، گاهی بر او اعتراض . گرفته بودد فرایکی از خواهران خو اند که زهد را ازبسته بود و گفته

داد که تا به ادای فرایض مشغول است، به سنت کوتاهی کرده است، اما او زیرکانه پاسخ می( ص)شد که در اجرای سنت پیامبر می
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بونصر عبدالکریم بن محمد هارونی دیباجی، معروف به با این همه در برخی منابع شیعی شیخ ا (463: 4926سهروردی،) .پردازدنمی

  (421: 4942معصوم علیشاه، ) .اندرا که از علمای امامیه بوده است، از نسل او دانسته "سبط بشر حافی"

رسی ای به بروناگونی وجود دارد که در بخش جداگانههای گدربارة روزگار جوانی بشر و سپس روی آوردنش به زهد و تصوف، روایت

 . ها و مسئلۀ توبۀ وی خواهیم پرداختانواع این روایت

در . بشر برای شنیدن حدیث و تحصیل فقه، به کوفه و بصره سفر کرد و سپس همراه مالك بن اَنَس به مکه رفت و از علم او بهره برد

ن احمد بن عاصم انطاکی و فتح موصلی و وی از نزدیکا. مدینه از مکتب سُفیان بن عُیَینه و در عراق از عبداهلل بن مبارک سود جست

دیگر استادان او در فقه و حدیث، ابراهیم . سریّ سقطی بود و با فضیل عیاض، ابو سعید خرّاز و ابو حمزة بغدادی نیز مصاحبت داشت

با آنکه  (216_229_421: 4361سلمی، ) .بن سعد زُهری، شریك بن عبداهلل و علی بن خُشرم، از محدثان قرن دوم و سوم بودند

توان دریافت که اند اما از مقایسۀ سلسله نسب بشر حافی و علی بن خشرم میعلی بن خشرم را در برخی منابع دایی او معرفی کرده

او معروف کرخی را نیز دیده بود و زمانی تقاضای عقد برادری با معروف داشت اما آن  (99: 4361سلمی، ) .انداین دو عمو زاده بوده

  (126: 4364مکی، ) .به عدم شهرت به این عقد و عدم زیارت و مالقات کرده بودرا مشروط 

او از مجموع احادیث منقول از سفیان ثوری، مُسندی فراهم آورد و چون در اواخر عمر از . بشر درفقه، پیرو مذهب سفیان ثوری بود

است از دویست حدیث که شنیدید به پنج تای آن گفت الزم روایت حدیث اکراه داشت درصدد نقل روایت نبود و به دیگران می

به روایتی، او هفت قمطره از کتب حدیث داشت که در . عمل کنید که مراد از علم حدیث و شنیدن، فهمیدن و عمل کردن است

ی بینم، بینم، اگر شهوت دل خاموشکنم که در خود شهوت میاز آن روایت نمی: گفت. پایان عمر زیر خاک دفن کرد و روایت نکرد

  (416: 4966عطار، ) .روایت کنم

حفص عمر ن بغدادی معروف به ابن نشیط، ابوابو جعفر محمد بن هارو: اند عبارتند ازبرخی از شاگردان بشر که از او روایت کرده

 . ، سریّ بن مُغَلَّس سقطی، عبد الصمد بن محمد عبادانی و نُعیم بن هَیضَم هروی(خواهر زادة بشر)مروزی 

همچنین با احمد بن حنبل، یکی از رؤسای مذاهب اهل تسنن، معاصر بود و احمد در وصف و بزرگداشت او بسیار سخن گفته بشر 

هر ساعت از . این ساعت تو عالمی در احادیث و فقه و اجتهاد و در انواع علوم نظیر نداری: نقل است که شاگردانش به او گفتند. است

شمردید، من این همه به ازو دانم، اما او خداوند را به آری، از این همه علوم که بر: گفتود؟ احمد روی، چه الیق بای میپس شوریده

  (416: 4966عطار، ) .مرا از خدای من سخنی بگوی. حدِّثنی عَن ربّی: پس به او رفتی و گفتی. از من داند

از قول وی اشعاری نیز در منابع . ری در دسترس نیستداند که اکنون از آن اثابن ندیم بشر را صاحب کتابی با عنوان الزهد می

ابن ) چند حدیثی که از قول او نقل شده است همگی در ضمن گفت و گو بوده است نه به قصد نقل حدیث. مختلف نقل شده است

  (264: 4931ندیم، 

 مسئلة توبة بشر حافی

ها امری است که به یکباره د، و پشیمانی از گناه و لغزشدهتوبه، انقالب و حرکتی درونی است که انسان را به سوی حق سیر می

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ »: خوانیمسوزاند چنانچه که در قرآن میچسباند و ریشه گناهان را میخمیرة ایمان را بر تنورة دل عارف می

مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام : «تٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًاعَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَا

عنایت » در حقیقت( 11:فرقان). استکند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل می

معرفتی که در پی این بیداری . دهدو گام نهادن در وادی معرفت سوق میحق موجب ارادت بنده شده و او را به خویشتن خویش 

 (944: 4921نجم رازی، ) .«رساندالسافلین به اعلی علیین میشود سالك صادق را از اسفلحاصل می

ر خصوص تغییر و دسرانجام به زاهد و صوفی شدن او انجامیده،  کهتغییر و تحولی شده  دچاردورة جوانی زندگی بشر حافی نیز در 

 . های گوناگونی وجود داردروایتاحوال او 

یکی آنکه بشر مردی درستکار بود و در طلب حدیث از خراسان به بغداد و شهرهای دیگر سفر کرد، از محدثان بسیار حدیث شنید و 

دیث خود را به خاک سپرد، از های حباره ضبط و نقل حدیث را به یکسو نهاد، کتابسرانجام در بغداد ساکن شد، اما ظاهرا به یك

این روایتی است که ابن سعد و ابن قتیبه، دو مولف هم عصر بشر در کتب خود ذکر . مردم کناره گرفت و به زهد و عبادت روی آورد

  (323: 4361؛ ابن قتیبه،912: 4332ابن سعد، ) .اند فلذا بسیار شایان توجه و مورد استناد استکرده
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پیوست و از سرهنگان آنها شد و با گروهی که ( عیّاران)شتۀ ابو نعیم، بشر پس از سفر به بغداد به گروه فتیان به نودر روایت دیگری 

-همچنین در برخی منابع آمده است که وی در بغداد به لهو و لعب روزگار می. پرداختهمراه خود داشت به راهزنی و عیّاری می

ای یافت که در آن بر اساس این روایات، روزی در راه کاغذ پاره. منهیه اشتغال داشتگذراند و حتی بنابر اقوال مختلفی به اشغال 

نوشته شده بود، پس آن را برگرفت، معطّر ساخت و بر جایی نهاد، همان شب خداوند را به خواب دید که  ((بسم اهلل الرحمن الرحیم))

به عزت من که نام تو را خوشبوی گردانم در دنیا و آخرت  «لدّنیا و اآلخرةطیَّبْتَ اسْمی فبعزّتی ألُطَیّبَنَّ اسمَكَ فی ا» :به وی گفت

ها شخص دیگری این خواب را البته در برخی روایت (494 :4931هجویری،) .تا کس نام تو نشنود الّا که راحتی به جان وی آید

بر دست گرفت و از شدت غلبه در مشاهدت حق  پس از این اتفاق توبه کرد و طریق زهد. دربارة بشر دیده و برای او نقل کرده است

 . معروف شد( پا برهنه)تعالی هیچ چیز به پا نکرد و از آنجا به حافی 

ریسی اشتغال داشت اما در نتیجۀ تذکری که روایت بعدی که تنها ابونصر سرّاج در کتاب اللّمع آورده است، اینکه بشر در ابتدا به نخ

 . ریسی را رها کرد و طریق زهد و عبادت در پیش گرفتنخابو اسحاق مَغازلی به او داد، 

از ( ع)وقتی امام موسی کاظم : شودگونه بیان میعی آمده است، جریان توبۀ بشر اینبنابر روایت دیگری که در منابع نسبتا متأخر شی

د به گوش حضرت رسید، در این حال آمکردند و صدای غنا و مالهی و رقص و نی که از خانه بیرون میخانۀ او در بغداد عبور می

ا ی: َحضرت به او گفتند. خواست درِ منزل بریزد، از منزل خارج شد و خاکروبه را ریختخاکروبه بود و میکنیزی که در دست او 

 . تِ؛ لَوْ کَانَ عَبْدًا خَافَ مِنْ مَوْلَاهُصَدَقْ: فَقَالَ عَلَیْهِ السَّالمُ. بَلْ حُرٌّ: فَقَالَتْ! صَاحِبُ هَذَا الدَّارِ حُرٌّ أَمْ عَبْدٌ؟! جَارِیَۀُ

 .  آزاد است:  گفت! ؟ یا بنده  آزاد است  خانه  این  مالك!  خانم  ای

با خود   کنیز چون  آن. کرد نمی  کاری  ترسید و چنین خود می  بود، از آقای  ؛ اگر بنده گفتی  راست:  گفت  السّالم  علیه  کاظم  حضرت

:  گفت !؟ چرا دیر برگشتی:  بود گفت  بر سر سفرة شراب  که  وی  وارد شد، آقای خانه  و بر صاحب  بازگشت  خانه  هو ب  برگرفت  آب

 . گفت  و چنان  چنین  با من  مردی

،  یستنمود و گر  را دیدار کرد و عذرخواهی( ع)از منزل بیرون شد تا حضرت موالناالکاظم( حافی) بشر در این حال فورا با پای برهنه 

  (43: 4916عالمه حلی، ) .نمود  توبه  حضرت آن  شد، و بر دست  شرمنده  و عملش  و از کردارش

اگرچه این حکایت در منابع کهن نیامده و درستی آن محل تردید است اما در منابع دیگر اشاراتی هست که بر دوستی بشر با 

با پای برهنه به ( ع)ه چون بشر پس از شنیدن کالم امام موسی کاظم در این روایت آمده است ک. داللت دارد( ص)خاندان پیامبر 

برهنه بودم و آن روز که با خدا آشتی کردم پای :خود او دربارة لقبش گفته است. دنبال او دوید تا نزدش توبه کند، حافی نامیده شد

عالمه ) .بر بساط او با کفش گام بردارم به عالوه زمین بساط حق است و روا نیست که. اکنون شرم دارم که کفش در پای کنم

  (42_46: 4913حلی،

در روایت دیگر آمده است که او روزی در حالی که یك کفش به پا داشت، برای گرفتن بندی برای کفش دیگرش نزد کفشدوزی آمد 

پس از آن با پای برهنه راه  و چون کفشدوز با دیدن او در آن حال، به سرزنش او پرداخت، وی کفش دیگر را نیز از پای درآورد و

  (213: 4333 ابن خلکان،) .رفت

اند نکتۀ قابل توجه آن است که مؤلفان هم عصر بشر، همچون ابن سعد و ابن قتیبه، تنها روایت طلب حدیث را دربارة وی نقل کرده

وسپس عزلت گزیدنش سکوت کرده و به  اند دربارة جست و جوی او برای شنیدن احادیثو بیشتر منابعی که داستان توبۀ او را آورده

از این رو . اندهای مختلفی نوشته شدهاند که در زمانهای صوفیهبیشتر این منابع از کتاب. اندنقل احادیثی از قول او اکتفا کرده

 . ع شده استوارد مناب 3 و یا اوایل سدة 1رسد که حکایت میخوارگی، عیّاری و سپس توبۀ او از اواخر سدة چنین به نظر می

باشد که هر کدام از منابع ای که در زندگی بشر واضح و مبرهن است، وجود یك تغییر اساسی در رویۀ زندگی این عارف میمسئله

رسد که توبه کردن یك عیّار یا می خواره بسیار بعید به نظر می. اندنامۀ وی گنجاندهای روایت کرده و در زندگیاین تغییر را به شیوه

دیل شدن وی به یکی از بزرگترین زهّاد و عارفان زمانه از نظر مؤلفان عصر بشر مسئلۀ کم اهمیتی جلوه کرده باشد که آن را در و تب

از طرفی همواره برای باور پذیر تر بودن وتأثیر گذاری بیشتر یك جهش و تغییر . اندنامۀ عارف هم عصر خویش ذکر نکردهزندگی

اش به طور مثال اگر فرد در دورة دوم زندگی. تر جلوه کندرنگبین دو دورة تغییر، هر چه پرختالف ناگهانی، بهتر است چاشنی ا
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د مثل فضیل بن عیاض، برای مثال یك دز. مخالف بوده باشد عارف و زاهدی خدا ترس شده بهتر است در دورة اول، در جهت کامالً

 . گوی دربار پادشاهانسرا و تملّقزنوی یك مدیحهحتی همانند سنایی غاُبالی و یا خوار و الیك آدم شراب

اند که در چند ای پرداختهنویسان قصهایی که از قدیم تذکرهای داشته باشیم به مسئلۀ دگرگونی احوال سنبد نیست در اینجا اشاره

وقتی از کنار گلخن . دسرای بود و عمر خود را در این راه سپری کرده بوی مدیحهکلمه، خالصۀ آن این است که سنایی شاعر

پر کن »: گویدخوار شهرت داشت با ساقی خود میجذوبان عصر که به نام دیوانۀ الیکرد متوجه شد که یکی از محمامی عبور می

طبع و دراز مکن که او مردی ظریف و خوش در باب سنایی زبان طعن»: ساقی گفت .«قدحی تا به کوری چشم سنائیك شاعر بنوشم

از روی . الف و گزافی چند فراهم آورده و شعر نام نهاده. غلط مکن که بس مردکی احمق است»: گفت .«عام استمقبول خاص و 

-آمدی میایستاده و خوش( دشاه ممدوح سناییابراهیم غزنوی، پا)طمع هر روز دست بر دست نهاده و به پا در پیش ابلهی دیگر 

ای سنایی به »اگر روز عرض اکبر ازو سؤال کنند که . اندگویی نیافریدهو هرزه برای شاعری داند که او را ازگوید و این قدر نمی

حکیم چون این سخن بشنید از حال برفت و دل او از مذمت مخلوق بگردید و از دنیا  «حضرت ما چه آوردی؟ چه عذر خواهد آورد؟

: 4931شفیعی کدکنی، ) .را شعار خود ساخت دلسرد شد و دیوان مدح ملوک را در آب انداخت و طریقت انقطاع و زهد و عبادت

43_46)  

های سلوک علت بوجود آمدن این داستان در پیرامون زندگی سنایی را این دانسته است که دکتر شفیعی کدکنی در کتاب تازیانه

اند که پرسیدهمی اند و از خودگونگی شعر او در شگفت بودهعر، از دوگانگی شخصیت سنایی و دوخوانندگان اهل و آشنای عالم ش

برای آنکه توجیهی فراهم . آمیز و چاپلوسانه باشدتواند گویندة آن مدایح اغراقمی سرایندة شعرهایی از نوع عالی عرفانی، چگونه

توان با گوشۀ چشمی به این موضوع می (46: 4931شفیعی کدکنی، ) .اند تا خاطر آیندگان آسوده شودآورند این داستان را برساخته

گیر زندگی بشر که مورد توافق جمیع توجیه نمود که نظر به تغییر چشم گونهجریان توبۀ بشر حافی را نیز این های برآمده ازستاندا

 . اندگانگی روش زندگی وی، ساخته و پرداخته شدهتر جلوه نمودن قضیۀ توبه و دوها برای پررنگگونه داستانمؤلفان است این

 :از دیدگاه عرفا و سالکان طریق حق «توبه»موضع نگاهی داشته باشیم به حقیقت مقام  توانیم در اینالبته می

کما قال اهلل، . بدان که اول مقام سالکان طریق حق توبه است: گویدالمحجوب در باب توبه این گونه سخن میهجویری در کشف

و بدان که توبه اندر لغت به معنی رجوع « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا» :و نیز گفت «ۀً نَّصُوحًایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَ» :تعالی

 (431_413: 4931هجویری، ). پس بازگشتن از نهی خداوند بدانچه خوب است از امر خداوند حقیقت توبه بود. باشد

  (491_496: 4964قشیری، ) .ندامت: ه چیست؟ فرمودعالمت توب: را گفتند رسول اهلل»: در ترجمۀ رسالۀ قشیریه آمده

های جویندگان، و حقیقت توبه در لغت بازگشتن بود از های این راه، و اول مقامی است از مقامو توبه اول منزلی است از منزل

ته باشد از مخالفت، و پشیمانی بر آنچه رف: اند شرط توبه تا درست آید سه چیز استها باز آنچه پسندیده است، و گفتهنکوهیده

 (491_496: 4964قشیری، ) .«دست بداشتن زلت اندر حال، و نیت کردن که نیز باز آن معصیت نگردد

میدان اول مقام توبه است، و توبه بازگشتن » :نویسدمیدان اول در صد میدان از امالی خواجه عبداهلل انصاری هم توبه است که می

: 4914خواجه عبداهلل انصاری،) .«پشیمانی در دل، و عذر بر زبان، و بریدن از بدی و بدان: یز استارکان توبه سه چو . است به خدای

6) 

توبه به معنای بازگشت و رجوع است از هر مسیر انحرافی نسبت  رسیم که اوالًبا بررسی مفهوم توبه از دیدگاه عرفا به این نتیجه می

اندک کدورتی بر ضمیر پاک . نباید دزد و جنایتکار بوده باشد تا به توبه روی بیاوردفرد توبه کار  به مسیر حق و حقیقت، و لزوماً

تواند توبه را برای آنان به همراه داشته باشد تا دگر باره در پیشگاه خالق خود سربلند شوند و کوچکترین های خدا ترس نیز میانسان

کی از مقامات مهم عرفا در سیر و سلوک عرفانی است، بشر حافی از ، نظر به اینکه توبه یثانیاً. خطا و لغزش را جبران نمایند

 . شودآید و به نوعی در این زمینه الگو محسوب میمتقدمین این مقام به شمار می

 طریق و حاالت و مقامات بشر حافی

ینات خاصی نداشته و به روش تکلف و زاهدانه بوده، و تعتصوف در قرن دوم بسیار ساده و بیبشر حافی از صوفیان قرن دوم است و 

کردند و سخت به امور دنیا العاده با ورع و تقوا زندگی میصوفیه قرن دوم فوق. رفته استو صحابه پیش می( ص)و سنت رسول اکرم 

  (31: 4912سجادی، ) .بی اعتنا بودند



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

37 
 

گوید که  _اهلل عنهرضی –ابوذر »: گویدمیابوالقاسم قشیری . در باب لفظ ورع توصیفات مختلفی از جانب مشایخ صوفیه وجود دارد

ها دست و ورع آن است که از شبهت. گفت از نیکویی مسلمانی مرد، دست بداشتن است از آنچه او را به کار نیاید( ص)پیغامبر 

ترک  بدارد همچنانکه ابراهیم ادهم گفت که ورع دست بداشتن همۀ شبهتهاست و دست بداشتن آنچه تو را به کار نیاید و آن

در مصباح االنس راجع به ورع  (466: 4964قشیری،) .«ورع آنست که از همه چیزها بپرهیزی بجز خدای» :شبلی گوید. ها بودزیادت

ورع عبارت از احتراز از هر چیزی است که در آن شوب انحرافی شرعی و یا شبهت مضرت معنوی است و متضمن » :چنین آمده

معنی است و به زبان که سکوت است از آنچه بی اول ورع: ورع بر سه نوع است: شبلی گوید (143: 4993سجادی، ) .«قناعت است

-ترک فضول است، دوم ورع به ارکان که ترک شهادت و دوری کردن از مشکوکات و محرمات است، سوم ورع به قلب که ترک همت

  (143: 4993سجادی، ) .های پست و اخالق بد است

ذوالنون را دیدم، او را عبادت بود و سهل را دیدم او را اشارت بود، و بشر را : ل است که عبداهلل جال گویدنق. ورع استبشر نیز طریق 

ورع آن بود که از شبهات پاک : و گفت. الحارث که استاد ماستبنتو به کدام مایلتری؟ گفتم به بشرمرا گفتند . دیدم او را ورع بود

  (31: 4966عطار نیشابوری،) .لعینی پیش گیریا هر هر طرفبیرون آیی و محاسبۀ نفس د

توان محمد و احمد ابنا ابی الورد را نام برد که از از این افراد می. شدطریق ورع او پس از وی نیز توسط بسیاری از زهاد پیروی می

کنیت . ت به طریقه بشر حافیطریقۀ ایشان در ورع نزدیك اس. باشنداند و از بزرگان مشایخ عراق و از اقران جنید میطبقه ثانیه

  (12_11: 4911جامی، ) .محمد ابو الحسن است و شاگرد بشر حافی است

شد، دستش در آن کار او ناک دعوت میگاه به خوردن طعامی حرام یا شبهههر: انداو در ورع و زهد به آن درجه رسیده بود که گفته

بغداد مختلط : وقتی او را گفتند. کردبر لزوم کسب حالل بسیار تاکید می هایشاو در موعظه (13: 4341سراج،). کردرا اطاعت نمی

-آشامم که شما میخورید، و از این میخورم که شما میاز این می: خوری؟ گفتتو چه می. شده است، بل که بیشتر حرام است

خورد دستی کوتاهتر از دستی و کسی که میای و به ای کم از لقمهبه لقمه: پس به چه رسیدی بدین منزلت؟ گفت :گفتند. آشامید

  (31: 4966عطار نیشابوری، ) .خندد برابر نبودخورد و میگرید با کسی که میو می

. نقل است که هرگز آب از جویی که سلطانیان کنده بودندی نخوردی. کردبشر از مالقات با خلیفه و دولتمردان سخت حذر می

اگر خلیفه مرا پس از این یاد : خواهد او را مالقات کند گفتاند که وقتی شنید یکی از خلفا میگفته (33: 4966عطار نیشابوری، )

خدای را از آن بزرگتر دانم که من او را : رود؟ گفتچرا سلطان را وعظ نکنی که ظلم بر ما می: گفتند. کند دیگر در این شهر نباشم

  (413: 4969سهروردی، ) .او را نداند پیش کسی یاد کنم که او را داند، تا بدان چه رسد که

یا : گفتم. لرزید او را دیدم برهنه، می. به نزد بشر بودم، سرمایی بود سخت: یکی از بزرگان گفت. زیستبشر در نهایت زهد و ورع می

 در چنین وقت جامه زیادت کنند، تو بیرون کرده ای؟ !با نصر

  (31: 4966عطار نیشابوری،) .خواستم که به تن موافقت کنم. ایشان مواسات کنمدرویشان را یاد کردم و مال نداشتم که به : گفت

 . بدانکه حال خویش از غیر خدای پنهان داشتم، جمله عمر: گفت چه رسیدی؟ه از او پرسیدند بدین منزلت از ب

. ن گروه با روحانیان در علیین باشندگروه اول درویشانی که نخواهند و اگر بدهند نستانند، و ای: گروهند 9از دیدگاه او درویشان  

و گروه سوم، درویشانی که در . گروه دوم درویشانی که نخواهند و اگر بدهند بستانند، و این گروه در جنات فردوس با مقربان باشند

ر به علم عمل نشود، او دربارة رابطۀ میان علم و عمل بر آن بود که اگ. حال فاقه بخواهند، و آنان با صادقان از اصحاب یمین باشند

-آموزد و اگر عصیان کرد، از دریافت علم محروم میترک آن بهتر است و وقتی که آدمی خدا را اطاعت کرد، خداوند به او علم می

  (111: 4364 مکی،) .شود

د آرام و مطمئن نوع اول، توکلی که شخص متوکل در عین کوشش، با تکیه به خداون: کندوی در تعریف توکل از دو نوع آن یاد می

معطوف به خداوند، و در آرامش است و از حرکت و کوشش  نوع دوم، توکلی که در آن قلب شخص. است و به عمل خود اتکا ندارد

وی دربارة  (11: 4911جامی،). آیدچنین شخصی به لطف خداوند عزیز است و این نوع توکل از جمله صفات ابدال به شمار می. فارغ

در جایی که سخن گفتن آدمی را به عجب آورد باید سکوت کرد و آنگاه که سکوت مایۀ : نیز بر آن بود کهسکوت و سخن گفتن 

  (112: 4969ذهبی،) .اعجاب نفس شود، باید سخن گفت
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 به عقیدة او در میان دوستی دنیا و گرایش به مرگ رابطۀ معکوس، و میان زهد. دانستترین مقامات سلوک میبشر مقام رضا را باال

دانست که قلبش برای حضور خداوند از کدورت پاک شده بشر صوفی را کسی می. در دنیا و دوستی مرگ رابطۀ مستقیم وجود دارد

 . باشد

 مرگ بشر حافی

اند که در باب حَرب مدفون گشت، اما برخی نیز وفات او را در شوشتر و بشر بنابر اظهار بیشتر مآخذ در بغداد وفات یافت و گفته

ها طول نقل است اجتماع مردم در تشییع جنازة او چنان بود که ساعت (912: 4332ابن سعد، ). انداه عامۀ مردم است گفتهزیارتگ

 . اش به گورستان برسدکشید تا جنازه

تفصیل  در باب مرگ بشر، به االولیآء تذکرة عطار نیشابوری در. کرد  رحلت  سالگی 76 در   226بشر در بغداد در روز عاشورا، سنۀ

 :سخن گفته

 داری؟ مگر زندگانی را دوست می: گفنتند. چون وقت مرگش درآمد در اضطرابی عظیم بود و در حالتی عجب»

 . . ولیکن به حضرت پادشاه پادشاهان شدن صعب است !نی: گفت

اهنی به عاریت بستد و پیراهن بدو داد و پیر. تنگی روزگار شکایت کردض موت بودی و یکی درآمد و از دستنقل است که در مر

 . بدان پیرهن به دار آخرت خرامید

یك شب  _برهنه رفتیحرمت او را که پای _راه  نقل است که تا بشر زنده بود هرگز در بغداد هیچ ستور روث نینداخته بود، در

 . . که بشر حافی نماند: فریاد برآورد. ستور را دید که در راه روث افگند. مردی ستوری داشت

 به چه دانستی؟: گفتند. تند، چنان بودنگرس

 . نمانده است این برخالف عادت دیدم، دانستم که بشر. بدانکه تا او زنده بود در جمله راه بغداد روث ستوری دیده نبود: گفت

 خدای با تو چه کرد؟: گفتند. بعد از مرگ او را به خواب دیدند

 ندانستی که کرم صفت من است؟ .«م صفتیرَالکَ نَّاِ متَلِاما عَ»ی؟ ترسید ینمن چرا چند در دنیا از: گفت. با من عتاب کرد: گفت

 حق با تو چه کرد؟: دیگری به خواب دید پرسید که

بخور ای آنکه از برای ما نخوردی و بیاشام ای آنکه از . مرا آمرزید و فرمود کل یا من لم یاکل و اشرب یا من لم یشرب الجلی: و گفت

 . برای ما نیاشامیدی

 خدای با تو چه کرد؟: و گفت. دیگری به خوابش دید

تا بودی اگر مرا در آتش سجده کردی، شکر آن ! مرا بیامرزید و یك نیمه از بهشت مرا مباح گردانید، و مرا گفت یا بشر: گفت

 . نگزاردی که تو را در دل بندگان خود جای دادم

 خدای با تو چه کرد؟: گفت. دیگری به خوابش دید

، عطار نیشابوری) .«ترهیچ نبود در روی زمین از تو دوستداشتند  میآن ساعتی که تو را جان بر! ی بشرفرمان آمد که مرحبا ا: گفت

4966  :33_ 31) 

 :نتیجه

کرده و در کمال بی توجهی به اند بشر حافی همانند غالب صوفیان قرن دوم با زهد و ورع زندگی میبنابر آنچه همۀ مراجع ذکر کرده

بشر حافی پس از توبۀ خود به یکی از بزرگترین عارفان و علمای حدیث زمان خود . نموده استتاع دنیا، طریق حق را طی میم

گفته نماند که وی در مقام توبه و بازگرداندن مسیر زندگی به طریق حق، جزو نا. تبدیل شد و تا پایان عمر بر همین طریق باقی ماند

ترین منابع موجود، یعنی ابن سعد و ابن قتیبه، قطعا وجود داشته ولی لۀ توبه بشر نیز بنابر قدیمیسئم. پیشروان و متقدمین بود

رسد و این توبه و بازگشت مربوط به قضیۀ نقل حدیث و سپس کنار گذاشتن آن پیشینۀ دزدی و میخوارگی او ساختگی به نظر می

ده و صوفیان به افراد شناخته نشینی خارج ش، تصوف از عزلت و گوشهومپس از بشر حافی یعنی از اوایل قرن س. شودتوسط بشر می

تصوف در قرن سوم هجری در حقیقت به کمال رسید و بزرگان این قصه بیشتر روی به مردم آوردند و از . تری تبدیل شدندشده

 . ای دست کشیدندهای افراطی جان و تن، و فقر و تهیدستی و ترک دنیا، تا اندازهریاضت

 :بعمنا
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 . دار صادر: بیروت، الکبریالطبقات (4332). ابن سعد، محمد

 . المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره (4361). ابن قتیبه، عبداهلل

 . چاپ احسان عباس: االعیان، بیروتوفیات (4333). ابن خلکان

 . انتشار مصحح: الفهرست، به اهتمام رضا تجدد؛ تهران (4931). ابن الندیم

 . صد میدان از امالی، تصحیح عبدالحسن حبیبی، چاپ کابل (4914). ، خواجه عبداهللانصاری

 . اطالعات: االنس، تصحیح دکتر محمود عابدی، تهراننفحات (4911). جامی، عبدالرحمن

 . المحجوب، به تصحیح و مقدمه دکتر محمود عابدی، سروشکشف (4931). بن عثمانجالبی هجویری، علی

 . النبالء، به تصحیح شعیب ارنووط، نشر مرکز اطالعات و مدارک اسالمیسیر اعالم (4969). بن احمداذهبی، محمد

 . العباد، چاپ امین ریاحیمرصاد (4921). الدین عبداهللرازی، نجم

 . سمت: ای بر عرفان و تصوف، تهرانمقدمه (4912). الدینسجادی، سید ضیاء

 . نگ مصلحات عرفا، چاپ اول، انتشارات کتابفروشی بوذرجمهری، مصطفویفره (4993). سجادی، سید ضیاء الدین

 . اللمع فی التصوف، به کوشش نیکلسون، لیدن (4341). سراج، عبداهلل

 . الصوفیه، به کوشش پدرسن، لیدنطبقات (4361). سلمی، محمد

 . نگیالمعارف، به تصحیح قاسم انصاری، علمی فرهعوارف (4926). الدینسهروردی، شهاب

 . آداب المریدین، ترجمه عمر بن محمد شیرکان، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران (4969). سهروردی، عبدالقاهر

 . نشر آگاه: تازیانه های سلوک، تهران (4931). شفیعی کدکنی، محمدرضا

 . االولیا، به کوشش دکتر محمد استعالمی، زوارتذکره (4966). الدینعطار نیشابوری، فرید

 . نامه، تصحیح و مقدمه از هلموت رتیر، طوسالهی (4933). الدینطار نیشابوری، فریدع

 . الطیر، تصحیح و شرح دکتر کاظم دزفولیان، طالیهمنطق (4924). الدینعطار نیشابوری، فرید

  .(ع)البیت االدب، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهلریحانه (4916). عالمه حلی، حسن

 . موسسه عاشورا: الکرامه فی معرفه االمامه، مشهدمنهاج (4913). سنعالمه حلی، ح

 . الزمان فروزانفر، علمی فرهنگیترجمه رساله قشیریه، تصحیح بدیع (4964). بن هوازنقشیری، عبدالکریم

 . الحقایق، چاپ محمد جعفر محجوب، تهرانطرائق (4942). معصوم علیشاه، محمد معصوم

 . القلوب، قاهرهقوت (4364) .مکی، محمد ابو طالب
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 پور های شعر آیینی در قیصر امینجلوه 
 نیامریم رامین

 دانشگاه گنبد کاووس استادیار

 بهمن نشاطی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

ستایش و . گیردبرمی را در. . .  شعر آیینی، نوعی شعر مذهبی است که موضوعات توحیدی، نبوی، علوی، والیی و عاشورایی و

-توصیف خداوند و رسول اکرم و ائمه اطهار در خالل اشعار شاعران از دیرباز تاکنون رایج بوده و با روی کار آمدن دولت صفویه و به

پور یکی از شاعران برجسته و مطرح پس از انقالب اسالمی قیصر امین. ویژه پس از انقالب اسالمی، رنگ و شدت بیشتری یافته است

از میان مضامین و . های اشعارش را به مضامین آیینی اختصاص داده استمایه است که همگام با شور و شوق انقالبی، بخشی از درون

پور عصر سه موضوع غالب اشعار آیینی امینعاشورا، ستایش و توصیف حضرت علی و ولیۀ های گوناگون شعر آیینی، واقعچهره

شاعر و برآمده از دهد که رویکرد وی به مضامین آیینی نیز دستخوش نگاه پور نشان مییصر امینهای شعری قمطالعۀ دوره. هستند

رویم رویکرد شاعر حتی طوری که هرچه از آغاز به پایان شاعری وی میاند؛ بهتحول نگرشی او در دیدن قضایا از برون و درون بوده

گرفتن یا برانگیختن و تشویق مخاطب در جنگ و گزارش ماجرا، درس اًهای مذهبی، به جای آنکه صرفبه وقایع مذهبی و شخصیت

ای از روح حماسی و عارفانه است که مفهوم عشق در آنها به اجتماعی باشد، آمیزه _جهاد و دفاع مقدس و ترسیم الگوهای دینی

 . شودنقطۀ کانونی بدل می

  (عج)امام زمان پور، عاشورا، موال علی،شعر آیینی، قیصر امین: هاکلیدواژه

 مقدمه

کمابیش  _نظر از سبك و دوره شعریصرف _در دفتر شعری هر شاعری. ای به درازای شعر فارسی داردشعر آیینی تاریخچه

ها را به دلیل عمومیت در شعر ا و مناجاتهاگر توحیدیه. شودشعرهایی در ستایش خداوند، بزرگان مذهبی و مضامین دینی دیده می

از قلمرو شعر آیینی خارج کنیم و صرفا به مضامین عاشورایی و مدایح و مراثی پیامبران و امامان بپردازیم، باید گفت  بیشتر شاعران

پس از انقالب شعر آیینی هم روند رو به رشدی داشته و . شدبه مضامین عاشورایی محدود می که شعر آیینی پیش از انقالب عمدتاً

ای که دسته: توان تقسیم کردشاعران آیینی پس از انقالب را به دو دسته می. یافته است هم تنوع بیشتری در موضوع و مضمون

 چایچیان، على اهلل حبیب سازگار، غالمرضا انسانى، على مجاهدى، محمدعلى شوند همچونبه عنوان شاعر آیینی شناخته می صرفاً

 گاهى اشعارشان، خالل لطیفیان و شاعرانی که در اکبر على و برقعى حمیدرضا، رضاجعفرى حسینى، سیدحسن گرمارودى، موسوى

 2.قزوه علیرضا نظرى، فاضل ولیئى، قربان پور، قیصرامین منزوى، حسین ثالث، اخوان اند، مانند مهدىپرداخته نیز آیینى مضامین به

های ناگهان، گلهای اب، آیینهی آفتهای تنفس صبح، در کوچهپور از شاعران مشهور پس از انقالب است که با مجموعهقیصر امین

ی اشعار وی برگرفته از درونمایه. آفتابگردان، دستور زبان عشق جایگاه خود را به عنوان شاعری متعهد با ذوق لطیف معرفی کرد

ی او در ابتدا همچون بسیاری از شاعران پس از انقالب که دغدغه. فضای اجتماعی و حال و هوای زمان سرایش شعرهایش است

در . آوردها و دفاع مقدس را دارد، با وجهی تجویزی و کمابیش توصیفی مضامین مرسوم همان سالها را به شعر میداری از ارزشپاس

ی شعرش مایههای آیینی را دستمضامین عاشورایی و چهره، و ترسیم الگوهای مذهبی پور برای بیداری جامعهاین سالها، امین

عارفانه  _ای عاشقانه، غالبا بیرونی و گزارشگرانه است ولی به تدریج و آرام آرام با درکی عمیق به فلسفهنگاه او در این شعرها. کندمی

های بزرگی  کند؛ موضوع بعضی از این اشعار شخصیت را تصویر می 61فضای دهه  "تنفس صبح"امین پور در . رسداز شعر آیینی می

ایثار و  "در کوچه آفتاب"مایه و مضمون اصلی درون. و خانواده شهدا هستندامام خمینی، دکتر شریعتی، مرحوم طالقانی : چون

                                                           
2
،  3پژوهی، سال دوم، شانقالب، فصلنامه امامت از پس آیینى شعر هاىجریان به نگاهى: بینی می که هاگریه غزل این(  4934) رک مرادی، کبری   

 . 431_433صص
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، تغییر نگاه شاعری احساساتی و انقالبی "دستور زبان عشق"و  "ها همه آفتابگردانندگل"، "های ناگهانآیینه". است. . .  شهادت و

 . دهد را به یك شاعر متفکر و عمیق نشان می

به شعرهای آیینی امین پور، مروری به شعر آیینی پیش و پس از انقالب داشته است؛ آنگاه شعرهای این نوشتار پیش از پرداختن 

 . اش بررسی کرده استگانه شاعریی سهآیینی امین پور را با توجه به دوره

 شعر آیینی در گذر تاریخ

 "ظلمنا نفسنا"کرد که ه خداوند نجوا و تضرع میاز همان زمان که آدم در زمین تنها ماند و در تنهایی خود بارها و بارها به رو ب

در تورات شاعر دهان یهوه خوانده شده است و در انجیل آمده است که در ابتدا کلمه بود . شاید به نوعی شعر آیینی شکل گرفته بود

اقراء باسم ربك الذی : و اولین وحی بر حضرت رسول با امر به خواندن شروع شده است( 14 :4926کافی، ). و کلمه نزد خدا بود

  (36/4قرآن کریم،) خلق

 ای از اشعار سفارشی، نوعی تفکر خاص و یا حکومتی خاص است یا این شعر برخاسته از ذوق و شوق و حالآیا شعر آیینی مجموعه

متعالی، همچنان که  سعی در سرودن آن دارد؟ در باور انسان و تعالی مرتبه برای رسیدن به واالییدرونی است که انسان واال و بلند

های هنر و ادب از همین سرشت گمان تمام گونهفطرت آدمی است، پیوند با ادبیات و شعر و بی پذیری نمایهباوری و شریعتدین

: 4926کافی،). گیردمیپیوندند، ادبیات آیینی شکل ی ضمیر آدمی به یکدیگر میجا که این دو نمایهخیزد و در آنگونه برمیخدای

شود انسان به های شناخت و معرفت آدمی و خداوند است و آنچه که موجب میادبیات آیینی محملی برای بیان رازمایهپس  (14

مداری و زالل بودن، به اخالقیات، ادب، باورها معنای عامش مسیر تعالی و تکاملی خود را طی کند، کالمی است که در عین حقیقت

آدمی  اندیشه شعر آیینی را به اندازه بسیاری دامنه، همین دلیلبه  (12همان،). عهد استی انسانی نیز متهای جامعهو ارزش

های مناقبی و ماتمی محدود کنند به دانند و به رغم کسانی که سعی دارند شعر آیینی را از لحاظ موضوعی به به  مقولهگسترده می

توان با تعالیم اسالمی و باورهای دینی دارند می، اخالقی و حکمی خاطر ارتباط تنگاتنگی که موضوعات توحیدی، نیایشی، عرفانی

از همین . خاصی را در شعر پارسی در نظر گرفت یك از این عناوین ارزشی حوزه آنها را در قلمرو شعر آیینی مطالعه کرد و برای هر

اما بسیاری از آثار آیینی نیز  (32: 4913مجاهدی،) .روست که قدمت شعر آیینی را باید با شعر مکتوب فارسی یکسان دانست

صورت است و کار هنر  بورکهارت هنر اساساً شوند و دلیلش را باید در خود شاعر و شعر او جستجو کرد که به گفتهماندگار نمی

ورت یا ی تجلی نیز صالزمه. بازخوانی و تحقق آنهاستها و دینی متجلی ساختن زیبایی و حقایق الهی و در نتیجه یادآوری آن

  (42: 4922زواریان،). تجسم است؛ بنابراین، صورت یا ظاهر یا محسوس محمل حقایق و زیبایی است

ای باشد و به قول موالنا دیگر کلمه "از جنس بلور"هایش همه راند، برسد تا واژهپس شاعر باید به درک عمیقی از آنچه بر زبان می

د و قابل مایه و محتوایی واال برخوردارنهای صوری صورت یك شعر از درونکه واژهاین صورت است در . برای بیان آن نتوان یافت

حانی نشأت برای آن که بتوان هنری را مقدس نامید کافی نیست که موضوع هنر از حقیقتی رو :گویدبورکهات می. تقدس است

توجه به اصول و دلدادگی به آن رمز  (43مان،ه). زبان صوری آن هنر نیز به وجود همان منبع گواهی دهدگرفته باشد بلکه باید 

ماندگاری بخش اعظمی از اشعار آیینی است؛ بقا و ابدیت یك اثر هنری وابسته به این است که آن چه که موضوع آن هنر است، 

در واقع  (191: 4921جعفری،). چیست؟ بقا و جاودانگی یك اثر هنری بسته به این است که به کدام اصل ثابت بشر تکیه کرده است

 :باشدهنر چون ابزاری برای دین است و به دو معنا می

 برای بیان و جلوه بخشیدن به حقایق الهی _4

 . برای یاری نمودن انسان در بازیافتن و نیز تحقق بخشیدن به این حقایق، یعنی آن چه جوهر دین است _2

: 4922زواریان،). های الهی استر نیز تجسم بخشیدن به نشانهمتجلی است، کار هن( آثار و انفس) اگر آیات خداوند در ما و هستی

 :های گوناگون از آن بهره برده استدینی اسالمی متأثر از قرآن و حدیث است و در جنبههنر  (41

 در قلمرو اندیشه _4

 هاها و ترکیبآرایی و واژهدر قلمرو فنون سخن _2

 هاصور خیال و تمثیل در حوزه _9

 ی قواعد بیانیهادر حوزه _1



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

42 
 

 (31_93: 4916ایزدپناه،) وزن و قافیه در حوزه _3

برخی محققان اما . ای استبسیار گسترده توان تعریفی جامع و مانع از ادبیات آیینی ارائه کرد، زیرا حوزهبا توجه به آنچه آمد، نمی

برخی شع آیینی را به کار بردن . بررسی باشد کردند تعریفی از آن به دست دهند تا ادبیات آیینی در چارچوب مشخصی قابلسعی 

شعری است که به نوعی  و یا شعر آیینی غالباً( 36: 4921همتی،). کنندتعریف میها و نمادهای دینی در آثار هنری مفاهیم، اسطوره

. یین معارف دین باشدتواند ستایش یکی از بزرگان دین، فرایض و مناسك دینی و یا شرح و تبموضوع مذهبی دارد و این موضوع می

ها، شگردهای هنری و آیینی از نظر ساختار لفظی و نمای بیرونی و به کار گرفتن انواع سبكشعر  (24: 4922محدثی خراسانی،)

های قرآن های لفظی و معنوی، هیچ فرقی با سایر انواع شعرهای رایج در ادبیات فارسی ندارد؛ شعر آیینی متأتر است از آموزههیراآ

. الفصاحه، صحیفه سجادیه و ادعیهالبالغه، نهجتاریخ اسالم و پیشوایان دینی، منابع متقن روایی، کلمات قصار معصومین، نهج ،کریم

 های زیر تقسیمشعر آیینی را به شاخهتوانیم با سه قلمرو مشخص و قابل تعریف رو به رو هستیم و میپس  (9: 4923مجاهدی،)

  :کنیم

 نیایشیتوحیدی، ماورایی،  _4

 (نبوی، علوی، فاطمی، عاشورایی و مهدوی) والیی _2

 اخالقی، عرفانی _9

 شعر آیینی در ادبیات کالسیک

سرایی؛ اما با نفوذ اسالم شعر فارسی در آغاز پیدایش با مفاهیم دینی آشنا نبود و بیشتر مدح و ستایش پادشاهان بود و تغزل و مرثیه

کسایی مروزی را اولین شاعری . های قرآنی، شعر آیینی در ایران ظهور کردی با آموزهدر نسوج جامعه و آشنایی فرهنگ ایران

 (:213: 4926موسوی گرمارودی،). های شعر آیینی را نشان داده استدانند که در آثار خود، بارقهمی

 مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر       بستود و ثنا کرد و بدو داد و همه کار

 (22: 4919کسایی،). جز شیر خداوند جهان حیدر کرارد حال و که بودست و که باشآن کیست بدین

 . داندر قرن پنجم، فردوسی و به ویژه ناصرخسرو، در ستایش پیامبر و اهل بیت شعر سروده

  :ظهیر فاریابی نیز شعرهایی در اشاره به واقعه کربال و توصیف ماجرا سروده است

 خاک من دارد شرف مانند خاک کربال        میخته استبس که چشم غم سرشکم  بابال آ

 (421تا، ظهیر فاریابی، بی)

سنایی در قرن ششم، قصیده را از مدح پادشاهان به موضوعات حکمی و اخالقی کشاند و خاقانی در آثار خود پیرامون حضرت پیامبر 

انی، ابن یمین و سلمان ساوجی در ستایش پیامبر و کرم والنا، سعدی، سیف فرغانی، خواجوینظامی، م. هایی زیبا داردسروده

با این حال، در قرن دهم با روی کار آمدن دولت صفوی، گرایش به شعر آینی، . هایی دارندحضرت علی، ائمه و حضرت زهرا سروده

کربال سروده  واقعهبند معروفی که در ترین شاعر این عصر محتشم است با ترکیبشاخص. مدح و منقبت بزرگان دینی افزایش یافت

 :است

 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است            باز این چه شورش است که در خلق عالم است

 نفخ صور خاسته تا عرش اعظم استبی           زمین  کز  است عظیم   چه رستخیز این   باز

 (34: 4921محتشم کاشانی، )

االسرار عمان اند، گنجینهی تأثیرگذاری سرودهی کربال مرثیهشیرازی که هریك در واقعهافزون بر جندقی، وحشی بافقی، قاآنی 

ی کربال این اثر را متمایز آید که نگاه عرفانی به واقعهی آثار دینی به شمار میهای ماندگاری است که در زمرهسامانی از کتاب

نقل از ). الشعرای صبوری از دیگر شاعران آیینی این عصر هستندبیدل دهلوی، صباحی بیدگلی، نیّر تبریزی و ملك. ساخته است

  (29_21: 4922محدثی خراسانی، 

 شعر آیینی در ادبیات معاصر
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گیرند، شاعران آیینی به کنند یا از آن بهره میل دینی و قرآنی اشاره میئبیشتر شاعران ادب پارسی، مستقیم و غیر مستقیم به مسا

شود که آشکارا در اکثر آثارشان طلبد؛ از این رو به معرفی شاعرانی بسنده میآنها مجالی دیگر می ن به همهروند که پرداختشمار می

 . ی مذهبی داردهای شعری آنان درونمایهاند و بیشتر موضوعهای دینی بهره گرفتهاز اسطوره

های نزدیك به پیروزی نبود است، مگر در سالهای پیش از انقالب اسالمی آن قدرها مذهبی جریان پیشرو شعر فارسی در سال

پیش از انقالب، طاهره صفارزاده، موسوی گرمارودی، شفیعی کدکنی،  (91: 4931کاظمی،). شمارانقالب و در آثار گروهی انگشت

پس از  (11: 4911شمس لنگرودی، ). اندجاندهکه در شعر نو مفاهیم مذهبی را گن نعمت میرزاده از نخستین شاعرانی هستند

انقالب اسالمی  توان گفت تواناترین شاعران آیینی در دورهمی. ای برخوردار شدهای ژرف و تازهانقالب اسالمی، شعر آیینی از اندیشه

های حضرت رسول و حضرت شاعران انقالب تحت تأثیر انقالب و وقایع عاشورا و جنگ از آنجا که همه (91: 4931کاظمی،). بودند

که بیشتر شعرای معاصر، شعرآیینی را مختص مدایح و همچنان. نها را زیر همین موضوع قرار دادتوان اشعار آاند، میهعلی قرار گرفت

در هر حال، شعر آیینی پس از انقالب، روند . کنندها را از قلمروی آن خارج میها و مناجاتدانند و توحیدیهمراث خاندان وحی می

از "بعد . های امامان معصوم نیز به کار رفته استضامین عاشورایی، مضامین مربوط به دیگر چهرهرو به رشدی داشته و در کنار م

از سید علی موسوی  "عبور"زاده و از نعمت میرزا "سحوری"منتشر شد، 4911شفیعی کدکنی که در بهار  سروده "زبان برگ

علی  (13: 4921زواریان، ). اندبوده 4913ایش شعرنو تا سال های مذهبی شعر نو قابل اعتنا از آغاز پیدگرمارودی نخستین مجموعه

معلم دامغانی، قادر طهماسبی، علیرضا قزوه، سیدحسن حسینی، سلمان هراتی، حسن اسرافیلی، محمدرضا آقاسی، احد ده بزرگی، 

ستند که شعرهای ماندگاری در پور از معاصرانی هپور، نصراله مردانی و قیصر امینشیرینعلی گلمرادی، احمد عزیزی، عباس براتی

  (23: 4922محدثی خراسانی،). ادبیات دینی به جا گذاشتند

 علیرضا قزوه

 :بند عاشورایی با کاروان نیزهبند سوم از ترکیب

 با تشنگان بگوید از آن ماجرا فرات/  فرصت دهید گریه کند بیصدا فرات

 (21  :4926قزوه،)                بال فراتباور مکن که بگذرد از کر/  گرم فرات بگذرد از خاک کربال

 سیدحسن حسینی

  (91: 4914حسینی،). . .  های جهاد محکمچون آیه/  با جبل نور/  اتو پیمان برادری/  ها بودنامت زبانزد آسمان/  ماه به گونه

 پور و شعر آیینیقیصر امین

مایه رو صعودی است و چه در قالب و ساختار و چه در محتوا و درونکند، اش طی میمسیری که قیصر از آغاز تا پایان حیات شعری

پور همچون دیگر مضامین شعری وی، با شور و شعف انقالبی و گاه شعاری و ژورنالیستی شعرهای آیینی قیصر امین. به کمال دارد

اوی صرف وقایع پیرامونش است به اگر در ابتدا ر. رودشود و به سمت خودآگاهی و شناخت مرزهای حقیقی شعر پیش میآغاز می

توان سیر تحول محتوا و شود؛ بر همین اساس و با توجه به آثارش میتدریج به شاعری درونگرا و عمیق و تأثیرگذار بدل می

 :ی اشعار وی به سه دوره تقسیم کردمایهدرون

 . با عنوان تنفس صبح چاپ شدآفتاب که هر دو در در یك مجموعه  با شعر تنفس صبح و در کوچه: آغازین دوره -4

 های ناگهانآیینه: میانی دوره -2

 ها همه آفتابگردانند و دستور زبان عشقگل: پایانی دوره -9

 ی آغازیندوره

های شعر انقالب و زمانی موجب شده که بسیاری از ویژگیاین دوره با انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی همزمان شده است و این هم

های تند ایدوئولوژیك و محصول برخورد او با تکانه دارای صبغۀ شعرهای این دوره تماماً». پور نیز دیده شودامینجنگ در آثار قیصر 

ر این دوره امحتوای اشع (4: 4923 روزبه،) .«انقالب و جنگ و رخدادهای سیاسی اجنماعی است و کمتر نشانی از فردیت هنری دارد

مقاومت در جبهه و  های نبرد و ایجاد روحیۀگ و انعکاس اوضاع و احوال خاص جبههمحصول نگاهی است که شعر را در خدمت جن

گیری شاعر از واقعه عاشورا و تطبیق با وقایع زمان او عمق چندانی بهره (422: 4921 محمدی خیرآبادی،). خواهدپشت جبهه می
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جویی خیر و شر و عدالت و راوی کشاکش و ستیزه گراست کهو قطعیت اندیشدر مجموع باید گفت قیصر در این دوره جزم. ندارد

 . شناسدنشهر میامآرمانگرا که فقط یك راه به آرعدالتی است؛ شاعری بی

 میانی دورة

نگر و رزدگی رها شود و از یك شاعر جزئیگرایی و شعایابد و سعی دارد از برونپور من شاعرانه خود را میدر این دوره قیصر امین

محتوا و . شودالبته این دگردیسی و دگرگونی به تدریج در شعر او نمایان می. گرا بدل شودنگر و انسانعری کلیگرا به شابرون

. کم آن را هنرمندانه بیان کرده استهای ناگهان دیگر لحن خطابی و آمرانه را چندان ندارد یا دستمجموعه شعر آیینه مایهدرون

کم یك شخصیت که در این دفتر کم (31: 4924پویان،). به حدیث نفس و شکوه داده استبیان حماسی در این دفتر جای خود را 

ی قبل خبری از آن نبود در این دوره، اگرچه من که در دوره. کندشود، ظهور میپور میمحوری شعر امینی بعد شخصیتدر دوره

 . کندی پایانی فراهم میرنگ، ولی زمینه را برای ظهور کامل در دورهکم

 پایانیدوره

 او پس از دوره. کندها همه آفتابگردانند و دستور زبان عشق تجلی میهای گلپور در این دوره با کتاباوج شکوفایی قیصر امین

اندیشی و خودآگاهی اجتماعی رسیده است و به جای حکم دادن به طرح سواالت به ثبات فکری و خود( های ناگهانآیینه) گذار

ساز پیکارجوی و گیرد، آن مرد حماسهدر این دوره، احساس یأس و شك و غربت او را برمی». پردازدی فلسفی میذهنی و تا حد

 مایهمحتوا و درون (41: 4921فتوحی،) .«گذاردهای راسخ به ناخواه به عصر شك و احتمال و عدم قطعیت قدم میصاحب عقیده

او دیگر شاعری منفعل نیست که تحت تأثیر وقایع اطراف به روایت یا . شودیبسیاری از اشعار این دوره از درون شاعر جاری م

. دهداطرافش را تحت تأثیر قرار می جوشد و جامعهبلکه شاعری فعال و فاعل است که شعر از درون او می. تصویرسازی بپردازد

  (91: 4924پویان،)

 

 
 

 پوراشعار آیینی قیصر امین

 های خود دربارهاو در مجموعه. دهد که شاعر آیینی است و در این راه نیز موفق بوده استنشان میقیصر با کتاب ظهر روز دهم 

اگر موضوع توحید و . ای داردالسالم و دیگر بزرگان دین اشعار قابل توجهعاشورا و عظمت شهدای کربال، امام زمان، علی علیه واقعه

ی، موضوعات خاص آیینی ندانیم، حضرت عل یینی کمابیش وجود دارد، در زمرهکه در همه اشعار آیینی و غیر آ 9توصیف خداوند

 . ها بیشتر استپور از دیگر موضوعمد آنها در شعر آیینی امینهستند که بسآ عاشورا و امام زمان سه موضوعی

 (ع)موال علی

                                                           
9
کنند و برخی دیگر بر این باورند که ستایش خداوند موضوعی است ایش و مناجات خداوند را در زیر شاخه شعر نیایشی شعر آیینی قلمداد میبرخی، ست _ 

ین نوشتار از ا.  توان به آن رنگ خاص داد و شعر آیینی به شمار آورداند؛ از این رو نمیکه  بیشتر شاعران از آغاز شعر فارسی دری تا امروز به آن پرداخته

 . دیدگاه دوم تبعیت کرده است

دورههايشعري
 قيصرامينپور

 دوره ي پاياني

 دستورزبانعشق
گلهاهمه
 آفتابگردانند

 دوره ي مياني

 آيينههايناگهان

 دوره ي آغازين

 تنفسصبح دركوچهيآفتاب
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مولوی در مثنوی و غزلیات . وده استستایش حضرت علی نه تنها در میان شاعران شیعه که در شاعران اهل تسنن نیز مرسوم ب

 : خدا یاد کرده است شمس از او به عنوان شیر

 (219: 4934مولوی، )شیر خدا و رستم دستانم آرزوست      از همرهان سست عناصر دلم گرفت 

گار کنند و از او نمونه زینت بخشند و با زبان شعر فضایل اخالقی او را ماند( ع)های خود را به مناقب علیاند سرودهشاعران کوشیده

امام علی  دو رباعی درباره "تنفس صبح "او در. هایی داردسروده( ع) علی پور نیز دربارهامین. و سرمشقی متعالی به دست دهند

 :دارد

 در وقت عروج، مرکبش بود نماز          ایمان و امان و مذهبش بود نماز

 بوسه میان دو لبش بود نمازچون           آن کار رسید هنگام که هنگامه

***** 

 مهتاب گرفت، شهر در ماتم شد          امشب سر مهربان نخلی خم شد

 همبازی کودک یتیمی غم شد          ای شیون کرددور، بیوه در خانه

 (33: 4962پور،امین)

او با زبان توصیف و تشبیه، اندوه . ت داردل برای آن حضرنیز شعری در قالب غز( دوم شعری دوره) های ناگهانپور در آیینهامین

 :به تصویر کشیده است( ع) خود را از فراق علی

 روددریای درد کیست که تا چاه می          روداین جذر و مد چیست که تا ماه می

 رودآسیمه سر نسیم سحرگاه می          ست که اینچنینآبستن عزای عظیمی

  (414: 4912پور،امین)

 عاشورا

بزرگ در شعر شاعران، از کسایی تاکنون در  هایی از این حادثهقیام امام حسین و اتفاق بزرگی به نام عاشورا سبب شده که جلوه

آمده ( ع) در کالم امام صادق. مضاعفی برای سرودن شده است های مذهبی نیز دراین باره انگیزهسفارش» البته. شعر تصویر شود

شعری با قصد گریستن و گریاندن نگفته باشد؛ جز آنکه خداوند به بهشت رهنمونش کند و ( ع)حسین هکسی نیست که دربار: است

مایی و  رثای حسین بگو که تو یار ستاینده! دعبل: همچنین از امام رضا نقل شده که خطاب به دعبل فرمود. گناهانش را ببخشاید

  (91 :4926کافی،) .«!تا جان در بدن داری از این کوتاهی مکن

عصر خود از فرهنگ عاشورایی بهره جسته، و در شعر ظهر روز دهم به گسترش و ترویج مفهوم و فرهنگ پور چون شاعران همامین

پیمانی با امام حسین که دچار شعارزدگی شود، مخاطب خود را به پندگرفتن و هموی در این کار بدون این. عاشورا کمك کرده است

 :داندکند و سوگواریِ صرف را کافی نمیگشود، دعوت میو راه که برای پیروانش 

 (23: 4962پور،امین) تر نکردیملبیك گفتن را لبی          دل در تب لبیك تاول زد ولی ما

 :نامد که در اوج عطش، شوق لقای یار داشتنداو در کسوت استعاره، امام حسین و یارانش را از نسل نور می

 رفتند و به کوی دوست آرمیدند          یدندخود را چو ز نسل نور نام

 (63همان،) آن حادثه را به شوق آشامیدند            عطش ن که در اوج سیراب شدند زآ

کند تا رهروان راه کربال را به تحمل و صبوری صبوری و آزادگی به عنوان نمادی از استقامت یاد می ، اسوه(س)پور از زینب امین 

 :دعوت کند

ای شاید توان مجسمه/  از نام او نشانه بگیرید/  صبر وز سوره سوره/  ایمان از آیه آیه/  زان یار سربلند بپرسید/  پایداری او را وهاز اس

 (46همان،) از جنس استقامت خالص/ ساخت

ز محتشم، صرفا ستمی را او قصد ندارد چون شاعران پیش ا. پور دانستتوان عناصر اصلی شعر عاشورایی امینعشق و حماسه را می

کند از منظر عشق و کشد بلکه همانند عمان سامانی و شاعران بعد از او تالش میکه بر امام حسین و اهل بیت او رفته به تصویر نمی

ان های صبر و استقامت و مردانگی، الگویی برای مخاطب و نیز تشویق رزمندگعرفان به واقعه بنگرد و از فرهنگ عاشورایی و مؤلفه

در . اندازدای را به گردن عشق میداند و با ایهام هر فتنهترین عامل قیام امام حسین میپور، عشق را مهمامین. دفاع مقدس برسازد
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سروسامانی برآمده از آن ترسیم شده شعر امین پور عظمت شهدای عاشورا و حرکت هدفمند آن، گاه از منظر عشق عارفانه و بی

 :است

 چو دریا را به روی نیزه بینند          نشیند   در خون ها سزد گر چشم

 به روی نیزه سرگردانی عشق          عشق   سامانی و   سربی   شگفتا 

 ها زیر سر اوستتمام فتنه          هیاهوست ز دست عشق در عالم

  (463: 4912پور،امین)

هایی چون خوشا، عشق، ما اثری از ضجه و ناله در آن نیست بلکه با واژهای برای امام است اپور گرچه مرثیهامین "نامهنی"مثنوی 

آفرینان کربال را در شود، شور و شوق حماسهاین که شعر با خوشا آغاز می. دلنشین، گل سرمست، فضایی عاشقانه ایجاد کرده است

 :آوردباکی در برابر مرگ به یاد میشهادت و بی

 به آبی، آتش دل را نشاندن          خوشا از دل نم اشکی فشاندن

 (462همان،) ی فریاد کردنزبان را زخمه           یاد کردن بازان عشق زان  خوشا          

، ایهام لطیفی ساخته است و همچون براعت (در مفهوم آغازِ دوباره) "از سربگیرد"و  "از سر سرودن"ی هااو در همین شعر با ترکیب

 :کندامام حسین اشاره میاستهاللی به سرباختن 

 (462همان،) دیگر سرودن اینامهخوشا نی              سر سرودناز خوشا خوشا از نی 

گویی و صراحت در شعر که معانی متعدد و استعاری را بر آن مترتب کرده، در پی آن است که از برهنه "نی" پور با انتخاب واژهامین

 :پذیر شوده شعر تأویلو این امر موجب شده کخودداری کند 

 نوای نی دوای هر دل تنگ

 شفای خواب گل بیماری سنگ

 زبانیبه روی نیزه و شیرین

 (همان) عجب نبود ز نی شکرفشانی

 :داندمستقیم، نام امام حسین را شرح اسم اعظم خداوند می او گاهی بدون اشاره

  (23همان،) ا هزار نام خدا زیباستزیر/  شرح هزار نام بزرگ خداست/  زیرا که نام کوچك تو. . . 

 :ادای نام حسین، تصویری زیبا ساخته است پور در همین شعر، از نحوهامین

  (22همان،) لبخند در تلفظ نامت، ضرورتی است

ی واقع شود، توجه مخاطب را به دغدغۀمیقیصر در شعری با عنوان کودکان کربال با طرح پرسشی ناگهانی که با راستی آیا آغاز 

 :کندبسته شدن آب بر عاشوراییان و تشنگی کودکان کربال نقد می ند و زیرکانه نگرش عامه را دربارةکعاشوراییان جلب می

  (24: 4921پور،امین) مشق بابا آب بود؟/  !آب! دائما تکرار مشق آب/  تکلیفشان تنها/  کودکان کربال/  راستی آیا

این توجه به ». رسدانگیزاند، چراکه با پرسش، شعر به پایان میفکر خواننده را برمیپاسخ ندادن به پرسش در شعر، تحیر و ت 

: 4922مقیمی،) .«توان وی را در پردازش پایانی شعر، شاعری خالق خواندای است که میبندی و نوآوری در این شیوه، به اندازهپایان

414)  

 گانههای سهعاشورا در دوره

برای  عاشورا صرفاً جز مواردی نادر، از واقعه. اش، شعر را برای شعار و خبر و گزارش به کار گرفته استعریاول شا پور در دورةامین

 های دیگر واقعۀتر شده، الیهرود نگاه او نسبت به مسائل کاملتر میگیرد، ولی هرچه پیشایجاد شور و احساسات انقالبی بهره می

خواست از لولۀ تفنگ با همان شاعری  که می. داندکه عشق را بهترین راه نجات آدمی می گردد؛ تا جاییعاشورا برایش آشکار می

توان به صلح رسید و اگر جنگ به پایان رسیده، چرا مند دریافته که با جنگ نمیفشنگ سخن بگوید، حاال آرام و بینش واژة

بسیاری از کسانی که در . در این نگاه تأثر گذارده است از سوی دیگر، وقایع پیرامونش نیز. ها به پایان نرسیده استطلبیجنگ

. تقوا را رها کرده و لباس عافیت پوشیدند شکست شده و به بیراهه رفتند؛ جامۀها نماد رفتار حسینی بودند در جامعه دچار جبهه

. سپاردبه دریای عشق می ها ریخت و خودش راها ناله کرده و اشكشاعری حساس و تیزبین چون قیصر از این تغییرات و چرخش
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عشقی آگاهانه و درخور، شایسته و : ریزی نیست؛ نماد عشق استپور، عاشورا دیگر نماد جنگ و خونپایانی شعر امین رةدر دو

 . بایسته

 تصویر امام زمان

وزی نیکی، تکامل و دهد که انتظار ظهور یك منجی اوج عالقه به پیرباور به ظهور منجی و مصلحی که روزی خواه آمد، نشان می

پور با تعهد و اخیر، موضوع انتظار و امام زمان در شعر جریانی جدی دارد و امین در سه دهۀ. تعالی و صلحی دائم و پایدار است

، غزلی را به امام زمان تقدیم کرده است؛ غزلی "تنفس صبح"او در . این موضوع را در دفترهای شعر خود آورده استبینش مذهبی 

 :شودرنگی از شکوه آغاز میی عاشقانه دارد و با طرح کمکه بافت

 بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد          صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یك آدینه دارد

 عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد       گویند تعطیل است کار عشقبازیبی تو می

  (16: 4962پور،امین)

پیروان علی و حسین، چون عاشقانی منتظر، درد هجران امام زمان را به دل دارند و در عین حال، امام زمان نیز در نگاه امین پور، 

 :عاشق منتظران است

  (همان) آن کبوتر چاهی زخمی که در سینه دارد          قراریکشد با بیدر هوای عاشقان پر می    

 :کندهای امام است و با ظهورش قفل تیرگی را باز مید آن تنها در دستکند که کلیدر همین شعر به آرمانشهری اشاره می

 (همان) آن که در دستش کلید شهر پر آیینه را دارد            گشایدناگهان قفل بزرگ تیرگی را می

 :کند که موعود او از آنجاست، پر آیینه را به اقلیم ناکجاآباد تعبیر می"های ناگهانآیینه"شاعر در 

  رود این شهر رو به ویرانیبیا که می          از حوالی اقلیم ناکجاآبادتو 

 (22: 4912پور،امین)

عصر برای مردم شهری که حضرت ولی. کندهای همین آرمانشهر را با بیانی شیوا و لطیف ترسیم میدر همین مجموعه، ویژگی

. خواهد بود "پرواز روز تازه"افکند و که صلح بر جهان سایه می کنداین آرمانشهر در روزی تجلی می. آوردزمینی به ارمغان می

توان گفت این های اوست و میپور از نگاه خود، جهان موعودِ مطلوب را به نمایش گذارده که به نوعی در جهت آرزو و آرمانامین

موعود، معیارهایی از زندگی درست و  های این آرمانشهرِفاضله نیست؛ شاعر در ضمن توصیف ویژگی شعر، تنها تصویر یك مدینه

 :دهد؛ انسانی که آزمند، اهل تملق، خفت، خواری و زبونی نیستانسانی و سیمایی از  انسان منتظر را نشان می

تنها ورود گردن کج : ای بنویسندبا خط ساده/  روزی که روی درها/  روزی که التماس گناه است/  روزی که دست خواهش کوتاه

  (3مان،ه)! ممنوع

 دهد و این که آیا عمرش مجال این را خواه داد تا به دیدار آن حضرت نایل شود؟در ادامه، حسرت عمیق خود را از انتظار نشان می

  (42همان،) من نیز در روزگار آمدنت هستم؟/ با من بگو که آیا / اما /  هر روز در انتظار آمدنت هستم/  گذرداین روزها که می

نامد که در انتظار فرا رسیدنش، اسفندهای زیادی شعری کوتاه به نام پیشواز، روز آمدن آن حضرت را روز اردیبهشتی میپور در امین

 :او با اسفند و اردیبهشت، ایهام تناسب زیبایی ایجاد کرده است. ایمرا گذرانده

 (66همان،) از همین راه/ رسیگفتند این روزها می که/  برای تو ای روز اردیبهشتی/  چه اسفندها دود کردیم! آه. . .  چه اسفندها

 خورشیدندسالها، هجری و شمسی، همه بی          بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند

 از همین روز، همین لحظه، همین دم، عیدند          هاثانیه  و ها ساعت    همه بیایی  تو 

  (14: 4962پور،امین)

 های سه گانهرهامام زمان در دو جلوة

شاعران نیز چون دیگر مردمان با این انتظار همراه بوده . کندشماری میعصر، لحظهشیعه در انتظار ظهور ولی ست که جامعۀهاسال

اش از تصویر دورهپور مصادف با جنگ و انقالب است و چون دیگر شاعران هماول شاعری امین دورة. اندشعر کرده مایۀو آن را دست

ها و مایه را برای تشحیذ مخاطب خود در جهت مبارزه و ستیز با تاریکیگیرد و تالش دارد این درونها بهره میزمان در جنگ امام

روزمره و درگیر نیازهای مادی و مُد را به  خواه به جامعهآرمان پایان جنگ، تغییر جامعه. ها در جنگ با دشمن به کار گیردعدالتیبی
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دلتنگ وجود امام زمان . آرمانی ظهور امام زمان است اش، دلتنگ جامعههای دوم و سوم زندگی شعریپور در دورهنامی. همراه دارد

گرایی و حمله به های میانی و پایانی از برونشاعر در دوره. آرزومند صلح است و آرامش. است و داغ عشق و انتظار به سینه دارد

ها، شعر او نیز زبانی کنایی و بالغی در این دوره. کندخزد و تصویر انتظار را منعکس میمی جوامع دیگر برکنار شده، به درون خود

 . یابدخواهش مناسبت مییابد و باحال و هوای عاشقانه و آرمانمی

 نتیجه

مام علی و امام پور یکی از شاعران دوره معاصر است که اشعار قابل توجهی در مضامین آیینی همچون حماسه عاشورا، ا قیصر امین

 همهای ناب مذهبی بهاو در این اشعار مفاهیم ژرف و واالی عشق، عرفان و حماسه را با مفاهیم، وقایع و چهره. زمان سروده است

اول تحت  ه شعری قیصر، باید گفت که در دورةگانهای سهبا توجه به دوره. گذاردجا میگذار بهآمیزد و تصاویری ماندگار و تأثیرمی

اش در این دوره، انقالب، جنگ، شهادت، شهید، عاشورا است گرا و عمده مضامین شعریأثیر وقایع زمانه است و شاعری است برونت

. دوره میانی، پلی است برای رسیدن به اوج و کمال. که با هدف برانگیختن مخاطب و به تأثیر و تأثّر از دفاع مقدس سروده شده است

اند و صرفا بیان پند و عبرت و تهییج یز به تأثیر از تحول شاعر، با رویکرد عارفانه و عاشقانه سروده شدههای آیینی این دوره نشعر

قیصر در دوره . کندگرایی، خودآگاهی شاعرانه و درک عمیق و درونی از وقایع در این دوره ظهور میهای کمالنشانه. مخاطب نیست

. پردازدها و موضوعات شعری خود میگری صرف به تحلیل مضمونشود و به جای روایتپایانی، آرام آرام به درونگرایی کشیده می

خدا در این دوره، خدایی . گرفت، اینك به آرامش و صلح بدل گشته استاش سرچشمه میشعرهای حماسی که از شور انقالبی

پور در امین. ای داردهور امام زمان نیز نگاه عارفانهعاشورا و ظ که به واقعۀهمچنان. گذشته را ندارد قهار دورة صمیمی است که چهره

بیند که آالم جسمی و این دوره در پی ایجاد شور و غوغا نیست؛ جویای آسایش و آرامش است و عشق را مأمن و مأوای مناسبی می

 . اش را در آن تسکین دهدروحی

 منابع

 . افق: های ناگهان، چ اول، تهرانآیینه (4912). امین پور، قیصر _

 . سروش: تنفس صبح، چ اول، تهران (4962) _____________

 . مروارید: ها همه آفتابگردانند، چ چهاردهم، تهرانگل (4912) ____________

 . مروارید: کامل اشعار، چ دوم، تهران مجموعه (4922) _____________

 . عروج: رانشناسی ادبیات معاصر، چ اول، تهجریان (4916). ایزدپناه، عباس_

 . امیرکبیر: دیوان شمس تبریزی، چ چهاردهم، تهران (4934). بلخی، جالل الدین محمد_

 . 91شعر، شماره  ، فصلنامه«چون پر پروانه» (4924). پویان، مجید_

 . نشر آثار جعفری: پیشرو انسانیت، چ اول، تهران امام حسین شهید فرهنگ، (4921). جعفری،محمدتقی_

 . سوره مهر: ی شعر جنگ و دفاع مقدس، چ اول، تهرانگزیده (4924). سنحسینی، سیدح_

 . افق: گنجشك و جبرئیل، تهران (4914) ______________

، پایگاه اطالع "حرف آخر عشق"، ارائه در همایش «یاد قیصر امین پورسیری در سلوک شعری زنده» (4923). روزبه، محمدرضا_

 . رسانی حوزه هنری استان مرکزی

 . سوره مهر: وگو با دکتر سعید بینای مطلق، تهران، گفت2درباره ادبیات و هنر دینی (4922). زواریان، زهرا _

 . نشر مرکز: ، تهران1تاریخ تحلیلی شعر نو، ج  (4911). شمس لنگرودی، محمد _

 . به اهتمام هاشم رضی،تهران، دیوان اشعار، (تابی)ظهیر فاریابی _

 . انتشارات ضریح آفتاب: روزنه، مشهد (4911). کاظمی، محمدکاظم_

 . مجتمع فرهنگی عاشورا: ظهر، تهران شرح منظومه (4926). اکافی، غالمرض_

 . علمی: دیوان اشعار، تصحیح محمد امین ریاحی، چ چهاردهم، تهران (4919). کسایی مروزی، ابوالحسن_

، فصلنامه ادب پژوهی، سال دوم، شماره پنجم، «قیصر امین پور سه صدا، سه رنگ، سه سبك در شعر» (4921). فتوحی، محمود _

 . 91_3صص
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 . سوره مهر: با کاروان نیزه، چ چهارم، تهران (4926). قزوه، علیرضا _

 . مرکز تحقیقات اسالمی سپاه: شکوه شعر عاشورا، چ اول، قم (4913) مجاهدی، محمدعلی _

 . مجتمع فرهنگی عاشورا: ثیر انقالب اسالمی بر آن، تهرانشعر آیینی و تا (4922). محدثی خراسانی، زهرا _

نامه پایداری، به کوشش دکتر  ،«هایی از فرهنگ ایثار و شهادت در شعر انقالب اسالمیجلوه» (4921). محمدی خیرآبادی، سعید _

 . های دفاع مقدسحفظ آثار و نشر ارزش: احمد امیر خراسانی، تهران

پژوهی، سال انقالب، فصلنامه امامت از پس آیینى شعر هاىجریان به نگاهى: بینی می که هاگریه غزل این (4934). مرادی، کبری _

 . 412_43صص، 3دوم، ش

پژوهی، شماره هفتم و هشتم، ، ادب.«پوربندی در شعر قیصر امینروش پایان» (4922). منشمقیمی، فاطمه و مهدی نیك _

 . 429_414صص

 . انتشارات زوار: خط خون، تهران (4969). موسوی گرمارودی، علی _

 . پرسش: فهم هنر و هنر فهم، چ اول، آبادان (4921). همتی، همایون _
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 افراشته یرگذار در فکر و شعر محمدعلیثتأ یهاانین جریتر مهم
 جارپسیب نواز رجب اسد

 دانشگاه گیالن کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 دهیچک

خ ین حوادث تاریترست که مهمیزیم یدر روزگار( 4221_4992) یرانیسندة طنزپرداز اینگار و نور، روزنامهافراشته، شاع یمحمدعل

ن یتوان از ایکه م یطوربه. داشته است یر را در فکر، شعر و نثر وین تأثیترشیب( 4992تا  4921یمحدودة زمان)ران یمعاصر ا

، حضور شدن صنعت نفت یان ملیجر: چون یحوادث. قلمداد کرد یو یاسیس یهایریگو جهت یفکر یمشاتفاقات به عنوان خط

 یمجاور، جنگ جهان ی، حوادث کشورهایتیر نظام ارباب رعیران روزگار شاعر نظیالن و ایگ ی، فضایاسیران، احزاب سیاستعمار در ا

در جستار حاضر . اندرگذار بودهیثاعر تأش ین فکریدر تکو. . .  مرداد و 22یبه داخل کشور، کودتا یخارج یوآمد سفرادوم، رفت

 . ردیل قرارگین موارد با ارائه شاهد مثال از آثار شاعر مورد تحلیشده است که ا یسع

 . رگذاریثتأ یهاانیخ معاصر، جریافراشته، شعر، تار: هاواژهدیکل

عصر تابع احوال های روشنفکران هر اید اندیشهافکار، عق. کنار بماندتواند از محیط اجتماعی بربدون تردید محیط ادبی نمی :مقدمه

تحوالت ساختارهای  هنر به تناسب به عبارتی خط سیر ادبیات و. گذاردبع در آثار ادبی هر عصر تاثیر میلطاجتماعی است و با

توجه به این باز  ره نیز بااجتماعی هر دو های سیاسی،از این رو شناخت تحوالت و ویژگی، یند زمان شکل می گیرداجتماعی در فرآ

، های سیاسی، اجتماعیتادبیات هر جامعه روح آن جامعه وادبیات هر زمان بازتاب واقعی» به تعبیر دیگر. ها میسر استمانده

های ادبی معاصر و به تعبیر ترین چهرهاز برجسته( 4221  _4992)محمد علی افراشته ( 4921:99، امین) .«اقتصادی آن زمان است

وی که در روستای بازقلعه از توابع رشت متولد شد  .آیدبه حساب می( 29: 4921نبوی، ) .«رین سراینده اشعار گیلکیبزرگت»بعضی 

در یك نگاه کلّی مهمترین . رودبه شمار می، دوم نز اجتماعی به ویژه در دوره پهلونامی آشنا در ط، در زمینه نمایشنامه و داستان

تعزیه ، های تعزیه دیوان بلخفارسی به همراه سه تعزیه به نام شعرهای(: 4: گونه برشمردوان اینتهای علمی افراشته را میفعالیت

 (1   .«چهل داستان»کتاب ( 9. سروده است 4941تا  4912های که در فاصله سال اشعار گیلکی (2. پز خانه و تعزیه قبله عالمکوره
همکاری ( زنبورقرمز) در صوفیه بلغارستان با مجله فکاهی استرشل دماغ شاه که حاصل کوشش افراشته در زمانی است که وی

که  .«چلنگر» روزنامه( 6 (کمدی خودکشیو  بازی کمدی مسخره ،شوهر خواهر، زادهکمدی اخوی)ها نمایشنامه (3 .داشته است

بر اثر سکته قلبی در شهر  4992اردیبهشت  46انجام در تاریخ افراشته سر. منتشر شد 41/42/4923اش  در تاریخ اولین شماره

 . گذشتبلغارستان در« صوفیه»

ویژه پهلوی دوم، اصر بهترین شاعر ادبیات گیلکی و یکی از طنزپردازان به نام ادبیات معافراشته به عنوان بزرگ: ضرورت بحث

، و علی رغم برخی مقاالت های درخور وی صورت نگرفتهپژوهش، گونه که شایسته این شاعر استاما تاکنون آن. شودمحسوب می

نوشته حاضر کوششی است هرچند ناچیز در . نامه وی خالصه شده استها در حد چاپ آثار و نوشتن زندگیها و نوشتهبقیه گفته

 (4). جهت شناساندن این شاعر بزرگ

ای با در مقاله( 4913) یهنیکو: هایی صورت گرفته است به عنوان نمونهکنون در خصوص آثار افراشته پژوهشتا: پیشینه پژوهش

ترین اقشار اجتماعی را ممه( 4929)موسوی . به بررسی محتوایی اشعار گیلکی شاعر پرداخته است «افراشته و شعر گیلك»عنوان 

نواز و صفایی رجب. بررسی کرده است «بازتاب قشربندی اجتماعی در اشعار طنز نسیم شمال و افراشته»ای با عنوان در مقاله

ن وجوه افتراق و اشتراکات ضمن بیا «های چخوف و افراشتهمقایسه محتوایی، ساختاری داستان» ای با عنوانهدر نوشت (4923)

( 4931)رجب نواز . اندپرداخته. . .  خواری ورشوه، دزدی، های اجتماعی نظیر فقر و تنگدستیبه بیان مهمترین نابسامانی، هاداستان

نیز با محوریت  411 شماره «گیله وا»ضمن این که مجلۀ . از منظر رئالیسم انتقادی بررسی کرده است های کوتاه افراشته راداستان

ها تاکنون به رغم این پژوهش( 2). شاعر بوده استنامه نگارنده نیز تحلیل اشعار چنین پایانهم. افراشته به چاپ رسیده است

 . با این عنوان صورت نگرفته است پژوهشی مشخصاً

 :پردازیمثیرگذار در فکر و شعر افراشته میهای تاه بررسی جریانمه بدر ادا
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دخالت در امور  کوتاه شدن دست استعمار انگلیس از نفت و، شدن صنعت نفتنهضت ملی :شدن صنعت نفتجریان ملی _4

داد به کرد، از دست میچون این کشور سود کالنی را که از طریق ذخایر نفتی ایران کسب می. داخلی کشور را به همراه داشت

مرداد را به راه انداخت تا از پیروزی نهایی نهضت  22دستی سازمان سیا و به دست عوامل داخلی خود کودتای با هم» همین دلیل

، که توام با سرودن اشعار سیاسی –های ادبی افراشته اوج فعالیت، از نظر زمانی (293 :4924، درستی) .«ملی مردم جلوگیری کند

وی در . کردانتقادی چلنگر را منتشر می، فکاهی گردد یعنی زمانی که شاعر مجلۀیمبر 4992تا  4923های به سال –تماعی بود اج

، نام برده و از این که دست انگلیس از نفت ایران کوتاه شده است «گربه دزد»از استعمار انگلیس با عنوان  «خلع ید»شعری با عنوان 

 :کندشادمانی می

 مستـر مـوریـسن گـرازدنـدان              ی وزیــر انـگـلستـانآقــا

 خـلـع یـدتـان الی االبـد شـد              غارتگری تـو خلع یـد شد

 منـحل «شرکت نفت دزد»شد                بـاطـل بــوده قـرار از اول

 سـاز «چیزها»ای نابغه ساز و         پـرداز           کمپانی نـفت حـقه

 بـیـهـوده مـگرد دور خـیـمه              ای گربه دزد قـرمه قیـمه 

 این نقش عظیم مـلت مـاست        اخـراج تو مورد تـقاضاست               

 ( 291_3 :4932افراشته)

تقد است که وی مع( 433، همان). کندمعرفی می «چشم امید کشور»آنان را ، افراشته ضمن تمجید از کارگران شرکت نفت

 :شود تا نفت ایران را تصاحب کندای متوسل میهور وقت آمریکا به هر فن و وسیلهرئیس جم «ترومن»

 دل آقــای تــرومــن تــنـگـه                             بـهر ایـن نـفت دلش مـیشنگه

 استاهل فن هست برای خودش          رای خودش است                ترومن هست ب  

 (221، همان)

های صنعتی که از طریق سفر به این کشورها و یا به وسیله اخبار و وصف پیشرفت( 9) کشورهای اروپاییدیدن : آرمان ملی_1

شدن جامعه وی صنعتیآرز» آری. رسید، سبب شد که این آرزو در شعر آنان بازتاب یابدامه به گوش شاعران عصر مشروطه میروزن

از ایران آرمانی و صنعتی شده افراشته وقتی تصویری ( 16: 4931شفیعی کدکنی،) .«شاعران مشروطیت استهای یکی از آرمان

 :ماندگی جامعه خود انتقاد می کندفقر و عقب، رویه کاالواردات بی، بیند، از بیکارینمی

 کـه حمایت نـکـرده از مـلت          خاک بر فرق آن چنان دولت

 وارده کـفش بنجل و نیمـدار          کـارکـفشدوزان مـملکـت بـی

 حـاضـر آماده زارع و چوپـان          پـنبه و پـشـم مرکزش ایـران

 حـاضر از بـهر پـارچـه  بـافی          کـارگر، کـارخـانه ها  کـافـی

 رتـو بـرایم لـباس کـهنه بـیا          مـرد خـیاط پیشه، حاضر کار

 . . .نـه کـه دالل بـاشی تـرومـن          و من دولت، یعنی که نوکر  تو

 (39ص  افراشته،)

اقتصادی اروپا به ویژه انگلیس قرار داشت مخالفین دولت ملی با احتکار این مواد  ت مصدق که کشور ایران در محاصرةدر زمان دول

 4994که دولت او در شهریور ما کنند تا این لیه دولت مصدق فراهمکودتا را عاقتصادی را تشدید کرده و زمینه سعی داشتند، فشار 

 (264_2: 4962نك، توانیان فرد ). ها را ممنوع اعالم کردری اعالم کرده و با تصویب الیجه قانونی احتکار آناین کاالها را ضرو

کارش بده و ، ید تمام روزگووکیل می. دهدشان را نشان میهای باالی اداری از موقعیت شغلیاشته در شعر زیر سوء استفاده ردهافر

 :های مانده در انبار استو نگران خرابی وضعیت بازار و جنسبستان چك و سفته 

 قـای وزیـرام تـنهاست در بـازار آحـجره   ـشغلـه بـسیار آقـای وزیر گـر چه دارم م                   

 دار، آقای وزیرهای مدتها، چكسفته    بح تا شب هی بگیر و هی بدهاز طلوع ص                   

 روی سـه شاهـی و صـد دینار آقـای وزیر  که کف آرد دهان، بـاید زدن چانه تا آنجا                   
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 از تـجـارت نـیست بـدتر کار آقای وزیـر   سیصد بار از ما بـهتر است کـار یك کنّاس                  

 سـررسیده چـك فـالن مـقدار آقای وزیر د وقتی که دفتردار گفت      نکسکته آدم می                   

 جـنسها مـانـده است در بـازار آقای وزیرـازار را کـرده خـراب      پـیشرفـت جـنگـها ب                   

  ی وزیـراز بـرای مـن عـلی االجـبار آقـا   م شده یك قـوز روی قـوز مااین وکالت ه                   

 روی اخـالص است بـا سرکار آقای وزیر   اممه کار اینکه زحمت دادهالغرض با اینه                   

 مـصرف پـیـراهـن و شلوار آقـای وزیـراحـتیـاج       ! بـندرعبـاس نـخ دارد شـدیـداً                   

 غمخوار آقای وزیریار و بیکس و بیبی   اندم دهد ملت برهنه ماندهای خـدا مـرگ                   

  روی ایـن نـامه پـاراف بـگذار آقای وزیر  فرستم جـنس راره هم شد میزود با طیا                  

 (419_3همان،)                                                                                                    

دوره گذار از رئالیسم ، هنگامی که مبارزات طبقاتی از حالت محدود خارج شده و رشد سریعی پیدا کند: ایش سوسیالیستیگر_9

راه را برای تحول کیفی در شیوه رئالیستی گشود و به پیدایش ، تکامل رئالیسم انتقادی». انتقادی به رئالیسم سوسیالیستی است

های بیست و سی های اصلی آثار ادبی در ایران دههیکی از شاخصه (421: 4962اچکوف، س) .«رئالیسم سوسیالیستی منجر گردید

افراشته هم که این دیدگاه سیاسی را پذیرفته . های سوسیالیستی بود که در بین نویسندگان و شاعران ایرانی رواج پیدا کرداندیشه

: سترئالیسم سوسیالیستی واجد چهار رکن ا». ق کرده استگرایی خلگرایی و حزبی از آثار خود را بر محوریت مسلكبرخ، بود

، های سیاسیپ مقالههای سیاسی و چاتاثیر درگیری( 26: 4926الج، ) .«اییگرگرایی و حزبگرایی، مسلكگرایی، سنخمردم

اه سیاسی از ارزش هنری و البته همین نگ. مشهود است های کوتاه افراشته کامالًدر اشعار و داستان .«چلنگر»زنامه انتقادی در رو

: 4911 میرعابدینی،) .«هنرمند بدی است خوبی باشد،کوشد کادر حزبی که می آنجا افراشته درست در». زیبایی آثارش کاسته است

. از مضامین رایج اشعار افراشته است _های سوسیالیستی شاعر داردکه ریشه در گرایش_به کار و کارگرهای مربوط اندیشه (429

رشد صنایع، مبارزات سندیکایی »نوین آن از قرن بیستم آغاز شد  کارگر به صورت و کار مسئلۀبر این نکته توجه داشت که  باید

خورده قرن گذشته وتالش احزاب کارگری برای مشارکت در امر اداره کشور در سطوح مختلف قالبات پیروز و شکستان، وسیاسی

تراض افراشته اع «به شرط کارکردن»شعر  (439: 4921، خارابی) .«فراهم آورد هویت جدیدی برای کارگران صنعتی مجموعاً

   . کننداستفاده می هاان و سایر افرادی که از دسترنج آنهای موجود بین کارگرشدیدی است نسبت به نابرابری
 (1) نـه بـه این لـباس رسمی و یـراق دورگـردن    ار کردن  کـ  بـه شرط  تـن آدمـی شریف است 

 ای جناب اشرف به هوای مفت خـوردنشده ـود کـاهـو نشدی مـفید عـمری  تــو بـقدر ک

 :شودگر میهپایان شعر نیز به صورت اعالن جنگ نسبت به اغنیا جلو

 سروجان گذشته وحشت نکند زجـان سپردنانی   ای کـه دها تـرس گـرفـتـهزقـیام تـوده

 (63 – 6: 4932افراشته، )                                                                                       

 _که خاستگاه اصلی آن کشور روسیه است–های نفوذ نظام مارکسیستی و سوسیالیستی جلوه یکی از مظاهر و :احزاب سیاسی_1

نفوذ حزب توده در میان طبقه متوسط حقوق ». های بیست و سی ایران به حزب توده استایش برخی شاعران و نویسندگان دههگر

بلکه بیشتر روشنفکران را نیز جذب ، ورها را به سوی خود کشاندای از پیشهگسترده حزب نه تنها طیف نسبتاً. بگیر قابل توجه بود

آبراهامیان، ) .«ردندخوی سرشناس روشنفکری نیز به چشم میهاچهره _یا به تعبیری همراهان–در بین اعضا و هواداران . کرده بود

، توان ادعا کردجایی که می تا. های حزبی تاثیر به سزایی در تکوین خط مشئ فکری افراشته داشته استگرایش( 4923:211

ان طور البته هم. کندی پرداخته و حتی به آن افتخار میهای حزبه آشکارا به حمایت از برخی گرایشافراشته یگانه شاعری است ک

 :شعر وی را در حد شعار تنزل داده و از ارزش ادبی آن کاسته است، هاهمین جانبداریکه گفته شد 

 بـشکنی ای قلم ای دست اگـر        پیچی از خدمت محرومان سر

 روی این قـول شرف تـا آخـر      این شعاریست که دادم هستم      

  این باالترچه مقامی است از  اعــر تــوده ایــرانـم مـن           شــ  

 (11همان،ص)
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ش . ه 4992تا  4921های بین سالترین رویدادهای فرهنگی و هنری یکی از مهم :کنگره نویسندگان ایران و شوروی_0

به دعوت انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی با  4923تیرماه  1این کنگره در . برگزاری نخستین کنگره نویسندگان ایران است

مفاد . برگزار شد، های ادبی بودندو محققان ایرانی که برگزارکنندة بسیاری از جمعشاعران ، از نویسندگان نفر 411شرکت حدود 

یعنی طرفداری از حق و عدالت و ، سنت دیرین ادبیات فارسی، این کنگره این بود که نویسندگان ایران در نظم و نثر قطعنامه 

در این کنگره . صحبت کنند، آثار خود از آزادی و عدل و دانش و رفع خرافات مخالفت با ستمگری و زشتی را پیروی نمایند و در

که مدتی »احسان طبری و ملك الشعرای بهار ، دهخدا، هایی چون صادق هدایت، نیما یوشیجچهره، عالوه بر محمدعلی افراشته

ر از مشهورترین ه در این کنگره دو شعافراشت. شرکت داشتند (92: 4912، الرحمنمنیب) «ریاست این انجمن را بر عهده داشت

 . را قرائت کرد «حکومشغال م»و  «پالتوی چهارده ساله»های اشعار خود به نام

ساختار طبقاتی سرزمین گیالن خصوصاً مناطق روستایی در دوره پهلوی اول، مبتنی بر نظام : فضای گیالن در عصر شاعر_6

اینان یا همان اربابان ده . داران و مالکان بزرگ وجود داشتندنخست یعنی زمین طبقۀها ای که در رأس آنجامعه. ارباب رعیتی بود

صدها پارچه ده و یا هکتارها زمین را ، اقتصادی خود، کسانی بودند که بعضاً ساکن روستا نبودند ولی با برخورداری از قدرت سیاسی

دوم یعنی رعیت را در وضعیت وابستگی و  طبقۀ، داریام نسقکومتی اقتدارگر و ضوابط نظدر اختیار داشتند و به کمك دستگاه ح

و مالکان بزرگ سعی  ندارازمین». داشتندونه دخالت در سرنوشت خویش باز میگو آنان را از هر اطاعت کامل از خود نگه داشته

. آن هم با نـازلترین قیمت بهره ببرندترین حد ممکن نگه دارند و تنها از نیروی کار آنان که سطح آگاهی رعایا را در پایین کردندمی

العنان در قلمرو ملکی خود بودند و اراده خود را با اعمال زور و با اقتصادی حاکم مطلق، مالکان با دارا بودن قدرت سیاسی

  (421 :4922، ازغندی) .«کردندعه روستایی و روستاییان تحمیل میبرخورداری از حمایت قوای حکومتی به جام

که  «مفتخوراالعیان»منظومۀ . توان رویکرد شاعر نسبت به نظام ارباب رعیتی را دریافتافراشته، می یك نگاه اجمالی به آثاردر      

ای عالوه بر آن کمتر بیتی یا نوشته. حجم زیادی از اشعار گیلکی شاعر را به خود اختصاص داده است، اختصاص به این موضوع دارد

طوری که آثار افراشته را یك منبع مناسب برای به. ی هر چند جزئی به نظام ارباب رعیتی نداشته باشدااز افراشته است که اشاره

 . توان به حساب آورده روستایی گیالن در عصر پهلوی میشناخت اقشار طبقاتی جامع

گیری فکر و در شکل، اق افتاددر ایران اتف 4992مرداد  22تا کودتای  4921اتفاقاتی که از شهریور  :ایران در روزگار شاعر _7

های سیاسی اجتماعی خود در اشعار و داستان، توان ادعا کرد شاعرکه میبه طوری . شعر افراشته بیشترین تاثیر را داشته است

: حوادثی نظیر. های سیاسی وی را مشخص کرده استگیریجریانات سروده و همین امر جهتنشریه چلنگر را با تاثیر از همین 

حوادث کشورهای ، ، جنگ جهانی دوم4994تیر  91حادثه ، قطع رابطه با انگلستان، ملی شدن صنعت نفت، استعمار در ایران حضور

در تکوین فکری شاعر نقش . . .  تغییر سیاست استعمارگران و، اوضاع بد اقتصادی، نظام ارباب رعیتی، جنگ شبه جزیره کره، مجاور

 :برخی از این موارد پرداخته می شود در ادامه به. اندسزایی داشتهبه

یکی از مسائل مهم در تاریخ معاصر ایران، غرب و چگونگی رویارویی با آن بوده که در ادبیات : حضور استعمار در کشور. 7_4

رخ  ثابت نداشته بلکه گوناگون ر ارتباط با کشورهای دیگر، چهرةباید توجه داشت که غرب د. معاصر بازتاب متفاوت داشته است

مبارزه شاعران و روشنفکران معاصر را سبب شده  زمینۀ استعماری و امپریالیستی آن بوده که ها، چهرةیکی از این چهره. نموده است

نفی حضور بیگانگان در از مضامین مهم آثار افراشته عدم پذیرش کشورهای استعمارگر است وی در اشعارش مخاطب را به . است

ستیز با دول استعماری را از مضامین مکرر این اشعار می بینیم به طوری که  تورق اشعار افراشته درون مایۀ اب. انگیزاندکشور بر می

انگلیس و آمریکا دو ، در بین کشورهای جهان. اندیشگانی به حساب بیاوریم حوزةهای شعری او در از خصیصه این مضامین را باید

تا زمانی که این دو کشور به دنبال منافع خود در ایران . شوندمحسوب می مارستیزی در اشعار شاعرنماد بسیار مشخص استع

 و «دزد، مار ضحاک ام تیر، گربۀاجنبی، قاتالن سی»: تعابیری هم چون. شوندانتقاد و سرزنش شاعر رو به رو میهستند، سخت مورد 

داند که در هایی میکشور را متحد هم و عامل بی نظمی وافراشته این د. دهددر برخورد با این کشورها نشان میذهنیت شاعر را . . . 

وزیری دکتر مصدق و در دوران نخست 92مرداد  22تای رسد افراشته شعر زیر را قبل از کودبه نظر می. گرفتمیایران صورت 

 :کندنجام کودتا توسط استعمار آگاه میسروده باشد زیرا در این شعر مردم را از ا
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 های پستدادند نـقشه درکف جاسوس          ـه هم دادند دستآمـریك و انگلیس ب

 تـا بـلـکه آورند بـه نیـروی مـا شکست         پرستام تیر اجنبیایـن قـاتالن سی

 بـیـدار بـاش تـا نـرود زحـمـتت هـدر          ترها فـشردههـان مـلت مـبارز صف

 ایمیـك قـرن طعم تلخ خیانت چشیده          ایممـا ملتی کـه رنج فـراوان کـشیده

 ایـمبالـغ شده بـه رشد سـیاسی رسیده    ایم        که دیده ازدشمنان چه جور وجفاها 

 دارنـد بـهـر مـلـت مــا حـس احـتـرام          دهد سالمدنـیا بـه رشد مـلت ما می

 نت شاپـور علی رضاستمـامـور این خیا            امـپریالیـسم درصدد طرح کودتـاست

 روی سـخن بـه مـلت فوالد مشت ماست           فـانوسدار ارفع معروف و سید ضیاست

 آریـم از زمـیـنتــا ریـشـه فـسـاد بـر           بـیدار بـاش یـکدل بـا مـشت آهـنین

 جـوان ای خـواهـران مـلـت از پـیـر و از           یـك دفـعه از بـرای هـمیشه بـرادران

 امانبـیـدار بـاش متـحد و سخت و بـی           ای خـلـق تـیـر مـاه دلـیران قـهرمان

 بـیـدار بـاش تـا نـرود میـهنـت فـروش          رسد به گوشبیدار باش زنگ خطر می

 (421_2: 4932افراشته، )       

 : رفت و آمد سفرای خارجی در کشور. 7_1

مرداد، مبارزات مردم در  22یعنی قبل از کودتای  4992پنج ماه اول سال : (سفیر انگلیس) دلتوندیدار شاه با می. 7_1_4

. آمدساز به حساب میهای سرنوشتز ماهاین چند ماه برای دربار پهلوی نی. حمایت از دولت دکتر مصدق به اوج خود رسید

از جمله شاه با ». فرستادندصدق، سفیرهای خود را به ایران میها انگلیس و آمریکا، برای شکست دولت ماستعمارگران و در رأس آن

های ارش این مالقات، سرمقاله روزنامهسفیر انگلیس قرار مالقات گذاشت ولی با وجود حکومت نظامی در شمیران گز« میدلتون»

را  «بله عالمق»آمیز خود با عنوان افراشته نیز به عنوان اعتراض به این مالقات شعر طنز( 641: 4912ذاکر حسین، ) «صبح فردا بود

ز ا _که از شگردهای طنزگویی است_ «تهکمیه»وی در این شعر با استفاده از استعاره . به چاپ رساند «چلنگر» سرود و در روزنامۀ

 :کندشاه با عنوان قبله عالم یاد می

 بیشتـر رسـوا مـکـنخـودت را ! قـبـلـه عـالـم پـا تـوی کـفش مـا مـکن     بـیا! قـبلـه عـالـم

 بـتـرس از مـلـت و از عـزم مـا! قـبـلـه عـالـم   ه رزم مـامـشـو خـرسنـگ را! قـبلـه عـالـم

 نـصف شـب در راه شـمران با میدلتون یـارغـار  رایت نیست عـیب و ننگ و عارب! قـبلـه عالـم

 لـت اسـتـی یـا اجـیـر انـگلیس؟تـو اجـیـر مـ      ـاهـی یـا سفیـر انـگلیستـو ش! قـبلـه عـالـم

 اش این جوری است؟حفظ استقالل کشور معنی   تون نصف شب در بندو بست    شاه ایران با میدل

 نشینـود شـه بـا سـفیـر اجـنـبی خلوتتـا ش     ته شمران شد نظامی بهر این بس بگو، یك هف

 ر انـگـلسـتـان را نـمـاید شـاه جلبتـا سـفـیـ    یـان گـردیـده سلب   هـفت شب آزادی شمـران

 تـا سـفـیر انـگـلستـان شـاه را فـرموده جـلب   یت باال یك کمی گردیده قلب خـیر این یـك ب

 (462_9همان، )                   

ولت مصدق، ای نافرجام علیه دالسلطنه و سقوط دولت مصدق، انجام کودتاهروی کار آمدن قوام :ورود هریمن به ایران. 7_1_1

 4994تیرماه  29در تاریخ . را بسیار ناآرام کرده بود 4994و  4991های اوضاع کشور بین سال. . .  طلبی دول استعماری وقدرت

: 4911نك، ذاکر حسین، ) .گری بین دو دولت ایران و آمریکا، وارد کشور شدرئیس جمهور آمریکا برای میانجی فرستادة «هریمن»

افراشته شعر زیر را در انتقاد از استعمار آمریکا و ورود . های مختلف موافقان و مخالفان را در پی داشتواکنشورود هریمن  (116

 :به ایران سروده است «هریمن»

 بـرو از مـمـلـکـت مـا بـیـرون       هـاری مـن حـامل یـکشنبه خون

 ـنحـذر از کیـنـه مـا مـردم ک     بــرو و گـور خـودت را گـم کــن

 ره مـلّت بـه سـوی آیـنده است     بـه تـرومـن بـگو ایران زنده است
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 ایدوسـط مـعـرکـه انـداخـتـه       اید بـبـر ایـن را کـه بتش ساخته

  پهلوی دست لی سی مان بگذار  بـبـر ایـن کـهـنـه نـسیـم عـیـار

 (4932:223، افراشته)

شور آمریکا برای سفیر وقت ک «هندرسن» وزیری دکتر مصدق،در زمان نخست :انبه ایر( سفیر آمریکا) ورود هندرسن. 7_1_9

از جمله لطمه وارد شدن به به ایران، وارد کشور شد اما دکتر مصدق به دالیل مختلف  «ترومن»های نظامی دولت عقد قرارداد کمك

نك ). باشد، از پذیرفتن این قرارداد خودداری کردهدات اقتصادی آن به زیان کشور میچنین از این که تعفی ایران و همطرسیر بی

 :به ایران «هندرسن» شعر انتقادی زیر واکنشی است علیه ورود( 32_3: 4962توانیان فرد، 

 بـاز گـل کـرده الـتـفـات شمـا  ای جـنـاب سفـیــر آمـریـکـا

 دست از مـا بکش رهامـان کـن  حـضـرت مستطاب هـندرسـن

 جـنـگ ما با کیه؟ جناب سفیـر             ب سفیراسلحـه هـا چیه؟ جنا

 جـنگ داریـم بـا شکـم داریـم           ایـم و غـم داریممـلتی گشته

 

 :تاثیر نبوده استست نیز در تکوین فکری افراشته بیاتفاقاتی که در سایر نقاط جهان به وقوع پیو :اتفاقات کشورهای دیگر _3

گرفت و منجر به مداخله نیروهای آمریکا و چین بین دو کره در 4339تا  4331سال  جنگ از این :جنگ شبه جزیره کره. 3_4

از کره  «مك آرتور» ماندهی ژنرالهای غربی تحت فردر این جنگ نیرو» (4314 :4922، معین، نك). در این شبه جزیره گردید

 (419: 4924 درستی،) .«کردندشوروی از کره شمالی حمایت می ین وجنوبی و نیروهای چ

. کنندتر میسلحه بازار جنگ کره را گرمپردازد که با تجارت ابه انتقاد از بازرگانانی می «نیدحیا ک»افراشته در شعری با عنوان       

مشهود  شمالی دراین شعر کامالًدیدگاه حمایتی شاعر از کشور کره. شماردمی «دشمن تمدن» تاجران اسلحه را، در این شعر وی

 . است

 ها کنیدشرمی ز روی مادر و هم بچه       ای تـاجران اسلحه شرم و حـیا کنید    

 تـا چـند کـشور کـره را تـوتیـا کـنید  بنده دالر          ، طـلبای یـانکیان جنگ

 تـریـن مـعامـله نـاروا کـنیـدملل بازی و فریب          وحـشی تـاکـی بـه سازمان

 در آزمـایـش اتـمـی مـبـتـال کـنیـد   افـت شـعار را       سیـرهـای شرتـا کـی ا

 ای دشـمن تـمدن شرم از خـدا کنید      امپریالیست پس      ، ای تاجران اسلحه

 (      493، همان)

به عنوان  جمهور وقت آمریکارئیس( 4312_4221)« ترومن»ز، از عوامل جنگ و در راس آنها آمیبا نگاهی طنز از این رو، افراشته

 . کندکرده که از صلح جهانی محفاظت می کسی یاد

ها سرنگون و حکومت عراق به که طی آن حکومت فیصل م رخ داد 4332ژوئیه  41این انقالب در تاریخ  :انقالب عراق. 3_1

. ین کشور کوتاه کردانقالبی که در نهایت دست استعمار انگلیس وآمریکا را از ا (4461 :4922، معین، نك). جمهوری تبدیل شد

 :بین افراشته به دور نمانده استوقوع این انقالب از دید تیز

 تله تق کرد و موشه توش افتاد   این حکایت شنو که در بغداد              

 شد عـراق عـزیـز جـمـهوری چـشم بـدخـواه ها باباغوری                

 دولــت نـوبـر و جـوان عـراق  تـهـنیـت بـر بـرادران عـراق              

 گـردن انگلیس شـال عـزاست  تسلیت از بـرای آمـریکاست              

 نفت کرکوک و نفت موصل رفت    ین که امیر فیصل رفت            نه از ا    

 با یك اردنگ خلق شد فانوس    آن همه خرج و آن همه جاسوس       

 (293=296صص ، افراشته)
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رود وقوع جنگ وادث سیاسی قرن بیستم به شمار میترین حشك وقوع جنگ جهانی دوم یکی از مهمبی :جهانی دومجنگ  _3

ه در اواخر جنگ جهانی دوم هنگامی ک .جای گذاشتسیاسی بر، جهانی دوم نه در اروپا بلکه در سراسر جهان تاثیرات مهم اجتماعی

نشینی قوای هیتلر روی تاکتیك خاصی بوده است و هیتلر گونه شایع شد که عقباین، نشینی بودارتش هیتلر به سوی برلن در عقب

 «بمب اتمیك»افراشته شعر . دارای بمب اتمی وحشتناکی است که معجزه آن پس از رسیدن ارتش شوروی به برلن ظاهر خواهد شد

 :در مورد بمب اتم آلمان سروده استخود را در اواخر جنگ جهانی دوم و 

 ام از بس زورچشمم از حدقـه درآمد زده ت عجـب این وافور      کیپ اس، ف پفپ، جیز جیز

 دم اتـم، سم اتـم، هـی هـی از شـاخ اتـمزیـن بــمـب اتـم      عـجـبـا جـلی و صلـی کـه ا

 بـه خیالـت کـه قپی آمده نچ، نچ قـربان خـان     نـزده دست بـه ایـن حربـه اگـر هـیتـلـر 

 ارتـش سـرخ دهد سان و رژه در مـیدان ـرلـیـن بـشونــد      ـفـقـیـن وارد بصبـر کـن مت

 (411همان، )                                                                                                      

مرداد  22دولت کودتا در . وزیری رسیدتزاهدی به نخس. . . فضل ا، پس از سقوط دولت مصدق: 91مرداد  13کودتای  _45

-ربی امضا کرد که در این بین دولتقرارداد نفت را با کشورهای غ، کردن صنعت نفتدر پی شکست نهضت ایران برای ملی 4992

ه به دالیل و هایی کبسیاری از احزاب و گروه، همزمان با امضای این قرارداد. های انگلیس و آمریکا از بیشترین سهم برخوردار بودند

 «کشف شبکه»رسد افراشته شعر به نظر می. بازداشت و زندانی شدند، های انگلیس و آمریکا مخالف بودندطرق مختلف با سیاست

 :کندیاد می «بلخ»خود را در توصیف اوضاع ایران آن روزگار سروده باشد شعری که در آن از ایران با عنوان طنز 

 رأس چرچیل و ترومن پیداست                               باز در بلخ الم شنگه به پاست 

 خـوارانطرح شد از طرف نفت              نـقشه هـا بـر سر نفت ایـران                  

 بــاز انـدر خـفـقـان کـامـل                                حـق مـلـت بـنمـودن بـاطـل

 بـاز هـم بـچه نـنه لـج کـرده                          عامل نـفـت دهن کـج کرده       

 مار ضـحاک گرسنه شده بـاز                                بـاز پـیـدا شـده دنـدان گـراز

  (242همان، )

 :نتیجه گیری

 :وار به شرح زیر استکات زیر استنباط گردیده که فهرستاز پژوهش حاضر ن 

های عقاید و اندیشه، تحوالت ادبیات و هنر به تناسب تحوالت ساختارهای اجتماعی است، بنابراین افکارجا که خط سیر از آن _4

 . تواند تابع تحوالت اجتماعی آن روزگار باشدروشنفکران هر عصر می

زیست ای میر دورهین طنزپردازان پهلوی دوم دترعر ادبیات گیلکی و یکی از برجستهترین شامحمدعلی افراشته به عنوان بزرگ _2

 . سزایی در فکر و شعر وی داشته استتاثیر به _4992تا  4921ده زمانی محدو _که حوادث تاریخ معاصر ایران

سیاسی  مشیطوری که خطثیرپذیری از همین حوادث سروده بهاجتماعی خود در نشریه چلنگر را با تا، افراشته اشعار سیاسی _9

وی با حضور استعمار در کشور مخالف بوده و از کشورهای انگلیس و آمریکا به عنوان . وین یافته استوی با تاثیر از همین حوادث تک

شدن نفت پرداخته و خواستار کوتاه شده دست به حمایت از ملی. کندور استعمار در داخل ایران یاد میدو نماد مشخص حض

 . کندانتقاد می، ران که در نهایت به ضرر کشور استو از رفت و آمد سفرای خارجی در ای استعمار از نفت ایران است

مناسبات ارباب و رعیت بخش . ساختار طبقاتی سرزمین گیالن به ویژه جوامع روستایی مبتنی بر نظام ارباب رعیتی است _1

با  «مفتخوراالعیان»ویژه در منظومه شاعر در اشعار گیلکی خود به. عظیمی از اشعار گیلکی افراشته را به خود اختصاص داده است

 . کندرویکردی طنزآمیز از آن انتقاد می

ر انقالب عراق از دیگر عوامل تاثیرگذار در فکر و شعر شاع، جنگ شبه جزیره کره، حوادث دیگر کشورها نظیر جنگ جهانی دوم _3

  . اندبوده

 :هانوشتپی
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افراشته در »: رساندن شاعر را در تاریخ طنز فارسی میبیش از هر چیزی اهمیت ای، از افراشته توصیف استاد شفیعی کدکنی( 4

شتر وارد قلمرو های آینده بار دیگر با نفوذی بیوش نخواهد شد و ای بسا که در سالگاه فرامدر قلمرو ادب فارسی هیچ، تاریخ طنز

زند های افراشته موج میالی حرفهدر الب، آن جان نجیبی که هنرمندان بزرگ از آن برخوردارند. های آینده شودمطالعات ادبی نسل

زبان . توان جانشین دیوان افراشته کردهیچ دیوان دیگری را نمی. . .  شخصیت او را در تاریخ حفظ خواهد کرد، و همان جان نجیب

 (111با چراغ و آیینه،ص، رک). . .  فارسی همیشه به شاعری مانند افراشته نیازمند است

: استاد مشاور، دکتر علی صفایی سنگری: استاد راهنما، ادبی، اندیشگانی اشعار محمدعلی افراشتهبررسی : نامهعنوان پایان(2

 4931تیر : تاریخ دفاع، دکتر فیروز فاضلی

همراهان گیالنی )نبیل سمیعی ، کریم کشاورز :به همراه پانزده نفر دیگر از جمله 4992محمدعلی افراشته در اواخر فروردین ماه ( 9

انجمن روابط فرهنگی ایران » این سفر که به دعوت. راهی کشور شوروی شدند. . .  و( هنرمند معروف)خیرخواه ، بانباغچهثمین ، (او

ای شد که که حاصل این سفر یك ماهه سفرنامهتا اواخر اردیبهشت ماه همان سال به طول انجامید ، صورت گرفته بود «و شوروی

طبع و رنامه نظری است گذرا که شاعر شوخاین سف( 423 :4961، افراشته، نك). کنداد میی «پشت پرده پر قو»افراشته از آن به 

، هابیمارستان: هی جامعه شوروی نظیروسایل رفا، افراشته در این سفرنامه. پرداز بـه گوشه و کنار این کشور پـهناور داشته استطنز

 . کندرا  توصیف می. . .  های برقی وتراموا، قطار زیرزمینی، های پیشرفتهزایشگاه

 :شودعدی سروده که با این بیت آغاز میای بر وزن وقافیه یکی از غزهای سافراشته این شعررا به صورت نقیضه (1
 (339 :4966خطیب رهبر، ) نه همین لباس زیباست نشان آدمیت / تن آدمی شریفست به جان آدمیست  

 :منابع

 .نی :تهران، یران مدرن، ترجمه محمد ابراهیم فتاحیتاریخ ا .(4923). آبراهامیان،یرواند

 .سمت :، تهرانتاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی ایران (.4922) .از غندی، سید علیرضا

 .دایرة المعارف ایران شناسی :ادبیات معاصر ایران، تهران(. 4921. )امین،حسن

 .ویعل :، تهراندکتر محمد مصدق و اقتصاد. (4962) .توانیان فرد، حسن

 .دانشگاه تهران :، تهرانسیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه (.4921. )خارابی، فاروق

 .مرکز اسناد انقالب اسالمی :، تهرانشعر سیاسی در دوره پهلوی دوم (.4924. )درستی، احمد

 .علمی و فرهنگی :ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطه، تهران (.4911) .ذاکر حسین، عبدالرحیم

 .تندر :تهران، تاریخ رئالیسم، ترجمه محمد تقی فرامرزی .(4962). وف، بوریسساچک

 .انتشارات سخن :تهران، با چراغ و آینه .(4931). کدکنی،محمدرضاشفیعی

 .نیلوفر :ترجمه حسین پاینده، تهران های رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم،نظریه .(4926).الج، دیوید، ایان وات و دیوید دیچز

 .امیرکبیر :تهران، جلد6، فرهنگ فارسی (.4922. )ین، محمدمع

 .روزگار :، ترجمه یعقوب آژند، تهرانشعر دوره مشروطه (.4912. )منیب الرحمان

 .انتشارات چشمه :تهران 2و4، جلدنویسی ایرانصدسال داستان(. 4911. )میرعابدینی،حسن

 .امعه ایرانیانج :تهران کاوشی در طنز ایران، (.4912. )نبوی، ابراهیم
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 تحقیق در ماهیّت و چیستی ادبیات غنایی
 هما رحمانی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده

های متعددی؛ چون مدح، هجو، رثا، حبسیه، شهرآشوب، مطایبه کنون انواع و گونهانواع ادبی است که از دیرباز تا غنایی، یکی ازشعر 

این پژوهش قصد دارد با طرح این پرسش که ماهیّت ادبیات غنایی چیست و چه انواعی دارد؟ . ای آن برشمرده شده استبر. . .  و

ای به تعریفی جدید برای این نوع ادبی های انواع ادبی را به چالش بکشاند و از خالل مطالعات کتابخانههای حاکم بر کتابدیدگاه

کاهد و آن را به اموری این امر از گستردگی بیش از حدّ حوزة ادبیات غنایی می. ز برای آن برشمرددست یابد و در نهایت انواعی را نی

حاصل تحقیق نشان از آن دارد که تعریف اصطالحی شعر غنایی با معنای لغوی . کندخاص، متناسب با ماهیت ذاتی آن منحصر می

حال آنکه . در خود و به تقلید از ادبیات غرب صورت گرفته است دهی تمامی انواع سنتیآن همخوانی نداشته و تنها جهت پوشش

= شعر تغزلی»توان شعر غنایی را به از این رو می. غنا، موسیقی و نوایی شاد است و با مجالس بزم و مضامین عاشقانه هماهنگی دارد

که  «دانست( جنس مخالف)دیگری های درونی انسان نسبت به ها و شوریدگیبیان شیفتگی»منحصر ساخت و آن را  «عاشقانه

های سبکی خاصی در گیرد و ویژگینامه، تشبیب و نسیب را در بر می، غزل غزل، شعر وقوع، ده(اروتیك)انواعی چون؛ شعر شهوانی 

 . سازدحوزة فکری و مضمونی دارد که آن را از سایر انواع ادبی متمایز می

 . قانه، تغزلانواع ادبی، ادب غنایی، شعر عاش: هاکلیدواژه

 مقدمه

-به گونه( های فنیویژگی)انواع ادبی، اصطالحی در نقد ادبی است که آثار ادبی را با تکیه بر شکل و فرم، موضوع و محتوا و تکنیك 

 . کندبندی میهای مختلف تقسیم

یی، کمدی، هجو و تراژدی را در بر بندی ادبیات به این انواع از دوران یونان باستان معمول بوده و انواع اصلی حماسی، غناتقسیم

منتقدان و شاعران کالسیسیسم انواع »ای که بندی روزافزون گردید، به گونهدر دورة رنسانس عالقه به این تقسیم. گرفته استمی

خاص هر یك از انواع دانستند و قضاوت در مورد هر اثر را با توجه به قواعد برگرفته از ادبیات یونان و روم را محدود و تغییرناپذیر می

بخشی به بندی آثار ادبی و در نتیجه نظمبه این ترتیب از دیرباز تا کنون عالقه به دسته( 4: 4932کدکنی،شفیعی) .«دادندانجام می

های جدید منجر گردیده بندیهای فراوانی جهت ارائۀ تقسیمها در میان ادیبان و پژوهشگران ادبی وجود داشته که به تالشآن

 . ستا

شعر تنها بر حسب شکل ظاهری و . های سنتی و جدید انواع ادبی در ادبیات قدیم فارسی، معمول و رایج نبوده استبندیتقسیم

، اما امروزه با تقلید (41: همان) .گرفتبندی خاصی قرار میها و اغلب بدون توجه به موضوع و محتوا در دستهطرز قرار گرفتن قافیه

ادب حماسی، ادب : ترین آنها عبارتند ازترین و اصلیهای متعددی یافته است که مهمغرب، انواع ادبی ما نیز گونه و پیروی از ادبیات

هر یك از این انواع، خود دارای تقسیمات فرعی متعددی بوده و با ( 413: 4913داری، تمیم). غنایی، ادب تعلیمی و ادب نمایشی

 . شوداغلب تمایزی میان آنها قائل نمیکه  ای درآمیختهانواع اصلی به گونه

بر آن است تا از میان انواع ادبی، ادب غنایی  .«ماهیت ادبیات غنایی چیست؟ و چه انواعی دارد؟»این پژوهش با طرح این پرسش که 

عاریف و انواع موجود ادب های فرعی آن را در ایران با نگاهی نقادانه مورد بررسی قرار دهد و تا حدّ امکان از معایب و نواقص تو شاخه

شمیسا و  انواع ادبی)ادبی توان به تمامی کتب انواع پیرامون پیشینۀ تحقیق نیز می. داردهای انواع ادبی پرده بربغنایی در کتا

-درآمده و سایر آثاری که در حوزة شعر و انواع آن به نگارش (. . .نامه هنر شاعریفرهنگ اصطالحات ادبی، واژه)ها ، فرهنگ(رزمجو

در هیچ یك از این آثار، نگاهی انتقادی . اشاره کرد (. . .نقاب، درباره ادبیات و نقد ادبیدروغ، شعر بیانواع شعر فارسی، شعر بی)اند 

 انگیز از یکدیگر بوده و نه تنها ماهیّت و چیستی این نوع ادبی راشود و مطالب، تقلید و تکراری ماللبه مبحث ادب غنایی دیده نمی

نماید، بلکه با گسترش بیش از حدّ دامنۀ معنایی ادب غنایی، بسیاری از انواع دیگر ادبی مانند مدح، هجو، طنز، به خوبی تبیین نمی

 . است را با آن ممزوج ساخته. . . شهرآشوب، رثا و
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 معنای لغوی و اصطالحی ادب غنایی _4

نام نوعی چنگ و آلت موسیقی است  Lyreاروپایی است؛ زیرا لیر   lyricشعر غنایی در حقیقت برگردان و معادلی برای شعر لیریك

غنا در ادب فارسی به معنی سرود، نغمه و دستگاه است و در عربی آوازخوانی و موسیقی . که خوانش اشعار احساسی توأم با آن بود

ذیل / 2: 4223الشرتونی،) .«زدن باشدا کفر و همراه بپذیرد که الحانش از شعغنا زمانی تحقق می»در قاموس عرب، . دهدمعنا می

 (  غنا

در ارتباط است، از این رو طیف وسیعی از معانی  1شعر غنایی در اصطالح ادبی، شعری است که با احساسات و عواطف شخصی شاعر

جو، عرفان و پرستی، مدح، هو مضامین شاعرانه؛ همچون عشق و جوانی، پیری و مرگ، عالیق انسانی نسبت به خدا و خلق، وطن

شطحیات، سوگندنامه، خمریات، حبسیات، اخوانیات و سایر تفننات ادبی؛ مانند لغز و معما و ماده تاریخ، مناظره، مفاخره، شهرآشوب 

دارترین انواع شعر فارسی این معنای اصطالحی، شعر غنایی را به یکی از دامنه( 463: 4912رستگار فسایی،). شودرا شامل می. . .  و

کرده است، اما اگر اندکی پیرامون محیط طبیعی خویش دقت و تأمل نماییم، خواهیم دید که اغلب نام هر چیز، گواه و نشانی از بدل 

معنای لغوی . این امر دربارة مفهوم ادبیات غنایی نیز صادق است. ای با آن هماهنگی تام داردهویّت و چیستی آن است و به گونه

البته آهنگین . پس ادب غنایی نیز باید اشعاری را در بر بگیرد که با الحان و موسیقی قابل اجرا باشد موسیقی و ترانه است، «غنا»

توان را نیز می. . .  باشد؛ زیرا مرثیه، حبسیات، مدح، هزل، خمریات وبودن این اشعار دلیل مناسبی جهت رد انواع غنایی مزبور نمی

شود؟ شاد یا گردد، این است که غنا چه نوع موسیقی و لحنی را شامل میمطرح میبا موسیقی خواند، اما پرسشی که در اینجا 

 غمگین؟

گرفته از این زبان نیز وام _غنایی _در ادبیات فارسی نوع این موسیقی مشخص نشده است، اما در ادب عرب که نام این نوع ادبی  

اگر این معنی را برای غنا بپذیریم، بسیاری از انواع فرعی آن، از . تزدن همراه اسداند که با کفیقی و لحنی شاد میاست، غنا را موس

پژوهان، شعر بزمی و از سوی دیگر بسیاری از ادب. گردنداز دایرة ادبیات غنایی خارج می. . . جمله هجو، هزل، مرثیه، حبسیات و

های آدمی دارد که فاقد بازیزم و شادی و عشقاین نامگذاری خود نشان از مجالس ب. انددیگر شعر غنایی دانسته تغزلی را نام

به این ترتیب، به منظور جلوگیری از چند . به بیان دیگر اسم با مسمّا یکسان نیست. همخوانی با برخی انواع فرعی شعر غنایی است

 :توان راهکارهایی ارائه کرددستگی و اختالط سایر انواع با یکدیگر می

پرهیز  _ادب غنایی _به شمار آورد و از قرار گرفتن آنها ذیل یك عنوان ی را نوعی مستقل و جداگانهتوان هر یك از انواع فرعمی _4

 . . . مانند شعر ستایشی یا مدحی، سوگنامه، شهرآشوب، مطایبات، اشعار عاشقانه، عارفانه و. نمود

شعر »این انواع را پوشش دهد؛ مانند عنوان  توان نام کلی دیگری برای انواع اصلی و فرعی ادبیات غنایی یافت تا تمامیمی _2

تواند تاحدودی بیانگر احساسات و که از دیدگاه ما می «شعر احساسی»یا  3اندکه دکتر فرشیدورد آن را پیشنهاد داده «شخصی

ود را از امور گیرد و ادراکات حسی خبیش از تخیل بهره می 6عواطف شخصی آدمی باشد؛ زیرا در اینگونه اشعار، شاعر از قوّة حس

توان احوال و ادراکات نفسانی بر این اساس می( 431: 4933کوب،زرین). کندبار به یاری شعر به دیگران القا میانگیز و اندوهطرب

 . را تحت عنوان کلی شعر احساسی قرار داد. . . آدمی؛ چون وصف، مدح، رثا، هجا و

بر . اص محدود نمود؛ اموری که با معنای لغوی آن نیز هماهنگی داشته باشندتوان اصطالح شعر غنایی را تنها به اموری خمی _9

نامه، تواند شعر عاشقانه، مدح، عروسیدهد؛ زیرا غنا میاین اساس باز هم تفکیکی میان انواع اصلی و فرعی ادب غنایی رخ نمی

دد، برای اشعار عاشقانه و مناسبات بین عاشق و معشوق، گررا نیز در بر بگیرد، از این رو پیشنهاد می. . . شعرهای تفننی، خمریات و

استفاده شود و سایر انواع غنایی که با ادراکات حسی دیگر در پیوندند، ذیل شعر احساسی مورد بررسی قرار  «شعر تغزّلی»از عنوان 

 . همخوانی بیشتری دارد خوانی و مغازله بوده و با ماهیّت اشعار عاشقانهگیرند؛ زیرا عنوان تغزّل خود به معنای غزل

                                                           
 

 (422: 4923رک میرصادقی، .  )کننده احساسات شخصی سراینده نیستبرخی نیز بر این باورند که  شعر غنایی تنها بیان 
که همراه  _ادبیات غنایی –نامی البته علت نامگذاری دکتر فرشیدورد آن است که انواع غنایی فارسی، مستقل از موسیقی بوده است و درخور نیست چنین  3

 (  4/62: 4969فرشیدورد،.  )با موسیقی است برای آن بکار بریم
 . شود، تأثری از مقولۀ لذت یا الم، شهوت یا غضبکند، متأثر میهایی که ادراک میای که انسان به وسیلۀ آن از صورتقوه 6
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باشند؛ زیرا امروزه تالش تمامی محققان و تر میاز میان راهکارهای مذکور، موارد دوم و سوم نسبت به گزینۀ اول راهبردی

های متعدد و جداگانه بندی و تفکیك انواع ادبی به گونهپژوهشگران عرصۀ ادبیات بر این قرار گرفته است که تا حد امکان از دسته

بدین ترتیب با تکیه بر راهکارهای دوم و سوم . تر شودمانعت به عمل آید و بدین وسیله دایرة شمول انواع ادبی محدودتر و مشخصم

های درونی انسان نسبت به دیگری ها و شوریدگیتوان شعر تغزلی را شعری دانست که به شرح و بیان شیفتگیو پذیرش آنها می

در تعریف فوق، تفکیك  «جنس مخالف»علت تأکید ما در قرارگیری ترکیب . پردازدی مختلف میهای شعردر قالب( جنس مخالف)

 . باشدآن از ممدوح در اشعار مدحی و یا معشوق مذکر در برخی اشعار دورة غزنوی به بعد می

 سیر تاریخی شعر غنایی در ایران _1

ازای تاریخ دارد؛ زیرا سرودهای مذهبی و  پیدایش آن قدمتی به در اگر شعر غنایی را با همان گسترة معنایی امروز بسنجیم، تاریخ

اما اگر شعر غنایی را با . های آغازین شعر غنایی به شمار آوردتوان از نمونهرا می بندهشو کتبی همچون  گاثاها دینی زرتشتیان در

شود، محدود نماییم، و آالت موسیقی خوانده می توجه به معنای لغوی آن به نوعی شعر احساسی و غالباً عاشقانه که همراه با ساز

توجه به موسیقی و کالم آهنگین در ایران باستان ها و خنیاگران پارتی به عقب بازگردانیم؛ زیرا باید سابقۀ تاریخی آن را تا گوسان

گو، نوازنده، ضابط داستانسرا، طنزپرداز، نوحه. یافتندها حضور میبزمخنیاگران در گورستان و در ». بسیار رایج بوده است

بلکه در هخامنشیان،  ومادها  و نه تنها در روزگار پارتها،( 11: 4962بویس،) .«دستاوردهای عهد باستان و مفسر زمانۀ خویش بودند

آثاری در ای که شدند، به گونهای داشته و به طبقۀ خاصی از جامعه محدود نمینیز نقش قابل مالحظه 1دورة اشکانیان و ساسانیان

در ادوار بعد . شده است ایرانی نوازی و آوازخوانی شاهزادگانهای فراوانی به چنگاشاره ،یادگار زریران و شاهنامه فردوسیهمچون 

تغییر نام داد و به شاعر و  های عربی مطرب و مغنیگو و رامشگر و حتی واژهچامه ،نواگر به ( خنیاگر)به تدریج واژه کهن هنیاگر 

انگیز در ها و اشعار عاشقانه طرببه این ترتیب حضور خنیاگران و خوانش سرودها، ترانه( 32: همان). دو اطالق گردید خواننده هر

 . تاریخ این مرز و بوم، خود گواه قدمت ادبیات غنایی به معنای اخص آن است

از میان »: رسانندی به روزگار رودکی، میپس از این ادوار، بسیاری از محققان حضور آشکار شعر غنایی را در عرصۀ ادبیات فارس

های داستانی های عاشقانه و هم به شکل منظومههای مختلف شعر فارسی به لحاظ معنا، گونۀ غنایی آن هم به صورت تغزلگونه

نهایت  عاشقانه از همان عصر پدر شعر فارسی، رودکی سمرقندی مجال ظهور یافت و در قرون بعدی با فراهم شدن فضای مناسب به

های شعر غنایی را باید در دورة صفاریه و در اما در حقیقت نخستین نمونه( 44: 4922میرهاشمی، ) .«رشد و کمال خود دست یافت

اشعار آغازین شاعرانی چون محمدبن وصیف سیستانی، محمود وراق، فیروز مشرقی و حنظلۀ بادغیسی به زبان دری جستجو کرد، 

در این اشعار عنصر وصف بسیار قدرتمند است و ( 4/22: 4914نشاط،). ها سر و سامانی خاص بخشیدناشعاری که بعدها رودکی بدا

. دهدهای بعد نیز همچنان حضور فعال دارد؛ زیرا در قرون سوم و چهارم هجری، توصیف خود را در مدح ممدوح نشان میدر دوره

-شتابد و در این بین گاه توصیفات عاشقانه نیز به چشم میمی های دالوری و قهرمانیدر سدة پنجم هجری، وصف به یاری صحنه

-های عاشقانه به شعر راه میمایههای عارفانه نیز در کنار بندر قرن ششم و هفتم با جدا شدن غزل از پیکرة قصیده، اندیشه. خورد

یابد و از قرن ایبه و هجو رونق فراوانی میهای پیشین، مدایح مذهبی، هزل، مطمایهدر قرون هشتم و نهم در کنار سایر درون. یابد

گیرد و با ظهور مکتب وقوع، غزل دشوار و سرایی مورد توجه قرار میدهم هجری به بعد با ظهور صفویان، نعت، منقبت و مرثیه

بیشتر جنبۀ در دورة قاجاریه تا ظهور مشروطیت نیز شعر غنایی . دهدانگیز هندی، جای خود را به غزل مردمی و ساده میخیال

گیرد و حتی های سیاسی و اجتماعی و در نهایت اشعار عاشقانه جای مدح را میای دارد، اما پس از مشروطیت غزلمدحی و مرثیه

یابد تا اینکه در دوران معاصر با اشعار نیما، آید و این سیر همچنان ادامه میپدید می زهره و منوچهرای چون های عاشقانهمنظومه

آثاری ارزنده به کارنامه ادبیات غنایی . . .  اخوان، سپهری، شاملو، فرخزاد، آتشی، توللی، ابتهاج، مشیری، بهبهانی، حمیدی ونادرپور، 

 (411_462: 4912رک رستگار فسایی،). شودایران افزوده می

                                                           
نویس سدة ششم مدعی است که دیوان بهرام گور ساسانی را که نخستین ابیات آن عوفی تذکره . در آیین مانی، شعر و موسیقی اهمیت بسزایی داشته است 1

 (311/ 4:  4913انوشه،.  )باشد، خوانده استدربردارندة گفتگویی عاشقانه میان بهرام و همسرش دالرام می
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دّ و حصری همچون مدح، هجو، حکه انواع بیسیر تاریخی مذکور، در حقیقت منطبق با دیدگاه سنتی پیرامون ادبیات غنایی است 

در حالیکه اگر ادب غنایی را محدود به اشعار بزمی و عاشقانه بدانیم، باید . برای آن قایل است. . . هزل، مطایبه، شهرآشوب، مرثیه و

جود و _های شخصیهای عامیانه و دلگویهچه هجایی، چه عروضی و چه ترانه _گفت که شعر غنایی از نخستین ادوار آفرینش شعر

داشته و تاکنون نیز به اشکال مختلف به حیات خود ادامه داده است و تا زمان حضور آدمی بر کرة خاکی، این نوع ادبی که با ذات او 

 . سرشته شده، تداوم خواهد داشت

 (تغزلی)انواع شعر غنایی  _9

ریف، انواع جدیدی نیز برای آن برشمریم، انواعی اکنون که با مفهوم جدید ادبیات غنایی آشنا شدیم، الزم است که متناسب با این تع

 . که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است

 (اروتیك)شعر شهوانی  _9_4

توان های مختلف میمایۀ عشق و عاشقی باشد از جنبههمانگونه که پیشتر گفتیم، اگر شعر تغزلی، عنوان کلی اشعار عاشقانه با درون

-یابد و از قصد و غرض و شعور و آگاهی خالی میشعر به کلی جنبۀ انفعالی می»خی اشعار عاشقانه، در بر. به بررسی آن پرداخت

برخی ( 466: 4933کوب،زرین) .«تملك جسم معشوق _حب تملك: از شود، عبارت استعشقی که در این اشعار وصف می. گردد

های جسمانی عشق و این باورند که در شعر اروتیك به توصیف جنبهشوند؛ زیرا بر میان این نوع شعر و اشعار عاشقانه تمایز قائل می

اما به ( 412: 4921و کادن، 421: 4923میرصادقی،). شودهای معنوی و احساس واالی عشق تأکید میدر شعر عاشقانه بر جلوه

ای واالی عشق، آن را به عشق های از شعر عاشقانه مطرح نمود؛ زیرا توجه به جنبهگمان ما بهتر است که شعر اروتیك را گونه

 . سازد، اما شعر اروتیك با عشق زمینی و جسمانی تناسب بیشتری داردعرفانی و آسمانی نزدیك می

دهد که نگاری زمانی رخ میهرزه. نگاری نیز سخن به میان آید و از شعر اروتیك متمایز گردددر اینجا الزم است از ادبیات هرزه

. غلطدسرایی، به ژرفای منجالب هرزگی و توحّش فرو میپردهپردازد و با بیشقانه و امیال جنسی خود میشاعر به بیان تمناهای عا

های آغوشی و اندامکارگیری زبان کنایه و استعاره به توصیف همه اما در شعر شهوانی و اروتیك شاعر با شرم و نجابتی خاص و با ب

 :از نادر نارپور «وعی در شبطل»مانند این قطعه از شعر . پردازدجنسی می

 ناگاه، شدمبه انتهای تو نزدیك می 

 اسبی فرا رسید از راهۀ صدای شیه

 های کفتری در چاهزدنصدای بال

 های خیس در مهتابنیۀ صدای نال

 عبور زورقی از گرداب

 و چشم دیگر تو

 که راستایی دیگر داشت

 که زخم خنجر برّان بود

 شدکه از یکدگر جدا می پس از گذشتن من بر آن دو راه

 . . .  در انتظار مهمان بود هنوز  گفتی

ب و حفظ حرمت در تاریخ شعر فارسی به سبب آمیختگی بیشتر عشق و عرفان، حیا و عفت کالم بزرگان ادب فارسی، رعایت اد

های عشقبازی اغلب با شاعران در توصیف صحنه. کمتر مجال ظهور یافته است _نگاریشهوانی و هرزه_جامعه، این نوع شعر 

به عنوان . اندپوشی کردهای از وقار پوشانده و از بیان مستقیم وقایع عشقی چشماستعانت از زبان استعاری، توصیفات خود را در هاله

 مانند است؛ بی شاهنامهمغازله و عشقبازی پهلوانان  هایمثال، پاکی و عفت کالم فردوسی در توصیف صحنه

 ازـنبود آن شب تیره تا دیر ب           ه رازــبا او بچو انباز او گشت 

 لعل شد پر ز در و یا حقه           تازه پر ز شبنم شد آن غنچه

 دـمیانش یکی گوهر آمد پدی          دـبه کام صدف قطره اندر چکی
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جنبۀ اروتیکی عشق و توصیفات  ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون،ای؛ چون های عاشقانهدر حالی که در منظومه

 دالیل زیر؛ در اشعار معاصر نیز به . شودپرده به نمایش گذاشته میجنسی و جسمانی از عاشق و معشوق با جزئیات و بی

 . ای که اخالق عرفی و دینی بر گرداگرد لذات اروتیکی کشیده بودتابوشکنی و عبور از مرزهای ممنوعه _4

 . ها را درهم شکستستیز مدرنیته بسیاری از حریمینگسترش فضای سکوالر و د _2

 . تقویت بیش از پیش فردگرایی و تمناهای شخصی در شعر _9

نگاری، کاربردی چشمگیر یافته و با تشریح جزئیات و توصیف فضاهای اروتیك، کالم را از پاکی و عفت عاری شعر شهوانی و گاه هرزه

توان سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، شاملو، یداهلل رؤیایی، نادر نادرپور و حسین منزوی را می برخی از اشعار ایرج میرزا،. ساخته است

 . در این گروه قرار داد

 غزل غزل  _9_2

این نوع از اشعار عاشقانه مربوط به بخش سوم کتاب عهد عتیق است که اشعار آن منسوب به سلیمان نبی است، اما در حقیقت 

هایی عاشقانه است که از زبان یك مرد و یك زن به غزل غزل در واقع غزل. دارد گونههعلوم بوده و حالت مناظرسرایندة این اشعار نام

آوازهایی که شادی و نیکی عشق بشری و خرسندی درونی و هماهنگی با عالم وجود را که از . شودنوبت برای یکدیگر خوانده می

 . کندشود، ستایش میچنین عشقی حاصل می

ترین آثار ادبیات تغزلی جهان به شمار ها از قدیمیگردد؛ از این رو غزل غزلمیعار به قرن دهم قبل از میالد برت این نوع اشقدم

 :هاای از این غزلاینك نمونه. آیندمی

 ایای دوست، ای عروس، تو باغی دربسته. . . . 

 ایای نهفتهتو چشمه

 ایتو کاریزی سرپوشیده

 پر شهدتر و خوشبوتر است های باغ تومیوه

 از بستانی که در آن یاسمن و زعفران و نعناع

 بوهای خوش پراکنده باشند

 ای چشمۀ بوستان، ای چاه آب زالل

 . . . . برخیز ای باد سحرگاهی

 بشتاب ای نسیم جنوب

 بر بوستان من بوزید

 ( 223_249: 4911ناتل خانلری،). و بوی خوش آن را در فضا بپراکنید

 شعار عاشقانها _9_9

شعر عاشقانه، بیانگر احساسات و عواطف، . اندعموماً تمامی محققان شعر عاشقانه را یکی از انواع اصلی ادب غنایی به شمار آورده

در این میان گاه شاعر، یکی از . کندهای عاشق و معشوق است که شاعر با زبانی تصویری آن را به خوانندگان القا میها و لذتهیجان

شعر و نثر عاشقانه . مضمون عاشقانه عالوه بر شعر در نثر هم مجال ظهور دارد. باشد و گاه تنها راوی ماجرا استین عشق میطرف

 . های شعر تغزلی بیشتر در این مورد سخن خواهیم گفتدر بخش قالب. تواند در قالبی کوتاه یا داستانی بلند ارائه شودمی

 . پردازیمشاخۀ فرعی در نظر گرفت که ما در اینجا به بیان مهمترین آنها میتوان چندین برای شعر عاشقانه می

 مکتب وقوع _9_9_4

در اوایل قرن دهم بسیاری از شاعران، شیوة غزلگویی قرن نهم را کنار گذاشتند و کوشیدند تا عوالم عاشقانه و زبان حال و احساسات 

-به این سبك، شیوة وقوع می. پوشی بیان کنندکردند، بدون تکلف و پردهخویش را آنچنان که واقعیت داشت و خود آن را درک می

 (4: 4912گلچین معانی،). گویند
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شعر »کند و آن آید، اصطالح دیگری نیز به ذهن آشنایان با حوزة ادبیات خطور میزمانی که از مکتب وقوع سخن به میان می

دانیم در این ها پیرامون پیدایش واسوخت، الزم میکرر در برخی پژوهشبا توجه به نقایص و اشکاالت متعدد و م. است .«واسوخت

 . نماییممجال، به طور بسیار کوتاه و فشرده از آن سخن به میان آوریم و توضیحات مبسوط پیرامون آن را به مجالی دیگر موکول 

/ 9: 4921بهار،) .«وق و ترک عشق گفتن استگردانی از معشدر لغت به معنای نسوختن و مجازاً بیزاری، روی va. suxtواسوخت »

 . ، درست معنایی مخالف سوختن دارد«واسوختن»این کلمه با حذف نون مصدری  (ذیل واسوخت

 چون صنعت شاپور را دیدم واسوختمبه خسرو داشتم روی نیازی در سخن طالب        از او 

 طالب آملی

واسوخت یك شعبه فرعی از مکتب وقوع است؛ زیرا عمالً »جان گرفته است؛  بسیاری بر این باورند که واسوخت از دل مکتب وقوع،

شبلی )دانند، و آغازگر آن را وحشی بافقی می( 433: 4962شمیسا،) .«توان واسوخت سرودفقط در این سبك است که می

ر آثار بزرگان ادب فارسی، نشان از تحقیق د. اما حقیقت امر، چیزی فراتر از این است( 4913:444داری،و تمیم 46/ 9: 4941نعمانی،

اختصاص به شاعر یا زمان  _مبنی بر ازخودگذشتی فاصله دارد های قدیم عشقکه به نوعی با سنت_آن دارد که پیدایش واسوخت 

زگار به عنوان مثال اگرچه واسوخت در رو. خاصی ندارد، بلکه امری طبیعی است که در هر برهه از زمان امکان وقوع آن وجود دارد

 های معشوق به امان آمده است؛وفاییای معمول نیست، اما او نیز گاه بنا به فطرت آدمی، از بیسعدی شیوه

 ست؟وی باغ لطافت، به رویت کـه گـزیده      ست؟      ای لعبت خندان لب لعلت که مزیده

 ستـویی کـه ندیـدهتا هیچ کس این باغ نگ  ست که دیــــوار به یکباره بیفتــاد          نیك

 ستچون عام بدانست که شیرین و رسیــده    بسیار تــوقف نکند میـــوة پــر بـــار         

 ستوین کشته رها کن که در او گله چریده   سعـــدی در بستان هـوای دگــری زن         

 سعدی

 گشاید؛ هایش، زبان به مالمت معشوق میتگیاعتنا به دلبسرغم سرسپردگی محض نزد معشوق، گاه بیخاقانی نیز علی

 ای پار دوســت بوده و امــسال آشــنا                   وی از ســزا بریده و بگزیــده ناســزا

 تا کی کنی قبول خسان را چو کهــربــا   ای سفته درّ وصـل تو المــاس ناکـسان                 

 سربر زمین به خدمــت یاران بی وفــا                لك هر شبانگــهیچند آوری چو شمس ف 

 باآنکه کم ز ماست شدی دوست و آشنا   ت شدی یار و همنشین            آن راکه خصم ماس  

 پیش مســیح مائـده و پیــش خـر گـیا   الحق سزا گزیدی و حقا که درخورســت                 

 یگــان                   نشــناختی تو قیــمت ما از سـر جفــابودیم گوهـــری به تو افــتاده را  

 گر چه داند یاقــوت را بهــانـر                   یا کــوزهبی دیده کی شناســد خورشیــد را ه  

 آری همـه بلـــای بــد آیـاد بر قضـــا      ی تو در فکــند              ما را قضــای بد به بلــا

 آمــدی                    نه حســن تو گذاشــتی و نه هوای مـاکاش آتشـی ز کنـــاری درای   

 حکـم خدای بود وگرنه به هیـچ وقـت                   خاقــانی از کجــا و هـوای تو از کجـا 

 خاقانی

 باز مرا ای ز دل رفته که دی سوختی از نــاز مرا             دارم اندیشه که عاشــق نکنی

 ام خوی به هجران، چه کنم نـاز اگر             عشق طغیان کند و دارد از آن باز مراکرده

 انــداز مراچون محالست که ناید ز تو جز بدمهری             مبـر از راه به لطــف غلط

 محتشم کاشانی

 داند؛گو نمیصائب اگرچه خود را شاعری واسوخت

 از یك سخن سرد دل یار توان سوخت          نیست وگرنه           واسوختگی شیوة ما      

 خورد؛هایش نشانی از اعراض و دلزدگی از معشوق به چشم میاما در برخی غزل

 دل ز پیمان برگرفتی، هیچ دلـدار این کند؟           وفا، یار این کند؟     ای ای بیترک یاران کرده
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 دوستان             شرم بادت زین عملها، یار با یار این کند؟ ترک ما کردی و کردی دشمنی با

 جور تو با عاشق سرگشته امروزینه نیست            آزمودم عشــق را صد بار، هر بار این کند

 صائب تبریزی

 نامهده _9_9_2

کنند، شرح ه مابین یکدیگر رد و بدل میهایی کیکی از انواع شعر تغزلی است که در آن احوال و عوالم عاشق و معشوق از طریق نامه

هایی از زبان عاشق و معشوق در میان شوند و گاه غزلها اغلب در شمار ده عدد و در قالب مثنوی سروده مینامهده. شودداده می

 ویس و رامیندر منطومه ها از نوع غیر مستقل بوده و نخستین آنها از آنِ فخرالدین اسعد گرگانی نامهاین ده. شودآنها گنجانیده می

های غیر نامهدر کنار این ده. ها روی آوردندنامههای غنایی به خلق این دهپس از آن، نظامی و سایر سرایندگان منطومه. است

و العاشقین امیرخسرو دهلوی العشاق اوحدی، روحنامه یا منطقدهاند؛ مانند هایی نیز به صورت مستقل سروده شدهنامهمستقل، ده

 (9/991: 4969صفا،). . .  وعماد شیرازی نامه ابنده

 تشبیب و نسیب _9_9_9

( 499: 4923داد،). تشبیب در لغت یاد ایام جوانی کردن و نسیب، غزل گفتن و شرح احوال عاشق و معشوق را بیان داشتن است

و در آن به ذکر احوال عاشق و معشوق، تشبیب و نسیب در اصطالح غزلی را گویند که شاعر در مقدمۀ قصیدة خویش قرار دهد 

شناختی بر ممدوح داشته است و ذهن او را آماده ساخته تا این بخش از قصیده ظاهراً تأثیر روان». ها و لذایذ جوانی بپردازدکامرانی

از قصیده یافت های شاعرانه در حد بیانات استعاری و زبان تصویری در این قسمت از سوی دیگر نگرش. بپردازد _مدح _به اصل

پژوهشگران، ( 421: 4913داری،تمیم) .«کندای که گاه به عنوان شعری مستقل چون اشعار رمانتیك جلوه میبه گونه. شودمی

 . گیرنددانند و عموماً به جای یکدیگر به کار میتغزّل، تشبیب و نسیب را معادل هم می

 های شعر تغزلیقالب _1

های عامیانه خود را نشان های گوناگون شعری؛ سنتی، نو و حتی ترانهدوار پیدایش تا کنون در قالباقسام شعر تغزلی از نخستین ا

 . پردازیمها میترین این قالبدر زیر به بررسی مهم. داده است

 های سنتیقالب _1_4

 قصیده _1_4_4

یابد که ابیات آغازین بدنۀ آن، مضمونی یمضمون اصلی قصاید فارسی، مدح و توصیف است و تنها زمانی با شعر تغزلی پیوند م

سرایان جهت حسن مطلع و برانگیختن همانگونه که در بخش تشبیب و نسیب اشاره کردیم، برخی قصیده. باشد عاشقانه داشته

ان کنند و سپس به مدح ممدوح و بیهای طبیعت و معشوق زمینی مزیّن میممدوح خویش، ابتدای قصاید خویش را به وصف زیبایی

 . آورندمی ها و مطالبات خویش رویخواسته

 کی نشینیم نگـــارا من و تو هــر دو بهــم           کی نهم روی بدان روی بــدان زلف بخم

 چند از این فرقت و بر جان ز غم فرقت رنج         چند از این دوری و بر دل ز پی دوری غم

 (212: 422دیوان فرخی، قصیده)

در برخی قصاید جنسیت این معشوق مذکر . ت که این معشوق در برخی اشعار، ممدوح یا همان معشوق مذکر استالبته باید گف 

 کامالً بارز و آشکار است؛

 دوش ناگاه به هنگام سحر            اندر آمد ز در آن ماه پسر

 (429: 23همان،قصیده)

الدوله امیر یوسف، برادر سلطان محمود غزنوی است و فرخی عضد مانند قصیدة زیر که در مدح. و در برخی دیگر، پوشیده و پنهان

 :آن را با چنین ابیاتی آغاز کرده است

 به طرب داشت مرا تا به گه بانگ نماز      یاد باد آن شب کــان شمسه خوبــان طراز        

 حجره فـرازباز کرده در شــادی و در             من و او هر دو به حجره در و می مونس ما   

  گه به بوسه لب من با لب او گفتی راز     گــه به صحبت بر من با بر او بستی عهـد         
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 (433: 411همان، قصیده )

 2غزل _1_4_2

قیس ) .«ورزیدن و وصف زنان استکردن از جوانی، محبتگفتن با زنان، حکایتبه معنای عشقبازی و سخن»در لغت  غزل

های عاشقانه و شرح فراق و آید، این قالب شعری از دیرباز به مضمونمینطور که از معنای لغوی غزل بر هما( 932: 4992رازی،

رود که به شمار می( تغزلی)ترین قالب شعر غنایی های معشوق اختصاص داشته است؛ از این رو غزل مشخصوصال و وصف زیبایی

 . سازدشته و درد و سوز عاشقانۀ او را به دیگری منتقل میدر صورتی کوتاه، احساسات درونی شاعر را به نمایش گذا

را مترادف غزل به کار  «قول»از این رو گاه واژة . شدهای فارسی در مجالس بزم و شادی همراه با موسیقی خوانده مینخستین غزل

در اشعار شاعران  «غزل»که مراد از واژة دانند و بر این باورند برخی محققان، تغزالت قصاید رودکی را پایۀ غزلسرایی می. اندبرده

اما ( 421: 4913داری،تمیم). ها و اشعار ملحون استنخستین فارسی احتماالً همان تغزالت آغازین قصاید یا رباعیات عاشقانه یا ترانه

هایی از غزل دقیقی، نمونه ها در آثار بازمانده از رودکی، شهید بلخی وها و تشبیبعالوه بر تغزل»گروهی دیگر بر این باورند که 

 ( 221: 4923میرصادقی،) .«شودکامل و مستقل نیز یافت می

های نیما، دلبستگی خاصی به قالب سنتی غزل داشتند، از این رو کوشیدند تا در دورة معاصر برخی شاعران با وجود پذیرش نظریه

وره به غزل، نخستین تغییرات را در این قالب سنتی پدید آورد و شهریار با وارد کردن زبان محا. ای ایجاد نماینددر آن، فضای تازه

های آگاهانه و مداوم سیمین اند که با توجه به کوششنام نهاده «غزل نو»این شیوة جدید در غزلسرایی را . رنگی تازه به آن بخشید

. به نام او سکه خورده است _غزل نو_ین نوع های جدید و گنجانیدن تعبیرهای تازه و امروزی در غزل، ابهبهانی در زمینۀ خلق وزن

 ( 494: 4934محمدی و همکاران،)

 ام رنگین کمان را            خندیده در ذرات بارانمن دیده

 ام راز نهـان را             در دفتـر سبـز بهـارانمن خوانده

 (4923:112بهبهانی،)

 (داستان)مثنوی  _1 _4_9

در روزگار . وجه شاعران و اهل ذوق قرار داشته و در حقیقت دنبالۀ کار ایرانیان پیش از اسالم استسرایی از آغاز مورد تداستان

، اما در عصر غزنوی با ظهور عنصری 3سرایی صورتی حماسی داشتسامانی به جهت برخورداری مردم از روحیۀ سلحشوری، داستان

با . سرایی به منصۀ ظهور رسانید و آن داستان عاشقانه بودعرصۀ داستان های خود را درو عیوقی، زبان فارسی جنبۀ دیگری از توانایی

در سدة پنجم هجری به واقعیت پیوست و پس از آن به یکی از  ویس و رامیناین وجود، شکل رسمی داستان تغزلی با سرایش 

 . های ادبی تبدیل شدپرطرفدارترین گونه

از این رو، . شودهای بلند و طوالنی از آن استفاده میسرایش داستانها و روایتهای شعری است که اغلب برای مثنوی یکی از قالب

-های بلند عاشقانه است که به سخنور مجال بیشتری جهت هنرنمایی میها و منظومهمثنوی بهترین قالب جهت سرایش داستان

-ه شده، جزئیات بیشتری از داستان مطرح میسرود( بحر هزج)ها که اغلب در وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل در این منظومه. دهد

پیوندد تا وصال عاشق و معشوق را به تأخیر بیندازد و خواننده را تا پایان داستان با خود شود و حوادث بسیاری در آن به وقوع می

 . .  .ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا ومانند . همراه سازد

 دوبیتی _1_4_1

                                                           
مصراعی که از نظر قافبه  41سانت شعری است .  فارسی شباهت دارد است که تا حدود بسیار زیادی به غزل Sonnetیکی از اقسام شعر غنایی اروپا، سانت  2

سرودن سانت رونق  .م 43با ظهور مکتب رمانتیسم و پارناسیسم در قرن . پذیرد و موضوع آن عشق و احساسات عاشقانه استهای متفاوتی میشکل

معادلی  «غزلواره»در زبان فارسی، واژة . روندبه نام این گونۀ شعری به شمار می از شاعران. . . اسپنسر، شکسپیر، کیتس، شارل بودلر، ریلکه و. چشمگیری یافت

 (411: 4923میرصادقی،. )باشدبرای سانت می
ز های لطیف عاشقانه نیهای دالوری و قهرمانی پهلوانان، داستانالبته باید خاطرنشان کرد که در برخی آثار حماسی مانند شاهنامه فردوسی، در کنار صحنه 3

. « انجامدکند و غالباً هم به پیوند میدر این روایات عاشقانه، عشق به صورت احساسی طبیعی و غریزی میان قهرمانان ظهور می». خوردبه چشم می

 (46: 4922میرهاشمی،)
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در این قالب شعری، باباطاهر و فایز . های ویژة شعر تغزلی است که اغلب جایگاه سوز و گدازهای عاشقانه استیتی نیز از قالبدوب

 . دشتستانی سخن را به اوج خود رسانیدند

 درازی دو زلفانت مرا کشت        را کشت ــسیاهی دو چشمانت م
 مژگانت مرا کشتخم ابرو و       به قتلم حاجت تیر و کمان نیست 

 باباطاهر

 دلم در چین زلفت کرده منزل  بتا مهــر تو جا بنموده بــر دل           

 به دریای غمت غرق است فایز          ندانم کی رسد کشتی به ساحل    

 فایز دشتستانی

 رباعی _1 _4_3

مایۀ عاشقانه و تغزلی درون. گیردانه را نیز در بر میهای فلسفی است، اما گاه مضامین عاشقگاه اندیشهاین قالب شعری بیشتر جلوه

مانند رودکی، فرخی، منوچهری، . شودهای شرق، خراسان و آذربایجان یافت میبیشتر در اشعار شاعران دورة اول و دوم در حوزه

 ( 416: 4913داری،تمیم). . .  امیر معزی، خاقانی و

 سرخ ارغوان پیچیده وندر گل      زلفت دیدم، سر از چمان پیچیده

 در هر پیچی هزار جان پیچیده       در هر بندی هزار دل در بندش

 رودکی

 زلف تو برانداخت نکونامی را        عشق تو بکشت عالم و عامی را

 زید بسطامی راــاز صومعه بای        و بیرون آوردـچشم سیه مست ت

 خاقانی

 شعر نو _1_2

. رودهای اصلی شعر به شمار میمایهمضمون عاشقانه، یکی از درون. . . پید، منثور، حجم، موج نو ودر شعر معاصر اعم از نیمایی، س

 . مانند شعر نیما، شاملو و مشیری. این مضمون عاشقانه گاه مبتنی بر معرفت و صداقت است

 ترا من در چشم در راهم

 شباهنگام

 ها رنگ سیاهیگیرند در شاخ تالجن سایهکه می

 ستگانت راست اندوهی فراهموزان دلخ
 ترا من چشم در راهم

 ماران خفتگانندها چون مردهشباهنگام در آن دم که بر جا دره

 در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام 

 گرم یاد آوری یا نه

 کاهممن از یادت نمی

 . ترا من چشم در راهم

 نیما یوشیج

 دارمدر فراسوی مرزهای تنم تو را دوست 

 در فراسوی مرزهای تنت تو را دوست دارم

 در آن دور دست بعید که

 پذیردها پایان میرسالت اندام

 هاها و خواهشو شعله و شور تپش

 نشیندبه تمامی فرو می
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 . . . گذاردو هر معنا قالب لفظ را وا می

 شاملو

 تابمتو بیتو کیستی که من اینگونه بی

 وابمبرد خشب از هجوم خیالت نمی

 تو چیستی که من از موج هر تبسم تو

 بسان قایق سرگشته روی گردابم

 من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه

 چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه

 . . .  مدام پیش نگاهی مدام پیش نگاه

 فریدون مشیری

/  سالم کنم/  کنم/  من عبور / باشی/  ان نشستهدر انتهای خیاب/  خواستم تومی/  در این باران /  تو را دوست دارم / حقیقت دارد

دنیا را  / دوباره متولد شوم/  ریزمب / به دریا / دانم برای توتمام لغاتی را که می / خواهممی / خواستممی / لبخند تو را در باران

 / امروز نگویم / کلمات دیروز را/  ن دارمندانم پیراه/  ینه نگاه کنمآدوباره در /  نامم را فراموش کنم/  رنگ کاج را ندانم/  ببینم

لغات را /  لغات تازه را از دریا صید کنم/  تو معنی سفر را از من بپرسی / برای تو یك چمدان بخرم/  خانه را برای تو آماده کنم

  .تا زنده شوم / آنقدر بمیرم / شستشو دهم

 احمدرضا احمدی

مانند برخی اشعار سیمین . های شاعر استها و محرومیتم، ناشی از سرخوردگیکه آن ه کندو گاه شعر جنبۀ اروتیکی پیدا می

 . بهبهانی و حسین منزوی

 ای بود، به تسلیم جانانۀ توچه پیروزی طرفه         تنت بیرقی از جوانی، برافراشت زان سان که دانی
 مست بودم به آیین میخانۀ توهمه شب سیه         دادریخت چشمت، لبت نقلم از بوسه میشرابم که می                     

 که با شیر و شکر عجین بود، می خاص پیمانه تو          ات را گزیدمزمانی لبت را مزیدم، گهی سینه         

 شانۀ تو ها را به رگبار برفرو ریختم بوسه            فرو ریختی گیسوان را به آوار بر شانۀ خود                         

 حسین منزوی

 های سبکی شعر تغزلیخصیصه _0

ای خاص برای بیان اصطالح سبك یا اسلوب در نقد ادبی تعاریف مختلفی دارد، اما متناسب با مقصود ما، شاید بتوان سبك را شیوه

از این انواع، دو گونه با شعر . تری نیز داردای، انواع فرعیبر اساس دیدگاه ارسطویی، سبك جدا از نوع فردی و دوره. مفاهیم دانست

 :همخوانی دارند( تغزلی)غنایی 

 . سبکی که نامش برگرفته از یکی از انواع ادبی است _4

 . گرددسبکی که بنا بر موضوع نامگذاری می _2

سطوح مزبور،  شعر تغزلی نیز در. سطح زبانی، فکری و ادبی: توان مورد مطالعه قرار دادهر اثر را از جهت سبکی در سه سطح می

 . هایی استدارای ویژگی

 سطح زبانی _3_4

 سطح واژگانی _3_4_4

-اند و بار معنایی خاصی را به دوش میو احساسی ها بیشتر از نوع اسم معنی، لطیفمایه اشعار تغزلی، واژهبا توجه به موضوع و درون

 . عر به مخاطب به انجام برسانندکشند تا بتوانند رسالت خود را در انتقال ادراکات حسی و عاشقانۀ شا

 سطح آوایی  _3_4_2

برد که آهنگین و تردید از اوزانی بهره میهای خویش نسبت به معشوق بیشاعر در بیان عواطف و احساسات درونی و شوریدگی

شود؛ بحور مختلف ه میهای مختلف سرودشعر تغزلی از آنجا که در قالب. لطیف بوده و تاب غلیان ادراکات حسی او را داشته باشند
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هرچند که در این مورد هم استثنا وجود دارد؛ . گیرد، اما اغلب با اوزان سنگین مانند بحر متقارب همخوانی نداردعروضی را در بر می

 . های عاشقانه نیز هست در بحر متقارب سروده شده استکه دارای داستان شاهنامه فردوسیزیرا 

 سطح نحوی _3_4_9

تواند در آن رخ دهد که یکی از آنها هنجارگریزی نحوی است و به منظور های متعددی میماهیت شعر، هنجارگریزیبا توجه به 

این امر در شعر معاصر . شونددر شعر به جهت رعایت وزن، گاه ارکان اصلی جمالت جا به جا می. گیردسازی زبان صورت میبرجسته

گریزد و آن را نوآوری و موج نو که شاعر به عمد از هنجارهای نحوی زبان فارسی میدهد، به ویژه شعر حجم فارسی بیشتر رخ می

 :مانند این شعر از یداهلل رؤیایی. نهدنام می

خواهم /  من با سفر سیاه چشم تو زیباست/  کردم من با گذر از دل تو می/ . . .  از تو سخن از به تو گفتن/  از تو سخن از به آرامی»

من دوست دارم از تو /  ای از به آرامی ای جلوه/  من دوست دارم از تو بگویم را/ . . .  خواهم ماند/  به تمنّای تومن با /  زیست

                                                                       .«. . . شنیدن را

  :نویسدرؤیایی در توضیح برخی از جمالت این شعر می

ای  ای جلوه/  ام از امکانات دستور زبان فارسی به نفع شعر استفاده کنم، مثالً من دوست دارم از تو بگویم را سعی کرده در این قطعه»

من با گذر از دل تو : شود فعل را هم به جای اسم گذاشت، مثل گاه می. ام فرضش کرده «اسم»در دستور،  «به آرامی» «از به آرامی

 _14: 4931رویایی، ) .«ام گرفته «اسم»را  «سفر سیاه چشم تو زیباست». خواهم زیست/  زیباستمن با سفر چشم تو /  کردم می

12)  

 (اندیشگانی)سطح فکری  _3_2

. کندالبته این مقوله بیشتر دربارة شعر کالسیك صدق می 41. شعر تغزلی از نظر فکری، شعری درونگرا و به اصطالح سوبژکتیو است

و به شکلی ذهنی  «من»گو؛ یعنی همه چیز از دریچۀ چشم محور و خطابه_نامد، شعری منو یا ذهنی میژکتینیما شعر سنتی را سوب

، شاعر در توصیف سرو به جای آنکه به توصیف ذاتی آن نظر داشته «دست و آزادهسرو تهی»به عنوان مثال در ترکیب . شودبیان می

را ( محور_او)بوطیقای شعری خویش، ابژکتیو  اما نیما در. پیش رو داردالحال وضعیت خویش را در هنگام سرایش شعر باشد، وصف

کوشد تا مشاهدة دقیق، استغراق در ابژه، وصف دقیق و روایت دراماتیك می اری چهار مؤلفۀنماید؛ یعنی به یجایگزین سوبژکتیو می

 ( 421: 4931جورکش،). ابژه را به گفتگو در آورد

؛ زیرا از یك سو، (946: 4923داد،). ی معموالً به غم بیش از شادی و به عشق بیش از عقل گرایش داردعالوه بر این مسأله، شعر تغزل

 . های آن نیستاندیشیدر عالم عشق و عاشقی، مجالی برای ظهور عقل و مصلحت

 غوغا بود دو پادشه اندر والیتی         آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست 

 معلوم شد که عقل ندارد کفایتی         ردــاول دراز کـطق دست تـوانگه که عش  

 سعدی

عاشقان را به ترازوی عقل مسنج که عشق از آن منزه بود که او را به ترازوی عقل »: گویدالقضات همدانی نیز در برتری عشق میعین

 ( 4962:2/242همدانی، ) .«بر توان ساخت

وفایی یار است که با وجود سوز و های عاشقانه، حرمان و درد فراق و گله از بیانو از سوی دیگر یکی از ملزومات اشعار و داست

از این رو است که در ادب . آوردانجامد و دست تقدیر، اسباب جدایی آنها را فراهم میگدازهای پیاپی عاشق اغلب به وصال نمی

 . تغزلی، غم بر شادی افزون است

 (بالغی)سطح ادبی  _3_9

کند، طرز بیان و نحوة ارائۀ برآنند که ادبیات، حاصل ادبیّت زبان است؛ یعنی آنچه زبان معمول را به زبان ادبی بدل میها فرمالیست

بخشد و آن حوزة بالغت و علوم مطرح در آن، به ویژه بیان و بدیع به کالم عادی، کم و بیش غرابتی می». موضوع به شکل ادبی است

                                                           
 (4919:4/92صفوی،) . به اعتقاد یاکوبسن، شعر غنایی به سوی اول شخص گرایش دارد و پیوند تنگاتنگی با کارکرد عاطفی زبان دارد 41
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در سطح ادبی میزان تأثیرگذاری این  (26: 4933کوب،زرین) .«کندسطو، شایع و متداول است، دور میرا از آنچه مبتذل و به قول ار

 . گیردامور مورد بررسی قرار می

محور و تکیۀ اصلی »زبان تصویری و استعاری است و . شوددر شعر تغزلی، حاالت و ادراکات ذهنی اغلب با کنایه و ایهام بیان می

بدین معنا که شاعر با دیدن . های خیالی تشبیه، اسناد مجازی و تشخیص قرار دارداهری معشوق بر صورتهای صوری و ظزیبایی

و در این میان از عنصر هنری ( 62: 4932چرمگی عمرانی،) .«پردازدهای طبیعت اطراف خود، به توصیف هنری معشوق میزیبایی

 . آیدنمای حسن و جمال به شمار میامگیرد؛ زیرا معشوق سمبل و آینۀ تماغراق، بسیار بهره می

 ابرو کشتی و چین پیشانی موج            گرداب بال غبغب و چشمت توفان

 رودکی

مایۀ آن است و سایر سازد که تنها عامل تمایز شعر تغزلی با سایر انواع ادبی، موضوع و دروننگاهی به مختصات مذکور آشکار می

بنابراین، این محتوا و مضمون است که . شودهای ادب فارسی نیز دیده میی در سایر گونهمختصات سبکی در سطوح زبانی و ادب

 . نمایندمیزان و نحوة کاربرد دیگر سطوح سبکی را در هر اثر ادبی مشخص می

 گیرینتیجه

اند و ادبی دیگر درهم آمیختههای اغلب پژوهشگران ادبی بدون توجه به محتوای اصلی ادب غنایی با ارائۀ تعریفی کلی، آن را با گونه

این پژوهش با هدف بیان تعریفی . اندبا تقلید صرف از ادبیات غرب و یافتن معادلی برای شعر لیریك از توجه به اصل قضیه باز مانده

غنایی را به جدید و مناسب برای ادب غنایی که تا حد امکان از دایرة معنایی آن بکاهد، با دقت در مضامین اصلی آثار غنایی، شعر 

های درونی خویش نسبت به ها و شوریدگیاشعار تغزلی محدود ساخت و آن را شعری دانست که شاعر به بیان و شرح شیفتگی

از آنجا که شعر عاشقانه، شعری . جویدها و اوزان مختلف شعری یاری میپردازد و برای این غرض از قالبمی( جنس مخالف)معشوق 

دانیم؛ تری برای شعر غنایی میگرا است، از میان عناوین شعر تغزلی و شعر بزمی، شعر تغزلی را جایگزین مناسبدرونگرا و عموماً غم

نامه و تشبیب و نسیب زیرا معنای لغوی تغزل با مضامین اشعار عاشقانه و انواع متنوع آن همچون شعر اروتیك، غزل غزل، وقوع، ده

مایۀ آنها نظر داشت بندی هر یك از انواع ادبی باید ابتدا به محتوا و درونن در تعیین و طبقهبنابرای. تناسب و همخوانی بیشتری دارد

 . های فنی توجه کردهای دیگر چون شکل و فرم و ویژگیو سپس به مؤلفه

 نامهکتاب

 . دانشنامه: ، چ اول، تهران4دانشنامه ادب فارسی، ج( 4913) .انوشه، حسن .4

 . طالیه: ، تهران9فرهنگ بهار عجم، به کوشش کاظم دزفولیان، ج( 4921) .بهار، الله تیك چند .2

 . آگاه: دو گفتار دربارة خنیاگری و موسیقی ایران، ترجمه بهزاد باشی، چ اول، تهران( 4962). بویس، مری و هنری جورج فارمر .9

 . نگاه: مجموعه اشعار، چ سوم، تهران( 4923) .بهبهانی، سیمین .1

 . الهدی: ، چ اول، تهران(ها، سبکها و انواع ادبیها، دورهتاریخ ادب پارسی، مکتب)کتاب ایران ( 4913) .داری، احمدتمیم .3

 . ققنوس: بوطیقای شعر نو، چ سوم، تهران (4931). جورکش، شاپور .6

هشنامه ادب ، پژو«سیمای معشوق و عناوین و القاب شاعرانۀ او در اشعار به جای مانده از رودکی»( 4932) .چرمگی عمرانی، مرتضی .1

 . 22_63صص ،24،ش44غنایی، س

 . مروارید: فرهنگ اصطالحات ادبی، چ سوم، تهران( 4923) .داد، سیما .2

 . نوید: انواع شعر فارسی، چ اول، شیراز( 4912) .رستگار فسایی، منصور .3

 . مروارید: اهلل رؤیایی، تهراناز سکوی سرخ، به کوشش حبیب( 4931) .رؤیایی، یداهلل .41

 . جاویدان: نقاب، چ دوم، تهراندروغ شعر بیشعر بی( 4933) .بدالحسینکوب، عزرین .44

 . النصر: ، بیروت2الموارد فی فصح العربیۀ و الشوارد، جاقرب( م4223) .الشرتونی، سعید .42

 . انتشارات بی نا ،9مترجم محمدتقی فخرراعی گیالنی ج شعرالعجم،( 4941) .شبلی نعمانی،محمد .49

 . 41_4صص  ،9و2، دفتر 1، خرد و کوشش، دوره«انواع ادبی و شعر فارسی»( 4932) .کدکنی، محمدرضاشفیعی .41

 . انتشارات فردوسی سیرغزل در شعر فارسی، ( 4962). شمیسا، سیروس .43
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 .، چ دوم، انتشارات فردوسی3تاریخ ادبیات در ایران، ج ( 4969) .صفا، ذبیح اهلل .46

 . چشمه: ران، ته4از زبانشناسی به ادبیات، ج( 4919) .صفوی، کورش .41

 . زوار: دیوان، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران( 4969) .بن جلوغفرخی سیستانی، علی .42

 . امیرکبیر: ،چ اول، تهران4درباره ادبیات و نقد ادبی، ج( 4969) .فرشیدورد، خسرو .43

  .دانشگاه: المعجم فی معاییر اشعار العجم، به تصحیح مدرس رضوی، تهران( 4992) .قیس رازی، شمس .21

 . شادگان: فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، چ اول، تهران( 4921) .ای. کادن، جی .24

 . مکتب وقوع درشعر فارسی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران( 4912) .گلچین معانی،احمد .22

 . مرکز: ، چ اول، تهران9تاریخ تحلیلی شعر نو، ج( 4911). لنگرودی، شمس .29

 ،42، ش41س، ، پژوهشنامه ادب غنایی«های آنزمینهغزل نو و پیش»( 4934) .صغراعلی ،بشیری محمدی، علی و .21

 . 411_424صص

 . مهناز: نامه هنر شاعری، چ چهارم، ویراست سوم، تهرانواژه( 4922) .میرصادقی، میمنت .23

 . چشمه: های کهن عاشقانه از آغاز تا قرن ششم، چ دوم، تهرانمنظومه( 4922) .میرهاشمی، سید مرتضی .26

 . توس: های نو در ادبیات جهان، تهرانشیوه (4911. )ناتل خانلری، پرویز .21

 . شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران: ، تهران4زیب سخن، ج( 4916) .نشاط، محمود .22

 . منوچهری: ج، چ دوم، تهران9ها، به کوشش علینقی منزوی و عفیف عسیران، نامه( 4962) .القضاتهمدانی، عین .23
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 ك پرنده بودیو تحلیل عناصر داستان پرنده فقط ی ستیمدرننقد 

 (هوشنگ گلشیریاز ) 

 نوشین رحمانیان

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
 چکیده

های مدرن با نویسنده داستان. گیردها شکل میمدرنیسم در مجموعه ادبیات داستانی ایران، بر پایه هنجارشکنی و شکستن اسطوره

 و این رویکردی این مفاهیم است خواهان بهترخوانی ،سنت و تجدد، اسطوره و مدرنیسم و در یك کالم، کهنه و نوهم نهادن  کنار

وی، اثری مورد بحث است که در قالب سنت و مدرنیته از میان آثار . جوید در مجموعه آثار خویش از آن بهره می است که گلشیری

های بیرونی آن مفاهیمی از مدرن  باشد که در الیه ن مقاله، تحلیل جامعه سنتی میهدف ای. با مفهومی از اسطوره قرار گرفته است

در اینجا سعی شده است بدون نفی هیچ کدام از دو سبك مدرن و سنت، به تحلیل شرایطی بپردازد که این دو الگو، . گیرد قرار می

گردد و سبب  ای نمادین، سبب ایجاد تحول اساسی می هاند و در فراسوی آن، حضور اسطور در جای اصلی و واقعی خود قرار نگرفته

همچنین . شود که مرز بین این دو، یعنی سنت و مدرن مشخص شود حتی اگر به بهای جالی وطن و ترک مألوفات بینجامد می

 . سترویکرد شخصیت در رویارویی با این تحول، مورد تحلیل قرار گرفته است و از نقطه نظرات نیز استفاده الزم شده ا

 . پردازی ادبیات داستانی، مدرنیسم، اسطوره، شخصیت: ها کلیدواژه

 مقدمه

در قالب مدرنیسم  "پردازی شخصیت" عناصر داستانی  ترین سازهاین تحقیق برآن است یکی از آثار گلشیری را با تکیه بر مهم     

واکاوی شخصیتی با در نظر گرفتن ابعاد مختلف  گونه و ها، به صورتی تحلیلدر این خصوص، رویکردها و شاخص. تحلیل نماید

گردد و چون انسان موجودی اجتماعی و زاده شده درجامعه انسانی است، لذا پرسش تحقیق، بررسی شخصیت داستان از  بررسی می

شامل عناصر محدوده مطالعاتی . باشدهدف این مطالعه نیز، محور قرار دادن شخصیت داستان می. دیدگاه اجتماعی و ادبی آن است

گونه از  آیند و همین امر سبب گردیده است تا عالوه بر شناخت اجماع شمار می ترین رویکرد ادبیات داستانی بهداستانی است که مهم

پردازی  ترین شاخصه آن یعنی شخصیتمبحث عمده عناصر داستانی و مهم ،سبك مدرنیسمی که اساس تحقیق بر آن بنا شده است

شخصیت محوری داستان، که همان پرنده است، نماینده یك نسل انقالبی برای ایجاد یك تفکر نو در میان  بررسی. کمرنگ نشود

آوری  جمع. روش تحقیق، تحلیل درونی است، به تبع همین فاکتور، شیوه تحقیق نیز موردی و توصیفی خواهدبود. آحاد ملت است

ای  کتابخانه_توان فن تحقیق در این پژوهش را اسنادی باشد، لذا میبرداری و مطالعه کتب مرجع میاطالعات نیز به صورت فیش

 . است طرح تحلیلی نیز بر اساس روش استنباط و استدالل مورد استفاده قرار گرفته. توصیف کرد

 مدرنیسم

ز شد که انسان خود درست از زمانی آغا "نوگرایی"مدرنیته یا . است "فعلی _جاری" به معنی 44مدرن از کلمه التین مودو  واژه     

مدرنیسم  بینی جهانستیزی قرار دارد و رکن گرایی، فردگرایی و سنتمداری، عقلاصولی چون انسانپایه بر درنیته م. را کشف کرد

. جوید هایش پی می تغییر آن بر وفق خواسته بیرون از خود و جهان بادسازیو کامیابی را در آ سعادت است که انسان،اساس این بر 

شود و  هنر و ادبیات پس از جنگ جهانی اول اطالق می شناختی در زیبایی مدرنیسم به تغییرات فرهنگی ونجومیان معتقد است که 

: کندپاینده نیز مدرنیسم را اینگونه توصیف می (13: 4921،جومیانن)است  جتماعی زمان خودریختگی ا پاسخی به حس در هم

. "شود، نه خود واقعیت بلکه انعکاس واقعیت در ذهن ادراک کننده است کند که آنچه در داستان منعکس می مدرنیسم استدالل می"

گفت شکل نوینی از داستان نویسی است که نوعا تعارض فرد توان  های خاص این سبك می در چهارچوب ویژگی (46: 4923پاینده،)

ادبیات : در مورد این سبك گفتتوان به عبارتی می. گذارد دهد و لذا کشمکش درونی را به نمایش می با خودش را نشان می

مدرنیسم در داستان کوتاه از . دهد ای و نیز ادبیات و زبان به شیوه مرسوم را مورد انتقاد قرار میهای جامعه سرمایه مدرنیستی، ارزش

                                                           
11

  _modo 

http://wikifeqh.ir/سعادت
http://wikifeqh.ir/سعادت
http://wikifeqh.ir/جهان
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تر کرد و امکانات  نویسان ایرانی را گسترده این سبك، حوزه عالیق داستان. نویسی تبدیل شدبه وجه غالب داستان 4961اوایل دهه 

ن و تکوینی دوره آغازی _4: میرصادقی برای ادبیات داستانی سه دوره در نظر گرفته است. نوینی برای بیان در اختیار آنان قرار داد

دوره رشد . پذیرد پایان می 4992آغاز و تا سال  4911دوره آغازین و تکوینی، از سال . دوره ناهنگونی_9دوره رشد و شکوفایی  _2

  (21_22: 4922میرصادقی، )یابد ادامه می 31آغاز شده و تا انقالب  92و شکوفایی از سال 

خوریم که تحت تاثیر مدرنیستی مانند کافکا، عالقه شدیدی به  گلشیری برمینویسان مدرن، به  از میان خیزش فکری داستان     

. اند، پیدا کرد های تنهایی که در زندگی روزمره و شهری، غرق شده های روحی و روانی انسان شناسانه و دغدغه پردازش مسائل روان

. دهد های اجتماعی و سیاسی اهمیت می هایشان بیشتر از وضعیت و موقعیت های فردی و روانی در داستان او به خصوصیت

گلشیری شکلی از ذهن انتقادی ": گویدمیالنی دراین باره می. های او کمتر نمونه گروه و طبقه خاصی هستند های داستان شخصیت

ین امر سنتی کرد بودن را جایگز به نحوی مدرنوی واقع در. را وارد امر روائی کرد که آراستگی زبان و تاریخ نگری از علل الزم آن بود

تاریخی و زبانی از نخستین آثارش تا آخرین آنها حضور  _که شکاف عمیق میان این دو به شدت نمایان بود و این دو پارگی اخالقی

: 4921میالنی،) "های اساسی جامعه جدید فرو ریختن جهان معنوی انسان است به گمان گلشیری یکی از گرفتاری. دائمی دارد

ها محتوای سیاسی و  گیری از تمثیل و نماد است که این نمادها و تمثیل ای با بهره اقعیت بر پایه عناصر اسطورهشیوه او، و (231

نویسی با  مسئله اساسی برای من در مورد داستان": گوید گلشیری خود درباره داستانش می. کند اجتماعی روزگار را منعکس می

دانیم که شناختن انسان امکان  د باشد، شناختن انسان است و هر چند دست آخر میتوان توجه به این که مرکز داستان، انسان می

خواهد به این  نویس می ها داستان ها و تردید وسیله تکنیك و با ایجاد فاصله بین قهرمان داستان با واقعیت بر اساس شك ندارد اما به

  (619: 4911میرعابدینی، ) ."شناخت برسد که دست آخر ناموفق هم هست

های اجتماعی در دو سوی سنت و مدرنیته در قالب  تکیه گلشیری به خصوصیات فردی و روانی و تحلیل درونی با توجه به مؤلفه     

 . سازی از دالیل انتخاب این متن می باشد یك داستان نمادین و اسطوره

 موضوع داستان

اما مردم شهر روزی از این وضع . و پر از پرندگان و صدای پرنده آباد که جایی سرسبز و زیبا بوده است شهری است به نام علی     

برند و با پافشاری  برای همین همه آثار یك زندگی ساده روستایی را از بین می. کنند وضع را تغییر دهند شوند و سعی می خسته می

برای پیدا کردن آن، همه ماموران شهر . ندما اما یك قناری جا می. کنند  ماموران هر چه پرنده در آن شهر است، همه را خارج می

شود، در دروازه را باز  قناری پیدا می. شوند و همه ساکنین آن آبادی را پشت دروازه شهر نگه دارند تا قناری را بیابند بسیج می

  .اند اما دیگر هیچ فردی وجود ندارد و همه از شهر علی آباد رفته. کنند تا مردم به زندگی خود برگردند می

 زمان

یا ممکن است تنها یك اتاق کوچك یا قفس یك پرنده باشد اما وجود آن در . تواند بسیار اندک و حتی چند ثانیه باشد زمان می     

اما زمان . مدخلی مناسب برای آغازین قصه. ای کوتاه و موجز جمله. شود شروع قصه، با روزی و روزگاری آغاز می. داستان الزم است

هایی که در دل شب  شاید از آن دست قصه. ای است که شاید چندان نزدیك نیست قدر مسلم مربوط به گذشته. یستداستان گویا ن

ای که تب رفتن را در  قصه. داستانی از نوع ماهی سیاه کوچولویی که قصد داشت برود و راکد نماند. ایم تاریك، در اوان کودکی شنیده

ها، خالی از مظروف زمانی است و  زمان در این نوع داستان. شناسیم زمانی است که نمی قصه مربوط به یك برهه. کند دل بیدار می

 . باشد دربرگیرنده مقطع خاصی نمی

 مکان

طور طبیعی وجود آنها الزم است و  شود و برای بیان حادثه به مکان در داستان کوتاه معموال به یك یا دو محل خاص محدود می     

آباد شهری  علی. ها را درون یك شهر میبینیم ه هیچ اصالتی نداشته باشد که در این قصه هم ما اتفاقشود قص فقدان آن سبب می

شمار  ساکنان شهر مردمی شاداب با پرندگان بی. شهری که سرشار از طبیعت زنده است. بخش نام آن باشد فرضی که شاید تجلی

 . های طبیعت است ما روستایی است که واجد همه زیباییهستند، که با توضیح و تفسیر این نوع طبیعت بکر، شهر قصه 

 پیرنگ
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سیر رویدادها در داستان مدرن . اند های دیرین در آن یکسره به هم ریخته پیرنگ محصول زمانه و ذهنیتی است که ترتیب     

که این روش، تمهیدی برای بروز روال معمول امور با جریان رایج . تواند مطابق با پیشرفت تدریجی و منطقی پیرنگ نوشته شود نمی

ها  ها، سبب پویایی شخصیت ریزد که این جدال کشمکش که چرخ عادی امور را بر هم می. باشد های بعدی می کشمکش در بخش

داستان از زمانی . افکنی پیرنگ آن شکل بگیرد زمان و نحوه آغاز، راهی مناسب برای روند زندگی است که قرار است با گره. شود می

ها معنادار  یابد و اتفاق زمانی کوتاه درمی  گیرند که مخاطب، پیرنگ را در فاصله گردد و کلمات طوری کنار هم قرار می از میآغ

شویم و  اما در این قصه، بسیار سریع وارد خیزش می. شود رنگ از سکون شروع و به جدال ختم می درواقع خط افقی پی. شوند می

در ادامه نیز . تواند تبعات جهت بازگشت به شرایط اولیه را داشته باشد گردد که می زه قوی آغاز میاین تغییر دیدگاه، بدون انگی

 . شود یابیم که حرکات و رفتار آنها نوعی حکم است که از طرف سردمدار آنها به مردم تحمیل می درمی

تن دادن به تغیر و . ایستادن روی یك خط افقی یعنی. شوند های دیرینه خود یکصدا می ابتدا همگی برای از بین بردن سنت     

. حتی صدای خروسی که آنها را از صبح سیاه بیرون کند. تا به خود آمدند اثری از زیبایی نبود. آماده شدن برای رویکردهای جدید

شود و  ر نیز دیده میبندد اما در شهر قصه ما حتی سیاهی در سح دم سیاهی رخت میخوانیم که با طلوع سپیدهدر تمام ادبیات می

 . کننده نداردگر آغاز یك طلوع دیگر است در اینجا نجوایی دلگرم خروس که اشاره

 . "گشتی و گوش به زنگ قوقولی قوقوی خروسی که مردم را صبح سیاه سحر از خواب خوش زابرا کند هر چه می" 

هسار و شنیدن آوای دلنشین پرندگان و لذت بردن از گیرند به جای قدم زدن در دل کو آرام آرام از محیط پاک خود فاصله می

و عصرها برای تفریح . های آنها قرنها فاصله وجود دارد گذارند که با باورها و آموزه ها، ناخواسته پا به محیطی میصدای روحبخش آن

  .آورند  از حقیقت وجود، به زنیتی بودن و تصنعی بودن روی می. برند ها می رو به سینما و کافه

هاشان حلبی سیز سیر هایی که از سنگ تراشیده بودند و برگایستادند به تماشای درخت های شهر میرفتند توی میدان و یا می"

ها و  کردند به فواره نگاه می و یا  های رنگارنگ نئونها و چراغهای درخت های فلزی روی شاخه کردند به پرنده بود و یا نگاه می

 "های سنگیو درختهای پالستیکی مرغابی

ای از حقیقت  اما با دیدن قناری که جای مانده بود، و پیدا شدن تکه. کنیم عینه مشاهده میا اینجا پذیرش شرایط موجود را بهت

 . افتد اندک خیزش داستان اتفاق می زیستن خود اندک

های زرد و قشنگی ناری کوچك که بالایستادند به تماشای قکشیدند و میگذشت که همه دست از کار میو یك دقیقه نمی"

 . "داشت

شوند و هنگامی که برای پاک  شود و به مرور از زندگی دلمرده مدرن در قلب روستای خود خسته می و این سبب جدال داستان می

م تصمیم سازند مردشوند و به همین علت ساکنان را از شهر خارج مینمودن آخرین بقایای روستانشینی همه ماموران بسیج می

چنین دچار تحول ها نیست، و اینها دیگر حاضر نیستند در شهری به زندگی خود ادامه دهند که متعلق به آنآن. گیرند خود را می

 . نمایند گردند و بدون ایجاد حرکتی قهرآمیز مکان زندگی خود را ترک می می

 راوی

است که حکم نقطه صفر را دارد و رویدادهای بخش بعدی در داستان در یك حیطه زمانی خاصی . دانای کل سوم شخص است     

راوی . شود افتد و نظم و ترتیب عادی قصه، دچار دگرگونی  رنگ داستان اتفاق  گیرند تا به دنبال آن پی چارچوبی مشخص قرار می

م با ساکنان شهری یك دست همه چیز در جایی است که باید باشد و در میان طبیعت، همگا. دهد درک کلی از افراد درون شهر می

 . رسانند و آسوده، شب را به صبح می

 شخصیت

یافته نیست و نویسنده در پی بازنمایی شخصیت در داستان مدرن از تمرکز در روایت عاجز است زیرا ذهن متمرکز و سامان"

  (21: 4923پاینده، ) "آشفتگی فکری شخصیت اصلی است

ها است و دور این محور، مردم شهر هستند که برای دگرگونی و تغییر، یك  همه اتفاقشخصیت اصلی، قناری است که محور      

از سرسبزی بهار و زیبایی دلربای . گیرند همه با هم یك تصمیم می. شوند خیزند و معترض، آماده برای تغییر اوضاع می صدا برمی

گردند  های دنیای روستایی دلزده می گذارند و از مؤلفه می با یك جهش از دنیای سنتی خود به دنیای مدرن پا. شوند پاییز خسته می
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برند و پا  ها، از بین می جا با یك جهش ناگهانی و با تکیه بر الگوی رفتاری مدرنیستطبیعی و سرشار از بودن خود را یكو همه آثار 

ها جبراً تحت فرمان حکومت ود که آنش هر چند توضیح داده می. ها همسو نیستهای فکری آن گذارند که با پایه به دنیایی می

 . هستند

 ". اند طور یکی یکی مردم با بیل و کلنگ و اره و مته افتاده دیدی که چه حکم حکم زور بود اگر آنجا بودی می"

ند و نه آباد که تسلیم زور و قانون شهر هستند نه میل مقابله با قناری زرد را دار مردم شهر علی. ظاهرا کسی یارای مقاومت ندارد

آباد اگر چه شهری به ظاهر آراسته و به دور از گرد و غبار است ولی  یابند که شهر علی اما سرانجام مردم درمی. شجاعت عصیان

 . ارزش زیستن در بند اسارت را به هیچ وجهی دارا نیست

تنه ارکان  تواند یك داراست که میبا تکیه بر این مقوله، شخصیت اصلی داستان فردیت خاصی را . داستان شخصیت محور است     

شهر، که درواقع در مقوله یك روستا . های باور خود را بر قامت ساکنان شهر برقرار سازد استوار یك نظام شهری را بلرزاند و پایه

  . . . .ها بوی سبزه و علف، بوی نرگس و یاس، قناریها و بلبل. های یك روستا سرشار است گیرد از همه مؤلفه جای می

های زندگی گیرند و از چارچوبنهایتاً در کنار ماموران قرار می. مردم شهر، که قهرمانان فرعی و سایه داستان هستند     

ساکنین در . آیند گیرند و در کسوت شهرنشینان مدرن درمی طور جبر، که تقریبا با خواست خودشان فاصله می روستانشین خود نه به

تا دیگر هیچ رنگ و بویی از طراوت جانبخش زندگی . گیرند ها به وضع جدید خو میآن. را محو نمایندصدد هستند همه آثار گذشته 

بندد تا مانع  ترین شخصیت است، آگاهانه کمر همت می قناری قصه ما که محوری. خیزد اما همیشه یك نفر به پا می. نداشته باشند

کنند تا او را  تابند و همه نیروهای خود را بسیج می ه این وضع را برنمیطبیعی است کسانی هستند ک. فروپاشی نظام روستایی شود

 . بیابند

او ندا . اندازد که با حضورش لرزه بر اندام مستبدین می یافته است های زرد، نشان یك آرمان و یك تفکر نظامقناری کوچك با بال     

 . کند میدهد و مردم را در همه نقاط پرتردد شهر به حضور دعوت  سر می

کرد به  نشست روی سر شیرسنگی روبروی عمارت شهرداری و شروع می آمد و میهای زرد و قشنگش میقناری کوچك با آن بال"

ها روی سنگفرش پاک و براق شهر بلند نشده بود که مردم سر براه شهر آویزان می شدند به خواندن و هنوز صدای پای پاسبان

 "رفتپرید و میرفتند و قناری هم میها و در میترامواها و اتوبوس

های  آنها از گلوله. ای نداشتند های جبری زندگی عالقه گشتند آنها به معادله ها، که جوانان فردا بودند به دنبال قناری می بچه     

د امید قهرمان گرفت و شای ها به عنوان نسل جدید جای می ساختن فردا در دستان کوچك بچه. پالستیکی و فلزی نفرت داشتند

ای از پای ننشست و همین سبب  شهری لحظه گسیختگی درون مبارزی که برای ممانعت از لجام. ها بود آگاه ما هم، به همین بچه

در این . کمیسیون تشکیل دادند و تمام هم و غم خود را به کار بستند تا جلوی رخنه فرهنگی را بگیرند. های حکومت شد نگرانی دل

ساکنین شهر هر چه آثار به ظاهر تمدن در قالب یك نظام سنتی بود را از . ز مهیا شد که مردم شهر به خود بیایندهنگام همه چی

 . بین بردند

های فلزی و مرغابیهای پالستیکی و چراغ  ها شیر شدند و تیرکمانها را علم کردند و افتادند به جان پرندهآن وقت بود که پسربچه"

 "ضربی شهر علی آباد آویزان بودکت و کلفتی که زیر تاق 

. همه آحاد مردم متحد گشتند. های پالستیکی و فلزی درهم شکسته شد همه زینت. آوری گردید همه بقایای تحمیل شده جمع     

 . چراغ غول شکسته شد

غ هم مثل خورشید ها گفتند که چرابی جونهای گرد آهنی بود که درست خورد به گوشه راست چراغ و بییکی از همان گلوله"

های  کوچه های فلزی از توی کوچه پس های پالستیکی و پرندهیك چشمش کور شد سپورهای شهرداری هم از بس عروسك و گل

 ."شهر جمع کرده بودند خسته شدند

رمز است ترک های ق آسفالت که نشانی از خط. آل فرا رسید و نظام ظلم فروپاشید خواهی و رسیدن به شرایط ایده شعله آزادی     

قناری رسالت . ها را به خود آوردبوی نم باران آن. و اینك باران بارید و طبیعت با مردمش آشتی کرد مرزها شکسته شد. خوردند

برای . که شاخصه یك نظام غیرمدون مدرن است بیرون کشیدند. . .  ها و ها همه را از درون کافه پاسبان. خود را به پایان رسانیده بود

تا دوباره پایه باورهای . همه را از شهر بیرون بردند. چیزی پیدا نکردند. کردن تفکری نو و اندیشه آزاد همه را تفتیش کردندپیدا 
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پرنده زیبای قصه ما وظیفه سنگین خود را به انجام رسانیده . اما مردم دیگر، آن مردم سابق نبودند. مستبدانه خود را استوار کنند

 . ای پشت دروازه نبود و دیگر هیچ تنابنده. ودندمردم شهر رفته ب. بود

 محتوای داستان

آباد، سمبل جایی است که حکومت جبارانه برای مردم، دیکته  شهر علی. داستان تمثیل مدرن با روایتی خطی و سر راست است     

ی و نظام حاکم بر الگوی انسانها، دچار شود و در نهایت روابط انسان کنند و اعمال طبیعی انسان در چارچوب حاکم غدار، محو می می

-گلدان. داستان سرشار از تمثیل و سمبل است. شود و ماحصل آن نابودی افکار مردم و سلطه حکومت جبر است تحولی درونی می

 . های نرگس و یاس

 . "های بیرون شهرریختند توی گودالهای بزرگ و کوچك نرگس و یاس را میو پیرزنها هم گلدان "

بسته انتخاب پیرهای شهر کسانی که به طبیعت دل. نسل گذشته، باید برای مدرن شدن شهر، تاوان بدهد. رویارویی دو نسل     

 . هایی از باورهای سنتی خود را نابود نمایند اند، همپا با سایرین باید تکه هستند و به دنیای صنعتی خو نگرفته

بینانه اما محتوایی  داستان پایانی خوش. پردازد کند و به نقد مدرنیته می را مطرح میداستان مفاهیم و تالقی مدرنیته با سنت      

این نوع نگرش، . بینی و انتخاب نماید دهد که امکانات مختلفی برای پایان داستان پیش بدبینانه دارد و به خواننده این امکان را می

 . و عقدیتی و اجتماعی تلخ او ناشی شده استای است که در قالب تجربیات سیاسی  نگاه نویسنده به جامعه

 زاویه دید

پرنده در شهری که طبیعت بکر و واقعیت زیبای وجودی آن از بین رفته، اسیر . دهد داستان قناری است که آواز رهایی سر می     

. اند و پرندگان را کشته شهری که تمام گیاهان. انگیزش در نطفه نابود گردد گیرد تا صدای دل گشته و تالش مستمری صورت می

در این داستان نیز پرنده، یا همان . ای نماینده یك طیف جامعه است الطیر عطار، که هر پرنده داستانی سمبلیك، که مانند منطق

قناری کوچك با بالهای زرد و قشنگ مصداق یك هنجارشکن اجتماعی است که این هنجارشکنان با توهم توطئه و تابوشکنی، 

تر سمبل یك فرد انقالبی است که مرزشکن تصورات سنتی بر پایه یك اندیشه آزاد  شوند و در تفاسیر عمیق داد میخطرناک قلم

 . است

 سبک و نثر

شیوه و تکنیك خاص سمبلیك با تکیه بر فضای مدرنیسم، درواقع با وفاداری به محتوا، آرام آرام فضای سنتی موجود را که      

دهد و در این میان فضای قصه، زیر و بم کالم و ریتم  هر است، به سوی جوی مدرنیته سوق میمختص شرایط و فضای مکانی ش

 . کند دایره واژگان را مانند یك تابلوی نقاشی ترسیم می

 لحن و زبان

فت چگونگی ها و با زاویه دید، در میزان ارزیابی. شودلحن آن، لحنی غنایی است که به شیوه مدرن تك گویی درونی بازگویی می     

درونمایه فکر اصلی موضوع است که کل داستان حول آن کند و  ای در ساختار داستان است، عمل می اندیشه که عامل مهم و پایه

 . ترسیم شده است

نوع . همین لحن، نرمی و زیبایی خاصی به روند داستان داده است. زبان در عین سادگی و یکنواخت بودن، لحنی تغزلی دارد     

معترض . پریاهایی که برای جائی که در آن سکنا داشتند، ساخته نشده بودند. باشد ربط به شعر پریای شاملو نمی قصه، بی آهنگ

در این . ها شود و نقل مکان نمایندای برای کوچ آن تا مقدمه. ها را به خود آوردای که آن صدایی الزم بود و جرقه. بودند و ناراضی

اما در نهایت متوجه شدند که دنیای واقعی آنها . طره محیط خود بودند و در مقطعی خود را تغییر دادندداستان نیز، مردم تحت سی

ها تحمیل شده است برای همین وقتی به پشت دروازه هدایت شدند تا پرنده را پیدا کنند، هنگامی که دروازه این نیست که به آن

 . رفته بودندگشوده شد، ماموران کسی را ندیدند و همه مردم شهر 

 درون مایه

شود و نقش  صورت شهری خشك و دلمرده نشان داده می مایه این داستان، تصویری از تنهایی و بیگانگی است که به درون     

نگرش . گردد ها ترسیم شده است به درونمایه داستان مربوط می سمبلیك پرنده که به صورت یك تابلوی نقاشی و با نماد رنگ
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. دهد داستان در شهر رخ می. کند  ای را در این امر ایفا می وی جهان پیچیده درون انسان است و راوی نقش عمدهنویسنده، واکا

 . دهد شهری که گنگ است و تنها صورت کلی از شخصیت و حاالت ذهنی آن را نمایش می

 ها استعاره و آرایه

سکوت فرازبانی در ساخت جمله، در صورتی . شود ها نمودار می ترین شاخص و نشانگر در مرز میان سازه سکوت، به عنوان مهم     

 . پوشی داردکه بخشی از جمله حذف شود، محسوس است که این نوع سکوت تا حدی با سکوت ساختاری حذف هم

ها و یکی یکی بله یکی  زههای نو و براقشان ایستادند دم درواهای آبی و باتونها با آن لباسها را باز کردند باز باز و پاسبان بله دروازه"

 ". . .  شان را و جیب بغل همه. . . پشت سر هم. . . یکی

 گیری نتیجه

توان گفت که او  ها، یکی از عناصر مورد عالقه گلشیری بوده و میهای آن ها و تمایالت ذهنی و دغدغه پرداختن به شخصیت     

هایش،  های قهرمانان نوشته مشغولی مسائل درونی، افکار و دل. ستتر آثارش را بر پایه همین مؤلفه به نگارش درآورده ا بیش

 . اند های او را به خود اختصاص داده ین حجم داستان بیشتر

شود همراه با تردید، روزمرگی و بیهودگی،  های مدرن که به ایجاد تقابلی اساسی منجر می به طور کلی، ورود اسطوره به داستان     

ها را نمودی از جو حاکم بر دوران نگارش توان آن باشند که می دهنده فضای داستانی گلشیری می کیلهای تش ترین ویژگی مهم

خیزش از سکون به حرکت و در نهایت تحول فکری و روحی در قالب تغییر . داستانش، که مملو از ظلم و استبداد بود به حساب آورد

از ویژگی خاص این اثر و نویسنده است که مرز ماندن در بیهودگی تا  ،ستنظام اجتماعی که نشان دهنده نارضایتی از وضع موجود ا

 . کشدشکافتن و رها شدن را به ترسیم می

 منابع

انتشارات : تهران. چاپ اول. های رئالیستی و ناتورالیستی، جلد دوم داستان. داستان کوتاه در ایران( 4923) .پاینده، حسین .4

 . نیلوفر

 . انتشارات حوزه هنری: چیست، چاپ اول، تهران قصه( 4914) .حجوانی، مهدی .2

 . انتشارات نگاه: های ادبی، جلد اول، چاپ دهم، تهران مکتب( 4914) .حسینی، سیدرضا .9

 . انتشارات دیگر: زندگی و آثار هوشنگ گلشیری، چاپ اول، تهران. همخوانی کاتبان( 4921) .سناپور، حسین .1

 . انتشارات آگاه: شاهرخ حقیقی، چاپ چهارم، تهران. ز مدرنیتهگذار ا( 4921) .فوکو لیوتار دریدا، نیچه .3

 . انتشارات سخن: ویرایش جدید، تهران. عناصر داستان، چاپ پنجم( 4923) .میرصادقی، جمال .6

ن تا نویسی نوین ایرا  نقد و آثار سی و یك نویسنده از آغاز داستان. آور معاصر ایران نویسان نام داستان( 4922) .میرصادقی، جمال .1

 . نشر اشاره: ، چاپ اول، تهران31انقالب 

نشر : نویسی ایران، ویراستار کاظم فرهادی، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران صدسال داستان( 4911) .میرعابدینی، حسن .2

 . چشمه

 . ت اخترانراانتشا: چاپ اول، تهرانتجدد و تجدد ستیزی در ایران، ( 4921) .میالنی، عباس .3

 . انتشارات رسش: ، چاپ اول، اهوازادبیاتمدرنیسم در درآمدی بر ( 4921) .ینجومیان، امیرعل .41
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 حسن و عشق در عرفان اسالمی رابطه

 دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

 ، کرمانشاهیدانشگاه راز یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد

 همایون شکری

 رانیکرمانشاه، ا ،یفارس اتیواحد کرمانشاه، کارشناس ارشد گروه ادب ،یدانشگاه آزاد اسالم

 چکیده

این دو به روشنی مورد بحث قرار  رابطه، آیدگونه که از عرفان برمیهمان. حسن و عشق دو یار دیرینه در عرفان اسالمی هستند

گروهی با  .توان دو نظر کلی را از آن استخراج کرد که می، اما در البه الی متون عرفانی به این رابطه اشاره شده است. نگرفته است

 . دانند زیبایی می عشق را زاییدة، تأکید بر اصالت جمال و اصالت عشق

بر این باورند که نگریستن از منظر عشق باعث زیبا دیدن می ، در طرف مقابل عرفایی هستند که با نسبی دانستن زیبایی  

 . تر بازنمایندوه را روشناین دو گر ن جستار کوشش خواهند کرد اندیشۀبر این اساس نگارندگان در ای. شود

 . حسن اخالق، معشوق، عشق، عاشق، حسن: هاکلیدواژه

 مقدمه

هدف او که شـناخت خداونـد اسـت،     چون عشق یاریگر عارف برای رسیدن به غایت. در عرفان اسالمی عشق جایگاهی ویژه دارد

، رسـیدن بـه کمـال مطلـوب و در نهایـت درک      ورزیو هـدف عرفـا از عشـق    «داستعشق اسطرالب اسرار خ»از نظر عرفا، . باشدمی

ورزی بـه خداونـد   وست می کند، تـا بـه واسـطه ایـن عشـق     بدین منظور عشق را متوجه خداوند و آنچه یادآور ا. حقیقت مطلق است

 . برسند

ارتبــاط . تــرین ایــن مســائل ارتبــاط آن بــا حســن اســتیکــی از مهــم. در خصــوص عشــق مســائل زیــادی مطــرح شــده اســت

-تــا جـایی کـه گروهـی بـا نـام جمــال     . از دیربـاز یکـی از موضـوعات مــورد بحـث در عرفـان اسـالمی بـوده اسـت         حسـن و عشـق  

در نظــر ایشــان جمــال، نردبــانی اســت کــه آدمــی در  . مکتــب خــود را براســاس عشــق ورزی بــه جمــال بنیــاد نهادنــد ، پرســتان

ورزی بـه جمـال تجلـی یافتـه     روه، عشـق در واقـع ایـن گـ   . قوس صعود بـا تمسـك بـه آن بـه نهایـت سـیر خـویش خواهـد رسـید         

چـرا کـه شـناخت خداونـدی کـه جمـال مطلـق اسـت، جـز          . خداوند در عالم را بهترین راه در جهـت شـناخت خداونـد مـی داننـد     

 . دانندمی عشقاین گروه جمال را عامل به وجود آورنده . پذیر نیستلم امکانبا توجه و تامل در مظاهر جمال او در عا

، برای عاشق شدن به تنهایی، این گروه حضور حسن. وهی دیگر از عرفا نگریستن از منظر عشق، حسن آفرین استاما در نظر گر

، بیند از جملـه حسـن و جمـال او را   قی، همه چیز معشوق را در کمال میواسطه حضور عشبلکه عاشق به. شناسندرا به رسمیت نمی

جمال این معشـوق آرمـانی در نظـر    . است که از همه جهت اَتَم و اکمل است عشق آرمانی این گروه مستلزم داشتن معشوقی آرمانی

 . گریی عیب و نقص است و در نهایت جلوهعاشق ب

هایی از گفتـار هـر یـك از    جمال، در ادامه با ارائه  نمونه دانند و گروهی عشق را مقدم برپس گروهی جمال را مقدم بر عشق می

 . ایشان می پردازیم این دو گروه به بررسی بیشتر آراء

 تقدم جمال بر عشق . 4

-عاشق شـدن امکـان  ، اند که جمال عامل عشق است و در نظر ایشان بدون حضور حسناسالمی اغلب عارفان بر این عقیدهدر عرفان 

 جلـوة  آن موکـول بـه شـهود زیبـایی و    ی روانی است که حدوث یك پدیده»: برندحتی در تعریف عشق از جمال نام می. پذیر نیست

پرستان با آگاهی از این دقیقه، مکتب خـود را بـر پایـه    جمال (29 :4911پورنامداریان، ) .«جمال حق در طی یك حادثه روانی است

پرستان بـا  از عرفای اسالمی نیست؛ اما جمال البته توجه به رابطه حسن و عشق مختص به این گروه. عشق به حسن، بنیان گذاشتند

لـذا بـا بررسـی آراء    . حسن و عشق، جامع نظریات درمورد این رابطه هسـتند  ع و پرداختن به جوانب رابطۀموضوبرجسته کردن این 

  .«چرا که چون که صد آمد نود هم پیش ماست»ای ناگفته باقی نخواهد ماند ایشان نکته
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لفت های بسیاری که بـا آن  این مکتب عاشقانه با وجود مخا. گذاری شدپایه توسط ابوحلمان دمشقیجمال پرستی در قرن سوم 

. گیـرد پرسـت جـای مـی   زمرة عارفان جمـال  به طوری که نام بسیاری از بزرگان عرفان در. شد، پیروان بسیاری را به خود جذب کرد

 ، فخرالـدین عراقـی  (ق. ه 323ف )القضات همـدانی  عین، (ق. ه 321ف ) احمد غزالی، (ق. ه 934ف )ابوالحسن دیلمی : کسانی چون

. ه 634ف )سـعدی  ، (ق. ه 132ف )حافظ ، (ق. ه 616ف )روزبهان بقلی شیرازی  ،(ق. ه 643ف )الدین کرمانی اوحد، (ق. ه 622ف )

 . و بسیاری دیگر(  ق

کنتُ کنزاً مخفیـاً فاحببـت   » :پرست، خلق جهان به وسیله تجلی جمالی خداوند صورت گرفته است و حدیثدر نظر عارف جمال

اخت خداونـدی اسـت کـه    در نظر ایشان خلقت جهان برای شـن . دانندرا دلیل بر گفته خود می .«کی اعرفان اعرف، فخلقت الخلق ل

عارف به هر سو رو کند وجـه  . آفرینددارد و جز زیبایی نمیرا دوست میگنجی مخفی، که زیبا است و زیبایی . باشدگنجی مخفی می

ورزی به جمـال مقیـد، آمـادگی درک جمـال مطلـق را      تجلی یافته و عشق جه در این جمالبیند و با تأمل و تومیخداوند جمیل را 

-الی، مجاز به طور مطلـق انکـار نمـی   در عرفان جم. پرست، مجاز در حکم پلی است به وادی حقیقتبرای عارف جمال. خواهد یافت

 : ظطریق در وادی حقیقت به گفته حافدانند در جهت آمادگی برای طی شود، بلکه آن را تمرینی می

 زدست مردم دیده از رخ تو گل چیدن  مراد دل از تماشای باغ عالم چیست 

 (231 :4921حافظ، )

گیـری آن بـه مقصـد نهـایی     زیبایی و جمال در تمام مراحل سیر و سلوک در حکم ردی است که عارف بـه یـاری عشـق بـا پـی     

. پرسـت واقـع خواهـد شـد    ورزی عارف جمالعشق کجا باشد محلجمال در هر . آفرینش، یعنی شناخت خداوند، دست خواهد یافت

عاشق آن جمال بایـد   «إن اهلل جمیل و یحب الجمال»بدان که . .  »پرست، خود جمال است نه محل جمال چون هدف عارف جمال

ن ایـن  بیـرو . ایشان محل نظر و اثر جمال و محل محبت او ببینند و داننـد و خواهنـد  . ؟ این سرّی عظیم استشبود یا عاشق محبوب

  (32 :4922غزالی، ) .«آن جمال و نظر طلب کند تا بیابد بود که عاشق خود این نداند و لیکن دلش محل. چیز نبینند

. جایگـاه خاصـی اسـت    ضیافت افالطون دارای رسالۀدر این میان . یکی از آبشخورهای عرفان اسالمی، اندیشه یونان باستان است

اء افالطون در نضج و تکوین آراء و افکار فالسفه و حکما و عرفای اسالم در باب عشق و عاشـقی،  آر»: در باب تأثیر افالطون باید گفت

فالسفه و عرفای اسـالمی بـوده و ظـن     بین مسلمین رواج داشته، شناختۀ سخت موثر افتاده است و تعریف افالطون از عشق، از آغاز

نی افالطون را شنیده بودند یا به بیانی دیگـر آنچـه در آن تردیـدی    قوی آن است که فالسفه و متکلمین اسالمی، مطالب رساله مهما

هیم عشق و در مفا، نیست این است که رساله افالطون در دسترس فالسفه و متکلمین عصر عباسی و پس از آن بوده و در شعر از آن

شـناختند، امـا آراء مختلـف    نی را نمـی عباسیان اگر رساله مهمـا به هر حال آنچه قطعی است این است که . اندغزل خود یاری گرفته

در نظـر  . داندورزی میدر این رساله زیبایی را شایستۀ عشق افالطون (214 :4926، ستاری) .«یونانی درباره عشق به آنان رسیده بود

 :4924، الطـون اف). داندگونه زیستن را الیق شأن آدمی میاو رسیدن به منبع اصلی زیبایی غایت مقصود و کوشش آدمی است و این

439 ) 

 .«عشق همیشه به چیز تعلق دارد، که عاشق فاقد آن اسـت و اشـتیاق آن را دارد  »بر این عقیده است که ، افالطون در این رساله

ق را بـا  خطایی که تو در شناختن عشق کرده بودی ناشی از این بود که تو عش» :دهد کهها تذکر میو به نقل از دیویت( 493 :همان)

البتـه  ». گونه بیان می کندو در ادامه رابطه عشق و زیبایی را این( 414 :همان) .«کردیگیرد، اشتباه میعشق به آن تعلق میآن چه 

اما در نظر . ناپذیر دارندی نزدیك و جداییجا مشخص شد که عشق و زیبایی ارتباطتا این( 414 :همان) .«تعلق عشق به زیبایی است

 دارند؟افالطون کدام یك اولویت 

د در جوانی به صـورتی  کسی که بخواهد راه عشق را درست بپیماید بای»: گویددر ابتدای توصیف راه عشق میدیویتمای خردمند 

. دانسـت را رسیدن به منبع اصلی زیبـایی مـی  گذاریم که هدف انسان ین گفته را در کنار جمله باال میا( 434 :همان) .«زیبا دل بند

 . ولویت با زیبایی مطلق استشود که انتیجه آن می

روزبهـانِ  »ن، وی را هـانری کـرب  . را نـام بـرد  توان روزبهان بقلی شیرازی أثیر نظریۀ حب افالطونی بودند میاز کسانی که تحت ت

از رویـت  [ را]اصل محبت »روز بهان نیز ( 4964:262کربن،). دانست و تأکید داشت که وی تحت تأثیر آن نظریه استمی «افالطونی
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حافظ در مورد رابطۀ حسـن و عشـق   ( 11:همان) «بقاء عشق را به بقاء حسن»و ( 419 :4929روزبهان، ). دانستمی« سن و جمالح

 :گویدمی
 که عشق از پردة عصمت برون آرد زلیخا ران روز افزون که یوسف داشت دانستم        من از آن حس

 (3: 4921، حافظ)                                                                                            

غزالـی،  ) .«بدایت عشق آن است که تخم جمال از دست مشاهده در زمین خلوت دل افکننـد »اند که پس این گروه بر این عقیده

 امّا جمال چیست؟. یعنی این جمال است که برانگیزاننده آدمی در عشق ورزی است( 99: 4922

گونـه کـه ماهیـت    با ایـن وجـود همـان   . پرست به همان اندازه اهمیت دارد که حقیقت برای فیلسوفانبرای عارفان جمالزیبایی 

  .«کل جمیل من جمـال اللّـه  ». ها این است که زیبایی از خداوند استلُبّ کالم آن. اند، عرفا به چیستی زیبایی نپرداختهعرفان است

تـا  . مـادی و معنـوی  : دانستندعرفا زیبایی را بر دو گونه می. قاد به دو ساحتی بودن زیبایی استترین بحث در مورد زیبایی اعتاصلی

یعنـی در کنـار   . شود، معشوق بایستی هم دارای حسن صورت باشد هم حسـن سـیرت  ین بحث مربوط به روابط انسانی میآنجا که ا

 . صورت زیبا بایستی از اخالقِ خاصِ معشوقگی نیز برخوردار باشد

 مرضیه السجایا محموده الخصائل                    نگاریدل داده ام به یاری شوخی،کشی، 

 (431: 4921حافظ، )                                                                                              

 سیرتی چون صورت مستحسنت            ماهرو یا مهربانی پیشه کن

 ( 944: 4923سعدی، )                                                                                       

و . . .  آن، مالحت، کرشمۀ معشوقی: کنند تشریح نشده است و اغلب با اسامی دیر فهمی همچوناخالقی که عرفا برآن تأکید می

کردن ادامه مسیر شق از طیامّا همواره تأکید بر این است که بدون حضور آن عا. کندیشده که باز به فهم مطلب کمك نم گذارینام

ه زیبـایی صـورت نادیـده    تا جـایی کـ  . در این اندیشه اخالقِ خاصِ معشوقگی جایگاهی ویژه و برتر از زیبایی صورت دارد. ماندباز می

 :شود و تأکید بر خوی معشوقگی استگرفته می

 که نام آن نه لب لعل و خطّ زنگاری ست/  ن خیزدهانی که عشق از آئی ست نــلـطیــفه

 و بار دلداری ست هزار نکــــته درین کار / خال عارض و زلف و جمال شخص نه چشم است و

                                                   ه از هنر عاری استقبای اطلس آنکس ک/  دقلنـــدران حـقـیـقـت به نیــم جـو نــخرنــ

 (4921:12حافظ،)

-های حـافظ مـی  این وجود در یکی از زیباترین غزلبا ، داندشدن را چیزی ورای حسن ظاهر میشقدر این ابیات حافظ عامل عا

 :دهد و زیبایی را عامل عشق و عاشقیزیبایی میخوانیم که او اولویت را به 

 یدا شد و آتش به همه عالم زدعشق پ            در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

 (31 :همان)                                                                                                    

، از ایـن رو بـه آن بسـیار    در این شاخه از عرفان اسالمی اصالت زیبایی به عنوان عامل وحدت وجودی به رسمیت شناخته شـده 

ین حسـن اسـت کـه در    در ازل ابتدا ا. یابد و دارای مقامی الوهی استمال با داشتن ماهیت الهی تقدس میدر واقع ج. شودتوجه می

، دیلمی) .«حسن سبب محبت است و سرّ حق از ایجاد حسن، اظهار محبت بود». شودگردد، سپس عشق متولد میجهان پدیدار می

بر این اساس کار و بار عاشـقی امـری الهـی اسـت و بـه      . نیز بایستی مقدس باشدمقدس است عشق به جمال ، اگر جمال( 3 :4362

ی کـه باشـند   اا در هرشرایط روحیهنگامی که صحبت از جمال خداوندی باشد، نه مظاهر تجلی او در عالم، عرف. همان اندازه مقدس

با این وجود در اندیشۀ ایشـان  ( 2: همان) .«ی استز عشق ناتمام، جمال یار مستغن»: خود را در دریافت جمال الهی ناتوان می بینند

 . این زیبایی است که عشق آفرین است و اولویت با جمال است

 تقدم عشق بر جمال. 1

 : دانستندمنظر عشق را دلیلی زیبا دیدن می در طرف مقابل گروهی از عرفا نگریستن از

 در او را کـلیـد عشـق گشــود حسن بی عشق رخ به کس نمود

 (49: شانی، بی تاکا)
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کنـد و  داشتن چیزی، چشـم را کـور مـی   دوست یعنی .«حُبك الشییَ یعمی و یصمُّ» :در حدیثی از پیامبر مکرّم اسالم آمده است

. بینـد ها را نمیاین حدیث بر آمده از این طرز تفکر است که عاشق به واسطۀ عشق، اگر معشوق عیبی و نقصانی دارد آن. گوش را کر

خـورد بـا معشـوق    مورد چگـونگی بر به فرزند خود در  .«نامهقابوس»نویسندة . داندحالت معشوق را در نهایت کمال می نعاشق در ای

دار کـه وی بـه   و مپنـ . . .  اگر به میهمانی روی معشوق را با خویشتن مبر و اگر بری پیش بیگانگان به وی مشغول مبـاش »: گویدمی

تـر  نماید مگـر بـه چشـم دیگـران زشـت     چنانکه به چشم تو نیکوتر می. . .  درآمده باشدآید که به چشم تو چشم همه کس چنان در

ای بسـیار  را، که بایستی از حسـن صـورت بهـره    و این در حالی است که ممکن است دیگران معشوق( 4923:499سعدی، ) .«.نماید

 :داشته باشد، زیبا ندانند

 مجنون شد پریشان و غـــوی کز تو              کان تویی: خلیفه گفت لیلی را

 گفت خامش چون تو مجنون نیستی   از دگر خوبان تو افزون نیستی

 (22 :4926موالنا، )

بیند که او به برده باشد؛ اما با کمال تعجب می اندیشیده است که لیلی بایستی افزون بر دیگر زیبا رویان، از جمال بهرهخلیفه می

به همین دلیل  گوید که تو مجنون نیستی وق مجنون باخبر است و به خلیفه میا لیلی از سرّ عشامّ. همان اندازه زیباست که دیگران

 . بیندتر مینگرد او را از همه زیبا عشق به لیلی ن معناست که چون مجنون از دریچۀاین بدا. بینیمرا چون دیگران می

انند، صحبت از نسبیت زیبـایی  دکه چه چیز را زیبا میتوضیح ایندر اینجا بایستی بدین نکته اشاره کرد که این گروه از عرفا در 

در . دهنـد رو تعریفی از زیبایی به دست نمی دانند از اینآمده از قواعد خاص و مشخص نمییا بر ها زیبایی را امری مطلقآن. اندکرده

اند و از این دهندة ظهورات گوناگون حقفقط نشان. در حقیقت نه محمودند نه مذموم( از جمله زیبایی)صفات »اندیشه ابن عربی نیز 

 . سه از عرفا عشق است نه زیباییاشتغال ذهنی این (  942 :4923ابن عربی، ) .«نظر همه یکسان اند

امّا به شدت با پـرداختن بـه جمـال    . پرستان هم عقیده هستند که جمال دو نمود دارد، مادی و معنویاین گروه از عرفا با جمال

تان، برای جمال پرسـ . اندقاد از این دسته از عرفا پرداختهحتی در مکتوبات و چه بسا در دوران حیاتشان، به انت. خالف هستندظاهر م

کـه  حـال ایـن  . گـذاری شـده  ساس اصالت عشق و اصالت جمـال پایـه  مکتب جمال بر ا. وجودی استتبه نوعی عامل وحد "زیبایی"

 . ورزی به جمال ظاهر را عامل انحرافدانستند و عشقو گمراهی می ظاهری را عامل فریب گروهی دیگر جمال

 عشق نبود عاقبت ننگی بود    هایی کز پی رنگی بودعشق

 (41 :4926مولوی،)                                                                               

 :پردازدهر میونه به خوار داشت زیبایی ظاگالنا در ادامه اینمو

 سر بریدندش برای پوستین          ای من آن روباه صحرا کز کمین

 ریخت خونم از برای استخوان    ای من آن پیلی که زخم پیلبان

 (41همان، )                                                                                                 

عشق به  هاآن. ها مختص ذات الهی استبا این وجود عشق برای آن. آمیز در مورد زیبایی معنوی دارندایشدر مقابل بیانی ست

این روش تعلیمی مبتنی بر توجه به درون و ». کنند و تنها عشق مجاز، در نظر ایشان عشق الهی استهرچیز یا هرکس را نفی می

رسد و امکان درک ذات خود را کند، و به کمال میمی قامات معنوی را کسبهایی ممرید با اِعمال ریاضت. است( سوبژکتیو)ذات 

عارفان این گروه در مورد عشق انسانی ( 4913:66بایرام،). گرددنائل می .«عرف نفسه فقد عرف  ربه من»یابد و به درک حقیقت می

چرا که عارف تنها . اف از مسیر اصلی عشق استعشق انسانی در نظر آنها موجب انحر. نظری منفی دارند و آن را توصیه نمی کنند

اظهار نظر پیرامون ها را وادار به های انسانی معروف، همچون عشق لیلی و مجنون، آناما عشق. دل مشغولیش بایستی خداوندباشد

 منظر عشق به قبالً ذکر شد که گروهی در پاسخ به چرایی عشق به آدمی پاسخ می دادند که چون عاشق از. کندعشق انسانی می

که عارفی سعدی با وجود این. این لُب کالم عرفایی است که اصالت زیبایی را منکر هستند. بیندمعشوق می نگرد معشوق را زیبا می

 :بیننده واسطۀ عشق نقصانی در معشوق نمیپرست است از این نکته غافل نبوده است که گروهی بجمال

اشاره به [جا که حس بشریت است، با حسن او معاملتی داشت طیب لحجتی و معلّم از آن ی بود ویکی از متعلّمان را کمال بهجت

چنـان کـه در    :باری پسر گفتا. . . . . .  و زجر و توبیخی که بر کودکان کردی در حق وی روا نداشتی ]که حسن عامل عشق استاین
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-بینی که مرا آن پسنده همـی گر در اخالق من ناپسند میای تا افرمایی در آداب نفسم همچنین تأمل فرمآداب درس من نظری می

ه آن نظر مرا با توسـت جـز هنـر    ای پسر، این سخن از دیگری پرس ک: گفت. نماید برآنم اطالع فرمایی تا به تبدیل آن در سعی کنم

 . بینمنمی

 (496_493: 4923سعدی،)                                                                               

آمـوز را  نه تنها دانش معلم. شود عاشق جز زیبایی در معشوق نبیندفراوان گفتارهایی که عشق باعث میای است از این نیز نمونه

پوشـی از عیـوبی کـه چـه بسـا      ند، با چشـم خواهد عیوب رفتاری اش را به او گوشزد کند بلکه هنگامی که او از معلم میکتوبیخ نمی

قی ناپسند کند و اگر اخاللم تنها به حسن رفتار او توجه مییا به عبارتی مع. بینمگوید من در تو جز هنر نمیتۀ او باشد به او میدانس

آمـوز دوری  گذارد و از پـرورش و ارشـاد دانـش   ن یعنی معلم وظیفۀ خود را فرو میای. گیرد، چون عاشق استدر کودک را نادیده می

متولـد شـده در   )نایی غزنـوی  حکیم سـ . فروغ شدن آتش عشق استعیوب معشوق، در عرفان نشان از کمه به چرا که توج. جویدمی

کنـد کـه   ضمن حکایتی بر ایـن نکتـه تأکیـد مـی    توان او را از عرفای دستۀ دوم دانست، در ، که می(ق. ه 313_323های سال میانۀ

 :عشقش همیشه فروزان باشد وآن معشوق جز خداوند نیستعاشق بایستی معشوقی برگزیند که از عیب دور باشد تا آتش 

 این چنــین خوانـده ام که در بـغداد      بــود مـردی و دل ز دسـت بـداد

 در ره عشــق مــرد شــد صــــادق       نـاگـهـان گـشـت بـر زنی عاشق

 بــود نــهـر الـمـعـلّـی ایــن را باب     زن زکرخ، آب دجله گشت حجاب

 شب این مرد زآتش دل خویـش        راه دجلـه سبك گرفتی در پیـش هر

 عبـره کـردی شـدی به خانــۀ زن         بی خبــــر گشته او زجان و زتن

 چون برین حال مدتی بگــــذشت          آتش عشـــــق اندکی کم گشت

 گردیدخویـشـتـن را در آن مـیـانه بدید           گرد چـون و چـرا هـمـی 

 بود خـالی بـرآن رخـان چـو مــاه           مـــرد در خال زن چو کرد نگاه

 گفت کاین خال چیست ای مه روی         با مـن احوال خال خویش بگوی

 !زن بـدو گفت امـــــشب اندر آب            منــشین، جان خود هال دریاب

 عشــق تو شـــرر بنـهاد خـال بـر رویـمـسـت مــــادرزاد             آتـش

 تا بـدیـدی تـو خـال بـر رخ مـن             پـر شـدی زیـن جمال فرخ من

 (434: 4924سنایی،)                                                                                 

عشق، رنج عبور کردن شبانه از دجلـه را بـر او آسـان    . نداز دجله عبور کرده تا معشوقه را دیدار ک، شناکنان، مرد عاشق، هر شب

ای شـده تـا عرفـای    این مورد دست مایـه . بیندد عاشق خالی را در روی معشوقه میشوا هنگامی که از آتش عشق کاسته میام. کرد

بـه دلیـل   ( حسـن اخـالق  ) چرا که زیبایی ظـاهری و بـاطنی  . دستۀ دوم به پیروان خود توصیه کنند که از عشق انسانی پرهیز کنند

موضوع توجه به خداونـد   ها برای اینحل آنراه. مشخص نبودن ابعاد آن و عاری از عیب نبودن هر انسانی قابل تکیه در عشق نیست

 . ورزی به اواست و عشق

 نتیجه گیری

 ورزی چیسـت؟ و وع عشـق کـه موضـ  اما در این. عشق، موضوعی محوری در عرفان اسالمی است. تم اصلی عرفان اسالمی، عشق است

ین در کالم این گروه ا. دانندورزی را حسن و جمال میید بر رابطۀ حسن و عشق موضوع عشقگروهی با تأک. میان عرفا اختالف است

 . حال این حسن ظاهری باشد حال باطنی. شودو حضور حسن نیز باعث دوام عشق میشود حسن است که ابتدا باعث عشق می

باعث عشـق  پذیرند که حسن حال، کمبودی در ذات خود دارد نمیذهنی که حسن انسان در هر  با این پیش زمینۀر مقابل گروهی د

 . شودای میاعث زیبا دیدن هر انسان یا پدیدهاند که نگریستن از منظر عشق باست، بلکه بر این عقیده

 :منابع و مآخذ

 . نشر کارنامه :تهران. حمد علی موحد، صمد موحدم: ترجمه. «فصوص الحکم»( 4923) .محمدبن علی، ابن عربی .4
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 . مطالعات فرهنگی
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چاپ  . کربن یو هنر نیو فرانسه محمد مع یو مقدمه فارس حیبه تصح. «نیعبهرالعاشق» (4929). ابومحمد، یرازیش یبهان بقلروز .1
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 . سخن: تهران. چاپ اوّل. غالمحسین یوسفی: تصحیح و توضیح. «های سعدیغزل» (4923). اهللمصلح بن عبد، سعدی .3

 . خوارزمی: تهران. چاپ نهم. غالمحسین یوسفی :تصحیح و توضیح. «گلستان» (4923). ــــــــــــــــــــ .41

امیری فیروز »به سعی امیر بانوی کریمی «(با شرح ابیات)حدیقه حکیم سنایی غزنوی  خالصه»( 4924). دود بن آدممج، سنایی .44

 . انتشارات زوار: تهران. چاپ چهارم ،«کوهی

 . نشر ثالث: تهران. چاپ اوّل. «سوانح» (4922). احمد، غزّالی .42

 . تاۀ مجاهد، بینسخ .«مثنوی کنوز االسرار و رموزاالحرار». عزالدین، کاشانی .49

 . مؤسسه ی انتشاراتی امیر کبیر: تهران. ترجمه ی دکتر اسد اهلل مبشری. «تاریخ فلسفه اسالمی»( 4964). هانری، کربن .41

 . یو  فرهنگ یانتشارات علم: تهران، سروش میعبدالکر شگفتاریو پ حیبه تصح .«یمعنو یمثنو» (4926). محمد نیجالل الد، ناموال .43
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 فکری غزلیات نشاط اصفهانی سبك
 امین رحیمی

 استادیار دانشگاه اراک

 امین رضایی

 ارشد زبان و ادبیات فارسی   کارشناس

 چکیده

نشاط یکی از هواخواهان واقعی نهضت بازگشت ادبی و حتی یکی از پرچمداران بنام این نهضت بوده و کوشش بسیار کرده است تا 

وی بیشتر از خواجه حافظ . هندی برهاند و سبك قدیم خراسانی و عراقی را دوباره زنده نمایدشعر فارسی را از فساد و تباهی سبك 

این پژوهش در آن است تا نشان دهد که نشاط تالش . کرد و عصارة غزلیات وی را در قالب الفاظ و اشعار خود ریخته استتقلید می

-تش از نظر فکری چه سبك و سیاقی داشته است؟ بنابراین ابتدا مقدمهای از شاعران دوره بازگشت در غزلیااصفهانی به عنوان نمونه

شناسانه قرار داده و در نهایت سپس سبك غزلیات وی را از نظر فکری مورد نقد و بررسی سبك. ایمای کوتاه در معرفی شاعر آورده

 . گیری پرداخته شده استبه نتیجه

 . سبك فکریشناسی، غزلیات نشاط اصفهانی، سبك: هاکلیدواژه

 مقدمه

جویی و تقلید از سبك خراسانی و با پی شاعران این دوره. باشدشناسی میدورة بازگشت ادبی اوج مطالعات و گسترش سبك

زیرا شاعران برای تقلیدهای درست، مجبور بودند به همۀ جوانب مختصات . عراقی، نقش شایانی در گسترش این دانش داشتند

شناسان ایران هستند یا شاعران دورة بازگشت در حقیقت نخستین سبك»بنابراین . ر قدما دقیق شوندزبانی، فکری و ادبی آثا

الواقع بدون این که شناسی فیسبك. شناسی اشتغال ورزیدندنخستین کسانی هستند که بدون این که خود بدانند به مطالعات سبك

 (4926:941شمیسا، ) .«.شودنامی داشته باشد در همین دوره به صورت وسیع آغاز می

هدف از این پیمان، . بازگشت با هم، پیمانی مبنی بر تقلید و تتبع از شاعران سبك خراسانی و عراقی بستند شاعران دوره

ایشان برای دستیابی به این . بخشیدن شعر فارسی از تباهی و فقر دوره انحطاط صفوی و زوال زبان از چنگ سبك هندی بودرهایی

اند شناسان و منتقدان بر این شاعران تاختهاغلب سبك. ری خود را در احیا کردن آثار حافظها و سعدیها به کار بستندهدف ذوق شع

همین که توانستند زبان را از حالت ابتذال سبك هندی ، اگرچه این شاعران باعث نوآوری و تکامل شعر فارسی نشدندغافل از اینکه 

اگر این نهضت به پا نشده بود مشخص نبود زبان فاخر شعر فارسی به کجا کشیده . ی دارندنجات بخشند حقی بر گردن ادب فارس

 . میشد

آنچه از . سرایی گوی سبقت را از دیگران ربوده، نشاط اصفهانی استیکی از این شاعران برجسته بازگشت که در عرصۀ غزل

بوده و  «سادات»امش عبدالوهاب، تخلصش نشاط و از خاندان وی ن: آید این استهای نشاط و دیگران برمیمجموعۀ شعرها و نوشته

به تهران آمده  4242سالگی در سال 19او در. هجری قمری در اصفهان، زادگاه خانوادگی خود پا به جهان نهاده است4413 به سال

( گریمنشی)ر وی سمت دبیری شاه به معتمدالدوله ملقب گردیده و در درباو به دربار خوانده شده و از سوی شاهنشاه وقت فتحعلی

 «از قلب جهان نشاط رفته»: منصف قاجار در تاریخ او گفته. گماشته شده است «دیوان رسائل»یافته و پس از چندی به سرپرستی 

 (4131: 2، ج4911هدایت، ) .باری در خط شکسته استاد بوده است (.میشود 4211معادل ( ابجد)که بحساب جمل )

آنچه از وی به یادگار . شمار میرفته استه و نویسندگی و دانشوری در خط نیز یکی از استادان زمان بنشاط گذشته از شاعری 

های او که در سراسر زندگی به ها و نوشتهاز سروده( در پنج درج) .ایستبه ما رسیده همان کتاب معروف گنجینۀ اوست که گنجینه

باشد که در نزد ای بر منوال گلستان سعدی میاز دیگر آثار او رساله. هاده استویژه پس از آمدن به تهران و رفتن به دربار، بجا ن

 (992: 9، ج4911بهار، ). استاد بهار بوده است
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به راستی نشاط اصفهانی در پیمانی که با دیگر شاعران سبك بازگشت بسته است وفا دار بوده؟، به عبارت دیگر، رسالت خود را 

هایی ها از جمله سوالساز وی در سطح فکری کدام است؟ این نمونه سوالهای سبكترین ویژگیت؟ مهمبا موفقیت به پایان برده اس

 . ها دست پیدا کنیماست که بایستی در این پژوهش به پاسخ آن

به جز چند مقاله کوتاه در معرفی زندگی شاعر و یك  _ای های به عمل آمده، تا به حال هیچ پژوهش گستردهطبق بررسی

42اله در تأثیر پذیری نشاط از حافظمق
توان گفت به دلیل تاختن برخی منتقدین شاید می. بر روی دیوان نشاط انجام نگرفته است _

که در سر داشتند چندان مورد ( نجات زبان از تباهی سبك هندی)رغم هدف نیکی بر دوره بازگشت ادبی، شاعران این دوره علی

دوستان با سبك و سیاق شعری یکی از شاعران سبك با وجود این، برای شناساندن و آشنایی ادب. اندگران قرار نگرفتهتوجه پژوهش

-روش کار این پژوهش بر اساس فیش. شناسانه قرار گرفته استهای وی در سطح فکری مورد نقد سبكبازگشت یعنی نشاط، غزل

را به ( بیت2211حدود )غزل 221که . باشدهای نشاط میلای بوده است و مواد مورد بررسی، کل غزبرداری و مطالعات کتابخانه

در سراسر مقاله ارجاع ابیات به صورت غزل و بیت داخل پرانتز آمده است؛ عدد سمت راست شماره غزل و . خود اختصاص داده است

 . دارند قرار بگیردمیبرمحققانی که در این عرصه گام  ةامید است که این پژوهش مورد استفاد. باشدعدد سمت چپ شماره بیت می

 محتوا و مضمون

ها جدا شود، ها و مضامین غزل دورة بازگشت ادبی واکاوی و مضامین برجسته و پرکاربرد آن از دیگر درونمایهمایهاگر درون

مسائل روز  المقدور ازحتی کوشیدندمی»های سعدی و حافظ، از دیگران بیشتر است، زیرا شاعران این دوره سهم افکار و اندیشه

از این رو در زبان شعری . استفاده نکنند تا هرچه بیشتر شعر به اسلوب قدما شبیه باشد( طور که از زبان مرسوم در دورة خودهمان)

پنداشتند هر موضوعی را نباید موضوع شعر این فکر حتّی تا چند دهه قبل مرسوم بود و می. و فکر شعری محدودة خاصی داشتند

قصیده، تغزّل و سپس مدح و در غزل، مضامین عاشقانه و عارفانه مرسوم بود و از مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در . قرار داد

 (4926:916شمیسا، ) .«سخن نمیگفتند

شعر دوره »: دربارة شعر فارسی در دورة بازگشت میگوید «ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما»کدکنی در کتاب شفیعی

. یکوشد در عرصۀ مضمون و نوع احساس و عواطف، از همان عشقی سخن بگوید که شعر سعدی و حافظ آن را القا میکردبازگشت م

از همان اخالقیات، افتخارات، طنز، زهد، ( کوچکترین دیگرگونیبی)و مهر زندگی مردمان آن روزگار را بر پیشانی دارد، و میکوشد تا 

 (64) .«فلسفه و عرفان سخن بگوید

گر آن است که وی یکی از عارفان عصر خود بوده است چنان که هدایت در کتاب لهای نشاط بیانسی مضمون و محتوای غزبرر

شمار و مجاهده بسیار دلش کشش غیبی به حضرت الریبی یافته و پس از کوشش بی»: آوردالعارفین دربارة وی چنین میریاض

خانه علوم اش آتش شور و شوق برافروخته و کتبکینهوق در درون سینه بیقوت بازوی عشق سرپنجه عقلش را برتافته دست ذ

 . ظاهری و باطنی را سوخته به خرابی ذوق و حال آباد و از قید قیل و قال آزاد گردیده عوام و خواص سنان لسان طعن بر وی کشیده

نظر به سبب احوال معنویش از عرفا و می صاحبپندارند و اما قوخبر به واسطه اسباب صوریش از اهل دنیا میاگر چه جمعی بی

 :فرماید آنجا که میفرمایدشمارند همانا خود بدین معنی اشارتی میاولیا می

 نادیده گذشتند که این خانه خرابست صد گنج فزون بود مرا در دل و یاران 

 ( 323:ریاض العارفین، هدایت)

بدین ترتیب، به مضامین و . ات وی را در قالب الفاظ و اشعار خود ریخته استوی بیشتر از خواجه حافظ تقلید میکرد و عصارة غزلی

 . نماید اشاره خواهیم کردهای نشاط را احاطه کرده و  سبك فکری وی را برجسته میهای غزلمایهافکاری که بن

 گراییعشق(4   

تعبیر نشاط از عشق، . نیز با قالب غزل دارد عشق است یکی از مضامین غزلهای نشاط که بسامد باالیی دارد و ارتباط تنگاتنگی     

: تعابیر عشق از دیدگاه نشاط این گونه است. معموالً عرفانی است و گویی او معنای وحدت کلمۀ عشق را خوب درک کرده است

. هاستگیدر رشتۀ عشق رست( 2،ب411غزل). وادی عشق به هر گام صد آیین دارد( 6،ب31غزل). عشق شراب جام خداوند است

                                                           
 (  4931)تأثیرپذیری نشاط از حافظ، واثق عباسی، عبداهلل   _(4932. )نشاط اصفهانی، نیکوهمت، احمد.  4
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. عشق همچون سنگ و آتش است و دل را چون آیینه میکند( 4،ب216غزل). در عشق روا نیست نه دعوی نه گواهی( 1،ب41غزل)

به حقیقت ( 4،ب92غزل). عشق بماند نفسی آدم نیستوانکه بی( 1،ب49غزل). طلبی عشق طلبدل آسوده اگر می( 3،ب34غزل)

-به مدد عشق هر کاری را می( 1،ب443غزل). توان به توحید دست یافتاز عشق می( 2،ب441غزل). نبرد در همه عالم جز عشق

 . پردازیمترتیب در زیر به توضیح موضوعی عشق از نظر وی میبدین (6،ب441غزل). توان انجام داد

 عشق و عقل(4_4

در اشعار نخستین پارسی این تقابل و » .ای طوالنی داردتقابل و تضاد بین عقل و عشق در اندیشه و اشعار شاعران و عرفا سابقه

با نفوذ و رسوخ تصوف در ادب، اندک اندک عشق راهبر عرفان گشت و وسیلۀ شناخت حضرت حق . توان دیدتضاد را کمتر می

 .بینی بر عشق آغاز کردباشد که معرفتی حاصل کند اما از پویه باز ماند و خرده. گردید و عقل طریق استدالل را در پیش گرفت

نشاط چون دیگر عارفان مالمتی به تضاد ( 4921:23سجادی، ) .«ها افتادپیروان هر یك نیز سر خویش گرفتند و میان آن دو فاصله

مد بسآاندیش است باور و عشقباشد؛ عشقمحور میمحوری مخالف است و از گروه عشقو تقابل عقل و عشق پرداخته است و با عقل

 . باشدال میهای وی بااین موضوع در غزل

 (411/9)زیان از خــر چوبین دارد چه تازی اسب      ف مصاف   عقل بـا عشق بـه بیهوده زند ال

 (412/4)نبـــرد صــرفـه   سحـــر از  اعجـــاز      بـــا عشــق کـــی شــود دمسـاز   عقـل 

 (11/9)اوردی نیست را بجز از عشق هماین دغـل    ـل در کشمکش نفس درنگــی نکنــد  عقـ

 (219/9) تـا عقل نمانــد نـرسد عشق بـــه جایی ه و راهــرو  از پیشرهبــر ز پس قـافـلــ

 (211/6)شـــرم از جـلـوة سیمـرغ ندارد مگسی   بین که هــی الف زند در بر عشق عقل را

وسواس خرد قصه به پایان ( 1،ب92غزل). ستندعقل و دانش محرم نی: اما نشاط از ترجیح عشق بر عقل دالیلی در نظر گرفته است

عقل ( 3،ب422غزل). است( حجاب)عقل خود پرده ( 1،ب413غزل). حاصل به سوزن میکندعقل رشته بی( 6،ب11غزل). نرساند

. با رشتۀ عقل غم سرشته شده است( 1،ب44غزل). کندعقل چون احوالن تمییز یکی با دوتا نمی( 1،ب269غزل). خودرای است

اگرچه نشاط عقل و عشق را متضاد هم دانسته و عشق را بر عقل ترجیح داده است اما در ابیاتی دیگر عقل و . . . .  و( 1،ب41غزل)

 : عشق را مکمل هم میداند

 لیــك اگــر  از  نـفـس  زایــــد  رهـزنـی ـر از عقــل خیـزد رهبـــر است عشـق اگـ

 (3_214/1) زنیــرد کی فرزنــد آرد بـیمــ جهان ز آمیزش عقل اسـت و  عشــقایـن 

 (211/1)بـــی تیـــــغ چـه آیـد از نیامی  عشـق چــه خـاصیـت  دهـد  عـقـلبـی 

 :گرا همدیگر را انکار کنند امری طبیعی استگرا و عشقکند که اگر عقلالبته خود در بیتی دیگر بیان می

 (469/1) روایت عاقل کند قبولعـاشق مگر  ـار ذوق عشـق ز عاقل عجیب نـیستانکـ

 عشق و هوس (1_4

منطق تحول حکم میکند که عشق در غزلیّات نخستین پارسی بیشتر رنگ و بوی هوس داشته باشد که غالباً به معنی میل و »

کامالً  پردازی چون موالنا و حافظ به صورتاما رفته رفته این تحول در شعر شاعران غزل( 4921:2سجادی، ) .«رغبت موقّت است

 : مثالً در شعر حافظ. شودجدا و یا با فرق بسیار دیده می
 (261/6دیوان،) نتوان زد به چوگان هوس عشق گویکهزان     عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز  

 . نشاط نیز کامالً بین هوس و عشق فرق نهاده است و این دو را دو مقولۀ جدا گانه دانسته است

 (41/3)کـز هـوس خالـی کنیـد این خانــه را   ی زنــــد بــر بـــام  قـصـــرــعشق نـوبت م

 (11/2)نشاط آتشی افروز که خام است درعشـق وسی در دل افـسـرده  فـتــادسـتجوش  از هـ

 (36/9) خانـه خـدا لعبگــه اوبـاش اسـتخانه بی    ستق به  هـر  لحظه  اسیـر هوسیبـی عشدل 

 آنکــه  آتش  رشـــك  گـلشـن  مـــی کـنــد ش نــفـس نـمــرود است  و عشـقـشهـوت آت

 (6_413/3)کنــد عشــق کار صد تهمتن مــی ویـیـن  تن  آمـــد  گـویـیـــانـفـس اگـــر ر

 کرانگی عشقبی (9_4
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همچنین از نظر وی نباید . بیان کندکرانگی و عظمت عشق را نشاط عشق را به دریا، و عرصۀ آن را به دشت تشبیه نموده تا بی

  (1،ب31غزل) .زیرا موکب عشق جهان تا به جهان خواهد تاخت (6،ب23غزل) .در ره عشق از مغرب و مشرق پرسید

 (91/3)موج کشتیبان و توفـان ساحل است  ـی است بـــی حـــد کــانـدر آنعشق دریای

 (431/1) ایمایم و به پایان رسیدهتهگامی نرف کرانق بین کــه در ایـن دشت بینیروی عش

 سلطنت و فرمانروایی عشق (1_4

خورد عظمت و سلطنت عشق است و این امریست که در نفس عشق در میان اوصافی که از عشق در شعر شاعران به چشم می

 . خورداین مضمون در غزلهای نشاط نیز به چشم می. نهفته است

 (412/3) سالها ماند خراب آنجا که لشکر بگذرد و ولـیتـر زد ز دل سلطـان عشق اخیمـه بـر

 (91/1)عشق آنجــا حـاکـــم و فـرمانرواست  ـــا خــــــرد را راه نـیـســتدر دیـــار مـ

 عشق و بال (0_4

همراهی نشاط نیز به  .«خانه استمحبت و محنت هم»از دیرباز عشق با بال و رنج و محنت همراه بوده و به قول مرصاد العباد 

 . عشق و بال توجه شایانی داشته است

 (412/1) عیب همان به میرمبدینوعاشـقـی رنــج و بدیـن رنــج هـمـان به مـانم        بیخودی عیب

 (211/3)عشق آن نیست کـه سالك هم از او شاد شود          اسـت  هـــوس  نـشـــان  عـشق شـادکـامی ره     

 های مالمتیاندیشه (1

. ای از تصوف خراسان است که در نیمۀ دوم قرن سوم با مروجانی مانند حمدون قصّار و ابوحفص حدّاد پدید آمدمالمتیه شعبه

اصول عقاید این فرقه . مالمتیه آیین خود را بر دو اصل اساسیِ مبارزه با عجب و خودپسندی و مبارزه با ریا و تظاهر بنیاد نهاده بودند

اجتناب از ریا، پرهیز از تظاهر به زهد و : های عرفان کامالً بیگانه نبود، تفاوتهایی با آن داشت و بر تعلیماتی نظیرضمن آن که با بنیاد

-می. شودسویی نشاط با اندیشۀ این فرقه در اشعار او مشاهده میهم. ورزیدندتأکید می. . .  تقوی، بیان زشتی، خوار داشت نفس و

های مالمتی مندرج در اشعار حافظ و به ر اشعار نشاط به تأثیرپذیری از حافظ بوده و یا اینکه اندیشهتوان گفت ظهور این اندیشه د

مبارزه با ریا، مخالفت با خودپسندی، خلوت . تبع نشاط به اقتضای زمان این دو شاعر بوده است و نمیتوان این دو را مالمتی دانست

 . فات مالمتیه است در اشعار نشاط به وفور دیده میشودتوجهی به جهان و خلق که از صگزینی، سکوت، بی

واژة مالمت بارها در غزلهای نشاط تکرار شده و از آنرو که این واژه همواره با سالمت زاهد در تضاد بوده نشاط نیز به این تقابل 

 . توجه شایانی داشته است

 (413/4) زاهدی و سالمتشخوشتر از  آفت عشق ام عـاشقـی و مـالمـتـشنیـــدهام و  شدیده

 (4/2) گوی عاشق هـم سالمت خواه راهم مالمت بـرگذشـت ای هـمرهان آگـه کنید آبش از سر

 (21/4)وز ناصـح خــردمنـــد ز آزار ما نـدامت  چـه خـوشتر رسـوایـی و مـالمـت از عاشقـان 

 (411/4)بایــد  می ریگذبـر  سـر  راه  مالمت بــایــدی سالمــت سـفــری مـیاز سـر کـو

 مبارزه با ریا (4_1

 ریا و عجب از بازتابهای بیرونی و اجتماعی نفس و ». ریا از اصول بسیار مهم اهل مالمت استمبارزه با 

بازتاب این موضوع به وفور در اشعار حافظ و به تبع در غزلهای نشاط نمود پیدا کرده ( 4923:411، اکبری) .«طلبی استشهرت

 . است

 (42/2) بیا که برفکنیم از جمال دوست نقابنـمـا     لـوة ایـن دشمنــان دوسـتس است جب

 (31/9) سالوس برون خواهد شدزاهد از خرقۀباپـوش مـن ار خواهـــد  دیـــد   جلـوة سرو ق

 : ره کرده استنشاط نیز به این موضوع این گونه اشا. در نظر این طایفه گناه پنهانی به عبادت آشکار رجحان دارد

 وز طـاعـت  خــود  مــبـاش  مـغـرور  از رحــمــت او مــبــاش نــومـیـــد

 (1_411/6)خوشتر  باشد گنـاه  مغفور   کــــز خـــدمـت نـاپـسنــد صـدبــار
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 خودپسندی (1_1

 (3/،33) ست که در دیار ما نیسترسمی پــرسـتـی یشتـنبـینـی و خــوخــــود

خودپسندی را بزرگترین آفت در راه سلوک »این فرقه . اصول مالمتیه مخالفت و مبارزه با خودپسندی است یکی دیگر از

 . داندنشاط مخالفت با خودپسندی را در اشعار خود به وفور بازتاب داده است و آن را دلیل گمراهی انسان می( 31: همان) .«میدانند

 (466/6)قصود نه یا بر دلیل چشم بر م  بینی دلـیـل گـمـرهیستخـــویشتن

 (91/1) خودپرستی مشکل است کارها با  سهل گردد کـار  اگـر  از  بهــر اوست

. باشدخورد تقابل خودپرستی و خداپرستی مییکی دیگر از موضوعاتی که در این زمینه به وفور در غزلهای نشاط به چشم می

 . ستی را کنار نهادبه نظر نشاط برای رسیدن به معشوق حقیقی باید خودپر

 (211/3) بـگذار به راه دوست گامی  از خــــویش بــرون شــو اول آنـگـاه

 (211/1) سر زلف ویـت دسترسیبه  زیـــر پـا تـا نـنـهی  ســــر  نـبــود

 تقدیرگرایی ( 9_1

 عقاید مالمتیان که اصل سی و یکم از اصول ». ای طوالنی داردتقابل تقدیر و تدبیر در آثار عرفای ما سابقه

. «گری را نشان شقاوت و واگذاری کارها به خداوند و مطیع تقدیر بودن را نشانۀ سعادت میداند، رنگ و بوی اعتقاد به جبر داردچاره

کار تدبیر آدمی در غزلهای وی از تغییر دادن . باشدهای نشاط تقابل تقدیر و تدبیر کامالً آَشکار میدر غزل( 4922:421وجدانی، )

 : وی تقدیر را بر تدبیر ترجیح مینهد. تقدیر ناتوان است
 (96/4) تدبیر است دار عجب ز خواجه که درگیر و       مــدار تقــدیـــر است   قـرارگـــاه جهــان بــر

 (12/4)برد تا هر کجـــا  تـقـدیــر  اوست می        و آن خــــم زنجـیــــر اوست ایـن ســـر مــا 

 (443/9) ساز که اعجــاز آمــدرایـت سحر نگون        ـرانـداز کــه تـقـدیــر رسـیـدتـدبیــر برخـت 

 (416/41)تـقدیر  رسیدیـم   بهتـدبیر  ره از هـم        ــوی را چــه کنــد رای ضعیفـانتـقــدیـــر ق

 نشینیگوشه (1_1

 (12/2) هوس استجهانم  غوغای ز آسوده کنجی                 شـه از این پس بـه فراغت گویـم تـا دعـای     

 (411/4) بر در دوست نشینیم و قراری گیریم           ــد وقت کـزیـن جمع کناری گیریموقـت ش

 سرّپوشی و خاموشی (0_1

 ارمخبر دندانستم که خود را باید از خود بی            جهـان بیهوده می جستـم خبر عمریز اسرار 

 که گر خاموش بنشینم ز رازم پرده بردارم          ون نشـان آگهی آمـد از آن نالـمخموشی چـ

(463/6_1) 

 های قلندریاندیشه (9

کوشند تا درون را صافی کنند ای از فرقۀ مالمتیه است، کسانی هستند که با تخریب عادت و عبادات ظاهری میشعبه»قلندریه 

که با منطق دنیایی ما نادرست و _ .«خالف آمد عادت»اشند و به اصطالح حافظ شیرازی این گروه هم که رنگی از ریا نداشته ب

جویند و بار بدنامی را نام را در ننگ می. اهلل برسندانجام میدهند که کامروا گردند و به مرحلۀ تفرید و تجرید از ماسوی _ناجور است

اصطالحات می، میکده، . باشدمی غزلهای نشاط دریه از پرکاربردترین موضوعاتهای قلناندیشه( 4923:419اکبری، ) .«کشندمی

گساری بر طاعت ریایی، آثاری است که از ریاکاری و زهدفروشی و ترجیح بادهبچه و ذکر راهب در مقابل واعظ و انتقاد پیرمغان، مغ

ها درج این اندیشه. از ویژگیهای غزلهای حافظ میباشدهای قلندری از آنجا که اندیشه. نگرش نشاط بر روش مالمتی و قلندری است

 : در اشعار وی به کار گرفته شده است _چون مالمت_واژة قلندر نیز . ای تقلید وی از حافظ باشدتواند گونهدر شعر نشاط می

 (432/9) گیریم قلندرراه رندان قدح نوش  ه و خـرقۀ سالوس به یك سو فکنیمسبح

 :این است که نام را در ننگ میجویند و بار بدنامی را میکشندیکی از اصول قلندریه 

 (26/6)تو اگر نام برآری به نکویی ننگ است  هـد عشـق چنـان ذوق نـشاط مالمـت ندبی

 (11/3)نام است ز  مرا ننگ او را حذر از ننگ و دحـی خـواجـه سپـردن نـتـوانــدبـا مـا قـ
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 (211/4) شو ز ننگیگو رنجه دارد نام کهکس آن    ز سنگی جــام نبـود رنجیـم کـی مـا را کـه

ایشان معتقد بودند که از میکده هم به سوی حق راهی . باشدنشینی نیز از اصطالحات مشترک قلندریه و مالمتیه میخرابات»

 (4923:419کبری، ا) .«در خرابات هم باشند: مردان خدا در مسجد باشند؟ گفت: است، چنان که از ابوسعید پرسیدند

 (2/4)نه غم  ننگ و نه  اندیشۀ  نامیست مــرا              کــوی خـرابـات مـقـامیست مـرا بــر ســر

 (11/9) کوثر نبودخوشتر از آبی که به جام است            رابـات بـه خـلـدم گــذری بــودوقتی ز خـ

-شد و از عجب و غرور میز دیدگاه قلندریان باعث خوارداشت نفس میراه دادن شنعت رسوایی به خود از جمله اموری بود که ا

 : کاست
 (49/3) تـا بـه خـود ره ندهی شنعت رسوایی را                ت نـدهنــدنـیکنــامــان در دوسـت پـنــاهـ

 (242/3) خودرسوا کنمکهحاصلکنمآنگهنام نیك     وست دارم ورنـه مــن در عـاشقـیپـاس نـام د

 (99/1) هنری نیستاینمجزکهاینممن دلخوش از             ای خـواجـه بـه رسوایـی و مستـیعیبم مکـن 

این مقوله یکی از پرکاربردترین . باشدمبارزه با زهدفروشی و خودرایی یکی دیگر از اصول مشترک قلندریه و مالمتیه می

 : موضوعاتی است که نشاط به آن پرداخته است
 (49/6)ننهد  عـادت  خود رایی را  کـه  ز  سر  می                 ن در به سالمت سر خود گیرد  کاش زی خواجه

 تــا  غیــرت  داور  چـــه  کنــد  عـاقبـت  کـــار         ـن و زاهـد  شـده خرسند به کاریهـر یـك م

 (1_491/9) زنم او دستۀ دستـارمن دست به سر می             بوسـم  و او پایـۀ  منبــر    مــن  پـای  تـو مـی

 (294/1)کفـاره  از  تـرانه  چنگ  و  رباب  خــواه       اع گفتــۀ  زاهــد کنـی بــه شبروز از سمــ

مسلكِ یکی دیگر از موضوعاتی پرکاربرد در اشعار نشاط این است که پند واعظ و زاهد و ناصح هیچ گونه تأثیری در عاشق

 :مشرب نداردتیمالم
 (31/9) خواب استبه  کوتاه کن افسانه که دیوانه      اصحبگوییــد  بــه  نـ، سودی نـدهــد پنـد

 (33/1)دیوانـه  چـرا  گوش  بـه  افسانـه  ندارد          گـویــــد و مـن نـشنـوم از وی واعظ سخنی

 (439/41) گویی تـو چنانم من و صدچندانم چه هر           گـفتـن بیهـوده مـبـر وقـت نشاطنـاصـح از 

خالصه اینکه نشاط روش و مشرب قلندری و مالمتی دارد و شاید بیت زیر بهترین نمونۀ شعری وی باشد که مشرب وی را 

 : معرفی نماید

 (421/1) همین مرتبه درکوی مغان ممتازم به    ـرانعاشق و رندم و بدنام و خوشـم کـز دگـ

 وحدت وجودتوحید و  (1

-وجود ابنگذار بحث وحدتبنیان. میباشد «وجودوحدت»و « توحید»یکی از موضوعاتی که نشاط در غزلهای خود مطرح نموده 

یافتند و به طور ناقص بیان می( وحدت شهودی)وی برای اندیشۀ وحدت وجود که عرفا آن را از طریق مکاشفه . عربی بوده است

نظریۀ وحدت وجود ابن . ترین مباحث حوزة عرفان و نیز فلسفه استوجود یکی از اصولیمسئله وحدت. کردند تعبیر فلسفی یافتمی

از آن جهت که این بحث . عربی، همواره از سوی شاعران و عارفان مورد توجه قرار گرفته و به زبان شعر تبیین و تفسیر شده است

اما از آن رو که اساس کار این بخش از پژوهش، دست یافتن به . گنجدنمیطلبد لذا در این مقال ای میتر و جداگانهپژوهشِ مبسوط

 . و فقط در حد شناخت سبك بدان اشاره میکنیم. کنیموجود صرف نظر میری شاعر است از کندوکاو بحث وحدتسبك فک

قاد به یکی بودن خالق و وجود یعنی اعتن به یکتائی خالق در حالیکه وحدتوجود است؛ توحید یعنی قائل بودتوحید جز وحدت

وجودی نمیتواند معتقد به یکتایی خدا نباشد تلزم قول به توحید است یعنی وحدتوجود مسوحدت. مخلوقات و وحدت کلی وجود

دا از خالق بداند در وجود نیست و ممکن است کسی موحد باشد ولی مخلوقات را جیکه توحید مستلزم اعتقاد به وحدتدر حال

وجود، توحید بدون اعتقاد به وحدت کلی را از نوعی شرک و ایراد نفس در اهل وحدت. ودی جز موحد نتواند بودوجحالیکه وحدت

 ( 4999:113مرتضوی، ). دانند و اعتقاد به کثرت را همدوش شرک میشمارندکمال مطلق آفریننده خالی نمی

بینی عرفانی او، با سراسر وجود و اندیشه و جهان ه دروجودی است و این اندیشلبس به حریر توحید و اندیشه وحدتنشاط م

که زیربنای توحید  _در حاشیۀ کتاب شواهد الربوبیه، وحدت یا کثرت وجود و موجود . شور و حال تمام آشکار و نمایان است

. 2است؛  «عوام» وجود و کثرت موجود که در واقع توحید. 4»: در چهار گروه تقسیم شده است _دهدمعتقدان به آنها را تشکیل می
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وحدت . 9شود؛ محسوب می «خواص»وجود و کثرت موجود که منظور از آن، کثرت ماهیات منسوب به وجود است، و توحید وحدت

ه با قیود اعتباری مقید شده وجود و موجود که اعتقاد صوفیان است و بنا بر آن، اعتقاد دارند که یك وجود و موجود بیشتر نیست ک

وجود و موجود در عین کثرت به این معنی که وجود دارای انواع نیست، اما وحدت. 1 است و باالخره «اخصّ»ید و این، توحاست، 

جاللی پندری، ) .«است «اخصّ الخواص»است، و این توحید . . .  دارای مراتب و درجات متعدد در کمال و نقص و تقدم و تأخر و

4923:1) 

توحید وی جزء . اس آگاهی قبلی دست به طرح این موضوع در ابیات خود زده استهای به عمل آمده نشاط بر اسطبق بررسی

 . گیردقرار می( اخصّ)گروه سوم یعنی 
 (462/2)نراک  فداک  عینك  حقا و انت لست        ق بـه حـق بیـن ظهـور حق در خلقظهـور خلـ

 (91/41)پذیرد  باطل  است آنـکـه کثرت  می      حــق  بـیش  نیست   در هـمـه عـالــم یـکــی 

 (411/3) باز است برهان فکر در چرا صدرالدین خواجه     بـر تـوحیـد یـزدان آیـتـی است برگ برگ شاخ          

 : بهتر نمود پیدا کرده است 21اندیشۀ نشاط در باب وحدت وجود در غزل 

 سخن است جای اینحق نه  جهان نه جهان حق نه             نیست هست  شودشـدستی نـه نیست هست  نـه

 من استنیست هرآنچه و  است وی هرآنچه هست            او مرا چه حد که  بگـویند آن من  است و  من

 (21) است خویشتن جمله بحر و نم و و شخص ظل که      نه عکس شخص و نـه ظل و نه موج بحر و نه یم      

واری جهان، ریشه در همین مسألۀ آینه». های نشاط کاربرد وسیعی داردغزلدر . گیردوجود نشأت میه از وحدتتجلّی ک

انگارند که نمودار جمال ای میوجودند، کلّ جهان یا هر یك از اجزای آن را آیینهاورمند به وحدتاندیشه دارد زیرا عارفانی که ب

ای جدا از خدا نیست، بلکه ساخته. وجودی ابن عربی، عالم وجود پرتو تجلّی حق استهای وحدتدر اندیشه. معشوق الیزال است

اند، در حقیقت تصویر و تظاهری که عارفان از آن سخت گفته «هست نیست»این . شودگر میخود خداست که در صورت عالم، جلوه

 (32_4923:34سرامی، ) .«گرددان منعکس میشود و در آیینۀ جهگر میدم از یك هستی واحد جلوهبهاست دوگانه که دم

اینان به . تواند باشدزمین، در تمام تجلّیات پیدا و پنهان خود، هیچ چیز جز آیینۀ حق تعالی نمیاز نگاه عارفان بزرگ ایران

از دیرباز آیینه، . ی یار استنماجهان آیینه کثرت. آورندیاد می بینند و او را فراکنند او را مینگرند و به هر چه اندیشه میچه میهر

 : از وسایل تجلی در شعر عارفان بوده است. . . ساغر و دل و
 (33/3) خوش بـــاش در ایـن بـــزم کـه بیگانه ندارد   الـــم  همه  از  سـاغــر  وحدتمستند  دو  ع

 ه جـانــان  استکه به  هــر  سو  نگـری  جلـوه  گــ   چشم صاحبنظـران خـیـره بــر آن ایـوان است

 گـر  آینـد  ولـی  یـك  جـــان  استجسمهــا  جلوه   ها در نظر آیند ولــی یــك  اصـل  استعکس

 (9_16/4) عکس بر اصل عجب نیست اگر حیران است   دیــدة اصــل نــگــر شیـفتـۀ صـورت عـکـس 

 (413/4) باز چون بر اصل بینی ظل یزدان است و بس         بس   و تابان است چون به عکس آری نظر خورشید                  

 یا  سپهر  است  ایـن  و  آن  مهــر  جـــان  آراستی   روی شاه است اینکه عکس افکنده بر کاخ بلـور

 (2_236/4)همتاستی  ذات بی بینیبر اصل  باز چون   صـدهزاران عکس بینی چون نظـر پوشی ز اصل

 (22/1)کین نور  دیـده  نیـز  فروغـی ز  روی  تست   ــروغ تـو  بینــد زهـی دروغبا  دیــده  کـس ف

 (91/4)نـبینـم  در  دو  عـــالـم  جـز  یکی هست  بـه هـــر جــا بنـگــرم  بــــاال  و گـــر پست

مسألۀ تجلّی به صورتی ». است( ع)ترین شخصیتی که نامش با نام تجلّی قرین شده، موسیعرفانی، برجسته_در ادب اسالمی

ی اعراف است، در شعر فارسی به هایی از سورهکه همه مأخوذ از آیه .«. . . ارنی، لن ترانی، تجلی و»وسیعتر در قالب تعابیری چون 

در کوه طور از خدا خواست تا خود را بر ( ع) موسی( 419اعراف،)بنا به گزارش قرآن شریف ( 4923:13سرامی، ) .«کار رفته است

سپس خدا بر کوه تجّلی کرد و . بنگر( طور)اما بدان کوه ( هرگز مرا نخواهی دید)لن ترانی : خدا در پاسخ وی را فرمود. وی بنمایاند

وسَى فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ م»: یا به تعبیر قرآن. کوه پاره پاره گشت و موسی به روی درافتاد و از هوش بشد

 : نشاط نیز به این مسأله اشاره کرده است. از مسألۀ تجلّی حق بر کوه طور در ادب پارسی بسیار یاد شده است( 419/اعراف).«صَعِقًا
 (411/4)یــا  روی  تو  می نمایـــد  از  دور      ـــۀ  خـضـــر  شعلــۀ  طــــوردر  چـشم

 (496/9) میگساران را برون از تیه حیرانی بیار     طلعت ســاقی  فروغ  طـور  بخش  بزم را از
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ترین احساسات های نشاط نمایان این واقعیت است که شاعر در سخنان خود، به دنبال بیان عمیقکه بررسی غزلخالصه این

 ونی و معطر بهپرسوز و گداز عاشقانه و شور و حال روحانی و عارفانه خود است که توأم با یك بینش و روح پرالتهاب و متالطم در

 . وجودی استمشك مهرآگین عرفان شهودی و وحدت

 مقامات و حاالت (0

در این بخش به برخی از . کاربرد فراوانی دارد. . .  در میان غزلیات نشاط مقامات و حاالت عرفانی چون فقر، رضا، خوف و رجا و

 :شوداین اصطالحات اشاره می

 فقر (4_0

نیازی از غیر او، نیازمندی به باری تعالی و بی»رود و عبارت است از هم و قابل توجه به شمار میفقر در نظر صوفیه از مقامات م

 (29 :4921سجادی، )« (، فاطر93سورة46آیۀ ) .«یا اَیُّها اَلنّاسُ اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلی اهللِ وَ اهللُ هُوَ الغَنیُّ الحَمیدُ»: در آیۀ شریفه آمده است
 (11/2)تا ببینی که فروغ  فلك از  روزن  ماست        ه  ظلمتکــدة  فقــر درآیو  ب  چشم  بربنـد

 (432/2) گوش او همه است و جود نیازتو همه نطق          ودوجود تو همه فقر است و ذات او همه جــ    

 (419/4)ترک دو کـون  تاجم و  کونین  کشورم       ان ملـك فقـرم و عشق است لشکـرمسلطــ

 خوف و رجا (1_0

رجا نیز از جمله ( 91: همان) .«بیمی است که بنده همواره از خدای در دل دارد»رود و آن خوف از حاالت متصوفه به شمار می

امیدواری به رحمت و عفو خداوند متعال است که صوفیه و عارفان بدان توجه فراوان دارند و بعد از خوف بدین »حاالت است و آن 

 (93: همان) .«رجا، در اصطالح، تعلق قلب است به حصول امری محبوب در آینده. رسندمرحله می

 (431/9) پای تا سر همه امید و سراپا همه بیم     به سوی کرمت گاه به خود می نگرمگه 

 (1/2) گــــاه بیـــم و گـهـی امیـــد مـــرا   زلـــف و ابــــروان مـــی داد دوش از

 رضا (9_0

ذوالنون گوید، سه چیز از عالمت رضا بود، ». اندر از مقامات است که بعضی آن را از جمله حاالت به شمار آوردهرضا یکی دیگ

 (23:همان) .«داشتن اختیار پیش از قضا، و نایافتن تلخی پس از قضا، و یافتن محبت اندر وقت باله دست ب

 (294/1) ضای تو خواهد خراب خواهجز رهردل که       ران کـه دل بـه رضـای تو بادشانجـز دلبـ

 (11/1)هــرچـه از دوست رســـد دلخـواه است      ــن  در  کـنـف  حـضــرت  اوسـتدل مـ

 (263/1)نـمـی آیـــد ز مــن جـــــز مرحبایی      اگـــر تیغـــم زنـی یــا جــــام بـخشی

 اصطالحات و رموز عرفانی (6

. . .  توان به فنا و بقا، قهر و لطف، ذکر، توحید، عدم و جود وهای نشاط میستفاده در غزلاز جمله اصطالحات عرفانی مورد ا

 :شوداشاره کرد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می

 فنا و بقا (4_6

 (21/9)سلب خـود از خود حدیثی مغلق است  اید   شد  ز  خود  تا  هست  شـدنیست  ب

 نبـــــــری راه  ســـــــوی  راهبـــــــران گم  نشوی ـه  صحـراست  کـه  تا این  چ

 (2_221/1)رخت از لطمۀ مـوجش به  کران  ریاست  که  جــز  غرقــه  نبـرداین چه د

 قهر و لطف (1_6
 (32/1)نظـر  لطف نماست در پیش  باز قهری است کـه           طـف کـه در چشـم بصیـرت قهـر است  ای بسا ل

 (442/6) هم به کف خنجـر و  هم دست  به ساغــر دارد          ف چسان فـرق توان کـرد که دوست  طـستم از ل

 (229/2)آنچنان خلقی که با من در عتاب است درگمان         ر   ها پنهان به قهـرش شهـدها در زیـر دهــلطف

 (442/6)ساغـر  دارد به  دست  ر و  همخنجبه کف  هم            ستم از لطف چسان فرق توان کرد کــه دوست

 . مد باالیی برخوردار استهای نشاط از بسآلطف و قهر در غزلکاربرد 

 ذکر  (9_6
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 (412/3) شدشنیدم که در افالک مکررمیمی    ی ذکر تو می گفتم و صد بار فزونمن هم

 (94/3)دیگر است هــر ســـر مـویـم زبانی    خـاموشـم ولـی بــا یـــاد دوستبـا تـو 

 (9/1)است  شـك نیست که مبطل الصالت  د تـو هــر چــه در  دل  آیـــدجــز یـا

این رموز . انداز جمله رموزی هستند که عرفا به آنها توجه داشته. . .  اصطالحاتی چون زلف، خط، رخ، خال، ابرو، چشم، می و

بدین ترتیب . نمایندی جمالی و صفاتی و اسمائی معشوق آسمانی را بیان میدر حوزة تجلّیات قرار دارند و شاعران با این رموز تجلّ

 : کنیمبرای جلوگیری از اطالۀ کالم به برخی از این اصطالحات که در غزلیات نشاط به کار گرفته شده است اشاره می

 زلف (1_6

ت و محسوسات و ارواح و اجسام و جواهر و کنایه از مرتبۀ امکانی از کلیات و جزویّات و معقوال»زلف در اصطالح صوفیان، 

زلف، اشارت به تجلّی جاللی است در صور مجالی و »: نویسدالهیجی در شرح گلشن راز می( 112: 4921سجادی، ) .«اعراض است

 .«زلف، صفات قهر خداوندی مراد باشد»و ( 91: همان) .«اندکثرت را به زلف تشبیه کرده»و ( 4914:332الهیجی، ) .«جسمانی

 (311: همان) .«درازی زلف اشارت به عدم انحصار موجودات و کثرات و تعینات است( 331: همان)

 . مد را داردهای معشوق، زلف بیشترین بسآنشاط از میان رموز عرفانی توجه شایانی به اصطالح زلف داشته، و از میان زیبایی

اش، دام و تله ا شب، چوگان گونه بودنش، حلقه و زنجیر گونهها و حاالت متعدد زلف همچون پریشانی، تناسب رنگی بویژگی

در مناسبات عرفانی و تجلی، هر کدام یادآور مفهومی خاص هستند که جهت . . .  بودن، درازی زلف، خوشبویی زلف و کفر زلف و

 . کنیمنمونه و پرهیز از اطناب تنها به چند مورد اشاره می
 (31/1)موی آیتی از صبح و شام تست   و کان روی ر عشـقتو تـا چـه بــود ای دیا روز و شب

 (22/9)کان خـود شمیمی ازقبل خاک کوی تست   دهـم بـه بـوی سـر زلـف دلفریبجان می

 (93/3) زلف دوتاست در حلقه صدولیرو  جز یك نیست   واحـدا ـی کثـره االصداع  امسیوجــه فـ

 : شودحبوب میشود و هر گاه زلف آشفته و پریشان باشد حجاب روی یار میپریشان بودن زلف مانع دیدار رخسار م

 (411/1)بایدشبان را سحری میآخر این تیره بنمای از آن زلف فروهشته به رخ چهره

 ابرو (0_6

برو رو که حاجت ذات است به ا صفات از آن». مراد از ابرو در کالم بزرگان عرفان و تصوف، صفات است که حاجت ذات است

 ( 4921:13سجادی، ) .«شود و عالم وجود از آن جمال گیردتعبیر می

 (96/1) که هر طرف نگرد دیده، تیر بر تیر است کمــان کـشی ابـروان پــر چینش زهی

 (12/6) وان خــم مـو، تـابـی از زنجیــر اوست تیــغ اوست بــر ابــروی یـــارعــکس 

 رخ (6_6

( 141:همان). شوداز تجلّی صفات جمالی است که سبب وجود اعیان عالم و ظهور اسماء حق می رخ در ادبیات عرفانی عبارت

رخ محل ظهور »و  .«رخ اشارت به ذات الهی است به اعتبار ظهور کثرت اسمائی و صفاتی از وی»: در شرح گلشن راز آمده است

 (4914:321الهیجی، ) .«کماالت اسمائی و صفاتی است
 (32/6) نیست خانه کسی در پرده که بردار ز رخ       رخـت چـو خورشید برآید ت ببــردظلم     

 (443/3) نغمــه در پرده وی پرده در راز آمد            برداشت ز رخ شاهد و مطرب بسرود پرده

 (491/3) هر رنج میازار گنج است بهلب مخزن   منظر غیب است بـه هر عیب مپوشانرخ 

 (424/1) تـا شبی شد صبح و روزی شام شدچهـا بــر مــا گـذشت             بـی رخ و زلـفش                          

 خط (7_6

مراد از خط جناب »یا  .«نشانیخط اشارت دارد به تعینات عالم ارواح که اقرب مراتب وجود است به غیب هویّت در تجرّد و بی»

 ( 334_321:همان) .«اقرب مراتب وجود است با مرتبۀ غیب و هویّتکبریایی است که عالم ارواح مجرّده است که 

 (69/3) کین چشمــۀ نــــوش و آن نـبات است        ز سبــــــــــزه خــطــــــــیآورد لبت 

 (23/2) وان سبزة خط زان لب دلجوی دمیدست        ز طـرف مشـرق و سـرو از کنف جویصبح ا
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 (23/3) که در زمانه بدین خاصیت گیاهی نیست         ـالج کنـــدتــرا خـط مـگــر ع غرور حسن

 (412/6) پیش به جهانیش سرافکندهپیشزینآنکه           زد و سـر بـرنتوانــد زیــن پس خط او سـر

 خال (3_6

های کثرت وحدت بدان که مبدأ و منت»خال در نزد عاشقان جمال حق و سالکان طریق، نقطۀ وحدت است و به قول الهیجی 

سیاهی خال، دام و دانه بودن، شکارگر بودن مظهر تجلی صفات جاللی و جمالی حق و ( 339:همان) .«است و خال، اشارت به اوست

 . باشدمظهر وحدت الهی می

 (441/3) دامی چند بود که کی خبر داشت ز زلفت        ب دانـۀ خـالـت مشغـولمـرغ دل در طلـ   

 (221/1)کنی تـو سنـگ می زنی و گرفتار  می       ه نیفتـاده ام بـه دامدانــ مــن از فـریـب

 لب (3_6

شود و لب لعل او یا نفس رحمانی به تجلی نفس رحمانی است که به وسیلۀ آن حقیقت هستی آشکار می»از نظر عرفا مراد از لب 

 ( 339:همان)49.«اندها به هستی تبدیل گشتهها و عدمصور جمیع اشیاء تجلی نموده و از آن ظهور و تجلّی، نیست

 (431/4)تشنگــی  مـی فزایــــد  از  آبـش  ی شهـــد است  لـعــل  سیــرابشجـو

 (413/44)به لب آمیخت که تا شـد  سخنـم  یـــار آب  خضــر  خـــاک  دری لعــل

 (211/4) همودرافکندبه چاو زنخش بست زلف  شمـۀ نوش لبش  افتـاد چـو  راهمبـر چ

. . .  انجامد از اصطالحات دیگری چون چشم، رخسار، پیرخرابات، شراب واز آن جهت که ذکر همۀ اصطالحات به اطالۀ کالم می

 . شودهای نشاط کاربرد دارد صرف نظر میکه در غزل

 

 اندیشة خیامی  (7

های باشد که در غزلهای فکری خیام میگیکوتاهی عمر انسان، فناپذیری جهان مادّی و دعوت به خوشباشی از ویژ مرگ،

 : شودنشاط به وفور دیده می
 (46/4) اگر بینیــد بــر بـالین بیمــاری طبیبـی را     ردن حسرت نصیبی  رابـه یـاد آریــد یـاران م

 (412/1) بگذرد آخر چه از آن به که  خوشتر بگذرد     ویــد در زحمت نمانی ورنه عمرکـوش تـا  جـا

 (11/1)آن را که به  غم شاد شود عیش مدام است     زود مبــدل بــه غـــم  آیـــد ادی جهــان ش

 (443/2)کز ما گذشت غـافل و رو بـر قفـا نکــرد    ـر بـی وفــا مگرش خوی دوست بودایـن عمـ

 (434/1) سه گام دو هم بگذرد این یكچشم بهتازنی      ـر از ایـن دشت  سـراسـر  بگذشتتـوسن عمـ   

 (241/6) قـدحی برکشم و سرخوش و مستانه شوم   ن چــه توقع کــه غمین  بنشینـماز نشـاط ای

 (416/6)عـاقــل آن بـه که در اندیشۀ پایان باشد   ج و غـم و شـادی جهـان  درگذرندگنـج و  رنـ

 از دوست هرچه آید نکوست (3

است این موضوع شبیه به اعتقاد اشاعره ( خداوند)ه دارد موضوع عدل معشوق یکی از موضوعاتی که بر سبك فکری نشاط غلب

های نشاط بسیار مورد ضوع در غزلواین م. مشهور گشته است .«هرچه آن خسرو کند شیرین بود»باشد که به جملۀ مشهور می

-اده است و به صورت جزئیات دیگر در غزلهای شعر وی را تشکیل دتوان گفت یکی از پایهای که میبه گونه. توجه قرار گرفته است

 . های وی ریشه دوانده است
 (419/6)ستـــم  و  لـطــف و خـــــواری و اعـزاز          ـه از دوست هــر چـه هست نکـوست  گــر چ           

 (93/1) اقتضاستاینشوتاسفضلبخشدکه اینسزابی           عادل است اینشواستعدلخطا گیردکه اینبی           

 (31/3)مــن اگـــر جــان  نفشـانــم  ستم  است            مـــی کنــی  ار  تیـغ  زنــی  تــو  کــــرم         

 (32/9)عین  وفاست   بکنی نکنی  ورجفـا  می        تـو  ست  هر چه کنم کرم است آن ستم ا خود به من

                                                           
 . 613_313رجوع کنید به شرح گلشن راز، صص. . .   جهت مطالعه گسترده در باب اصطالحات بیشتر چون رخسار، شراب، چشم و.  4
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عین عدل ( خداوند) ی بال و پر گشوده که شاعر با این تفکر که انجام هر کاری از طرف معشوقاین اندیشه چنان بر اشعار و

چه دانیم »بنابراین شاعر بر اساس این اندیشه معتقد است که . شوداست روح امیدواری در وجود خود و به تبع اشعار وی زنده می

پس میل به گناه در برابر عفو خداوند در  .«(9،ب421غزل) پسنددخوش است آنچه بر ما خدا می / ناخوش کدام است یا خوش

 . آیداشعار او به وجود می

 هـم او  دوستـان را بال  مـی پسنــدد  هـم او دشمنـان را عطـا مـی فـرستـد

 خوش است آنچه  بر ما خدا می پسندد  چه دانم ناخـوش کـدام است یا خـوش

 (421)پسنـدد  فو او با خطا  میمـرا ع  خطای  من ای شیخ بـر مـن چه گیری

 عذر گناه کرم دوست (3

شود این است که کرم و عفو خداوند باعث گناه های او به وفور مشاهده میالی غزلهای نشاط که در البهیکی دیگر از اندیشه

الزم . نهدکرم خداوند ارج میشود و باید گناه کرد تا عفو و رحمت خدا شامل حال انسان شود و این گناه آدمیست که به لطف و می

 . ای نادرست استر است که این تفکری غلط و اندیشهبه ذک
 مــرا  کـه  جز  کـرم  دوست  عذر خواهی  نیست بـه هــر گنـاهـم صـد عـذر اگـر بود شاید

 (1_23/9)خجل ز خاک برآیی گرت گناهی نیست  در انتظار شفاعت ستـاده خــواجه به حشـر

 (21/6)و بخشی  سزای  توست  ما  نبینی  بر جرم ده ایـم و گنـه کـرده ایـم، اگرعفـو تـو دیـ

 (13/4)آنجا که فضل تست چه باک از گناه ماست  از خواجگان کرامت و از بنـدگـان خطـاست

 (431/2) هر که او را گنهی نیست گناهیست عظیم جرم من بـی حـد و عفو تو چو آید به میان

 (431/3)پسنـد  فضل تو  و  رحمت زیاد تو باشم  مـروز جـرم تا کـه به فردازیاده مـی کنـم ا

 روح امیدواری (45

از نظر نشاط امید انسان بهتر از . باشدهای نشاط میهای مندرج در غزلامید به بخشش خداوند نیز از پرکاربردترین اندیشه

 . ندداای را که از خدا نومید است را مجرم میطاعت اوست و بنده
 (13/2) آن بنـده مجـرم است که نومید از خداست خواجه  بسی  به  ز  طاعت  است  ما را  امید

 (16/2)پناه  نیست  مــا را  بغیـر  رحمت  خالق  ستا هرکس به قدر خویش امیدش به طاعت

 (32/2)ور برانی  به  جفا  روی  امیدم به  قفاست   خطا در پیش  است گـر بخوانـی ز عطـا سر ز

 (292/4)هد  از  غیب  نویدی  بــاد  سحری  مید نـومیـدی مــا  صبــح  امیـــدیدارد شـب  

 غم و شادی (44

 :از نظر وی غم دو گونه است. خوردچشم میهای نشاط به کاربرد غم و شادی نیز در غزل

 (: آسمانی)غم آن جهانی و یا غم معشوق . 4 

 (11/3)درد کز دوست بود درمان است    اط       م کـه از دوست بـود بـه ز نشـغـ

 (2/4) گرعشق نباشدکه کشد بارگران را دو جهان را     دادم به غمت شادی این هر 

 غم این جهانی . 2

داند و معتقد است که غم و شادی جهان گذرا غم این جهانی همواره با شادی همراه است و نشاط نیز پیوسته این دو را فانی می

 . و انسان عاقل آن است که در اندیشۀ پایان باشد هستند

 (419/4) جهان بین که چه بی بنیادندوشادیغم     غمـزده و غمـزدگـان  دلشـادند  شـادمـان

 (416/6)عاقل آن به که در اندیشۀ پایان  باشد    رنج و غم و شادی جهان درگذرنــدگنج و 

 (33/3)درگذرنــد جهان کار غم و شادینه  ور   یت  بباید  کـه  در  آن  شــادیغــم  کار

 مدح (41

اما حافظ بدعتی بنیاد کرد و . پیش از حافظ مدح در قصاید، جایگاه ویژه داشت. های نشاط کاربرد فراوانی داردمدح نیز در غزل

و همو اختالط سیمای ممدوح و معشوق  نه تنها این بدعت در این حد نمانده، بلکه بدعتی دیگر بر آن افزود. مدح را در غزل نهاد
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یابد که روی سخن با کدام ها در نمیبرد و خواننده در برخورد با این گونه مدحاست، به طوری که مدح را به صورت ایهام به کار می

نوع مدحهای های خود جای داده است که البته به گستردگی و تهای فراوانی در غزلنشاط نیز به تقلید از حافظ مدح. یك است

شاه قاجار را صریحاً ذکر نموده نام تنها ممدوح خود یعنی فتحعلی( بیت 6غزل و در 6)های خود فقط در نشاط در غزل. حافظ نیست

 . است

 (431/6) اندیشبخش و قضاش نیكخداش نیکی            ه فتحعلـی شـه خـدیو نیك نهــادیگانـ

گاه به درخواست ها نمود پیدا کرده ظاهراً هیچآن هایی که به نوعی مدح درزلهای به عمل آمده، نشاط در غطبق بررسی

     :کندوی در بیتی طمع جز از خداوند را حرام اعالم می. مادیات از شاه نپرداخته و بیشتر به دعای ممدوح پرداخته است

 (431/4) د کریمز خداونجز طمع استحرام  که    را به کف از جود تو حکمیست قدیمبندگان 

داند و یا است که آیا او را واقعاً عادل میدر بیتی نیز به عدالت و نبود ظلم در عهد فتحعلی شاه اشاره دارد؛ ولی جای تأمل 

 طنزی در آن نهفته است؟ 

 (93/1) گوش رسدجز زچنگ نیستبهایگرناله           ی شـه آنکـه بـه دوران او نشـاطفتـح علـ

 : وی خود در بیتی به اختالف در مخرج اشاره کرده است. دار استهای ایهامهای نشاط، مدحهای مدح در غزلویژگییکی دیگر از 

 (41/2) گه هجا ترانه گهی مدح و یك و یك صورت                تلف به مخرج اگرنه چه شد که هستشد مخ              

( 229 :4931عباسی، واثق) .«.باشدهای حافظ نیز میهای غزلیکی از ویژگیمدحهای ایهام دار و اختالط ممدوح و معشوق »

 : فرمایدچنانکه حافظ می

 (966/1دیوان،) ایمآمـده شــاهبگدایـی بــه در خـانــۀ              بـا چنین گنـج کـه شـد خــازن او روح امین          

 (261/3دیوان،) این ملتمس است بس شاهم حضرت جناب از               دوستنـام حـافظ گـر بـر آیـد بر زبان کلك           

هایش از این افتد که نشاط اصفهانی در غزلهای حافظ نبوده است و بسیار اتفاق میتوجه به مدحنشاط نیز در این مقوله بی

نه و هم در معنای پادشاه جهان هستی و آفریدگار را هم به معنای ممدوح، شاه زما «شاه»کند و واژة ویژگی شعر حافظ پیروی می

 . گیردکار میه ب

 (211/4)منم آن گدا  که  عزم  در  پادشاه دارم          و باری و نه زاد راه دارمچـه غـم ار نـه بـرگ        

 (422/41)د  نویـدم چون بر عنایت شه  دل  می ده            بـر خـویشتن چـو بینـم نومیـد مـی نشینـم            

 (12/2)گستر ازوست   ضیا خلقبرکه فروغیستکاین                دولت شـاه جهــان بــاد فـزاینـده  نشــاط            

 گیرینتیجه

شق بر های او در باب عشق، برتری و ترجیح عترین اندیشهاز مهم. گرا بودن وی استهای فکری نشاط عشقترین ویژگییکی از مهم

های کرانگی، سلطنت و فرمانروایی و تعامل عشق و بال را از ویژگیوی عشق را کامالً از هوس جدا دانسته و بی. باشدعقل و خرد می

عارفانه است که موضوعش عشق به حق و توصیف جمال و جالل خالق _غزل نشاط به سبك حافظ، غزلی عاشقانه. شمردمیعشق بر

های نشاط محتوا و مضامین غزل. داردرموز عرفانی و معنوی را بیان می. . .  ل، چشم، زلف، می و معشوق واست و با واژگان خط، خا

در موضوعات عاشقانه . اندها را به کار گرفتهآن (. . . شاعران سبك خراسانی و عراقی)ای است که شاعران قبل از وی گونهاصفهانی به

شعر نشاط هم . حاصل استوجوی شخصیت و تجربه شخص شاعر امری بیو جستشود ای از شخصیت شاعر دیده نمیجلوه

. عاشقانه است و هم عارفانه؛ یعنی قهرمان غزل او هم در زمین است و هم در آسمان، هم معبود است و هم معشوق و هم ممدوح

غزل عاشقانه و عارفانه است و از طرف ای از دو شیوة این ویژگی مختصۀ سبك فکری شعر نشاط است و غزل او به این اعتبار آمیزه

تنها دست یافتنی نیست بلکه تصور او هم معشوق غزل نشاط نه. دیگر وظیفۀ اصلی قصیده را که مدح باشد نیز بر عهده گرفته است

 . دشوار است

ذکر راهب در مقابل واعظ و بچه و اصطالحات می، مغ. باشدمی نشاط غزل های مالمتیه و قلندریه از پرکاربردترین موضوعاتاندیشه

های وی از آثاری است که از توجه نشاط بر روش مالمتی و قلندری در سطح غزل. . .  انتقاد ریاکاری و زهدفروشی، خرابات نشینی و

. باشدمی «وجودوحدت»و « توحید»ای مطرح نموده های خود به طرز گستردهاز دیگر موضوعاتی که نشاط در غزل. حکایت دارد

های نشاط مقامات و حاالت عرفانی، در میان غزل. های وی کاربرد وسیعی داردگیرد در غزلوجود نشأت میلّی که از وحدتتج
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های دار که یکی از ویژگیهای ایهاممدح. شودمدح نیز در غزلهای وی دیده می. اصطالحات و رموز عرفانی کاربرد فراوانی دارد

. باشدهای مورد توجه نشاط میاز دیگر اندیشه. . .  اندیشه خیامی، روح امیدواری و. باشدی نیز میهای وغزلیات حافظ بوده، در غزل

. باشد ها و مضامین شاعران قبل از خود را تکرار کرده، هرچه بیشتر به اشعار قدما شبیهبه طور کلی نشاط کوشیده است تا اندیشه

 (4931:992فتوحی، ) .«باشند نه جوششیی میکوشش»های وی اشعاری توان گفت غزلبنابراین می

 فهرست منابع

 قرآن کریم 

 شماره  :شکده ادبیات و علوم انسانی تهراندان، «اندیشه های مالمتی در شعر فارسی مالمتیه و بازتاب»( 4923. )اکبری، منوچهر

 .442تا  33، 421

 ،امیرکبیر: چاپ ششم، تهران، «سبك شناسی» (4911) .محمدتقی بهار. 

 11تا  3شماره یازدهم،  :مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، «عربیگذار وحدت وجود حالج یا ابنبنیان»( 4923. )یداهلل، لی پندریجال. 

 صفی علیشاه: ، تهران19چاپ ، ، به کوشش خلیل خطیب رهبر«دیوان اشعار حافظ شیرازی» (4921. )حافظ، شمس الدین محمد. 

 بهارستان :تهران، ، چاپ اول«سبك هندی و دوره بازگشت ادبی پژوهشی در» (4914. )خاتمی، احمد. 

 پویا:، چاپ اول، تهران«پژوهشی در نظم و نثر دوره بازگشت ادبی» (4911. )خاتمی، احمد. 

 191تا  121، 431یغما، شماره ، «بازگشت ادبی»( 4919. )سادات ناصری، حسن. 

 936تا  923، 2و 1شماره ، ده، آین«انجمن های ادبی اصفهان»( 4963. )ساسان، سپنتا. 

 طهوری:تهران، ، چاپ هشتم«فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی» (4926) .سید جعفر، سجادی. 

 سمت:چاپ دوازدهم، تهران «مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف» (4923) .سجادی،سیدضیاء الدین. 

 دانشگاه شهید بهشتی:چاپ اول، تهران، «ارسیمدخلی بر تحول موضوعی غزل در ادب ف» (4921. )سجادی، سیدعلی محمد. 

 تابستان،  21، فصلنامه تخصصی ادیان و عرفان، سال ششم، شماره «لی آیینه در ادبیات عرفانی ایرانتج»( 4923. )سرامی، قدمعلی

 .99تا  21

 نی: پ سوم، تهران، چا«ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما»( 4931) .حجت اهلل ،اصیل شفیعی کدکنی، محمدرضا ؛. 

 آگه :، چاپ یازدهم، تهران«صور خیال در شعر فارسی» (4926. )شفیعی کدکنی، محمدرضا. 

 میترا: ، چاپ سوم، تهران«سبك شناسی شعر» (4926) .شمیسا، سیروس. 

 فردوس: تهران، ، چاپ چهارم«کلیات سبك شناسی» (4913. )شمیسا،سیروس. 

 فردوس :، چاپ دوم، تهران«ر فارسیسیر غزل در شع» (4963) .شمیسا، سیروس. 

 جامی:، چاپ اول، تهران«سبك شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو» (4911. )غالمرضایی، محمد. 

 سخن:، چاپ دوم، تهران«بالغت تصویر» (4923. )فتوحی، محمود. 

 سخن: ، چاپ اول، تهران«سبك شناسی» (4931. )فتوحی، محمود. 

 سعدی:، به کوشش سمیعی گیالنی، چاپ پنجم، تهران«شرح گلشن راز» (4914. )الهیجی، شمس الدین محمد. 

 مرکز: ، چاپ اول، تهران«مکتب بازگشت» (4913) .لنگرودی، شمس. 

 191تا  921، 94، دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، دوره ششم، شماره «عشق در دیوان حافظ»( 4999. )مرتضوی، منوچهر. 

 چاپ سنگی، دانشگاه تهران، تاالر خطی، راهنما «گنجینه نشاط» .ابنشاط اصفهانی، عبدالوه ،.A/214 

 63تا  16، 233و  231، وحید، شماره «نشاط اصفهانی» (4932) .نیکوهمت، احمد. 

 223تا  263، بهار ادب، سال چهارم، شماره اول، «تاثیر پذیری سبکی نشاط از حافظ» (4931) .واثق عباسی، عبداهلل. 

 تا  414، 61شماره ، 41، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال «نقدی بر انتساب حافظ به طریقه مالمت» (4922) .دهوجدانی، فری

434. 
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 جنگ و پایداری ۀداستانی نویسندگان زن حیط روایت زنانه در آثار
 فریبا رحیمی

 و مدرس دبیرستان کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
 در عظیمی سهم خواننده عنوان به چه و نویسنده عنوان به چه زنان. است شده پذیرفته امری نویسی داستان عرصۀ در زنان حضور امروزه
 نظرگاه، باید ایـن از. هستیم مواجه نویسنده عنوان به زنان با  محور زن نـقد در. دارند رمان فرم ویژه به جهان داستانی ادبـیات گیری شکل
 به  محور زن  نقد. هست نیز یکدیگر با زنان رابطۀ شامل ها تجربه این. داد تـوضیح شـده آفـریده  زنان  تجربیات اساس بر که را ای تازه های مدل

 مطالعه این های بخش  ترین ضروری  از. کند کشف را زنانه فرهنگ تا پردازد می شناسی روان و شناسی جامعه شناسی، انسان تـاریخ، دربـارة مـطالعه
 دورة  از گذار های مرحله ایـن هـم ایران  شاعر و نویسنده زنان. است پیرامونشان نامهربان  جامعۀ و  محیط در زنان درد و رنج کانونی عۀمـطال شـامل

Female به  Feminine مـرحلۀ بـه تا کنند می تالش اخیر دهۀ در ایران زنان  معاصر ادبیات و اند گذرانده  را Female literature نانهز ادبیات 
 لحن متفاوت، بسامدهای با تازه واژگان آمدن پدیـد بـه منجر  که  شود تولید زنانه و  زنـان  طـرف  از  روایـت و زنان آن در کـه  ادبـیاتی. یابند دست

 ecriture) .«زنانه نوشتار و بانز»در ادامه باید اشاره داشت که . است جدید دید زاویۀ و پردازی شخصیت بـا  داسـتان  در  تازه ساختار و بیان شیوة و

feminine) نوشتار سبك»با  زنانه، ما ادبی آثار در. . است گذاشته عرصۀ حیات به شاعران، پا و نویسندگان زبان، توسط از تازه ای گونه عنوان به 
 تعین تواند شود، نمی می ادعا چنانکه زنانه لمستق نوشتار و زبان و هستیم است، مواجه زنانه ای مایه درون عناصر و تجربه، لحن حامل که .«زنانه
توان به این نتیجه رسید که نگاه نویسندة زن به مردان، نگاهی های منتخب میهای زنانه در رمانذکر این نکته الزم است که از روایت. باشد داشته

ها نمود دارد  بازگشت به رویا و گذشته در تمامی رمان. شود آمیز نیست و حتی به مردان مجال حضور و ابراز عقیدة چندانی داده نمی چندان احترام
خاص زنان حیطۀ دفاع  های گروه مقاله این در. اندو نویسندگان منتخب از زاویۀ دید منتخب خود به منظور تصویرسازی روایت زنانه بهره برده

شاعران زن،  و  نویسندگان  آثار معرفی و بررسی و نقد. ندکه مورد مطالعه و تحلیل محقق هست اند شده گرفته نظر در اقشاری جمله از مقدس،
 شاعر و نویسنده زنان آثار  نقد انتشار از همواره زنان حقوق اساس  این بر. آورد مـی فـراهم را پدیـدآورندگانش کیفی  ارتقای موجبات  تردید بی

 باشد؛ بلکه می رایهم ناقدان  نگرش  نحوة و ها دید، تحلیل زاویۀ با  یا کند  اعمال نـقدها این انتشار در خاصی گیری موضع  آنکه بی. کند می استقبال
 . است زنان ادبی آثار باال بردن انگیزة متقابل، به و مـتفاوت نقدهای  انـواع چاپ برای فضایی این پژوهش، ایجاد هدف

 .روایت زنانه، رمان، ادبیات پایداری، نویسندگان زن :هاکلیدواژه

 مقدمه

تمامی نویسندگان . ادبیات دفاع مقدس و پایداری برگزیده شوند های برتر در حیطۀپژوهش کوتاه، تالش شد تا نویسندهین در ا

نویسندگان منتخب، . اندهای ادبیات داستانی شدهمختلف در جشنواره مورد لطف جوایز منتخب از نویسندگانی هستند که بارها

رند نگراق، با رویکردی محترم و مقدس میهمه به جنگ تحمیلی ایران و ع. مقدس دارند رویکردهای یکسانی نسبت به جنگ و دفاع

پس از آن، به . ابتدا توضیحاتی کوتاه از روایت زنانه و زنان در دفاع مقدس، مطرح شده است. گذارندهای آن احترام میو به آرمان

ای کامل و جامع از آن، خالصهن را بسیار کوتاه معرفی کرده و پس هر رما در ادامه، نویسندة. ایمهای منتخب پرداختهمعرفی رمان

سپس به تحلیل روایت زنانه . مطرح شد( های مختالف روایت زنانه آشکار باشدها معرفی شوند و وجههبه نحوی که تمامی شخصیت)

از رمان به عنوان شواهد و نیز به منظور  الی هر تحلیل، گوشه هاییتالش محقق بر این امر است که در البه. در این آثار پرداختیم

 . تبیین مطالب گنجانده شود

 دل فوالد: الزم به ذکر است که این پژوهش کوتاه، با تکیه بر چهار رمان مربوط به سه دهه پس از انقالب اسالمی تدوین شده است

تمامی این نویسندگان، همواره مشکالت  (بلقیس سلیمانی)بازی و بازی آخر بانو خاله( منیژه آرمین)رود سرود اروند( پوریروان منیره)

 . ها نگریستتری باید به این رمانتازه جهۀحال از و. اند های خود مورد توجه قرار دادهزن ایرانی را به خوبی در داستان و شخصیت

  روایت زنانه

 هنوز ذهن خود ماهیتدربارة  اما. است آدمی ذهن لمحصو  آن  های نـشانه و  زبـانی استعداد که رسد می نظر به  بدیهی  امر این

 این پرسش. است جنسیت با ذهن رابطۀ ماست،  مبحث  با مرتبط  که ذهن اسرار از یـکی. دارد قـرار بـشر پیشاروی انبوهی ابهامات

 هستند، هـم از مجزا ذات دو زنانه ذهن و مردانه ذهن بپذیریم دارند؟ اگر تفاوت یکدیگر با زن و مرد  ذهن مـاهیت آیا که است

نباشد،  تأثیرگذار  ذهن  ماهیت در جنسیت عامل اگر بالعکس، اما. بود نخواهد انـتظار از دور امـری ها آن  محصوالت  تفاوت گاه آن
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 آدمی ذهن که دباورن  این  بر  متفکران همۀ اسپینوزا، جز به تقریبا غرب فلسفۀ در. بود نخواهد زنانه و مردانه نیز آن محصوالت بالطبع

 نظر از  تمایزی هیچ. . .  انسان ذهن در» که  است  عقیده هم  اگوستین سنت با آکوئیناس توماس جـمله، از. است فراجنسیتی امری

 شبخ تجلی ابزار  تنها  بلکه ذهنی،  های وردهفرآ  ترین مهم از یکی عنوان به تنها نه نیز زبان بنابراین، (4921:61لوید،) .«نیست جنسی

 . گرفت خواهد قرار جنسیتی تمایزات دایرة از خارج ذهن،

 هنوز کرد، می ریزی پایه را نوین شناسی زبان علم خود،  همگانی شناسی زبان مسائل تدریس  طی  دوسوسور فـردینان کـه ای زمانه در 

  او عقاید و آرا در جنسیت عامل زبان، لتحلی در دلیل، همین به. بود نیافته چندانی رشد  فرهنگ  حوزة  در  الاقل فمنیسم مباحث

  به. کرد پیدا هایی نشانه زبان،  بودن فراجنسی تأیید در توان مـی او سـخنان الی البه از باوجوداین،. است نگرفته قرار  توجه مورد

 و  پسامدرن های فمنیست ایادع علیه محکم استداللی تواند می  که است کرده اشاره نکاتی به زبان تعریف در  سوسور نمونه،  عنوان

  آن نه و بیافریند را آن تواند می نه تنهایی  به  که  است فـرد از مـستقل و ناطقه قوهء اجتماعی بخش زبان،» او، نظر به. باشد رادیکال

 (4922:22سوسور،دو) .«است شده  بسته جامعه اعضای میان که  یابد می  موجودیت قرارداد،  نوعی سبب به تنها زبان. دهد تغییر را

 بخش بـه وابـسته (language) زبـان یا ناطقهقوة  اینکه نخست. دارد وجـود اسـاسی  نـکتۀ  چند سوسور سخن از بخش این در

 و  گیری شکل اصوال و ندارد معنایی مردانگی و زنانگی اجتماع، مفهوم در دانیم می و آن فردی  بخش  نه و است آدمی ذهن اجتماعی

 تـحقق امـکان آینده در  نه و داشته سابقه گذشته در نه جهانی ایـن  های واقـعیت و  عـقالنی لحاظ به جنسیتی تك ای جامعه تداوم

 . داشت خواهد

  تشکیل و مردساالرانه جامعۀ  از استقالل شعار فرنچ مریلین و  میلت کیت دیلی، مری نظیر افراطی  های فمنیست از ای پاره اینکه

 نیز تشکیل فرض  به زیرا، ؛(211_213: 4921تانگ،. ک. ر). آید می  غیرعقالیی نـظر به. کنند مـی مـطرح را زنانه  صرفاً  ای جامعه

 دوم نکتۀ. آورد  نخواهد دوام بیش نسل یك _است محال  مردانه  عنصر بدون  باروری زیـرا _ولد و زاد عدم دلیل به ای، جامعه چنین

 نه و کرد خلق را زبانی  توان مـی نه مـشخص، نـیت و قصد با و  است فردی آگاهی فراسوی در  نزبا  گیری شکل دوسوسور،  سخن در

  ناممکن و باطل ادعایی زنانه،  زبان  ساختن بـر و  زبانی  های نـشانه  نغییر  بر مبنی ها، فمنیست ادعای لذا. داد تغییر  را  آن توان می

  جا  مـرسوم زبـان در را زنـانه یا غیرجنسیتی واژة معدودی تعداد اند نتوانسته هنوز  فراوان های تالش رغم علی  که چنان. است

  انداختنن جـا و بـراختن در  زنـان  جنبش  داده نشان  آماری  های تحلیل با استرالیایی، منتقد پاولز، آنا نمونه، عنوان به. بیاندازند

. است  نداشته توفیقی chair man و spokesman  یجا به chair woman و spokes woman :مانند واژگانی

(pauwels,1998:5) 

 ادعای امر همین. است مردان و  زنان  از نظر صرف اجتماع، افراد  بـین  قـراردادی  امـری  زبان  که است این سوسور، سخن سوم نکتهء 

 و نوع دربارة سوسور  دانیم می. کند می  نقض  را موجود های زبان بـودن مـردانه بر مبنی رادیکال و پسامدرن های فمنیست دیگر

 فارسی، زبان در arbitrary دقیق معادل. اسـت  نـگفته  سـخن  صراحت  به  زبانی  های نشانه  بودن (arbitrary) .«قراردادی»کیفیت

 عقلی برهان دلیـل، هـیچ بدون فرد  که رود می کار به اقوالی و رفتار توصیف برای صفت دو این. است «درآوردی من» و «دلبخواهی»

  (Kovecses,2006:306_307. ک. ر)( 23: 4922طاهری، ) .راند می زبان بر یا و دهد می  انجام را آن منطقی رابطۀ و

 آن «مدلول» و «کلمه» بین معنادار ای رابطه و شود می انتخاب حالتی یا ء شی  تـوصیف و نـامیدن بـرای که ای زبان،کلمه بحث در

 . شود می  برگزیده زبانی بالقوهء گنجینۀ از دلخواهانه ندارد، وجود

 ساختن بر نـدارد، وجـود طبیعی پیوند گونه هیچ آن مدلول و نشانه بین چون  که کند می تأکید نکته این بـه تـنها  سوسور

  نامیدن  برای ها ملت  تمام حتما بود، ینا از غیر اگر (4922:411دوسوسور،. ک. ر) .است قراردادی و اختیاری امری  زبانی های نـشانه

 صورت افراد از جمعی یا فرد توسط نشانه انتخاب و اختیار کهاین دربارة سـوسور اما. داشتند مـی واحـد نشانۀ یك خاص، شئ یك

 فرایندی چه با و نهچگو شود، می انجام فرد یك  توسط  جدید نشانۀ انتخاب اگر  فرض به و  ناآگاهانه یا اسـت آگاهانه گیرد؛ مـی

 و ناپذیری دگرگونی»  عنوان ذیل دوم، فصل در اینکه جز است؛ نکرده بیان دقیقی چندان سخن یابد؛ می  عـام مـقبولیت

 چـنین سـوسور سخن اصل. برد می  کار  به ها نشانه کاربرد  شدن گیر هـمه  در  را «اجـباری اختیار» اصطالح «نشانه پذیری دگرگونی

 ای زبانی جامعه به نسبت عوض در رود؛ می شـمار بـه آزاد انتخابی سازد، می نمایان که مفهومی با ارتباط در صورت رچهاگ» :اسـت

 تواند نـمی و نـدارد دخالتی  هیچ ها صورت انتخاب  در  اجـتماع تودة. شود مـی تحمیل بلکه نیست؛ آزاد برد، می کار به را آن  که
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 اختیار» ساده زبان به تواند می دربردارد، را تـناقضی ظاهرا  کـه مسئله این. است برگزیده زبان که ندکـ جـایگزین را دیـگری صورت

  بیان که مسائلی پیگیری  بـرای ضـرورتی  یا  خواسته نمی سوسور رسد می نظر به (4922:419 دوسوسور،) .«شود نامیده ،اجباری

 نـقطۀ همین زبـان، عرصۀ در پژوهشی خألهای و ابهامات از یـکی کـه است این حقیقت اما. اسـت کرده نمی احساس گردید،

 . است حساس

 و قرارداد اول، نوع. دارد وجـود بـشری جوامع در «اختیار» یا  و «قرارداد» از  متفاوت  نوع دو گفت توان می فرایند این توجیه در

 انتخاب، مـادة و صورت میان که ای گـونه  به گیرد؛ مـی   نجاما منطق و عقالنیت عـلم، از بـستری در که  اسـت آگاهانه اختیاری

 نوع از همگی شوند؛ می انتخاب زبان های فرهنگستان در  امروز  که  هایی نشانه زبان، ةحوز در. است برقرار منطقی و طـبیعی ای رابطه

 و است دشـوار و سـخت کـلی قضاوت در قـراردادها  ایـن شدن گیر همه. یندآ می شمار به  معین ای عده عـالمانۀ قـراردادهای همین

 طبیعیرابطۀ  نیز و پیشینی گاهیآ عامل انتخاب، و قرارداد از  دوم  نوع در اما. کنند نمی پیدا  عام مـقبولیت شده وضع های نشانه  اغلب

 به اشـرافی هیچ زنند، مـی دسـت خابیانـت چـنین به که کسانی یا کسی تر، روشن بیان به. نـدارد وجـود ماده و صورت بین منطقی و

 و دارند زبانی سواد نه سازند، می را ها نشانه که کسانی. است گونه همین رسد می نظر به نیز زبانی های نشانه امر  در. نـدارند خـود کار

  به خـود، عـادی ـیازهاین کردن برطرف برای گیرند، می قرار روزمره تعامالت بـستر در که همین. زبـان تـوسعۀ و رشد دغدغۀ نه

 مراتب به ها نشانه این مانایی و شدن گیر همه و نفوذ برد،. برند می کار به خود  بین و سازند می را هایی نشانه غـیرارادی کـامالً  صـورت

 دست  این از تعبیری و واژه  صدها  و «دادن پیچ سه گیر» یا «شدن سه» اصطالحات نمونه، عنوان به. است اول نوع  های نشانه از بیش

 زبان علم از العاتیاط کمترین که است شده قرارداد و ساخته کسانی توسط است، جاری و ساری روزگار این عامهء زبـان در که

 مردان تنها را زبـان اهـل چون و شود می ساخته آن اهل نیاز به بنا  روزمره  تعامالت در  زبانی نشانۀ گفت توان می بنابراین،. ندارند

 ناآگاهانه و  ناخواسته دارند،  خصوصی و  عمومی ارتباطات و تعامالت در مساوی کم و بیش سهمی جنس دو هر و دهند نمی  تشکیل

 زبـانی، های نـشانه اختیار و ساختن بر توانایی کرد تصریح باید لذا و هستند آن کردن غنی و رشد و  زبان  های نشانه  اختیار حال در

  محل بشری، زبان بودن مردانه در  ها فمنیست  ادعای و نیست خاص جنس یك به منحصر حاضر،  حال  در  هم و کهن اعصار در هم

 . است جدی تأمل

 مثالً خـاص  جـنس  یك  به مختص  توانش این آیا دانیم، می «ها نـشانه کـاربرد و برساختن توانایی» را زبان اگر کهاین دیگر نکتۀ

 و ساخت توانایی شناسان زبان از یك هیچ رسد می نظر به برند؟ می کار به را  زبانی های نشانه آنان، از أسیت با زنان و است؟ مردان

  زبان  یادگیری  در تأخر و تـقدم و ضـعف و قوت دربارة اند؛ اما نکرده مـنتسب  خـاصی  جنس  یك به را  زبان دستور و ها نشانه کاربرد

 و  پسر (زبان) نمادین  نظم به آینگی مرحلۀ از کودکان عبور یندفرآ در گوید می الکان ولی. اند کرده کشف هایی تفاوت جنس دو بین

 و داند مـی مـادر از گسست ازای در پدر  سوی  از  پسران برای ای جایزه را زبان  الکان. کنند نمی طی را مرحله این یکسان به دختر

 درنتیجه،. کنند  همانندسازی خود پدر با کامال روانی جنسی نمایش  این  در  توانند نمی خود اندام شکل دلیل به  دختران» :گوید می

 یك از بگیریم؛ نتیجه دو یکی توانیم می نکته این از. گیرد نمی صورت کامل  طور  به  دخترها در نمادین نظم سازی درونی و پذیرش

 برهوت در  دیگر  بیان به یا مانند می محدود آن حاشیهء به و شوند می حاذف نمادین  نظم از زنان  کـه  گرفت  نـتیجه توان مـی سو 

 بـه خـود میل خالف  به  چون کند، می  سرکوفته  را زنان نمادین نظم که گرفت نتیجه توان می دیـگر، سوی از. . .  شوند می رها سرما

 آنان بر بیرون از باید قانون این سازند، خود ذهن  ملکۀ  را «پدر قانون» توانند می کمتر زنان که آنجا از. شوند می مجبور آن بـه ورود

 .«است مدانه کلمات دهند، می زنان به که کلماتی تنها زیراشود؛  می بازداشت و  خاموشی  و  خفقان  دستخوش زنانگی. شـود    تـحمیل

 (31: 4922 طاهری،)

 روایت زنانه، رمان و نویسندگی

 سال 431 حدود که است زنانه سنتی نویسی، رمان سـنت. کـردند آغـاز  رمان  نوشتن  با را دخو حضور زنان نویسندگی، عرصه در

 تعداد افزایش بین (916 ،4922 دیگران، و مهاجر فیروزه). اند شده نامیده «رمـان مادران» زنان. بود شده آغاز  آوستن حین با پیش

 نویسنده خواه و خواننده مقام در خواه زنـان آغـاز همان از. دارد وجود قابلیمت رابـطه زنان در  ای حرفه  ادبی وجهه کسب و  ها رمان

 (911 همان،). خوردند پیوند احساسی رمان با
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 سهم خواننده عنوان به چه و نویسنده عنوان به چه زنان. است شده پذیرفته امری نویسی داستان عرصه در زنان حضور امروزه

  ادبی  نقد ادبی، نقد مهم های شاخه از یکی جهت همین به. دارند رمان فرم ویژه به جهان نیداستا ادبـیات گیری شکل در عظیمی

 با (4313) .«فـمینیستی بوطیقای یك سوی به» مقاله در که امریکا ادبی منتقد شووالتر، الین ساخته اصطالحی. است فمینیستی

 از». دهد می قرار بررسی مورد  را  مردان های نوشته در نزنا حذف یا بازنمایی های راه فمینیسی، نقد نوعی تعریف و شـرح

 فـرهنگ سـلطه دلیل به زیرا. است هنری و ادبی آثار در زن تصویر بررسی و توصیف فمینیستی ادبی نقد در رویکردها ترین بنیادی

 آثار دراغلب زن تعبیر یك به و تاس واقعی غیر کوژ و کژ تصویری عموما شده ترسیم ادبیات در زنان  از  که تصویری مردساالرانه

  بلکه  گیرد، نمی  قرار توجه مورد زنان تـجربه  مـوضوع  محور  مرد درادبیات (414: 4931حسینی،) .«مرد «دیگر»از است عبارت ادبی

 که است قدمعت شووالتر. باشند باید چگونه که اند کرده می فکر زنان درباره مردان که است زنان از نقشی شود می تصویر آنچه

 باشد، محور باید که است زنان های تجربه ایـن بـلکه  شـود  ترسیم ایشان تصورات با و مـردان تـوسط نـباید  فمینیستی  نقد  مرکزیت

 که دارند زنانه خاص های تـجربه و بـیولوژریکی خـاص امتیازات  زنان. است  چنین ناچار به آمده وجود به زنان توسط که ادبیاتی

. دهد می  نشان  خواننده  به را زنانه تجربه معنی و مفهوم که است مشاهده قدرت و احـساس و عـاطفه فکری، هم و همدمی  شامل

 (414 :پیشین). نامد مـی زنـانه دید متمایز ارزمند خصیصه را ها ویژگی این وولف ویرجینیا

  برای  را( Gynocritics)محور زن یا زنانه نقد اصطالح« Aliterature of their own» خودشان آن از ادبیاتی کـتاب در شووالتر

 که است فمینیستی نقد  همان  محور  زن نقد». کرد پیشنهاد فمینیستی دید از زنان های نوشته بررسی توصیف و شـرح  مطالعه،

با توجه به ( پیشین) .«است آن کاملت و تحول سیر و زنان نوشتاری ساختارهای و  ادبی  انواع سـبك، درونمایه، تـاریخ، آن کار دامنه

- تولید  عنوان به را زنان نقد نوع این. هستیم مواجه نویسنده عنوان به زنان با  محور زن نـقد توان گفت درمطالب گفته شده، می

 شـده آفـریده  زنان  تجربیات اساس بر که را ای تازه های مدل باید فمینیستی نقد نظرگاه ایـن از. شناسد مـی مـتون  کنندگان

 شناسی، انسان تـاریخ، دربـاره مـطالعه به  محور زن  نقد. هست نیز یکدیگر با زنان رابطه شامل ها تجربه این. دهد تـوضیح

 کانونی مـطالعه شـامل مطالعه این های بخش  ترین ضروری  از. کند کشف را زنانه فرهنگ تا پردازد می شناسی روان و شناسی جامعه

 . است پیرامونشان نامهربان  جامعه و  محیط در زنان درد و رنج

  دوره  و ((Feminineفمینیست  دوره  ،feminineدوره. دارد وجـود زنـان ادبـیات تحول دوران در مرحله سه است معتقد شووالتر

Female مرحله طی در  Feminine(1880_1840)فـرهنگ در ـردانم  با  مساوی های موفقیت به تا کردند سعی نویسنده زنان 

 خود اصلی نام الیـوت جـورج چـون انگلیسی  نویسنده  زنان. کردند استفاده مستعار نام از دوره این در زنان. کنند پیدا دست مردانه

 . ندبود ادبی استاندارد دوگانه روش  تـاثیر  تـحت  ادبی عناصر دیگر و ساختار لحن،. کردند پنهان  مردانه  مستعار نام این زیر را

 نمایش به را  زن  مظلومیت تـا بـردند سـود ادبیاتی از و کردند رد را زنانه مسازیه وصف  زنان (4221_4321) دوم  مرحله طی در

 آرمانی شهر درباره هم تخیلی مـتون بـعضی. گذارد مـی  نمایش به بردند می رنج آن از  زنان  که  را عدالتی بی  دوره  این ادبیات. بگذارند

 (پیشین). گیرد می شکل نهزنا

 اشاعه دستاوردهای  دوره  این نویسندگان. است بعد بـه  4321 از Female دوره سـوی به  راهی  فمینیست شناسی جامعه رئالیسم

 زنان  تجربه  به  دوره این ادبیات. داشت مذکر و  محور  مـرد جـهان به بستگی دو هر مرحله دو آن زیرا کردند، رد را  قبل  دوره دو یافته

 . دهد می گسترش زنانه ادبیات های شـکل و ها تـکنیك سـوی به را فرهنگی تحلیل  که  نگرد می زنان مـستقل هـنر  منبع  عنوان به

 در ایران زنان  معاصر ادبیات و اند گذرانده  را Feminine  به Female  دوره  از گذار های مرحله ایـن هـم ایران  شاعر و نویسنده زنان

  طـرف  از  روایـت و زنان آن در کـه  ادبـیاتی. یابد دست زنانه ادبیات Female literature مـرحله بـه تا کند می اخیر تالش دهه

 بـا  داسـتان  در  تازه ساختار و بیان شیوه و لحن متفاوت، بسامدهای با تازه واژگان آمدن پدیـد بـه منجر  که  شود تولید زنانه و  زنـان

 (31 :4921حسینی،). است جدید دید زاویه و پردازی صیتشخ

 نویسندگان زن  رمان های ویژگی

 زنان آثـار بررسی. گیرد مـی قرار مطالعه مورد های منتخب، رمان در زنـان داسـتانی و روایی  زبان تالش شده است تا   مقاله  ایـن در

 :4921حسینی،). کند می دنبال را  مردانه نویسندگی مـعهود شـیوه مانه بیستم قرن آغاز تا زنان رمان که دهد می نشان نویسنده

 دیگران نظر جهت در را خود ایارزشه نـویسنده زنان برونته، امیلی و آوسـتن جـین جز به اسـت مـعتقد وولف ویـرجینیا (33
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 شود می منحرف خود مستقیم مسیر از نویس نرمـا زن و شود مـی غالب که  است  مردانه های ارزش ها رمان این در. بودند داده تغییر

 بیستم قرن در (442  ،4922  وولف،). دهد تغییر خود از بـیرون قدرتی نفع به را خـود روشـن و واضـح دید اسـت مـجبور و

. وشتندنـ داستان زنان درباره که بودند زنـی نـویسندگان لسینگ دوریس دوبوار، سیمون وولف، ویرجینیا خود چون نویسندگانی

 دنبال به ناخودآگاه طور به نگارش در هاآن. هـستند خـود  خاص  ذهنیت و عـواطف روحـیات، دارای  بـیولوژیکی  نـظر از زنان

 متفاوت خاص  های شیوه  از آن بیان برای و  نگرند می مـوضوع بـه خـود زنانه نگرش و بینش به توجه با و روند می خاص موضوعات

 شگردهایی هاآن. است متفاوت زنان رمان در داستان عناصر کاربرد شیوه. برند مـی سـود مـردان نویسی سـتاندا های شـیوه بـا

 (36 :4921حسینی،). دارند خود به مخصوص

. کنند می اسـتفاده ها فرم سایر از بیشتر رمان ادبی فرم از  زنان  اینکه است اهمیت حائز زنان نویسندگی در که ای نکته نخستین

  به و کردند اختراع را «رمان»خود دنیای و خود بیان برای زنان که است روشن ادبی فمینیست پژوهشگران و محققان همه بر مروزها

 معاصر ادب تاریخ  طول در مردان که هایی برتری همه بـا کـرد ادعا توان می که کردند پیشرفت ادبی نوع ابن آفرینش  در نوعی

 (942 ،4921 مایلز،). اند انسته د خود  از  تر موفق  رمان ادبی فرم رشنگا در را زنان اند، داشته

 و دوبـوار سـیمون وولف،  ویرجینیا   آثار اول قهرمانان. اند شده انتخاب زنان خود میان از اغلب زنان های رمان داستانی های شخصیت

 های زمینه در زنان تجربیات بیان به تا اند کرده تالش  زن  قهرمان و شخصیت انتخاب با زن نویسندگان. اند بوده زنان دانشور سیمین

 زن محوریت  با آثاری تا اند کرده تالش زنـان اسـت بوده محور مرد آغاز از جـهان  ادبـیات کهاین به توجه با. بپردازند مختلف

 انتشار اتوبیوگرافی، نوشتن. ستا گرفته صورت خود جستجوی و زن شخصی هویت بیان برای اه کوشش  آثار  این در. بیافرینند

. است پیرامون جهان و خانواده  با رابطه در خود هویت از تـفسیری جـهت در نوعی به همه خـاطرات دفـترچه و روزانه های یادداشت

 و گمشده هویت جویوجست در داستان حوادث بیرونی و درونی وگوهایگفت الی البه در و اند گفته خود از بیشتر ها رمان در زنان

 مهمی نقش زنان های رمان در جنسیت. است بوده همراه هـم زنـانگی و زن از تعریفی با همواره خود  شناخت. اند بوده  خود ناشناخته

 (31: 4921حسینی، ). دارد ها شخصیت روحی شناخت در

 شیوه از اگر زن نویسندگان. دهد مایشن را زنان نگرش و بینش که  است  صورتی به اغلب زنان های داستان در دید زاویه انتخاب

 قهرمان _راوی یعنی شخص اول  روایت  شیوه در و اند کرده منتقل طریق آن از را خود زنـانه نگاه اند کـرده اسـتفاده کل دانای روایی

 جزیره و سووشون های رمان در دانشور سیمین. شود می بیان که است اول شخصیت نـظر نقطه و بینش این حال هر به هم

حسینی، ). است جسته سود( هستی و زری) داستانش  قهرمانان  به  محدود شخصاول یا و  شخص سـوم  روایـی شـیوه از سرگردانی

4921 :31) 

 جین آثار  پیدایی  با  نوزده قرن های رمان میان در. بود زنان مـسائل و   خـانوادگی روابط به محدود درابتدا زنانه های رمان محتوای

 ((Novel of Familyخانوادگی رمان آن به که شود می پیدا رمان نوعی احساس و عقل و  امـا تـعصب، و غـرور چون وستنآ

 مورد ظرافت و دقت با خانواده  افراد احساسات و عالیق و ها سنت و رسوم و آداب  مردان، و  زنان روابـط نرما نوع این در. گویند می

 گسترش و وولف  ویرجینیا  پیشگامی  به بیستم قرن های رمـان محتوای. گیرد می قـرار سندهنوی تبیین و تفسیر و مـطالعه

 حقوق احقاق برای جویوجست و خود مسائل طرح از جدا زنان. داد جهت تغییر  زنانه  هویت جویوجست سوی به زنان های جنبش

 و تجزیه و  درونی و  عاطفی خصوصیات در کنکاوش برای یمجال رمان. پرداختند خود درون جویو جـست به  مردان  با  مساوی

. نداشت هویتی و شناخت خود از فرد نوزایی دوره  از  پیش  تا کلی طور به. شد زندگی گوناگون های صحنه در زنان روحی های تحلیل

  هویت  شناخت  جهت در فردی سیشنا روان و تخیالت و تجربیات و اصالت و واقعیت بر  تـاکیدی  بـا طوالنی و منثور داستان خلق

 (443 ،4911 میرصادقی،). بود فردی

 از متفاوت های صورت به گذشته  به  بازگشت. است رایج موضوعات و مضامین از غربت غم و «نوستالژی» زنان های رمان در

 های موضوع از خردسالی شادی از سرشار روزهای به  بازگشت و  کودکی خـوب دوران یادآوری. اسـت ایشان عالقه مورد های موضوع

  های برهه در. است گرفته صورت گمشده هویت آن کردن پیدا امید به همواره  گذشته  به بازگشت کلی طور به. هاست داستان این

 که یگرید دلیل آن  از  غیر. گشتنتد  گذشته تاریخ زوایای در آن دنبال به کردند گم را خود زمانه هویت ها ملت هـرگاه  هـم  تاریخی

 دنیا، آن در غربت غـم هـستند، خـود اطراف دنیای در هایی محدودیت دچار یبزرگسال  در  زنان چون که تاس این کرد اقامه توان می
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 و جست دروان این روحی ألخ جبران  برای  را دوران آن همدم یاران و دوستان و اندازد می کودکی آشـنای روزهـای  یـاد  به را هاآن

 (32 :4921حسینی). کنند می  جوی

  کهآن از بیش پردازی خـیال و رؤیـا عـالم در رفتن فرو. است زنان عالقه مورد  های ساحت  از آن از بردن لذت و خاطرات یادآوری

 همین به  اند اییرؤی  مردان از بیشتر ها زن. خورد می چشم  به  زنانه  آثار اغـلب  در  کـه است ای واژه« رؤیا». تاس زنانه باشد  مردانه

 . است  بـیشتر  ایشان آثار در خیال و رؤیا عالم از سخن جهت

. است زنی هر  درونی  آشنای چهره منتظر زن. دانـست زنانه  هم  را «بودن انتظار» در ویژگی توان می  زنان خاص زندگی بـه تـوجه با

 دوران  انتظار و نگرانی با  انتظار  این و هستند خـود فـرزند آوردن  دنـیا  به منتظر ماه نه مدت باروری قدرت داشتن سبب به زنان

 از بیرون که است  خود و فرزندان همسر منتظر همواره خانه در زن. یابد نمی پایان گاه هـیچ و شود مـی دنبال وی کمال و  بلوغ و رشد

 در آن بسامد که هستند شعری انواع رؤیاها شعر و انتظار عاراش  نوستالژیك، اشعار. برند مـی سـر  بـه  کار  محل یا  مدرسه  در خانه

 ،4922  حسینی،). هـست  هم دارد زنانه  زبانی  که  فارسی  شعر  شاعر تنها فرخزاد فروغ اشعار مختصه  ویژگی  این. بـاالست زنـان شـعر

 توصیف  بر  اغلب  هم زن نویسندگان زبان .است زنان های عالقه از(domestic details)  خانوادگی زندگی جزئیات بیان( 22 ص

 بـه دقایق و ها کاری ریزه توصیف به کمتر  مردان. است  زنانه  خاص  های کنجکاوی  به مربوط نگری جـزئی این. اسـت استوار جزئیات

  سریع بـسیار توانند مـی خود دقیق و ظریف نگاه با زنان اما. کنند می توجه خانوادگی زندگی درباره خصوصا افتاده پا پیـش ظـاهر

 در شدن دقیق برای بـیشتر مـجال و فـرصت فراغت، داشتن جهت به زنان. نیستند آن درک به قادر مردان که دریابند را نکاتی

 . کنند پیدا دست  دیگران  ضمیر مگوی رازهای و ها نهفته به توانند می جزئیات

 سخن بـا کـه اسـت ادبیاتی اغلب زنانه ادبیات. است بیشتر فرصت و فراغت و رنگ جزیی بیان همان علّی مـزید هـم پرگویی و اطناب

 . است زنـانه رمـان های ویـژگی از داستان در دیگر زنان با یا و خود با  گفتن  سخن. یابد می آرایش زنان فراوان های گفتن

 اثیری عاشق و عشق نوعی به  هـمواره  زنان. تاسـ همراه حقیقی عشق جوی و  جست با اغلب زنان های رمان در هویت جویوجست

. ناپذیرند جدایی  عشق و زن. است زنان هـمه فـطری نیاز عشق به نیاز. کند لبریز را جانشان که روحانی و متعالی عشق. اندیشند می

. است عـاشقی و عـشق نداستا از مملو است ایشان احساسات و عواطف و ها خـواسته بـازتاب که هم  زنان  داستان جهت همین به

 نویسنده. برد می دور های سال  خـاطرات و زمـان گذر در سفر بـه بـیرونی سـفر از خود با را خواننده قطار  بـا  سـفر  این در نویسنده

 و خـانه ان،زند حسرت، انتظار،  رؤیا،  عشق، چون هایی واژه. دهد می تسکین  گذشته یادهای و خاطرات یادآوری با را خـود غـربت غم

 نویسنده اثر این در. هستند افـعالی و لغـات مدترینپربـسآ از کردن دل درد ریـختن،اشـك خوردن،غصه گفتن،قصه چون افـعالی

 و خانم خانم و پاپا معاشقه از گفتن سخن. کند می مال بر گذاشته مسکوت های سال که را رازهایی و نوردد می در را ممنوعه مـرزهای

 نیازهای از سـخن آنـها طی در  که  اسـت خـاصی تـجربیات از دیـگر مـردی با داستان زن قهرمان نامشروع جنسی وابـطر افـشای

 (32 :4921حسینی، ). رود می زنان جسمی و روحی

 اول شخصیت معموال ایـنکه و اسـت مردان به نسبت داستان  در  زن  های شـخصیت پررنگ حضور فمینیستی رمان های ویژگی از

  جنسیت  درباره  کردن فکر نویسد می که کس هر برای». ندارد مردانه زنانه، رمان که بود معتقد وولف ویرجینیا. است زن  هم  داستان

 از پیش. بود زنانه _مردانه یا مردانه _زنانه باید  است،  مخرب  مطلق و خـالص صـورت به بودن مرد یـا بـودن زن. است مخرب خود

 (412، خود آن از اتاقی وولف،) .«بگیرد صورت مرد و زن بین تعادل نوعی  ذهن  در  باید برسد، ثمر به قهخال عمل آنکه

 نویسنده این های رمان  خواندن  با  اما. باشد جنسی دو باید بزرگ هنرمند که بود مـعتقد وی. نـداشت اعتقادی زنانه ادبیات  به وولف

 و قـهرمانان مردان، که است طبیعی این. است زن  آثار  این نویسنده که زد حدس نتوا می بیستم قرن آغاز انگلیسی بزرگ

 و  زنان از بیشترشان شناخت به توجه با هم زنان و نمایند انتخاب مردان میان از  بیشتر  را  خـود داستان اول های شـخصیت

 رمان  قهرمان. است  رمزی  خانم دریایی فانوس تانداس قهرمان. باشند زنان داسـتانشان اول های شخصیت عالیقشان، و احساسات

 میان از را  هایش داستان  اول  قهرمانان هم آوستن جین. است الینور ها سال رمان قـهرمان و اسـت دالووی کـالریسا دالووی خانم

 عقل تعصب، و غرور های رمان زن مانانقهر وان الیزابت و  امـا، ، دشـوود الینروماریان بنت، الیزابت. کند می انتخاب زنان متوسط طبقه

 . اند آوستن وسوسه و اما احساس، و
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 زن. کند آشکار دیـگری و خـودش بر را او آشکار و پنهان اه زیبایی است قادر عشق  تنها. است  ضروری نیاز یك زن  زندگی  در عشق

 ص همان، زرلکی،). است گرسنگی و  تشنگی همچون یحیات نیازی او برای عشق. باشد زیبا تواند می عشق از گـرفتن یـاری با فقط

 (خانم خانم و پایا) و (خان غـالم و مـاه خاله) همسران های عشق تا جوانی و نوجوانی کودکی، و ساده های عشق از اثر این در (99

 . است رفته سخن

 آرامش و امن محل خانه. هست هم مهاجر ویسندگانن آثار  واژه مدترینربسآپ  هژوا  این. است «خانه» زنان های واژه مدترینپربـسآ از

 خاطرات و خانه. است محترم و مقدس خانه حریم. ورزند می عشق همسرانشان  به و پرورانند می را فرزندانشان خانه در زنان. است

  است   زنانه رمان چون تنها نه. شود می تکرار فراوان خانه واژه هم رمان این در. دارد مـهمی نـقش زنان های رمان  در  کودکی  خانه

 بزرگ یـا و شـده متولد آن در که ای خانه خاطرات  آوردن  یاد  به از همواره مهاجران و هست هر مهاجرت رمان اینکه خاطر به بلکه

 همه نیافت واقعیت منتظر همسر، فرزند، مـنتظر رؤیـاهایشان، مرد آمدن منتظر عـشق، زدن سر منتطر منتظرند، همیشه اند شـده

 . نوجوانی رؤیاهای

 حقیقی عشق و  کودکی  دوران خوب دوست راوی. شوند می تکرار فراوان کتاب هی زنانه در هـم ریختن اشك و خوردن غصه افعال

 همه حسرت حاال و است باخته را مملکتش و هویتش وطنش، گویی او، دادن دست از با. است داده  دست  از  را وجودش درون

 غم، و اندوه اشك. ریزد می اشك  مرتب  ها خاطره مـرور مـسیر در راوی. خورد می ندارد و باشد  داشته  توانست می  که را چیزهایی

 و ها خوبی همه  مایه  که  است مهاجر زنی او. ندارد عشقی ندارد، وطن ندارد، ای خانه چون گرید می. غربت اشك حسرت، اشك

 دلش های آه خانم خانم». است خورده را چیز همه غصه اش زندگی در کـه اسـت زنی  او. است داده دست از را زندگی های شادی

 . خورد می رافرو

 ذاتاً ها زن. ترند موفق گویی قصه در بودن گراتر درون خاطره به و دارند خوبی تخیل  ها زن. است  زنـان ذات و جنم در گویی قصه

 (22/3/9  ایسنا،  دانشور، سیمین) .«هستند گو قصه

 :زن و نویسندگان زن در ادبیات دفاع مقدس

های مخصوص  ها و شاخصه ای تازه از ادبیات مقاوت ایرانیان را به نمایش گذاشت که با توجه به آرمان هشت سال دفاع از وطن، جلوه

دای تکلیف، ا. در هشت سال دفاع مقدس، منطق اسالمی، معنایی دگرگونه را به جنگ بخشید. نام گرفت «دفاع مقدس»به خود، 

همچنین عرفان اسالمی حاکم بر فضای جبهه هدفی واال به اعمال رزمندگان . انجام رسالت و التزام به تعهد، مبنا و اساس قرار گرفت

 . بخشید می

ا خلق های آنان نیز با ایثار و شکیبایی در دفاع از وطن درخشیدند و لحظاتی شگرف ر های خود و خانواده رزمندگان ایرانی با دالوری

گشت و  «ادبیات دفاع مقدس»باعث رونق و شکوفایی ادبیاتی تازه با عنوان ( 4933ـ4961)جنگ ایران و عراق». و ثبت کردند

این تأثیرپذیری در حوزة شعر و . های مختلف ادبی نمودی گسترده یافت تأثیری ژرف و شکوهمند بر ادبیات معاصر نهاد و در گونه

 (31ص : 4916انوشه، ) .«مشهود است داستان بیش از هر گونۀ دیگر

شاید . کنند های خون و پایداری منعکس می با وجود اینکه شاعران دفاع مقدس، استقامت و شکیبایی مردان جامعۀ ایران را در لحظه

آن به  ها، معضالت و حوادث دوران را در توان واقعیت ای است که نمی بتوان گفت خاصیت شعر و روح هنری حاکم بر آن به گونه

فضا و مکان . کشد گرایی خود، این مسئولیت را به دوش می با واقع در این میان، ادبیات داستانی دفاع مقدس. نمایش گذاشت

توانند سبب شوند تا خواننده به درکی ملموس از وقایع این دوره دست  ها و عناصر داستان به خوبی می داستان، همراهی شخصیت

 . استشمام کند یافته و آن فضا را احساس و

جنگ با شعارهایی مانند عشق به میهن، دفاع از ناموس، دفاع از دین و شرف همراه شد و ضمن آنکه روحیۀ ایثار و فداکاری را در 

های متفاوت و  نگرش و اندیشه. ای جاندار را برای خلق آثار داستانی فراهم کرد مردم ترغیب کرد، با شعائر و فضایل خود درون مایه

های متفاوت، آن  های اجتماعی متمایز نویسندگان سبب شد که هر یك از دریچۀ نگاه خود به جنگ نگریسته و از دیدگاه ایگاهنیز ج

 . را به تصویر بکشند
های جنگ را نشان دادند، برخی هم از تلخی یاد نکردند و جنگ  نویسان، نگاه یکسانی به جنگ نداشتند؛ برخی بیشتر تلخیداستان»

( 21ص  :4926:محمد حنیف،) .«های در راه خداوند را فراهم نمود قلمداد نمودند که بروز آن امکان ابراز رشادترا نعمتی 
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دستۀ اول برای آشنایی و  :توان به سه گروه تقسیم کرد نویسندگان دفاع مقدس را با توجه به تعهد و پایبندی آنان به جنگ، می

بعضی نیز جان خود را . جنگی سفر کرده و در کنار رزمندگان، جنگ را لمس نمودند های تر با مسائل به منطقه تماس هرچه نزدیك

و  «عمو سبدی»پور نویسنده کتاب  توان به شهیدان؛ حبیب غنی از این جمله می. بر سر این کار نهادند و به فیض شهادت نائل آمدند

های جنگ و  وم نویسندگانی بودند که برادرانشان در جبههدستۀ د. را نام برد «مادرم آسمان من است»علیرضا شاهی نویسندة کتاب 

 . . .  دوست، احمد محمود و قاسمعلی فراست، مصطفی خرامان، مصطفی رحمان :مانند. یا بمباران شهید و یا معلول شده بودند

آنان بدون . شد عکس میهایی شناختند که در صدا و سیما من دستۀ سوم، نویسندگانی بودند که جنگ را از طریق تصاویر و گزارش

 (26ـ21، ص 4911رهگذر، ). نوشتند حضور در مناطق جنگی و جبهه، داستان خود را می

با اینکه ادبیات دفاع مقدس به دلیل خاصیت جنگ و شرایط حاکم بر آن، مردانه قلمداد شده اما در این میان، زنان نویسنده و شاعر 

در زمینۀ ادبیات داستانی، شاهد آثار . اند ای دفاع مقدس نقش بسزایی ایفا کردهه ایرانی در به تصویر کشیدن جنگ و حفظ ارزش

پور  پور، فریبا کلهر، منیژة آرمین، بلقیس سلیمانی، منیرو روانی ای چون خانم راضیه تجار، زهرا زواریان، سمیرا اصالن بانوان نویسنده

 . هستیم که روایتگر روزهای انقالب و جنگند. . .  و

شود، اما کمتر کسی است که بر حضور پررنگ و در  ها با حضور فیزیکی مردان در صحنۀ نبرد تعیین می آنکه سرنوشت جنگ با وجود

فرستند؛ تا در برابر نسل آینده  زنانی که با دستان خود مردانشان را به آوردگاه می. عین حال ناپیدا و پنهان زنان باور نداشته باشد

دفاع مقدس، زنان و مادران هدایتگر، مشوقان اصلی رزمندگان در نبرد بودند و انعکاس آن را در در . روسفید و مفتخر باشند

 . توان مشاهده کرد های دورة جنگ و پس از جنگ می های داستانی رمان شخصیت

ت بنیادین انسان رویداد عظیم دفاع مقدس، موضوع و بستر مناسبی را برای خلق آثار پدید آورد و تأثیر چشمگیری بر نمایش تحوال

ذکر این نکته را الزم می دانیم که . ها نیز تحول و تولدی دوباره یافتند های رمان در این میان، شخصیت. معاصر بر جای گذاشت

با توجه به تفاوت سرشت زن و مرد می توان گفت که روایت جنگ و . نویسندگان زن، روایتی متفاوت از جنگ را به تصویر کشیدند

معموال دل به باروت ، نویسندگان زن منتخب در این مقاله. با آن از دیدگاه زن، متفاوت از با روایت جنگ از دیدگاه مرد وقایع مرتبط

نتقل رمان خود را به تهران م منیژه آرمین، خانوادة. و خمپاره و توپ و تانك نداده و تصویرهای کوتاهی از آن را منعکس کرده اند

منیرو روانی پور نیز بسیار زنانه می . نبرد اما درباره ی نبرد و جنگ و نابرابری ها به تصویر می کشد کرده و روایتی دور از صحنه

می دهد و البته گاه گاهی به نویسد و به عمق روح و جان شخصیت زن خود وارد شده و تمامی زوایای پنهان روح او را نمایش 

های از صحنه هشتاد در این مقاله است، کامالً سنده مربوط به دههبلقیس سلیمانی که نوی. های جنگی نیز سرک می کشدصحنه

وی روایتی بسیار متفاوت از سایرین را نمایش داده و . جنگ و درگیری دور شده و تنها سرزمینی در حال جنگ را نمایش داده است

 . نگاهی بسیار زناه به وقایع و اتفاقات اطراف داشته است

 ینمنیژه آرم: رودسرود اروند

 
 

 

شناسی و همچنین کارشناسی ارشد مشاوره  در تهران متولد شد، وی دارای مدرک کارشناسی در رشته روان 4921آرمین در سال 

 های فعالیت او معلمی، مشاوره، پژوهش، کارهای مطبوعاتی، خبرنگاری، گزارشگری و کارهای هنری از جمله  زمینه. باشد می
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هیات مدیره گروه آبی بیکران هنر است و با مجالت زن روز، پگاه، ندا، ادبیات داستانی و پیام آرمین عضو . سفالگری و نقاشی است

 منیژه). در بخش ادبیات دفاع مقدس تقدیر شد و جایزه خود را از وزیر ارشاد وقت دریافت کرد 4961وی در سال . زن همکاری دارد

توان می. منتشر شد 4962در سال رود رمان سرود اروند  (ص429. 4962 رجاء، فرهنگی نشر مرکز: تهران. رود اروند سرود آرمین،

های رمان مورد نظر، سال. کل محدود است رود دانازاویه دید رمان سرود اروند. های رشد و کمان دانستاین رمان را از انواع رمان

 . های اصلی و محوری رمان، سلیمه و عبدل هستندشخصیت. کندرا روایت می 33و  61

 :داستان  خالصه

 سر ربابه عقد. کند می آماده ربابه بزرگش دختر عقد جشن برای اش را خانواده و خود، که خرمشهر اهالی از است سلیمه، زنی

 همسر. شود می سلیمه آرام زندگی جایگزین حوادث سیل جنگ، آغاز با و بمباران خرمشهر عقد، جشن از پس روز یك اما گیرد، می

 پدر، از گاه هیچ که او بزرگ پسر اکبر. دهند می دست از را خود جان خرمشهر بمباران روز اولین در دو هر سلیمه، روزة یك داماد و

 ملحق جنگ جبهۀ به او دوم پسر اصغر. پیوندد می خرابکار های گروه به نداشت خوشی دل  اش همیشگی های مخالفت و ها محدودیت

 شدت اثر بر مردمی مقاومت و درگیری در نیز سلیمه کوچك پسر عبدل. زند می سر شا خانواده به گاهی گاه رمان در طول و شده

 دشمن برابر در سویی از مردم. شود می آشفته شهر،. شود رو می به ای رو تازه شرایط با و داده دست از را خود پای یك جراحات،

 و عبدل با همراه ناچار به سلیمه ها، خانه شدن ویران اب. درگیرند مخالف داخلی های گروهك با سویی از و کنند می مقاومت متجاوز

 . گزینند می سکنی شادگان در آوارگان مختص چادرهای در فائزه، و فاطمه کوچکش دختر بیوه و نیز دو ربابۀ

 کردند، می مقاومت دشمن هجوم برابر در سختی به خرمشهر مردم و شد می افزوده شهدا تعداد بر روز هر که حالی در و میان این در

 از تن چند ،(گیرد می صورت اسلحه ربودن قصد به که) اکبر جمله از خرابکار های گروهك اعضای توسط شده ایجاد درگیری در

 این در سلیمه پسر حضور خبر و شده شهید هستند، لیال ام نام به سلیمه آشنایان از زنی های نوه که خرمشهری مبارز جوانان

 مسیری طی از پس و شبانه اویند، دنبال به خرمشهری جوانان داند می خوبی به که اکبر. شود می زمزمه آوارگان چادر کشتار، میان

 . آورد می پناه سلیمه چادر به و گریخته شادگان به گرسنه و خسته طوالنی،

 او لفظی، از ای جرهمشا طی و امتناع کرده او پذیرفتن از است، خاطر آزرده بسیار خود هموطنان به اکبر خیانت از که سلیمه

 را ساعاتی و تهدید، را اش خانواده اسلحه، با است خسته بسیار که حالی در و پناه بی و سرخورده اکبر،. دارد را چادر ترک درخواست

برادر  شدة قطع پای او. آورد می زبان بر حکومت و ایران مردم سلیمه، اعتقادات زمینۀ تند در سخنانی و کرده استراحت چادر در

 سواد بی با حکومت، همراهی و مقاومت دلیل به را سلیمه و گرفته سخره به را فاطمه خواهرش های سرفه و عبدل کوچکش

 چادر در بودنش، تعقیب تحت بر عالوه داند می خوب که اکبر و گیرد می قرار دشمن حملۀ مورد شادگان بین، این در. خواند می

 . شود نمی داده خواننده به او از خبری رمان انتهای ات و کرده ترک را جا آن ندارد جایی سلیمه

 و او برای بسیاری را حوادث آوارگی این و است سلیمه روی پیش راه تنها ای، آشفته شرایط چنین در تهران به مهاجرت تصمیم

 قطع پای با عبدل رفته رفته. دهند می ادامه خود درس به و کرده نام ثبت مدرسه در سختی به ها بچه. زند می رقم اش خانواده

 رشد آنان، با بودن و دارد دوستانی انقالبی مدرسه، در وی. کند می پیدا دست بیشتری فکری رشد و بلوغ به و آمده کنار اش شده

 . دارد همراه به را عبدل های آرمان

 به ورود با نوجوان ربابۀ. شود یم تر آرام فرزند، نسبی بهبودی و شدن مرخص با سلیمه سخت روزهای و شده بستری بیمار، فاطمۀ 

 دور گذشته، سادگی و معصومیت از ها فرسنگ خود بدحجابی با بود، بسته گوش و چشم دخترکی آن از پیش تا که حالی در و تهران

 دیری جازدوا این. کند می ازدواج او با عبدل، و سلیمه مخالفت وجود با و آشنا فرامرز نام به معتاد پسری با نهایت در و افتاده

 و است باردار او که ستا حالی در این. گردد می باز خانه به اعتیاد جرم به فرامرز دستگیری از پس درمانده و ناالن ربابه،. پاید نمی

 . ردآو می وجود به ربابه جان در زندگی ادامۀ برای تازه دلیلی فرزند، این. آورد می دنیا به را خود فرزند پشیمانی، و تنهایی در سرانجام

نیز  و مادر برخورد از که وی. اوست نامۀ وصیت درواقع که شود می آورده سلیمه برای اکبر همسنگر توسط ای نامه رمان انتهای در

 کشور غرب های جبهه به گمنام و تنها پشیمان، حکومت، ضد های گروهك ماهیت با رویارویی از پس شده، متحول شادگان بمباران

 که گوید می سلیمه به دارد، را لیالامّ از حاللیت درخواست که حالی در خود نامۀ در اکبر. رسد می ادتشه به سرانجام و پیوسته

 سلیمه. کند می شادی در غرق را سلیمه کوچك اکبر، اتاق شهادت خبر. کنی افتخار سربلندی با فرزندت، شهادت به توانی اکنون می
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 و دیدار آخرین از پس خطاکار فرزندی تحول و بازگشت از است حاکی که ای نامه خواند، می را شهیدش فرزند نامۀ غرور، با

 . کند می شادی فرزند، شهادت از غرور و با کرده تن بر سبز لباس سلیمه. شهادت یعنی مادر؛ آرزوی و خواست با مطابق سرانجامی

 :رمان نقد روایت زنانة

چه پیش از این اشاره شد، تالش داشته است تا با انتخاب یسنده طبق آننو. دانای کل است زاویه از محور زن رمـانی منتخب، رمان

وی را به نمایش  ذ کرده و افکار و احساسات زنانۀاین زاویه ی دید به راحتی به فکر و ذهن شخصیت محوری خود یعنی سلیمه نفو

 طور به رمان. مهاجر روایت می شود  زنی  قع از زبانکه این رمان از زاویه دانای کل بهره جسته اما دروادر نتیجه با وجود این. بگذارد

  صورتی به اغلب زنان های داستان در دید زاویه انتخاب». پردازد می کـودکان و زنـان مهاجران، شناسانه روان مطالعه به ناخودآگاهی

 آن از را خود زنـانه نگاه اند کـرده دهاسـتفا کل دانای روایی شیوه از اگر زن نویسندگان. دهد نمایش را زنان نگرش و بینش که  است

 است اول شخصیت نـظر نقطه و بینش این حال هر به هم قهرمان، راوی یعنی شخص اول  روایت  شیوه در و اند کرده منتقل طریق

 (31: 4921حسینی، ) .«شود می بیان که

 ایـشان آرزوهـای و احـساسات، کودکانه حـاالت ـیانب در وی است، تسلط  ه که نشأت گرفته از جنسیت زنانهنویسند های توانایی از 

دیك می شود و حاالت تر به حاالت روحی زن سرپرست خانوار  و نیز دختر جوان او نزچه تماماین اثر به زیبایی هر  خواننده. است

 اثر این. است گرفته قرار وجهت مـورد داسـتان در هم  زنان و  مهاجران  شناسی توان گفت که روان در واقع می. کندوی را درک می

نویسنده . اسـت  سلیمه نام زنی وی داستان اول شخصیت و اسـت زن رمـان نویسنده. است  دار گرا را زن رمان های ویژگی از بسیاری

 و فتارر منش، با و برگزیده را نام این خوزستان، بومی های نام به توجه با آرمین منیژة. این نام را به عمد انتخاب کرده است

محوری رمان، راه غلط از درست را به خوبی دف وی این است تا نشان دهد که زناست ه زده پیوند شخصیت، خاص های ویژگی

 . زندگی زنی مهاجر، دردهای وی و نیز آرزوهای اوست موضوع. است رمان مـحوری مـباحث از زنان مسائل. تشخیص می دهد

های رشد که رمان از نوع رمانبا وجود این توان گفتمی. است هویت جوی و  ود به جستدختر جوان رمان نیز با وجود حضور کم خ

 داستان زن های شخصیت و کمال است و در واقع به دنبال نمایش دادن بلوغ و رشد شخصیت عبدل نوجوان است اما حضور

و در مباحث کلیات به آن پرداخته شد، از  جایگاه خانوادگی، همان گونه که پیش از این. خورد به چشم می مردان از تر پررنگ

دنبال  سلیمه همواره به. مباحث مورد وجه نویسندگان زن و شخصیت های زن آنان است که در این رمان نیز نمود چشم گیری دارد

 . خود و فرزندانی است که در حال بالیدن در دامان اویند حفظ امنیت خانه و کاشانۀ

 : که ارائه شد، به گوشه هایی از رمان اشاره خواهیم داشتبه منظور تکمیل نکات کوتاهی 

 آمده،  پیش که وضع این با. است منفعت بگیرید هرجا از را ضرر جلو. عبدل مخصوصا مدرسه؛ روید می تان همه. تهران روید می»

( 66 : 4962، آرمین) .«شود می شاد دشمن قلب بمانند بالتکلیف ما های بچه اینکه از. کنیم آماده را خودمان باید. دارد ادامه جنگ

 آن و طرف این بفرستد اجناس گرفتن برای را او اگر ترسید می. نگوید عبدل به چیزی حواله دربارة است بهتر کرد فکر سلیمه،»

 دشو دلسرد ها آدم بعضی دیدن با ترسید می. شده هم تر نازک دل و است نازک دل چقدر عبدل دانست می. بشکنند را غرورش طرف

 (449:پیشین) .«اکبر مثل بشود شود؛ رویگردان اسالم از نکرده خدای و

 این توی که است حیف. هاست کوهستان زالل های چشمه مثل ها بچه این قلب. گویم نمی هم اصغر به حتی. گویم نمی و نگفتم»

 از اول چیز، همه خوب. کنند شك وندر  می که راهی به ترسم می ترسم؛ می من. . .  کنیم گل را آبش و بیندازیم سنگ ها چشمه

 (426: پیشین) .«کارد می ها جوان دل در را شك تخم که کسی بر لعنت اه. شود می شروع شك

 آنها به نویسندگان سوی از همواره که دارد گوناگونی زوایای اش، زندگی و او به جامعه نگاه برابر در بیوه زن العمل عکس و وضعیت

به جرأت بتوان گفت که ذکر چنین تجربیاتی در رمان ها معموال از سوی نویسندگان زن، با موفقیت روبه شاید . است شده پرداخته

 با آرمین منیژة اروندرود، سرود در. رو بوده و نویسندگان مرد، به این شیوایی و جذابیت قادر به توصیف حاالت درونی زنان نیستند

 و بأیستد جامعه در موجود خطرات دربرابر باید تنهایی به که است کشیده تصویر به را بیوه زنی رمان، زن های شخصیت به ویژه نگاه

 . کند حفظ را اش خانواده و خود حریم

 و برده ای بهره مهاجران، فقر و مالی شرایط از دارند تالش که است سودجویی افراد با برخورد سلیمه، زندگی روی پیش دیگر بحران

 گفتگوی با را آنان روحی شکنجۀ و بیوه زنان خاص مشکالت نویسنده،. کنند فراهم را نشاط و رمیسرگ وسیلۀ خود برای سان بدین
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 را است شده مواجه بارخفت شرایطی با که مغرور زنی احساس و سلیمه افکار تمام راوی،. کند می تصویر سلیمه، و صادقی آقای میان

 گاه هیچ ،(شهید همسر جایگاه در) جامعه های دگرگونی تأثیر تحت سلیمه، .کند می اشاره سلیمه عقاید به آن، ضمن در و کرده بیان

 . ماند می باقی وفادار و پایبند خود، اعتقادات به و نیست صادقی آقای پیشنهاد پذیرش به حاضر فقر، دلیل به

. بود گرفته کیپ را رویش و گوشه یك بود رفته خجالت از ربابه  !بهتر او از بار صد شود می پیدا یکی. نرسیده آخر به که دنیا خوب،»

 . . .  کند حس توانست می غریزه یاری به بلکه تجربه، یاری به نه را حالت این و کرد می بدی ها احساس حرف این از

 . دارید نگه زیاد نیست خوب را بیوه زن ولی ـ

 . نیست بیوه که دخترم ولی بیوه؟ زن چی؟ ـ

 بدی یا خوبی از خواهد می انگار که زد طوری را ها حرف این و. اش شناسنامه توی رفته مرد یك سما بالخره. . .  خواهر. . .  چرا ـ 

 . . . کردند حس را ای تازه تلخی ها حرف این از ربابه و سلیمه. بزند حرف جنسی

 . کنم راحتت! بهتر؟ این از چی. شده پیدا دخترت برای خوب خواستگار یك. زده را ات خانه در بخت ـ 

 . هستم خواستگارش خودم

 او دیدمی حاال. نیاورد خودش روی به بود کرده سعی ولی بود، فهمیده را طرف منظور حدی تا. شد خراب سلیمه سر روی انگار دنیا

 . . .  دارید زن که شما خب، :گفت و کرد بود مرد دست در که نقره حلقۀ به نگاهی مات مات! کرده قی را آبرو و خورده را حیا

 . است بیوه هم ربابه. دارم که است معلوم خوب ـ

ها  آن خواهند می وها  آن روی اند افتاده الشخورها کرد حس. برنداشت حتی هم را حواله. آمده جا آن به چه برای رفت یادش سلیمه

 (429:پیشین) .«. . . بیرون انداخت حجره از را خودش و گرفت را ربابه دست. ببلعند زنده  زنده را

کشند و به تخیالت و رویاهای خود سرک می زنان معموالً. از این اشاره شد که روایت زنان معموال به خواب نیز اختصاص داردپیش 

وی به خوبی وارد خواب و رویاهای زن مهاجر و مبارز . آرمین جزو نویسندگان زن دفاع مقدس است منیژه. کنندآن ها را روایت می

 :رمان خود می شود

 و صورت. آمد می محمدی گل و یاس بوی شد، می رد وقتی. شد رد شهر باالی از بالدار اسبی بر سوار خانمی یك دیدم خواب توی»

 ولی. داشتند برمی را ها روسری و دویدند می ها زن. پایین انداخت سبز روسری چند باال آن از. بود شده پوشیده نور از خانم آن اندام

 روسری یك بروم، قربانش که خانم آن و برگشت دوباره اسب،. کردم می دنبال را خانم آن چشمم با طور همین هم من. نرسید من به

 (436: پیشین) .«شده شهید ام بچه فهمیدم شدم، بلند که صبح. انداخت من برای هم سبز

استان با مبهم شدن آنان، د. دکنندارند و روند داستان را هدایت میهای اصلی را بر عهده های زنانه، معموال زنان شخصیتدر روایت

 ایفای سلیمه در روند داستان موثر است و به. گیردن مسیر تکاملی خویش را در پیش می؛ و با حضور آنااز جذابیت خود فاصله

 تحول و رشد منظور به سالم، محیطی با ایجاد مادر جانباز، جایگاه در او. پرداخته است( ها بر سایر شخصیت) تأثیرگذار و مؤثر نقشی

 عهده بر او، های آرمان رشد نیز و گذشته، امید از سرشار روزهای به عبدل بازگشت در راهبر و محوری بسیار نقشی فرزند، فکری

 همراه به ستودنی و مقدسهایی  آرمان او برای مذهبی اعتقادات همین است و مذهب اهل زنی سلیمه از دیدگاه نویسنده،. دارد

 این. کند می هدایت تاریخی دورة این در آگاهانه و محوری بسیار اما غیرمستقیم، حضوری سوی به را او هک هایی آرمان. است داشته

 در فعال حضوری با و گرفته عهده بر را او های جایگاه نحوی، به هرکدام که زنانی. است ایرانی زنان از کاملی نمونۀ پویا، شخصیت

 . اند ختهپردا خود نقش دوره، به ایفای این های فعالیت

 اثیری عاشق و عشق نوعی به  هـمواره  زنان. اسـت همراه حقیقی عشق جویو جست با اغلب زنان، های رمان در هویت جویوجست

. ناپذیرند جدایی  عشق و زن. است زنان هـمه فـطری نیاز عشق به نیاز. کند لبریز را جانشان که روحانی و متعالی عشق. اندیشند می

در  . است عـاشقی و عـشق داستان از مملو است ایشان احساسات و عواطف و ها خـواسته بـازتاب که هم  زنان  داستان جهت همین به

گریه و بغض نیز از نکاتی است ، نمایش حسادت زنانه. خوریمداستان منتخب این پژوهش نیز به عشق و عاشقی ربابه ی جوان برمی

 :نویسنده به خوبی توانسته است هر چند کوتاه اما زبان حال زن جوان رمان باشد. وردخهمواره در روایت زنانه به چشم میکه 

 و سر به دستی و پوشیده مد آخرین های لباس. کردند می ترک را اتاقشان که آمد دخترها پای صدای. شد قطع پهلویی اتاق موزیك»

 (23: پیشین) .«کرد می نگاه ها آن به شکسته دل با ربابه. بودند کشیده صورتشان
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 ای بهانه انگار هایش دلتنگی برای. بود گلویش بیخ بودند، آمده آنجا که روز چند این در که بغضی ترکید؛ بغضش مرتبه یك ربابه»

 و نیش و زاده رفیع دخترهای غرولند از ها، همسایه های بچه و خودشان های بچه از بود، خسته چیز همه از. بود کرده پیدا

 های غصه از. بود که شد می کثافتی همام دوباره جنبید می سر تا و کرد می جارو را جا همه بار ده روزی اینکه از هایشان، کنایه

 .«رفت نمی سختی این به زندگی بار زیر و ماند می آوار زیر بمباران در کاش ای که کرد می آرزو بار هزار روزی. . .  خودش

 (32:پیشین)

 به کس هیچ. . .  کنم عروسی فرامرز با خواهم می :گفت و کفش یك توی کرد را پایش دو ربابه. دنکر ای فایده و شدند جمع ثقلین»

 هر. . .  بگیرد؟ زن خواهد می چطور. گیرد می من از را اش توجیبی پول پسره :گفت می که فرامرز مادر حتی. نبود راضی عروسی این

 بالخره ولی. زد حرف ربابه با احمدی آقای. آمد خانم خدیجه. آمد انمخ زهرا. داشتند کاری کتك و دعوا ربابه و عبدل خدا روز

 (413: پیشین) .«. سرگرفت عروسی

. است زنی هر  درونی  آشنای چهره منتظر زن. دانـست زنانه  هم  را «بودن انتظار»در ویژگی توان می  زنان خاص زندگی بـه تـوجه با

 دوران  انتظار و نگرانی با  انتظار  این و هستند خـود فـرزند آوردن  دنـیا  به منتظر ماه نه مدت باروری قدرت داشتن سبب به زنان

 از بیرون که است  خود و فرزندان همسر منتظر همواره خانه در زن. یابد نمی پایان گاه هـیچ و شود مـی دنبال وی کمال و  بلوغ و رشد

 در آن بسامد که هستند شعری انواع رؤیاها شعر و انتظار اشعار  نوستالژیك، اراشع. برند مـی سـر  بـه  کار  محل یا  مدرسه  در خانه

 . بـاالست زنـان شـعر

 این. اسـت استوار جزئیات توصیف  بر  اغلب  هم زن نویسندگان زبان. است زنان های عالقه خانوادگی از زندگی جزئیات بیان

 افتاده پا پیـش ظـاهر بـه دقایق و ها کاری ریزه توصیف به کمتر  مردان .است  زنانه  خاص  های کنجکاوی  به مربوط نگری جـزئی

 که دریابند را نکاتی  سریع بـسیار توانند مـی خود دقیق و ظریف نگاه با زنان اما. کنند می توجه خانوادگی زندگی درباره خصوصا

 به توانند می جزئیات در شدن دقیق برای ـیشترب مـجال و فـرصت فراغت، داشتن جهت به زنان. نیستند آن درک به قادر مردان

 (33 :4921حسینی، ). کنند پیدا دست  دیگران  ضمیر مگوی رازهای و ها نهفته

. کشیده عقب به کامالً موهایی و خشکیده صورت با بیرون؛ آمد در، از مسیحی های زن هیئت در پیرزنی. زد را ای خانه در عبدل،»

 دو پسرم. .  . «بیاید آمبوالنس بزنم تلفن تا تو بیاورش» :گفت و کشید صلیب اش سینه بر پیرزن. ددا نشان او به را زخمی عبدل،

 تمام چیز همه. بود اول شاگرد دانشگاه توی. بود کشتی قهرمان. بود برومندی و زیبا جوان. شد کشته ساواک شکنجۀ زیر پیش سال

 (412: پیشین) .«بود

 مـنجر آسایشگاهش  اطاقی هم با اروتیك احساسات به خود شوهر فقدان با تقابل در گاه  هصدا،ک  ی قصه  دردمند زن گویی تك

گویی نیستیم اما نویسنده با در این رمان، شاهد تك. است برخوردار قدرتمندی و ذهنی  تصویرهای از  که  اسـت گویی تك شود، مـی

 . زبان دانای کل هم توانسته است این وضعیت را تصویرسازی کند

 حس. بود غوغایی قلبش در. . .  مادرش های حرف و او سر بی تنۀ یاد افتاد؛ داوود یاد بکند را سیاهش خواست می وقتی ربابه»

 و بیرون شرمندگی آمد با بعد و انداخت نگاهی بود پرده پشت که ای آیینه به دزدانه حال، این با. نمانده وفادار داوود به کرد می

 (33:پیشین) .«نشست ای گوشه

 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

118 
 

 پورمنیرو روانی :دل فوالد

 
 دانشگاه شیرازتحصیالت ابتدایی و متوسطه را در این شهر گذراند و در . به دنیا آمد بوشهرمنیرو روانی پور در کوی جفره بندر 

. کارشناسی ارشد گرفت دانشگاه ایندیانااز  علوم تربیتیسپس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در رشته . خواند روانشناسی

پس از آن تعداد زیادی . منتشر شد 4961، در سال کنیزواست و اولین کتابش،  شروع کرده نویسی را داستان 4961پور از سال  روانی

پور  روانی. است  برگزیده شده جایزه گلشیری 4922 سوم، در دوره نازلیداستان رعنا از مجموعه . و چند رمان نوشتداستان کوتاه 

است و  هنشر قصبابك تختی ناشر . آشنا شد و ازدواج کردند پهلوان تختی ، پسربابك تختینویسی ِ خود با  های داستان کالس در

قهرمان داستان . بود کنفرانس برلینکنندگان  پور یکی از شرکت روانی 4913در سال . باشد فرزندشان غالمرضا حاصل این ازدواج می

 نیز زنی است که قرار بوده در کنفرانس برلین داستان بخواند، اما با مشکالتی که در حاشیه کنفرانس به زن فرودگاه فرانکفورت

دهد و عالوه بر آن در کشورش نیز او را برای حضور در این کنفرانس مورد شماتت  خوانی را از دست می آید فرصت داستان وجود می 

آمیز علیه زنان در ایران  برای تغییر قوانین تبعیض کمپین یك میلیون امضا از اولین حامیان 4923پور در سال  وانیر. دهند قرار می

 نوع. بوده است 4963اولین چاپ رمان دل فوالد، در سال . برد به سر می آمریکااش در  با خانواده 2111وی از دسامبر . بود

 سیاوش سربلند، افسانۀ: مهم های شخصیت / شیراز تهران،: مکان/  4963 تا 4936 های سال فاصلۀ :زمان/  ذهن سیال جریان:رمان

 . محدود دانای کل :دید زاویۀ/ . حمیدی

 خالصه داستان

 چشمان با او که است زمانی افسانه، زندگی تازة وضعیت. است شیراز اهالی از نویسنده زنی سربلند، شخصیت اصلی رمان، افسانۀ

 افسانه،. گذارد می سرش باالی و درآورده حدقه از را خود انچشم ناصر، او، شوهر شب، یك. شود می مواجه شوهرش ای شیشه

 تحویل اش خانواده به و گرفته را او ها، پاسبان ولی گریزد؛ می شیراز های پشت بام از رنگ نارنجی و نامناسب پیراهنی با زده، وحشت

 و پدر شدید بسیار بازخواست مورد دلیل همین به و کرده سپری منزل از بیرون نامناسب، پیراهنی با را شب تمام او،. دهند می

. است فایده بی نیز افسانه مادر های التماس میان، این در. زند می شالق با و کرده زندانی انبار، در را او پدرش،. گیرد می قرار شوهرش

 . گوید نمی سخنی ها هیچ تا مدت شب، آن از پس افسانه

 و خان علی لطف شدن کور ماجرای. است تأثیرگذار نیز افسانه در عالقه این. دارد بسیار عالقۀ زند دالور و تاریخ زندیه به افسانه، پدر

 خاطر ای لحظه قاجار، خان پای زیر شده ریخته چشم جفت هزار بیست اندیشۀ. یابد می پرورش خوبی به او ذهن در کرمان مردم

و  ببیند کرمان نابینای مردم نسل از را شوهرش او، که شود می سبب و داده آزار را افسانه روان مسئله، این. کند نمی رها را افسانه

 متولد ذهنش در دیکتاتور نام به مردی و شده خشك درخت، تا گرید می نارنج درخت پای قدر آن افسانه،. شود جدا او از درنهایت،

 . کند می گوشزد او به را زندگی دستورهای آن، از پس که مردی. شود می

 از مملو های بیمارستان در نیز، افسانه جنگ، آغاز با و آید؛ می حرف به انقالبی شعارهای دادن سر با افسانه نقالب،ا از پس نهایت، در

کند؛ این رویداد،  می تخلیه را مجروحان تمام چشم پزشك، بیماران، چشم عفونت دلیل به شبی،. شود می کار مشغول به مجروح،

 برای تا دهد می پیشنهاد وی پزشك افسانه، مادر مرگ از پس. یمارستان را در پی داردنتیجه، ترک ب تکرار کابوس افسانه و در
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 و به عنوان مشاور انتشاراتی، ای به تهران مهاجرت کرده، درموسسه درنتیجۀ این پیشنهاد، افسانه. کنند مکان نقل شیراز از او، بهبودی

 رها را او دیکتاتور، گاه هیچ است؛ اما پرفروش رمانی نگاشتن حال در در همین زمان، افسانه. شود ویراستار به فعالیت مشغول می

 پیرزن. کنند می دخالت (داستان طبیعی بسط و) نویسنده زندگی در و شده خارج داستان، دنیای از قهرمانان رمان وی،. کند نمی

 نسرین، خود، بیوة دوست پیشنهاد به افسانه،. دزن می هم بر را خانه سکوت امر، این و دارد صمیمانه ای رابطه افسانه با خانه،صاحب

 جوانش، پسر و همسر همراه به وی. است بازنشسته افسری ـ حمیدی سرهنگ ـ صاحبخانه. کند می اجاره آفتابگیر و بزرگ ای خانه

 به سیاوش که ودش می متوجه افسانه و رسد می گوش به پایین از صداهایی زودی، به. دارند سکونت منزل، پایین طبقه در سیاوش،

 . دارد مشاجره و دعوا او با سیاوش، های دزدی و اعتیاد دلیل به گاه سرهنگ، گه. است معتاد مرفین

 افسانه از سیاوش، مادر. است کرده زندانی خانه انبار در را او سیاوش، یعنی محسن، بزرگتر برادر که شود می متوجه افسانه شبی،

 مهرسای، دکتر دوستش مداواهای و راهنمایی با و رفته او کمك به سیاوش، برادر و پدر فتمخال وجود با افسانه. طلبد می کمك

 او برای را خود سرگذشت سیاوش و انجامد می دو این دلبستگی به سیاوش، از افسانه پرستاری. دارد می  وا اعتیاد ترک به را سیاوش

 را او ها، عراقی بیمارستان در. شود می اسیر و رفته جبهه به جنگدر آغاز  که کند می تعریف افسانه برای سیاوش. کند می حکایت

 دریغ افسانه، های بی پرستاری کمك به سیاوش نهایت، در. است گریبان به دست اعتیاد، و جنگ عواقب با او حال، و کنند می معتاد

 . شود می اعتیاد ترک به موفق

 دریافت او، از ای نامه اما اوست؛ های نامه انتظار در صبرانه بی افسانه،. کند می فرس ارومیه به کار، برای اعتیاد، بند از شده رها سیاوش

 کوچه در افسانه حضور هنگام. رود می شیراز به خود خانوادة دیدار را برای روزی چند مالل، و تنهایی احساس با افسانه. شود نمی

 زندگی به تازه آرامشی مادری، سرزمین و پدر دیدار. شود می غرق او استفراغ در دیکتاتور و خورده هم به او حال شیراز، های باغ

 همسایه دختر ناهید، و نرسانده او به را سیاوش های نامه حمیدی آقای و خانم که یابد درمی افسانه بازگشت، از پس. بخشد می افسانه

 ناهید، با زندگی به هایش، نامه پاسخ از اامیدین از پس نیز سیاوش. دارند نظر در او برای را است، بوده سیاوش نامزد روزگاری که

 . شود می متمایل

 . رساند می اتمام به موفقیت با را خود رمان و یافته دیگر ای خانه نویسندگی است، حال در ای، تازه آرامش با که افسانه

 روایت زنانه رمان 

 همه بر امروزه. کنند می اسـتفاده ها فرم سایر از بیشتر رمان بیاد فرم از  زنان  اینکه است اهمیت حائز زنان نویسندگی در که ای نکته

  در نوعی  به و کردند اختراع را «رمان» خود دنیای و خود بیان برای زنان که است روشن ادبی فمینیست پژوهشگران و محققان

 زنان اند، داشته معاصر ادب تاریخ  طول در مردان که هایی برتری همه بـا کـرد ادعا توان می که کردند پیشرفت ادبی نوع نای آفرینش

 (411: 4921حسینی، ). اند انسته د خود  از  تر موفق  رمان ادبی فرم نگارش در را

شناسی آشناست و از وی با روان. اول را در رمان روانی پور مشاهده کرد توان این نکتۀبا نگاهی به پیرنگ قوی داستان، به خوبی می 

ذکر این نکته الزم است که . پردازی و تقویت فرم روانی و  ادبی رمان خود بهره جسته استبه خوبی در داستانخود  نکات فراگرفته

 کرد، اما در رمان حاضرهای محوری بود و روند داستان را هدایت میزن رمان، جزو شخصیت( رودد اروندسرو) اگرچه در رمان پیش

در نتیجه، هنگامی که نویسنده و شخصیت اصلی داستان، . و محوری داستان استشخصیت اصلی ( افسانه) شخصیت زن( دل فوالد)

ها و نیز کاری ها، تبعیضریزه، ها، تجربیاتدیاها، شروایتی که به ذکر غم. زن است، باز هم با روایتی زنانه رو به رو خواهیم بود

 . پردازدهای یك زن از زبان یك زن میموفقیت

-ایـن و اسـت مردان به نسبت داستان  در زن  های شـخصیت پررنگ حضور فمینیستی رمان های ویژگی ه ازبه خاطر داشته باشیم ک

 نویسد می که کس هر برای». ندارد مردانه / زنانه ، رمان که بود معتقد وولف ویرجینیا. است زن  هم  داستان اول شخصیت معموالً که

 یا مردانه _زنانه باید  است،  مخرب  مطلق و خـالص صـورت به بودن مرد یـا ـودنب زن. است مخرب خود  جنسیت  درباره  کردن فکر

 از اتاقی وولف،) .«بگیرد صورت مرد و زن بین تعادل نوعی  ذهن  در  باید برسد، ثمر به خالقه عمل کهآن از پیش. بود زنانه _مردانه

د تا شخصیت نویسنده تالش دار. استان، با تعمد بوده استانتخاب نام افسانه سربلند برای شخصیت اصلی زن د( 412، خود آن

 . کندزنی که در برابر سنت ها قد علم می. خود را سربلند و برتر معرفی کند محوری و پیش برندة
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 که وپست همان در آمد می. بود مادر. بگویی توانی می که را این کردم، گناه کردم، اشتباه بگو کلمه، یك بگو، چیزی بزن، حرف آخر»

 کجا نبود؟ یا بود چیزی بزند؟ حرف توانست نمی گفت؟ چرا چرا نمی او و کرد می التماس و. بود پدر تاریخی های کتاب از پر دیگر

 (211ص :  4913پور، روانی) .«. . دور اما مست، و خسته مردان دست بود؛ دست از پر جهان و نارنجی، لباس با شب آن بود؟ رفته

 با مواجهه در سرسختی. کند می تالش هایش خواسته به یابی دست منظور به آمده، پیش مصائب رغم لیع که است زنی افسانه

 افسانه، رفتارهای سایر و خانه؛ یافتن در تالش ها، بیمارستان در حضور کردن، زندگی تنهایی به تهران، به آمدن پدرش، های کتك

این در حالی است . است پایبند خود زندگی تصمیمات به که شخصیتی. ردگذا می نمایش به را فعال و پویا شخصیتی زندگی وضعیت

بلکه در نهایت و برای . سنتی قد علم کنند های جامعۀهای مرد و نیز خواستهتوانند در برابر خواستهکه سایر زنان رمان، هرگز نمی

ای نسرین، دوست و هم دوره. ها نماندن استتسلیمی که تنها به خاطر حفظ خانواده و تن. شونداستحکام زندگی خود تسلیم می

افسانه است، وی در زمان جنگ و انقالب هم پای با مردان در مبارزات حضور داشته اما هرگز طعم شیرین برابری و استقالل فکر و 

 . ذهن خود را به دست نیاورده است

 . بهتر خیلی بهترم، ـ. .  »

 رود،می ور کیفش بند با قراربی که دید کند، گریه زار زار و بگوید کلمه یك او که دبو مانده و گفت می دروغ نسرین: گفتمی دروغ

 . شودمی فشرده هم به هایش لب. دهدمی قورت مرتب را دهانش

 بیاورم؟ چایی ـ 

 . نیست الزم. . .  ال. . .  نه ـ

 :گرفت رویش روبه را کلینکس ی جعبه زد، تشآ سیگاری. شد بلند. بود شده دیر اما نزند، گریه زیر نسرین تا دزدید را نگاهش

 . . .  نشو بچه ـ

 . زد می زنگ کسی دو ساعت سر اینکه اینکه، دونی می منتظرم، هنوز. تونم نمی اصال! تونم نمی ـ 

 . . .  اخ. . .  راه به چشم بعد و پیچیدمی شپزخانهآ توی بوش و پختممی غذا اینکه

 . . .  تو مثل. کنم پر زندگیمو کار با. . .  ب ،تونممی کردممی خیال. . .  خ ـ

 نبود؟ بود، سنتی زن طرفدار خسرو 

 پیدام باید تیمارستان توی یا خیابون کنار یا بدم ادامه اگه باشم، پیشاهنگ ندارم حوصله دادم، استعفا. امبریده حاال نبود، یا بود ـ

 ؟!متقابل  احترام و آزادی است، کلمه یك ما برای چیزها جور این و آزادی و ها سنت با درافتادن نیست، آسون درافتادن کنی،

 (12همان، ص ) .«. . . ساله هزار دو رسم. . .  مراد یا مریدی یا باشه، دوست تونه نمی کس هیچ با کس هیچ اینجا! زرشك

 . گرفتم روشنفکر زن کردم غلط: کشدمی داد سرم و خواهدمی سنتی زن دانی؟می»

 . بود کرده سنتی را او چرتکه با پیرزن آن و بیرون بود آمده بود، شنفکررو نسرین و

 !نکنم پیدایش وقت هیچ دیگه ترسممی ترسم،می ـ

 :گفت اما بگوید چیزی خواست نمی و زد اما بزند خواست نمی. زد پوزخندی

 چرا؟ پس ـ

 (423: همان) .«!دارم ستدو هم را خودش. . .  را خودش آخر. . .  من. است اینطور دانستممی چه ـ

تالش داشته است تا این نکته را به خواننده منتقل کند که شخصیت داستان او شخصیتی است که در برابر  "سربلند"نویسنده با نام 

م های زن، از نگاه و تجربیات افسانه سربلند، افرادی هستند که همواره مورد ظلسایر شخصیت. رویدادهای جامعه سربلند خواهد بود

زنان رمان، مجبور به پذیرش ظلم مردان هستند و در ، در واقع. گزینندمردان واقع می شوند و راهی جز انعطاف و سازگاری را برنمی

 . غیر این صورت، باید با زندگی خانوادگی وداع کنند و در تنهایی روزگار خویش را بگذرانند

 حق داری: گفت نسرین»

 چی؟ ـ

 (11همان، ص ) .«گرفت نمی سامان و سر ماه شش تا اینجا بودم من اگر ذاری، نمی تمام نیمه را کاری هیچ ـ
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 کسانی مخصوص اطاعت و کرد؛ می اطاعت. بود مجری فقط او و شد می دیکته برایش که هایی عادت بندة. بود بنده که بود ها سال»

  (21:همان) .«ترسند می شدن گم از که است

 از که بود، زنی مثل. کنند بیرونش ترسیدمی. بود زیادی سفره، سر انگار. بگیرد لقمه ترسید می انگار. بود کند جوان، دست حرکت»

 غذا، بلرزد، دستش وابرود، او و کنند؛ نگاهش چپ چپ لقمه هر با بعد و بنشیند پدر سفرة سر بیاید و باشد؛ شده رانده خودش خانۀ

 بروی؛ باید. ای مانده زیادی زیادی، و ای غریبه چون بشمارد؛ را تو های لقمه که هست کسی جا همه همیشه. . . .  و بریزد سفره روی

 توی حتی. کند تهیه کجا هیچ نارنجی، هیچ خواست نمی دیگر او و افتاد، مادر قلیان نی و خشکیدند همه ها نارنج وقتی بود، رفته و

 (493:همان) .«قصه

ترس . شودافکار و احساسات زنان به خوبی در این رمان به تصویر کشیده می ،توان گفت تجربیاتبا توجه به شواهد ارائه شده  می

خود در تصویرسازی  العادهپور با زیرکی و توانایی خارقخود از نکاتی است که منیرو روانی انی از ورود یك زن دیگر به خانۀزنان ایر

 های زنانهخانواده از نکاتی است که در رمانوجه به خانه و پیش از این نیز اشاره شد که ت. احساسات زنان، به اشتراک گذاشته است

 نویسندگان آثار  واژه مدترینپربسآ  اهژو  این. است «خانه» زنان هایواژه مدترینپربـسآ از. خوردبا روایت زنان، بسیار به چشم می

 . ای مهاجر استندهسپور نیز نویمنیرو روانی. هست هم مهاجر

 محترم و مقدس خانه حریم. ورزند می عشق همسرانشان  به و پرورانند می را فرزندانشان خانه در زنان. است آرامش و امن محل خانه

 تنها نه. شود می تکرار فراوان خانه واژه هم رمان این در. دارد مـهمی نـقش زنان های رمان  در  کودکی  خانه خاطرات و خانه. است

 آن در که ای خانه خاطرات  آوردن  یاد  به از همواره مهاجران و هست هر مهاجرت رمان کهنای خاطر به بلکه  است   زنانه رمان چون

 حاال و اند داده دست از که ای خانه. گردند می خود خانه دنبال  به همواره مهاجران. اند برده لذت اند شـده بزرگ یـا و شـده متولد

 هستند آن  دوباره بازیافت درصدد

-ها را روایت کنند اما ریزهآن ه و تجربیات زنانۀنیز به خوبی بتوانند به روح و ذهن زنان رمان خود نفوذ کرد شاید نویسندگان مرد

پور، زن رمانش منیرو روانی. خوردهای مردان به چشم میشود، کمتر در رمانهای نویسندگان زن مشاهده میهایی که در رمانکاری

پریشانی و ترس جامعه از زن در رمان روانی پور، تأمل . خواهدچه را که مییابد آنو کمتر می گرددفرستند، میرا به دنبال خانه می

 . های زنانه استهای رمانها از ویژگیکاریمشکالت، و نیز ریزه حرف زدن دربارة. کندوسیعی را طلب می

 اسیر تو جان، نسرین دانی می کنه، می تسلیم به ادارو هم را ها پیرزن که کاری! دی نمی اهمیت کارت به تو! حرفه اینا. . .  خوب»

-می اما. . .  آزادی آزادی، دادی،می شعار باشی، کسی خواستیمی همه مثل بودی دانشجو وقتی. . .  روزمره زندگی اسیر ای، شده

های ناجور  هر زمانی با سنتدر . . .  نیست صوت ضبط که آدم. کرد ضبط فقط را دیگری چیز هر و آزادی به اعتقاد شود،نمی دانی

  (493:همان) .«کنه من فقط یك زنم کار هیچی رو حل نمی. . .  ای نبودهدرافتادن کار ساده

 (32:همان) .«روز و شب. . .  کوبنمی میخ ام کله توی اینجا ترکه،می داره مخم بیوه،. . .  بیوه. تمام شدم، تمام. تونمنمی من» 

  ریختناشك و خوردنغصه آنان زنان هستند، افعال نویسندة که معموالً، های زنانهیز اشاره شد، در رمانطور که پیش از این نهمان

ها و نیز بریده بریده سخن گفت، غصه و ناراحتی زنان رمانش  را شناسی رنگپور با استفاده از روانمنیرو روانی. شوند می تکرار فراوان

های پور با دیدگاههای منیرو روانیرمان. یاس و افسردگی زنان اشاره داشته است، ود به غمنمایش داده و در جای جای داستان خ

بسیار از رنگ زرد که حاکی از  استفاده)ها  رنگ از استفاده با پور روانی. گرا، بسیار بسیار منطبق استهای زنفمینیستی و رمان

 فضایی و منتقل خواننده به خاطری زنان را پریشان و عواطف در طول رمان، ها آن تکرار و و نیز جمالت آشفتۀ افسانه( نارضایتی است

 خاطری پریشان و اطمینان عدم مزاحمت، بر دار، مکث و بریده بریده شکسته، ریتم از استفاده». کند می تداعی را تاریك و انگیزوهم

 (492، ص 4923، مشرف،) .«دارد داللت

 و کردند؛ درست هم با را سرشان تور زدند، دور اطاق توی. آمدند داخل زنان چرخ عروسی، ایه لباس با که پیردختر دو و در صدای»

 به دو هر. پیچید می اطاق در پوسیدگی و نا بوی. بود خورده را پودشان و تار بید،. زد می زردی به ها، لباس رنگ. خندیدند هم با

 مادرمون، خاطر به ما :هم با دو هر و. . . . تونیم نمی هم ما. . . کنه عروسی نهتونمی. . .  شد شروع بازم. . .  بازم :کردند نگاه دیوار

 هوا توی و زدند می کپك کاغذها تمام شدند، می زرد هایش قصه. دور بود دور تایپ ماشین. . .  تونه نمی اصال تونه، نمی اون ولی

 (421ص  4913پور، منیرو روانی) .«کند عوض را اش خانه باید. . .  خانه. چرخیدند می



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

112 
 

 تجربه  به  یـا و بـاشد نسپرده جان گوش ناخودآگاهش عاشقانه اشارات به زن نویسنده آن  در  که داریم سراغ فـمینیستی رمان کمتر

سانه، اف زندگی در  توان می  را ها لحظه این نـظیر (3/2/29 ایـسنا،  با  مصاحبه  در اسحاقیان). باشد  نـیافته  دست شهودی و عارفانه

 کـند  رفـتار  خـودآگاه فرمان به کهآن از  بیش زن، یـعنی دارد، خود  خاص پنداری فمینیستی ادبیات. محوری رمان یافتشخصیت

. دارد را  خویش  خاص  رفتار الجرم. اندیشد می خود قلب با  کند،  رجوع مـغز بـه کهآن از بیش و دارد می گـوش نـاخودآگاه اشارات به

 (همان)

  بـه  زنـان هـمه از بیش مـعاصر شـعر در که فرخزاد فروغ اشعار در. برخوردارند بـاالیی ارزش  از  عـشق و خاطره رؤیا،  زنان  ادبیات رد

 رمان در خاطره و رؤیـا عـشق، واژه سه (411: 4922،  حسینی،  مریم). شود می  یافت فراوانی  به  واژگان این یـافته دست زنانه زبان

در جای جای رمان، . این موضوع در رمان مورد بحث پژوهش نیز به خوبی نمود یافته است. دارد  را  مدبـسآ باالترین هم حاضر

 . یابنداند، حضور میحیات و تخیالت افسانه نشأت گرفتههایی نمادین و غیر واقعی که از روشخصیت

 کاغذهایش. کردمی ورم شالقهای  ضربه زیر پوستش. سوخت می تنش تمام کاتب دختر و بودند گرفته شالق زیر را همه مهاجمان»

 (433: 4913روانی پور،) .«شدمی خم شالقهای  ضربه زیر کاتب دختر و نبود دیگر سوارکار، و بودند یافته مهاجمان را

 و بود، خشکیدههای  میخك از پر دشتی در او و دویدند؛می دنبالش به زرد، زدة کپكهای  لباس با دختران پیر و بود، کابوس شب و»

 (433:پیشین) .«چرخید می و چرخیدمی او دور رسید،می آنها به سرانجام و شد می نزدیك. . .  آمدمی دور از گردبادی

 و کردند؛ درست هم با را سرشان تور زدند، دور اطاق توی. آمدند داخل زنان چرخ عروسی، های لباس با که پیردختر دو و در صدای»

: پیشین) .«.. .  پیچید می اطاق در پوسیدگی و نا بوی. بود خورده را پودشان و تار بید،. زد می زردی به ها، لباس رنگ. ندیدندخ هم با

421) 

پور از منیرو روانی. هستند  داستان زن قهرمان روانی و روحی حاالت بیان درصدد رمان در فراوانی  واقعی و نیز نمادین تصویرهای

حتی نمادهایی که مورد استفاده قرار داده نیز . دادن ظلم مردان به زنان رمان استهدف وی نمایش. بهره برده است نمادها به خوبی

  خطی سیر، داستان. بردمی های نمادین، به سرشخصیت با رمـان، زنی است که  اول شخصیت. به این مقوله اشاره داشته است

  چیز هر و  کس هر از بـیش افسانه  شخصیت  به رمان ایـن در. کند می دنبال است پخته زنی که حال از گذشته تا را او  زندگی

 ستیزانقالبی، و هنجار، کرده تحصیل زن تیپیك نمونه عنوان به او روحی خاص  حاالت  محور حول رمان که چرا است  شده  پرداخته

 . گیرد می شکل

 . نگذار بکشدش، نذار. میره می خدا به. . .  میره می»

 :گفتمی او و بود کرده ورم بود، نشسته مادر پشت بر پدرهای  شالق جای و

  تونم می کن، باور تونم می ـ

 :پیچید می خود به هایش زخم درد از کردمی گریه مادر

 . زن. . .  تو هستی زنی ـ

 (411:همان) .«. . کن نگاه تونم، می اما ـ

 صدای خواهد نمی که کسی و لگد؛ و مشت صدای از پر و بافنده باردار دختران وها  نپیرز خندة. است خنده از پر همیشه انگار پائیز»

 صدایشها  همسایه که مبادا بزند، فریاد تواندنمی که کسی. شود له لگد و مشت زیر که هست کسی همیشه. شود شنیده هایش ناله

 (443:همان) .«. . بشنوند را

 و یدآمی کی مهاجرانی بداند خواستمی گرفت،می سؤال زیر را او کرده، کج گردن و هنشست اینجا حاال که همین مهاجرانی، خانم»

 برای را تو مردهاشون و مردهاشون از ترسند،میها  زن گفت،می راست نسرین. . .  بود راحت خیالش حاال و کیست؟ او و رودمی کی

 (493:همان) .«. . ساعت یك برای فقط. دارندمی دوست ساعت یك

 (419همان، ص ) .«شه می فلج که همین. . .  دهمی طالقش زود خیلی رپد»

دارند، هایی که مردان بر زنان روا میهای گذشته و شکنجهدوران   خاطره داستان، سراسر دهند که درشده نشان میشواهد ارائه 

 . گسترده شده است

 بلقیس سلیمانی: بازی آخر بانو
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بازی  »،بازی آخر بانو» های کتاب. ایرانی است اصرو پژوهشگر معمنتقد ادبی  و نویس داستان، کرمان در 4912زاده ، بلقیس سلیمانی

جایزه ادبی برنده  بازی آخر بانود و رمان ان تجدید چاپ شده از آثار اوست که همگی بیش از پنج بار .«بازیالهخ، دعروس و داما

تحصیل  فلسفه کارشناسی ارشداو در رشته . است شده 4923ال س در اصفهان ادبی جایزهو بهترین رمان بخش ویژه  مهرگان

ترجمه  های وی به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی و عربی است و برخی از داستان  بیش از هشتاد مقاله در مطبوعات نوشته. است کرده

جایزه منتقدان و و  یهای رادیوی المللی برنامه است، از جمله جشنواره بین  های ادبی را نیز بر عهده داشته او داوری جایزه. تاس شده

هستند که  قدرتو  روایتو  عشقهای  گانه در زمینه دو کتاب از یك سه .«بازیخاله و بازی آخر بانو های رمان نویسندگان مطبوعاتی

سلیمانی . ایران قرار دارد و نقش اصلی و محوری آنها با زنان است 4961دهه اجتماعی  _داستان آنها در زمان رویدادهای سیاسی 

ت آزاد، انسان در های مختلف و خطیر مانند انسان در موقعیت انتخاب، انسان در موقعی ها انسان را در موقعیت در این مجموعه رمان

 . کند العمل او را بررسی می موقعیت مرگ، یا در موقعیت قتل قرار داده و عکس

اجتماعی محسوب  انتقاد هایرمان های زنانه، از نوعبه مانند بسیاری از رمان. 4921. رمان بازی آخر بانو در سال  به چاپ رسید

دید بلقیس سلیمانی نیز در این رمان به مانند بسیاری از  زاویۀ. یر استذهن نیز در آن بسیار چشمگ سیال جریان البته. شودمی

 . شخص و راوی قهرمان است اول زنانی که هدف آنان بیان مشکالت خاص و تجربیات زنان از زبان زنان هستند نیز 

 خالصه داستان 

 عموی پسر حیدر؛ مانند مردی حضور تواند نمی آن در گل که دنیایی. دارد اطرافیانش با متفاوت کامالً دنیایی روستایی، بانوی گل

 خود به را او دنیای تمام فلسفی، و ادبی های کتاب. است مطالعه شیفتۀ و تشنه بانو،. بپذیرد همسری جایگاه در را کشش چاقو و الت

 به عالقه بانو رفته تهرف. کند می دورتر و دور اطرافش دنیای از را روستایی سادة دخترک مطالعات، همین و اند داده اختصاص

 که حیدر بعد، مدتی. دارد پی در را حیدر ازجمله اطرافیان تحقیر امر، همین و دهد می بروز شدن معلم آرزوی گفتن با را تحصیلش

 . شود می حذف بانو زندگی از و اسیر رفته است، جبهه به سربازی خدمت برای

 انقالب اوایل همان از که او. گذراند می روزگار و کرده اجاره اتاقی بانو گل دریما خانه در روستا، مدرسۀ مدیر سعید، زمان، همین در

 به شروع کرد، می دین احساس بیچاره و فقیر مردم به نسبت سرهنگ، پدری منزل در مرفه زندگی دغدغۀ بی گذراندن دلیل به

 ازدواج نهایت در و معلم عنوان به برق و آب بی یروستای در حضور کهنه، لباس پوشیدن فقیر، مردم به کمك. کرد ایثار و خودسازی

 گمشده نیمه رفته رفته سعید،. بود سعید های ایثار و خودسازی جزو نساء نام به ایلش از شده رانده و سرپناه بی میانسال، زنی با

 و حسابگر زنی سعید، مادر یکباره حضور اما یابد؛ می حمایت نیازمند و مطالعه تشنۀ زیبا، ساده، بانوی گل وجود در را زندگیش

 بین از را راهش در فرزند نساء،. زند می رقم ای را تازه حوادث ندارد، خوشی دل میانسال نسای با پسرش ازدواج از که اندیشعاقبت

 . گردد می باز ایلش به سعید مادر حسابگری با و برده

 به و بانو به ازدواج قول با سعید. کند می رشد هم کنار در روز به روز مطالعه، به آنها هردوی شیفتگی کنار در سعید و بانو عالقۀ

 خانوادة که دانند می خوبی به مادرش و بانو که حالیست در این و گردد می باز تهران به خواستگاری برای اش خانواده آوردن منظور

 مردی سعید؛ از خبری گونه هیچ ودنب از زیاد مدتی گذشت از پس. بود نخواهند روستایی عروسی پذیرش به حاضر هرگز سعید

 سنتی ازدواج در رهامی ابراهیم. زند می رقم بانو برای دیگر برگی تقدیر، بازی و شده وارد بانو گل روستای به مدار سیاست و پرنفوذ

 با مواجهه از پس او. بود نشده فرزندی صاحب ها سال گذشت از بعد و نچشیده را عشق طعم هیچگاه مرضیه، عمویش، دختر با خود

 . شود می بانو سرشار هوش و زبان نیش شیفتۀ علمی، کالمی هم یك طی باهوش، و و جوان بانوی

 به از پس و کند ازدواج او با و انتخاب دهات از دختری که خواهد می او از (مرضیه برادر)رهامی صادق حاج دیدار، این از قبل مدتی

 برای شدن دار بچه به عالقه شود، می رو به رو بانو گل با رهامی که زمانی. شود جدا او از زن، حساب و حق دادن با فرزندش آمدن دنیا

 آن گل، با بودن به آن، وجود با تواند می رهامی که ای بهانه تنها اما. شود می نیاز این جایگزین عشق، واقعی طعم و بازد می رنگ او

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0
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 هم عقد به آنها بانو، گل مادر با رهامی مالی معاملۀ در سرانجام. است فرزند داشتن بیندیشد، مرضیه و پرنفوذ صادق سایۀ در هم

 ،(آنها فرزند) حنیف آمدن دنیا به از پس اما. شود می بانو گل عالقمند و تشنه قبل از بیش روز به روز رهامی. کنند می ازدواج و درآمده

 ابراهیم صادق، حاج فشار طی کوتاه، مدتی در. کند می ندانز روانه و دستگیر را او داده، جلوه انقالب ضد را بانو گل صادق،حاج

 پذیرش عدم باعث بانو گل آیندة از دلسوزی دلیل به خود که رهامی ابراهیم شرایطی چنین در. دهد می طالق را بانو گل غیاباً رهامی

 جلب دانشگاه در او قبول به را ینشگز هیئت نظر و استفاده اش باقیمانده نفوذ از بود، شده دانشجویان گزینش هیئت سوی از او

 . کند می

 منفی احساسی با و یابد نمی حنیف، فرزندش، و او از اثری جستجوهایش در بانو و کرده مکان نقل رهامی شود، می آزاد بانو که زمانی

 های کالس در سفه،فل استاد محمدجانی، بانو گل دکتر بعد ها سال. دهد ادامه می دانشگاه در تحصیل به رهامی رفتارهای از

 از اطالعاتی طریق این از بانو. است صادق حاج فرزند همان که شود می رو روبه رهامی صالح نام به دانشجویی با اش نویسی داستان

 برخالف بانو اما دهد؛ می ازدواج پیشنهاد بانو گل به صادق حاج بانو، و صالح صمیمانه رابطۀ طی. آورد می دست به فرزندش، حنیف،

. گیرد می پس باز را ازدواجش درخواست نیز صادق حاج. کند می زندگی گذشته در هنوز است آمده پیش روزگار با که صادقی جحا

 بستری آسایشگاهی در هوشیاری بدون و نامعلوم دالیلی به که را سعید او، یعنی دیرینۀ آشنای بانو نیز دانشجویان میان، این در

 . روند می او یدارد به هفته هر کرده و پیدا است،

 نقد روایت زنانه رمان

 دنبال به ناخودآگاه طور به نگارش در آنها. هـستند خـود  خاص  ذهنیت و عـواطف روحـیات، دارای  بـیولوژیکی  نـظر از زنان

 متفاوت خاص  ایه شیوه  از آن بیان برای و  نگرند می مـوضوع بـه خـود زنانه نگرش و بینش به توجه با و روند می خاص موضوعات

 شگردهایی آنها. است متفاوت زنان رمان در داستان عناصر کاربرد شیوه. برند مـی سـود مـردان نویسی داسـتان های شـیوه بـا

 . نویسنده برجسته است رمان بازی آخر بانو روایت زنانهدر سراسر ( 31 :4921حسینی،). دارند خود به مخصوص

 زنان زندگی از ابعادی و رفته روستاییان زندگی سراغ به انقالب، روزهای فضای از استفاده با بازی لهخا رمان و رمان این در سلیمانی

 . کشد می قلم به را ها شخصیت تمام اضطراب و ذهنی گسیختگی رمان، دو هر در نویسنده. دهد می نشان را روستایی

 به را خواننده بانو، گل نام انتخاب. داشت نخواهند آرامش و امن گیزند از سهمی کند که می برجسته را زنانی بانو،  آخر بازی  رمان 

 و گرفته قرار حاشیه در بانو، به رهامی عالقۀ. کند می کمك او غیرمستقیم پردازی شخصیت به و هدایت روستایی دختری از تصویری

 و بانو ذهن به نفوذ با تا دارد تالش ویسندهن. است رهامی آرزوی برآوردن منظور به بانو شدن برگزیده رمان، این در برجسته نقطۀ

 حضور و تحصیل به را زنان که انقالبی. بپردازد زنانی چنین روحی وضعیت و ذهنی های کشمکش از ای گوشه به او گفتگوهای طرح

 اجتماعی های تهخواس و جایگاه جوان بانوی تا است سازی سبب دهد، می قرار مردان ردیف هم را او و خواند می فرا نبرد عرصۀ در

 طرح برای مناسبی بسیار فرصت او گفتگوهای. کند طلب را جامعه های دگرگونی با متناسب و متفاوت انتظاراتی و نپذیرد را گذشته

 . است اجتماعی درشت و ریز انتقادات

 به مفت چون بودم، زیبا نچو داشتم، ادعا چون بودم، فقیر چون نشدید، دار بچه اولتان همسر از چون کردید انتخاب را من شما»

 کسی،بی به لعنت تو، به لعنت: زنم می فریاد. . . .  کردند می نگاه بهتان دیگری طور مردم و کردید می ایثار چون آوردید، می چنگم

 لعنت لو،کوچو سیاه ماهی به لعنت جنگ، به لعنت حیدر، به لعنت کتاب، به لعنت انقالب، این به لعنت تو، به لعنت نداری، به لعنت

 (429ـ 421 ص :4923بلقیس سلیمانی). «شریعتی به

 نزدیك خورده بازی زنان وضعیت با آشنایی و نویسنده اهداف به را خواننده پیش از بیش حیوان، به بانو زیرکانۀ لحن و تشبیه

 اقتدار، با که ای جامعه. هستند سنتی جامعۀ بر حاکم جبر تابع هم باز باشند هم آگاه و کرده تحصیل بانو مانند اگر که زنانی. کند می

در ادامه شواهدی از داستان ارائه خواهد . شود ای کوتاه از لحن بانو، اشاره می در ادامه به گوشه. کند می طلب آنان از را محوله وظایف

نهایت مهارت به اعماق روح بلقیس سلیمانی  در . خود را به اوج رسانده است زن به حیوان ماده، روایت زنانه نویسنده با تشبیه. شد

رمان را بسیار  روایت زنانه( راوی ـ قهرمان)روایت اول شخص  استفاده از شیوه. گویدذ کرده و از زبان او چنین سخن مییك زن نفو

. شودیاز کودکی تا میان سالی روایت م تمامی تجربیات او. شوده دید زن قهرمان داستان روایت میرمان از زاوی. برجسته کرده است

 . کندهنرمندانه به مخاطب خود منتقل میتجربیاتی است که بلقیس سلیمانی بسیار . . .  بودن، مادر شدن وتجربه زن
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 و داشت برمی را مادیانش نوروز مشهدی خواست، می اسب کره یك کسی وقت هر. هستم نوروز مشهدی مادیان کنم می احساس»

 خواست، می قاطرها  ایلیاتی از یکی وقت هر و شود کاشته مادیانش شکم در ای کره خان، محمد کهر اسب تخمۀ از تا جوارون بردمی

 .«بزاید باربری قاطر مادیانش پاالنچی، رضا مشهدی االغ ترکۀ و تخم از از تا بنگون برد می و داشت برمی را مادیانش نوروز مشهدی

 (439:همان)

 گرفته بهره آنان گزینی جفت و حیوانات دنیای از سنتی، جامعۀ در زنان زندگی و یتوضع ارائۀ برای نویسنده که نکته این به توجه با

 استعداد دارای که برخوردارند ماندگاری و قدرت از سرشار وضعیتی از زمانی خانوادگی، زندگی مناسبات در زنان گفت توان می است،

 در قوی زنی. شویم می مواجه رهامی اول همسر مقابل در بانو گل هجایگا و تصویر با آخر بانو بازی رمان در. باشند مثلتولید توان و

 ابهام از ای هاله در را رهامی اول همسر و ندارد روشنی تأکید بانو، قدرت و توانایی این بر نویسنده اگرچه. ناتوان و ضعیف زنی برابر

 مبتنی بانو گل با رهامی ازدواج اساس. است عمیقی انیمع دارندة دربر خود داستان، اول در زن حضور عدم واقع در اما دهد، می ارائه

 . باشد داشته تولیدمثل توانایی که است زنی نگاه، این در مفید و مولد زن بنابراین. است مثل تولید در همسر اول توانایی عدم بر

 گونه این ردیف بانو، هم ایرانی زنان وضعیت و سرنوشت مورد در را نویسنده و نیز زن راوی کننده داستان دیدگاه توان می بنابراین

 به بنا هریك که مردانی بازیگردان، مردانی دست در است بازیگری» واقع در پویا بسیار شخصیتی داشتن وجود با بانو که کرد بیان

 نمونه، عنوان به (روی جلد :4921بلقیس سلیمانی،: ک. برای اطالع بیشتر؛ ر) .«اند بخشیده نام و نقش را حضورش خود هوای

 و خواست سایۀ در همه و همه عالی مدارج کردن طی و تحصیل ادامۀ حتی و طالق او، شدن زندانی گل، ازدواج در آمده پیش حوادث

 . کند می نزدیك اهدافش به یا و دور اهدافش از را بانو که است رهامی سایۀ حضور بنابراین،. گیرد می صورت دیگر شخصیتی ارادة

ها و او زندگی خود را تجربیاتش، غم. آن اشاره داشت این است که تمامی رمان روایت زن قهرمان داستان است ای که باید بهنکته

بارز این جاست  نکته. شودمردان نیز به خوبی نمایش داده مینگاه او به . کندات و لحنی زنانه روایت میزبان، روحی هایش را با شادی

داستان از زبان زنان است و مردان . برای حضور و بسط و گسترش شخصیت خود را نداده استکه نویسنده به مردان اختیار چندانی 

 . شوندی ستم دیده چندان زیبا تصویر نمیاز دیدگاه زنان

 افکار سعید مورد در بانو احساس

 و مهربانی از من اشهب یادت ضمن در. نیستم خوشحال اصالً اومده وجود به که هم وضعیتی از ولی نیستم، و نبودم منتظرش من»

:  همان) .«بیزارم پردازه، می فقیر دخترهای و بیوههای  زن با ازدواج با رو اش ارتشی پدر گناهان تاوان که شهری پولدار بچه یه عشق

31) 

قابل تی و افکاری غیر دهد باز هم با شخصیتی سنحضور و بیان افکار می نیز که نویسنده به مردان اجازه های کوتاهیدر فرصت

راحت و سرشار از رفاهش بوده است، دوست  ش از ازدواج با نسا جبران گذشتۀسعید که هدف، برای نمونه. شویمرو میپذیرش روبه

ای است این نکته. داندسعید ازدواجش را لطف و کار خیر در حق نسا می. دارد که نسا بداند که او در حقش چقدر لطف کرده است

این ازدواج ها معموال نه تنها . ازدواج با زن هایی بدبخت به نیت کار خیر. وسعت بیشتری به چشم می خوردکه در خاله بازی هم با 

در خاله بازی این نوع ازدواج به خودکشی و در . رساند بلکه مشکالت غیر قابل جبرانی به همراه خواهند داشتبه زن کمك نمی

 . انجامدنهایت مرگ زن می

 نساء با ازدواج مورد در دسعی ای از افکار نمونه

 (36: همان) .«. . .  کنم می و ام کرده ایثار چقدر من که بداند او که بودم امیدوار الاقل ام، کالفه»
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 بازیخاله

 
 ش اول :دید زاویۀ. شناختی استروان اجتماعی، انتقاد رمان باز هم از نوع رمان های نوع. است 4921 اول خاله بازی در  چاپ

 بازیتان خالهخالصه داس

 مشکالت دلیل به که تلخ حقیقت این به نوجوانی روزهای آغاز از که است روستایی و جذاب دخترکی تهران، دانشگاه دانشجو ناهید،

 به جسمی، مشکل همین دلیل به جوانی اوج در و بعدها ناهید،. شود می واقف بود، نخواهد فرزند داشتن به قادر گاه هیچ جسمانی

 منفی پاسخ دارد، فرزند داشتن به وافری عالقۀ که روستا معروف دامپزشك جمله از خود خواستگاران تمامی واجازد درخواست

 و پروا بی کوهنورد، دخترک این به او، با صحبتی هم و آشنایی از مدتی گذشت از پس ناهید، ای همدوره و همکالس مسعود،. دهد می

 کار به مشغول زنان، پزشك یاسایی، دکتر مطب در منشی عنوان به که ناهید. کند می ازدواج تقاضای او از و شده مند عالقه زیبا

 یاسایی دکتر به را مسعود برای اش جسمانی مشکل کردن مطرح اش، زندگی تلخ واقعیت از فرار و کشمکش مدتی از پس است،

 های ازدواج و انقالب نسل های ایدئولوژی و شرایط از متأثر بسیار که درحالی ناهید، مشکل از اطالع از پس مسعود. کند می واگذار

 درخواست مصرانه دیگران، با خود تفاوت اثبات ذهنیت با و آمده کنار مشکلی چنین با راحتی به است، شصت دهه روشنفکرانۀ

 . کنند می ازدواج هم با هاآن ناهید، مثبت پاسخ با درنهایت،. کند می تکرار را ازدواجش

 طریق از که مسعود. شوند ، تبدیل می(با شرایط مادی مناسب) نگارانی موفق ها به روزنامهل، هر دوی آنسا چند گذشت از پس

 تولد روستای از کودکی فرزندخواندگی برای را خود تالش ناهید، کمك است، به آورده خاطر به را اش سنتی های ریشه خانواده،

 پاسخ از هنوز که روستا دامپزشك سوی از مسعود میان، این در. رسد نمی واهخ دل نتیجۀ به دو این های تالش. کند می آغاز ناهید

 رضایت با مسعود بعد مدتی. شود می رو روبه فرزند داشتن برای نامناسبی پیشنهادهای با است دلخور خواستگاریش به ناهید منفی

 بسیار زنی که سیما اما شوند؛ می فرزند دو صاحب هاآن. رود می سیما نام به فقیر دخترکی خواستگاری به ثواب، کسب نیت و با ناهید

 پناه و مسعود دوری شاهد و باعث رفته رفته است، مسعود اندیشۀ و شخصیت به نسبت متفاوت کامالً دنیایی و انتظارات با معمولی،

 او مسعود، که تلخ احساس این با ت،اس نپذیرفته را دور کامالً و آزار بی هرچند ناهید، وجود هرگز که سیما. شود می ناهید خانۀ به او

 و مواجه شده بدتری و بد روحی شرایط با روز به روز سیما. کند می سپری را خود روزهای کرده است، انتخاب فرزند داشتن برای را

 را اهیدن حادثه، این در بودن مقصر احساس سیما، تلخ مرگ از پس. بخشد خاتمه می اش زندگی تلخ کابوس به خودکشی با سرانجام
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 مسعود از که گیرد می تصمیم تهران از شدن دور با ناهید. کند می محروم سیما، سال و سنکم فرزندان برای مادری نقش ایفای از

 . گیرد پیش در تازه را راهی و شده جدا

 :رمان روایت زنانة

 جوان یس سلیمانی تالش داشته است تا دخترانبازی می توان چنین استنباط کرد که بلقه رمان بازی آخر بانو و نیز خالهبا توجه ب

ای ی در این داستان نیز نمود برجستهروایت زنانه سلیمان. سنتی جامعه را به تصویر بکشند هاینابرابری از مدرن هایروایت ایران،

 . کندرمان را منتقل می بازی، حس زنانۀانتخاب نام خالهدارد و حتی 

 سرانجام، کلمۀ این. . .  بگیری سرانجام باید بالخره. . .  نبودم جا این االن باشم، داشته شوهر ریاینجو خواستم می اگه ناهیدجون»

 (29: 4921سلیمانی، ) .«دونیم می انداختن پس توله و رفتن مرد یه سایۀ زیر را زندگی سرانجام ما چرا آره،درمی را آدم لج

 این با کند می فکر طفلك. بان مه و من بردیم، زور به را مسعود. کردم دعوت دهخانوا پیتزای یك به راها  بچه و مسعود عصر، امروز»

 چرا نشدی؟ متوجه چطور تو. معناست تمام به سنتی آقای یك مرد این. کندمی احترامیبی اشمرده بانوی مقدس ساحت به کارها

 جوانی، دوران مخصوص خواهیآزادی و طلبیعدالت شر و شور آن کردی فکر چرا سازد؟می و سوزدمی تو پای به مرد این فکرکردی

 (293: همان) .«!ابله. هستیم مادرانمان و پدران سرراست ادامۀ ما شود؟می اشواقعی شخصیت بروز از مانع

 و شخصیت انتخاب با زن نویسندگان. اند شده انتخاب زنان خود میان از اغلب زنان های رمان داستانی های اشاره شد که شخصیت

 محورمرد آغاز از جـهان  ادبـیات اینکه به توجه با. بپردازند مختلف های زمینه در زنان تجربیات بیان به تا اند کرده تالش  زن  رمانقه

 جستجوی و زن شخصی هویت بیان برای ها کوشش  آثار  این در. بیافرینند زن محوریت  با آثاری تا اند کرده تالش زنـان اسـت بوده

 از تـفسیری جـهت در نوعی به همه خـاطرات دفـترچه و روزانه های یادداشت انتشار اتوبیوگرافی، نوشتن. است تهگرف صورت خود

 و درونی گوهایوگفت الی البه در و اند گفته خود از بیشتر ها رمان در زنان. است پیرامون جهان و خانواده  با رابطه در خود هویت

 هـم زنـانگی و زن از تعریفی با همواره خود  شناخت. اند بوده  خود ناشناخته و گمشده هویت جویوجست در داستان حوادث بیرونی

 (31: 4921حسینی، ). دارد ها شخصیت روحی شناخت در مهمی نقش زنان های رمان در جنسیت. است بوده همراه

از به دنیا آوردن فرزند ناتوان است، قطعاً به عمد انتخاب این نام برای زنی که . ایزد بانوی باروری است، باید توجه داشت که ناهید

ه رمان سایه شود، نگاه زنانه بهمان طور که مالحظه می. کنددهد و او را ستاره صدا میمرد رمان، نام ناهید را تغییر می. بوده است

ی زنانه، به مردان سنتی رمان خود سلیمانی به این ترتیب با لحن. یابدهای انتخابی نویسنده نیز نمود میگسترده و حتی در نام

 . گیردزند و اعتقادات آنان را به سخره میریشخند می

-بازی دور شده و مردان نیز روایتصرف در خاله  دیگر از روایت زنانه. تا به مردان مجال حضور داده شود  شود می  تالش رمان این در

-نویسنده هر فصل را به روایت یکی از شخصیت. کنندعاطفی خود بیان می رد منطقی و یاهای خود را از هر اتفاق و حادثه با رویک

در میان . کندکند و گاهی همان حادثه را از زبان زنان بازگو میگاه از زبان مرد، یك حادثه را بازگو می. هایش اختصاص داده است

 . انه مشترک استهای زنای که در روایتنکته. رسیمدث، باز هم به آه و گریه و غم میاین حوا

 این در ایستاده من و مطلق خیر دیگری است، مطلق شر یکی. دیگر طرف از یکی افتاده، بام طرف این از یکی گوید، می راست»

. .  شرورانه یکی آن با کنم،می رفتار خیرخواهانه یکی این با. آن جانب به دیگر لحظۀ شوم،می کشیده ینا انبج به لحظه یك میانه،

 دو آنهای  زاری روی به را در. بودم کشیده خواب اتاق تا آشپزخانه از و بودم گرفته چنگم در را موهایش. بودم کرده رفتار هشروران. 

 (16: 4921:سلیمانی) .«بشین راحت خانم و تو تا کشممی را خودم: بود گفته شب آن فردای. . .  و بودم بسته گناهبی طفل

 و گفتار با تو. باشم داشته هم دیگری ازدواج که داشتم را امکان این کردم، ازدواج تو با که هدقیق همان از چون گرفتم، زن من»

 (241: همان) .«دانیمی شومنمی تو مانع داری، حقوقی و حق آزادی، گفتیمی من به مدام رفتارت،

 خواهی مرده زن یا داده طالق زن مرد یك دوم زن کردی می فکر اوایل گفتیمی. ایبوده وضعیت این منتظر همیشه گفتی می تو»

 تو آمادگی همین. ایبوده زندگی این آمادة سالگی نوزده از گفتیمی. بشود اتزندگی وارد دیگری زن تا بودی منتظر بعدها و شد

 «(244: همان). کشاند مجدد ازدواج سمت به مرا که بود

 درباره مردان که است زنان از نقشی شود می تصویر آنچه  بلکه  گیرد، نمی  قرار توجه مورد زنان تـجربه  مـوضوع  محور مرد درادبیات

 تصورات با و مـردان تـوسط نـباید  فمینیستی  نقد  مرکزیت که است معتقد شووالتر. باشند باید چگونه که اند کرده می فکر زنان
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. است  چنین ناچار به آمده وجود به زنان توسط که دبیاتیا باشد، محور باید که است زنان های تجربه ایـن بـلکه  شـود  ترسیم ایشان

 قدرت و احـساس و عـاطفه فکری، هم و همدمی  شامل که دارند زنانه خاص های تـجربه و بـیولوژریکی خـاص امتیازات  زنان

 متمایز مندشارز خصیصه را ها ویژگی این وولف ویرجینیا. دهد می  نشان  خواننده  به را زنانه تجربه معنی و مفهوم که است مشاهده

هایی که مردان داستانش دارند، این نکته را سلیمانی در روایت( 31: 4922طاهری، ) (4929  ،4332  شووالتر،). نامد مـی زنـانه دید

 . نمایش زن از دیدگاه مرد و نمایش مرد از دیدگاه زن. به خوبی نشان داده است

 ال همسرانشمسعود در قب های دیدگاه از ای نمونه

 گفت نبوده، قراردادهایشان جزء این گفت کند، بدبخت را دیگری زن خواهد نمی گفت نیامده، دنیا به شدن مادر برای او گفت»

 نداشته را مادریشان لیاقت اگر حتی باشد، عصبی و بیمار اگر حتی باشد، بدخلق اگر حتی کنند، زندگی واقعیشان مادر با بایدها  بچه

 دزد گفت است، وحشتناک برایش شدن مادر تصور و انداخته دور و کنده را شدن مادر دندان است سال بیست از شبی گفت. باشد

 (92::4921سلیمانی، ) .«است پایبند اخالقیهای  ارزش به گفت. بدزدد را سیما مثل پناهیبی زنهای  بچه خواهدنمی نیست،

 (93:همان) .«است پناهگاه برایم حمایتگرش و منش بزرگ مستقل، شخصیت. است کرده ایجاد را توقع این خودش»

 ماه یك مثل و برگردم میگیرم تصمیم لحظه یك. پدرسگ الل بگیری حناق الهی: شنوممی را سیما فریاد صدای بندم می که را در»

. . . .  آیممی پایین داص و سر بدون راها  پله گریزد،می مقتدرش صاحب از که سگی مثل آرام اما بگیرمش، لگد و مشت زیر پیش

 سر اشسایه باشد، خودم مال شوهرم خواهدمی دلم زنی هر مثل، هستم که همینم من بیاورم،در ادا نیستم بلد من: گویدمی سیما

 (91:همان) .«. . باشد ایمهبچه

 نباشد، ستاره مأمن اگر بمانم، جا این توانممی چطور اما است، کرده امکالفه جا، آن شب یك و جا این شب یك آمدهای و رفت»

 زندگی راستی. بچشم را واقعی زندگی مزة ترمهم همه از و بدهم سامان و سر را هایمطرح بنویسم، بخوانم، کتاب توانممی چطور

 از پر صدا، و سر از پر ایزندگی سیماست، با زندگی همین واقعی زندگی کنممی فکر گاهی هاست؟زندگی این از یك کدام واقعی

 زندگی کنممی احساس گاهی تشویش، و نگرانی از پر آشتی، و قهر و گریه از پر داشتن،دوست شاید و بخل و حسادت از پر نداشتن،

 .«کنی دنبالش فضا انتهای به تا کنینمی فرصت که داریدنباله ستارة مثل گذرد،می سرعت به و آیدمی که است رؤیایی ستاره با

 (96: همان)

 . خوردمرد نیز غم و فرار از جامعه سنتی به چشم میایت در رو

 از متفاوت های صورت به گذشته  به  بازگشت. است رایج موضوعات و مضامین از غربت غم و «نوستالژی» زنان های رمان در

 های موضوع از یخردسال شادی از سرشار روزهای به  بازگشت و  کودکی خـوب دوران یادآوری. اسـت ایشان عالقه مورد های موضوع

  های برهه در. است گرفته صورت گمشده هویت آن کردن پیدا امید به همواره  گذشته  به بازگشت کلی طور به. هاست داستان این

 که دیگری دلیل آن  از  غیر. گشتنتد  گذشته تاریخ زوایای در آن دنبال به کردند گم را خود زمانه هویت ها ملت هـرگاه  هـم  تاریخی

 دنیا، آن در غربت غـم هـستند، خـود اطراف دنیای در هایی محدودیت دچار یبزرگسال  در  زنان چون که یتآ این کرد اقامه وانت می

-وجست دروان این روحی ألخ جبران  برای  را دوران آن همدم یاران و دوستان و اندازد می کودکی آشـنای روزهـای  یـاد  به را هاآن

ری که در های خود و به ویژه روزگامحوری داستان، به کودکیبازی نیز همواره شخصیتدر خاله( 32 :4921یحسین). کنند می  جوی

 . گرددپی کشف هویت است، بازمی

 همیشه بودم، بچه وقتی. کردم پیدا دلبستگی قاطر آن به شگفتی نحو به چیست، امزنانگی مشکل فهمیدم وقتی بعدها  سال. .  »

 از. کنم کمك محصول برداشت در خانواده اعضای سایر به تا رفتممی ناصری درة به و نشستممی قاطر روی خواهرهایم سر پشت

 و فهمیدمی قمر بجیآ. . . .  برسم پایین به سالم کردممی دعا و بستممی را هایمچشم من شدیم،می سرازیر دره طرف به که کوه

 خواهر یك مثل شنیدم، را چموش ولدالزنای مرگ خبر وقتی. . .  است بلد بخو را کارش چموش ولدالزنای این نترس،: گفتمی

 تراکتور پشت را قاطر جسد بود، گفته مادرم. هستم نازا قاطر مثل دانستممی و بودم دانشکده دوم سال وقت آن. کردم گریه مرده

 (432: 4921سلیمانی، ) .«اندبرده ناصری درة به و اندبسته
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 سخن بـا کـه اسـت ادبیاتی اغلب زنانه ادبیات. است بیشتر فرصت و فراغت و نگر جزیی بیان همان علّی مـزید مهـ پرگویی و اطناب

است که در این  زنـانه رمـان های ویـژگی از داستان در دیگر زنان با یا و خود با  گفتن  سخن. یابد می آرایش زنان فراوان های گفتن

 . شواهد ارائه شده، گویای توجه نویسنده به پرگویی و نیز نکات ریز است. ده استرمان نیز به خوبی به آن پرداخته ش

 بندی نتیجه و جمع

، از (بازیدل فوالد، بازی آخر بانو، خاله) سه رمان منتخب. های منتخب، روایت متعلق به زن قهرمان داستان است در تمامی رمان

زاویه دید رود اما از رمان سرود اروند. انداند و روش راوی ـ قهرمان را برگزیدههخود پرداخت  اول شخص به بیان روایت زنانه  یهزاو

  صورتی به اغلب زنان های داستان در دید زاویه پیش از این نیز اشاره شد که انتخاب. خود را طرح کرده است  دانای کل روایت زنانه

 آن از را خود زنـانه نگاه اند کـرده اسـتفاده کل دانای روایی شیوه از اگر زن نویسندگان. دهد نمایش را زنان نگرش و بینش که  است

 است اول شخصیت نـظر نقطه و بینش این حال هر به هم قهرمان _راوی یعنی شخص اول  روایت  شیوه در و اند کرده منتقل طریق

 . شود می بیان که

بسط و گسترش شخصیت خود را  ن اختیار چندانی برای حضور وهای منتخب، به مردازن در رمان  جاست که نویسندهنکته بارز این

دو رمان   در مقایسه. شوندهای منتخب از زبان زنان است و مردان از دیدگاه زنانی ستم دیده چندان زیبا تصویر نمی داستان. اندنداده

های مرد برای ابراز روایت یسنده به شخصیتنو عدم اجازه. خوردهای بسیاری به چشم میبازی آخر بانو با با رمان دل فوالد شباهت

با وجود اینکه بدل . ای مواجه هستیمتهرود نیز با چنین نکدر رمان سرود اروند. هاستهای بارز در هر دوی این رمانخود، از ویژگی

که بخش  لیمه استدر واقع، این س. رسد کند و رفته به بلوغ و رشد می های محوری است اما وی نیز پرخاشگری میجزو شخصیت

 . محوری رمان استکند و پیش برنده داستان، زناعظم داستان را هدایت می

شوند، جزو هایی که زنانه روایت میای که در نوشتهنکته. اندرا به خود اختصاص داده هاترین شخصیتها، محوریزنان این رمان 

ها و آنان زندگی خود، تجربیات، غم. شود ها زندگی روایت میز دیدگاه آنا. داستان هستند  زنان، پیش برنده. هاست ترین نکتهبارز

ان اطالع رم  اثر از نام نویسنده  به نحوی که شاید اگر خواننده. آورندد میزبان، روحیات و لحنی زنانه را در داستان به وجو، ها شادی

آه و غم زنانه ها و ها، رویاگویی، با تفکرات، تخیالت، زیادهزنتواند به این باور برسد که داستان را یك نداشته باشد، باز هم می

در نتیجه . کشند سنتی را به چالش می  زنانه آشنایند و نگاه جامعه هر چهار رمان منتخب به خوبی با دنیا نویسندة. نگاشته است

هستیم و  مواجه است، زنانه ای مایه درون عناصر و لحن تجربه، حامل که «زنانه نوشتار سبك» با ما زنانه، ادبی آثار توان گفت درمی

 . نگارند، وجود ندارد چه نویسندگان مرد می نوشتاری مستقل از آن

کرد این است که  نگاه نویسنده به مردان، نگاهی چندان های منتخب برداشتهای زنانه در رمانتوان از روایتیکی از نتایجی که می 

دهد و جتماعی بسیار بدی از خود نشان میشویم که رفتار ارو می، با مردی روبه(منیژه آرمین) د روددر سرود ارون. آمیز نیست احترام

تقریباً تمامی مردان ( پورمنیرو روانی) در دل فوالد. دهدپناه داستان از خود نشان می و بیمنشانه به دخترک مهاجر نگاهی گرگ

در بازی آخر بانو و . رضایت زنان از مردانشان در سراسر رمان، سایه افکنده استستم بر زنان و عدم . کنندگرند و ستم می شکنجه

زنان به عنوان مولد صرف، مورد . شود نقش انسانی زنان داستان، از دیدگاه مردان نادیده انگاشته می، (بلقیس سلیمانی) بازیخاله

 . شودسیار پرکشش و تأثیرگذار به خواننده منتقل مییسندگان زن، بتمامی این تجربیات زنانه از سوی نو. توجه قرار دارند

 مطرح تر محوری را خود رمان زن های شخصیت زن، کند که نویسندگانهای منتخب این نکته را اثبات مینگاهی کوتاه به رمان

راوی زن از   دههای کوبنروایت. هستند جامعه مشکالت زنان در نمایش پی در اجتماعی، کندوکاوهای با رمان طول در و کرده

از  گونه که پیشرسد و همان آن به حد اعالی خود می  زنانههای اجتماعی به حدی با آه و اندوه زنانه همراه است که عنصر  تبعیض

 . آن، زن است نه مرد  گذارد که نویسنده شکی باقی نمی ناآشنا به نام نویسنده،  این اشاره شد، برای خواننده

. های زن استای بسیار مناسب برای راوی گزینه مهاجرت،. مهاجر زنان مشکالت از ملموس بسیار است نمایشی اروندرود سرود

 داستان زنان قراردادن با آرمین منیژة. های منتخب از سوی نویسندگان زن ارائه شده استرمانتمامی احساسات زنانه به خوبی در 

 در نویسنده زنی از است نیز نمایشی فوالد دل. کند می بازگو مفصالً را بیوه انزن قبال در جامعه حقیرانۀ نگاه سودجو، مردی برابر در

 که ایست نکته همان این و نیست اجتماع های خواسته پذیرش به قادر او. خواند فرامی شدنتسلیم به را او که سنتی ای جامعه برابر

 های رمان در که است نکاتی از خود، به زن و زن به مرد زن، به زن ظلم ارائۀ. است پرداخته آن به قلمش جسارت با سلیمانی بلقیس
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  نویسنده دغدغۀ تمام گویی که یافت خواهیم دست نتیجه این به چنین آثاری خواندن با. شود می مشاهده زن نویسندگان منتخب

 . است ایرانی زنان مشکالت و وضعیت کردن مطرح زن،

و با  (های زنانه بازتاب داردای که معموالً در روایت نکته). شود خانوادگی محدود می ها به محیط این رمان  های زنانهتمامی روایت

-کمتر به محیط اجتماعی کشیده می ، (های منتخب در رمان) های نویسندگان زن ایرانی وجود فعال بودن زنان داستان، فضای رمان

ای رسیدند که داستان خود را در اجتماع  فراتر گذاشته و به مرتبه در ادبیات غرب، زنان نویسنده رفته رفته از این برهه پا را. شوند

 . روایت کردند

 کلی طور به. هاست داستان این های موضوع از خردسالی شادی از سرشار روزهای به  بازگشت و  کودکی خـوب دوران یادآوری

گونه  های منتخب شاید بتوان این در رمان. است گرفته صورت زن  گمشده هویت آن کردن پیدا امید به همواره  گذشته  به بازگشت

  یـاد  به را هاآن دنیا، آن در غربت غـم هـستند، خـود اطراف دنیای در هایی محدودیت دچار بزرگسالی  در  زنان چون نظر داد که

. کنند می  جویوجست رواند این روحی خأل جبران  برای  را دوران آن همدم یاران و دوستان و اندازد می کودکی آشـنای روزهـای

  آنکه از بیش پردازی خـیال و رؤیـا عـالم در رفتن فرو. است زنان عالقه مورد  های ساحت  از آن از بردن لذت و خاطرات یادآوری

 همین به  اند ؤیاییر  مردان از بیشتر ها زن. خورد می چشم  به  زنانه  آثار اغـلب  در  کـه است ای واژه «رؤیا». تسای زنانه باشد  مردانه

ای زنانه است در ههای روایتمامی این نکات که مربوط به ویژگیت. است  بـیشتر  ایشان آثار در خیال و رؤیا عالم از سخن جهت

در رویاهای خود با  (سرود اروند رود)سلیمه . خورد و پیش از این به تحلیل هر کدام پرداختیمهای مورد مطالعه به چشم میرمان

همواره در داستان جریان سیال . برد با دو موجود خیالی و نمادی روزگار به سر می( دل فوالد) افسانه. شود هایش مواجه مینآرما

ته و نیز توجه به بازی نیز بازگشت به گذشدر بازی آخر بانو و خاله. شویمرو میفضایی سرشار از خیال و اوهام روبه ذهن این رمان با

سازی و بازگشت به دوران کودکی و آشنایی تصویر) های اخیر، تر نسبت به رمانای متفاوت رمان به گونهزن   آرزوهای گذشته

 . مورد توجه است( دخترک داستان با مشکالت زن در جامعه
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 گرایی در غرب و ادبیات منظوم فارسیننگرشی بر تفکر انسا

 افسانه رحیمیان 

 پژوهی شیعی و پژوهشگر مؤسسه ادب دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه

 چکیده

ها و است و فلسفه «انسان و مقام انسان»گیرد، بینی و ایدئولوژی مورد توجه قرار مییکی از نخستین مباحث مهمی که در هر جهان

اند جایگاه انسان در این عالم هستی و نحوه ارتباط او انی گوناگون و ادیان متعدد هریك به نحوی کوشیدهانس _های فرهنگیجنبش

برای نمونه، اسالم هنگام ظهور خود اعالم کرد که انسان مقصود نهایی در آفرینش جهان و پدید . با خدای این جهان را تبیین کنند

و همه نیروهای موجود جهان در وجود او ( 23: بقره. . .  خَلَقَ لَکُم ما فی االرضِ جمیعاً هو الّذی) .پی موجودات بوده استدرآمدن پی

شناختی را در اثبات گرایی و انسانمتفکران غربی نیز ریشۀ باورهای انسان (1: سجده. . .  الّذی أَحسَنَ کُلَّ شیءٍ خلقِه) .جمع است

پس هم . را چکیده و خالصه جهان قرار داده و برایش کرامت ذاتی متصور بودند دانستند و اومی «خود انسان»های وجودی توانایی

ها بینیاین جهان. باشددر اسالم و هم در تفکر غربی انسان شأن و منزلتی واال دارد و اساس آفرینش و مبدأ هر تحول و تفکری می

این متن با . ای از آن را مشاهده کردر ادبی جهان، رگ و ریشهتر ادواتوان در بیشدربارة انسان به فرهنگ و ادب نیز راه یافته و می

نگرشی تطبیقی به تبیین اومانیسم در شرق و غرب پرداخته و اختالف دید آن را در اسالم و ادیان دیگر خاصه مسیحیتِ تحریف 

 . پردازدسالمی آن میدهد و به بازتاب این مکتب فکری در ادبیات منظوم فارسی در مفهوم متعالی و اشده، به دست می

 . منزلت انسان، بینش اسالمی، تفکر غربی، ادبیات جهان  گرایی،انسان: هاکلیدواژه

 :مقدمه

این متن نیز با استناد . ها و مقاالت متعددی نوشته شده استکتاب _مداری گرایی یا انسانانسان _تا کنون در باره اومانیسم 

پژوهشی موجود در این  _سیما داد و انبوهی از مقاالت علمی  «فرهنگ اصطالحات ادبی»دیونی دیویس و  «اومانیسم»به کتاب 

اند، در این زمینه نیز طور که در بیشتر علوم، کشورهای اسالمی آغازگر علم و فن و تفکر و تحول بودههمان. زمینه فراهم شد

ها طرف بینیبیش از دیگر ادیان و جهان _عقل و خرد _ودات مطالعات نگارنده نشان داد انسان و عامل اصلی امتیاز او از دیگر موج

زمین و در یك کالم اشرف مخلوقات بودنش خاصه در صورت تقوا  چون و چرای او بر رویتوجه و تمرکز اسالم بوده و خالفت بی

یه بر منابع و مباحث موجود ای با تکاین متن نیز بدون هیچ نگرش جانبدارانه. ای برخوردار بوده و هستداشتن، از اهمیت ویژه

گر این مهم است و رگ و ریشه این موضوع را در ادبیات منظوم فارسی آن از همان ادوار نخست سرایش شعر یافته و نشان نشان

دهد انسان شرقی از عقل و خرد و حتی انسان بودنش در مسیر تعالی و رشد انسانیت و بشریت سود جسته و هرگز در اندیشه می

 . نمودن انسان نبوده است خدامحور

 :پیشینه اومانیسم

ها قبل از میالد مسیح، در تمامی ابعاد فرهنگی یونان باستان نمود داشت؛ خدایان،  گرایی و انسان محوری، از قرن اندیشه انسان

ر منطقی، در پی صفات و سجایا و حتی صورت انسانی داشتند، موضوع شعر و دیگر هنرها، انسان و سرنوشتش بود و فلسفه، به طو

با اشاعه مسیحیت در روم و دیگر نقاط اروپا و نضج گرفتن کلیسا، اوضاع . پژوهش نظری انسان درباره کیهان تحول پیدا کرد

کلیسا، مدعی شد که یگانه حافظ حقیقت الهی در روی زمین است و علم و فلسفه خادم الهیات مسیحی است و از . دگرگون گردید

و زندگی مادی و ظاهری، به ( آموزش و تفکر و پژوهش)آمد و استقالل فردی در زندگی معنوی حصار صومعه درین رو، آموزش در انا

 . شد کار قلمداد می انسان ناقص، ضعیف و گناه (3: 4916یاکوب بورکهات، ). کلی منتفی گردید

 :اومانیسم (etymology)شناسیریشه

دامنه معانی ممکن و بسترهای آن به ( Tony davies) عقیده تونی دیویسای است با تاریخی پیچیده که به اومانیسم واژه

اند، اما اعتبارنامه آن یونانی است؛ به این معنا که ها این واژه را وضع کردهبه باور او، اگرچه آلمانی. طرزی غیرمعمول گسترده است

معنای  (411و462: 4912دیویس، ). زمین استبه معنی خاک یا  humusاز واژه التین  humble، (hamilis)ریشه این واژه 

مداری است و معنای خاص آن جنبشی فلسفی و ادبی است که در نیمه گرایی یا انسانلغوی واژه اومانیسم در زبان فارسی، انسان
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اند، از ن بیان کردهگوناگونی برای آ تعاریفشناسان، واژه. در ایتالیا پدید آمد و به کشورهای دیگر اروپایی کشانده شد 41دوم قرن 

هم . جویدهایی را برای حل مشکالت انسان میهای عمومی انسان تکیه دارد و راهاومانیسم، نظامی اعتقادی است که بر نیاز: جمله

در فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز، اومانیسم به نظامی فکری و اعتقادی  چنین بنیاد آن بر عقل استوار است، نه اعتقاد به خداوند؛

حل آنها را به جای ایمان به خدا ازطریق عقل و خرد آدمی  دهد و راه نیازهای بشری را مورد اهتمام قرار می ریف شده است کهتع

 . کند جستجو می

وی درباره . محوری و محوریت علوم انسانی آورده استخانم سیما داد در فرهنگ اصطالحات ادبی، اومانیسم را مرادف با انسان

برای کسانی  literaehumanioresمشتق از عبارت التینی  humanistدر قرن شانزدهم اصطالح : دنویسمی ه آن چنینپیشین

یعنی صرف و نحو، بالغت، تاریخ، شعر و فلسفه اخالق فعال بودند یا ( humanities) رفت که در زمینه علوم انسانیبه کار می

فرهنگ التین استوار بود و این افراد همّ خود را مصروف آموزش و ویژه این مباحث بر محور کالسیك و به. کردندتدریس می

این عالمان حوزه علوم انسانی آثار بسیاری درباره مسائل تعلیم و . کردندیادگیری هر چه بهتر گفتار و نوشتار به زبان التینی می

 . افالطون، ارسطو و سیسرون اقتباس شده بودویژه تربیت، اخالق و سیاست نوشتند که به طور عمده از آثار نویسندگان کالسیك به

باوری در دوران رنسانس در اروپا شکل گرفت و بعدها دامنه آن به ادبیات نیز کند که انسانهمچنین او به این نکته اشاره می

در پناه خرد و اخالق  های انسان برای دستیابی به زندگی سعادتمند دنیویها و قابلیتاین فلسفه بر باور به توانمندی. گسترش یافت

در قرون وسطی اعتقاد بر این بود که زندگی در این دنیا . چنین نگرشی کامال خالف فلسفه متافیزیکی قرون وسطی بود. تأکید دارد

رو انسان باید تمام سعی و تالش خود را یابی به بهشت جاویدان و دنیای باقی و از اینای است برای راههدف نیست، بلکه وسیله

های رنسانس بیشتر مسیحیانی معتقد یادآوری این نکته ضروری است که اومانیست. صروف تزکیه نفس و تقویت ایمان خویش کندم

 . آنها به جای دنیاگریزی و ریاضت مسیحیت در قرون وسطی بر دستاوردهای دنیوی انسان پافشاری کردند. بودند

پیکو دالمیر آندُال و در انگلستان اراسموس، سرتوماس مور، راجر آشام و متفکران این حوزه در ایتالیا مارسیلیو فی چینو و 

ها را در زمان ما اصطالح اومانیست غالبا بر شخصی داللت دارد که حقیقت را مبتنی بر تجربه انسانی و ارزش. توماس هابی بودند

ود مذهبی و اعتقادی را ضامن حقیقت و داند و مخالف دیدگاه کسانی است که کشف وشهمبتنی بر فرهنگ و طبیعت انسان می

 . دانندها میارزش

خصوص افالطون، گرا عقیده داشتند که مطالعه و مالحظه آثار نویسندگان و حکیمان روم و یونان باستان بهمتفکران انسان

ان کالسیك دست یابد شود تا انسان دوره رنسانس به شکوه و عظمت دورارسطو و سیسرون و پیروی از رهنمودهای آنان موجب می

-تأکید علوم انسانی در دوره رنسانس به. پنداشتند، مصداق پیدا کندها که انسان را مرکز آفرینش میو بار دیگر این اعتقاد کالسیك

اما گرایش . طور کلی بر عظمت و محوریت انسان در جهان و بر اهمیت تحصیل دانش در حوزه ادبیات فلسفی و خالق کالسیك بود

همچنین . های کاربردی و اخالقی آنها بودشناسیك این آثار باشد، متوجه ارزشهای زیباییطالعات بیش از آنکه متوجه ارزشاین م

  (69_61: 4912داد، ). بر اهمیت خرد در تنظیم زندگی دنیوی انسان و اولویت آن بر غرایز و شهوات حیوانی توجه داشتند

 :اگزیستانسیالیسم سارتر

او پس از چندی هوادار جریانات مارکسیستی فرانسه شد، ولی هیچ گاه وارد . از جنگ جهانی دوم مطرح شد پسفلسفه سارتر 

. به اعتقاد وی، اگزیستانسیالیسم مبتنی بر وجود انسان است. سارتر معتقد بود که اگزیستانسیالیسم همان اومانیسم است. حزبی نشد

از فالسفه اگزیستانسیالیست قرن حاضر، مسیحی و الهی هستند، ولی  باید توجه داشت که کی یرکه گارد و حتی بعضی

توان گفت که فلسفه او تحلیل غیرالهی موقعیت انسان پس از ترتیب می به همین. اگزیستانسیالیسم سارتر برپایه الحاد استوار است

 . برای سارتر نقش کلیدی دارد «خدا مرده است»جمله معروف نیچه . است «مرگ خدا»

داند و بر این اساس به انکار هرگونه نیروی خداگونه که  به انسان این است که انسان را مختار می سارتر س نگاه فلسفیاسا

ثیری بر أتگرفتن وجود او، یا نادیدهالبته خود سارتر بر این اعتقاد دارد که وجود خدا ). رسد قدرت اختیار انسان را سلب کند می

آزادی برای او مسئولیت تواند مختار باشد و محکوم به آزادی است، که این  و معتقد است انسان نمی؛ زیرا که ا(اصالت بشر ندارد

چنین خدای کالمی مسیحی و خدای کالمی  البته این مساله کامالً بر اساس خدای کالمی معتزله و اشاعره و هم. آوردانتخاب می
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انسان وقتی . بلکه معتقد است خدا انسان را به حال خود رها کرده استپردازد سارتر به وضوح به نفی خدا نمی. یهودی صحت دارد

 . را بپذیرد شمختار باشد، باید مسئولیت هر انتخاب

دلیل به دنیا آمده است، نسبت به تمامی کارهایش انسان محکوم است، زیرا خود به این آزادی دست نیافته است و چون بی

کند که دیم و همین آزادی ما را محکوم میبا وجود این، ما آزا. صورت افرادی آزاد بیافریند ما نخواسته بودیم ما را به. مسئول است

ازگار ای هم وجود ندارد که بتوانیم خودمان را با آن سدر این میان ارزش و هنجار جاودانه. برای تمامی اعمالمان تصمیم بگیریم

گاه سارتر بر این نکته تأکید دارد که انسان هیچ. یابدمیت بیشتری میهای ما اهها و انتخابگیریکنیم و به همین دلیل تصمیم

کردیم و باید خود را با انتظارات ای بنشینیم و ادعا کنیم که باید کار میتوانیم گوشهما نمی. هایش را کتمان کندتواند مسئولیتنمی

انسان محکوم به آزادی است و . یرا هیچ بایدی در کار نیستکردیم، زکردیم و باید چنان میدادیم، باید چنین میجامعه تطبیق می

اما آزادی . هویت تبدیل شودای بیهای زندگی را کتمان کند و به تودهکند، سعی دارد تا واقعیتکسی که خود را درگیر بایدها می

کند و در ای که سارتر مطرح مینکته .مان رفتار نماییم و چیزی باشیم که هستیمکند تا براساس وجود واقعیانسان به ما حکم می

های انسان یا توانیم مسئولیت رفتارمان را به عواملی نظیر ضعفکه ما نمیهای اخالقی ما نیز صادق است اینگیریمورد تصمیم

و تمام  بینیم که رفتاری مثل خوک دارندای را میافتاده و پا به سن گذاشتهگاهی اوقات مردان جا. طبیعت بشر مربوط کنیم

ها این بهانه. وجود ندارد النفساما انسان ضعیف. النفس و جایزالخطا استگذارند که انسان، ضعیفاشعار می گناهشان را به پای این

اگرچه سارتر معتقد است که دلیلی برای زندگی وجود . فقط به این خاطر است که مسئولیت خود را به عنوان انسان فراموش کنیم

سارتر معتقد است . . گرا نیستان ادعا کرد که این نکته برای وی امری پذیرفته شده است و به عبارت دیگر سارتر پوچتوندارد، نمی

 . ما باید ارزش و معنی زندگیمان را دریابیم، زیرا وجود داشتن یعنی به وجود آمدن وجود. که زندگی باید ارزش و معنا داشته باشد

 :بیگیری اومانیسم غرهدف نخست شکل

هدف این . گرایی، در اعتراض به عملکرد کلیسای کاتولیك برای بازگشت به یونان باستان در عصر رنسانس پدید آمد  انسان

نیروهای درونی  «هومر»و  «ویرژیل»جنبش فرهنگی آن بود که با توجه به متون کالسیك فرهنگ باستانی یونان و روم همچون 

در واقع اومانیسم جز کوشش برای باال . ها را از سیطره کلیسا آزاد کنداخالقی و دینی انسان انسان را شکوفا ساخته، دانش و زندگی

  (921: 4911آندره، ). بردن مقام انسانی و شوق روزگار باستان و گره زدن فرهنگ جدید به آن چیز دیگری نبود

وج بالندگی و شکوفایی سکوالر فت و عصر روشنگری، ارفته جنبه سکوالر به خود گراین پدیده در آغاز صرفاً دینی بود، اما رفته

آزادی، نسبیت اخالق، تساهل و تسامح و : اند از های این اندیشه، عبارت ها و آموزه ترین مؤلفه مهم. گرایی است انسانشدن 

 . دموکراسی

 :آزادی

مانیسم به انسانی باور دارد که از گذشته تا او. های جبرگرا، تقدیرگرا و معتقد به سرنوشت است اومانیسم، در تضاد با تمام نظریه

او، آزاد . کنندة سرنوشت خودش باشدیینتواند تع کنون رشد کرده، دارای آزادی و حق انتخاب است و در یك محدودة مشخص، می

حقوق خویش را  تواند به دنیا آمده و از هر قید و بندی آزاد است و خود، باید سرنوشت خویش را رقم زند، زیرا به کمك خرد، می

های دینی در ستیز کامل با  جا که دین و ارزش از آن. بنابراین، هیچ نیازی به تعیین تکلیفی از مافوق طبیعت ندارد. تعیین نماید

گرایان مخالف با هر گونه  انسان. آزادی و اختیار بی قید و شرط انسان هستند، بایستی از صحنۀ زندگیِ این جهانی بشر، حذف شوند

 . آیند گذاری از آن جمله به شمار می اد عقیده و اندیشه و پیرو آزادی کامل بیان هستند؛ آزادی از قیود دینی و بدعتاستبد

ها،  افراد جامعه، باید مجاز باشند تا بدون هیچ مانعی به شیوة پسندیده خویش زندگی نمایند و باورها و رفتارهای اخالقی انسان

ها رسیدن به شادی و آزادی  از اهداف اصول اخالقی در باور اومانیست. م بوده و شایستۀ مداراستاز هر گونه نژاد و ملیّت، محتر

های سیاسی و دموکراسی، همانند حق تشکیل احزاب سیاسی، حق  همچنین افراد جامعه باید از آزادی. اخالقی همۀ افراد بشر است

دة اجتماعی با هدف ایجاد دموکراسی، صلح و معیارهای باالی زندگی های گستر باید برنامه. اعتراض علیه حکومت، برخوردار باشند

 . المللی، در سراسر جهان ایجاد شوند براساس اقتصاد شکوفا، چه در بعد ملی و چه در بعد بین

 :نسبیت اخالق
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اند و با قطع نظر از  استههای انسانی برخ های اخالقی، هیچ منشأ فراطبیعی نداشته و صرفاً از تجربه ها، ارزش از دیدگاه اومانیست

. وجو کرد بنابراین، اخالق را باید در درون زندگی انسان و نه بیرون از آن جست. های انسانی، هیچ ارزش اخالقی معنا ندارد تجربه

ی، گیرد و هدف اصلی آن رسیدن به شاد ها و روابط انسانی را در بر می اومانیسم، به اصولی اخالقی معتقد است که تمامی ارزش

با این اوصاف، . آزادی و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اخالقی همه افراد بشر بدون در نظر داشتن ملیت، نژاد و مذهب آنان است

آور نباشد و فعلی بد است که توأم با  فعلی خوب است که دردآور و رنج. آور بودن یا نبودن آن استمعیار فعل اخالقی، دردآور و رنج

 . مالل و آزادگی باشد

ها  هیچ ارزش و معیار کامل و مطلق اخالقی مستقل از گزینش انسان، به طور فردی یا اجتماعی، وجود ندارد و ارزش»پس 

 .«متکثّر و نسبی هستند

پذیرد و تنها به  های ایشان، در مورد اخالق آمده، تأثیر نمی های آسمانی و سنت باورانه، مانند کتابچه از منابع خدا بنابراین، آن

های آن زمان  های امروزی با گذشتگان و انسان ندگی آن روزها تعلق دارد و برای دنیای مدرن امروزی مفید نیست، زیرا هم انسانز

شوند انسان، خود  که، مباحث دینی سبب می دیگر آن. ها و اوضاع جامعۀ امروزی با آن زمان متفاوت است تفاوت دارند و هم تجربه

از دست دهد و به یك عالم ماوراء طبیعی وابسته باشد؛ در حالی که بایستی، انسان خودش باشد و برای  نباشد و اعتماد به خود را

 . رسیم که اصول اخالقی و مبانی دینی، خیاالتی باطل و بیهوده هستند لذا به این نتیجه می. خود تصمیم بگیرد

 :تساهل و تسامح

اند و به این  گرایی مطلق نیز در ارزش و معرفت معتقد ه و به نوعی نسبیداری کرد ها از تساهل و تسامح مطلق جانب اومانیست

گذارند و تساهل و تسامح را در سه حوزه دین،  دلیل حاکمیت هر دین و نظام ارزشی را تنها به خواست و اراده افراد یا جامعه وا می

 مردود استشمرند، اما در زمان ظهور این گونه تساهل و تسامح  سیاست و اخالق مجاز می

 :مراحل تکوین اومانیسم

اومانیسم ( اومانیسم رنسانس؛ ب( الف: شوداومانیسم به لحاظ سیر تکوین و تکامل به سه نوع مشخص و متمایز تقسیم می

 . اومانیسم مدرن( روشنگری؛ ج

 اومانیسم رنسانس( الف

رنسانس . ای اومانیستی است خود پدیده ، رنسانساصوالً. دانند اومانیسم جدید در فرهنگ غرب می دوران رنسانس را آغاز ظهور

خاستگاه اومانیسم، . گیرد می های چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم را در بر است که قرن ای از تاریخ غرب مربوط از نظر تاریخی به دوره

به تفکر در این دوره آن  هسیطردینی و اخالقی کلیسا و فرار از  غربیان با انگیزه نجات بشریت از تعالیم. در جهان غرب است

 . اومانیستی روی آوردند

 :اومانیسم روشنگری( ب

ای است که با رنسانس آغاز شده بود اما این بار به نحو شدیدتر در ادامه حرکت روشنفکری(Enlightenment) روشنگری

این که در بدنه جامعه نخبه اروپا  این جنبش بواسطه. روشنگری بر اساس خرد و عقل انسان بنا نهاده شده بود. اندیشه و فرهنگ

چنان مخاطبی نداشت تا متوسط جامعه آن ین ویشکل گرفته بود و بیشتر مباحث، از سطح عموم مردم باالتر بود، در بین اقشار پا

خلق نظام ترین معنای آن عبارت بود از روشنگری در ساده. های رادیکالی در آمیخت و به انقالب فرانسه انجامید که با حرکت این

بیشترین اعتبار را برای عقل وخرد انسانی قائل بود تا جایی که این اندیشه مطرح  و ای از افکار درباره انسان، جامعه و طبیعتتازه

تمام جهان موضوع شناسایی اندیشه انسان است و کسی  ،به عبارت دیگر ؛تواند هر چیزی را بداندشد که یك فرد تحصیل کرده می

های فکری یا اندیشه وجود یك رشته تخصصی مبتنی بر هر یك از فعالیت. تواند جهان را بشناسد شیدن داشته باشد میکه توان اندی

ای تقسیم شود که هر یك حوزه بستههای همتوانست به حوزهفرهنگی آهسته آهسته ظهور کرد، این مفهوم که دانش روشنگری می

از متفکران و اندیشمندان ادیب تأثیرگذار در عصر . متفکران روشنگری بیگانه بودبا  عمل متخصصان مجاز آن حوزه بود، کامالً

 . رو، ولتر، روسو، مونتسکیو، کانت، آدام اسمیت، آدام فرگوسن و ساد را نام بردتوان دیدروشنگری می

 اومانیسم مدرن( ج
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شود، برد، چیزى که از آن به ذهن متبادر مىرا به کار مى «اومانیسم» اى واژهامروزه در قرن بیستم، هنگامى که نویسنده

عرفى  امروزه اومانیسم مفهومى کامالً. کنداى ضد دینى است که به صراحت بر کرامت انسانى بدون تکیه بر خداوند تأکید مىفلسفه

هاى هاى سدهاومانیست .متفاوت بود یافته است؛ اما در قرن شانزدهم این واژه داراى معنا و مفهومى کامالً( و چه بسا ملحدانه)

شند، در مسیحیت با چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم افرادى بسیار مذهبى بودند و به جاى آن که درصدد براندازى و الغاى کلیساى

 این حرکت جدید ادبی و هنری به. نوگرایی در فرهنگ و ادبیات و هنر پدید آمده بود در این دوره تمایل. پى تجدید حیات آن بودند

ای از اندیشه همراه با مبانی دنیای جدید دانست توان، گونهاومانیسم در این قلمرو را می. بیات و هنر عصر باستان چشم دوخته بوداد

های معروف است، از زیرساخت «ریگاومانیسم روشن»این قرائت از اومانیسم که به . دهدکه انسان را کانون مرکزی عالم قرار می

به دیگر سخن، کشف اراده الهی، کانون اصلی توجه در حقیقت وجودی انسانی نیست، بلکه ساماندهی ؛ آیدسکوالریسم به شمار می

 . بنیاد استوار است زندگی و جامعه بر پایه عقل خود

بینی افراطی به توانمندی خرد آدمی و  خوش اعتماد و ،(عصر روشنگری)مدرن در قرن هیجدهم اومانیسم  های از دیگر نشانه

. شناخت انتظاراتی که در مورد ترقی انسان داشتند حد و مرزی نمی. ازندة علم تجربی در سعادتمندی ورستگاری بشر استنقش س

بهشت را  ،تواند از این طریق و انسان می آورد بختی و فضیلت به بار می خود خوشکردند که پیشرفت علمی و مادی، خود به تصور می

تاریخ نوینی مطرح شده بود که قایل بود انسان در همین زندگی، فقط به مدد  مجموع فلسفۀ در. در همین دنیا برای خود بسازد

 . اندیشی دنیاپرستانه بود آخرت این تفکر، نوعی. به کمال دست خواهد یافت و تکنولوژی منشأ این رستگاری خواهد بود تالش خود،

 :مداری و خدامحوریانسان

گیرد مثل اعتقادات و احکام  که از کتاب آسمانی سرچشمه می «علوم خدایی»یان، میان در اواخر قرون باستان محققان روحان

گیرد مثل ادبیات که از طبیعت بشری و زمین، سرچشمه می «علوم انسانی»شریعت و قصص انبیا و کتاب مقدس و تفسیر و میان 

-انسان»های ومانیسم یا به تعبیری دیگر مکتباسم و دو مکتب اگزیستانسیالیدر واقع، . زبان، منطق و تاریخ و غیره فرق گذاردند

خدمات شایان توجهی به جهان مسیحیت کردند و عقاید تحریف شده و ناصواب منسوب به مسیحیت را  «گراییانسان»و  «شناسی

ر گذاردند و به را کنا «کار و بد استبشر فطرتاً گنه»دینی که  فلسفی ارسطویی افالطونی و یا جبر مسلکیِ همچون جبر مسلکیِ

های وحیانی اسالم، خداوند مرکز و محور بر اساس آموزه. ، اعتراف نموده و از عقل محوری و آزادی، حمایت کردند«اختیار انسان»

روند که هستی است و کل هستی بر مدار دایره ربانیت او قرار گرفته و همه عالم، عرصه حاکمیت بالمنازع ذات ربوبی به شمار می

تواند شأن بنابراین، هیچ کس از جمله انسان، نمی. یست و حیات بشری و ارتباطات او نیز از سیطره ربوبی او خارج نیستندگردونه ز

نهند که او را های آیین اسالم، مقام و منزلت آدمی را تا آن جا ارج میحال، آموزه، اما در عین خدایگانی یابد و پروردگار زمین باشد

 . آورندبه شمار می «خلیفه خدا در زمین»

اومانیسم در مسیر بازیافتن کرامت، شأن و منزلت آدمی که مدعی بود دستگاه کلیسا آن را به تاراج برده است، راه باید گفت 

افراط را پیموده و با تصویری منفی از انسان، او را هسته مرکزی و خدایگان هستی انگاشت که موجودات گیتی، در گرداگرد او قرار 

شود که باید همه چیز در خدمتش قرار گیرد و رضایت و پایبندی او پس، آدمی خدایگان زمین و غایت عالم پنداشته می. اندگرفته

 . ها و عالیقش بر محوریت خداوند و توجه به فرمان های الهی و عمل به آنها، پیشی داردبه خواسته

 :بدین قرار ؛ورزیدند ه اصل اصرار میگرایان اصطالحی، بر سها یعنی انساناومانیست توان گفتمی

 ،بنابراین اصل، هرآنچه برای انسان مفید نباشد ؛هدف بودن انسان، در وضع قوانین و سیاست و غیره و «محوریانسان»ـ 4

 . مردود است

 . مردود است ،در نتیجه آنچه مخالف عقل است ؛تمام امورو  دیدر شناخت عقا «محوریعقل»ـ 2

 دلیلهها پس از آدم ابوالبشر بگوید انسانکه می «کلیسا و مسیحیت زادی انسان در مقابل جبر مسلکیِطرفداری از آ»ـ 9

ها معتقدند که انسان شرور متولد ومانیستااما  ،شرورند شوند و ذاتاًخوردن آدم آن طعام ممنوعه را ذاتا خبیث و شرور متولد می

اصالت آزادی »خوب یا بد را یا مخلوطی از آنها و نیز حمایت و طرفداری از راه  ؛را برود آزاد و مختار است تا چه راهی شود و ذاتاًنمی

ها آزادانه باید از طرف مردم انتخاب شود و همچنین در سایر امور همچون در انتخاب در نتیجه حکومت «انسان، در مقابل استبداد
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مسلك و خالف عقل های جبرییسم، عکس العملی بود در مقابل حرفتوان گفت اوماندر نتیجه می. عقاید نیز هر انسانی آزاد است

 . های جبار و غیرهداد حکومتبکلیسا و نیز در مقابل است

 :حذف خدا و معاد از زندگی

گرایی سر دادند، همانند اراسموس و شاگردش لوتر، خداباور و مؤمن به کیش مسیحیت در آغاز، بیشتر کسانی که ندای انسان

دینی و انکار خدا گرایی به سمت و سوی بیامور مابعدالطبیعه و خدا و متافیزیك باور داشتند، ولی رفته رفته انسان بودند و به

 با هااومانیست بیشتر طورکلی، به. شوندمی یافت بعد هایدوره در نیز خداباوری هایاومانیست اگرچه ؛وماورای طبیعت پیش رفت

 و خدا، از زندگی خویش، خویشتن را مالك و خداوندگار این جهان دانستند و به خود حق طبیعی ماورای موجودات حذف و طرد

بنابراین باور، انسان در جایگاه خدا و بر کرسی اقتدار او نشسته و به . گونه تصرفی در جهان بنمایند اند که برابر میل خویش، هرداده

 !اشد، به دلیل وجود انسان استدر نتیجه اگر خدایی ب. جای او محوریت و اصالت یافته است

 اسالم و اومانیسم

وجود طرفداران این تفکر، با هدف آزادی انسان از تمام قیدو بندها و پرداختن به خود انسان و اصالت وی این نگرش را به

آورند و انسان را از به خرد و عقالنیت روی  ای به عقیده خودگرایی ارباب کلیسا باعث شد تا عدههر چند از جهتی افراط. آوردند

ای باال را تا اندازه نانسا که چرا ؛اندرسد که در رسیدن به مقصد ناکام ماندهاما به نظر می. برهانند افکار و عقاید دینی و مسیحی

مقام  لب ویعنی انسان را مطلق انگاشتند و ویژگی بندگی را از او س ؛مقام اورا فروکاستند ،گرایی افراطیبردند که در نتیجه انسان

اند و در قل معیاری ارزشمند است و اهل دوزخ را کسانی دانسته که به عقل، پشت کردهعدر قرآن . فوق بشری برای او قائل شدند

کسانی  هاترین جنبندهپست :22کردیم امروز در دوزخ نبودیم و در سوره انفال آیه  گویند ما اگر از عقل هم پیروی می جهنم می

 . کنند ه تعقل نمیک اندمعرفی شده

جا داشتن انسان و اجرای عدالت و فضیلت اخالقی و پیروی از عقل در مقابل خودخواهی بیمحوری و گرامیانسان ،اومانیسماگر 

است و پیروان راستین اسالم  نیز مطرح و مورد تأکیداسالم در ، این همان چیزی است که شودتلقی می و پیروی از جهل و خرافات

تند و مهدی امت نیز در صدد پیاده کردن آن است تا دنیا را پس از آنکه پر از ظلم و فساد شده پر از عدالت و هس ق آندر پی تحق

یعنی رحمت است نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه  ؛للعالمین است هی است که رحمآبادانی کند و جانشین همان پیغمبر

 . جهانیان

در این نظریه همه چیز از انسان . شودیعنی اصالت به اراده و خواست او داده می ؛دهدها قرار میاین مکتب انسان را محور ارزش

بنابراین اومانیسم در مقابل مکتب دین که بر . شود و هیچ حقیقتی برتر از انسان وجود نداردشروع شده و به انسان نیز ختم می

تساهل ، گراییخردگرایی و تجربه سکوالریسم،توان به های اومانیسم میلفهؤاز پیامدها و م. قرار گرفته استاست، اساس خدامحوری 

اومانیسم طرز تفکری است که مفاهیم بشری را در مرکز توجه و تنها هدف خود قرار . اشاره نمود خواهیآزادیو دست آخر  و تسامح

اومانیسم بر این اساس . خواند و فرامیاش و اهمیت دادن به خود وجودی گردانی از خالق خویبشر را به روی ،به عبارت دیگر ؛دهد می

از هر گونه قدرت ماوراءالطبیعی، درون انسان وجود  غشود فار ها، خصایص و اخالقیاتی که پنداشته می نظام فکری مبتنی بر ارزش

 . خواند« اسالمی  مدارانانسان«  توان را می  ، شماری ایرانی  فیلسوفان  در میان. داشته باشند

 اومانیسم در ایران

های اسالمی چون ایران، با توجه بر تأکید دین اسالم بر خردگرایی و دانایی و سوگند خوردن پروردگار به قلم و در سرزمین

دانش و ترین روزگاران شکوفایی عصر عباسی یکی از درخشان. تر از اروپا آغاز شده بودهای اومانیستی بسیار پیشکتابت، اندیشه

میالدی را آغاز ظهور جدی اومانیسم غربی در آثار هنرمندانی چون لئوناردو 43اگر قرن . اندیشه در ایران و سایر ملل مسلمان است

 . داوینچی بدانیم، نهضت شعوبیه تأثیر ادبی خود را از همان اوایل قرن سوم هجری آشکار کرده است

نهضت یا اومانیسم ایرانی در واقع این . تقویت روحیه خردورزی به وجود آمد خیزشی خردگرایانه بود که برای، جنبش شعوبیه

طلبی و ازدیاد از یاد برده بودند، رخ های اسالمی را در سایه قدرتامیه که آرماناسالمی جنبشی بود که به دنبال انحصارطلبی بنی _

از این رو بسیاری از مومنان راستین با آن . رآن کریم بودساختی دینی و برگرفته از قماهیت این حرکت اومانیستی با ژرف. نمود

شاخه نخست در حوزه عرفان . ها ادامه داشتشعوبیه دو شاخه اصلی در ایران داشت که در ادبیات و شعر ما تا قرن. همداستان شدند

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B1%D8%AF+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B1%D8%AF+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%84+%D9%88+%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%84+%D9%88+%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%84+%D9%88+%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%84+%D9%88+%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
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های ا بودند که با مقاالت و رسالهاز جمله این جریان فکری، اخوان الصف. و تصوف و شاخه دوم شاخه خردگرایی بر مبنای دانش بود

آنان معتقد بودند که آغاز حرکت به سوی . علمی خود، موضوعات علمی را تشریح کردند و شك و شناخت را به مردم آموختند

از جمله مسائلی که حرکت خردگرایی در آثار اهل قلم جایگزین . کندشناخت، شك است و با شك کردن اندیشیدن وجود پیدا می

وادار کردن مردم به  الصفاهدف اصلی اخوان. شدبینی بود که در حقیقت با نوعی رئالیسم ابتدایی مطرح میمسأله واقعکرد، 

آنان در نیمه قرن دهم میالدی ظهوری سیاسی و علمی . انی آزاد بودانس از جدید تعریفی دادن ارائه و علمی بینش خردگرایی و

 . بندی علوم اقدام کردندا حدی به طبقهداشتند و پیش از دانشمندان اروپایی ت

را دارد . . . .  در کارنامه خود بزرگانی چون فردوسی، خیام، ناصرخسرو و( شعوبیه)اسالمی  _جریان خردگرایی اومانیسم ایرانی 

 . شناسدبینانه است و چیزی به نام تقدیر را به رسمیت نمیو تا حدی واقع

 ید خرامید با همرهــانببا  چرا مهـــر باید همی بر جهان

 ستاند ز فرزند پستان شیر  پیرچنین است کردار این گنده

 (213: 4311یف، علی)

داند توجهی به جهان به معنای پوچی آن نیست، بلکه او در اینجا انسان را باالترین ارزش جهان میبنابراین در تفکر فردوسی بی

 . به انسان اشاره دارد «همرهان»و با کلمه 

های اومانیستی ایران میالدی از اندیشه43سرای بزرگ شیعی در نیمه اول قرن م ابوالقاسم فردوسی اومانیست و حماسهحکی

 . طلبانه به اثری با ابعاد ژرف انسانی ارائه کردهای خردگرایانه و حقگفت و شاهنامه را با اندیشهسخن می

گرایی درآمیخت و نخستین نقد را با نوعی واقع( شیعی) یستی ایرانیناصرخسرو در اواخر قرن یازده میالدی خردگرایی اومان

ثمره . ساخت دینی و مذهبی استتأکید او بر خردگرایی و استدالل علمی، با ژرف. ریزی کرداجتماعی و سیاسی را در ادبیات ما پی

انسان موجودی است که آزاد آفریده . انجامداین خردگرایی ستیز با تقدیر است که به بطالن اعتقاد به سرنوشت محتوم و خرافی می

. تواند آزادی او را محدود کندشده است و منهای برخی جبرهای طبیعی همچون پدر و مادر و محیط و نژاد هیچ چیز دیگری نمی

ز سوی خود بنابراین فقر، بردگی، تبعیض و امثال آن ا. برهایی که انسان با آن دست به گریبان است، عرضی و محتمل استسایر ج

 . های اجتماعی داردگردد و ریشه در نابرابریها به یکدیگر تحمیل میانسان

ای از فلسفه اجتماعی و اخالقی است که با کلیله و دمنه گنجینه. ست که تفکرات اومانیستی داشتاابن مقفع یکی از ایرانیانی 

 به را عربی نثر کتاب، این ترجمه برای مقفع ابن. پردازدمی نهخردگرایا رویکردهای اثبات به داستان زبان بهارائه براهین عقلی 

 اتهام به را او و شد حکومت بدبینی باعث او حرکت این. باشد فهم قابل همگان برای کتاب مطالب تا برگزید روان و ساده صورت

های ه و علوم، ملتی جدید با سازمانخواست با تکیه بر فلسفهب مانی کشتند، زیرا او از پیشتازان حرکتی بود که میمذ از پیروی

 ابوالعالی متنبی، مانند هنرمندانی و اسماعیلیان و انقالبی شیعیان آثار در بعدها را او انتشارآرای. اجتماعی و سیاسی جدید بنیاد نهد

 . بینیممی. . .  ا والصفاخوان معری،

تین بار در قالب گرایش به وجه تکنولوژیك و صنعتی تمدن نخس در شکل نوین آن، های اومانیستیآشنایی ایرانیان با اندیشه

فتحعلی آخوندزاده و دیگر  آقاخان کرمانی، میرزا خان، میرزاملکم غرب آشکار شد و پس از مدتی به تالش روشنفکرانی از قبیل میرزا

د مفهومی برگرفته از فلسفه انقالب مشروطیت که خو. همفکران آنها به صورت منظومه منسجم فکری خاصی در ایران شناخته شد

است، یکی از دستاوردهای آشنایی ایرانیان . . .  م وسم، لیبرالیسهای آزادی، برابری، عدالت، سکوالریسیاسی غرب و مبتنی بر اندیشه

 . گرایانه غربی بودبا افکار انسان

-یکی از این غرب. آوریممختصر توضیحاتی می در مورد دو تن از روشنفکران ایرانی که در رواج اومانیسم نوین غربی مؤثر بودند

وی در زمان . الدوله جیره خوار دولت انگلیس بود که از طرف آن دولت، درجه پرنس دریافت کرده بود زدگان، پرنس ملکم خان ناظم

آدمیت را در فرهنگ اسالمی  نا کرد تا با لطایف حیل، اومانیسم یا به قول اوفراموشخانه بنام هشاه اولین پایگاه خود را بالدین ناصر

زمین های اجتماعی و سیاسی مغربدر اروپا که بودم سیستم :کند وی علت تشکیل فراموشخانه را چنین بیان می. ایران تزریق کند

طرحی ریختم که . با اصول مذاهب گوناگون دنیای نصرانیت و همچنین تشکیالت سری و فراماسونری آشنا گردیدم. را مطالعه کردم

 . م آمیزمه ل سیاست مغرب زمین را با خرد دیانت مشرق بهعق
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وی بنا به . یکی دیگر از مزدوران سرهنگ فتحعلی آخوندزاده بود که از طرف دولت روسیه به درجه سرهنگی مفتخر شده بود

سم و تغییر خط و در و گاه ناسیونالی 41اقتضای سیاست دولت روسیه چندگاه تغییر نقش داده و افکاری چون اومانیسم، سیانتیسم

طبیعی و روحانی را از مردم سلب  آزادیکرد تا بدین وسیله خیاالت باطلی که  عین حال تز تبعیت ایران از روسیه تزاری را تبلیغ می

 برای ترویج چنین بینشی سازمان مخفی و. کرده و آنها را به دام اهل دیانت گرفتار کرده، از بین برود و عقل بشر حاکم مطلق شود

بیشترین تالش صرف جذب روشنفکران و نویسندگان شد تا از راه بسط و . گسترده به اصطالح بشردوستانه فراماسونری به کار افتاد

های فرهنگ اسالمی، اسالم به عنوان بزرگترین مانع برداشته شود و راه برای استیالی  گسترش نفوذ فرهنگی و ایجاد تزلزل در پایه

های فکران زمان مشروطیت و سپس در فراماسونروشناین طرز تفکر در  پیامدهایآثار و . ی فراهم شودجانبه استعمار خارجهمه

 . طریق غیرمستقیم در بسیاری از روشنفکران ما بر جای ماندهخودفروخته و ب

. یر آبای مسیحیت بودکار مورد تحقعنوان موجودی گناهوسیله کلیسای به انحراف رفته، بهانسان قرون وسطی، انسانی بود که به

را از یاد برده بود با تمام توان به ضدیت با دانش و فلسفه برخاسته بود، ( ع)کلیسای قرون تاریك که تعالیم ارزشمند حضرت عیسی

کلیسای ( انگزیسیون) اما با ظهور هنرمندان اومانیست فلورانسی و رسیدن به عصر روشنگری، انسان از سایه تاریك تفتیش عقاید

 . ندیش بیرون آمد و در آفتاب خردگرایی، خویشتن خویش را باز شناختاکج

 :اومانیسم در ادبیات فارسی

های خود را در شعر فارسی نخستین گام. دوران مجد و جالل طبیعت است _سبك خراسانی  _های آغازین شعر فارسی قرن

ها و در عین حال خشونت و قدرت و طبیعت ذهن شاعر فتها و لطازیبایی. دارد و به شدت وابسته طبیعت استدامن طبیعت برمی

ای نگرد و مرعوب و زیردست آن است و خود را در برابر طبیعت ذرهآدمی با بهت و حیرت به طبیعت می. را به خود پیچیده است

این بیداری آدمی . کندکشد تا آدمی از افسون طبیعت رهایی یابد و نگاهی دیگرگون به خود افمدت زمانی طول می. یابدبیش نمی

آفرین انسان از طبیعت یا نتیجه تغییر و های شگفتییا نتیجه پیشرفت علم است یا فراگیر شدن دین در جوامع یا عادی شدن تجربه

 . های دینیها و روی کار آمدن حکومتو سیاسی مانند تغییر حکومت تحول زندگی اجتماعی و رویدادهای تاریخی

گرایانه به گرایی معروف است؛ اما رسیدن از دیدگاه طبیعتك عراقی بیشتر به داشتن بینش دروندومین دوره، یعنی سب

است که این مرحله گذار در شعر شاعران سبك آذربایجانی محقق  «انسان»ای حساس به نام دیدگاه عرفانی نیازمند گذر از مرحله

هر . شك اسطوره نوپای شاعران سبك آذربایجانی، انسان استهماورد شعر سبك خراسانی طبیعت است، بیاگر قهرمان بی. شد

در سبك خراسانی، تعامل شعر با طبیعت است؛ اما . شاعری در شعر خود پیوسته با دیگری در تعامل و کنش و واکنش مستقیم است

و مقدمه شناخت شناخت خویشتن که نخستین مرحله از مراحل طی طریقت . در سبك آذربایجانی طرف معامله شعر انسان است

 . دروازه ورود به عالم کشف و درک، انسان است. های اکید این شعر استحقیقت وجود است، از توصیه

  خدا را دانی ار خود را بدانی بدان خود را که از راه معانی

 (144: 4931نظامی، )

های واقعی او در ابعاد سات و هیجانتوان گفت یکی از رویکردهای مهم سبك آذربایجانی توجه به انسان و عواطف و احسامی

در این عصر انسان قدرت یافته، رتبه خود را در جهان کائنات باالتر کشیده، از جماد و نبات . مختلف زندگی اجتماعی و فردی است

. کرده است ها و نقشش در عالم هستی ایمان آورده و در یك سخن خود را کشفها باالتر ایستاده، به خود و تواناییو حیوان پله

 :را پیش چشم شعر آورده است «انسان»توسعه دانش و پیشرفت حیات اجتماعی آدمی، 

 کنمدعوی از آن سوی فلك می کنمآدمیم رفـــــع ملــك می

 تر استدورم از این دایره بیرون تر استقیمتم از قــامتم افزون

 الجرمم سخت بلنــد است پای چون فلکم بر سر گنج است پای

 (123: 4911می، نظا)

                                                           
های گوناگون فلسفی و اجتماعی و به جای فلسفه و مذهب شدو زمینه مناسبی برای پیدایش بحران علمست که منتهی به جانشینی یانتیسم بینشی اس.  41

 (4932، 92صدرا، چ: تهران  مرتضی مطهری؛ فلسفه اخالق،. )انسانی در غرب را فراهم آورد
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داند؛ بلکه فلسفه را یافته، به ارزش خود پی برده است و نه فقط خود را زیردست طبیعت نمی «خود»انسان در این سبك 

 :داندوجودی همه طبیعت را خدمت به انسان می

 مقصود ز آدم آن دم آمد  مقصود ز عالم آدم آمد

 (432: 4913خاقانی، )

شاعران سبك آذربایجانی از . کندقدمات روی کار آمدن شعر عارفانه و سبك عراقی را مهیا میتدریج مهمین خوشناسی ادبی به

همگام با نیازهای عصر خود از تولیدات ادبی و هماهنگ با ظهور دین و عرفان در ادبیات، شعر خود را عرصه تجلی  روی قصد و کامالً

تمام نمودهای زندگی اجتماعی انسان این عصر مانند . این جهان پرداختنددر مقام نماینده آدمی در  «خود»انسان کردند و به ابراز 

های پشینیان و حتی باورهای خرافی در شکل تلمیح و تمثیل ها، آداب و رسوم، اطالعاتش از علوم زمان، داستانها، سوگواریبازی

گرایی و خردمحوری هستیم؛ بروز مفهوم انسان های ادبی دیگر نیز به اشکال مختلف شاهددر دوره. در شعر این دوره نمایان است

 . گرا استبرای مثال در دوره معاصر شعر متعهد نیز نمونه واالی شعر عقل

 اومانیسم در مکتب عرفای اسالمی

افزون بر اینکه همه قوانینی که در سراسر هستی حاکم است، برای . انسان در عرفان اسالمی جایگاه خاصی در هستی دارد

-ای میان انسان و خداوند وجود دارد که جایگاه بلند انسان را نشان میفرماست و روابط ویژهعنوان جزئی از جهان حکمبه انسان نیز

هایی های غربی و فلسفهای که تمامی مکتبگونهرسد؛ بهگرایی و اصالت انسان به اوج خود میعشق دو طرفه که در آن، انسان. دهد

گرایی در عرفان اسالمی، انسان. رسداند در مقابل این دیدگاه، بسیار ابتدایی به نظر میسخن گفته( ماومانیس)که در اصالت انسان

 .«یحبهم و یحبونه»: گرددرسد که در عین عاشق بودن معشوق خداوند میای میعارفانه و عاشقانه حاکم است؛ انسان به مرحله

. شودمین که جامع جمیع مراتب حضرات خمس، یعنی حضرت کون جامع میو نه تنها خلیفه و جانشین خداوند در ز( 31: مائده)

 . شودها از روی عشق و محبت انجام مییابد و خدمت به انسانای میانسانی، مسئولیت اجتماعی معنای تازه برای چنین

 سوختی ما را عجب در آتش سودای دوست پروای دوستمرحبا ای عشق شورانگیز بی

 عالم است آیینه پیش طلعت زیبــای دوست  بینم عیانجمال یار میدر همه گیتـــــی 

 (221: 4969، 2ای، جالهی قمشه)

کند؛ بیند و آن را اساس زیبایی و جمال مطلق الهی تفسیر میعرفان، هستی را سرشار از عشق و محبت میان خلق و خالق می

-داند و پاسخروح و جایگاه زندگی موقت دنیا میته، جهان را سرد و بیکه اومانیسم غربی جنبه حیوانی انسان را در نظر گرفدر حالی

توان مقام انسان در عرفان اسالمی چنان بلند است که بر اساس آن می. های اساسی انسان درباره تفسیر هستی نیستگوی پرسش

. توان به بهترین تفسیر از انسان دست یافتمیدر عرفان با دو عنصر عشق و زیبایی . ترین قوانین را برای بشر به ارمغان آوردمترقی

گیرد و به سوی آسمان عروج شود و از ماده فاصله میشود، همه هستی در او خالصه میدر این دیدگاه انسان به خدا نزدیك می

 :کندمی

 بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش        که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد  

 (441: 466حافظ، غزل )

 : گیردالطیر که همه آن به مقام انسان اختصاص یافته است، همین مطلب را نتیجه میعطار نیشابوری نیز در داستان منطق
  گوهریمزانکه سیمرغ حقیقی تریمما به سیمرغی بسی اولی

 (296: 4912عطار نیشابوری، )

که وجو کرد؛ چنانفت نفس را باید در وصول به رب جستگرایی عرفانی همین بس که اهمیت شناخت انسان و معردر انسان

هر »در زبان حکیم و عارف و وحی آسمانی، معرفت نفس در ارتباط با شناخت حق قرار گرفته، به انحای گوناگون بیان شده است که 

  (292: تاآمدی، بی) .«که خویش را بشناسد، خدای خویش را خواهد شناخت

ین انسانی را که به خدای خویش واصل و صفات الهی را دارا گردیده است، سرچشمه علوم و میرزا جواد ملکی تبریزی چن

  (29: 4919ملکی تبریزی، ). داندمعارف می

 :گیرینتیجه



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

131 
 

سازانه آن همواره بر منزلت های انساننشان داد که اسالم و آموزه( ایران) بررسی اجمالی اومانیسم و پشینه آن در غرب و شرق

دهد که همین اشرف مخلوقات نامیدن انسان گواهی می. عنوان خلیفه الهی بر روی این کره خاکی توجه داشته است انسان به

ادبیات منظوم . تواند به پایگاهی برسد که به تعالی و قرب حق نایل شودبرترین مخلوق خداوند با پشتوانه سنن و آیین دینی می

اگرچه سبك خراسانی مجالی . انسان و شأن و منزلت واالی او در پرتو تقوای الهی استفارسی سرشار از مفاهیمی در ارج نهادن به 

برای واگویی شاعر با طبیعت است ولی در همان دوره نخست نیز شاعر چه در پی منافع مادی و چه معنوی به مدح و ستایش 

این انسان در . مرکز اصلی توجه شاعر است های بعدی خود انساندر دوره. پردازد که در نظرش انسانی ممتاز استممدوحی می

در ادوار دیگر خاصه در شعر معاصر و ادبیات پایداری و متعهد انسان در . سبك عراقی گاه همان انسان کامل یا پیر و مراد است

 . مفهومی وارسته و از جان گذشته حضور دارد

امور متافیزیکی از عرصه هستی پیامدی جز سردرگمی سازی آن و حذف خدا و توان گفت نگرش غرب به انسان با خداگونهمی

-چنان که باید و شاید نمیشرور آن و حیرت و دنیایی پر از استرس و آشوب ندارد؛ چراکه از دید آنان انسان به عنوان موجودی ذاتاً

 . تواند به تعالی برسد

 :منابع

 . قرآن کریم

 . نابی: تهران، «غررالحکم و درر الکلم» (تا بی). عبدالواحد آمدی،

 . فردوسی ایران: ، ترجمه غالمرضا وثیق، تهران«فرهنگ علمی و اعتقادی فلسفی» (4911). الالند آندره،

 . اسالمی: ، تهران«حکمت الهی عام و خاص» (4969). الدین مهدیمحی ای،الهی قمشه

 . طرح نو، چاپ نوبهار: تهران، ترجمه محمدحسن لطفی، «فرهنگ رنسانس در ایتالیا» (4916). باکوب بورکهارت،

 . مرکز: ، تهران2و4الدین کزازی، ج، تصحیح میرجالل«دیوان اشعار» (4913). بن علیبدیل خاقانی شروانی،

 . 1مراورید، چ: ، تهران«فرهنگ اصطالحات ادبی» (4921). سیما داد،

 . مرکز: ، ترجمه عباس مخبر، تهران«اومانیسم» (4912). تونی دیویس،

 . 41نیلوفر، چ: مصطفی رحیمی، تهران، ترجمه «اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر» (4921). ژان پل ،سارتر

علمی و : به اهتمام سیدصادق گوهرین، تهران  ،«(مقامات الطیور)الطیورمنطق» (4912). شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری،

 . فرهنگی

 . ستیتوی خاورشناسیان: ، مسکو«شاهنامه فردوسی» (4311). رستم یف،علی

 . 92صدرا، چ: ، تهران«فلسفه اخالق» (4932). مرتضی مطهری،

 . 1طلوع آزادی، چ: ، سیداحمد فهری، تهران«رساله لقاءاهلل» (4919). میرزاجواد ملکی تبریزی،

 . 42قطره، چ: ، تصحیح حسن وحیددستگردی، تهران«خسرو و شیرین» (4931). بن یوسفالیاس نظامی،

 . دانشگاه تهران: ، تصحیح برات زنجانی، تهران«االسرارمخزن» (4911). ـــــــــــــــــــ
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 0831تا  0831 های نوجوانان از سالنقد فمینیستی رمان

 (های رمان نوجوانان، تألیف کانون پرورش فکری کودک و نوجوان کتاب: مطالعة موردی)
 هنوال رخنی

 کرمان ت فارسی دانشگاه شهید باهنرزبان و ادبیا کارشناسی ارشد دانشجوی  
 چکیده

کم، ای دستکند و در مورد آنان با توانایی و شایستگیفمینیست، مکتبی است که بر هویت انسانی و ارزش مستقل زنان تاکید می

که بر ادبیات، نقد فمینیستی، یکی از انواع رویکردهای نقد است که منتقدان این رویکرد معتقدند . هم ارز با مردان باور دارد

لذا با نقد و . ها و عالیق و عواطف زنان در سایۀ این هنجار رنگ باخته استهنجارهایی مردانه حاکم است و تجربیات و خواست

 . های ادبی مردساالری هستندبررسی محتوای آثار، در پی آشکار کردن این سنت

بدین منظور . براساس رویکرد نقد فمینیستی است 4931تا  4921های های نوجوان از سالهدف از انجام این پژوهش، بررسی رمان

تلنگری به . . .  سعی شده است تا با استفاده از عوامل مهمی از جمله تبعیض جنسیتی، مردساالری و ارائۀ تصویری سنتی از زنان و

جوان زدوده شود؛ و از سوی دیگر های کودک و نوهای جنسیتی از کتابنویسندگان کودک و نوجوان در این عرصه باشد تا تبعیض

. ای و تحلیل محتوایی استروش استفاده شده در این پژوهش، کتابخانه. توجه پژوهشگران به حوزة مطالعات زنان بیشتر جلب شود

 : های زیر استاین مقاله در پی پاسخ به پرسش

 ت؟های نویسندگان زن و مرد چگونه نمود یافته اسهای فمینیستی در رمانمؤلفه

 ها و ایدئولوژی مسلط جنسیتی مؤثر است؟ها به تفکیك جنسیت نویسندگان در بازنمایی کلیشهآیا این مؤلفه

 . های جنسیتی، فمینیسم، نقد فمینیستی، کلیشه(4921_4931)رمان کودک و نوجوان  :هاکلیدواژه

 مقدمه -4

-ندگی این گروه از جامعه ضروری میها وز، لذا توجه به خواستی برخوردارندبه عنوان نیمی از جامعه، از ارزش  واهمیت باالی، زنان

تلقی  «جنس دوم»ها، همیشه به عنوان نگاه خاص به آن های حاکم بر جوامع وها ونگرشزنان از دیرباز به دلیل برخی سنت. نماید

 . بهبود آن فراهم کرد ها ودر وضعیت آنجایگاهش به تدریج زمینه را برای ایجاد تحوالتی  های منفی به زن واین نگرش اند؛ وشده

. مشکالت مربوط به آنان مورد توجه قرار گرفت مسائل و های مختلف فمینیستی، زنان وگیری جنبش، با شکل43از اوایل قرن 

کیل تش داری وجنبش لغو برده. برپا بود 43رسد که در نیمه قرن ای میطلبانههای حقبه جنبشاین جنبش اجتماعی،  ریشۀ»

خواهی آزادی ریکا که با اندیشه برابری وسایر شهرهای آم میالدی به بعد در فیالدلفیا و 4292داری ازسال های ضد بردهانجمن

 (34_421، (4924)مشیرزاده . نك) .«نهضت فمینیسم است عۀهای آن، طلیآرمان گسترده زنان به این جنبش و جذب همراه بود و

( woman)، به معنای زن (femina)است که از ریشه التین ( feminine)ای فرانسوی ل واژهدر اص( feminism)فمینیسم »

هایی معادل. . . و« زن آزادخواهی»، «زن باوری»، «جنبش آزادی زنان»، «طرفداری از حقوق زن»در زبان فارسی . اخذ شده است

 (2، 4921رضوانی ) .«هستند که برای واژه فمینیسم ارائه شده اند

خصایص  ها وای در رشد اندامبرای تشریح گونه یك متن پزشکی به زبان فرانسه در و 4214سال  ه فمینیسم، نخستین بار درواژ

پس الکساندر . اندتن خود در رنج «صیات زنانه یافتنخصو»این اساس از  شده است بررفته، که تصور می به کار جنسی بیماران مرد

شریح زن برای ت _ای با عنوان مردنیست، این واژه را گرفت ودر جزوهضد فمی ، جمهوری خواه وای فرانسویدومای پسر، نویسنده

 (6، 4923فریدمن ). کنندای ظاهرا مردانه رفتار میزنانی به کاربرد که به گونه

اند؛ به میل خود تعریف کرده را سرکوب و بهاین کار، زنان  هایشان درواقع بانوشته مردان با مجال ندادن به زنان برای بیان عقاید و

 . این دلیل است که زن همیشه به عنوان جنس دوم جلوه داده شده است

دیگری فاقد »زنان دریابند که زن نه یك  ای که همهرآمیز نسبت به زنان است، به گونههدف فمینیسم، تغییر این نگرش تحقی

دارند که زنان باید ابراز می هافمینیست. حقوق متعلق به هر مرد زات وبرخوردار از همان امتیا بلکه انسانی است ارزشمند و «اهمیت

ها فمینیست. هنر شوند آموزش و جامعه و های سیاست وخواستار حق بیان خود در عرصه تعریفی از خود به دست دهند و
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زن و مرد واجد ارزشی یکسان تلقی  ای بنا کنند که درآن صدایایجاد چنین تحولی، بتوانند جامعهامیدوارند با التزام شخصی به 

  (211، 4923برسلرد ). شود

 ادبیات، هنجارهایی مردانه حاکم است و انواع رویکردهای نقد است که منتقدان این رویکرد معتقدند که بر نقد فمینیستی، یکی از

پی آشکار  حتوای آثار، دربررسی م قد واین هنجارها رنگ باخته است لذا با ن سایه عواطف زنان در عالیق و ها وخواست تجربیات و

 . های ادبی مردساالرانه هستندکردن سنت

نام گرفته  «دوره ترقی خواهی»ای جستجو کرد که در آن برهه و 21های آغازین قرناصلی نقد فمینیستی راباید در دهههای ریشه

ادبیات  سیاست و آموزش و روز، از جمله بهداشت و در مسائل اجتماعی است طی دوره یادشده، زنان از حق رای برخوردار شدند و

 . ها به برابری با مردان برسندند؛ لیکن نتوانستند در همین عرصهبه نحو مشهودی به فعالیت پرداخت

نقد فمینیستی را  «اتاق ازآن خود»فمینیست پیشگام بریتانیایی، در کتابی با عنوان  ویرجینیا ولف، ادیب، معلم و 4343سال  در

که زن بودن را  وی اظهار داشت. کنندمی وی دراین اثر اعالم کرد که مردان همواره زنان را فروتر تلقی کرده اند و. یان گذاشتبن

اما با ( 211همان، ). ادبی را کنترل کنند اجتماعی و اقتصادی و اند هم آنان هستند که ساختارهای سیاسی ومردان تعریف کرده

توجه بشر به  ها به حاشیه رانده شد ونظرات فمینست 4311نی دوم در دهه جنگ جها و 4391بروز بحران بزرگ در دهه 

 . مسائل دیگری معطوف شد موضوعات و

اثر نویسنده فرانسوی، سیمون دوبوار، عالیق فمینیستی باردیگر ظاهر  «جنس دوم»، با انتشار کتاب 4313با این حال، در سال »

دیگر  کند که جامعه فرانسه وتصریح می _شودترین اثر فمینیسم قرن یاد مین به عنوان بنیادیکه از آ _ن اثردوبوار درای. شد

 (214همان،) .«جوامع غربی، مردساالرند، بدین معنا که تحت تسلط مردان اند

عتقد است که زن به بوار مدو. کنندودن و زن بودن را مردان تعریف میدوبوار باولف هم عقیده است که در جوامع انسانی، انسانی ب

 هاز عرص 4311و 4361منتقدان فمینیست در طول دو دهه . دگیری شده استکه مردنیست، تبدیل به جنس دوم یادلیل این 

ل بر وجود از رهگذر آن به شواهدی که دا سنتی ادبیات پرداختند و به بررسی آثار معتبر و ه عرصه ادبی گذاشتند وب سیاسی پا

این شواهد موید این گفته دوبوار بود که مردان،  استیالی مردان است به دست آوردند و های جنسیتی وشهکلی های جنسی وتبعیض

 (212همان، ). کنندد غیر طبیعی یا ناهنجار، تلقی مییعنی وجو «دیگری»زنان را 

 های اصلی در نقد فمینیستیدیدگاه

ها پردازان فمینیستهای نظریهآن، بررسی نوشته های متکثر دروجود رهیافت به رغم یکپارچه نبودن نظریه ادبی فمینیستی و

پردازد که زن در به این موضوع می شود، اساساًنامیده می «های زنجلوه»گرایش اول که . این شیوه است گرایش عمده در بیانگر دو

به اعتقاد هواداران . به خواننده ارائه شده است های قالبیکدام نقش با چه صورت و اند، بهویژه آثاری که مردان نوشتهآثار ادبی، به

سبب تصور زن در آثارشان  به همین کنند خواننده آثار آنان مرد است وغلب به طور ضمنی فرض میاین گرایش، نویسندگان این ا

نقد »م فمینیستی دوگرایش . کنداساسا همان فرهنگ را بازتولید می ای است که مقتضیات فرهنگ مردساالر تطبیق دارد وبه گونه

به گمان شوالتر، . شودد به زن در مقام نویسنده توجه میاین نوع نق در. نظریه اصلی آن از الین شوالتر است شود ونامیده می «زنان

( 4922)پاینده ). محدودی داردبه همین جهت حیطه  پردازد وبه نظرات مردان راجع به زنان می فقط «های زنجلوه»مکتب 

419_412) 

گرایی منتقدان مرد، یا نقش محدود زنان های زن در آثار ادبی، یا جنسیتهای قالبی شخصیتاگر نقش: نویسداین باره می شوالتر در

فهمیم که به زعم مردان، یابیم، بلکه فقط میتجربیات زنان در نمی به احساسات ودر تاریخ ادبیات را بررسی کنیم، هیچ چیز راجع 

به وجود آوردن چارچوبی مونث برای تحلیل ادبیات زنان است که به منظور پدیدآوردن  "زن محور"ید باشند؛ هدف زنان این گونه با

، (4929)گرین، لبیهان ). های مذکرنظریه تعدیل الگوها و شود نه جرح وی بر مطالعه تجربه زنان انجام میالگوهای جدید مبتن

912) 

 بیان مسئله -4-4

پسر دراین دوره صورت  گیری شخصیت دختر وشکل پذیری وطع حساس عمر انسان است که جامعهادوران نوجوانی، یکی از مق

کند، داستان در حکم یك رسانه ارتباطی عمل می سازد وبه این گروه منتقل می ای جامعه رایکی از عواملی که الگوه. گیردمی
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به جامعه  را. . .  های جنسیتی وکلیشه داستان، الگوهای متعدد واز طریق  نویسندگان، آگاهانه یا ناآگاهانه و. نوجوان است کودک و

 . نمایدعرضه می

او  هایی بهچه بسا پیام دارد و جذابیتی که برای او ها وپذیر است، از طریق مطالعه این داستانآموزش مخاطبی حساس و نوجوان که

ه دگرگونی پراهمیتی هایی نادرست کحتی پیام ومرد است و ی سنتی از زنتصاویر های جنسیتی ومنتقل شود که سرشار از تبعیض

 . های اخیر در زندگی زنان رخ داده است مورد توجه قرار نداده استکه در طی سال

، برای پژوهش انتخاب 4931تا  4921های های نوجوان سالای شد تا رمانحساسیت این موضوع، انگیزه ها ووجود این کاستی

 . شوند

 :این پژوهش در پی پاسخ دادن به آن هستیم ه درهایی کپرسش

 شود، موثر است؟از زن ارائه می بازنمایی تصویری که آیا جنس نویسنده، در بازتولید و -4

 مردان دراین داستان چگونه است؟ بازنمایی مکان حضور زنان و مشاغل و ها ونحوه انعکاس فعالیت -2

مردان چگونه به نمایش ها در مقایسه با یتی، فعالیت اجتماعی زنان داستانربهای تهای خانگی، فعالیتبه لحاظ انجام فعالیت -9

 اند؟گذاشته شده

 اهمیت تحقیق ضرورت و -4-1

-کتاب. کلیشه جنسیتی است ر تبعیض وعقاید مبتنی ب ها وترین عوامل انتقال هنجارها، ارزشنوجوانان از موثر های کودکان وکتاب

گونه ی تبعیضسبب رشد برخوردها دهند وجنس را آموزش می های اجتماعی هرنقش ،نوجوان در قالب داستان های کودک و

ضرورت  شوند وبه ویژه جنس مونث می جنس و های دوع از شکوفایی استعدادها، تواناییهمچنین مان شوند ودرمیان نسل جوان می

 شود؛ بنابراین، نحوه معرفی زنان وه شدت احساس مینوجوان ب ها در ادبیات کودک وداوریپیش ها وتحلیل این تبعیض شناسایی و

 . ها از اهمیت خاصی برخوردار استاین کتاب مردان در

رای ایفای نقش در جامعه آماده را ب خود مردان در جامعه آشنا شده و های زنان وها، با نقشان با مطالعه این کتابنوجوان کودکان و

 . کنندمی

های مردان در کتاب تصویرهای سنتی ارائه شده از زنان و ها ووجود تبعیض ها وجایگاه آن و های زناناهمیت توجه به نقش

 . منظر نقد فمینیستی بررسی کنیم از مردان را آن داشت تا نحوه معرفی زنان و بر داستانی، ما را

 پیشینه تحقیق -4-9

همیت موضوع را برای های پیشین، امرور پژوهش. نیستکاربرد نتایج تحقیقات صورت گرفته قبلی  نیاز از مطالعه وهیچ محققی بی

 . کندتکرار جلوگیری می کاری ودوباره از را تعیین نماید و سازد تا محدوده تحقیق خودرا قادر می او کند ومحقق مشخص می

پس از انقالب اسالمی،  های فانتزینوجوان؛ با تحلیل داستان گرایانه در ادبیات کودک و، پژوهشی جنسیت(4923)الی، عاطفه جم -1

 رساله دکتری، دانشگاه تهران

 های کودکانبررسی نقش زن در داستان( 4929)ه مقصودی، سود -2

پژوهش ( 24_22سال تحصیلی)مونث در کتاب فارسی سوم دبستان  ، نگاهی به حضور جنس مذکر و(4929)امیرحسینی، صفیه  -3

 4_3، صص91و99نوجوان، شماره  نامه ادبیات کودک و

پژوهش زنان، دوره هفت  «های درسی فارسی مقطع ابتدائیهای جنسیتی در کتاببازتولید نقش»، (4922) نی، سید علی رضاافشا -4

 21_411شماره یك، صص

، تهران، توسعه، 2جنس دوم، ج «نوجوانان به تفکیك جنسیت های کودکان وتحلیل محتوایی کتاب»، (4913)یال کاوکانی اصل، سه -5

 31_63صص

 ، پیکار با تبعیض جنسی، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، نگاه(4916)ه آندر _میشل -6

 روش تحقیق -4-1

 . سندکاوی است ای وروش پژوهش به صورت کتابخانه
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 بحث -1

به صورت  ای از هر رمان را؛ ابتدا در پی آن هستیم که خالصهآیدکه پیکره اصلی پژوهش به حساب می این بخش از مقاله در

 . و به دنبال آن به نقد اثر پرداخته شودجداگانه مطرح کنیم 

 . پردازیمطلب میط مسبشرح و  با ذکر شاهد مثال از رمان مذکور به به صورت جداگانه و ها رابررسی داستان، مولفه در بخش نقد و

 نوشته فرهاد حسن زاده «هستی»رمان  -2-4

کارهای دخترانه بکند؛ او به  سالش باشد و ن وخواهد مثل دخترهای هم سی، داستان دختر جوانی است که نمیهست: خالصه

 . یا دروازبان تیم صنعت نفت آبادان شود آرزو دارد وقتی بزرگ شد، راننده تریلی، خلبان و. کارهای پسرانه عالقه خاصی دارد

گیرد، نگاه رار میق اشخانواده اتفاقاتی که سرراه هستی و اما با شروع جنگ و. سال او دارند آرزویی که کمتر دختری در سن و

شود میبزرگ  اندازد ویك موقعیت ناخواسته، پوست می اش درگیریاو به مدد قرار. کندمحیط اطرافش تغییر می ها وهستی به آدم

 . کند زن باشی یا مردشود که برای قوی بودن، فرق نمییمتوجه این نکته م و

حساسیت  های دخترانه داشته باشد، براثر شرایط حاکم بر جامعه، نگرانی وخواهد رفتاراین که نمی اش وبرخالف میل قلبی هستی،

 . شودند ساخته مینیروم پایان داستان از او یك دختر قوی و رسد تا درنسبت به پیرامونش، به دگرگونی میباال 

 نقد داستان -2-2

مشغول  ی که دختر را همیشه در خانه ومسلط جنسیت این رمان، هستی، تصویری متفاوت با ایدوئولوژی مرسوم مردساالری و در

 . شودکند، ارائه میکارهای خانه تصویر می کمك به مادر در انجام امور و بازی وعروسك

ها یك کفش که در کف آن نقش تصویر روی جلد رمان را. توانیم از روی جلد رمان به آن پی ببریمها، حتی مینشانه ها وواین مولفه

 . دهدشخصیت هستی دارد، نشان می یا هویت و حاکی از عالقه وتصویرهایی است که  و

تری که یا دغدغه دخ بینیم که این حاکی از توانایی هستی ودویدن می مناسب برای ورزش کردن و این تصویر، کفش راحت و در

تصاویری که . آبادان باشدبان تیم صنعت نفت ی یکی از آرزوهایش این که دروازهخواهد مثل پسرها باشد که حتهمیشه دلش می

 . کفش دوزک است گل سرخ و چراغ راهنما، توپ، دوچرخه، شکل قلب و: برروی این کفش نقش شده عبارتند از

کردن در حرکت برداشتن وحرکت به موقع است، یعنی گام شود، توقف وادر میبا دیدن چراغ راهنما، اولین چیزی که به ذهن متب

 . خواهی بودعتاب این صورت مستوجب سرزنش و غیر فراتر از جنس خود بگذاری در باشی نباید پا یك محدوده خاص؛ اگر دختر

 . بینیمول رمان میرا در رفتار هستی در ط( حاکم بودن قوانین مردساالر)عبور از چراغ راهنما، در وضعیت قرمز 

تابوهای جنسی جامعه  عه مردساالری را نپذیرفته وهای جنسیتی سنتی جاماین است که هستی، نقش ها حاکی ازدر واقع همه این

مردساالری که معتقد است زن خوب باید در چارچوب خانه بماند، پشت پا زده  باور جامعه سنتی و گذارد وزیر پا می مردساالر را

 . است

شود افتد، متوجه میفاق میدر طی شرایطی که برایش ات خواهد قوی باشد حتما باید پسر باشد ولیکند که اگر میمی هستی فکر

 . برای قوی بودن مهم نیست دختر باشی یا پسر

 . تفکرات هستی در مورد هویت خودش است دوزک نشان از تغییر در اندیشه وکفش گل و شکل قلب و

 :ها نام برد عبارتند ازتوان از آنمی هایی که در این رمانمولفه

 تحرک خیابان، سکون و خانه و _4_2_4

انوسی محیط نام در تقابل باخطر، تحرک و موارد مشابه است و حفاظ و ها و معانی چون امنیت، سکون واغلب حاوی داللتخانه 

سنتی  نه گره خورده است که در جامعۀآن حد به مفهوم خا تصویر زن در تفکر مردساالرانه سنتی تا. گیردخارج از خانه قرار می

مرد با  شود وسکون تصویر می زن با مفاهیمی همچن ماندن، رکود و. استفاده شده است «لمنز»ایران، برای نامیدن زن از واژه 

 . دنیای خارج از خانه مفاهیم تحرک، تغییر و

نشان از  شکنی است وای سنتکند در واقع به گونهزی میپسرها با پردازد بلکه در کوچه بارمان، هستی به کارهای زنانه نمی این در

 . راکد زن جایگزین کرده است با تصویر ساکن و هستی، تصویر متحرک را. تحرک زن است
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محیط بیرون از . عدم امنیت است البته منبعی از مخاطره و جایی وجابه خیابان سرشار از پویایی و. خیابان در تقابل با خانه قرار دارد

حضور  شود وآن تصویر می شود کمتر زنی درتلقی می ساالری ما، فضایی مردانهخیابان، در سنت مرد یعنی کوچه و اینجا خانه در

 کند که به صورت مرسوم ومفاهیمی می ها و، مفهوم زنانگی را پذیرای موقعیتزن درآن غیرمنتظره است؛ تصویر زن در خیابان

 . آنها تصور شده است سنتی، زنانگی در تضاد با

 (مردستیزی وزن ستیزی)جنسیت  _1_1_1

تحلیل  نظر گرفتن جنسیتشان بررسی و توان بدون درهای رمان را نمیشخصیت هاست ور سازنده شخصیتنسیت، یکی از عناصج

 . الزم است ابتدا، خود مسئله جنسیت را تعریف کنیم( بررسی داستان تحلیل و)برای پرداختن به این مهم  کرد و

کند، ربوط به آن در طول زمان تغییر میهای مدیدگاه ی وکه معان مانع گنجاند، چرا توان در تعریفی جامع وواژه جنسیت را نمی»

ی فرد تعریف خاص خودش را دارد، اما آنچه اهمیت دارد این است که جنسیت را نباید با روابط جنس هر هر ملت، هر جامعه و

 .«گیرددهد دربر میآن خبر می از زند یازن بودن یا مرد بودن آدمی سرمی که از های رفتار رااشتباه کرد این واژه باید همه جنبه

 (412، (4921)رزالیدمایلند، )

ها در موارد بسیاری از یکدیگر متفاوت است این جنبه های رفتاری خاص خودش را دارد، وجه به چنین تعریفی، هر جنس، جنبهباتو

اما گاه  های رفتاری از جنس خاصی باشدکننده این نوع جنبهت باید منعکسهای اجتماعی اسانگر واقعیتآنجا که داستان، نمای از و

 . گزیندستیز با جنس مخالف خویش را برمی شیوه کند وبینش نویسنده، تغییر می

پدر  ها این است که هستی در موردشویم؛ این سوالکنیم با چندین سوال مواجه مین، وقتی مسئله جنسیت را بررسی میدراین رما

بیند؟ آیا نگاهی ناتوان می را موجودی ضعیف و کند؟ آیا اوپدر در مورد دختر چه فکری میعکس یا بر کند وخود چگونه فکر می

 . هااز این قبیل سوال از او حمایت می کند؟ و پذیرد وطور که هست میرا همان مردساالرانه دارد یانه، او

از  ام توی گچ بود ودست شکسته. شکسته بوددستم ». بریم که با او چگونه استل رمان به برخورد پدر هستی پی میاز صفحه او

نهو عی. کردزد به جایش غلغل میباباهم جیك نمی. کرد ولی جرات جیك زدن نداشتم از ترس باباگردنم آویزان تازه درد هم می

-تمام نخلستانعصبانی بود که اگر  قدرآن ... رفتراه می زد وهای درش بزند؛ جیز جیز جوش میدیگ آب جوشی که آبش از کناره

بیا دگه . . . دادی های بندر را میلنج ها وحتی اگر تمام کشتی. شدکردی، خوشحال نمیآبادان و خرمشهر را هم به نامش می های

 !ادبار

، (4939)حسن زاده، ). اش خوب نیستدانستم معنیمی اسمم ادبار نبود و. اسم من ادبار است کرددانست، فکر میاگر کسی نمی

 . این است رفتارستیزانه پدر با دخترش( 44

کرد االن است که مثل مرغ پخته آدم حس می تاکسی عینهو قابلمه داغ بود و» :گویدپدرش سوار تاکسی بودند، هستی می هستی با

تا مچ  از موهای بلندش کهمخصوصا . آیداز عروسك بدم می. چشمم به عروسکی افتاد که جلو آینه از نخ زردی آویزان بود. شود

مامان بازی حالم به  از خاله بازی و. آمددخترانه بدم میهای از مسخره بازی. من هیچ وقت عروسك دوست نداشتم. رسیدپایش می

دستم  ر بابا نبود وچه کیفی داشت، اگ. کردندد پسر ته بلوار گل کوچیك بازی میچن. سرم را کج کردم که نبینمش. خوردهم می

 (42همان، ). کردمشان بازی میقاطیرفتم نشکسته بود می

 شاید بتوان گفت که دلیل این همه قهر و. همیشه دوست دارد مانند پسرها رفتارهایش پسرانه است های هستی پسرانه است وعالقه

ولف معتقد است که زندگی توام " بسازد «فرشته در خانه»او یك  خواهد ازجنسیت خودش پدرش باشد که می خصومت باجنس و

 «فرشته در خانه»ازد که آن را سا چیزی میآنه از وابسته بودن زن به مرد باعث از دست دادن اعتماد به نفس زنان شده و با فقر و

 (21، (4922)ولف، ) ". نامدمی

ل بسیار این برای او دلی رفتارهای پسرانه داشته باشد و خواهد همیشه قوی باشد، پس باید پسر باشد وکند چون میهستی فکر می

 . مخالفت با دختر بودن خود است قاطعی است برای شکستن سد جنسیت و

ها نسبت به او اعمال که پدرش جلو همسایه خواهد جلو تحقیرهایی رامردستیزی بنامیم بلکه او می، شاید نتوان رفتار هستی را

 . دش به عنوان دختر دست یابداز این طریق به حقوق خو ها تکرار نشود ورده جبران کند که دیگر این خشونتک
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-تکان تکان می رقصد وازهای خیابان، عروسك زیر آینه میاند، توی دستامام را گرفتهبابا نفسم را بند آورد جلو سرفه دود سیگار»

در می آد، اگه بگی صدا ازشون . مو خودُم سه تا دختر دارُم. فضول شیطون و ان دیگه، تخس وپسرا همین جوری: راننده گفت. خورد

 (46، (4939)حسن زاده، ) .«بی سروصدا ئی عروسکن؛ ملوس وعین. نمی آد

های اگر او نقش «زن بد»یا  و «زن خوب»تواند دو هویت داشته باشد، یا آید که زن فقط میمردساالری چنین برمی از ایدئولوژی»

 (43، 4921تایسن ) .«است «زن بد»گر چنین نکند یك ا و «زن خوب»به قواعد مردساالرانه گردن نهد یك  جنسیتی را بپذیرد و

 هستی، پدر، ایدوئولوژی _9_1_1

دهد چون معتقد است که دختر باید جازه فوتبال بازی کردن به او نمیپدر ا دعواست و جنگ و هستی با پدرش همیشه در ستیز و

جامعه  سنتی خود و ای واست که افکار کلیشه به دنبال آن پدر هستی. آشپزی بپردازد خیاطی و به کارهایی نظیر گلدوزی و

 . به دخترش تحمیل کند مردساالری را

 :نشست تو رختخوابش آمپرش باال رفت و. کنممعلومه بازی می :کنی؟ گفتمبازم فوتبال بازی می: بله گفت: مگفت! هستی: بابا گفت»

 ( 23، (4939)حسن زاده ) .«کنممی ر دیگه پات به توپ بخوره قلمشبا اگر یك! خود کردی ادباربی! بله»

دخترا باید . نه که نیستن: انصاف گفتآدم نیستند؟ بیمگه دخترا . گفت مگه دخترا هم زنگ ورزش دارن؟ گفتم معلومه دارن. .  »

ن زاده، حس) .«کرد؟نه خدا بیامرز مو فوتبال بازی میمگه ن. نخود لوبیا شونه پاک کنن آشپزی و خیاطی و برن دنبال گلدوزی و

(4939) ،26) 

این مناسب بودن آن نه از لحاظ آن که باعث افزایش هوش  مناسبی است و ها، معتقد بود که شطرنج ورزش کامالًعالوه بر همه این

 همیشه صحیح و. کنهخوره، نه بدو بدو میآدم نه زمین می. بهترین ورزش دنیا شطرنجه»تحرکی آن است شود بلکه بیتمرکز می و

 علت اختالفش با دخترش در کند و، به ایدئولوژی پدرساالری کمك میدر واقع پدر هستی (26همان، ) .«انگنده مر و و سر وسالم 

پی تحمیل این باور خود به  ایدئولوژی پدر هستی در. پردازده تضعیف ایدوئولوژی مردساالری میهستی ب این که او به تقویت و

این میان،  در. خارج از خانه را سلب کند در حضور او توانایی تحرک و آزادی و و  "است جای زن خوب در خانه"هستی است که 

خوشبختانه مامان ». پشتیبان اوست حامی و کند والری شوهرش از هستی دفاع میمادر هستی، تنها کسی است که در برابر مردسا

کشته . . .  چه که بودی به چی عالقه داشتی؟ واهلل راسیاتشتو خودت شطرنج بلدی؟ نه خدا وکیلی، ب! ابی؟ جون ابی: جوابش را داد

هستی دوازده سالشه، کنی؟ ده ساله؟ مقایسه میچرا مونه بایه دختر ده ساله  تو. پس حرف زیادی نزن. . .  مرده فوتبال بودم و

. کنه؟ ولك، پسری گفتن، دختری گفتناینم باید ب. تر از هستی پاره کردممو صدتا پیرهن بیش. حاال هرچی. ره سیزدهیعنی داره می

من دلم  .«دختری گفتن، پسری گفتن». ها بودهخانه ما همیشه همین حرف تو. مردم پشت سرمون حرف میزنن. خداه زشته ب

 (26و21همان، ) .«دامن بپوشم خواست مثل دخترها بلوز ونمی

 همه عالیق پسرانه داشتن و کردن فوتبال با پسرها وبازی ر محیط بیرون از خانه، برایحضور هستی د از نظر پدر هستی، جسارت و

 و این رفتارهای هستی برای او ستیزجویانه است تواند داشته باشد وترین خصوصیتی است که یك دختر میاو نامطلوب نظر هااین

ت و دختر این خانواده راهی اس شود هستی فکر کند که دختری سرهای او با پدرش حتی باعث میاختالف همه این ستیزها و

گفت به خاطر تو که انگار من یك جوری می. شب صدبار سرکوفت زد که به خاطر تو نرفتم از صبح تا. ولی بابا نرفت . . ». نیست

خاله نسرین . ساختمکردم، هم فیلمش را میهم فکرش را می. کردمها فکر میبعضی وقت. راه پیدایم کرده از سر دخترش نبودم و

مامان داشتند از توی بازار  یك شب سرد بارانی وقتی بابا و. دیدمصویره و من فیلم خودم این طوری میاز ت دنیات پر ت توگفمی

زی توی صندوق است، ولی ای چیکنند گربهاولش می. آیده از تو یك صندوق چوبی صدا میشنوند کآمدند، میها بیرون میکویتی

بزنم زیر گریه هیچ کس هم آن  خواهمافتد که میچشمشان می. شوند روی صندوقخم می و آیندجلوتر می کنند وبعد شك می

خوشگل خوشگل که نه، با نمك . کنندبزرگم می دارند وبرند وچون خوشگل بودم، نگهم میبعدشم مرابه خانه می. ها نبودهطرف

 (23و22همان، ) .«یهمین جور. نه که حسودی کنم. من از دخرهای خوشگل خوشم نمی آمد. بودم

محبتی دیده است بی مهری وبی قدر هستی از پدر خود ظلم وستم است آن یکی از اصول زندگی مردساالری، سکوت در برابر ظلم و

 وهستی . . .  اما و. او ناپدری این تفاوت که اولدوز نامادری داشت و پندارد؛ بامی «هااولدوز وکالغ»ستان را مانند دا که زندگی خود

های آن لباس سفیدی که آستین با. هاهای قصهپری ها وها شده بود، فرشتهبه نظر، عینهو فرشته»ستی، مادرش مادرش؛ به نظر ه
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آمد دلم نمی. اش یك پری واقعی بودسینه ریخته بود روی شانه و براقی که پائینش چین داشت و با موهای سیاه و. توری داشت

 (94ان، هم) .«چشم از مامان بردارم

نرمش  به سینه سرم را». کرداو احساس آرامش می فقط با حضور محبتی پدر، آغوش مادر بود و مهری وپناهگاه هستی از بی

 (91همان، ) .«دونستی چه قدر دوستت دارم؟گفت هیچ می چسباند و

 هستی _1_1_1

عالیق هستی را درک کند؛  آالیش وبی سات پاک وغروری که داشت قادر نبود احسا افکار مردساالری و آن تعصب و پدر هستی با

که هستی در ذهن  هایی راترش را بفهمد؛ قادر نبود آن فیلممحبتی خود نسبت به دخبی مهری ورنج هستی از بی قادر نبود درد و

ی پدر را تحمل کند؟ آیا مهرهستی چه بود که باید این گونه بیگناه . کرد، درک کنداش تصور مینوان ناپدریخود در مورد او به ع

تم دیده بود که مجبور به س ظلم و این که به حدی از پدر در تابوهای پدرساالری بود یا گناه هستی فقط شکستن سد جنسیت و

 توانایی در مرد بودن است؛ درست مثل پدر خود که همیشه مسلط و کرد که قدرت وهمیشه با خودش فکر می شد وسکوت می

 :مهری پدر نسبت به هستی، شجاعت وقدرتی است که درکارها دارد، کارهایی مانندید علت اصلی این همه بیشا. پدرساالر است

نیروی یك مرد در یك خانواده  شوکتی همپای قدرت و ها توانسته است قدرتی واین همه بخش خانواده بودن وری، نجاتموتورسوا

اعتراف نکردن پدر به  برابر او عرض اندام کند، و در انواده دارا نباشد وهم پدر خ پدرساالر دست یابد که، چه بسا آن قدرت را

 . را از تخت ساالری به زیر بکشد های هستی شاید از ترس اینکه اوتوانایی

 تواند داشته باشد؟نمیاش دار شدهودن پدر آیا دلیلی جز غرور جریحهعاطفه ب و مهربی

را بیان  مهری خودبی دلیل خشونت و برابر هستی زبان به اعتراف گشوده است و ه متهم دربینیم که پدر در جایگادرآخر داستان می

نوازش  نوازش کرد و موهایم را نوازش کرد و بعد و. هستی مو سالمه .خدارو شکر. دست بابا کشیده روی پوست صورتم»کند می

 .«شد که بیدار باشمباورم نمی. های مامان بودجنس نوازشو نو بود از  ایم تازهچه قدر این نوازش بر. بردوابم میداشت خ. کرد

 (211 :4931حسن زاده، )

نو بود، پدری که نوازشش از جنس  بیند، پدری که برایش تازگی داشت وعصبی را دیگر نمی اینجا دیگر هستی آن پدر عبوس و

 . نوازش مادر بود

پایم داشت از خنکی شلوارم مورمور می شد . لقه داد بیروندودش را حلقه ح. سعی کرد سیگارش را روشن کند، روشن کرد»

خواست می. عینهو قایق. ها را ریختم توی آب جویتخمه شکستم و پوست. برعکس، محبت داشت دعوا نداشت و. صورتش ماه بود

 . . .  خواستم بگم که سختمهزیه مییه چی: کرد باالخره گفتچیزی بگوید ودل دل می

دستش را گرفتم توی دستم که خنك بود لرزش داشت فکر کردم روزی که منتظرش بودم : م که دلم سبك شهخوام بگولی من می

 (216همان، ). . .  تنم مور مور شد. خواهد اعتراف کند بابای حقیقی من نیستمی. رسیده

طوری  از بچگی این. . .  رسویی هستمآدم ت. . .  یعنی، چه طور بگم. . .  ترسمخیلی می ... مو: گفت لبش را با زبان خیس کرد و»

بابام خیلی  ننه و. شون تو بچگی مردنبرادر که همه شیش تا خواهر و بعد از. بدم، ترسم دست خودم نیست، بچه که بودم، تنها بودم

 (211همان، ) .«. . . رسیدنبرا همی بهم می. هوامه داشتن که یه وقت مو نمیرم

راستشه بخوای : منتظر ماند، راضی شد که بگوید. آمدنگفت، انگاردلش نمی. گوشم تیز شد. ختمهخوام که بازم سیك چیز دیگه می»

 . شدیعنی می: حرفش را درست کرد و. شهها به تو حسودیم میهستی، مو بیشتر وقت

م شخصیت هرکسی کنسواد فکر میهمی کوره دارم، ولی بامو شیش کالس بیشتر سواد ن: گفت. کردمفکرش را نمی. حرف نویی بود

شی؟ شاید ئی طوری هستی، جوون بشی چه مییتشه، بچگی مو ئی طوری بود، شدم این، حاال ببین تو بچگتو بچگیش ساخته می

همراه با اعتراف، اعترافی که تحمل شنیدنش را »( 412همان، ) .«کرد، تعریف همراه با درددلولین باری بود که از من تعریف میا

 (213، همان) .«نداشتم
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زهره . توان آن را روی نقشه پیدا کردشهرکی که به زحمت می. افتدارغوان در حواشی تهران اتفاق می داستان در شهرکی به نام

دخترک . این تازه شروع ماجراست وبیند به نام حکیمه را در اتاقش می این ساکن شهرک، روزی روح دختر مردهیکی از دخترا

یك مرگ دلخراش  از تحمل درد ورنج بسیار و های پاکستان فروخته شده ومادرش به دلیل فقر به ترکمن ها پیش توسط پدر وسال

که  زهره. دوست دارد کسی موهایش را شانه بزند در زمان راه افتاده تا خانواده اش را پیدا کند؛ دخترک عاشق شنیدن قصه است و

 . شوددر دنیای او غرق می ریزد وحکیمه طرح دوستی می تحت فشار یك خانواده مردساالر است با نوجوانی تنها و

 شود وناخواسته درگیر ماجرا می دید چهار راوی، میرزا جعفرخان منشی باشی، زهره، مینا که دوست زهره است و داستان از زاویه

 . نویسنده این داستان است محقق ومن، راوی داستان که استاد دانشگاه، 

-های پاکستان برخورد میبه ترکمن به شکل اتفاقی بااسنادی در مورد فروخته شدن دختران قوچان در زمان مشروطه( من)راوی 

 . کندمرتبط می( حکیمه)دختر مرده  هره وماجرای ز را به شهرک ارغوان و پیگیری این موضوع او کند و

روخته شده ها نویسنده به وسیله اسنادی که یافته، اسم صد و ده دختر فدریکی از فصل. ز واقعیت تاریخی داردای ااین داستان پایه

برای مسائل اجتماعی  این داستان ماجرای تاریخی فروخته شدن دختران قوچان را نویسنده در. آورداش میرا برای اطالع خواننده

و با او برای نجات  یابدیده در تنهایی خودش، حکیمه را میآسیب د زهره خسته و. دختران نوجوان روزگارها، پیوند داده است

 شود واقامتگاه دختران فراری منتقل می به راه مشهد دستگیر و وقتی توسط ماموران نیروی انتظامی در کند وخودش فرار می

مشکالت خودش به خانه  با نگاهی جدید به زندگی و وبیند، د میای دارنکه هرکدام قصه جداگانه های دختران دیگر رارنج دردها و

های شنیدنی ؛ در اقامتگاه سراسر رنج، با قصهکه انگار تصویر زهره در آیینه صدسال پیش است حکیمه رنج دیده را گردد وبرمی

 . گذارددردناک بسیار، جا می

رنج دنیای اطرافش  زرگ شده است اما او هم به نوعی درد وکتابخوان ب ای روشنفکر وقابل زهره است؛ هرچند در خانوادهمینا نقطه م

 . بردرنج می کشد وبه دوش می را

 منجر شدن به خشونت علیه زن ریاست مردان در محیط خانه و _4_9_1

شدت از به  کند، خانواده هیچ توجهی به او ندارند وای هفت نفره زندگی میای دختر مرده، زهره که درخانوادهدر رمان الالیی بر

. او برتری دارند هم از نظر امتیازات اجتماعی بر ای است که هم از نظر سن ورفتار برادران به گونه ترسد وپدرش می برادران و

-ای پسران از موقعیت مطلوبدر چنین جامعه ای است که معموال در جامعه سنتی ایرانی رایج بوده وگونهرفتارهای برادران زهره به

برادران . اندهای سنتی شدهخانواده شان محکوم به تحمل شرایط تحمیلی جامعه وند ولی دختران به خاطر جنسیتردارتری برخو

رفتار  کنترل بر خواهان نظارت و تجسم هنجارهای اجتماعی هستند، هنجارهایی که مردساالرانه است و پدرش نماینده و زهره و

ساز اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی بسیار داده که زمینه ها قدرته آناین خانواده، ب ریاست مردان، در». زهره هستند

ایجاد  خانوادگی و های دوستانه ووآمدکتك زدن، کنترل رفت، پیامدهای این ریاست به صورت تهدید، ناسزاگویی، تحقیر. شده است

 (21جمالی، خجسته،) .«شودمحدودیت ظاهر می

 . است که جامعه به پسرها داده استها امتیازاتی این درواقع همه

کتك زدن به زهره از جانب برادرانش  ناشایست اعم از خشونت و توجه ساختار مردساالر خانواده زهره، هرگونه رفتار غیرمنطقی و با

کند که یم را زند مادر چنان طرفداری پسرجاهایی که برادرش به زهره کتك میحتی  گیرد ومادر قرار نمی مورد اعتراض پدر و

 . سر تسلیم فرود آورد ها سکوت کند وستم برابر تمام ظلم و کند درزهره را مجبور می داند واو را طبیعی می حتی رفتار سرزده از

اطاعت محض از حاکمیت مطلق  عهد عتیق است و های گرد گرفتهظلوم است؛ او زنی است در بند سنتمادر زهره، نمونه بارز زن م

اش را نسبت به دخترش از دست محبت مادری جایی که عاطفه و عاطفه ساخته، تا مهر وود، از او موجودی بیپسران خ شوهر و

 . داده است

برابر اعمال خشونت به زهره در واقع تمایل دارد که زهره نسخه دوم خودش باشد، زنی  مادر زهره با طرفداری کردن از پسرش در

 . گرفتار روزمرگی مظلوم و

-ذلیل می هایش خوار وبه سبب محدودیت قدرتمند و زن را در ساالر، نوعی طرز فکر است که مرد را نیروی کار مفید ودر جامعه پ

ها نقش مهمی در این موقعیت. شودخصوصی، در موقعیت زن مرد می وجود آمدن دو عرصه متقابل عمومی وه این باعث ب دانند و
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مرد مالك عرصه . گیرندوناگون، رفتار متفاوتی در پیش میهای گا قرار گرفتن در موقعیتی افراد بگیری رفتار افراد دارند، یعنشکل

تمییز کردن است؛ در  شو و شست و پز و مشغول کار وفعالیت است و زن محصور در محیط خصوصی که کارش پخت و عمومی و

 . شوندین شرایط کارگران خانگی محسوب میا واقع زنان در

 ت جامعهترس از قضاو _1_9_1

به  بدون اجازه خانواده و برابر ستم خانواده، سرکشی کند و ها به دختری که دراز موضوعات مطرح در خانواده مردساالر، نوع نگاه آن

-با او مانند یك مجرم برخورد می باشد وحتی جامعه می خانواده و ثمره چنین کاری طرد شدن از محیط خانه و تنهایی فرار کند و

در واقع این همان معیارهای غالب . شودپریشانی می هراس و نگاه بدبینانه جامعه دچار ترس و بب برخورد نادرست وبه س شود و

شان واگر غیر ازاین باشد، رفتاری دونمذکر در خانواده پدرساالر است که زن نجیب، زنی است که در چهاردیوار خانه محصور باشد 

 . کنندآن انتقاد می ها به شدت ازاست که فمینیست این امری او خواهند داشت و انسانی با

گرفته  راهش قرار توانست در مورد مشکالتی که سرستم قرار گرفته بود که حتی نمی و ظلم این داستان زهره چنان در تنگنا و در

نهان کردن این مشکالت باعث پ کند ومشکالت خود را پنهان می ها را تحمل واش صحبت کند؛ پس به ناچار، ستم آنبود با خانواده

 . شودها میچندان شدن آن دو

-نگه می را در محل نگهداری دختران فراری، از فرار از منزل، او دهند که زهره بعدن پلیس به خانواده زهره اطالع میوقتی مامورا

 (413شاه آبادی،) .«آبرویی بودکه به سرم آمداین چه بی»: گویدر زهره خطاب به مجید پدر مینا میدارند؛ پد

ممکن است  زهره نوجوان است و به او بفهماند که اتفاق خاصی نیفتاده و آن، مجید سعی کرد پدر زهره را آرام کند و بعد از و

 . شما باید آرامش خود را حفظ کنید مرتکب خطا شود و

 (431همان، ) .«با حرف مردم چکار کنم؟» :گویدپدر زهره می

س پدر زهره برابر تر مجید در کند وفرار زهره کامال منطقی برخورد میر داستان، پدر میناست که با موضوع نقطه مقابل پدر زهره د

 (431همان،) .«خانه بوده ، زهره فقط یك شب بیرون ازثانیاً. هیچ کس خبر ندارد اوالً» :گویداز شنیدن حرف مردم می

برخورد برادران زهره  حتی در کند والت فرزندانش منطقی برخورد میمشکروشنفکر است که با  پدر مینا نمونه یك تحصیلکرده و

 . ها باید رفتارشان را عوض کننداو، معتقد است که آن با

به بلوک سیزده رفته که  آن مواجه شده بود و اثر دیدن روح حکیمه با از آن همه آشفتگی که در برخوردش با دخترش مینا، بعد

 . گرداندرا به خانه برمی او رود ویاط تمام به آنجا میاحت خودکشی کند، ولی پدرش با

مجید که به . هوای سرد برفی تو آمد. اتاق راباز کرد هم دنبالش رفتیم، پنجره بعد توی اتاق مینا رفت، ما مجید کمی فکر کرد و»

 (494شاه آبادی،) .«فکر کنم پیدایش کردم: بعد یك مرتبه گفت بیرون خیره شد و

دور  مجید درحالی که دستش را شد و آن در باز از بعد دای چرخش کلید توی قفل در خانه بلند شد وصشت که چیزی نگذ.. »

 (496همان،) .«بازوهای مینا کرده بود وارد شد

مجید آرام . به سینه پدرش تکیه داده بود سرش را باز گذاشته بود وش را نیمهقمرهای بیچشم .نگ مینا مثل گچ سفید شده بودر»

از پنجره دیدمش، بهت . همون جایی که مهندس ارغوان پرت شد 49رفته بود بلوک : رو به شیرین گفت میان ما راه باز کرد و از

 (491همان،) .«در را بست برد اتاقش و دخترش را تنها بذارین و رو چند دقیقه ما: بعد گفت نگفتم تا هول نکنی و

 مینو کریم زاده "های نارنجیقلب"رمان  1_1

 خالصه

عقل  معتقدند، که دانند وهمه مقصر را پدر می ها چندان خوب نیست واوضاع مالی آن. ساده فرزند وسط یك خانواده متوسط است

کله آلما پیدا  و آنکه سر پدر است، این مسائل چندان اهمیتی ندارد تااما برای ساده که شیفته . کندمعاش پدر چندان خوب کار نمی

 . شودمی

ها رابه ها گرفته تا بچهاو خیلی زود نظر همه، از معلم. کندنیز دستخوش تغییر می ه تنها جو کالس، بلکه جو روحی ساده راآلما ن

چشم به هم  در شود وسریع عضو گروه نمایش مدرسه می. نامه استنمایش کند؛ آلما نیز مانند ساده، عاشق تئاتر وخود جلب می

 شود وتر میها با ساده صمیمیبین همه بچه آلما از. کننددلخوری اجرا می دیگران با دهد وتور میمدام دس. شودزدنی سرگروه می
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پری که قبل از ورود آلما، دوست صمیمی ساده . های گروه نمایش، پری استیکی از بچه. کنداین انتخاب استقبال می ساده نیز از

تئاتر سراسری  گروه نمایش قرار است برای اجرای جشنواره. ناراحت است صبی وشود، عکم به فراموشی سپرده میکماین که  بود، از

شود ها میساده متوجه امکانات مالی خوب آن روند واولین روز تمرین به خانه آلما می. های خود را شروع کنندآموزی، تمریندانش

 . نبودهها آشنا آفریند که قبال با آنهایی میهمین موضوع برای ساده، حسرت و

شود، این که در نهایت پری از گروه جدا می آیدپری درگیری پیش می یك روز موقع تمرین، براثر یك اتفاق مضحك، بین آلما و

. اندیشدمی ایاما آلما خیلی سریع برای آن چاره. کندنها ده روز تا اجرا فرصت دارند، دچار مشکل میکه ت جدایی، گروه نمایش را

ناظم را  ها گرفته تا معلم وافتد که همه را، از بچهیك روز در مدرسه اتفاق عجیبی می. کنده کینه پری اضافه میجویی بارهاین چ

. وار حل کندکند با کمك دیگران آن را پازلشود؛ که ساده سعی میاق عجیب سرآغاز ماجراهای دیگر میکند، این اتفغافلگیر می

این که پری سرانجام،  تا. کندازهمه پنهان می حال انجام دادن کار خطرناکی است که آن را شود که آلما درکم متوجه میمساده ک

برد که شاید با همفکری هم بتوانند بعدها آن را به نزد ساده می خواند وز کیفش دزدیده بود خاطراتش را میا دفتر خاطرات آلما را

 . آن افتاده نجات دهند این مشکلی که در از آلما را

 :های فمینیستی که در این رمان با آن مواجه هستیملفهمو

 اتاقی از آن خود _4_1_1

به همین . در خود جای داده است های دختران نوجوان راان، دختران هستند، که اغلب دغدغهاین رم های مطرح شده درشخصیت

. پردازدویژه دختران میبه مشکالت جوانان و و های نارنجی به مسائلرمان قلب. دلیل مورد توجه نقد فمینیستی قرار گرفته است

آید اشاره شده است که نشان از نگارش بررسی اثر کلیدی به نظر می جای این رمان به نکته فمینیستی که در تحلیل والبته در جای

 . آگاهانه آن توسط نویسنده است

انگار آرزوی  شود وتوسط شخصیت اصلی داستان تکرار میام مد توان در نقد فمینیستی به کاربرد ونکته کلیدی که دراین رمان می

 دهد که آن را مطرح کند ولی دیگری، این اجازه رابه او نمیدلی یا هر شرایط اقتصادی خانواده و دست نیافتنی اوست، و همیشگی و

 «اتاق آبرومند»به عنوان  آن ان، ازاین رم آرامش کرد که در آن بتوان احساس استقالل و است؛ اتاقی که در« اتاقی از آن خود»آن 

 . شودیاد می

آن  اتاقی از خواهد داستان بنویسد باید پول وزنی که می» :معتقد است «آن خود اتاقی از»طور که ویرجینیا ولف در کتابش همان

را حل نشده باقی خواهد طور که خواهید دید، معضل بزرگ ماهیت واقعی زن وماهیت واقعی داستان این، همان خود داشته باشد، و

 (21ولف،) .«گذاشت

خصوص که مادر آن  تر دوست داشت؛ بهبیش را "اتاق همه"اش توی اتاق درازه بود، اما او در واقع همه زندگی اگرچه کمد ساده و»

یدا بود که النه دو های قدیمی کاج بزرگ پروی پنجره بودند، از آنجا شاخهت روبهمبل قدیمی را بین دو کمدی گذاشته بود که درس

. داشتن یك اتاق خصوصی: کردبه آرزوی خاموش فکر می. نشستهایی که ساده آنجا میاغلب وقت. قمری جوان را در خود داشت

ن خوشبخت یك رتبه باال به دست ترین دختر جهان بود یادست کم میان دخترااگر اتاق همه مال او بود، خوشبختشك نداشت که 

 (42 زاده،کریم) .«آوردمی

معضل دیگری  .«ی من خوش آمدیدبفرمایید، به مقر فرمانروای: باز کرد در اتاقش را و» :گویداهمیت آن می اتاق خود و آلما درباره

انگار شکاف عظیمی ایجاد ی است که این معضل در زندگی سادهپولعالوه بر اتاق ازآن خود، معضل بیروست، بهآن رو که ساده با

 . ها کابوس شبانه ساده شده استاین همه و ؛ حسرت داشتن اتاق، وضع مالی خوبخوردا را میزندگی آلم حسرت کرده و

اش شرایط زندگی بود، فقط به آلما و ها که کلی دلشان از آلما پرهای بچهگشت به خانه، میان غرغرها و تحلیلساده تمام راه بر»

چه قدر  چید وچقدر آن را خوشگل می! کردقدر احساس خوشبختی می ل او بود، چهبه اتاق او، اتاقی که اگر نصف آن ما. فکر کرد

 !کردآن عشق می در

 (92همان،) .«هم ندارم؟ خدایا، چرامن حتی نصف نصف اتاق آلما را: وقتی به خانه رسید، قبل از آن که برود تو، آهی کشید



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

142 
 

. داند که حداقل بتواند آن را به نام خود بنامدیآن خود م اتاق از ، دررا ای خوداندیشه توان گفت که ساده، کلید آزادی فکری ومی

نگرانی آن را پس  با پرید وجا می طور که در خیالش روی همان گونی پاره نشسته بود، یاد آلما بیفتد، مثل برق ازکافی بود همان»

 (42، همان) .«زدبه گونی پوزخند می زد، انگار آلما همان لحظه، آنجا بود ومی

 زادهپیش از بستن چمدان مینو کریم 0_1

 خالصه

دریا که باید برای آینده خود تصمیم بگیرند، به موازات  ترین لحظات زندگی دو دختر به نام گلی ودراین داستان برشی از حساس

پدر را  مادر،. ریزده هم مید اما همه چیز به سادگی بتوانست روز مهمی باشبرای گلی روز یکشنبه هشت آذر می. هم بازگو می شود

 به بیماری آلزایمر به منزل پدرجون که مبتال ها پدر راترک کرده وآن. بیند که راهی به جز ترک او ندارددر فرودگاه در شرایطی می

برتمام اما مالقات با پدر . آنان به زودی کنارهم جمع خواهند شد گلی معتقد است درباره پدر زود قضاوت شده و. رونداست می

هدف زیر باران در خیابان پرسه بی سرگردان و کند وپریشان می گفتار پدر، او را آشفته و رفتار و. کشدهای او خط بطالن میخیال

-به او حمله می و خلوتی پل استفاده کرد موتور سواری از شرایط هوای بارانی و. آوردو سرانجام از یك پل هوایی سر در میزند می

یك دوربین چشمی  در همان لحظه دریا از پنجره اتاقش با بیند وگلی بر روی زمین افتاده و آسیب می. ش را بربایدکند تا کیف

 . روی پل است شاهد این ماجرا بر

-داند در مقطع کارشناسی رشته نجوم در دانشگاهچون می نجوم را دوست دارد و دریا دختر جوانی در سال آخر دبیرستان، شعر و

دختر تیره  روابط بین مادر و ایران برود و تحصیل به خارج از یرد برخالف میل مادر برای ادامهگن وجود ندارد، تصمیم میهای ایرا

دریا به کمك راننده جوانی گلی رابه بیمارستان . پدر وبرادرش، فراز هم قادر نیستند میانجیگری کنند خورد وشود و به هم میمی

 21خورد، بطوری که در مدت زندگی آنان به هم پیوند می شود ودوستی بین آنان برقرار می کند ویاو پرستاری م از می رساند و

 . ساعت انگار عمری باهم دوست بوده اند

 نقد وبررسی داستان

 (پنجره)محدود بودن زنان  _4_0_1

به  جامعه سنتی است که تا ساالری وهیجانات خود؛ محصول فرهنگ مرد دنیای آرزوها و محصور بودن زنان در چهاردیواری خانه و

رو هستیم که ن با توصیف مکان یعنی کنار پنجره روبهسرتاسر رما در. دم برنیاورد امروز انگار زن مجبور است آن را تحمل کند و

 کند که ازش میره را تماشا کردن احساس آرامروی پنجبه ویژه پل روبه بیرون و شعر خواندن و انگار دریا با کنار پنجره ایستادن و

 دریا از تنهایی و. نه اجتماع وجود ندارد نه در مدرسه و در هیچ جا، نه درخانه و نظر او این آرامش حاصل از کنار پنجره بودن را

دست ه که جویای آن است ب به دنبال پناهگاهی است که بتواند همه آن چیزهایی را نالد وی میشوق بودن زندگبی سرد و تکرار و

گلی تنها شدند، دریا اعالم کرد چه  همین که دریا و». ترین چیز برایم پنجره آنجاستهر جایی که باشم مهم در: گویددریا می. آورد

به حیاط بیمارستان  دید رفت پشت پنجره و را تحمل کند بعد که سکوت گلی را چه نخواهد، باید امشب همراهی او گلی بخواهد و

هوای  توانند حال وقدری میچه شوند وا باز میکه روبه کجاین. هاشهترین چی برای من پنجرهمهم دانی در هرجایی،می: نگاه کرد

 (463کریم زاده،) .«آدم را عوض کنند

الفت می  پل روبه روی آن احساس انس و قدر با پنجره ودریا آن. رابطه است ظاهر پنجره در داستان بیانگر ارتباط و خود مفهوم و

راست راستی تو عاشق پل یك بزرگراهی؟ چه جوری؟ : او با حیرت رفته بود پشت پنجره وپرسیده بود»: فراز پرسیدکند که وقتی 

جایی که آرامش داشته . حس می کنم او هم یك راه است که دلش می خواهد به یك جای خوب برسد. زیاد توضیح دادنی نیست

هوای سرد تنش را . ك راه دیگه وصل می کنند دریا پنجره را کمی بازتر کرددارند اورا به زور به ی باشد، اما بقیه نمی گذارند و

-جایی که به آن می. همان طور که پیچیده در پتو، مچاله تو طاقچه پنجره نشست خودش را کشاند باال و. لرزاند، اما پنجره دانست

 (41همان،) .«گفت یك متر آرامش

 :تصویری مثبت از مردان _1_0_1
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شود، جز پدر گلی، که است که در سرتاسر داستان دیده میمنطقی از مرد از ویژگی رمان پیش ار بستن چمدان  ب وارائه چهره خو

 داند که به مادرش خیانت کرده وکند و او را یك مستبد و خائن میا میگلی نسبت به او نظر منفی پید ی خانواده شده وباعث جدای

 اآلن است که خانه بر ای آمده است وقدر زیاد بود که حس می کرد زلزلهمشکالت آن. از بین برود باعث شده روزهای قشنگ او

گلی تا پیش از صبح آن روز، مطمئن »شور بوده  گلی معتقد است که زندگی قبل از خیانت پدر به مادرش پراز عشق و. سرش بریزد

آهن ها  ماند؛ چراکه ستون های آنرا نه آجرها وبرجا میرو شود، خانه آنها پا زیر و 2142بود، حتی اگر دنیا طبق پیش بینی فیلم 

 (91همان،). که عشق نگه داشته است

 نقطه مقابل پدرگلی، پدر دریا و و الشعاع قرار داده استگلی، رابطه عاطفی شان را هم تحت خیانت پدر در واقع این استبداد و

 ادعا ودریا معتقد است که فراز بی. اندمنطقی تصویر شده مهربان و برادر فهمیده و برادرش فراز است که فوق العاده پدر منطقی و

 . از آن نگاهش به دریا نگاه انسانی است ترآماده کمك به همه و مهم

از بودند؛ شد اگرهمه پسرها مثل فرباتر میهای دریا این بود که چه قدر دنیا زیچیز دیگری بود، یکی از حسرت، اما فراز، برای دریا

غش  غل وبی دانست که از کره ماه؛ اما قلب مهربان وقدر میاز ادبیات هم همان. نه اهل مطالعه خوان بود واو نه چندان درسالبته 

-به یك دختر بی هایی است که اگر هزار سال هم عمر کند، محال است حتی برای یکبار همدریا مطمئن بود فراز ازآن آدم. داشت

 (21_24همان ) .«احترامی کند

گلی . خواهد پدرم را ببینمدلم نمی» :گویدخود دارد، گلی در مورد پدرش می مساعد درباره پدر برخالف دریا که نظری مثبت و

دریا دید که از گوشه . کشهماند، حتما کارش به بیمارستان میخبر بدر من که کافیه یك ساعت از من بیما: دریا گفت. ساکت ماند

مخالف با گلی  کاش پدرها هم به خوبی مادرها بودند ولی دریا نظر کامالً: اش پایین رفتو از شقیقه چشم گلی، قطره اشکی سرخورد

 (461همان، ) .«ترهر من از مادرم بهتره، یعنی منطقیولی پد: دریا گقت» :داشت

 دختری باروبان سفید مژگان کلهر _6_1

 خالصه

راه او  پی بازگشت به گذشته خود است ولی یك سری موانع سد یشه درماجرای پیرزنی است که هم رمان دختری با روبان سفید،

هایی است که در حق اطرافیانش ازگشت به گذشته جبران اشتباههدفش از ب و خواهد، برسددهند به آنچه میشوند که اجازه نمیمی

از او پرستاری  مشغول به کار هستند وخانه او  ساله به نام شیرین که با مادرش در 2این پیرزن از یك دختر مرتکب شده است و

خواهم می: پبرزن گقت». خواهم به من در جبران اشتباه هایم کمك کنیگوید که میبه شیرین می خواهد وکنند کمك میمی

چیزایی شاید بتوانم باالخره یه . شاید بتوانی کمکم کمی. من بیایی این بار با: چه کار کنم؟ پیرزن گفتم: کمکم کنی شیرین پرسید

 (21کلهر،) .«را جبران کنم

باالخره احترام . گرددشود وبه آن دوران برمیش زنده میها در ذهن، بادیدن آلبوم عکس قدیمی، آن عکس(پیرزن)ترام خانم اح و

 . خودش شاد شد کسب کرد و ویژه سیم زار بانو رابه شود به کمك شیرین رضایت گذشتگان وموفق می

 نقد وبررسی رمان

 . بندی کردتوان در چند مورد کلی تقسیماین رمان، می در، های فمینیسمنهنشا

ترین دانست اساسی ترین واین رمان محوری در حس حسادت نسبت یکدیگر؛ شاید بتوان این مولفه را توزی زنان وکینه _4_6_2

احترام . ای به تصویر کشیده استکلیشه ی سنتی ودر چارچوب این داستان زن را نویسنده در. کندکه داستان حول این ادامه پیدا می

آسودگی خاطر در گذشته او نهفته  کند این آرامش وبه دنبال آرامش است که فکر می مضطرب دارد و همیشه روحی پریشان و

او ذشته از ه در گشبح سیم زار بانوست ک این سایه و دهند وهستند که همیشه روحش را آزار می اشباحی گوید سایه ومی است و

همیشه ». بیندگذشته می جبران خطاهایش در عفو سیم زار بانو و در بخشش و آرامش را او بداخالق بوده و همیشه با متنفر بوده و

 (29کلهر،) .«هایی رو بگیرمجلوی یه اتفاق خواست برگردم به عقب ودلم می. خواست یك چیزایی رو توگذشته جبران کنمدلم می

 (29کلهر،) .«ذارهکسی هست که نمی. شتباهام را درست کنمتونم امن نمی»

آن  گردد ومیاری اش آمده اند به گذشته خود بری پرستساله که با مادرش درخانه او برا 2 احترام باالخره باکمك شیرین دختر

-باز می احترام مشتش را». دکنجبران آن تمام تالشش را  میدر  شناسد ورا سلب کرده را می آرامش او کسی که همیشه آسایش و
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! دراز کرده بود مال شما احترام همچنان دستش را. . .  !سیم زار بانو این مال شما: دهدنبند مروارید زیبایی را نشانش میگرد کند و

م ناراحت برای این که دیگر از دست. پرسدچیزی می ها بازلب با حرکت دست و کند وبه دختر نگاه می سیم زار بانو! از طرف من

 (436همان،) .«نباشید؛ برای اینکه بگذارید من هم دلم خوش بشود

دست ه ب آسودگی خاطر الزم را شود؛ احترام همچنان آسایش وانو به احترام در داستان مشخص میبدخلقی سیم زار ب علت کینه و

آن آشفتگی خالص  رود تا بلکه بتواند ازاتاق می ودکی او بوده است؛ به آنبه اتاق شیرین رفت که در واقع آن اتاق ک نیاورده بود و

پیرزنی . پیرزنی پشت سرش بود. .  » آوردبانو زنگ درخانه را به صدا در می آنوقت بودکه سیم زار. آسایش برسد به راحتی و شود و

-آهسته راه می. های کلفتی داشتقسا پیرزن چاق بود و. ترقوی تر وحترام جون بود؛ اما سرپاتر، محکمکه انگار هزار سال پیرتر از ا

 هایش رالبخندی لب. به احترام جون خیره شد بلند کرد و بعد سرش را. از دربیاید تو، انگار یك عمر طول کشید طوری که تا. رفت

شان د احترام، همهصدای بلن. . . هم باز کرد از هایش رادست دم در دوید و انگار تا. احترام جون از جا پرید، بدون عصا. از هم بازکرد

انگار هنوز پیش سیم زار بانو به سرتاپای ! از کجا مرا پیدا کردی؟ چه جوری؟ ببین چه قدر پیرشده ام! سیم زار بانو: را ساکت کرد

 م واسفندیار پیغام داده که بیام دنبالت، ورت دار: سیم زار بانو رو به احترام گفت. هاخوب به دادش رسیدی: گاه کرد و گفتشیرین ن

 (413همان، ) .«!کننجا رو دارن خراب میگفت این! ببرمت خونه باغ

بادیدن سیم ( 411همان، ) .«!زبونم وا شد همون شبی که از خونه آقا عمو اومدم بیرون، توی تاریکی راه، ازترس، یك هو داد زدم و»

گشایی داستان، نویسنده در گره. های روحی نبودشدیگر خبری از آن تشوی شاد بود و زار بانو انگار به کودکی خود برگشته بود و

! چه قدر خون دل خوردم! چه قدر عذاب کشیدم! خدا رو شکر: احترام گفت» :کندم زار بانو با احترام را آشکار میعلت دشمنی سی

: نگاهش کرد با تعجباگه تو دنیا نیومده بودی، احترام . منم خون دل خوردم. منم عذاب کشیدم: گفت سیم زار بانو آهی کشید و

خانم جون دیگه طاقتش تموم شده . کردن؛ اما هیچ خبری نبودچند سال بود که دوا درمون می. شددار نمیمادرت بچه: چرا؟ گفت

 براش بچه بیارم چون خیلی من رو دوست داشت، دور از حاال، یه روز اومد پیشم وگفت، دلش می خواد من زن پسرش بشم و بود و

خواست مراسم عروسی رو به پاکنه، مادرت باردار شده  ی چقدر ذوق کردم؛ اما تا این خبر وخانم جون به آقاجونت داد ودوننمی ...

همه چیز فوت شد . . .  همه چیز به باد رفت. تو با به دنیا اومدنت، تموم آینده من را خراب کردی. آمدیتو داشتی به دنیا می بود و

 (412کلهر،) .«رفت هوا و

یات سنتی ما، زن همیشه با درادب. جامعه مردساالری مسئله آموزش دختران است های حاکم بر زندگی ویکی از سنت _1_6_1

صلی همیشه دغدغه ا این قبیل کارها، پیوند خورده است و ها وی مانند پخت و پز و نگهداری از بچهمسائل های داخلی خانه وفعالیت

اصطالح منزل حاکی از اسارت او در چارچوب  شده است وقدیم از زن به عنوان منزل یاد میدر  .دهنداو را، کارهای خانگی نشان می

را صرف  تالش خود تمام همت و ای نخواهد داشت ومیانه سواد هیچ سنخیتی و درس و کارهای خانگی است؛ در نتیجه او با خانه و

 . خواهد کرد. . .  همسرداری و کارهای خانه و

شما خواندن بلدید؟ زن ! سیم زار بانو. کندنگاهش می نشیند وای میاحترام گوشه. شغول آبکش کردن برنج استسیم زاربانو م»

الی سوراخش هایی که البهکوبد به زمین تا برنجآبکش را می و! آواز خواندن نه: سدپرین که نگاه کند با صدای کلفتش میبدون، ا

 . اند، بیرون بیایندمانده

 . کتاب بخوانید! کتاب! آواز نه: ویدگاحترام می

دخترها الزم نیست : گفتندها میآن وقت! سواد ندارم»: گویدنشیند روی چارپایه میمی. کندبا تعجب نگاهش می گردد وزن برمی

یزی؟ سیم زار خواهد چیزی بخوانید؟ مثال کتابی، چها دلتان نمیچرا؟ بعضی وقت! رندداری یاد بگیبهتر است خانه. درس بخوانند

بیچارگی  اش بدبختی وها همهتوی کتاب: گفتمادرم می. طور فسنجان درست کنمدانم چهبدون سواد هم می! نه: شودگیج میبانو 

 (23_21، همان) .«است

نی پنها های احترام است که عاشق کتاب خواندن است وکتاب تصویر شده است کودکی ستان مانوس باتنها شخصیتی که دراین دا

 . شدمشغول مطالعه می رفت وآنجاست می های قدیمی درهای کتاببه انباری که قفسه
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تویش پر است از  انباری، دیوار به دیوار آشپزخانه است و. زندپشت در غیبش می کند وباز می احترام آرام در پشتی آشپزخانه را»

ورق ورق شده که از  های قدیمی کهنه  واز کتاب ای پرقفسه ه وهای شکستپریموس پزی وهای خوراکهای برنج، روغن، چراغگونی

 (463همان، ) .«پدر آقاجان به ارث مانده

. برنددنیای دیگری میرا به  کنند واواز خاطرش پاک می ها، هیاهوی بیرون راواژه. کندمیباز دارد واحترام کتابی از قفسه برمی»

 (463همان،). گران ترسناکجادو های سوار براسب وهای زیبا، شاهزادهاز ملکه دنیایی پر

 نتیجه -9

ه هایی تداعی شدنشانه ای از مفاهیم وها با مجموعهتصویر زن در رمان دهد که بازنمایی زنانگی وهای بررسی شده نشان میرمان

. همگون نیست ها مشابه ون رماننمایی زنانگی در مجموعه ایباز. دهندآن را قالب می بخشند واست که جنسیت زنانه را تعین می

 :کنند؛ این مضامین عبارتند ازمضامین تعریف می های زن، زنانگی را حول برخی از مفاهیم ونویسندگان رمان

 اتاقی از آن خود -4

 محدودیت زن در محیط خصوصی خانواده -2

 تصویر مثبت از مردان داشتن -9

 توزی زنانهکینه حسادت و -1

 :انداین مضامین معرفی کرده با نویسندگان مرد زنانگی را و

 تحرک خانه، خیابان، سکوت و -4

 ستیزیمردستیزی و زن -2

 خشونت علیه زن ریاست مردان در خانه و -9

 ترس از قضاوت نادرست جامعه -1

پردازند؛ ای میکلیشه گیری به آن، به بازتولید ایدئولوژی جنسیتی مسلط وعدم موضع ها با بازنمایی زن سنتی وبرخی از این رمان

ایدئولوژی جنسیتی مسلط را مورد تردید  برابر آن موضعی انتقادی دارند و پردازند، دریگر گرچه به بازنمایی زن سنتی میبرخی د

 . کنندچرا می قرار داده، درباره آن چون و

-جامعه تشویق می ری به اعضای ذکوردابه خانه که زنان را _ترویج نظام فرهنگی مسلط انتشار و بخشی از زنان نویسنده خود در

شود ادعایی فاقد های رهایی طلبانه زنان میگرفتن زنان منجر به انتشار ایدهنقش دارند؛ این ادعا که صرف قلم به دست  _کنند

خواه در پیکار با ایدوئولوژی تحول های دگرگونی مطلب ونویسان مرد با ارائه ایدهی رمانولی برعکس این، بعض. پشتوانه تجربی است

 . اندکرده او، جایگزین زن را با تصویری جدید از جا افتاده از ط، تصویر سنتی ومسل

 منابع

نشر : ، ترجمه مصطفی عابدینی، ویراستار حسین پاینده، تهران«درآمدی بر نظریه ها وروش های نقد ادبی» (4923. )برسلر، چارلز .4

 .نیلوفر

: فاطمه حسینی، ویراستار حسین پاینده، تهران ه مازیار حسین زاده؛، ترجم«نظریه های نقد ادبی معاصر» (4921. )تایسن، لیس .2

 .جکایت قلم نوین: نگاه امروز

با تحلیل داستان های برگزیده کودک )بررسی کارکرد فانتزی در کلیشه زدایی » (4939. )فرامرز خجسته، عاطفه و جمالی و .9

ک دانشگاه شیراز، سال پنجم، شماره اول، بهار وتابستان ، مجله علمی پژوهشی ادبیات کود«(ونوجوان پس از انقالب اسالمی

 .(3پیاپی)39

 .انتشارات کانون پرورش فکری کودک ونوجوان: ، تهران«هستی» (4939. )حسن زاده، فرهاد .1

 .انتشارات روشنگران: ، ترجمه علی آذرنگ، تهران«رمان زنان و» (4921. )رزالیند، مایلز .3

 .طرح نو: ، تهران«راهنمایی نظریه ادبی معاصر» (4921. )دیدسون، پیتر سلدن، رامان و .6

 .افق: ، تهران«الالیی برای دختر مرده» (4931. )شاه آبادی، حمید رضا .1

 .نوجوانان  شیراز انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و: ، تهران«قلب های نارنجی» (4923. )کریم زاده، مینو .2
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 .نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و: ، تهران«پیش از بستن چمدان» (4931. )وکریم زاده، مین .3

 .نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و: ، تهران«یددختری با روبان سف» (4923. )کلهر، مژگان .41

حسین : نقد ادبی، ویراستار ترجمه فاطمه حسینی، درسنامه نظریه و .«نقد فمینیسم، ادبیات و» (4929. )گرین، کیت دلبیهان، جیل .44

 .روزگار :پاینده، تهران

    .پژوهش: تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران: «از جنبش تا نظریه اجتماعی» (4924.)مشیرزاده، حمیرا .42

پور، جمه منیژه نجم عراقی، مرسده صالحهای نظری درباره مسائل زنان، ترسلسله پژوهش ،«ادبیات زن و» (4922. )ولف، ویرجینیا .49

 .چشمه رنش: نسترن موسوی، تهران
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 یر مولویوان کبیچند غزل افتاده از د
 شیرین رزمجو بختیاری

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

 یریّوسف نیمحمد

 استاد دانشگاه شیراز

 یجهرم یلیالهام خل

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

 چکیده

: با اختصار)وم فروزانفر بر اساس یکی از نسخ در دسترس ایشان، یعنی نسخۀ نورعثمانیه پژوهش حاضر نقد دیوان کبیر مصحَّح مرح

های  غزل»ذیل عنوانِ . در این پژوهش، طی معرفی این نسخه، نحوة استفادة فروزانفر از این نسخه توصیف شده است. است( عل

بنابراین در این . است وان چاپی مصحَّح فروزانفر افتاده اشعاری ذکر شده که در نسخۀ نورعثمانیه موجود بوده اما از دی «افتاده

های موجود از دیوان کبیر مطرح  کدام از تصحیح شود که تا به حال در هیچ هایی از مولوی به پژوهشگران عرضه می پژوهش، غزل

 . است نشده 

 . ، دیوان کبیر مولوی و نقد فروزانفر(عل)=نسخۀ نورعثمانیه  :هاکلیدواژه

 :مقدّمه

این تصحیح که در ده مجلد تنظیم شده . الزمانِ فروزانفر است ترین تصحیح موجود از دیوانِ موالنا، تصحیح بدیع در حال حاضر جامع

ی جلد  گونه که در مقدّمه فروزانفر، آن. الدّین محمّد، مشهور به مولوی است  است، مشتمل بر غزلیات، ترجیعات و ملمعاتِ موالنا جالل

دهد، برایِ تصحیح دیوانِ کبیرِ موالنا چهارده نسخه پیش روی داشته است که تنها ده نسـخه را مبنـایِ    دیوان شرح می اوّل و چهارمِ

معرفی شده اسـت و   «یج»تا  «و»جلد اوّل صفحاتِ   یك تا نه، در مقدّمه  از این میان نه نسخه، از شماره. خود قرار داده است  تصحیحِ

. است جلد چهارم وصف شده و از همان مجلد به بعد در کارِ تصحیح دخالت داده شده  ثمانیه، در مقدّمهعنی نسخۀ نورعدهم، ی  نسخه

غـزل یـافتیم کـه در نسـخۀ      6در این نسـخه  . های نسخۀ نورعثمانیه توجّهی نشده است بنابراین در سه جلد نخست به ضبط و غزل

غـزل عـالوه بـر نسـخۀ      9غـزل،   6از میان این . ا وارد دیوان کبیر نکرده استها ر نورعثمانیه موجود است، امّا استاد فروزانفر آن غزل

 . است نورعثمانیه در دیگر نسخ مورداستفادة استاد فروزانفر نیز آمده

جا ناگزیریم ابتدا به معرفیِ اجمالیِ نسخِ مورد استفادة فروزانفر بپردازیم؛ مختصاتِ این نسخ در جدول زیر نمـایش داده شـده    در این

 (ک مقالۀ لزوم تصحیح دوبارة غزلیات شمس. ربرای آشنایی بیشتر با نسخ فروزانفر و میزان اعتبار هرکدام : )است

 خط محل نگهداری رمزها ردیف
تاریخِ 

 ترقیمه

ِ  تاریخ

 تقریبی
 توضیحات فروزانفر

 عد 4
کتابخانه اسعدافندی 

 در سلیمانیه
 ـ نسخ

و  1ِ آخر ربع

 2اوایل

ل استنساخ شده، از رویِ نسخ دست اوّ

 افتادگی دارد

 از رویِ نسخ دست اوّل استنساخ شده 1اواخر  ـ نسخ ی قونیه موزه قو 1

 در خور اعتماد است  1قرن  ـ نسخ کتابخانه چستر بیتی چت 9

 ـ 2تا ربع اوّل ـ نسخ ی قونیه موزه مق 1

 خب 0
بلدیه   کتابخانه

 استانبول
 منتخبی از دیوان ـ 129 نسخ

 قح 6
ابخانه گدک کت

 احمدپاشا
 . یکی است .«خب»ی  کاتبش با نسخه ـ 121 نسخ
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 (قص)قح 7
کتابخانه گدک 

 احمدپاشا
 ی راء تا نون از قافیه ـ 119 نسخ

 قافیه واو و هاء و یاء 2تا اوایل ـ نسخ کتابخانه نخجوانی خج 3

 ی اساس فروزانفر نسخه ـ 111 نسخ ی قونیه موزه فذ 3

 عل 45
عالی  کتابخانه حسن

 بك یوجل
 . معرفی شده است 1ی جلد در مقدّمه 2اوّل  نیمه ـ نسخ

 ـ 213 نستعلیق کتابخانه ملی وین ین 44
آمده، فروزانفر در  2ی جلد در مقدّمه

 . است تصحیح از آن استفاده نکرده

 :پردازیم های افتاده می کنیم، سپس به غزل در ادامه ابتدا نسخۀ نورعثمانیه را توصیف می

 :ف ـ توصیف نسخة نورعثمانیهال

 146مشـتمل بـر   . شود در دانشگاه تهران نگهداری می 4411اصل نسخه در کتابخانۀ نورعثمانیه در ترکیه است و فیلم آن به شمارة 

اوزان این نسخه . ها در این نسخه الفبایی است خط این نسخه، نسخ است و ترتیب قرار گرفتن غزل. ستونی است 2سطریِ  41برگِ 

 :شود نسخه با بیت زیر آغاز می. است 42211ها  تعداد ابیات غزل. هزج و مضارع و مجتث و رمل است

ــا را  ــا خانـــــه بـــــرد مـــ  آمـــــد بـــــت میخانـــــه تـــ

 

ــا را      ــد مـــ ــازه کنـــ ــا تـــ ــو تـــ ــار نـــ ــود بهـــ  بنمـــ

 

 . دترقیمه ندار. اند از یکدیگر تفکیك شده «و له قدّسنا اهلل بسرّه العزیز»بندی و با عبارت  ها با جدول غزل

است و به همـین دلیـل در مجلـدات     ه فروزانفر این نسخه را در مقدّمۀ جلد چهارم معرفی کرده و از همین جلد در تصحیح اعمال شد

از سـبك خـط و نـوع کاغـذ مسـلّم      »: اسـت  در مورد تاریخ ایـن نسـخه آورده  . است های این نسخه توجّهی نشده اوّل تا سوم به ضبط

عالمـت اختصـاری ایـن نسـخه در     ( ، الف1ج: 4969مولوی، مقدّمۀ فروزانفر، ) .«.ن هشتم استنساخ شدهگردد که در نیمۀ اوّل قر می

 . است «عل»تصحیح 

  محل

 نگهداری
 شماره اصل

 /برگ

 سطر

 تاریخ

 (حدس)
 خط

تعداد 

 ابیات

 /الفبایی

ی وزنی
ار

ص
خت

ا
 

 (مصرع اول)آغاز 

دانشگاه 

 تهران

نور 

 عثمانیه
 41/146 ف4411

اوایل قرن 

2 
 12207 خنس

وزنی، 

 الفبایی
 عل

آمد بت میخانه تا 

 خانه برد ما را

 

 :«نورعثمانیه»الخط نسخة  ب ـ رسم

را بـا   «پ». نوشته شده و گاه تنها یك نقطه دارد «چ»گاه نقطۀ . نوشته شده است «ک»به صورت  «گ»در نسخۀ مورد بحث حرف 

نوشـته  « ة»بـه صـورت    «ای ــه » . . .  «شـایذ »و  «آیذ»اتی مانندِ نوشته شده است؛ در کلم «ذ»به صورت  «د». نویسد سه نقطه می

جمـع سـرهم    «ها». . . . بعشق، بکجا و: حرف اضافه به کلمات بعد از خود متصل نوشته شده است «به». . . . زدة، بیهدة و: است شده

. . . . آخـر، آمـده و  : آمده اسـت  «آ»بر روی  « »عالمت . است مفعولی جدا نوشته شده «را». . . . ها وها، سخنخط: است نوشته شده

فعل جـدا   «می». نوشته شده است «نه»و گاه به صورت  «نی»گاه به صورت  «نه» «کی»نوشته شده است نه  «که»به صورت  «که»

ته نوشـ  «چنـدانك »و  «چنانـك »و  «آنـك »بـه صـورت    «کـه  چنـدان »و  «چنانکه»و  «آنکه». . . . رسد و رود، می می: شود نوشته می

 . شود معموالً جدا نوشته می .«آن»و  .«این». است را به صورت پیوسته نوشته «بیچون»و  «بیگه»و  «آنکس». است شده

 :های افتاده ج ـ غزل

  دیده  بوده ها در نسخۀ نورعثمانیه که مورد استفادة استاد فروزانفر این غزل. هایی است که از دیوان افتاده است این عنوان شامل غزل

 . است است؛ امّا سهواً از دیوان مصحّح ایشان افتاده  هشد

 تعداد بیت شماره صفحه عل مطلع غزل ردیف
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 16 176 ست آفتاب امروز بر طرز دگر تابان شده 4

 0 91 ای کرده غمت مستم مستم قدح اشکستم 1

 45 497 بنمای رخ که روی گلستانم آرزوست 9

 7 79 ر بهس من سرخوش و تو سرخوش بدخواه تو بی 1

 3 36 در عشق ماه رویان صد داد و دید باید 0

 3 37 در عشق ماه رویان چشم منیر باید 6

 . ها آورده شده است شناسی، متن غزل و نسخه بدل توضیحاتی در مورد غزل در این قسمت پس از آوردن اطالعات نسخه

 : ست آفتاب امروز بر طرز دگر تابان شدهـ 4

بیـت   3تنها  931غزل . ست ـ شبیه مطلع غزل زیر است  چاپی فروزانفر ـ آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدهدیوان  931مطلع غزل 

شاید شباهت مطلع این دو غزل علّت حذف یکـی از دیـوان چـاپی    . دارد و ابیات آن به جز مصرع اوّل هیچ شباهتی با غزل زیر ندارد

 . است بوده

 . است ـ فذ ـ که اساس تصحیح فروزانفر بوده، نیز آمده 111که در نسخۀ موزة قونیۀ  این غزل نه تنها در نسخۀ نورعثمانیه

 تعداد ابیات صفحة عل تعداد ابیات صفحة فذ مطلع

 F613 26 n216 26 ست آفتاب امروز بر طرز دگر تابان شده

ــده    ــان شــ ــر تابــ ــرز دگــ ــر طــ ــروز بــ ــاب امــ ــت آفتــ  ســ

 ســـــت از ورای کفـــــر و ایمـــــان شـــــه ســـــواری تاختـــــه

 ر چشــــم قبــــاد و ســــنجر و رســــتم زدســــت    خــــاک د

ــد     ــرت بردریــ ــارِ عشــ ــدش تــ ــو دیــ ــرب چــ ــرة مطــ  زهــ

 مشـــتری چـــون مشـــتری شـــد آســـتانش ســـجده کـــرد      

ــور   ــه او از بــــس ظهــ ــانی کــ  شــــمس حــــق و دیــــن پنهــ

 هــــای خــــویش را در عشــــق ســــوخت  آن عطــــارد نســــخه

 دســــت مــــرّیخ از نهیــــبش سســــت شــــد وز کــــار رفــــت 

 و آن زحـــــل تـــــدبیر گـــــم کردســـــت انـــــدر عشـــــقِ او 

ــر   ــت مــ ــك   گفــ ــت فلــ ــز تخــ ــاف کــ ــید را انصــ  خورشــ

ــن او  ــد حســـ ــید و برآمـــ ــرد خورشـــ ــی کـــ ــیچ پیچـــ  پـــ

 دویـــــد تخـــــت را بگذاشـــــت در چـــــین پابرهنـــــه مـــــی

ــز   ــیّاح نیــــ ــك ســــ ــاه فلــــ ــم او مــــ ــرای چشــــ  از بــــ

ــزه ــادوان  غمــ ــای جــ ــان  9هــ ــدر جهــ ــد  1کانــ ــه بدنــ  فتنــ

 زدنــــــد آتشـــــان حســــــن کــــــاتش در زمانـــــه مــــــی  

ــه  ــل آیینـــ ــل کـــ ــد  عقـــ ــود را بنگریـــ ــد و خـــ  ای بخریـــ

ــاحل  ــر ســـ ــه او بـــ ــت  هرکـــ ــف او نشســـ ــای لطـــ  دریـــ

ــون    ــن خــ ــب را دریــ ــت طالــ ــه دشواریســ ــز راه هرچــ  ریــ

 هـــــا ســـــر بـــــرآورده رخـــــی افروختـــــه چـــــون اللـــــه 

ــاتم  ــی مـــ ــد    پرغمـــ ــلش بدیـــ ــو فضـــ ــا درد کـــ  زدة بـــ

 هرکــــه انسانســــت انســــان در دو دیــــدش مســــت اوســــت 

 هـــــای او بـــــر خـــــاک تبریـــــز از خـــــدا     از کرامـــــت

 کحــــل یافــــت 1دیــــو کــــز گــــرد غبــــار ســــنب اســــپش

 گریخـــــت دش آتـــــش مـــــیســـــینۀ ظلمـــــانیی کـــــز دو

 در تـــــــك دوزخ بروییــــــــده ز لطفـــــــش یاســــــــمین  

ــا نقصـــــان   ــان بـــ ــالی یابـــــدا    جـــ ــا از تـــــو کمـــ  هـــ

ــده    ذره  ــرگردان شـ ــت و سـ ــر مسـ ــص دیگـ ــر رقـ ــا بـ ــت هـ  سـ

 ســــت ای از کفــــر او در گــــوش هــــر ایمــــان شــــده حلقــــه

 ســـت خبـــر از جـــان و از جانـــان شـــده    عقـــل بینـــا بـــی  

 ســـــت ز آتـــــش او بـــــا نمـــــاز و آه وی رحمـــــان شـــــده 

 ســت نــدة کمیــنش بــر فلــك ســلطان شــده     چــون شــد او ب 

 ســـت چـــو یـــزدان بـــر دو دیـــده مخفـــی و پنهـــان شـــده هـــم

ــده     ــوان شـ ــانش دفترخـ ــقش جـ ــتان عشـ ــز دبیرسـ ــت کـ  سـ
ــون ــه چـ ــدآن کـ ــزه دیـ ــده   اش دل غمـ ــان شـ ــون چومرزنجـ ــت خـ  سـ

ــده  ــدان شـــ ــت در دنـــ ــه و انگشـــ ــر والـــ ــت وز تحیّـــ  ســـ

 ســـت بـــرای عـــزل تـــو فرمـــان شـــده     2آ کـــز 4زو فـــرود
ــون بدیـــد او را کـــه در تـــ    ــد چنـــدان شـــده  چـ  ســـت ابش دو صـ

ــده    ــوان شــ ــۀ کیــ ــو فتنــ ــهی کــ ــاب آن شــ ــت در رکــ  ســ

 ســـت هـــای هجـــرش جملگـــی تـــن جـــان شـــده  در گـــدازش

ــده    ــان شــ ــۀ ایشــ ــتش فتنــ ــادوی مســ ــزة جــ ــت غمــ  ســ

ــده   ــدان شـــ ــوزان آتشـــ ــار او ســـ ــش رخســـ ــت آتـــ  ســـ

ــان  ــۀ جـ ــده   زآینـ ــان شـ ــرم عمیـ ــه الجـ ــش آن شـ ــت بخـ  سـ

ــده  ــاهی او مقــــیم چشــــمۀ حیــــوان شــ  ســــت همچــــو مــ

ــاهش  ــب جــ ــدوم مرکــ ــده  3از قــ ــان شــ ــه آســ ــت همــ  ســ

 ســــت از بهــــارش جــــان کــــه او پوســــیدة عصــــیان شــــده

ــده    ــان شـ ــه غلتـ ــیش از قهقـ ــزم عـ ــل در بـ ــو گـ ــت همچـ  سـ

ــری  ــان پـ ــت  کـ ــر بخـ ــده  6زاده ز بهـ ــان شـ ــس انسـ ــت انـ  سـ

ــده   ــاران شـــ ــدة بـــ ــان ماننـــ ــد جـــ ــت درّ و مرواریـــ  ســـ

 ســــت مشــــرف رضــــوان شــــده 2گشـــت دربــــان بهشــــت و 

 ســـــت از بهـــــار جنّـــــت بـــــاحور و بـــــا ولـــــدان شـــــده

 ســـت وی اهـــل دوزخ همچـــو گـــل خنـــدان شـــدهمــو بـــه مـــ 

ــان ــده      ک ــان ش ــو او نقص ــز ت ــود را ج ــد خ ــل دی ــه کام ــت ک  س
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 :است است و در زیر به تفاوت ضبط عل اشاره شده ضبط متن بر اساس فذ آمده

 چاهش: ـ عل3 فلك: ـ عل1 ها جادوان غمزه: ـ عل9 که: ـ عل2 فرو: ـ عل4
 بهشت مشرف: ـ عل2 اسبش: ـ عل1 تخت: ـ عل6
 :ای کرده غمت مستم مستم قدح اشکستم ـ1

عالوه بر ایـن نسـخ در دو   . است ، نیز آمده این غزل نه تنها در نسخۀ نورعثمانیه که در نسخۀ فذ و مق که مورد استفادة فروزانفر در تصحیح بوده

 . شد نسخۀ نویافتۀ بریتانیا ـ بر ـ و آستان قدس رضوی ـ رض ـ نیز دیده

 مطلع
صفحة 

 فذ

تعداد 

 بیت

صفحة 

 مق

تعداد 

 بیت

صفحة 

 عل

تعداد 

 بیت

صفحة 

 بر

تعداد 

 بیت

صفحة 

 رض

تعداد 

 بیت

ای کرده غمت مستم مستم قدح 

 اشکستم
F22 3 e461 3 n92 3 b93 3 r422 3 

ــتم    ــدح اشکســـ ــتم قـــ ــتم مســـ ــت مســـ ــرده غمـــ  ای کـــ

 هـــــا را گـــــری بشـــــکن بـــــه قـــــدح یـــــارا اندیشـــــه    

 برگشـــــــت ز مـــــــن خـــــــامی افکنـــــــدمش از بـــــــامی 

ــاری  ــن مــ ــف مــ ــت از کــ ــاری  جســ ــه و در غــ ــد در کُــ  شــ

ــردم      ــر مـــ ــورت هـــ ــر صـــ ــژدم بـــ ــیه کـــ ــیار ســـ  بســـ

 

 از آن رســــتم 4هــــر عهــــد کــــه دی بســــتم در مســــتی 
ــتم    ــروز شکارســ ــهبا را امــ ــاقی صــ ــان ســ  کــ

ــتم    ــه کارسـ ــا دام چـ ــی بـ ــحبت او دامـ ــد صـ  بـ

ــتم    ــکر و شعارسـ ــد شـ ــاری صـ ــتیم ز بیکـ  2رسـ

ــن   ــم مـ ــا گُـ ــردد از مـ ــون گـ ــتم 9چـ  شکرگزارسـ

 

 :است ها اشاره شده ر زیر به تفاوت ضبطاست و د ضبط متن بر اساس فذ آمده

 صد: ـ مق9  عثارستم: عشارستم؛ رض: ـ مق، بر2  امروز: ـ عل، رض4

 :بنمای رخ که روی گلستانم آرزوستـ 9

دیوان چاپی فروزانفر است و چند بیت مشابه با آن دارد، امّا در کل یك غزل مجزّا اسـت کـه از    114غزل مذکور شبیه است به غزل 

در هـر دو    شـده  ها خط کشیده ابیاتی که زیر آن. است شده نیز برای مقایسه پس از این غزل آورده 114غزل . اپی افتاده استدیوان چ

 . است ـ فذ ـ که اساس تصحیح فروزانفر بوده، نیز آمده 111این غزل عالوه بر نسخۀ نورعثمانیه در نسخۀ قونیۀ . غزل مشترک است

 تعداد بیت شماره صفحة عل تتعداد بی شماره صفحة فذ مطلع

 F611 41 n491 41 بنمای رخ که روی گلستانم آرزوست

 بنمـــــــای رخ کـــــــه روی گلســـــــتانم آرزوســـــــت

ــویش    ــال خـــ ــاب از جمـــ ــای نقـــ ــار برگشـــ  ای یـــ

ــی     ــت مـ ــن دوسـ ــه از چمـ ــوش کـ ــاد خـ ــی ای بـ  رسـ

ــرا بـــــرو      ــان مـــ ــیش مرنجـــ ــاز بـــ ــی ز نـــ  گفتـــ

ــاز    ــل بــــ ــو آواز طبــــ ــوای تــــ ــنیدم از هــــ  بشــــ

ــده   ــرا و پراکنـــ ــن مـــ ــور کـــ ــ مخمـــ ــنگـــ  وی کـــ

 ای مـــــاه درد عشـــــق تـــــو دامـــــان مـــــن گرفـــــت

ــو   ــاب تــــ ــانم کبــــ ــراب و نهــــ ــاهرم خــــ  ای ظــــ

 تــــو حاضــــری و مــــن بــــه تماشــــای جــــان روم     

ــن   ــالح دیــ ــه صــ ــداریم ای شــ ــو آن نــ ــی تــ ــا بــ  مــ

 

ــت    ــراوانم آرزوســـ ــد فـــ ــه قنـــ ــب کـــ ــای لـــ  بگشـــ

ــت   ــانم آرزوســــ ــع تابــــ ــرة مشعشــــ ــان چهــــ  کــــ

 بــــر مــــن بــــزن کــــه گلشــــن و بســــتانم آرزوســــت

ــانم آر   ــیش مرنجـــ ــه بـــ ــت کـــ ــتآن گفتنـــ  زوســـ

ــت   ــلطانم آرزوســـ ــاعد ســـ ــه ســـ ــدم کـــ ــاز آمـــ  بـــ

 هــــــای پریشــــــانم آرزوســــــت کــــــز ذوق نکتــــــه

 هـــــای ســـــپاهانم آرزوســـــت   وی زهـــــره لحـــــن 

 هـــــای ظـــــاهر و پنهـــــانم آرزوســـــت    آن نقـــــش

 پــــــس در بهشــــــت خلــــــد بیابــــــانم آرزوســــــت

ــت    ــم آرزوســ ــی آنــ ــدارد نــ ــو آن نــ ــز تــ ــود جــ  خــ

 

 :ایم در زیر آوردهرا  114شناسی و متن غزل  تر شدن موضوع، اطّالعات نسخه برای روشن
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ــه ــای رخ کــ ــت بنمــ ــتانم آرزوســ ــاغ و گلســ  بــ

 ای آفتــــاب حســــن بــــرون آ دمــــی ز ابــــر    

ــاز   بشـــــنیدم از هـــــوای تـــــو آواز طبـــــل بـــ

ــرو    ــرا بــ ــان مــ ــیش مرنجــ ــاز بــ ــی ز نــ  گفتــ

ــه نیســت    ــه خان ــه ب ــرو ش ــه ب ــت ک ــع گفتن  وان دف

 در دســت هــر کــی هســت ز خــوبی قراضــه هاســت 

ــا      ــی وف ــت ب ــیل س ــو س ــرخ چ ــان و آب چ ــن ن  ای

 اســــــفاها همــــــی زنــــــم   یعقــــــوب وار وا

 شــهر بــی تــو مــرا حــبس مــی شــود      واهلل کــه 

ــت    ــم گرفـ ــر دلـ ــت عناصـ ــان سسـ ــن همرهـ  زیـ

ــم او   ــون و ظلــ ــت ز فرعــ ــول گشــ ــانم ملــ  جــ

ــول    ــدم ملـ ــان شـ ــکایت گریـ ــق پرشـ ــن خلـ  زیـ

ــام    ــك عـــ ــا ز رشـــ ــل امـــ ــاترم ز بلبـــ  گویـــ

 دی شـــیخ بـــا چـــراغ همـــی گشـــت گـــرد شـــهر

ــا     ــم مـ ــته ایـ ــود جسـ ــی نشـ ــت مـ ــد یافـ  گفتنـ

 هــــر چنــــد مفلســــم نپــــذیرم عقیــــق خــــرد 

ــده هــا و ه   ــان ز دی ــا از اوســت   پنه ــه دیــده ه  م

ــر آرزو و آز    ــت ز هــ ــن گذشــ ــار مــ ــود کــ  خــ

 گوشـــم شـــنید قصـــه ایمـــان و مســـت شـــد     

ــار     ــد ی ــت جع ــك دس ــاده و ی ــام ب ــت ج ــك دس  ی

 مـــی گویـــد آن ربـــاب کـــه مـــردم ز انتظـــار     

 مـــن هـــم ربـــاب عشـــقم و عشـــقم ربـــابی ســـت

 راوانم آرزوســــتبگشــــای لــــب کــــه قنــــد فــــ 

 مشعشــــع تابــــانم آرزوســــت  ه کــــان چهــــر 

 بــــاز آمــــدم کــــه ســــاعد ســــلطانم آرزوســــت

 آن گفتنــــت کــــه بــــیش مرنجــــانم آرزوســــت 

ــت   ــانم آرزوســ ــدی دربــ ــاز و تنــ ــاز و بــ  وان نــ

 آن معـــــدن مالحـــــت و آن کـــــانم آرزوســـــت

 مـــــن مـــــاهیم نهـــــنگم عمـــــانم آرزوســـــت

ــت    ــانم آرزوســ ــف کنعــ ــوب یوســ ــدار خــ  دیــ

ــ   ــانم آرزوســــ ــوه و بیابــــ ــی و کــــ  تآوارگــــ

 شــــیر خــــدا و رســــتم دســــتانم آرزوســــت    

ــت   ــرانم آرزوســـ ــی عمـــ ــور روی موســـ  آن نـــ

 آن هــــای هــــوی و نعــــره مســــتانم آرزوســــت 

ــت    ــانم آرزوســ ــانم و افغــ ــر دهــ ــت بــ  مهرســ

 و دد ملــــولم و انســـانم آرزوســــت  کـــز دیـــو  

 گفـــت آنـــك یافـــت مـــی نشـــود آنـــم آرزوســـت

ــت    ــم آرزوســـ ــادر ارزانـــ ــق نـــ ــان عقیـــ  کـــ

 آن آشــــــکار صــــــنعت پنهــــــانم آرزوســــــت

ــان و ا ــت از کــ ــانم آرزوســ ــی ارکــ ــان پــ  ز مکــ

ــت     ــانم آرزوسـ ــورت ایمـ ــم صـ ــم چشـ ــو قسـ  کـ

ــت    ــدانم آرزوســ ــه میــ ــین میانــ ــی چنــ  رقصــ

 دســــت و کنــــار و زخمــــه عثمــــانم آرزوســــت

 وان لطــــف هــــای زخمــــه رحمــــانم آرزوســــت

                                                           
  . است تعداد ابیات غزل در دیوان چاپی فروزانفرگر  اناست، نش آمده .«تعداد بیت ف»ـ ستونی که باالی آن عالمت اختصاری  43
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 بــــاقی ایــــن غــــزل را ای مطــــرب ظریــــف    

ــرق   ــز رو ز شــ ــر تبریــ ــمس مفخــ ــای شــ  بنمــ

  

 زیــن ســان همــی شــمار کــه زیــن ســانم آرزوســت 

ــت   ــلیمانم آرزوســ ــور ســ ــدم حضــ ــن هدهــ  مــ

 

 :ـ من سرخوش و تو سرخوش بدخواه تو بی سر به1

ـ است، امّا مـابقی ابیـات     من سرخوش و تو دلخوش غم بی دل و بی سر بهدیوان چاپی ـ   2914مطلع این غزل شبیه به مطلع غزل 

، امّـا   این غزل در نسخۀ نورعثمانیه آمده. است بوده 2914احتماالً دلیل حذف این غزل شباهت مطلع آن با غزل . کامالً متفاوت است

 . تاس در دیوان چاپی نیامده

 تعداد بیت  صفحة عل مطلع 

 n19 1 من سرخوش و تو سرخوش بدخواه تو بی سر به

 ســـر بـــه مـــن ســـرخوش و تـــو ســـرخوش بـــدخواه تـــو بـــی
ــادر       ــن مـ ــادر ایـ ــان مـ ــرت جـ ــر عشـ ــادر هـ ــی مـ  مـ

 عـــــــالم مثـــــــل دریـــــــا آدم تـــــــك آن دریـــــــا

 در بحــــر تــــو چــــون کشــــتی بنشــــینم تــــا گــــردن

ــی ــادر    مــ ــون چــ ــورت چــ ــوهر در صــ ــد آن گــ  گویــ

ــردة دل  ــن پــــ ــرده تــــ ــردة آن پــــ ــد دل پــــ  آمــــ

 زن در عشــــق چــــو زر رشــــته از چهــــره تــــو زر مــــی

 

 دل در بــــر و بــــر در دل بــــا ایــــن همــــه دلبــــر بــــه 

 مـــی فـــانی و جـــان بـــاقی پـــس مـــادر مـــادر بـــه       

ــن  ــان زیـ ــدف تابـ ــون صـ ــه  دل چـ ــوهر بـ ــه گـ ــا همـ  هـ

 کانــــدر تــــك آن دریــــا دل خفیــــه چــــو لنگــــر بــــه

ــه     ــادر بــ ــن ز چــ ــادر آن حســ ــر چــ ــق هــ  ای عاشــ

ــرده    ــن پـ ــزن ایـ ــرب بـ ــه    مطـ ــر بـ ــردة دیگـ ــان پـ  کـ

 بـــــا زر غـــــم و بـــــی زر غـــــم آخـــــر بـــــا زر بـــــه

 

 :ـ در عشق ماه رویان صد داد و دید باید0

 . است ولی فروزانفر آن را در دیوان چاپی نیاورده  این غزل در نسخۀ نورعثمانیه آمده

 تعداد بیت  صفحة عل مطلع

 n26 3 در عشق ماه رویان صد داد و دید باید

 صـــــد داد و دیـــــد بایـــــدرویـــــان  در عشـــــق مـــــاه

 ای دل اگـــر بــــه دلبـــر میــــل تـــو راســــتین اســــت   

 گــــر شــــش جهــــات عــــالم داروســــت پــــر ولــــیکن

ــت    ــزم ور جنّـ ــت و زمـ ــه اسـ ــر کعبـ ــوثر  گـ ــت و کـ  سـ
ــق    ــوش و منطـ ــت گـ ــا هسـ ــرت تـ ــوش و فکـ ــت هـ ــا هسـ  تـ

ــن ــتی آن   زیـ ــرد گشـ ــو فـ ــا چـ ــتی   هـ ــرد گشـ ــاه مـ  گـ

 پشـــت دو دســـت تـــا کـــی خواهـــد گزیـــد عاشـــق      

ــدن   ــاق را خزیــــ ــد عشّــــ ــزان نبایــــ ــوی خــــ  ســــ

ــاه غنــــی و معطــــی   خــــاموش کــــن کــــه آمــــد شــ

 

 مـــــر عقـــــل عاشـــــقان را زان مـــــه کلیـــــد بایـــــد  

 هــــم راســــت بشــــنو از مــــن از خــــود بریــــد بایــــد 

ــد  ــد دردش خریـــــــد بایـــــ  آن را فروخـــــــت بایـــــ

ــد   ــد بایـــ ــت دل را آن را دریـــ ــرده گشـــ ــون پـــ  چـــ

 از عـــــذر و از نــــــدامت گفــــــت و شــــــنید بایــــــد 

 هـــــا چـــــو برگذشـــــتی آن را گزیـــــد بایـــــد زیـــــن

ــده آن  ــق گزیــــ ــد ای عاشــــ ــد بایــــ ــب گزیــــ  لــــ

 جـــــا خزیــــد بایـــــد  چــــون نوبهــــار آمـــــد ایــــن   

ــوایی آن  ــت بینـــ ــن رخـــ ــد  ایـــ ــید بایـــ ــا کشـــ  جـــ

 

 :ـ در عشق ماه رویان چشم منیر باید6

 . است این غزل نیز در نسخۀ نورعثمانیه آمده امّا در دیوان چاپی فروزانفر نیامده. مطلع این غزل شبیه به مطلع غزل پیشین است

 تعداد بیت  صفحة عل مطلع

 n21 3 در عشق ماه رویان چشم منیر باید 

ــاه  ــق مـــ ــد   در عشـــ ــر بایـــ ــم منیـــ ــان چشـــ  رویـــ

ــو      ــان شـ ــون کمـ ــته چـ ــرو پیوسـ ــت ابـ ــاق جفـ  در طـ

ــد   ــر بایــــ ــك و عبیــــ ــران را مشــــ ــین دلبــــ  زلفــــ

 زیـــــرا چنـــــین کمـــــان را از عشـــــق تیـــــر بایـــــد 
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 تــــا کــــی بــــه پــــیش هــــرکس دل از خبــــر بالفــــد 

ــده  ــه ز بنــــــ ــاخر  آزاد بــــــ ــل فــــــ  در راه عقــــــ

ــده  ــرب بازمانـــ ــیرین وز شـــ ــرب و شـــ ــد ز چـــ  زاهـــ

ــالی  ــالی از راه الابــــــ ــق حــــــ ــور عشــــــ  مخمــــــ

ــتو  ــار خواهـــــدگوشـــــه نشـــــین زاهـــــد مســـ  ر یـــ

ــد    ــار باشـــ ــك عـــ ــان و دل را از ملـــ ــاهان جـــ  شـــ

ــاید     ــدام شــ ــی مــ ــان را حوضــ ــن جهــ ــباب ایــ  اســ

 

 ای دل خبـــــر نـــــداری کـــــین را خبیـــــر بایـــــد    

 در عشــــــق الابــــــالی بســــــته اســــــیر بایــــــد    

 کــــو را بــــه قصــــر رضــــوان حــــوری و شــــیر بایــــد 

ــد   ــام نقــ ــم جــ ــد  هــ ــیر بایــ ــاقی بشــ ــد ســ  خواهــ

 صحرانشـــــــین دل را دلبـــــــر شـــــــهیر بایـــــــد   

 شــــــاهان آب و گــــــل را تــــــاج و ســــــریر بایــــــد

ــد    ــر بایـــ ــامی فقیـــ ــی جـــ ــه کلّـــ ــن راه را بـــ  ایـــ

 

 : نکته

کرد، مواردی که در ایـن   است که اگر استاد فروزانفر نسخۀ نورعثمانی را از ابتدا در کار تصحیح خود اعمال می  نکتۀ حائز اهمیت این

 «دانی به دست هجر تو زارم تو نیز می»با مطلع  9412که غزل  چنان. شد است، حتماً در دیوان چاپی ایشان یافت می دان شدهمقاله ب

شناسی این غزل در جدول  نسخه. است است، تنها منبعش نسخۀ نورعثمانی است و در نسخ دیگر نیامده  که در جلد هفتم ضبط شده

 :زیر نیز گویای همین نکته است

 تعداد بیت صفحة نورعثمانی تعداد بیت ف ره غزل فروزانفر                       مطلعشما

 n263 1 1 دانی به دست هجر تو زارم تو نیز می               . 9453

 :آید نیز در ادامه می 9412متن غزل 

 دانــــی بــــه دســــت هجــــر تــــو زارم تــــو نیــــز مــــی 

 چـــــو در دل آمـــــد عشـــــق تـــــو و قـــــرار گرفـــــت 

ــ  ــد گـــ ــه شـــ ــنم نهفتـــ ــد از چمـــ ــل پریـــ  ل و بلبـــ

 بــــه نالــــه بــــاز ســــپیدم، بســــان فاختــــه شــــد      

ــت     ــق لبـــ ــران عقیـــ ــدان، بـــ ــودم خنـــ ــار بـــ  انـــ

ــزی   ــمس تبریـــ ــت شـــ ــو بودســـ ــق تـــ ــار عشـــ  انـــ

 

 دانــــی طمــــع بــــه وصــــل تــــو دارم، تــــو نیــــز مــــی 

 دانــــی  نمانــــد صــــبر و قــــرارم، تــــو نیــــز مــــی      

 دانـــــی خـــــارم، تـــــو نیـــــز مـــــی ۀبـــــدرد خســـــت

 دانــــی بــــه کوهســــار چــــو ســــارم، تــــو نیــــز مــــی 

 دانـــی چـــو شـــعله ی نـــارم، تـــو نیـــز مـــی     کنـــون 

ــی    ــز مــ ــو نیــ ــردارم، تــ ــر ســ ــرد بــ ــه بــ ــی کــ  دانــ

 

کـه اگـر    چنـان . شان موجود بوده است هایی است که در نسخ مورد استفاده آوری تمام ابیات و غزل اساس کار استاد در تصحیح، جمع

 . اند امّا آن غزل را از دیوان کبیر مولوی بیرون نبرده اند، دانستند تنها در زیرنویس، شاعر آن را متذکر شده غزلی را از آنِ مولوی نمی

 :گیری نتیجه

استاد فروزانفر با تصحیح دیوان کبیر مولوی راه را برای شناخت بیشتر مولوی و آثار و افکار وی هموار ساختند؛ امّـا گسـتردکی کـار،    

برخی از نسخ مورد اسـتفادة اسـتاد چنـان    . است کرده هایی را در کار تصحیح ایجاد ها و سهو کهولت سن و امکانات کم ایشان کاستی

بنابراین نگارندگان با بررسی مجدّد نسـخ در  . های آن توجهی در خور نشان داده نشده است که باید و شاید سنجیده نشده و به ضبط

هـا و   هسـتند کـه کاسـتی    دسترس استاد فروزانفر، همچنین غور در نسخ نویافته درپیِ به دست دادن تصحیحی منقّح از دیوان کبیر

اسـتاد فروزانفـر نسـخۀ    . بدین منظور ابتدا باید نسخ مورد استفادة ایشان را به دقّت واکـاوی کـرد  . سهوهای دیوان حاضر را رفع کند

تـاده  کـه از دیـوان اف    هایی در این نسخه آمده اند و طبیعی است غزل نورعثمانیه را از مجلّد چهارم دیوان کبیر وارد کار تصحیح کرده

ها گاه تنها در  این غزل. است آوری شده هایی که در نسخۀ نورعثمانیه بوده امّا از دیوان چاپی افتاده، جمع  در تحقیق حاضر غزل. باشد

که بایـد   گر این نکته است که چنان ها نشان حجم این غزل. است نسخۀ نورعثمانیه و گاه عالوه بر نسخۀ مذکور در نسخ دیگر هم آمده

 . است نسخه توجّه نشدهبه این 

های این مقاله در دیوان شعرای دیگر یافت نشد و تـا زمـانی کـه ایـن اشـعار در دیـوان شـاعر         های به عمل آمده، غزل پس از بررسی

 . ها به مولوی وجود ندارد دیگری یافت نشود، دلیلی به ردّ انتساب این غزل
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 . 1911، دانشگاه تهران، به شمارة (قص)=حصار  ـ فیلم نسخۀ قره

 . 1914ه تهران، به شمارة ، دانشگا(چت)=ـ فیلم نسخۀ چستربیتی 

: الزمـان فروزانفـر، تهـران    بـا تصـحیحات و حواشـی بـدیع     (جلد41)کلیّات شمس یا دیوان کبیر  (4969)الدّین محمد   ـ موالنا جالل

 . امیرکبیر

بـه   (ا در قونیهی موالن خطّی موزه  چاپ عکسی از رویِ نسخه)دیوان کبیر، کلیّات شمس تبریزی  (4926)ـ ــــــــــــــــــــــــ 

 . پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  مؤسسه: توفیق، هـ سبحانی، تهراناهتمامِ 

 . 9624، کتابخانه ملّی تبریز، به شماره (خج)=ـ نسخۀ نخجوانی 

 . 1111، کتابخانۀ آستان قدس رضوی، به شمارة (رض)=ـ نسخۀ آستان قدس رضوی 

 ، دورة شـش، شـعر پژوهـی   .«لزوم تصحیح دوبارة غزلیات شمس» (4939)اری ـ نیّری، محمّدیوسف، خلیلی جهرمی و رزمجو بختی

 . 464ـ426صص  دو، شماره
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 آسیب شناسی زن و جنگ

 (های بلقیس سلیمانیدر نوشته «آزاده -زنِ اسیر»با رویکردی فرهنگی به )

 فرشته رستمی

 کارشناس ارشد و مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 مسعود کشاورز

 چکیده

گیری بنیادهایی ها و شکلدر زمان حال، با وجود رسانه. ایران را درگیر خود ساخته است های آن از دیرباز جامعۀو هنگامه جنگ

نقدی »این گفتار باور دارد که با . جنگ پرداخته گرددهای روانی شود که به آسیباین نیاز احساس می «ادبیات پایداری»چون

های فرهنگی خود نمود، تا شاید نیاز باشد اندکی این باورها ش کشید و نگاهی دیگر به نگرشتوان خود را به پرسمی «فرهنگی

. اندنویس معاصر، بستر این پژوهش را فراهم آوردهداستان .«بلقیس سلیمانی»ی (هاها و رمانداستانك)ها داستان. جا گرددجابه

های زنان در جنگ بیش از ها، خواهان آن است تا بیان گردد که آسیبرفته گزارش پیش رو با انگشت نهادن بر بخشی از این ستم

چنین اگر چه زنان و هم. چنان که کارکرد ایشان نیز، بیش از آن بوده که نشان داده شده استآن چیزی است که گاه گفته شده، هم

-، به زنان همانند قهرمانِ جنگ نگاه کرده نمیانداند و باز اگر چه هر دو آزاد گشتهمردان هر دو در جنگ عراق با ایران اسیر شده

-ها به پشتیبانی فن کتابخانهآوری دادهگرد. یابداز این روی قهرمانی در یك عمل برابر، با نقدی فرهنگی دو کارکرد وارونه می. شود

استوار گشته  «نقد فرهنگی»تار بر این گف پایه. اندسنجیده شده( تحلیلی _توصیفی)ها با روش برداری انجام گرفته و دادهای و فیش

 . که در چارچوب مطالعات فرهنگی شکل گرفته و برخاسته از پیوند ادبیات با جامعه است

 آزاده جنگی _سلیمانی، داستان، فرهنگ، اسیر: هاکلیدواژه

 گفتاری از واقعیت جامعه و بازتاب آن در جهانِ ادبیات داستانیپیش: بخش نخست

فرهنگی، گام نخست راهی است که امنیتِ روانی _های اجتماعیپیشرفته داشته باشیم، شناخت آسیب  46ایامعهاگر بخواهیم ج     

های زیرین یك توان پچیدگیادبیات، سرچشمه و آبشخوری است که می گانههای چندشاخه. آوردمردم آن جامعه را فراهم می

ادبیات . زیستی او را گسترش دهدتواند اخالق انسان را بهتر کند و هممیادبیات، . اندازهای فرهنگی را در آن دیدجامعه و دست

ادبیات آموزگار اخالق نیست، اما خواننده را در . تواند انسان را  آماده سازد تا دنیای نو را با تمام فراز و فرودش پذیرا باشدمی

 . ، به دست آید«فهم»سازد تا  نهد که فکر کند، بیاندیشد، خود را از خوگیری به خودْ رهاموقعیتی می

ای را چنین زمینهرسند که باعث تولید آن شده است؛ همای بر میرا در راستای گفتمان فرهنگی «هامتن»های ادبی تر نظریهبیش

نگاه، با این . اندی تولید آن متن گردیدهاجتماعی آن را به وجود آورده و سرچشمه _وگوهای فرهنگیکنند که گفتکندوکاو می

 : توان سراغ گرفتها رَد پاهایی از گفتمان اجتماعی را میهای متن، ادبی یا غیر ادبی، همه متن هستند و در تمامِ آنگونه

ها به متونی چون متون مذهبی، فلسفی، حقوقی، علمی و غیره که تمامی آن. متن ادبی فقط یك نوع از انواع متفاوت متن است

گاه منحصر در میان این انواع متن، یك متن ادبی، نه جای. شوندیابند و ساخته میو مکانی شکل میی شرایط خاص زمانی وسیله

 ( 422: 4333آبرامز،). ای نسبت به دیگر متون برخوردار استبه فردی دارد و نه از امتیاز ویژه

ها ها و متن بودن تاریختاریخی بودن متنیك رابطه دو سویه میان » 41ها ی لویی مونتروسه در بررسی متناز آن جا که به گفته

شود و متنیت تاریخ یعنی این که هر به بیان دیگر تاریخیت متن، به معنای این که هر متنی یك تاریخ محسوب می. وجود دارد

                                                           
کردی مشابه های فکری و عملهای فرهنگی و نیز چاچوبهای تقریبا یکسان، ویژگیهرگاه گروهی از مردم با آداب و رسوم، باورها و نگرش»_ 46

جامعه،  . شودنامیده می .«جامعه»آورند که فتی را به وجود میدیگر زندگی کنند و از ابزار ارتباطی یکسانی استفاده نمایند، بادر یك محیط با یك

 (2: 4929محمود زاده،).«سازدی آن را میسر میهایش، تعامل میان اعضای به وجود آورندهای است چند بعدی که به دلیل ویژگیپدیده
سازد، همسازی هایی آن را از غیر ادبی جدا میکشیخطکند و چه گران بر سر این که چه چیزهایی یك متن را ادبی میهنوز میان پژوهش _  41

 . کندبندی کلی و قرار دادی بسنده میبه وجود نیامده است، این گزارش نیز بر یك بخش
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ایی از تك هتوان خُردهاگر چه ادبیات داستانی، بازتاب واقعیت اجتماعی نیست، اما می( 429همان،) .«تاریخی یك نوع متن است

 . شودی انسانی را در داستان دید؛ از این روی است که داستان، باورپذیر میتك افراد جامعه

-ها گَرتهجهانِ خود را دارند؛ آن 42ی خود را دارد، گل بانو، رودابه، ناهید، آذین یا آزیتاداستان از سویی جهانِ برساخته 

های یك وجوی الیهتوان در جستاز این روی می. ما به تمامی نیز بیگانه نیستنداند؛ ابردار کسی بیرون از جهانِ داستان نبوده

 . شودی داستان با جهان واقع میای از فاجعهاین ذهنِ خواننده است که آمیغ و آمیزه. های اجتماعی را دیدداستان، بخشی از فاجعه

های جهانِ نگی دنیای داستان نیز دیده شود، تنشبیرون گذاشته و بدیهیات فره «بدیهیات فرهنگی»اگر بتوان گام از 

ناخواه فلسفه، در خواه. ی پیشرفته استی جامعهآورد که بایستههای نوینی به ارمغان میخواننده و جهان داستان، کنش و واکنش

شود؛ راه آن میاستان، همگام با زایش یك دتواند از داستان پرهیز کند؛ تاریخِ سیاسی همشناسی نمیکشد؛ روانداستان نفس می

اندر کار مطالعات فرهنگی پرداختن منتقدان ادبی دست»از برای این است که. یابدزیستی میشناسی نیز با ادبیات داستانی همجامعه

ی فرهنگی گیری هویت، جنبهی شکلشناسانه تلقی شده است مانند نحوهبه موضوعاتی که سنتا جزو قلمرو تحقیقات جامعه

داده ]ی بی چون و چرای مطالعات فرهنگی قرار تحت سیطره[را]، نقد ادبی معاصر [و از این قبیل]های اجتماعی ت، آیینجنسی

 (231: 4922پاینده، ) .«.[است

از »شودو ها دیده میتر در دیگر جایکند که کمهایی را بازگشایی میپژوهش در ادبیات و داستان، خواه ناخواه، ناگفته

فرهنگی، –وگوهای اجتماعیاین جستار به گفت (432: 4923، پاینده) .«های کاوش در فرهنگ استنقد ادبی یکی از راهجا که آن

است، اما کم پیش آمده ها دیده شدهها و فیلماز زنانی که در خرمشهر ایستادگی کردند، داستان. پردازدمی .«زن و جنگ»پیرامون 

الثر گذاشته، دست کمی ازنی که عمر خود را در چشم به راهی عزیز مفقود. خن گفته شودکه از کارهای فرهنگی زنان در جنگ س

 . های خود را دارداو نیز رزم. از یك رزمنده ندارد

-از نگاه این نوشتار، زن در جنگ شرکت داشته، سلحشوری از خود نشان داده، گاه نیز اسیر شده است، چنین زنی با زبانْ

از این روی اسارت یك زن با اسارت یك مرد . شودود که شرافتمندانه نیست و با او چون قهرمان برخورد نمیشهایی رودر رو میزخم

. شودی احساسی میبه هیچ روی برابر نیست و زن پس از بازگشت از اسارت است که بخت و اقبال به او پشت کرده، وازده

 . فرهنگی است های چنین گفتمانِسرخوردگی و سرکوفت از نخستین ویرانگری

های روشن داشت سخن آن که داستان. است «بلقیس سلیمانی»ی (هاها و رمانداستانك) هاساز این گفتار، داستانزمینه

ای مردمْ گستره. دهندکردی از مردم به مردم دارند، نقش و نگاشتی از مردم درگیر جنگ را نشان میبلقیس سلیمانی که روی

هفده سالگی –ها در مرز شانزده از این روی سربازان و شهدای این داستان. گیردو نوجوان را در بر می هستند که زن، مرد، کودک

 . اندها هستند که تاوانی بیش از مرگ را در جنگ پرداختههستند؛ زنانی در این داستان

مه آلود آن  ای که در سایهاندیشه ای ناتوان را از هم دریده گرداندای تُنُك بر اندیشههدف این گفتار آن است که پوسته

 . آسیبِ روح و روان این زنان نادیده گرفته شده است

تر کوشد مردمان را برانگیزاند برای پایداری در برابر دشمن، اما کارکرد آن بسیار ژرفدر زمان جنگ می «ادبیات پایداری»

های بازمانده از جنگ، اسیران، آزادگان مجروح. ی مردمان گرددهگر روح آسیب دیدشود اگر به پس از جنگ نیز بپردازد و درمانْمی

های آوارگی تواند، با صخرهها را بشنود، میگالیهبخواهد جانْ «ادبیات پایداری»زمانی که . انددیده کمابیش باقی ماندهو زنان آسیب

انی است که توانسته، گاهی این تلخِ گزنده را با شیرینی ِ بلقیس سلیمانی از اندک کس. گیرِ فرهنگی، روبه رو گرددهای راهو خَرْسَنگ

   43. فکاهه آمیخته گرداند، تا اندکی از تلخیِ آن ریشِ درون کاسته شود و زهرْخندی نوشته

                                                           
 . های بلقیس سلیمانیهای  کلیدی داستانشخصیت  42
: کندرا به او نشان داده است، چنین درد دل میها بازی دوران کودکی خود و کسی که نخستین دوست داشتنناهید با پیکر دوست و هم _ 43

ی هوایی تیرانداز، ده کیلومتر پشت جبهه در یك حملهتیرانداز باشه، ولی این عجیب نیست که توی تكتونه تكهر کسی نمی: گفتاون آقا می»

 .«گیریت عالی بودالبته خدایی تو از بچگیت نشونه. تونه برای تو اتفاق بیقتههایی است که فقط میبه نظرم اینم از اون شوخی.  وپار بشیلت

خورد، راستش خیلی غالمی که پشت پرچمش ایستاده بود و مثل پرچمش تکون می»: انگاردچنان زنده میاو غالم را هم( 61: 4921سلیمانی،)

اند یا دیگران، این شوخی ها زندهدانیم آنکه نمی و این شوخی(36همان، ) .«دهبینیم به جای پرچم، خود غالم ایستاده و باد تکونش میها میوقت
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تر را پر توان تواند گام نخستِ ادبیات پایداریبین شدن، میخودِ نشان دادن و باریك. از کارکردهای ادبیات، نشان دادن زخم است

ها در فرایند که آن[ یابددر می]های ناخودآگاه ِخوانندگان در مقابل متون ادبیدر بررسی واکنش»: گویدهوالند می. سازد

بخش، در خود دست پردازند و در عین حال از همین راه به کشف نوعی یگانگی اطمینانبه تطبیق ِهویت خود می[ متون]تفسیر

 . دردی انسانی را برتابدمشترکی باشد و یا هم تواند، تجربهجا میدر این «تطبیق هویت»( 234: 4921،ایگلتون) .«.یابندمی

انجام  «زن و جنگ» پس از آن مروری درباره. و کارکرد آن  بپردازد «فرهنگ»این گزارش سَر آن دارد تا در بخش دوم به تعریف  

سنگین کردن ها خواهد آمد و سرانجام در بخش چهارم، سَبُكْگردآوری داده در بخش سوم روش پژوهش و شیوه. خواهد گرفت

 . کشِ دوستانْ خواهد گردیدآورد گزارش پیشْها انجام خواهد شد و در بخش پایانی، دستداده

 تعریف فرهنگ و کارکرد آن :بخش دوم

-گرچه بس کهنْ. تابدا برمیای رهای گوناگون و چند گونهاز آن دست کلماتی است که برداشت «فرهنگ» پر آوازه واژه

: نوشته شده است «فرهنگ»معنای  فرهنگ معین درباره. های بسیاری استوگفتچنان بر سر معنای آن گَپسال است؛ اما هم

ای از آداب، رسوم، اندیشه، هنر، ی کلی پیچیدهپدیده»: گویدو انوری می( 2392: 4916معین،).«ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت»

 های فردیآگاهیای از مجموعه. های بعدی استگیرد و قابل انتقال به نسلتاریخی اقوام شکل می که در طی تجربه ی زندگیشیوه

( 3916: 4924انوری، ) .«.آموزدها که کسی برای ارتقای فکری و تربیتی خود میی هنر، ادبیات، علم، سیاست و مانند آندرباره

ها و هنرهای ساده و ابتدایی یك ملت ها، آداب و رسوم، ترانه، قصههاعقاید، اندیشه مجموعه»: استرضایی نیز آن را چنین آورده 

 زندگیمتون و رفتارهای  منظور از فرهنگ، طیف گسترده»: در جایی دیگر چنین آمده است( 421_4922:424رضایی،) .«است

بینیم که دستاوردهای مادی و معنوی جوامع بشری تعریف کنیم، می اگر فرهنگ را مجموعه» یا( 4923:13 پاینده،) .«.است روزمره

خاص  یك منطقه یا ناحیه نفوذ و رسوخ فراوان دارد و فرهنگی مجرد و ویژههای زندگی ما ها و جنبهعرصهاین فرهنگ در تمامی 

های ی نسلز آن میراث و اندوختهای ابخش عمده. که با فرهنگ بشری و جهانی، پیوستگی و ارتباط تام و کامل داردنیست بل

توان از از اندیشمندان غیر ایرانی می( 63: 4921رادفر،) .«ما دارد های پیشینیانباورداشتگذشته است که ریشه در اعتقادها و 

اریفی تغییر مفاهیمی واجد تع[ ها راآن]که بل[ داندنمی]نژاد قومیت یا فرهنگ را مفاهیمی جهانی یا ثابت »: نام برد که «گرین»

 (113: 4929گرین، ) .«[بیندمی]پذیر

ی ذهن، وضع رشد فکری کل یك جامعه، نوعی وضعیت ویژه»: چهار بخش راهبردی دارد .«فرهنگ»جیوفری هارتمن نیز  باور دارد 

است که  پیچیدگی در معنای فرهنگ در مسایلی»پنداردکه چنین میهم «علوم انسانی، سبك کلی زندگی یك گروه یا یك ملت

داند که انگیز میای فتنهواژه»و در فرجامِ سخن، فرهنگ را  .«.آورندای پدید میهای متمایز استفاده از آن به طور قابل مالحظهگونه

کلی نهادها و مصنوعات و عملکردهایی قلمداد  طور کلی فرهنگ قلمروبه »: گویداما میلنر، می «های واقعی به پاکندتواند جنگمی

فرهنگ عبارت است از رفتارها و »: نویسدو جان استوی می( 3_42: 4923میلنر، ) .«دهدشکل می دنیای نمادین ما راود که شمی

های گوناگون حاصل تولید و رواج به این ترتیب، فرهنگ. ها سروکار داریمکه در زندگی روزمره با آن متونی فرایندهای معناسازی با

هایی که به شیوه[ یا معنادار ساختن آن]از این رو سهیم شدن در یك فرهنگ یعنی تفسیر جهان . اندو مصرف معانی گوناگون

 ( 42: 4923استوری،).«های دیگر آحاد جامعه استآشکارا مشابه با شیوه

 زندگی روزمره های فردی است که شیوهها و آگاهیتوان دریافت که فرهنگ، اندیشهچه گفته شد، میآن از گردآمده

جاری است،  _از گذشته تا کنون_هاجا که در نسلاز آن. های زندگی انسانٍ اجتماعی نفوذ دارددر تمام بخش سازد وانسان را می

جا و آن های خود را از اینها و تکهتوان دریافت که جهانِ داستان، ریزهبا این چکیده می. بخشددنیای نمادین امروز ما را سازمان می

 . واقعی و جهان داستانی است ای جامعهفرهنگ نیز بخشِ اندیشه. یافت نموده استجای جامعه، در

                                                                                                                                                                                            
هایم دست به پوتین: گفت»: ها نیز وجود دارندهایی است که در دیگر داستانمایهکدام چندان هم جدی نیستند، از درونبا زندگی و مرگ، که هیچ

دهد؟ ی ازدواجت اهمیت میاحمد، جان من کوتاه بیا، کی به حلقهگفتم . . . .  ها پوسیده بودندپوتین.  ی بدون پوتین، رزمنده نیستنزن، رزمنده

هی اخوی، چه خبرت : طرف گفت.  های شهید دیگریانگشتش را پرت کردم روی استخوان.  احمد خندید، بلند. .  . . . مرضیه: گفت

 . از همان مجموعه. «من و جوجه»و یا داستان ( 4931:33سلیمانی،).«است؟
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پردازد، نقش فرهنگ ی جنگ میچون این گزارش به زنانِ آسیب دیده. ها، فرهنگ جامعه هویداستدر مطالعات فرهنگی داستان

 . است های دشمن، سزاوار بازسازی و بازاندیشیبیش چون آسیبجامعه در این آسیب، کما

 ی زن و جنگ های پیشین دربارهخوانش

توان دید که تر نویسنده یا دست به قلمی را میکم. ها خود را نشان دادپیکار عراق و ایران بسیار زود در میان داستان

سنده از زندگی نوی 232بیش از  4919تا  4933از سال »هایش نبوده باشد؛ تا آن جا که آور در داستانرنگی از این کارزار شگفتی

ها، های دشمن، آشفتگی زندگی در مناطق غیر نظامی، جنگ شهرها، کشتهها، عملیات نظامی، شکنجه در بازداشتگاهروزانه در جبهه

: 4921میرعابدینی،) .«زده و تعارض پدیدآمده میان مهاجران و مردم شهرهای مهاجرپذیر نوشتندها، آوارگی مردم جنگویرانی

جنگند، گاه در پشت جبهه در فراهم شوند؛ گاه پا به پای مردان میدوشادوش مردان وارد صحنه می»ها ین داستانزنان در ا( 213

: توانها پرداخته شده است میهایی که در آن به این زمینهازداستان( 931: 4921پور،عمران) .«کنندکردن تدارکات جنگ تالش می

محاق »پور؛ ، منیرو روانی(4963)«دل فوالد»اسماعیل فصیح؛ ( 4966)« 62زمستان »؛ ، گلی ترقی(4932)« بزرگ بانوی روح من»

چرا »و ( 4911) [های کوتاه از نویسندگان امروز ایران وجهانی داستاناز مجموعه] «راز کوچك»منصور کوشان؛ ( 4963).«واژگون

 . سیمین دانشور را نام برد(4921)« ان سرگردانسارب»علی مؤذن و ( 4914)« قاصدک»، فرخنده آقایی؛ (4912)« ساکت بمانم

دهد که در راه او زنانی را بازتاب می. بسنده کرد( 4963)« از ستاره تا ستارگان»در  «راضیه تجار»های توان به نوشتهاز این میان می

-رند، زنان نیز با روح خود ایشان را همْگزامایه میاگر چه مردان در این پیکار، جانْ. نمایندی خود از خودگذشتگی میمردانِ رزمنده

یا  و. تابانه چشم به راه شوهر مفقوداالثر خود مانده استاست که بی« راز دو آیینه»سنگِ زنِ کار این زنان، هم. کنندپوشانی می

ها این داستاندر تمامی . ی سید مهدی شجاعینوشته( 4963)« دو کبوتر دو پنجره»و یا داستان ( 4969)« های توضریح چشم»

بخشد و زیرو زبر شدن اخالقی را های آنان معنا میها و خانوادهجنگ به زندگی رزمنده _هایی بسیار اندک، از آن بسیارندکه نمونه_

 . در پی دارد

 روش پژوهش :بخش سوم

پشتیبانی را با  «شناسی زن در جنگآسیب»های فرهنگی کوشد تا ویژگیگونه که گفته شد این پژوهش میهمان

تر نمودن وجو و ارزیابی نماید؛ تا گام دیگری در راه پر رنگدار کرمانی، جستنویس نامْ، داستان«بلقیس سلیمانی»های داستان

دردی انسانی، هاست تا همها بیدار باشی برای تمامِ ما کنارنشستهدنیای ساختگی این داستان. کارکرد ادبیات پایداری برداشته شود

 «تحلیلی _توصیفی»ها با روش داده. برداری انجام گرفته استای و فیشها به پشتیبانی فن کتابخانهگردآوری داده. ودخاموش نش

های برای پرسش «پاسخی متنی»این جستار در پی آن است که . استوار است «نقد فرهنگی»مبنای این واکاوی بر . اندسنجیده شده

 : سپسین بیابد

 چیست؟ کارکرد زنان در جنگ 

 ی جنگ کیست؟دیدهزنِ آسیب

 شود؟آزاده در جنگ مانند مردان، قهرمان شناخته می_آیا زن اسیر

 ها داشته باشد؟این آسیب تواند فرهنگ سازی در بارهآیا ادبیات پایداری می

 ها   سبکْ سنگین کردن داده: بخش چهارم

 :کارکرد زنان در جنگ و پس از آن_آ

مایگان، کنند یا بر سر خاک آن گرانی شهدا را بدرقه میشود که با چشم گریان، جنازهز زنانی یاد میها اهمواره در رسانه

بندی شود که در خانه، مربایی پخته یا سبزی بستهآورند؛ یا از زنانی سخن گفته میوموره کرده، مراسمی پر آبِ چشم فراهم میزَنجْ

رادیوی »: پدر خود را بزرگ کرده، برای دیگر رزمندگان دعای خیر دارندهای بیزمان بچهفرستند و در همان ها مینموده برای جبهه

-گوید و این که فرزند یك سالهاز عشقش به جبهه و جنگ می. کندشوهر شهیدش صحبت می کند، زنی دربارهماشین را روشن می

دیم وقتی پسری که مرا دوست داشت به جبهه رفت، هر ما غصه خور»و یا ( 423: 4926سلیمانی،) .«اش هرگز پدرش را ندیده است
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-اند اما سخن بر سر آناین زنان گرچه بس ارجمندند و کاری شایسته انجام داده (93: 4923سلیمانی،) .«دو پایش را از دست داد

 . شوندتر نمایش داده میهایی است که کم

رنج ایشان پراکنده و درهم، در اند و گاه دستْفرهنگی انجام داده–ی برای نمونه دختران دانشجویی که به جبهه رفته و کارهای هنر

آلود از سفر عصر دخترها خسته و خاک»: کندبلقیس سلیمانی کار ایشان را چنین بیان می. گوشه و کنار کشور باقی مانده است

ای خاطرات فرماندهان و رزمندگان نشسته نگارها پها و روزنامهنامه نویسها عکس گرفته بودند، نمایشعکاس. دوکوهه برگشتند

از کارکردهای ( 31: 4922سلیمانی،) .«مایه جمع کرده بودندبودند، طراحان، طرح کشیده بودند و بقیه تماشا کرده بودند و دست

مادر شهید، شستند، خانم حسینی ها را میها در پایگاه، لباس رزمندهزن»: اند، چنین استدیگری که زنان در زمان جنگ داشته

و ( 411 _414: 4922سلیمانی،).«کشیدها را آب میهمسر یك شهید، لباس. مشغول رفو کردن آستین یك لباس خاکی رنگ بود

 :شکندختر ریزْنقشی که دانشجوی زبان روسی است و صف

بیند که رحله او چیزهایی میدر این م. کندهای بعد از حمله را بازبینی و تفکیك میشکن کسی است که برای اولین بار لباسصف

نامه، ی پوست جدا شده، وصیتمثال یك عضو یا انگشت قطع شده، تکه گوشتی از بدن یك رزمنده. خواهددیدنش شهامت می

های هایی که توی بمبارانشکن گاهی سالمتی خودش را با تفکیك لباستر، صفعکس، تسبیح، مهر، قرآن، نامه و از همه مهم

ها در تر از کاری نیست که رزمندهی او خواند که این کار کمرودابه از خطوط مصمم چهره. . . . اندازداند به خطر میشیمیایی بوده

 ( 414: 4922سلیمانی،). دهندخطوط مقدم جبهه انجام می

فرسایش روحی . یستپاافتاده نخواهد، پیشمی «شهامت»شکن و انجامِ کاری که دیدنشبودن دخترِ صف «ریزنقش»کنار هم نهادن 

-توانیم تمامِ شهامتما خوانندگانِ این داستان تنها می. نهفته است «شهامت»دختر، در ریزنقشی او آمده و پشتیبانی ماورایی در 

کرده، موها به صورت خیس و عرق. ایم را پسِ پشت رها کرده، دنیای این دختر ِ ریزنقش را بنگریمهایی که از خود نشان داده

او از کدام جهان آمده است که . هاستزند و این پس از تمامِ آن کارستانها لبخند میها را می شوید و به مهمانلباس چسبیده،

 ای دیگر را نشان دهد؟تواند شهامتِ دیگری از گونهمی

و پسری که آهنگ ازدواج پایانی دیگر برای دختر  «عروس»داستانك . شودای دیگر میها از گونهپس از پایان کارزار، داستانِ زن

پسرک در هفده سالگی به . دانستنداین رو هر دو می. سکوت عالمت رضا بود. . . . شی؟عروسِ مادر من می: پسر»: داشتند دارد

های پسرک، فردای آن روز تشییع استخوان. جبهه رفت و در چهل سالگیِ دخترک بازگشت و در قبرستان شهر کوچك آرام گرفت

ثم اجْعَل علی »: همتا را گواه باشندهایی که فرا خوانده شدند تا آن نیروی بیاستخوان( 3، 4923سلیمانی،) .«و رفتزن سر مزار ا

 (261بقره،) .«کُلِّ حَبَلٍ مِنْهُنَّ جَزاءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ یا تینَك سَعیاً

ها روحش، آن های گمشدهاست، او رفته تا بخش دخترک دیروز و زنِ امروز، تنها برای دیدار یك عشق قدیمی به مزار پسرک نرفته

های پسرک در شهر خود آرام گرفتند، روح زن همان گونه که استخوان. ها پراکنده بود، بازیابدها و دشتکه با جسد پسرک در کوه

ها یك معنی دارد برای استخوان _که جای آرامش و آسایش است_«خانه»در همان حال . نیز نیاز به آرامش و بازیابی خود دارد

 . خراشی داشت این آرامشوبرای زن معنی دیگری؛ چه بهای جانْ

زمانی که . ذهنی که در تمام این مدت از زنده بودن خود شرمسار بود. گیر خود را دفن کندرود تا ذهنِ خُردهاو بر سر مزار می

های ها و پارهی شرمسار از داشتن امنیتی که به بهای خونشرمسار از زنده بودن یا حت. پسرک در هفده سالگی رفته و او مانده است

این جوری : گویدمی[ مجروح جنگ]رحیم . ها ادامه داردبعد از دو هفته هنوز هم رفت و آمدها و عیادت»: بدن به دست آمد

 :نگاه دیگری دارد .«پسری که مرا دوست داشت»داستان (31: 4921سلیمانی،).«کنندوجدانشون رو آروم می

آخرین بار گردنبند و . آوردو چتر منور می 9های گلوله آر پی جی، ژآمد برایم پوکهپسری که مرا دوست داشت، هر وقت از جبهه می

ی خوشگل بیاورد تا ی بعد برایم یك جفت گوشوارهدور گردن و مچ دستم انداخت و قول داد دفعه 9های ژدستبندی از پوکه

 .«نه خبرش، نه جسدش، را دوست داشت، هرگز برایم گوشواره نیاورد، چون نه خودش برگشتپسری که م. سرویسم کامل بشود

 (96: 4923سلیمانی،)

 . چه پسر دید پیری پوست چروکیده بودی او آمد و آنزن چشم به راه ماند تا پسر از اسارت بازگشت، به خانه
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داستانك دیگر، وحشتناکی یا دهشتناکی یك انتظار را . ه هستبردار گفتمان واقعی جامعه است، آن چنان کداستان نخست، گرته 

. اندیشیده و در آزادگی، زنی پیر را دیده استرو میپسری که اسیر شده بود، تمام مدت اسارتش به زنی جوان و تازه. دهدنشان می

را درنیافت تا زمانی که زن را دید، زن نیز پسر پیری خود . هر دو پیر شدند. زن در برهوت انتظار، پیر شد و پسر در اسارتی نابیوسان

اند، زمانِ بیرونی حرکت بیند و هر دو در ذهن، ثابت ماندهاند؟ این گزارش هر دو را اسیر میاین دو چه از دست داده. به همین شکل

ها ن است که هر دو زمانآخر داستا تنها در جمله. ها قالب زده استسختانه، به یادها و خاطرهکرده است و زمانِ درونی جانْ

آیا تنها پسر اسیر بوده است؟ فرهنگ و ایدئولوژی . کنندتغییرات در رویارویی با آن دیگری خود را آشکار می. شودشکسته می

که ای از توهمات نیست، بلایدئولوژی صرفا مجموعه»: نشاند و پذیرای ستایش عشق استجامعه، این دو را در زیبایی یك عشق می

. . . شودکه به مناسبات واقعی زندگی اجتماعی مردم مربوط می[ هاها، تصویرها، اسطورهسخن]هاست 21ی از بازنمایی نظام

-هایی خواننده را فرا میچنین داستان( 22 _29: 4921بلزی،) .«است حضور دارد بدیهیقضایایی که برای ما  ایدئولوژی در کلیه

اما رمز . یابدپنداشت، سَر و سِر دیگری میمی «بدیهی»چه او تا پیش از این آن. ود بیاندازدهای خخواند تا نگاهی دوباره به نگرش

اکنون گزینش . اندبه وجودآورده «هاگزینش»که  گویندهای درونی سخن میها و کوبههای درون متنی، از آشوبداستان و ارجاع

راه او مانده را به همسری خود بپذیرد یا نه، سَرِ خود گیرد و در پی زندگی آید، آیا جوانمردانه زنی را که چشم به دیگری به کار می

 گوید؟دیگری باشد؟ گفتمان اجتماعی ما چه می

های ها رمزگاندر این. کندها رنگ زندگی را دگرگون میپذیرش یا پرهیز از آن. هاست«انتخاب»ها سخن بر سر در این داستانك

مجاز »: گویدرمزهای فرهنگی است چنین می مجازهایی که ساخته ژنت درباره. آورندوجود می ها را بهفرهنگی است که گزینش

ای است که خواننده در باب ابهام سخنی که بر او ارائه شده است، آگاهی چیزی جز درک وجود مجاز نیست و وجود آن کامال وابسته

 ( 221: 4929اسکولز،) .«تواند پیدا کندکند، یا نمیپیدا می

گیرد چگونه جهانِ متن های رمزهای فرهنگی است، خوانشی که در آن خواننده فرا میاز این روی خوانش خوننده که دانستن ارجاع

 . را ببیند و دریابد و باورهای خود را نو نَوار کند

 :شودتر شدن کارکرد رمز فرهنگی داستانك دیگری آورده میبرای روشن

اما مادرم با لبخند از . . . . گذاشتند، مادرم خودش را انداخت روی جنازه و تقال کرد صورت برادرم را ببیندی برادم را که زمین جنازه

در حدود یك . . . ی جوان او که بیست و یك سال پیش او را به دنیا آورده نیستی سوختهکنار جنازه بلند شد و گفت این جنازه

ی گالب سر قبر جوان مادرم هر شب جمعه با شیشه. الع دادند برادرم اسیر استسال و نیم بعد از ماجرای دفن، صلیب سرخ اط

 (39 _4931:31سلیمانی،) رفتمی _نامیدجوان خفته در گور برادرم را جوان مهمان می –مهمان 

ترین حرفشان کمکردند و بعد از آن، به چشم دیگری به مادرم نگاه می»: توان در این جمله دیدبازتاب رمزگان فرهنگی را می 

 آغاز عملکرد گفتمانی هستند، یعنی در زمینه خود نقطه به نوبه»ها این جمله (همان) .«ستایش حس مادری و دلِ پاک بود

 ( 21: 4921تودوروف، ) .«.شوندبندی و بیان میفرهنگی خاصی سازمان –اجتماعی 

جهان این داستان، باورمند به این . دانددارای ارزشی شگفت می بینی مادرانه راما، حس مادری و روشن رمزهای فرهنگی جامعه

-تر میسوز و ساز ماردانه بر سر قبرِجوانِ مهمان، رمزها را بیش. آفریند که گواهِ این پندارها استفرهنگ، داستانِ مادری را می

 . مادرانه گذاری شایستهمانند همین نام. دانگیزاناین داستانك است که خواننده را برمی های ریزشدهجزییات و بخش. نمایاند

دانستند، به او باور نداشتند؛ از سوی عقل میدیگرانی که او را پریشان. یابدروانی این زن، از سویی با دیگران نمود می_فشار روحی

ه زن با مادرِ ناشناسِ جوانِ ای کدردیهمچنین هم. پسر او نیست کوشد به زن بباوراند که جنازه، جنازهای که میدیگر خانواده

هایی که زن در درون خود باید آن را لگام زده، و آرامشی که در رفتار خود ناچار است که آشوبهتر دلْمهمان دارد و از همه مهم

بسیار  شود که آسیب ِجنگْگونه که دیده میاز این روی همان. توان دیدهایی است که در این زن میهمه آسیب نشان دهد؛ همه و

 . دارند که لِفاف بر چهره دارندتر از آنی است که در زیر خاک است، روی خاک دردمندان دیگری گام برمیبیش

 آیا زنِ اسیر ْ همانند مردْ قهرمان است؟ _ب

                                                           
21
  _representations)) 
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های رخنهباشد از  .«تقویتی»و  .«حمایتی»جنگ ترفندی اندیشیده باشد و فرهنگی را بسازد که  دیدهای که برای زن آسیبجامعه

 . پریشی کاسته استروان

او گمانمند است که  .«.یك اثر ادبی و بستر آن هرگز دو مفهوم جدا از یك دیگر نیستند»جوزفین گای، گاهی بر این باور است که 

. کندرا رَد می او این پندار را که ادبیات بازتاب جهانِ واقعی است «یك اثر ادبی و بستر آن هرگز دو مفهوم جدا از یك دیگر نیستند»

او تاکید . آن موجود است «تصویر»و دیگری  «موجود»نماید که یکی به اعتقاد او چنین نگاهی دو مفهوم جداگانه را طرح می»زیرا 

 .آشکار است (416: 2144گای،) .«.تر این است که ادبیات و بستر آن در یك ارتباط پویای دوسویه تعریف شوندنماید که نگاه بهمی

بخشی که خواهد آمد برگرفته از فرهنگ . ای دیگر نیز بنمایاندرا به گونهآن تواند فرآیند ارتباطی ادبیات و زمینهنگاهی میچنین 

فرهنگی که نه تنها دُرُشتی و زشتی با . فرهنگی دیگر باشد تواند سازندهاما در پاالیش داستانی، غربال شده و می. ایران است جامعه

 .«به هادس خوش آمدید» داستان. سار این زنان گرددگزین و سایهکه یارای آن نیز باشد که پناهنداشته باشد بل دیدگاناین آسیب

 :های دیگری داردیابد در درون خود نیز تراژدیکه با تراژدی پایان می

هار ماه پیش آزاد شده و به خانه ها بود و با کمك صلیب سرخ، چشان دختر جوانی بود که یك سال و نیم اسیر عراقیمهمان آن شب

 :ماجرای اسارت دختر این گونه است. . . . برگشته بود

ها او را از دید سربازان اسلحه به آن. اند تا دختر جوان راحت بنشیندبه هم چسبیده[ سربازانی که خود اسیر شده بودند]مردان ایرانی

شوند و دختر را سوار یك جیپ ارتشی بندی میبار اسرا دستهاین. . . . کندکنند، دختر احساس امنیت میدست عراقی محافظت می

سه . کندجیپ حرکت می. ای نداردزنند، فایدهکنند، زار میخورند، التماس میکنند، کتك میمردان ایرانی اعتراض می. کنندمی

. از همین حاال سقوط کرده استدختر در نگاه مردان ایرانی . نظامی عراقی و دختر جوان تنها مسافران جیپ هستند

به وطن، به خانه، دخترها منتظر بودند و . گردندبه ایران بر می. کندها تالش میصلیب سرخ برای آزادی آن( 32: 4922سلیمانی،)

-ها به شما دستاون کثافت. . . . همه یك سؤال داشتند اما جرأت پرسیدنش را نداشتند. خوردهیچ کس هم از جایش تکان نمی

 درازی هم کردند؟

 . نه، هرگز، ابداً_

 (33همان،). دخترها هلهه کردند، هورا کشیدند، خندیدند

 :ی دومنمونه

مشکالت زن عرب بعد از  ... با شوهرش دستگیر شده بود. . . ها بوددر سوسنگرد به دیدن زنی رفتند که مدتی در اسارت عراقی

ی ننگ او یك جورهایی مایه. اش ارزش داردتر از زندهاش بیشکردند انگار مردههمه به او طوری نگاه می. اسارتش شروع شده بود

بازگشت از دل دشمن را بر ، زمان بار بیوه بودن، جوان بودن، در اسارت بودن و از همه بدترای بود که هماو زن بیوه. . . خانواده بود

 (419همان،). کشیددوش می

م پوشی گردد، دو بخش آورده شده، پایی در فرهنگ جامعه دارند و برخاسته از همان فرهنگ های درون متنی که چشاگر از ارجاع

پناهی و آوارگی پنهان را در این دیدگان را بخواند و بازخوانی کند، بیای که دردشناسانه، بیچارگی این آسیبخواننده. هستند

برای این که بتوانیم با خوانش یك »: ی برون شد از این اندوه بیابدشاید بکوشد با تخیل خویش راهی برا. یابدبیند و میها میبخش

دهیم تخیلمان خوانیمش، اجازه میمتن جهان خیالی را بسازیم، اول باید متن به خودی خود ارجاعی باشد در این صورت، وقتی می

 (214 :4922تودوروف،) .«هایی به کار بیفتدپرسش با صافی کردن اطالعات دریافتی به وسیله

درازی به زنان، نماد و نمایه و ابزاری از دست. هستند .«زمین»الگوها مدار بنگریم، زنان در کهناگر از دیدی اسطوره

دشمنان . شودبه همین برهان، خودسرانه با هر پیکار و ستیزوآویزی، به زنان سرزمین دیگر هتك حرمت می. چیرگی بر زمین است

توان درازی به زمین و زن، کدام یك را میاز میان دست. اندنان، خود آن سرزمین را به چنگ آوردهپندارند با فتح زیك کشور می

کوشند آن را چنان مییابند؟ بخشی از زمین به اسارت درآمده است، مردان اسیر ایرانی همدوباره باز یافت؟ و کدام یك بهبود می

ها آن. اند اما چیزی در آن سوی مرزها جا مانده استها را پس گرفتهند، زمینشوخودِ آن سربازان نیز به درد دچار می. حفظ کنند

ها فقط یك مفهوم انکار غلیظ آن»کنند آوایی کرده، سکوت و انکار میدلی پنهان، همدر یك هم. داننددانند، زنان اسیر نیز میمی



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

162 
 

به قیمت تطهیر شناختند، با خود عهد کرده بودند آن را میی ایرانی و تابوهای ولی چون جامعه. ها تجاوز شده بودداشت به آن

 ( 419همان،) .«دشمن هم که شده تعرض را انکار کنند و می کردند

ها هم زمانی که با حتی در رسانه. انگارندکنند، خود را بار سنگینی بر دوش جامعه میاین زنان، خود، خود را سرزنش می

را مثل یك پوستِ افزوده  «شرمسار از زنده بودن»کنند، توانند خود را مخفی میجا که میا آنشود، زنان تزنان آزاده مصاحبه می

توانند فرهنگ موجود کنند بلکه مینه تنها بر مفاهیم فرهنگی موجود داللت می»هاییچنین داستان. همیشه روی صورت خود دارند

که مفاهیمی هستند که در ساختار ارتباطات قدرت در نیستند بلرا شکل دهند این مفاهیم فرهنگی، حقیقت مطلق یا دروغ محض 

کوربت، ).«گاهی باشند برای مقاومت یا ایجاد تغییرات بالقوه و بالفعل در چنین ارتباطاتیتوانند جایاند و میجامعه تنیده شده

رند، نه تنها بازتابی از فرهنگ جامعه هایی از این دست داتوان گفت ادبیات داستانی که درونمایهبر این پایه می( 211: 2112

های بلقیس سلیمانی چه در داستانآن. وشِ دگرگونی کرده آن را زیر و رو سازندختوانند این فرهنگ را دستهستند، حتی می

دهند که شود و از دیگر سو خواننده را در وضعیتی قرار میجامعه است که متن در آن آفریده می شود از سویی آیینهخوانده می

اگر این دگرگونی عملی هم نباشد، . پذیرش نگاهی دوباره به فرهنگ خود شود بتواند بستر بازنگری در خود را فراهم آورده و آماده

 . ترین واکنش آن به فکر فرو رفتنِ خواننده استکم

اند؟ یا چند نفر از پریش شدهاز ایشان رواناند؟ چه شماری آیا آماری هست که گواهی دهد چه تعداد از این زنان خود را از بین برده

نیاز به جایی برای [ او]. نشانه رفته بود[ او]ها به سوی انگشت»ی روح دارند که همیشه با ایشان است؟ ایشان خشمی خراشنده

این ( 431 _214: 4921ی،برداشت از سلیمان) .«کند، دیگر پناهی نداردها ها ها ها ها بلدرچین پرواز می. . . . . . پنهان شدن دارد

رفته که از دستچیزهایی . رو هستندهمه جا با آن پرسش موذی و کشدار  روبه. اند، چه در خلوت و چه در جمعپناه شدهزنان بی

-رشد می رو و اعتبار که ذره ذره با تاروپود زنِ سنتی ایران،ایثار این زنان، ایثار روحی است زیرا چیزهایی مانند آب. بازیافتنی نیست

رها  _بند دشمن–ی این اسارت است، از یك بند دوگانگی، ثمره. یابد، زمانی که از دست رفت، روح این زنان را نابود ساخته است

دلیِ دیگر آن که از این زخمْ نباید و پریشان. اند که زندان ِ دشمن در برابرش رنگ و بویی ندارداند، اما به بندی دیگر دچار آمدهشده

. کنندپناهی خود را حس میجا ایمن نیستند و هر جایی که باشند بیهیچ. همیشه غریباند. زندشان زار میروح. که دَم زنند نیارد

 . توانستند دوباره خود را بسازندها شاید میداد آنزبانی نشان میدلی و همتنها اگر فرهنگ ایران، کمی با ایشان هم

تعادل   آیند وهای انسانی به شمار میان گروهی که حافظ میراث فرهنگی و ناقل هنجارها و ارزشزنان به عنو» :نویسدمرتولوس می

های اجتماعی چون ترین آسیب را از وقوع بحرانبیشخورد، پذیری و آموزشی آن با نام آنان رقم میثبات جامعه و نظام فرهنگ

 (2: 4929مرتولوس،) .«.شوندجنگ، پذیرا می

اندرکاران خانواده، فرهنگ و جامعه دست، ایدئولوژی. یابندهویتِ مطرودی می «اَنگ»د، با یك و آزاد شده انزنانی که اسیر 

های سالم را م برای آموزش فرهنگ وپرورش ذهنیتالز «اعتبار»چنین زنانی اگر چه بسیار پرتوانند اما . هستند .«مطرودی»این

 . ندارند

 برای پایان : بخش پنجم

آورد، از کارکردهای ادبیات پایداری، های روانی، امنیت درونی و ذهنی مردم را فراهم میشناخت آسیباز آن جا که 

-تواند راهفرهنگ، دستگاهی است که می. ی جنگ نیز به آرامش دست یابندی آن زنانِ آسیب دیدهساختن فرهنگی است که بر پایه

. ای سنتی گرد آمده است نیاز به بازنگری داردتنها آن چیزهایی که به شیوه .های اجتماعی بیابدکارهای جدید برای رهایی از آسیب

گزین گردد، تنها کمی خود را به پرسش کشیدن های سنتی کنار گذاشته شود یا روش دیگری ساخته و جاینه این که یکسره شیوه

 . های زیادی را بازنمایدتواند گِرهلی، میدو کمی کنار گذاشتن سخت

اند پرداخته ها، که زنان گرفتار آن شدهآورد تا به بخشی از این آسیبای را فراهم میای بلقیس سلیمانی، زمینههداستان

سازی آذوقه و یا ها دریافته است که کارکرد زنان در جنگ، تنها به آمادههای متنی از دلِ داستاناین جستار با پشتیبانی داده. شود

ها نیز هاو عکسها، نقاشیکه کارکردهای دیگری از جمله به تصویر کشیدن جنگ در نوشتهده، بلها بسنده نکرگریستن بر جنازه

اند و یا دیگر نیازهای شکن بودههای نزدیك به خط مقدم، صفاند و در پایگاهدوش دیگران جنگیدههمچنین زنانی که هم. بوده است

 . انداند که رزم رزمندگان را نیرو بخشیدهپشتیبانی با ارج وارزشی بودهاند، نیروی فرزندان و برادران خود را برآورده ساخته
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های آن پریشی و عدم امنیت روانی از زیرشاخهاند که روانهای روانی دچار آمدهبخشی فراگیر از این زنان، پس از جنگ به آسیب

ر دوش خود دارند که نیاز به یاری فرهنگی دیگران است تر باند، باری سنگیندر این میان زنانی که به اسارت رفته، آزاد شده. است

 . تا کشیدن این بار هموارتر گردد

انسانی ایران را به فکر واداشته و دیگر  ها جامعهاست تا با پرداختن به این آسیب «ادبیات پایداری»در پایان، این فرهنگ سازی بر 

 . اندیشی را در ایشان تقویت سازد

 :کتاب نما

 . نشر آگه: ی فرهنگ عامه، حسین پاینده، تهرانمطالعات فرهنگی درباره( 4923)اناستوری، ج

 . نشر آگاه: درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، فرزانه طاهری، تهران( 4929)اسکولز،رابرت 

 . انتشارات سخن: فرهنگ بزرگ سخن، تهران( 4924)انوری، حسن

 . نشر مرکز: دبی، عباس مخبر، تهرانا پیش درآمدی بر نظریه( 4921)ایگلتون، تری

 . نشر قصه: عملِ نقد، عباس مخبر، چاپ دوم، تهران( 4921)بلزی،کاترین 

 . نشر روزنگار: گفتمان نقد، تهران( 4922)پاینده، حسین

 . نیلوفر: ، تهران[جستارهایی در نظریه و نقد ادبی جدید]نقد ادبی و دموکراسی( 4923)پاینده، حسین

 . نشر نی: انوشیروان گنجی پور، تهران[ ادبیات هایی نو دربارهپژوهش]بوطیقای نثر( 4922)انتودوروف،تزوت

 . نشر قطره: کتایون شهپر راد، تهران، [و چند جستار دیگر]مفهوم ادبیات( 4921)تودوروف، تزوتان

پژوهشگاه علوم انسانی و  .«ی و ترکیفرهنگ عامه در زبان فارسی و منابع آن در فارسی، کرد پیشینه»(4921)رادفر، ابوالقاسم

 . ، پاییز33مطالعات فرهنگی، فرهنگ پیاپی 

 . فرهنگ معاصر: واژگان توصیفی ادبیات، تهران( 4922)رضایی، عربعلی

 . انتشارات ققنوس: بازی آخر بانو، چاپ سوم، تهران( 4926)سلیمانی، بلقیس

 . نوسانتشارات قق: خاله بازی، تهران( 4921)سلیمانی، بلقیس

 . نشر چشمه: به هادس خوش آمدید، تهران( 4922)سلیمانی، بلقیس

 . انتشارات ققنوس: پسری که مرا دوست داشت، تهران( 4923)سلیمانی، بلقیس

 . نشر چشمه: بازی عروس و داماد، چاپ دهم، تهران( 4931)سلیمانی، بلقیس

 . نشر روزنگار: یال بهرانی و دیگران، تهراننظریه و نقد ادبی، ل درسنامه( 4929)گرین، کیت و جیل لبیهان

 . ادبیات پایداری، اولین شماره مقاالت کنگره .«زن در ادبیات داستانی دفاع مقدس»(4921)عمران پور، محمد رضا

 . زمستان ،22زبان وادب،سال هفتم، شماره فصلنامه .«ها بر زبان و ترجمهتغییرات اجتماعی و تاثیر آن»(4929)محمود زاده، کامبیز

 . نشر قصه: جنگ و بحران، نجله خندق، تهران، زن( 4929)ایمرتولوس، جولی

 . موسسه انتشارات امیرکبیر: فرهنگ فارسی، تهران( 4916)معین،محمد

 . نشر چشمه: صد سال داستان نویسی در ایران، تهران( 4921)میرعابدینی، حسن

 . ققنوس: فرهنگی معاصر، جمال محمدی، تهران درآمدی بر نظریه( 4923)میلنر، اندرو و جف براویت
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  های انتقادی ناصرخسرو  قبادیانی و جمیل صدقی زهاوی بررسی و تحلیل دیدگاه

 (پژوهش تطبیقی)

 رضاپور نبیزدکتر 

 ه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهوازاستادیار گرو

 چکیده

 -اقیشاعر معاصر عر –اجتماعی ناصرخسرو قبایانی و جمیل صدقی زهاوی  –های سیاسی این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه

های مایهستند و بنهر دو شاعر از جمله شعرای معترض و منتقد در ادب پارسی و عرب ه. پردازددر چارچوب ادبیات تطبیقی می

ت و محورهای انتقادی موضوعا مهمترین. کندورت انجام این پژوهش را تبیین میها وجود دارد که ضرانتقادی مشترکی در شعر آن

گیرد و هر دو با نگاهی نقادانه و خسرو و زهاوی از نابسامانی اوضاع سیاسی و اخالقی جامعه روزگارشان نشئت میدر شعر ناصر

های این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره از جمله پرسش. داندرصدد یافتن راه حلی برای رفع معضالت جامعۀ خود بوده تیزبینانه

ترین محورهای برجسته _2های انتقادی ناصرخسرو و جمیل صدقی زهاوی چیست؟ ترین عوامل تأثیر گذار بر دیدگاهمهم _4:کرد

این دو شاعر را در شمار نمایندگان ادبیات اعتراض به شمار آورد؟ شعر هر دو شاعر تاکنون از توان آیا می _9انتقادی آنان چیست؟ 

های انتقادی ایشان پژوهش مستقلی انجام نگرفته اما در باب دیدگاه ررسی و تحلیل پژوهشگران واقع شدههای مختلفی مورد بجنبه

ها تقادی مشترک میان ناصرخسرو و زهاوی، به معرفی و شناخت بیشتر آنآنیم تا عالوه بر تبیین موضوعات ان در این گفتار بر. است

ترین عوامل ست و اخالق، مهماین پژوهش در نهایت به این نتیجه دست یافت که دین، سیا. در قالب ادبیات تطبیقی بپردازیم

رفتن اعتقادات دینی جامعه، فساد دولتی گذار بر انتقادات ناصرخسرو و زهاوی بوده است و تضعیف معیارهای اخالقی، بازیچه گتأثیر

بنابراین . دهدترین محورهای انتقادی در شعر ایشان را تشکیل می نشانده، برجسته های خودکامه و دستستبداد در دولتو رواج ا

 . ها را در ردیف شاعران اعتراض به حساب آوردتوان آنمی

 . جمیل صدقی زهاوی، ادبیات تطبیقی، ادبیات اعتراضاجتماعی، ناصرخسرو،  _انتقادات سیاسی  :هاکلیدواژه

 مقدمه

نقد اجتماعی نشان دهنده حساسیت شاعر و نویسنده نسبت به اوضاع و شرایط پیرامون خود است؛ از این طریق، شاعر نقشی فعال و 

ادبیات از در واقع . را ارائه می دهدبرجسته در جامعه ایفا می کند و در برابر شرایط حاکم بر جامعه انسانی نقطه نظر و دیدگاه خود 

آنجا که تصویرگر خوبی ها، بدی ها و نواقص یك جامعه است، در فراسوی خود تالش دارد تا گامی در جهت اصالح و از میان 

 آثار ادبی مدارک اجتماعی و تصاویری از واقعیات اجتماعی است و شکی»به دیگر سخن . ها بر داردها و ناراستیبرداشتن کژی

و تمامی نظریات ( 441: 4919ولك، رنه و آوستن وارن، ) .«توان از ادبیات به دست آوردنیست که نوعی تصویر اجتماع را می

توان را نمی ادبیدر حقیقت هیچ اثر ( 213: 4914گلدمن، ) .«پذیرندتأثیر زندگی اجتماعی بر آفرینش ادبی را می»شناختی جامعه

و بر این اساس آفرینندگان ادبی به مجرد . نش دوسویه میان خود و محیط پیرامون شکل گرفته باشدیافت که به دور از کنش و واک

سایند، در اندیشۀ کسانی هستند که در آینده، آفرینش آنان را خواهند خواند و گیرند و قلم بر ورق میآنکه خامه به دست می

  (مقدمه: م4319بوصیری، ). ضایای جامعه را درک کنندپیوسته برآنند که خود را با محیط پیرامون هماهنگ و همۀ ق

وی در . های افالطون آشکار استهای آن در اندیشهها دارد و نخستین نشانهرابطۀ میان ادبیات و جامعه ریشه در پیدایش تمدن

ترین بازنمایی دبیات در سادهبه عبارت دیگر ا (12: م2114غنیمی،). داندهدف شعر را تربیت و اصالح می .«إیون»رسالۀ خود با نام 

تواند میان این و ادیب هر گاه با زبان هنری به بیان زندگی شخصی یا گروهی افراد بپردازد، نمی. . . خود، همان تعبیر از زندگی است

ادبیات در  به قول محمد مندور( 422: م4311تیمور، ). که در آن پرورش یافته است جدایی بیندازد ایجامعهتصویر هنری و تصویر 

  (21: م2112مندور، ) .«.همان ارزیابی و سنجش زندگی است»واقع 

با اندکی درنگ در ادب پارسی و عربی جلوه های روشنی از نقد اجتماعی دیده می شود که بیان گر پیوند تنگاتنگ شاعر با جامعه 

 . خود است و نوعی مشارکت فعال و پویای شاعران را به تصویر می کشد

 ژوهشپیشینه پ



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

165 
 

شعر ناصرخسرو قبادیانی و جمیل صدقی زهاوی از جنبه های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، اما تاکنون پژوهشی در 

در اینجا به برخی از . قالب ادبیات تطبیقی و با محوریت نقد اجتماعی و جلوه های آن در شعر این دو شاعر انجام نگرفته است

 : دو شاعر اشاره می شودپژوهشهای تطبیقی در شعر هر 

مهدی مسبوق و . مجله نقد و ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمانشاه: میهن دوستی در شعر ملك الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی_4

 . شهال زمانی

. رانی زبان عربیمجله انجمن ای(: الزهاوی والرصافی والنجفی والجواهری أنموذجاً)اللغۀ الفارسیۀ وآدابها من منظور شعراء العراق  _2

 . مهری علی یزدان پناه. دانشگاه تربیت مدرس

 . ناصر  محسنی نیا: دانشگاه اصفهان. مجله گوهر گویا. جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی_9

نر مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باه: بررسی تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر ملك الشعرای بهار و جمل صدقی زهاوی_1

 . وحید سبزیان پور و پیمان صالحی. کرمان

 . تورج زینی وند و عدنان اشکوری. مجله ادبیات تطبیقی کرمانشاه: مقارنۀ بین أبی العتاهیۀ وناصرخسرو فی شعر الزهد _3

در شعر های آن این پژوهش سعی دارد پس از بررسی مفهوم نقد اجتماعی، به بررسی و تحلیل علل و اسباب این نقد و بازتاب

 . ناصرخسرو و زهاوی بپردازد

 دالیل انتخاب موضوع

قرار دارند و در شعر خود به نقد و تحلیل اوضاع حاکم بر جامعه، به ویژه  .«شاعران اجتماعی»ناصرخسرو و زهاوی هر دو در ردیف 

فکری و عقیدتی و سیاسی به کار  هر دو شاعر، ادبیات خود را برای اصالح انحرافات. انداوضاع سیاسی، دینی و اجتماعی پرداخته

این با توجه به مشترکات متعددی که در  بنابر. کننددر جهت حل معضالت جامعه معرفی میگرفته و ادب را به عنوان ابزاری توانا 

 . ترین محورهای انتقادی شعر آنان را بررسی کردتوان مهمشود، میر این دو شاعر مالحظه میشع

 روش پژوهش

 . های شعری هر دو شاعر انجام گرفته استر اساس روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع ادبی به ویژه دیواناین پژوهش ب

 نگاهی به زندگی و اوضاع روزگار ناصرخسرو و جمیل صدقی زهاوی

رفان قرار داد حکیم ناصرخسرو قبادیانی از جمله شعرای اسماعیلی مذهبی است که شعر و ادب خود را در خدمت ترویج حکمت و ع

در قبادیان  124در قبادیان بلخ دیده به جهان گشود و در سال  931وی در سال . ها برقرار کندو توانست پیوندهای عمیقی میان آن

  (132: 2، ج4966صفا، )بدخشان چشم از جهان فرو بست 

ای فکری مختلف و در رأس آن اشاعره و هد دینی و سیاسی و ستیز میان نحلههای برجسته روزگار ناصرخسرو استبدااز ویژگی

ضمن آنکه ناصرخسرو از تقلیدکورکورانه و . این امر، عرصه آزادی بیان و فکر را بر شعرا و نویسندگان تنگ کرده بود. معتزله است

از شاعر،  استبداد سیاسی و دینی. خورد، چه رسد به تقلید نابجاه قول خودش دارو بی اذن طبیب نمیمتعصبانه نفرت داشت و ب

او . شکن ساخت و همین امر وی را به سمت تعمق و تفکر در تعالیم و آموزه های دیگر ادیان سوق دادشخصیتی هنجارگریز و سنت

با توجه به فراوانی . معروف گردید .«حجت خراسان»سرانجام با گرویدن به مسلك اسماعیلیان و نیل به مراتب عالی ایشان، به 

ماعی در شعر وی، می توان او را در زمره شعرای معترض دانست چنانکه برخی ناقدان ادبی نیز وی را انتقادات سیاسی و اجت

  (12: 4933اسالمی ندوشن، ). آوردند به شمار «کر اعتراض در ادب پارسیترین نماینده فترین و صریحشجاع»

وی . و مادری کرد زبان دیده به جهان گشود بغداد از پدر در( ه4221)م 4269جمیل صدقی زهاوی فرزند محمد فیضی در سال 

تأثیر فراوانی  .«داروین»های های آنان به خصوص اندیشهاندیشه عالقه فراوانی به مطالعه آثار نویسندگان  غربی داشت و از آراء و

 . پذیرفت

شیوع ناامنی و هرج . لیسی بوددوران زندگی زهاوی مقارن با حکومت استبدادی ترکان عثمانی و اشغال کشورش توسط نیروهای انگ 

و مرج از یك سو و استبداد دولت عبدالحمید و گسترش فقر و جهل و فساد حکومتی از سوی دیگر از زهاوی شخصیتی سنت شکن 

وی اصوالً دارای شخصیتی . های روحی و شخصیتی او را در این باره نادیده گرفتو عصیانگر و معترض ساخت؛ البته نباید ویژگی

اوضاع  (مقدمه: م4312، الف زهاوی). دوگانگی رأی و نظر داشت و دردمند و متهور بود و به خصوص در مسائل سیاسیتندخو 
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نابسامان سیاسی و اجتماعی در روحیه حساس وی آثار ناخوشایندی بر جا گذاشت و باعث شد که بیرق تمرد علیه شعائر و آداب و 

از جمله این سنت شکنی ها می توان به نفی میراث ادبی گذشتگان، مخالفت با . رسوم رایج در جامعه عصر خود را به دست گیرد

وی در دورانی پریشان و نابسامان می . حجاب از طریق چاپ مقاالت، دفاع از آزادی زنان و برخورداری آنان از آموزش اشاره کرد

یعنی قرن متحجر نوزدهم و قرن آشفته بیستم  زهاوی دو عصر متفاوت. زیست که اصول و مبانی آن به ضعف و سستی گراییده بود

 :م4324عزالدین الف،). را تجربه کرد و در طول زندگی اش شاهد انقالبها و شورشهایی بود که در روحیه اش اثر نامطلوبی داشت

به خاطر  "سرسبك  "نامیده می شدم به خاطر رفتار غیر عادی ام و در دوران جوانی "دیوانه"در کودکی »: خود وی می گوید (33

به خاطر آشکار کردن آرای  "زندیق"به خاطر مبارزه ام با استبداد و در سالخوردگی  "جسور "گرایشم به طرب و در میانسالی

  (132: م4334فاخوری، ) .«فلسفی ام

لعالء معری و خیام عالوه بر شرایط نامساعد اجتماعی و سیاسی و غور در آثار و اندیشه ادبای غربی، آشنایی زهاوی با افکار ابوا

او مانند مردم روزگار خود نمی اندیشید و به دلیل ابراز افکار و عقاید . نیشابوری نیز تأثیر زیادی در تکوین شخصیت وی داشته است

عارش، این تهمت را از مخالف با عرف جامعه عصر خود از طرف متعصبان دینی روزگار به کفر و الحاد متهم شد که در جای جای اش

: بنگر. 92 :م4311الخیاط، ). وی دارای شخصیت دوگانه و متناقض است که پایبند یك ایده و رأی ثابت نیست. کندنفی می خود

 . شویمشعرش با تناقضات زیادی روبرو می ؛ از این رو در(444 :م4323العوادی، 

عقلی مطابقت ندارد شك و تردید با استدالل عقل و احساس را مبنای افکار و عقاید فلسفی خود قرار می دهد و در هر چه  زهاوی

( اندیشۀ اغتنام فرصت)خواند جویی از لذایذ دنیوی فرا میبنابراین مخاطب را به تمتع و لذت. آیدکند و به سلك الادریین در میمی

رونشاند و به فلسفه را ف زند تا عطش حیرت و سرگردانی خودکوی و برزنی می پیوسته به هر. تا شاید تسکینی برای دردش باشد

و عقاید فلسفی و متافیزیك وی  ترین آرااز مهم. یابددست نمی (دانمنمی) "لستُ ادری"پردازد اما در نهایت به چیزی جز بافی می

اوج پرداختن وی به . توان به مرگ و دنیای پس از آن، معاد، قیامت، روح و فنا یا بقای آن پس از مرگ جسم و جبر اشاره کردمی

 . شودآشکار می(انقالبی در دوزخ) «جحیمثورة فی ال»سائل ماورایی در حماسه معروف اوم

 مفهوم نقد اجتماعینگاهی به 

در واقع هدف ناقد ادبی . شود جدا کردن سره از ناسره و خوب از بد استدر ذهن تداعی می «نقد»آنچه در وهلۀ اول از معنای واژة 

در حوزة ادبیات هم غایت نقد، ارزیابی . های یك اثر هنری نیستمیان برداشتن معایب و کاستیز از از ارزیابی آثار هنری چیزی ج

. های علمی و هنری و کنکاش دقیق در متون ادبی برای پی بردن به صحت متون آنهاستهای ادبی و هنری بر مبنای معیارآفرینش

  (31: م4311وهبه، )

شود و در مرحلۀ نخست این چنین ی، گاه این موضوع با مفهوم هجو یا نکوهش آمیخته میسی آثار ادبی از دیدگاه نقد اجتماعردر بر

پوشد و بسان هجو در صدد نکوهش و آید که نقد اجتماعی بدون آنکه راه حلی را پیشنهاد کند، از نقاط قوت چشم میبه نظر می

سیخته و ویرانگر است که پیوسته به دگرگونی و هجو اجتماعی شورش و یورشی لگام گ»هاست چرا که بدیبرشمردن معایب و 

خواند، بنابراین از حد و مرز خود فراتر می رود تا عرصۀ همگانی را در نوردد و رو به سوی هنجارهای اجتماعی زشت و تغییر فرا می

-ها و بدیشمردن خوبینقد اجتماعی در عرصۀ ادبیات با بر. اما در واقع چنین نیست( 222: م4324مصطفی،) .«نهدرسوم پوسیده 

ها دارد و گاه ممکن است در این  راه  از زبان نیشدار و گزنده نیز ها و ناراستییهای یك جامعه سعی در اصالح و رفع و ترمیم کژ

 . به عنوان ابزاری کارامد استفاده کند

نهد تا به بیان عیوب و آثار اتر میای مثبت از نکوهش است که از مرزهای محدود شخصی گام فرگونه»در حقیقت نقد اجتماعی 

های شنوایی منفی موجود در یك جامعه بپردازد، چه این عیوب از ناحیه شخص شکل بگیرد و چه از ناحیه جامعه و به دنبال گوش

ته گردد که به او گوش دهند و هر گاه کسی را نیابد که دعوتش را استجابت کند برای او همین کافی است که سخن حق را گفمی

کند تا پس از آن به آسایش و باشد و پیامدهای ناگوار سکوت را از دوش خود برداشته است و درد و اندوه و خشم خود را بیان می

  (461_463: م4311فوزی الهیب، ) .«راحتی دست یابد
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. تنگاتنگ با این نوع نقد هستند توانند در بستری جز جامعه شکل یابند به ناچار در تعاملیهای هنری نمیاز آنجا که ادب و آفرینش

اند و خود نیز گاه تا حدی مولود و هایی که در آثار ادبی انعکاس یافتهاز آداب و رسوم و عقاید و نهضت»از این رو در نقد اجتماعی

  (14_12 :4963زرین کوب،) .«رودباشند، سخن میمخلوق آثار ادبی در جامعه می

هاست، بلکه در بیان موضوع، از زبان توهین و تحقیر و ها به دنبال اصالح و رفع عیوب و زشتیبه عبارت دیگر نقد اجتماعی نه تن

جویی برای حل مشکالت جامعه یابی به پالودگی و تهذیب و چارهبرد و با زبانی روشن و به دور از تهکم در صدد دستناسزا بهره نمی

از این رو . ادبی همواره محصول و مولود حیات و محیط اجتماعی استآثار »بشری است و شالودة این نوع نقد بر این است که 

اند که علل و موجبات تحول اسالیب و تغییر فنون و انواع را در ادبیات فقط از طریق تحقیق بسیاری از منتقدان اخیر سعی ورزیده

  (11: همان) .«در اوضاع و احوال اجتماعی بیان نمایند

این عوامل را در نژاد و  .«نیت». دانندای عوامل را در ظهور آثار ادب و هنر مؤثر میپاره»ماعی دارند ناقدانی که باور به نقد اجت

  (13: همان). داندمحیط و زمان می

 بازتاب نقد اجتماعی در شعر ناصرخسرو قبادیانی و جمیل صدقی زهاوی

ها در زمینه ترین محورهای فکری آنتوان به برجسته، میین ناصرخسرو و زهاوی گفته شدبا توجه به آنچه در باب اندیشه و شعر ا

 . نقد اجتماعی اشاره کرد

با تأمل در . گیردذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می نقد اجتماعی در شعر ناصر خسرو و زهاوی برخاسته از عوامل چندی است که در

های مستبد و ظهور دولت: یابیمز این مشترکات دست می، به برخی اهای این نوع گرایش فکری در شعر ناصرخسرو و زهاویریشه

، استفاده از دین برای سرکوب (دولت عثمانی و انگلیس در روزگار زهاوی _سلجوقیان و عثمانی در روزگار ناصرخسرو)بیگانه 

عه، تعصب دینی، مخالفان و منتقدان، رواج فساد های سازمان یافته دولتی، سست شدن مبانی اعتقادی در سطوح وسیعی از جام

کشمکش میان مکاتب فکری و احزاب سیاسی، اوضاع نابسامان سیاست و اقتصاد و رواج فقر عمومی، از میان رفتن فضای آزادی 

تأثیر پذیرفتن از اندیشه های غربی : عالوه بر این عوامل، دالیل دیگری را باید در شعر زهاوی جستجو کرد از جمله. اندیشه و بیان

مینه آزادی زنان، تزلزل مبانی اعتقادی وی در بحبوحه بحرانهای سیاسی، رقابت شدید میان زهاوی و شاعر به خصوص در ز

 . ، توجه به اندیشه های مارکسیستی، محقق نشدن اهداف و آرزوهای شاعر در زندگی فردی و اجتماعی.«معروف رصافی»هموطنش 

ر شعر ناصرخسرو و زهاوی به شکل ویژه و برجسته به چشم می خورد، اما نخستین و مهمترین موضوعی که در باب نقد اجتماعی د

نقد اوضاع فکری و دینی حاکم بر جامعه و سپس اوضاع سیاسی آن است و شعر آنها از این جهت پیوند تنگاتنگی با موضوعات دین 

دین، : ر عمده و کلی استبه طور کلی نقد اجتماعی در شعر ناصرخسرو و زهاوی شامل سه محو. و سیاست برقرار کرده است

 . سیاست و اخالق

 نقد دینی در شعر ناصرخسرو و زهاوی

آنچنان که قبالً نیز اشاره شد، موضوعات دینی و اعتقادی در روزگار این دو شاعر مورد بی توجهی و بی مهری واقع شده بود و دین 

نکته قابل تأمل در این . ان و متنفذین استفاده می شدبه عنوان ابزاری برای تسلط بر مردم و سرکوب مخالفان از سوی سیاستمدار

میان این است که ناصرخسرو و زهاوی از جانب همین مخالفان به کفر و الحاد و بد دینی متهم شدند و به ترفندهای مختلفی از 

ه اند و بازار حکمت کاسد اندر این روزگار غالب خلق روی از دین حق گردانید»ناصرخسرو اذعان می کند که . زادگاه خود طرد شدند

  (213: 4912یوسفی، ).«و مزاج اهل شریعت فاسد است

بازتاب های این گونه انتقادات فکری در شعر ناصرخسرو به خوبی آشکار است و نشان دهنده حساسیت وی نسبت به موضوعات 

 . دینی و اعتقادی جامعه و بی رونق شدن دین در عصر اوست

 ظلمت از جهل و ز عـصیان سحاب شبست هـمچـو شـب دنـیـا دیـن را

 عـدل نهـان گشته و فـاش اضطراب خـلق نـبـیـنی هـمـه خـفتـه ز عـلـم

 ابـبـلکــه ذئــابـنـد بــه زیـر ثـی ایـنـکه تـو بـیـنی نـه هـمـه مـردمند

 مـنـبـر ویـران و مـســاجـد خـراب خـانـۀ خـمّـار چــو قـصـر مـَشـیــد

 نیـم شـبـان مـحتـسـب انـدر شراب ه روزـوبـان بــدر خـلوت خم ـحـاک. . 
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 ابـح کبـالـویـن بـخـورد ز اشـتر ص وحـد در صبـخـون حسیـن آن بـچش

 البـان کـغـنیـم شـبـان بـانـگ و ف گفتـد شـن شب دینست، نباشــای. . . 

 (414: 4931قبادیانی،)                   

تبد از جمله عوامل رواج این پدیده شوم در روزگار ناصرخسرو بود و کشمکش میان دو مکتب فکری حکومتهای دیکتاتور و مس

از جمله دالیل دیگر این موضوع می توان از گسترش فساد دولتی، بازی با دین و استفاده . اشاعره و معتزله نیز به این مسأله دامن زد

در این میان، ناصرخسرو گمشده خود را در دامان دین . سی و دنیوی، اشاره کرداز آن به عنوان ابزاری برای دست یابی به اهداف سیا

بنابراین مذهب، دغدغه اصلی . هایی قانع کننده بیابدپیدا کرد و با گرویدن به مذهب اسماعیلی توانست برای سؤاالت خود پاسخ

نی درآمده بود تنها راه رهایی از معضالت جامعه آمد و او که خود در سلك مبلّغان دیال به حساب میشاعر در این اوضاع و احو

 . بشری را در دین جستجو می کرد

زیرا توده مردم در روزگار شاعر آنچنان که باید به موضوع دین و نقش . فقر و ناداری طبقات عامه مردم را نیز نباید از نظر دور داشت

فاصلۀ . ر آنان مسائل اقتصادی و سیر کردن شکم بوده استباورهای دینی و اعتقادی در زندگی توجهی نداشتند و دغدغۀ بیشت

در یك طرف گروهی . کرده دو طبقه دارا و نادار تقسیم میزد و جامعه را بار شاعر هم به این مسأله دامن میطبقاتی فاحش در روزگ

از این رو در . یشتی هم محروم بودنداندک از بهترین امکانات برخوردار بودند و در طرف دیگر طبقات فراوانی از حداقل امکانات مع

 . خورد که زاییده همین امر استنوستالژی دینی نیرومند به چشم میشعر ناصرخسرو نوعی 

بر »و  کنددت به نقد میترین طبقاتی هستند که ناصرخسرو آنان را به شبه اصطالح دینی جامعه از مهم در حوزه دین، فقها و علما

تازد و آن دسته از پیشوایان مذهبی را که تصویر و دورنمایی بندند، میکنند به کار نمینچه را که وعظ میها که آنفاق و دورویی آن

سازند و لذایذ بهشتی را به مفهوم ظاهری و لفظی آنها، نه به معنای روحانی ساده لوحانه از بهشت را در اذهان عامه مردم مرتسم می

فقها و عالمان دینی در عقیده ناصرخسرو نه  (239: 4921آلیس سی،) .«گیرده باد انتقاد میگردانند بدر دیده عوام الناس بزرگ می

به تعبیر ناصر خسرو . تنها با مسائل دینی سروکاری نداشتند، بلکه ابزاری بودند در جهت مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی حاکم

با چون و چرایی کاری نداشتند و ( 231: همان).«اندر دین ریاست جویان»و ( 239: 4921ناصرخسرو،).«فقها لقبان»در خراسان 

 . جهل را بر علم برگزیده بودند

دین در روزگار زهاوی شاعر عرب نیز از اهمّیّت خاصی برخوردار بود به ویژه آنکه به سبب سیطرة نیروهای انگلیس بر موطن وی و 

 . ایط حساسی قرار داشت، جامعه در شر(دولت عبدالحمید)دست نشاندگی نظام سیاسی حاکم 

های این نخستین جرقه. شد و زهاوی با آن در تعارض و کشمکش بودره توسط محافل دینی رواج داده میتعصّبات دینی در این دو

این مقاله تنش بزرگی در محافل . نمایان شد( زن و دفاع از او) «المرأة والدفاع عنها»تعارض در اولین مقاله انتقادی وی با عنوان 

با شدت دوچندانی به  این امر، سبب شد شاعر. دینی و مذهبی به وجود آورد و بر همین اساس، شاعر را به کفر و الحاد متهم کردند

از اندیشه های دینی حاکم بر ( انقالبی در دوزخ) «ثورة فی الجحیم»های نقادانۀ خود بپردازد و در قصیده بلندی با نام بیان دیدگاه

  .جامعه انتقاد کند

 :در اشعار زهاوی موارد زیادی از نقد دینی قابل مشاهده است

 و لم یك، لمّا عاش، فی نـفـسِــه حـرّا أتی غیرَ مختارٍ و فارقَ مضطراً

 و سافرَ عن غیر اختیارٍ إلـــی األخــری نَعـَم قَدمَ الدنـیـا بغیرِ اختیارِه

 جــاءَه جــــاءَه قسراً فــانّ الذی قــد أ مالكَ یــومِ الدّینٍ لطفاً بحاله

 وأنتَ الــذی قــدّرتَ أن یعصـی األمرا فأنتَ الذی بالخیر کنتَ أَمـَرتَه        

 (446_441، 4921زهاوی پ،)        

بدون اختیار خودش قدم به دنیا گذاشت و به . بله. به اجبار آمد و به اجبار می رود و در طول زندگی اش آزاد نبوده است: ترجمه 

پس تو همان کسی . ای صاحب روز جزا، به حالش رحم کن چرا که به اجبار به این دنیا پا نهاد. اجبار وارد دنیای دیگر می شود

 . هستی که او را فرمان به خیر وخوبی دادی و تو کسی هستی که مقدر کردی بر فرمان

 نقد سیاسی در شعر ناصرخسرو و زهاوی
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ن مؤلفه های شعری ناصرخسرو و زهاوی است که با شعر آنان درآمیخته و جزء جدایی ناپذیر گفته شد که سیاست و دین از مهمتری

در روزگار هر دو شاعر، دین و شریعت در خدمت سیاست و مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم و ابزاری برای کسب قدرت . آن است

 . و نفوذ سیاسی بوده است

دان اشاره فراوان دارند؛ به فساد و رشوه از دیگر موضوعاتی بود که هر دو شاعر ب نابسامانی اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه و رواج

عدم انطباق و هماهنگی میان گفتار و کردار سیاستمداران نتیجه بروز و . ای که شعرشان از این گونه انتقادات آکنده شده استگونه

چون زهاوی در اصالح امور نابسامان جامعه محقق نشد،  وقتی خواسته و اهداف شاعری. شیوع این گونه رفتارها در جامعه بود

  (66: م4324،ب عزالدین) .«پرچم تمرّد و طغیان را برای اثبات خود برافراشت»

 ألهاهم الجـــبروتُ و العصیانُ یـــا غــیــرةَ اهللِ ابـطشـی بعصابۀٍ

 فانُو لقد اُهــــین العلمُ و العر فـلـقـد اُهـیـن الـعـدلُ فی دیوانِه

 و اُهین فی مـــحرابِها القـرآنُ و لـقـد اُهـینـــت للمساجدِ حرمۀ ٌ

 للغدرِ حتی رجّـــت البلـدانُ جعلوا الحــکومۀَ فـی الـبـالدِ ذریعۀً

 بالـحبّ إالّ األصـــفرُ الـرّنّـانُ ال شیءَ یحظی مـن قـلوبِ سراتهم

 خرٌ جـامدٌ ما النـوالو النَ صـ قـــوم ٌجفـــاةٌ مـا لهـم من رحـمۀٍ

 (163: م4334به نقل از فاخوری،)  

عدالت و دانش و قرآن . خواهی آنان را به خود سرگرم کرده استای نیروی خداوندی، از گروهی انتقام بگیر که ستم و زیاده: ترجمه

ها از خیانت آنان به خود ا که سرزمینای برای خیانت قرار دادند تا آنجحکومت را بهانه. استو مساجد مورد هتك حرمت قرار گرفته 

های آنان اگر صخره نرم شود دل. رحمندگروهی سنگدل و بی. تر نیستهیچ چیز در دل سختشان چون زر، دوست داشتنی. لرزیدند

 . شودنرم نمی

زنان بوده و وی در از حقوق ترین اندیشه سیاسی در شعر زهاوی مبارزه با استعمار داخلی و خارجی، آزادی وطن و حمایت مهم

های استبدادی سخن گفته است های گوناگونی از جمله آزادی سیاسی، آزادی بیان و مطبوعات، و حق انتقاد از حکومتزمینه

  (422:  فهمی، بی تا)

چشمه کند و آنان را سرترکان عثمانی و سلجوقی می ترین و تلخ ترین انتقادات سیاسی خود را متوجهناصرخسرو در شعر، گزنده

در واقع . داند و خواستار خروج ترکان از سرزمین خراسان استمی. . . ترویج رذائل اخالقی چون ریا، نفاق، رشوه خواری و دزدی و

های اسماعیلیه ناصرخسرو در جامعه نشان دهنده لزوم تغییر ژرف نظام سیاسی از جانب عباسیان به سمت اسماعیلیان رسوخ اندیشه

 . ب فروپاشیدن قدرت و سیطره سیاسی عباسیان می شدبود که این امر موج

از این رو عالوه بر بیان انتقادات سیاسی، . ناصرخسرو در شعرش خواهان عملی شدن اصالحات عمیق سیاسی در ساختار نظام است

در . جامعه را اصالح کنددهد تا از این راه بتواند مبانی فکری و عقیدتی شر و ترویج اخالق و حکمت قرار میشعر خود را در خدمت ن

ر همدیگر و توأم با هم مطالبه ها را در کناشعر ناصرخسرو مبانی اعتقادی و سیاسی پیوندی ژرف با همدیگر دارند و وی اصالح آن

از سوی دیگر استبداد سیاسی، . اما چون ساختار سیاسی نظام حاکم فاسد است، عمالً تحقق این امر ناممکن است. کندمی

گونه استقالل فکری بسته است و هر گونه سؤال در زمینه موضوعات دینی و همراه آورده است و راه را بر هر فکری را بهخودکامگی 

 . از این رو شاعر دردمند رو به کیش اسماعیلی نهاد. شودقادی با بدترین شکل پاسخ داده میاعت

توان به ابیات زیر های آن میپرداخته است که از نمونه ر جامعهجای شعری خود به نقد شرایط سیاسی حاکم بناصرخسرو در جای

 :اشاره کرد

 چـیزی نماند جــــز نــام از دیــن محمد نشگفت اگر نداند جـــز مــکــر خلق ایراک

 گسترده در خــــراسان سلطان و پادشائی؟ دجّــال را نـبینی بــــر امـــــت مــحـمد 

 هر یك بـــه حیلت خود دعـوی کند سقائی ریاسـت یـــارانش تـشنه یکسر وز دوستی

 افگنـده خــــوار دانش، گـشته روان مـرائی بـازار زهـــد کـــــاسد،سـوق فـسوق رایج

 بـــــودند خوار و عاجز همـچون زنان سرائی ترکان به پیش مردان زین پیش در خراسان 
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های انتقادی خود را در وی دیدگاه در این ابتکار. زدهای ناگفتۀ خود دست به نوآوری در شعر معاصر عراق زهاوی برای بیان اندیشه

-عه معاصر عراق همچون کشتار آزادیگنجاند و پرده از وقایع سیاسی و اجتماعی جام( القصۀ الشعریۀ)های شعری قالب داستان

ا ی»توان به های شعری میاز جملۀ این داستان. داردطبقات ستمدیده و رنج کشیده بر میخواهان، تبعید مبارزان ملی، و رنج 

اشاره  «أسماء»و  «یا ذکاء»، «سُعاد بعد زوجها»، «سلمی المطلّقۀ»، «مقتل لیلی و الرّبیع»، «الی فزّان»، «أرملۀ الجندیّ»، .«سلیمی

های داستانی در شعر شخصیت. ها را از وقایع و رخدادهای سیاسی و اجتماعی عراق گرفته استهای این داستانمایهکرد که بن

. ها را برای به تصویر کشیدن وقایع سیاسی و اجتماعی عراق به کار گرفته استی و خودساخته هستند و شاعر آنزهاوی غالباً خیال

-های داستانی کمك میمیان شخصیت( الحوار)خوبی رسالت تصویرگری را به نمایش درآورد، گاه از اسلوب گفتگو وی برای اینکه به

ها فریاد اعتراض و حامل آرزوهای بر کالمش در این داستان. ها را ترسیم کنداخالقی آن های اجتماعی و روانی وگیرد تا بتواند الیه

 . بادرفته ملتی است که استقالل و آزادی خود را از دست داده است

د را های خوان جرأت بیان افکار و اندیشهبا توجه به اینکه در جامعۀ شاعر، استبداد سیاسی و خفقان حاکم بوده است و آزاداندیش

به عنوان مثال در شعرش . کندو رمز استفاده می( القناع)های سیاسی خود از نماد ز این رو زهاوی برای بیان اندیشهنداشتند، ا

نماد مردم رنج کشیدة عراق است و شاعر  «سمیر»نماد آزادی و رهایی، و ( الحمامۀ)نماد و سمبل وطنِ دربند، کبوتران  «لیلی»

کند؛ چرا که میهن در دستان اشغالگران انگلیسی و حکام دست نشاندة آن گرفتار شده است و وی رش یاد میها در شعبسیار از آن

 :پروراند که وطنش چون کبوتری آزاد و رها در آسمان نیلگون پر و بال بگشایدآرزوی روزی را در سر می

 فی کلِّ بیتٍ من قـصیدتی اشهقُ ا مُنذُ حــــینٍ بإسمهالیــلی التی أنـ

 رفی الذی اسـمُو به و احلقُشــ لیست سوی وطنی و ما وطـنی سـوی

 هی کلُّ ما أنا فی حیاتی اعشقُ هاـتی اعـــززتُلــیلی اَجَـــل لیلی ال

 (           123: پیشین، زهاوی الف)       

و سرزمینم مایه شرف و . من است همان سرزمین و زادگاه، دهما سر میکه دیرزمانی است در شعرم صالی آن ر «لیلی»: ترجمه

 . ورزمه آن چیزی است که من بدان عشق مینماد هم «لیلی». آبرویم است

دهد که م است و به خوبی نشان می4321قرن شعر زهاوی آیینۀ تمام نمای حوادثی چون انقالب عثمانی، جنگ جهانی اول، انقالب 

این موضوع بدان جهت در شعر وی نمایان شده که وی دو دوره . ه استجامعه عراقی چه حوادث گران و سختی را پشت سر گذاشت

 . بوده و این حوادث را به خوبی درک کرده است «الزوراء»متوالی نماینده مردم عراق در مجلس شورای ملی و سردبیر روزنامۀ 

وه ها به رسمیت شناخته شود و زهاوی در اندیشۀ سیاسی خود، خواهان برقراری حکومتی جمهوری است که در آن حقوق تمامی گر

 :در آن اثری از استبداد و انحصارطلبی نباشد

 ما إن تطیع لمفرد سلـطاناً وحـکومۀ البلدان جمهوریۀ

 بین األنام عن الحروب مکاناً هناک یـتخذ السالم بطبعه 

 وتعـمّ حـتی تشمل الحیوانا وهناک تشتهر العدالۀ بینهم 

 (263: همان)                     

نظام سیاسی کشور جمهوری است، که قدرت افراد در آن جایی ندارد و صلح و آرامش را در میان مردم برقرار کند و عدالت : ترجمه

 . بر همه مخلوقات حتی حیوانات هم سایه گستراند

به . یاست در شعر اوستهای حضور فعال موضوعات سر از جلوهلزوم آگاهی سیاسی از عملکرد دولت و شفاف سازی امور، یکی دیگ

ولت با وی در یکی از  اشعارش به قراردادهای ننگین د. های حاکم آگاه باشندعقیده شاعر الزم است تودة مردم از عملکرد دولت

 :کندوم آنان باخبر میهای شنتقاد می گیرد و مردم را از نقشهکند و حکام وقت را به باد اکشورهای اروپایی اشاره می

 به پیــش ترکان پشت از طمع دو تائی کردن امـــروز شــرم نــایــد آزاده زادگـــان را 

 مـــا را تــوی نـگهــبـان زیــن آفت سمائی ست از خلـق شـرم یا رب آب طـمع ببـرده

 (992: قبادیانی،پیشین)                             
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وای بر ملتی که امور خود را به دست پادشاهی . داردها ستم روا میکند و بر آنهای ملت بازی میدستانِ ستمگری با آرمان: ترجمه

شود؛ فرمانروایی خودکامه و مستبد که چون ارادة کاری کند انجام دهد ت که از کردار و عملکردش بازخواست نمیستمگر سپرده اس

گویی که چون تباهی فراگیر شد، من در فرصتی از میان برداشتن آن را به عهده می. . . کندو مطابق با خواستۀ جامعه کاری نمی

 . شدن ساکنانش امید به اصالح و بهسازی داری؟آیا پس از خرابی سرزمین و خوار . گیرممی

 نقد اخالقی در شعر ناصرخسرو و زهاوی

بی توجهی به . های اخالقی و انسانی از جمله محورهای مهم دیگری است که در شعر هر دو شاعر مورد توجه قرار گرفته استارزش

حصارطلبی احزاب سیاسی، باعث تباه شدن ارزشهای اخالقی ارزشهای دینی، توجه به آرمانهای سیاسی، رواج رشوه و فساد دولتی، ان

در روزگار ناصرخسرو اخالق در خدمت تأیید مطامع سیاسی حکام، . و رواج بی بند و باری و فراموش شدن معیارهای اخالقی شد

ی بوده است و در روزگار تمجید از فقیه نمایان و ریاست طلبان، تملق و چاپلوسی برای متنفذین، به سخریه گرفتن معیارهای انسان

های راستین زهاوی نیز امور مادی و دنیاپرستی، قدرت طلبی، مدح حکام و فرمانروایان مستبد، رشوه و فساد حکومتی، جای ارزش

 . ها به سمت دنیوی و مادی بودن استاخالقی را در جامعه گرفت که خود نشان از تغییر ارزش

هر گونه تفسیر و تأویل دینی که مخالف با منافع . و دینداری داشتند و نه خرد و عقلگراییدر روزگار ناصرخسرو مردم نه درد دین 

این بدان خاطر است که نهاد . گرفتمورد طعن و سرکوب قرار میداشت، و پرده از چهره واقعی آنان برمی گروهی متعصب دینی بود

  (13: 4919شفیعی کدکنی، ). و خردورزی است بر اساس احترام به عقالنیت های اخالقی و فلسفی ناصرخسروارزش

هایی هستند که شاعر سعی دارد آنان را از غفلت و ناآگاهی برهاند و دین و خردورزی را در از جمله گروه «عوام»در شعر ناصرخسرو 

تازد و با بر آنان میبیشتر اوقات به سختی هر چند . میانشان نهادینه کند و آنان را به مرحله خودباوری و دین باوری سوق دهد

-باید توجه داشت که در شعر ناصرخسرو عوام عمدتاً از جمله گروه. ترین کلمات آنان را مورد خطاب و نکوهش قرار می دهدزشت

هایی هستند که بیشتر در معرض انحطاط دینی و اخالقی هستند؛ زیرا توانائی تشخیص حق از باطل را ندارند و به آسانی فریب 

ناصرخسرو از راه نشر و ترویج . شوندبه ابزاری سودمند در دست آنان میخورند و تبدیل خصوص متنفذین سیاسی را میران به دیگ

ای که برای شاعران بعد از خود، االترین مرتبه خود رساند به گونههای دینی و اخالقی شعر تعلیمی را در ادب پارسی به بارزش

های اخالقی و آید، ضمن آنکه ناصرخسرو مبلغی مذهبی بوده است و ترویج ارزشمی شعر تعلیمی به حسابپیشگام و پرچمدار 

جامعه را تأویل  وی عامل اصلی فساد در. از این رو شاعری است ماالمال از اخالقگرایی و خردورزی. دینی را بر خود الزم می دانست

 . راه تأویل حقیقی  و ژرف کمك گرفتداند و بر این باور است که برای فهم دین باید از ظاهری از دین می

داند که با دامن زدن به اختالفات دینی و اخالقی، راه در سوء تدبیر حکمرانان سیاسی می ناصرخسرو علت اصلی انحطاط اخالقی را

ه اقشار های دینی وظیفه خدمت رسانی بباور است که حکومت بر اساس آموزهوی بر این . را برای نفوذ سیاسی خود هموار کردند

 . مختلف مردم و پرورش دینی و اخالقی آنان را بر عهده دارد و حکام باید از ستم به مردم پرهیز کنند

. ترین افرادی هستند که در انحرف اخالقی مردم سهم بسزایی دارندعالمان دین نما و دین فروش، پس از حکام سلجوقی، مهم

-حکام سلجوقی به هدف مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی، از جمله حرکت تمایالتهای اخالقی مطابق با تفسیر دین و ارزش

 . گرفتز جانب عالمان دین فروش انجام میهایی است که ا

 :کشدانحرافات اخالقی را به تصویر می هایی از اینابیات زیر جنبه

 یحملُــه مـن جــورِه ما یحملُ بالشّعبِ أطــماعُ ظالمٍ د عَبثَـلق

 الی ملكٍ عن فعلِه لیس یُسألُ فیا ویــحَ قومٍ فوّضوا امــرَ نفسِهم

 اذا شاءَ لم یفعل و إن شاءَ یفعلُ الی ذی إختیارٍ فی الحکومۀِ مطلقٍ

 ـتکفّلُبإصـالحِه فـی فـرصۀٍ مـ الفسـادُ فــإنّنی تـــقول اذا عَـمَّ. . . 

 تُــهیّیءُ إصـالحـاً لـه أو تُؤمّلُ أ بعــدَ خراب الملك و اذلّ اهـلِه

 (232: همان)                      
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 عـدل نهان گشته و فاش اضطراب خلق نبینی هـمـه خفته ز علم

 بـلـکـه ذئابند بـــه زیــــر ثیاب مردمنداینکه تـو بینی نه همه 

 چنگ چو نشپیل و چو شمشیر ناب کرده ز بهر ستم و جور و جنگ

 مـنبــر ویـــران و مساجد خراب خــانـــه خمّار چو قصر مشید

 مــقــری بی مایه و الحانش غاب مـطرب قـارون شده بــر راه تو

 محتسب اندر شرابنیم شبـان  حاکم در خلـوت خوبان بــه روز

 (414: ناصرخسرو،پیشین)                      

 افگنده خوار دانش، گشته روان مرائی بــازار زهــد کاسد، سوق فسوق رایج

 ما را توی نگهبان زین آفت آسمانی آب طمع برده ست از خلق شرم یا رب

 (992: همان)                                    

کند و علت اصلی این امر را در جهالت لط حاکم بر جامعه عراقی اشاره میشعر خود فراوان به نقد اصول و معیارهای غزهاوی نیز در 

با توجه به اینکه وی از جمله شاعرانی است که . دانداز حقوق شهروندی و قانونی خود میو ناآگاهی مردم عراق و عدم اطالع آنان 

هاست، از اقشار زنان می خواهد که در صحنه رداری آنان از آموزش و احترام به حقوق آنخواهان آزادی زنان در جامعه، برخو

سیاسی و اجتماعی به طور فعال حضور داشته باشند و همانند جوامع اروپایی در کارهای مهمی چون قضاوت و نمایندگی مجلس 

 . آیدای آگاهی فکری و دینی به شمار میهوهه زهاوی از جلمشارکت زنان به خصوص در زمینه سیاست در اندیش. شرکت کنند

کند و قصاید زیادی وی در شعرش بسیار بر آن تأکید میخردگرایی و توجه به عقل و اندیشه از جمله موضوعات مهمی است که زها

-ها و گرفتاریزهاوی علت اصلی مصیبت. ها به تمجید و ستایش عقل و آگاهی و دانش پرداخته استدر این زمینه سروده که در آن

وی در اشعارش، خود را . دانداندیشه واحد و بی بصیرتی مردم میهای سیاسی، اخالقی و اجتماعی جامعه خود را در نبودن تفکر و 

کند که هدفی جز سامان بخشیدن به امور جامعه و از میان بردن تبعیض و بی مصلح و نجات بخش جامعه معرفی می به عنوان

 : کنندفهمند و با او دشمنی میردم این موضوع را نمیارد، اما معدالتی ند

 إلی سبیل هداها وهی تجتنبُ لهفـــی علی أمّۀ ما زلتُ أرشدها

 فما أفادهم شعری و ال الخطبُ نصحت للقوم فی شعری و خطبی 

 لـهـم بناتی ولمّا ینجح الطلب طلبتُ إصالحهم فی کل ما کتبت

 (193: نزهاوی الف، پیشی)                 

در . ها پندش دادم، اما سودی نداشتدر اشعار و سخنرانی. رودراهنمائیش کردم، اما کج راهه می افسوس بر امتی که همواره: ترجمه

 . همه آنچه نوشتم خواهان اصالح بودم، اما هدفم محقق نشد

ر به همسایه توزی، خوردن مال یتیم، جو، نفاق،کینههای زشتی همچون، سخن چینی، تهمت، رشوه، دزدیرواج رفتارها و خصلت

ها از فضای تازد و خواهان زدوده شدن آناست که شاعر به سختی بر آنان می از جمله امور غیراخالقی. . . وگان، تملق و چاپلوسی 

 :زندگی شخصی و عمومی مردم است

 وأنّ مجال الظلم فیهم موسع و لمّا رأیتُ الغدر فی القوم شیمۀ

 و أنّ أراجـیف الوشایۀ تسمع م الــحقّ ینبذ جانباًو أنَّ کــال

 إلی بلدی من قبلُ أنّی أُصرع خشیتّ علی نفسی فأزمعتُ رجعۀ

 علی نصفه الثانی عیون تطلع و هل راحۀ فی بلدة نصف أهلها

 عن السیر بولیس ورائی یهرع ولکنّنی لـمّــا تـهـیّــأتُ صدَّنی

 د ألرض جاء منها ویرجعیعو فقلتُ لهم ماذا تریدون من فتی

 (41: 4921زهاوی ب،)

نده و به سخن آنگاه که خیانت را ویژگی ذاتی مردم یافتم، و دیدم که ستم فراگیر شده است، و سخن حقیقت مهجور ما :ترجمه

رزمینی که آیا در س. شود، بر خودم بیمناک شدم و خواستم که به زادگاهم برگردم پیش از آنکه کشته شومچینی و دروغ عمل می
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اما همین که خواستم برگردم  توان با آرامش و راحتی زندگی کرد؟نیم دیگر همچون جاسوس هستند، می نیمی از مردمش بر

 خواهید؟خواهد به زادگاهش برگردد چه میبه آنان گفتم از کسی که می. نیروهای پلیس تعقیبم کردند

تأمل در سروده های شاعر روشن  با. کندآلود و حزن آلود بازگو میانی حسرته شاعر با زبای از رذائل اخالقی است کها گوشهاین

های سیاسی و حزبی برخی های آن انگیزهشود که در الیهدر جامعه ترویج می «اخالق سیاسی»شود که در روزگار وی نوعی می

های رد که به دنبال پرده برداشتن از واقعیتگیر شکل میدر وجود شاع «منِ ژرف نگر»در این میان نوعی . شودها دنبال میگروه

ولت حاکم های سیاسی دعیارهای اخالقی در جهت تحقق وعدهسوء استفاده از دین و م. مسخ شده یا واژگون شده در جامعه است

ان، شکل سوادی در میان جامعه به خصوص زنسیختگی فردی و اجتماعی، گسترش بیبند و باری و لجام گ، رواج نوعی بی(عثمانی)

عالوه بر این برخی . گرفتن طبقه علمای درباری، از جمله عواملی بود که منجر به سست شدن بنیادهای اخالقی در روزگار شاعر شد

های جامعه عراق ده از ناآگاهی عمومی ریشۀ تراژدیناقدان بر این باورند که اختالف طبقاتی سرسام آور در جامعه عراق و سوء استفا

  (411: م4314وفیق الزم، ت). بوده است

 فرجام سخن

ای صیقل مسائل جامعه بوده و همچون آیینه با توجه به اینکه شعر ناصرخسرو قبادیانی و جمیل صدقی زهاوی در خدمت بیان

ادب در  «شاعران اجتماعی»توان این دو شاعر را جزو خوبی نمایان کرده است مین را بهخورده، اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگارشا

توان هر دو شاعر را م بر جامعه در تمامی سطوح است میها آکنده از نقد اصول حاکپارسی و عربی به شمار آورد و چون شعر آن

 . دانست «ادبیات اعتراض»نمایندة واقعی 

ه مدح و تملق بیرون ناصرخسرو و زهاوی در روزگار خود به شعر و به طور کلی ادبیات رسالتی بزرگ و واال بخشیدند و آن را از دایر

های اجتمای و اخالقی و ها زاییدة محیطی آکنده از نابرابریشعر آن. های متعالی قرار دادندکشیدند و در خدمت اهداف و آرمان

 . های واالی بشری استاقتصادی  و در خدمت انسانیت و رفع تبعیض و نشر ارزش

ها است و در ها و ناراستیو در مسیر اصالح کژیدینی، سیاسی و اخالقی  شعر انتقادی ناصرخسرو و زهاوی بیشتر دربارة موضوعات

 . ضمن آن تأکید بر حکمت اندوزی و کسب دانش را از یاد نبرده است
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 رئالیسم اجتماعی در شعر دو شاعر معاصر فارسی و عربی

                                                                             (صالح عبدالصبورو   وشیجنیما ی)
 سیّده سودابه رضازاده بایی 

 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

 دهچکی

گرایش به رئالیسم اجتماعی بازتاب پیامدهای ناگوار بر تحوالت سیاسی و اجتماعی است که در ادبیات معاصر به گستردگی نمود 

پیدا کرده است و این گرایش همزمان با شکل گیری شعر نو در ادبیات معاصر فارسی و عربی که آن نیز تابع اوضاع و احوال سیاسی 

و کشورهای عربی در دورة خاص خود همزمان گردید، در ادبیات معاصر عربی و فارسی ما با شاعرانی و اجتماعی حاکم بر ایران 

های انتقادی خود نسبت به جامعه و تحوالت اجتماعی و سیاسی شعرهایی به غایت تأثیرگذار را سرودند و روبرو هستیم که با دیدگاه

از ان میان نیما یوشیج و صالح عبدالصبور به عنوان مصلحانی اجتماعی به عنوان شاعرانی مطرح در این حوزة شعری محسوب شدند 

توصیفی ضمن تعریف  در این مقاله با روش تحلیلی ـ. تنددر اشعار خود به ترسیم واقعیات تلخ موجود در جامعه پرداخ ـ و واقع گرا

ای از این گرای اجتماعی معاصر به عنوان نمونه عبدالصبور به عنوان شاعران واقع رئالیسم اجتماعی، از اشعار نیما یوشیج و صالح

 . جریان اجتماعی خواهیم پرداخت

 . عدالتیرئالیسم اجتماعی، نیما یوشیج، صالح عبدالصبور، فقر، ظلم، رنج، بی :هاکلیدواژه

 :مقدمه .4

ــوی       ــویس فرانسـ ــان نـ ــان رمـ ــردازد موپاسـ ــی پـ ــه مـ ــود در جامعـ ــای موجـ ــت هـ ــه واقعیـ ــی بـ ــع گرایـ ــا واقـ ــم یـ رئالیسـ

ــا  ":، رئالیســـم را ایـــن گوتـــه تعریـــف کـــرد 4221در ســـال ( 4231_4239) کشـــف و ارائـــه آن چـــه انســـان معاصـــر واقعـ

  (411:4966، سید حسینی) "است

ــد از         ــه عبارتن ــی شــود ک ــیم م ــف تقس ــای مختل ــاخه ه ــه ش ــم ب ــاعی  :رئالیس ــم اجتم ــام ، رئالیس ــادی، خ . . جــادویی، انتق

اعی را در شـــعرنیما یوشـــیج و صـــالح عبدالصـــبور، بررســـی و تجزیـــه و ایـــن مقالـــه بـــر آن اســـت تـــا رئالیســـم اجتمـــ. . . 

: توجــه بــه انســان و مشــکالت او در جامعــه اســت     ، هــای ایــن نــوع رئالیســم   تــرین مشخصــه از مهــم. و تحلیــل نمایــد 

توانــد بــر موانــع ترقــی    کــه در ان انســان مــی  ایــن اســت  ، بیــات جهــان داهمیــت رئالیســم اجتمــاعی ذر ا  "کــه  چــرا

  (213:4962ساچکوف،) "عادالنه بر شالوده منطقی پدید آورد ود و جامعهره شاجتماعی چی

تـــرین مهـــم. . . فقـــر،، بنـــابراین اهمیـــت دادن بـــه انســـان و بـــر طـــرف کـــردن مشـــکالت او در جامعـــه از قبیـــل ظلـــم  

ــ      ــه عب ــت و ب ــی اس ــب ادب ــوع مکت ــن ن ــالت ای ــر رس ــم"ارت دیگ ــه  مه ــك نوآوران ــرین کم ــات    ت ــه ادبی ــاعی ب ــم اجتم رئالیس

ــان ــت    جه ــوده اس ــارت ب ــه   عب ــرین جنب ــد بهت ــت و رش ــم تقوی ــر  از تجس ــت بش ــای طبیع ــه  _ه ــالش خالقان ــانیت و ، ت انس

(   212:همـــان) "اســـت خودخواهانـــه و حیـــوانی، وحشـــیانه، پســـت انچـــه هـــر طـــرد و، مـــردم وجـــود در –ماننـــد اینهـــا 

 رنــج،  فقــر،  ظلــم، سرکشــی،  و در ایــن مقالــه مظــاهر ایــن صــفات پســت بررســی شــده اســت کــه عبارتنــد از دروغ،          

ــود   ــرایط موجـ ــایتی از شـ ــتگی و تارضـ ــات را در      _خسـ ــه ادبیـ ــت کـ ــاعی ان اسـ ــم اجتمـ ــای رئالیسـ ــدف هـ ــی از هـ یکـ

ــرار دهـــد و ایـــن قضـــیه نـــزد بزرگـــان ادبیـــات رئالیســـتی همچـــون   تولســـتوی ملقـــب بـــه انســـان  "خـــدمت انســـان قـ

  (464:4912، ا لغمری) "انسانیت که با نا بسامانی های عصر خویش ارتباطی عمیق داشت 

ــد   "و ــی دانـ ــتی مـ ــتون هسـ ــور و سـ ــان را محـ ــه انسـ ــوف کـ ــرزوق،) "چخـ ــت  "و  (23:4329مـ ــد اسـ ــه معتقـ ــورکی کـ گـ

جلــوه و نمــود خاصــی دارد و نیــز ایــده و اندیشــه ی بنیــا گــذار جامعــه         ، (39همــان،)"انســان ســازنده طبیعــت اســت   

ــد  ــی جدی ــت       ، شناس ــد اس ــه معتق ــت ک ــیه اس ــین قض ــر هم ــاظر ب ــت، ن ــت کن ــان "آگوس ــت ه، انس ــز اس ــه چی ــریح )"م ش

  (12:2112عادل،
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ادبیــاتی بــه نــام ادبیــات متعهــد یــا االدب المتلــزم بوجــود امــد کــه ادبیــات را در خــدمت           "، و در ســایه همــین تفکــر  

ــرده  و        ــه کـ ــکالت او توجـ ــان و مشـ ــه انسـ ــه بـ ــمارد کـ ــی شـ ــمند مـ ــرا ارزشـ ــانی آنـ ــته و زمـ ــه دانسـ ــانیت و جامعـ انسـ

  (93:4313نعیمه،) "ن کندنیازهای او را در جامعه به زیبایی بیا

رئالیســم در ادبیــات یعنــی ترســیم و تصــویر موثــق و معتبــر از زنــدگی، ارتبــاطی بــا آرمــان پــردازی نــدارد و اشــیاء              "

ــد           ــی کن ــیف نم ــتی توص ــه زش ــتند ب ــت نیس ــر زش ــایی و اگ ــه زیب ــتند ب ــا نیس ــر زیب ــم     _را اگ ــاده رئالیس ــانی س ــه زب و ب

  (969_962 :4921کادن،)"نگرشی رک و راست و نامهمل است

ــکالت             ــان و مش ــه انس ــه ب ــی توج ــلی ان یعن ــدف اص ــه ه ــه ب ــا توج ــاعی را ب ــم اجتم ــا رئالیس ــت ت ــر آن اس ــتار ب ــن نوش ای

ــرب       ــی و عـ ــات فارسـ ــت ادبیـ ــوگرا و رئالیسـ ــاعران نـ ــرین شـ ــن از مهمتـ ــعر دو تـ ــه در شـ ــیج و  ، او در جامعـ ــا یوشـ نیمـ

ــبور  ــالح عبدالص ــوال پاســ      ، ص ــن س ــه ای ــد و ب ــل کن ــه و تحلی ــی و تجزی ــه در    بررس ــاعی چگون ــم اجتم ــه رئالیس ــد ک خ ده

 شعر نیما یوشیج وصالح عبدالصبور بروز و ظهور پیدا کرده است؟

 :نیما یوشیج 4-4

در یـــوش یکـــی از روســـتا . م 4233. ش 4216آبـــان مـــاه  24در ســـال نیمـــا یوشـــیج علـــی اســـفندیاری معـــروف بـــه 

ــد      ــا آمـ ــه دنیـ ــران بـ ــمال ایـ ــع در شـ ــدران واقـ ــای مازنـ ــان آ "هـ ــودکی او در دامـ ــبانان   کـ ــان شـ ــت و در میـ زاد طبیعـ

ــت ــاحقی،) "گذشـ ــل    ( 31:4911یـ ــت او مراحـ ــتغال داشـ ــداری اشـ ــاورزی و دامـ ــه کشـ ــوری بـ ــوان نـ ــراهیم خـ ــدرش ابـ پـ

ــه         ــه و در مدرس ــران رفت ــه ته ــد از آن ب ــاند و بع ــام رس ــه اتم ــود ب ــهر خ ــیل را در ش ــه تحص ــویی »اولی ــن ل ــان و   «س ــا زب ب

بـــه عــالم شــر و ادب روی آورد در کنـــار آن    «نظــام وفــا  » ادب فرانســوی آشــنا شــد و بـــه تشــویق اســتاد شـــاعر خــود      

ایــن امــر بــه شــاعر در درک ادبیــات فارســی قــدیم کــه پــر از مفــردات و           "بــه زبــان و ادب عربــی نیــز واقــف گشــت     

  (93_92:صص4913یاحقی،)"اصطالحات عربی است کمك فراوان کرد 

قصــه »شــعر وی بنــام   اولــین منظومــه  .نیمــا در ابتــدای امــر بــر مــدار شــعر کالســیك و ســنتی فارســی مــی ســرود         

ــده  ــگ پری ــت   .«رن ــوع اس ــین ن ــل   . از هم ــروف او در اوای ــای مع ــعر ه ــر ش ــی   از دیگ ــی وی م ــدگی ادب ــیده  زن ــه قص ــوان ب -ت

 . اشاره کرد( افسانه)و(های خونیندل)های معروف

همـــه هـــای قـــدیم  عـــرب یـــارای بیـــان و رســـاندن   بعـــد از مـــدتی نیمـــا بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید کـــه اوزان و قالـــب 

احساســات و عواطــف شــاعر را ندارنــد و بــه ایــن علــت کارهــای بعــدی خــود از چهــار چــوب شــعر کالســیك خــارج               

شـــد  شـــعر فارســـی را از قیـــد و بنـــاد وزن و قافیـــه رهـــا کـــرد و شـــیوه ی جدیـــدی را بنیـــان نهـــاد کـــه بـــه شـــیوه ی  

ز قیـــد تســـاوی قافیـــه قصـــیده ای بنـــام ققنـــوس ســـرود کـــه همـــه ا4946نیمـــا در ســـال  ". معـــروف شـــد .«نیمـــایی»

ــاوت دارد      ــی تفـ ــه کلـ ــود بـ ــی بـ ــته فارسـ ــه از گذشـ ــا انچـ ــکل آن بـ ــل و شـ ــه تخیـ ــت و همـ ــنتی آزاد اسـ ــاحقی)"سـ ، یـ

31:4911)  

ســـال پـــس از خـــاک ســـپاری در     91دی مـــاه از دنیـــا رفـــت کالبـــدش     46ش در . 4992/م. 4333نیمـــا در ســـال  

ا بهــاری خواســت بــ او را همــان گونــه کــه او مــی    یافــت واز تهــران بــه یــوش انتقــال     4912تهــران در شــهریور ســال   

 (4923:34ضیاءالدینی،). های شمال وا گذاشتندکه در آغوش داشت بر سبزه

برد و های اجتماعی را به زمینه هنری میجنبش _کنداش حرکت میاست که همگام با اجتماع و زمانه های اجتماعینیما شاعر شعر

یع اجتماعی که فقر و گرفتاری مردم و وقا _او از ظلم و بی عدالتی". ن سرنوشت مردم استاو همواره نگرا _اهل شعار دادن نیست

 یاس، :بازتاب این تاثیر را در اثر او به صورت عواطف گوناگون چون. پذیردتواند موثر باشد به شدت تاثیر میدر سرنوشت مردم می

گوید که نیما در شعرهایش آن چیزهایی را می (22:4911امداریان،پورن)"توان احساس کردانزجار می و خشم دلتنگی، حسرت، امید،

نیما بر اساس رسالت و تعهدی که برای . ها را کشیده و تجربه کرده استت وجود دارد و همت یا خود آن دردها و نداریدر واقعی

پردازد و از های اجتماعی میو بیماریها نجاریدوزد و به طرح ناهرمانتیسم به رئالیسم اجتماعی می خود قائل است نگاهش را از

ی راه من از برا /اگر فریاد من رسا/فریاد من شکسته اگر در گلو،اگر". ورزدبر فقر رنج ذلت و خواری تاکید میها بیش از همه بیان آن

های ها و دغدغهچالش سم،نیما با توجه به اصول و مبانی رئالی (4911:311یوشیج،) "زنمفریاد می/زنم فریاد می/ خالص خود و شما 
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نیما  (44:4963یوشیج،) "اشعار من رنج است مایه"کند که سازد و قاطعانه اظهار میمایه اشعارش میجانگزای مردم وطنش را درون

قت نگریسته نیما از جمله شاعرانی است که به مسایل دور و بر خود به د. های اجتماعی استپرورش یافته اصل تحوالت و دگرگونی

تو را من »یا «در پیش کومه ام» ترین اشعار نیما ماننددر شخصی ". های زندگی اجتماعی مردم را در شعرش آورده استواقعیت و

تعهد در  های نیما را نسبت به مشکالت اجتماعی سراغ گرفت و این نسبت جزتوان اگر هایی از دغدغهنیز می «چشم در راهم

  (291: 4921حسین پورچانی،)"خواهی قایل استستیزی و عدالتویش در جهت ظلمبرای خ ولیتی که نیمائرسالت و مس

ــا در بــاره " ــی     ارتبــاط  نیم ــا زنــدگی و مســایل اجتمــاعی م ــدر اســتاد مــاهری باشــید چــه       شــما :نویســدشــعر ب هــر ق

ــی ــار بخــورد؟  م ــه ک ــد ب ــتادی در کجــا بای ــن اس ــد و ای ــر؟   کنی ــرای کســانی دیگ ــا ب ــرای خــود شــما و ی ــا ب ــن اســت  آی ــه ای ک

ــدگی ارتبــ     ــاعی و زن ــایل اجتم ــا مس ــعر ب ــی     _اط داردش ــس م ــه ح ــاعری ک ــر ش ــا ه ــی دا حتم ــد و غیرت ــه  کن ــایلی ب رد تم

  (413: 4933یوشیج، )"دهدزندگی مردم نشان می

ترین وجه تمایز نیما مهم". های اصلی شعر نیما استو پایین دست جامعه یکی از ویژگی حس همدردی با عناصر فقیر :فقر 4_4_4

ه نگاه او نگاهی است که شعر را آیین _نیما به جهان که پیش از او سابقه نداشته است نگاه تازه _اوست "دید "ران دیگراعبا ش

جتماعی نیما است در این شعر از شعر های ا "مادری و پسری"شعر  (991 :4921حقوقی، )"بیند زندگی و زندگی را آیینه شعر می

 . سوزندکه در آتش فقر و فاقه میدمی است گرسنگی و درماندگی مر قصه

فقر از هر / دور از هر کس آن جا، شب او می کند قصه زشب های دگر/ خبری نیست،ور هست خبر/ در دل کومه ی خاموش فقیر"

/ قصه می گوید مادر زپدر!/ پی نان خوردن،اما کو نان/ مادری و پسری را بنهاد/ داد آشفته در این گوشه تکان/ چه که دربارش بود

 (921 – 926 :4913یوشیج، ) ". . . . می خورد از تن او فقر/ یعنی از شوی که نیست

بی خبر این یك از زن و / همه بیچارگان بیکاره/ ها پارهموی ژولیده،جامه". به یاد فقرای زندانی سروده شده است "محبس "شعر 

خرد کم، / آن دگر را گنه که بد خندید کار نایاب و کارفرما کمو / این یکی را گنه که کم جنگید/ و آن دگر از والیت آواره/ فرزند

 (11 – 19، 4913یوشیج ) ". . . مشکالت بگشا کم

های واقـــع گرایانـــه نیمـــا در بیـــان واقعیـــات اجتمـــاعی و فقـــر اســـت ایـــن   از جملـــه شـــعر "کـــار شـــب پـــا"منظومـــه 

ــه ــ    ، منظوم ــت ک ــته اس ــابلویی برجس ــون ت ــری و چ ــت بص ــعری اس ــردم ش ــخ م ــدگی تل ــی  ه زن ــویر م ــه تص ــز  را ب ــد و نی کش

 . زندگی نیما است بیان شاعرانه

 :خواری 2_4_4 

 احتیــاج را  و خوانــداز دردهــای اجتمــاعی مــی   هــای اجتمــاعی اســت کــه نیمــا آن را    ذلــت وخــواری یکــی از بیمــاری   

 :چنان که در محبس. داندخاستگاه آن می

اش ذلت وپریشانی همه  مه اش عجزوسست بنیادیه/تاکه انسان گرسنه نانی است/این هم ازاحتیاج انسانی است"

 (4911:13، یوشیج) به کجا "کرم"سجده کردن کجا/غم به کجا، گرنبوداحتیاج/است

ــین در  ــا همچن ــرباز "نیم ــانواده س ــی و     از "خ ــی آبروی ــل ب ــواری را عام ــرف خ ــك ط ــی   ی ــدها م ــاهی امی ــد وتب ــك  از دان ی

 :کندذلت ذکر می از رترسزاوا طرف دیگر مرگ را

مـــی /مـــی دودلـــرزان وبچـــه اش در بـــرف /مـــی نهـــدمادر دســـت رابردســـت/ه هـــای خالی،ســـفره پیچیـــده اســـت کاســـ"

ــرف    ــت ص ــذ ل ــرش در م ــود عم ــویم   / ش ــه هرس ــن ب ــام م ــین هنگ ــم/در هم ــی اوی ــن   /ازپ ــم م ــی ده ــوش م ــا گ ــت دره ازپش

، یوشـــیج) "بـــاز ای ابلـــه،آرزوداری؟/شـــد دل توخـــون، درچنـــین خـــواری /روی دل هـــا دســـت مـــی نهـــم هـــردم  /هـــم 

4911:31_32)  

 :ظلم 9_4_4 

مربـــوط مـــانی ز– تـــاریخی واقعـــۀ یـــك بـــه فقـــط کـــه نیماســـت اجتمـــاعی شـــعرهای ازدســـته" فـــتح پادشـــاه"شـــعر"

ــی ــودنم ــده انــد              ش ــه ســتوه آم ــم ب ــه تــازی ظل ــاهی ســیاهی  وکین ــه از پادش ــانی اســت ک ــه همــۀ آن ــوط ب . بلکــه مرب

ــره و        ــب تی ــاگون ش ــای گون ــه ه ــیف جنب ــه توص ــه ب ــن منظوم ــر ای ــم وظ سراس ــتثمار ل ــتبداد اس ــر و واس ــت  و فق محرومی
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ــان از    ــه برآن ــایی ک ــتم ه ــردم وس ــردازد       م ــی پ ــت م ــه اس ــانخواره رفت ــای جه ــان افس ــت جه ــوی حکوم ــداریان)"س ، پورنام

4911:442)  

ــان ب      ــه بینوای ــه ب ــت ک ــتح اس ــاه ف ــان پادش ــا هم ــع خودنیم ــی  در واق ــتبدادرا م ــایی از اس ــتح وره ــارت ف ــدش ــان. ده ــه  چن چ

 شاعراســـت کـــه بـــا واقـــع خـــود در امیـــدفتح وپیـــروزی رامـــی دهـــد و، مـــرغ نمـــاد نیمـــا بـــا " مـــرغ آمـــین"در شـــعر 

 . دردهای مردم آشناست

خوانند هست می را آمین رابدان نامی که او مرغ/در خیال استجابت روزانی /دانند مردم ستانی از درد میدا/جویدازکسان احوال می"

  (4911:132، یوشیج)"مردم 

ــعر  ــی خ "درش ــروس م ــد خ ــی         "وان ــاری م ــد ج ــی آورن ــتیزدم برنم ــارظلم وس ــر ب ــه در زی ــی ک ــون رادر رگ مردم ــا خ نیم

 . کند

می تند /درتن مردگان دواندخون/ازشیب رهی که چون رگ خشك /ازدرون نهفت خلوت ده /خروس می خواند !قوقولی قو"

  (121:همان)"می تراود به هرسوی هامون/برجدارسرد ِسحر

، عار خـــود بــه اوضـــاع واحــوال جامعـــه وکشــور خـــود پرداختــه  وبـــه ظلــم واســـتبداد     نیمــا در قســمت زیـــادی از اشــ   "

  (4921:433، طاهباز)"رنج واندوه مردم وشرایط ناگوار کشور اشاره کرده است 

که از بیداد  شاعری اهل داد، نیما شاعری است مردمی با شعری انسانی واجتماعی که هرچه بیشتر آمده عمق بیشتری یافته است"

  (4924:21، حقوقی) "سوزاندمظلومیت ستم بران دل می بر برد ویاز ظلم ستمگران رنج م زند وگران فریاد میبیداد

مـــی تـــوان از جمـــاه اشـــعار اجتمـــاعی   را "کارشـــب پـــا ، "مـــادری وپســـری "، "خـــانواده ســـرباز "،"هـــاآی آدم"شـــعر 

 . نیما دربارة ظلم وستم مردم اشاره کرد

 :رنج 1_4_4 

موضـــوع بیشـــتر اشـــعار اوشـــرح رنـــج وبـــی نـــوایی مـــردم  . رهـــایی گـــر اســـت مـــردم دوســـت و بنیـــاد شـــعر نیمـــا از"

ــنگی    ــد فقر،گرسـ ــا ماننـ ــاگون آنهـ ــب گونـ ــا یـ ــتکش ومصـ ــا   ، زحمـ ــویش یـ ــی خـ ــوق طبیعـ ــت از حقـ ــاری ومحرومیـ بیکـ

  (4962:43، خامه ای)"انتقاداز ظلم وبیدادگری وبهره کشی از آنهاست 

ــبس "اشـــعار " ــارکن "،"محـ ــه "،"خـ ــرباز منظومـ ــانواده سـ ــری "،"جامـــۀ مقتـــول"،"خـ ــادری وپسـ ــانلی "،"مـ ــه "،"مـ اوبـ

ــایش  ــب   "و"رویـ ــاعت شـ ــتین سـ ــان       "نخسـ ــتقیم مضمونشـ ــاغیر مسـ ــتقیم یـ ــه مسـ ــتند کـ ــعرهایی هسـ ــه شـ ازجملـ

  (4911:31، پورنامداریان)"حکایت از رنج ها وزحمت طاقت فرسای مردمی دارد که در دست هیچ ندارند 

 شعر خود رنج برای من– باشد راداشته مایه آن باید واقعی گویندة من عقیده به، است رنج من اشعار یاصل مایه ":نیما خود می گوید

  (4963:44، یوشیج)" گویم می

ــوانش             ــر دی ــت ودر سراس ــردم اس ــای م ــج ه ــده از رن ــا برآم ــای نیم ــی از درده ــش بزرگ ــه بخ ــت ک ــه گف ــوان قاطعان ــی ت م

 . با تعابیر وتصاویر متعدد ومتنوع پدیدار شده است

 :اونیز همچون بسیاری از دردمندان تاریخ  از سر دردمندی زندگی راپرازرنج می داند

بــی درد مــردم انــد در   /رنجــی اســت زنــدگی  ورجــای شــکایت اســت      / درزنــدگی کــه معرکــه رنــج وراحــت اســت       "

  (4911:492، یوشیج)"راحت مدام 

 :بی عدالتی  3_4_4 

در شعرهایی :ی عدالتی رامطالعه کردورنج های نیما رااز وجوداین نابرابری ها حس نموددر گوشه گوشه اشعار نیما می توان مظاهر ب"

به صراحت مسایل اجتماعی زمانه وبی عدالتی . . . و"تجسس "،"بشارت "،"سرباز فوالدین "،"شهیدگمنام "،"خانواده سرباز  "مانند

  (213 :4923، ضیاءالدینی)"ها ونابرابری هارابیان کرده است 

جامعــه ای کـــه پایــه هــای آن راظلـــم    . دلســوزانه از فقــر، بـــی عــدالتی در جامعــه رابــه نقـــد مــی کشــد        بایــادکرد نیما

گنـــاه زنـــدانیان نیســـت بلکـــه بیـــان حکایـــت بـــی گنـــاهی  "محـــبس "واستثمارتشـــکیل داده اســـت در بیـــان او درشـــعر 

 :مردم وبی عدالتی دستگاه حاکم است
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ــد    " ــم جنگی ــه ک ــه ک ــی راگن ــن یک ــ /ای ــی راگن ــد وآن یک ــه بدخندی ــان   /ه ک ــتن ج ــیم رف ــن زب ــه ای ــی  /گن ــادن ازپ درتکاپوافت

  (21: 4911، یوشیج)"کرده محکوم ومرگ راالیق/این چنین شان عدالت فایق /نان 

درشـــعرمانلی مابـــا بـــی عـــدالتی ای مواجـــه مـــی شـــویم کـــه در آن دانایـــان قـــوم طـــرد شـــده انـــد ومناصـــب مهـــم در  

 . دست نادانان قرارگرفته است

ــیار کـــه نیســـت /زیســـتن بـــروی دشوارتراســـت ، زنـــده تـــر وهشیارتراســـت آنکـــه. . . " در جهـــان ، حیـــف از مـــردم هشـ

  (29:همان)". . . جایگهی شان پی زیست

نگـــرش نیمـــا بـــه زنـــدگی بـــه گونـــه ای شـــکل گرفتـــه اســـت کـــه درفریادهـــای اوطلـــب کـــردن عـــدالت اجتمـــاعی    "

  (211 :4923، ضیاءالدینی)"محسوس است 

ودرترانـــه هـــای شـــبانه مـــردم بـــرنج کاراززبـــان اوکـــه بـــین  "کارشـــب پـــا "مـــاعی رادرشـــعر نیمـــا فقـــدان عـــدالت اجت

 :مزرعه وخانه اش دررفت وآمد است بیان می دارد

بخورد دردل /بایدپاید تاحاصل آن "بینج "/اوکه تاصبح به چشم بیدار /فکرت زادة مهرپدری /می کندباردگر دورش از موضع کار "

  (4911:69، یوشیج)"راحت دگری 

ــا در ــین نیمـ ــرباز"همچنـ ــانواده سـ ــله      "خـ ــایه  فاصـ ــل همسـ ــه اوباطفـ ــرباز ومقایسـ ــه سـ ــاهری بچـ ــیف ظـ ــان توصـ بابیـ

 :طبقاتی ونابرابری وبی عدالتی رابازگومی کند

ــد   " ــی پوش ــوب م ــایه خ ــل همس ــردد  /طف ــی گ ــوب م ــد  ، خ ــی نوش ــوب م ــت ؟   /خ ــه چیس ــن دوبچ ــین ای ــرق درب ــه /ف هرچ

  (61:همان)"ن چنین ژنده است پس چرازنده است بچه سرباز که ای/این یکی رانیست ، آنراهست

 :صالح عبد الصبور. 1

ــال  ــال     4394وی در سـ ــد و در سـ ــد شـ ــر متولـ ــازیق مصـ ــات     4311در زقـ ــان و ادبیـ ــته ی زبـ ــیل در رشـ ــرای تحصـ بـ

نخســـت بـــه شـــیوه ی  (463: 2113، بـــدوی) التحصـــیل شـــدفـــارغ 4334عربـــی وارد دانشـــگاه قـــاهره شـــد و در ســـال  

ــرود   ــی س ــعر م ــدما ش ــرد    ق ــی ک ــروی م ــوالعال ء، پی ــی و اب ــی  . و از متنب ــار ت ــا آث ــپس ب ــد   . اس. س ــنا ش ــا آش ــوت و کافک الی

نوجـــویی، انســـانیت، عشـــق و مبـــارزه بـــرای ، عصـــاره اندیشـــه هـــای او. بـــه شـــعر نـــو روی آورد 4334و بــه دنبـــال آن از  

ــد   ــی باش ــق م ــروزی ح ــار       . پی ــرب اش ــروز ع ــعر ام ــیات ش ــرین خصوص ــم ت ــی از مه ــه یک ــواهیم ب ــر بخ ــه  اگ ــد ب ه کنیم،بای

واقــع گرایــی و نگــاه هــای واقــع بینانــه نســبت بــه مســایل و حقــایق موجــود در جامعــه اشــاره کــرد واهمیــت ایــن                

ــول            ــد و اص ــی دان ــی م ــع گرای ــعر آزاد را واق ــور ش ــلی ظه ــل اص ــی از عوام ــه یک ــازک المالئک ــه ن ــت ک ــدی اس ــا ح ــیه ت قض

ــه         ــد ب ــنده و هنرمن ــام نویس ــر اهتم ــاظر ب ــز ن ــاعی نی ــم اجتم ــد   رئالیس ــی باش ــت م ــیم واقعی ــاب   . ترس ــه در بازت ــان ک چن

لصـــبور،از جملـــه شـــاعرانی و صـــالح عبدا( 99:4924اســـوار،)کوشـــد و کشـــمکش اجتمـــاعی طبقـــات بســـیار مـــی ســـتیز

ــه  ــن گون ــد         ای ــی کش ــویر م ــه تص ــروز را ب ــان ام ــکالت انس ــایل و مش ــود مس ــعار خ ــه در اش ــت ک ــی اس ــاعران . ادب او جزءش

و جـــامعی  (ینقضـــیه فلســـط)از مشـــکالت جهـــان عـــرب بـــه خصـــوص  و پیشـــگام در شـــعر نـــو محســـوب مـــی گـــردد

 . کندها را از نزدیك لمس میخویش آگاهی دارد و آن

عرب های گوناگون زندگی است که او را به عنوان شاعر رئالیست جامعه گرای ادبیات معاصر بدین خاطر شعر او آکنده از صحنهو 

 :کنیممیای از آن اشاره معرفی نموده است که به نمونه

 اندوهی در شهر امتداد پیدا کرد                  حــزنُ تمدّ د فی المدینــــۀ                                   

 چون دزد در درون ســـکون                ِالسکینۀ       فی جوف کـــاللص                                
 چون مـــــار بی صـدا        بال فحیح                      کـــاألفعوان                                          

 (2116:421، عبدالصبور)

-عبدالصــبور در مــورد حــزن وانــدوهی کــه بــه خــاطر ظلــم و ســتم بــر مــردم ســایه افکنــده و آرام آرام در زنــدگی آن            

ســـخن بـــه میـــان مـــی آورد و از آن بـــه  ، ســـتهـــا رواج داده اهـــا رســـوخ کـــرده و اضـــطراب و ناامیـــدی را در میـــان آن 

 . یاد می کند، عنوان پدیده ی اجتماعی نا خوشایند
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ــر    ــعر معاص ــای ش ــی ه ــی از ویژگ ــان در     ، یک ــه انس ــه ب ــدگی و توج ــه ی زن ــی تجرب ــان واقع ــهبی ــج و    هم ــم از رن ــاالت اع ح

ــی و   ــتی و بزرگـ ــادی و فرودسـ ــت . . . . . شـ ــوار،)اسـ ــز ( 31:4924اسـ ــور نیـ ــا  ، عبدالصـ ــوان شـ ــه عنـ ــرای  بـ ــع گـ عر واقـ

ــاعی ــود      ، اجتم ــادی خ ــاه انتق ــا نگ ــه و ب ــور پرداخت ــن ام ــه ای ــد       ، ب ــه وی معتق ــرا ک ــت چ ــیده اس ــالش کش ــه چ ــا را ب آنه

هــای وظیفــه او بیــان مشــکالت و کاســتی   ، انســان اســت و از اینــرو  ، اســت کــه شــاعر قبــل از ایــن کــه شــاعر باشــد       

زادی و عـــدالت و بزرگتـــرین آ، صـــداقت :هـــایـــن بـــاور اســـت کـــه بزرگترینفضـــیلتباشـــد و بـــر اموجـــود در جامعـــه مـــی

-مانیســتی را مــی هــر چنــد کــه در او رگــه هــایی از تفکــر او      (214:همــان )سرکشــی و ســتم اســت   ، دروغ :هــاپســتی

 :گویدیابیم آن جا که می

 (216:2116عبدالصبور،)سرور زندگی است ، انسان این زمان        انسان هذا العصر سید الحیاة

های اجتماعی محیط و آیینه ای است برای تمام تجربه است «رئالیسم جامعه گرا»است که وی طرفدار شفیعی کدکنی معتقد 

و این نوشتار بر آن است تا برخی از مشکالت اجتماعی را با تاکید بر  (432:4933، شفیعی کدکنی) ای روشن و صافآیینه:خویش

ذکر این نکته ضروری ، ولی قبل از آن. رنج،خستگی، فقر :شر و انواع آن: ازها عبارتند اشعار او، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و آن

بدالصبور جزء نیست و ع آن مفهومی که در جوامع کمونیستی مطرح می باشد، گرا،رسد که مقصود از رئالیست جامعهبه نظر می

هیم دید او شاعر ااشعار او است و در ادامه خوار و باشد بلکه هدف اصلی، بیان نمودهای این مکتب ادبی در آتشاعران کمونیست نمی

 . داندسرچشمه اصالح جامعه می مسلمان و با ایمانی است که ایمان و عقیده به خدا را،

هــای موجــود در  هــا و تلخکــامی تصــویر کشــیدن واقعیــت  بــه ، یکــی از وظــایف شــاعر طرفــدار رئالیســت جامعــه گــرا      

 . باشدجامعه می

 دیگـــر، بـــه گفتـــه. صـــورت موجـــود اجتمـــاعی اســـته لیســـتی، توصـــیف انســـان بـــمهمتـــرین خصوصـــیت ادبیـــات رئا

را  "بـــد  "و  "نیـــك "ایـــن ســـبك، صـــفات . رفتـــار آدمـــی را در شـــرایط اجتمـــاعی زمـــان مـــی جویـــد رئالیســـم ریشـــه

  (16:4962پرهام)بلکه آنها را محصول جامعه می شمارد ، های طبیعی و ذاتی انسانی نمی پنداردپدیده

ــه.  ــه بـ ــه را     در ادامـ ــاعر جامعـ ــر شـ ــه از نظـ ــاعی کـ ــکالت اجتمـ ــائل و مشـ ــواع مسـ ــت،  انـ ــاخته اسـ ــالش سـ ــار چـ دچـ

 : شود که عبارتند ازپرداخته می

 :فقر 4_1

ــبور، یکـــی از مولفـــه ــیه را در    هـــای دیـــدگاه واقـــع گرایانـــه عبدالصـ توجـــه بـــه فقـــر و آثـــار ان مـــی باشـــد و ایـــن قضـ

رســد کــه در مــورد   و قبــل از ان ضــروری بــه نظــر مــی     کشــد بــه تصــویر مــی  ( ســوگنامه حــالج ) ،"ماســاه الحــالج "

 . مطالبی بیان شود، شخصیت حالج

صوفیانی است که با مردم ارتباط دارد و فقط کنج عزلت نمی گزیند و به عبارت دیگر به  جزء عارف نامی قرن چهارم هجری،، حالج

کرد و در حقیقت علت در جامعه اعتراض می مشکالت موجودعنوان یك اصالحگرای اجتماعی مطرح است که نسبت به مسائل و 

ن آشنا هایشاتیکرد و مردم را با بدبخکه بر علیه ظلم حاکمان سکوت نمی اصلی محاکمه و در نهایت اعدام او به این خاطر است

 . باشدبیانگر اوج اندیشه رئالیسم اجتماعی عبدالصبور می ساخت و این سوگند نامه،می

 :الحالج

 دنیا          فرض کن که از دنیا فاصله گرفتیم هبنا جانبنا ال

 ما نصنع عندئذ بالشرّ     در این صورت با بدی چه کار کنیم 

 :الشبلی

 الشر                           بدی

 ماذا تعنی بالشر             منظورت از بدی چیست؟

 :                       الحالج

 نیازمندان  فقر الفقرا                  فقر

 (124:2116عبدالصبور،)جوع الجوعی،فی اعینهم تتوهج الفاظ ال أوقن معناها
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 . گرسنگی گرسنگان در چشمان آنها واژه هایی می درخشد که دقیق معانی انها را نمی فهمم

یکی شبلی که معتقد :دعبد الصبور دو شخصیت و عارف نامی هم عصر را ذکر می کند که دارای دو طرز فکر مختلف ان، در این ابیات

حالج قرار دارد که معتقد ، است که صوفی فقط باید کنج عزلت بر گزیند و کاری به اجتماع و جامعه نداشته باشد و در طرف دیگر

باید در کنار مردم و جامعه بود و نیازهای آنها را درک کرد و نسبت به خواسته ، است که عالوه بر رسیدگی به امور عبادی و شخصی

سپس یکی از مظاهر اصلی شر یعنی فقر را بیان می کند و ، شان توجه نمود و همچنین باید نقش بیدارگری را هم ایفا نمودهای

معتقد است که فقر و گرسنگی در میان مردم موج می زند و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود و فقط کنج را برگزیدو به همین خاطر 

 . ت اجتماعی تاب آوردنمی تواند در برابر این پدیده زش

 :الحالج

 وأقول لهم إن الوالی قلب االمه       و به آنها می گویم که حاکم قلب امت است »

 . اصالح نمی گردد، جز با اصالح او، وجامعه(  123:همان).«هل تصلح إالبصالحه

 رخت بربندد؟ هل تبغی أن یرتفع الفقر عن الناس؟      آیا می خواهی که فقر از میان مردم»ابو عمر 

 الحالج     ما الفقر؟                                    فقر چیست؟

 لیس الفقر هو الجوع إلی المأکل و العری إلی الکسوه                  

 فقر نیاز گرسنه به غذا و عریان به لباس نیست

 طه ی زور است                                 الفقرهوالقهر                                    فقر وسیله ای جهت سل

 الفقرهواستخدام الفقرإلذالل الروح            فقر وسیله ای برای خوار کردن روح مردم است

فقر وسیله ای برای نابودی عشق و کاشتن بذر کینه میان مردم (  392:همان) .«الفقر هواستخدام الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء

 . است

ــواری 1_1 ــت انســانی            : خ ــی شــود کرام ــه موجــب م ــردم اســت ک ــتی م ــر خــواری و پس ــر از پیامــدهای فق یکــی دیگ

آنهــا لکــه دار گشــته و شخصــیت و هویتشـــان نادیــده گرفتــه شــود و تــاثیر منفـــی روحــی و روانــی زیــادی بــر آنهـــا             

 . ی گرددبگذارد و کسی که شخصیت و هویت او نادیده انگاشته شود، دچار نا بهنجاری های فراوانی م

ــم  9_2 ــود          :ظل ــی ش ــب م ــد و موج ــی ای ــود م ــه بوج ــدالتی در جامع ــی ع ــر ب ــر اث ــی ب ــده سیاس ــك پدی ــوان ی ــه عن ــر ب فق

ــال مــی              ــق او را پایم ــوب زور گفتــه و ح ــه مغل ــب همیشــه ب ــوب و غال ــده ای دیگــر مغل ــد و ع ــده ای غالــب گردن ــه ع ک

، ظلــم. بردگــی و بنــدگی مــی مانــد   کنــد و بــه او اجــازه ی رشــد و نمــو نمــی دهــد و در نتیجــه همیشــه زیــر یــوغ           

وی بــه عنــوان   (16:4962پرهــام). موجــب گســترش بــی عــدالتی و در پــی آن بــی نظمــی و هــرج و مــرج مــی گــردد          

ــرا   ــع گ ــاعر واق ــك ش ــویش           ، ی ــر خ ــردم عص ــر م ــان گی ــای گریب ــدبختی ه ــای ب ــان گوی ــد زب ــاعر بای ــه ش ــت ک ــر آن اس ب

ــد     ــاس ده ــا را انعک ــت ه ــام واقعی ــد و تم ــد م  ، باش ــد نتوان ــر چن ــاطر   ه ــدین خ ــد و ب ــل کن ــکالت را ح ــدی  ، ش ــب متعه ادی

 . است که ادبیات را در خدمت محرومان یا فرودستان جامعه و پرداختن به آرمانهای آنان می داند

 !ای خدا!                                               یا رباه 

 صدابزنم ، دی رابه نامهل تبغینی أن أدعو القهر َباسمه                   آیا می خواهی ب

 چاپلوسی،سرکشی رابه نام                                          ، وتملیق     آیا می خواهی که ستم، هل تبغینی أن أدعو باالسماء الظلم

 صدابزنم                                                         

 . . . نه. . . نه                                             . . . ال. . . ال

   (61_4322:33عبدالصبور،). ال أقدرُ یارباه خدایا نمی توانم

 :رنج وخستگی  1_2

ــت      ــالش در جهـ ــود و تـ ــرایط موجـ ــایتی از شـ ــتگی و نارضـ ــرا، خسـ ــه گـ ــت جامعـ ــاعر رئالیسـ ــای شـ ــی هـ ــی از ویژگـ یکـ

ــت  ــه اسـ ــاع جامعـ ــالح اوضـ ــود و اصـ ــ. بهبـ ــبور در قصـ ــه عبدالصـ ــلیب "یده چنانکـ ــل و الصـ ــتگی  "الظـ ــیف خسـ ــه توصـ بـ

 : خود از زمانه و روح حاکم بر آن می پردازد و می گوید
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 هذا زمــان ُ الســـأم                        این، زمان خستگی است »

 العمــتق لأللــــم                             درد را هیچ پایانی نیست

 (213همان،)پشیمانی را هیچ طعمی نیست               الطـــعم للنـــدم               

ــیده  ــن  قص ــوید و در           ، وی درای ــی ش ــردم را م ــراپای م ــود س ــزش خ ــا ری ــه ب ــد ک ــی کن ــد م ــارانی همانن ــه ب ــتگی را ب خس

 :رخوت فرو می برد

 ویهبط ُالسأم

  (همان) .«ویغسلهم من الرأس الی القدم

ــای    ــج هـ ــر و رنـ ــدالتی و فقـ ــی عـ ــتم و بـ ــم و سـ ــاعر از ظلـ ــج   شـ ــاس رنـ ــده و احسـ ــتوه آمـ ــه سـ ــه بـ ــود در جامعـ موجـ

ومعتقـــد اســـت . . . . . بـــی پایـــان بـــودن دردو رنـــج، از روزگـــار، وی از همـــه چیـــز خســـته اســـت، وخســـتگی مـــی کنـــد

ــت    ــه اس ــرا گرفت ــا را ف ــه ج ــاس هم ــتگی و ی ــن خس ــه ای ــی     ، ک ــروع م ــمیه ش ــه اس ــا جمل ــات را ب ــی ابی ــه حت ــه ای ک ــه گون ب

وی . پایـــداری درد و رنـــج و بـــد بختـــی در جامعـــه ، ثبـــوت و پایـــداری اســـتکنـــد و جملـــه ی اســـمیه نشـــان دهنـــده  

ــد    ــی کشـ ــویر مـ ــه تصـ ــت را بـ ــه واقعیـ ــت کـ ــت اسـ ــد رئالیسـ ــا هنرمنـ ــارفی  )در اینجـ ــه  22/ 21/41 :  2141عـ و وظیفـ

ــب              ــن مطل ــه ای ــم ب ــبور ه ــت و عبدالص ــور اس ــالح ام ــه اص ــل ب ــت و می ــیدن واقعی ــویر کش ــه تص ــت ب ــد رئالیس ی هنرمن

همـــان ، شـــاعر غمگـــین نیســـتم بلکـــه دردمندم،بـــدین خـــاطر کـــه در درونـــم "امی کـــه مـــی گویـــد اذعـــان دارد هنگـــ

 "میــــل بــــه اصــــالح هســــتی وجــــود دارد ، طــــور کــــه شــــلی شــــاعر اوایــــل قــــرن نــــوزدهم انگلســــتان گفــــت

  (41:2111المناع،)

ــج و     ــر و رنـ ــاعی و فقـ ــای اجتمـ ــیض هـ ــاکم و تبعـ ــه ی حـ ــتم طبقـ ــم و سـ ــود را از ظلـ ــتگی خـ ــاعر خسـ ــراز ، ا. . . . شـ بـ

ــد        ــی یاب ــدگی نم ــنی را در زن ــت و روش ــه ی مثب ــیچ نقط ــون ه ــرده و چ ــود    ، ک ــی ش ــدی م ــاس و نامی ــار ی ــابراین. دچ ، بن

ــد   ــی انجام ــاس م ــه ی ــت ب ــد    . خســتگی او در نهای ــی آی ــر م ــر اصــالح ب ــه فک ــم ب ــاز ه ــود ب ــن وج ــا ای ــن  . ب ــه ممک اصــالحی ک

واقعیــت هــا اســت و تمایــل بــه      اســت در ظــاهر نتیجــه ای نداشــته باشــد چــون وظیفــه ی هنرمنــد رئالیســت بیــان         

 وی در ادامه می آورد. اصالح آنها

 مال حُنا هوی الی قاع السفین و استکان      »

 دریانورد ما به قعر کشتی سقوط کرد و در انجا جای  گرفت 

 وجاش بالبکابال دمع،باللسان            و خیلی گریست ولی بی اشك و بدون صدا 

 ودع الصحاب        مال حنامات قبیل الموت،حین 

 دریانورد ما قبل از فرا رسیدن مرگ مرد 

 (211:2116عبدالصبور،). وداع کرد، هنگامی که با یاران و دوستان و زمان و مکان  .«. . . .و االحباب و الزمان و المکان

ــاعر  ــا ش ــه          ، در اینج ــد ک ــی کن ــد م ــانوردی همانن ــه دری ــد را ب ــته و ناامی ــان خس ــتی و انس ــه کش ــه را ب ــوادثی جامع در ح

ــود را             ــت خ ــامی وق ــا تم ــد ت ــی گزین ــت م ــنج عزل ــتی ک ــالح هس ــت اص ــدارد و جه ــایت ن ــذرد رض ــی گ ــون او م ــه پیرام ک

 . صرف کسب علم و حصول معرفت نماید

همان مشخص نبودن حق و باطل و قاتل و مقتول است که در پی آن هرج ومرج در جامعه رواج می یا بد و  :بی عدالتی  3_2

، مقلد) "موجب عقب افتادگی اجتماع می گردد، همین شکاف طبقاتی"می آید و طبق گفته البستانی شکاف طبقاتی بوجود

241:2119)  

 زمان تباه شدن حق است ، هذا زمن الحق الضائع                          این

ــته              ــانی او را کش ــه زم ــی و چ ــه کس ــه چ ــد ک ــی دان ــول نم ــه    مقت ــی قتل ــه و مت ــن قاتل ــول م ــه مقت ــرف فی ــت  الیع اس

 (212:همان)

واقعیــت، گــم شــدن حــق و حقیقــت     . در ایــن ابیــات شــاعر واقعیــت را بیــان کــرده و بــه پیامــد آن اشــاره مــی کنــد         

 . بی عدالتی: است  و مهمترین پیامد آن عبارت است
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بنـــابراین،بی عـــدالتی عقـــب مانـــدگی را در پـــی دارد کـــه موجـــب ســـلطه ی اســـتکبار بـــر جامعـــه مـــی شـــود و آنهـــا را  

 . طوالنی از پیشرفت محروم می کند برای مدت

 :نتیجه گیری

همان طور که اشاره شد ادبیات رئالیسم اجتماعی،ادبیاتی است که می کوشد مشکالت و موانعی را که بر سر راه پیشرفت انسان در 

ز این مکتب ادبی پیروی می نویسنده و ادیبی که ا. جامعه وجود دارد و مانع ترقی او شده است از بین برده و با آن ها مقابله نماید

خویش باشد و هدف این مکتب را که عبارتست از توجه به فرد و  های موجود در جامعهبختیکند باید زبان گویای مشکالت و بد 

به  صالح عبدالصبور این مقاله نیمایوشیج و در. مشکالت او در جامعه و قرار دادن ادبیات در خدمت انسانیت و جامعه دنبال نماید

عی دارند زبان گویای مردم ستم و بی عدالتی س خواری،، رنج نوان شاعرانی اجتماعی معرفی گردیدند که با مظاهری چون فقر،ع

ده و مظلوم نشان درد و رنج انسان های ستم دی و نهایت عنایت خود را به مسأله اندمردمیشاعرانی  هردو _خویش باشند جامعه

اند احساس مسولیت ها شاعران متعهد اجتماعیجا که آناما از آن _کندرا دچار یأس و اندوه می هاها آناند و همه این نامرادیداده

الصبور به عنوان تیجه گرفت این است که نیما و عبدتوان ناز این نوشتار می آنچه. آیندو از پس رسالتشان به خوبی بر می کنندمی

 :دارای مشترکاتی هستند ن متفاوت،شعری مشترک ولی در زبا در حوزه، دو شاعر معاصر
 . ها تاثیر مستقیم داشته استهای ادبی آندو شاعر با ادب غرب که در دیدگاهآشنایی هر  -

. رونددر ادبیات خود به شمار می (شعر نو)هر دو شاعر از پیشگامان سبك جدید ادبی  -

. دانوپایی به ویژه شعرای فرانسه بودههر دو شاعر تحت تاثیر شاعران ار -

. خوردبه طبیعت در شعر هر دو به چشم میرنگ و بوی غم و اندوه و پناه بردن  -

. اندماعی و سیاسی وطن خود حضور داشتههر دو شاعر در قضایای اجت -

. روندگرا به شمار میدو شاعر در زمره شاعران جامعه هر -

 . یأس در صدد اصالح جامعه هستند وجود خستگی و هردوشاعر با -

 :منابع

لقرآن الکریم ا -

. سخن :تهران ،(پیشگامان شعر امروز عرب)گل سرخ  مزامیر باران تا ازسرود، (4924)اسوار،موسی -

. دارالمعرفه :لبنان –بیروت ، الشعر الحدیثئع روا ،(2113)انس وحسان الطیبی ، بدوی -

. آگاه :تهران، الیسم درادبیاتئالیسم وضد رئر ،(4962)سیروس، پرهام -

. سروش :تهران، چاپ اول، ام ابری استخانه ،(4911)تقی، پورنامداریان -

. امیرکبیر:تهران، چاپ اول، های شعری معاصرفارسیجریان ،(4921)علی ، حسین پورچافی -

. نگاه :تهران، شعرزمان ما، (4921)محمد، حقوقی -

 :تهران ،(ذبیح بهروز بدالحسین نوشین وع، صادق هدایت، خاطرات وتفکرات درباره نیمایوشیج)چهارچهره  ،(4962)انور ، ایخامه -

. سراکتاب

. تندر :تهران محمدتقی فرامرزی، ترجمه، الیسمئتاریخ ر ،(4962)بوریس ، ساچکوف -

. تهران، 446شماره ، نشریه گزارش ،ر کارشب پاواکاوی دیگر ازشع ،(4913)عبدالّله ، سیّار -

. نیل:تهران، مکتب های ادبی ،(4966)رضا ، سیدحسینی -

. آفاق معرفۀ متجددة:دمشق ،(سلسلۀ نقدالعقل المعاصر)محمد ، ریح عادلش -

. توس:تهران، شعرمعاصر عرب ،(4933)محمدرضا ، شفیعی کدکنی -

نگاه :تهران، چاپ اول، شناسی شعرنیماجامعه ،(4923)علی ، ضیاءالدینی -

. نشرثالث :تهران، اپ اولچ، شعرنیما یوشیج زندگی و، کماندار بزرگ کوهساران، (4921)سیروس ، طاهباز -

. دارلعودة :بیروت االبحارفی الذاکرة، ،(4322)صالح ، عبدالصبور -

. دارلعودة :بیروت، األعمال الشریعۀ الکاملۀ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
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مان تبلیغـــات ســـاز:تهـــران، ترجمـــه موســـی بیـــدج، تأثیرفرهنـــگ اســـالمی برادبیـــات روســـیه ،(4912)مکـــارم ، الغمـــری -

. اسالمی

نشرشادگان :تهران، فرهنگ ادبیات ونقد ،(4921)ای . جی، کادن -

. دارالعلم للمالیین:،بیروت(الدروب)المجموعه الکامله  ،(4313)میخاییل ، نعیمه -

. دارالنهضۀ األدبیۀ:بیروت، الرومانتیکیۀ والواقعیۀ فی األدب ،(4329)حلمی ، مرزوق -

. دارالمنهل اللبنانی:بیروت، ایا حضاریۀ عربیۀ معاصرةقض ،(2119)محمدعلی ، مقلد -

دارلنهضۀ :بیروت، ،المجلدالثانی(صالح عبدالصبور)،فصلیۀ نقدالشعر"الظل والصلیب "النسق القناعی فی قصیدة "،(2111)علی ، المنّاع -

 (ابریل)نیسان ، العربیۀ

. جامی:تهران، چاپ پنجم، چون سبوی تشنه ،(4911)محمدجعفر، یاحقی -

. نیل:تهران، چاپ اول، ،جویبارلحظه ها(4913)ـــــــــــــــــــــــــ   -

، چـــــاپ چهـــــارم، تـــــدوین ســـــیروس طاهبـــــاز، مجموعـــــه کامـــــل اشعارنیمایوشـــــیج ،(4913)نیمـــــا ، یوشـــــیج -

. انتشارات نگاه:تهران

. گوتنبرگ:چاپ سوم،تهران، ارزش احساسات وپنج مقاله درشعر فارسی ،(4933)نیما ، ، یوشیج -

                                        . ناشر :تهران، ،به کوشش سیروس طاهباز(دفترشعراول)مجموعه آثار  ،(4961)ــــــــــــــــــ  ـ -
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 های پیشوندی مرکب بررسی تحلیلی فعل

 خاله محرم رضایتی کیشه

 دانشگاه گیالن دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 دوست شیدا امام 

 گیالن دانشگاه زبان و ادبیات فارسی شجوی کارشناسی ارشددان

 چکیده

های فارسی را به سه گروهِ  بندی، فعل در مشهورترین تقسیم. بحث از ساختمان فعل یکی از موضوعات برجسته در زبان فارسی است

بینابین دو گونۀ پیشوندی و مرکب  ها هستند که حالتی کنند؛ با وجود این گروهی دیگر از فعل ساده، پیشوندی و مرکب تقسیم می

با این حال دستورنویسان کمتر به . است رفته نام دارد، از دیرباز در زبان فارسی به کار می «فعل پیشوندی مرکب»این نوع فعل که . دارند

های  ت دستوری فعلدر مقالۀ حاضر با بررسی ساختار، کارکرد و خصوصیا. دانند اند و آن را نوعی مستقل از فعل نمی آن پرداخته

. ایم ها پرداخته تاریخی آن _به مطالعۀ توصیفی( تا قرن هفتم)پیشوندی مرکب در زبان فارسی امروز، و همچنین متون ادب فارسی 

ی ها ها را جزو فعل زبان فارسی هستند یا باید آن  ای مستقل از افعال گونه  ها هدف این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که آیا این فعل

اساس معیارهای مختلفِ آوایی، صرفی، نحوی و  های پیشوندی مرکب بر بررسی و مطالعۀ واژگانی فعل. مرکب عام یا پیشوندی برشمرد

 . رود قاموسی بیانگر آن است که ترکیب موجود، یك واحد مستقل واژگانی در زبان فارسی به شمار می

 . پیشوندی مرکب دستور، زبان فارسی، ساختمان فعل، فعل :هاکلیدواژه

 مقدمه _4

. پـردازد  مـی  زبـان  نحوی صرفی و مسائل تحلیل و است که مشخصاً به توصیف زبان بر حاکم قواعد و ها واقعیت دستور زبان علم شناخت

ـ  تـرین  مهـم  از آنجا که فعـل یکـی از  . و نحو شناخت روابط این واحدها در ساختارهای زبانی است ،عناصر زبانی شناسی صرف سازه واع ان

 . گیرد در هر دو بخش صرف و نحو دستور زبان مورد بررسی قرار می ،آید و هم مؤثرترین عنصر نحوی کالم به شمار می ،واژگان

 براسـاس  و دارد را نقـش  تـرین  نشینی عمده هم محور در که است جمله اصلی رکن نحوی نظر و از ،کلمه اقسام از، از نظر مقوله فعل    

 . گردد می تعیین ها آن رابطۀ و جمله نقش اجزای ،آن

دهنـدة   تشـکیل  اجـزاء  و سـاختمان  پایـۀ  بر بندی تقسیم فعل، باب در ها بندی تقسیم ترین مهم و ترین اساسی از در بخش صرف، یکی    

 . است گرفته صورت متعددی تقسیمات مبنا، این بر. فعل است

بنـدی قصـد دارد    هرچنـد ایـن تقسـیم   . اند نوعِ ساده و مرکب تقسیم کرده بر دو کم های فارسی را دست ساختار فعل ،در کتب دستور    

هـای فارسـی    فعل. گیرد خود انواع متنوعی را دربرمی ،قسم دوم ،تقابل ساختار بسیط و غیربسیط افعال فارسی را نشان دهد، با این وجود

این واقعیـت سـبب   . دو یا چند تکواژ آزاد یا وابسته است اند، بلکه حاصل ترکیب در بسیاری از موارد تنها از یك جزء بسیط تشکیل نشده

بندی دوگانۀ پیشین شود؛ بنـابراین دستورنویسـان    وجهی جایگزین دسته بندی سه های فارسی یك تقسیم شد تا در توصیف ساختار فعل

تـوان   یکـرد جدیـد را اگرچـه مـی    ایـن رو . انـد  های فارسی در یکی از سه حالتِ ساده، پیشوندی و مرکب پرداخته به توصیف ساختار فعل

گانـه نیـز آنچنـان کـه بایـد در       مشهورترین قول درخصوص ساختار فعل فارسی قلمداد کرد اما حقیقت آن است که این تقسـیمات سـه  

پوشـی کنـیم، بسـیاری از     است؛ تا آنجا که حتی اگر از ساختارهای نوبنیاد امـروزی چشـم   توصیف نظام فعلی در زبان فارسی موفق نبوده

های فعل فارسی کـه کمتـر بـه     یکی از بارزترین نمونه. گنجند گانه نمی های پیشین نیز در این ساختار سه های موجود در متون دوره فعل

 . شوند نامیده می .«فعل پیشوندی مرکب»های پیشوندی و مرکب دارند و  هایی هستند که حالتی بینابینِ فعل اند، فعل آن اشاره کرده

 پیشینة بحث _1

 . های متفاوتی وجود دارد گذاری هر نوع، دیدگاه درخصوص ساختمان فعل، انواع و نام ،ر آثار دستوری مختلفد

فعـل مرکـب فعلـی اسـت     »: اسـت  آمده چنین مرکب فعل مبحث در بندی، تقسیم نوع به اشاره دستور زبان فارسی خیامپور بدون در    

 دارای لفـظ  اسـت متشـکل از دو   فعلـی  دیگر، عبارت به و ،پساوند حکم در فعلی با سما یك از یا ،پیشاوند یك با بسیط، فعلی از متشکل

 . داند آید که خیامپور فعل را بر دو نوع ساده و مرکب می از این مطلب برمی (63: 4999خیامپور، ) .«مفهوم یك
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 مرکـب  فعـل  و پیشـوندی  نـوعِ سـاده،   سه هب ساختمان نظر از را فعل، زبان فارسی دستور کتاب در کلمه ساختمان بحث در خانلری    

وی در تاریخ زبان فارسی تحوالت تاریخی ساختمان فعل را در پنج بخـشِ فعـل    ،با این حال (416: 4911خانلری، . نك)کند  می تقسیم

را نـوعی از  های مرکـب پیشـوندی    و فعل( 443: 4963خانلری، . نك)کند  ساده، پیشوندی، مرکب، فعل ناگذر و عبارت فعلی بررسی می

  (461: همان)داند  فعل مرکب می

فعل سـاده تنهـا از یـك پایـۀ     »: کند الدینی در توضیح عناصر سازندة فعل، آن را به سه دستۀ ساده، پیشونددار و مرکب تقسیم می مشکوه    

فعـل مرکـب از دو عنصـر نحـوی      گـردد و  صورت یك پیشوند غیرفعلی و یك پایۀ فعلی ظاهر می شود، فعل پیشونددار به واژگانی تشکیل می

  (492: 4966الدینی،  مشکوه) .«پایه و عنصر فعلی: شود تشکیل می

پذیرد و بـر   پیشوندی و مرکب نمی ساده، بندی را درخصوص ساختمان فعل در سه قسمِ این تقسیم امروز مفصل دستورفرشیدورد در     

فعل بسیط آن است که از یك جزء تشکیل شده باشـد  . و غیربسیط( ادهس)بسیط : فعل از لحاظ ساختمان بر دو قسم است»آن است که 

 .«وارفـتن و فریـب دادن  : فعـل غیربسـیط آن اسـت کـه از دو یـا چنـد جـزء بـه وجـود آمـده باشـد ماننـد            . . . . رفـتن، آمـدن و  : مانند

 مرکـب  فعـل  جدا از فعل، بلکه نـوعی از  ای نهعنوان گو به نه اما آن را ،البته وی فعل پیشوندی را نیز قبول دارد (149: 4922فرشیدورد،)

های مرکـب ضـمیری را از اقسـام     همچنین فعل (همان)کند  بندی می داند و فعل غیربسیط را در دو بخشِ پیشوندی و مرکب تقسیم می

  (212: 4913فرشیدورد،)داند  فعل مرکب می

 دهنـده  تشـکیل  اجزاء نظر از فعل»: گوید ساختمان چنین می اساسبر فعل بندی تقسیم دربارة فارسی زبان دستورکامیار در  وحیدیان    

 هـای  فعـل  آن، دهندة تشکیل عناصر و مرکب فعل شرح در سپس (36 :4913کامیار،  وحیدیان) .«مرکب پیشوندی، ساده، :است نوع سه

تـوان   کـه مـی   ،افتادن اعتبار از آمدن، حرف به :شمارد مانند می فعلی های یا عبارت مرده کنایی های عبارت را ها آن که آورد می را مرکبی

  (33_61 همان،)آن را معادل عبارت فعلی دانست 

است، فعل را بر دو نوعِ ساده و مرکب، و فعل مرکب را به سـه   پرداخته شناختی به بررسی مباحث دستوری  ماهوتیان که با رویکرد رده    

کـه برابـر بـا فعـل     )؛ ترکیـب فعـل بـا حـرف اضـافه      (که معادل فعل مرکب اسـت )ترکیب فعل با اسم، صفت یا قید : کند نوع تقسیم می

 حـرف  بـا  فعل ترکیب از»: گوید و در جای دیگر می (که همان عبارت فعلی است)ای  اضافه ؛ و ترکیب فعل با گروه حرف(پیشوندی است

 کـه  چـرا  نامیـد  مرکـب  فعل اصطالحاً را آن وانت نمی اما ،آید می دست به یافته ترکیب مرکب فعلی ساخت اگرچه اضافی گروه و اضافه

: 4921ماهوتیـان،  ) .«شـوند  مـی  بنـدی  هدسـت  فعلـی  عبـارات  و مرکـب  پیشـوندی  ،پیشـوندی  فعـل  دیگـر  اقسام در هایی ساخت چنین

261_264)  

 تـر  دقیـق  نگـاهی  بـا  رواقع،د دهند و تری از ساختمان فعل ارائه می مفصل بندی تقسیم خود فارسی زبان دستورگیوی در  احمدی انوری و    

 سـاده،  هـای  فعـل : کرد تقسیم توان گروه می شش به ساختمان جهت از فارسی زبان در را فعل»: اند گرفته نظر در را فعل سازندة اجزای همۀ

 وی،گیـ  انـوری، احمـدی  ) .«شخصـه  یـك  ناگذر های فعل فعلی، های عبارت مرکب، پیشوندی های فعل مرکب، های فعل پیشوندی، های فعل

4923 :29)  

 مرکـب و فعـل   سـاده، پیشـوندی،   :اسـت  کـرده  تقسـیم  گـروه  چهـار  بـه  ساختمان نظر از را فعل امروز فارسی زبان دستورارژنگ در     

  (412 :4921ارژنگ، )24گروهی

ده، پیشـوندی، مرکـب،   زاده با تکیه بر نظر خانلری به ساختمان فعـل پرداختـه و آن را بـر پـنج نـوعِ سـا       شناسان، طبیب از میان زبان    

هـای پیشـوندی    و مانند بسیاری از دستوریان بـرای فعـل  ( 34: 4931زاده، طبیب. نك)است  و عبارت فعلی تقسیم کرده( ناگذر)بستی  پی

 . مرکب هویتی مستقل قائل نیست

 فعل پیشوندی مرکب _9

شـود کـه معـادل     ای حاصل مـی  فعل پیشوندی ساختار ویژهبا یك ( معموالً اسم)های فعلی، گاه از ترکیب یك جزء غیرفعلی  در میان ساخت

هـا و   کنـد و ماننـد هـر فعـل دیگـری قابلیـت صـرف در زمـان         این ترکیب فعلی که معنایی واحد را بیان مـی . یك فعل ساده یا مرکب است

 :شود می  نامیده .«فعل پیشوندی مرکب»های مختلف را دارد،  حالت

                                                           
 . . استعبارت فعلی  همانفعل گروهی  مراد ایشان از  _4
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 . . . . تابند و دهیم، سر باز زدید، روی برمی آورد، تن درمیآورم، دست بردار، فریاد بر سر درمی

است، اما بسیاری از همین تعـداد معـدود    های پیشوندی مرکب، نسبت به سایر انواع فعل در زبان فارسی، همواره اندک بوده   شمار فعل    

هـا از   گیرند؛ با این وجـود، تعـدادی از ایـن فعـل     قرار نمی تدریج کاربرد خود را از دست دادند و در زبان فارسی امروز مورد استفاده نیز به

ایـن نـوع   . شـوند  های جدیدی در قالب فعل پیشوندی مرکب ساخته مـی  ندرت فعل گذشته تا امروز در زبان فارسی باقی مانده و حتی به

و حتـی هنجارشـکنی نحـوی     22کنند یدر گذشته تنوع ساختاری بیشتری داشته، اما امروزه تنها از یك الگوی ساختاری پیروی م ها فعل

  (4429: 4963خانلری، )شود  نیز باعث جابجایی ارکان آن نمی

هـای پیشـوندی    رو هویت این گونۀ فعلی به فعـل  ای داشته و از همین های پیشوندی مرکب نقش برجسته وجود پیشوند فعلی در فعل    

شناسی و دستور تنها دکتر خانلری، ماهوتیان، انوری و گیوی به بررسی  زبانبا این وجود، از میان پژوهشگران حوزة . تمایل بیشتری دارد

است؛ هرچنـد ایـن نـوع فعـل خصوصـیات       ای از فعل مرکب برشمرده اند که دکتر خانلری نیز این نوع فعل را گونه این نوع فعل پرداخته

ارد، با این حال، اگر فعل مرکب را به معنای عـام آن در  بندی در یك طبقۀ مستقل را د دستوری و تاریخی معین و تمایز الزم برای دسته

فعـل پیشـوندی   »توان  در آن صورت می 29،(اند نامیده «گروه فعلی»یا  «فعل گروهی»، «فعل ترکیبی»که برخی آن را  چنان)نظر بگیریم 

اع فعـل فارسـی در برخـی از    را نیـز در زیرمجموعـۀ آن قـرار داد؛ چـرا کـه ایـن انـو        «عبارت فعلـی »و  «فعل مرکب ضمیری»، «مرکب

ها، که از امکانات مرسوم زبـان   مشابه فعل مرکب هستند و حذف برخی از عناصر آن. . . ای، آوایی و خصوصیات از جمله خصوصیات سازه

 :کند ها را به فعل مرکب بدل می آید، آن فارسی به شمار می

 روی گرداندن: روی برگرداندن

 (123: 4933فرخی، ) من گردانی بیهوده چرا روی ز /یهمی نتوان دید مرا ای دوست      

 یاد آمد :یادش آمد

  (611: 4913فردوسی، ) نیامد کسی بر دل شاه یاد/ ز چندین بزرگان خسرو نژاد          

 یاد آمد :یادم آمد

 (4296: 4913فردوسی، ) از گفته باستان یاد آیدکه  /کردار خوابیست این داستان

 ستنکار ب :به کار بستن

 (421: 4923سعدی، ) پند من کار بند و صبر آموز /ای که مشتاق منزلی مشتاب              

 های پیشوندی مرکب   بررسی واژگانی فعل _1

دانسـته  ( یك واحـد زبـانی  )اگر فعل پیشوندی مرکب یك واژه . های فارسی است دار زبان، و فعل یکی از اقسام واژه واژه اولین واحد معنی

شناسی درمورد این ترکیب صدق نکنـد بـه آن    های مربوط به واژه توان آن را نوعی مستقل از فعل فارسی برشمرد اما اگر مالک شود، می

گیرنـد و از   شناسان در مرزبندی واژگانی چهار معیار را در نظـر مـی   زبان. هایی از این قبیل، یك گروه فعلست نه فعل معناست که ترکیب

 :ی فعلی در این چهار محور مورد بررسی قرار بگیرد های پیشوندی مرکب، این گونه تعیین هویت واژگانی فعلرو، الزم است برای  این

فاصلۀ شنیداری بـالقوه   «مکث». گیرد انجام می «تکیه»و  «مکث»از نظر آوایی تعیین محدودة واژه براساس دو مالک : معیار آوایی _الف

هـای   در فعـل . یابـد  های یك کلمه میسـر نیسـت و در خـط از طریـق فاصـله نمـود مـی        شمیان دو کلمه است که ادای آن در میان بخ

 :دهد مکث روی نمی( جزء اسمی، پیشوند و جزء فعلی)دهندة فعل  پیشوندی مرکب در بین اجزای تشکیل

  (221: 4913فردوسی، )بانژاد  سربرزندیکی شاه / دتور وز کیقبا ۀکه از تخم

  (212: 4936بیهقی، )درداد  تنبوسهل بترسید و . ه نباید که چیزى رود که همگان غمناک شویمو برو ک درده تن لجاج مکن و

 (412: 4922خاقانی، )نعرة شیردالن از صف هیجا شنوند / به میدانگه از آنك برآرند نعرهعابدان 

                                                           
 . است آمده می پس از فعل که در گذشته گاه درحالی ،گیرد قرار می فعل پیشوندی در فارسی امروز جزء اسمی همیشه قبل از _4
( باشـد  که حداقل ترکیب مادة فعلی و شناسه مـی )های آن  رکیب فعل و وابستهدیان کامیار و صادقی از گروه فعلی، تیبرخی از دستورنویسان مانند فرشیدورد، باطنی، وح . 23

یـك از   اینجا مـراد مـا هـیچ    اما در ،برای آن قائل است( . . . متمم و، های نحوی آن از قبیل مفعول مجموعۀ فعل و وابسته)الدینی نیز مفهومی نحوی  اند و مشکوه را اراده کرده

 . ایم ی را مرادف فعل ترکیبی در نظر گرفتهاین دو مفهوم نیست و گروه فعل
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گذاری کلمات مرکب، بررسی مکـث در نوشـتار    های درخصوص فاصل مند و یکپارچه با این حال در زبان فارسی به دلیل فقدان قوانین نظام    

هـای   رسد برای سنجش محدودة واژگانی فعل فارسی مقدور نیست و هم به جهت نوسان آوایی، که از خصوصیات بارز گفتار است، به نظر می

 . توانیم به این مالک اتکا نماییم پیشوندی مرکب نمی

شناسـان   شود که در زبان فارسی هر واژه تنها یك تکیه دارد، اما برخـی زبـان   گفته می. تاس «تکیه»دومین معیار آوایی در مرزبندی واژه     

هـای غیربسـیط فعـل نیـز      رسـد در گونـه   به نظـر مـی  . های مشتق و مرکب معتقدند در واژه 21(تکیۀ نخستین)به وجود تکیۀ ضعیف و قوی 

تـر اسـت، ولـی وجـود      هـا از بقیـه قـوی    حالت اگرچه یکی از این تکیـه  کنند؛ در این های قبلی خود را حفظ می های سازندة فعل، تکیه تکواژ

 : خورد های غیربسیط فارسی به چشم می این قاعده در فعل. کند های دیگر را نفی نمی تکیه

  (213: 4912عنصری، )گاه بر ارغوان زند چوگان  /کشد لشکرگاه بر پرنیان 

laška'r_ke'š_ad . 

  (223: 4923سعدی، ) خوردمشعبد  فریبکه دانا  /نه آیین عقل است و رای و خرد

fari'b_žo'r_ad . 

  (343: 4914بلعمی، ) برد به سرحزقیل با ایشان 

be_sa'r_ba'r_ad . 

های فعلی دارای پیشوند، تکیـۀ قـوی روی پیشـوند     اما در ترکیب 23گیرد، در کلمات فارسی عموماً تکیه بر آخرین هجای واژه قرار می    

 :چنین است های پیشوندی مرکب نیز این در فعل (992: 4921ماهوتیان، )قرار دارد 

 (32: 4919رودکی، )بنالد از دل سوزان  جوش برآرد /باز چو آید به هوش و حال ببیند

ju'š_ba'r_ār_ad . 

 (433: 4913فردوسی، ) دم برزدندببودند یك بار و / ز ره سوی ایوان رستم شدند

da'm_ba'r_zad_and . 

  (332: 4936طبری، ) دست بازداشتندملك از آمد و  وورزشان خوش وورز کردند و کشت ها بپراگندند و کشت اندر آن دهایشان 

da'st_bā'z_dāšt_and . 

های پیشوندی مرکب، تکیۀ جزء اسمی تکیۀ ضعیف، و تکیۀ جزء فعلی تکیۀ قوی است و بر روی پیشـوند فعلـی قـرار     بنابراین در فعل    

 . گیرد می

هـای سـاده بررسـی     بـا فعـل   های پیشوندی مرکب در مقایسـه  در این سطح از سنجش واژگانی، فعل(: محور جانشینی)معیار صرفی  _ب

به عبارت دیگر، هر فعل پیشوندی مرکب باید معادل یك واحد زبانی باشد و بتوان فعلی ساده را در زنجیرة کـالم بـه جـای آن    . شوند می

 :قرار داد

  (233: 4913فردوسی، )به ایران کشیدند و بربست رخت  /تاج و ز تخت ز گنج و سلیح و ز

 . کوچیدن، رفتن، سفر کردن: بربستن رخت

  (211: 4922خاقانی، ) کز سالمت نه رنگ ماند نه بوی/ با بالها بساز و تن درده

 . پذیرفتن، قبول کردن، راضی شدن: دردادن تن
  (429: 4923سعدی، ) درکشید ش قلمچو خسرو به رسم /درکشید شنیدم که شاپور دم

 . مردن: درکشیدن دم

                                                           
1. primary stress 

همچنین در صورت وجود پیشوند نفی، استمرار یـا التزامـی در ابتـدای     . آخرین هجای قبل از شناسه قرار داردبر ها تکیه  در فعل ،گیرد از آنجا که شناسه تکیه نمی _4
 ( 911_916: 4921: نماهوتیا) گیرد تکیه بر این پیشوندها قرار می ،فعل
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یـك   گردد، غیرمستقیم و کنایی است و حاصل مستقیم هیچ های پیشوندی مرکب دریافت می براساس شواهد فوق، معنایی که از فعل    

انـد و کـل ترکیـب مجموعـاً      داده ها معنای اصلی خود را از دست به عبارت دیگر، جزء اسمی و فعلی در این فعل. از اجزای ترکیب نیست

 . است عنوان یك واژه و در معنایی جدید به کار رفته به

دهندة فعل پیشوندی مرکب نیز وجود دارد؛ یعنی کل ترکیب به عنوان یك واحد صـرفی   این پیوستگی صرفی در میان اجزای تشکیل    

 :کند و اجزای آن قابل جایگزینی نیست عمل می

  (42: 4913فردوسی، )بروی  روی اندرآمدسپه را چو / نگجویپذیره شدش دیو را ج

  (962: 4939ناصرخسرو، ) کامبسی  برداریکه از اکرام  /ضعیفان را زیادت کن ز اکرام

  (293: 4923سعدی، ) های سرد سخن خشم فروخورد/ ببخشود بر حال مسکین مرد

های نحوی و اشعار ممکن است میان جزء اسـمی   ید، اما در هنجارشکنیآ در سیاق اصلی زبان، جز اسمی همیشه قبل از جز فعلی می    

 . و فعل پیشوندی جدایی بیفتد و یا جزء اسمی پیش از جزء فعلی بیاید

. های دستوری و قاموسی به آن اسـت  های نحوی یك واژه چگونگی تعلق وابسته ترین شاخصه از مهم(: نشینی محور هم)معیار نحوی  _ج

 :شوند های فعل به جز فعلی ملحق می ندی مرکب وابستههای پیشو در فعل

  (911: 4966تاریخ سیستان، ) سر درنیاوردو امیر بوالفضل باز ابی کرد و 

 (116: 4939ناصرخسرو، )دل از طاعت و از خدمت من برنکنی تو /برکندماز نعمت و از عز تو  دلمن 

 (211: 4923سعدی، )برآر  آرم گر تو گویی سرسر به علیین بر/ ز پیش آرم سر برنمیمن که از شرم گنه 

پـذیر نیسـت و    هـا جـز اسـمی گسـترش     های پیشوندی مرکب، آن است که در ایـن فعـل   بر یکپارچی واژگانی فعل ویژگی دیگر مبنی    

ست و درصورتی که قیـد  و امثال آن برای اهل زبان مأنوس نی «ها اندر آورد پای»، «دمارها برآوردند»، «سرها در آورد»هایی مانند  ترکیب

صـورت یـك    شود بلکه کل ترکیـب فعلـی را بـه    در کنار این ترکیب بیاید، بین دو جزء فعل گسستی ایجاد نمی( یا هر عنصر تبعی دیگر)

 :کند بسته توصیف می واحد هم

  (432: 4913فردوسی، ) که این نیست برتر ز ابر بلند /دژ دل اندر مبند ةبرین بار

 . رة دژدل اندربستن بر با

  (421: 4923سعدی، ) دگر چشم از همه عالم فروبند/ رامی که داری دل در او بندآ دل

 . چشم فروبستن از همه عالم

  (29: 4929نصراهلل منشی، ) و اگر حال بر این جمله باشد مرا دل از جان برباید داشت

 . باید دل برداشت

صدر سـاخته شـده از فعـل پیشـوندی مرکـب، مصـدری ترکیبـی اسـت و مثـل          سازی م شود که در فرایند واژه همچنین مشاهده می    

های پیشـوندی مرکـب، در    دیگر آنکه جزء اسمی در فعل. پذیرد مصدرهای مرکب دوجزئی، مجموعاً در حکم یك واحد واژگانی نقش می

 :ارتباط نحوی با فعل پیشوندی موجود در ترکیب نیست

  (423: 4913فردوسی، ) یکی روز از بامدادکه رستم  /ادیبرداشت ز موبد برین گونه 

  (443: 4913فردوسی، ) چنان چون بود ساز جنگ کیان /ایرانیان رده برکشیدند

 گویی؟ باز کودک را چگونه برگیرد؟ محال چرا می: که برآورد فریادامین 

 (422: 4929نصراهلل منشی، ) 

هـا   دگرگون شود، پیونـد جـزء اسـمی و فعلـی ایـن فعـل      ( دستوری آن سازههای  همراه با نشانه)های نحوی جمله  و چنانچه توالی سازه

 :شود گسسته نمی

  (426: 4939ناصرخسرو، ) از آنجا افتعال رخت بربندد/ ی راستییچون فرود آمد به جا

 . بندد افتعال از آنجا رخت می. 4

 . بندد از آنجا افتعال رخت می. 2
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 . بندد افتعال از آنجا رخت می. 9

 . بندد نجا افتعال رخت میاز آ. 1

 . بندد افتعال از آنجا رخت می. 3

 . بندد رخت افتعال از آنجا می. 6

 . بندد افتعال از آنجا رخت می. 1

اسـت و در   بین جزء اسمی و فعلی گسست ایجـاد شـده   6پذیرد زیرا در شاهد  غیردستوری هستند و اهل زبان آن را نمی 1و  6مورد     

 . است و این دو خالف ساختار مرسوم زبان است ورت گرفتهقلب نحوی ص 1نمونۀ 

هـا یکـی از    ضـبط کلمـه در فرهنـگ   . های بسـیط و غیربسـیط برجسـتگی دارد    این مالک به طور ویژه در تقابل واژه: معیار قاموسی _د

سی مؤید وجود گونـۀ  های فار های مرکب به صورت مصدر ترکیبی در فرهنگ هاست چنان که ضبط فعل های توصیف دستوری آن مالک

هـای پیشـوندی مرکـب در     بسـیاری از فعـل  . چنین است های پیشوندی مرکب نیز این دربارة فعل. فعل مرکب در نظام فعل فارسی است

چشـم  »، «تـن دردادن »، «بند برنهادن»، «بانگ برکشیدن»، «بازی درآوردن»: اند های فارسی به صورت مدخل اصلی ضبط شده فرهنگ

سـر  »، «سر برزدن»، «روی برتافتن»، «رخت بربستن»، «دم برداشتن»، «دل برکندن»، «دل برداشتن»، «فروخوردن خشم»، «فروبستن

 «نعره بـرآوردن »، «مهر برداشتن»، «گام برگرفتن»، «کام برداشتن»، «فریاد برآوردن»، «عنان بازپیچیدن»، «سر درکشیدن»، «درآوردن

مستقل و جامع دستورنویسان به این گونۀ فعل فارسی، تمام شواهد ایـن نـوع از فعـل بـه صـورت      با این وجود، به دلیل فقدان نگاه . . . و

 . است ها نیامده مستقل در فرهنگ

 های پیشوندی مرکب   ساختمان دستوری فعل _0

، یـك  هـا  عـل در ایـن نـوع ف  . های پیشوندی مرکب حدواسط فعل پیشوندی و مرکب است که پیش از این اشاره کردیم ساختار فعل چنان

اجزای سازندة ایـن ترکیـب معمـوالً معنـایی غیـر از      . شود ای دریافت می شود و از آن معنی تازه فعل پیشوندی با واژة دیگری ترکیب می

. اسـت . . . ها رابطۀ نحوی برقرار نیست چرا که کل ترکیب معادل یك فعل ساده، مرکب یـا  رسانند و در بین آن مفهوم حقیقی خود را می

 :های پیشوندی مرکب سه ویژگی مهم دارند   ین فعلبنابرا

 . است( غالباً اسم)ای دیگر  حاصل ترکیبِ یك فعل پیشوندی با واژه _

 . فعل پیشوندی در این ساختار غالباً معنایی مجازی دارد _

 . میان جزء غیرفعلی و فعل پیشوندی رابطه نحوی وجود ندارد _

 . باشد واحد دستوری است و نسبت به جمله مانند یك فعل ساده یا مرکب میبه لحاظ نحوی کل ترکیب در حکم یك  _

پیشـوند  . ها برخواسته از فعل پیشوندی اسـت  روند، اما خصوصیات آن های پیشوندی مرکب یك ترکیب فعلی به شمار می اگرچه فعل    

رو،  بـا فعلـی پیشـوندی اسـت؛ از ایـن     ( ت یا قیدصف)موجود در این ترکیب، مستقل از جزء فعلی نیست، بلکه ترکیب حاصل از یك اسم 

 . رسد به نظر می «فعل مرکب پیشوندی»تر از  برای این گونۀ فعلی، مناسب «فعل پیشوندی مرکب»عنوان 

هـای   از آنجاکـه مفعـول فعـل   . اسـت ( و گاه صـفت یـا قیـد   )شود، معموالً یك اسم  ای که با فعل پیشوندی ترکیب می براین واژه عالوه    

ها خود یکـی از   های پیشوندی مرکب ممکن است اشتباه گرفته شود، باید تأکید کرد که جزء اسمی این فعل وندی با جزء اسمی فعلپیش

 . اجزای ترکیب فعلی است و نسبت به فعل، هیچ رابطۀ دستوری و نحوی ندارد

اما باید توجه داشت که فعل پیشوندی مرکـب تنهـا    های فعلی شباهت بسیاری دارند های پیشوندی مرکب با عبارت در نگاه اول، فعل    

کـه حـرف    شود؛ درحالی شود و در ساختمان آن هرگز از حرف اضافه استفاده نمی ساخته می( فعل پیشوندی+ جزء غیرفعلی )از دو جزء 

مانـد فعلـی    نچه بـاقی مـی  شود، آ و حتی در مواردی که حرف اضافه از عبارت حذف می)های فعلی است  اضافه بارزترین نشانه در عبارت

های ترکیبی مانند فعل مرکـب و فعـل پیشـوندی مرکـب اگرچـه در       الزم به ذکر است که در فعل (مرکب است نه فعل پیشوندی مرکب

سطح جمله ارتباط نحوی میان جزء اسمی و فعلی برقرار نیست، اما در ساخت درونی کلمه، جزء اسمی نسبتی نحوی با جزء فعلـی دارد  

 . های مرکب پیشوندی این نسبت عموماً از نوع مفعولی است در فعل.  از نوع مفعولی، متمی یا مسندی استکه معموالً

راهـی   ها باید به کیفیت هم شوند، در توصیف ساختمان دستوری آن های پیشوندی مرکب همواره از دو جزء تشکیل می از آنجاکه فعل    

 :این دو جزء توجه کرد
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 :یشوندی مرکب بر آن است که جزء اسمی پیش از فعل پیشوندی و بدون فاصله از آن بیایدهای پ مبنای فعل    

  (14: 4913فردوسی، ) بدان خرمی راه بگذاشتند/ نعره برداشتندسواران همه 

 ز انصاف طلب کردن آزار پدید آید/ و گر ندهی تن دردهبیداد حریفان را 

 (113: 4922خاقانی، ) 

 . که در راه خدا چون گوی سرتاسر قدم گردد/ روی برتابدکس  ز چوگان مالمت نادر آن

 (143: 4923سعدی، )                                                                                         

 :است پس از فعل پیشوندی آمدهبا این وجود در برخی موارد جزء اسمی    

 ن آهن سلب شوند یالن از پس یال و /صافاز پس م برکشند مصافجایی که 

  (944: 4933فرخی، ) 

 :افتد گاه میان جزء اسمی و فعل پیشوندی فاصله می   

 ای بر سر گنجی فتادهکه  پنداشتی /ای درربودهچگونه ز من  دلدیدی که 

 (631: 4922خاقانی، ) 

 . شود های نحوی و اشعار دیده می جارشکنیموارد اخیر خالف قواعد معمول نحو زبان فارسی است و تنها در هن    

 مالحظات تاریخی  _6

عنوان یك گونۀ اصلی و حتی فرعی فعل فارسـی سـخن    های پیشوندی مرکب به های دستور زبان فارسی از فعل از آنجاکه در اغلب کتاب

با ایـن حـال،   . است ای صورت نگرفته ی نیز مطالعه، بنابراین، دربارة پیشینۀ این نوع فعل در فارسی باستان و میانۀ غرباست به میان نیامده

های پیشـوندی هسـتند کـه معمـوالً بـا اسـم مشخصـی بـه کـار           شدگی گروهی از فعل رود که این گونۀ فعلی نتیجۀ دستوری گمان می

، «برگـرفتن »هـای   ا فعـل و امثال آن ب «روی»، «بانگ»، «پای»، «سر»، «کام»به عبارت دیگر، همراهی پرتکرار کلماتی مانند . اند رفته می

تدریج نقش مستقل دستوری خود را از دست بدهنـد   این کلمات به است که باعث شده «برتافتن»، «برآوردن»، «اندرآوردن»، «برآوردن»

را  تـوان زمـان ایـن تحـول زبـانی      با این حال، حتی اگر این فرض را بپذیریم، به راحتی نمی. عنوان یکی از اجزای فعل شناخته شوند و به

موجود در متـون دورة باسـتان و میانـه را از ایـن حیـث بررسـی       ( و احیاناً پیشوندی مرکب)های پیشوندی  مشخص کرد، مگر آنکه فعل

 . کنیم

از قـرن هفـتم بـه    »یعنـی  . اند های پیشوندی داشته های پیشوندی مرکب سرگذشتی مشابه با فعل آنچه مسلم است این است که فعل    

 (426: 4963خـانلری،  ) .«اسـت  رفتـه  های مرکب به کـار مـی   ها فعل جای آن کم متروک شده و به یشوندهای فعلی کمبعد معانی دقیق پ

بانـگ  »شدن جزء اسمی و یا فعل پیشوندی موجود در افعـالی ماننـد    های پیشوندی مرکب نیز از این جریان بر کنار نماندند؛ متروک فعل

باعث شد این دسته از افعـال پیشـوندی   . . . و «سر بازنهادن»، «اندیشه بازگماردن»، «نجنگ درپیوست»، «مصاف برکشیدن»، «برآوردن

گرا به کار گرفته شوند؛ بنابراین بـا توجـه بـه     ها یا متون کهن های متداول زبان فارسی حذف شده و صرفاً در فرهنگ مرکب، از دایرة واژه

 :بندی نمود چنین دسته ها را این توان آن ها در فارسی امروز می استفاده یا عدم استفادة این فعل

ها در زبان فارسـی امـروز بـه همـان صـورت قـدیمی مـورد اسـتفاده قـرار           تعدادی از این فعل: های پیشوندی مرکب زنده و پویا فعل _4

 : گیرند می

  (132: 4926نظامی، ) همه کاری نه بر موقع کند شاه/ از راه  برگرداند رویچو دولت 

 . باززدماز موافقت  سر. کردند و مشورت به من آوردندآهنگ دعوت او 

  (31: 4923سعدی، ) 

 بردارماز دو جهان  دستدست من گیر که / سر من دار که چشم از همگان بردوزم 

  (313: 4923سعدی، ) 

  (4443_4441: 4921نك احمدی،)نیز این چنین است  .«کام برگرفتن»، و .«رخت بربستن»

 :شود و مختص به متون گذشته هستند ها در زبان فارسی امروز استفاده نمی برخی از این فعل: مرکب متروکهای پیشوندی  فعل _2
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  (491: 4919رودکی، ) فرابند در خانه به فلج و بپژاوند  /و بخانه بنشین پست برداراز دنیا  دل

  (322: 4913فردوسی، ) بانگ برداشتندبفرمود تا / چو آوردگه خوار بگذاشتند

  (941: 4923سعدی، )که شفقت برافتاد و رحمت نماند / و فریاد خواست لم برآوردتظ

رخـت  »، «دسـت فرازکـردن  »، «اندیشـه انـدرگرفتن  »، «زبـان درکشـیدن  »، «سخن درانداختن»، «آستین برفشاندن»، «عنان برتافتن»

سـخن  »و  «جنگ درپیوسـتن »، «رین درانداختنآف»، «ره اندرگرفتن»، «روی برگاشتن»، «روی برتافتن»، «سر اندرکشیدن»، «برنهادن

های پیشوندی مرکب بیشترین کاربرد را دارند؛ یعنی صورت پیشوندی مرکـب اگرچـه    امروزه این گروه از فعل. اند از این قبیل «برگشادن

: 4921نـك احمـدی،  )ت های زبان معیار ساخت مرکب آن مرسـوم اسـ   گیرد، اما در کاربرد در متون ادبی و متکلف مورد استفاده قرار می

4443_4424)  

نیـز کـاربرد   ( بدون پیشـوند )های پیشوندی مرکب با ساخت مرکب  بسیاری از فعل: های پیشوندی مرکب با امکان حذف پیشوند فعل _9

 (:رسد و پیشوند زاید به نظر می)شود  دارد و امروزه بیشتر به صورت فعل مرکب استفاده می

  (324: 4913فردوسی، ) رکشیدلشکر اندو شد و بنیر/ برادر چو روی برادر بدید

  (921: 4936بیهقی، ) داد تن درنمیبسیار سخن رفت در معنی وزارت و 

  (413: 4921نظامی، ) او را کشت چنانکه برزد بانگ / و درشت در او دید خشمناک شه

نـك  )از این قبیل اسـت   «آتش اندرزدن»، و «سوگند بردادن»، «بند برنهادن»، «میان دربستن»، «سر درجنبانیدن»، «چشم فروبستن»

  (4429_4422: 4921احمدی،

رود، امـا در دورة   های پیشوندی مرکب در زبان متداول امروز به کـار نمـی   اگرچه بسیاری از فعل: های پیشوندی مرکب نوساختار فعل _1

، «بـازی درآوردن »، «ادا درآوردن«  ،«درآوردن سـر »هـای   است کـه فعـل   معاصر نیز بر همین سیاق تعداد محدودی از افعال ساخته شده

 . از این قبیل است. . . و «حرف در آوردن»

 گیری نتیجه _7

بندی دستور زبان فارسی درخصوص ساختمان فعل، تقسیم آن به سه گروه ساده، مرکب و پیشوندی اسـت؛ امـا انـواع     مشهورترین دسته

در زبـان فارسـی از دیربـاز    . گیرنـد  جای نمی ها یك از این گروه ند که مشخصاً در هیچدر زبان فارسی وجود داشته و دار ها دیگری از فعل

ایـن نـوع فعـل را کـه در     . اسـت  است که ساختمان آن ترکیبی از یك فعل پیشوندی و با جزئی اسمی بوده رفته ای از فعل به کار می گونه

 . اند دی مرکب نامیدههای پیشوندی دارد فعل پیشون خصوصیات دستوری قرابت زیادی با فعل

هـای   در حوزة آوایی از قواعد تکیۀ فعل. عنوان یکی از انواع فعل فارسی، استقالل و تشخص واژگانی دارند های پیشوندی مرکب به فعل    

متـر در  بـا ایـن حـال، ک   . کننـد  نقش ایفـا مـی  ( واژه)عنوان یك واحد زبانی  نشینی به کنند و در محور جانشینی و هم ترکیبی تبعیت می

 . اند توجه کرده ها شناختی کمتر به بررسی این نوع فعل دستوری و زبان های پژوهش

براساس قاعدة عمومی زبان، جـزء اسـمی همـواره    . های پیشوندی مرکب متشکل از دو جزء اسمی و فعل پیشوندی است ساختار فعل    

دهـد گـاه    از متـون نظـم و نثـر در دسـت اسـت کـه نشـان مـی         آید؛ امـا در گذشـته شـواهدی    پیش از پیشوند و بدون فاصله از آن می

 . است هنجارشکنی نحوی در زنجیرة کالم، منجر به جابجایی عناصر سازندة این نوع فعل شده و یا میان این اجزا فاصله انداخته

اند، امروزه توسط اهـل زبـان    تهرف های پیشوندی مرکب که در گذشته به کار می بررسی متون ادبی بیانگر آن است که بسیاری از فعل    

همچنین تعـدادی  . است ها در فارسی امروز متروک گشته زیرا جزء اسمی یا فعل پیشوندی موجود در ترکیب این فعل. شوند استفاده نمی

ی مرکـب از  هـای پیشـوند   با این وجود شماری از فعـل . شوند صورت فعل مرکب استفاده می ها امروزه بدون پیشوند فعلی و به از این فعل

های جدیدی بـا همـین سـاخت     گیرند و حتی در زبان فارسی معاصر، فعل اند و همچنان مورد استفاده قرار می گذشته تا امروز باقی مانده

، با این حـال،  است تدریج کاهش یافته های پیشوندی مرکب در طول تاریخ ادبیات فارسی به نتیجه آنکه هرچند شمار فعل. اند بوجود آمده

 . ان به بقای خود ادامه داده و در مقیاس محدودی زایایی داردهمچن

 منابع

 . قطره: ، دستور تاریخی فعل، تهران(4921)احمدی گیوی، حسن 
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 . قطره: ، دستور زبان فارسی امروز، تهران(4921)ارژنگ، غالمرضا 

 . فاطمی: ، دستور زبان فارسی، تهران(4923)انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن 

 . وزارت فرهنگ: ، تاریخ بلعمی، به تصحیح محمدتقی بهار، تهران(4914)، ابو علی محمد بن محمد بن عبداهلل بلعمی

 . دانشگاه فردوسی مشهد: ، تاریخ بیهقی، به تصحیح علی اکبر فیاض، مشهد(4936)بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین 

 . ة خاورپدید: ، به تصحیح محمدتقی بهار، تهران(4966)تاریخ سیستان 

 . تهران؛ زوار الدین سجادی، ، به کوشش ضیاءدیوان خاقانی شیروانی، (4922) خاقانی، بدیل بن علی

 . ، دستور زبان فارسی، تبریز(4999)پور، عبدالرسول  خیام

 . نگاه: ، تهران(بر اساس نسخۀ نفیسی)سمرقندی  ، دیوان رودکی(4919)رودکی سمرقندی 

 . سما: ، کلیات سعدی، به تصحیح محمدعلی فروغی،تهران(4923)سعدی، مصلح بن عبداهلل 

 . توس: ، ترجمۀ تفسیر طبری، به تصحیح حبیب یغمایی، تهران(4936)طبری، محمد بن جریر 

 . مرکزنشر : ، دستور زبان فارسی، تهران(4931)زاده، امید  طبیب

 . سنائی: ، دیوان عنصری بلخی، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران(4912)عنصری بلخی، حسن بن احمد 

 . وزارت اطالعات و جهانگردی: ، دیوان حکیم فرخی سیستانی، تهران(4933)فرخی سیستانی، علی بن جولوغ 

 . پیمان: ن، شاهنامۀ فردوسی، بر اساس نسخۀ مسکو، تهرا(4913)فردوسی، ابوالقاسم 

 . امیرکبیر: ، جمله و تحول آن در فارسی، تهران(4913)فرشیدورد، خسرو 

 زوار : دستور مفصل زبان فارسی، تهران  ،(4922)ــــــــــــــ 

 . مرکز: شناسی، ترجمۀ سیدمحمد سمائی، تهران ، دستور زبان فارسی از دیدگاه رده(4921)ماهوتیان، شهرزاد 

 . دانشگاه فردوسی مشهد: ، دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشتاری، مشهد(4966)مشکوه الدینی، مهدی 

 . نشر نو: ، تاریخ زبان فارسی، تهران(4963)ناتل خانلری، پرویز 

 . توس: ، دستور زبان فارسی، تهران(4911)ــــــــــــــ 

 . دانشگاه تهران: ن، دیوان ناصرخسرو، به تصحیح مجتبی مینوی، تهرا(4939)ناصرخسرو قبادیانی 

 . امیرکبیر: ، ترجمۀ کلیله و دمنه، به تصحیح مجتبی مینوی، تهران(4929)نصرااهلل منشی، نصرااهلل بن محمد 

 . امیرکبیر: خسرو و شیرین، به تصحیح بهروز ثروتیان، تهران( 4926)نظامی، الیاس بن یوسف 

 . دانشگاه تهران: زنجانی، تهران، هفت پیکر، به تصحیح برات (4921)نظامی، الیاس بن یوسف 

 . سمت: ، دستور زبان فارسی، تهران(4913)رضا  وحیدیان کامیار، تقی و عمرانی، غالم
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 نشین ابهر های اثرگذار آن در منطقۀ ترک بررسی دوزبانگی و مؤلفه
 خاله محرم رضایتی کیشه

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن گروه دانشیار

 یسولماز معین   

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن کارشناسی ارشددانشجوی 

 چکیده

پردازد و قصد دارد رابطۀ جنسیت، سن، طبقۀ اجتماعی و میزانِ زبانگی در منطقۀ ترک نشین ابهر می این مقاله به بررسی مبحث دو

نمونۀ مورد مطالعۀ این . است  کل میدانی انجام شدهاین پژوهش به ش. دهدمورد ارزیابی قرار  تحصیالت را با دو زبانگی در این منطقه

-این مطالعه، به. اندهای سنی مختلف در سطح شهر انتخاب شدهاست که به صورت تصادفی از میان اقشار و گروهنفر بوده  31پژوهش 

های فرضیه. استانجام شده اشد،ب مندی و میزان استفاده از زبان ترکی میدر مورد عالقه سؤال، 23نامه که دارای  وسیلۀ یك پرسش

طبقۀ  داری بین  سن، جنسیت،داد که رابطۀ معناگرفتند و نتایج نشان های آماری مورد آزمایش قرار  پژوهش با استفاده از روش

 . مندی و تعصّب به آن وجود دارداجتماعی و میزانِ تحصیالت با میزان استفاده از زبان ترکی و عالقه

 . زبانگی، زبان فارسی، منطقۀ ابهران ترکی، دو زب: هاواژهکلید

 مقدمه _4

امـروزه بـا پیشـرفت تکنولـوژی و     . دو یا چندزبانگی از مسائل مهمی است که امروزه تمامی کشورهای جهان بـه نحـوی بـا آن درگیرنـد    

بـه   های مختلـف، پـذیرش ایـن پدیـده،     لیتها و م  های مختلف میان قومیت ها از یکدیگر و نفوذ زبان  ارتباطات و تأثیرپذیری ملل و کشور

توان یافت که در آن، به دو یا چنـد زبـان یـا گونـۀ زبـانی تکلـم        که کمتر کشور یا ملیتی را می است، چنان شکل یك قاعدة شایع درآمده

 . ها و شهرهای ایران است  پدیدة شایع اکثر استان، این موضوع. نشود

زبان مادری اولین زبان آموخته شـده  . بیندد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش میدوزبانگی عبارت از حالتی است که فر    

یابد و عناصرفرهنگی و اجتماعی محیط خـود را بـا آن دریافتـه، لمـس     کند، با آن رشد میزبانی که فرد به آن تکلّم می. توسط فرد است

رسـد کـه بایـد تحـت آمـوزش       ا و از جمله کشورِ ما، زمانی که کودک به سـنّی مـی  امّا در بسیاری از کشوره. یابدکرده و با آن هویت می

اسـت و از لحـاظ    رسمی قرار بگیرد، با زبانی غیر از زبان مادری خود و با زبانی که در سراسر کشور به عنوان زبان رسـمی شـناخته شـده   

. شـود است که پدیدة دوزبانگی مطرح مـی  د و از این مرحله بینواژگانی و دستوری متفاوت از زبان مادری اوست، آموزش می_نظام آوایی

شود که از زمان آغاز آموزش رسمی با زبان دیگری که در کشور عمومیت یافته و در حکـم زبـان   بنابراین فرد دوزبانه به فردی اطالق می

  (21:4921فنایی، ) .بیندباشد، آشنا شده و آموزش میدوم می

از دیـدگاه بلـوم فیلـد،    . های گونـاگونی وجـود دارد  دربارة این کاربرد دیدگاه. نامیموسیلۀ یك فرد را دوزبانگی میکاربرد دو زبان را به     

دوزبانه شخصی است که به دو زبان به طور کامل و مساوی مسلّط باشد، یعنی هر دو زبان را بفهمد و بتواند به آن تکلم کند و بتوانـد بـه   

مه کی بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر       . دانددیبولد دوزبانگی را داشتن حداقل معلومات در دو زبان می. نویسدآن زبان مطلبی را بخواند و ب

فیشمن داشتن مهارت در ایجاد ارتبـاط از طریـق بـیش از یـك     . شودکسی بتواند دو زبان را به طور متناوب تکلّم کند دوزبانه نامیده می

های چهارگانۀ گوش دادن، سخن گفتن، خوانـدن و   پژوهان تنها به تسلط در یکی از مهارت زباننامد و برخی دیگر از زبان را دوزبانگی می

: 4963سـاغروانیان،  )داننـد  های خـارجی مـی   کنند و دوزبانگی را یادگیری زباننوشتن در دو زبان و بسیاری دیگر به عدد دو بسنده نمی

عنـوان   دانند بلکه به آن بـه  ای مطلق نمیاند، دوزبانگی را پدیدهتحقیق کردهدانشمندانی که در دو سه دهۀ اخیر در این زمینه  (24_21

روانشناس آمریکایی، ییپیتر هورن بی، معتقد است که دوزبانگی یك ویژگی مطلق نیسـت کـه یـك فـرد آن را     . نگرندای نسبی می پدیده

به درجـات گونـاگون در افـراد مختلـف وجـود داشـته باشـد        کامل داشته باشد یا کامالً از آن محروم باشد، بلکه این ویژگی ممکن است 

شناسان مدعی هستند که مکانیزمی در بخشی از افراد دوزبانه موجود است که وظیفۀ تعـویض کـد    برخی از زیست (23:4921مدرسی، )

است کـه  های گذشته نشان داده ررسیب. زبانه تفاوت دارد بطور کلی سازمان مغزی افراد دوزبانه با سازمان مغزی افراد یك. را به عهده دارد

تـر  ها مربوط است و مطـابق تحقیقـات جدیـد     زبانه اما این امر، بیشتر به یك. شودرفتار زبانی انسان به وسیلۀ نیمکرة چپِ مغز هدایت می
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اند، یادگیری زبان دوّم تـأثیراتی  به نظر دانشمندانی که درمورد افراد دوزبانه تحقیق کرده. تری داردها مسأله شکل پیچیده  زبانه درمورد دو

بنابراین نظریه، با آنکه یادگیری زبان اول بیشتر در ارتباط با نیمکرة چـپ مغـز   . بر ارتباط دو نیمکرة مغز و نقش آنها در رفتار زبانی دارد

کریسـتال   (93: همـان )گیرد ه میتری بر عهد است، امّا احتماالً در یادگیریِ زبان دوم و هدایت آن نیمکرة راست مغز نقش قابل مالحظه

او . معتقد است تغییر زبان یك اصطالح متداول برای حرکت تدریجی یا ناگهانی گویشـوران از کـاربرد یـك زبـان بـه زبـان دیگـر اسـت        

. معـی باشـد  تواند یك فرایند فردی یا جبنابراین فرایند تغییر زبان می. تواند توسط یك فرد یا گروه صورت پذیرد گوید این حرکت می می

  (1: 2111کریستال، )شود در فرایند تغییر زبان جمعی، طبیعتا مرگ زبان با مرگ آخرین گویشور آن زبان محقق می

طرز نگاه مردم به پدیدة دوزبانگی مسألۀ مهمی است که در این طرز نگاه عالوه بر اینکه پدیدة دوزبانگی در بسیاری از جوامع غیرقابـل     

چنـدین مـورد مزیّـت    . فواید دوزبانگی نیز بسیار مهم است تا مردم بتوانند مزایای دوزبانگی را بهتر تجربـه کننـد   اجتناب است، شناخت

  (9: 2114بیکر، )گیرد مشترک و متقابل برای افراد دوزبانه وجود دارد که مزایای ارتباطی، فرهنگی، اقتصادی و شناختی را در بر می

گـونگی اسـت کـه اهمیـت      است، معرِّفی مفهوم دوزبان شناسی وارد کرده شناختی زبان در علم زبان عهاز جمله تحوالتی که شاخۀ جام»   

بـه نـوع خاصـی از اسـتاندارد     »، زبانشناس برجسته، آن را به کار بـرد،  (4312)گونگی که نخستین بار فرگوسن  واژة دوزبان. خاصی دارد

که هر کـدام دارای نقشـی کـامالً    طوریهم در یك جامعه وجود داشته باشند، بهشود که در آن دو گونۀ مختلف زبانی با شدن اطالق می

همانطور که ممکن است در یك منطقه معیّن چندین زبان مختلف برای تکلّم بـه کـار رود، معمـوالً هـر زبـانی نیـز دارای        «معین باشند

-کـاربرده مـی  ای از افراد جامعه یا در موقعی خـاص بـه   ههای مختلفی است که هرکدام توسط عدّ ها، و به طور کلی گونهها و گویشلهجه

های زبانی بـه   ، یکی از گونه معموالً در اثر این گونه قوانین. کندهای زبان را انتخاب می هنگام تکلّم یا نوشتن، هر فردی یکی از گونه. شود

گـونگی  زبانابر تعریف فرگوسن در چنین شرایطی حالت دوبن. گیردشود و در تدوین دستور زبان الگو قرار می عنوان استاندارد انتخاب می

اگر استانداردی که دارای پرسـتیژ بـاال باشـد،    . آورد، دو گونۀ استاندارد برای دو دسته موقعیت به وجود می یعنی جامعه: آیدبه وجود می

 :باشدرد عموماً دارای چند شرط زیر میدهیم، آنگاه آن گونۀ استانداقرار «ب»تر را  در نظر بگیریم و استاندارد پایین «آ»

 . گیرندرا فرا می .«ب»است و معموالً افراد جامعه اول گونۀ  گونۀ استاندارد دارای قواعد دستوری تدوین یافته: الف

 . گیردای از ادبیات مورد استفاده قرار میگونۀ استاندارد در بخش عمده: ب

-گیرند و این گونه در محاورات غیررسمی و دوستانه مورد اسـتفاده قـرار نمـی   ربیت رسمی فرا میافراد گونۀ استاندارد را در تعلیم وت: ج 

  (16_13: 4922نرسینانس، ) .«گیرد

براین اساس، هنگـامی کـه از یـك نظـام زبـانی بـدون       . رودگونه، اصطالحی خنثی است که به طور کلّی درمورد هر نوع زبانی به کار می

اصطالح گونه در ترکیباتی ماننـد  . توان از اصطالح عامِ گونه، استفاده کرد شود میگویش بودن آن سخن گفته می تأکید بر زبان، لهجه یا

  (492:4921مدرسی، )است  بیشتر به همین مفهوم عام به کار رفته «گونۀ معیار»و «گونۀ نوشتاری»، «گونۀ گفتاری»، «گونۀ رسمی»

ابهـر  )ود رمنطقۀ ابهر و مناطق اطراف ابهر. شور ایران بسیار نفوذ کرده و گویشوران بسیاری داردهایی است که در ک زبان ترکی از زبان    

ایـن منطقـه بـه علـت      ،حکومت ایلخانان و انتخـاب سـلطانیه بـه عنـوان پایتخـت      آمدنِ روی کار با. درازی داردپیشینۀ تاریخی  ،(چای

بـه معنـی    «اوهـر »ایـن شـهر از واژة پهلـوی     ۀوجه تسمی. هی به دست آوردجّاهمیت ارتباطی قابل تو ،ای های جادهاز شبکهی برخوردار

. درکنـارة راسـت ابهـررود جـای دارد    کـه  است   ای باستانی به نام تپۀ قلعه تپه ،این شهراولیۀ جایگاه . است گرفته شده «محل بستن آب»

م به بعد، پس از مهاجرت و استقرار اقوام مختلـف تـرک در   قبل از هجوم اقوام مغول زبان بومی اهالی منطقه فارسی بود، ولی از قرن هفت

( آذری)وی ترکی آذری است، جانشین فارسـی پهـ   ای از ترکی جغتایی، اندک زبان ترکی که آمیزه منطقه، و آمیزش با اقوام محلی، اندک

  (3:4911آقامحمدی، . نك)گردید 

است، ولی آنچه مسلم اسـت، قبـل از هجـوم     همچون نژاد آنها یکدست نبودهزبان اهالی این منطقه »: است در کتاب تاریخ زنجان آمده    

الدین همـایی   استاد جالل .«زبانشان پهلوی راستست»: استدر صوراالقالیم نوشته .«است اقوام مغول زبان بومی اهالی منطقه فارسی بوده

اند، در خطاهای عروضی معذورتر از بنـدار باشـند   ان گفتهاهل همدان و زنجان در فهلویات سخن فراو»: نویسدچنین می در تاریخ ادبیات

، زبان فارسـی   زبان آمدها، و نزدیکی منطقه به شهرهای فارسی و اخیراً در اثر کثرت رفت .«تر از پهلوی است که به زبان و لغت دری نزدیك

زبـان   منطقۀ ابهر که امروزه به عنوان یك منطقۀ ترکبنابراین زبان بومی  (412:4911،  ثبوتی. نك)است  ها متداول گردیدهنیز در خانواده

هـایی کـه در زبـان ترکـی ایـن منطقـه و اسـتان         که لغات، اصطالحات و فعل چنان. است شود، از لحاظ تاریخی، ترکی نبودهمحسوب می
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قدر بـه سـمت   در حالی که هر. است و بیشتر لغات در یك جمله ترکی، فارسی است شود، بسیار با زبان فارسی آمیختهزنجان استفاده می

رویم، درصد استفاده از لغات اصیل ترکی بیشتر، و آمیختگی آن بـا زبـان فارسـی    شمال غربی کشور و شهرهای تبریز و اردبیل پیش می

یخی و یکی ازدالیـل آن شـاید پیشـینۀ تـار    . نشین ایران است تر از مناطق دیگر ترک، بسیار ضعیف زبان ترکی منطقۀ ابهر. شود کمتر می

 . زبان از جمله تهران و قزوین باشد همچنین نزدیکی ابهر به مناطقِ فارسی

زبان هیچ اطالعات و یـا اثـری مکتـوبی    شود و در حوزة نوشتار و دستورتسلط اهالی این شهر، به زبان ترکی، تنها محدود به گفتار می    

 . به ترکی وجود ندارد

و سـایر منـاطق    آذربایجـان در منطقـه   زبـان گفتـاری اهـالی   ( Azərbaycan Türkcəsi  /Azərbaycan dili)ترکی آذربایجـانی      

و  ترکیـه ترکی آذربایجانی بـه عنـوان زبـان گفتـاری، در نـواحی شـرقی       . است جمهوری آذربایجانو زبان رسمی  ایران نشین آذربایجانی

ه در لغات، سیستم آوایی و نحو قرار گرفتـه و در  ویژ رایج است و بطور قابل توجهی تحت تأثیر زبان عربی به داغستانو  گرجستانجنوب 

و  هـای ترکـی   زبـان ترکی آذربایجانی زیرشاخۀ  (4324کامری، )است  ایران عالوه بر زبان عربی، به شدت از زبان فارسی نیز تأثیر پذیرفته

ترکـی  : نـد از ا های مختلف زبان ترکی موجود در ایران عبـارت  سایر زیرشاخه. نشین ایران از جمله آذربایجان است زبان اکثر مناطق ترک

 . رکی شاهسونی، ترکی خراسانی و تترکی خلجی، ترکمنی، ترکی قشقائی

و  هـای عـراق   تـرکمن های گفتـاری،   و لهجه ترکی استانبولیشامل ) ها ترکو  ها ترکمنبه صورت دوطرفه، توسط  ترکی آذربایجانیزبان 

شمار سخنگویان به زبان ترکـی آذربایجـانی، اتفـاق نظـر وجـود نـدارد و برآوردهـا         ددرمور (31: 4369دنیس، )قابل فهم است ( قشقایی

 43آذربایجـانی در ایـران را   منابع پژوهشی جمعیت گویشـوران زبـان ترکـی    . شده براساس تخمین است تمامی ارقام ارائه. متفاوت است

 . کنند میلیون نفر ذکر می

اسـت   بـوده ( ٪43)ها در ایران  میلیون نفر با احتساب قشقایی 1میلیون در کل، و  42، 4326تخمین دانشنامۀ زبان کمبریج  برای سال  

نفـر   1161111به این زبان را در ایران ، تعداد سخنگویان 4326شناسی نیز در تخمین سال  المللی زبان دانشنامۀ بین (2141کریستال، )

زبانـان آذربایجـانی    جمعیـت تـرک   اتنولوگسایت . کند که به تخمین دانشنامۀ زبان کمبریج بسیار نزدیك است برآورد می( درصد 46٪)

 . است نفر اعالم کرده 44211111ایران را 

و ( O,U,A,I)در زبـان ترکـی آذربایجـانی صـداهای خشـن      . آوائـی صـوتی حـروف اسـت    أثر از همترکی آذربایجانی مت دستور زبان    

ماننـد  . آینـد  مـی   توانند در ریشه یك واژه با هم مخلـوط شـوند و بـا همـان ترتیـب فـوق در کلمـۀ        نمی( Ö,Ü,E,Ə,İ)صداهای نازک 

Gözəllik  وAyrılıq .عربی حسـین    مانند کلمۀ. گیرند قانون قرار میهای بیگانه نیز تا حد امکان تحت تأثیر این  واژه(Hoseyn )  کـه

زبـان آذربایجـانی    گروهی از گویشـوران تـرک  . شود گفته می( Əbbas)که در ترکی ( Abbas)عربی عباس  و کلمۀ Hüseynدر ترکی 

  (43و42:4911؛ هادی، 41:4932فرزانه، )کنند  های دیگر، ناخودآگاه از این قانون طبیعی زبان خود پیروی می هنگام صحبت به زبان

در ایـن زبـان ریشـۀ    . آید بشمار می های التصاقیزبانهای زبان ترکی از نظر ساختاری جزو  زبان ترکی آذربایجانی همانند سایر شاخه»    

افعـال متعـدی در    (3:4932فرزانـه،  )توان با اضافه کردن پسوندهای متعدد، تغییر زمانی، جمعی و صفتی داد  یك فعل یا یك اسم را می

شـبیه  =  «اوخشـاتماق » ←بودن شبیه =  «اوخشاماق»: بطور مثال. شود ترکی آذربایجانی با اضافه کردن پسوند به افعال الزم ساخته می

متعـدی  )نویسـاندن  =  «یازدیرمـاق » ←(متعـدی )نوشـتن  =  «یازماق»: افعال متعدی درجۀ دو و درجۀ سه نیز قابل ساخت است. کردن

ترکیـب پسـوندها و حـاالت افعـال در ترکـی       (متعـدی درجـۀ سـه   )وسیله نوشتن کسی را فراهم کـردن  =  «یازدیرتماق» ←(درجۀ دو

اونـالری  »: مثـال . های تصریفی با یك یا چند جمله مقـدور اسـت   ها در برخی زبانشود که بیان آن ه خلق کلماتی منجر میآذربایجانی ب

ــدیرمه ــی سئویش ــك ل ــیم    آن( = onlari sevişdirməliyik) .«یی ــان کن ــد تشویقش ــدیگر بای ــتن هم ــت داش ــرای دوس ــا را ب ــا . ه ی

  (3:4911هادی، ) .«شود از نوعی بود که باعث درد می(= Sancılandıranlardanımış) «سانجیالندیرانالردانیمیش»

 : در این پژوهش در نظر داریم به سؤاالت زیر پاسخ دهیم    

 ای وجود دارد؟ ، طبقۀ اجتماعی و جنس با دوزبانگی در منطقۀ ابهر چه رابطه بین میزان تحصیالت، سن( 4

 ؟چگونه است  تأثیر متقابل دو زبان ترکی و فارسی در این منطقه( 2

 آیندة دوزبانگی در این منطقه به نفع چه زبانی است؟( 9

 از عوامل مؤثر در دوزبانگی، تأثیرِ کدام عامل بیشتر است؟( 1
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%82%DB%8C
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 پیشینة تحقیق _1

تحقیقـات،  های زبانیِ مختلفی وجود دارد، بنابراین، در زمینۀ دوزبـانگی  ها و گونهها و لهجهاز آنجا که ایران کشوری است که در آن زبان

هایی پژوهشی است که تقریباً برای تمـامی   بیشتر این تحقیقات طرح. استهای پژوهشی فراوانی نوشته شده ها و طرحنامه مقاالت و پایان

نشین، یك رسـالۀ دکتـری    امّا در زمینۀ دوزبانگی در مناطق ترک. است انجام شده 4919تا  4914های دوزبانه و در فاصلۀ سالهای استان

یـك طـرح    4914در سـال  . اسـت در دانشگاه تهـران دفـاع شـده    4964در سال  «های اجتماعی دوزبانگی در آذربایجان جنبه»عنوان با 

یـك طـرح   . اسـت برای آموزش و پرورش این اسـتان انجـام شـده    «درس دوزبانگی در استان زنجان»پژوهشی در استان زنجان با عنوانِ 

ـ   ل و مشکالت دانـش ئمسا»با عنوان  4912پژوهشی دیگر در سال  یجـان غربـی در   آذربا ۀکـالس اول ابتـدایی در منطقـ    ۀآمـوزان دوزبان

امّا تا آنجا که نویسندگان اطلّاع دارنـد هـیچ پژوهشـی در زمینـۀ     . استدانشگاه تربیت معلّم تهران منتشر شده در «یادگیری زبان فارسی

 . است بررسی دوزبانگی تحت عنوان پژوهش حاضر در منطقۀ ابهر انجام نشده

 تأثیرات متقابل ترکی و فارسی در منطقة ابهر _9

توان از تأثیرات ایـن زبـان بـر زبـان فارسـی ایـن منطقـه        بازد، ولی نمی ستفاده از زبان ترکی در ابهر، روز به روز بیشتر رنگ میهرچند ا

دستگاه دستوری نظامی است کـه  . شودهای فرد دوزبانه، به زبان دوم، به سطح دستوری زبان مربوط می ترکیب سازی». پوشی کرد چشم

شود و آن عبارت است ازشبکۀ روابطی برای دستگاه زبان از اصطالح ساختمان زبان نیز استفاده می. وجود دارد دارِ زبان بین عناصر معنی

از دیدگاه دستور زبانِ ساختاری، ساختمان زبـان، مجموعـه عناصـر سـازندة گفتـار و نیـز روابـط        . که بین اجزای سازندة زبان وجود دارد

شناسـان،  ایـن پدیـده ازدیـدگاه زبـان    . ای دیگر کردای را جانشین تکواژ یا واژه ان تکواژ یا واژهتوبه دیگر سخن، می. موجود میان آنهاست

هـا در دوزبـانگی ایـن    سـازی  ای از ایـن ترکیـب  نمونه (11:4922نجفی،) .«کوشش زبان برای جبر و محدودیت یك بعدی بودن آن است

شود، ترکیباتی است که از روی ساختار زبـان ترکـی سـاخته    مینطقه دیده هایی که در زبان فارسی این ماز ویژگی. شودمنطقه دیده می

،  ، تنـك بلـوز   سـفید شـلوار  : مانند. شود که ساختارِ ترکی داردگاه در میان کلمات یك جملۀ فارسی، ترکیباتی وصفی دیده می. شوندمی

ای کـه  ، هنگام استفاده از زبان فارسی، کلمه و یا واژه شهر ، این است که متکلمان این های زبان این منطقه از دیگر ویژگی. عجیب داستان

مثالً جملـۀ  : کنددار میکنند، که گاه جمله را خندهاللفظی ترجمه می ، از زبان ترکی وارد زبان فارسی کرده و یا تحت معادل فارسی ندارد

بـه  . ؛ ولی این جمله در فارسـی معنـا و معـادل نـدارد    «!دباران افتا»: گوینداللفظی ترجمه کرده و میرا به فارسی تحت «یاقوش دوشده»

اسـتفاده   «تـر »های تفضیلی ترکی از در واژه. شوندهایی که معادل فارسی ندارند، در کالم استفاده می دلیل غنای زبان ترکی، گاهی فعل

 :مانند. کنند ف میرا حذ «تر»کردن نیز، تحت تأثیرِ زبان ترکی، زبانه، هنگام فارسی صحبتشود، مردم دو نمی

  .«مریم زهرادان بهك ده»: معادل جملۀ ترکی! مریم از زهرا بزرگ است    

لفظ، ورود لغـات نامـأنوس و اسـتفادة از     به ترجمۀ لفظ. شوداین تأثیر حتی در کودکانی که چندان به ترکی تسلّط ندارند نیز دیده می    

البته ناگفته نماند که تـأثیرات بـین دو زبـان،    . است تأثیرات ترکی بر فارسی این منطقه ، از دیگر «از»به جای  «به»و  «به»به جای  «از»

است، خـودش هـم چنـدان از تـأثیر زبـان       هرچند، زبان ترکی، تأثیر فراوانی بر نحوة تکلّم فارسی در این منطقه داشته. استمتقابل بوده

 . استفارسی در امان نبوده

زبانان هنگـام تکلّـم بـه     های فارسی در میان جمالت مورد استفادة ترک ن فارسی بر زبان ترکی، کثرتِ واژهگیر زبااز تأثیرات بسیار چشم

 . شودجا میبهها، گاهی در اثراتِ متقابل این دو زبان جاهمچنین ساختارِ زبان و ساختار جمله. این زبان است

. نفـر زن بودنـد   29نفـر آنهـا مـرد و     21تصـادفی انتخـاب شـدند  کـه      صـورت نفر از ساکنان شهر ابهر، به 31در این پژوهش حدود     

 :های این پژوهش به شرح جدول و نمودار زیر است وضعیت نمونه. های سنی مختلف پخش شد نامه بین گروه پرسش

 درصد فراوانی فراوانی گروه سنی

6_42 1 41% 

42_42 2 46% 

42_91 42 21% 

91_31 44 22% 

http://anjoman.irandoc.ac.ir:8080/articles/36992
http://anjoman.irandoc.ac.ir:8080/articles/443771
http://anjoman.irandoc.ac.ir:8080/articles/444564
http://anjoman.irandoc.ac.ir:8080/articles/444564
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بعـدازآن،  . دهـد زیرا این گروه جمعیت غالب شهر ابهر را تشـکیل مـی  . سال داشتند 91تا  42بیشترین گروه سنی مورد مطالعه، بین     

در . اسـت  ن ترکی مربوط به این گروه بودهو باالتر بود که بیشترین گویشوران زبا  31تا  91بیشترین درصد فراوانی، مربوط به گروه سنی 

 . دهیمهای سن و جنس، این دو متغیّر را با هم مورد بررسی قرار می این قسمت به دلیل همبستگی باالیِ متغیر

 بررسی متغیّرِ سن و جنس _4_9

نامـه مـورد آزمـایش قـرار      وسـیلۀ پرسـش   سال و پیـر بودنـد، بـه    ، میان ، جوان ، نوجوان ، کودک ، پنج گروه سنی که به ترتیب در این پژوهش

، بخـش   ، و تعصّب به زبان ترکـی  مندی، ترجیح اول مربوط به میزان عالقه بخش. در سه بخش بود  سؤال 23نامه، حاوی  این پرسش. گرفتند

در . شـد نطقـه مربـوط مـی   های مختلف و بخش سوم به آیندة زبان ترکی در ایـن م  دوم به میزان استفاده از زبان ترکی در محافل و موقعیت

سال، از زبان ترکی در این منطقـه بسـیار کـم اسـت و      42_6دهد که میزان استفادة کودکان  بررسی متغیّر سن، نتایج این تحقیق نشان می

کـی بسـیار کـم و    تکلّم به زبـان تر . گیرند، زبان ملّی یعنی زبان فارسی را زودتراز زبان مادری خود فرا می کودکان برعکس بزرگساالن و پیرها

رود و این درصد نیـز مربـوط بـه    درصد فراتر نمی 31میزان آشنایی این دسته با زبان ترکی از . شودندرت در میان این گروه سنی دیده می به

ـ  ، ترکی را فـرا مـی   معدود کودکانی که از همان آغاز و قبل از زبان فارسی. شودندرت در تکلّم دیده می فهم زبان است و به د، متعلـق بـه   گیرن

کنـد کـه قبـل    ها را بیشتر ترغیب می  از طرفی، نوع آموزش که در مدارس به زبان فارسی است، خانواده. طبقۀ اجتماعی پایین جامعه هستند

ر انـد، سـاختا  از جمله دالیلی که کودکان از زبـان مـادری خـود فاصـله گرفتـه     . از آموزش زبان مادری، زبان ملّی را به کودکان آموزش دهند

درحقیقت روند دوزبانـه شـدن   . وجودآمدن لهجۀ خاص ترکی در زبان و همچنین ساختار آموزشیِ حاکم است ، به سنگین و دشوار زبان ترکی

کننـد و بـا آن رشـد    با نهایت تعجّب باید گفت زبانی که والـدین بیشـتر بـا آن تکلّـم مـی     . شوددر این گروه سنی به صورت کامل انجام نمی

 . ها به آموزش زبان ملّی معطوف استدرواقع توجّه بیشتر خانواده. شودآموزش به کودک نادیده گرفته می اند، در یافته

با این حال، انس چنـدانی بـا زبـان ترکـی در     . سال با زبان ترکی بیشتر و گویشوران آن نیز بیشتر است 42تا 42میزان آشنایی گروه     

که دقیقـاً  درحالی. است، زبان مادری نیست؛ بلکه زبان ملّی است ، زبانی که زودتر فراگرفته شدهدر این گروه نیز. شوداین دسته دیده نمی

که کودکان ساکن در شهرهای مذکور، تا قبل از ورود بـه   طوری به. شود زبانِ تبریز و اردبیل دیده می های ترکعکس این اتفاق در خانواده

اند، بـه طبقـات   کنندگان که زبان مادری را زودتر از زبان رسمی فرا گرفته وه نیز معدود تکلّمدر این گر. گیرندمدرسه زبان ملی را فرا نمی

کـه   طوری به. ها از لحاظ کمّی متفاوت است  البته این میزان آشنایی و تکلم به زبان ترکی در میان جنسیت. تر تعلّق دارنداجتماعی پایین

تـوان گفـت کـه رونـد دوزبانـه شـدن       در این گروه نیز مـی . تر از عالقۀ نوجوانان دختر استعالقۀ نوجوانان پسر به زبان ترکی نسبتاَ بیش

 . است تکمیل نشده

_+31 42 21% 
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 91شود، تکلّم به زبان ترکی به مراتب بیشتر اسـت و هرچـه بـه سـمت عـدد       که گروه سنی جوان محسوب می 91تا  42در گروه سنی     

انـد و   گرفتـه این گروه، معموالً زبان ترکی را زودتر از زبانِ  فارسی فرا. شودمرد بیشتر می کنندگان در هر دو جنس زن و رویم، تکلُّمپیش می

ها در این گـروه سـنی، بسـیار      این تفاوت، بین جنسیت. شوداز این میان، در میان جنس مذکّر تعصّب و عالقۀ بیشتری به این زبان دیده می

، کامالً با زبـان  مثالً اگر پسر جوانی در محیط خانه. در دو جنس مذکر و مؤنث متفاوت استکه روند یادگیری زبان نیز  طوری به. فاحش است

، محیط، شرایط مساعدتری را برای تکلّم و آشنایی بیشتر با ایـن زبـان   (افتدهای مرفّه اتفاق می این مسأله در خانواده)ترکی آشنا نشده باشد، 

رغمِ میلشان، مجبور به تکلّـم بـه ایـن    در جریان  محیط و تحت تأثیر دوستان خود و گاهی علی پسرانِ این گروه سنّی معموالً. کندفراهم می

بر این گروه سنی، در میان جنس مذکّر، درصد استفاده از زبان ترکی را در ایـن گـروه بیشـتر     اجبارهای عرفی و اجتماعی حاکم. زبان هستند

. شـود رویم، عنصر تعصّب شدید و عالقۀ مفرط به زبان ترکی بیشتر و بیشـتر مـی  تر میتر جامعه پیشهرچه به سمت طبقۀ پایین. استکرده

آید و تکلم بـه زبـان ملـی در میـان آنهـا دیـده       گاه درمیان این طبقه، استفاده از زبان دوم، یعنی زبان فارسی نوعی کسرِ شأن  به حساب می

یعنـی دختـران و زنـان از طـرف جامعـه      . شودنس مونث این گروه دیده میاین در حالی است که دقیقاً عکس این موضوع میان ج. شودنمی

بلکه قواعد و عرف حاکم بر جامعه، برای زنان استفاده از زبـان دوم، یعنـی زبـان رسـمی را  اقتضـا      . شوندمجبور به استفاده از زبان ترکی نمی

 . کندمی

دهند، درصد استفاده و همچنین عالقه به زبـان ترکـی بـه    تشکیل می سال و والدین را سال که جمعیت میان 31تا  91در گروه سنی    

ایـن گـروه   . انـد  سال، زودتر از زبان رسمی فرا گرفتـه  این گروه معموالً زبان مادری را با فاصلۀ زمانی پنج. استمیزان زیادی افزایش یافته

هـا بـا زبـان دوم یعنـی فارسـی انجـام       و فقط تحصیالت رسمی آناند ها، با زبان ترکی رشد یافتهسنی در اکثریّت قریب به اتفاق خانواده

گیرنـد از زبـان   هایی که در آن قرار مـی  تسلّط این گروه سنی بیشتر بر زبان مادری است و به جز محافل علمی در بقیۀ محیط. استشده

شود، زبـان  فرزندان دختر توسط این گروه استفاده میویژه  با این حال، زبانی که برای تکلّم با کودکان و فرزندان، به. کننداول استفاده می

 . شودهای سطح پایین، زبان ترکی برای تکلّم با فرزندان و حتی کودکان استفاده میتنها در بین خانواده. ترکی است

زبـان رسـمی بـرای ایـن      توان گفت کهگیرد، زبان مسلّط، زبان مادری است و میدر دستۀ آخر که گروه سنی پنجاه به باال را در برمی   

گیرنـد  هایی که در آن قرار مـی  این دسته در تمامی محیط. گروه تا حدّی ناشناخته یا در حد فهمیدن و یا مکالمۀ ابتدایی و ضعیف است

 . کننداز زبان ترکی استفاده می

تـر اسـت و هرچـه بـه     تر و کامـل مسلّط، زبان اول  کنیم دهد که هرچه به سمت گروه سنی باالی پنجاه حرکت می ها نشان میبررسی   

اگر تسـلّط و میـزان اسـتفاده از زبـان ترکـی      . شودتر و مطرودتر میرویم، زبانِ ترکی ضعیفسمت گروه سنّی کودک و نوجوان پیش می

میـزان آشـنایی،   . کنـد  سال را بیشترین میزان در نظر بگیریم، هر چه جلوتر برویم نمودار ما حالت نزولی پیدا می 31درگروه سنی باالی 

 :عالقه و استفاده از زبان ترکی در منطقۀ ابهر در متغیّر سن به شرح جدول زیر است
 

 

 

 

 

 
                 

و استفاده از زبان  مندی درصد عالقه گروه سنی

 ترکی

6_42 41% 

42_42 91 .31% 

42_91 14% 

91_31 12% 

31_ + 34% 
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 :ورزنددهد که زنان کمتر از مردان به استفاده از زبان ترکی اهتمام می روشنی نشان می ر زیر بهدر متغیر جنسیت، جدول و نمودا    

فراوانی  درصد

 مردان

درصد فراوانی 

 زنان

میزان استفادة 

 مردان 

استفادة  میزان

 زنان

31% 16% 66% 91% 

 

  
هـا مختصـر     در برخی موارد این تفاوت. نان و مردان متفاوت استآید که در بعضی جوامع، گفتار زشناسی چنین برمی های زباناز پژوهش    

انـد کـه   مثالً پـی بـرده  . گیرند، سرسری می شود و احتماالً آنها را نظیر حرکات مختلف صورتها نمیو جزئی است و معموالً کسی متوجّه آن

هـایی   از واکـه ( ، بـازتر  تر ، بسته تر ، پسین تر پیشین)تر  ای د حاشیهبرنهایی که زنان به کار می امریکایی، واکه _های انگلیسیدر بسیاری از لهجه

شـاید حتـی آگاهانـه بـه     . ها ممکن است کامالً فاحش باشد و جلب توجـه نمایـد  در مواردی دیگر این تفاوت. برنداست که مردان به کار می

هـای دنـدانی کامیـده در گفتـار مـردان متنـاظر بـا         یباشـد، بندشـ   مثالً گرسوانتری که یك زبان سـرخ پوسـتی مـی   . کودکان آموخته شود

دهد که متغیـر جنسـیت تـأثیر مهمـی در     این مسأله نشان می (411: 4916طباطبایی، ) .«های نرمکامی کامیده در گفتار زنان است بندشی

 . تواند داشته باشد زبانگی میدو

 بررسی متغیر طبقة اجتماعی و تاثیر آن بر دوزبانگی _1_9

بررسـی  . ها و همچنین شغل پدر خانواده سنجیده شدماعی این جامعه آماری، با سؤال از میزان درآمد و هزینۀ ماهیانۀ خانوادهطبقۀ اجت

به این . ها رابطۀ معکوس وجود دارد  مندی و میزان استفاده از زبان ترکی و طبقه اجتماعی خانوادهدهد که بین عالقهاین متغیر نشان می

کند و هرچه طبقۀ اجتمـاعی  ضعیت اجتماعی و مالی خانواده بهتر باشد، میزان استفاده از زبان ترکی کاهش پیدا میمعنی که هرچقدر و

هـایی کـه میـزان    خـانواده . کنـد گیرد، درصد استفاده از زبان ترکی نیز افزایش پیـدا مـی  تری قرار می خانواده و شغل پدر در سطح پایین

ی یك ملیون تومان است و یا از متوسـط بـه بـاال قـرار دارنـد، عالقـه و اهتمـام کمتـری بـه اسـتفاده و           ها باال  درآمد و هزینۀ ماهیانۀ آن

هـر دو  . ها دوزبانگی وجود نـدارد   توان گفت در این خانواده با این حال، نمی. دهند همچنین آموزش زبان ترکی به کودکان خود نشان می

در ایـن نـوع   . صد استفاده از زبان ترکی بین اعضای کوچکتر خانواده در نوسـان باشـد  شود، ولی ممکن است درزبان در خانواده تکلم می

ها نحوة آشنایی کودکان با زبان مادری، از طریق استماع این زبان از والدین در حال صحبت کردن بـا هـم یـا بـا اعضـای بزرگتـر         خانواده

-گیرند در تکلم و یادگیریِ کامـل آن دچـار مشـکل مـی    رار نمیگیرد، ولی چون خودشان چندان مخاطب این زبان ق خانواده صورت می

در حـالی کـه   . شـود هـا مـی    ، زبان اول کودکان این نوع خانواده ، زبان رسمی ، بنابراین، برای درک بهتر مفاهیم آموزشی در مدرسه. شوند

-ه به یك میزان مخاطب زبان ترکـی قـرار مـی   قشر پایین که حقوق و درآمد آنها  کمتر از یك ملیون تومان است، تمامی اعضای خانواد

شود و جریان دوزبانـه شـدن در ایـن طبقـه بعـد از ورود بـه       های قشر پایین، فقط زبان ترکی استفاده می درواقع در میان خانواده. گیرند

یکسـان مـورد تکلّـم قـرار      در طبقۀ متوسط دو زبان مورد بحث به صورت. شودمدرسه یا قبل از آن، در جریان ارتباط با جامعه ایجاد می

درصد 

فراوانی 

 مردان

درصد 

فراوانی 

 زنان

میزان 

عالقه و 

استفاده 

 ی مردان 

میزان 

عالقه و 

استفاده 

 ی زنان

54% 46% 66% 34% 

 
 تأثیر متغیر جنسیت بر زبان ترکی
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افتد، باعث تسلّط یکی از دو زبان، و در اکثر مواقع تسـلط  هایی که بین دو قشر مختلف خانوادگی اتفاق می در این میان، ازدواج. گیرندمی

شـود و   ه مـی زیرا به دلیل ضعف یکی از طرفین در زبان ترکی، زبـان فارسـی زبـان غالـب خـانواد     . شودزبان فارسی در خانوادة جدید می

هـا، زبـان ترکـی بـه       های متوسط و پایین، در بقیۀ خانواده ، به جز معدود خانواده با این روند. شوندها نیز به این زبان آموزش داده می  بچه

،  هـا   نامـه  براساس بررسی پاسخ پرسش. ای نه چندان دور به دست فراموشی سپرده خواهد شددلیل عدم استفاده، مطرود شده و در آینده

 :شود زبانگی در منطقه ابهر به شرح زیر مشخص میجدول و نمودار تأثیر وضعیت اقتصادی بر دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سی متغیّر میزانِ تحصیالتبرر _9_9

سـواد   در این جامعۀ آمـاری نمونـۀ بـی   . ، و باالتر سنجیده شد ، کارشناسی ، دیپلم سواد، زیر دیپلم های بی متغیر میزان تحصیالت با گزینه

 :جدول و نمودار مربوط به تأثیر میزان تحصیالت بر دوزبانگی به شرح زیر است. وجود نداشت
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 1 1 1 1 1 1 1 1 سواد بی 

 %12 %16 %91 24 %64 49 %92 2 زیر دیپلم 

 %11 %21 %61 41 %31 3 %31 3 دیپلم

 %11 %61 %13 3 %33 3 %11 1 کارشناسی

 %31 %61 %21 41 %31 3 %31 3 باالتر

 

 و استفاده از زبان ترکی مندی درصد عالقه میزان درآمد

 %32 و کمتر 311111

 %21 4111111تا  311111

 %31 2111111تا  4111111

 %23 و االتر 2111111

0% 

50% 

100% 

تأثیر طبقه اجتماعی برمیزان عالقه مندی و تکلم به 

 زبان ترکی در منطقة ابهر 

میزان عالقه مندی و تکلم به 
 زبان ترکی 
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شـود و  مندی و استفاده از زبان ترکی دیـده نمـی  شود، هیچ نوع ارتباط معناداری بین میزان تحصیالت و عالقهطور که مشاهده میهمان

زان تـوان گفـت کـه هرچـه میـ     البتـه مـی  . توان عالقه و استفاده از زبان ترکی در این منطقه را متأثر از میـزان تحصـیالت دانسـت   نمی

رود، اقتضای کاری و محیطی ممکن است بر استفادة بیشتر از زبان دوم یعنی زبـان فارسـی، تـأثیر مسـتقیم داشـته      تحصیالت باالتر می

یابـد، بنـابراین،   گیرد و با آن انس می ها پیش از تحصیالت اکتسابی، زبان را در خانواده و محیط فرا میباشد؛ ولی از آنجا که هر فرد مدّت

تواند ارتباط مستقیمی بر عالقه و استفاده از زبـان مـادری داشـته    حیط تحصیلی، تسلط او را بر زبان رسمی بیشتر کند، ولی نمیشاید م

 . باشد

 گیری نتیجه _1

منـدی و اسـتفاده   ، طبقۀ اجتماعی و جنسیت تأثیر مستقیم بر عالقه گیریم که سه عاملِ سندست آمده نتیجه میه های ببراساس یافته 

تـر و  از میان این سه عامل، تأثیر طبقۀ اجتماعی از متغیرهـای دیگـر بیشـتر اسـت و اثـر آن مسـتقیم      . از زبان ترکی در منطقۀ ابهر دارد

هرچـه بـه سـمت نسـل جدیـد      . شود، بین میزان تحصیالت و استفاده از زبان ترکی هیچ رابطۀ معناداری دیده نمی تر است؛ امّاگیرچشم

هـا ترکـی     هـا و خـانواده    در آینـده در میـان زوج  رسد کـه   شود و به نظر مییزان تسلّط و تکلّم به زبان ترکی کمتر میرویم، متر میپیش

زبان فارسی در میان نسل جدید عالوه بر اینکـه زبـان   . ها باقی نخواهد ماندای از این زبان در ذهنمطرود خواهدشد و به مرور جز خاطره

دار نبودن زبـان ترکـی در منطقـۀ ابهـر را در      شاید بتوان علّت ریشه. شکل زبان مادری نیز درخواهد آمدکم به  رسمی محسوب است، کم

زبان مانند تهران، کرج، همـدان   توان آن را نادیده گرفت، نزدیکی ابهر به شهرهای فارسییکی از عواملی که نمی. کردچند عامل مهم بیان

است و این زبان به دلیـل مهـاجرت ترکـان بـر     بوده( آذری)زبان گذشتۀ منطقۀ ابهر، پهلوی  علت دیگر شاید این باشد که. و قزوین است

است، زیرا با مقایسۀ تطبیقی ترکی این منطقه با ترکی مناطق شمال غربیِ ایران مانند تبریز و اردبیل و ارومیـه،   تحمیل شده،  این منطقه

رسـد   تر به نظر مـی است، ولی زبان ترکی مناطق مذکور خالص لغات فارسی آمیخته رسیم که ترکی منطقۀ ابهر، بسیار با به این نتیجه می

عامل تأثیرگذار دیگر، مسألۀ فرهنگی و نحوة آموزش کودکان در مـدارس  . نمایدکه گاه فهم آن برای ساکنان منطقۀ ابهر دشوار می چنان

همچنین ساختار زبان ترکـی و لهجـۀ آن   . استکامالً مطرود شدهویژه مدارس دختران، زبان ترکی  که در مدارس ابتدایی بهبطوری. است

،  کنـد  چندان برای اهالی شهرستان ابهر دلنشین نیست و متکلّمان برای اجتناب از لهجۀ خاص ترکی که در گفتار نمود شدیدی پیدا می

های قشر باال و گـاه قشـر متوسـط، اسـتفاده از      وادهویژه در خان ، به گاه برای مردم این منطقه. کننداز کاربرد زبان مادری خود اجتناب می

دهد که کفّه ترازو به سـمت زبـان فارسـی سـنگینی کـرده و در      کلیۀ عوامل نشان می. شودزبان ترکی نوعی کسرِ شأن نیز محسوب می

. ن فارسـی رنـگ خواهـد باخـت    آیندة نه چندان دور و با تغییر نسل، زبان فارسی زبان غالب این منطقه خواهد شد و دوزبانگی به نفع زبا

تـر و  گیرشود و این تأثیر در میان جنس مؤنث چشم، دوزبانگی کمتر و کمتر می رودتر و طبقه اجتماعی باالتر میهرچه گروه سنی پایین

 . تر استواضح
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 ات منظوم کودک یها در ادبهای خوراکی بررسی  و تحلیل کاربرد صفت
 (انیا و بنفشه رسولین ، شکوه قاسمف، ناصر کشاورزینی شریمیآثار مصطفی رحماندوست، عباس  ةیبر پا)

 حمید رضاییدکتر 

 نوراستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام 

 معصومه قاسمی

 رشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیکا                                               

 دهیچک

ژه یتی به ویهای تربوهین شیکی از بهتریای است، و ات هر جامعهیکی از ارکان اصلی و مهم فرهنگ و ادبیات کودک و نوجوان، یادب

ق شعر است که کودک را برای یم خاص از طریوة القا و آموزش مفاهیم یعنی شیستقر میبرای کودکان و نوجوانان، آموزش غ

عت موجب وسعت یطب در ییتنوع مواد غذا. دهدهای الزم را به او میکند و آموزشل مختلف زندگی آماده میئبا مسا ییارویرو

عنوان مصرف  فقط به ها خوراکیا مصارف ی صّه به خواشتر اوقات مردم بدون توجّیب. گوناگون شده است کاربرد آنها در مصارف

قرار داده که اطالع از  یتیخاص ییغذا ةهر ماد یم برایخداوند کر اما کنندیه بدن از آنها استفاده میاجات اولیاحتع رف یکننده و برا

تر شدن  ینیفات متنوع در عنش با معرفی غذاهای مختلف با صیجهان آفر نشناسابایشاعران به عنوان ز. ارزش است از آنها با یبرخ

د بتوان یاند و شابرده یادیزش بهرة یم ناگفتۀ اشعار خویو مفاهیر شعریتصاو یان اجزایح روابط میر شاعرانه و کشف و توضیتصاو

لب انواع آن که در قاها و بر عهده دارد؛ در پژوهش حاضر کارکرد خوراکی یگرن نقش را در جلوهیشتریگفت صفت در ساختار زبان ب

 . شده است یبررس ات منظوم کودکیبه کار رفته در ادب صفت و موصوف

 . ات کودک، صفت، خوراکی، نوشیدنی، شعریادب: هاواژهدیکل

 :مقدمه

های گوناگون، و حتی شهرها و روستاهای یك سرزمین معین، کمابیش در طول تاریخ تا چندی پیش از زمان حاضر مردم سرزمین

بنابراین . ی هر گروهی با گروه دیگر متفاوت استاز این جهت ذائقه. ند و با هم ارتباط زیادی نداشتندکردجدا از هم زندگی می

ری از غذاها را به صورت بسیا که تهیه زندگی مردم ما  طوری است، نحوه. مواد خوراکی یکسان نیست میزان اطالع مردم درباره

آورده،از این جهت، آشپزی ایرانی با سایر هنرها مانند فرش و شعر و تذهیب و غیره مقدمات فراوان در گیر و نیازمند تهیههنری وقت

مانند  آشپزی ایرانی در عین حال که هنر ظریفی است، در حقیقت راهی است برای درآوردن مواد کمیاب و گران،. قابل مقایسه است

خانواده را پر و رنگین  بار و برنج یا نان بتواند سفرهتره گوشت و مرغ و ماهی، به صورتی که مقدار کمی از آنها به همراهی سبزی و

های مختلف آشکار است؛ ولی باید دانست که حس بینایی هم در دریافت کلی از نقش حواس بویایی و چشایی در خوراکی. کند

 . کیفیت غذا دخالت دارد

مواد  ای وجود دارد؛به مقدار کم یا زیاد در هر خانه کهعالوه بر مواد اصلی غذا،مانند نان و برنج و گوشت و مرغ و ماهی و غیره 

مانند ارد و  دهند؛غذا را تشکیل می آنهایی که جزئی از بدنه. شودگوناگون دیگری داریم که به مقدار زیاد در آشپزی مصرف می

رسد به نظر می. و زعفران و فلفل شوند، مانند زردچوبهروغن، و آنهایی که به منظور دادن رنگ، طعم یا عطر خاصی به غذا زده می

ما ایرانیان مسلماً برای . بینندها هر قومی به رنگ خاصی گرایش پیدا کرده،و آن رنگ را خوشایند و اشتهاآور میدر مورد خوراکی

 (مقدمه: 4923دریابندری،.)دهیمبیشتر غذاها رنگ زرد و نارنجی را ترجیح می

 نوشیدنی ها

 ها براین اساس نوشیدنی. شود دهد، کاهش آب موجب ایجاد اختالالتی در بدن می می دن را آب تشکیلدرصد وزن ب 61جا که از آن

ها از جمله آب لوله  آب سالم بهترین نوشیدنی است که پایه تمام نوشیدنی. توانند بخشی از نیاز روزانه بدن به آب را تامین کنند می

زاید، تنظیم دما و  آب برای انجام عملکرد صحیح بدن از جمله دفع مواد مصرف روزانه. های معدنی است و آب کشی تصفیه شده

ها  میوه آب. های سالم و مغذی هستند های طبیعی و تازه از جمله نوشیدنی میوه همچنین آب. پیشگیری از یبوست الزم است

 . کنند این مواد را تامین می نیاز بدن به های گیاهی هستند که بخشی از دانه ها، مواد معدنی و رنگ سرشار از ویتامین
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 آب

کاسه، چهره ی قصاب را دید  صاف در آب/  (1 :. . .نمکی و، رسولیان)، گوش می کنی به حرف من  لجن آهای آهای، آب

خدا می /  (44: کشاورز، کالغی و کالغی بود)آن چشمه  صافکه آمد تا وضو گیرد در آب /   (41: رحماندوست، من کجا زور کجا)

همان، )، جایی قشنگ و خوب بود کمشآن برکه با آب /  (41: همان، الالیی های نی نی کوچولو) آیینهو  صافها رو با آب  سازه دل

ش، چند تا ماهی بود  خنک توی آب/   (44: همان، چاقاله نگو یه دسته گل)  خنكهی می خوره آب /  (2: پرواز سخت الک پشت

 صافآن چاه، آبی /  (2: همان، خرگوش و جنگ شیرها)هم توی رود  روان روی زمین، آبسبزه علف، /  (1: همان، آسمان دریا شد)

 یخگاه گاهی، او سر ظهر، آب /  (43: همان)  پاکتا شیر خم شد عکس او افتاد روی آب /  (42: همان)مانند یك آیینه داشت  صاف

 (6: نی نی کوچولو گل پسره، کشاورز)حبّه قند کمی نبات  حل می کنه، یه گرمتو آب /  (41: همان، باغ رنگارنگ). می خواهد از من

رسولیان، عید اومد )شد از آب  پر  تنگ بلور زیبا، وقتی که/  (2: همان، مامان پری دوباره)یا غذای داغ نخور   سردتو رو خدا آب /  

رحماندوست، با )ه  فراوان جایی که آب/  (3 :. . .همان، نمکی و) آبی رنگو  زاللای برکه ی پاک و قشنگ، آبت /  (44: بهار اومد

 (2: کشاورز، نی نی کوچولو یه گاو داشت) قرمز آب رو کشیده/    (3: چی ببرم

 چای

کشاورز، آسمان )آورد   تازه مادر برای او زود یك چای/  (2: قاسم نیا، خاله ریزه وگنج بزرگ) دم کشیدهفنجون لب طالیی، چایی 

 (41: اسم نیا، خاله سوسکه و وروجكق)  رد سردسچایی می شه /  (6: دریا شد

 دوا 

 (2: همان، خاله ریزه وقاشق سحر آمیز)ش تو این قاشق شیرینه  شورو  تلخدوای 

 (2: قاسم نیا، خاله ریزه و قاشق سحرآمیز)ه    شیرین دوای تلخ و شورش، تو این قاشق

 رنگ قهوه

 (42: ارنگرحماندوست، رنگ و و)از رنگ قهوه نیست   قهوه ای تر

 شیر

 (44: کشاورز، چاقاله نگو یه دسته گل)که می ریزن تو بستنی    خوشمزهاز اون شیرهای 

 یخ

 (دهخدا، ذیل مدخل). آب منجمد از سردی. آب فسرده شده که بر اثر سرما جامد شده باشد

/   (همان)، حال مرا می دانی؟ نییخ یخاای یخ /  (9: رحماندوست، من کجا و زور کجا)ه  شکستنشست به روی یك یخ، تکه یخی 

 (1: همان)شد   پکریخ ناگهان /  (همان)بود  مایه ی رنج و دردبود   سرد یخ که حسابی

 نوشیدنی ها جدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

 تعداد مسند تعداد موصوف و صفت نام ردیف

، لجن، کم، (2)، خنك (3)صاف  آب 4

 یخ، گرم، سرد  آیینه، پاک، روان،

پر، زالل، آبی رنگ، فراوان،  43

 قرمز

3 

 2 (2)سرد  2 دم کشیده، تازه چای 2

 4 شیرین 2 تلخ، شور دوا 9

 _ _ 4 قهوه ای تر رنگ قهوه 1

 _ _ 4 خوشمزه شیر 3

 9 سرد، مایه رنج و درد، پکر 2 شکسته، یخ یخانی یخ 6

 

 

 نوشیدنی ها جدول بسامد صفت مربوط به
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 تعداد صفت ردیف تعداد فتص ردیف

 4 آبی رنگ 41 3 صاف 4

 4 فراوان 43 1 سرد 2

 4 قرمز 46 2 خنك 9

 4 دم کشیده 41 4 لجن 1

 4 تازه 42 4 کم 3

 4 تلخ 43 4 آیینه 6

 4 شور 21 4 پاک 1

 4 شیرین 24 4 روان 2

 4 قهوه ای تر 22 4 یخ 3

 4 خوشمزه 29 4 گرم 41

 4 شکسته 21 4 پکر 44

 4 یخ یخانی 23 4 پر 42

مایه رنج و  26 4 زالل 49

 درد

4 

 

 نمودار بسامد صفت مربوط به نوشیدنی ها

 
0 1 2 3 4 5 6 

 صاف

 خنک

 کم

 پاک

 یخ

 کر

 زالل

 فراوان

 دم کشیده

 تلخ

 شیرین

 خوشمزه

 یخ یخانی

 بسامد

ت
صف

 

 نوشیدنی ها
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 هامیوه

. گونه خود را نیز در دل دارند تخمها خود معموالً  میوه. گویند ، میوه میگلدار گیاهبه نهنج وتخمدان رسیده یك گیاهشناسی در 

شود که شیرین و گوشت  شود، این واژه معموالً فقط به میوه گیاهانی گفته می عنوان غذا می بحث از میوه به  آشپزیهنگامی که در 

، میوه گیاهان خود غالتمعمولی، مغزها و  سبزیجاتزیادی از  درحالی که گروه بسیار. . . و پرتقال، سیب، آلو: دار هستند، مانند

 . شوند می محسوب

 آلبالو 

 (3: یمینی شریف، آواز سوسك ها)  سیاهرنگ و  رسیده، قشنگای آلبالوهای 

 آلوچه

باز /   (همان)کوچه، چشم آلوچه آلوچه  ترش آلوچه/   (91: رحماندوست، هیچ هیچ هیچانه)، آلوچه دمش درازه  تازه ترش آلوچه

 (همان)(  آلوچه)ه بابا ترشمی خورم دو تا و سه تا 

 اران

 (29: همان)  دونه دونهانار /  (41: همان، ترانه های نوازش)ام یه گل زده جوونه  ، توی دهان بچهدونه دونهانار 

 (4:  ها جور واجورندقاسم نیا، میوه)، نشسته ان تو یك خونه هزار دونه، کوچیكو  سرخ/  (29: همان)  دونه دونهقشنگه مهربونه انار 

درخت بود    ، رو شاخهشیرینو  ترشانار /  (6: همان، خاله ریزه و صندوق جادویی)  شیرینو  سرخی پا شد بره بچینه، انار/  

آبان /  (92: کشاورز، الال، الال، گل شب بو)ی را دانه می کرد قرمزانار /  (همان)، مال خودت خاله جون شیرینو  ترشانار /   (همان)

 (29: رحماندوست، ترانه های نوازش)ه انار دونه دونه مهربونه قشنگ/  (1: د گلهایمینی شریف، سرو)آویزد از درختان  رنگینانار 

 انگور

این میوه به صورت یك خوشه ی مرکب از دانه هاست که . ی مو و یا تاک استی رز یا میوهانگور که به عربی عنب نامند، میوه

. تخم مرغی و به رنگ های مختلف و اندازه های گوناگونندی انگور گویند و آن ها به شکل کروی، بیضوی، هریك را حبه یا دانه

 (92 :4923رنگ چی، )

همان، )ی شیرینتو باغ زندگی کم کم می شه انگور /  (9: کشاورز، نی نی کوچولو زرنگه) یاقوتیخیلی عالقه مند شده به انگورای 

 (1: قاسم نیا، میوه ها جور واجورند)(انگور)ه سبز، خوشه به خوشه، پر آب، دونه به دونه/  (42: الالیی های نی نی کوچولو

 بادام

گل ها و برگ هایش شبیه گل . بادام که در پهلوی واتام گویند، درختی است از تیره ی گل سرخیان که سر دسته ی بادامی هاست

پنج کاسبرگ و گل ها شامل پنج گلبرگ و . گل بادام شیرین صورتی و گل بادام تلخ سفید است. ها و برگ های درخت هلوست

 (12 :4923رنگ چی، ). چندین پرچم است

  (6: قاسم نیا، حسنی می خواست بازی کنه)    پسته و سختبا دندوناش شکسته، بادوم 

 پرتقال

 (6: رحماندوست، رنگ و وارنگ)است   نارنجی، خوب خوبپرتقال اگر باشد 

 (44: همان)(   پرتقال)بود  کالو سبز و ریز ولی تمامشان حیف که 

 توت

 (همان)توت  شیرینی کرده ما را بانشاط مزّه( / 3 :. .کشاورز،یك دایناسور درسته)آبدارخورند از دست تو توتهای می

 (انسان)26چاقاله بادوم

 (1:  همان، چاقاله با یه عروسك) تنبلرفت چاقاله بادوم یواش یواش راه می

 (2: م تنبلهمان، چاقاله بادو)، رفته کالس اول تنبلچاقاله بادوم 

 خرما

                                                           
2 
 . در اين داستان نام دختر تنبلي است که فقط به خوردن عالقه دارد 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%85?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA?match=en
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 (44: رحماندوست، دویدم و دویدم)!   یخوبسه خرما داد به دستم، چه خرماهای 

 خوشه انگور

 (9: یمینی شریف، سرود گلها)   زیباشهریور آید انگور با خوشه های 

 خیار

 (1: رحماندوست، خانه ی خاله)باز خیار می خوام   . بود خوشمزهچه 

 (3: قاسم نیا، میوه ها جور واجورند)(  خیار)بوته  نشسته روی باریك و بلندو  سبز

 رنگ خیار

 (41: رحماندوست، رنگ و وارنگ) است سبز رنگ خیار،

 سنجد

درخت . خرماست اش مثل هستهعناب است و هسته درختی است که در ممالك سرد سیر می رسد و اندازه آن به اندازه سنجد میوه

ایش شبیه برگ بید و گل هایش یتونیان است؛ درختی است نسبتاً بزرگ و پر خار و برگ هز از تیره سنجدها نزدیك به تیرهسنجد 

 :4923رنگ چی، ). اش فندقه و دارای میان بر خوراکی و آردی نسبتاً شیرین استید یا زرد و بسیار خوشبوست، میوهای سفخوشه

223) 

 (2: موشه  قاسم نیا، خاله سوسکه وآقا)  تازه و نرمخریده آقا موشه، سنجد 

عتدل و اراضی رسی شنی به خوبی ها که در آب و هوای ممیوه درختی است از تیره گل سرخیان، جزء دسته سیبی سیب  سیب

های رسد، برگ هایش بیضوی با دندانهاع این درخت به پنج تا شش متر میارتف. روید؛ گلبرگ های سیب سفید صورتی استمی

 (291 :4923رنگ چی، ). فاصله دار است

 (94: رحماندوست،از آسمون تا اینجا)نوشته  سرخروی سیب /  (41: رسولیان، مادرانه ها) کالمبخواب ای نو رسیده سیب 

: ساله ها 1قاسم نیا، شعر و نقاشی)سیب و به و گالبی  آبیو  زرد و قرمز/  (9: همان، چاقو تو آشپزخونه)شده رو  ریز ریزسیب های 

برداشت با دندوناش  گنده یه سیب/  (21: کشاورز، سیب جان سالم)سالم   جانمام یك نفر نگفت سیب شود سیبشان تزود می/  (6

/  (1: همان، آب، بابا، ماما)از روی شاخه انداخت پایین شیرینآقا کالغه یك سیب /  (3: همان، چاقاله با یك عروسك)یه گاز زد  

کشاورز، آب )ست کرمویك دفعه دیدم آن سیب، /  (3: بازی ها. . . پنج تارحماندوست، )م نازنینمنو بخورید، سیبم و : سومی گفت

!  چه شکل و بویی داره/  (3: رحماندوست، از آسمون تا اینجا)(  سیب)تمام آن زیادم بود  چاقو  بزرگولی خیلی /  (1: بابا ماما

 (94: همان)(  سیب)ه زردو سبز  ه وسرخ

 غوره

 (42: کشاورز، الالیی های نی نی کوچولو)نی نی  اگه کاله اگه کوچیكبگو این غوره 

 (همان)ه اگه نی نی کالکوچیك  اگه  بگو این غوره

 گردو 

 (6: قاسم نیا، خاله سوسکه و وروجك)    ترصبح می رن و غروب می آن، با یك سبد گردوی 

 (همان)ه  فراوونبه، چه غذایی، عالیه، گردوی اون 

 گالبی

 (3: بازی ها. . . رحماندوست، پنج تا)م  شیرینم، منو بخورید گالبی: دومی گفت

 گوجه

 . بار با صفت، فرنگی به کار رفته است 4این اسم 

 (همان)است   قشنگو  سرخگوجه فرنگی، /  (2: همان، رنگ و وارنگ)سرخ و قشنگ است  فرنگیگوجه 

 لیمو

  (3: یمینی شریف، سرود گلها) خوشبوو  خوشرنگ دی پرتقال و لیمو آید

 (2: رحماندوست، رنگ و وارنگ)است لیمو   زردو چه رنگ است؟ لیم
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 میوه 

 (2:  قاسم نیا، شعر و نقاشی برای هفت ساله ها)ی  خوبچه میوه های /  (94: همان، از آسمون تا اینجا)!  یقشنگ چه میوه ی

ه کال ون  هنوز یك میوهوچولومنی نی ک: گنمی/  (41: کشاورز، چاقاله با یك عروسك)  رسیده و خوشمزهکشیده میوه هایی 

 (2: یمینی شریف، سرود گلها)   گواراخرداد آید پیاپی میوه های /   (42: همان، الالیی های نی نی کوچولو)

ه، اما حسنی یکی یك دونه است زیادمیوه، /  (2: ساله ها 1قاسم نیا، شعر و نقاشی برای )ه؟ گرونچه میوه های خوبی کی گفته که 

 (2: یکی یك دونه استهمان، حسنی )

 هلو

 (41: رحماندوست، خانه ی خاله)  زیباروی درخت میوه پنج تا هلوی 

 (43: همان) آبدارروی درخت میوه  سه تا هلوی /  (همان) شیرینروی درخت میوه چار تا هلوی 

 (9: قاسم نیا، میوه ها جورواجورند)( هلو)هنازو سفید  و سرخه درازه، نه گردنه 

 هندوانه

 (6: همان)( هندوانه)م آبدارم و شیرینو  مسرخ

 هویج

رحماندوست، )است  نارنجیهم هویج و خرمالو  هم غروب، /  (9: همان، غذاها جور واجورند) تازهو  زردهویج ! غذاش چیه؟ هویجه

 (6: رنگ و وارنگ

 میوه ها جدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

 

 تعداد مسند تعداد ترکیب وصفی نام ردیف

 _ _ 9 قشنگ، رسیده، سیاه رنگ آلبالو 4

 4 ترش 9 ، تازه(2)ترش  آلوچه 2

، (9)، شیرین (9)دونه دونه  انار 9

، کوچیك، (2)، ترش (2)سرخ 

 هزار دونه، قرمز، رنگین

 2 قشنگ، مهربون 41

دونه به دونه، پر آب، خوشه به  2 یاقوتی، شیرین انگور 1

 خوشه، سبز

1 

 _ _ 2 خت، بستهس بادام 3

 6 ،نارنجی، ریز، سبز، کال(2)خوب _ _ پرتغال 6

 _ _ 2 آبدار، شیرین توت 1

 _ _ 2 تنبل چاقاله بادوم 2

 _ _ 4 خوب خرما 3

 _ _ 4 زیبا خوشه ی انگور 41

 1 خوشمزه، سبز، بلند، باریك _ _ خیار 44

 4 سبز _ _ رنگ خیار 42

   2 نرم، تازه سنجد 49

ریز، کال، سرخ، قرمز،  ریز سیب 41

 زرد، آبی، جان، گنده، شیرین

نازنین، کرمو، سرخ، سبز، زرد،  3

 بزرگ، چاق

1 

 4 کال 4 کوچیك غوره 43
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 4 فراوون 4 تر گردو 46

 4 شیرین _ _ گالبی 41

 2 سرخ، قشنگ 4 فرنگی گوجه 42

 4 زرد 2 خوشرنگ، خوشبو لیمو 43

قشنگ، خوشمزه، رسیده،  میوه 21

 وارا، خوبکال، گ

 2 گرون، زیاد 6

 3 دراز، سرخ، سفید، ناز، گرد 9 زیبا، شیرین، آبدار هلو 24

 9 سرخ، شیرین، آبدار _ _ هندوانه 22

 _ _ 2 زرد، تازه هویج 29

هویج، خرمالو،  21

 غروب

 4 نارنجی _ _

 

 میوه ها جدول بسامد صفت مربوط به

 تعداد صفت ردیف تعداد صفت ردیف

 4 مهربون 26 3 شیرین 4

 4 خوشرنگ 21 1 سرخ 2

 4 گرد 22 3 ترش 9

 4 خوشبو 23 3 سبز 1

 4 گوارا 91 1 قشنگ 3

 4 گرون 94 1 خوب 6

 4 زیاد 92 1 زرد 1

 4 یاقوتی 99 1 دونه دونه 2

 4 سخت 91 1 کال 3

 4 بسته 93 9 تازه 41

 4 سیاه رنگ 96 9 آبدار 44

 4 نرم 91 2 رسیده 42

 4 ازن 92 2 کوچك 49

 4 آبی 92 2 قرمز 41

 4 گنده 11 2 نارنجی 43

 4 جان 14 2 ریز/ ریز ریز 46

 4 نازنین 12 2 تنبل 41

 4 کرمو 19 2 زیبا 42

 4 تر 11 2 خوشمزه 43

 4 فراوون 13 4 دراز 21

 4 فرنگی 16 4 هزار دونه 24

 4 پر آب 11 4 رنگین 22

 4 باریك 12 4خوشه به  29
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 خوشه

 4 چاق 13 4 بلند 21

 4 سفید 31 4 بزرگ 23

 

 نمودار بسامد صفت مربوط به میوه ها

 
 غذاها 

ییریافته برای مصرف تغ نخورده، تغییریافته و یا نیمه  متفاوت به صورت خام و دست جوامعای است که در  خوراک یا غذا، خوردنی

و یا لذت بردن مصرف  تغذیهتواند منشاء حیوانی یا گیاهی و یا گاهی معدنی داشته باشد، و برای رفع نیاز  خوراک می. شود آماده می

 آشپزیهای مخصوصی برای  اکثر جوامع با توجه به سنن و رسومشان رسم. ناگون مختلف استهای گو عادات غذایی در فرهنگ. شود

 . شان دارند های غذایی و اولویت

 آش 

وجه داشته باشیم که این آش مطلق همه ی آن چیزهایی را که ما آش در فرهنگ ما به معنی مطلق غذا بوده است ولی البته باید ت

اما آش را گاهی شل . گرفته است، و این ها هم همیشه با نوعی خورشت همراه بوده اندامروز پلو و چلو و کته می نامیم در بر می

. به جا مانده است «شوربا»و  «آش شله قلمکار»چنانکه در ترکیب . می نامیده اند «با»درست می کرده اند و آن را شله یا 

 (641 :4923دریابندری، )

 (9: قاسم نیا، ماه وماهی)   خوشمزه و خوبمورچه داره آش می پزه، یك آش 

0 2 4 6 8 10 

 شیرین

 ترش

 قشنگ

 زرد

 کال

 آبدار

 کوچک

 نارنجی

 تنبل

 خوشمزه

 هزار دونه

 خوشه به خوشه

 بزرگ

 خوشرنگ

 خوشبو

 گرون

 یاقوتی

 بسته

 نرم

 آبی

 جان

 کرمو

 فراوون

 پر آب

 چاق

 بسامد

ت
صف

 

 میوه ها 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C
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 (41: همان)(    آش)ه شور ، نهبی نمكنه 

 برنج

از لحاظ . و عطر یکی صورت ظاهر، دیگری مزه: جنس برنج در ایران بسیار متنوع است، ولی مرغوبیت آن دو وجه اساسی دارد

صورت، دانه ی برنج مرغوب باریك و کشیده و یکدست و به رنگ سفید عاجی است؛ در پخت قد می کشد و پس از جذب روغن جال 

 (993 :4923دریابندری، ). مزه و عطر برنج مرغوب، از برنج خام هم معلوم می شود. می گیرد

 (9: نی می خواد بدونه رسولیان، نی)رو    دونه دونهبشوره و پاک بکنه برنج 

 بوف

 (44: همان)ه بهترخورم مزه ی اون خودم که بوف می/  (4: همان، بوف) عالی و خوبهای پزه بوفمامان من می

 پنیر

 (6: قاسم نیا، خاله ریزه و قاشق سحرآمیز)شده پنیرش  کهنه گوشتشو جا گذاشته،

 خوراکی

 (41: ، چاقاله بادوم تنبلکشاورز)  جورواجورپر می کنه کیفشو از خوراکیهای 

 سوپ

سوپ یا پتاژ که در قرن های گذشته غذای رایج روستاییان اروپا بوده، عبارت بوده است از مقدار کمی گوشت یا مرغ یا ماهی که 

نان زیادی هم همراه با یکی دو جور تره بار یا سبزی، یا احیاناً غله و بنشن، در مقدار نسبتاً زیادی آب پخته می شده است، و معموالً 

 . در آن ترید می کرده اند

کلمه ی سوپ را با وجدان راحت می توان در زبان فارسی به کار برد، چون تحقیقات نگارنده نشان می دهد که اصل این کلمه به 

 621 :4923 دریابندری،). احتمال قوی از زبان های ایرانی گرفته شده است و کاربرد آن در زبان فارسی هم سابقه ی دیرینه دارد

_629) 

 (42: رحماندوست، چاقو تو آشپزخونه)  خوشمزه خوب مامان می خواد سوپ بپزه، یك سوپ

 (42: همان، سوزن ورپریده)ه  داغدواش یه سوپ 

 شام

 (9: همان، چاقو تو آشپزخونه)بپز مامان جون خوشمزهیه شام 

 (6 :. . .ستهکشاورز، مرا یك دایناسور در) سادهخود من خواستم که شوم یك شام 

 غذا

 (1: همان، آرزوهای من)تو سفره ی ناهارش لذیذشم غذای می/  (1: رسولیان، اتل متل توتوله)شد  سادهو  خوبغذایی 

ی دارم  خوبمزه /  (4: بازی ها. . همان، پنج تا)! یخوبوای چه غذای /  (41: رحماندوست، ترانه های نوازش)! یخوبوای چه غذای 

/  (44: همان، دویدم و دویدم)ی خوردم خوبغذای /  (41: همان، ترانه های نوازش)می پزم   خوب خوبی غذاها/  (3: همان)

تو رو /   (41: همان) خوشمزهچاقاله بادوم سیر نمیشه از این غذای /  (2: کشاورز، چاقاله نگو یه دسته گل)می پزه  خوب غذاهای

به، چه غذایی، /  (همان)و، روی سر نی نی مون  داغنریز غذای /  (2: وبارههمان، مامان پری د)نخور   داغ خدا آب سرد یا غذای

 (1: کشاورز، خرگوش و جنگ شیرها) رو به راه باشد غذایت،  بی درد سرو بی زحمت /  (6: قاسم نیا، خاله سوسکه و وروجك)ه عالی

هر چی به او غذا بدی  باز هم می /  (2: یه دسته گلهمان، چاقاله نگو ).«هشورغذات ! مامان»: چاقاله بادوم هی می خوره  می گه/ 

رحماندوست، )(  غذا)بشه سردباد بزنیم، . فوتش کنیم: چهارمی گفت/  (2: کشاورز، چاقاله نگو یه دسته گل)  .«!هکمخیلی »: گه

( غذا!)جیغ کشید، وای وای بود و سوخت و داغ/  (همان)(  غذا)بشه سردداغه، باید صبر کنیم : سومی گفت/  (9: غذاها. . . پنج تا

 (همان)

 کدو

 (2: قاسم نیا، حسنی می خواست بازی کنه)  قلقله زنحسنی نگاه کرد و چی دید؟ یك کدوی 

 لقمه
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 (1: همان، خاله ریزه وگنج بزرگ)!     هیچ گربه ای ندیده به این بزرگیلقمه 

 نان

 (44: ازی های پنج انگشترحماندوست، ب)    خوشمزهو  خوباین شاطره نان می پزه، نان های 

 (21:همان، ترانه های نوازش)  خوشمزهو  خوبنون های 

 (41: همان، اون چیه که اون کیه که)    خوشمزه خوباون کیه که نون می پزه نونهای 

 (21: کشاورز، گنجشك و پروانه)   قندیکیك تولدم بود یك تکه نان 

 غذاها جدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

 تعداد مسند تعداد ترکیب وصفی نام ردیف

 2 بی نمك، شور 2 خوب، خوشمزه آش 4

 _ _ 4 دونه دونه برنج 2

 4 بهتر 2 خوب، عالی بوف 9

 4 کهنه _ _ پنیر 1

 _ _ 4 جورواجور خوراکی 3

 _ _ 9 خوب، خوشمزه، داغ سوپ 6

 4 ساده 4 خوشمزه شام 1

، ، خوشمزه(2)، داغ (2)خوب  غذا 2

 ساده، لذیذ

، داغ، عالی، بی زحمت، (2)سرد  49

 بی دردسر، روبه راه، شور، کم

3 

 _ _ 4 قلقله زن کدو 3

 _ _ 4 به این بزرگی لقمه 41

 _ _ 1 ، قندی(9)، خوشمزه (9)خوب  نان 44

 

 غذاها جدول بسامد صفت مربوط به

 تعداد صفت ردیف تعداد صفت ردیف

 4 لذیذ  44 41 خوب 4

 4 بی زحمت 42 1 هخوشمز 2

 4 بی دردسر 49 1 داغ 9

 4 رو به راه 41 2 عالی 1

 4 بی نمك 43 2 ساده 3

 4 کم 46 2 سرد 6

 4 قلقله زن 41 2 شور  1

 4 به این بزرگی 42 4 دونه دونه 2

 4 قندی 43 4 بهتر 3

 4 جور واجور 21 4 کهنه 41

 

 نمودار بسامد صفت مربوط به غذاها
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 تنقالت

که پوست سخت دارند مانند  یهایمیوه( دهخدا ذیل مدخل). گاه خورند کم و گاه و هر چیزی که کم هاشیرینیو  هاآجیلها و  تنقل

 . شوندت در برنامه غذایی مردم مصرف میبیشتر به عنوان تنقال …فندق و ، گردو، بادام

 آب نبات

 (49: کشاورز، چاقاله بادوم تنبل)می شه تا ذره بینو برداره    کوچیكدید آب نبات، 

 آجیل

 (4 :رسولیان، اتل متل توتوله)   قاطی پاطیآورده بود سوغاتی آجیل 

 بستنی

 (1: دادکشاورز، گربه به من میو)ه گروناین بستنی، /  (3: قاسم نیا، به خاطر خروسه)!  تازههای خورم، بستنیتا همیشه می

ه زرد یا سفید یا سرخ  هسرد سردیخ نیست، /  (44: همان، چاقاله نگو یه دسته گل)د خطرناکنغصه نخور حالت خوبه  بستنی ها، 

کشاورز، چاقاله نگو یه (  )بستنی)س، غذا نیست  خوشمزهبا اینکه خیلی /  (23: ت، اون چیه که اون کیه کهرحماندوس( )بستنی)

 (همان)(  بستنی)ه و شکر نیست شیرین اون چیه که( / 23: دسته گل

 پوست پسته

 با پوست/  (همان)گردو  سخت با دندوناش نشکنه پوسته/  (9: رسولیان، نی نی ما زرنگه) پسته دشمن دندوناشه سختکه پوست 

رسولیان، نی )اشه  دشمن دندونکه پوست سخت پسته /  (2: قاسم نیا، خاله سوسکه وآقا موشه)سنجد، کفشای خوب می دوزه  نرم

 (9: نی ما زرنگه

 تخمه

 (6: بازی ها. . . رحماندوست، پنج تا)ی دارم  خوبتخمه 
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 غذاها

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 قند

 (1: ورز، نی نی کوچولو بی دندونکشا)ه  شیریننی نی کوچولو می دونه  که قند چیزی 

 کیك

/   (همان)ی رو هیچ کی به عمرش ندیده بزرگ کیکی به این/  (1: کشاورز، چاقاله نگو یه دسته گل)  چند طبقهکیکی می خوام 

 (2: ونهمان، نی نی کوچولو بی دند)مامان زری پخته براش  خامه اییه دونه کیك /   (همان)تا وسط دریا می ره  قایقی سوار کیك

 (21: همان، گنجشك و پروانه)من خوردند و شاد بودند   کوچكاز کیك / 

 (1: همان، چاقاله نگو یه دسته گل)باشه  زیبا و خوشمزه، کیکی می خوام چند طبقه

 نبات

 (41: قاسم نیا، خاله ریزه و صندوق جادویی)هم دارم   تازهنبات 

 نقل  

 (42: ان، خاله ریزه و گنج بزرگهم)ه، روی عروس می ریزه   ریزبارون نقل  

 تنقالت جدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

 تعداد مسند تعداد ترکیب وصفی نام ردیف

 4 کوچیك _ _ آب نبات 4

 _ _ 4 قاطی پاطی آجیل 2

، سرخ، سفید، زرد، (2)سرد  4 تازه بستنی 9

 خوشمزه، شیرین، گرون، خطرناک، 

3 

پوست  1

 پسته

 4 دشمن 9 ، نرم(2)ت سخ

 _ _ 4 خوب تخمه 3

 4 شیرین _ _ قند 6

چند طبقه، بزرگ، قایقی، خامه  کیك 1

 ای، کوچك

 2 خوشمزه، زیبا 3

 _ _ 4 تازه نبات 2

 _ _ 4 ریزه نقل 3

 
 جدول بسامد صفت مربوط به تنقالت

 تعداد صفت ردیف تعداد صفت ردیف

/ کوچك  4

 کوچیك

قاطی  42 2

 پاطی

4 

 4 چند طبقه 49 2 زهتا 2

 4 بزرگ 41 2 سخت 9

 4 گرون 43 2 شیرین 1

 4 قایقی 46 2 خوشمزه 3

 4 خامه ای 41 2 سرد 6

 4 سرخ 42 4 خطرناک 1
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 4 زیبا 43 4 بزم 2

 4 ریزه 21 4 دشمن 3

 4 زرد 24 4 سفید 41

 4 خوب 44

 

 تنقالت نمودار بسامد صفت مربوط به

 
 

 سبزیجات

کارد و از را طی شرایط خاص میخود، آن ها  ستند که انسان به منظور استفادهز گیاهان خوراکی هسبزیجات، گروهی ا

ها در  از سبزی. سبزیجات، انواع مختلف دارند و هر کدام فایده و خاصیت منحصر به فردی را دارا می باشند. ها استفاده می کندآن

عالوه بر این، . شود استفاده می ترشیو هم چنین تهیه انواع  آشو انواع  کوکو، انواع کوفته، انواع قرمه سبزی: پخت برخی غذاها مثل

علت آمدن . شود شناخته می سبزی خوردنکنند که به  صورت خام و در قالب دسر همراه غذا میل میها را به  برخی از این سبزی

 سبزیجات در شعر کودک آشنایی کودک با آن ها و تشویقشان برای استفاده از سبزیجات است

 پیاز

ای و نوک تیز و تو خالی و هایش استوانهین که پایاست و برگهای جام و کاسه رنگتك لپهها، جزو پیاز گیاهی است از تیره سوسنی

داخل زمینی آن مدور شبیه تخم مرغ،  پیاز گیاهی است خوردنی که حصه. هایش سفید و مجتمع و  پوست بر پوست استگل

 (31 :4923رنگ چی، ). کوچکتر و یا بزرگتر از آن با شاخی سبز و باریك و طعمی تند است

 (41: رسولیان، نی نی ما زرنگه)ه کمپیاز و نعناش /   (6: قاسم نیا، به خاطر خروسه)ه   و تیز تندتو دستای مامانم، پیازی 
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 تنقالت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%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
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 (6: قاسم نیا، به خاطر خروسه)(  پیاز) ریزه ریزهبا چاقو روش می زنه  تا بشه 

 تربچه

 (2: وییهمان، خاله ریزه و صندوق جاد)بود    سفت بس که تربچه،

 رنگ کاهو

ارد، و کاهوی کاهوی پیچ یا کاهوی ساالدی؛ که از اروپا آمده است و فقط در ساالد مصرف د: در ایران دو نوع کاهو تولید می شود

تلخ دارد و امتیاز آن از لحاظ  کاهوی ساالدی یك رگه. عالی آن تنها یا با سکنجبین هم خورده می شود رسمی، که به واسطه مزه

 (999 :4923دریابندری، ). کاهوی رسمی خوب اندکی شیرین است. پسندد در همین استه ذائقه شان این تلخی را میانی ککس

 (41: رحماندوست، رنگ و وارنگ)   است، رنگ کاهو سبز

 سبزی 

اصطالح عام غالباً آن هایی که به صورت خام یا پخته، تنها یا همراه با چیزهای دیگر، سر سفره خورده می شود، و در انواع روییدنی

، .«سبزیجات»بخش خوردنی بسیاری از  در این کلمه باید به معنای روییدنی باشد، زیرا که در .«سبزی». ها را سبزیجات می نامند

ای آخر این کلمه میانه .«تجا»م نمی خورد؛ ولی طایفه ادبا با مانند هویج و چغندر و پیاز و بادمجان، اثری از رنگ سبز به چش

 (921 :4923دریابندری، ). ارند و از آن پرهیز می کنندند

 (4: رسولیان، عید اومد بهار اومد)از دل خاک در می یاد  تازه و سبزسبزی 

 (3: کشاورز، چاقاله نگو یه دسته گل)ه رو گذاشت رو نون بربری  نشستسبزی های 

 فلفل

گیاهان . خاصی به نام تیره ی کبابه هاست بی برگ که جزو تیرههای ایاهی است از راسته دولپهپلپل که معرب آن فلفل است، گی

. بیدها ذکر می شود گیاهان هر دو تیره تحت نام تیرهبیدها دارند از این رو بیشتر در کتب گیاه شناسی  این تیره شباهت به تیره

. ختان مجاور خود اتصال پیدا می کنندها به درساقه خیز و کوتاه که به کمك آنهای اهی است باال رونده و دارای ریشهپلپل گی

 (23 :4923رنگ چی، )

 (41: رسولیان، نی نی ما زرنگه)می ریزه تو دیگ آش دوباره   سیاهفلفل 

 لبو

چغندر فرنگی، که مخروطی شکل است، با رنگ بسیار قوی و شیرینی کم؛ و چغندر رسمی، که پهن است، با : دو جور چغندر داریم

 (923 :4923دریابندری، ). تررنگ کمتر و شیرینی بیش

 (92: رحماندوست، هیچ هیچ هیچانه)  خوشمزهه، قرمزه وای چه لبوی داغلب لبو 

 (همان)ه وای چه لبوی خوشمزه  قرمزلب لبو داغه، 

 سبزیجات جدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

 تعداد مسند تعداد ترکیب وصفی نام ردیف

 2 م، ریزه ریزهک 2 تند، تیز پیاز 4

 4 سخت _ _ تربچه 2

 4 سبز _ _ رنگ کاهو 9

 _ _ 9 سبز، تازه، نشسته سبزی 1

 _ _ 4 سیاه فلفل 3

 4 قرمز 2 داغ، خوشمزه لبو 6

 جدول بسامد صفت مربوط به سبزیجات

 تعداد صفت ردیف تعداد صفت ردیف

 4 تازه 1 2 سبز 4
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 4 نشسته 2 4 تند 2

 4 سیاه 3 4 تیز 9

 4 خوشمزه 41 4 مک 1

 4 قرمز 44 4 سفت 3

 4 ریزه ریزه 6

 

 

 نمودار بسامد صفت مربوط به سبزیجات

 
 

 

 :نتیجه

ترجیح زیادی به انواع خوراکی مخصوصاً تنقالت دارند، و از خوردن آنها لذّت می برند و گاهی مواقع آنها را بر غذا  کودکان عالقه

 . دهندمی

نوشیدنی نام برده شده است، که  6در قسمت اول از . میوه، غذا، تنقالت و سبزیجات می شود بخش نوشیدنی، 3این قسمت شامل 

قسمت . است (بار 1)و سرد  (بار 3)صفت که بیشترین تکرار با صاف 26بار به همراه  1بار و چای  3بار، یخ  21بیشترین صفت با آب 

بار و  6بار، انگور  2بار، هلو  2بار، میوه  46بار، سیب  46تکرار با انار  میوه نام برده شده است، که بیشترین 21بعد میوه ها، که از 

قسمت بعد . است (بار 3)، ترش و سبز هر کدام(بار 1)، سرخ(بار 3)صفت که بیشترین تکرار با شیرین 31بار به همراه  6پرتغال 
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صفت که بیشترین تکرار با  21بار به همراه  1نان  بار و 22غذا نام برده شده است، که بیشترین تکرار با غذا  44غذاها، که از 

نمونه از تنقالت نام برده شده است، که بیشترین تکرار  3قسمت بعد تنقالت، که از . است(بار 1)و داغ (بار 1)، خوشمزه(بار 41)خوب

شیرین، خوشمزه و سرد کوچیك، تازه، سخت، / صفت که بیشترین تکرار با کوچك  24بار به همراه  1بار و کیك  41با بستنی 

است؛ البته شاید قرار دادن بستنی و کیك در این بخش درست نباشد، ولی چون در هیچ کدام از بخش ها قرار نمی  (بار 2)هرکدام

سبزی نام برده شده است، که بیشترین تکرار با پیاز  6قسمت بعد سبزیجات، که از . گرفتند، ناگزیر در این بخش جای داده شده اند

 . است (بار 2)صفت که بیشترین تکرار با سبز 44بار به همراه  9ر، سبزی و لبو هر کدام با 1

، بیشتر صفاتی که برای این با توجه به جدول ها در این بخش نیز صفاتی که برای انواع خوراکی آورده شده است، می توان گفت

نظر چه از لحاظ رنگ، مزه و شکل هستند، و کودک با مورد  ها، معرف میوهوصاً در بخش میوهها آورده شده است مخصموصوف

 .ها و خواص آنها آشنا می شوداین گونه شعرها با انواع خوراکی خواندن
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 شناسی ماکس لوشر  تحلیل کاربرد رنگ در اشعار پروین اعتصامی بر اساس روان
 سیده نرگس رضایی

 دانشگاه پیام نور                                       فارسی تاستادیار گروه زبان و ادبیا 

 چکیده  
در زمینۀ رنگ . ای استگیرد و دارای واژگان ویژههر شاعری بنا به دالیل مختلف و تحت شرایط گوناگون از واژگان خاصی بهره می

شناسی  در مبحث روان. قه دارد یا از رنگی گریزان استها با یکدیگر اشتراک عقیده ندارند و هر فردی نسبت به رنگی عالنیز انسان

ای ناخودآگاه ارائه دهندة اطالعات مفیدی از ها غالباً به گونهها اعتقاد بر این است که تمایل یا عدم تمایل افراد به برخی از رنگرنگ

های احساسی و جسمانی ا و عدم تعادلتواند کمبودههای خاص میانتخاب رنگ. وضعیت و نیازهای احساسی و جسمانی افراد است

در این مقاله درصدد هستیم . خبرند آشکار سازدهای شخصیتی قوی و مثبتی را که خود از وجودشان بیاشخاص و همزمان جنبه

. کشف و شناسایی کنیم «تست رنگ ماکس لوشر»های به کاربرده از طریق منش، رفتار و شخصیت پروین اعتصامی را از خالل رنگ

ها پرکاربردترین رنگ. رای این منظور پس از استخراج مبانی دیدگاه لوشر به استخراج کلمات دال بر رنگ در دیوان پروین پرداختیمب

که دهد پروین از ایننتایج تحقیق نشان می. ای استها، بنفش و قهوهدر این دیوان رنگ سیاه و سرخ و کم کاریردترین رنگ

کند در معرض خطر است و به اندازة کافی احساس می. وی حالت تدافعی دارد. کند در رنج استتحریکات شدید را سرکوب می

 . های خویش استمستقر نشده است و مصمم به پیگیری هدف

 . شناسی رنگ، ماکس لوشر، پروین اعتصامی، نقد ادبی روان: هاکلیدواژه

 مقدمه  

بلکه یك رویداد روحی است که ناآگاه در ضمیر او انعکاس می یابد و تجربه شعری چیزی نیست که حاصل اراده شاعر باشد،   

های ویژه خویش را دارد طبعاً صور خیال او نیز نجا که هر کس در زندگی خود تجربهاز آ. مجموعه ای  از حوادث زندگی است

ر جانش نقش بسته و با دقت تصاویر هر شاعر از جوهر وجودش د. مشخصاتی دارد و دارای شیوه خاصی است که مختص خود اوست

دکتر زرین کوب در  (21: 4913شفیعی کدکنی،)علمی می توان بسیاری از خصایص روحی او را از طریق ایماژهای او کشف کرد 

نقد ادبی خویش معتقد است از طریق مطالعه آثار ادبی می توان دریافت که عواطف و احساسات هنرمند چیست و محرک او در 

در هر . همچنین صفات و احوال نفسانی غالب بر عصر و معاصران وی را نیز می توان شناخت. امات خویش کدام استاندیشه ها و اله

فروید  (14: 4926کوب،زرین )حال اثر هر شاعر یا نویسنده معرف خصائل و سجایا و به عبارتی دیگر روانشناسی او به شمار می آید 

توان ها که حکایتگر وسوسه آنهاست میای از واژههی را از کاربرد بیش از اندازه پارنیز بر این باور است که راز بیماران روان

  (93: 4962غیاثی،)شناخت

ها در اثر توان به خصوصیات روحی وی پی برد که از طریق کاربرد رنگل به کار رفته در شعر هر شاعر مینه تنها از طریق صور خیا

ها اعتقاد بر این است که تمایل یا عدم رنگ شناسیاندر مبحث رو. اش پی بردوال درونیتوان به احنده نیز میهر شاعر و نویس

ها غالباً به گونه ای ناخودآگاه اراِئه دهنده اطالعات مفیدی از وضعیت و نیازهای احساسی و جسمانی تمایل افراد به برخی از رنگ

های شخصیتی جنبه های احساسی و جسمانی اشخاص و همزمانتواند کمبودها و عدم تعادلهای خاص میانتخاب رنگ. آنهاست

  (421و 429: 4923قربان زاده،)خبرند به خوبی آشکار سازد تی را که خود آنها از وجود آن بیقوی و مثب

زمین، رنگ پیش از آفرینش بشر وجود داشته است؛ زیرا هنگامی که انسان  از بهشت رانده شد و پا به زمین گذاشت در اطراف خود 

در قرآن کریم  (46 :4921پور، خواجه)و منظم زیبای خاصی داشتند های متفاوت آسمان، ماه، خورشید و ستارگان را دید که با رنگ

و من آیاته خلق السموات واالرض »های خدا معرفی شده است است و رنگ به عنوان یکی از نشانهاز خداوند با تعبیر نور یاد شده 

. توجه به رنگ در فرهنگ اسالمی بسیار مشاهده می شود (424انسان،آیه ) .«الوانکم ان فی ذلك آلیاته للعالمین واختالف السنتکم و

الیکسبوا السواد »:امیرالمومنین علی می فرماید. ها باز داشته انددر برخی از احادیث اسالمی مسلمانان را از پوشیدن برخی از رنگ

 . ها و تأثیر آن بر زندگی و روحیات انسان استنده اهمیت رنگاین حدیث نشان ده «فانه لباس فرعون
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. اندرایط عاطفی و ذهنی انسان پی بردهشناسان به اهمیت رنگ و ارتباط آن با شدر سیصد سال اخیر دانشمندان، درمانگران و روان

هایش از این وده و در بسیاری از درمانها آگاه بپزشك معروف پاراسلسوس یکی از بنیانگذاران طب کل نگر و طبیعی از اهمیت رنگ

در . پس از وی گوته شاعر آلمانی کتابی با عنوان تئوری رنگ در زمینه رنگها و تأثیر آنها بر رفتار انسان نوشت. دانش بهره جست

گوته . ه شده استا یاد شده که در آن دانش و تجربه انسان ذخیرهای از نادانستهاین شاعر از رنگ به عنوان مجموعهشناسی روان

او با ایجاد چرخه رنگ بر اهمیت تجربه کردن رنگها به عنوان احساس پویا و . ها را همچون جریان فعالی از زندگی می دانسترنگ

  (21: 4923علوی مقدم و همکاران، ). شناسی و تاریکی تأکید کرداثر متقابل میان روان

ش درمانی را هزاران سال پیش در معبد نور و رنگ شفابخش در منطقه این رو. باید دانست رنگ درمانی روش جدیدی نیست

اش های تشکیل دهندهدر این معبد نور خورشید به رنگ. بردندونان پیش از میال مسیح به کار میهلیوپولیس مصر باستان و در ی

  (11: 4923، قربان زاده)شد های خاصی استفاده میشد و هر رنگ برای معالجه بیماریتفکیك می

های به طور مثال در زندان سن برنان بینوی کالیفرنیا که از بزرگترین زندان. تأثیر رنگ بر رفتار افراد بارها به اثبات رسیده است

های پرخاشگر و مزاحم را در سالنهایی با رنگ ماشی قرار دادند و مشاهده کردند که در بلند مدت میزان آمریکاست آگاهانه زندانی

هایی با همچنین در این آزمایش افرادی که به طور اتفاقی پایشان به زندان کشیده شده بود در سالن. آنها کاهش یافتپرخاشگری 

در شهر لندن نیز پس از آنکه رنگ سیاه پل بلك . رنگ نارنجی قرار دادند که در نتیجه بیش از گروه گواه خود پرخاش نشان دادند

  (419 – 412: 4926فرزان، )خودکشی در آن پل کاسته شد نواید را به رنگ سبز درآورند میزان

 پیشینه تحقیق 

. با وجود تحقیقات و مطالعات فراوان درباره پروین اعتصامی، درباره کاربرد رنگ در دیوان این شاعر پژوهشی انجام نشده است

شناخت رودکی از »مقاله : اشاره می شودهرچند براساس دیدگاه لوشر آثار چند شاعر معاصر و کالسیك بررسی شده است که به آن 

در  4923آبان   42نوشته مریم شعبان نژاد که در اولین همایش بین رشته ای زبان و ادبیات فارسی در  «شناسی رنگروزن روان

شگاه شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد که لیلی احمدیان در دان  «تجلی رنگ در شاهنامه»مقاله. دانشگاه بیرجند پذیرفته شده است

کاووس حسن لی و . را بررسی کرده است «رنگ در آثار نظامی»آن را تدوین کرده و نجمه مختارنامه نیز در همین دانشگاه موضوع 

که در نشریه ادبیات و علوم لیلی احمدیان نیز باز نمود رنگهای سرخ، زرد، سبز و بنفش را در شاهنامه فردوسی مطالعه قرار کرده اند 

م مهین پناهی است و موضوع مقاله خان «کاربرد رنگ در شعر نیما». چاپ شده است 21نشگاه شهید باهنر کرمان شماره انسانی دا

 . را درباره کاربرد رنگ در شعر معاصر نوشته است «همنشینی خوش خاکستری»مصطفی صدیقی نیز کتاب 

همان طور که گفته ایم هر اثر بیانگر . عتصامی بررسی کنیمدر این تحقیق درصد هستیم بازتاب رنگ را در شعر شاعر معاصر پروین ا

چون مهمترین هدف »خودآگاه و ناخودآگاه اوست و شعر آینه تمام نمای شخصیت و روحیات سراینده آن است و ، اندیشه آفریننده

تحقق بخشیدن به نظم  شعر و ادبیات دست یافتن به شناخت عینی و جزئی تازه ای از خود و جهان است تا مردم بتوانند برای

از آنجا که هر انسانی از محیط . مطلوب عصر خویش از آن یاری جویند، رنگ می تواند یکی از بهترین عناصر در این شناسایی باشد

خویش متأثر است و بسته به  روحیات و اندیشه خود به رنگی عالقه دارد یا از رنگی متنفر است انعکاس این تمایل یا تنفر در نوشته 

برای این منظور از تست ماکس لوشر روانشناس نامدار سوئیسی در  (922: 4921قاسم زاده و همکاران،) .«ها و آثار او جلوه می یابد

اساس کار وی پذیرش و اهمیت رنگ در . تمام جهان را به خود معطوف کرد4311روش وی از سال . این تحقیق استفاده کردیم

در تست روانشناسی لوشر رنگهای آبی، زرد، سرخ و سبز چهار رنگ اصلی تست را  (49: 4923، قیصری)های تخصصی استدرمان

 از آزمون شونده خواسته. در این تست. تشکیل می دهد و چهار رنگ بنفش، قهوه ای، خاکستری و سیاه نیز رنگهای فرعی هستند

گیرد و رنگی که در مکان دارد در ردیف اول قرار میه دوست رنگی که بیشتر از هم. شود رنگها را به ترتیب عالقه انتخاب کندمی

در این تست مکان اول نشان دهنده شیوه و . هشتم قرار گرفته نشان دهنده کم اهمیت بودن، بی تفاوتی و یا بیزاری شدید است

دومین  .کند و به معنای پذیرش یا گرایش شدید فرد نسبت به کسب هدف استانتخاب می سبك اصلی شخصی است که آن را

؛ یعنی احساسی که شخص از م نمایانگر بیان واقعی موضوع استهدف مورد نظر است و مکان سوم و چهار مکان نشان دهندة

ستند که به ای هو ششم نمایانگر استعدادهای ویژهمکان پنجم . رودرا که در محیطش از او انتظار می وضعیت خود دارد و یا رفتاری
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های رنگ. مکان هفتم و هشتم نیز نشانه گریز است. اند و نه از آنها استفاده شده استو نه طرد شده شوندشکل ذخیره نگهداری می

  (23_21: 4931لوشر،)گیرند نشان میل و اشتیاقی ارضاء نشده استه طرد شده و در این مکان قرار میک

 بررسی عنصر رنگ در دیوان پروین اعتصامی

لون و گون نیز ، واژه  فام. بار در معنای لون در این دیوان به کار رفته است 11ه رنگ بیش از دهد واژبررسی دیوان پروین نشان می

واژه رنگ در معنای لون . این تکرار نشان دهنده توجه پروین به عنصر رنگ است. مجموعاً هفت بار در این دیوان تکرار شده است

های وصفی چون رنگ و بو، خوش رنگ، بی رنگ، گلرنگ، زیب و رکیباغلب با واژه های دیگر ترکیب شده است و کلمات مرکب یا ت

 :رنگ، آب و رنگ، رنگ و تاب، فروغ و رنگ، رنگ و صفا و رنگرز را ساخته است؛ مثال

 (33: 4931اعتصامی، )دیو هوی به رهگذر ما دکان نداشت  گر ما نمی شدیم خریدار رنگ و بوی  

 :دن نیز در این دیوان به کار رفته استهای مرکبی چون رنگ باختن و رنگ پریفعل

 (243:همان)موزه سرخ مرا رنگ پرید   یاره سبز مرا رنگ گسست

گاه آن را با کلماتی چون فریب و ریو ترکیب . پروین واژه رنگ را عالوه بر معنای لون در معنای مکر و حیله نیز به کار برده است

ار برده که از حال و را ساخته و گاه مستقیماً آن را در معنای مکر و فریب به ک .«ریو و رنگ»و  .«فریب و رنگ»کرده و کلماتی چون 

 :توان معنای فریب و نیرنگ را از آن یافتهوای شعر می

 (434:همان)این نقش و نگار ریو و رنگ است    گر صلح کنی و گر ستیزی

سی ما دربردارنده کلماتی است که در رنگ نیست و مورد برکه البته آمار ما ناظر به مواردی چون رنگ باختن و معنای حیله و نیر

-های رنگ یعنی هشت رنگ مورد کاربرد در تست لوشر و پرکاربردترین رنگدر ادامه مصداق. معنای لون و رنگ به کار رفته است

 . کنیمروین را برسی میهای به کار رفته در دیوان پ

 رنگ سیاه. 4

بار در  31به طوری که این واژه . دهد رنگ سیاه و سیه باالترین بسامد را در این دیوان داردمیرسی دیوان پروین اعتصامی نشان بر

مورد را حساب کنیم آمار گزینش و کاربرد این  21بار را و تاریك با بسامد  61اگر واژه تیره با بسامد . اشعار پروین تکرار شده است

هایی چون سیه رأی، سیاه روز، سیاه کار، کلمات در اشعار پروین به صورت ترکیب این. رنگ در دیوان شاعر بسیار باالتر خواهد رفت

سیه دل، سیه طالع و تیره دل به کار می رود و اغلب صفت یا موصوف امور ناپسندند و پروین بارها مخاطبان خود را از این صفات 

 :داردرحذر میب

 (4931:4329اعتصامی،)ت نیست با تیره دلی روشن روانی را که نسب         مکن روشن روان را خیره انباز سیه رأیی

 (4241:همان)چه پر کنی شکم ای خودپرست همچون انبان           چرا زنی ره خلق ای سیه دل از پی هیچ           

 شناسی رنگ سیاهروان. 4_4

ت که در پشت آنها مایانگر مرزهای مطلقی اساین رنگ ن. رنگ سیاه تیره ترین رنگ و در واقع به خودی خود نفی هرگونه رنگ است

رنگ سیاه  همچنین رنگی بی تحرک، ساکت و ساکن است و ضمن عدم ایجاد هرگونه  (4931:31لوشر،) شودزندگی متوقف می

این رنگ سمبلی از غم و اندوه، . شودو سستی میها نیز گردیده و موجب کندی تحرک روانی و جسمانی باعث کاهش سایر فعالیت

  (13:4913، علی اکبرزاده) ترس، پوشیدگی، اختفا، رازداری و ابهام است

این افراد مستعد ابتال به بدبینی و نخوت »: مندان به رنگ سیاه آمده استها درباره خصوصیت عالقهشناسی رنگدر کتاب روان

  (31: 4931عالمه فلسفی،) .«هستند و گرایش به اسرار آمیز بودن را دارند

پروین »: گویدسیمین دانشور درباره پروین می. های بیان شده درباره پروین گویای غمگینی و درونگرایی وی استروایت خاطرات و

البته پروین هرگز دچار نخوت نبوده  (62: 4926و4923سجادی،) .«نمود و مثل شعرش باال بلند نبوداما غمگین می. کمی چاق بود

 :رده استو در اشعارش نخوت و غرور را نکوهش ک

 (4931:4121اعتصامی، )ز خودبینی سیه کردی دل بی غش ز خودبینی        ز نادانی درافتادی درین آتش زنادانی 

 :سرایددر جای دیگر می

 (2322:همان)شاخه عجب را چه برگ و بر است   خویشتن خواه را چه معرفت است



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

224 
 

-اهان در کنار نام اشیاء خانگی میانات یا استفاده از نام جانوران و گیدر اشعار پروین گفتگو بین حیو»: آقای صنعتی نیز معتقد است

صنعتی ) .«زیسته شاعر باشد تا مبادا من شخصی و خصوصی شاعر برمال شود رداختن به روابط انسانی یا زندگیتواند نشانه گریز از پ

از هم نشینی با همه کس  انست و مخاطبان خود رادپروین هرکس را شایسته دوستی نمی در این باره باید بگویم (262، 4921:زاده

 :داردبرحذر می

 (4931:همان)آدمی روی توانند شدن دیوان      منشین با همه کس کز پی بدکاری

 رنگ سرخ. 1

در شمارش این رنگ . مورد تکرار است 11دومین رنگ پرکاربرد در دیوان پروین اعتصامی پس از رنگ سیاه، رنگ سرخ با بسامد 

گلنار و مرجان نیز در جایی که بر رنگ سرخ آنها تکیه شده نیز در شمارش محسوب شده است، اما اگر  هایی چون یاقوت، لعل،واژه

-بار و واژه 1 واژه لعل، بار9گلناری و ارغوانی هر کدام  های احمر و حمرا،بار واژه 3بار واژه سرخ،  21نیم بخواهیم به تفصیل بیان ک

 :بار و شقایق گون نیز یك بار آمده است؛ مثال 9یز مجموعاً های گلرنگ و گلگون ن

 (243: 4931اعتصامی، )موزه سرخ مرا رنگ پرید   یاره سبز مرا بند گسست

مثل گل سرخ،الله حمرا،یاقوت احمر، دشت گلنار، موزه سرخ، رخ گلنار، جام شقایق : این واژه در ترکیبات وصفی به کار رفته است

گل سرخ، چهره ، قبای سرخ، حریر گلرنگ، می ناب سرخ رنگ، رخ فام، شراب ارغوانی، سیلی سرخ، گلرنگگون، زر سرخ، خون س

 . گلگون و دیهیم سرخ
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مثبت، متجاوز و تهییج کننده است و روابط ویژه ای  با خشم و غضب، . شناسی قدرت و کشش زیادی دارداین رنگ در روان»

-ویژگی برجسته طرفداران واقعی قرمز این است که دستخوش فراز و نشیب» (4913:62، علی اکبرزاده) .«اردکشمکش و جرأت د

زندگی برای آنها هیجان انگیز است و اگر این طور نباشد پس . دانندهای خود میناراحتیهای هیجانی هستند و دیگران را مسئول 

  (62: 4913کارکیا، ).«ناگزیر اشکالی در دنیا وجود دارد

 رنگ سفید. 9

این رنگ . شودن در دیوان پروین به آن اشاره میشناسی لوشر نیامده به علت کاربرد فراوان آهشت رنگ روان ءاین رنگ هرچند جز

زیبایی و  مورد آن در معنای مجازی چون پاکی، 3بار تکرار شده است که فقط  26های سپید و سفید در دیوان پروین با واژه

 کار رفته است؛ مانند شادمانی به

 (4931:4211اعتصامی،) صد ره اگر شوییش به چشمه حیوان نفس تو زنگی شد و سپید نگردد

گل سپید و اغلب در تقابل رنگ سیاه به کار ، در بقیه موارد این واژه در معنای اصلی و به صورت ترکیبات وصفی چون موی سپید

 ؛ ماننده استرفت

 (4332: همان)یکی اندوه وآن یکی شادمانی                   هستی   اوراق   سفیدند    و سیاه 

 (641:همان)چه تفاوت میان اصل و نژاد          چون سپید و سیه تبه شدنی است

 شناسی رنگ سفیدروان. 9_4

 شوددهد؛ زیرا همه چیز در آن محو میسکوت می این رنگ احساس. احساس و بی تحرک استاین رنگ، رنگی ضعیف، بی

هر خلوص، عفت، پارسایی، این رنگ مظ. این رنگ خاصیتی مثبت، ظریف و لطیف، تهییج کننده و نورانی دارد (423باجالن،)

جمالتی که سرور محص  (12: 4921شهامت و همکاران، ) گناهی، حقیقت و مهمتر از همه صبح و پایان جنگ استعصمت، بی

پروین پاک طینت، »: گوید که مؤید وجود این صفات در وجود اوستمطالبی میات وی درباره این شاعر دوست پروین پس از وف

 .«پاک عقیده، پاکدامن، خوش خو، خوش رفتار، نسبت به مردمان در مقام دوستی متواضع و در طریق حقیقت و محبت پایدار بود

 (4921:63محصص، )

 رنگ سبز. 1
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واژه در دیوان وی با واژه های سبز، خضرا، اخضر، سرسبز و در ترکیبات  این. سبز چهارمین رنگ پر کاربرد در دیوان پروین است 

بار و 4مینا ، بار3بار، اخضر 41واژه سبز در این دیوان . وصفی چون گارگاه اخضر، مزرعه اخضر و سبز مرغزار به کار رفته است

های در این دیوان واژه. مورد است 21ی کند پس مجموع واژه هایی که مستقیماً بر رنگ سبز داللت م. بار تکرار شده است1زمردین

نبد اخضر و مزرعه اخضر خضرا و اخضر معموالً برای آسمان و در ترکیباتی چون چرخ اخضر،گنبد اخضر، فلك اخضر، فلك خضرا، گ

 . رودبه کار می

 (4641: 4931اعتصامی، ) ز کردارها گه سبك گه گرانی  ترازوی کار تو شد چرخ اخضر

رود؛ مثالً تارک سبز درختان، مرغزار سبز، ا، اشیاء و امور طبیعی به کار میهار پروین بر همان رنگ اصلی پدیدهاشعرنگ سبز در  

بار کاربرد واژه سبزه را نیز که رنگ سبز در  43چمن زمردین رنگ، جهان سبز، درختان سبز، حریر چمن و برگ سبز و اگر تعداد 

رسد و این رنگ در جایگاه توجه پروین اعتصامی مورد می 92د کاربرد این رنگ به عداآن مشهود است جزء این رنگ بشماریم ت

 . است
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افرادی که این رنگ را دوست دارند تقریباً بدون استثناء سازگار با اجتماع، فرهنگ . این رنگ نشانه طبیعت، تعادل و بهنجاری است

همچنین این رنگ نشان  (11: همان)کنند ر دنیا هستند و بی تکلف زندگی میندان خوب و استوااین افراد شهرو. و سنتگرا هستند

  (469: 4931لوشر،)دهنده ارضاء، آرامش و امیدواری است

 رنگ خاکستری. 0

و در عبارات بار تکرار شده 43واژه و رنگ خاکستری مستقیماً در دیوان پروبن به کار نرفته است؛ اما واژه خاکستر در این دیوان 

 . فعلی چون خرمن امید را خاکستر کردن، خاکستر افشاندن و به خاکستر نشاندن به کار رفته است

 (34: 4931اعتصامی، )چه همی نالی ازین توده خاکستر خرمن خود گشتی      چو تو خود صاعقه 

آمده چهار بار تکرار کرده و در  تمام .«رنگخاکستر »پروین به جای واژه خاکستری واژه ادکن را که در فرهنگ معین در معنای 

 . دزد زمانه ریمن و تاراج بهمن به کار رفته است، موارد به صورت ترکیب خز ادکن و در اشعار شب، طفل یتیم

 (446: همان)به سختی گشت همچون سنگ خارا                     به باغ آن فرش همچو خز ادکن

 . مورد این رنگ در دیوان پروین به کار رفته است 29حساب کنیم در مجموع بار واژه خاکستر را 43اگر تعداد 
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خنثی است نه . از هر نوع محرک و یا گرایش روانی رهاست. نه تیره است و نه روشن. رنگ خاکستری در واقع رنگ بی رنگی است

سرد و غمگین ، خاکستری اغلب افسرده کننده. ش است و نه تنش زدایینه تن. نه داخلی است و نه خارجی. عینی است و نه ذهنی

  (11: 4931لوشر،)خاکستری در مقابل افکار جدید باز است و پلی میان ضمیر آگاه و ناآگاه است. است

 رنگ آبی. 6

بار 1بار واژه فیروزه،   3. رفته استنیلپری و آبگون به کار ، این رنگ در دیوان پروین با واژه های نیلگون، نیلفام، الجوردگون، فیروزه 

 . مورد است 42نیلگون و بقیه واژگان نیز هر کدام یك بار تکرار شده که مجموعاً 

این رنگ در این دیوان در معنای اصلی خود به کار رفته و هرچند موصوف آن ممکن است معنای استعاری داشته باشد چون نیلگون 

ی نیلگون، چرخ نیلفام، گنبد فیروزه، نیلپری چادر، نیلپری طشت، چرخ نیلگون، اختر فیروز، خیام، الجوردگون، فیروزه گلشن، قبا

 . فیروز گلشن و نیلگون نامه که در تمام این واژگان موصوف آسمان است

  شناسی رنگ آبیروان. 6_4

در فرهنگ اسالمی از آن جا که . ترنگ آبی رنگی صاف، روشن، باطراوت، آرام، شیرین، ساکت، تسلیم شونده و امیدوار کننده اس

 (62:4913، علی اکبرزاده) ها، خدا و موجودات پاک است، تقدس و احترام خاصی داردن آبی بوده و آسمان جایگاه فرشتهرنگ آسما

افرادی که رنگ آبی را دوست دارند معموالً  (421:4931عالمه فلسفی،) این رنگ سرد، غیر صمیمی، نیرومند و آرام بخش است
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در عین حال آنها دوست . دهندو بندرت کارهای احساسی انجام می ؛ با دیگران ارتباطات صمیمی برقرار کردهموفقی بودههای انسان

  (423ش :باجالن) باشنده و سرشار از عشق، محبت و صبر میداشتنی و خودآگاه بود

های ذهنی را حی، نامالیمات روانی، افسردگی و ناراحتیهای مربوط به آشفتگی روتوان تمام ناراحتیبه کمك رنگ آبی آسمانی می

سازد از ثر و صنفی که مغز را دچار خود میشود که تمامی شرایط مؤمانی و انرژی موجود در آن سبب میرنگ آبی آس. از بین برد

  (92: 4929آنروز،)بین برود

 رنگ زرد. 7

ی عبهر، معصفر، زریر و زعفرانی نیز هر کدام یك بار در این دیوان به کار هار واژه زرد تکرار شده است و واژهبا 3در دیوان پروین 

-چون معنای رنگ از آن استنباط نمیبار به کار رفته است؛ اما  94واژه زر نیز در این دیوان . رفته است که مجموعاً نه بار می شود

، برگ زرد، روی زعفرانی و یا به صورت صفتی که کلمه زرد در ترکیباتی چون گل زرد. شود در شمارش رنگ زرد حساب نشده است

 :ندی دارد به کار رفته است؛ مانندنقش مس

 :ندرت در معنای مجازی بیماری و ضعف به کار رفته است چونهو ب( 224: 4931اعتصامی،)چهر چمن زرد شد از تند باد 

 (13:همان)پیش از این کاین رخ گلنار معصفر گردد

 شناسی رنگ زردروان. 7_4

وقتی از پشت یك شیشه زرد مخصوصاً در یك روز : او می گوید. ای بر نشاط و تحرک داردالعادهبه اعتقاد گوته تأثیر فوقرنگ زرد 

رنگ زرد  (31 :4923قربان زاده،). شودقلبتان شاد می. زندشادی برق می خاکستری زمستان به یك منظره نگاه کنید چشمانتان از

  (63:همان)و دانایی ارتباط دارد  و نشان دانش و معرفت است از لحاظ سمبولیك با فهم

 رنگ بنفش . 3

شکسته و آتش دل ، های بنفشه، تاراج بهمنبار از گل بنفشه در منظومه1مولف فقط . این رنگ در دیوان پروین به کار نرفته است

، با (446: همان)بنفشه بر سمن بگرفت ماتم ؛ (411: 4931اعتصامی،) بنفشه صبحدم افسرد و باغبان گفتش: استفاده کرده است

  (424: همان)دهد ما را و بنفشه مژده نوروز می( 249:همان)بنفشه الله گفت ای بیخبر

 شناسی رنگ بنفشروان. 3_4

، دانش، تقوای دینی، تقدس، متانت، فروتنی، توبه، اندوه، اعتدال، افسردگی، غم، این رنگ در فرهنگ نمادهای آیینی نماد هوش

این رنگ نمایشگر بیخبری، . تواند معنای همذات پنداری، صمیمیت باشداین رنگ می (413 :4934کوپر، )سوگواری و پیری است

کاندینسکی نقاش روس و نظریه پرداز  (4913:11علی اکبرزاده،) ظلم و دشواری است و رنگی مرموز و برانگیزاننده احساسات است

خواجه ) .«بنفش قرمزی است سرد شده یعنی هوسی مهار شده یا انتهای یك رویا» گویدها میهندی در مقاله خود با عنوان رنگ

  (22: 4923پور و همکاران،

 ایرنگ قهوه. 3

 . ای نیز در دیوان پروین به کار نرفته استرنگ قهوه

 ایشناسی رنگ قهوهروان. 3_4

تحت تأثیر آن قرار گرفته و فردی اجتماعی شود و بینش و  این رنگ به واسطه داشتن انرژی خاص خود باعث می شود که انسان

به عبارتی روشن تر باعث می شود که انسان گامهای استوار و مستحکم تری را بردارد و . رفتار خود را در قبال جامعه متعادل نماید

 (11 :4929، آندروز)عزم را در انسان جازم تر سازد 

 در مجموعه شعر پروین اعتصامیدرصد و فراوانی رنگهای مورد نظر لوشر 

   
 قهوه ای بنفش زرد آبی خاکستری سبز سرخ سیاه رنگ

 1 1 3 42 43 21 11 31 فراوانی

 1 1 39/2 13/6 61/3 42/42  23/29 62/11 درصد
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 :با در نظر گرفتن ترتیب رنگها چهار زوج زیر را خواهیم داشت

  3+     7+  × 2 ×   2  

 4 _      1_       6 =     5 =  

 +(1 ، + 9)سیاه و سرخ 

انتخاب شرایط موجود را برخالف میل خود و طاقت فرسا می بیند و اجازه نمی دهد که هیچ چیز در افکار او اثر بگذارد :سیاه

  (4931:436لوشر،)

هدایت می شود و می  فعالیت او در جهت کامیابی یا پیروزی. در ردیف اول و دوم فعال و زنده است؛ از فعالیت لذت می برد سرخ

  (431:همان)خواهد که زندگیش فعال باشد 

قرار گرفتن ترکیب سیاه و سرخ در جایگاه اول و دوم در نظریات ماکس لوشر  :ترکیب رنگ سیاه و سرخ: ترکیب رنگ سیاه و سرخ

امکان دارد این تحریکات  در حالی که. بدین معناست که آزمون شونده از اینکه تحریکات شدید را سرکوب می کند در رنج است

  (همان)ت یك رفتار غیر ارادی غلیان کند سرکوفته ناگهان به صور

اشعاری که پروین در . گیرد چاپ کردرا دربرمی 4912_4911ر که از سال های خود را در دوره دوم مجله بهاپروین نخستین سروده

کودک آرزومند، صاعقه ما ستم اغنیاست،  و سنگ، اشك یتیم،ای مرغك، ذره، گوهر : این نشریه چاپ کرد به ترتیب عبارت است

سعی و عمل، اندرزها ز من، از یك غزل به طرز قدما، مادر دور اندیش، خزان، اندوه فقر و یك رباعی که در پاسخ کسانی که او را 

و نکته را از این اشعار استنباط همان گونه که از این چند سروده آشکار است می توان د (93 _91: 4934مشرف، )مرد پنداشته اند 

دوم آنکه از همان آغاز شاعری، پروین با . اول آنکه موضوع این اشعار اجتماعی و اعتراض به شرایط اجتماعی جامعه است: کرد

 :وی در مواجهه این گروه افراد این دو بیتی را سروده است. مخالفان اشعارش که وجودش را انکار می کردند روبه رو شد

 داشت دل             تا بداند دیو کاین آیینه جای گرد نیست  پاک باید  باطل  فکر      بار از غ

 این معما گفته نیکوتر که پروین مرد نیست       مرد پندارند پروین را چه برخی از اهل فضل       

 (911  :4931اعتصامی، )

اوالً با شرایط اجتماعی حاکم در جامعه و دوم با : کندرش مبارزه میول دوران سرایش اشعادر آغاز شاعری و ط پس او با دو موضوع

صادف درباره غلبه رنگ سیاه در اشعار پروین باید گفت دوران کودکی پروین م. کسانی که منکر شاعری وی و حتی خود او بودند

. . . قیام الهوتی در تبریز وخواهان چون شیخ محمد خیابانی، گری انگلیس، سرکوب آزادیهای روس، حیلهاست با دسیسه

ها و ها و ناراستیاز مالحظه کژی، در چنین شرایطی پروین از دیدن وضع پریشان طبقات ستم کشیده (31-11: 4931قاسمی،)

 . دیدگین بود و دنیا را تیره و تار میرفت غمبختان و زیردستان میکه بر تیرهاز مشاهده ظلم و ستمی ، های هیأت اجتماعناهمواری

 (× 1  ، ×  3)زوج سبز و خاکستری: تحلیل وضعیت شاعر در مکان دوم. 1

کند و سعی دارد تا موقعیت خود را به خود را به مثابه یك حق  تلقی می کند و هر احساسهای خود پافشاری میبر خواسته: سبز

  (469: 4931لوشر،)صورت دست نخورده حفظ کند

 ( 432:همان)ت میان رنگهای جبرانی که قبل از آن آمده اند و رنگهای باقیمانده نشان دهنده وجود مانعی اس: خاکستری

احساس می کند وضعیت او در معرض خطر . بدین معناست که آزمون شونده حالت تدافعی دارد :ترکیب رنگ سبز و خاکستری

ه اضطراب ناشی از مخالفتها و موانع مصمم به پیگیری هدفهای خویش است و اهمیتی ب. است و به اندازه کافی مستقر نشده است

  (469:همان)نمی دهد

نباید فراموش کرد پروین تا زمانی . یکی از اهداف پروین شناخته شدن به عنوان یك شاعر زن و مطرح و مقبول شدن در جامعه بود

و آمد پی در پی شاعران  الزم به یادآوری است که محل زندگی پروین محل رفت. که ازدواج نکرد اجازه چاپ دیوانش را نیافت

بهار و »: دکتر اسداله نوروزی می گوید. بزرگی چون بهار، دهخدا، ایرج میرزا  بود و پروین همواره خود را با آنان مقایسه می کرد

خود  پروین. ایرج میرزا که از دوستان یوسف اعتصام الملك پدر پروین اند رقبای جدی او در انتخاب شاعر برتر عصر وی خواهند بود
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بر این نکته واقف است و آنگاه که نشان اهدایی فرهنگ را نمی پذیرد و فروتنانه اظهار می کند از من شایسته تر هستند، صرفاً 

برای این منظور پروین دائم در حال مطالعه و سرایش اشعارش  (23: 4926نوروزی،)شکسته نفسی نمی کند که انصاف داده است 

پروین همواره به سرودن اشعار و پژوهشهای الزم می پرداخت و وقت »: ه اش مهرانگیز اعتصامی می گویدبود؛ همان طور که برادرزاد

پروین بیشتر اوقاتش را در اتاقش و بین کتابهای مورد عالقه اش به سر می برد و تقریباً تمام ساعات . زیادی برای مصاحبت نداشت

  (4924دانشگر، ).«روز را به سرودن و نوشتن مشغول بود

محرومان و تمام کسانی را که در غم ، پروین همان طور که خود همواره در حال مطالعه برای پیشرفت و ترقی بود فرودستان جامعه

 :آنان به سر می برد به کار و تالش و مطالعه دعوت می کرد

 (433: 4931اعتصامی، )ه برزگر است ود کراحت آن را رسد که رنج برد                خرمن آن را ب                             

 :در جای دیگر می سراید

 نان خود از بازوی مردم مخواه               گر که تو را بازوی زور آورست

 سعی کن ای کودک مهد امید               سعی تو بنا و سعادت بناست

 (461: همان)

 (4 _  1_)آبی و زرد: تحلیل وضعیت شاعر در مکان سوم. 9

برادر پروین  (411: 4931، لوشر)از لحاظ عاطفی بدون دلبستگی باقی می ماند حتی وقتی که پای یك رابطه در میان است : آبی

نه در هفت سالگی و نه بعد . هرگز عاشق نشد و عشق نورزید. پروین روح مجسم بود: در پاسخ به پروی نقیبی می نویسد

  (29: 4921اعتصامی،)

معیارهای بسیار . ایبند است که امیدها و آرزوهایش واقع بینانه است ولی نیاز به دلگرمی و قوت قلب داردبه این عقیده پ: زرد

  (429و422:همان)هایی در برابر زیان یا ناامیدی احتمالی استبرد و خواستار تضمیند به کار میدقیقی را برای انتخاب همسر خو

کند و در انتخاب همسر بسیار های خود پافشاری مین شونده در مورد خواستهبدین معناست که آزمو:  ترکیب رنگ آبی و  زرد

  (412:همان). خواسته او برای استقالل عاطفی مانع از آن می شود که عواطف عمیقی نسبت به دیگران داشته باشد. سختگیر است

دلیل جدایی . ماه بیشتر نبود یش نیز چهارازدواج او با پسر عمویعنی بیست و هشت سالگی ازدواج نکرد و  4949پروین تا سال 

ر این آقای صنعتی زاده د. بیان کرده اند _همسرش _پروین از همسرش را او و خانواده اش شراب خوارگی و اعتیاد  فضل اهلل آرتا

در این  کنم داستان شراب خوارگی همسر پروین مثل همه ایرادهای محکمه پسندی است که معموالًمن فکر می»: باره می گوید

شراب خوار نبوده بحث این است که مشکالت  _همسرش –بحث این نیست که پسر عمویش . موارد یعنی طالق ارائه می شود

که پروین بخش زنانه  مشکل اساسی دیگری که درباره پروین انکار شده است شاید این است. دیگری هم احتماالً وجود داشته است

درباره ازدواج دیر هنگام پروین در جایی صحبت نشده است شاید بتوان بر اساس  (221 :4921صنعتی، )پذیرفتخودش را نمی

روانشناسی لوشر دلیل آن را نه انکار بخش زنانه بلکه علت آن را سختگیری پروین در انتخاب همسر و خواسته او برای استقالل 

وظیفه  گاهدهد وی هیچنشان می .«شك یتیما، فرشته انس، لطف حق»خصوص اشعار هزیرا اشعار پروین ب. عاطفی اش دانست

الی دیوان او احساس و عاظفه مادری جلوه در البه»بلکه ؛کندعاطفه مادری را در خود سرکوب نمیمادری را در زنان انکار نکرده و 

  (16: 4931قاسمی، ) .«خاصی دارد

دهد چقدر خصوص در بخش گفتگوها نشان میهوین باشعار پر»گوید ی پروین به دیگران دکتر صنعتی میدر خصوص عدم وابستگ

بیند و پروین هر کس را شایسته دوستی نمی (262:  همان). اما گویی جرأت درد دل کردن نداشته است، کردهاحساس تنهایی می

 :داردرا از همنشینی با نااهل برحذر میمخاطبان خود 

   (4911: 4931اعتصامی،)آدمی روی توانند شدن دیوان             بدکاریمنشین با همه کس کز پی                             

 (_0، _6)بنفش و قهوه ای  :وضعیت چهارم ترکیب

برد تا دقیقاً بداند که در چه وضعی قرار دارد را در روابط عاطفی خود به کار میکنترل شدید و بسیار مراقب آمیز  (:_0)بنفش

  (229:همان)
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های طبیعی و بی توجهی به نیازهای بدن است نیازی برآورده ی شخص ناشی از سرکوب کردن خواستهوحفشار ر(:_6)قهوه ای

این امر موجب انزوای او می . کندگیری میاز افراد عادی کناره. ون او معیارهای عالی دارندانی دارد که همچنشده به دوستی با کس

  (291:همان)گردد

غل و غش سهیم یگر بتوانند در یك فضای صمیمی بیر همسری است که به اتفاق یکدخواستا: ایترکیب رنگ بنفش و قهوه

ای مشابه ستی را با کسانی بگشاید که سلیقهکند باب دوانه و ظریف لذت می برد و تالش میاز چیزهای ظریف و هنرمند. شوند

توانند در ن از او تعریف و تمجید کنند و میکه دیگرا سلیقه او دارند و می توانند در این گشایش فکری او را یاری کنند و آرزو دارد

 . این گشایش فکری وی را یاری کنند

دهد و مؤید همین موضوع جایگاه فضیلت و بزرگی وی نشان میشعری که پروین پس از طالقش سروده اعتراض او را در نشناختن 

 :است

 خار چه دیدی ای گل تو ز جمعیت گلزار چه دیدی          جز سرزنش و بد سری

 ای لعل دل افروز تو با این همه پرتو          جز مشتری سفله به بازار چه دیدی
 (4931:911اعتصامی، )غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدیرفتی به چمن لیك قفس گشت نصیبت      

ود آغاز کننده این دوستی بود  نشان دوستی پروین با بانو سرور محصص که  زنی شاعر روشنفکر مترقی خواه بود  و پروین خ     

محصص درباره آغاز این  (4921:61محصص،)می دهد پروین در گزینش دوستانش تا چه اندازه دقت و ظرافت خاصی داشته است 

اولین مسافرتی که پروین به اتفاق پدر بزرگوار و دانشمند خود مرحوم اعتصام الملك به شهرستان رشت نمود »: گویددوستی می

را آشکار و رشته الفت و پیوستگی قلبی را فیمابین برقرار و مستحکم کرده و مرا به مصاحبت دوستی  اق القلب یهدی الی القلبمصد

در ضمن همان طور که می دانیم خانه یوسف اعتصامی پدر پروین محل رفت و آمد و عبور و  .«موافق و یاری وفادار نائل ساخت

ون ملك الشعرا بهار، دهخدا، نصراهلل تقوی، عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی و نصراهلل تقوی  مرور شاعران بزرگ و روشنفکرانی چ

 . این امر خواسته یا ناخواسته بر سلیقه دوست یابی  پروین و گروه معاشران وی تأثیر داشته است( 32: 4934درودیان، )بود

 نتیجه

علت آن را باید غم و اندوه وی . این رنگ، پروین افسرده، غمگین و بدبین بودشناسی بنابر روان. اولین انتخاب پروین رنگ سیاه است

این رنگ وی  با توجه به. رنگ سرخ است ین رنگ پر کاربرد در دیوان پرویندوم. برای فقیران، بیچارگان، مظلومان جامعه دانست

های بعدی مورد عالقه های سبز و خاکستری رنگگرن. اش فعال باشدخواهد زندگیبرد و میاز فعالیت لذت می. زنده و فعال است

کند و سعی دارد تا موقعیت خود را به صورت خود پافشاری میهای شناسی لوشر پروین برخواستهت روانبر اساس تس. پروین است

اشعارش به  ودندهد و تالش خود را برای سرها و موانع نمیهای ناشی از مخالفتوی اهمیتی به اضطراب. دست نخورده حفظ کند

قرار گرفتن این زوج رنگ گویای آن است که پروین از لحاظ . سومین گروه رنگ مورد توجه پروین آبی و زرد است. بردکار می

و برای انتخاب همسر معیارهای بسیار دقیقی داشت . عاطفی بدون دلبستگی باقی ماند؛ وی امیدها و آرزوهای واقع بینانه ای داشت

-ارهای روحی ناشی از سرکوب خواستهای فشو بنابر ترکیب  رنگ بنفش و قهوه جب تأخیر در ازدواج وی می شودو همین مسأله مو

او سعی دارد از دوستی با افراد عادی خودداری کند و با کسانی . شوده نیازهای بدن در اشعارش دیده میهای طبیعی و بی توجهی ب

 . یل عالی دارنددوستی داشته باشد که همچون او معیارها و فضا

 فهرست منابع 

 . ، معجزه پروین، به اهتمام مجید قدمیاری، تهران، سخن«درباره پروین»، (4921)اعتصامی، ابوالفتح

 . ، دیوان، به کوشش و توضیح توفیق سبحانی، تهران، پارسه(4931)اعتصامی، پروین، 

 . رجمه قدیر گلکاریان، تهران، طالیه، ت(رنگ درمانی)، درمان بیماریها به وسیله رنگ(4929)آندروز، تد

 . ش423نشریه تابان، «کودک و رنگها»باجالن، فاطمه

 . ، رنگ روانشناسی زندگی، تهران، سبزان(4923)خواجه پور، میالد، ساناز سمندی و فاطمه عبداللهی

 . صامی، اردیبهشت، ش سوم، نشریه پروین اعت«شرح و مالقات و گفتگو با خانم مهرانگیز اعتصامی»، (4924)دانشگر، احمد



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

231 
 

، به گزینه شعر پروین اعتصامی، پیشگفتار گزینش و شرح لغات سید «پروین از نگاه ولی اله درودیان»، (4934)درودیان، ولی اهلل

 . تهران، هرمس، علی موسوی گرمارودی

 . م نورچ سیزدهم، تهران، دانشگاه پیا، ، نقد ادبی(4926)زرین کوب، عبدالحسین و حمید زرین کوب 

 . کتاب ماه ادبیات و فلسفه، بهمن، اسفند و فروردین.«پدیده پروین»، (4926و4923)سجادی، سید محمود

 . ، صور خیال در شعر فارسی، چ ششم، تهران، آگاه(4913)شفیعی کدکنی، محمد رضا

 . 91، ش ، تأثیر روانی رنگها در انسان، نشریه موفقیت، س سوم(4921)شهامت، محمود و ابراهیم یانشی

 . گفتگو از لعیا درفشه، معجزه پروین، به اهتمام مجید قدمیاری، تهران، سخن.«ذهنیت در شعر پروین»، (4921)محمد، صنعتی

 . شناسی، اسرار روانشناسی رنگها، تهران، فرا روان(4931)عالمه فلسفی، احمد

های زبان ، پژوهش«سی ماکس  در نقد و تحلیل شعر فروغکاربرد نظریه روان شنا»، (4923)علوی مقدم، مهیار و شهرام سوسن پور 

  (6)2و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره جدید، تابستان، ش

 . ، رنگ و تربیت، چ دوم، تهران، انتشارات میشا(به اهتمام( )4923)علی اکبرزاده، مهدی

 . شناسی ساختاری، تهران، شعله اندیشه، درآمدی بر سبك (4962)غیاثی، محمد تقی

 . ، تاریخ تحول هنر و صنعت رنگ در ایران و جهان، تهران، انتشارات تهران(4926)فرزان، ناصر

، سپهری و موسوی «زمینه های نمادین رنگ در شعر معاصر با تکیه بر اشعار نیما»، (4921)قاسم زاده و سید علی و ناصر نیکوبخت

 . 42ش، دوره جدید، یات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمانگرمارودی، نشریه ادب

 . پروین اعتصامی و شعر اجتماعی او، تهران،کلك سیمین: ، خوشه پربار پروین اعتصامی(4931)قاسمی، عبدالعلی 

 . ، نقش رنگ در زندگی، قم، رانکوه(4923)قربان زاده، محمد رضا

 . ها، شیراز، نوید شیرازشناسی رنگ، روان(4923)قیصری، تینا، مطلب برازنده و محمد امین

 . ، رنگ نوآوری و بهره وری، تهران، دانشگاه تهران(4913)کارکیا، فرزانه

 . ، فرهنگ نمادهای آیینی، ترجمه رقیه بهزادی، تهران، نشر علمی(4934)کوپر، جین

 . ن، آفرینششناسی، ترجمه منیرو روانی پور، چ دوم، تهرا، رنگ و روان(4963)لوچر، ماکس

 . ، پروین اعتصامی پایه گذار ادبیات نئوکالسیك، تهران، سخن(4934)مشرف، مریم

 . معجزه سخن، به اهتمام مجید قدمیاری، تهران، سخن، «بلبل خوش نوای گلزار ادبیات»، (4921)محصص، سرور

، پروین اعتصامی، به کوشش منوچهر اکبری مجموعه مقاالت نکوداشت .«بزرگ بانوی شعر و ادب فارسی»، (4926)نوروزی، اسداهلل 

 . 936 _923تهران، خانه کتاب، 
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 لین فرهنگ فارسی مدوّن شبه قارهاو به عنوان «فرهنگ  قواس»نقد و بررسی 

 سیده نرگس رضایی

 استادیار دانشگاه پیام نور

 چکیده

در این فرهنگ برخالف لغت فرس که براساس . ستفرهنگ قواس، اولین فرهنگی است که در شبه قاره در قرن هفتم نوشته شده ا

در  این مقاله این فرهنگ را بر اساس اصول . حرف آخر تنظیم شده است به صورت موضوعی یا نظم دستگاهی مرتب شده است

 های مدخل، تلفظ، دستور، معنا و  شاهد مثال  محاسن وفرهنگ نویسی بررسی کرده و ضمن توصیف ساختار این فرهنگ در بخش

دهد عدم تناسب معنای مدخل با بیت شاهد، عدم تناسب مدخل با بیت ها نشان می بررسی. دهیمرا به خواننده نشان میمعایب آن 

ها، معنای نادرست، عدم تمایز معانی از یکدیگر، اشتباه در انتساب ابیات، از معایب این فرهنگ و ذکر شاهد مثال  شاهد، تصحیف واژه

 . های دیگر این فرهنگ  استها، تأثیرپذیری از لغت فرس از ویژگیاشاره به معادل هندی برخی از واژه ها،درصد مدخل12برای 

 . نویسی فرهنگ قواس، شبه قاره و فرهنگ: هاکلیدواژه

 تاریخچه زبان فارسی در هند

لیله و دمنه را ای از کنسخه مأمور کرد تاروابط فرهنگی و ادبی ایران و هند به پیش از اسالم و زمانی که  انوشیروان برزویه طبیب را 

 . خواستند دین خود را حفظ کنند به هند مهاجرت کردنده ایران گروهی از زردشتیان که میگردد، با ورود اسالم بفراهم کند باز می

. هند حمله کردمحمود غزنوی به منظور توسعه قلمرو خود و کسب ثروت به بهانه گسترش اسالم به سرزمین . ه932در در سال  

های متعدّد محمود و لشکریانش به هند و توسعه قلمرو او و جانشینانش در این سرزمین سبب شد زبان فارسی با لشکرکش

 . گستردگی هرچه تمامتر به شبه قاره راه یابد

در دیار ( 343م) و  مسعود سعد سلمان( 312_132م) در دوران حکومت غزنویان سخن سرایان پارسی گوی چون ابوالفرج رونی

 اند که مسعود سعد سلمان به زبان هندی مسلط بوده و حتی دیوانی هم به آن زبان نگاشته استگفته. هند رشد و نمو یافتند

پس از سقوط حکومت غزنویان به دست معزالدین غوری و روی کار آمدن سلسله شاهی ممالیك، زبان  (443: 4923مدرسی، )

با حمله مغوالن به ایران گروه زیادی از شاهان و شاه زادگان به دربار هند پناه بردند . گسترش یافت ترین نقطه هندشرقیفارسی تا 

این امر سبب گسترش بیش از پیش زبان فارسی  (32: 4923فالح، )و به دربار غیاث الدین بلبن از شاهان این سلسله پناهنده شدند

ان پارسی گوی سبب توجه بیشتر گویندگان به زبان فارسی سبب شد و چون حمایت پادشاهان ممالیك از شعر و  شاعر. در هند شد

نخستین فرهنگ لغت فارسی . زبان پارسی زبان اصلی این گویندگان نبود لزوم تدوین لغتنامه و فرهنگنامه را در هند سبب شد

 . سرزمین هند فرهنگ قواس استمدوّن در ایران که به دست ما رسیده لغت فرس اسدی طوسی است و اولین لغتنامه مدوّن در 

 معرفی فرهنگ قواس و مؤلف آن

به نوشته . مؤلف کتاب فرهنگ قواس فخرالدین مبارکشاه قواس غزنوی معروف به کمانگر است که در اواخر قرن هفتم به دنیا آمد

وده که از غزنین به هند مهاجرت ب( 146_633)ضیاءالدین برنی در تاریخ فیروزشاهی او از شاعران وابسته به دربار عالءالدین خلجی

زنده بوده و مؤلف  119از تاریخ وفات فخرالدین اطالعی در دست نیست، اما تا سال . کرده و از دیوان عرض مواجب می گرفته است

 . دستوراالفاضل نیز در فرهنگش عمر طوالنی را برای وی آرزو کرده است

این کتاب در زمان اندکی به شهرت رسید و به تقلید از آن . ر هند نوشته د146فرهنگ قواس را فخرالدین مبارکشاه در حدود 

 . هایی چون دستوراالفاضل، لسان الشعرا، زفان گویا، بحرالفضائل و شرفنامه نوشته شده استفرهنگ

شر کتاب  تصحیح و در بنگاه ترجمه و ن 4936الزم به ذکر است که این فرهنگ را نذیر احمد محقق و پژوهشگر هندی در سال  

در دانشنامه زبان و ادبیات فارسی نیز . مصحح در مقدمه خود به معایب و اشکاالت این فرهنگ اشاره کرده است. چاپ کرده است

عالوه بر این . مدخلی به فرهنگ قواس اختصاص یافته و علی اشرف صادقی در مقاله ای کوتاه به توصیف این کتاب پرداخته است

ای درباره این فرهنگ نوشته شده ت در دانشنامه ایرانیکا نیز صفحهبرخی معایب این کتاب پرداخته اس ایشان در سخنرانی ای به
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با فرهنگ  های آن راپردازیم و ویژگیر به توصیف و تحلیل این فرهنگ میتر و ارائه آمادر این مقاله با دسته بندی علمی اما. است

 . کنیمنویسی امروز مقایسه می

 مقدمه .4

 :برد، اما چنانکه خود بیان می کند ظاهراً منابعی در دسترس داشته استمؤلف صراحتاً منابعش را نام نمی ه کتابدر مقدم

اند در زبان تازی و پارسی ترجمه کرده همه را فرو نگریستم و یکان یکان در خانه ها نوشتههای دیگر که آن را فرهنگنامهفرهنگنام»

برخی محققان برآنند که فرهنگ فخر قواس به عنوان نخستین فرهنگی که در » (4936:9قواس، فرهنگ ) .«. . .کاغذ نگار آوردم

های رودکی و شبه قاره هند نوشته شده فرهنگ لغات شاهنامه است، اما این نظر درست نیست، چون ابیات شاهدی که از دیوان

ابیات منقول از عنصری، نظامی و خاقانی نیز . استسوزنی در فرهنگ قواس نقل شده بیش از شواهد منقول از شاهنامه فردوسی 

شود که فخر قواس گ قواس با لغت فرس اسدی معلوم میاز سوی دیگر از مقایسه فرهن. تقریباً به همان اندازه شواهد شاهنامه است

  (93: 4913خطیبی،) .«های منقول از شاهنامه و شوهد آن  را از لغت فرس گرفته نه مستقیم از شاهنامهواژه

ای نکرده است، اما به استناد دکتر محمد دبیرسیاقی مباحث دستوری و امالیی  اشاره، نویسنده در مقدمه کتاب به تعداد واژه ها 

مدخل نوشته شده  4914و به روایت دایرة المعارف ایرانیکا در ( 99: 4962دبیر سیاقی، )مدخل دارد 4131این فرهنگ

   Ehsan yarshater,1999:27O))است

فخرالدین قواس اوّلین کسی است که کتاب لغتش را فرهنگ خوانده؛ سپس در هند واژه فرهنگ به معنای کتاب لغت متداول شد و  

های فرهنگ خود را از لغت فرس اسدی گرفته؛ با این تفاوت قواس بیشتر مدخل (313: 4911ذاکری، )در قرون بعد به ایران رسید

: 3913صادقی، )کندعرای بعد از اسدی هم شاهد ذکر میشاهد آورده؛ اما قواس از ش م بر خودشبرای آنها از شعرای مقدکه اسدی 

921)  

 مدخل. 1

رشید ) های فارسی بحث می کند و لغات عربی در آن داخل نشده استین فرهنگ آن است که تنها از واژههای ایکی از ویژگی

های عربی معادل کند به جای کاربرد واژهو سعی میمند است یار عالقهن مؤلف به سره نویسی بسعالوه بر ای (21: 4911حسین، 

 :های فارسی به کار برد، مثالکرده و واژهسازی 

 . . . مایه طبع و پارسی منش باشد :سرشت -

. اندها نیز از نظر ساختمانی ساده درصد واژه 26درصد مشتق و  3رکب، درصد م 3ها اسم اند که درصد مدخل 31در این فرهنگ 

 . در این فرهنگ کاربردی ندارد؛ در دویست مدخل بررسی شده فعلی وجود نداشت فعل

وندها و ضمایر نیز در این فرهنگ سهم کمی را به خود اختصاص داده اند و جز پسوندهای مند، آسا، سان، سار، دیس، گون و وام 

 . در و ایدون اشاره شده استوند دیگری در این فرهنگ مشاهده نشده و از ضمایر فقط به دو واژه ای

 :آورددر مدخل و گاه در ذیل آن می های متفاوت و مترادف یك واژه را گاهصورت مؤلف

 . قرآن است: نوی و نبی -

 . دانه انگور باشد و تکژ نیز گویند: تکس -

اند؛ مانند دورآهنگ، ها مرکبهدهد سیزده درصد واژد، اما همان طور که آمار نشان میدانها را مفرد میمؤلف در مقدمه نوع واژه

 . بسترآهنگ و گاودم

شود، اما عدم پایبند بودن مؤلف به شیوه کارش ب در این فرهنگ حسن آن محسوب میهای مرکالزم به ذکر است که کاربرد اسم

 . درخور توجه است

 هاشیوه تنظیم مدخل. 1 .4

او فرهنگش را به پنج بخش و هر . اند ساس موضوع تنظیم شداین فرهنگ برادر  هانویسد واژهنویسنده در مقدمه فرهنگش می

هایی را آورده که به عالم باال مرتبط است؛ در در بخش نخست واژه. بخش را به چند گونه و هر گونه را به چند بهر تقسیم کرده است

و بخش پنجم ( ده، پرنده و جنبندهخزن)بخش دوم به جمادات، بخش سوم به گیاهان اختصاص دارد، بخش چهارم نیز درباره جانوران
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اکتفا شده و ترتیب ( موضوعی)در این فرهنگ تنها به نظم دستگاهی . در مورد اشیاء و موضوعاتی است که به انسان مرتبط است

 . الفبایی رعایت نشده است

لغاتشان را درباره یك مفهوم  اند دایرهو آموزش زبان را دارند و یا مصمماین نوع تنظیم لغتنامه برای کسانی که قصد آموختن 

ندان مفید چ آیندین فرهنگ به جستجوی آن برمیدانند و در اهایی را نمینی واژهگسترش دهند مفید است، اما برای کسانی که مع

 . ها الفبایی نشده اندنیست، بخصوص آنکه واژه

 معایب. 1. 1

-است؛ چنانکه گاه در یك بخش واژه د را دقیقاً رعایت نکردهمؤلف تقسیم بندی خو :هابندی موضوعی نادرست واژهدسته. الف

هایی مشاهده می شود که تناسب چندانی به آن بخش ندارد؛ به طور مثال در بخش اول و گونه نخست که مربوط به نام چیزهایی 

همین بخش که درباره نام  را که به معنی عهد و سوگند است می آورد یا در گونه دوم سامهاست که مرتبط به عالم باالست واژه 

به معنی نقطه، نشان، دیوانه، و بیهوش یاد  رنگها و آنچه بدان ماند و کار آید از واژه ها و کتانده چون پیغامبران و دینچیزهای پراک

و  نی چون هرومی کند که چندان به این قسمت مرتبط نیست یا در گونه سوم از بخش چهارم که درباره خزندگان است به حیوا

کند که بهتر بود آنها را در گونه چهارم که درباره جنبندگان است و در کنار جانورانی چون شیر، گراز و شتر اشاره می(گربه)پوشك

ر حالی که جای آن در بهره را که نام گیاهی است ذکر شده، د خرندها واژه ها و جایدر بخش بهره خانه. گاو پلنگ می آورد

  .است( نباتات)هابررسته

درحالی که یشك چهار دندان پیشین مار و ، را آورده یشكمؤلف در گونه پنجم و بهر نخست که درباره اندام آدمی است واژه 

 . چهارپایان است

اند؛ شاهد مثال ندارند و معلوم نیست مؤلف آنها را از کجا استخراج بسیاری از لغات این فرهنگ مصحف» :های تصحیفواژه. ب

گیاه : درمل،کرتك و منیك: بومادران، کرکن: گندنا، بشنیز: خردل، زبوده: انزروت، زرنگ: زنجبرو کرده است، مانند

  (32: 4926صادقی،).«جاروب

 :های مصحف در فرهنگ قواس عبارت اند ازبرخی دیگر از واژه

آن لغت شیرازی عناب و به معنی عناب که تصحیف شیالنه است و : شیدانه. تصحیف سارنج است: تصحیف کوف است؛ سارج: کول»

  (همان).«به معنی زهر تصحیف بیش است: جیالن است؛ پیس

 تلفظ .1

حاح الفرس تا حدودی ها و حرکت آنها توجهی نشده است؛ در حالی که پیش از این در فرهنگ صدر این فرهنگ به نحوه تلفظ واژه

 . . . . ر باشدبه کسر شین و فتح کاف شکاشکر  ها اشاره شده است؛ مانند به حرکت واژه

 نگارش. 1

 . در این فرهنگ به مباحث نگارشی اشاره ای نشده است

 شناسیریشه. 0

 . مؤلف بندرت به ریشه واژه ها اشاره می کند و اگر به ریشه واژه ای می پردازد تحت تأثیر فرهنگهای دیگر است

 . نای ترکی باشد: سرغین -

 . به زبان دیلمیان پهلوان را گویند کیان -

  :کندعادل هندی و عربی کلمات اشاره میگاه به ممؤلف 

 . به عربی آن را کابوس گویند. را فرو گیرد واب مردمگرانی بود که در خ :خفچ -

 . به هندوی گاله را گویند و پارسی پاغنده است پنجک -

 . هندوی بهتل خوانند :خرچکوک  -

 دستور. 6
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های مرکب را به اجزای سازنده اش تجزیه فقط گاه واژه. فی و نحوی نداردای به مباحث صرها اشارهمؤلف در مقدمه و در ذیل مدخل

 :می کند

 . ستایش: گفت و ستا: ، افدافدستا -

 . حسرت: ارمان. حسرت خوار: ارمان خور -

 . حساب: آمار. محاسب: آمارگیر -

 معنا. 7

رهنگ براساس موضوع دسته بندی ها در این فژهاز آن جا که وا. کندها فقط یك معنا بیان میاین فرهنگ مؤلف برای بیشتر واژه در

امر همین . ها را از یکدیگر متمایز سازد و هر معنی را در بخش مربوط به خود بیاوردمعانی متفاوت واژه اند مؤلف نا گزیر بودهشده

 :ای تك معنا گرایش یابد؛ مثالسبب شده تا فرهنگ به لغتنامه

 . گوسپندی که پیشرو گله باشد: نهاز  -

 :گیرند؛ مثال معانی آنها در یك دسته جای میشود که معموالًیی با دو یا چند معنا هم دیده میهاالبته در این فرهنگ واژه

 . بز کوهی را گویند و گوزن را نیز گویند: رنگ -

چنانکه از دویست مدخل کند؛ ها به بیان مترادف اکتفا میاز خود به جای شرح و تعریف واژه های پیشمؤلف معموالً همانند فرهنگ

های شرح شده نیز توضیحاتی ناقص و مبهم مدخل. مدخل با مترادف معنا شده اند  421بررسی شده در این فرهنگ در حدود 

 دارند و یا مسائل جنبی آنها توضیح داده شده است؛ مانند

 . گیاهی است که به تری بخورند و به خشکی اشنان سازند: غوشنه -

کند، البته دسته بندی موضوعی واژه ها تا حدودی به است اکتفا می «معروف»ه ذکر واژه ها بیان معنی واژهمؤلف گاه به جای ب

 :صورت غیر مستقیم به معنای واژه اشاره دارد مثل

 . معروف: سپست و دیوسپست -

 :مثال کند،دیگر چون هندی و  عربی اشاره می هایمؤلف گاه به همراه معنای واژه به معادل آن در زبان

 . به عربی آن را کابوس گویند. گرانی بود که در خواب مردم  را فرو گیرد :خفچ -

 . هندوی بهتل خوانند :خرچکوک -

 معایب. 7. 4

به تمام  در این فرهنگ گاه معنی ذکر شده با بیت شاهد تناسبی ندارد؛ زیرا مؤلف :عدم تناسب معنای مدخل با بیت شاهد. الف

 :کند؛ مثالها اشاره نمیمعنای مدخل

 :فردوسی گفته است. پیوند بود :وژنگ و پروز و فراویز _      

 که از مام وز باب با پروزم  بدو گفت من خویش گرسیوزم

بیت فردوسی متناسب معنی دوّم یعنی اصل و نسب است . حاشیه لباس، فرش و اصل و نسب: پروز  در فرهنگ سخن دو معنی دارد

 . نه  معنی اول

 :اسدی طوسی نیز گفته است. . . که از دوخ بافندبوریا : زیغ -

 هوا بسته از لشکر ماغ میغ   ز درد خزان در دل زاغ زیغ

 . این واژه در فرهنگ سخن در معنی حصیر، نفرت و کینه آمده است که معنی دوم با این بیت تناسب بیشتری دارد

 :نظامی گفته است. ناهمتا را گویند: آخشیج -

 مسلسل کن گوهران در مزیج                آخشیجتویی گوهر آمای چار 

گروهی طبایع را همی آخشیجان خوانند و معنی آخشیج ضد باشد به تازی و این را از بهر آن آخشیج : آخشیج: در لغت فرس آمده

ف ذکر شده است که در فرهنگ معین نیز برای این واژه معانی عنصر، هیولی، ضد و مخال. . . خوانند که هر چهار طبع ضد یکدیگرند

 . با این بیت تناسب بیشتری دارد
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 : فردوسی گفته است. خوک نر را گویند :گراز -

 که بیژن نهادست بر بور زین         گرازان گرازان نه آگاه از این

ه معنی خوک اگر به ابیات پیش از این بیت در شاهنامه توجه کنیم در خواهیم یافت گرازان در اینجا هم به معنی خرامان و هم ب

 :آمده است

 بجوشید خونش به تن بر ز خشم         چو بیژن به بیشه برافکند چشم
 که بیژن نهادست بر بور زین                      این از    آگه  نه    گرازان گرازان                               

 (443و  441ابیات: 4916دیوان فردوسی، )

 . ها و دوّمی در معنی خرامان استمعنی خوکاوّلین واژه گرازان در 

 معانی نادرست. ب

های منابع در رسد بی دقّتی مؤلف و تصحیف نسخهبه نظر می. ها ذکر کرده نادرست استای که مؤلف برای مدخلبرخی از معانی

 . دست مؤلف علت آن باشد

 :رودکی گوید. ای باشد که بدو بام را پوشندجامه: فرسب -

 از گرانیت گر شوی بر بام   سب خرد کنی بامها را فر

از بیت شاهد نیز مشخص است که فرسب چیزی . را به آن پوشندچوبی که بام : چنین معنا شده استدر صحاح الفرس این واژه 

ت؛ پس در فرهنگ معین نیز این واژه چوب بزرگی که بام خانه را بدان پوشند معنا شده اس. شکنداثر سنگینی زیاد میباشد که بر 

درختی باشد که بام خانه را به آن پوشند و در : البته در مجمع الفرس در توضیح این واژه آمده است. معنای شاهد نادرست است

ها کشند به کار رفته؛  پس احتماالً این واژه دو معنا دارد که مؤلف زینت بر سر خانه نسخه میرزا به معنی جامه ای که از برای

 . افل بوده استفرهنگ قواس از آن غ

 :عنصری گفته است. چهار دندان پیشین باشد :یشک -

 در دم اژدها و یشك نهنگ    بسپاریم دل به جستن جنگ

این واژه در بخش چهارم در گونه جانوران و در بهره نخست در اندام آدمی آمده است؛ در حالی که از بیت استنباط می شود یشك 

 : نین در لغت فرس در توضیح این واژه چنین آمده استهمچ. مربوط به جانوران است نه انسان

 . دندان بزرگترین بود در پیش لب ماران و ددان و مانند این از جانوران و به همین بیت عنصری استناد جسته است: یشگ

 :ابوالعباس گوید. جایگه کاروان است :غوشاد -

 به غوشادی و ما چو گاوان گرد آمده  سبوح و مزکت بهمان گرفت و دیزه فالن

از بیت شاهد  مشخص است که غوشاد جایی است که گاوان جمع می شوند؛ چنانکه در لغت فرس و صحاح الفرس نیز این واژه در 

 . معنی جایگاه گاوان و گوسفندان آمده است؛ پس معنای صحیح آن جایگاه گاوان است و معنای قواس نادرست است

 :فرخی گوید .اشتران آبکش و غیر آن را گویند: انبره -

 راست پنداری قطار اشتران انبره بر کران جوی بینم رسته بادام  و سیب 

در صحاح الفرس این واژه در معنی  شتران آبکش آمده که موی ایشان افتاده و در اصل بیت شاهد چنانکه در جهانگیری آمده است 

؛ در ضمن کلمه جوی با شتران آبکش نیز تناسب نا کردهرا به شتران موی ریخته معدر ذکر خزان است و شاعر درختان برگ ریخته 

  (41: 4936نذیر احمد، ) دارد که قواس معانی کامل را بیان نکرده است

 :منجیك گفته است. درم گزین پادشاه را گویند :کهبد -

 رها مکن سر او تا بود سالمت تو  مرا ز کهبد زشت است غبن بسیاری

 ال است سیم او برد مالمت تومح  ز تو همی ستاند به ما همی ندهد

 : در لغت فرس در معنای این واژه آمده است 

 : چنانکه فردوسی گفته. کاردار باشد: کهبد
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 زکف کار ناخوب بگذاشتن   به کهبد بفرمود ره داشتن

خزانه دار با این بیت آمده است که معنای . . . خزانه دار، نقاد، مأمور خراج وین واژه در فرهنگ معین به صورت گهبد و در معنی ا 

 . تناسب بیشتری دارد

 : فرخی گوید. جوانمرد باشد :برخور -

 گمان برد مر او را شریك و برخور است               زبس  عطا که دهد هر که زو عطا ستد

ه همین بیت استناد و ب. . . به وزن فغفور بهره بر باشد یعنی شریك و انبازبرخور : در مجمع الفرس این واژه چنین معنا شده است

در فرهنگ معین این واژه بهره مند، متمتع، شریك و انباز معنا شده است که با واژه شریك در بیت شاهد نیز تناسب . کرده است

 . دارد

 :اسدی طوسی گفته است. سنگر سر کنگره حصار :کیفر -

 از آن به که بر گفته کیفر برد   به ناگفته بر چون کسی غم خورد

ر فرهنگ سخن به معنای مجازات شدن و به سزای عمل رسیدن است؛ پس مدخل انتخابی و بالتبع معنای آن نادرست کیفر بردن د

 . است

 عدم تمایز معانی از یکدیگر. ج

در این فرهنگ برای مدخلها گاه چند معنای  مختلف ذکر می شود، ولی این معانی از یکدیگر متمایز نمی شوند که این مسأله دقت 

 :ا برای فهم معانی متفاوت می طلبد؛ مثالبیشتری ر

 . بعضی بتخانه را گویند. بهارخانه ای است به ترکستان و شهری به هندوستان و رودی است در هند و جزیره ای است بزرگ: گنگ -

 . نالش و نوحه و خروش بود: نیوه و فغان  -

 . تند و سخت طبع و گرفته روی و رنجیده بود: زوش -

یکی از  اشکاالتی که به فرهنگ قواس وارد است آن است که عدم تناسب : علت عدم تناسب مدخل و معنانادرستی معنا به . د

مدخل و بیت شاهد به علت گزینش شاهد مثال برای مشتقات مدخل به جای خود آن، سبب ناهماهنگی و ناهمگونی مدخل و معنا 

 :شده است

 :ه استاسدی طوسی نیز گفت. . . دوست و معشوقه را گویند :فغ

 سپاریدش هرچه ایدر هست گنج   نیارم فغستان خاقان به رنج

 . شود مدخل مناسب بیت شاهد فغستان است و معنای فغ با فغستان متفاوت استهمان طور که مشاهده می

 شاهد. 3

ز فاقد شاهد درصد نی 22ها شاهد مثال دارند و درصد مدخل12دهد که در حدود یست مدخل در این فرهنگ نشان میبررسی دو

 . مثال است و تنها تعداد اندکی از آنها بیش از یك شاهد مثال دارد

 :کند؛ مثالشاهد مثال به ذکر مصرع اکتفا می مؤلف برای اولین بار در این فرهنگ به جای ذکر بیت به عنوان

 . کالیوه کرد ما را عشق پری جمالی: معزی گفته است مصراع. احمق و دیوانه بود: کالیوه -

 . چون شدم نیم مست و کالیوه: یگری گفته است مصرعد -

. در این فرهنگ مؤلف به اشعار شعرایی چون مسعود سعد، معزی، ادیب صابر، سوزنی، شرف شفروه، انوری، خاقانی، ظهیر فاریابی و»

 :4936نذیر احمد، ) .«ردعوفی  و ناصر نیز بهره می گی، اشاره می کند  و از شعر گویندگان هند چون تاج ریزه، شهاب مهمره. . 

 (یازده

 معایب. 3. 4

مؤلف گاه به جای ذکر شاهد برای کلمه مدخل آن را برای مترادف : ذکر شاهد برای مترادف مدخل به جای خود مدخل. الف

 : مدخل می آورد

 :خفاف گفته است. گیاهی است که در جامه آویزد؛ دوژه نیز گویند: سکک    _
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 چو دوژه کاندر آویزد به جامه  فتبه دلها اندر آویزد دو زل
 . که مترادف آن است ذکر شده است دوژهاست، اما در بیت واژه  سکكشود مدخل واژه طور که مشاهده میهمان

 :حکیمی گفته است. شاخ درخت سرو: شفک و شنگ -

 به پیش قدش باد هر دوست بد       زهی سرو باال خهی سرو قد

 . ل مترادف آن ذکر شده استدر این بیت نیز به جای واژه مدخ

 :نظامی گفته است. مایه، طبع و پارسی طبع، منش باشد: سرشت -

 از اینجا شد این گوهر انگیخته  منش چون به هم گشته آمیخته

 . در بیت شاهد واژه منش به جای سرشت آمده است

 :خاقانی گوید. بلبله، یعنی کوزه بانول: جوشک -

 تازه کن قولی که مرغان قلندر ساختند        نفسبلبله در غلغل آمد قل قل ای بلبل 

 . به جای واژه مدخل مترادف آن شاهد قرار گرفته است

 :خاقانی گفته است. چوب سیخ کباب و بابزن نیز گویند :جلو -

 بر من آتش رحم کردی بابزن بگریستی        تنگدل مرغم گرم بر بابزن کردی فلك

 . ی مدخل، مترادف آن در بیت شاهد آمده استدر این بیت نیز به جای ذکر شاهد برا

 :ابوشکور گوید. سغرنه و سیخول و تشی نیز گویند. روباه ترکی که خار اندازد: زکاشه -

 به سغر مانم کز باز پس اندازم تیر             چون رسن گر ز پس آید همه رفتار مرا

 . ن آمده استاست، اما در بیت شاهد مترادف آ زکاسهدر اینجا نیز مدخل واژه 

در اینجا نیز میان مدخل و بیت شاهد تناسبی وجود ندارد؛ اما علت این ناهماهنگی آن : عدم تناسب مدخل با بیت شاهد. ب

 :است که مؤلف به جای ذکر شاهد برای مدخل آن را برای ترکیبات و مشتقات مدخل می آورد

 :بوشکور گوید. ساخته شده بود: بسغده   _

 نباید که نتوانش باز آمدن  ابسغده شدنبه رود اندرون ن

 . همان طور که مشاهده می شود به جای واژه مدخل مشتق آن در بیت شاهد آمده است

 :رودکی گفته است. احمق و خام درای و یاوه گوی بود: لک -

 پیش آن فرتوت پیر ژاژ خای    گفت ریمن مرد خام لك درای

 . ت که ترکیبی است از واژه مدخل و کلمه دیگراس( دراییدن)مدخل مناسب این بیت لك درای 

 :ابوالعباس گوید. بوریا که از دوخ بافند: زیغ -

 طبل زن را ننشانند بر رود نواز  زیغ بافان را با وشی بافان ننهند   

 . را مدخل قرار داده است که ترکیبی است از کلمه مدخل و کلمه ای دیگر زیغ باف، زیغمؤلف به جای واژه ساده 

 :اسدی طوسی نیز گفته است. . . دوست و معشوقه را گویند :فغ -

 بدانگه رهم این سخن درخورست        فغستان خاقان و گنج ایدرست

 سپارید هرچه ایدرش هست گنج       نیارم فغستان خاقان به رنج

 . است که صورت اشتقاقی واژه مدخل است فغستانمدخل مناسب این بیت 

 :سدی طوسی نیز گفته استا. . . زمیندار: مرزبان -

 برندش دمی هر گه زآن مرز و بوم   اگر خشت افتد ز دستش به روم

 . صورت ساده آن در بیت شاهد آمده است مرزبانبه جای واژه مشتق 

 :فردوسی گفته است. نیز شعر را گویند چامه -

 یکی پای کوبد شکن بر شکن   یکی چامه گوی و دگر چنگ زن
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 . شود مؤلف به جای واژه ساده مدخل صورت ترکیبی آن را در بیت شاهد آورده استهمان طور که مشاهده می 

بهتر بود مؤلف واژه های آوردگه، پرندآور و تبیره زن را . در ابیات ذیل نیز این عدم تناسب میان مدخل و شاهد مشاهده می شود

 . مدخل قرار می داد

 :تدیگر نظامی گفته اس. . . هم جنگ بود: آورد وناورد  -

 به آوردگه اندر آورد تنگ  دل مرد جنگی از آن چیز جنگ

 :دقیقی گفته است. گوهر شمشیر را گویند :پرند -

 همی خواست از تن ربودن سرش   برانداخت تیغ پرندآورش            

 :منوچهری گوید. دمامه و طبل را گویند :تبیره -

 شتربانان همی بندند محمل   طبل نخستینتبیره زن بزد 

مؤلف گاه در انتساب اشعار به شعرا و گویندگانشان دچار خطا و اشتباه می شود که به نظر می رسد  :شتباه در انتساب ابیاتا. ج

 . این اشتباه بر اثر بی دقتی ایجاد شده است

 :کسایی گوید. ابله و نادان بود :کانا    _

 هر زمانی دست بر دستم زنی  من سخن گویم تو کانایی کنی

 :این بیت در دیوان رودکی نیز چاپ شده است. س این بیت به رودکی نسبت داده شده استدر لغت فر

 هر زمانی دست بر دستی زنی            من سخن گویم تو کانایی کنی

 (4929:31دیوان رودکی، )

 : دقیقی گوید. ده هزار :بیور -

 بود بر زبان دری ده هزار   کجا بیور از پهلوانی شمار

 :فردوسی است که در شاهنامه در بخش پادشاهی جمشید آمده است این بیت سروده 

 دلیر و سبکسار و ناپاک بود   جهانجوی را نام ضحاک بود

 چنین نام بر پهلوی راندند  کجا بیور اسبش همی خواندند

 بود بر زبان دری ده هزار         کجا بیور از پهلوانی شمار

 (23_29ابیات: 4916فردوسی، )

 :رودکی گفته است. حوصله مرغ را گویند: کژار و ژاغر -

 بیاگنی زپلیدی چو ماکیان تو کژار                   نیفکنی خورش پاک را ز بی اصلی  

 . در صحاح الفرس این بیت به بهرامی نسبت داده شده است

 حذف گوینده شاهد مثال. د

 :ه در فرهنگهای دیگر نام آن سراینده بیت مشخص استمؤلف فرهنگ قواس گاه سراینده شاهد مثال را حذف می کند، درحالی ک

 :شاعری گفته است. گلی است از جنس سوسن آسمان گون نقطه سیاه دارد: پیغلوش -

 یا چو زرین گوشوار از خوب گوش    چون گل سرخ از میان پیغلوش

 :ز  این بیت یافت می شودعالوه بر این در دیوان رودکی نی. در صحاح الفرس این بیت به رودکی نسبت داده شده است

 (4929:33دیوان رودکی، )یا چو زرّین گوشوار از خوب گوش   چون گل سرخ از میان پیلگوش

 منبع. 3

مؤلف به منابع کارش اشاره ای نکرده است، اما مقایسه واژه های لغت فرس و فرهنگ قواس نشان می دهد مؤلف از این فرهنگ 

واژه 92مدخل آن در فرهنگ قواس آمده است و از  3مدخل در باب شین در لغت فرس  24ز استفاده فراوانی کرده است؛ چنانکه ا

مدخل بررسی شده در فرهنگ قواس به ترتیب سیزده  39از مجموع . مورد آن در این فرهنگ وجود دارد 49در باب زا از لغت فرس 
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درصد از مدخلهای فرهنگ  11ین تحقیق نشان می دهد نتایج ا. و شانزده مدخل معنا و شاهد مثال خود را از لغت فرس گرفته است

 :درصد از شواهد آن برگرفته از لغت فرس است؛ مثال 23درصد از معانی مدخلها و  21قواس 

 :لغت فرس

 :، پای بسته باشد؛ چنانکه دقیقی گفتپامس  -

 نتوانم نشست دستوری[ازین]فزون   خدایگانا پامس به شهر بیگانه

 :فرهنگ قواس

 :دقیقی گفته است. سبب چیزی از جای نتوان رفت[که به]ند پای ب: مس -

 فزون از این نتوانم نشست دستوری  خدایگانا با مس به شهر بیگانه

 نتیجه گیری

در این کتاب برای اولین بار واژه . فرهنگ قواس اوّلین فرهنگی است که درباره واژه های زبان فارسی در شبه قاره  نوشته شده است

مؤلف در مدخلها، معنای واژه ها و شاهد . ی لغت نامه استفاده شده، سپس در شبه قاره و بعد ایران رواج یافته استفرهنگ در معن

 31در این فرهنگ . با این تفاوت که از شعرای هم عصر خود نیز شاهد مثال آورده است، مثالها تحت تأثیر لغت فرس قرار دارد

کلمات : ها عبارتند ازاین بخش. انداساس موضوع در پنج بخش مرتب شده ها برواژهاند و ختمانی اسمدرصد مدخلها از نظر سا

بندی موضوعی نادرست از معایب این بخش دسته. مرتبط با عالم باال، جمادات، گیاهان، جانوران و اشیاء و موضوعات مرتبط با انسان

در و حرکت آنها توجهی نشده است، در حالی که پیش از آن ها وه تلفظ واژهدر این فرهنگ به نح. ها و کلمات تصحیف استواژه

های فارسی بحث ین فرهنگ آن است که تنها از واژههای ایکی دیگر از ویژگی. ها اشاره شده استلغت فرس به تلفظ برخی از واژه

کند به جای کاربرد و سعی میست مند ایار عالقهنویسی بسعالوه بر این مؤلف به سره. کند و لغات عربی در آن داخل نشده استمی

. شودها نیز اشاره میاین کتاب گاه به معادل هندی واژهدر . های فارسی به کار بردهای عربی معادل سازی کرده و واژهواژه

ز های مصحف، عدم تناسب معنای مدخل و بیت شاهد، معانی نادرست، عدم تمایین فرهنگ وجود دارد که شامل واژهاشتباهاتی در ا

معانی از یکدیگر، نادرستی معنا به علت عدم تناسب مدخل و معنا، ذکر شاهد برای مترادف مدخل به جای خود مدخل، عدم ذکر 

 . بندی نادرست واژه هاستانتساب گوینده شاهد مثال و دسته گوینده شاهد مثال، اشتباه در

 منابع 

خوارزمی، : تحشیه فتح اهلل مجتبایی و علی اشرف صادقی، تهراناسدی طوسی، ابومنصور احمد بن علی، لغت فرس، به تصحیح و 

4963 . 

دانشگاه : ، مشهد2، فرهنگ جهانگیری، ویراسته رحیم عفیفی، ج(4934)انجو شیرازی، میر جمال الدین حسین بن فخر الدین

 . فردوسی مشهد

 . سخن: ، فرهنگ بزرگ سخن، تهران(4924)انوری، حسن

 . 31_91، صص 43، نامه فرهنگستان، ش .«نگاهی به فرهنگهای شاهنامه از آغاز تا امروز»، (4913)خطیبی، ابوالفضل

 . اسپرک: ، فرهنگهای فارسی و فرهنگ گونه ها، تهران(4962)دبیرسیاقی، سید محمد

 . 31، ص4، ش 24، نشر دانش، س .«چاپی تازه از فرهنگ زفان گویا و جهان پویا»، (4911بهار )ذاکری، مصطفی

 . 22 _21، صص 11، ش 2، کیهان فرهنگی، س.«فرهنگنامه های پارسی هند»، (4911)سین، س و سید مهدی حسینیرشید ح

 . توس: ، دیوان رودکی، شرح و توضیح منوچهر دانش پژوه، تهران(4929)رودکی، جعفر بن محمد

  .33_32، صص 3، دانشنامه زبان و ادب فارسی، ج.«فرهنگ قواس»، (4926)صادقی، علی اشرف

، نامه فرهنگستان ویژه نامه شبه قاره، س دوم، .«هجری 41فرهنگنویسی درشبه قاره از ابتدا تا قرن »، (4939)صادقی، علی اشرف

 . 934_924ش دوم، صص

 . قطره: ، شاهنامه فردوسی، به تصحیح سعید حمیدیان، چ چهارم، تهران(4916)فردوسی، ابوالقاسم
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، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، س .«و زبان فارسی در شبه قارهجایگاه فرهنگ »، (4923)فالح، مرتضی

 . 32 _61، صص 2دوم، ش 

 . بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ، فرهنگ قواس، به اهتمام نذیر احمد، تهران(4936)قواس غزنوی، فخرالدین مبارکشاه

 . علمی: لفرس، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران، فرهنگ مجمع ا(4992)کاشانی، محمد قاسم بن حاجی محمد

 . 32_61، صص 3، نامه فرهنگستان، ش.«پیوند زبان فارسی و هند در آیینه زمان»، (4916)مدرسی، فاطمه

 . امیرکبیر: ، فرهنگ معین، چ هیجدهم، تهران(4911)معین، محمد

Solomon Baevskii, Farhang_e Qawwas , Encyclopaedia Iranica, edited by ehsan Yarshater, vol 
9,New York , Bibliotheca Perica Press, 19999, p27O . 
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 مضامین حبسیه در شعر اخوان ثالث
 («در حیاط کوچک پاییز در زندان»با تکیه بر کتاب )

 دکتر محمد رضایی

 سمنان  دانشگاه فارسی وادبیات زبان گروه استادیار 

 مهدی بیات کوهسار

 دانشگاه سمنان ناسی ارشد زبان وادبیات فارسیدانشجوی کارش 

 :چکیده

، یکی از انواع فروع ادب غنایی است که شاعر زندانی به سرایش اشعاری با  مضـامین؛ یـاس، ناامیـدی، غـم و     «زندان نامه»حبسیه یا 

 . دمی پرداز. . . اندوه؛ رنج و مصیبت، شکایت از روزگار و تقدیر نا سازگار، فریاد از ظلم بیدادگر

سرای معاصر که خود گرفتار بند ظالمان گردیده و نقش بسـزایی در تثبیـت جریـان شـعر نیمـایی و ابـداع       از شاعران  حبسیه یکی 

در حیاط کوچـك  »داشته است؛ مهدی اخوان ثالث است که رهاورد ایام حبس او، کتاب   -از تلفیق سبك سنتی با نو -سبکی خاص

و شکسـت دولـت مصـدق و سـرکوب  شـاعران و       4992مرداد  22یان مشروطه ودر نهایت کودتای بعد از جر. است .«پاییز در زندان

روانـه   .«مـاث »آزادیخواهان، سکوت مرگبار و خفقان آوری بر جامعه ایران حاکم گردید و بسیاری از شاعران و روشنفکران از جملـه  

ررسـی مضـامین حبسـیه در قبـل و بعـد از مشـروطه و       این پـژوهش قصـد دارد بـه ب   . زندان شدند وایامی را در حبس سپری کردند

موضوعات عمده ی به کار رفته آن در اشعار اخوان ثالث با تکیه بر کتاب فوق و همچنین گذری کوتاه بر زنـدگی سیاسـی و ویژگـی    

 . های سبکی او بپردازد

  حبسیه، اخوان ثالث، در حیاط کوچك پاییز در زندان: هاکلیدواژه

 :مقدمه

. کنـد و رنج خـود را از زنـدان توصـیف مـی     اندوه در آن شاعر کهادب غنائی است  از انواع ادبی از فروعیاتنامه یکی ندانحبسیه یا ز

سقوط دولـت مصـدق    و 4992مرداد  22کودتای  عصر مشروطه  و بعداً حادثه معاصر و بقه دیرینه دارد اما در دورهسرایی ساحبسیه

خواهی در بین مردم بـا مـدد شـعر    پرچمداران آزادی که خود منادیان و -آن  بیشتر شاعران وسرکوب آزادیخواهان وحوادث ناشی از

خـواهی در بـین   خوردار شده است و شاید دلیل عمده آن وجـود حـس آزادی  رشد چشمگیری بر از -ونفوذ آن در قلب مردم هستند

هایی کـه بعـد از   جرن. ان  برای آنان در بر داشته باشدهای فراوخواهی با مشقتدیزازمین باشد هرچند ممکن است این آ مردم ایران

 . کنداز شاعران وروشنفکران را روانه زندان می گیرد و بسیاریکودتا  اوج می

ترین مضامین اشـعار حبسـیه   مهم از یك سو و( سرا از آغاز مشروطه تا پیروزی انقالبشاعر حبسیه 12بیش از )سرایانتعدد حبسیه 

پژوهش قرار  شایسته، از سوی دیگر هاین دور ی برخی از حبسیه سرایان بر جستهو همچنین مختصات فکرزندان ومسائل مربوط به 

فات ارزشـمند  یتال انگشت شمار، به جزء چند کتاب و مقاله -معاصر مخصوصا در دوره -سراییهر چند در زمینه حبسیه. گرفته است

 توان به بررسـی وتحلیـل نثـر و   می، در این موضوع علمی و پژوهشی صورت گرفتههای نشده است؛ اما ازاهم  فعالیتدقیقی فراهم  و

امین  شـعر ونثـر   با محوریت مضـ  گویی ویستا به چاپ رسید که بیشتر کلیچ در مجله 4923نا حفیظی که در سالشعر اخوان از می

چـاپ گردیـد     4963چیستا در سـال  م در مجلهعناصری که این مقاله هدر ادب فارسی از جابر (زندان نامه)حبسیه باشد و اخوان می

با مضامین کاربردی در حبسیات  اخـوان را مـورد    محتوا مورد بررسی قرار گرفته و که بیشتر ویژگی شعر حبسیه از دیگاه مضامین و

ـ       بررسی قرار نداده است و همچنین بررسی و ه راهنمـایی  نقد شعر سیاسی انتقادی از ابتـداء تـا دوره قاجاریـه از محمـود شـبیری ب

دفاع گردید که این پایان نامه بیشتر رنگ وبوی سیاسی وشعر سیاسی بـه معنـای عـام  را در مـورد     4913ضیاءالدین سجادی که در 

انتشار یافت کـه بیشـتر     4929بررسی قرار داده است  و همچنین کتاب هایی مثل نقدی بر شعر زندان از هادی اکبرزاده که در سال

نوع اشعار پرداخته است و وهمچنین حبسیه سرایی در ادب فارسـی از مهـدی نوریـان ونشـر  دانـش درسـال        به محتوای فکری این

از محمدرضـا یوسـفی   .«زندان نامه های منظوم فارسی از قرن پـنجم تـا پـانزدهم   »منتشر شده است   و همچنین کتاب های  4961

از  .«حبسـیه سـرایی در ادب فارسـی   »ه تقریبـا مشـابه کتـاب    به چاپ رسیده ک  4934وطاهره سیدرضایی که انتشارات قم در سال 
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هـا  یان ومضـامین کـاربردی آن  سـرا دارای نوعی نگاه کلی به حبسیه که بود، ، انتشارات امیرکبیر4921حبیب اهلل ظفری که در سال 

پژوهشـگران معاصـر در    رسد تحقیقاتبه نظر می اما گردداین خصوص تالیف ارزشمند محسوب میهرچند معدود کتب هم در  .دارد

مورد نقد ونظر قـرار داده اسـت  کـه قـرار     ، وجنبه محتوایی  وکلی ا حبسیات بیشتر  با رویکرد سیاسیباب شعر امروز ایران مخصوص

در »از مضـامین عمـده و کـاربردی حبسـیه در کتـاب      -روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده استکه به   -مورد نظر است در پژوهش

 و -اصر و تثبت کننده شـعر نیمـایی اسـت   معسرایان برجسته از مهدی اخوان ثالث که یکی از حبسیه« در زندان حیاط کوچك پاییز

 . سخن گفته شود، اجتماعی شعراو، های تاریخیمولفه همچین

رتــو پتی کــه شــعور نبــوت بــر او    تــابی آدم اســت در لحظــا  عر محصــول بــی شــ» :از دیــدگاه عبــدالعلی دســتغیب شــعر   

 (4919:41غیب،دست).«انداخته

در  و شعر هر شاعر را باعث تمایز زبان او با دیگـران دانسـته اسـت    دانسته و ای روی داده در زبان  استاما دکتر شفیع شعر را حادثه

 . داندتخیل می عر را گره خوردگی عاطفه وجایی دیگر ش

اگر تخیل فراوان باشد ولی بـار عـاطفی    و. وستا زش تخیل در میزان عاطفهکمال ار. تخیل روح شعر است» :گویددکتر مختاری می

از دیـدگاه ارسـطو    (11: 4962 مختـاری، ) .«.عاطفه وتخیل است بهترین زبان برای ارائه. جاودانه نخواهد بود، آن کم یا ضعیف  باشد

ــزد   » ــوری در دل برانگیــــ ــه شــــ ــت کــــ ــخنی اســــ ــعر ســــ ــاهین،).«.شــــ        . (                              11: 4962شــــ

در زبـان یونـانی    "لیریـك "اصطالح غنایی که در برابر . به معنی موسیقی و نواختن و آواز خواندن است «غ ن ی» غنا از ریشه مهکل

اشـعار غنـایی    های اخیر در ادبیات فارسی و عربی رایج شده، و قدما برای مجموعهقدیم که بعدها به ادبیات اروپایی راه یافته در سال

 . انداز آن استفاده کرده

عواطف و انگیزه های درونی شاعر یا هنرمند , اشعار و افکاری اطالق می گردند که مستقیماً از احساسات شعر غنایی به مجموعه آثار،

دوسـتی،  عشـق و   تأثراتی همچون شادی و اندوه، لذت و الم، سختی و آسایش، پیری و جوانی، شهوت و غضـب، . گیرندسرچشمه می

  ... محبت و خشم و دشمنی،مرگ عزیزان، دوستی و 

شـد و از  خوانده مـی (Lyreودر انگلیسی وفرانسهLuraدریونانی)دریونان باستان به همراهی بربط  –که کوتاه بود–این گونه اشعار » 

اصـوال ً در اکثـر نقـاط جهـان اشـعار       (492: 4929شمیسـا، ).«می گوینـد  Lyricلیریك ، های فرنگی به اشعار غناییاین رو در زبان

، هـا و خینـاگران  هـا یـا عاشـیق   وپـا تروبادورهـا و در ایـران عاشـوق    در ار». اطفی و عاشقانه و سوزناک با موسیقی همراه بوده استع

باید توجه داشت که مراد از اشـعار لیریـك در ادبیـات اروپـایی شـعری       (492. همان) .«انداین سنت بودهروستاییان و شبانان حافظ 

، در شعر فارسی ادبیـات غنـایی بـه صـورت داسـتان     ». کندفقط احساسات خود را بیان می گوینده در آناست کوتاه و غیر روایی که 

ترین قالـب آن غـزل   اما مهم. شودرباعی و حتی قصیده مطرح می، مثنوی، الشکوی و گالیه و تعزل در قوالب غزلمناجات بت، مرثیه

 ( 499. همان).«.است

-به تقلید شاعران عصر غزنوی و سلجوفی در دربارها خوانـده مـی   گیرد، وجانی تازه می، مشروطهقاجار تا ظهور  شعر غنایی در دوره

های موفقی در شعر غنایی دارد و شاعرانی چـون  و بسیاری دیگر از شعرهای خود تجربه «افسانه»با  «نیما»در دوران اخیر نیز  شود و

های با شاخه ادب غنایی ... ای در این دوره ودهندگان شایستهادامه «روغف»و  «شاملو»و «سهراب سپهری»، «اخوان»، «نادر نادرپور»

 . هستند ... حبسیه و شهرآشوب، پارودی، مدح، هجو و گالیه، مناجات،مرثیه، : آن همچون

رد و در نخستین دوران شعر ای دیرین دامرثیه در ادب فارسی سابقه. کندن احساسات و عواطف خود را بیان میشاعر در آ  (مرثیه  

مرثیه معموال درباره مرگ پادشاه و وزیـر یـا   ». فارسی،یعنی دوران رودکی دیده می شود و امروز هم در آثار شاعران معاصر رواج دارد

 .«مرگ مرادی وشهید بلخیرودکی در  ی در مرگ محمود غزنوی ویا مرثیهمانندمرثیه ی فرخی سیتانیکی از رجال علم و ادب است 

در : مثـال . همچنین مرثیه ممکن است درباره یکی ازائمه دین باشد. یا درباره فوت یکی از خویشان و دوستان (296: 4929شمیسا،)

       :غزلی از حافظ داریم

 (291. همان(دیده را روشنی ازخاک درت حاصل بود      سر کوی توام منزل بود  آنکه  باد  یاد
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مناجـات و ادعیـه در ادبیـات    . نایی است زیرا راز و نیاز با خداوند مایه های احساسی و عـاطفی دارد مناجات هم نوع ادبی غ(مناجات 

 hymn معـادل مناجـات در ادب فرنگـی   ». انصاری است. . . فارسی بیشتر منثور است و معروفترین نمونه آن مناجات خواجه عبدا

 (239. همان).«.ایان بود و در مراسم مذهبی خوانده می شدهیم در اصل سروده هایی در مدح و ستایش ارباب انواع خد. است

 بهشتی دیگر باید آسـایش او را  ، عبداهلل را خواهی نواخت اگر و  او را آالیش  باید  دوزخی دیگر الهی اگر عبداهلل را خواهی گداخت،

 (239: 4929شمیسا،)

گالیه گاهی با مفاخره آمیخته است و شـاعر از خـود   ». . .  ودشعواطف و احساسات فردی اطالق می مبتنی بربه اشعار  گالیه(گالیه 

یعنی کسی که در مظان اتهام قرار گرفته اسـت در  (  231: 4929شمیسا،).«.داردApologyتمجید می کند و گاهی صورت مدافعه 

گالیـه از حاکمـان عصـر    ضمنِ شکایت از ابنای روزگار از خود دفاع می کندکه نمونه های فروانی در بخش حبسـیه وجـود دارد کـه    

 . نویسنده است

مغّنی را مخاطـب خـویش  قـرار     ها شاعر ساقی ودر ساقی نامه .یکی از انواع غنایی است که معموالً به قالب مثنوی است(ساقی نامه 

م روزگار سخن مـی  ای بنوشند  و آوازی بخوانند و سپس از گذر سریع عمر و ناپایداری دنیا و ظلدهد و از آنان می خواهد که بادهمی

نامه نظامی و حافظ و خواجوی کرمانی ساقی. های معروفنامهاز ساقی. دهدغتنام فرصت و دریافتن حال پند میراند و خواننده را به ا

ئل فلسـفی  هـا مسـا  کـه در آن . ترین اشـعار فارسـی هسـتند   ترین و سوزناکها از لطیفنامهها و مغنینامهاز نظر مضمون ساقی. است

شـود وراه  آورده مـی . . . هـا و مصیبت ها وها وجنگبرخورد با مرگ نشیب آنان و ها در طی زندگی پرفراز واریخی واجتماعی انسانوت

 :مثال حافظ شعری دارد .رهایی از رنج ومحنت به نظر می رسد

 (264. همان). . .  بیا ساقی آن می که عکسش ز جام             به کیخسرو وجم فرستد پیام

البته مدح ممکن است در . مدح مضمون اصلی قصیده است و مقدار زیادی از اشعار ما در مدح  وستایش پادشاهان است(هجو و مدح

ای هست نشان دهند و به اصـطالح چهـره   در مدح باید قهرمان را بیش از آنچه. باب پیغمبر و خلفای راشدین و ا ئمه اطهار هم باشد

 . عی شعراست که درآن به مذمت کسی بپردازند واز او بد بگویندهجو نو اما. را اسطوره کنند

که ژرف ساخت بسیاری از انواع و زیر انواع ادبـی  . است که خود از فروعات ادب غنایی می باشد،شهر آشوب از فروع هجو(شهر آشوب

 . در هجو یك شهر و نکوهش مردم آن سروده می شده است، شهر آشوب. از قبیل طنز و کمدی است

در آن بین دو کس یا دو چیز بـر سـر   در واقع به مجادله و نزاع با همدیگر و بحث در حقیقت و ماهیت چیزی، مناظره گویند (مناظره

برتری و فضیلت خود بر دیگری نزاع و اختالف لفظی در می گیرد و هر یك با اسـتدالالتی خـود را بـر دیگـری تـرجیح مـی نهـد و        

از نخسـتین شـاعری کـه بـه     . . . حال می تواند مسائل اعتقادی باشد یا فلسفی ویـا علمـی و  . ودسرانجام یکی مغلوب یا مجاب می ش

 . مناظره پرداخته است اسدی طوسی صاحب گرشاسپنامه و لغت فرس است

در طنـز  . ما تفاوت در این است که آن تندی و تیـزی و صـراحت هجـو در طنـز دارد    است ا هجواز اقسام طنز (طنز و هزل و مطایبه

معموالً مقاصد اصالح طلبانه و اجتماعی مطرح است طنز  با کاستن از مقام و کیفیت کسی یا چیزی است به نحوی که باعـث خنـده   

در طنـز کسـی کـه    . . خنده برای استهزاء اسـت در کمدی معموالً خنده به خاطر خنده مطرح است، اما در طنز  اما. و سرگرمی شود

ویسـنده  گاهی اوقـات  ن . مورد انتقاد قرار می گیرد ممکن است یك فرد خاص باشد یا یك تیپ یا یك طبقه یا ملّت و حتی یك نژاد

اصی از آثار منظوم یـا  به نوع خ»اما در اصطالح . گیرد، اما منظور او کسی یا کسانی بیرون از اثر ادبی استقهرمان اثر را به سخره می

تفکـرات فلسـفی را   های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی یا حتی  شود که اشتباهات یا جنبه منثور ادبی گفته می

 .  (411: 4923اصالنی، ).«.کشد دار به چالش میای خنده به شیوه

ین را بـه  اثـر نخسـت   طنز و هزل است و در حقیقت اثر دومی،شعری است که به تقلید از شعر دیگری گفته شده و مبنی بر  (پارودی

 . گیردسخره می

کوه سـرداده و از  شود و در آن معموالً از بخت و روزگـار شـ  ن به یك وزن و قافیه رد و بدل میمنظومی که بین شاعرا نامه (اخوانیات

ی هـا کننـد و از آسـیب  خود را به یکدیگر اظهار مـی  ه محبتاخوانیات از آنجا که سخنان دویار دیرین استک. کنندیکدیگر تمجید می

  .برندزمانه به یکدیگر گالیه می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88
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وچیستان را هـم از انـواع ادب غنـایی بـه شـمار       «معما»،«تمثیل»،«زشت انگاری»هرچند برخی از ادیبان انواع ادبی دیگر  همچون 

 . است «نامه نویسیزندان »یا «حبسیه»آورده انداما یکی دیگر از مهمترین فروع ادب غنایی 

عواطف خـود را در زنـدان توصـیف     حبسیه از فروع ادب غنایی است زیرا در آن شاعر اندوه و رنج و احساسات و، از دیدگاه انواع ادبی

، شـود و بعـد از او  ه سال در زندان بوده است دیده مینخستین و بیشترین حبسیه ها در دیوان مسعود سعد سلمان که هجد. کندمی

ا دارد و در عصـر مـا اسـتاد ملـك     ن که خاقانی شروانی چنـد حبسـیه غـرّ   چنا. هایی سرودندی که به زندان رفتند نیز حبسیهانشاعر

اثـر لـرد بـا یـرون      the prisoner of chillonدر ادبیات غـرب زنـدانی شـیالن   » اند ونیز اشعاری چند سروده. . . الشعرای بهارو

 ( 216: 4929سا،شمی) «.معروف است اما حبسیه تخیلی است

دگاه ها و یا حبسیات، موضوعاتی فراوان آورده شده است که در ادامه به توضیح و تفصیل آن خواهیم پرداخت اما از دیـ در زندان نامه

ها و توفان به هر حال این اعتراض. های شاعران آورده شده استفریادها، اعتراض، ها، شکایتدکتر زرین کوب، موضوع عمده آن، گله

واهیم پروا قلم در راه منافع مـردم مـی کشـند، خـ    بر مردم را در شعر شاعرانی که بیها و اوج ظلم عدالتیها و بیها از نابسامانیمخش

هایی که هر ورق آنان، همراه بـا  شود، زندان نامهباشد که در زندان یا حبس گفته میگر تمام این موارد تواند ترسیمدید و شعری می

 . کندرا تفسیر می «آنچه از دل برآید الجرم بر دل نشیند»ج و اندوه و ماتم است و این اشعار مصداق اشك و آه و رن

 :مضامین حبسیه

هـا، از  هـا و میکـروب  یره و تار آلوده به انواع بیمـاری در اینگونه  اشعار سخن از دیوارهای نفوذناپذیر و سر به فلك کشیده از محیط ت

است و آنچه هست، فقط تندی و خشونت و سنگدلی و ستم بارگی از یـك  . . . دی، گورستان آرزوها وکشتن عزت نفس، مناعت و آزا

شـاعر از  در اینجا گاهی ». های ناشی از درد و رنج استدیگر است، خبر از فریادها، فغان سو و افتادگی و بردباری و شکیبایی از سوی

ای زندانیان و فشار و غل و زنجیـر وگـاه از ژنـده بـودن جامگـان و تـاریکی،       هنالد و گاهی از بدرفتاریتنگی زندان محسوب شده می

پـروری، بـی   و ناسازگاری بخـت و روزگـار و سـفله   سرپرستی خانواده وانی، شبکوری و بیماری و مصادره اموال، بیبدغذایی، پیری، نات

بـه  دارد و قلم کامی دشمنان لب به شکایت برمیشادوفایی دوستان و ی گوید و از همه بدتر گاهی از بیارزشی دانش و فضل سخن م

حسـب حـال،   » :شـود و محتوا به سه دسته کلی تقسیم مـی زندان نامه از لحاظ مضمون  (23. _21 :4921ظفری،) .«شوددست می

 (46: 4913ظفری، ) .«شکواییه، پوزش نامه

اعم از زندان جسم و اعم از زندان بشـری دوران  )شده برخی اوقات شاعر زندانی اوضاع و احوال خویش را در زندان گرفتار (حسب حال

یل و عواطـف شخصـی   کند که بیشتر مسـا بیان می. . . همراه با عجز و الیه و ناراحتی، انتقاد، اعتراض و( خویش توسط حاکمان جبار

ها به خصوص حسب حال ها مهدستگاه حاکمه باید در زندان ناگزنده ترین انتقادها را بر ضد ». گونه حسبیات استدرون مایه ی این

 ( 241: 4913. ظفری). گویندا را گاهی ادبیات اعتراضی نیز میهها و حسب حالاین حسب نامهسراغ گرفت بنابر

ر زنـدان بـه سـر مـی بـرد از      شکواییه یا شکایت کردن یکی دیگر از مضامین کلی حسبیات اسـت کـه گـاهی شـاعر کـه د     (شکواییه

هـای  گویـد و گـاهی نیـز از محرومیـت    سخن می( قات و هوانور و روشنایی، از دیدن پدر و مارد و مال از حقوق طبیعی،)ها محرومیت

کنـه و انـواع   ، خـوابی حقوق اجتماعی مثل، شکایت از تنگی جا در زندان، رطوبت، سردی و گرمی، کثافت و آلودگی، سروصـدا و بـی  

فاهی، غذا، بدرفتاری زندانبانان، دوری از خانواده، تفتیش جسمی و حشرات، غل و زنجیر، نداشتن پوشاک مناسب، نداشتن امکانات ر

 . . . جلوگیری از مکاتبه و، عقاید، سانسور خبری

هایی است که شاعر برای دلجویی از ممدوح و رهـایی از بنـد او ویـا طلـب شـفاعت و پـایمردی از       زندان نامه: پوزش نامه(پوزش نامه

ها دارای مضامین و اجزای متعدد و گونـاگونی هسـتند از   پوزش نامه. سروده استمی، ن زور و زروزیران و امیران و ندیمان و  صاحبا

مدح و ستایش ممدوح تا این کـه ممـدوح او را    فریادخواهی و کمك ممدوح جهت انجام عدالت و رهایی شاعر از بند و زنجیر،: جمله

ها از خطـای شـاعر، چشـم پوشـی     نانداختن ممدوح تا این که با یاد آیزان به یاد عز، او درگذرد نایت قرار داده و از گناه نکردهموردع

تطمیع ممدوح مبنی بر اینکه از خطای او چشم پوشی کند و شاعر هم  ،التماس و استرحام کردن از ممدوح جهت رهایی از بند. کند

 . قرار گیرد، در قبالش شعری در ستایش او انجام دهد تا مورد عفو

 شدند، مجبور آشنا درد و متعهد شاعران 4992مرداد  22بعد از کودتای او  نامهزندگی یرآن براشعار اخوان وتأث و مرداد 28 کودتای

 از، پیامد کودتا. اخوان ثالث بود مهدی افراد این از یکی. گزینندرب هاآن انعکاس و سیاسی و اجتماعی مسائل بیان برای نمادین زبانی
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 ایران ادب فضای بر را اجباری سکوتی که است دست این از مسائلی و شکنجه زندان، رزان،مبا قمع و آزادی قلع رفتن بین

 اندککاند مرگ، و آن اوضاع جامعه؛ یأس در. است روشنفکران شدید نومیدی و یأس آن حاصل که کندمی تحمیل

یکی  .درگیر آن شدند شاعران از بسیاری و افتی رواج هروئین و افیون به بردن پناه و می و میخانه ستایش قبیل از هاییتم و مضامین

 را خود شعرو او  مهدی اخوان ثالث است، بی نصیب نماند بدبختی بود و گرفتاری و از شاعرانی که از رهاورد این کودتا که زندان و

-خود نشان می «هایان نامهزند»اوضاع اجتماع را در  به خوبی و دهدمی قرار آن منشأ و ریشه بیان و هاامیدیان این انعکاس آیینه

 . دهد

تولـدش در  » :هر چند کـه خـودش گفتـه اسـت     به دنیا آمدهجری شمسی در مشهد  4911در سال  (امید _م )مهدی اخوان ثالث 

. نام پدرومادرش، علـی و مـریم بـود   ( 26: 4931کاخی،).«.گرفته اند 4911بوده ولی شناسنامه اش را با تاریخ تولد  4916اسفند سال

پدر او به شغل داروهای گیـاهی و  . . هدی اخوان اهل  یزد بود که در جوانی به مشهد مهاجرت کرده و در این شهر سکنی گزیدپدر م

روی عالم و آدم باز شد، خـود در   اخوان به هنگام تولد با یك چشم به دنیا آمد و اما پس از مدتی چشمِ دیگر او به. سنتی مشغول بود

داری و بعدها هم دعاگویی و نماز و طاعت و زیارت امـام رضـا و    طبیب بود و مادر هم کارش خانه -ن عطارپدر م»: این باره می گوید

خدا به مـن  . نذر و نیازهایش آن چشم دیگر را هم به دنیا گشودم وانگار های پدر و دعاهای مادر و بعد از مدتی با درمان. از این قبیل

کلی یعنی تـا قبـل از    خوان به دو دورهزندگی ا  (21: 4921محمدی آملی،)  .«ن باز کردرحم نموده هر دو دیده ام را بر رخسار جها

گذرد، اگرچـه در ایـن دوره    دوم بیشتر بر مبنای تفکر سیاسی و اجتماعی می در دورهوبعد از آن تقسیم می شود که   4992حوادث 

شود تا بدین طریق حقانیـت را در ایـران    های سیاسی می شکوشد شعرهایی ماندگار بسراید اما او جذب جنب سراید و می نیز شعر می

او بـا بسـیاری از   . گذرانـد  دورهء پرتالطمـی را مـی   4929به هر حال از لحاظ فکری اخوان از بدو ورود به تهران تا سـال  . برقرار کند

یر عمیقی در سیاسی بـودن وشـدن   شود، واین مطالعات تاث ها آشنا می ها و روزنامه های سیاسی از طریق کتاب مسایل فکری و جنبش

اخوان یك شاعر عمیق سیاسی بود پـس از  »:در همین خصوص محمدرضا آملی در کتاب آواز چگور می نویسد. اخوان کمك می کند

ولـی همیشـه سیاسـی بـاقی     . او از جانب چپ  رفته رفته به نوعی آنارشیسم وسـپس ناسیونالیسـم گـرایش پیـدا کـرد      4992مرداد 

گرای توده داشـته   به هر حال از آنجا که اخوان سری پرشور برای مسایل سیاسی و از جمله حزب دموکرات چپ( 442. همان).«ماند

مرداد وسقوط دولت مصدق برای اخوان همان قـدر دردنـاک بـود کـه حملـه ی تازیـان بـرای          22کودتای )– 4992پس از کودتای 

او در ایـن زمـان از امضـای تعهدنامـه     و  زندان شد اهل قلم دستگیر و روانه سیاری ازمانند ب -(فردوسی وامیر مبارزالدین برای حافظ

 :را سرود«نادر یا اسکندر»وشعر  امتناع کرد و ناگزیر چند ماه در زندان ماند

. . . . آبها از آسیاب افتاده است/ چشمه های شعله ور خشکیده اند / طبل طوفان از نوا افتاده است / آرام و رام ، موجها خوابیده اند

 (4912:43ثالث،)

هر چند اخوان از تعهد دادن مبنی بر آزادی از زندان تن در نداد ولی با وساطت  دوستان ادبی خویش از زندان آزاد شد  وشعر زیر را 

 :سرود

 پیغامبر کنم من تودگی نبودم واهلل نیستم                 باید گواهم ایزد و. . . . . 

 رضای کارهای قوم                من مرد هیچ کار  چه خاکی بر سر کنم سودمند سر بر خاک       

 (4921:61محمدی آملی،)

یا گروهی خاص فعالیت نکـرد  ودسـت از فعالیـت هـای سیاسـی        گاه برای حزب و دسته اخوان ثالث پس از آزاد شدن از زندان، هیچ

قصـاب جماعـت    به خاطر فعالیـت سیاسـی بلکـه قصـه     ن رفت نهمجددا به زندا4911اخوان در سال »اما طولی نکشید که  .برداشت

 . ؛ اما این بار بدون  اتهام سیاسی به زندان روانه شد(16ص . 4921. محمدی آملی).«امید محکوم بود. حاکم وم

هـای شکسـت    او را شـاعر حماسـه  . کسوتان شعر امروز فارسی به ویـژه شـعر حماسـی و اجتمـاعی اسـت      مهدی اخوان ثالث از پیش

شعر اخوان ریشه در ادبیات گذشته ایران دارد که هم از . نامند می (رزندشفوت ف حوادث زندگی و و 4992مخصوصا بعد از حوادث )

نشـاند   او در شعرش کلمات زبان محاوره را به راحتی در کنار کلمات ادبی فاخر می. نظر زبان و هم از نظر مضمون قوی و پر بار است

 .و خاص خود را داراست که در میان شاعران معاصر کامالً مشخص استو از این حیث زبان غنی 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

246 
 

 یکـی از تـم  . اسـت  . . ..وآیینه حوادث زندگی مردم ایران شعر او شعری است اجتماعی »:گویدکدکنی دربار شعر او می یدکتر شفیع

هـا را  قرار داد و عـده کثیـری از آن   شعرا یك خط فاصلهنومیدی است می شود بین  ستیز امید و های حاکم بر شعر آن دوره مسئله

 (4921:62کدکنی، یشفیع).«.که به نظر من پرچمدارش اخوان ثالث است، مایوس نامید شاعران ناامید و

اشـعارش جهـان را تیـره     به گـواهی بهتـرین   او . اخوان ثالث چون برجسته بود با خود در تضاد بود .«:دکتر زریاب خویی می نویسد

 (263: 4931کاخی،).«فرو رفته در تاریکی یك شب سرد زمستانیجهانی وتارمی دید، 

 حبسـیات در حیاط کوچك پاییز در زندان ششمین مجموعه شعر اخوان ثالـث اسـت، اشـعار ایـن مجموعـه ی شـعری دربرگیرنـده        

در این   . . .!اما باید زیست، باید زیست، باید زیست: گوید زندگی میتفاوت اشعار این کتاب با کتاب . باشد اخوان ثالث می( نامه زندان)

 جا موضوع در مورد رخالف مجموعه قبلی که به وضع و خاطره زندگی هم زندانیان، پرداخته بود، در ایناست که شاعر در این کتاب ب

 :موضوعات کاربردی در این کتاب. احوال شخصی شاعر در همان حال و هوا است

 خوش بودن در زندان و انس گرفتن با زندان(4

 . در زندان وسختی های آن را نداردراهی جز دلخوشی ، از طرفی امیدی به رهاییدیگر شاعر وزندانی که توانایی خروج از زندان را ندارد و  
 من  صفای  دیگری   دارم ، جهان گو بی  صفا شو            برای  خود  هوای  دیگری  دارم، در   این  زندان

 اسیرانیم و با خوف و رجا درگیر، اما باز
             درین شهر پر از جنجال و غوغایی، از آن شادم

 لیک  با  حقگویی  و  عزلت، پسندم  مرغ  حق  را     

 من دل به جای دیگری دارمدرین خوف و رجا        

 ش خلوتسرای دیگری دارمکه با خیل غم

 . . من اندر  انزوای خود، نوای دیگری دارم  

 (43: 4911ثالث، )

 عدم ارتکاب به جرم و سزاوار بودن زندان (2

تنها جرمی که مرتکب شده اند بی گناهی است اخوان ثالث نیز به  دانند وود را مبرا از ارتکاب به جرمی میندانیان خز همیشه همه  

 . داندچگاه خود را سزوار غل وزنجیر نمیگرفتار زندان شده است و هی «مرد بودن»همین جرم یعنی 
 من این زندان به جرم مرد بودن می کشم ای عشق

 بست      زندان   خراب آباد  این  در  اگرچه زندگی

 آن   سزایم نیست این زندان و حرمان های بعد از  

 اگر جز این، خطای دیگری دارمخطا نسلم    

 لحظه در خود تنگنای دیگری دارمو من هر     

 جهان گر عشق دریابد، جزای دیگری دارم   

 (21همان، )

 ناشاره به غم اندوهی پاییز و فصل غم خواندن آ(9

همواره ، همیشه پاییز وحتی زمستان وفصل سرما وسکوت وبرگریزان برای اکثر شاعران فصل غم واندوه رنج است وشاعر از دیدین آن

در غم واندوه فرو می رود  هر چند برخی از شاعران با آمدن این فصل بسیار خوشنودند زیرا که شاعرن را همین غم واندوه وفصل ها 

 . وفغان می آورندهستند که به وجد و آه 
 صباحی چند از صیف و شتاهم گرچه در بندم    

 پاییز    راستین  بهار  باشد    مرا   باغ  غمین     

    پاییز    مرا آورد،    بهاران در فغان را   هَزاران     
 

 ، عَزای دیگری دارمولی پاییز را دردل

 ی دارمکه با این فصل، من سروصفای دیگر    

 شبش حال و هوای دیگری دارم و هر روز که

 (24: 4911ثالث، ) 
 

 التیام به شاعر با یاد  خشم و اندوه موجود در جامعه( 1

وقتی شاعر می بیند که هنوز همگامانی برای اجرای آزادیخواهی حتی بـا خشـم ودر خـون غلتیـدن او را همراهـی مـی کننـد،کمی        

 . آرامش نسبی می یابد

 که در خون غرقه، خود خشم آشنای دیگری دارم              ا، می برم از               چو بینم موج خون و خشم دله

 (24. همان)

 آیین مزدشتی(3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF:_%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA!...
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که گـاهی چـوب   بارها از گرایش خود به آیین مزدشتی سخن گفته است واز افراد ساده لوح  اخوان در شرح زندگی وآثار خود بارها و

 . کندو از آیین خود به افتخار یاد می ندکخورند گله میساده لوحی خود را می
 را «به»را نه این  «مس»بهایی نیست پیش من نه آن

 دروغ ست و آن خبرهایی که در گوش تو خواندستند      

 بفریبد       روزه  و  نماز   را    ساده لوحان  خدای       

 ربناگویان  مسکین    خوی    «ظلمنا»  بسی  دیدم      

 ن با نقد مزدشتم، بهای دیگری دارم که م     

 حقیقت را و اخبراز مبتدای دیگری دارم     

 ولیکن من برای خود، خدای دیگری دارم     

 . . .دعای   دیگر ی  دارم، من  اما  با  اهورایم           

 که عالم را ز پیغامش رهای دیگری دارم زردشت   و  مزدک آزادگر مزدشت، میوه     بهین

 (22_24مان، ه)

 اشاره به تهمت و افترای سیاسی و زندان شدن او (6

آنگاه تهمـت سیاسـی مـی     -کردندمخاطبان را بیدار می، زیرا آنان با شعر خود -همیشه حاکمان زمان گناهی برای شعرا نمی یافتند

 . محبوس می کردند، زدند وبه جرم های نامشخص
 ودسیاست دان شناسد کز چه رو من نیز چون مسع

 چه باید کرد؟ سهم این است و من هم با سخن باری   

 و این پند –می گوید مَثَل  _جواب های باشد هوی   

 هَر از گاهی مکان در قَصر و نای دیگری دارم        

 زمان را هر زمان ذمّ و هجای دیگری دارم     

 من از کوه جهان با هوی و های دیگری دارم        

 (29. همان)

 ( هوای معشوقی در سر داشتن به واسطه)به مناطق سرسبز گیالن اره اش( 1

اخـوان هـم بـا اینکـه     ، شاعران از دیرباز عاشق پیشه بوده اند وگاهی همین عاشق پیشگی آنان را سر به ذوق  شاعری درآورده اسـت 

 : راندسخن می بوده ودر زندان به یاد اواست از دیدار محبوب خویش در گیالن دور  «شکست حماسه و»شاعر 

بینم چه شاد و زنـده و  و می/ برد شاید خیالم می/  های سبز گیالن با دل بی تابگردم میان بیشهکه می/  های مهتابیدر این شب»

 ( 21: 4911ثالث،) .«. . . .دریاب! گویم به دل، بی تاب منمی! اال دریاب/  زیباست 

و این امرود وحشی، با هزاران برگ، و سروستان یك شب در میان سیراب از بـاران تـا   . . . .  / پرعطر کاج باران خورده. . . و اینجا. . . 

هـای  و صـف /  گلگـون کـف پوشـان    های شقایق، دستهو صف/  شان از پر سیاووشانههای سایو نرگس زارها، تصویر/   شبگیر بارنده

 ( 26همان، ) .«زند اوراقشانصنوبر، که سیاهی می

 انگشت به لب گزیدن  آه و حسرت و( 2

افتد انگشت می های آن ایام قتی به یاد معشوق ومحبوب  و خوشیشاعر و. زندانیان در بند است همدم تنهایی همه آه وحسرت یار و

 :کشددر آرزوی ایام خوش گذشته آه می خورد وگزد وحسرت میحسرت بر دهان می

/  ی رویـایی هاگفت از آن شبچنان میبه حسرت آن/ خواست نودن با ترا میش/ ولی مسکین دلم، انگشت خاموشی نهان بر لب . . . 

 .«. . .خرامیـدیم که ما در بیشه های سـبز گـیالن مـی   / خوشا دیگر خوشا، آن نازنین شب ها  «هااین شب»که پنداری نبیند هیچ از 

 ( 22_21. همان)

 آرزوی آزادی داشتن (3

بـا   تحمل زندانی به سر رسـیده اسـت و   دیگر تاب و. بس آن را فرد در محبس می داند و آزادی تنها مفهومی است که معنای واقعی

 . هان آزادی همچون دیگران استافریاد خو

از فراز برج خود، این برج غربـت، بـرج   ، از اینجا/  خطابی با شما دارم، خطابی روستایی وار. . . . شما سوداگران و فاتحان شهر من. . . 

دلم خواهد که دیگر چـون شـما و بـا     / ترسم از این غربت و اندوهاگر می/ می خواهم از این مکمن وحشت فرود آیم  دگر. . . زهرمار

 ( 91_23. همان).«. . .شما باشم

/ عشق تو زیباترین راسـتی هـا   ... /  با آرزوی تو، ای آرزوی همیشه /  و راست گوید «آزادی»که گوید /  اما تو آن مژده راستینی. . . 

 (  31: 4911. ثالث). زندان و آزادی من
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 اعتراض به اشغال ایران توسط انگلیس و روس ( 41

همیشه استعمار وتوطئه وخباثت های هر اشغالگر بعد از زمانی خود را نشان می دهد واین حـوادث واشـغالگری هـا هـم در شـاهان      

همواره روح وروان آزادیخواهـان  ، وز نابسامانی و آشفتگی هامختلف از جمله قاجار وپهلوی دیده می شده است واین اشغالگری ها وبر

و وطن پرستان را می آزرده است واز رفت وآمد وسایل حمل ونقل آنان وگشت های داخل شهر وبروز نا امنی ها وایجاد سرو صدا لب 

 . به گله می گشاید

هـا  بفرمایید تا یك چنـد ماشـین  /  چند غیژ غاژ چرخ ها یكها و بخوابد لق لق عراده/  خواهد ای غوغاگران شهر سوداییدلم می. . . 

 ( 92 ،همان).«. . .نکوبند این قدر آهن بر آهن پتك بر سندان /  بیاسایند

 ظاهر الصالح بودن برخی از زندانیان( 44

تند کـه حتـی خـود    زندان جای همه افراد با ارتکاب واتهام به هر جرمی است و برخی از افراد در بند آن چنـان ظـاهر الصـالح هسـ    

 . زندانیان نیز در ارتکاب جرم آنان تردید می کنند

یـا چگونـه بایـد بـاور     آ. . . . های چابك و خوش طرح با ناخن حنـایی و انگشت/  معصوم، های غمگیناین دست/ های زیبا این دست

 ( 93_91. همان) .«. . . .د باور کردو آنگه چنان جنایت پرخوفی؟ این دادگر نشای/  های این همه اطمینان بخشکرد؟ این دست

 مرگ اندیشی (42

در نهایت نا امیدی با مـرگ ونیسـتی دسـت بـه گریبـان      ( زندان)گزنده است در آن دخمه  هایی که برای شاعر بسیار تلخ ودر لحظه

امی است که راه رهایی از می داند واین سرانج« اعدام»به عبارت بهتر در زندان  است ونهایت وسرانام هرچیز و هر شخصی را مرگ و

 . مصیبت وغم واندوه است

/  تا مرگ، این براسـتی آزادی بـزرگ   / های سال دیگر، بود بایدشو سال/  های سال، در آن دخمه بوده بودبیچاره خان امیر که سال

 ( 96: همان) . . .زین توبه تو حصار مصایب رُبایدش

 گریستن در زندان (49

ریـزد  ندانی محبوس است که گاهی از فشـارهای زنـدان اشـك از دیگـان مـی     تنها رفق شفیق همیشگی ز گریه وزاری وفغان وشیون

 . گاهی از کندی گذشت ایام وگاهی از زجر زندانبانان. اقوام وگاهی از یاد یاران ودوستان و

 ( 91. همان) .«. . .اینك دو ابر تیره که می بارد. . . / لختی گذشت و دیدم . . . 

 :ی دیگر داردیا در جای

 ( 31. همان). . . . ندانم پس کدامین ابر باریده ست که باشد پای چشمانش چنین نمناک، زندانی

 خواب دیدن زن فرزند  به یاد معشوق بود (41

 . یاد عزیزان خواب وخوراک از زندانی می برد و در خواب زندانی می آید

بگو آخرا چرا بیخـود بخـوابم آمـدی    /  ولی ای زن زن رویایی شیدا / بیدارم سراپا حسرتم اکنون که/  عجب شیرین شکرخوابی. . . . 

 ( 19_ 93: 4911. ثالث)دیشب تو که چون روز شد، ماهی و ناپیدا؟ 

بـوی  / بوی شبستان موی تو دارد /  بوی تو بوی تو دارد/ ن بستر امشب، شگفتا، چه حالی است ای. . . . . / امشب دلم آرزوی تو دارد 

 ( 13 _ 11: 4911. ثالث) .«. . .در بستری تا سحر می غنودیم/ ه خوشبخت بودیم شبانی ک

 توصیف شب (43

هر چند شب وروز برای زندانی یکسان است وتنها راه فهمیدن شب وروز،ترک خدمت زندانبان وفروکش کردن جوش وخروش ورفت 

تنگی جا،محیط تاریـك  ، یش وآرامش است اما ناتوانی جسمیاما شب پناهگاهی برای رهایی از غم واندوه ورسیدن به آسا، وآمد است

 . آسایش از زندانیان می رباید وشاعر به توصیف شب های ان می پردازد. . . وجود انواع حشرات و وآلوده،

. غمگینصد بار گشته ست نومید و / . . . هر گوشه صدهیکل هیب آور هویدا/ و در هراس شب دمبدم ظلمت افزا / در مرگبوم بیابان 

 ( 11 _ 16. همان) .«. .

 امشب نیز ، شب

 ( 33. همان) .«. . .برآماسید و ماسیده بر هر چیز/ های دگر دم کرده و غمگین چو شب/ شب طوالنی پاییز  / شب افسرده زندان 
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 ( 61: همان). شب مطلق، شب و ویرانه ی مطلق/  همین، آری همین، من دوست می دارم

 ( 21. همان). . . . یك شب کوالک، باد برف و سوز وحشتناک/  زمستانی ستباز یك شب، یك شب سرد 

 ( 411_416. همان). . . شب مهتابی و گلگشت تنهایی. . . و من رخشنده تر از خواب های اختران بودم/ اما شب تنها، شب پر ماه  

 عدم امید و انتظار و سرگشته بودن زندان (41

تنهـایی،بی خبـری از   ، را جان به لب می کند ومحیط تنگ وتاریك وآلـوده بـه انـواع بیمارییهـا     شاعر، گاهی فشار زندان وسختی آن

، روح سرکش شاعر را آزرده می کند وتمام وجودش را نـا امیـدی  . . . سرنوشت کسان و وابستگان،رفتار ناخوشایند موجود در زندان و

سـت کـه   ی جـای . ست که دیگر امید ها بـه پایـان مـی رسـد    ی ن جایزندان برای خیلی از زندانیا. بدبینی ونفرت وخشم فرا می گیرد

بسـیار   شطرنج بسـیار کنـد و  ارد  ومانند مهره  شاه در صفحه زندانی در آن سرگردان است وبرنامه خاص برای ادامه زندگی در آن ند

 . کم تاثیر  وبی تحرک وخاموش است

 /نه نیز افسوس و هیهـات   / نه انتظار و امیدی/  مرده و خسته و ماتدل/ شاه شطرنج وقتی که از هر طرف می رود راه بسته ست  چو

 ( 31_13: 4911. ثالث) .«. . .خاموش و خاموش و خاموش

 وعده های دروغ به آزادی از زندان (42

ی بـرای  گاهی واژه آزادی به جای التیام روح شاعر را آزرده می کند وآن وعده وعید هایی است که گاهی برای اعتـراف کـردن وگـاه   

 . اطالعات گرفتن وگاهی برای لو دادن واهداف دیگر زندانی را وعده آزادی می دهند اما دریغ از آزادی

 . دیگر فردی که محبوس می گردد امیدی به ازادی ندارد وگاهی برای او پایان راه است

 ناگه زند جارزن جار، نامم به تکرار/  در دِنج غم، کنج زندان خزیده

 ( 31. همان) .«. . .زیرا در آن دم نه کس دیده آن جارزن را / اما دروغ است .«یآزاد»و گوید  

سکوت همیشه باعث آرامش نیست گاهی باعث کندی گذشت ایام وورود غم واندوه به قلب زندانی مـی  : سکوت وحشتناک زندان(43

سـتان وهـم   بح گاهان وبعد از اعـدام دو شود وگاهی  خاموشی وسکوت بسیار وحشتناک تر وحتی ترسناک تر است سکوتی که در ص

 . شودبندیان زندانی انجام می

 (31همان، ). . . هرچیز  و هرکس در اقصای شب آرمیده/ بی جنب و جوش و خموش ست زندان 

 سیگار کشیدن در زندان(21

هرچنـد  . شـود تـدریجی مـی   ها و در نتیجه مرگسرطان، هااست که شخص با مصرف آن دچار انواع بیماری هاییسیگار یکی ازعامل

هـای   گـذارد و سـبب کـاهش قابلیـت     سیگار کشیدن موجب فرسایش مغز شده و بر حافظه، یادگیری و منطق افراد تاثیر منفـی مـی  

 . اما از دیدگاه زندانیان تنها عامل سرگرمی وآرامش دهنده وتسکین بخش آنان است شود شناختی می

این دیگر برایت بدتر از زهرست، بـا ایـن   . .  »طبیب ار گفت  /یکی افروخته سیگار / یش و در دست چپش، نیمی از آن باقی نمانده ب

/ و هر دم می کشد سیگار خود با نفرتی بی باک زنـدانی   .«دیگر از سیگار هم پرهیز؟! یهایفچه بی انصا. .  »به دل گوید  / ... .«قلب

 ( 39. همان) .«دلی غمناک، زندانی/ چگویم آیه 

 ( 31. همان)  .«. . . .پك هاش اندک فاصله، با لذت بسیار. . . ته باز دو دستش یکی سیگارنشس. . . 

 بیان ناامیدی ( 24

زندانی دیگر به سست عقیده ای رسیده است دیگر امید خود را از خدا بریده است ودیگر به قول خویش بـه پایـان راه رسـیده اسـت     

ند های دیگران گوش شنوا ندارد، او ایمان خود را باخته است وبـه ناامیـدی کـه کـار     وامیدی به رهایی ندارد وحتی به نصیحت ها وپ

خداوند از روزهای سختی که برایمان بوجود می آید بـرای بیـرون کشـیدن مـا از افسـردگی و      . شیطان است گرایش پیدا کرده است

 . بود همیشه امید وار. نباید دلسرد شدپس . کند ناامیدی و قوی کردن ما استفاده می

چـه  » .«اسفبارست و خشم انگیز، این نومیدی ای انسان / نه امروز و نه فردا؟ پس کی آخر؟ آه/  چه با خشم و اسف نومیدی از ایمان

. همـان ) .«. . . .چه امروزی؟ چه فردایی؟/  برادرً دست بردار از دلم، برخیز/  امیدی؟ چه ایمانی؟ نمی دانی مگر؟ کی کار شیطان ست

39_31 ) 

 بیان برخی از ویژگی های زندان(22
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زندان مکانی رای تفریح وخوشی زندانی نیست بلکه محیطی تنگ وتاریك ومرطوب وکثیف ودلگیر است که دارای سـیاه چالـه هـای    

 . متعدد برای زندانیان متعدد است

مگـر   / ک آزادی، پیونـده راه بسـوی دلکـش افـال    /و دل زندانی تن، پس مگر داد دلش گهگاه، چنانچون پیك او زینت تنگنای پست 

 ( 33همان، ) .«. . .چگویم آه، دلی غمناک زندانی/  پیمایدره آزادی افالک، زندانی / سیاه و سرد، این آمیغ دود و درد –آهش 

 ( 36. همان). . . . پسینی تنگ و دلگیرست

 آسایش عاطل و بیهوده ( 29

ر واخیار ودوستان واقوام در آزادی نباشد فایده ای ندارد  و زندانیان بـه ناچـار   آسایشی که در کنار  یا. آسایش در زندان معنایی ندارد

 . در زندان آن چنان سرگرم هستند وگاهی بر روی خاک درون حیاط به آسایشی و آرامش بعد از طوفان دست می یابند

تـو گـویی    /ش عاطل دلش انگار خرسندسـت  وزین آسای/  نشسته روبروی آفتاب عصر آذرماه /. . . کنون او، از دگر زنجیریان یك سو

نشسته، تکیه گـاهش   / که دارد متکای پرنیان، پر پر قو،هر چند/  و پنداری / ... زیر او گسترده آن گلبفت کرمانی و تاخوشتر بیاساید

 ( 33. همان) .«. . .ای غمناک زندانی / چگویم آه/ سنگ، زیرش خاک، زندانی 

 بی توجهی مردم به زندانیان (21

اما در خصوص زنـدانیان کـه تنهـا دل خوشـی آنـان      . بی توجهی به دیگران بودن عامل آزار دهنده برای هر انسان آزاد ودر بند است

شاعر  (مخصوصا افرادی همچون اخوان که به خاطر میهن پرستی به جرم گناه نکرده در بند است)توجه دیگران وجامعه به آنان است

مده است و از افرادی که خواب وآسایش آنان سنگین اسست می خواهد همچون آیین مردانگی بـه آن  از بی مهری دیگران به ستوه ا

 . ها توجه کنند

چگونه می توان خوابید، با /  همین می پرسم امشب از شما، ای خوابتان چون سنگ ها سنگین/  شما را این نه دشنام ست، نه نفرین

بدین سردی مرا با  /  گریبان پاره کن، یا چاره کن درد مرا دیگر/  ن وگرنه همچو همدرداناین ضجه دیوار با دیوار؟ به آیین جوانمردا

 ( 64: 4911ثالث، ) .«. . .خویشتن مگذار

 غم و اندوه ( 23

 شاعر در زندان عمر خود را با غم داشتن وآه کشیدن  سپری می کند  

بـه  /  غم عالم برای یك دل تنها/  سر هر دم فرو می ریزدم از سالیان آواربه / غم ست و غم همه عالم  /زمین پر غم، هوا پر غم . . . . 

 ( 64. همان) .«. . .تو سوگند بسیاری ست ای غم، راستی بسیار

 جغد (26

جغد که پرنده ایست در شب شکار میکند ودارای چشمانی به ظاهر وحشتناک است در ادب فارسی نماد بـد شـگونی ونحـس بـودن     

از این رو در حبسیه ها وشاعران در بند بـه  ، که این پرنده بر خرابه ها می نشیند وناله های حزین سر می دهد است وبرخی معتقدند

 . وفور با این کلمه برخورد می کنیم زیراکه همنوای با شاعر به ناله وشیون می پردازد

/  دریـن همسـایه جغـدی هسـت و ویرانـی     . . . ارچه ویرانی، کهن تر یادگار از دورتر اعصـ / درین همسایه جغدی دست و ویرانی . . . 

 ( 64_61. همان) .«. . .درخشان از میان تیرگیهایش دو چشم هول وحشتناک

درین همسایه، نامش هرچه مرغی /  و شاید جغد، شاید مرغ کوکوخوان /  درین همسایه مرغی هست، گویا مرغ حق نامش، نمی دانم

 حشیت ویرانه ها تا صبحو تنها می نشیند در سکوت و و/ . . . هست

 ( 69. همان) .«. . .اعتنا مانم نشد هرگز که یکشب، بشنوم، بی/ . . . و حق حق می زند، کوکوسرایان ناله می بارد 

 ( 16همان، ) .«. . .بوم بام این خراب  آباد/ جغد این ویرانه نفرین شده ی تاریخ / راویم من، اما نزاوی افسانه های رفته از یادم 
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  (توسط نقال ها)ع شدن مردم در قهوه خانه ها و اشاره به اساطیر جم(21

، نشـر افکـار و اخبـار    رسـانی  اطـالع است برای نوشیدن چای و خوردن ناهار و شام کـه در کنـار آن     خانه در گذشته محلی بوده قهوه

در آن وجـود داشـت وهـر شـب     . . . ،خـوانی  غزل، خوانی شاهنامه، نقالی، هایی مثل و نیز سرگرمی سیاسیو حتی  قتصادیا_اجتماعی

 به نقالی ها مشغول بودند جمع می شدند وبه سرگرمی های از گوش دادن _که جاهای گرمی در زمستان بود _رادی در قهوه خانهاف

قهوه خانه گرم و روشـن بـود، همچـون شـرم      /. . . سورت سرمای دی بیدادها می کرد/  آنشب نیز: داشتم می گفتم/ یادم آمد، هان 

و فزون تـر ز آن دگرهـا، مثـل نقطـه ی مرکـز      /  از دم انبوه آدم ها / از سماور، از چراغ، از کپّه آتشاز نفس ها، دودها، دم ها،  / گرم

آنکه از پیشین نیاکان تا پسین فرزند رسـتم را بـه    /هفت خوان راز سرو مرو / . . . . همگنان را خون گرمی بود / از دم نقال / جنجال

 ( 19: 4911ثالث،). . . حاضر داشتو آنچه می جستی از او زین زمره  / خاطر داشت

روکـش تـابوت   /  هـا خون داغ سهراب و سیاوش/  این کلیم تیره بختی هاست/  شعر نیست/  قصد است این، قصه آری قصه در دست

 ( 13_11. همان). . . تختی هاست

 کردآنکه نامش، چون هماوردی طلب می /  آن خداوند و سوار رخش بی مانند/  پور زال زر جهان پهلو

 ( 12_11. همان). . . در به چار ارکان میدان های عالم لرزنده می افکند 

 ( 12. همان). . . رستم دستان/  مرد مردستان، کوه کوهان/  تهمتن گرد سجستانی /آری اکنون شیر ایرانشهر 

 ( 13_12. همان)ما فرامرزیم، ما برزو /  سهرابی دادور نیز. . . / طعمه دام و دهان خوان هشتم بود / پهلوان هفت خوان، اکنون. . . . 

 : اشاره به مرده دوست بودن فارغ از زندگان(22

 . شاره از این عادت ایرانی ها به ستوه آمده است از مردم می خواهد به فکر زنده گان باشند وآنان را دریابند

دیگر اکنـون زنـدگی مـا،    /  ایان دوستدار مردگانی هاای شم/  بشنوید این پهلوان زنده را عشق است. . . !بچه های خوب! بچه ها جان

 ( 21_26. همان). . . زنده مایانیم

 : اعدام زندانیان در سحرگاهان(23

بـود تـا   . . اعدام مجرمان سیاسی که اغلب آزادیخواهان دوره پهلوی بوده اند در سحرگاهان برای دوری از هرگونه اغتشاش وآشـوب و 

 . آنان منقطع گرددکسی ناله آنان را نشنود وراه 

از آنـان چنـد تـن    /  بگو مایا، بگو مایـا /  چه مردانی به قدوس شهادت می رسند، آیا/  در اطراف زمین، فردا سحرگاهان/  بگو مایا. . . 

 ( 32. همان). . . . هرگز هیچ / کز ایشان نشنود کس ناله و فریاد. . . . آشکار و دور؟، شان

 :بیان جو نامناسب زمانه( 91

 :عر از حسرت وناامیدی جامعه به ستوه آمده است تمام کشور را در تاریکی مطلق می بیندشا

/  در آفاقش به پروازند هر سو پیك های مـرگ /  هوایش گندناک و پرغبار آهن و باروت/  و از دو دو شرار وحشت و اندوه ماالمال. . . 

در این آفاق هول و حسرت و نومیدی از شـش  /  ، وین هنگامه ی ناحقبدستی نیز نتوان یافت پاک و و فارغ از جنجال در این هنگام

 ( 411: 4911. ثالث)سوی درین تاریکی مطلق 

 : اشاره به باده نوشی خویش( 94

باده نوشی هرچندر در دین اسالم نهی شده ودر حکومت اسالمی از مصادیق ارتکاب به جرم تلقـی مـی شـود امـا همیشـه در طـول       

 :استفاده  بشر قرار می گرفته است سالیان متمادی مورد

. همـان )مزه ام لب گزه تلـخ و گـسِ بـا همگـان تنهـایی      /  زهرمار می کردم/  یك دو پیمانه از آن تلخ، از آن مرگابه/  داشتم با ناهار

424 ) 

چـون از بـاده   لیك می دانم کـه  /  من نمی دانم که داشتن؟/  من نمی دانم که هستی چیست یا هستن؟ مستی است و راستی بشنو

 ( 421. همان)ای مستم 

 :نتیجه گیری جمع بندی و

مسـاوات،  ، مـداری  نوطن،قـانو ، مفـاهیم جدیـدی همچـون،آزادی   ، حبسیه یکـی فروعـات ادب غنـایی اسـت ودر بعـد از مشـروطه      

حـزب تـوده    وشکسـت  4992مرداد  22سخن گزافی نیست اگر بگوییم کودتای . را دربرگرفت. . عدالت،توجه به جامعه ی کارگری و

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D9%84%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&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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؛ زیرا  بعد از کودتا بسیاری از شاعران وآزادیخواهـان  های معاصرداشته است«زندان نامه»ودولت مصدق نقش بسزایی در شکل گیری 

اهل قلم یا ترور یا روانه ی زندان شدند واین ایام یکـی از پـر رونـق تـرین ایـام حبسـیه سـرایی در ادب معاصـر فارسـی اسـت کـه            

اهی به بیان حسب حال واوضاع شرایط شخصی وگاهی زبان به شکوه از مسائل مختلف روزگار وگـاهی دیگـر   نویسندگان در زندان گ

هرچنـد ایـن   ، به ناچار به نوشتن پوزش نامه می شدند واز حاکمان جور طلب بخشش می کردند وخود  را از زندان آزاد می ساختند

پـوزش  »شاعر را وادار به نگاشـتن  ، آنان های وارده بر خانوادهگی ومشقتندامر برای بسیاری از شاعران خوشایند نبود اما مشکالت ز

اما یکی از شاعرانی که از نوشتن پوزش نامه سر باز زد وچند ماهی در زندان جـور  . می کرد .«غلط کردم نامه»یا بعبارت ساده تر.«نام

انند خیلی از شاعران حبسیه سرا بدون هیچ جرمی او نیز هم. است–معاصر  یکی از شاعران برجسته_خوان ثالثآن را کشید مهدی ا

 «در حیاط کوچـك پـاییز در زنـدان   »زندان شد ودر آنجا تنها دلخوشی او نوشتن است وکتاب  هام مسائل ناکرده سیاسی روانهبه ات و

 . رهاورد او از آن ایام است

 :یم کرد، که مضامین حسـب حـالی مثـل   تقس «شکواییه» و «حسب حال»بخش  توان به دوضوعات کاربردی در این کتاب را میمو 

بـاده نوشـی   ، آرزوی آزادی داشـتن  فرزند بـودن،  معشوق وزن و به یاد محبوب و آیین مزدشتی داشتن شاعر،، خوش بودن در زندان

زنـدانیان در  سـکوت حـاکم بـر زنـدان بعـد از اعـدام        مواد افیـونی،  پناه آوردن به سیگار و اندوه، و برخی از افراد برای دوری از غم و

. . هـا  و خانـه اوضاع قهـوه  توصیف اجتماع و توصیف مرغ حق یا همان جغد و ستایش و افکار و نگرش او، سحرگاهان بیان اعتقادات و

اعتراض به زندانی شدن بدون ارتکاب به جرمی خـاص، عـدم امیـدواری در     ؛ای از قبیلشکواییه بیان شده است و مضامین انتقادی و

بـدبختی وارده بـر شـاعر     زجـر و  مردمـان آن بـا شـاعر در بنـد،     سرگردان بودن در زندان عدم همدردی اجتمـاع و  و بیکاری، زندان

ای توخـالی ودروغ مبنـی بـر آزادی از    وعـده ، هـای وحشـتناک زنـدان   توصیف شب بیگانگان، اشغال ایران توسط اجانب و، وزندانیان

کنـد و  تن به مردگان؛ انتقاد مـی های زنده وتمایل داشزندان،عدم توجه به انسانهای حیطنامناسب بودن م زندان،تنگی جا وتاریکی و

 . لب به گله می گشاید

مجال بشـتری مـی   ، هاآن الزم به ذکر است در خصوص مضامین ناشی از زندان در دیگر آثار نوشته شده در خارج از زندان  و ویژگی

 . در آینده  به آن پرداخته خواهد شد، برای این حقیر بود طلبد که انشااهلل توسط  ادب دوستان  ویا اگر عمری
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 توصیف معشوق در تغزالت قصاید مدحی حکیم سنایی

 دکتر مهدی رضایی

 استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی

 بشیر علوی

  دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی

 چکیده

بند، ترجیع بند، های قصیده، ترکیبهایی در قالباست بر سروده زده هزار بیت مشتملدیوان حکیم سنایی غزنوی با بیش از سی

گاه شاعر را به خود مشغول های آن، گاه و بیهای عاشقانه و جاذبهسرودن تغزل و گرایش به مجادله. مسمط، غزل، قطعه، و رباعی

دست نیست و غالباً شمار ابیات، یك مقدمۀ قصاید مدحی سنایی که به توصیف معشوق پرداخته است، هرچند که از لحاظ. داردمی

ی شده است ضمن در این مقاله سع. بیت است ولی جایگاهی درخور در قصاید مدحی وی به خود اختصاص داده است 23تا  1بین

، . . .معشوق از قبیل ساحت اباحی و معنوی یا گزارشگر صورت و تشبیهات حسی و عقلی و های مختلف توصیفمعرفی اجمالی جنبه

ترین رویکردهای سنایی ترین و ویژهو تحلیل شود؛ بنابراین ابتدا مهمای معشوق سنایی با تأکید بر تحول فکری شاعر، بررسی سیم

ها و ارائۀ نمودار، بسامدیابی واژه بندی شده است و سپس با مطالعه ووق، استخراج و در هشت گروه، دستهدر ترسیم سیمای معش

آفرینی سنایی از سیمای معشوق در تغزالت قصاید مدحی وی آنها و نحوة تحول فکری در تصویر اهاهمیت، چگونگی کاربرد و جایگ

عشوق هایی از تحولی که بعدها چراغ راه شاعران در زمینۀ پرداختن به مهای سبك خراسانی و رگهضور مشخصهح. تحلیل شده است

 . ن پژوهش به آن پرداخته می شودهای تغزالت قصاید مدحی سنایی است که در ایمی شود از برجستگی

 . سنایی، تغزل، قصیده، معشوق، عشق :واژگان کلیدی

 مقدمه_4

همانطور که از اشعارش پیداست او . سنایی یکی از شاعران ارجمند اواخر قرن پنجم و ششم هجری و بنیانگذار شعر عرفانی است

اینکه وی گشایندة راه شعر عرفانی است و . از خود شد کسی است که باعث تحول شگرفی و عظیمی در شیوة گفتار و بیان پس

شخصیّت چند بعدی وی تا اواخر دوران »راهنمای شاعران عرفانی دوره های بعد از خود یعنی سبك عراقی شده است و این نیز که 

بخش اعظم دیوان وی  .مورد تأیید جمهور ادیبان می باشد( 13، 4931شفیعی کدکنی، ) .«زندگی و شاعری با وی همراه بوده است

قصاید . قصاید است که مملو از موضوعات متنوعی چون حکمت، پند، توصیف، مدح، عرفان، شکایت، مرثیه، تعزیت و توحید است

از نظر مضمون و محتوا در سخن وی تنوع دیده می شود از نظر قالبِ شعری و »وی به زبانی یکسان سروده نشده است همانطور که 

  (2، 4922طغیانی، ) .«نیز تنوع چشمگیری دارد. . . ها، الگوهای دستور وقافیه، ردیف، کاربرد آرایهنظیرِ عناصر آن 

و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین  ها داشتهده، جایگاه مهم و ثابتی در قصیدههای قصیترین بخشل به عنوان یکی از اصلیتغز

سرایان به این بخش در دوره های تمایل قصیده. حضور داشته است قسمت های قصیده، از آغاز ظهور در گسترة شعر فارسی

های دیگر قصیده، برای سازگار کردن این بخش با بخشمختلف، آنان را بر آن داشته تا متناسب با مفاهیم هر دوره و همچنین 

های قصاید، توصیف د در مقدمهترین موضوعات موجواخصیکی از ش. تحول و تغییراتی متناسب با شرایط سرایش در آن ایجاد کنند

 . توان در قصاید سنایی یافتقصاید را میهای تحول در تغزالت نخستین بارقه. معشوق بوده است

نگاه شاعران قبل از سنایی به معشوق در تغزالت قصاید، نگاه یکسانی است و تا آن زمان شیوه ای ثابت در برخورد با معشوق 

طور که در این پژوهش به آن پرداخته شده است می توان در تغزالت قصاید مدحی که به جاری و ساری بوده است ولی همان

معشوق پرداخته است، شیوه ای هرچند ضعیف یافت که سنایی در پی آن بوده تا در تغزالت خود نیز تغییراتی ایجاد کند که بعدها 

دست یابی به . به معشوق و توصیف آن پرداخته اندهمین اندک تالش و کوشش، راه روشنی را در پیش روی شاعرانی گذاشت که 

  . برون دادِ این پژوهش است، این  تالش و تغییرات

در این مقاله سعی خواهد شد تا با بررسی جنبه هایی از چگونگی توصیفات معشوق در تغزالت قصاید مدحی سنایی و دادن آمار 

ی دست یافت و اینکه پرداختن به ساحت معنوی در کنار ساحت اباحی و ارقام و تحلیل آنها به رگه هایی از تحول در تغزالت و
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معشوق تا چه میزان توانسته است باعث تحول فکری در توصیف معشوق شود؟ و دیگر اینکه آیا شخصیّت دو بُعدی سنایی ارتباطی 

 با نگاه های مختلف وی به توصیف معشوق در تغزالت قصاید مدحی اش دارد؟

 زمینة تحقیق _1

در این میان، قصایدی هستند که با مقدمه آغاز نشده اند و . قصیده یکی از قصیده سرایان بنام ایران است 219یی با داشتن سنا

قصیدة آن، مدحی است که در مدح افراد  11قصیدة سنایی  219از . سنایی بدون آوردن مقدمه، به سراغ تنۀ اصلی رفته است

ل ابیات این تعداد ک. هایی است که در توصیف معشوق استن قصاید مدحی دارای مقدمهه از ایقصید 46. مختلفی سروده شده است

بیت آن، مقدمه است که به توصیف معشوق و مالئمات آن پرداخته است و  219باشد که از میان این ابیات، بیت می 364قصیده  46

مهم تغزالت وی است نیاز به بررسی وی در قصاید مدحی از آنجا که  معشوق یکی از عناصر . گیردمیبراین قسمت، پژوهش ما را در

 . سنایی احساس شد
بیت است که در مدح خواجه محمد بن خواجه عمر  23طوالنی ترین مقدمۀ قصیدة مدحی سنایی که به معشوق پرداخته است

مقدمۀ قصاید مدحی که خاص بیت است که در مدح دولتشاه آمده است و میانگین تعداد ابیات  1سروده شده است و کمترینِ آن، 

مقدمۀ آن قصایدی که در مدح بهرامشاه سروده است طوالنی است هرچند که خودِ قصیده . بیت می باشد 42توصیف معشوق است 

 . ، نشر نگاه می باشد4913مأخذ این پژوهش دیوان سنایی به اهتمام پرویز بابایی، . هایی که در مدح وی سروده غالباً کوتاه می باشد

کل  ایدسناییقص

 قصاید

تعداد قصاید  قصاید مدحی

مدحی دارای مقدمه 

 توصیف معشوق

تعداد ابیات قصاید 

مدحی با مقدمۀ 

 توصیف معشوق

تعدادابیات مقدمۀ قصاید 

مدحی با مقدمۀ توصیف 

 معشوق

21 تعداد

9 

11 46 364 219 

 %94/19 ______ %23/24 %12/91 __ درصد

 مدحی سنایی سیمای معشوق در تغزالت قصاید _9

از آن جا که تحلیل جایگاه معشوق در تغزالت قصاید مدحی سنایی تنها با بررسی آثار او ممکن است؛ در این قسمت، ابتدا اجزای 

نموداری که در ادامه خواهد آمد با . شودسیمای معشوق بسامد یابی شده و سپس به دسته بندی و چگونگی جایگاه آنها پرداخته می

ضور هر یك از اجزای سیمای معشوق در تغزالت قصاید، ما را در قضاوت بهتر دربارة سیمای معشوق سنایی یاری می ارائۀ بسامد ح

نخست؛ توصیف . توصیفات مربوط به معشوق در تغزالت مدحی سنایی را در یك نگاه کلی می توان به سه بخش تقسیم کرد. دهد
مانند  اندام کلی تر معشوقبخش دوم، اجزائی را شامل می شود که به . آن مانند لب، چشم، روی و مالئمات ملموس و جزئی معشوق

او مانند  کلیت سیمای معشوق و حسن و زیباییبخش سوم؛ مرتبط با تصاویری است که در آنها تنها به . قد و قامت می پردازد

 . تشبیه وی به بت، صنم، ماه تمام و غیره توجه شده است

بار استفاده  16توصیف جزئی و ملموس در تغزالت مدحی سنایی در مجموع با : شوقتوصیف ملموس و جزئی مع: 9_4

 «روی»در این دسته، واژة . کل توصیفات از نظر اهمیت، نخستین دسته از جلوة معشوق را به خود اختصاص داده است از% 92/12و

بار  و  9با  «دهان»آیند و واژة  عضو این دسته به شمار میترین بار اشاره، مهم 3با  «چشم»بار و واژة  49با  «زلف»بار و واژة  41با 

خط »و  «بر»و  «سینه»و  «بوی»و  «غبغب»و  «خال»بار و واژه های  2هر کدام «مژگان»و  «زنخ»و  «مژه»و  «موی»واژه های 

عشوق در تغزالت مدحی های مترین حضور را در توصیفبار کاربرد، کم 4هرکدام با  «عذار»و  «بناگوش»و  «میان»و  «مشکین

 . سنایی دارند

 کرده رخ و زلف او را بی منت روز وشب        دین           داده لب و خال او را بی خدمت کفر و                 

 (61، 4913سنایی، )

 ما در هوس چشم تو چون چشم تو بیمارف تو پیچان                    ما در طلب زلف تو چون زل

 (412، 4913سنایی، )
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 چون بدیدم جگرم خون شد و خونم چو جگرکافور نهاد                خط مشکینش بر آن عارض 

 (464همان، )

-هایی یافت میبهات کلی معشوق جای دارد و مشبهدر این بخش، توصیف :کلیّت سیمای معشوق و حسن وزیبایی او: 9_1

در جایگاه دوم قرار % 14/23بار کاربرد و با  21دسته از سیمای معشوق با  این. اندمعشوق به آنها نسبت داده شده شوند که کلیت

سنایی در تغزالت قصاید . هایی مانندِ بت، صنم، ماه، پری، تنگ شکر، شمع، نگار، خرمن گل، ترک خندان، کبك دریبهمشبه. دارد

 . مدحی خود هنوز در بند توصیف معشوق زمینی است

های در سده دبیات ما نتوانسته است خود را از زمین جدا کند و تقدس و آسمانی بودنِ خود راهای نخستین امعشوق در دوره

نیز شاعر است و ک»این معشوقی که در سبك عراقی بسیار مورد احترام عاشق است در دورة غزنوی، . کندششم به بعد تجربه می

محجوب، ) .«ترکی لشکری یا شاهدی ختنی بوده است»اهی هم گ( 11، 4922شمیسا، ) .«خواندو آواز مینوازد برای شاعر رود می

ت خود برداشته حرکتی برای معشوق نیمه مقدس در تغزال «پری»هرچند سنایی با تشبیه معشوق به واژه هایی مانند ( 314، 4931

در تغزالت قصاید خود » تر، از آنِ معشوق زمینی است و این آغاز می شود برای شاعران بعدی چون انوری کهاست ولی بسامد کلی

های کهن ستایش می یکی از ایزدان بوده که در زمان» پری (46، 4923کرمی، ).«بیشتر به معشوق نیمه مقدس روی آورده است

ولی بعدها به دالیل سیاسی و اجتماعی، این باور کمرنگ شد هرچند خاطرة ایرانیان آن را در ( 231، 4914الهیجی، ).«شد

بار  2با  .«ماه»در این دسته واژة  (2، 4926حسینی، ).«در شعر موالنا پری الهۀ شعر شد»راند و حتی ناخودآکاه خود پرو

بار در جایگاه سوم و  2با  «بهار»و  «تنگ شکر»بار جایگاه دوم و واژة  9هرکدام با  «بت»و  «ترک خندان»پربسامدترین و واژة 

و  «کبك دری»و  «خورشید»و  «پری»و  «پیکر رخشنده»و  «ن تازهسم»و  «خرمن گل»و  «نگار»و  «شمع» :واژهایی مانند

 . بار در رتبۀ آخر این دسته جای گرفته اند 4هرکدام با  «صنم»

 کافور بناگوش مهی مشك عذاری خورشید نمایندة بتی ماه جبینی                   

 (913، 4913سنایی، )

 کرده ست کناره زپی بوس و کناری    اینك که یکی هفتست کان ماه دو هفته             

 (949همان، )

دستۀ دیگر از توصیف ها که در تغزالت مدحی سنایی چندان پر بسامد نیست تصاویری : تر معشوقتوصیف اندام کلی: 9_9

انیان و غزنویان این گونه از توصیف ها در تغزالت سام». می پردازد «قامت»و  «قد»است که به معرفی اندام کلی تر معشوق او مانندِ 

و این عجیب است که سنایی هرچند در آن زمان می زیسته است ولی ( 691، 4931محجوب، ) .«با بسامد قابل توجه دیده می شود

در جایگاه سوم % 31/4مورد و با  2دراین دسته با ذکر . توصیف اندام کلی تر معشوق وی در تغزالت مدحی، بسامد بسیار کمی دارد

 . شوق قرار داردتوصیف سیمای مع

 قد چو سرو که دیدست که روید به چمن               آفتاب و شکر از سرو بن غاتفری

 (949، 4913سنایی، )

مورد بر توصیف های ملموس و جزئی تر معشوق داشته  16سنایی در تغزالت مدحی خود در توصیف معشوق، بیشترین نگاه را با 

مورد نظری  21است و در مرتبۀ دوم به توصیف کلیت سیمای معشوق و زیبایی او با  «یرو»است که پرکاربردترین عضو آن واژة 

بار 2در رتبۀ سوم توصیف اندام کلی تر معشوق است که با  ذکر . پرکاربردترین عضو می باشد «ماه»انداخته که دراین مورد واژة 

نکه سنایی در توصیفات معشوق در مقدمۀ قصاید مدحی، سرانجام ای. کم ترین بسامد را از آنِ خود کرده است «میان»و  «جمال»

 . هنوز خود را از توصیفات بیرونی و زمینی سبك خراسانی رها نکرده و همچنان در وصف معشوق بیرونی و مالئمات آن است
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 زنانه یا مردانه بودن معشوق _1

-از اجزای سیمای معشوق، ظرافتی میهای او توصیفنانه دارد و نیز در مجموعِ هرچند در اغلب نمونه ها معشوق سنایی سیمای ز

با این حال، گاه توصیف هایی نیز ، وکار دارد؛ مثل پری، زلف، لب، بناگوش و بوی و مژه توان دید که بیشتر با معشوق مؤنث سر

لقاب مشخصی چون اش، وی را با اشوق در تغزالت مدحیسنایی در توصیف مع. یافت می شود که بر مذکر بودن معشوق داللت دارد

ه عالوه بر نشان دادن کند و این نکتاستفاده می .«پسر» روشن از لفظ یوسف مصری، نام برده است و حتی در دو مورد به طور کامالً

معشوق در تغزالت قصاید مدحی او عالوه بر . گونی معشوق او را نیز یادآور می شودهای تغزالت عاشقانۀ سنایی، گونهوجود ویژگی

یوسف »و  «ترک»اش، از بر این اساس در تغزالت مدحی. گونی درخوری داردنیز گونه در جنسیت، در شخصیت و ماهیتتنوع 

فرخی سیستانی  «ترک»و  «بچه روستایی»این نگاه سنایی به معشوق مذکر، یادآوردِ . شوددیده می «پری»و  «هندو»تا  «صریم

 . است که خاصّۀ سبك خراسانی است

 با یکی پیرهن زورقئی طرفه به سر             پسرارین من آن طرفه دوش سرمست نگ

 (461، 4913سنایی، ) 

 آنچنان کز دل و از عقل شدم جمله بری     پری                  همچون هندوکیشیفته کرد مرا 

 (949، 4913سنایی، )

 پسرر و آنت شکر بوسه آنت شرمنده نگا     بوسه بر دو لب من داد همی از پی عذر              

 (462، همان)

 ویژگی اخالقی و رفتاری معشوق_0

سنایی بیشتر وقت خود را در توصیف معشوق به توصیف سیمای ظاهری آن قرار داده است و بیشتر نگاه خود را صَرفِ ویژگی های 

ی معشوق خود ارائه می دهد که ظاهری کرده است، با این حال در خالل تغزالت مدحی، توصیف هایی نیز از ویژگی های رفتار

  . بسیاری از آنها با سیمای ظاهری او پیوند دارند

هایی است که جنبۀ منفی دارند و الزمۀ د به معشوق نسبت داده است؛ ویژگیهایی که سنایی در تغزالت مدحی خوویژگی

های رفتاری و اخالقی مورد به ویژگی 9در  گونه تغزالت سنایی در این. معشوق زمینی اند مانند بی وفایی، کُشندگی و سرگرانی

 . معشوق پرداخته است که وی را کُشنده و بی وفا و سرگران معرفی کرده است

 ترکی تو و هرگز نبود ترک وفادارریم ازیراک               ندا  چشم  تو این  ز  خود ما 

 (412همان، )

 من سبك پای ندیدم که گران دارد سر   سرگران از می و چون باد همی رفت و جز او             

 (464، همان)
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سنایی در کنار ویژگی های یاد شده که هرسه باری منفی دارند، در هیچ تغزلی یادی از ویژگی های مثبت معشوق خود نکرده 

شوقی که نیاز ندارد عبینیم که در سبك عراقی نسبت به معشوق آغاز شده است؛ یعنی من منظر، او را آغاز همان راهی میاز ای. است

بنابراین می توان گفت . کند و عاشق به او نیاز داردبیند بلکه بی وفایی میوفایی نمیکشد بی کند، نمی میرد بلکه میبلکه ناز می

از  ن معشوقو ای( 919، 4911ستّاری، ).«افتقار، نیاز و تسلیم و هواداری عاشق در همۀ کارها است. .  »که این دوره، آغازی برای 

 :بدارد رسد که عاشق محکوم است که هواداران کویش را چو جان خود دوستدید عاشق به مقامی می

 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم      بدن دارم          مرا عهدیست با جانان که تا جان در

 (421، 4929حافظ، ) 

 :و این را مقایسه کنید با این بیت فرخی

 پس از جنگ دراز                   هم بدان شرط که دیگر نکند با من ناز آشتی کردم با دوست

 (412، 4969فرخی، )

 عناوین شاعرانة معشوق _6

های صوری و ظاهری معشوق بر تشبیه، استعاره، اسناد مجازی و تشخیص است؛ شاعر با دیدن محور و تکیۀ اصلی توصیف زیبایی

ها و حیات دوبارة د فصل بهار که تجلی انواع زیباییپردازد؛ ماننود به توصیف معشوق مییعت اطراف خهای طبها و شگفتیزیبایی

از  _که برگرفته از احساس و تخیل اوست _های خیالی، تصویر و ایماژی رآن داشته که با استفاده از صورتطبیعت است شاعر را ب

هر . ترین تصویر پیرامون خود تشبیه کندبه زیباترین و حسیهای معشوق را در بیان زیبایی معشوق بیافریند؛ یعنی احساس خود

تر و تخیل آمیزتر ی که انگیختۀ خیال اوست، شاعرانهتر باشد تصویرتر و عمیقحیط پیرامون خود، ظریفچه نگاه و دید شاعر در م

او در بازآفرینی و به تصویر کشیدن های خیالی بیشتر باشد قدرت رتهرچه دایرة استفادة شاعر از صو»خواهد بود؛ به عبارت دیگر 

  (2، 4926چرمگی، ) .«معشوق، نمود بیشتری خواهد داشت

مورد را در بر می  44های خیالی در تغزالت قصاید مدحی خود متنوع است که حدود گیری سنایی از صورتدایرة وسعت بهره

است و همین گستردگی باعث شده که سنایی در نام گیرد و این به آن معنا است که استفادة شاعر از صورت های خیالی زیاد 

گذاری القاب و عناوین معشوق در تغزالت قصاید مدحی دستش بازتر باشد؛ باالترین القاب به کار رفته در تغزالت قصاید مدحی 

ر و بهار که تمام این ترین عنوان؛ ابر حسن، شمع سرای، بهشت، صنم، سیم تن، سروغاتفبار و پایین 6با  .«ماه»سنایی برای معشوق، 

 . بار به کار رفته اند 4عنوان ها هرکدام فقط 

 با مدد چون عمر سال و ماه باد            من          ماه مدت حسن و بقای 

 (21، 4913سنایی، )

 همگی خویش کمربند چو خرگاه کنیدخرگاهی                  سیمتن   آن    خدمت از پی 

 (423، همان) 

 آفتاب و شکر از سرو بن غاتفری  دیدست که روید به چمن              قد چو سرو که                          

 (949، همان)

ها در ادبیات ما بار معنایی خاصی دارند، یعنی یا صرفاً عرفانی اند؛ مانند حبیب و بعضی از القاب و عنوان»گر اینکه نکته دی

 (3، 4926چرمگی، ).«شاهد و یار و بهشت و روح؛ یا صرفاً زمینی یا مادی است؛ مانند بت، ترکدوست؛ یا نیمه عرفانی است، مانند 

القابی که صرفاً عرفانی اند و برای معشوق معنوی و عرفانی به کار می روند در تغزالت قصاید مدحی سنایی به کار نرفته است؛ عنوان 

باالترین بسامد عنوان های معشوق از آنِ القابی است که صرفاً زمینی و . بار به کار رفته است 4فقط ( 21ص)نیمه عرفانی بهشت 

 . مادی اند مانند صنم، سیم تن، بهار، سرو غاتفر، شمع سرای و ماه
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 گزارشگر صورت معشوق_1

ی سیر رت طبیعی معشوق در طبیعتخوانندة شعر صو. اند یا صورت معنوی معشوقورت طبیعی معشوق را در نظر داشتهشاعران یا ص

یعی، رنگارنگ، طرب کند که شاعر، آن را به تجربۀ حسی آزموده و در لحظۀ سرودن به آن اندیشیده است و همۀ عناصر آن طبمی

 :اند؛ مثالً تغزل فرخی سیستانی با مطلع زیرانگیز و دیدنی

 اندر آمد به خیمه آن دلبر دوش مُتواریَك به وقت سحر

 (421، 4969فرخی، ) 

طبیعت دیگر به معنای حسی و واقعی خود . اندازی که بنگری دگرگون شده استمعشوق، همه چیز از هر چشم معنوی در صورت

مخاطبِ شاعر نیز کسی نیست که اندیشۀ شاعر را به جانب دلخواه خود بکشد و آن را به هوای خود از . جایگاه آشکار و مؤثر ندارد

نی از آن و های دیگر، اندیشه و نگاه تازه و مستغ، شخصیتی است با آموختهون گویندهبلکه چ»شناخت و دریافت شاعر خالی کند 

( 412، 4929عابدی، ) .«بیند که شنونده را به روشنایی جهان دیگر، جهانی قدسی و بیکران، راهبری کنداین، خود را ملتزم می

 :مانند تصویری که در این شعر عطار وجود دارد

 نعره زنان آمد و درهم شکست                مست   نیم  برم  سیم شبی   نیمه

 جوش بخاست از جگرم کو نشست     رسید                کو  من  دل  از  بشد  هوش

 نوش کن این جام و مشو هیچ مست     گفت                 و  پیش    مرا   می آورد جام    

 گشت و خرد زیر دست عقل زبون   عشق    یافت               چون دل من بوی می 

 ازخودی خویش به کلّی برست       ی خویش به کلی بسوخت           چون خود                           

 خاک شد و در بر او گشت پست               ندید          بلندی     عطار    بر   در                            

 (39، 4962عطار، ) 

سنایی که شعر فارسی را به عالمی دیگر . ر تغزالت مدحی قصاید سنایی با هر دو گونۀ صورت معشوق استنمود این قسمت د

کند که مورد فضایی ایجاد می 1اش در یابد در تغزالت قصاید مدحیبی میبرده و در شعر او ظهور معشوق، ظهور و تجلی شاهد غی

تغزالت قصاید مدحی وی به  تجربه یعنی تجربۀ روحانی و عرفانی در عرصۀ تصرّف او از تنگنای چشم و حس، بیرون است و این

خورد؛ هرچند سنایی به طور عمیق مانند عطار و مولوی وارد فضای معنوی نشده است ولی در جایی وقتی از عشق سروده چشم می

 :است آن را بر عقل ترجیح داده و فضای معنوی ایجاد کرده است؛ مثالً

 عقل با حفظ است کو را کار جز تدبیر نیست  تقدیرش چه کار               رعشق عیار است بر تزوی

 زانکه غمزة یار یك دم بی گشاد تیر نیست      دار ار عاشقی           هرزمان بر دیده تیری چشم

 مرد عشق ار صد هزاران دل دهد یك دم به دوست  حال اندر دستش از تقصیر جز تشویر نیست

 (21، 4913سنایی، )

دیگر، کشتن عاشق به گونه ای . هایی هرچند ضعیف در تغزالت قصاید است برای رهایی از ساحت طبیعی عشقاین نگاه، تالش

 :توان در فضایی طبیعی ترسیم کرد ناگزیر باید آن را در ساحتی معنوی به ذهن کشیدبدون تیغ را نمی
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 الی اثری نیستکز خون یکی عاشق ح   کشتند در این راه بسی عاشق بی تیغ  

 کاندر صدف عشق به از غم گهری نیست  در بحر غمان غوطه خور از روی حقیقت  

 (22همان، )

یا اینکه جفاهای وی را با جانِ دل، وفا شمردن و روی در کشیدن از قبول غم معشوق، نابودی در پی داشتن و وفا شمردن قهر و  

ری کرد ناچار باید ذهن را به ساحت غزل های عرفانی قرن هفتم و هشتم توان در فضای طبیعی تصویر پذیرا نمی غیرت معشوق

 . بُرد

 گر زو دمی ز راه مرادش جفا کشد     ازو          نشمرد   وفاآنکه   باشد   نامرد

 اقبال آسمانش به پیش فنا کشد       هر دل که از قبول غمش روی در کشد                                

 با روی تازة ساغر برّ و وفا کشد         زهرآب قهر و غیرت او را زدست دوست                             

 (412همان، )

حضور و وجود . ولی بسامد بیشتر صورت معشوق همان صورت طبیعی است؛ یعنی صورت مرسوم معشوق در تغزالت قصاید

خط مشکین، جعد ژولیده، سیکی، تنگ . مدحی وی را در بر گرفته استاند دور تا دور فضای آغاز بیشتر قصاید عناصری که طبیعی

شکر، خرمن گل و بوسه بر دولب که در قصیدة مدح خواجه محمد بن خواجه حضور دارند برای سنایی چنان واقعی و ملموس و 

 :زیبایند که شاعر یارای شماردن بوسه هایش را ندارد

 تا چه برداشتم از بوسه و هر چیزی بر          یمشب از مستی او   خود که داند که در آن ن

 (         462همان، )

 :یا در تغزل قصیده ای در مدح بهرامشاه با مطلع زیر

 وی مانده زآزار تو ما سوخته و زار      رفته به آزار              ای بی سببی  از بر ما 

 (         412، 4913سنایی، )

 :وق در این قصیده، ابیات زیر استکه شاهد مثال صورت طبیعی معش

 در لطف لبان تو لطیفی است ستمکش                      وزقهر میان تو ضعیفی است ستمکار

 از زهر میاالی دو یاقوت شکربار      سمن بوی                  گلنار   دو از چنگ میازار                        

 یکر                      حقا که دریغست به خوی بد و پیکاردو پ  جرم کان پیکر رخشنده تر از 

 (         412همان، )

و  412ص)و مدح بهرامشاه ( 22ص)و مدح یوسف بن احمد مسعود شاه  (21ص)در تغزالت قصاید مدح بهرامشاه  صورت معنوی

و مدح خواجه محمد بن ( 412صو  412و ص 423و ص 61ص)و صورت طبیعی معشوق در تغزالت قصاید مدح بهرامشاه ( 419

نمودار زیر برتری . است( 913ص)و مدح شرف الملك امیر زنگی محسن( 261ص)و مدح نصراهلل داود سرخسی( 461ص)خواجه عمر

 :صورت طبیعی معشوق را نشان می دهد

 
 عشق به معشوق _2
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در حوزة معنوی، شاعر همواره . سیم کردعشق را می توان به دو حوزة معنوی و اباحی تق: ساحت معنوی یا ساحت اباحی _3_4

در این ساحت، خودخواهی . به ویژگی های معنوی معشوق می پردازد و اگر خواسته ای از معشوق دارد آن خواسته نیز معنوی است

 نیست و معشوق نه تنها آماج تیر تهمت و دشنام نمی شود، بلکه برای همیشه چون تندیسی مقدس در خلوت شعر باقی می ماند

اما در حیطۀ اباحی، شاعر معشوق را با اعضای بدنش توصیف می کند و اگر او را می ستاید به دلیل  (61، 4921ابومحبوب، )

در . اگر او را توصیف می کند بیشتر به جنبۀ جسمانی او توجه می کند تا ساحت روحانی و معنوی. جذابیت های جسمانی او است

این خصیصه را می توان در اشعار امروزی به ویژه شاعران عرب نیز . شوق بسیار نام می بردنتیجه در بیان عشق از اعضای بدن مع

 :یافت

در جستجوی وطنی برای / من از آغاز آفرینش. . . عَن شَفَهٍ أَمرأَهٍ/ عَن شَعر أَمرَاه/ اَبحَثُ عَن وطَن لجَبنی/ َانامن بَدءَ التَّکوینِ

 (499، 4936قبانی، ). در جستجوی لبان زنی/ زنی در جستجوی گیسوان/ پیشانی خود بوده ام

هر دو ساحت با کَمیت های مختلف در تغزالت قصاید مدحی سنایی که به معشوق پرداخته است وجود دارد و این به آن معنا 

دی، چند بع»است که سنایی دارای شخصیتی خارج از شخصیت های افراد حاضر در آن زمان بوده به طوری که وی شخصیتی است 

 (49، 4923فتوحی، ).«هم اهل تغزل و هم اهل تعبد، هم اهل شرع است و هم اهل شك، هم شعر زاهدانه دارد و هم شعر قلندرانه

که هر دو در  .«درون»و  .«برون»حضور هر دو ساحت اباحی و معنوی در تغزالت قصاید مدحی، جدال سنایی است میان دو دنیای 

سنایی در این تغزالت نتوانسته است به صورت عمیق و ژرف . رت اباحی بسامد بیشتری داردآثار وی شناور است هرچند که صو

نگری به ساحت معنوی معشوق نگاهی بیاندازد اگر ساحت معنوی دیده می شود نه به صورت کامل و عرفانی محض، بلکه تقریباً به 

تیم که تالش دارد خود را از تمامیت ساحت اباحی صورت نیمه معنوی است و انگار ما در این محدوده با شخصیتی مواجه هس

معشوق بگذراند و به صورت معنویت این ساحت برسد ولی اندک بودن بضاعت و آغازی بودن این مسیر، به او این اجازه را نداده 

، «شکر»، «یاکبر»در مدح بهرامشاه با حضور واژه هایی چون  412است که عمیق به این ساحت نگاهی بیاندازد؛ مثالً درصفحه

تا حدودی معشوق را از ساحت اباحی فراتر برده است ولی هنوز مثل  «غیرت او»و  «های پاکجان»، «قدس»، «روح»، «عشق»

البته این نکته را . تمایالت ناب موالنا یا عطار یا حافظ یا حتی بعضی از غزلیات خودِ سنایی، عرفانی محض و معنویت ناب نشده است

 :ت که تالش هایی دارد تا محیط این تغزل را در این قصیده به ساحت اباحی محض نیاالیدحداقل می توان گف

 این غم نه کار ما که این غم کیا کشد        قش چو هر دو زو است     ما را یکی است وصل و فرا

 زالل بقا کشد هرلحظه جام جام      دوست         زدست  که دم دم   شریف  بود جان  آن                    

 (412، 4913سنایی، )

است شواهد و قراین نشان می دهد که معشوق این تغزل زمینی است ( 423ص)در قصیده ای دیگر که آن هم در مدح بهرامشاه

اندازد هرچند که باز هم نتوانسته به ولی توقعات و توصیفات معنوی از معشوق دارد و به لوازم اباحی و جسمی معشوق نگاهی نمی

، «نماز»در تغزل این قصیده، حضور و وجود واژه هایی چون . ورت عمقی به کنه و ذات ساحت معنوی و عرفانی معشوق بیاندیشدص

معلوم می دارد که تالش شاعر این بوده که معشوق تغزل را از ساحت اباحی جدا کند و به  «آفت آینه»و  «دل»، «قبله»، «بهشت»

 . آسمان برساند

 به درد و غم او                       ناکسان را زغم آه چه آگاه کنید آه را خامش دارید

 آریدش                      پیش کز کاهلی بیهده بیگاه کنید  نماز اول وقت نماز است 

 (423همان، )

 :در جایی دیگر سنایی، گذر کردن از زلف و رخ معشوق را اساس قرار می دهد و آن را پیشنهاد می کند

 ها را شب و شبگیر نیستگرچه بی این هر دو جان      در گذر چون گرم تازان از رخ و زلفین دوست                      

 اندر این ره شرط این شوریدگان زنجیر نیست          از آنك              یار    زلف   زنجیر   بستۀ  تا نمانی     

 هرکجا چشم افگنی تیرست یکسر میر نیست              عاشقی با خواجگی خصمست زان در کوی عشق   

 (21، 4913سنایی، )
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ساحت اباحی معشوق که معمول و مرسوم عصر قبل از وی و تقریباً زمان وی بوده است در تغزالت قصاید مدحی سنایی نیز 

یك خواستۀ اباحی و جسمی است جایگاه کامل و وافری دارد و معموالً فضایی که ایجاد می شود یك فضای جسمی و خواسته ها 

البته با اختالف کمیّت؛ به طور مثال در تغزالت قصیده ای که در مدح سید عمیدالشعرا ابوطالب محمد ناصری دارد بسامد باالی واژه 

ی کرشمه، لب، عارض، به شب خفته، بالین، بستر و نگار من، فضایی را که تصویر سازی کرده است یك فضا: ها و ترکیباتی چون

 :اباحی و جسمانی است

 زسیم شکر و روی لب آن کند با من                     نکرد بر سیم و شکر آتش و آب

 (      462همان، )

، «لب تو»، «رخ تو»، «دوبادام»سروده است واژه های ( 261ص)یا در تغزل قصیده ای که در مدح نصراهلل بن داود سرخسی

 :فضای اباحی را در رابطه با معشوق، کامالً مشخص کرده است ،«روی تو»، و«میان تو»، «دهان تو»

 چون به میانت رسید بیش نماند سخن            چون به دهانت رسید هیچ نبیند خرد    

 مردمك چشم من بر گل و بر یاسمن         رود          غلتان غلتان  در چمن روی تو

 (         261همان، )

 می سرکه بخواهد شد چندان نمك اندر لب           ما ترشست آری     میگون لب شیرینش بر    

 کو آب گره بندد مانند حباب و حب            دیدی رسن مشکین بر گرد چَه سیمین                          

 (62همان، )

( 464ص)جه محمد بن خواجه عمریا اینکه به صورت ناب و محض از نوع اباحی را می توان در تغزل قصیده ای که در مدح خوا

واژه ها و ترکیباتی چون بوسه ربای، سینه و بر، خط مشکین، جعد ژولیده، کنار، بوسه، تنگ شکر، تنگ . سروده است مشاهده کرد

 :به بر، نیمشب و بوسه بر دولب، حال و هوای ساحت اباحی را نمودار کرده است

 همچو تنگ شکر و خرمن گل تنگ به بر  کنار       گرفتمش   ذر و شادمان گشتم از آن ع

 خواب مستانه در آن لحظه در آورد حشرمستی وشرم           نازکی و اندرین بود که از. . . 

 صد شب اندر غمش از اشك دو چشم چو شمربود         که  تازه  سمن  نهاد آن   سر بر آنجای        

 دو چشم ودو لبش تا به سحر جفت سهبر         از بوسه زدن    رام ومن او شده طاق به آ. . . 

 تا چه برداشتم از بوسه و هرچیزی بر       مستی او    خود که داند که در آن نیمشب از                          

 الله برگش چو گل نم زده در وقت سحر       رویش از خاک چو برداشتم از خوی شده بود                        

 آنت شرمنده نگار آنت شرمنده پسر   عذر         از پی   داد همی   من لب  بوسه بر دو                     

 (  469، 4913سنایی، )

تر توان روشنبا نمودار زیر می. گیردباحی معشوق را در بر میقصیدة مدحی وجود دارد که تغزالت آنها ساحت ا 41چیزی حدود 

 . ر تغزالت قصاید مدحی سنایی پی بردبه اختالف این دو ساحت د
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یکی از لوازم عشق که شاعران تغزل سرا بسیار به آن توجه کرده اند شادی ها و دردهای راه : شادی یا گرفتاری عشق: 3_1

شادی هایی که نتیجه تجربیات شیرین راه عشق است و در مقابل آن درد و غمی که وقتی وارد حوزة عرفان می شود . عشق است

 . یگر نه تنها درد وغم نیست؛ بلکه پسندیده و مقبول استد

نسبت گرفتاری ها و دردهای راه عشق و معشوق در تغزالت قصاید مدحی سنایی بسی بیشتر و فراوان تر از شادی آن مسیر 

ز یار خود سنایی در این گونه تغزالت از گرفتاری و درد راه عشق و خود معشوق سخن می گوید؛ دردی که عاجزانه ا. است

سنایی دردمندانه وصال معشوق خود را می طلبد و . او خشم و عتاب معشوق را سبب درد و رنج می داند. درخواست فریاد رسی دارد

در این بحث، ما شاهد این هستیم که ویژگی های معشوق در تغزالت قصاید . خواهان دیدار اوست و از اعمال و دوری او رنج می برد

زمینه، بیشتر کشش به سبك عراقی دارد زیرا انگار شاعر با حال و هوای شادی و خوشگذرانی سبك خراسانی  مدحی سنایی دراین

کشش سبك خراسانی به طرف شادی عشق و . نسبت به معشوق جدا شده و اینك، آنچه او می بیند رنج و درد این مسیر است

شاعر کمتر از معشوق تغزالت قصاید مدحی خود،  (13_12، 4914مدی، )تالش سبك عراقی به طرف درد و گرفتاری عشق است 

شادی و خوشی دیده است و این شادی را به ندرت می توانیم در مدح خواجه محمد بن خواجه عمر یافت آن هم همانطور که 

 . ه استتحلیل شد روی شاعر به توصیفات و توقعات جسمی و جنسی معشوق است که با تکیه بر ویژگی سبك خراسانی برآورده شد

 آنت خوش و خرمی و عیش که من دیدم دوش         چه حدیثی است که امروزم از آن خرم تر

 (462، 4913سنایی، )

ولی در دیگر تغزالت مدحی سنایی آنچه دیده می شود رنج و گرفتاری راه عشق است و رابطه ای که با معشوق ایجاد می کند از 

 . سر فراق و درد و رنج است

 چو ابر و شمعم در چشم و بر سر آتش و آب  آن ابرحسن و شمع سرای           ز درد فرقت 

 (63همان، ) 

 :اگر درد و رنج هم می کَشد برایش شیرین و جانفزا است

 هر دل که از قبول غمش روی در کشد                 اقبال آسمانش به پیش فنا کشد

 با روی تازه ساغر برّ و وفا کشد         زهرآب قهر و غیرت او را زدست دوست        

 (419همان، )

 :از دوری معشوق سر از پا نمی شناسد و کفش از دستار

 نی پا ز سر داند و نی کفش و زدستار        بی تابش روی تو دل ما همی از رنج               

 (412همان، )

 :در قفای معشوق خون گریه می کند

 من دوان از پس او زار به خونابه گری               ریشخندی بزند زین صفت و پس برود

 (941همان، )

بار به رنج  31به طور دقیق  911، 941، 913، 224، 464، 419، 412، 412، 62، 63سنایی در تغزالت قصاید مدحی صفحات 

رد و گرفتاری راه عشق برای ها و دردهای راه عشق و معشوق اشاره کرده است و این تمایل سنایی را می رساند به آماده سازی د

 . سبك عراقی و گریز از این خصیصۀ سبك خراسانی

 در پرداختن به معشوق تشبیه حسی و عقلی _3

. خود و اجزای مواد آن با حواس ظاهری دریافت می شود مثل دریا»از جهت محسوسیت و مقبولیت، حسی یا محسوس آن است که 

 (942، 4991تفتازانی، ) .«مواد آن با حواس ظاهری دریافت نشود مثل خرد وجان عقلی یا معقولیت آن است که خود و اجزا و

-مهم»نقش تشبیه در دستگاه بالغی . تشبیه حسی، رایج در سبك خراسانی و تشبیه عقلی، رایج در سبك عراقی به شمار می آید

پور ) .«و کنایه از آن ناشی می شودترین عنصر سازنده است که صورت های دیگر خیال مانند استعاره، تشخیص و حتی رمز 

( 1، 4912شفیعی کدکنی، ) .«بنای شعر را بر تشبیهی خوش بنیاد نهاده اند»اهمیّت آن در حدی است که ( 92، 4921نامداریان، 

وری آنان را در هر صورت تأمل و تدبر در تشبیهات شاعران همانگونه که تقلید آنان را از مضامین دیگران آشکار می کند، ابتکار و نوآ
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وقتی سبکی دچار دگرگونی شود ساختار های تشبیهی جزء نخستین محمل هایی است که این تحول را نشان . نیز نشان می دهد

 . می دهد

کل . در آن تغزالتی از قصاید مدحی سنایی که معشوق در آن به چیزی تشبیه شده است به ندرت با مشبهٌ به عقلی سروکار داریم

مورد است که دربیشتر موارد، اندام معشوق در محور تشبیه قرار  31بحث توصیف معشوق صورت گرفته است تشبیهاتی که در 

 .«دوزخ»و  .«بهشت»در جایی مشبهٌ به، . سهم مشبهٌ به عقلی در تغزالت مدحی سنایی چشمگیر نیست. گرفته است تا خودِ معشوق

 :است

 بادافره باد ساحت پاداش و   چون بهشت و دوزخ است آن زلف و رخ

 (21، 4913سنایی، )

 :قرار داده است  .«. . .توبه ای»و در جایی دیگر 

 ای بود برو از همه سوها گنهیتوبه او   عارض   بر آن زلف    از  هر شکن  آن  گفتی 

 (911همان، )

مشبهٌ به قرار دادن امور . بسامد باالی تشبیه حسی در تغزالت قصاید مدحی سنایی نمودار قابل توجهی را به خود گرفته است

حسی به اندام یا خودِ معشوق در دستور کار سنایی در این محور بالغی بوده است و نتیجه گرفته می شود که سنایی هنوز چشم به 

تشبیهات حسی سبك خراسانی داشته است و چون گروهی از غزل های خود نتوانسته است از دامنۀ سبك خراسانی رها شود؛ مانند 

 :تشبیه کرده است «آیینه»را به  «روی»یر که بیت ز

 آفت آینه آهست شما از سر عجز                       پیش آن روی چو آیینه چرا آه کنید             

 (423همان، ) 

 :که از امورات حسی هستند در تشبیه ساحت معشوق «خرمن گل»و  «تنگ شکر»حضور  

 همچو تنگ شکر و خرمن گل تنگ به بر  ر                شادمان گشتم از آن عذر و گرفتمش کنا

 (462همان، )

 :که به زلف و روی معشوق مانند شده است «عاج»و  «تاج»یا 

 کرده آن زلف چو تاج از بر آن روی چو عاج                خود نداند چه کند از کشی و بی خبری

 ( 941همان، )

مورد تشبیه امورات عقلی به معشوق یا اندام وی در تغزالت  9اندام وی در برابر مورد تشبیه امورات حسی به معشوق یا  11

 :قصاید مدحی سنایی، گویای گرایش وی به امورات طبیعی که مشخصۀ سبك خراسانی است می باشد

 
 عاشقانه و قلندرانه _45

ترین عشوق، از بیشترین میزان حضور تا کمدر یك نگاه کلی، تغزل های قصاید مدحی سنایی را بر اساس بسامد تکرار توصیفات م

ترین بخش تغزالت که چه از نظر تعداد و چه از نظر کیفیت، مهم تغزل های عاشقانه: الف. استفاده، می توان به دو بعد تقسیم کرد

که ها  عارفانه قلندریات یا تغزالت شبه: ب. قصاید مدحی سنایی است که شامل مدح، معاشقه، عشوه گری، ناز و نیاز معشوق است

نوعی تقابل  ویهای قلندرانۀ  در غزلاندیشۀ قلندرانه در غزل های سنایی نیز دیده می شود . بی ارتباط با غزلیات قلندرانۀ وی نیست
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های رایج در غزلیات قلندرانه  واژگان و مفاهیم مطرود شریعت از اندیشه»به کار گرفتن . وجود داردبا آنچه در قصاید زهدی آورده، 

با اطمینان می توان گفت که . حتی نقطه کمال و اوج» سرآغاز است وسنایی  غزل قلندرانه،در( 2، 4912جاللی، ) .«سنایی است

 :(462، 4926شفیعی، ).«در حدی است که بزرگان بعد از او بهتر از او و بلند تر از او پرواز نمی کننداو غزل های قلندری 

 دیده حمال کنم بار جفای تو کشم  کشممن که باشم که به تن رخت وفای تو 

 جز وفا نشمرم آنگه که بالی تو کشم  تو کنم    هوای   که  آنگه   بوی جان آیدم

 (111، 4913سنایی، )
توان ادعا کرد که تغزالت قلندرانه سنایی چون نمی. ترین میزان حضور را در تغزالت قصاید مدحی وی دارداشعار قلندرانه، کم 

رانۀ وی عمیق و ژرف است چون فقط رگه هایی ضعیف را می توان در مقدمات قصاید مدحی وی یافت که بوی قلندرانه غزلیات قلند

می دهد؛ ولی این حضور نه چندان زیاد، گواه تحولی در تغزالت قصاید است که راه را برای حضور عرفان و تفکر قلندری در دامنۀ 

 :مانند: پهناور ادبیات فارسی باز می کند

 جان سپر سازد مردانه و پنهان نشود      گشت روان   چون به میدان تو پیکان بال

 او به جز بر فرس خاص به میدان نشود      موکب جان ستدن چون بزند لشکر عشق

 (429، 4913سنایی، )

 دار خواهی سوی منبر برو خواهی به سویآنِ تو ما را                ما آن توییم و دل و جان          

 یا کیست تن ما که از او گیری آزار از او گردی راضی               تا کیست دل ما که 

 در بنگه ما زن نه گنه مان  نه گنه کاربرافروز                       لطف از   یکی آتش   ترکانه

 (412همان، )

 ف جوانمردی مزنناجوانمردی کنی ال          معشوقت بده        انصاف   عاشقی دعوی کنی

 گور من در کوی خود کن دلق خود سازم کفن           مردة هجرم حیات من به وصل روی توست              

 (266همان، )

ابعاد هایی از این  اشعار او جلوه مجموعۀانب دیگر تا پایان عمر حفظ کرد و در وسنایی این جانب وجودی خود را در کنار ج

شعرهای درخشانِ حیرت آورِ خود در قلمروِ زهد و عرفان، به »و این که چگونه سنایی با داشتن  شود میجودی او دیده و مختلف

به همین جانب وجودی او بر می ( 211، 4934شفیعی، ).«ستایش بهرم شاه یا هجو و بدگویی از فالن معاصر خود پرداخته است

. قصاید مدحی سنایی، ساحت عاشقانه، حضور فعّال و چشمگیری داردرنگِ تفکراتِ قلندریه در تغزالت در برابر حضور کم. گردد

 :پرداختن به امورات حسی، ذهنی طبیعت گرا و حس گرایی را می طلبد که زیبایی را با زیبایی های حسی و دیدنی مقایسه کند

 من سبك پای ندیدم که گران دارد سرباد همی رفت و جز او            سرگران از می و چون 

 زلف شوریده و پژمرده زمستی عبهرالله                  زسیکی   پرورده   و   ژولیده   جعد

 سی و دو تابش پروین و زسهیل و زقمر           هر ساعت      طرب   و سر مستی   می نمود از

 (64همان، )

 : یکی دیگر از لوازم این ساحت است «عشوه گری»در بیت زیر نیز 

 خود بهاری که شنیده است بدین عشوه گریبر این عشوه دهد             خنده زند گاه  گه براین         

 (941، همان)

مورد قلندریات است و این، یعنی باز هم برتری مشخصه های معشوق  1مورد از تغزالت قصاید مدحی سنایی عاشقانه و  24

 . به تحول، تفکر، تغییر و راهی نو سبك خراسانی بر سبك عراقی در تغزالت سنایی و حرکت و کشش سنایی
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 نتیجه_44

سنایی در توصیف معشوق اعم از اندام و سیما و کلیات وی در تغزالت قصاید مدحیِ خود مثل سایر معاصران خویش، معانی یا روش 

آمیز به معشوق از الم و نیز نگاهی متحول ک لیکن از حیثِ پختگی و سالست و روانی و طراوت. تاس چندان تازه ای ایجاد نکرده

غور سنایی در توصیفاتِ متفاوت از معشوق در مقدمۀ قصاید مدحی اش بی ارتباط با . بین تمام معاصرین خود ممتاز می باشد

 . شخصیت دوبعدی وی نیست

درصد و بعد از آن به کلیت سیمای 92/12سنایی در توصیف سیمای معشوق بیشتر به توصیف ملموس و جزئی تر معشوق با _4

 . درصد پرداخته است31/4درصد و سپس به توصیف اندام کلی تر معشوق با  14/23عشوق و حسن و زیبایی او با م

در توصیف مردانه یا زنانه بودن معشوق، هرچند که در مجموعِ آنچه شواهد و قراین نشان می دهند توصیف زنانگی معشوق  _2 

 . یده می شوداست توصیف معشوق مرد نیز در مقدمۀ قصاید مدحی وی د

 . مانند بی وفایی و کُشندگی و سرگرانی: دهد منفی اندکه سنایی به معشوقِ خود نسبت می ویژگی های رفتاری _9

عناوین شاعرانۀ معشوق در مقدمۀ قصاید مدحی وی، زمینی و مادی اند و توصیف عرفانی محض ندارد و در یك مورد نیمه  _1 

  .«بهشت»عرفانی دارد؛ 

خواهد صورت طبیعی و معنوی معشوق را ترسیم کند گرایش وی، چون شاعران قبل از خود به صورت وقتی میسنایی  _3 

هایی چون لب، خط مشکین، جعد ژولیده، بوسه و کنار مواجه هستیم ولی ر این راستا با بسامد باالی واژهطبیعی معشوق است و د

هایی از تحول نگاه وی به معشوق در تغزالت ل کرده است که رگههایی حاصنوی معشوق نیز موفقیتدر پرداختن به صورت مع

 . قصاید مدحی وی به شمار می آید

ساحت اباحی و ساحت معنوی ( الف: مورد دیگر برخورد سنایی است با عشق به معشوق که به دو بخش تقسیم می شود _6  

معنوی نگاهی بیاندازد؛ ولی وی در این زمینه، آغازگر و معشوق که در این تغزالت نتوانسته است به صورت عمیق و ژرف به ساحت 

مورد ساحت اباحی در مقدمۀ قصاید مدحی اش سنگینی نمودار را  41سنایی در این مورد با  داشتن . روشن کنندة راه عظیمی شد

ها و در دوره ای ریفتاشادی یا گرفتاری راه عشق است که در دوره ای به گر( ب. در این قسمت به طرف ساحت اباحی کشانده است

ها و دردهای راه عشق و معشوق، بسی بیشتر و قصاید مدحی سنایی نسبتِ گرفتاری در مقدمۀ. اندهای آن پرداختهدیگر به شادی

 . فراوان تر از شادی آن مسیر است و این نسبت، کشش به راهی و تفکراتی جدید است

تشبیه حسی، رایج سبك . ود است گروهی حسی و گروهی عقلی استتشبیهاتی که در مقدمۀ قصاید مدحی سنایی موج _2 

 . در تغزالت سنایی، بسامد باالی تشبیه حسی، نمودار قابل توجهی دارد. خراسانی و تشبیه عقلی، رایج سبك عراقی است

که عاشقانه، مدح شود ه عاشقانه و قلندرانه تقسیم میدر یك نگاه دیگر، تغزالت قصاید مدحی سنایی بر اساس بسامد تکرار ب_3 

مورد هم قلندریات  1مورد از تغزالت قصاید مدحی سنایی، عاشقانه و  24. گری است و قلندرانه، نیمه عرفانی استو معاشقه و عشوه

 . هرچند قلندریات اندک، ولی کششی و حرکتی است برای راهی و روشی نو. است

 :منابع 
 کتاب ها: الف
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 . ثالث: تهران. های و هوی باد در (4921). احمد. ابو محبوب_

 . مکتبه الدوره: قم. المطول (4991). مسعود بن عمر. تفتازانی_

 . سخن: تهران. در سایۀ آفتاب (4921). تقی. پورنامداریان_

 . پیام عدالت: تهران. ، خوشنویسی اشرفی، چاپ ششم،دیوان حافظ (4929). شمس الدین محمد. حافظ_

 . نشر مرکز: تهران. شق صوفیانهع، (4911). جالل. ستّاری_

 . نگاه: تهران. ، به اهتمام پرویز باباییدیوان حکیم سنایی غزنوی (4913). سنایی غزنوی_

 . فردوس: تهران. چاپ نهم. سبك شناسی شعر (4922). سیروس. شمیسا_

 . آگه: تهران. چاپ پنجم. صور خیال در شعر فارسی (4912). محمدرضا. شفیعی کدکنی_

 . آگه: تهران. چاپ یازدهم. تازیانه های سلوک (4931). _______________

 . زمانه _اختران: تهران. زمینه های اجتماعی شعر (4926). ______________

 سخن. تهران. رستاخیز کلمات (4934). ______________

 . علمی فرهنگی: هرانت. چاپ سوم. ، به اهتمام تقی تفضلیدیوان عطار (4962). فریدالدین. عطار نیشابوری_

 . زوار: تهران. چاپ سوم. ، به کوشش محمد دبیر سیاقیدیوان فرخی سیستانی (4969). فرخی سیستانی_

 . سخن: تهران. شوریده ای در غزنه (4923). محمود، علی اصغر محمد خانی. فتوحی_

 . توس: تهران. کار، ترجمۀ غالمحسین یوسفی و یوسف حسین بداستان من و شعر (4936). نزار. قبانی_

 . روشنگران: تهران. شناخت هویت زن ایرانی در گسترة پیش از تاریخ (4914). شهال وکار مهر انگیز. الهیجی_

 . انتشارات دانشسرای عالی: تهران. سبك خراسانی در شعر فارسی (4931). محمد. محجوب  _ 

 ات و تحقیقات فرهنگیمؤسسۀ مطالع: تهران. عشق در ادب فارسی (4914). ارژنگ. مدی _

 مقاالت: ب
و  62شماره  _زمستان  و بهار  مندرج در نشریۀ علوم انسانی دانشگاه الزهراء، .«پری در شعر موالنا» (4926). مریم. حسینی _

63  

مندرج در مجموعۀ مقالت همایش بین  المللی بزرگداشت سنایی،  .«زل های قلندرانهسنایی و غ» (4921). یداهلل. جاللی پندری_

 . دانشگاه الزهراء، دی ماه

مندرج در مجلۀ پیك  .«القاب و نام های شاعرانه معشوق در غزلیات خاقانی، نظامی وسعدی» (4926). مرتضی. چرمگی عمرانی_

 . نور، سال هشتم، شمارة دوم

پاییز و )1و  9مندرج در مجلۀ فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات ادبی، شمارة  .«از زمین تا آسمان» (4929). محمود. عابدی_

  (زمستان

مندرج در مجلۀ علمی پژوهشی دانشکدة  .«تأثیر مخاطب بر قصاید سنایی» (4922). اسحاق، محمد حسن زعفرانی. طغیانی_

 . رم و سی پنجمادبیات و علوم انسانی اصفهان، دورة دوم، شمارة سی و چها

مندرج  در پژوهش نامۀ ادب غنایی،  .«بررسی سیمای معشوق در غزلیات انوری» (4923). محمد مرادی. محمد حسین. کرمی_

 . 43سال هشتم، شمارة 
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 اَمره یونس و سعدی دیدگاه از اخالقی مضامین بر درآمدی
 یرضائ رمضان

 هنگیاستادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فر

 چکیده

 هایتفاوت و مشترکات شناخت نیز و افکار با آشنایی مختلف، هایفرهنگ در نویسندگان و شعرا هایاندیشه ایمقایسه بررسی

 ترکیه) رومی عارف شاعر اَمره یونس و یفارس بزرگ یسرا غزل و سندهینو شاعر، ،یرازیش یسعد. سازدمی پذیر امکان را هافرهنگ

 ترقوی یونس در و کمتر سعدی در عرفانی بعد. دارد اَمره یونس با چند ییها تفاوت یفکر یهانهیزم یبرخ رد سعدی. است( قدیم

 را سازیانسان اخالقی مضامین و دارند اشتراکاتی و هاشباهت هم با یاخالق و یحکم یهاشهیاند نۀیزم در مشخص طور به اما است

 به شاعر دو هر. کردندمی زندگی زمانی دوره یك در تقریباً شاعر دو هر. شودمی سانان سعادت مایۀ بدانها عمل که اندکرده مطرح

 در. است گذاشته تأثیر شعرشان در نیز امر همین یافتند، رشد دینی پرورش و اسالمی باورهای با و پرداخته انفس و آفاق در سیر

 مضامین زمینه در شاعر دو نیا آثار انیم مشابهت و اشتراک موارد از یتعداد شاعر، دو هر مختصر معرفی ضمن حاضر، مقاله

-می اضافه. گرددمی تبیین توصیفی ـ تحلیلی شیوه با باشد،می غیره و عمل و علم غرور، و تکبر عدم دوستی، نوع شامل که اخالقی

 . است باقی هنوز تربیش بررسی جای و نیست شاعر دو این آثار اشتراکات همه آمده پژوهش این در که هایینمونه که نماید

 . ترکی شعر فارسی، شعر اخالقی، مضامین امره، یونس سعدی،: ها کلیدواژه

 مقدمه

به عنوان بنیانگذار این رشته در سال  ،فاطمه سیاح، با در ایراناین گرایش . است ، یکی از رویکردهای نقد ادبیادبیات تطبیقی

 هحوزهمچنان شود و ن نزدیك به دو سده از حیات ادبیات تطبیقی سپری میاکنو. دشتدریس آن را در دانشگاه تهران آغاز  ،4941

گرایش و قابلیت که ای است میراث مشترک تجارب انسانی و رشتهاین نوع ادبیات، . فزونی استتحول و تی آن در حال مطالعا

های علمی نفوذ این علم به رشته هدامن ،امروزه. را دارا می باشد های مختلف دانش بشریسازی میان ملل گوناگون و رشتهارتباط

، علوم (جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، انسان شناسی)، علوم اجتماعی (. . .موسیقی، معماری، نقاشی، سینما)مختلفی از قبیل هنر 

 . تنیز گسترش یافته اس( شناسی و علوم مذهبیشناسی، مردمشناسی، تاریخ، فرهنگشناسی، زبانفلسفه، روان)انسانی 

های ادبی و به ها و چهرهها، جنبشها، دورهادبیات تطبیقی از شاهکارهای نقد ادبی است که به سنجش آثار، عناصر، انواع، سبك

این نوع ادبی از  (14: 4916قاسم نژاد، ) پردازدادبیات در مفهوم کلی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف می هطور کلی، مقایس

های بومی و محلی، تابلویی زیبا از اشتراکات نوردد و در کنار حفظ هویت فرهنگهای گوناگون را در میهنگفر هآنجا که گستر

لذا آثار سعدی شیرازی و یونس اَمره رومی، نمونه بسیار خوبی جهت نمود این . فرهنگی را به تصویر می کشد، حائز اهمیت است

 . ی قرن هفتم هجری داردبزرگ، پیوند عمیقی با جامعهاشتراکات فرهنگی است؛ چرا که آثار این دو شاعر 

چون که پس از فتنه مغوالن در ایران، شاعران و . گرددمشترکات این دو شاعر در قرن هفتم هجری به مساله مغوالن بر می

یس رازی، نجم کوچ کردند که مشهورترین آنان، مولوی، سعدی، شمس ق( آناتولی)نویسندگان بسیاری از ایران به آسیای صغیر 

از این دوران به بعد نفوذ زبان فارسی در آسیای صغیر تا روی کار آمدن ( 33، 4931خسرو شاهی،). الدین رازی و دیگران بودند

های شعری فارسی در ادب ترکی، نمودار نفوذ زبان فارسی در به کار گیری قواعد و قالب. حکومت عثمانی همچنان ادامه داشت

های شعری فارسی از جمله قصیده، غزل، قطعه، رباعی، ترجیع بند و نیز به کارگیری اوزان عروضی و ربرد قالبکا. آسیای صغیر است

های تاثیر و گسترش زبان و ادبیات فارسی در میان ترکان های داستانی ادب فارسی، از نشانهقواعد قافیه و تلمیحات به شخصیت

ریاحی، ). نون، خسرو و شیرین و یوسف و زلیخا مجددا به زبان ترکی سروده شدهای لیلی و مجحتی داستان. آناطولی بوده است

4963 ،226) 

های پریشان که تر شده بود، زیرا که خانقاه نشینان به انسانها و مشایخ بیش از پیش قویپس از استیالی مغول، نفوذ خانقاه

این چنین، جریان تصوف در ایران و آسیای صغیر و . دادندسخت نیازمند تامین، آسایش و سکون روحی و روانی بودند؛ آرامش می
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در چنین فضایی کسانی مثل مولوی، سلطان ولد، یونس امره، سعدی و دیگران عمر بسر . های اسالمی گسترش یافتسایر سرزمین

 . می بردند

هایی که به عنوان مثال قصه. ممجموعه این عوامل باعث شده که ما همسانی موضوعی در ادبیات فارسی و ترکی را مالحظه کنی

تواند از باب توارد ذکر این نکته ضروری است که این همسانی نمی. در مثنوی آمده است از موضوعات مشترک این دو فرهنگ است

 . تعامل فرهنگی دراز مدت به وجود آمده است یا اشتراکات عامی باشد؛ بلکه در نتیجه

اند و تقریبا کردند و هر دو به بیشتر مناطق جهان اسالم در عصر خویش سفر کردهمیاین دو شاعر در یك مقطع زمانی زندگی 

تطبیقی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ لذا این  اند، ولی تاکنون افکار این دو شاعر از جنبههای مشترکی نیز داشتهافکار و اندیشه

بیان تاثیر و . ی با تکیه بر ادبیات تطبیقی مکتب آمریکایی استپژوهش در صدد تبیین نگرش سعدی و یونس اَمره به مضامین اخالق

رسد این دو شاعر از همدیگر تاثیر رد نظر نیست هر چند که به نظر میتاثر که پایه و اساس مکتب فرانسوی است در این پژوهش مو

 . اندنیز پذیرفته

ی ای دربارهی ایران است که تا به حال تحقیقات گستردهاین پژوهش باید گفت که سعدی شاعر بلند آوازه در ارتباط با پیشینه

ها به ویژه، ترکیه امروزین از شهرت زیادی برخوردار است، اما در ایران یونس اَمره نیز در میان ترک. آثار وی صورت گرفته است

شت شماری صورت گرفته است از هایی انگپژوهش( استانبولی)رابطه ادبیات فارسی و ترکی  از طرفی درباره. شناخته شده نیست

که موضوعاتی  4929سال  99نامه پارسی شماره  در مجله آیدینشادی برخی مضامین ایرانی در شعر عثمانی، تالیف ( 4: )جمله آنها

تاثیر فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی بر ترکیه، تالیف افسانه بها که در ( 2). های تقویم ایرانی در شعر ترکی پرداخته استاز قبیل ماه

به چاپ رسیده است و به موضوعاتی چون ادبیات، تاثیر ادبیات شفاهی فارسی در ترکیه  4923سال  23فرهنگ و هنر شماره  مجله

نده بیانگر آن است که تاکنون مضامین شعری های نگاربررسی. و همسانی موضوعات شعری در این دو زبان و غیره پرداخته است

 . یونس امره با هیچ شاعر ایرانی به صورت تطبیقی بررسی نشده است و این موضوع کامال تازگی دارد

 سعدی

وی معرفی گردد، این کار  و مشهورتر از آن است که در اینجا زندگی نامه های بسیاری به میان آمدهاحواالت سعدی سخن درباره

 . ای نخواهد داشتکالم فایده الهجز اط

به عنوان نمونه در کتاب . استبسیار هویدجای مانده از وی ه ها، نثرها و آثار بنگاه سعدی در قصیدهدر های اخالقی اهمیت ارزش

اوست و  او در بوستانجهان مطلوب . ه استمردم را به فضایل اخالقی دعوت کرد ،و شاعر های اخالقی نکوهش شدهرذیلت ،بوستان

 . شاعر انسانیت ،عالم انسانیت است و خود سعدی ،بوستان سعدی. به تصویر کشیده است نیز در آناش را مدینه فاضله

و در   کوشیده اخالق اجتماعی  آموزشپرداختن به   در جهت» است  سرشته  در گهر خلق  و بدی  نیکی»  امر که  بدین  توجهبا   سعدی

 .  است  داده  و امنیت  شخصیت  استقالل  فرصت  آثارش  انانقهرم  نیز به  حال  همان

ما را از   اش شناسی  انسان ه و نیز خصیص  بسیار بدانان  نزدیکی  جهت  و به  رفته  پیش  حکایاتش  های با شخصیت  همگام  سعدی»

 (        29، 4912میالنی،).«سازد می  آگاه  هایش شخصیت  درونی  های ویژگی

ها اعم از  انسان یتمام ویدر نگاه . تجربه انسان با تمام ابعادش برای سعدی مهم است. استاخالقی نده یك نوع تفکر نمای او،

 . دوماندگار ش او مورد توجه قرار گرفته وگرایانه سعدی باعث شده تا  اند و همین نگرش انسان گناه و گناهکار مهم کافر، مسلمان، بی

 یونس اَمره

 «یونس اَمرم»و یا  «عاشق یونس»، (یونس غالم) «قول یونس»برد، نان که خود در بسیاری از اشعارش به کار مییونس اَمره یا چ

مولف کتاب شقائق النعمانیه، وی را در . زیسته استی قرن هفتم و اوایل قرن هشتم میو غیره، درویش ساده زیستی بود که در نیمه

ی تاریخ والدت و حتی وفات یونس امره اختالف فراوانی درباره( 4113،924کپری زاده،). شمار مشایخ عهد ایلدرم بایزید آورده است

هجری نیز  219تا سال  .«گلشن توحید»بعضی از کتب تراجم سال وفات وی را به صورت ماده تاریخ از ترکیب . در منابع وجود دارد

بود که یونس جان خود را در راه  111نگارش این سخنان سال  گوید تاریخاند؛ اما به استدالل این سخن یونس امره که میرسانده

 . هجری باشد 111رسد که وفات وی باید در حوالی سال به نظر می( 224بی تا، ، EMRE). کرددوست فدا می

http://www.noormags.com/view/fa/creator/137130
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و بعد  یونس بعد از این که چهل سال تمام سیر و سلوک را در نزد شیخ خود طاپدوق اَمره سپری کرد به مرتبه ارشاد واصل آمد

وی که در زمان حیاتش، مناقبش در همه جای اناطولی انتشار پیدا کرده بود، . از وفات شیخ مریدانش به اطراف یونس جمع شدند

ها و مشاهده رواج آنها در بین مردم، سرانجام در های دینی و نوشتن خطابهبدین سان بعد از گذراندن حیاتی طوالنی و سرودن ترانه

 (921_913، 4923کوپریلی، ). هجری وفات کرده است 111های بعد از سال

او با . افکار اخالقی و عرفانی او از شهرت فراوانی برخوردار است. ترین شاعران ادبیات عرفانی ترک استیونس امره یکی از معروف

ا با دقت تمام مطرح کرده شعرهای دارای بار معنایی قابل فهم و با بیان خاص خود؛ مفاهیم هستی، علم، عشق و فلسفه اخالق ر

های اخالقی، در های یونس امره این است که در اشعار مفاهیم انسان، انسانیت و ارزشیکی از ویژگی( 921، 4332گلپنارلی،). است

. صورت چشمگیری مطرح شده استه از طرفی غم و شادی نیز در دیوان وی ب. کنار سایر مفاهیم از جایگاه وسیعی بر خوردار است

طرح مشکالت و گرفتاری انسان در دیوان این . می این عوامل باعث شده تا شعر یونس از اهمیت و توجه فراوانی برخوردار شودتما

های تاریخی باعث شده تا دوستداران یونس، وی را از دل تاریخ های انسان معاصر و واقعیتشاعر و ربط پیدا کردن آنها با گرفتاری

 . ای برای انسان امروزی بپیچندنسخهبیرون کشانده و از افکارش 

تواند دل وی را به دست خداوند معنی پیدا کرده است و تنها خداست که می انسانی که یونس از آن صحبت می کند، با اراده

 . آورده و به او آرامش بخشیده و به وجود و ماهیتش معنا بخشد

   (EMRE ، ،219بی تا)  “Gönül Çalab’un tahtı gönüle Çalap bahdı” 

 . یعنی دل جایگاه خداست و خدا نیز به دل می نگرد

او دل را . معبود هستند فهمند که دلباختهاین معنا را تنها کسانی می. از نظر یونس، عشق واقعی عرض نیست؛ بلکه جوهر است

لذا . گیردها قرار نمیدر شمار انسانکند که صاحب آن خداست و اگر کسی صاحب واقعی این خانه را نشناسد، ای تشبیه میبه خانه

 :گویدبه طور صریح می

 (EMRE ،  ،11بی تا) “Gönül ev ıssın bilmez âdemden tutmayalar”   

 . یعنی کسی که نداند گرمی دل از کجاست او را انسان نشمارید

ها، صوفی: مثبت قرار دارند، عبارتند از هایی که در گروهتیپ انسان. ی مثبت و منفی دارددر شعر یونس امره، انسان دو جنبه

-اما انسان. اندعلما، عشاق، دراویش، اولیاء اهلل، راست گویان، مریدان و کسانی که با درک و فهم عرفانی، خود را به خدا نزدیك کرده

های منکر، دروغ گویان و انهای تیپ منفی را جاهالن عشق، دل شکنان، دل بستگان به دنیا و دنیا پرستان، افراد جاهل و غافل، انس

 . کسانی که به اسالم و به طور کلی به اصول اخالقی پایبند نیستند؛ تشکیل می دهند

عالوه بر این، در این . ی انسان، با مفاهیمی چون آدم، پسر آدم، بشر و انسان مورد خطاب قرار گرفته استدر دیوان یونس، واژه

. ی انسان ارتباط معنایی پیدا می کندنشیند و با واژهی انسان میوارد در جای واژهنیز در بسیاری از م .«دل»دیوان مفهوم 

(TATÇI ،2113 ،111_111 )کند که در دیوان یونس، انسان خوب و بد، و انسان اخالقی و غیر اخالقی با تات چی بیان می

 (193همان،). های گوناگونی تصویر پردازی شده استاشکال و شیوه

های مختلف دارند، برخی از مصادیق مضامین مشترک های تطبیقی مشترکات زیادی در حوزهبزرگ برای بررسی این دو شاعر

 :اند، بدین ترتیب هستنداخالقی که هر دو شاعر بدان پرداخته

 ایمان  

 ،از دیدگاه سعدی یانسانچنین های مهم  یکی ازشاخصانسان اشرف کائنات است و از این لحاظ ارزش و اهمیت فراوانی دارد؛ لذا 

بودن است به صورتی که در همه حال حضور خداوند را احساس کرده و از این حضور لذت برده و تمام  به یاد خدادینداری و 

 . چنین شخصی دارای قلب سلیم بوده و انسان عاشقی است. قرار داردتحت تأثیر این حضور  شرفتارهای

 (231، 2396کلیات،)ن جز خدا هیچ نیستبر عارفا     ره عقل جز پیچ در پیچ نیست 

-سعدی در سخنان خود درباره عشق تمثیل. یکی از تجلیات ایمان عشق الهی است که در وجود برخی عرفا ریشه دوانیده است

گرفتند که ایاز چه به سلطان محمود عیب می. های تمثیلی، عشق سلطان محمود و ایاز استاز جمله عشق. آوردهای زیبایی می

ورزی؟ سعدی از زبان سلطان محمود به مالمتگران نی دارد؟ این که شکل و قیافه ندارد، پس چرا اینقدر نسبت به او عشق میحس
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-ی ایاز را بر آنها آشکار میای میزان دوستی و ارادت خالصانهبا طرح نقشه  سلطان محمود. دهدای زیبا و جذاب پاسخ میگونهبه 

 :داردایاز را چنین دوست میدهد که چرا سازد و نشان می

 یکی خرده بر شاه غزنین گرفت               که حسنی ندارد ایاز ای شگفت                           

 (222، همان). . . گلی را که نه رنگ باشد نه بوی                غریب است سودای بلبل بر اوی                          

این . شودلنگد و دنباله رو عشق میشود، پای عقل میدی، عشق باالتر از عقل است آنجا که عشق وارد میهمچنین از دیدگاه سع 

 : موضوع در جای جای سخنان سعدی هویداست

 (221، همان)چو عشق آمد از عقل دیگر مگوی           که در دست چوگان اسیرست گوی

 :کندبر هواست اما همچنان حکمرانی می و در جایی دیگر معتقد است که هر چند که بنیاد عشق

 (221، همان)انگیز و فرمانرواست چنین فتنه           چو عشقی که بنیاد آن بر هواست                     

کند و  ها را سیراب میها را سیر و جاناین عشق، دیده. شود، دلیل خلقت و اساس هستی است عشقی که از نگاه سعدی مطرح می

 :گوید از این روست که سعدی می. شود که همه هستی را دوست داشته باشد دهد و باعث می ا بین به انسان میچشم زیب
 (121، همان)عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست      به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

. برود شود خودستایی در انسان از بین عث میشود و با جمال و کمال معشوق آسمانی می  معشوق زمینی چنین عشقی، آینه 

 :سراید آورد، چنین می سعدی هنگامی که آن معشوق واال را در نظر می

 (142، همان)شود ما را فراغت از تو میسر نمی                    اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

 . تعهد الی االبد بین عاشق و معشوق، وصال تا غروب فراقتعهدی از طلوع . از دیدگاه سعدی عشق دوست داشتن متعهدانه است

در بسیاری از شعرهای وی، مفهوم اخالقیات و انسان با . از نظر یونس نیز انسان صاحب دل و عاشق دارای منزلت رفیعی است

اش قرار گرفته ر عرفانیمرکزی اشعا در واقع مفهوم دل در هسته. گیردمفهوم دل گره خورده و جای مفهوم انسان و اخالق را می

رسد؛ تفاوتی که در اینجا وجود دارد، این است که عشق سعدی متمایل به عشق زمینی و از عشق مخلوق به عشق معبود می. است

در حالی که عشق یونس بیشتر آسمانی است؛ لذا در دیدگاه سعدی در گلستان، بسیاری از اتفاقات در عالم انسانی رخ می دهد؛ اما 

فرماید در قرآن کریم نیز خداوند به هنگام صحبت از قیامت می. دهدگاه یونس در میدان دل بسیاری از این اتفاقات روی میدر دید

 (23شعراء،)إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ . ای را خواهند داشتآیند جایگاه ویژهکسانی که با قلب سلیم به دیدار خداوند می

است بیان  .«یکه الهیدل ار»یونس این ویژگی دل را با کالم موجز . تر، دل نظرگاه حق استیك دیدگاه کلی از نظر یونس در

گاه حق است با استفاده از فن احتراس، موتیف جوهر عشق را در اشعار یونس، دل که تجلی( TATÇI ،2113 ،213)کند می

 :گیردامال تازه به خود میبدین ترتیب موتیف عشق در شعر او مفهومی ک. کندمنتقل می

 Allah benüm didüğine virmisdür ısk varlığını 

Kime bir zerre ısk vire Çalap varlığı andadır   ،  ،39بی تا) EMRE) 

  .خدا هستی عشق را به ما عطا کرده است و به هر کسی که عشق عطا شده هستی ایزد متعال در آن است
Hak durağı gönülde âyâtı var Kur’ân’da 

Ars’dan yukarı cânda ısk burcınun kulesi (،913همان)   

 . در قرآن آیاتی هست در این باره که دل انسان جایگاه خداوند است و تارک برج عشق در جان باالتر از عرش است

 Ölümden neد با توجه به ابیات فوق، یونس معتقد است که کسی که دارای چنین نگرشی است، از مرگ هیچ هراسی ندار

korkarsın korkma edebî varsın  گوید درست است که آخرت جای حوری، غلمان و و بر همین اساس است که شاعر می

 :هاست؛ اما نباید جای حسرت باشد چرا که آنجا، جای دیدار با معبود استهای بی حد و حصر و زیبایینعمت
Cennet cennet dedükleri 

Bir ev ile birkaç Hûrî 

Đsteyen virgil anı 

Bana seni gerek seni (942بی تا، ،   EMRE) 
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ای با چند حوری است؛ اگر قرار باشد که آن را به خواهانش بدهند، برای من نیز، تو را گویند، خانهاین که مدام، بهشت بهشت می

 . باید بدهند

نی از هر چیزی باالتر است و انسان کامل دل دیگران را گاه خداست؛ به همین سبب ارزش انسااز آنجا که دل از نظر یونس، تجلی

شکنند؛ عبادت ظاهری و حتی مکر و ها را میاینجاست که یونس کارهای خوب و حتی عبادت افرادی که دل انسان. شکندنمی

 :گویدکند و مینیرنگ قلمداد می
Ak sakallı pîr koca bilmez ki hâli nice 

Emek yimesin hacca bir gönül yıkarısa ( ،219همان)   

شکند، برای رفتن به حج بی جهت تالش ها را میکسی که دل انسان. پیر مرد ریش سفیدی است، اما از حال کسی خبر ندارد

 . نکند
Bir kez gönül yıkdunısa bu kılduğun namaz değül 

Yetmis iki millet dahi elün yüzün yumaz değül ( ،492همان)   

ی گویند که وضوی او جز شستن دست و صورت فایدهشکند، نمازش مورد قبول درگاه حق نیست و همه میی را میکسی که دل

 . دیگری ندارد

 غرور و خود بینی

، ولی است بنابراین از بین بردن آن ممتنع ؛اساس بقاء ذات و جزء غرایز طبیعی انسان و حتّی حیوان است ،خودخواهی و تکبر

انی یهنگامی است که این غریزه در مجرائی افتد که به ز ؛نمایدخالقی نکوهیده است و خودخواهی را زشت میدر اصول اکه آنچه 

 :نماید سعدی اثر شوم و زیانبخش غرور و خودپسندی را در بوستان بدین صورت بیان می. دیگر منتهی گردد

 ولیك از تکبّر سری مست داشت          یکی در نجوم اندکی دست داشت
 . . . لی پر ارادت سری پر غرورد         دور    راه از   آمد     کوشیار    برِ

 (942، 2396کلیات،)

قدر افتاده و متواضع هستند که اگر طشتی  دهند آنها آن انسانهای بزرگ و آزاده هرگز غرور و تکبّر را در وجود خود راه نمی

 :گوید ت شکر به درگاه ایزد متعال برداشته و چنین میخم به ابرو نیاورده، دس ،خاکستر بر سرشان ریخته شود

 به خاکستری روی درهم کشم ؟             من درخور آتشم، که ای نفس. . . 

 خدابینی از خویشتن بین مخواه             خود نگاه  در    نکردند   بزرگان

 تبلندی به دعوی و پندار نیس             بزرگی به ناموس و گفتار نیست

 تکبّر به خاک اندر اندازدت            افرازدت     رفعت  سر   تواضع                                      

 بلندیت باید بلندی مجوی              فتد سرکش تند خوی  به گردن                                    

 خویشتن بین مجویخدابینی از            مجوی   دین  ره دنیا   مغرور ز 

 . . . بچشم حقارت نگه در کسان           گرت جاه باید مکن چون خسان

 (232، همان)

از آنجا که انسان اشرف موجودات است؛ لذا الزم است که کبر و غرور نداشته باشد، کینه و نفرت را از خود دور بدارد و گناه 

اگر کوتاهی دنیا و ابدی نبودن آن را مورد توجه . مثبت به آنها نگاه کندهمنوعان خود را مورد بخشش قرار دهد و با دید خوب و 

 :یونس نیز در این معنی چنین سروده است. قرار دهیم، کبر و غرور بی معنی خواهد بود
Adumuz miskîndür bizüm düsmânımuz kinder bizüm 

Biz kimseye kîn tutmazuz kamu âlem yârdur bize (211بی تا،  ،   EMRE) 

اگر کینه را از دل بیرون کنیم و به کسی کینه نداشته باشیم در این . ها، مسکین است و دشمن ما کینه و نفرت استاسم ما انسان

 . شودصورت، کل جهان دوست ما می
Bak göresin dünyeye geldügüni bil neye 

is bu fânî dünyeye mağrûr olmamagiçün ( ،211همان)   
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 . به این دنیای فانی مغرور و فریفته مشو. ن تا علت به دنیا آمدنت را بدانیبه دنیا نگاه ک
Miskîn ol yâre miskîn gide senden kibr ü kîn 

Rûzigâr gelür geçer pes kime kalasıdur  ( ،32همان)   

 . ماندباقی نمیروزگار در گذر است و دنیا برای کسی . شودمحتاج یار شو اینجاست که کبر و غرور از تو دور می

های دیگر را دوست داشته باید انسان. نفرت، حسادت و تفرقه اندازی دوری کند، انسان خوب و اسوه باید متواضع باشد و از کینه

تامل در آفرینش، داشتن معرفت دینی، خوش بینی در زندگی دنیوی و متواضع بودن از جمله . و سعادت و خوشبختی آنها را بخواهد

 . وری استخصوصیات ضر

 دوستی نوع

است که  انسان دوستی و شفقت به هم نوع و توصیه به مراعات حال محرومان و یاری کردن درماندگان و ناتوانان، موضوع دیگری

تر از همه، توان شاهد آورد، مشهورتر و معروفمی ابیات فراوانی در این خصوص. سعدی رونق و جالیی جاودانه یافته است در اندیشه

  :ت زیر استابیا

 که در آفرینش ز یك گوهرند                    پیکرند   بنی آدم اعضای یك

 دگر عضوها را نماند قرار                     چو عضوی به درد آورد روزگار                                 

  نشاید که نامت نهند آدمی      بی غمی               تو کز محنت دیگران                                

 (11، 2396کلیات،)

ی ی انسانی به مثابهی سعدی که از فروغ انسانیت آکنده است، متاثر از آن اصول اخالقی است که جامعههای بشردوستانهاندیشه

ی فارسی نظیر بوستان های اخالقای واحد می داند و بر اساس این گونه جهان بینی متعالی است که در برخی از منظومهپیکره

است آکنده از بشردوستی و شفقت به هم نوع؛ آنچه درخشندگی دارد، نیکی و زیبایی است و کرامت و جوانمردی  سعدی که دنیایی

 . نیز شایسته تحسین است

 . . .نه شب زنده داران دل مرده اند       برده اند سبق   به ایثار، مردان . . . 

 . . .مقاالت بیهوده طبل تهی است ی است     کرامت جوانمردی و نان ده

 (261، همان)

جهان آرمانی  در چشم انداز. او مبشر صلح و بشردوستی است. ورزدسعدی به خلق جهان که همه یکسره نهال خدایند، مهر می  

 . ها استها و کدورتخصومت ها و از بین رفتنفراوانی دارد، غایت آرزویش تفاهم میان ملت کرامت انسانی و آزادی وی اهمیت، او

-دارد و بدان مهر میاو ضمن این که هم نوع خود را دوست می. نگرش یونس امره در این زمینه، اندکی با سعدی متفاوت است

او دوست داشتن و دوست . ورزد؛ انتظار دوستی و رفاقت از وی را نیز دارد و به نوعی به دو طرفه بودن نوع دوستی معتقد است

ای که تك تك نماید، بگونهصورت ساده و روشن و در عین حال محکم و قوی بیان میه شدن را در برخی از اشعارش بداشته 

 :گیرندها با هم در توافق قرار میمصرع
Gelin tanısık idelüm isi kolay tutalum 

Sevelüm sevilelüm dünyâ kimseye kalmaz (22بی تا، ،   EMRE) 

دوست داشتن و دوست داشته شدن الزم است؛ چرا که دنیا برای هیچ کس . یم که کارها را آسان بگیریدبیایید تا به شما بگو

 . همیشگی نیست

ها است؛ لذا از نظر او کسی که به خدا باور دارد، تمامی انسان «هفتاد و دو ملت» او دلباخته. ها فرقی قائل نیستیونس بین انسان

ها را با کند، تمامی انسانشاعری که با دید خوب و مثبت نگاه می. نهدکند و یکسان ارج میمیها را با یك چشم نگاه و آفریده

 :داندپذیرد و تفاوت را دلیل بر ترجیح یا تحقیر کسی نمیهایشان میتمامی تفاوت
Tevhîd imis cümle âlem tevhîdi bilendür âdem 

Bu tevhîdi inkâr iden öz cânına düsmânımıs (32تا،  بی ،   EMRE) 

 . کسی که توحید را انکار کند، دشمن جان خودش است. فهمدکل دنیا توحید است و انسان معنای توحید را می
Yitmis iki millet birligile bakmayan 
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Ser’ile evliyâsa hakîkatte âsîdür  ( ،23همان)   

 . اولیای خود حقیقتا عصیان کرده استکسی که به هفتاد و دو ملت با یك دید نگاه نکند، بر پیشوایان و 

بدین معنی که دوستی چیزی است که از معبود به انسان رسیده و انسان . گیرداین مساله از دیدگاه عرفانی یونس نشأت می   

ونه کسی که دوستدار خداست، همواره رو به قبله دوست است و این گ. ها را دوست می داردنیز هم معبود خود و هم سایر انسان

 :ها و حتی مخلوقات را نیز دوست داشته باشندتوانند تمامی انسانافراد، عاشق واقعی هستند و می
Isk imâmdır bize gönül cemâ’at 

Kıblemüz dost yüzi dâimdir salât (492بی تا، ،   EMRE) 

روی دوست است و دائم باید بدان  گاهمانقبله. در نظر من، عشق، رهبر و پیشواست و دل، جماعتی که دنباله رو او هستند 

 . سمت نماز خواند

-کند؛ در حالی که نوع دوستی یونس با توجه به جهان بینیگونه پیدا میشعار رسد که نوع دوستی سعدی گاهی جنبهبه نظر می

 . ك باور شده استخیزد و در واقع این نوع تفکر برای او یاش، از عمق بیشتری برخوردار بوده و این سخنان از دل وی بر می

 نداشتن غفلت

توان به عدم دلبستگی به دنیای فانی و جمله می  از آن  دهد کهها و معیارهایی ارائه میسعدی برای انسان عاقل وهوشیار مالک

 :عدم توجّه صرف به صورت و ظاهر و توجّه به معنی را عنوان کرد

 نبندد هوشیاردل به دنیا در              بس بگردید و بگردد روزگار

 (121، 2396کلیات،) 

 :گویدپندارد و میاو برای انسان عاقل معنی گرا بودن و توجه به بطن مسائل را به عنوان یك ویژگی می

 که معنی بماند زصورت به جای                 اگر هوشمندی به معنی گرای
 (231، همان) 

  :د خبر داشته باشد در غیر این صورت فرق چندانی با حیوان نخواهد داشتاز نظر سعدی، انسان باید اهل دل باشد و از دل افرا

 تا آدمیت خوانند ور نه کم از انعامی         گر عاقل وهشیاری وزدل خبر داری

 (213، همان)

قی با بهایم داند و باز معتقد است که در غیر این صورت فردر جای دیگر سعدی، آدمیت را هشیار بودن و زنده بودن به جانان می

 :  ندارد
 به جانان زندگانی کن بهایم نیز جان دارد     برون از خوردن و خفتن حیاتی هست مردم را

 (119، همان)

آنها به همه چیز توجه . یونس نیز بر هشیاری انسان تاکید دارد، انسان کاملِ یونس همان اولیای خدا هستند که از دل خبر دارند

 . ا هیچ موجودی بی جهت خلق نشده استدارند، چرا که در نظر آنه
Sen seni ne sanursan ayruğa da anı san 

Dört kitabın ma’nîsi budur eğer varısa (219بی تا،  ،   EMRE) 

 . هر چیزی که برای خود می پسندی برای دیگری نیز بپسند و این پیام هر چهار کتاب است اگر این را فهمیده باشی
Tehî görme hiç kimseyi hiç kimse bos değül 

Eksiklügile nazar erenlere hos değül  ( ،499همان)   

 . هیچ کس برای کسی دیگر بی ارزش نیست و به دیگران با دیده نقص و حقارت نگاه کردن خوب نیست. هیچ چیز را بیهوده نبین

خوب و بد دیگران  ل خود را بشناسد و سپس دربارهشود، او بایستی اولذا انسان هشیار و عاقل قبل از هر چیزی از خود غافل نمی

 :اظهار نظر کند
 Eyâ gâfil aç gözüni gönlün yavlak uzatmağıl 

Bakgıl kendü dirliğüne kimse aybın gözetmegil  ( ،426همان)  

 . کشدای انسان غافل چشم دلت را باز کن، انسان عاقل عیب دیگران را به رخ نمی
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تری برخودار بوده و مصادیق معینی دارد، در حالی در این امر در نداشتن غفلت در زبان سعدی از نمود عینیتوجه به هشیاری و 

 . بیان یونس، بیشتر حالت تجردی و ذهنی دارد

  علم و عمل

ادی خویش را م علم و عمل دو سرمایه گرانبها هستند که انسان با کاربرد و بهره برداری صحیح آنها راه تکامل و ارتقای معنوی و

معنوی موجود در سخنان سعدی  این موضوع از دیگر مضامین ارزنده. کندسازد و سعادت دنیا و آخرتش را تامین میهموار می

  :گویداست، او در بزرگداشت علم می

 (112، 2396کلیات،)کادمی را بتر از علت نادانی نیست       داروی تربیت از پیر طریقت بستان

  :گرانمایگی عمل گوید و همین طور در

 . . . با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری            عمل  بجز   ندانم  علم   درخت  بار . . .             

 (131، همان). . . تو بی عمل کجا رسی از نفس پروری           اندمردان به سعی و رنج به جایی رسیده              

 . داند که بدان عمل شود؛ لذا از نظر او عالم بی عمل مثل زنبور بی عسل استسعدی علمی را ارزشمند می 

شیخ اجل آدمیت را با مفهوم علم و جوانمردی و ادب مساوی دانسته و انسان فاقد این خصوصیات را ددی به صورت آدمی قلمداد 

 :گویدکند و میمی

 (131، همان)ان مصوّریور نی ددی به صورت انس       علم آدمیتست جوانمردی و ادب

. یونس نیز داشتن علم را از بدیهیات شمرده و معتقد است که انسان باید علم اولیه را کسب کرده و از جهان شناخت داشته باشد

ها و حتی او معتقد است که انسان باید به علم خود عمل کند و اگر چنین نکند، هدف هستی را در نخواهد یافت؛ لذا آموخته

 :ز بی هدف خواهد بودکردارش نی
ilim ilim bilmekdür ilim kendün bilmekdür 

Sen kendüni bilmezsin yâ nice okumakdur (19بی تا،  ،   EMRE) 

 . تو اگر خود را نتوانی بشناسی این چگونه علمی است. علم همان آموختن علم است، علم همان شناخت خود است
Sen fakîhsün ben fakîr sana tanumuz yokdur 

ilmün var amelün yok hâ günâha batarsın  ،212همان) ) 

 . ور خواهی شدتو ای انسان بدان که اگر علم بی عمل باشد در گناه غوطه. تو یك فقیهی و من یك فقیر، ما از تو شناختی نداریم

. و عمل از نظر سعدی دامنه وسیعی دارداز آنجا که سعدی با حقایق پیرامون خود بیشتر سر و کار دارد؛ لذا تاکید بر علم آموزی 

 . در حالی منظور یونس از علم بطور عمده خود شناسی است

 جوانمردی

او خوی آدمیت را در دردمند بودن، داشتن حس همدردی و همیاری با دیگران، بذل و . آرمان خواهی است سعدی دارای روحیه

آدمی که صفت درنده خویی و مردم آزاری . داندیی از بینوایان میبخشش و جمع نکردن مال، وفای به عهد، جوانمردی و دلجو

 . تر استداشته باشد نه تنها شایسته مقام آدمیت نیست؛ بلکه از حیوانات هم پست

 (131، 2396کلیات،)   همه عمر زنده باشی به روان آدمیت         اگر این درنده خویی زطبیعتت بمیرد. . . 

همین معیارها از نظر یونس نیز شاخص هستند و . کندله آدمیت، این معیارهای اخالقی را معرفی میسعدی برای رسیدن به مرح

-او یاد آوری می. گیردهای متعددی را در بر میتفکر آرمان خواهی یونس مزیت. ی آرمان خواهی وجود دارددر او نیز همین روحیه

-های دنیا را نیز در کنارش مالحظه میها و بدیاندیشد؛ تمامی خوبییا میاش، ضمن این که به فانی بودن دنکند که انسان آرمانی

 :گزیندکند و در انتخاب هر کدام از این مسیرها آزاد است؛ اما جوانمرد دستگیر، راه حق و حقیقت را بر می
  Bir hastaya vardun ise bir içim su veirdün ise 

Yarın anda karsu gele Hak sarâbın içmis gibi (941بی تا،  ،   EMRE) 

 . ای و مریضی جرعه آبی دهد مثل این است که خود از شراب خدا نوشیده استکسی که به خسته
Ele getürdiğüni miskinlere harceyle 

Nice çok yasar isen sonu ucı ölüm vardur  ( ،12همان)  
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 . اد خواهد کرد ولی باالخره مرگ هستکند، عمر زیکسی که روزی خود را برای فقرا و مستمندان خرج می
Yûnus bak neredesin ne yirde ne gökdesin 

Bekle edeb perdesin gel imdi gel tapu kıl  ( ،424همان)  

 . ادب باش و آن را حفظ کن و محکم نگهدار ای یونس نگاه کن که در کجایی و در کدام زمین یا آسمان قرار داری؟ مراقب پرده

خلق پیشتر و بیشتر از به ها و مهم شمردن خدمت انسان دوستی و به خاطر مصالح انساناخالق و در قلمرو  و یونسسعدی 

سعدی یك قرن پیش از پتراک که به اعتبار نیای انسان گریان دیگر به بیان . استسخن به میان آورده انسان گریان باختر زمین 

ارج آدمیت را به شیوای و رسایی بیان کرده  هاپرداخته است و مقام وح انسانشود به مسائل انسانی و مصالباختر زمین شمرده می

بسیاری از این افکار در  ریشه (434، 4916 ،ترابی)است که شاید کمتر انسانی مطلع از ادبیات فارسی باشد که آنها را نشنیده باشد

بیگمان تصوف بر ». سعدی دارد شه در احساسات صوفیانهعالوه بر آرمان خواهی، برخی از این افکار، ری. خواهی سعدی استآرمان

 .«.سعدی تاثیر زیادی داشته و در شکل گرفتن نهایی اندیشه و باور اخالقی و اجتماعی او نقش بسیار موثری بازی کرده است

های او نیز ریشه دیشهیونس نیز همان طور که ذکر شد یکی از ارکان ادبیات صوفیانه ترک است و افکار و ان( 93، 4939هخامنشی،)

 . در تصوف و آرمان خواهی صوفی گرایانه دارد

 :گیرینتیجه

 :توان نتیجه گرفت کهاز آنچه که ذکر شد، می 

های اخالقی است، در واقع بنای سنجش خویش را در این آسیب سخنان سعدی و یونس به نوعی آسیب شناسی اجتماعی ارزش  -4

 . ند و از نظر آنها هر جا این اصول زیر پا گذاشته شود از معنی آدمیت و انسانیت خبری نیستاشناسی بر اصول مسلم انسانی نهاده

  یهطبق  به  وتکیه  د و از وابستگیناندیش می  عمومی  مصلحت  ، به ندسته  نوین  های اندیشه  در صدد خلق  هایشان،گفتهدر  این دو شاعر -2

د و ننه می  آزمایش  محك  را به  گوناگون  های ها و بینش مشرب. نهندو ملت را ارج میو تمامی هفتاد و دد نگریز می  اجتماعی  خاص

 .  ندسته  نزیستهو ب  با مسالمت  توأم  زندگی  نوین  هشیو هدر صدد عرض  هر گروه  باورهای  براساس

  با فرهنگ  مرتبط اجتماعی  کارهای  و راه  نظریات  خلق  د و بهنساز وارد میمردم   روزمره  و زندگانی  امور جامعه و تفکر را در  تعقلآنها  -9

  عالیق  در مقابل  راستین  آرمانی  ها و عالیق خواسته سوی  را به  مو مرد  جامعه  ،شهر خویش  آرمان ، د و در آننپرداز می  مردمان  مدنی

 . آرمان شهر یونس آسمانی است ؛ با این تفاوت که آرمان شهر سعدی زمینی ودننمای می  و گذرا هدایت  روزمره

 هاز عالق  برگرفته  را که  و نهادینه  بنیادین  هایی حل  ، راه پرداخته  اجتماع  اصلی  تعارضات و  مشکالت  شناخت  به سعدی و یونس  -1

 و بی  بدبینی محو   د و بهنیاز می  دست  اجتماعی .» دردشناسی»  به  و صمیمانه عالمانهآنها . دننمای می  ، ارایه است  مردمان  به شان ژرف

 . دنآی بر می  بشری  های رنجدردها و   درمان صدد، در  کننددر جامعه تالش می اعتمادی 

را   ، مردمان ، از درِ پند و اندرز بر آمده نموده  د، مقایسهنخود دار  و ذهنیت  در بینش  که  آرمانی موجود را با شرایط  شرایط هر دو شاعر  -3

 . نماید می  فراهم  زیستن  را برای  تری مطلوب  ، شرایط آنها  بینی  نظر جهان  از نقطه  د کهنکن می  هدایت  یسوی  به

  نظری  های و آرمان  فکری  عالیق د و درناندیش می  و انسانیت  دوستی  ، نوع ، مسامحه حقوق انسانی  ، برابری مردمان  آزادی  به آنها -6

 . دننمای جستجو می  مردمان  برای ها را ویژگی  ، این خویش

های مشترک و نیز تاثیر و تاثر این دو شاعر در یکدیگر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد تا ابعاد گردد که سایر جنبهپیشنهاد می -1

 . ناشناخته و مشترک آنها تبیین گردد

 کتابنامه

 . قرآن کریم -

 . 99، برخی مضامین ایرانی در شعر عثمانی، مجله نامه پارسی شماره 4929، شادی، آیدین -

 . 23، تاثیر فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی بر ترکیه، مجله فرهنگ و هنر شماره 4923بها، افسانه،  -

  .فروغ آزادی :تبریز ،چاپ اول ،جامعه شناسی در ادبیات، 4916 ،علی اکبر ،ترابی -

 . چاپ گلشن :تهران ،های ادبیمکتب ،4914سید حسینی، رضا،  -

 . دانشگاه تربیت معلم: ، چاپ دوم، تهران(آسیای صغیر)، شعر و ادب فارسی در کشورهای همسایه 4931خسرو شاهی، رضا،  -

http://www.noormags.com/view/fa/creator/137130
http://www.noormags.com/view/fa/creator/137130
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سی از عصر مشروطه به ، بررسی مقایسه ای تحوالت شعر معاصر عربی از عصر نهضت به بعد و شعر معاصر فار4921خسروی، زهرا، _ -

 . 1بعد، فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد جیرفت،سال دوم،ش

 . انتشارات پاژنگ: ، زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی، چاپ اول، تهران4963ریاحی، محمد امین،  -

 . ر کبیرامی: ، کلیات سعدی، تصحیح محمد علی فروغی، مقدمه عباس اقبال، چاپ دوم، تهران2396سعدی،  -

 . چاپ احمد صبحی فرات ،الشقائق النعمانیۀ، استانبول ،4113 ری زاده،پطاش ک -

انجمن آثار و : ، صوفیان نخستین در ادبیات ترک، ترجمه و تصحیح توفیق هـ سبحانی، چاپ اول، تهران4923کوپریلی، محمد فواد،  -

 . مفاخر فرهنگی

 . نشر آتیه : ، تهران راندر ای  تجدد و تجدد ستیزی، 4912،  ، عباس میالنی -

 . امیر کبیر: ، حکمت سعدی، تهران4939هخامنشی، کیخسرو،  -

 . انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی: ، بوستان سعدی، تهران4933یوسفی، غالمحسین -

 . وزارت فرهنگ و ارشاد: تهران ،چاپ دوم ،ذکر جمیل سعدی، 4966، یونسکو -

- EMRE , YÛNUS , (_), “DÎVÂN_I YÛNUS EMRE”, Mustafa Tatcı.  

- DAYANÇ, Muharrem, (_) “Yunus Emre Niçin Hâlâ Eskimedi”, Ardıç,Sayı 4, ss. 21_24.  

- EYÜBOĞLU, Sabahattin, 1972 ,Yunus Emre, Cem Yayınevi, istanbul.  

- GÖÇGÜN, Önder, 1990, “Yûnus Emre’nin Siirlerinde iyi Kötü Karsılastırması”, Yunus Emre 

empozyumu (Bildiriler),Ankara. ss. 30_47.  

- GÖLPINARLI, 1992, Abdülbaki, Yunus Emre ve Tasavvuf, inkılap Kitabevi, istanbul.  

- KÖPRÜLÜ, Fuad, 1991,Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, Diyanet,isleri Baskanlığı Yay. , 

Ankara. 7. bas.  

- TATÇI, Mustafa, 2005,Yunus Emre Külliyatı I Yûnus Emre Dîvânı Tahlil, MEB Yay. istanbul.  

- TATÇI, Mustafa, 2005,Yunus Emre Külliyatı II Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, MEB Yay. 

istanbul.  
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 شناسی زبان بررسی رفتار زبانی طبقات اجتماعی در تاریخ بیهقی با رویکرد جامعه

 قدسیه رضوانیان دکتر

 ت علمی دانشگاه مازندرانعضو هیئ

 فاطمه پرهیزگاری
 چکیده

علمی که به بررسی روابط بین زبان و جامعه . شودای اجتماعی است که با تغییر و تحول در جامعه دچار دگرگونی میزبان، پدیده

. های زبان بر اساس عوامل اجتماعی استی گوناگونیشناسی زبان، بررسوظیفۀ جامعه. شودشناسی زبان نامیده میپردازد، جامعهمی

های زبان ها و گوناگونیترین عواملی است که سبب پیدایش تفاوتطبقۀ اجتماعی، مذهب، تحصیالت، سن، قومیت، جنسیت از مهم

-ماعی دارای ویژگیرفتار زبانی هر طبقۀ اجت. شودهای زبان محسوب میطبقۀ اجتماعی، یکی از عوامل پیدایش گوناگونی. شودمی

 . کندهایی است که آن را از رفتار زبانی دیگر طبقات جدا می

-ها میها در تاریخ بیهقی بر اساس طبقۀ اجتماعی درباری آنتحلیلی به بررسی رفتار زبانی شخصیت_این مقاله به روش توصیفی

نگر گفتمان درباری است، این مقاله نیز زبان و لحن دهندة زندگی اجتماعی، که بیاجا که تاریخ بیهقی، نه نشانپردازد و از آن

هایی، تأثیر بافت و موقعیت را بر بسامد واژگان، لحن و در نهایت رفتار رسد و با ارائۀ نمونهمراتبی طبقات بستۀ درباری را برمیسلسله

 . کندزبانی تبیین می

 . ن، تاریخ بیهقیشناسی زبان، طبقۀ اجتماعی درباری، لح زبان، جامعه :هاکلیدواژه

 مقدمه

در واقع، . گرددای است اجتماعی که زمان پیدایش آن به زمان شکل گرفتن نخستین اجتماعات انسانی برمیزبان پدیده

خصلت . آیدهای انسان اجتماعی به شمار میهای زندگی اجتماعی است و به کارگیری آن یکی از ویژگیزبان یکی از ضرورت

دهد و این همبستگی یا پیوستگی به حدی فرهنگی پیوند می -ها، روندها و عوامل اجتماعیا بسیاری از  پدیدهاجتماعی زبان آن را ب

فرهنگی جامعه را به نوعی در خود منعکس  -های مختلف اجتماعیها و دگرگونیاند که پدیدهای دانستهاست که برخی زبان را آیینه

  (4 -1: 4926مدرسی، )سازدمی

کنندگان از در واقع استفاده. شودکامالً مشابهی استفاده نمی اعضای جامعه به شیوه توسط همهسانی، زبان در جامعه ان

. دهند تا نیازهای گوناگون آنان را تأمین کندای مورد دخل و تصرف قرار میزبان براساس برخی عوامل اجتماعی، زبان را به گونه

آید که با یکدیگر متفاوت، اما های مختلف یك زبان واحد به وجود میای از صورتموعهها، مجپس از انجام این گونه دخل و تصرف

 (439: 4916امام، ). ای مشترک هستنددارای هسته

-های آرایشی سخن دستخوش تحولهای زبان از واژه تا صرف و نحو و دیگر دانشها و قاعدهدر هر اجتماع و هر عصر اصل

های دیگر فرمانروایی و بسیاری از عامل های ملی، شیوهها و عادت، آیینهای مذهبیآداب و رسم. گرددها و تغییرهای گوناگونی می

اسلوب جمله بندی، طرز تقدم . گرددنو می ی متداول و پدید آمدن صدها کلمههاموجب از میان رفتن یا مردن بسیاری از کلمه

ها بر حسب این های زیبایی در نظم و نثر همهفنایش سخن و به کار بردن ها، روش آروتأخر اجزای جمله، کوتاهی و بلندی جمله

  (494: 4963گنابادی، )شودشرایط  زمانی و مکانی دگرگونه می

ای محدودتر، از نظر گویان آن از نظر تلفظ، واژگان و در مقایسههیچ زبانی یکدست و یکنواخت نیست؛ یعنی بین سخن

های جمعی که این تفاوت. گروهی دارند ها فردی هستند برخی دیگر جنبهتبعضی از این تفاو. دارد هایی وجوددستور زبان تفاوت

 تحصیالت، طبقه جغرافیایی، درجه کند معموالً با عواملی غیر زبانی مانند منطقهگویان یك زبان را از بقیه جدا میگروهی از سخن

های بررسی این تفاوت. کنند، بستگی داردهایی ایجاد میبندیر جامعه گروهاجتماعی، مذهب، حرفه و بسیاری عوامل دیگر که د

 آورد، یکی دیگر از مسائلی است که در حوزههایی به وجود میها با عوامل غیر زبانی که در جامعه برشزبانی و مرتبط کردن آن

عه قرار گیرد، بررسی ارتباط با گروه یا جامعه مورد مطال بنابراین وقتی زبان در( 13: 4969باطنی، ) گیردشناسی زبان قرار میجامعه

  (13: همان)جامعه شناسی زبان است آن در حوزه
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دهند و به زبان دیگر، جامعه شناسی جامعه شناسان، زبان را در رابطه با جامعه و تمدن و فرهنگ مورد مطالعه قرار می

  (22: 4933تکمیل همایون، )نمایدامعه را بررسی میزبان، علمی است که روابط بین عناصر گفتار و زبان و ج

-آنتوان میه در متن. توان به نظریه پردازانی چون آنتوان میه، لباو، ویلیام برایت، امیل دورکیم اشاره کرددر این زمینه می

اجتماعی تعریف کرده و واقعیتی  ترآن را به مثابهاجتماعی زبان را خاطر نشان ساخته یا به عبارت دقیق های متعددی جنبه

-اما از همان آغاز میه دیدگاه. اندآنتوان میه را غالباً پیرو فردینان دوسوسور دانسته. محتوایی بسیار مشخص به این جنبه داده است

ها را آناما میه . دهدبیرونی را در مقابل هم قرار میسوسور زبان شناسی درونی و زبان شناسی . های متفاوت خود را آشکار می سازد

در . کوشد ساختار را با تاریخ توضیح دهدمیه میاما . کندسازد؛ سوسور برخورد هم زمانی و درزمانی را متمایز  میبا هم متحد می

در نظر او، بدون استناد به . گیرندزبان شناسی همگانی، آن دو از هر حیث در مقابل هم قرار می واقع به محض رسیدن به عرصه

های زبان را درک توانیم هیچ چیزی از واقعیتو در نتیجه بدون استناد به عامل در زمانی، یعنی به تاریخ، نمی عامل اجتماعی

  (49 _46: 4913کالوه، )کنیم

لباو . جو کردوی زبانی جستهای ترکیب اجتماعی جامعهبه نظر لباو تبیین بی نظمی تغییرات زبانی را باید در نوسان

  (96 _1: همان)بخشدگیرد و به دیدگاه میه قاطعیت بیشتری میاقعیت اجتماعی را به غایت جدی میو هتعریف زبان به مثاب

افزاید که مطالعات او به سپس می. کند که تعریف دقیق زبان شناسی اجتماعی آسان نیستویلیام برایت خاطر نشان می

ورزد که یکی از وظایف اصلی زبان شناسی است، تصریح می اما چون این تعریف مبهم. شوندمناسبات زبان و جامعه مربوط می

آن گاه به . های اجتماعی منظمی رابطه دارداجتماعی نشان دادن این امر است که دگرگونی یا تنوع زبانی آزاد نیست بلکه با تفاوت

هویت : کندتنوع زبانی اشاره می دهاو به سه عامل اساسی تعیین کنن. شناسی اجتماعی می پردازدهای زبانتنظیم فهرستی از گستره

  (92_9: همان)اجتماعی گوینده، هویت اجتماعی گیرنده و زمینه یا بافت گفتار

شناس بلند پایه فرانسوی امیل دورکیم، زبان را به عنوان امر اجتماعی معرفی کرد و به آن جامعه 4239 _33های در سال

  (12: 4933تکمیل همایون، ) تماعی را در مورد زبان نیز صادق دانستنهادی داد و حاالت حاکم بر نهادهای اج جنبه

میزان گستردگی  (431: 4911امام، )های زبان، برحسب عوامل اجتماعی استشناسی زبان تبیین گونه گونیوظیفه جامعه

و موانع اجتماعی موجود در های مختلف های اجتماعی زبان، به ساخت درونی یك جامعه، روابط اجتماعی گروهتنوعات و گوناگونی

ترین عواملی اجتماعی، جنسیت، سن، قومیت، مذهب و تحصیالت از جمله مهم طبقه (412: 4921مدرسی، ) آن بستگی دارد

 . شوندهای زبانی میها و گوناگونیهستند که سبب پیدایش تفاوت

هایی از افراد واجد اختصاصات مجموعهطبقات اجتماعی عناصر و اجزایی صریحاً معین و مشخص نیستند بلکه صرفاً 

 باشند و تحرک اجتماعی یعنی حرکت به سوی باال و پایین سلسله مراتب اجتماعی، کامالً میسر استاجتماعی و اقتصادی مشابه می

ها را از طبقات اجتماعی گوناگون در هر جامعه، الگوهای رفتاری درون گروهی مشترکی دارند که اعضای آن (13: 4916ترادگیل، )

 . شودرفتار زبانی نیز به طور کلی بخشی از رفتار اجتماعی محسوب می. سازدیکدیگر متمایز و جدا می

های قابل ها همبستگیی اجتماعی  آنهای اخیر جامعه شناسان زبان، میان رفتار زبانی افراد و طبقهمطابق بررسی

اقتصادی مشابهی دارند، از نظر رفتار  _های اجتماعیاجتماعی که  ویژگی یای وجود دارد یعنی افراد وابسته به یك طبقهمالحظه

توان از رفتار زبانی افراد به عنوان مالکی برای تعیین یا تشخیص بنابراین می. دهندزبانی نیز تشابه بیشتری با یکدیگر نشان می

ای علمی و دقیق خستین بار از سوی لباو و به شیوهی اجتماعی نهمبستگی میان زبان و طبقه. ها استفاده کردپایگاه طبقاتی آن

 . نشان داده شد

های آوایی، دستوری و واژگانی معینی وجود دارد که از نظر میزان وقوع یا بسامد، اجتماعی، ویژگی در رفتار زبانی هر طبقۀ

دهد و آن ای میطبقه خصلت جداگانه های نسبی است که به رفتار زبانی هرهمین ویژگی مجموعه. های دیگر متفاوت استبا طبقه

 . سازدرا از رفتار زبانی سایر طبقات متمایز می

متوسط پایین نسبت به رفتار زبانی  میان طبقات مختلف یك جامعه، طبقۀ های جامعه شناسان زبان، درمطابق بررسی

هرچند رفتار زبانی . کندها تقلید میانی آنهای زبدهد و بیش از سایر طبقات از ویژگیطبقات باالتر حساسیت بیشتری نشان می

گیرد اما این امر به معنی آن نیست که در طول طبقات اجتماعی باال به طور کلی به عنوان الگو مورد تقلید طبقات دیگر قرار می
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زبانی  سطح یك جامعه ها و تنوعات درکنند و گوناگونیی طبقات اجتماعی از طریق تقلید، رفتار زبانی یکسانی پیدا میزمان همه

زیرا . ها و تنوعات طبقاتی زبان نیز وجود داردطبقاتی همیشه  تفاوت در یك جامعه. رودبه تدریج و در بلند مدت از میان می

نوبه کنند، طبقات باال نیز به تر، گفتار طبقات باالتر را تقلید میتحوالت زبانی پیوسته در جریان هستند و در حالی که طبقات پایین

گیرند و از این طریق نیز فاصله های زبانی دیگری را به کار میها و صورتکنند، ویژگیای پیدا میهای زبانی تازهخود گرایش

 . کننداجتماعی خویش را با طبقات دیگر حفظ می

های اصلهبنابراین هر چه روابط اجتماعی طبقات مختلف در یك جامعه محدودتر و امکان تحرک اجتماعی کمتر و ف

های سنتی به به بیان دیگر تنوعات زبانی در جامعه. تر استها قابل مالحظههای زبانی آناجتماعی میان طبقات بیشتر باشد، تفاوت

 (411 _431: 4921مدرسی، )های پیشرفته و جدید استطور نسبی بیش از جامعه

ای وجود ك متغیر غیر زبانی، همبستگی قابل مالحظهبه طور کلی، میان متغیرهای زبانی و طبقات اجتماعی به عنوان ی

ی هر طبقه. ی اجتماعی قابل توضیح استدارد و بنابراین، بخشی از تنوعات زبانی موجود در یك جامعه، با توجه به عامل طبقه

شناختی زبان ی جامعههاگونه که بررسیهاست و همانترین آناجتماعی الگوهای رفتاری خاصی دارد که رفتار زبانی یکی از مهم

های کلی در تعیین یا تشخیص موقعیت تواند به عنوان یکی از شاخصزبانی می نشان داده است، رفتار زبانی افراد یك جامعه

 (461: همان). طبقاتی آنان مورد استفاده قرار گیرد

 بررسی رفتار زبانی طبقات اجتماعی در تاریخ بیهقی 

یدگاه سنتی در ایران، نه بیان سرگذشت اجتماعات، که بیان سرگذشت شاهان است، در عصر تاریخ در د از آنجا که فلسفه

او چه با ارجاع ذهنی به فرگی ایزدی شاهان در تاریخ . شودنگاری ابوالفضل بیهقی میبیهقی نیز بیان وضعیت دربار، اساس تاریخ

داند که چون دستی به قلم دارد و جایی هم ی، بر خود فرض میایران پیش از اسالم و چه خلیفه اللهی شاهان در گفتمان اسالم سن

بدان که خداوند، »: داند، ادا کندپیامبران می راستا با قوهآنان را هم قوه در سیاست، پس دین خود را به پادشاهان عصر خود که

خلق روی زمین واجب کرده که بدان دو قوه قوتی به پیغمبران صلوات اهلل علیهم اجمعین داده است و قوة دیگر به پادشاهان، و بر 

داند که اش را انجام این وظیفه میاو  به صراحت یکی از اهداف تاریخ نگاری (439).«بیاید گروید و بدان راه راست ایزدی بدانست

ه کار سیاست مشغولند، ثبت توانسته اند تاریخ این خاندان را بهتر از او بنگارند اما باحوال و کردار آنان را به جای بزرگانی که می

و چون روزگار دراز برآمدی این اخبار از چشم و دل مردمان دور ماندی و کسی دیگر خاستی این کار را، که بر این مرکب آن »: کند

 (464).«سواری که من دارم نداشتی و اثر بزرگ این خاندان بانام مدروس شدی

یابد و بیان با جامعه پیوند می _صرف نظر از ماهیت روایی _خی آن ادبی است که وجه تاری_تاریخ بیهقی، اثری تاریخی

. ترین رویکردهای بررسی این متن استشناسی زبان، یکی از بایستهدهد؛ از این رو جامعهاش آن را با ادبیات پیوند میخاص زبانی

اجتماعی، مورد بررسی قرار  ی زبان؛ یعنی طبقههاشود تاریخ بیهقی بر اساس یکی از عوامل پیدایش گوناگونیدر این مقاله سعی می

 . گیرد

ای است که با دربار شکل یافته و خون و روح طبقاتی خود را از آنجا وام گرفته است، از آن جایی که گذشته ایران، گذشته

پس موسیقی . ستنظام سخن فن دبیری، یك نظام درباری ا. پس باید در نثر دبیری هم دنبال آهنگ و موسیقی خاص دربار گشت

دربار روح آمرانه و . توان در نثر منشیانه دیدگری را میاز این جهت روح نظامی. کندنثر فنی دبیری را سلطان و دربار مشخص می

شود یا از دهان بزرگترین است به بزرگتر و یا از دهان بزرگ است به کوچك و یا از سخنانی که رانده می. ذهنیت طبقاتی دارد

در . ها هم باید بر این اساس صورت بنددگزینش واژه. الجرم آهنگ نثر منشیانه باید این گونه باشد. به کوچکترینکوچك است 

ای بیهقی در چنین جامعه. گیرد، دبیری و نثر منشیانه که جای خود داردخود را از دربار میها نظام ای که همه ارزشچنین جامعه

  (41_43: 4913جهاندیده، ) را نزد استادش بونصر کرده استها شاگردی این فن دبیر بوده و مدت

هایی بود بایست به آن چهارچوب عمل کند و مالک دبیر هم، نامهنثر منشیانه، چهارچوب به خصوصی داشت که دبیر می

لحن . د چگونه باشدهایش با در نظر گرفتن مخاطب بایآموخت که لحن نامهکه دبیران برجسته نوشته بودند و به این روش دبیر می

همین امر باعث شده . ها خاکساری را برتابد و یا برعکساگر برای شخص فرادست است، باید بسامد واژه. آمرانه باشد یا خاکسارانه

  (46 _41: 4913جهاندیده، )است که بیهقی تمام ساز و برگ زبانی خود را از تفکر منشیانه برگیرد
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 . ها در کنار هم لحنی خاکسارانه دیده می شودیب به امیر مسعود با قرار گرفتن واژهامیر علی قر برای نمونه در نامه

سزد از نظر عاطفت خداوند عالم، سلطان بزرگ که آن چه به اول رفت از بندگان تجاوز فرماید که اگر در آن وقت سکون »

تر پیدا آمد و فرمان داشتند؛ اکنون که خداوندی حق را کاری پیوستند و اختیار کردند و اندر آن فرمانی از آن خداوند ماضی نگاه

 (9: بیهقی).«. . .وی رسید، آن چه از شرایط بندگی و فرمانبرداری واجب کرد، به تمامی به جا آوردند و

های امیر محمود به خیلتاش با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی امیر محمود و مخاطب و به کار بردن فعل اما در نامه

 . گیردهای کوتاه لحنی آمرانه به خود میجمله فعال و

چون آن جا . بسم اهلل الرحمن الرحیم، محمود بن سبکتگین چنان گفت این خیلتاش را که به هرات به هشت روز رود»

زند و رسید یکسر تا سرای پسرم مسعود شود و از کس باک ندارد و شمشیر برکشد و هر کس که وی را از رفتن باز دارد، گردن وی ب

 (42).«. . .همچنان به سرای فرود رود و سوی پسرم ننگرد و

های معینی است که آن را از رفتار زبانی دیگر طبقات جدا اجتماعی دارای ویژگی چنان که اشاره شد رفتار زبانی هر طبقه

ترین پایگاه یگاه امیر به عنوان رفیعجا. توان از رفتار زبانی امیر مسعود به جایگاه طبقاتی وی پی بردبر همین اساس می. کندمی

مال و سیم » :گویدصار و شکست غوریان امیر مسعود میبرای نمونه در تصرف ح. کندطبقاتی، مستبدترین لحن کالمی را احضار می

که نهایت تحکم را  باید های کوتاه و قاطع، واژهجمله (413) .«.و زر و برده لشکر را بخشیدم، سالح آن چه یافته اند، پیش باید آورد

 . دهدطمئن و مستبد به کالم می در خود دارد و نیز ضمیر اول شخص، لحنی به خودم

ی خود در دربار، از ها نیز به نوعی متأثر از بافت و زمینه است به همین دلیل بسته به مرتبهرفتار زبانی دیگر شخصیت

او به مستوفیان . جه احمد حسن با کارگزارانش وقتی که به مقام وزارت رسیدیابد؛ برای مثال رفتار زبانی خوافاخر تا نازل نوسان می

تا اکنون کارها سخت ناپسندیده . فردا چنان آیید که هرچه از شما پرسم، جواب توانید دادن و حوالت نکنید» :گویدو دبیران می

ن شمایان را نیك شناسد، بر آن جمله که تا و احمد حس. های سلطان ضایعرفته است و هر کسی به کار خود مشغول بوده و شغل

  (411).«اکنون بوده است، فرا نستاند و باید تا پوست دیگر پوشید و هر کسی شغل خویش کند

جنس سخن از باال به چنان که اصوالً . وگو، که دستور از شخص بزرگتر به بزرگ صورت گرفته استدر اینجا نه گفت

گوید اما همین شخصیت در بافت دیگری که در ن عبارت خواجه احمد با لحنی آمرانه سخن میدر ای. دستوری دارد پایین، جنبه

 . وگو با امیر مسعود در مورد شغل وزارت لحنی خاکسارانه داردگیرد؛ یعنی در گفتجایگاه فروتری قرار می

پیغامی که دارد بر زبان معتمدی به اگر چاره نیست از پذیرفتن این شغل، اگر رأی عالی بیند تا بنده به طارم نشیند و »

و سه بار  اگر ند عبارت کوتاه، دو بار از واژهدر چن (411).«مجلس عالی فرستد و جواب بشنود، آن گاه بر حسب فرمان عالی کار کند

قاطع و  ه با جملهکاری است کط و مالحظهکه در مقام مقایسه، بسامد این واژگان خود بیانگر احتیا استفاده شده است عالی از واژه

 . دهدپروای عبارت پیشین نقش پایگاه طبقاتی گوینده را به خوبی نشان میبی

-برای نمونه زمانی که آلتونتاش می. زندکاری کالمی موج میدر گفت و گوی مشاوران با پادشاه نیز این حزم و محافظه

ها در کنار هم، لحنی خاضعانه و خیرخواهانه به هندسی دقیق آنها و می واژهخواهد امیر مسعود را نصیحتی کند با گزینش سنجیده

کند، گوید که پیداست که بنده را مدت چند مانده است، اما نصیحتی است که میبنده این نه از بهر خود را می»: دهدگفتار خود می

زنده است، شرط بندگی را در گفتن چنین تر از آن است که او را به نصیحت بندگان حاجت آید، ولیکن تا هر چند که خداوند بزرگ

و نیز استفاده از فعل سوم شخص در برابر دوم شخص، جزء خداوند  در مقابل بنده کاربرد مکرر واژه (13).«.آوردسخنان به جای می

سعود، بیش از تمام ویژه در پیوند با شخص سلطان ماین ارتباط زبانی به. نظام زبانی ارتباطی کارگزاران دربار با وزیر و شاه است

 :شیر و روباه است گوید، از جنس رابطهبا صراحت میخوردگی دارد؛ زیرا چنان که بیهقی هایی از ترسسطوح دیگر ارتباطی، نشانه

  (463).«چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان؛ که محال است روباهان را با شیران چخیدن»

شود شود که به امری اعتقادی بدل میها تداوم در فرهنگ و روح و روان ایرانی تا آنجا درونی میاین ذهنیت به دلیل سده

برد و به دهد، به ناگزیر ره به تحلیلی متناسب با همان ذهنیت میو آنجا که ضعف و شکستی محرز از جانب این شیران نیز رخ می

ی روابط اجتماعی حاکم، بیهقی هوشمند نیز با قرار گرفتن در زنجیره. افتدمیها در زبان اتفاق ی اینشود و همهتقدیر بازبسته می
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ی ندیمان و بیند، آن را بر عهدهاو هرجا از امیر مسعود اشتباه و خطایی می. کندبارها محدودیت سیاسی زمان خود را مطرح می

 : گذاردمشاوران و در نهایت تقدیر می

عدت و حشمت و آلت دارند، کار راست نشود و چون عنایت ایزد جل جالله باشد به جهد و جد آدمی، اگر چه بسیار »

و چه بود از آن چه باید پادشاهی را که امیر مسعود را آن نبود از حشم و خدمتکاران و اعیان دولت و خداوندان شمشیر . راست شود

تقدیر چنان بود که باید که او در روزگار ملك با درد و غبن  ی بسیار؟ اما چوناندازه و پیالن و ستور فراوان و خزانهو قلم و لشکر بی

 (113).«باشد و خراسان و خوارزم و ری و جبال باید که از دست وی بشود، چه توانست کرد جز صبر و استسالم؟

-ی هوشمند میاما از آنجا که بیهقی هم خود به ضعف و سستی رأی پادشاه واقف است و هم تاریخش را برای خواننده

بیند که انتقادات خویش و خوانندگانش را از زبان کسانی بازگوید که اصوالً جایگاهشان محلی از اعتنا ندارد؛ نگارد، چاره را در آن می

اند و نیز تحت تأثیر فضای ی نخبگان جامعهپرداز تاریخ بیهقی نیز منتسب به طبقهاما از آن رو که اندک زنان نقش. از جمله زنان

شوند؛ چنان که مادر حسنك وزیر و مادر عبداهلل زبیر در سوگ پردازی روایت، دارای لحنی فاخر مییا هدف او از شخصیتکلی اثر و 

که ! بزرگا مردا که این پسرم بود»: های فعاالن سیاسی دنیای امروز مانند استتر به بیانیهگویند که بیشفرزندان خود سخن می

راوی _که در شخصیت داستان و نویسنده( 413)« داد و پادشاهی چون مسعود آن جهانپادشاهی چون محمود این جهان بدو 

 . توأمان از زبان کنایی نیز در انتقاد از مسعود و افشای حقیقت بهره برده اند

ی مشخصه. های استبدادی مبتنی بوده استاجتماعی کهن ماست که بر ساخت -گویی، اقتضای تاریخ سیاسیپوشیده

ها و ای است که لرزش و تردید را در پایهوجه غالب بیان در فرهنگ و جامعه. در آن تفکر انتقادی نهادینه نشده است ای کهجامعه

کند از این رو در پذیرد، تبیین میپسندد و میواقعیت را تنها به همان شکل و حد و وضعیت که می. آوردبنیادهای خود تاب نمی

گراید و هم موضوع بیان ذیرش، یا در حقیقت بخشی از بیان به سکوت و تمکین و تحریف میپوشیده گویی هم تحمیل است و هم پ

-کند و به مرور به روش و منش تبدیل میگویی عادت میپوشیده گرا به مرور به پوشیده ذهن در جامعه. . . . شودمحدود می

شود؛ چنان که تقیه در مذهب شیعه، جزئی از نگرشی می یابد و جزء اصولحتی به باورهای مذهبی راه می( 1: 4913مختاری، )شود

 . سیاسی بوده است -نگرش فلسفی

ها در این جامعه استفاده از زبانی است تنها راه فاش کردن واقعیت. زندکند و قلم میای زندگی میبیهقی در چنین زمانه

 . کندالی عناصر مکالمه پنهان میکه معنا را در البه

-ها صورت میوگو بین این شخصیتهای درباری هستند و گفتها در تاریخ بیهقی، شخصیتشد شخصیتچنان که اشاره 

روشنی در تاریخ بیهقی  رههای مردم که چهفروتر قرار دارند و به طور کلی توده اجتماعی در درجه گیرد؛ افرادی که از نظر طبقه

های بی شکل اغلب و حضور این توده. گیردیی مستقیم بین آنان صورت میوگوندارند، صدای قابل اعتنایی هم ندارند و کمتر گفت

مردم شهر نزدیك قاضی صاعد آمدند و »: شودشاید تنها در مراسم استقبال از درباریان یا سورهای درباری و نیز سوگ آنان دیده می

حتی در این  (91).«زنند و بسیار شادی کنندها گفتند که ایشان چون شنیدند که امیر نزدیك نشابور رسید، خواستند که خوازه

در تاریخ بیهقی هیچ اسمی از مردم نیست و هیچ . شودهای اندک نیز، درخواست آنان به صورت غیر مستقیم مطرح میورزینقش

آید یحتی در مشکالتی که برای مردم پیش م. ها چگونه استکنند و درآمد و کسب آنشود که چگونه زندگی میگاه اشاره نمی

ای را از جانب آنان قرائت یك صدا به نمایندگی بیانیه (49: 4926احمدی، ) گیردهیچ امدادی از جانب دستگاه حاکمه صورت نمی

نخبگان علمی نیز دیده  هباراین نگاه حتی در. کند که گویی بیشتر، برداشت ذهنی راوی از این حضور است تا حقیقت امر واقعمی

حکما و علما »: گویدروند، بیهقی مینی که دانشمندان به دیدن بزرگمهر بسته در غل و زنجیر انوشیروان میچنان که زما. شودمی

ی روشن ما بودی ستاره. گفتند که ما را از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا شدیمآمدند و مینزدیك وی می

. . . ما بودی که گونه گونه از تو یافتیم و مرغزار پرمیوه. که سیراب از تو شدیمکه ما را راه راست نمودی و آب خوش ما بودی 

 (112: 2ج).«.

برای نمونه فضل . دهنداند، رفتار زبانی متفاوتی از خود نشان میهایی که تنزل موقعیت سیاسی داشتهگاه نیز شخصیت

ایستد و به مرگ هارون بر خالف وصیت وی در مقابل مأمون می کند و پس ازربیع در زمان هارون الرشید به عنوان وزیر خدمت می
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سوی بغداد باید رفت و برفتند مگر کسانی که میل : لشکر و حاشیت را گفت و فضل همچنان جمله»: پردازدطرفداری از محمد می

 (21).«. . .داشتند به مأمون

پیروزی مأمون و شکست محمد، فضل ربیع موقعیت گوید اما بعد از در این عبارت فضل ربیع با لحنی آمرانه سخن می

فرمان بردارم به »:گویدخواهد کاری کند تا او به مقام قبلی خود برسد و میدهد و از عبداهلل طاهر میاجتماعی خود را از دست می

نه تنها دیگر ( 21).«هر چه فرمان است و آن چه صالح من در آن است و تو بینی و مثال دهی که عبداللهی، از آن زاستر شوم

گیری البته بسته به شخصیت افراد موضع. شودای خواهش و التماس در سخن وی دیده میاقتداری در کالم او نیست بلکه گونه

قبل از به . افتدشود اما کالم او از اقتدار به خاکساری نمیزبانی آنان متفاوت است چنان که حسنك نیز از قدرت فروگرفته می

کنم، اگر وقتی امیرت را بگوی که من آن چه کنم به فرمان خداوند خود می»: گویدمسعود، حسنك به عبدوس میسلطنت رسیدن 

گوید و تکبر و فخر در لحن وی دیده در این جا حسنك بی پروا سخن می (463) .«تخت ملك به تو رسد، حسنك را بردار باید کرد

اما بعد از به سلطنت رسیدن مسعود و بازداشت حسنك، . دهدبه مسعود نشان می ای نفرت و بیزاری خود را نسبتشود و به گونهمی

ام و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند من خطا کرده»: گویدکند و به خواجه میرفتار زبانی حسنك  گرچه تا حدودی تغییر می

  (413).«و فرزندان اندیشه باید و خواجه مرا بحل کندام، از عیال فرماید ولکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشته

 نتیجه

اجتماعی دارای الگوهای رفتاری است که رفتار  هر طبقه. های زبان استاجتماعی یکی از عوامل پیدایش گوناگونی طبقه

اجتماعی،  فتار زبانی هر طبقهدر ر. به طور کلی رفتار زبانی با رفتار اجتماعی در ارتباط است. شودها محسوب میزبانی یکی از آن

به نظر جامعه شناسان زبان میان رفتار . سازدهای زبانی مشخصی وجود دارد که آن را از رفتار زبانی طبقات دیگر جدا میویژگی

 . تی هستندای تنگاتنگ وجود دارد؛ یعنی افراد بر اساس موقعیت اجتماعی خود دارای رفتار زبانی متفاواجتماعی رابطه زبانی و طبقه

مراتب اند و تعریف خود را از سلسلهیرا طبقات اجتماع دربار نیز بستهاین رابطه البته  در تاریخ بیهقی بسیار بسته است؛ ز

لحن مسلط اثر؛  شود که همین نیز تحت سیطرهه میگیرند از همین رو دو جایگاه فراتر و فروتری در این نظام بسته برجستدربار می

از آن . بنددمحو تنوع صداها به دلیل گفتمان غالب، ره را بر تنوع زبانی نیز می. شودمند واقع میماسی و فاخر و نظامیعنی لحنی ح

در مقابل . تر استها در تاریخ بیهقی اغلب درباری هستند، موسیقی خاص دربار و لحن آمرانه در این اثر برجستهجایی که شخصیت

وگویی مستقیم بین آنان رنگ است و به ندرت گفتتر قرار دارند در این اثر حضورشان کمرجایگاه فرواجتماعی د افرادی از نظر طبقه

 . گیردصورت می
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 بررسی ساختار تخیّل در غزلیّات سعدی 

 (با رویکرد به نظریة ژیلبر دوران)

 ادات رضویالس مریم

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 

 چکیده 

ندیشۀ مایۀ تخیل و امسئلۀ زمان و هراس از مرگ در زندگی انسان قدمتی به کهنگی تاریخ دارند که اغلب سرچشمۀ الهام و دست

های  در آثار استاد سخن سعدی شیرازی با موتیف. اند شاعرانه در توجه به ذات هستی و کشف معنایی برای وجود انسان قرار گرفته

شویم که حاوی مفاهیم توجه به ناپایداری جهان، عشق ورزیدن و ارزش نهادن به هر لحظه از زندگی گذران  رو میبسیاری روبه

های دنیای خویش را به  وی تجربه شفاف و درکی شهودی همۀ جوانب انسانی را در نظر گرفته، دغدغهذهن شاعر در پرت. هستند

 . نماید نگرش او به جهان هستی و انسان در نوع برخورد او با زمان و مرگ تجلی می. کند ای قابل تأویل روایت می شیوه

، تلقّی (بندی تصاویر استعاری حاصل از تخیل گذر زمان طبقه)این مقاله پس از بررسی مختصر نظریۀ ساختار تخیل ژیلبر دوران 

این نوشتار تحلیلی . دهد پردازانۀ سعدی از زمان و واکنش غالب او به این مضمون اساسی را مورد تحلیل و بررسی قرار میتخیل

  .تواند سرآغاز مطالعات بیشتری در آثار دیگر این شاعر بزرگ باشد محدود به غزلیات اوست و می

 . زمان، مرگ، تخیل، غنیمت شمردن دم، سعدی، ژیلبر دوران :هاکلیدواژه

 مقدمه  -4

انسان بـا   (11: 4931عباسی، ) .«اساس دانش مقدم بر عقل است». تخیل در لغت به معنی صورت بستن و در خیال آوردن است

بازنمـایی جهـان را بـه کمـك تـأثیر دوگانـه از       »ل تخی. کند جایی و تغییر در آنها تخیل می نیروی تصویرهای ذهنی و بازیابی و جابه

  (16: همان) .«کند محیط و امیال تعیین می

اش به زمـان محـدود    یابد که زندگی دهد، به اعتقاد او آدمی با تخیل در می ژیلبر دوران اهمیت زمان را در تخیل انسان نشان می

 .«د، اما در میان این دو عدم زندگی به منزلۀ یك دم مغتنم استشو انسان از نیستی به هستی رسیده است و باز نیست می»شود  می

  (246: 4911دشتی، )

یـا بـا تأسـف گـذر سـریع آن را      »شاعر و نویسنده در مواجهه به این مسأله حیاتی انسـان  . ای دارد این دم در ادبیات جایگاه ویژه

  (11: 4931عباسی، ) .«دکنن گر زمان را افشا می کنند و یا آگاهانه خصوصیت تخریب مشاهده می

ذهـن  . شود های گذرای زندگی بسیار دیده می در آثار استاد سخن سعدی شیرازی توجه به ناپایداری عالم، ارزش نهادن به لحظه

ای قابـل   های دنیـای خـویش را بـه شـیوه     شاعر در پرتوی تجربه شفاف و درکی شهودی همۀ جوانب انسانی را در نظر گرفته، دغدغه

 . نماید نگرش او به جهان هستی و انسان در نوع برخورد او با زمان و مرگ تجلی می. کند یت میتأویل روا

این نوشتار ضمن شرح مختصری از مبانی نظری مقاله، کاربرد نظریه تخیل را در غزلیـات سـعدی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار       

 . دهد می

براسـاس ایـن نظریـه    . ژیلبر دوران نوشتۀ دکتر علی عباسی اسـت  الگوی نظری این مقاله کتاب ساختارهای نظام تخیل از منظر

کنتـرل زمـان کـه تصـاویر       _2شورش علیه زمان، تـرس از آن    _4. دهند نیروهای تخیل علیه زمان به دو صورت واکنش نشان می

 . کند بندی می روزانه و شبانه طبقه  ها را به ترتیب در دو منظومۀ مربوط به هر یك از این واکنش

بنـدی تصـاویر و    شـود تـا بـا طبقـه     بررسی می] (غ411)و عمر ( غ49)، مرگ (غ32)زمان [های حاوی واژگان  در این مقاله، غزل

 . گردد سرشار شادی و شور زندگی سخن سعدی ممکن، نمادها به نظام تخیلی شاعر دست یافته تبیین چرایی لحن امیدوار کننده

کتـر علـی   ارة سخن و آثار سعدی به چاپ رسیده به طور خاص در پژوهش حاضر از آثار دهایی که دربها و کتاب عالوه بر پژوهش

 . استشناسی استفاده شدهعباسی در زمینه نقد تخیل

 مبانی نظری -1
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، هانری 22وی با الهام از کارل گوستاویونگ. شناسی است یکی از مشهورترین پژوهشگران در حوزة تخیل و اسطوره21ژیلبر دوران 

. کـرد   ریـزی  گذاری دوبـاره شـناختی اسـطوره پایـه     نقد ادبی خود را بر ارزش 91های پدیدار شناسانۀ گاستون باشالر دیشهو ان 23کربن

دوران بر این باور است که اسطوره و تخیل نقطه آغاز و پایان هر تحقیق علمی و هنری است یعنی همچون چهـارراهی کـه در آنجـا    

  (2: 4921عباسی، )کنند  شناسی با هم تداخل میهای روان زهمسایل تاریخی، اجتماعی و فلسفی با انگی

گذارد به نظر او تفکر علمی جدیـد موجـب جـدایی جهـان و      گرای غرب را که غیر شهودی است به نقد میوی تفکر علمی تجربه

ذخیـره کـرده بیـاموزد    های سنتی را در فرهنگ خود  انسان شده است و معتقد است غرب باید مسائل بسیاری را از اسالم که صورت

  (11: 4931عباسی، )

پذیر است،  ها استفاده کند، و این عمل به دو صورت امکان انسان برای اینکه با جهان ارتباط برقرار کند مجبور است از نظام نشانه

دی خـارج شـوند و یـك    ها از حالـت قـراردا   و یا کاری کند که نشانه( یعنی ادراک به وسیلۀ قوای پنجگانه)یا اینکه به شکل مستقیم 

وقتـی جهـان را نـه    . شـود  و ظـاهر مـی   94در این صورت نشانه در ذهن از طریق یك تصویر دوبـاره نمایـان  . رابطۀ طبیعی ایجاد شود

کـربن ایـن    هـانری . ایم نمادین شده( عالم)براساس قرارداد که براساس آنچه که هست ببینیم، از حال عادی خارج شده وارد سیستم 

به نظر او تخیل به عنوان یك قـوة جـادویی   . نامد ابن عربی بر این باور است آنجا کالم عین عمل است می "م خیالی عرفاعال"عالم را 

  (21_43: 4931عباسی، )خالق که موجد عالم محسوس است، روح مطلق را در قالب اشکال و الوان ایجاد می کند

نیست، بلکه نیروی خالقی اسـت کـه امکـان دارد چهـارچوب مرجـع       بازتاب انفعالی جهان مشهود»تخیل در نظر گاستون باشالر

کوشد تا با روش پدیدار شناسه که بر مکاشفه و همـزاد پنـداری بنـا     او می( 46_3: 4961باشالر، ).«ها را فراهم آورد برای تفسیر داده

وی شناخت »( 413: 4926نامور مطلق، ) .«کندبا آگاهی خالقانۀ شاعر ارتباط برقرار »شده است به مطالعۀ تصاویر شاعرانه بپردازد و 

  (94: 4931عباسی، ).«داند شاعرانۀ جهان را مقدم بر شناخت عقالیی می

کنـد و آن را اصـل و پایـه هـر تعقـل و       تخیل را سرچشمۀ تمـام تفکـر تعریـف مـی    »ژیلبر دوران در تکمیل روش نقد باشالری، 

کند کـه تولیـدات تخیـل دارای     کند و ثابت می یش ویژگی نمادین تصاویر تکیه میدوران بر روی نما (11: همان).«داند استداللی می

دهند حاصـل تعامـل محـیط و     تصاویر نمادین که تخیل را تشکیل می. کنند معانی ذاتی هستند که بازنمایی ما را از جهان تعیین می

  (46: همان). شوند امیال درونی انسان هستند و با این تعامل است که تصاویر فعال و معنادار می

 

 امیال  بیرون

که انسـان را بـه سـوی مـرگ      "گذر زمان "زندگی انسان در ابعاد مختلف تحت تأثیر زمان به عنوان یك واقعیت  بیرونی است،  

وران سـعی  گذارد، ژیلبر د ترسد تأثیر میکشاند در ذهن و زندگی انسانی که تمایل به زندگی جاوید دارد و از نیستی و نابودی می می

العمل انسان را نسبت به این واقعیت ترسناک مورد بررسی قرار دهد سـرانجام تصـاویر    کرد تا تأثیر زمان را بر ذهن پیدا کند و عکس

گیرد در نظر می "دارویی علیه زمان و مرگ "او اسطوره را همچون . کند بندی  را طبقه (ذهن انسان زمان و )حاصل از این تعامل 

ه با ارجاع به انفجار بزرگ و آغاز جهان  برای مغلوب کردن زمان و رسیدن به جاودانگی نقش مهمی دارد او با پیونـد زدن  زیرا اسطور

اسطوره به تخیل براین باور است که  تخیل، شامل تالش انسان برای ایجادکرد امیدی پایدار نسبت به جهان عینی مـرگ و بـر ضـد    

کند پیروزی انسان بر سرنوشت  زة همۀ نمادهاست و به کمك بازنمایی فضا است که تالش میجهان عینی مرگ است و این امید انگی

  (24_11: 4931عباسی، )محتومش را معنادار سازد
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دو نـوع واکـنش دفـاعی نیروهـای تخیـل انسـان علیـه زمـان و مـرگ          , به باور ژیلبر دوران؛ شورش علیه مـرگ و کنتـرل زمـان   

  (13:همان)هستند

هـای غالـب در برابـر تـرس از مـرگ       ها و واکـنش  آوری قوانین دسته بندی کردن تصاویر به بررسی عکس العمل دوران در جمع 

 . دهدکند و آنها را در دو منظومه شبانه و روزانه قرا میپردازد و بر اساس علم عکس العمل شناسی سه عکس العمل را متمایز می می

 . گیردیعکس العمل موقعیتی در منظومه روزانه قرار م -4

 ای  عکس العمل تغذیه -2

    . گیرنددر منظومه شبانه قرار می                                                

 عکس العمل مقاربتی  -9

 منظومه روزانه تخیل
ان در ایـن سـاختمان   در واقع افکـار انسـ  . رابطه این دو قطب رابطه رد و نفی است. است (دوقطبی)منظومه روزانه، منظومه کامالً متضادی 

این منظومه داوطلـب  . براساس تفکر انسان ابتدایی، جهان را به دو مقوله خوب و بد تقسیم می کند و به این شکل دنیا را ارزش گذاری می کند

 . ای قهرمانانه است منظومه. فتح و پیروزی و عبور کردن از موانع و حدود است

ارزش گذاری )تصاویر گروه اول به معنای ترس زیاد از زمان است . مقابل یکدیگر قرار می گیرند در این منظومه دو گروه بزرگ از تصاویر در

( ارزش گـذاری مثبـت  )و تصاویر گروه دوم که آرزوی پیروزی و غلبه  بر اضطراب از زمان و میل باال رفتن و گذر کردن از شرایط انسـانی ( منفی

 . است

 منظومه شبانه تخیل

مثل واکسن که از . او غلبه کند بدین طریق انسان می تواند بر. ان راه دیگری وجود دارد، مثل شبیه شدن به دشمنبرای کنترل کردن زم

همان میکروبی است که می تواند انسان را نابود کند ولی با ضعیف کردن و تزریق آن به عنوان دارو و نابود کننده میکـروب بـه کـار    

یری که تولید ترس می کنند در منظومه شبانه تکرار می شوند ولی همـه چیـز تلطیـف و از    های زمان یعنی تصاو تمام شکل. رود می

 . ترس خالی می شود

ها را در سه گـروه چهارتـایی،   سازد و آنمیژیلبر دوران بر اساس دومنظومه شبانه و روزانه دوازده ساختار مربوط به تخیل را از یکدیگر جدا 

 (31_13: 4931عباسی، )کندتب میای مرهای اصلیالعملبراساس عکس

    منظومه شبانه      منظومه روزانه 

 

 ساختارهای اسرارآمیز یا آنتی فرازتیک  ساختارهای ترکیبی یا دراماتیک  ساختارهای ریخت پریشی یا قهرمانی

 

ساختار 

4 
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ساختار 

9 
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ساختا

 4ر 

ساختار 

1 

ساختار 

9 
 1ساختار 

پایان درک اضداد جمعیك  تفکر هندسۀ اغراق نگاه دورشد

این . تاریخ

گرایش به واقعیت وابستگتکرار  

 نمادها با ارزش گذاری منفی نمادها با ارزش گذاری مثبت

 منظومه شبانه تخیل
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وسیع 

کلمه، 

یعنی 

اینکه 

اساس 

تمام 

هایی  نزاع

  که بین

آرزوهای 

حیاتی و 

مرگ 

 . است

ا چرخه

ی از 

تاریخ 

بشریت، 

 ساختار

تاریخی 

 . تخیل

ساختار 

پیشرفت 

در آینده 

را نشان 

 دهد،  می

این 

ساختار 

ساختاری 

بخ نجات

 . ش است

در یك 

کنش 

 ثابت

ی فرد 

به 

جهان، 

پیوند و 

ذوب 

شدگی 

کامل با 

 . دنیا

حسی که 

تالش 

دارد 

ها را  زنگ

نسبت به 

ها  شکل

برتری 

. بخشد

میل به 

کرد حس

چیزها  ن

 . از نزدیك

عمل 

مینیاتورساز

ی یا همان 

سازی  کوچك

 . چیزها

 

 

 . شوندکنند، مرتب میها تعین میای که این گروههای اصلیالعملسه گروه زیر مجموعه منظومه های روزانه و شبانه بر اساس عکس

 . گیردگذارنداین ساختار در منظومه روزانه قرار میمی ساختار ریخت پریشی یا قهرمانی که نبردی راعلیه زمان و مرگ به نمایش -4

 . کند نفی می 92ساختار اسرارآمیز یا آنتی فرازیك که زمان را به شکل تناقض( دو ساختار مهم منظومۀ شبانه) -2

عباسـی،  )د پـذیر  شود و آن را مـی  ای زمان با آن یکی می ساختار دوم، ساختارهای ترکیبی یا دراماتیك که به کمك طبیعت چرخه   -9

4931 :31_416)  

 تحلیل تخیل در غزل سعدی _9

دهـیم، ژیلبـر دوران    در این بخش روش نقد ژیلبر دوران را در تحلیل و خوانش غزلیات سعدی بـه صـورت کـاربردی نشـان مـی     

د این دو منظومـه در یـك   آل بای در حالت ایده. کند بندی می طبقه( منظومۀ روزانه و منظومۀ شبانه)تصاویر ادبی را در دو ابر ساختار 

در واقع از بعد روانکاوی انسانی کامل است که این دو منظومه را در خـود داشـته باشـد، یعنـی اینکـه او      ». متن حضور داشته باشند

  (224: همان).«حرکتی رفت و آمدی را بین این دو منظومه انجام دهد

( نمادهـا بـا ارزش گـذاری مثبـت    )و غیر ترسناک ( ش گذاری منفینمادها با ارز)منظومۀ روزانه؛ شامل دو گروه تصاویر ترسناک 

 . هست

 این گرگ گرسنه بی ترحم

 

 شود ز مردم  خود سیر نمی 

 

 (23، ب32غ)

 

                                                           
32
  antipharse 
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حمله کردن و خشونت است کـه گـذر   ، نشان دهندة تصاویر وخصوصیات خاص حیوان مثل حرکت »"ریخت حیوانی"با آوردن نماد 

ویژگی نابودگری زمـان  ، ترحم سیری ناپذیر تصویر گرگ گرسنۀ بی( 29:همان).«شودن تصاویر القا میازطریق ای، زمان ونابودگری آن

 . و ترس و وحشت از مرگ تخیل شده است

ــته   ــاری ننشسـ ــبی در انتظـ ــو شـ ــی؟  تـ ــه دانـ  ای چـ

 

ــکیب؟     ــا شـ ــران نـ ــر منتظـ ــت بـ ــب گذشـ ــه شـ ــه چـ  کـ

 
ــبی بـــدین درازی؟  ــه شـ ــود ای شـــب جـــدایی چـ  تـــو خـ

 
ــعدی     ــان ســ ــه جــ ــذر کــ ــت بگــ ــداخت از نهیبــ  بگــ

 

 (41_3، ب 231غ )  

دهند این گروه تحت سلطه نمادهای ماه و زنـانگی  به کمك واژگان تاریکی ترس حاصل شده از زمان را نشان می»ریخت تاریکی

  (21: همان).«است

ابیـات را بـا منظومـۀ     شـود و  رباید،ریخت تاریکی نشان داده مـی  با کمك تصاویر شب طوالنی و جان گداز که طاقت از کف عاشق می

 . دهد روزانه پیوند می

*** 

ــی  ــون دالرام مــــــ ــیر  چــــــ ــد شمشــــــ  زنــــــ

 

 سر ببازیم و رخ نگردانیم               

 (1، ب193غ)

 
ــرت     ــیش تیــ ــرم ز پــ ــی نــ ــم باشــ ــو خصــ ــرم تــ  اگــ

 
 وگرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت           

 (9، ب23غ)

 
ــت     ــیش فراقــ ــر نــ ــه ســ ــه کــ ــل بــ ــیر رحــ ــم شمشــ  زخــ

 
 تر از آن کم به جراحت بگذاریکشتن اولی 

 (2، ب366غ)

 
ــاری  ــر و کـــ ــادت ســـ ــیر مبـــ ــاحب شمشـــ ــا صـــ  بـــ

 
 اال بـــــــه ســـــــر خویشـــــــتنت کـــــــار نباشـــــــد 

 
ــرآری    ــت بــ ــر دســ ــن اگــ ــون مــ ــه خــ ــت بــ  سهلســ

 
ــد    ــوار نباشــــ ــو دشــــ ــای تــــ ــان دادن در پــــ  جــــ

 

 (1_6، ب214غ)  

ی تخیل شده است که در تقابل با نمادگرایی با تنها تصویر با ارزش گذاری منفی در بیت آخر با نماد خون مربوط به ریخت تاریک

نمادهـای  ». شـود  مثل شمشـیر و تیـر جبـران مـی     "جدا کننده"ترس از زمان به کمك نمادهای . گیرد ارزش گذاری مثبت قرار می

گویـا   (23: 4931عباسـی،  ).«دهنـد  جداکننده نشان از پیروزی و پیوستن تعالی هستند که پیروزی بر سرنوشت و مرگ را نویـد مـی  

هـا دریـافتیم کـه     در  مطالعۀ غزل. شود یابد و بر ترس از مرگ چیره می راوی غزل سعدی، عاشق قهرمانی است که با عشق تعالی می

 . اند گذاری منفی آمار کمتری را به خود اختصاص داده نمادهای مربوط به صور زمان با ارزش

 :منظومۀ شبانه

منظومـه روزانـه بـا    )ناشی از آن را به کمك نمادهـای عـروج، تماشـایی و جداکننـده     روان انسان ترس از زمان و اضطراب درونی

کردند به شکلی تخیلی زمان را کنترل کرده، بـر تـرس    کند و یا با تلطیف تصاویری که تولید ترس می کنترل می( گذاری مثبتارزش

 . و اضطراب ناشی از آن غلبه کند

 (1، ب343غ)غمزة خوبان زدلق نٌه تویی  خدنگ  هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشـت 
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 و زعقل بهترت سـپری بایـد ای حکـیم   

 

 تا از خدنگ غمزه خوبان حذر کنی  

 (44، ب121غ)

 
 !کمان سخت که داد؟ آن لطیف بازو را

 
 که تیر غمزه تمامست صید آهورا  

 (4، ب43غ)

 

چشـم و ابـرو از روی   [ "غمـزه  "منظومۀ روزانه است که با واژة مربوط به( تیر خدنگ)در این گروه ابیات تصاویر نمادهای جداکننده 

 . گیرند شود و در پیوند با منظومۀ شبانه قرار می تر می ها کمتر و کمرنگ ترکیب شده و ترس در آن( 111: 4921معین، ) ]ناز

 ســـــــاقی بـــــــده آن کـــــــوزة یـــــــاقوت روان را

 

ــوت روان را   ــده آن قـــــ ــه ارزد، بـــــ ــاقوت چـــــ  یـــــ

 

ــورد   ــر خــــ ــدر پیــــ ــادم اول پــــ ــل دمــــ  رطــــ

 

 تـــــــا مـــــــدعیان هـــــــیچ نگوینـــــــد جـــــــوان را 

 

ــل   ــس نحـــ ــه دارد مگـــ ــل اندوختـــ ــك عســـ  آنـــ

 

ــان را      ــور میـــ ــو زنبـــ ــیرین تـــ ــب شـــ ــهد لـــ  شـــ

 

 یـــــا تیـــــر هالکـــــم بزنـــــی بـــــر دل مجـــــروح 

 

 یـــــا جـــــان بـــــدهم تـــــا بـــــدهی تیـــــر امـــــان را 

 

 (2_6_2_4، ب 42غ )  

. هسـتند ( ساختار اسرارآمیز تناقضی)دهای ظرف و مظروف از های کوزه، رطل، عسل، یاقوت روان، مربوط به نما در ابیات باال واژه

هـا و شـکم پیونـد برقـرار      شوند و بین این مکان تصاویری که نمادهای در برگیرنده و تداخل شونده ماننده کوزه و رطل را شامل می»

ه با فناناپذیری در پیونـد اسـت   کنند، یادآور تصویر حضرت یونس هستند، در اینجا تداخل جایش را به اشتغال ذهنی و آرامش ک می

  (413: 4931عباسی، ) .«دهد می

در بیت هشتم تیر هالک در پیوند با منظومۀ روزانه قرار دارد، ولی در همین بیت تیر امان با ترکیب تیر با واژة امان در پیونـد بـا   

 . منظومۀ شبانه قرار گرفته است

مربوط به ساختار اسرارآمیز هستند که از حاکمیت )، عسل (شراب)وت روانای و جوهری که به مایعاتی مثل یاق نمادهای تغذیه»

  (444: همان) .«سازند شوند و میل یکی شدن با جهان و میل پیوند با طعم خلوتگاه درونی را برقرار می نتیجه می( تغذیه و هضم غذا

ــات دارد     ــآب حیــ ــه کــ ــم نــ ــر کفــ ــوزه بــ  آن کــ

 

 هم طعم نار دارد هم رنگ ناردانه 

 (1، ب133غ )

 

توان گفت تخیل کننده قصـد دارد درون موجـودات    واقعیت حسی و حضور رنگ ویژگی ساختار اسرارآمیز است به نوعی که می»

  (443: همان).«را حس کند، و جوهرة آن را به دست آورد و آن را جاندار کند

شـود و در   توصیف مـی  "نار و ناردانه"و طعم آب حیات بخش با رنگ (اینماد تغذیه)یکی شدن با هستی، و نوشیدن : دربیت باال

 :ای دیگر توصیف شده است جای دیگر این آب حیات به گونه

 آب حیـــات منســـت خـــاک ســـر کـــوی دوســـت     

 

 گــــر دو جهــــان خرمیســــت، مــــا و غــــم روی دوســــت 

 

 (4، ب 419غ )  

 (32)تکرار همـین تصـاویر در غـزل     در هر حال، معشوق، یار، نماد حیات جاودانگی و پناهگاه امن برای راوی غزل سعدی است،

 . کند شبانه تخیل می  که کنترل زمان و غنیمت شمردن دم را در شتاب و پیوند با منظومه
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*** 

 ســــــــــــاقی قــــــــــــدحی قلنــــــــــــدری وار

 

 در ده بــــــــــــه معاشــــــــــــران هشــــــــــــیار    

 

 دیوانـــــــه بـــــــه حـــــــال خـــــــویش بگـــــــذار

 

ــت   ــه از شرابســـــ ــا نـــــ ــتی مـــــ ــاین مســـــ  کـــــ

 

ــدگانی    ــرور زنـــــــ ــت غـــــــ ــاد اســـــــ  بـــــــ

 

ــو   ــع جــــــــــــ ــت لوامــــــــــــ  انیبرقســــــــــــ

 

ــی   ــه مـــــ ــی کـــــ ــاب دمـــــ ــوانی دریـــــ  تـــــ

 

ــه عمـــــــــر در شتابســـــــــت   ــتاب کـــــــ  بشـــــــ

 

 (21_22، ب 32غ)  

ــس    ــت در مجلـ ــو دسـ ــی تـ ــزم بـ ــام بـ ــه جـ ــر بـ  وگـ

 

ــیدن       ــاده نوشــ ــو بــ ــی تــ ــود بــ ــرف بــ ــرام صــ  حــ

 

 (21_22، ب 32غ)  

پیونـد فقـط بـا حضـور      دهنـد، امـا ایـن    بیت را در پیوند با منظومۀ شبانه قرار مـی ( ای ظرف و مظروف و تغذیه)نمادهای جام و باده 

 . عاشق بدون حضور معشوق آرام ندارد. یابد معشوق است که جواز می

این گـروه از نمادهـا تصـویر مـرگ را تعـدیل      . گیرند از نمادهای مربوط به منظومۀ شبانه نمودها با مضمون قبر ارام بخش الهام می»

  (413: 4931عباسی، ).«دهند کند و آن را به خوابیدن تغییر می می

 گــر رســد از تــو بــه گوشــم کــه بمیــر ای ســعدی       

 

 تـــــا لـــــب گـــــور بـــــه اعـــــزاز و کرامـــــت بـــــروم 

 

 (1، ب123غ )  

ــر      ــری پیکــ ــوی پــ ــك خــ ــاری ملــ ــحبت یــ ــی در صــ  دمــ

 
 گـــــر امیـــــد بقـــــا باشـــــد بهشـــــت جاودانســـــتی  

 
ــا او    ــنم بــ ــاداری کــ ــد وفــ ــد باشــ ــان در جســ ــا جــ ــه تــ  نــ

 
 کــه تــا تــن در لحــد باشــد و گــر خــود استخوانســتی        

 

 (2_1، ب 323غ)  

 . بخش باشند شود که نمادهای قبر، گور و لحد در پیوند با منظومۀ شبانه ترس از مرگ را تعدیل و تلطیف کرده و آرام عشق باعث می

ــدیم   ــبح ای نـــ ــت اول صـــ ــد شبســـ ــر عهـــ  آخـــ

 

ــرآر   ــان بــــ ــر ز گریبــــ ــبح دوم بایــــــدت، ســــ  صــــ

 

ــد   ــور کننـــ ــق، روز تصـــ ــه خلـــ ــد کـــ  دور نباشـــ

 

 گــــر بنمــــایی بــــه شــــب، طلعــــت خورشــــید وار      

 

 (9_2، ب 236غ )  

آهنگ شـب و روز، زمسـتان و   )های مخصوص به زمان  که با استفاده از آهنگ»در این ابیات نمادهای مربوط به ساختارهای ترکیبی 

  (422: همان).«آیند به حرکت در می( بهار

به شکل دراماتیك تخیل کـرده   (پایان یافتن شب و طلوع صبح)سعدی حضور و ظهور معشوق را با به تصویر کشیدن الگوی طبیعی 

 . توانند با وجود معشوق او، شب را روز تصور کنند است، و در تصویر دوم، خلق جهان می

ــد     ــبر بکنـ ــیخ صـ ــار بـ ــه یکبـ ــار بـ ــراغ یـ  فـ

 

ــد     ــار آی ــا ب ــی ب ــه ک ــدانم ک ــل ن ــار وص  به

 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

292 
 

 پس از تحمل سختی امید وصل مراست

 

 که صـبح از شـب و تریـاک هـم ز مـار آیـد       

 

 (41_2، ب 222غ)  

 هــای ســعدی را مگــر هنگــام روز آمــد شــب غــم

 

 که تاریك و ضعیفش چون چراغ صبحدم کردی 

 

 (1، ب 396غ )  

گذر از شب فراق و امید به  (422: 4931عباسی، ).«چرخه های بازگشت همیشگی شامل یك دوره منفی و یك دوره مثبت هستند»

 . دهدآمدن روز شادمانی و بهار وصل ترس از زمان را کاهش می

ــی  ــاغ مــــ ــه بــــ ــاطر بــــ ــار خــــ  رودم روز نوبهــــ

 

 تـــا بـــا درخـــت گـــل بنشـــینم بـــه بـــوی دوســـت        

 

ــد   ــر آدمـــی کننـ ــه حشـ ــرده بـ ــاک مـ ــه خـ ــردا کـ  فـ

 

ــت    ــوی دوسـ ــه کـ ــز بـ ــب جـ ــن مطلـ ــاک مـ ــاد خـ  ای بـ

 

 (6و  3، ب 411غ)  

تند و تولیـد دوبـاره را نشـان    های مربوط به ماه ـ کشاورزی مربوط به قربانی کردن هسـ   ساختارهای ترکیبی یا دراماتیك با اسطوره»

  (423: همان) .«درخت در پیوند با این نمادها قرار دارد که نمادهای اصلی پیشرفت و رهایی بخش هستند. هستند

باغ، نوبهارودرخت گل به گروه تصاویر ساختار ترکیبی تعلق دارد و بـا منظومـۀ شـبانه در پیونـد اسـت ایـن تصـاویر، آغـاز دوبـاره و          

 . دهند ان میپیشرفت را نش

 دوســت بـــاز آمـــد و دشـــمن بـــه مصـــیبت بنشســـت 

 

 بــــاد نــــوروز علــــی رغــــم خــــزان بــــاز رســــید       

 

 (1، ب 249غ)  

 . نوروز نشان از حیات جدید و زندگی نو دارد که با آمدن دوست محقق شده است

ــیرینی   شبســــت و شــــاهد وشــــمع و شــــراب و شــ

 

 غنیمـــــت چنـــــین شـــــب کـــــه دوســـــتان بینـــــی  

 

ــد د  ــماه عهـــ ــا و شـــ ــان مـــ ــت میـــ  ر ازل رفتســـ

 

 هــــــزار ســــــال برآیــــــد همــــــان نخســــــتینی     

 

 (2و4، ب 623غ )  

ترکیب یافته و در پیوند با ساختار اسرارآمیز منظومـۀ   "شراب و شیرینی ، شمع، شاهد "تصویر شب با تصاویر مثبت و بدون اضطراب

دهد که اگر هزار سال بگـذرد   یا دراماتیك نشان میاز ساختار ترکیبی ( روایت عهد ازلی)در بیت دوم با اشاره به . گیرد شبانه قرار می

 . عهد و پیمان با دوست تازه و نو و جاودانه خواهد بود و گذر زمان قدرت نابود کردن پیوند را نخواهد داشت

 حــــــدیث عشــــــق اگــــــر گــــــویی گناهســــــت

 

ــوّا بـــــــــــــود و آدم  ــاه اول ز حـــــــــــ  گنـــــــــــ

 

ــب    ــام لبالـــــــ ــاقیا جـــــــ ــردان ســـــــ  بگـــــــ

 

ــادم   ــك دور دمـــــــــــ ــاموز از فلـــــــــــ  بیـــــــــــ

 

 (2و3، ب 939غ )  

  (422: 4931عباسی، )ای از تاریخ بشریت تکیه دارد  ای ساختار ترکیبی و یا دراماتیك بر درک چرخه مفهوم چرخه
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دهد، وجود روایـت آدم و   این تصویر را در زمرّه منظومۀ روزانه قرار می "گناه"اگر . بخشد عشق به روایت تاریخی آدم و حوّا اعتبار می

 . دهد یف کرده با منظومۀ شبانه پیوند میحوّا آن را تلط

 . اشاره به حرکت چرخه ای و طبیعی زمان دارد که نویدبخش نو شدن و آغازی دوباره  است، تاکید بر گردش جام و فلك

 نتیجه -1

اک بـا امیـال   های محیطی و عینی ادر های جغرافیایی، ساختارهای اجتماعی، تاریخی، آگاهی به روان زن و مرد به عنوان داده واقعیت

از تعامل بین دو واقعیت عینی و امیال درونی تصاویر نمادین تخیل به . ها از جهان را درست کنند شوند تا بازنمایی عمیق ما ادغام می

 . های سعدی نتایج زیر حاصل شد بندی تصاویر زمان در غزل با مطالعه و طبقه. آیند وجود می

 . نمادها با ارزش گذاری مثبت تصاویر بیشتری را به خود اختصاص دادند: هدر تحلیل تصاویر مربوط به منظومۀ روزان -4

 هرکه بـا دوسـت چـو سـعد نفـس خـوش دریافـت       

 

ــد     ــل نکنــ ــار تخیــ ــرش یــ ــز او در نظــ ــه جــ  بــ

 

 (6، ب 291غ )  

. انسـانی را دارد ها قهرمانی است که با نیروی عشق آرزوی غلبه بر اضطراب و چیره شدن بر زمان و گذر از شـرایط   راوی در این غزل

عشـق موجـب شـیرینی و دلپـذیری      (کنـد  عشق نیروی تعالی بخش همچون اکسیری است که ماهیت منفی نمادها را دگرگون می)

 . کند گذرد وترس از مرگ را با عشق معاوضه می به خاطر معشوق از جان خویش می. گردد مرگ می

راوی در ایـن منظومـه پـادزهر زمـان را در محـدودة انسـانی       . گیرند ی میبندی منظومۀ شبانه جا ها در طبقهاکثر تصاویر زمان غزل -2

اش سرشار شـور و   زندگی. رسد به مدد عشق به آرامش و تعادل می. شمرد هر لحظه بودن در کنار یار را غنیمت می. جستجو می کند

در ایـن شـرایط   . دانـد  ولد دوباره را محقق مـی امید است زیرا اسطورة عشق او را به آغاز جاودانه جهان پیوند داده و با معجزة عشق ت

توان ادعا کرد نظام تخیلی سعدی بر کنتـرل زمـان بنـا نهـاده     به طور کلی می. کند اش را رها می راوی ترس از مرگ و شرایط انسانی

 . استشده

 منابع

 . چاپ پنجم، قطره، ، تهرانچهارسخنگوی سیاه و جوان، (4922). اسالمی ندوشن، محمدعلی .4

 . ، تهران، چاپ دوم،قطرهجام جهان بین، (4923). ــــــــــــــــــــــــــ .2

های  ، ترجمه جالل ستاری،چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش(گردآورنده)، دومینك لولور معرفت شناسی، (4929). باشالر، گاستون .9

 . ها المللی گفتگوی تمدن فرهنگی با همکاری مرکز بین

 . ، ترجمه جالل ستاری، تهران، انتشارات توسروانکاوی آتش، (4961)ـــــــــــــــــــ  .1

 . تهران، انتشارات جاجرمی، کلیات سعدی، (4911). سعدی شیرازی، مشرف الدین مصلح .3

 . ، تهران، امیرکبیردر قلمرو سعدی، (4911). دشتی، علی .6

 . چاپ دوم، تهران، علمی و فرهنگی، تاریخ ادبیات ایران، (4924). رپیکا، یان .1

چاپ اول، تهران، شرکت ، (شناسی تخیل کارکرد و روش)ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران ، (4931). باسی، علیع .2

 . انتشارات علمی و فرهنگی

 :مقاله

 . 113_932، صص 39شماره ، ، مرداد و شهریورنشر دانش، ، سعدی در غزل(4962). سمیعی، احمد .4

پژوهشنامه ، (های نقد ادبی    جدید براساس روش)و تخیل شناسی آثار محمدرضا بایرانی بررسی ساختاری ، (4924). عباسی، علی .2

 . 411_421، صص 23ادبیات کودک و نوجوان، شماره 

پژوهشنامۀ علوم انسانی دانشگاه شهید ، (روش ژیلبر دوران)بندی تخیالت ادبی براساس نقد ادبی جدید  ، طبقه(4921). ــــــــــــ .9
 . 21_4، صص23، شماره بهشتی

 . 446_419آذرودی، صص  6، شماره پژوهشنامه فرهنگستان هنر، ، پدیدارشناسی تخیل نزد باشالر(4926). نامورمطلق، بهمن .1
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 بررسی داستان سیاوش بر پایه نظریه ساختاری کلود برمون  
 

 هما رضوی جو 

 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 فرشته دهقانی

 موخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیدانش آ

 :چکیده

های مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار توان آن را از جنبهبا و شورانگیز شاهنامه است که میهای زیداستان سیاوش یکی از داستان

. گرای فرانسوی تحلیل شودداستان سیاوش از منظر روایت شناسی کلود برمون روایت شناس ساخت ، در این مقاله کوشیده شده. داد

از تولد سیاوش ، پیرفت اول. شود که هر پیرفت سه کارکرد را در بر داردداستان سیاوش شامل سه پیرفت می، براساس الگوی برمون

از و رفتن او به سیستان تا بزرگ شدن و برگشتن او به دربار و پیرفت دوم از عاشق شدن سودابه بر او تا گذر از آتش و پیرفت سوم 

و زمینه پیرفت  به طوری که هر پیرفت مقدمه، تصمیم وی برای جنگ با افراسیاب تا کشته شدنش در توران را شامل می شود

 . در پایان معلوم می شود که داستان سیاوش بر الگوی برمون انطباق دارد. نمایدبعدی را فراهم می

 داستان سیاوش، ساختار، روایت، کلود برمون : هاکلیدواژه

 :مقدمه. 4

مکتب ساختگرایی یکی از مکاتب مهم در نقد ادبی اروپا به شمار می رود که تحت تأثیر زبان شناسی فردینان دوسوسور زبان شناس 

این مکتب یکی از مکاتب متن محور است که به دنبال پیدا کردن الگویی به عنوان مرجع بیرونی متون . مشهور سوئدی به وجود آمد

مطالعه ساختاری باعث » (4929:43، اسکولز) .«.ی پاسخی است به نظامی منسجم تا علوم مدرن را وحدت بخشدساختارگرای». است

می شود که در میان کثرت های به ظاهر متفاوت و مختلف متوجه نوعی وحدت شویم که حامل پیامی است و در نتیجه درک ما 

 را شناسی روایت اصطالح. روایت شناسی نام دارد، اختگرایییکی از رویکرد های مکتب س(4926:431شمیسا،) .«.دقیقتر شود

 (4914:1اخوت، ). برد کار به قصه مطالعه دانش معنی به دکامرون زبان دستور کتاب در 4331 سال در تودورف تزوتان بار نخستین

 بر که قواعدی و ها قانونمندی یعنی». است زبان داستان دستور یافتن ساختارگرا، شناسی روایت محققان توجه مورد مباحث از یکی

. ژ. آ روسی، پراپ والدیمیر ساختارگرا شناسی روایت پردازان نظریه (96_99: 4914، اخوت) .«است حاکم ها داستان و ها قصه

اما ( 4921:434، مکاریك).«هستند فرانسوی بارت روالن و ژرارژنت برمون، کلود بلغاری، تودوروف تزوتان»لیتوانیایی، گریماس

او با بررسی ریخت شناسانه ی یکصد قصه از قصه های . والدیمیر پراپ مردم شناس فرمالیست روسی بود، یانگذار روایت شناسیبن

دارای   آنها عملکرد و قهرمانان انواع نظر از ظاهری، تنوع و تکثر رغم به، نشان داد که این قصه ها4322در سال ، پریان روسیه

تقد بود که ساختار همه این قصه ها یکسان است و تعداد عملکرد قهرمانان از عدد سی و یك نیز مع. همانندی و وحدت هستند

 حاکم قصه نوع این تکامل و بر زایش قوانینی روایات، آشفته ظاهر زیر در که پنداشت می او». تجاوز نمی کند

 (4929:13، خراسانی) .«آید یم شمار به شناسی روایت علم آغازگاه دستاورد واین شود بندی فرمول باید که است

 :و نظریه او کلود برمون

و نیز  «های داستانی منطق ممکن»و  «پیام داستانی»شناس ساختارگرای فرانسوی، صاحب دو مقالۀ شناس و روایت کلود برمون، زبان

گوهای فراگیر و ثابتی قصه از دیگر پژوهشگران ساختارگرایی است که در پی یافتن منطقی جهانی برای داستان، به ال کتاب منطق

کارکرد نیست ، واحد پایه در روایت»: می گوید، او با تکمیل و تصحیح دیدگاه پراپ (61: 4914اخوت، ). در این زمینه دست یافت

، اسکولز).«یك داستان کامل را هرچند هم بلند و پیچیده باشدمی توان همچون تلفیق پیرفت ها معرفی کرد. بلکه پیرفت است

4929:411 ) 

 برای بیشتر  پراپ مورد نظر توالی برمون نظر به»: کند می مرکب تقسیم توالی ساده و توالی دسته دو  به یا پیرفت را توالی برمون

 مرکبی توالی به نیاز برد،بل کار به داستان برای توان نمی را توالی  این و است دارند،صادق ای ساده نسبتا ساختار که عامیانه های قصه
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 وضعیتی_4 :او معتقد است که هر روایت شامل سه پایه است( 4914:21، اخوت).«شود می تشکیل ساده توالی چند از که است

 پدید، است آن تحقق عدم یا  تحقق محصول که وضعیتی_9دهد  می رخ دگرگونی یا حادثه _2دارد  خود در را دگرگونی امکان

 (466 :4912احمدی،بابك،) .«آید می

یك توالی حاصل می آید، که آن سه کارکرد ، از ترکیب هر سه کارکرد»: است استوار پایه سه بر نیز خود  رفتی پی هر برمون نظر به

رفت را ناشی از  برمون هر پی (4921:26کنان،، ریمون) .«،فرایندو پیامد(استعداد)امکان  :سه مرحله منطقی آن محسوب می شوند

 (414_492: 4929، اسکولز). داند زگشت مجدد به سوی تعادل میحرکت از موقعیت تعادل به سمت عدم تعادل و با

 که می شود آغاز پایداری موقعیت با آرمانی روایت یك». نهایی وضعیت به آغازین وضعیت از گذر جز نیست چیزی بنابر این داستان

 تعادل نیروی پیش گفته، تجه درخالف نیرویی با سپس. است تعادل عدم حالت یك آن پیامد. کرده است آشفته را آن نیرویی

 (34: 4922، تودورف) .«نیست نخست تعادل شبیه دوم تعادل این. می گردد برقرار

بنابراین هر  (66: 4914اخوت، ) .«.رفت کلی یا اصلی است داستان کوچکی است و هر داستان پی( sequence)رفت،  هر پی»

 . پدید می آید( پیرفت)داستان از یك یا چند توالی

 شمرد، نمی مهم چندان را شخصیتها برخالف پراپ که  عملکرد گر از تفاوت های روش برمون و پراپ این است که اویکی دی

تقسیم می کند که در طول روایت، موقعیتش دگرگون می ( کنش پذیر)و مفعولی ( کنش گر)شخصیت ها را به دو دسته ی فاعلی

  (4922:411، احمدی).«ه حالت مفعولی استهر روایت تبدیل مفعول به فاعل و بازگشت او ب». شود

 :تحقیق پیشینه

روایت شناسی ساختگرا هر چند در کشور ما موضوع جدیدی به حساب می آید و سابقه ی چندانی ندارد، اما تحقیقات زیادی در  

تزوتان ، لوی استروس، کلود برمون، آن صورت گرفته است که الگوی های روایت شناسی نظریه پردازان غربی مانند والدیمیر پراپ

در اینجا  مهمترین  آنها را به عنوان پیشینه ی تحقیق ذکر . را در مورد آثار شاعران و نویسندگان ایرانی به کار برده اند. . . تودورف و

 :می کنیم

 2_41ص 13ادبیات داستانی ش ، پیش درآمدی بر بوطیقای روایت شناسی ساختگرا، ، کلود برمون(4929)محبوبه ، خراسانی .4

 469_421ص، 43نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان، ش، ساختار داستان رستم و اسفندیار، (4923)تیمور، مالمیر .2

 33_444ص، 13ش، بررسی ساختار رمان کلیدر بر اساس نظریه برمون، جستار های ادبی(4922)مجرد ساناز و کاوس حسن لی  .9

، دانشگاه اصفهان، ستم و اسفندیار بر مبنای دیدگاه کلود برمون،متن شناسی ادبیات فارسیبررسی داستان ر( 4934)علیرضا ، نبی لو .1

 99_32،ص46ش

در باره ی داستان سیاوش مقاالت زیادی نوشته شده است که هر کدام از زاویه خاصی به این داستان نگاه کرده اند و جنبه ای      

 . ظر روایت شناسی  و دیدگاه کلود برمون تاکنون بررسی نشده استاما این داستان از من. از آن را بررسی کرده اند

 :خالصه داستان. 1

و بر سـر تصـاحب ایـن    . روزی طوس و گودرز در شکارگاهی نزدیك توران دختری یافتند که خود را از خویشان گرسیوز معرفی کرد

بردند و کـاوس او را درخـور شبسـتان خـود یافـت و بـا او       دختر زیبا نزاعی بین دو پهلوان در گرفت و سرانجام او را به دربار کاوس  

پس از چندی رستم به دربار کاووس آمد و او را با خود به زابلستان برد و انـواع  . ازدواج کرد و از او صاحب فرزندی به نام سیاوش شد

 . هنرها را به او آموخت سپس نزد پدر برگشت

عمین عامل باعث شـد  . بود شیفته وی گشت اما سیاوش به خواسته او تن در نداد که نا مادری سیاوش، دختر شاه هاماوران، سودابه

که این زن سیاوش را نزد کاووس متهم به خیانت کرده و به دروغ عامل کشته شدن جنین هایی معرفـی کنـد کـه در شـکم داشـته      

 . است

بـا سـپاهی بـزرگ بـه نبـرد افراسـیاب رفـت و         سیاوش مجبور می شود برای اثبات بی گناهی خود از میان آتش بگذرد و پس از آن

سیاوش به شرط فرستادن صد تن از نزدیکـان او بـه   . به رستم و سیاوش پیشنهاد صلح داد، افراسیاب که خوابی وحشتناک دیده بود

و رستم را  کاوس برآشفت و سیاوش. عنوان گروگان،صلح را پذیرفت و نامه ای به کاووس نوشت و به دست رستم سپرد تا نزد او ببرد

شاهزاده ی جوان آزرده خاطر گشت و سپاه را به زنگه شاوران و بهرام گودرز سپرد و قصد کرد از سرزمین توران بگذرد . سرزنش کرد
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را به زنی (جریره)او ابتدا دختر خودش . افراسیاب را برآن داشت تا مقدم سیاوش را گرامی بدارد، اما پیران. و در گوشه ای مأوا گزیند

پـس از آن سـیاوش بـا اجـازه افراسـیاب،به      . یاوش داد سپس با پا در میانی او دختر افراسیاب به نام فرنگیس را هم به او دادنـد به س

بر او رشك بـرد و  ، برادر مکار افراسیاب، و مدتی با خوشی تمام زیست تا اینکه گرسیوز. سرزمین ختن رفت و شهر گنگ دژ را برآورد

. بـه دسـت افراسـیاب کشـته شـد     ، سرانجام این شـاهزاده بـی گنـاه   . افراسیاب را بر علیه او تحریك کرد با گفتن سلسله دروغ هایی،

  (1_439،ص9،ج4916:شاهنامه)

 :بررسی داستان. 9

در شعر حماسی دسته ». هر چند شاهنامه فردوسی اثری حماسی به حساب می آید اما شیوه بیان فردوسی به صورت داستانی است

وانی خواه از یك ملت باشند خواه از یك فرد به صورت داستان و داستان هایی در می آید که ترتیب و نظم از همه ای از اعمال پهل

ناقص و ابتر نیست و خواننده می تواند با . از نقطه یا نقاطی آغاز می شود  و به نقطه یا نقاطی پایان می پذیرد. جای آن آشکار است

 (4912:23صفا، ) .«ز کند و به نتایجی برسداز مقدماتی آغا، خواندن آن داستان

را به خود اختصاص داده است و یك ( 9ج)یکی از داستان هایی است که یك جلد کامل از شاهنامه، داستان سیاوش در شاهنامه

 . داستان طوالنی به حساب می آید از این رو این قابلیت را دارد که بر اساس الگوی برمون مورد بررسی قرار گیرد

 :داستان شامل سه پیرفت کلی است این

 ( 9:41،ج4916فردوسی، ). سیاوش متولد می شود و رستم او را به سیستان می برد _4

 ( 41:همان). سیاوش به دربار برمی گردد و سودابه او را می بیند و به او دل می بندد_2

 (به بعد11:همان). شود ه توران پناهنده  شده و کشته میبرای مقابله با افراسیاب به سوی توران زمین می رود و بنا به دالیلی ب _9

 :پیرفت اول. 9_4

خواهد که سیاوش را به  رستم از کاوس می. سیاوش در دربار متولد می شود و تعادل برقرار است( مرحله ی بالقوه ی روایت) :4پایه 

 :او بدهد تا به سیستان ببرد و آداب پهلوانی و جوانمردی را به او بیاموزد

 چنـــین  گفـــت  کـــاین  کـــودک شـــیرفش    

 

ــش    ــه   کـــ ـــد   بـــ ــد   بایــــ ـــرا  پرورانیـــ  مـــــ

 

 (41:همان)

 :اما کاوس می پذیرد، این امکان وجود دارد که کاوس پیشنهاد رستم را بپذیرد یا رد کند

ــدران             ــرد انـــ ــه کـــ ــر اندیشـــ  بســـــی مهتـــ

 

 نیامـــــد همـــــی بـــــر دلـــــش بـــــر گـــــران           

 

 ده  رابــــه رســــتم  ســــپردش  دل  و  دیــــ   

 

ــندیده   را   ـــرد   پســــ ــوی  گـــــ ــان  جــــ  جهــــ

 

 (همان)

او را بزرگ می کند و آداب پهلوانی را هم به او می ، رستم سیاوش را به سیستان می برد. دهد می رخ دگرگونی یا حادثه :1پایه 

 :آموزد

 

 

ــتان                  » ــه زابلســــ ــردش بــــ ــتن ببــــ  تهمــــ

 

 نشســــــتن گهــــــش ســــــاخت در گلســــــتان    

 

 کمــــــان و کمنــــــد             ســــــواری و تیــــــر 

 

ــد     ــون و چنـــ ــه و چـــ ــب و چـــ ــان و رکیـــ  عنـــ

 

ــار               ــس و میگســــ ــه مجلــــ ــتن گــــ  همـــــان بـــــاز و شـــــاهین و کـــــار و شـــــکار      نشســــ
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ــاله                      ــت و کــــــ ــداد و تخــــــ  زداد و زیبــــــ

 

ــپاه       ــدن ســـــ ــتن رزم و رانـــــ ــخن گفـــــ  ســـــ

 

 هنرهـــا  بیـــــاموختش  ســـر بـــــــه  ســـر    

 

ــج  بردا   ــی  رنــ ــر  بســ ــه بــ ــد  بــ ــت  و  آمــ  .«شــ

 

 (41_44:همان) 

این مرحله در الگوی برمون فرایند نامیده می شود که مدت زمان بردن سیاوش تا آماده شدن او برای بازگشت به دربار را شامل می 

 . شود

برای بازگشت به  این مرحله از درخواست سیاوش. یا به هدف می رسد یا نمی رسد، که در آن قهرمان برای تغیر موقعیت: 9پایه 

 :دربار و دیدار شاه آغاز می شود

ــدبلند     ــت واو شـــ ــد بگذشـــ ــك چنـــ  چویـــ

 

ــد                   ــا کمنـــ ــد بـــ ــیر شـــ ــردن شـــ ــوی گـــ  ســـ

 

 چنــــین   گفــــت   بــــــا  رســــتم   ســــرفراز

 

ــاز       ــاهم  نیــ ـــدار  شــ ـــه دیــ ــد  بـــ ـــه  آمــ  کـــ

 

 (همان)

مرحله )، سیاوش در سیستان(مرحله امکان)از رفتن به سیستان سیاوش در دربار قبل: بنابراین پیرفت اول شامل سه پایه می شود 

پیرفت اول پایان می یابد و همین پیرفت  زمینه ساز ، با رفتن سیاوش به نزد پدر( پیامد)و آموختن رزم و برگشتن به دربار ( فرایند

 . بوجود آمدن پیرفت بعدی می شود

   :پیرفت دوم. 9_1

همراه رستم به دربار کاوس می رود و مورد استقبال قرار می گیرد و شاه سرزمینی را به او می  سیاوش، تعادل برقرار است :4پایه 

 :بخشد

ــی         » ــاه آگهـــ ــاوس شـــ ــد بکـــ ــو آمـــ  چـــ

 

ــی    ــا فرهـــــ ــیاوش بـــــ ــد ســـــ ــه آمـــــ  کـــــ

 

ــوس                           ــو و طــ ــپه گیــ ــا ســ ــا بــ ــود تــ  بفرمــ

 

ــوس     ــین و کــــ ــای رویــــ ــا نــــ ــد بــــ  برفتنــــ

 

ــاه     ــور شــ ــو پــ ــردان گــ ــد گــ ــو دیدنــ  چــ

 

 روش آمـــــــــــد و برگشـــــــــــادند راه            خــــــــــ  

 

ــا  مجمــــر  و  بــــوی    خــــوش  ــتار  بــ  پرســ

 

ــش         ــه  کــ ــرده   بــ ــت   کــ ــرو  دســ ــاره  بــ  نظــ

 

 (42:همان)

 زمیـــــــــن  کهســــــتان   ورا   داد   شــــــاه 

 

ــاه     ــی  و  گـــ ــزای  بزرگـــ ــود  او  ســـ ــه  بـــ  کـــ

 

 (49:همان)  

و موقعیت پایدار اولیه به مرحله عدم تعادل تغییر می . ت شروع می شودحادثه یا دگرگونی رخ می دهد و فرایند تغییر موقعی:1پایه 

 :سودابه سیاوش را می بیند و به او دل می بندد. کند

ــد                      ــیاوش بدیـــــــ ــاه روی ســـــــ  زناگـــــــ

 

ــد           ــش بردمیـــــ ــت و دلـــــ ــه گشـــــ  پراندیشـــــ
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 چنـــان  شـــد  کـــه  گفتـــی طـــراز نـــخ اســـت

 

ــت      ــخ اســ ــاده  یــ ــش  نهــ ــیش  آتــ ــر  پــ  و  گــ

 

 (41:همان)

سیاوش . سودابه از شاه می خواهد که سیاوش را به شبستان بفرستد. قسمت  عمده روایت این پیرفت، در همین پایه رخ می دهد

 :خواسته شاه را می پذیرد، علی رغم میل باطنی

 ســــیاوش   چنــــین   گفــــت   کــــز  بامــــداد

 

ــاد     ــرد  یــ ــه   او   کــ ــر  چــ ــنم   هــ ــایم   کــ  بیــ

 

 (46همان)

بوسد ولی سیاوش می داند که این  سودابه زمانی دراز او را در بر می گیرد و سرو رویش را می، وش وارد شبستان می شودوقتی سیا

 :مهر از نوع ایزدی نیست

ــت     ــر چیســ ــان مهــ ــت کــ ــیاوش بدانســ  ســ

 

 چنـــــــان دوســـــــتی نـــــــز ره ایزدیســـــــت                    

 

ــد  زود  ــواهر  خرامیـــ ــك  خـــ ـــه نزدیـــ  بــــ

 

ــه     ـــه    آن  جایگـــ ــود کــــ ــاز  بـــ ــار  ناســـ  کـــ

 

 (42:همان)

 :سودابه به کاوس پیشنهاد می دهد که اگر سیاوش بپذیرد یکی از دخترانم را به او به زنی بدهم

ــن              ــت مــ ــر گفــ ــودابه گــ ــت ســ ــدو گفــ  بــ

 

 پــــــــذیرد شــــــــود رای را جفــــــــت مــــــــن                 

 

ــم  ــی زن دهــ ــم خویشــــش یکــ ــم از تخــ  هــ

 

           نـــــــــه از نامـــــــــداران بـــــــــرزن دهـــــــــم           

 

 مـــــرا   دختراننــــــــد   ماننــــــــد  تــــــــو

 

ـــو     ــد  تــــ ــاک  پیونـــ ـــو  و  پـــ ــم  تـــــ  ز تخـــ

 

 (43:همان)

 

اما او به بند و فریب سودابه و گرفتاری . سیاوش برای بار دوم به دستور شاه به شبستان می رود تا جفت مناسب خود را برگزیند

 :بود می اندیشد و هیچ کدام را انتخاب نمی کندهایی که شاه هاماوران برای پدرش ایجاد کرده 

ــداد                  ــخ نــــ ــد و پاســــ ــیاوش فرومانــــ  ســــ

 

ــاد                   ــاک یــــ ــر دل پــــ ــدش بــــ ــین آمــــ  چنــــ

 

ــنم                    ــیون کــ ــاک شــ ــر دل پــ ــن بــ ــه مــ  کــ

 

ــنم                  ــمنان زن کــــ ــه از دشــــ ــد کــــ ــه آیــــ  بــــ

 

ــرد                    ــه کـ ــران چـ ــاه ایـ ــا شـ ــیش بـ ــه از پـ          کـ

 

 زگـــــــــردان ایـــــــــران بـــــــــرآورد گـــــــــرد                 

 

ــت     ــت اوسـ ــو دخـ ــودابه  کـ ــد  سـ ــر از بنـ  پـ

 

ــت    ــز و پوســــ ــی دوده را مغــــ ــد همــــ  نخواهــــ

 

 (22:همان)

 : او کاری می کند که بعد از کاوس او به تخت شاهی بنشیند، سودابه از سیاوش می خواهد که خواسته ی او را بپذیرد و اطاعت کند

          مــــان کــــن اکنــــون یکــــیبــــه ســــوگند پی

 

ــدکی      ــیچ انــــ ــر مپــــ ــن ســــ ــار مــــ                      ز گفتــــ
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ــن جهـــان شـــهریار      ــو بیـــرون شـــود زیـ  چـ

 

ــار     ــرا یادگــــ ــدن زو مــــ ــواهی بــــ ــو خــــ       تــــ

 

ــد  ــه مــــن بــــر گزنــ ــانی کــــه آیــــد بــ  نمــ

 

ــد   ــو او ارجمنــــــ ــرا همچــــــ ــداری مــــــ                    بــــــ

 

ــتاده    ــو اســ ــیش تــ ــه پــ ــك بــ ــن اینــ                       ام مــ

 

ــرا داده   ــیرین تــــــ ــان شــــــ                   ام تــــــــن و جــــــ

 

ــن ه ـــز مـ ــام ت  ــ ــه کـ ــواهی همـ ـــرچ خـ  وــ

 

ـــب  ــیچم  رآرمــــــ ــر  نپــــ ـــت  دام  از  ســــ  وــــــ

 

 (همان)

 :به نرمی با او سخن می گوید، سیاوش پیشنهاد سودابه را نمی پذیرد و برای در امان ماندن از جادوی سودابه

             دیــــوچنــــین گفــــت بــــا دل کــــه از کــــار  

 

ــدیو  ــان خـــــــــ ــرا دور داراد گیهـــــــــ                       مـــــــــ

 

ــا پـــــدر بیوفـــــایی کـــــنم                        نـــــه مـــــن بـــ

 

ــنم    ــنایی کـــــ ــرمن آشـــــ ــا اهـــــ ــه بـــــ                  نـــــ

 

       وگــــر ســــرد گــــویم بــــدین شــــوخ چشــــم

 

           بجوشــــــد دلــــــش گــــــرم گــــــردد ز خشــــــم 

 

ــان    ــدر نهـــ ــازد انـــ ــادوی ســـ ــی جـــ                  یکـــ

 

                         بـــــــــدو بگـــــــــرود شـــــــــهریار جهـــــــــان 

 

ــان ــه  همـ ــا   بـ ــه بـ ـــب او   کـ ــرم  آواز ه ــ  نـ

 

ــرم    ــرب و گـــ ــش چـــ ــویم و دارمـــ ــخن گـــ  ســـ

 

 (29: همان) 

خروش از شبستان برمی خیزد و به گوش شاه . اما سودابه دست بردار نیست و با سیاوش در می آویزد و پیراهن او را پاره می کند

 :نیرنگی دیگری در پیش می گیرد و سیاوش را به خیانت متهم می سازد، سودابه با دیدن شاه. می رسد

ــت     ــه تخـ ــیاوش بـ ــد سـ ــت کامـ ــین گفـ  چنـ

 

 برآراســــــت چنــــــگ و برآویخــــــت ســــــخت    

 

ــن  ــز تــــو نخــــواهم کســــی را ز بــ               کــــه جــ

 

             جـــــز اینـــــت همـــــی رانـــــد بایـــــد ســـــخن    

 

   مهــــر کــــه از تســــت جــــان و دلــــم پــــر ز

 

ــر      ــوب چهــ ــوای خــ ــن تــ ــزی ازمــ ــه پرهیــ  چــ

 

ــان    ــدر نهـــ ــازد انـــ ــادوی ســـ ــی جـــ                  یکـــ

 

                         بـــــــــدو بگـــــــــرود شـــــــــهریار جهـــــــــان 

 

 ســــرم  مشــــکین  ز  افســــر نداخت ــــــبی

 

ــین  ــاک  چنــ ــد  چــ ــه  شــ ــدر  جامــ ــ  انــ  رمـبــ

 

 (26:همان)

 . بات بی گناهی خود از آتش هم عبور می کنداما همه شواهد دال بر بیگناهی سیاوش است او برای اث

با اثبات بی گناهی سیاوش این پیرفت به پایان می رسد و خود (93_96: همان). اثبات بی گناهی او، عبور سیاوش از آتش :9پایه 

عاشق شدن ( مرحله ی امکان و تعادل)حضور سیاوش در دربار : پیرفت دوم شامل سه مرحله می شود. مقدمه پیرفت سوم می شود

 (پیامد). بد گمان شدن کاوس نسبت به سیاوش و عبور او از آتش و اثبات بی گناهی او( فرایند)سودابه بر او 
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 :پیرفت سوم. 9_9

در حالی که همه او را به پاکی می شناسند افراسیاب به سوی ایران ، تعادل برقرار است و سیاوش در دربار پدر حضور دارد :4پایه 

  :لشکر می کشد

ــ ــان   بــ ــاه جهــ ــود شــ ــدرون بــ ــر انــ                   ه مهــ

 

ــان     ــار کارآگهــــــ ــنید گفتــــــ ــه بشــــــ           کــــــ

 

ـــک ــیاب  هــــ ــد  افراســ ــد  و  آمــ ــزار صــ  هــ

 

 ســـــــوار  ن شــــــمرده  رکاــــــــ ت  ز گزیــــــده   

 

 (93:همان)

 

ن وجود دارد که کاوس در در این پایه امکان ای. سیاوش برای دوری از سودابه و حذر از فتنه ی او داوطلب جنگ با تورانیان می شود

 :ولی می پذیرد، خواست او را بپذیرد یا رد کند

ــرد   ــه کـــــ ــیاوش ازان دل پراندیشـــــ               ســـــ

 

ــرد      ــه کــــ ــون بیشــــ ــه چــــ  روان را از اندیشــــ

 

           بـــه دل گفـــت مـــن ســـازم ایـــن رزمگــــاه     

 

ــاه    ــواهم ز شــــ ــویم بخــــ ــوبی بگــــ ــه خــــ           بــــ

 

                      مگـــــر کـــــم رهـــــایی دهـــــد دادگـــــر    

 

   ز ســــــــودابه و گفــــــــت و گــــــــوی پــــــــدر 

 

ــر  ــر دگــ ـــازی  گــ ــار   نـــ ـــن کــ  آورم ام ــــ

 

ــین  ــکری  چنــــــ ــ را   لشــــــ  آورم  دام ه ـبــــــ

 

 (11:همان) 

ــدر   ــد پـــ ــتان شـــ ــار همداســـ ــدین کـــ                بـــ

 

 کـــــه بنـــــدد بـــــرین کـــــین ســـــیاوش کمـــــر  

 

ـــشادم  ازو ــت   انـــــ ــواختش  و گشــــ  بنــــ

 

ــه   ـــن بـــ ــی  ویـــــ ــه  یکـــ ــاختش  پایگـــ  ســـ

 

 (14:همان) 

سیاوش با سپاهی گران راهی جنگ با افراسیاب می . اتفاق می افتد( فرایند)ترین حوادث این پیرفت در همین پایه مهم :1پایه 

کاووس از سیاوش می خواهد که ، از دیگر سو. افراسیاب گروگان هایی را به نزد او می فرستد و سیاوش صلح را می پذیرد. شود

و ( وزیر خردمند افراسیاب)دختر پیران ویسه ، در آن جا با حریره. د اما سیاوش نمی پذیرد و به توران پناه می بردگروگان ها را بکش

 . نهد  سیاوش دو شهر گنگ دژ و سیاوش گرد را در توران بنا می. دختر افراسیاب ازدواج می کند، فرنگیس

به وجود آوردن صلحی پایدار ، هدف قهرمان. ط قهرمان پدید می آیددر این مرحله فرصت تغییر یا عدم تغییر موقعیت توس: 9پایه 

میانه ی سیاوش و افراسیاب به تیرگی می گراید و به ، زیرا به تحریك گرسیوز. بین ایران و توران است اما او به این هدف نمی رسد

، شته شدن افراسیاب به وسیله ی کیخسروبا ک، در پایان این مرحله(13_439: همان). فرمان افراسیاب سر از تن او جدا می شود

 . شکل می گیرد، دوباره تعادل اولیه مرحله بعد

مرحله تعادل )حضور سیاوش در دربار لشکر کشی افراسیاب و تصمیم سیاوش برای مقابله با او: پیرفت سوم شامل سه پایه می شود

 (پیامد)شته شدن سیاوش ک( فرایند)، رفتن سیاوش به جنگ و پناهنده شدن به تورانیان(و امکان

 پایه های سه گانه ی پیرفت ها در داستان سیاوش _4جدول شماره 
 پیامد فرایند (استعداد)امکان  
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پیرفت 

 اول

و آموختن رزم و برگشتن  سیاوش در سیستان سیاوش در دربار قبل از رفتن به سیستان 

 به دربار

پیرفت 

 دوم 

 

 حضور سیاوش در دربار  

بر او بد گمان  عاشق شدن سودابه

 شدن کاوس نسبت به سیاوش 

عبور او از آتش و اثبات بی 

 گناهی او

پیرفت 

 سوم

حضور سیاوش در دربار و تصمیم او برای 

 مقابله با افراسیاب

رفتن سیاوش به جنگ و پناهنده شدن 

 به تورانیان

 کشته شدن سیاوش

 :کنشگران و کنش پذیران روایت. 1

( فاعل)کنشگر، بردرستم که او را می، شودن به دست رستم به سیستان برده میچو، است (مفعول)یرپذدر پیرفت اول سیاوش کنش

 . پذیر می شودسیاوش کنشگر و رستم کنش، در بازگشت به دربار. است

ادامه جای  اما در. کنش پذیر است، گر و سودابه که عاشق او می شوددن به دربار پدر سیاوش ابتدا کنشبا وارد ش، در پیرفت دوم

نقش کنش گر به ، و سرانجام با عبور سیاوش از آتش، گیردپذیر میگر و سیاوش نقش کنششود و سودابه نقش کنشنها عوض میآ

 . زیرا به علت خطایش مورد سرزنش قرار می گیرد، او باز می گرددو سودابه کنش پذیر می شود

اما بعد از ، گر است و افراسیاب کنش پذیرشده او به عنوان شخصیت کنشهنده ندر پیرفت سوم تا زمانی که سیاوش به توران پنا

همان ، بنابراین در داستان سیاوش. شودپذیر میگر وسیاوش کنششود  افراسیاب کنشها برعکس میو به توران زمین نقشرفتن ا

شود و همین عوض شدن نقش دل میها رد و بپذیر بین شخصیتگر و کنشنقش کنش، طور که در الگوی برمون هم وجود دارد

 . شوندهاست که سبب بوجود آمدن روایت می

 :ها در داستانتوالی. 0

 . توالی پیوندی. 9توالی انضمامی؛ . 2ای؛  توالی زنجیره. 4:برمون معتقد است توالی قصه سه نوع است

توالی میثاق یا آزمون است که قهرمان . آید اینید میار گرفتن چند توالی ساده پداین نوع توالی از پشت سر هم قر: ای توالی زنجیره .4

ها  ها و واکنش روست و این کنشهایی روبه ها با واکنش ز این کنشزند که هر یك ا هایی می برای انجام میثاق خود دست به کنش

 (11 _66: 4914اخوت، ) (یا شکست بخورد) برساندانجام به سریابند تا قهرمان میثاقش را  وار ادامه می زنجیره

این توالی ( 63: همان) .«گویند های دیگر باشد به آن انضمام می اگر تبلور یك توالی نیاز به کمك و حضور توالی» :توالی انضمامی  .2

یك توالی به منزله »:برخالف توالی زنجیره ای به شکل سلسله وار نیست بلکه یك یا چند توالی در دل توالی دیگر جای می گیرند

قهرمان برای  (4921:91ریمون،کنان،) .«.در داخل توالی های دیگر جای می گیرد، جزئیات یکی از کارکرد های خود نوعی خاص یا

 . داردگر  به انجام رساندن هدف خود نیاز به کمك نیروهای یاری

والی کنش قهرمان را در پیوند با قهرمان این ت. آید اگر به توالی انضمامی دیدگاه رقیب را اضافه کنیم، توالی پیوندی به دست می: توالی پیوندی .9

 (63: همان). شود و از نظر نیروی خبیث، بدتر شدن وضعیت یا انحطاط است از دید قهرمان بهبود وضعیت تلقی می. کند دیگر ارزیابی می

 :در داستان سیاوش هر سه نوع توالی وجود دارد

زمینه ساز بازگشت او به ستم آموخته که کارکرد سوم پیرفت اول است و سیاوش فنون پهلوانی و جوانمردی را از ر :ایرهتوالی زنجی

جود آمدن باعث بو، پیرفت دوم است( پیامد)عبور سیاوش از آتش که کارکرد آخر . شود که کارکرد اول در پیرفت دوم استدربار می

، تولد کیخسرو در مرحله آخر پیرفت سوم ،کارکرد اول پیرفت سوم است و در نهایت سازینهشود که زمتعادل و اعتماد کاوس می

 . شوده شدن افراسیاب و تعادل نهایی میمنجر به کشت

گیرند شامل رفتن سیاوش به های که در این پیرفت جای میتوالی. شودوالی در پیرفت سوم بیشتر دیده میاین ت: توالی انضمامی

، در این توالی. شودمی. . . . گرسیوز علیه سیاوش و وش گرد توطئهاکردن گنگ دژ و سیابن، توران،ازدواج او با جریره و فرنگیس

 :شودابزار رسیدن او به هدف محسوب می ازدواج سیاوش. جریره و فرنگیس نقش یاریگر قهرمان را دارند، پیران

 خــــون شــــوی چــــو  بــــا  او تــــو پیوســــته 

 

ــوی     ــزون  شــ ــو افــ ــر  دم  تــ ــه  هــ ــن  پایــ  ازیــ

 

 (31: 4916فردوسی،)
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. از نظر آدم خبیث انحطاط و نقصان تلقی می شود، آیدی قهرمان بهبود وضعیت به حساب میدر این توالی آنچه برا :ندیتوالی پیو

 :بهبود وضعیت سیاوش و نقصان گرسیوز را در پی دارد، ازدواج سیاوش با جریره و فرنگیس

ــوی            ــه جــ ــیوز کینــ ــت گرســ ــین گفــ  چنــ

 

ــد بـــــروی               ــران بـــــد آمـــ ــه مـــــا را زایـــ           کـــ

 

ــد  ــران  بخوانــ ــه  ز ایــ ــرد  را  شــ ــی  مــ  یکــ

 

ــاند     ــوی در نشــ ــه خــ ــا را بــ ــگ مــ ــه  از  ننــ  کــ

 

 (421:همان)

 :گیرینتیجه. 6

های بلند کارایی بیشتری دارد وایت شناسی برمون در مورد داستاندیدگاه ر. های بلند شاهنامه استداستان سیاوش یکی از داستان

دهد که طرح کلی داستان را در ذهن مجسم کند و برداشت به خواننده امکان می، در ساختار آنزیرا با مشخص کردن اجزای اصلی 

در این داستان با مشخص شدن سه پیرفت . تر اجزای آن را تحلیل کندث موجود در آن داشته باشد و آسانبهتری نسبت به حواد

در بین حوادث و پیرفت های . ی در پردازش روایت پی می بریماصلی در داستان و توالی آنها قبل از هرچیز به هنر بی نظیر فردوس

علت ، به عنوان نمونه. روابط علی و معلولی برقرار است و هیچ اتفاقی خودبه خود و بدون  علت رخ نمی دهد، موجود در داستان

ز سیاوش مبنی بر پیمان درخواست کاوس ا. دوری از سودابه و نشان دادن دالوری سیاوش است، رفتن سیاوش به جنگ افراسیاب

علت حسادت و بدگویی گرسیوز شکست خوردن او در مبارزه با . شکنی و کشتن گروگان ها دلیل پناهندگی او به افراسیاب است

سیاوش است و علت دیگری که فردوسی به صورت ضمنی بیان کرده است، این است که سیاوش دختر افراسیاب و پیران را به زنی 

 :ختران گرسیوز کسی را برنمی گزیند در حالی که پیران هر سه مورد را به او پیشنهاد می دهدمی گیرد اما از د

ــرده   ــس پـــــ ــان            پـــــ ــهریار جهـــــ  شـــــ

 

 ســــه مــــاه اســــت بــــا زیــــور انــــدر نهــــان          

 

ــد                    ــیوز انـــ ــتان گرســـ ــدر شبســـ ــه انـــ  ســـ

 

 کــــــه از مــــــام و از بــــــاب بــــــا پروزنــــــد     

 

ــر    ــت خـ ــار  اسـ ــن  چهـ ــرده ی  مـ ــس پـ  دپـ

 

 چــــو  بایــــد  تــــــرا  بنــــده  بایــــد  شــــمرد      

 
 (32:همان)

ای آنان را در طول داستان هکند و همین عامل کارکرداست که مدام نقش آنها را عوض می ها نکته دیگریپذیری شخصیتگری و کنشکنش

 . زندرقم می

 :منابع

 مرکز: تهران، 6،چساختار و تأویل متن( 4922)بابك، احمدی .4

 . فردا؛اصفهان نشر اول؛ ؛چاپداستان زبان دستور(4914)اخوت،احمد؛ .2

 مرکز:، تهران2، ترجمه فرزانه طاهری،چدر آمدی بر ساختارگرایی در ادبیات( 4929)رابرت ، اسکولز .9

 . آگه :تهران. 2 چ. نبوی محمد ترجمۀ ،ساختارگرا بوطیقای (4922)تزوتان ، تودورف .1

 6ش، ، فصل نامه پژوهش های ادبیشبریخت شناسی هزار و یك ( 4929)محبوبه ، خراسانی .3

 نیلوفر: ،تهران4، ترجمه ابوالفضل حرّی، چبوطیقای معاصر:روایت داستانی(4921)ریمون کنان، شلومیت  .6

 میترا:، تهران2، ویراستنقد ادبی( 4926)سیروس شمیسا، .1

 فردوس:تهران 1، چحماسه سرایی در ایران(4912)صفا، ذبیح اله  .2

 قطره  :به کوشش سعید حمیدیان تهران متن انتقادی از روی چاپ مسکو،، اهنامهش (4916)فردوسی، ابوالقاسم .3

 . ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران، آگه نامۀ نظریه ادبی معاصر، دانش ،(4921)مکاریك، ایرناریما  .41
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 گزینی واژه از استفاده با داستان های شخصیت بازنمایی

 (گلشیری احمد و قیصریه رضا دریابندری، نجف های ارنست همینگوی؛ ترجمه اثر “ها آدمکش” داستان از ترجمه سه بررسی :موردی مطالعۀ) 

 نژاد رضی محمد سید

 دانشگاه محقق اردبیلی استادیار

 وند صادق سجاد

 دانشگاه محقق اردبیلی مدرس مدعو

  چکیده

 نظر به که است داستان هایشخصیت بازنمایی و گزینی واژه بحث داستان، ترجمه ویژه به ادبی ترجمه در مورد توجه موارد از یکی

 مقصد متن در را او تا گیردمی کار به را هاواژه دارد کاراکتر یك از که درکی با مترجم. باشند باهم ایدوجانبه ارتباط دارای رسدمی

بر  تفسیر این باشد ـ چون اصلی مؤلف رمنظو از مترجم خود تفسیر به نیاز یا و باشد کم متنی هاینشانه که مواردی در. بازنماید

 که خوریمبرمی واحد متن یك از گوناگون هایترجمه بزرگ ـ در های اختالف تفاوت ـ وگاه کاراکترهاست ـ به از مترجم فهم پایه

 مختلفی مترجمین توسط همینگوی ارنست اثر هاآدمکش داستان. است جمله رویکرد در گاه و عبارت در گاه و کلمه واحد در گاه

 از که درکی با مترجمین از یك هر. کرد اشاره گلشیری احمد و قیصریه رضا دریابندری، نجف به توانمی میان این از که شده ترجمه

-ترجمه در توجهی قابل های تفاوت به شخصی های فهم این متعددی موارد در. اندپرداخته آنها بازنمایی به اندداشته هاشخصیت

 . است انجامیده هایشان

 . گلشیری احمد قیصریه، رضا بندری، دریا نجف همینگوی، ارنست ها،شخصیت بازنمایی گزینی،واژه داستان، ترجمۀ: هاکلیدواژه

 مقدمه _4

تبع آن  و به -ترجمه  ها درحوزهگونی نظریهنقد ترجمه ادبی مانند خودِ عمل ترجمه با مسائل گوناگونی مرتبط است و به سبب گونا

مورداستفاده توسط مترجم در آن حوزه را مورد بررسی های  های خاصی را پررنگ کرده و تکنیكهر منتقدی حوزه -دبیترجمه ا

 .دهدقرار می

زیرا اولویت . نخست با مفاهیمی چون خوب و بد سروکار ندارد ادبی در وهله ن نکته پرواضح است که نقد ترجمهبا در نظر داشتن ای

شده توسط مترجم را به کاری دشوار  بخشد و تشریح دقیق فنون به کار گرفتهخاص میایمامیت نقد سویهدادن به خوب و بد به ت

ای دوجانبه رسد معلول درک مترجم از کارکترهای متن اصلی است رابطههای داستان که به نظر میبازنمایی شخصیت. کندبدل می

هاست و  متأثر از فهم او از شخصیت ا و رویکرد عبارات دارد به طریقیهواژه هایی که مترجم بینیعنی انتخاب. گزینی داردبا واژه

 . هاستهای درست در تمام سطوح و رویکرد ها و توفیق در این امر وابسته به انتخابست که بازنمودن مجدد شخصیتبدیهی

که توسط نجف دریابندری، رضا  –ت همینگویاز ارنس (the killers)ها در این اثر سعی برآن است تا سه ترجمه از داستان آدمکش

گزینی و بازنمایی  تالش شده است تا با در نظر گرفتن واژه. مورد نقد و بررسی قرار گیرد -اندقیصریه و احمد گلشیری ارائه شده

 . هایی از این سه ترجمه به ذکر نکات پرداخته شودها در نقد ترجمه با ذکر مثالشخصیت

 جمه ادبینکاتی در مورد تر _1

پردازانی با رویکرد ترجمه ادبی و کاربرد بیانی  کتفورد نظریه( shift)میالدی تحت تأثیر نظریه تغییر  11و  61های  در طی دهه

 :شود ای از نظریات وی اشاره میبه خالصه. بود جری لویترجمه به ابراز نظریات مهمی پرداختند که تأثیرگذارترینشان 

نکته دیگری که . داند اختار ظاهری متن مبدأ و مقصد دارد و ترجمه ادبی را توأمان عملی زایا و خالقانه میای به سلوی توجه ویژه"

  (62:2116ماندی )باشد  میگیری عنوان فرآیند اتحاد تصمیم ترجمه بهدر آثار او مطرح است 

گیری  آن میزان ارتباط متن را با سنتش اندازهوسیله  گرایان وام گرفتند تا به را از صورت زدایی آشناییاصحاب مطالعات ترجمه 

را  ادبیتتوان تفسیر کرد، معتقد بود که  ای را منطقاً می گوید معنای ترجمه مثالً جری لوی، بر مبنای فرضیه کواین که می. کنند

ای زبان مبدأ جدا کرد و به شیوهتوان از محتوا و از نظام  توان از محتوا و از نظام استنتاج و تعریف کرد، یعنی عناصر سبکی را می می

ی لوی در کار شیوه. کند مؤلف هدف لوی را اقدامی آغازگر، اما ناممکن ارزیابی می. سازی کرد عینی در زبان مقصد جانشین
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مفهوم  گرفت وتر یافت و زمینه تاریخی، اجتماعی پیدا کرد سرانجام آنتوان پوپوویچ کار آن دو را پی فرانتیشیك میکو، توصیفی دقیق

پوپوویچ همچنین . بیان را برای نشان دادن ارتباط متن مبدأ و مقصد به کار برد که شباهت به اصل تعدیالت نایدا دارد چرخش

گوید که باید هر مشخصه بیانی الزمی را بکار برد که این هم تشابه زیادی با اصل تأثیر برابر نایدا  داشتن کیفیت ادبی می برای نگاه

 . یافتنی باشد های نقشی قابل حصول باشند، یا اینکه متن معادل دست الف نایدا، او معتقد نیست که چنین معادلاما برخ. دارد

شناختی دارند و آن این است که ترجمه باید در فرهنگ  داوری زیبایی شناسان چك همگی نوعی پیشازنظر گنتزلر، این ترجمه

مند  شناسان چك عالقهها به کار ترجمه ها و هلندی ازاینجا بود که فنالندی. بیتمقصد کارکردی هنری بیابد، یعنی از طریق حفظ اد

جیمز هومز زبان متن ادبی را از زبان . گرایی استفاده کنند شناسی صورتاینان کوشیدند ضمن پرهیز از تجویزگرایی، از روش. شدند

آنکه زبان ترجمه فرازبانی است که با  دهد، حال ارجاع می( یچه خیالی و چه غیر خیال)ترجمه متن متمایز کرد و گفت زبان به دنیا 

هومز دامنه و ساختار حوزه . شد بدین ترتیب، رابطه بین متن و ترجمه باید از نو تعریف می. اند سروکار دارد زبانی که دیگران ساخته

آندره لفویر نیز رویکرد مشابهی برگزید، . شدایمافوق و فراگیر با مطالعات ترجمه را در رویکردی تجربی از نو تعریف کرد تا نظریه

ترجمه واجی، تحت الفظی، وزنی، نثری، : شمارد برمی( ادبی)او هفت نوع روش ترجمه . تر بود تر و تجربی هرچند روش او عینی

وای متن کمترین وی به این نتیجه رسید که هر روش مزایایی دارد، اما مقوله هفتم در انتقال محت. دار، شعر سپید و تعبیر قافیه

شود و همانند لوی  اینجاست که لفویر به نایدا و ویلس نزدیك می. کند تر می ضایعات را دارد، چراکه متن را برای دریافت آسان

دن بروک نیز بحث تعادل یا صدا با لفویر، و ان هم. افتد اما او هم نهایتاً به دام تجویز نوین می. آید درصدد حفظ ادبیت متن برمی

های مطالعات ترجمه را از تطابق  او کانون بحث. جای آن مفهوم تطابق را از نو ارزشیابی کرد نندی آرمانی را کنار گذاشت و بههما

  (29:4924عالفچی، )ترین معادل ممکن در زبان مقصد سخن گفت  نزدیك یك به تطابق یك به چند تغییر داد و از به یك

وناگون دیگری نیز به ارائه نظریات متفاوت و متنوعی در این مورد پرداخته اند و هریك از ظن خود شناختی از پردازان گ نظریه                    

ای  کند که هر ترجمه فوکو به نقل از بورخس بیان می. داند میشل فوکو  مترجم را آفریننده متن اصلی می. اند این حوزه را ارائه داده

دهد نویسنده را  فوکو ترجیح می. ناممکن است "ناب"انجامد و بدین ترتیب معادل  ه نقض اصل میاز متن اصلی به زبان دوم الزاماً ب

ها، و  متن را در ارتباط با سایر متن کند بجای اعتقاد به هویت آغازین و ثابت متن، تغییرات هر نقش بنامد و توصیه می –نویسنده 

شناسی را  برای روشن کردن این نکته، فوکو تاریخ معرفت. نظر بگیریم گفتمان هر متن خاص را در چارچوب موفقیت تاریخی آن در

نوا با نیچه،  در پایان، فوکو، هم. سازد کند و رابطه بین گفتمان هر عصر را با نقش نویسنده و زبان در آن عصر معلوم می بررسی می

اندیشیم که  دی این است که چگونه به چیزی میبلکه پرسش بنیا "گوید؟  چه اهمیتی دارد که چه کسی سخن می ": دارد اعالم می

 (23:4924همان، )توانیم بیندیشیم و این درست شبیه نظریه دریدا است  نمی

هایی که  نظران وطنی چه آن های صاحب دهد نظریات و نوشته پرواضح است چون حداقل نیمی از بحث را زبان فارسی تشکیل می

رضا سیدحسینی در مورد لزوم . تواند بسیار مفید و روشنگر باشد پردازند می عات ترجمه میهایی که به مطال کنند و چه آن ترجمه می

طراز نویسنده باشد  آیا الزم است که مترجم ادبیات ازلحاظ خلق آثار ادبی هم:گوید درک مفهوم متن اصلی توسط مترجم چنین می

 یا کافی است که ادبیات را بشناسد و دوست بدارد؟

اند که خود  توانم مالرو باشم نه ژید و نه کامو البته مترجمانی هم بوده با نویسنده که ادعای بزرگی است من نه می طرازی ادعای هم

پو را بودلر به فرانسه ترجمه کرده و اشعار رابین درانت تاگور را آندره  ها و اشعار ادگار آلن اند داستان نویسنده و شاعری بزرگ بوده

 . به روسی هم بوریس پاسترناکر است مترجم آثار شکسپیر. ژید

درهرحال . کند طراز نویسنده باشد طبعاً خودش هم آثاری به همان اهمیت خلق می مترجم اگر هم. ها موارد استثنایی است اما این

که کند، داشته باشد  قدری اطالعات درباره مفاهیم کتابی که ترجمه می اما مترجم باید به. این شرایط مترجم بودن نیست

شده است و از من  های ترجمه که گهگاه تشکیلهمیشه در کالس. ترین اشکالی درباره مطالب آن کتاب برایش باقی نماند کوچك

ها  ام که اغلب مایه تعجب آن ای را گفته اند جمله کار ترجمه را شروع کرده اند که چند جلسه درس بدهم، به جوانانی که تازه خواسته

در اینجا هم از فرصت . ماحصل چهل سال تجربه من در کار ترجمه است و صددرصد به آن اعتقاددارم شده است ولی این جمله

 :کند تا شاید به درد مترجمی و یا مترجمانی بخورد کند و آن را تکرار می استفاده می
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اید و فقط یك درصد  ا درک کردهنه درصد آنروای را ترجمه کردید و روی کاغذ آوردید و به این نتیجه رسیدید که نود اگر جمله "

بایستی آن شك یك درصد هم  تان صدردصد غلط است زیرا اگر مفهم را درست درک کرده بودید، می شك دارید، بدانید که ترجمه

را جای اینکه ترجمه  گاهی ممکن است نویسنده مطالبی را مطرح کند که شما اطالع چندانی از آن ندارید باید به". رفته باشد ازمیان

سید ). ادامه بدهید بروید و در آن باره مطالعه بکنید، تا آنانکه بتوانید مطلب نویسنده را صددرصد درک کنید و بعد بنویسید

 (94:4963حسینی، 

فر نیز در این زمینه و همچنین در مورد لزوم تسلط مترجم به زبان مادری خود و اهمیت آفرینش و خالقیت چنین بیان علی خزاعی

 :تکرده اس

 _آنکه بتوان کلیت اثری ادبیبرای. داستان آفرینش ادبی و خالقیت زبانی است. ی ادبی، داستان ادب وادبیات استداستان ترجمه

ای در ابعاد نویسنده متن اصلی باشد اما الزم است را به زبان دیگر منتقل کرد، الزم نیست مترجم خود نویسنده _ونه الفاظ نویسنده

-ه نویسنده بر زبان مادری خود تسلط داشته باشد تا این احساس را در خواننده ایجاد کند که دارد متنی ادبی میانداز وبیش به کم

شده به دست آورده  اش نوشتهخواننده تصوری نسبت به متن ادبی دارد که آن را از خواندن متون ادبی که به زبان مادری. خواند

این نزدیکی با رعایت هنجارهای زبانی و ادبی به دست . به زبان تألیف ادبی داشته اشدوبیش نزدیك  پس ترجمه باید زبانی کم. است

-خواننده متن را با سکته نمی. شود خواننده پیوستگی یا انسجام را در متن درک نکندعدم رعایت این هنجارها باعث می. آیدمی

آنکه توجه خواننده  وسیقی نرمی در زیر گفتار جاری است و بیزبان مثل م. شودخواند و توجه او مدام به ترجمه بودن اثر جلب نمی

این روانی و پیوستگی یا . دهدرا به خود جلب کند یا باعث سکته در خواندن شود، معنی و احساس را به نحوی مؤثر انتقال می

هنجارهای زبان فارسی یعنی  نوشتن متن بر طبق. شود که مترجم هنجارها را بر لفظ نویسنده مقدم بداندانسجام وقتی حاصل می

رعایت هنجارها یعنی استفاده از کلمات دقیق و مناسب و کاربرد ترکیبات و تعبیرات . زبان ی فارسیبرآورده کردن انتظارات خواننده

 . و نحو درست

شود زبان فارسی یافت میای به ام کمتر ترجمهانجامد و چنانکه درجایی دیگر گفتهگرایی نامطلوب می رعایت نکردن هنجارها به لفظ

 (32:4921خزایی فر، )گرایی نامطلوب به دور باشد  که از تأثیرلفظ

 گزینیهای داستان با استفاده از واژهبازنمایی شخصیت _9

 _اندای که توانسته گونه به. اندهای متن اصلی کوششی وافر داشته ها با توجه به نوع واژه مترجمین در جهت بازنمودن شخصیت*

-هایی در این باب موردبحث قرار می تمایزی بین شخصیت دو آدمکش و سایرین در متن ایجاد کنند که مثال _چون متن مبداهم

 :گیرد

 :اندهای متناظر فرهنگی رفته در انتخاب معادل به سراغ معادل_

1_What the hell do you put it on the card for?’ 
 (قیصریه) غذا نوشتین؟ پس مرض داشتین توی صورت _

 (دریابندری)پس واسه چی گذاشتینش این تو؟ _

 (گلشیری)ین؟ پس چرا توی این کاغذ نوشته_

 

2_oh’ to hell with the clock the first man said. ‘What have you got to eat?’ ، 

 (قیصریه)پس چی دارین که بخوریم؟ . گور پدر ساعت_

 (بندریدریا)؟ چی داری بخوریم. گور بابای ساعت_

 (گلشیری)بابا سنگ روی ساعت بذار چی برا خوردن داری؟ _

یابی  کاربرده شده است، مترجمین آگاهانه و در هر جمله دست به معادل ها به در آن hellهای باال که واژه  نخست اینکه در مثال

ی موجود در جمله را با معادلی کارآمد بیان در مورد مثال اول قیصریه بسیار زیبا توانسته مسائل موقعیتی و شخصیت. اندمتناسب زده

ی قیصریه از این جمله یابیم ترجمهدرمی _کنندکه البته مفهوم را منتقل می_های جمله مورد نظربا نگاهی به سایر ترجمه. دارد

 . کندقل میی متن مبدأ موجود است به مخاطب منتشده و تصویری شبیه به آنچه در جمله درنهایت سلیقه و خالقیت انتخاب
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های  ها و موقعیت گزینی جهت بازنمودن شخصیت ی اصلی مالک وی در واژهتواند پایهفهم مترجم از یك متن یا بخشی از آن می*

 hotی در بخشی از داستان موردنظر یکی از کاراکترها در توصیف شهری که در آن حاضرند و در پرسش نام شهر واژه. داستان باشد

 :برد را به کار می

،3_ ‘This is a hot town’ said the other. ‘What do they call it?’ 

 (قیصریه)اسمش چیه؟ . عجب شهر گندیه»: دیگری گفت _

 (دریابندری)اسمش چیه؟ . این شهر حرف نداره»: آن یکی گفت _

 (گلشیری)چه شهر لجن در مالی، اسمش چیه؟ : مرد دیگر گفت _

های مختلفی  و سراغ معادل. انددریافته اند جمله را متفاوت از همت گفتاری این کاراکتر داشتهمترجمین چون فهم متفاوتی از عاد

 :اندجهت انتقال مفهوم رفته

اما دریابندری جمله را . درک ِگلشیری و قیصریه از این جمله بدگویی مستقیم نسبت به شهر در پرسش نامِ آن بوده است

 . ست که درکی کامالً متفاوت از سایر مترجمین استغیرمستقیم و در قالب طعنه دانسته ا

به آن نکته باشد که چون بردن تواند سرنخ بسیار مهمی در پیمی _بر اساس دریافت شخصی مترجم از کاراکترها –این تفاوت 

هایی  تفاوت ویژگیهای م نویسنده در پردازش شخصیت کاراکترها رویکردی پیوسته و منسجم دارد، مترجمین خواه یا ناخواه با درک

آمیز  صورت طعنه مثالً در مورد مثال موردبحث طرز بیان سخن به. گیرندطور منسجم برای عناصر داستان در نظر می متفاوت را به

 . بدگویی مستقیم متفاوت است آید که با طرزحساب می وخو به ای از شخصیت و خلقجنبه( غیرمستقیم)

ای از گسترده مل حوزهکه شا_اجتماعی کاراکترها از طبقه( مثالً)ابه با درکی که های مش نههمانند مثال ذکرشده مترجم در نمو*

را با  _شودرا شامل می. . . ورود به مکالمات و ، مسیرهای برقراری ارتباط، نحوهوخو زدن، خلقی حرفمفاهیم مانند میزان ادب، نحوه

ها به خیره  عنوان نمونه در بخشی از داستان یکی از آدمکش به. مخاطب بازنمایاندها طبق درک خود به  انتخاب نوع واژه و قالب جمله

 :کاررفته است در داستان به( hell)ی کند و اتفاقاً در اینجا نیز واژهشدنِ یکی از کاراکترها به خودش اعتراض می

4_‘What are you looking at?’ Max looked at George.  
 ‘Nothing. ’ 
 ‘The hell you were. You were looking at me. ’ 

 کنی؟ تو به چی داری نگاه می»: مکس به جورج نگاه کرد _

 . هیچی _ 

 (دریابندری). کردی داشتی به من نگاه می. ـ چرند نگو 

 کنی؟ چی رو نیگا می چی»: ماکس به جورج نگاه کرد و گفت _

 . چی رو هیچ _

 (قیصریه)کردی  نو نیگا میداشتی م. کردی گم داشتی نیگا می بهت می

 چی رو نگاه میکنی: مکس چشم به جورج دوخت_

 هیچی

 (گلشیری)غذا خوردن من تماشا داره؟ . هیچی و زهرمار

اما دریابندری و گلشیری با توجه به ایماژی که از . قیصریه تکرار جمله را برای رساندن میزان عصبانیت کاراکتر کافی دانسته است

تر را بر تکرار صِرفِ جمله ترجیح عصبانیت بیشتر و بدگویانهدر جمله، یك جمله با بسامد  hellز وجود واژه کاراکتر دارند و نی

 . انتخاب قالب سؤالی یا خبری هم توسط مترجمین در این مثال جای توجه دارد. دهند می

ی تصویری باورپذیر و رد، جهت ارائهپذیهایی که برای یك شخصیت در داستان انجام میحفظ پیوستگی و ارتباط بین انتخاب*

های متناظر اجتماعی شخصیت  و ممکن است انتخاب معادلی که با ویژگی رسدای الزامی به نظر میمنطقی از آن شخصیت نکته

ای ها جمله مثالً در بخشی از داستان یکی از آدمکش. ناسازگار باشد، انسجام تصویرِ کلی آن شخصیت را در نزد مخاطب برهم بزند

 :بردآمیز را در مورد یکی از کاراکترهای دیگر داستان به کار می طعنه
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،5_  ‘Oh’. ,he’s a thinker Al said 

 (قیصریه). کنه مخش خوب کار می: آل گفت _

 (دریابندری)کنه  اش کار می ها، خیلی کله: اَل گفت

 (گلشیری)آره بلند نظره : ال گفت

 و طبقه)نویسنده ارائه داده  خودای که رسد با توجه به پیشینهکند که به نظر میرا انتخاب میگلشیری در این مورد معادل بلندنظر 

 . ی واژگانی او باورپذیر نباشداین اصطالح در دایره( اجتماعی کاراکتر

های موجود  فرضشپی با توجه به_رسد گلشیریی لحن تهدیدآمیز یك داستان، به نظر میاما در جای دیگری از داستان در ارائه _

 . یافته است دست تری به معادل مناسب _آمیزِ یك آدمکشدر مورد لحنِ تهدید

6_‘you better go around، bright boy’ 

 (دریابندری). بهتره بری اون پشت، زبل»: اَل گفت _

 (قیصریه)بهتره که بری اون پشت، بچه زبل »: آل گفت_

 (گلیشیری). ف، پسر زبلبه زبون خوش میگم برو اون طر: ال گفت_

 . گلشیری ازجمله موردنظر حاوی نکات فرهنگی و اجتماعی بیشتری باشد رسد ترجمهدگاه مخاطب به نظر میاز دی

 :رسیمزیرمی( هایو ترجمه)ی در بخش دیگری از داستان به جمله*
7_ ‘None of your damn business’ Al said. ' 

 (ریابندرید). به تو مربوط نیست: اَل گفت _

 (قیصریه). ببینم. به تو مربوط نیس: آل گفت_

 (گلشیری). ها به تو نیومدهاین فضولی: ال گفت_

لحن و شخصیتِ نظیرِ متن مبدأ باید  در این جمله بارِ معنایی و مفهومی خاصی دارد که باید در راستای بازسازیِ فضا، damn واژه

 ترجمه. دهدتمامِ مفاهیم را انتقال نمی "به تو ربطی ندارد" اکتفا کردن به جملهرسد تنها میبه نظر . یابی شود درست معادل

 . ترِ موقعیت موجود در متن مبدأ داردتر و شبیهبازسازیِ دقیق  گلشیری از این جمله، تمایل بیشتری به

نماید که باید میزانی از موجود چنین می تفاده از این کلمه و نیز پیشینهتکرر اس. رسیممی  damn چند سطر بعد دوباره به واژه_

گلشیری از این جمله بیشتر نمود  ضافه نمود که این نکته در ترجمهتهاجم و تخاصم را به دلیل حضور این کلمه به لحن جمله ا

 :پیداکرده است

8_’ the man called Max said. ‘We know damn well where we are 'Do we look, silly?’ 
 (قیصریه)ایم؟  قدر پخمه یعنی این. دونیم کجاییم خوب هم می: که اسمش ماکس بود گفت مردی _

 (دریابندری)آییم؟  به نظرت ما احمق می. دونیم اینجا کجاست ما خیلی خوب می: مردی که اسمش مکس بود گفت _

 (گلشیری)مونه؟ ها مینهمگر ما ریختمون به دیو. خواد باشهای می دره مردی،که نامش مکس بود،گفت، هر جهنم _

_ damn کاربرده شده است که وی را به ساکت شدن  در بخشی دیگر از داستان از زبان همان شخصیت در صحبت با دوستش به

جمله را تا حدودی به سمت تخاصم و بدگویی پیش  damnاند با توجه به حضور واژه قیصریه و دریابندری کوشیده. کنداَمر می

 :گذشته است damnسادگی از روی کلمه  یری در این جمله بهببرند اما گلش

9_‘you talk too damn much،’ 

 (دریابندری). زنی داری زیادی ور می: اَل گفت _

 (قیصریه). زنی گم زیاد ورِ مفت می م ی:آل گفت _

 (گلشیری)زنی زیادی داری حرف می: ال گفت _

. هایی گاه بسیار دور از هم بروند ای واحد سراغِ معادلشود در جملهارند سبب میبرداشتی که هر مترجم از کاراکترهای داستان د*

ی های معنایی، نکته عالوه بر تفاوت. اندهایی کامالً متفاوت را ارائه دادهای از این داستان هر سه مترجم ترجمهمثالً برای جمله

رسد با همان برداشت مترجم از کلیتِ آن اثر در ارتباط می رسد تفاوت در رویکرد جمله است که به نظردیگری که به چشم می
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آمیز و غیرمستقیم را برگزیده که میزان تمسخر و استهزا در آن بسیار  ای طعنهزیرا ازنظر رویکرد ِجمله، دریابندری جمله. باشد

 :اندردهقیصریه و گلشیری در حد یك شوخی ساده برداشت کرده و ترجمه ک. بیشتر از سایر مترجمین است

10_‘Bright boy can do everything ’Max said. ‘He can cook and everything. ،You’d make some girl 

a nice wife، bright boy. ’ 

 (قیصریه) زبل آشپزی و هر کاری که بگی، خوشا به حال زنت بچه. زبل هر کاری بگی بلده این بچه:ماکس گفت_

 (دریا بندری) شی، زبل تو برای یه دختر خوب زنی می. تونه بکنه، هر کاری بخوای آشپزی هم می. ونه بکنهت زبل همه کاری می :مکس گفت _

  .هر دختری زیردست تو یه زن حسابی میشه،پسر زبل. کنی و خیلی کارهای دیگهآشپزی می. ایکارهتو پسر زبل همه :مکس گفت _

 گیری نتیجه

های یك داستان گزینی و بازنمایی شخصیت رسد واژهنظر میه ب. باشدمی بحث ترجمه ادبی گزینی از موضوعات مهم و مطرح در واژه

ها و بازنمایی در گزینش واژه -در ترجمه داستان -فهم یك مترجم از یك کاراکتر. ای داشته باشندروابط و تأثیرات دوجانبه

بازنمایی و میزان توفیق در بازنمودن  واژگان در نحوهگونه گزینش  همینشخصیت آن کاراکتر در ترجمه بسیار مؤثر است و به 

 . مطلوب یك شخصیت بسیار تاثیرگزار است

های ارنست  اند تا با درکی که از کاراکترهای داستان آدمکشرضا قیصریه و احمد گلشیری هر یك کوشیده، نجف دریابندری

ها دارای ابهام و مستلزم تفسیر جمله، های متنی کمایی که نشانهدرجاه. گزینی بزنند اند، دست به بازنمایی و واژههمینگوی داشته

عالوه بر واژه در انتخاب . کنیمهایی بسیار متفاوت از یکدیگر را مشاهده میهای مختلف مترجمین گاه جمله هستند با توجه به درک

فهم کلی  _. . . ودن، استفاده از کنایه و طنزومانند محاوره یا رسمی بودن، مستقیم یا غیرمستقیم ب -های عباراتبسیاری از ویژگی

 . مترجم و تفسیر او از یك کاراکتر مؤثر است تا یك ترجمه به سرمنزل مقصود برسد
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 انسجام واژگانی در اشعار فارسی شهریار
 نژاد سید محمد رضی

 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

 محمدرضا طوسی نصرآبادی

 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه پیام نور

 چکیده

معنایی میان عناصر یك متن انسجام به مناسبات و روابط . پردازد مقالۀ حاضر به بررسی انسجام واژگانی در اشعار فارسی شهریار می

هلیدی و حسن، انسجام را به دو گروه اصلی دستوری و واژگانی . گردد اشاره دارد و با آنها تعبیر برخی از عناصر متن ممکن می

ر اشعادر ( 4316) تا ابزارهای چندگانه ایجاد انسجام واژگانی از دیدگاه هلیدی و حسن سعی داریمدر این پژوهش . اند تقسیم کرده

شان با  ای است که واحدهای واژگانی زبان به لحاظ محتوای معنایی انسجام واژگانی مبتنی بر رابطه. کنیم بررسیفارسی شهریار را 

در این پژوهش . شود تقسیم می تکرار و ییهمابا تواند شکل بگیرد و به دو دسته کلی واسطه این روند می یکدیگر دارند و متن به

 با هم آیی با، در جایگاه اول و دارای بیشترین بسامددرصد وقوع 19تکرار با . اندارائه شدهو شناسایی ، اژگانیتمامی موارد انسجام و

با بررسی اشعار فارسی . درصد به ترتیب در این تحقیق بسامد داشتند 1و جزء و کل با  2، هم معنایی با 41تضاد معنایی با  ،43

 . وی در حوزه انسجام واژگانی از انسجام مطلوبی برخوردار است شهریار دریافتیم که دیوان اشعار فارسی

 . فارسی، شهریار متن، انسجام، انسجام واژگانی، شعر: ها واژهکلید

 مقدمه. 

 در شناسی ن  زبا ازدستاوردهای برخی است، زبان علمی مطالعۀ اش وظیفه شناسی نباز و شده تشکیل زبان از ادبیات که آنجا از

99یاکوبسن رومن. است مؤثر ای شیوه بیاد آثار بررسی
91شعرشناسی معتقداست شناسی زبان دیدگاه از ادبیات بررسی از دفاع در 

به  

شناسی،  زبان که آنجا از. شود می پرداخته تصویری ساخت به نقاشی درتحلیل که همانطور درست پردازد می کالم ساختار مسائل

  (14:4963یاکوبسن،)شناسی دانست  زبان مکمل جزء دبای را شعرشناسی است، کالم ساختار علم جهانی

و از آن رو که در زبان رخ می دهد  "دهد ای است که در زبان روی می شعر حاثه"بنابه قول شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر  

شناسی به نام  ای از زبان ها منجر به پیدایش شاخه این ارتباط تنگاتنگ در بررسی. گیرد شناختی قرار می در زمره بررسی های زبان

اشعار فارسی شهریار . پردازد شناسی می گردد که عمدتا به بررسی متون ادبی بر اساس نظریات مختلف زبان شناسی ادبی می زبان

شهریار یکی از شاعران . های متفاوت زبانی را داراست های بارز ادبی دوران معاصر است که قابلیت بررسی از دیدگاه یکی از نمونه

ادب فارسی  معاصر ایران است که به هر دو زبان ترکی و فارسی شعر سروده و به عقیده اکثر ادبای معاصر ایران از شاهکارهای شهر و

 . باشد های مختلف می آثار فارسی وی در اوزان و قالب. رود و آذربایجانی به شمار می

در شعر شهریار بپردازد که به زعم نگارنده تابحال  96نسجام واژگانیسعی دارد به بررسی ا 93شناسی نقشگرا مقاله حاضراز دیدگاه زبان

بنابراین در پژوهش حاضر قصدداریم به این سوال پاسخ دهیم که انسجام واژگانی در شعر . کوششی در این راستا صورت نگرفته است

ت گرفته در حوزه انسجام متون ادبی میزانی است؟ در مقاله حاضر بعد از مقدمه به بررسی اجمالی مطالعات صور شهریار به چه

 . پردازیمگیری میها و در نهایت به نتیجهسپس به مباحث نظری و تحلیل داده. پردازیم می

 پیشینه تحقیق. 2

توان به موارد زیر  ای صورت گرفته است که از آن جمله می های گسترده در زمینه بحث انسجام در مواد ادبی تاکنون پژوهش

به ( 4921)در پژوهشی به بررسی شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنه پرداخته، دهقانی( 4922)الدین ینمع. کرد اشاره

در تحقیقی فرایند انسجام ( 4921)شعبانلو و همکاران. المحجوب همت گمارده است بررسی عناصر ایجاد انسجام متن در کشف
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ای به بررسی نقش تکرار  در مقاله( 4923)زاده و نوروزی  غالمحسین. اند دهدستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی را مطالعه کر

نیز به کاربست نظریه انسجام در یك داستان (4931)سارلی و ایشانی . آوایی در انسجام واژگانی شعر عروضی فارسی پرداختند

نیز در ( 2143)احمدی و رضایی. ندا هم به بررسی انسجام متنی در غزلیات سعدی پرداخته( 4921)کمینه فارسی و شهبازی 

 . اند اند به بررسی انسجام در مناجات نامه پیرهرات پرداخته ای که به زبان انگلیسی نگاشته مقاله

 مباحث نظری. 9

نتقال شناسی نقشگرا با این فرض اساسی پدیدار گشت که زبان به مثابه ابزار انتقال معنا و برقراری ارتباط میان افراد است و به ا زبان

شناسی موردتوجه قرار گرفت البته  به عنوان واحد تحلیل در زبان 91به این سو واحد متن 4361از دهه . پردازد معنا از طریق زبان می

شناسی  رویکردهای اخیر زبان (3:4916مهاجر و نبوی،)پیشتر در مکتب پراگ و در آثار متسیوس هم ما شاهد بررسی متن هستیم

شناسی نقشگرا به نام  ای در زبان ای که ما شاهد ظهور شاخه رود به گونه بنیادی پیش می_بررسی متن و متن نقشگرا عمدتاً به سوی

در تعریف متن باید گفت که متن، هر برش زبانی اعم از گفتاری و نوشتاری است به شرط آنکه توسط . هستیم 92شناسی متن زبان

شناسی نقشگرا زبان سه  از دیدگاه زبان (Bloor,2004:5)د ارتباط بیان شودهای واقعی به منظور ایجا افراد واقعی و در موقعیت

پردازد و خود دو بخش  وبه بیان محتوا می( 93نقش اندیشگانی)زبان از یك سو ابزار بازنمایی واقعیت است. نقش و کارکرد عمده دارد

بخش منطقی روابط انتزاعی منطقی را که به طور پردازد اما  بخش تجربی مستقیماً به بیان تجربیات می. تجربی و منطقی: دارد

های اجتماعی، بیانی و کنشی زبان از  است که شامل نقش 11نقش دوم بینافردی. کند آید بیان می دست میه غیرمستقیم از تجربه ب

آن ایجاد  سوی گوینده است نیز عرصه کنش متقابل میان افراد است و نقش دیگری هم دارد که موضوع بحث مقاله حاضر است و

بخش ساختاری فرانقش متنی به مطالب . فرانقش متنی شامل دو بخش ساختاری و غیرساختاری است (14نقش متنی)متن است

و بخش . مربوط به بند از قبیل آغازگر، گروه فعلی، گروه اسمی، گروه قیدی، گروه حرف اضافه و ساخت اطالع مربوط است

کنیم تا  ای سازماندهی می تحلیل نقشی از متن زبان، با استفاده از زبان، پیام را به گونه در. غیرساختاری آن مربوط به انسجام است

انسجام، : شمرند هفت ویژگی متن را اینگونه برمی(2112و4322) 19و درسلر 12دوبوگراند. های دیگر را بنمایاند هماهنگی آن با پیام

در مقاله حاضر سعی داریم از میان عوامل هفتگانه متن به . صدمندیمندی، بینامتنیت، مقبولیت و ق پیوستگی، آگاهی بخشی، بافت

 . بررسی عامل انسجام در متن بپردازیم

 انسجام

پردازد و آن را به  نامند که به روابط معنایی موجود در متن می انسجام را مفهومی معناشناختی می( 1976:4)11هلیدی و حسن

و روابط معنایی میان عناصر یك متن اشاره دارد و با آنها تعبیر برخی از عناصر متن  انسجام به مناسبات. کند عنوان متن توصیف می

هر متنی اگر متن باشد باید ویژگی اصلی . کند ها متمایز می وجود عوامل و ابزارهای انسجامی، متن را از دیگر نوشته. گردد ممکن می

سارلی و )تن از غیرمتن، انسجام و داشتن هماهنگی انسجامی استتوان گفت ابزار اصلی تشخیص م باشد یعنی می انسجام را داشته

اند و ابزارهای آفریننده انسجام متن  هلیدی و حسن، انسجام را به دو گروه اصلی دستوری و واژگانی تقسیم کرده (39:4931ایشانی،

 :دانند در زبان انگلیسی را بدین شرح می
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ابزارهای واژگانی شامل تکرار و . 9ابزارهای پیوندی، شامل حروف ربط . 2نیابزارهای دستوری، شامل ارجاع، حذف، جایگزی. 4

 . باهمایی

واسطه این  شان با یکدیگر دارند و متن به ای است که واحدهای واژگانی زبان به لحاظ محتوای معنایی انسجام واژگانی مبتنی بر رابطه

هایی سروکار داریم که به طریقی به مطالب  وع از انسجام با انتخاب واژهدر این ن (61:4916مهاجر و نبوی،) تواند شکل بگیرد روند می

معنایی، شمول معنایی، تکرار، باهمایی و رابطه جزء و کل نمود  معنایی، تضاد اند و به صورت روابط هم قبلی موجود در متن مرتبط

 . یابد می

 . خص به بررسی انسجام واژگانی در اشعار فارسی شهریار بپردازدمقاله حاضر قصد دارد از میان انواع ابزارهای انسجامی، به طور مش

 روش کار . 1

هدف از انجام این پژوهش نیز توصیف عینی . در انجام تحقیق حاضر که تحقیق توصیفی و تحلیلی است از روش اسنادی بهره بردیم

بیت از دیوان فارسی اشعار شهریار به 11ژوهش تعداد برای انجام این پ. و واقعی عوامل انسجام واژگانی در اشعار فارسی شهریار است

انجام این تحقیق نیز بر . صورت تصادفی انتخاب گردید و سپس به توصیف و تحلیل ابزارهای انسجام واژگانی این اشعار پرداخته شد

 . این فرض استوار است که اشعار شهریار حاوی عوامل انسجام واژگانی مدنظر این پژوهش است

 داده تحلیل. 3

در نوشته حاضر به طور مشخص به ابزارهای واژگانی انسجام . انسجام بر روابط دستوری یا واژگانی میان عناصر یك متن داللت دارد

 . شود اشاره داریم که به دو دسته کلی تکرار و باهمایی تقسیم می

امل تکرار صوری، هم معنایی، شمول معنایی، تضاد پردازیم که ش در این قسمت از مقاله به بررسی موردی هریك از عوامل تکرار می 

 . کنیم معنایی و جزء و کل است و نیز همایی را در اشعار شهریار بررسی می 

 13تکرار. 4

های مختلف یك متن  اگر میان بخش. های بعد نیز هستیم در این نوع از ارتباط انسجامی، ما شاهد تکرار عناصری از متن در جمله

 . شود رک و همسانی نباشد خواننده در ارتباط معانی دچار مشکل میمفهوم و واژه مشت

 . رود شود که ذکر هرکدام می های مختلف تقسیم می تکرار به صورت

 تکرار صوری

 . شود هایی از آن اشاره می این نوع تکرار به وفور در البالی پیکره موردبحث دیده شد که به نمونه

 دلدهد به  که خدا می غمی غماما چه              دلبه دهد  که غنا می  مشو  جدا   غماز 

 مپدرعشق بسوزد که درآمد  پدر    ت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت         پدر

 تر از انتظار نیست سختاست لیك  سخت اند             راست گفته   بود سختمرگ   گویند 

 ها ناکامیشادکامم دگر از الفت      رفت           ها م الفتناکامی  شاهد  با  که  بس

ای از این ابزار در جهت انسجام بخشی به متن بهره برده و از تکرار  شود در ابیات باال شهریار به صورت ماهرانه چنانکه مالحظه می

 . است سخت، ناکامی سود جسته، های غم، دل، پدر واژه

 (ترادف)16واژه هم معنا

  (1976:310)کند   و بدون هویت ارجاع تقسیم می ف با هویت ارجاعهلیدی ترادف را به دو دسته تراد

 :ترادف بدون هویت ارجاع

 . حضور یك مورد ترادف حتی در جایی که رابطه ارجاعی خاصی وجود ندارد و نشانه انسجام است 

دنظر برای ایجاد رابطه میان های مور های همایی و هم معنایی میان واژه جای تکرار یك واژه بخصوص، از رابطه توان به گاه می

میان واحدهایی است که اگر جانشین یکدیگر شوند، شم زبانی   هم معنایی رابطه (Halliday,2002:6)ها استفاده کرد جمله

  (421:4921صفوی،)سخنگوی زبان تغییری در معنی زنجیره کالم درنیابد
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 . های زیر همگی از نوع هم معنایی بدون هویت ارجاع هستند مثال

 غبار آگینی بخت که توام آینه        خود در تو توانم دیدن         طالعمن مگر 

 ورنه بگذشته است کار از کار بخت نابکار      آخری است          تودیع و وداعگر بیاید بهر 

 سوار فوجبا من این  شبیخون است وهجوم ی آهنین            در سپاهموج استخر از سیاهی گو 

های هم معنای طالع و بخت، تودیع و وداع، سپاه و فوج، هجوم و شبیخون  پرداخته که خود  قسمت شهریار به تکرار واژهدر این 

 . رود نوعی ابزار انسجام واژگانی به شمار می

 :ترادف با هویت ارجاع

ی، مفهوم یك واحد زبانی مفهوم یك در رابطه شمول معنای. گیرد را در برمی 11در این نوع ترادف دامنه انسجام موارد شمول معنایی

شمول معنایی رابطه میان یك مفهوم و مفاهیم زیرشمول آن به حساب . گیرد یا چند واحد زبانی دیگر را در برمی

  (66:4921صفوی،)آید می

 کردم سوسنو  سنبل ی زلف تو با رگ نگون بود که من           گلهگلبی  شبنم از گلونه

 که به گلزار من آیی گلهمه در حسرتم ای                 الله و نسرینگلشن طبع من آراسته از 

از نوعی تکرار بهره ( سنبل و سوسن و الله و نسرین :گل) شهریار از ابزار شمول معنایی شود در ابیات باال، همانگونه که مالحظه می 

 . برده است

 12تضادمعنایی

. شوند گاه واژگان متقابل و متضاد نیز به ایجاد انسجام در متن منجر می. دی دارنددر این رابطه عناصر واژگانی با هم معناهای متضا

گیرند و در ایجاد یك تقابل معنایی و  واحد جای می 13شوند که در یك گره واژگانی واژگان متضاد از آن روی سبب ایجاد انسجام می

 . مفهومی در متن موثرند

 . است تای ایجاد انسجام استفاده کردهدر اشعار زیر شهریار از عامل تضاد در راس

 به یادگار از من شیرین کامی از آن دلخوشم که می ماند              بسی خانه تلخبه 

 زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامدیعشق                بهار   شد خزان  شهریار  در طبع 

 نیامدی ارزاندست من  اما تو هم بهبه دست              گران  گیتی متاع چون منش آید

 عاشق پا به فرارم توکه درد ندانی                عفتهمه   م تو سراپاشرممن سراپا همه 

 . های تلخ و شیرین، خزان و بهار، گران و ارزان، شرم و عفت تضاد معنایی وجود دارد در اینجا بین واژه

 (31مجاز)جزء و کل

ای در مفهوم واژه دیگر را  فرایند مجاز، کاربرد واژه. اند ارهای انسجام واژگانی تلقی کردهای از ابز مجاز را گونه( 1985)هلیدی و حسن

 . دهد که ارتباط جزء و کل بین دو عنصر واژگانی برقرار باشد این رابطه زمانی رخ می. گویند

 . در این بیت از شعر شهریار شاهد فرایند مذکور هستیم

 بار           شهریارا خجل از لعل شکربار من آییبگشایم تو بدان طبع گهر لب گفت اگر

 بسپار             عمر جاوید نصیب دگران خواهد بود   تو به ظلمات ابد جان سکندرای 

در ابیات باال، شاعر از لب به عنوان واژه جزیی از کل زبان یاد کرده است، در بیت دوم نیز باید به سکندر اشاره کرد که شاعر با ذکر 

 . ایجاد انسجام کرده است( بشر)و اراده از کل( کندرس)جزء

 34باهمایی. 2
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این ابزار در گرو رابطه معنایی میان واژگان دو . شود النظیر نیز یاد می از باهمایی در علم بدیع با عناوینی چون تناسب و مراعات

ها بر حسب  باهمایی واژه( همان:22)صفوی. ره داردها به وقوع در کنار هم اشا عنصر واژگانی نیست و عمدتاً به گرایش برخی از واژه

هایی که در باهمایی  کند که کاربرد واژه نامد و بیان می یی متداعی میآدهد باهم معنایی قرار میای که آنها را در یك حوزه  ویژگی

 . نامند متداعی با یکدیگرند در میان صناعات ادبی مراعات النظیر می

یابیم که شهریار از این ابزار به کرات در جهت انسجام بخشی به متن بهره برده  ث مقاله حاضر در میدر مروری به پیکره موردبح

 . است

 یوایبرآرم  جگر ریشاز  تیرکه چو              ندهد   آنم    فرصت   فلك   تیرباران

 ها جمع              ای سر زلف تو مجموع پریشانی پریشانی تو اسباب زلفدارم از 

 شمرم کجاست               منم که تا سحر امشب ستاره می آفتاب  تیغ صبحدم و اهسپ

 جرس کاروانیموز دور مژده                 اسیرغم   بیان  چاهبه  یوسفم چون

، زلف و توان به تیر وجگر و ریش خوریم که باهمایی دارند از آن جمله می در هریك از بیت های باال ما به عناصری واژگانی برمی

 . پریشان، سپاه و تیغ، یوسف و چاه و اسیر اشاره کرد

در . شود پردازیم که در قالب جدول زیر ارایه می در پایان هم به بررسی میزان کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی در پیکره مطالعه می

 . اند شتهبررسی حاضر مشخص شد که تکرار صوری بیشترین و جزء و کل کمترین درصد کاربرد را دا

 درصدوقوع ابزارهای انسجام واژگانی

  19 تکرار

 21 باهمایی

 41 تضادمعنایی

 41 هم معنایی

 1 جزء و کل

 گیرینتیجه

های سبکی و کالمی شاعران هر  توان با بررسی ابزارهای انسجام به تفاوت اهمیت لزوم تحقیقاتی از این دست در این است که می

شود در بررسی حاضر مشخص گردید  همانگونه که مالحظه می. بندی مجزایی بر این اساس انجام داد هدوره خاص دست یافت و طبق

در این میان سهم . ای از این ابزارها سودجسته است که اشعار فارسی شهریار واجد شرایط انسجام واژگانی بوده و وی به طرز ماهرانه

در مرتبه دوم ما شاهد کاربرد وسیع ابزار باهمایی هستیم که نشان از مهارت . ستابزار واژگانی تکرار به مراتب بیش از سایر ابزارها

به طورکلی باید . خورد کاربرد ابزار جزء و کل در اشعار وی کمتر به چشم می. های همنشین بافتی دارد شهریار در انتخاب معادل

ی در حوزه انسجام واژگانی از انسجام مطلوبی برخوردار گفت که با بررسی اشعار فارسی شهریار دریافتیم که دیوان اشعار فارسی و

 . توان با کاربست نظریه انسجام هلیدی و حسن به دیگر عناصر انسجامی اشعار وی نیز راه یافت است و می
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                یض کاشانیعت اسالم بر شعر فیر شریتأث
 ابراهیم رنجبر

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

 دهیچک

ون یتر مد شیبود اما شهرت خود را ب یو مجتهد شرع و مرجع خاص و عام در عصر صفو یمحدث و مفسر کالم ،هیفق ،یض کاشانیف

شتر به یض بیت اما با وجود قلت حجمِ طرز رندانه، فشعر او در دو طرز واعظانه و رندانه سروده شده اس. ش استیخو یشعر عرفان

 یها طیات محنیعصر و تلق ینید یها ار متأثر از آموزهیض بسین سبك شعر فیبا وجود ا. عنوان شاعر عارف معروف است تا واعظ

 اصفهانِ) یهندض در مکان و زمان اوج و رونق سبك یف ،گریبه عبارت د. شاعران بزرگ عصر یاست تا طرز شاعر یاسیو س یعلم

وه، کار ین شیر ایرا در غ یشعر سروده و شاعر یمان سبك خراسانیخود، به طرز حک یدرَسمَ یها به تأثر از آموخته( یعصر صفو

توان  یض میعت بر شعر فیر شریتأث یبا بررس. ن دانسته استیدراه را خارج از  یکرده و شاعران بزرگ سبك هند یتلق یطانیش

 . تر به مطالعه گرفت را جامع یعت و سبك هندین عصر با شریشعر اه و تعامل یعصر صفو

 . عت  اسالم، شعر واعظانه، شعر رندانهی، شریض کاشانی، فیسبك هند: ها واژهدیکل

 مقدمه

 4لقب فیض گرفته بود و متخلص و مشهور به فیض کاشانی ،مالصدرا ،زنشرمحمد بن مرتضی معروف به مال محسن که از پد    

، به دنیا آمد اما عمر مفید و ادوار تحصیل و تدریس و 2در خاندانی که همه عالمان دین بودند ،در کاشان( ق. ه 4131_4116)

سید ماجد بحرانی و علوم عقلی را در مکتب مالصدرا نزد  علوم شرعی را . تحقیق خود را در پایتخت حکومت صفویه به سر برد

های علمی خود را در کسب و نشر علوم  تر کوشششبی ،تأثر از محیط علمی و سیاسیبه  و ظاهراَ( 462:4916طباطبایی، )آموخت 

به کار بست تا آن جا که عالوه بر تحریر   کالم دینی و نقلی اعم از تفسیر قرآن، جمع و روایت حدیث، تحصیل و تعلیم فقه و

ی احوالش  چنان که در ترجمه –وین کرد و را تد 9ترین کتاب حدیث یعنی الوافی ترین و جامع مفصل بر قرآن، کامل یتفسیر

 1. در معقول و منقول سرآمد روزگار شد _اند نوشته

های  ها به فقه و علوم نقلی و از میان انواع شعر، به اشعاری با گرایش در عصر حیات فیض، حکومت صفویه بیش از تمام دانش    

شمس لنگرودی، )های حاکمیت حاکمان صفوی باشد  کیم پایهتح داد که در جهت تبلیغ مبانی فکری و خاص روی خوش نشان می

و در کنار آن با عرفان و بسیاری از انواع شعر، خصوصا اشعار عارفانه، عاشقانه و به اصطالح رندانه مخالفت ( 96و  92، 41:4961

فیض در کانون محافل علمی و  آواز بودند اما داستان و هم و در این امر محافل علمی با حکومت صفویه هم( همان جا)ورزید  می

محدث و  توانست برای این فقیهِ مراکز مورد توجه حکومت به شاعری روی آورد و دیوانی حجیم از خود به جای نهاد و شاعری می

و به رد و انکار و حتی تکفیر وی منجر شود  3ی بزرگ شود  ا مفسر کالمی و مجتهد شرع و مرجع دینیِ خاص و عام تبدیل به مسأله

آید، این است که وی وجود  چه از شعر وی بر می ی بررسی است اما آن و بر این اساس علتِ اقبال فیض به شعر در جای خود بایسته

های عرفانی خود را در کنار آثار  خواست که آثار ذوقی و دریافت داشت و در واقع می ی شاعری را در ذات خود باور می ذوق و قریحه

های  وی به سوی شاعری چنان که خالف میل قدرت  ترین سائقه این را باید نیرومندجای بگذارد و  خود برفقهی و کالمی و روایی 

نماید و آن این است که اگر فیض نخواسته  دیگری نیز الزم می  اشاره به نکته ،علمی و سیاسی بود، محسوب کرد و البته در کنار این

همان )یاری به عرفا و شعرا برساند و آنان را در نظر حکومت مشروع جلوه دهد ، باشد با سرودن شعر و مشروعیت بخشیدن به آن

خدمت تبلیغ افکار خویش درآورده، آن را موجه و مشروع جلوه دهد و حداقل این معنی قابل اثبات است که خواسته شعر را در ( جا

 6. های عاطفه و هنر بشری را از طعن و لعن و حرمت برهاند گاه تجلییکی از 

 . رسد توان یافت و بنا بر این بررسی شعر فیض از این بابت، الزم به نظر می برای اثبات این معانی، دالیل متعدد از شعر فیض می   

 طرز شاعری فیض

مربوط  ،(به لحاظ حجم)اعظم آن  بخش: توانیم شعر فیض را از لحاظ موضوع، مضمون و سبك به دو بخش عمده قسمت کنیم می   

بینی و برخی عقاید کالمی و تبیین  مورد نظر فیض، جهان های اخالقی، باورهای دینی، تبلیغ مکتب فکری تشیعِ گرشتبیین ن به
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از میان . مورد توجه و تشویق دربار صفوی نیز بود ،حقانیت والیت دوازده امام از دیدگاه او است که البته این نوع استفاده از شعر

شعر در موضوع  412اخالق، موضوع در  1شعر دیض که تعداد قصاید بسیار اندک است، نوقصیده و غزل موجود در دیوان ف 222

شعر مربوط  دبرخی عقاید کالمی و نو وبینی  جهانشعر مربوط به  291،ت شعر در موضوع دفاع از ارکان تشیعستبلیغ افکار دینی، بی

از حافظ  بیت که به گمان خود 9211ی شوق مهدی را در  عهبر اشعار دیوان، فیض مجموعالوه . به حقانیت والیت دوازده امام است

 921مفصل نیز بر آن افزوده که در مجموع تعداد ابیاتشان به   امام دوازدهم سروده و سه قصیده ن و یاد و شوقأتقلید کرده، در ش

 . رسد می

غزل مربوط به موضوعات عارفانه، عاشقانه و  216گیرد که از کل اشعار او،  در مقابل آن حجم کثیر، بخش قلیل شعر فیض قرار می   

الخره امالت و بألمات و تأتوان نتیجه گرفت که بخش اخیر حاصل ذوقیات، ت این دو بخش، به آسانی می  از مقایسه. رندانه است

عصر آن را مهار های  و آموزهای آن را به بند کشیده  های مدرسه پرواز اوست که دانشی روح آزاد و بلند فیض و نمایندهسخن دل 

و به بندهای پای مرغ جان او به  توان شناخت ر این اشعار به راحتی میدروح عریان فیض را . استکرده و به دنبال خود کشیده 

 . آسانی پی برد

مالت کسی که در کانون أبینی و ت نخست، طرز واعظانه با جهان: فیض در کشاکش دو طرز شاعری در تردید و تردد است   

گیرد و دوم، طرز عاشقانه و به اصطالح  گاه غم حیات اخروی او را فرا می های دینی و اعتقادات مذهبی قرار گرفته و گاه و بی آموزه

های مَدرَسی، محیط  آموزه. حافظ است ی ثیرهای اشعار رندانهأهای روح سرکش و ت ها و آزادی طلبی رندانه که محصول بلند پروازی

ی  کنند اما تنها سائقه میهای دنیوی و اخروی شاعر را در طرز واعظانه تثبیت، تشویق و تقویت  یسیاسی و علمی و مصلحت بین

تمایالت و  ،ی رندان، ذوق لطیف، روح سرکش خواجه فیض در طرز رندانه خاطرات شیرین ایام جوانی حاصل از تفرج در اشعار

ها و  آلود و پرطراوت کشف و شهودِ خردگریز است که در آموزه هو سیر معنوی جان شاعر در عوالم مِ، نی و ذوقیاهای عرف دریافت

های سیاست و برخی روابط اجتماعی  سی و علمی شاعر جایگاه مستحکمی ندارند که سهل است، حتی در فراز و نشیبدرَتعلیمات مَ

شوق و ذوق و التذاذ از اشتغال به شعر و  نبیا فیض دری  ترین سائقه ، قوی بنا بر این، این انگیزه. شوند ر تلقی میحاکم، ممنوع و منکَ

 . قیه محدث استفسی این های مَدرَ آید که همان آموخته شاعری است که توانسته بر مانع سختی فایق

و به گمان خود خطایای وی را اصالح کند و او و  2میل نیست که کوس برابری با امام محمد غزالی بزند فیض بی ،در طرز واعظانه   

های دنیای  نند او بکوشد آدمی را از گرفتاریابیند، در منزلت یك عالم بزرگ معرفی کند و م ا که الیق اصالح و اشتهار میافکارش ر

جوید باید در طریق اولیا باشد؛  نفس و عروج جان و ترک مناهی برساند اما سعادتی که وی می ی دون به سرمنزل سعادت و تزکیه

خواهد مانند  در این گونه اشعار فیض می. صوفیه و غرض فیض از اولیا دوازده امامِ مذهب تشیع استغرض غزالی از اولیا کبار مشایخ 

عالم  خدا هیچ کس و چیزی را در امور عالم مؤثر ندانند و در تمام جزئیاتِ الف، آدمی را متوجه خدا کند تا آن جا که جزسواعظان ا

 . قی آراسته شوند و جز نیکی نبینند و نجویند و نگویندبه فضایل اخال. اوصاف الهی را ساری و جاری بدانند

ها از اشعار مولوی منتخبی فراهم کرده و پیوسته نظر به آن. ثر از حافظ و مقلد اوستأت متسخدر طرز رندانه متمایل به مولوی و    

ثیری أزند و ت ناخنی بر دل می»شعر او دانسته است چون به قول خودش تنها  داشته است اما از میان شاعران تنها حافظ را شاعر می

به دیوان حافظ توجه و گرایش داشته است و این گرایش ( 412و  11: 4916دوانی، )یض از عنفوان شباب ف. . 3 .«در نفس می کند

ای مَدرَسی تواند خود را از قید و بند قشریات آموختهه که هرگاه می توضیح این. به تدریج در اواخر عمر به شیفتگی بدل شده بود

کند که با غور در اشارات و نقدها و طنزهای خواجه، سخنی چون او بیاورد و در این مرحله به تعلیمات و  خود برهاند، سعی می

 ؛ سروش،34:4919فیض،)تازد  می  ها و تنگ نظری زند و مانند حافظ بر تصوف و زهد و صوفی و زاهد های خود پشت پا می وعظ

گوید که جوّ سیاسی  و از عشق و شور و جذبه و حال وخالصه از احوالی ذوقی و عرفانی سخن می( 13_14 :4916 ؛ دوانی،6: 4919

نویسان هند و ایران او را در صف شاعران  است که تذکرهو علمی حاکم عصر آن را تحریم کرده بود و گویا از همین اشعار اندک بوده 

  (226_4913:223هدایت، )، 41وی توجهی نشان دهند درجات علمی که به عارف قلمداد کرده اند بدون آن

کرده، بخش  شیعیانهر جا که در شعر حافظ سخن از شوق و معشوق غایب و حتی حاضر است، آن را تعبیر به عشق امام غایب    

قلی به نام شوق مست  چنان به وجد آمده که خود مجموعهاست و حتی از این تعبیر خود   اعظم شعر حافظ را به یاد او نسبت داده

حفظ کرده و حشو قالب آنها را با تعبیرات و سخنان خود را وزن و قالب و قوافی و ترتیب غزلیات حافظ  ،نآمهدی سروده است و در 
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و الفاظ غزلیات حافظ را به  عالوه بر این مجموعه، در اشعار دیوان خود نیز بسیاری از اصطالحات، تعبیرات، ترکیبات. 44انباشته است

 . ی غزل مربوط بدان ابیات شعر گفته است ر گرفته و بسیاری از ابیات او را تضمین کرده و در وزن و قافیهکا

به ندرت . هندی خارج است ها گذشت، شعر فیض در مرکز و زمان رواج سبك هندی، از سبك در هر دو طرزی که ذکر آن   

های سبك هندی این است که قالب شعر تك  یکی از ویژگی. تهای سبك هندی را در شعر فیض سراغ گرف توان برخی ویژگی می

حتی در تك بیت نیز مصراع دوم مهم . آورند پیوندند و قالب غزل یا قصیده را به وجود می بیت است که با نخ قافیه و وزن به هم می

های سبك هندی  ر از ویژگیدیگ. توان پیدا کرد از این ویژگی حتی یك مورد هم در اشعار فیض نمی (221:4911شمیسا، )است 

ها است که از این طریق  سنجی و دقت نافذ و عمیق در محسوسات و مشهودات و جزئیات روزمره و نفوذ در جوهر اشیا و پدیده نکته

یم های مشهود را با یکی از مفاه یابد و یکی از روابط پدیده کند و از عالم محسوسات به عالم معقوالت راه می شاعر مضمون سازی می

بیت، موضوع عقالنی و نامحسوس و ذهنی و در مصراع دوم مضمون محسوس را قرار  عقالنی منطبق می کند و اغلب در مصراع اولِ

هایی پیدا  نمونه فیضتوان در شعر  از این ویژگی نیز نمی. کند دهد و از آن برای تقویت موضوع عقالنی استشهاد و استمداد می می

در مورد ویژگی اول در . شود گیرد و به سبك خراسانی نزدیك می شعر او بر سبك عراقی نیز سبقت می حتی در این دو زمینه. کرد

اگر ارتباط عمودی را با . توان گفت که در میان اغلب اشعار سبك خراسانی ارتباط مشهود عمودی وجود دارد سبك خراسانی می

این ارتباط را  خیفر. اکثر ابیات یك قصیده را به هم متصل کنیم فرخیدر شعر  توانیم مثالَ کشیدن خط عمودی نشان بدهیم، می

تر و به آسانی  صریح فیضهمین نوع ارتباط عمودی را در شعر . کند یا با پیوستگی معنایی های واژگانی ایجاد می یا با مناسبت

گردد و  ود، این ارتباط ناچیزتر میش تر می هر چه به اواخر عمر خود نزدیك ،در حالی که در سبك عراقی. توانیم نشان دهیم می

در شعر . رسد ن ارتباط به حد ناچیز مییها بسیار کم است و در سبك هندی ا است که ارتباط ابیات در آن حافظاش غزلیات  نمونه

 . های لفظی در آن بسیار نادر است تر مربوط به پیوستگی معنایی است و مناسبتشارتباط عمودی میان ابیات غزل، بی فیض

سازی را تا حدودی سراغ   توانیم مضمون در سبك عراقی می. تر است به سبك خراسانی نزدیك فیضدر مورد ویژگی دوم نیز شعر    

بنابراین حتی یك . کند داند و از آن پرهیز می پروری و دون شأن خود می چنین طرزی را جزء فنون سخن فیض دهیم اما ظاهراَ

غرض از مضمون سازی آن است که سخن معقولی که در مصراع اول . را سراغ نتوان گرفتسازی  مضمون فیضمورد هم در شعر 

ای مربوط به عالم محسوسات است، پیوستگی پیدا  همانی با مصرع دوم که نکته یا ظریفه ی شباهت یا این شود با رابطه مطرح می

ی باران  به روی آب جای قطره/ ماند دل یاران نمی ز یاران کینه هرگز در: در این بیت مثالَ. شود کرده، تبدیل به مضمون می

ا این همانی یشود که رابطه شباهت  ماند، موضوع معقول مصرع اول تبدیل به مضمونی قابل دفاع و مشهود در مصرع دوم می نمی

 . است

انا به تعبیر شود که هم آهنگ ویژگی دوم حاصل می ترین ویژگی سبك هندی از صورت پخته، هنری، منسجم و خوش مهم   

و این امر زمانی اتفاق ( 93:4961شمس لنگرودی، . رک)است  المثل ارسالو به اصطالح شایع  اسلوب معادله شفیعی کدکنی

ی ذهنی و معقول مطرح شده در مصرع اول  ی نکته به یا تفسیر یا صورت محسوس شده افتد که مصرع دوم که شاهد یا مشبهٌ می

شود و نسل  می نشیند که تبدیل به مثل سایر  نشین، کوتاه و روان و پرمغز و باالخره خوش می با، دلاست، در لفظ و معنی چنان زی

نامد حال آن که پس از شاعر تبدیل به مثل شده است و پیش از شاعر مثل سایر نبوده است که  المثل می شاعر آن را ارسال از بعد

چه هم به  هایی را سراغ گرفت و آن توان نمونه به ندرت می فیضشعر حجیم  شاعر در ارسال و ذکر آن بکوشد؛ از این گونه سخن در

های سبك هندی  یکی دیگر از ویژگی. بهره است از این ویژگی نیز بی فیضتوان گفت شعر  آید، چنان اندک است که می دست می

ابطه را بین معقوالت و محسوسات کشف یا ترین ر جستن معنی بیگانه در تمام معقوالت و محسوسات محیط است تا شاعر بتواند تازه

نه تنها معنی بیگانه در دیوان  (911_222 :11و شمیسا،  426_26همان، )هنر عرضه کند   بتواند بهترین شعر را به جامعه ابداع و

فایده است و  یشود بلکه جستن نکته، سخن یا معنایی که در آثار پیشینیان به کرات نیامده باشد، در دیوان فیض ب یافت نمی فیض

 . کند تکرار می فضعی های اسالف را در عبارات فرسوده و قالبی و اشعار درجه دو و او معانی و اغلب وعظ
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توان از  صنایع ادبی تشخیص و اغراق از صنایع پرکاربرد سبك هندی هستند تا آن جا که بسامد فراوان این دو صنعت را می

تشخیص را به کلی فراموش کرده اما از صنعت اغراق گاهی  فیض (426_26: 4961شمس لنگرودی، )های آن برشمرد  ویژگی

 . توان در هر بیست غزل یك مورد صنعت اغراق سراغ گرفت کند تا آن جا که می استفاده می

 فیض (همان جا)افراطی از استعاره و تشبیه و مجاز است   ادهتوجهی به صنایع بدیعی و استف های سبك هندی بی یکی از ویژگی   

داند و در استفاده از  کاره می صنایع ادبی را عموما دون شأن خود و کار تفننی برای شاعران بی گویا استفاده از صنایع بدیعی خصوصاً

سبك هندی را از دیگر ( همان جا)استفاده از فرهنگ کوچه و الهام از تجارب روزمره . دهد ها چندان همت به خرج نمی آن

از فرهنگ کوچه در شعر فیض چیزی وارد نشده است و فیض به جای آن از تعابیر و واژگان . کند جدا میهای ادبی فارسی  سبك

 . های اسالف استفاده کرده است مستعمل در دیوان

های جدید و مرتبط با حیات اجتماعی خود روی  گیری از آیات و احادیث، به مضمون پردازی شاعران سبك هندی به جای بهره   

بهره گیرد  اما فیض بر خالف آنان قصد دارد به نحوی از انحا از معانی و الفاظ آیات و احادیث و روایات مربوط به دوازده امام اند آورده

 . ها آذین بندد ن و شعر خود را با نام و منقبت آ

دو مشخصه دور است و از این  فیضاما شعر ( همان جا)های دیگر سبك هندی محسوبند  پردازی و اظهار یأس از ویژگیمعما    

خواهد سخن به صراحت و وعظ به روشنی گوید و سخنش از هر نوع ابهامی دور  او می. شود بدین ترتیب از سبك هندی دورتر می

و بر این اساس از یأس و  .«جهان خرم از او است»است که  از آن به جهان خرمداران اصالت خیر و  از طرف سعدیباشد و مانند 

هایی از سبك خراسانی، عراقی و هندی، تأثیر شریعت را بر سبك وی،  با نمونه فیضشعر   مقایسه. او اثری نیستبدبینی در سخن 

 :دهد، مثال ان میشتر ن روشن

 باز کند ناگه و گستاخ در آیــــــــدهر روز مرا عشق نگاری به سر آیــــــــد     در 

 د و چون مورچه از خاک بر آیـدجویور در به دو سه قفل گران سنگ ببنـــدم     ره 

 ور شب کنم از خانه به جای دگـــــر آیم     او شب کند از خانه به جای دگر آیــــد

 جورم ز دل خویش است از عشق چه نالم     عشق ارچه دراز است هم آخر به سر آید

 ــــددل خواهد و دل داند و دل شاد بپــــاید     گر ز آمدن شاه بر ما خبر آیـــــــ

 ( 93: 4914، فرخی)                                                                                           

ای مدحی است، سخن از عشق ابتدایی شاعر به معشوقی خاکی و پیوند و ارتباط عمودی  بیب قصیدهشدر این هفت بیت که ت   

دو بیت اول و  دری  های لفظی واژه در مناسبت. بات لفظی درآن هست و هم اتحاد معناییکالم بسیار مستحکم است چون هم مناس

( عشق)به فاعل مذکور در آغاز کالم  اوبه لحاظ نحوی، اتحاد فاعل و ارجاع ضمیر . دهند چهار بیت آخر را به هم پیوند می دل  واژه

، سه بیت اول با چهار بیت آخر پیوند وباط عشق و دل و تکرار هر ددهد و از ارت ل را در حکم یك عبارت دستوری قرار میوسه بیت ا

 دهد و ابیات هفتگانه با رشته می  ها، روایت عشق به این چند بیت، حالت داستانی و اتحاد موضوع عالوه بر این. یابد اساسی می

 . ین شعر حاکم استور بر اثخورند و در اصل منطق زبان من به هم پیوند می  مستحکم معنی و اتحاد موضوع 

به لحاظ سطح فکری سخن از عشقی خام و طبیعی است که شاعر قصد گریز از آن دارد و به لحاظ سطح ادبی از بدیع و بیان    

و راجع  ،راجع به صنایع بدیعی، بیش از همه از تکرار استفاده کرده است مانند تکرار شب و عشق و دل. کمترین بهره را گرفته است

و سه مورد استعاره به کار رفته است مانند نسبت دادن خانه و صفت درازی به  (تشبیه عشق به مورچه)ك مورد تشبیه، به بیان، ی

 . عشق و نسبت دادن جور کردن به دل

 :ای آن رفته استفبه اقت فیضرا بررسی کنیم، غزلی که  حافظالزم است که بالفاصله پس از این، غزلی از 

 ت آرد دل مــــــــا را     به  خال هندویش بخشم سمرقند و بخــــــــــارا رااگر آن ترک شیرازی به دس

 را ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافـــــت     کنار آب رکناباد و گلگشت مصـــــــــــــــــــال بده

 یغــــــما را رکان خوانتچنان بردند صبر از دل که     فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشــــوب 

 ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغـــــــــنی است     به آب و رنــگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
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 ی عصمت برون آرد زلیخـــــــــا را ه عشق از پردهک  من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم   

 زیبـــــــــــــــــد لب لعل شکرخا را اب تلخ میوجاگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویـــــــــــم     

 جوانان سعادتمند پند پیر دانــــــــــــــــــــــا را د    نـتر دار نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست

 را معمــــــا و نگشاید به حکمت این که کس نگشود  حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جـــــو   

 که بر نظم تو افشاند فلك عقد ثریـــــــــــــــــا را  در سفتی بیا و خوش بخوان حافـــظ   غزل گفتی و

در ابیات اول و سوم سخن از شور عاشق خاکی،  (992: 4913حمیدیان، ) است حافظمتنوع المضمون های  غزلاین غزل یکی از     

های عرفانی، در بیت ششم سخن از نیاز  و پنجم سخن از برداشت در ابیات چهارم ،رک وعظِ واعظدر بیت دوم سخن از مستی و تَ

سخت عاشق، در ابیات هفتم و هشتم سخن از وعظ و ترغیب به شور مستی و در بیت نهم سخن از خویشتن ستایی و در حقیقت 

 . تایش هنر استس

دهند و شعر  م، کالمی کامل را تشکیل میا هر چند بیت با هیشود و هر بیت  با این تنوع مضمون، پیوند عمودی کالم سست می   

توان گفت که قصد شاعر تبلیغ یا تبیین کدام فکر  شود و تنوع مضمون، تنوع افکار را در پی دارد و نمی به سبك هندی  نزدیکتر می

 . است

مورد صنایع بدیعی  توان گفت که شاعر حتی االمکان از صنایع ادبی استفاده کرده است، حداقل با شش راجع به سطح ادبی می   

 در بیت دوم، ی ،در تمام ابیات الفهارم و هشتم؛ سجع متوازی در بیت دوم؛ واج آرایی چمانند مراعات النظیر در ابیات اول، سوم، 

در بیت سوم و تکرار  نقش نمای اضافه در بیت هفتم و حروف سایشی در ابیات هفتم و هشتم و ندر بیت سوم،  کو  شو   ن

از صنایع . در بیت چهارم؛ تضاد در بیت ششم و تلمیح در ابیات دوم و پنجم سخن خود را آذین بسته است ح و چ ،جشکل حروف 

بر اهل . نیز برای آرایش کالم خود بهره جسته است( لب لعل)تشبیه  (دُر سفتن)کنایه ، (تُرک)بیانی نیز غفلت نکرده  و از استعاره 

 . ی کالم شهره است کاری و آرایش فوق العاده ریفسنجی، ظبه نکته حافظادب واضح است که 

 :کنیم ذکور از حافظ آورده، با هم مقایسه میمغزل   کاشانی را با وزن و قافیه فیضغزلی از    

 و دل فردوس اعـــــــال را جاناز به عشق او دهیم    نبش جا دهد مـــــــــا را اگر فضل خدای ما به جَ

 که در کار است ما را نیست حاجت حـــق تعالی را  غ بنـــــــدگی بـر دل به آب چشم و رنگ زرد و دا

 ب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا راآه ببود تاویل این مصراع حافظ آن چه من گفتـــــــم   

 را از زهد و از تقــــــــوا   چو باشد لطف او با ما چه حاصل زهد و تقــــوا نباشد لطف او با ما چه سود

 ولی ما را بباید طاعت و تقوا و اخالصـــــــــــــی   ادب باید رعایت کرد امر حق تعــــــــــــــالی را

 سد خبث و طیب طینـــــــت ما راارد و قـــــــــــــــــبول او   که او بهتر شن بابلی ما را نباشد کار 

 ه اهل معرفت بگذار بس حل معمـــــــــــــا رامقدر شد بــــــــــرای تو    بدر اول بترس از آن چه 

 بیا خاموش شو ای فیض از این اسرار و دم در کش   که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معـــما را

خواهد  در عین حال که می فیض. خالق است ینیاز غزل سخن از جبر و حاکمیت تقدیر و عجز و مسکنت آدمی و بی ندر ای   

ی همین  چون در غزلی که زمینه. نیست حافظویل کند، سخنش خالی از طعنه به شعر أرا به گمان خود ت حافظبرخی از ابیات 

جهان  ون خود را باالتر از آن دیده، دأش فیضبخشد و  جهان را به خال هندوی آن ترک شیرازی خاک نشین می حافظغزل است، 

بین ابیات این غزل پیوند عمودی مستحکمی دایر است هم به . یردرا می بخشد تا شاید بتواند در جنب فضل خالق خود جای گ

در بیت اول  خداکه راجع به   اوتا بیت ششم تکرار ضمیر . لحاظ مناسبات واژگانی و هم به لحاظ وحدت موضوع و پیوند معنایی

تباط معنایی، در بیت اول سخن از به لحاظ ار. کند است، میان ابیات پیوند دستوری ایجاد کرده، همه را تبدیل به کالم واحد می

دریغ او، در  نیازی این صاحب فضل، بیت سوم تکرار بیت دوم، در بیت چهارم سخن از لطف بی فضل خدا، در بیت دوم سخن از بی

و  ابیات هفتم و اونیاز از استدالل بنده در پیشگاه آن صاحب فضل، در بیت ششم سخن از توکل تام به  بیت پنجم سخن از تعبد بی

ی سخن و پیوند عمودی غزل را محکم  بدین ترتیب موضوع واحدی با معانی پیوسته، رشته. هشتم تفسیر ابیات چهارم تا ششم است

 . کند می
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و وصفی الهی و  ذاتیوحدت . شود اسانی به ندرت یافته میردر سطح فکری، موضوعی مطرح شده است که در شعر سبك خ    

بدین لحاظ با سبك خراسانی و سبك هندی تفاوت جوهری . و جواهر عالم، موضوع این غزل است و در تمام اعراضا جریان مشیت

تکیه بر تقوا و  :است حافظیادآور این بیت  مثالً ،شود فکر حافظانه نزدیك می پیدا کرده، به افکار مربوط به سبك عراقی، خصوصاً

خاص  و البته این بدان معنا نیست که وی را در این موضوعِ. یدشکل باورو گر صد هنر دارد ت راه / دانش در طریقت کافری است

 . کند های دینی و فقهی او، او را بدین سخن رهنمونی می بدانیم بلکه آموزه حافظمقلد یا تالی 

است و استفاده از صنایع ادبی در حداقل . نزدیکی بیشتری دارد تا سبك عراقی و هندی یبی این شعر به سبك خراسانددر سطح ا   

ی مکنیه در ابیات  عارهتدر ابیات چهار و هشت و دو مورد تضاد در ابیات شش و هفت و دو مورد اس شو  الفواج آرایی  دجز دو مور

کاربرد ارکان جمله به صورت )عالوه بر این منطق زبان نثر . از دیگر صنایع ادبی خبری نیست( داغ بندگی)و دوم ( جنب فضل)اول 

 . روند ها از خصوصیات سبك خراسانی به شمار می بر آن حاکم است که این (طبیعی در جای خود

است، مقایسه کنیم و هفده مضمون زیبا، جاندار و دل  صائب ، یعنی ازی سبك هندی را با غزل زیر که از نماینده اگر این غزل   

گاه به  آن. بریم سبك اشعار فیض بیشتر پی میحباب ساخته است، در نظر آوریم، به افتراق میان سبك هندی و  با نشین آن را که

 . های دینی را دراین امر نشان داد ثیر آموزهأتوان ت آسانی می

 ابـــــــاز هواداران دریاییم ما همچون حب   ابـــــگر به ظاهر بادپیماییم ما همچون حب

 بابــچون حدر حقیقت عین دریاییم ما هم  النــــــدانند ما را غاف گر چه هیچ و پوچ می

 بابــپای تا سر چشم بیناییم ما همچون ح   یمــــــاین بحر غافل نیست ی از شمار موجه

 ابـــگاه پنهان، گاه پیداییم ما همچون حب   تـــسیر و دور ما به جزر و مد دریا بسته اس

 گر چه در آغوش دریاییم ما همچون حباب   چشم جوی بحر سر تا پایو ایم از جست گشته

 ابـــــاز نظربازان رسواییم ما همچون حب   دـــــــن دزدیده یادی از خیانت می دهدید

 بابـبا هزاران چشم جویاییم ما همچون ح   مــــــقلزمی را کز لطافت درنمی آید به چش

 ابـــچشم تماشاییم ما همچون حب ی پرده   مــــــبری در تماشاگاه دریا رشك بر خود می

 ابـــــمرکز پرگار سوداییم ما همچون حب   ز ماـــن در سر بی مغنیست عقل مصلحت بی

 یك نفس هر چند برپاییم ما همچون حباب   اتــــــکنیم از جهل اظهار حی پیش دریا می

 ابـــخانه بردوشان دریاییم ما همچون حب   ای هـــــنیست ما را در جهان آب و گل ویران

 بابـــدر میان جمع تنهاییم ما همچون ح   تــــــــغیر را در خلوت دربسته ما بار نیس

 بابــاز سبکروحی سبکپاییم ما همچون ح   مـــــــــاز گرانی بار بر دریا چو لنگر نیستی

 بابــتا به حرف پوچ گویاییم ما همچون ح   یـــــــرزق ما از بحر پر گوهر بود دست ته

 ابــــــدار بحر یکتاییم ما همچون حب دهپر   انــــــهوایانیم پیش ناقص در گر چه از سر

 بابـــآن بحر یکتاییم ما همچون ح ی زاده   تــالف یکتایی ز ما روشن ضمیران دور نیس

 بابـــــسیماییم ما همچون ح از صفا آیینه   تــهیچ رازی بحر را صائب ز ما پوشیده نیس

بر عبارات شعری او منطق زبان نثر حاکم است . د کلماتش عربی استهفده درص توان گفت که تقریباً می باز فیضسبك  دربارة     

چه به کلی دور است و اغلب واز واژگان و فرهنگ ک. زند، رقص ضمیر است و بیش از همه، آن چه گاهی این ترتیب را به هم می

 تقریباً. توان در شعر او یافت ر کم میبیانی را بسیاو  یع بدیعی اصن. سازد می ورد و فعل نهی را با حرف مآ بر سر افعال می بحرف 

اغلب اشعار . توان سراغ گرفت که بسامد باال از آن اغراق و تشبیه و سپس استعاره است ده بیتی سه الی چهار مورد می در هر غزلِ

ژگان و مفاهیم تعبیری از برخی وا حافظمانند . ای دارند فند و اوزان و تعابیر و واژگان و معانی مسبوق و گاهی قالبی و کلیشهمُردّ

و  (63و 19: 4919فیض، ) (ع) و امامان شیعه( ص)نبی  اولیااز او غرض  مثالً ،کند مصطلح می ،ها را در معنی خاص خاص ارائه و آن

از لغزشهای  فیضناگفته نماند که سخن  (63همان، ص ) کند دل زندگی می کسی است که دل به دنیا داده و در آخرت بی دل بیاز 

همان، )را  نیزکشم جام و مینا و خم   / گلویم فراخ است ساقی بده: صحیح نیست نیزبیت  محل  این در دور نیست، مثالً نحوی



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

321 
 

ها  البته در باب بحث از سبك او به اختصار تمام بسنده کردیم و در این مورد و به خصوص اسباب انسجام کالم او سخن (31ص

 42. توان گفت می

 نتیجه   

ثر از أو احتماال ت حافظهای عرفانی، شیفتگی به طرز شاعریِ  شعر، داشتن مایه سوی به و ذوق شاعری  اصل از قریحهگرایش ح    

ثیر أتحت ت فیضبایست که  می اصوالً. دهد سمت شاعری سوق می را به فیض کاشانیزنده نامیِ شاعران بزرگ بر اثر میراث ذوقی، 

های حکومت  گیری سیاسی، سختو های علمی  های دینی، تلقینات محیط اما آموزهکرد  محیط و عصر به سبك هندی سخنوری می

شعر رندی بیرون آید و در وعظ و اندرز و راه ثواب آخرت سخن گوید  خمارِ ی اند که وی از خانه شده و اعتقادات فقهی باعث  صفوی

قرار و رندانه را در کشاکش دو طرز واعظانه  فیضها شعر  هاین دو گانگی انگیز. خود را تعلیم کند  سهمدرایام و اعتقادات حاصل از 

ثیر دین أکرده و آشکارا آثار ت تر های دینی حتی باعث تغییر سبك او شده، سبك او را به سبك خراسانی نزدیك داده است و گرایش

 . اند گر کرده بر شعر را جلوه

 ها نوشت پی

 :4963؛ مدرس،  993_3/4/236 :4911؛ صفا،  2/244 :.ق 4119نی، قا بزرگ تهراآ :شرح حال فیض کاشانی رک  درباره _4

9/963_913 . 

 . 223_236 /3/4 :4911صفا، : رک فیضخاندان علمی   درباره _2

 . 26_21: 4962چی،  ؛ مدیر شانه3/4/236 :4911صفا، : رک الوافیاهمیت و جامعیت   درباره _9

که  اند اما از اسامی دویست اثر وی ذکری به میان نیامده است مگر این گفته تعداد آثار فیض را دویست و برخی هشتاد و نه _1

؛ خوانساری، 921_921 :4961برای تفصیل رک، تنکابنی، ( 913_963/ 9)اثر را ذکر کرده است  421االدب نام  صاحب ریحانه

 ؛ 469_462 :4916یی، ؛ طباطبا993_3/4/999 :4911؛ صفا، 1: 4919؛ سروش، 16_99 :4916؛ دوانی، 6/21 :4961

؛ 462 :4916؛ طباطایی، 3/4/993: 4911،؛ صفا9 :4919سروش، : ر ک فیض کاشانیبرای دستیابی به مقام و القاب علمی  _3

 ؛64. و 16_13 :4961فیض، 

ض است شعر نیست اشعار فیض حکمت مح: داند شاعری را دون شان خود و شعرش را حکمت محض می فیض کاشانیاگر چه  _6

شهرت او در میان  ،(3/4/993: 4911صفا، ) خوانند ست، و برخی او را شاعری متوسط میااو شعر گفتن   ی الیق طریقهک/ 

  (41یادداشت . برای تفصیل رک)نگاران بیشتر به شعر و عرفان اوست تا دانش دینی او  تراجم

 . جا قصیده یا غزل است نه بیت غرض از شعر در این _1

غزالی معتقد به فقه اشعری است و به صوفیان و طریقت آنان حسن ظن عظیم : دو اعتقاد گوهری اختالف دارد فیض با غزالی در _2

غزالی با فیض و دو کتاب المحجه البیضاء   برای مقایسه)کند  را انکار می ندارد اما فیض در فقه شیعی است و صوفیان و طریقت آنا

  (499_4: 4911روش، س: فی تهذیب االحیاء و احیاء علوم الدین رک

 : داند را بیناترین شاعر حکیم می حافظافتخار کرده،  حافظثر خود از أبه ت فیض _3

 تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنیم/ تا توانی فیض ز حافظ سخنی پیدا کن 

 بود ارواح اشعاری که حافظ داد تلقینم/ جا  حدیث آرزومندی که ثبتش کرد فیض این

  (12 :4916دوانی، )در حق بندگان تو گشت درست این غلط / غیر  رود این دو سه بیت بهحافظ خوش غزل سر

نام وی را  کشمیرو  هندنگاران  تراجم. های دیگر نیز به شعر و عرفان شهرت داشته است نه به دانش کشمیرو  هنددر  فیض _41

، چاپ لکهنو، السماء  نجوممحمد علی کشمیری االصل در مولوی میرزا : در میان عارفان و شاعران عصر خود نگاشته اند از جمله

و  31:ق. ه 4239، چاپ هندوستان، نگارستان سخنخان بهادر در  ؛ سید نورالحسن بن محمد صدیق حسن423_443 :4919

 ؛ میرحسین دوست سنبهلی در314:.ق. ه 4231، چاپ هوپال، روز روشن؛ محمد مظفر متخلص به صبا در کتاب 313_312

، چاپ بمبئی، نتایج االفکارو محمد قدرت اهلل گوپاموی، متخلص به قدرت در  922: ق. ه4232، چاپ لکهنو، یحسین تذکره

  (جلد دوم، ذیل فیض، بهره گرفته ام ،4962 از خیام پور،  ها در ذکر این یاد داشت). 314:.ش 4996
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ی  ها را در وزن و قافیه و تمام غزل حافظثر از أترا که شامل یکصد و پنجاه غزل است، به  شوق المهدی  مجموعه فیض _44

های اشعار او را به کار برده  های او سروده است و بسیاری از الفاظ، مفردات، ترکیبات و تعبیرات و حتی برخی از ابیات و مصرع غزل

رده، حشو و محتوای ابیات را است؛ بدین صورت که قوافی ابیات غزل حافظ را به همان ترتیبی که در دیوان او مندرج است، حفظ ک

 : تغییر داده است، مثال غزل زیر را با غزل حافظ مقایسه کنید( عج)مهدی امام با احوال و عشق 

 ت بسی افتاد مشکلهاانه در دوران هجرک            اال یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها   

 وقت چه تاب افتاد در دلهاشی  لهشع زز سو          سوی ما آرد    یصبا از نکهت کویت نسیم

 ز خود آهنگ حق کردند و بر بستند محملها              چو نور مهر تو تابید بر دلهای مشتاقان   

 ی رویت تجلی کرد بر دلها آیینه زحق ا      بهره از مهرت حقیقت را کجا باید    دلی بی

 زاد ره ز طاعت بست محملها ز تقوا داد    محبان راتو به کوی خود نشانی ده که شوق 

 که دیوان فلك صورت از آن سازند محفلها   منبر را ه حق سجاده تزیین کن مهل محراب وب

 د رهی بنما به ساحلهاوز غرقاب فراق خ     شب تاریك و بیم موج و گردابی چنین هایل

 منزلها گه ز راه و رسمآ خوشا گر بودمی     آمدم سویت    یت به سر میواگر دانستمی ک

 متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها    چو بینی حجت حق را به پایش جان فشان ای فیض                  

 فیض                                                                                                                   

 ها افتاد مشکل یعشق آسان نمود اول ول که                 اَدِر کأساً وَ ناولها یالساق هایُّاَ ای الا      

 ها چه خون افتاد در دل نشیجعد مشک زتاب            دیکآخر صبا زان طُرّه بگشا یا نافه یبو به    

 ها محمل دیدارد که بربند یم ادیفر جرس    چون هر دم شیدر منزل جانان چه امن ع مرا

 ها خبر نبود ز راه و رسم منزل یسالك ب که      دیمغان گو ریکن گرت پ نیسجاده رنگ یم به

 ها دانند حال ما سبکباران ساحل کجا      لیها نیچن یموج وگرداب میو ب كیتار شب                          

 ها محفل کزو سازند یماند آن راز یک نهان         آخر دیکش یبه بدنام یکارم ز خودکام همه

 وَ اهملها ایدَعِ الدُّن یمِن تَهوَ ما تَلقَ یمَت         مشو حافظ بیازو غا یخواه یگر هم یحضور                    

 حافظ                                                                                                   

ی سید علی شفیعی، باید گفت آخرین چاپ دیوان فیض که با مقدمه و تصحیح ایشان در دست های آقا ضمن تقدیر از کوشش _42

 . است، نیازمند ویرایش و تصحیح مجدد است

 فهرست منابع

 . داراالضواء :، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت(.ق 4119)آقا بزرگ تهرانی  _4

 . ماء، تهران، انتشارات علمیه اسالمیه، قصص العل(4961)تنکابنی، میرزا محمد بن سلیمان  _2

 . انتشارات زوار :، دیوان حافظ، به اهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، تهران(4963)حافظ، شمس الدین محمد  _9

 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی ،.«آماری از تنوع مضمونی در غزلهای حافظ»، (4913)سعید  ،حمیدیان _1

 . 23، سال 1و  9مشهد، ش 

 . کتابفروشی اسالمیه :، تهران(جلد ششم)، روضات الجنات، (4961)میرزا محمد باقر  ،خوانساری _3

 . انتشارات طالیه :، تهران(دو جلد)، فرهنگ سخنوران (4962)خیام پور، عبد الرسول  _6

 . صاریانانتشارات ان :قم( مقدمه و تصحیح)، شوق مهدی (4916)دوانی، علی  _1

 . موسسه فرهنگی صراط :، قصه ارباب معرفت، تهران(4919)عبد الکریم  ،سروش _2

 . نشر چشمه :، تهران(. . .سبك هندی)، گرد باد شور و جنون (4961)شمس لنگرودی، محمد  _3

 . انتشارات فردوس :، سبك شناسی شعر، تهران(4911)شمسیا، سیروس  _41

 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :یوان، به کوشش محمد قهرمان، تهران، د(4961)صائب، محمد علی  _44

 . انتشارات فردوس :، تهران(جلد پنجم، بخش اول)ایران، در بیات د، تاریخ ا(4911)صفا، ذبیح اهلل  _42
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و  91. وسی مشهد، شالهیات دانشگاه فرد ، نشریه دانشکده.«تفسیر آیه امانت از فیض کاشانی»، (4916)سید کاظم ، طباطبایی _49

 . 4916، پاییز و زمستان 92

 . کتابفروشی زوار: به کوشش دکتر محمود دبیر سیاقی، تهران، دیوان ،(4914)فرخی سیستانی، علی  _41

 . تهران کتابفروشی زوار ،16_13ها، دفتر  مقاالت و بررسی ،«فقه مال محسن فیض  های ویژگی» ،(4961) علیرضا ،فیض _43

 . نشر چکامه :، دیوان کامل فیض کاشانی، تهران(4919)انی، مال محسن فیض کاش _46

 . کتابفروشی خیام :تهران، (جلد سوم)االدب  ، ریحانه(4963)مدرس، محمد علی  _41

 43. یدفتر انتشارات اسالم :، علم الحدیث، قم(4962)چی، کاظم  مدیر شانه _42

 . کتابفروشی محمودی :ارفین، به کوشش مهر علی گرگانی، تهران، تذکره ریاض الع(4913)خان  هدایت، رضا قلی _43
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 به شعر سبك هندی های اجتماعی ورود فولکلورزمینه
 محمود رنجبر

 علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن تهیئعضو 

 چکیده

ی شـناخت  زبانیخ زبان و چه از وجه بررسی و تحلیل سبك هندی به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ ادبیات کشورمان چه از منظر تار

که شاعر  دهد یماست، رویکرد موضوع محور این سبك با آفرینش مضامین جدید نشان  قرارگرفته فن اهل موردتوجهی شناس سبكو 

 گسترش مناسبات شاهان صفوی با کشورهای. است دهید یمتمام نمای تحول اجتماعی و تغییر هویت فردی ۀ نیآخود را در برابر دو 

مختلف؛ مهاجرت بسیاری از شاعران و اهل اندیشه به سرزمین گورکانیان هند و خالی شدن ایران از طرح مباحث ادبی باعث شـد تـا   

روانه شود، چـرخش ادبیـات بـه سـمت تـوده       ها خانه قهوهو تخت حوض  ها کوخی تخت شاهی به ها گوشهو  ها کاخادبیات درباری از 

ی بوده که بعدها در عصر مشروطه و چندی بعد در سبك شعر معاصر خـود را بـه اشـکال مختلـف     مردم دروازه ورود خواست اجتماع

این مناسبات و مختصـات  . ی که  محقق شعر معاصر ناگزیر از طرح مناسبات و موضوعات سبك هندی استا گونه بهنشان داده است 

اگرچـه توجـه شـاعران و    . اعر بـه تـوده جامعـه اسـت    سبکی در دوره صفوی به شکلی آشکار ظهور یافته است؛ نمونه آن اهتمـام شـ  

مهـاجرت،   ازجملـه که عوامل متعددی  شود یمی دارد، اما در این مقاله نشان داده بلندمدتنویسندگان به فرهنگ توده مردم پیشینه 

 . کند و تغییر زاویه دید باعث شد تا فولکلور به نحو بسیار مناسبی در این سبك رواج پیدا سواد کمورود شاعران 

عوامل تغییر سـبك ادبـی برشـمرده شـد،      نیتر مهمدر این نوشتار با معرفی اجمالی وضعیت سیاسی، اجتماعی عصر صفویه در ابتدا 

ی فرهنـگ تـوده در ایـن سـبك     هـا  گزارهبه پیشینه فولکلور و چیستی آن پرداخته شده است، در ادامه نیز سبك هندی و  ازآن پس

وجود در چگونگی حضور اشارات فرهنگ توده در سبك هندی عوامل تأثیرگذار بر حضور فولکلور در این بازگو شد و برای رفع ابهام م

 . سبك مورد بررسی قرار گرفت

 . ، فرهنگ مردم، شعر، شاعرعامه فرهنگفولکلور، سبك هندی، صفوی،  :ها کلیدواژه

 مقدمه

وجـود اقـوام و   . ی ملل قـرار داده اسـت  شناخت جامعهی و شناستنوع فرهنگی در کشورمان، این سرزمین اهورایی را بهشت زبان

. شـود  یمـ شناسی و زبانشناسـی را موجـب   های مردمای درخشان از پژوهشطوایف مختلف با دانش برگرفته از تاریخ شفاهی، گستره

شورهای مدیترانـه بـه   های فخیم کیك حلقه مهم اتصال بین هندوستان کهن و فرهنگ عنوان بهحوزه فرهنگی ایران بزرگ از دیرباز 

های فرهنگی در آن ذوب گردیده، جایی است که خصوصیات قبایل و امم مجاور سرزمینی که ارزش. دنیای علم شناسانده شده است

مـارزلف،  ). اسـت  شـده  سـپرده و بـه انـدکی تغییـر و دگرگـونی بـه ادوار بعـد        ختهیآم درهمهای فرهنگی و بومی و محلی آن با جلوه

این اگر هر گوشه تاریخی ایران را چه در بـدترین شـرایط آن؛ هماننـد حملـه قـوم تاتـار و چـه در بهتـرین شـرایط          بنابر (43:4914

ای خواهیم رسید کـه  ای درخشان از تحقیقات بایستهصفوی بررسی نماییم، به مجموعه عباس شاهاقتصادی و فرهنگی مانند حکومت 

گونه که در این مقال، برش تاریخی از حکومت صـفویه مـورد بررسـی قـرار     همان های حاضر و آتی بسیار مفید خواهد بود،برای نسل

تعامـل بـین اجتمـاع و    . نمایـد گر مـی هایی ارزشمند از فراز و فرود اندیشه بشری را جلوهگرفته است و در برابر ادبیات این دوره پاره

؛ تعامل در سیاست خارجی، گسـترش  داخلی مسائل دهد که توجه شاهان صفوی به جنگ در حوزهفرهنگ در دوره صفویه نشان می

 تنها نهصفویه در ایران   سلسلهاگرچه برخی معتقدند که ظهور  (131: 4962صفا،)در حوزه فرهنگ بوده است (  ع)فرهنگ مدح ائمه 

آنکه موجـب اسـتقرار ملیـت    بر  عالوه رایز. رود یمی تاریخى مهمى به شمار  واقعهبراى این کشور و همسایگان او بلکه براى اروپا نیز 

ایران و برقرارى شاهنشاهى این کشور گشت، سبب شد که این مملکت در مجمع ملل وارد شود و منشـأ روابـط سیاسـى گـردد کـه      

االحتـرام کردنـد و    متحـد، توانـا و واجـب    صفویه خاندانى بودند که ایران را بار دیگر ملتـى  . . .ی مهمى پایدار است درجههنوز هم تا 

ی ا کوشـانه  سختی سیاسی، منجر به دیپلماسی ها مراوده( 4:4913بروان،)ى این کشور را به حدود امپراتورى ساسانى رسانیدندمرزها

در چنین شـرایطی کـه   ( 4911:991توتونی،)رفت یمشد، تا حدی که شاه اسماعیل حامل شاخه زیتون صلح برای اروپاییان به شمار 
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 32دهد که عده زیادی از شاعران علیرغم میل خودی نیز نشان میخیتار گریدی بود؛ شواهد مملو از شکوفایی و تالش چشمگیر و جد

ای ارزشـمند  ها تحفهاین مهاجرت( 93: 4913 ، بروان)گردند یمروند و بعد از شهرت و ثروت به وطن باز به دربار گورکانیان هند می

رفـت؛ در ایـن دوره بـا    وره قبل یعنی تیمـوری کـه بـه اضـمحالل مـی     برای تاریخ ادبیات ایران به همراه داشت و باعث شد تا شعر د

تأثیر این تعامل فرهنگی . ای را به مردم انتقال دهدای دیگر، مضامین پسندیدهانگیز هند درآمیزد و در جامههای نوین و خیالاندیشه

ه شعر گرایش پیدا کردند، کسانی چون عالمه ی بود که حتی شاعرانی که خود در کسوت عالم بزرگ و متعصب عصر بودند، با گونه به

هـایی بـه سـبك    ای البتـه بـا اشـارت   نقی کمرهمجلسی، مالصدرا، محقق الهیجی، میرفندرسکی، میرداماد، فیض کاشانی و شیخ علی

صـفوی  البته با نگاهی به مناسبات تاریخی و تحوالت اجتماعی عصر  (21:4914خاتمی، )سرودند می( سبك هندی)غالب عصر خود 

-ی آن  را در سه عامل مهم زیـر مـی  و زباناندازی زبان است که پیشینه تاریخی توان دریافت که این تغییر رویکرد، نتیجه پوستمی

 (61:4911محمدی،)توان نام برد 

 ـ تهاجم مغول و پس از آن تیموریان و نیروهای مذهبی صفویان4

 وجه عالمان به مدارسـ از بین رفتن مراکز فرهنگی و علمی به دلیل عدم ت2

 ـ مهاجرت اهل دانش و فرهنگ به هند9

مدار و مورد توجه مـردم، پـیش از آن کـه بـا     این عوامل باعث شد که شاعران سبك هندی با چرخش به سمت واقعیات تجربه

ه شعر مدح و دور شـدن  ی امیران صفوی ب توجه کممفاهیم زبان و تاریخ شعر بگویند؛ با چشمانشان غزل و قصیده بسرایند، در نتیجه 

شود، احساس پذیرش خانه روی آوردند تا اگر دهانشان از صله شاهان پر نمیی درباری، شاعران به قهوهها یشاد خوارانگیز فضای دل

الی، مراکز اجـرای نقـ   عنوان بهها ها، بازارها و میدانخانهدر همین دوره است که قهوه. های دیگران از وی کم نگرددمخاطب و تصدیق

هـایی از  هایی رمانتیك و حماسـه  گویان و شاعران در قبال دریافت مزد داستانکند و داستانگویی خودنمایی میشعرخوانی و داستان

. دادندمی ارائهو به شنوندگان ( 14:4914مازرلف، )زدند شاهنامه فردوسی و حوادث تاریخی را با سوانح زندگی اولیاء به هم گرده می

  (222: 4923سعادت،)های عامیانه نقاالن از دوره صفوی به بعد ساخته شد  ی شد تا حدی که بیشتر قصها نهیزماین روند 

کلی دانش که بعد از قرن ششم و به ویژه بعد از حمله مغول صورت گرفت، شـعر از   طور بهبا تغییر روند حمایت دربار از شعر و 

گـرا را  های زندگی، هنر واقعوام نیز به جهت محدود بودن به محسوسات و واقعیتهای عمومی جامعه روانه شد، ذهن عدربار به حلقه

 (11: 4911محمدی،). جویدکند و آرمان خود را در دنیای واقعی میزمینی فکر می. پسنددبیش از دیگر هنرها می

 فولکلور چیست؟

ی مـردم و   تـوده دانـش علـم بـه آداب و رسـوم     بـه معنـى    loreبه معنى توده و Folkاز دو کلمه انگلیسىِ. Folkloreفولکلور

هـا   ها، آداب، رسوم، ترانه ها، قصه ی عقاید، اندیشه مجموعه، عامه فرهنگ (4963، معین). توده شناسى. ی عامیانهها فیتصنها و  افسانه

 (4993، دهخدا)و هنرهاى ساده و ابتدایى یك ملت را فولکلور گویند 

است که نویسنده و محقق فنالنـدی بـه نـام ویلیـام       Folkloreی ه؛ عنوان ترجمه واژهفرهنگ عوام، دانش مردم، فرهنگ تود

مورتن قصد داشت با این . کاربردبه  زبان یسیانگلمیالدی آن را در یك مجله 4223تامس با اسم مستعار آمبرولیز مورتن در سال جی

این دانش یا به عبـارتی فولکلـور   . مردم. . . ها وا، اعتقادات، آیینای از باورهاسم ترکیبی، مفهوم دانش عامیانه را نشان دهد، مجموعه

ایـن   (29: 4914انجـوی، )رسـد  هم نمی صدسال كبه ی زبان یفارسای نوین است که مدت کاربرد آن در بین محققان در ایران، واژه

تـاریخ  . داشـت شـاهان بـه جـوالن وا مـی     تازگی بر پیشانی حقیقتی تاریخی نهفته است که فرهنگ و تاریخ ایران را بر مـدار تـذکره  

های آنان به ویژه به شاعران مداح و چاپلوسی کـه از واقعیـت زنـدگانی مـردم     بخشیهای شاهانه و کرامتکشورمان پر بود از حکایت

و حکومـت  به تناقضی که بیان د با توجهستودند، در عهد صفوی رسوم نداشته شاهان پرطمطراق را می _تنها_خویش به دور بودند و

صفویه و شاهان گورکانی در هند وجود داشت، شاعران در عین توجه به مضمون از مدح به شکل افراطی آن دست کشیدند و شعر را 

طرح مضامین ، رها نکردند، بلکه آن را در زندگی روزمره نیز دخالت دادند، حاصل گرایش به زندگی واقعی خألبرای خلق مضمون در 

را به همراه داشت، حرکت در این مسیر اگرچه سرانجام به افول سبك  شده تجربههای ای متفاوت پیچیدگینهفرهنگ عوام بود که گو
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شعرهایش پسندیده طبع عوام شده، یعنی تـابع روزمـره ـ     شده گفته( قمری 4426ف )هندی انجامید و به قولی که درباره میرنجات 

مقبولیت طرز میرنجات در میان عوام فقدان ذوق فرهیخته و عـدم آشـنایی عـوام بـا     محاوره ـ اجامِر و اوباش و بازاریان گردید، دلیل  

با این حال در اوج اقبال شعر سبك هندی، کسانی بودند که معتقد بودنـد  ( 262:4913فتوحی، )مراتب سخنوری و فنون ادبی است 

گوید زبان شاعر برگرفته از زبان اهل که می _صفویاز شاعران  _به قول جالالی طباطبایی . شاعر کسی  است که زبان عوام را بداند

دانند در واقع با زبان آشنا نیستند، گرچه شعر ها که محاوره نمی گیرد و آن کوچه و بازار است و شاعر زبان خود را از زبان محاوره می

ی ای شد تـا اولـین مجموعـه   م، انگیزهچنین توجهی به دانش و زبان عوا (496همان، )اما از سرودن شعر فارسی ناتوانند ، هم بگویند

ی شود ؛ اثری که آن را منسوب به آقاجمال خوانساری از بزرگان علم و دین در عصر صفویه بر می گردآورفرهنگ عوام  در این عصر 

به کلثوم ننه  آوری معتقدات و عقاید زنان در کتابی به نام عقایدالنساء که بعدهاشمارند، در واقع وی نخستین کسی است که با جمع

از میان مستشرقین نیز ژوکوفسکی ؛ آرتور و کریستین سن جـزو  . ، خدمتی شایان توجه به کار تألیف این دانش نمود39شهرت یافت

آوری فرهنگ عوام تـا  کار جمع(1:4919میرصادقی،)ی و تحقیق ادبیات عامه توجه نشان دادندآور جمعاولین کسانی بودند که به کار 

ی اخیر از مشهورترین کسانی که به روش علمی کار تحقیق و تتبع در فرهنگ مردم را دنبال کرد، ها سالاند؛ اما در متروک م ها سال

و دو سال بعد نیرنگستان را منتشر کرد تا فولکلور و فضـای   .«اوسانه»ای با عنوان رساله( ش. ه)4941صادق هدایت بود، وی در سال

-این کار هدایت باعث شد تا اندکی بعد موزه مردم. بیش از پیش به مردم و محققان نشان دهدگسترده تحقیقی در بستر این واژه را 

باشـیان رئـیس   به یاری غالمحسین مین( ش. ه) 4921و  4922ی ها سالآوری فرهنگ مردم در شناسی و بعد از آن طرح ملی جمع

در وزارت فرهنگ و هنر تغییـر نـام    عامه فرهنگسی به اداره شنااداره موسیقی و مدیر مجله موسیقی آغاز شود و سرانجام موزه مردم

های ارزشمند و اسناد معتبری درباره تاکنون کتاب ها سالاز آن . آوری اسناد و مدارک مربوط به فرهنگ مردم شودداد تا مأمور جمع

 ارائـه منـدان  ك هندی را به عالقههای فرهنگ مردم در سبکه شاخصه روشمنداما تاکنون کتابی . است شده یآور جمعفرهنگ مردم 

شناسان کمك خواهد کرد تا در بستری تطبیقی به تـاریخ تطـور   تدوین چنین کاری بدیع به ادبیات و جامعه. دهد، تألیف نشده است

سـازد  میاشیاء را بیش از پیش متجلی   هیدوسوهای فرهنگ مردم، ارتباط اشارت  هیما درونادبی، نگاهی دقیق و شفاف داشته باشند، 

سـازد، تـاریخی کـه امـروزه برخـی آن را بـه دلیـل        هـا مـی  تمام نمای آینده نسل یك قوم را آیینه هزاران ساله و این تجلیگاه تاریخ

هـای تـاریخی نشـان داده اسـت کـه ایـن       دهند، اما تجربـه کنند و حتی مورد تمسخر قرار میهای علمی و اجتماعی رد میپیشرفت

ی تقویمی تأثیر خود را بر خصایص و خوی اجتماعی مردم نهاده است، حاصل این تأثیرگذاری پیوندی اسـت  ها سالفرهنگ در گذار 

هـای  منـدی فـراورده  بهـره . گذراننـد که بسیاری از مردم عصر فضا و الکترونیك امروز نیز در سیر آفاق رویایی آن لحظات خود را می

دهد، اصطالح روح زمان یـا روح زمانـه کـه    را در متن زندگی مردم نشان می حضور روح زمان عامه فرهنگهنری و ادبی یك دوره از 

اند، در حقیقت بـه ایـن   های اجتماعی و تاریخی و کشف زوایای ذهن آدمی و تعامل انسان و محیط به کار گرفتهبرای تحلیل واقعیت

واقعیت اجتماعی و تاریخی است که با دقت در آن موضوع اشاره دارد که ذهن آدمی در خأل رشد و نمو نکرده است، بلکه صرفاً مبین 

های تأثیرگذار فرهنگ عوام باید ارتباط دوسویه ادبیـات  برای بررسی جنبه( 462:4923بهروز، ). توان نبض حیات را مشاهده کردمی

مایـه  ( 411:4913ولـك،  )ر قرار داد، اگرچه این ارتباط به زعم برخی افراد همچـون گریلپـارمت   موردتوجهشناسی را با تاریخ و جامعه

هـای عقیـدتی بـه    پیشرفت ادبیات نبوده است، اما باید پذیرفت که تأثیر شاعر، نویسنده و هنرمند از رویدادهای تاریخی و پیوسـتگی 

انه های هنرمندنداشته باشد، البته تصور تعالی این اثر ادبی بدون برخورداری از نعمت آرایه خألکند، حداقل زندگی در وی کمك می

 . تاریخی و نمودهای هوشمندانه مردم زمانه، امری غیرقابل پذیرش است

ای نیست کـه بتـوان آن را   افزاری مشخص و محدود به قوم و قبیلهدر مجموع باید به این نکته تأکید کرد که فولکلور بسته نرم

دهد که با ورود شاعران صنعت ادامه نشان می های شعر سبك هندی دربررسی. به طور تام، محدود به یك قبیله یا ملت قلمداد کرد

وران بـازار  شده، همانند حسین ثنایی، خواجه شاپور تهرانـی کـه از پیشـه   ها محسوب نمی پیشه که شاعری به عنوان حرفه اصلی آن

، شـاعرانی نظیـر   انـد ای نامشخص از آداب، روش و فرهنگ عامیانه این حِرَف را وارد فضای شاعران سبك هندی کردهبودند، مجموعه

ی شـغل خـود فرصـت تـورق در     فروشی داشته و محمدطاهر نقاش از جمله کسانی بودند که به واسـطه گر که پارچهآقا مسیب چیت
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 4962صـفا، )دیوان بزرگان علم و ادب را نداشتند، اما با ورود به فضای شعر و اتکای به ذوق خود بر دامنـه وسـیع فولکلـور افزودنـد     

:342) 

 و فولکلور سبک هندی

های مردم بنامیم، باید عصر صفوی را پایه و دروازه این شیوه اجتماعی و سیاسی و دغدغه مسائلاگر عصر مشروطه را دوره اوج طرح 

های مردمی دستمایه شاعران شد که تا پیش از ایـن در تـاریخ   هایی از زندگی همگانی و حکمتدر سبك هندی گزاره. بیان برشمرد

ای حکمـت عامـه را در شـعر و نثـر     گذاران که بـه طـرز ماهرانـه   یکی از این بدعت. رت و گاه در حد بدعت بوده استادبیات ما به ند

ی چیزی فراهم ا هر گوشهوی با روحیه پرسشگر و جهانگردی در مصاحبت با مردم، از . خویش وارد کرده است، سعدی شیرازی است

ها به تبیـین نظریـاتش بپـردازد     مؤثر در حیات عموم را برگزیند و سپس توسط آنهای مختلف زندگی، عناصر آورد تا از میان پدیده

در سبك هندی نیز از جریان اسلوب معادله، تعدادی از شاعران بزرگ این عصـر نظیـر صـائب، کلـیم و بیـدل      ( 232: 4963 ، ناصح)

ی دنیای ساز لیتبدمعناست، که کارکرد قوی در توان دریافت که اهتمام آنان از معقول ذهنی به مفهوم حسی نوعی بازی زبان و می

ی واژگـان در ایـن سـبك،     رهیداعالوه بر این، وسعت ( 41 _43: 4924فتوحی،)دارد    33به دنیای حسی و عینی 31ذهنی و تجریدی

بان شـعر  گفت ز توان یمگسترش یافت و از سویی دیگر بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنه شعر و ادب رخت بربست، به نحوی که 

 :4922شمیسا، )سبك هندی، زبان جدید فارسی است و دیگر از مختصات زبان قدیم، مخصوصاً سبك خراسانی در آن خبری نیست 

یی کـه در  هـا  غـزل در قالب شعری نیز شعر سبك هندی تغییر یافت، قالب شعری از قصیده به غزل گرایش پیـدا کـرد، حتـی     (236

و تـك مصـراع نمـود یافـت، چنـین رویکـردی        تیـ ب تـك راه بود، تغییر شکل داد و به صورت محور عمودی نیز با معانی منسجم هم

نبود، بلکه این خواستاران شعر بودنـد کـه    فرما حکمدرخواست مخاطبان شعر سبك هندی بود، دیگر آن نگاه از باال به پایین در شعر 

ی سـو  بـه ی گذشته، ها دههبار شاهان هواخواه مدح و ثنا در ، زیرا با کشاندن شعر از دردادند یمبه مضمون و حتی قالب شعری جهت 

شـاعر در   مـوردنظر ی مخاطبان و چرخش معانی در قصاید و طوالنی شدن مضمون سواد کمی و سواد یبمردم کوچه و بازار، به دلیل 

ا در قالب افقی خـود در یـك بیـت    معانی ر نیتر دهیچیپغزل این توانایی را دارد تا . گستره ابیات قصیده، شاعران به غزل روی آوردند

کار شگرف شاعران این دوره چنین بود که حتی با یك مصراع پیچیده و یك مصراع بسیار ساده به شرح مصـراع نخسـت   . جای دهد

 : کردند یمهمت 

 گذرد دبستان شیپهمچو دیوانه که از          گذرم یم     زنان خندهدل   گرفتاری   بر 

 به ثنا کس نتواند که زعّمان گـــــذرد         غم عشق تو کلیم دست و پا بیهده زد در 

  (23: 4966شفیعی، )بود  آغازشدهی این چرخش نتیجه حرکتی بود که از دوره تیموری و عصر فغانی و پیش از او ها نهیزم

ناپسـندیده و هـر روز در    جدیـده البته این تغییر مخالفانی نیز به همراه داشت ؛ آذر بیگدلی در تذکره مشهورش این سبك را سـبك  

صـائب    دربـاره ی جـدی تـاریخ ادبـی کشـورمان مشـهور اسـت؛       هـا  تذکرهیکی از  عنوان بهنویسنده آتشکده آذر که . دانست یمتنزل 

فصحای متقدمین مسدود و قواعد مسلمه استادان سابق مفقـود و مراتـب    ی ایشان طرق خیاالت متینهگستر سخناز آغاز : سدینو یم

در نثـر   (422: آذر بیگدلی، بـی تـا  )ناپسندیده بود، هر روز در تنزل  جدیده  قهیطرری بعد از جناب میرزای مشارالیه که مبدع سخنو

این دوره نیز اوضاع مناسب نبود، ترکیبات عربی و عبارات خام جای ترکیبـات لطیـف و اصـطالحات ظریـف فارسـی را گرفتـه بـود،        

  (233 :4963بهار، )بدل گردید  روح یبارات تازی مکرر و ی شیرین فارسی به عبها المثل ضرب

عوامل تأثیرگذار بـر  *  (232: همان،)ی از عصر تیموری نیز فروتر افتاده بودگیما کمکتب علمی ساده و روان بود و احیاناً درستی و 

 حضور فولکلور در سبک هندی
 تـوان  یمـ ر در دوره صفویه به دست آمده است، هفت عامـل زیـر  را   وضعیت شعر و نث درباره ها تذکرهیی که از ها گزارشاز مجموعه  

 :کرد یمدر شعر سبك هندی معرفی  عامه فرهنگعوامل تأثیرگذار بر حضور  عنوان به

 ی شاهان صفوی به شعر رغبت یب _4

                                                           
  
  
  
 concrete 
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 خـط  خـوش ار کتاب منتخب ی که کتابخانه شاه جهان وارث اکبر و جهانگیر گورکانی  از نوادگان چنگیز خان، چندین هزا هنگامهدر 

صفوی به دلیل تمایل فراوان به  عباس شاه، شد یمداشت و از اقسام فنون و اصناف علوم عربی و فارسی و انگریزی در آن کتاب یافت 

، شـد  یمـ ی بـه دربـار اصـفهان    وآمـد  رفتو اگر اندک  (231 :12، کوب نیزر) داد ینمفقیهان و طرح مباحث دینی به شاعران، بهایی 

پایـان شـاه جهـان  در     از سویی دیگر جالل و شکوه بی. نداشت( ع) تیب اهلگرفت که مفهومی جز ثنای  ری مورد توجه قرار میاشعا

 . شد های فراوان موجب تشویق شاعران برای ترک یار و دیار می هند و نواخت شاعران با صله

 ای هجوم امیران و حاکمان منطقه _2

ای وارد نکرد، اما موجب شد کـه شـاهان صـفوی     های منطقه اگرچه به یکپارچگی ایران لطمه انهای متوالی برخی امیران و خ جنگ

 . وتخت سلطنتی نمایند بخش اعظمی از همت خود را مصروف جنگ با این یاغیان و متعدیان به تاج

 ایجاد حس نوستالژیك و غم غربت  _9

 و حسرت نان الکو یاد گیالن ز دل     نعمت هند فراوان بود اما نرود        

 ( 4292:4969،خان یعل نیالد سراجی سلیم ؛ محمدقل)

شعر غم در عصر صفویه به عنوان یکی از مضامین اصلی اشعار بدل گشت، فراق شاعران از یار و دیار باعث شـد تـا بخـش اعظمـی از     

یـی  گرا واقـع سانی در دنیاست، بلکه به سـبب  این مفهوم البته فارغ از برداشت غربت ان. شعر این دوره رنگ و بوی غربت به خود گیرد

ای است که در غم دوری از دیار پـس از مـدتی گریبـان هـر      شاعر سبك هندی تصویر او از جدایی و دوری وطن همان احساس ویژه

 : گیرد مسافری را می

 سیل بر سینه مگر چاک زند صحرا را          تنگی ما رحم کند؟  کیست جز گریه به دل

  (211 :4صائب ج )

 شد نگین دان چار دیوار لحد فیروزه را          در غریبی زود میرد نازپــرورد وطـــــن 

  (496: 4صائب ج )

  (496: 4صائب ج )کشم در غربت این زمان ز خریدار می         نازی که داشتم به پدر چون عزیز مصر 

 پیوند با سادگی و صمیمت موجود در فرهنگ عوام _1

حکومت پـارت بـه مـردم منتقـل       گوشههای ملی را در چهار  ، ادبیات شفاهی ایران و داستانگرد دورهها به عنوان ه گوساناز زمانی ک

های شـاعر و  گوسان درواقعی دیگر باشند، ا دورهفرهنگ یك دوره به  دهنده انتقال نیتر مهمها  که آن کرد ینم، کسی تصور کردند یم

ی شفاهی ملی و انتقال آن به دوره ساسانیان از جمله کسانی بودند که منابع عظـیم خوتـای نامـك را    ها ترانهبا خواندن  دان یقیموس

هـای شـفاهی از صـمیمیت در زبـان و معنـا       ها و قصـه  این داستان (16: 4911تفضلی، )آوردن شاهنامه فراهم کردند  به وجودبرای 

فل مختلف مورد توجه مردم زیادی قرار گیرند و بسیار محبـوب آنـان   ها در محاشد تا گوسان برخوردار بود و همین موضوع باعث می

ی مردم از اسـاطیر نیـز بـه همـراه     ها برداشت، بسیاری از باورها، اعتقادات و کردند یمها نقل هایی که گوسان باشند، در میان داستان

در سبك هندی نیز مورد توجه شـاعران ایـن    ، این شیوه صدها سال بعدگشت یمیی دیگر سینه به سینه جا بهنکات تاریخی از جایی 

به این نکته نیز اشاره کرد که  توان یمبا نگرشی به کارکرد لغات و سایر عناصر فرهنگی عوام در شعر سبك هندی . سبك قرار گرفت

اسـت   ، این پویایی سوی دو حرکـت مـوازی  شود یمدر آمیختگی فردیت و هویت فرهنگی و تاریخی یك ملت موجب پویایی فرهنگ 

ی فردی شاعر یا هنرمند باشد، ناگزیر از طرح فرهنـگ و تـاریخ هسـتیم و بـرعکس     ها جنبه، اگر گفتگو از شود یمختم  سو كکه به ی

ی تـاریخی و  هـا  گـزاره ی او از ریـ گ بهـره ی هنرمند با استعداد نیآفر نقش، باید به میآور یماگر از مقوله فرهنگ و تاریخ سخن به میان 

 . نیز یاد شود، نظیر کاری که در بسیاری از اشعار سبك هندی متجلی استفرهنگی ملت خویش 

 (سلیم)ای دیوار بشنو میگو یمبه در                                ندارم اختیار گریه امشب        

ا شنونده به مخاطب اصلی و انتظار دارد سخن او ر دیگو یمدر این بیت شاعر از  تعارف و رودربایستی معمول غالب مردم ایران سخن 

 . دهد ارائه

، گـویی خـود   نهنـد  یمو سامانه تحقیق را برای خواننده باز  کنند یماعتقادی مردم آن را طرح   جنبهتغییری در  چیه یبگاه شاعران  

از نظـر  . ام دارنـد های ادبی اهتمـ  تنها روایتگری هستند که بیش از آنکه به جنبه تاریخی موضوع توجه داشته باشند، به گستره آرایه
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پـروا   ای هست، بـی  وجود ندارد و ایشان هر وقت احساس کنند که نیازی به کلمه (عامیانه)های ادبی و غیرادبی  ها بررسی بین واژه آن

    (412: 11محمدی، ). برند آن را در شعر خود به کار می

 دو باال گردد رنگ گلمستی بادة    پنبۀ گوشم اگر پنبۀ مینا گردد 

  (9233غزل  1ب ج صائ)

 دو برابر: دو باال

 شکمی از عزا برون آور                           اندرین چارشنبه سوری     

 (4432:4969،خان یعل نیالد سراجاشرف، )

 چون سگ، زین مَرس ما را رخاکیزرهایی نیست         ریشه طول اَمل از دل  دیایبرنبه مردم 

   (911غزل  4صائب ج )

 . طنابی که در گردن سگ و دیگر حیوانات اندازند: مَرس

 کهکشان هم برای او فلك است                           خلق بر فلك است   بیتأدگرچه 

 (4422:4969،خان یعل نیالد سراجظهوری؛ )

ب بر کف پـای مـردم و   با چو بیتأد؛ اما عمده توجه شاعر به شیوه لك در مصراع دوم جناس برقرار استبین فلك مصراع نخست و ف

 . آنان بود که در دوره صفویه رواج یافت بیتأد

وجود این واژگان و تعابیر عامیانه، شعر سبك هندی را دچار ناسازگاری واژگانی نکرده است و همچنان وحدت سـبکی شـاعران ایـن    

ی شـاعر از  ریگ بهره، در شود یمو بیدل دیده این فخامت زبانی که در شعر طالب آملی، صائب، کلیم . دینما یم توجه قابلدوره فاخر و 

ی شـد تـا شـاعران سـبك هنـدی در      ا زهیـ انگکاربرد مثل در شعر هم هست، نوع رفتار زبانی عوام در فهم معانی با استعانت از مَثَـل،  

تـا در کمـال    کنـد  یمـ این شیوه بیان موضوع به گوینده کمك . ی خود استفاده نمایندها تیب تكبسامدی باال از مَثَل در شعر و حتی 

ـ ایجاز، سخن خود را بگوید، عالوه بر آن غالباً در بیان عادی مردم نیز ذکر امثال به صورتی کامالً سـاده،   ، کوتـاه و مختصـر   هیـ رایپ یب

که اثبات آن نیازمند دلیلی یـا حجتـی    جاست نیهمو البته  کند یم؛ چنانکه مطلب از روشنی و دریافتی درست حکایت شود یمبیان 

  (69: 4963ناصح،)یست، اصوالً وجود مثل خود حجت است برای قبول عام ن

ی مردم نیز درآمیخته است،  عامه موردقبولو  پرکاربردی متعددی دارد، گاه با اساطیر ها نمونهمثل که در اشعار سبك هندی 

؛ زیرا زبان در مسیر بازگشت خود بخشد یم در بیتی که به همراه تمثیل است، به حوزه معنایی زبان نیز وسعت ها اسطورهاستفاده از 

یی است که با قدمت و اصالت آن ساختار، تناسب داشته باشد و اسطوره، ها نشانهبه ساختار کهن نخستین، نیازمند ابزار و 

جهان را امروزه ی درونی بسیاری از آثار ادبی  هیالبه همین دلیل ساختار زیربنایی و . ابزار بیان در تاریخ ادبیات است نیتر یمیقد

  (91: 49 21زرلکی، ). ددهن یمشکل  ها اسطوره

 اگر به میکده منصور بگذرد داند        که هرکه هست درو چند مرده حالج است

 ( 4124:4969،خان یعل نیالد سراجی سلیم ؛ محمدقل)

باورهـای عامـه را وارد مجموعـه     حرکت سبك هندی در بستر فرهنگ عوام در عین حالی که فضایی درخشان و تمثیالت زیبـایی از 

، داشته نگهی که برخی معتقدند در سبك هندی شاعرانی که تعادل را ا گونه بهیی نیز به دور نماند ها بیآسشعر و ادب پارسی کرد؛ از 

شـاعرانی  کـه   گـردد  یمـ ، مقامی ارجمند دارند؛ ولی سیر نزولی سبك هنـدی از زمـانی آغـاز    اند دهینگردی بارز ها یتراش مضمونگرد 

 مـا یا صورت بهبا تکلف فراوان به مضمون یا بی گراییده و شعر را از مجرای اصلی خویش که بیان عواطف و عوالم نهانی باشد،  هیما یب

تـا جـایی کـه بعضـی کمـر       انـد  شدهو سرانجام باعث روی برتافتن صاحبان اذواق سلیم از این سبك  اند درآوردهیی معما سرایی و گو

در حالی که  (231 :4914دریاگشت، )را مشوب ساختند  سنجان سخناذهان  طرفه كی یها قضاوتسبك را بسته و با  مخالفت با این

 (913: 4912، کوب نیزر) دانند یمیی جو تازهبرخی همین فضای استعمال تعبیرات عامیانه را ناشی از اصرار شاعران سبك هندی در 

که بعدها توسط شاعرانی پیشرو مثل نیما به اوج خود رسید  (449 :4961شمس، )شمارند یبرمو آن را از امتیازات شاعران این دوره 

  (449: همان،)

 ی زبانی در کاربرد فرهنگ عوام کوش کم -3
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مـورد اسـتقبال قـرار     ها خانه مکتبکه اشعار وی عالوه بر آنکه در  شده گفتهبیدل دهلوی  یکی از شاعران بزرگ سبك هندی  درباره

، گرفتـه اسـت   کننـد  یمـ ی عامیانه و شعرهایی را که زحمت کشان و دهقانان به هنگام کـار بـا خـود زمزمـه     ها ترانهی گرفت، جا می

کـه   کند یمو اشعار فاخر یك دوره بر این اصل مهم تأکید  کنند یمی عامیانه که مردم استفاده ها ترانهتعامل بین  (419 :66شفیعی )

در تقابل بین زبان معیار با زبان کوچه و بازار و حتی دو زبـان از دو ملـت    شك یباز تغییر بداند، خود را پیراسته  تواند ینمهیچ زبانی 

مختلف این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری وجود دارد، اما نحوه کاربرد واژگان دخیل در هر زبان تابع شرایط اجتماعی است، در واقع ایـن  

، اگرچه نباید تأثیر ورود هر واژه در شعر یـا نثـر را   کنند یمی از آن را انتخاب مند بهرههستند که نحوه  زبان كکاربران و گویشوران ی

  (91: 4923بهروز،)شود  زبان كوارد ی تواند یمدر معنا یا معانی متعدد همراه با خود نادیده بگیریم، این واژگان به چند طریق 

 . ی افراد با سواد و هنرمند از این واژگان برای ایجاد طنز زبانیریگ بهرهاز واژگان موجود در نوشتار خود و  سواد کماستفاده افراد  -4

 زمن اعتماد چیست میا هیبخحرفی بگو سلیم ز اوضاع روزگار      ما اهل 

 (،4121:4969خان یعل نیالد سراجی سلیم ؛ محمدقل)

ی نقـ  یعلرانی همچون قصاب کاشانی، ورود واژگان صنفی نظیر کاربرد واژگان مشاغل و حرف که در سبك هندی به دلیل وجود شاع -2

الفاظ عامیانه و تعبیـرات محـدود را بـا الهـام از      تکلف یب  (223 :4922، شمیسا)عدم آشنایی با ادب عرب و عجم  واسطه بهقمی بنا 

  (222 :4932آریان، ). برند تجارب روزمره و اشخاص و اشیاء محیط به کار می

 (112بیدل، )ری که غیر هوا پشم در کاله ندارد سد  چرا کسی جو حباب از ادب نگاه ندار

 خجل شوم به مالمتاز روی این و آن          کش وهیگتا کی ز دست بیمت ای غول 

 (4243:4969خان یعل نیالد سراجشفایی ؛ )

 . شخصی که کفش مردم را در اماکن مذهبی نگاه دارد: کش وهیگ

ورود برخی واژگـان در عـین   ن به منظور گنجاندن معانی و مضامین جدید در شعر تمایل خالقانه شاعران برای تغییر در ساخت زبا   -9

خـود مضـمونی    زعـم  بهگیرد تا شاعر با خلق ترکیبی جدید  توجه به فرهنگ مستتر در آن، در برخی موارد مورد تغییر آوایی قرار می

 . دهد ارائهدقیق از اندیشه خود را به مخاطب 

 افتادم الهاگر از چاه بیرون آمدم در ج     خدانش    گهی مفتون زلفش گه گرفتار زن

  (4162:4969خان علی نیالد سراج؛  ریتأث) 

در هندی دام را جال گویند و اگر به جیم فارسی خوانده شود بـه معنـی گـور و مغـاک خواهـد بـود و مناسـب زلـف بـه معنـی دام           

 (4162:4969خان محمد؛ الدین علی سراج)است

 میجو یمسواد زلف ترا مو به مو   بود و پس زخم زد توان دل مردم ر نمی

  (422صائب )

 هایی از شعر سبک هندی  فرهنگ مستتر در نمونه

ها، رفتارها و نمادهایی است که در یك جامعه از گذشته دور تا به امروز بـرای تعامـل افـراد یـك جامعـه       نظام باورها، ارزش، فرهنگ

، گـاه  دینما یمساری است، به همان اندازه که به دست آوردن آن سهل  جا همهنگ همچون هوا فره (43 :4921بنیانیان، )اند  دانسته

اگـر چـه    هـا  فرهنـگ ، این اند داشتهی فرهنگی عوام ها فرآوردهممتنع هم هست، نظیر توجهی که شاعران سبك هندی به بسیاری از 

چنین رویکردی باعث شـده تـا زنـدگی    ، ی دور بودها گذشتهاز ساختی مَدرَسی نداشته است، اما نمودار احساس، باور و عقیده مردم 

  تـا  یبـ شـیروانلو،  )ی قبل در شعر شاعران متجلـی گـردد   ها دورهطبیعی و عاطفی مردم عصر صفویه به نحو چشمگیری در مقایسه با 

لند زمستان و نشاط فراوانی کـه از  ی بها شببه معماگویی، لُغَز و چیستان در  خانه قهوهتمایل فراوان بازاریان، کسبه و اهل  (944_2

ی پر ارزش بـرای شـاعران بـود تـا مفـاهیمی از باورهـا، اعتقـادات،        ا زهیانگشد،  می نائلدرک و کشف معانی یك عبارت به مخاطبان 

 . ، چیستان و معما را در شعر خود وارد نمایندها هیکنا

یی داشتند و از کمی مشتری بـرای سـخن   ها شکوه -گاه -رویگردانی ی کهن بودند، از چنینها وهیشآنانی که اندکی دشوار گو و تابع 

 :گفتند یمخود 

 است جوش خریدار نیست متیق گرانتحفه  کمی مشتری جنس سخن خوار نیست    از
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  (211کلیم ص )

 دارد ینمسخنی    به خنده گفت که هندو زبان  ات طرهسلیم گفتم و دارم به 

 (4493:4969خان محمد؛ الدین علی سراج)

 : یریگ جهینت

حاکمیت شـاه اسـماعیل   . شود یمدوره صفویه مثل اعالی تبادل فرهنگی در دو سوی حرکت اجتماعی سیاسی ایران و هند محسوب 

ق در ایران و تأسیس حکومت پـر طمطـراق صـفویه بـه درازای دویسـت و بیسـت سـال و آرامـش نسـبی          . هـ 311صفوی در سال 

ت و کشمیر که به نوعی میراث دار زبان و ادب پارسی در هند بودند باعث شد تا تفکر ایرانی در جانشینان دولت بهمنی دکن و گجرا

ی شاهان صفوی به شعر و مدح سـنتی رایـج در   توجه یبی سیاسی و اجتماعی هند نفوذ یابد، از سویی دیگر به دلیل ها عرصهتمامی 

نسـل جدیـد ظهـور     عنـوان  بـه  دانـش  کماجرت نمایند و در ایران افرادی دربار امیران و شاهان ایرانی، باعث شد تا شاعران به هند مه

فرصت تتبـع در دیـوان شـاعران بـزرگ کشـور را      . . . ی وکار یکاشیی نظیر بنایی، چیت گری، ها حرفهنمایند که به دلیل اشتغال به 

، انـد  داشـته ای نفوذ فرهنگ شفاهی به ادبیات ی شعر بسرایند، آنان عالوه بر روند رو به رشدی که بردست دمنداشته باشند و با کلمات 

ـ ورود این شاعران البته به دلیل ذوق . سرانجام سبك هندی را به بیراهه کشاندند ی عـوام بـرای دریافـت مضـامین سـاده بـا       ذوقـ  یب

ی از فولکلـور،  ریـ گ بهـره استیصال شاعران برجسته این دوره هم همراه بود و گاه شاعرانی نظیر صائب، کلیم، طالـب و بیـدل نیـز بـا     

مـوارد زیـر را    تـوان  یمـ در بررسی اشعار سبك هنـدی  . گرفت عموم قرار می موردتوجهکه بسیار  کردند یممضامین جدیدی را خلق 

 : در سبك هندی برشمرد عامه فرهنگی از ریگ بهرهوجوه امتیاز  عنوان بهاجمال  طور به

 . تجلی احساس و عاطفه توده مردم -4

 ر اشارات به فرهنگ عوام در سبك هندی بازنمود فرهنگ خواص  د -2

 . کند یمفرهنگ عوام با همان زبان ساده، جهان کمال انسانی را متجلی  -9

ی این دو گروه را با هم بسنجیم، خواهیم ها آرماناست حتی اگر بخواهیم  شده طرحی خواص به زبان ساده ها دغدغهدر فرهنگ عوام  -1

به دنیا، چگونه رفتن، گذران روزگار، طی روزگار جوانی و پیـری، مـرگ و زنـدگی در    ی مشترکی مثل چگونه آمدن ها دغدغهدید که 

 . ها وجود دارد آن

 . که این فرهنگ ریشه در آرزوهای فرو خفته تاریخ بشری دارد دهد یمدر سبك هندی نشان  عامه فرهنگتحلیل اشارات  -3

 منابع

 ه و تعلیق حسن سادات ناصری، تهران، امیرکبیر، به تصحیح و تحشی(تابی)آذر بیگدلی، لطفعلی بیك آقاخان 

ها و منشأ پیدایش سبك مشهور به هندی در سیر تحول شعر فارسـی، مجلـه دانشـکده ادبیـات فارسـی      ، ویژگی(4932)آریان، قمر 

 دانشگاه فردوسی مشهد، شماره دوم، سال نهم

 1سال دوم، شماره  های ادبی،ی زبان، فصلنامه پژوهشکوش کم( 4921)افتخاری، سیداسماعیل،

سهل و ممتنع، مقدمه برکتاب  فرهنگ مردم سروستان به کوشش صادق همایونی،مشهد،آستان قدس ( 4914)انجوی،ابوالقاسم 

 رضوی

  نایس ابنتاریخ ادبیات ایران، ترجمه رشید یاسمى، چاپ سوم، تهران،کتابخانه ( 4913)ادوارد،، بروان

 ی، تهران، سوره ساز فرهنگرای پردازی ب، ایده(4921)بنیانیان، حسن 

 تهران، امیرکبیر، شناسی، جلد سوم، سبك(4963)ی محمدتق، بهار

 ی، جلد اول، ساری، انتشارات شلفینشناس ماینمجموعه مقاالت همایش ، روح زمان و نیما( 4923)بهروز، غالمرضا،

 المللران، نشر بیناللـه خلیلی، ته، دیوان غزلیات، به تصحیح خلیل(تابی)بیدل، عبدالقادر 

 ی ادبیات،تهران، نقش جهان شناس جامعهی بر درآمد(4911)،محمدجعفرپوینده، 

 . انتشارات سخن، ، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، به کوشش ژاله آموزگار، جلد دوم، تهران(4916)تفضلی، احمد 

مـیالدی، فصـلنامه    42_41_46و جهانگردان انگلیسی در قـرن   اصفهان و خاندان صفویه از دیدگاه نویسندگان( 4911)پروین،، توتونی

 سال دوم شماره یکم و دوم ، ادبی سیمرغ
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 . ، پژوهشی در سبك هندی و دوره بازگشت ادبی، تهران، بهارستان(4914). خاتمی، احمد 

 ره، صائب و سبك هندی در گستره تحقیقات ادبی، چاپ اول، تهران، نشر قط(4914)دریاگشت، محمدرسول 

شـماره شـش، فـروردین و    ، ، ساراماگو گمشده در هزار تـوی اسـطوره، دو ماهنامـه نقـد هنـری فرهنگـی بیـدار       (4921)زرلکلی، شهال 

 اردیبهشت

 ، با کاروان حله، تهران، انتشارات علمی(4912)کوب، عبدالحسین زرین

 ریرکبیامشش منصور ثروت،تهران، به کو، (همراه با غیاث اللغات)چراغ هدایت(4969)خان محمد  الدین، علی سراج

 تهران،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، دانشنامه زبان و ادب فارسی،جلد اول( 4923)اسماعیل،، سعادت

 ها بررسی سبك هندی و بیدل، تهران، آگاه، شاعر آینه(4966)شفیعی کدکنی، محمدرضا 

 نی،چاپ دوم، تهران،چشمه گردباد شور جنون،سبك هندی، کلیم کاشا(4961)شمس لنگرودی، محمد

 شناسی شعر، تهران قردوس، سبك(4922). شمیسا، سیروس

 شناسی هنر و ادبیات، تهران،توس، محدوده و گستره جامعه(بی تا)شیروانلو، فیروز 

 علمی و فرهنگی، دیوان، به کوشش محمد قهرمان،پنج جلد، تهران(4961)صائب،محمدعلی

 فردوس، ، تهران، جلد پنجم(4962)اللـه صفا، ذبیح

 نقد ادبی در سبك )نقد خیال (4913)فتوحی،محمود 

 ، تهران نشر روزگار (هندی

  9ماهنامه کتاب ماه ادبیات و فلسفه، سال ششم، شماره ، معماگویی و فقدان اسطوره گرایی( 4924) ______

 ریرکبیام، فرهنگ اشعار صائب، دو جلد، تهران، (4919)گلچین معانی، 

 . های ایرانی، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران، سروشبندی قصه، طبقه(4914). یشمارزلف، اولر

 ، بیگانه مثل معنی نقد و تحلیل شعر صائب و سبك هندی، تهران، نشر میترا(4911)محمدی، محمدحسین 

 هنر شاعری  تهران، کتاب مهناز  نامه واژه، (4919)میرصادقی، میمنت 

سـازمان چـاپ و   ، و فرهنگ مردم،ذکر جمیل سعدی،کمیسیون ملی یونسکو، جلد سوم،چاپ سـوم ، سعدی (4963)یمحمدمهدناصح، 

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 چاپ اول، تهران، نیلوفر، ، تاریخ نقد جدید، جلدسوم، ترجمه سعید ارباب شیرانی(4913)ولك، رنه 
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                                                         و و مثنوی موالنابررسی تطبیقی بازتاب این جهان در قصاید ناصرخسر
 مسعود روحانی

 دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مازندران                         

 زاده اطاقسرایی علی سلمانسید محمد

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مازندران           

 دهچکی

اند امّا مشترکات فراوانی در در یك زمان نبودند و با هم اختالف زمانی زیادی داشته( 612 _611) و موالنا( 124 _931) ناصرخسرو

توصیف این جهان در آثارشان به کار رفته است و این گمان را تقویت می کند که موالنا دیوان ناصرخسرو را خوانده و از آن بهره 

 . مقاله به بررسی تطبیقی سیمای این جهان در قصاید ناصرخسرو و مثنوی موالنا پرداخته شددر این . برده است

پس از آن به بررسی سیمای این جهان در . های زندگی، اخالقی و فکری آنها می پردازیمپس از معرفی اجمالی دو شاعر، به شباهت

شود؛ زیرا صفات و کس العملشان در باب دنیا پرداخته میقصاید ناصرخسرو و مثنوی موالنا و تحلیل این مضامین مشترک و ع

هم ناصرخسرو و هم موالنا صفاتی . تمثیالتی را که ناصرخسرو در باب دنیا به کار برده است موالنا نیز در مثنوی تکرار کرده است

دو شاعر راهی را برای رهایی از دنیا  هر. اند که باید از این دنیا دوری کردناپسند و منفی از دنیا ارائه داده و هر کدام تأکید کرده

امّا مولوی راه نجات از این دنیا را پیروی نکردن از  جهان را روی آوردن به دین دانستهاند؛ ناصرخسرو راه نجات از این پیشنهاد داده

اند باز معتقدند که گفته. . . ووفا، ویرانگر هر دو علی رغم اینکه جهان را جادوگر، گنده پیر، بی. هواهای نفسانی بیان کرده است

 . جهان در خدمت و امر حضرت حقّ است و بدون ارادة باری تعالی قادر به انجام هیچ کاری نیست

 . قصاید مثنوی معنوی، موالنا، جهان، ناصرخسرو، :هاکلیدواژه

 درآمد _4

یاد  «ملّای روم»و  «مولوی»، «موالنای روم»های خداوندگار موالنا جالل الدین محمّد بلخی که بعدها در کتب از او به صورت    

کرده اند یکی از بزرگترین و تواناترین گویندگان متصوّفه و از عارفان نام آور و ستارة درخشنده و آفتاب فروزندة آسمان ادب فارسی، 

هجری در بلخ والدت یافت و  611او درششم ربیع اول سال. و از متفکّران بالمنازع عالم اسالم است شاعری حساس، صاحب اندیشه

زندگانی واقعی مولوی، . پس از وفات پدرش، سلطان العلما، به خواهش مریدان پدر بر مسند وعظ و تذکیر و فتوی و تدریس نشست

افی و انقالب حال او آغاز شد او که از تعلیمات پدرش و از ارشاد سید برهان الدّین مایۀ و 612به عنوان یك شاعر شیفته، بعد از سال

درعرفان گرفته بود از این پس از برکت انفاس شمس الدّین، عارفی وارسته و واصلی کامل شد و زندگی خود را وقف ارشاد و تربیت 

مشهورند؛ به  «مولویّه»خود کرد و دسته ای جدیدی از متصّوفه را که به  «مدرسۀ»عده ای از سالکان در خانقاه و یا به اصطالح در

  (131_9/112: 4963صفا،). اتّفاق افتاده است 612اقول در پنجم جمادی اآلخر سال بنا به اصح وفات او. وجود آورد

همچنین مثل اکثر فقها، در سال های تحصیل به لغت . مولوی از دوران کودکی فرصت تمرین در زمینۀ شعر و شاعری یافته بود    

در قافیه سنجی تمرین ورزیده بود و در شیوة کسانی چون ناصرخسرو . در اوقات فراغت شعر گفته بود. و بالغت عالقه پیدا کرده بود

مهمترین و مشهورترین اثر مولوی کتاب مثنوی معنوی  (296: 4921زرین کوب،)و انوری و سنایی به تقلید و اجتهاد شعر گفته بود

یا قهرمان اصلی مثنوی، انسان  محوراصلی. است که حدود ده سال از باورترین دوران حیاتش را مصروف سرودن آن داشته است

 :او در همان ابتدای نی نامه می گوید. صافی ضمیر و خداجویی است که از نبرد با هواهای نفسانی پیروز و سر بلند باز گشته است

 باز جوید روز گار وصل خویش   اند از اصل خویش      هر کسی کو دور م                         

 . له دور شدن ازحضرت حق سر داده و خواهان بر گشت به روزگار وصل خویش بوده استاز همان اوّل نا     

موالنا  «کاش موالنا چهار صد سال عمر کردی تا عالم را از حقایق و معارف پر ساختی»:به روایت افالکی، حرم موالنا به او گفت    

ت نیامدیم ما در زندان دنیا محبوسیم امید که عن قریب به بزم مگر ما فرعونیم؟ مگر ما نمرودیم؟ ما به عالم خاک پی اقام»:فرمود

گویا مولوی  (416: 4921سجادی،)اگر برای مصلحت و ارشاد بیچارگان نبودی یکدم در نشیمن خاک اقامت نگزیدمی. حبیب رسیم

 . اند؛ مأمور گشته بودبرای ارشاد و هدایت افرادی که به علل مختلفی دراین جهان مادی گرفتار نفسانیات و مادیّات شده 
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 : نظامی درخسرو و شیرین چه زیبا گفته است

 (2:4916زنجانی،)تو زآن جا آمدی کاین جا پریدی      ازین جا در گذر کان جا رسیدی

انسانی که از اصل خویش دور مانده است و در این جهان مادی ساکن شده می خواهد به روزگار وصل خویش برسد امّا این     

واقع مکانی برای صعود و عروج به حضرت حق و رسیدن به روزگار وصال، با صفاتی زشت و زیبا یا به عبارت دیگر جاذب و  جهان در

 . گمراه و غافل کننده، سبب شده است تا انسان را از پرداختن به حضرت حق باز دارد

  (231 :4924ی،سجاد)عالم خلق را به طور کلی جهان و جهان خلق گویند در برابر جهان امر    

هجری  931در . از شاعران بسیار توانا و بزرگ ایران و از گویندگان درجۀ اوّل زبان فارسی است «حجّت»ناصرخسرو، ملقّب به      

او بارگاه ملوک عجم و سالطینی  (2/199 1369:صفا،). در یمگان درگذشت 124در قبادیان از نواحی بلخ متولّد شد و در سال 

ود غزنوی و پسرش مسعود را دیده و بدین ترتیب از اوان جوانی یعنی پیش از بیست و هفت سالگی خود در چون سلطان محم

دستگاههای دولتی راه جسته بود و تا چهل و سه سالگی که هنگام سفر او به کعبه است به مراتب عالی از قبیل دبیری رسید و 

او پس از دیدن خواب،  (116: همان)خطاب می کرده است «جۀ خطیرخوا»گرفته و شاه وی را  .«دبیر فاضل»و  .«ادیب»عنوان 

این سفر که . نخست به مرو آمد و از شغل اداری خویش استعفا داده و مایحتایج مختصری با خود برداشته و عزم سفر کرده است

رخسرو باقی گذاشت به طول انجامید اثر بسزایی در زمینه تکمیل نفس و پرورش روح در ناص 111_191مدت هفت سال یعنی

او در قاهره توانست کسی را بیابد که درد درونی او . چنان که او پس از مراجعت از سفر با ناصرخسرو پیش از سفر بسیار متفاوت بود

او در مصر رسماً اسماعیلی شد و از طرف خلیفۀ . را درمان سازد و به مسائل او پاسخ گوید و در نتیجه او را به هدف خود برساند

  (912_924: 4911، محقق). گردید «حجّت»طمی مصر المستنصر باهلل ملقّب به فا

 پیشینة پژوهش  _1

دربارة مقایسه تطبیقی جهان در مثنوی مولوی و قصاید ناصرخسرو پژوهش مستقلی انجام نگرفته، امّا مقاله های در ارتباط با      

 :جهان در آثارشان نگاشته شده است که عبارتند از

 . 441_442، شهریور، صصکتاب ماه ادبیّات و فلسفه، «دنیا از منظر مثنوی موالنا»،(4921)سی حسینی، مرضیهکاوو _

 که در آن به برخی از ویژگی های دنیا پرداخته و در آن دنیا را از دیدگاه حق پرستان و دنیا پرستان شرح داده است

، ، نشریۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند«با استناد به آیات قرآنی دنیا از دیدگاه مولوی در مثنوی»،(4924)بهنام فر، محمّد_

 . 42_3، صص2شمارة 

 که در آن نویسنده برخی از ویژگی های این دنیا که در مثنوی آمده ؛ با استناد به آیات قرآن شرح داده است

نشریۀ ادبیّات تطبیقی ، .«ا در ناصرخسرو و ابو لعالءبررسی تطبیقی سیمای دنی»،(4922)میر قادری، فضل اهلل و غالمی، منصوره  _
 . 296_211، صص22، سال اول، شمارة اوّل، پاییز دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان

 . که نویسندگان در این مقاله به بررسی تطبیقی این دنیا در دیوان ناصرخسرو و ابوالعال پرداخته اند

 روش پژوهش _9

نسخۀ مورد . تحلیلی است و واحدهای تحلیل ابیاتی است که این جهان در آن توصیف شده است _ش این پژوهش توصیفیرو   

 . دانشگاه تهران: ، مینوی، مجتبی و محقق، مهدی، چاپ پنجم، تهران(4912)دیوان اشعار: قصاید ناصرخسرو عبارت است از استناد

 . ها است و روش ارجاع به ابیات بر اساس شمارة قصیده

و . نشر محمّد: ، کاسب، عزیز اهلل، چاپ دوم، تهران(4919)مثنوی معنوی مولوی: نسخۀ مورد استناد مثنوی مولوی عبارت است از 

 . روش ارجاع به ابیات بر اساس شمارة بیت ها است

 های زندگی، فکری و اخالقی دو شاعرشباهت _1

او در . و در اوایل جوانی وارد دربار شده بود و به مقامات بلندی دست یافتناصرخسر: تحوّل و تغییر بنیادی در زندگی _4_1

من دبیر پیشه بودم و از جملۀ متصّر فان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول »:سفرنامۀ خویش چنین گفته است

او در اثر خوابی که در سن چهل  (4:4921سیاقی، دبیر)بودم و مدتی در آن شغل مباشرت نموده و در میان اقران شهرت یافته بودم
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مولوی نیز بعد از . سالگی دید دچار تحوّل روحی می شود و دست از کارهای دیوانی برمی دارد و در جستجوی حقیقت می رود

نا پدید مالقات با شمس دچار تحوّلی روحی می گردد به گونه ای که صبحت این درویش بی سروسامان چنان انقالبی در روح موال

 . آورد که درس و وعظ را کنار گذاشت

اگر از دورة اوّل زندگی ناصر خسرو چشم بپوشیم بعد از خواب چهل سالگی او هیچ  :پرهیز از ستایش پادشاهان و امیران _1_1

نه برای کسب نام و  ای که به خلفای فاطمی داشته آنها را مدح کرده استالبتّه او به سبب ابراز عقیده. پادشاه را مدح نکرده است

مولوی نیز از ستایش پادشاهان پرهیز می کرد و به دربار . او حتّی شاعران مدیحه سرا و ستایش گر را سخت نکوهش کرده است. نان

خود او بدترین علما را کسانی می دانست که به دیدار امرا می رفتند و در عین »بنابراین. سلطان و درگاه اهل قدرت هرگز نمی رفت

  (922:4921زرین کوب،).«کسانی را از امرا به دیدار علما می رفتند بهترین امرا می خواند حال

تقریباً در دوره ای که ناصرخسرو می زیسته وصف می و معشوق به وفور در آثار معاصرانش : پرهیز از وصف معشوق و می _9_1

جز مدح خلفای )نصد صفحه ای ناصرخسرو نه یك خط مدح در سراسر دیوان پا». دیده می شود امّا در دیوانش خبری از آن نیست

در مثنوی معنوی نیز موالنا  (94: 4933اسالمی ندوشن،).«دیده می شود نه وصف زن و نه حرفی از دلبستگی های زندگی(فاطمی

 . معشوق وی در مثنوی، خداست و می او عرفانی است. به وصف می و مشعوق نمی پردازد

هم قصاید ناصرخسرو و هم مثنوی مولوی سرشار از مسایل اخالقی و پند و : اخالقی در آثارشان وجود مسائل حکمی و _1_1

 . حکمت است

ناصرخسرو در بسیاری از قصایدش خودستایی کرده است و به تعریف و تمجید خودش پرداخته  :تفاخر و خود ستایی _0_1

پس »حساس نموده مخاطبش ظرفیت و توان شنیدن را ندارد؛ مولوی نیز به طور ضمنی از خود تعریف کرده و هر جا که ا. است

البّته خودستایی که ناصر در . او به طور ضمنی دانایی خود را به رخ مخاطبش کشیده است. خوانده است .«سخن کوتاه باید والسالم

 . قصاید خویش کرده است با موالنا تفاوت دارد

. که هر دو شاعر مسلمان بودند از آیات قرآن و ا حادیث، فراوان استفاده کردنداز آن جا  :استفاده از آیات قرآن و احادیث _6_1

 . هرچند در مثنوی استشهاد به آیات و احادیث از قصاید ناصرخسرو بیشتر است

 ایشان با مبالغه ای که رسم مریدان و سر. مثنوی موالنا در نزد یاران و مریدان او به چشم کتابی مقدس نگریسته می شد     

  (261:4921زرّین کوب،)سپردگان است آن را قرآن عجم، قرآن فارسی و یا تقریری دیگر از معنی قرآن می شمردند

مولوی سعی . هر دو شاعر دنیا و دلبستگی به آن را مذمّت و نکوهش کردند و سعی کردند از آن کناره بگیرند :نکوهش دنیا _7_1

به عبارت دیگر زهد مولوی زهد . ار نشود و روح خود را به روزگار وصلش بازگرداندمی کند تا بدین طریق به تعلّقات دنیوی گرفت

ناصر را از آن جهت که نامالیمات را به دلیل ابراز عقیده به جان خریده و . البّته زهد ناصر خسرو از نوع عرفانی نیست». عرفانی است

ن به بهشت و رهایی از جهنم بیان کرده می توان زهد پارسایان از جهت آن که خود او در اشعارش دوری از دنیا را به دلیل رسید

  (244:4922، میرقادری و غالمی).«نامید

هر دو شاعر مورد حسادت معاصران و دیگران قرارگرفته بودند و هر کدام به اقتضای : مورد حسادت دیگران قرار گرفتن _3_1

زرّین کوب در کتاب پله پله تا . دان خویش دشنام و ناسزا دادندضعف بشری خشمگین شدند و در حقّ دشمنان و مخالفان و حاس

موالنا به این دشمنی ها و تحریکات ناشی از حسادت علما و مفتیان اهمیّت نمی داد و از اوج قلۀ »:مالقات خدا چنین می گوید

چشم بی اعتنایی می دید هر چند که اخالق انسانی که وی بدان رسیده بود دشمنی های جاهالنۀ این قاصدان مغرو و متظاهر را به 

گه گاه نیز به اقتضای ضعف بشری در مقابل تحریکات آن ها از کوره در می رفت و در حقّ ایشان دشنام ها و ناسزاها نیز بر زبان می 

  (941: 4921زرّین کوب،)راند

مچنین بر علوم عقلی و نقلی زمان خود هر دو شاعر در ادب فارسی و عربی توانا و مسلّط بودند و ه: دانش و توان علمی _3_1

 . احاطه داشتند

ناصرخسرو قصاید خود را بعد از خواب . هر دو شاعر آثارشان را در سن پختگی و کمال سروده اند: زمان سرایش آثارشان _45_1

 . چهل سالگی و موالنا مثنوی معنوی را در سن پنجاه و چهار سالگی سرود
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 رو و مثنوی مولوی  تصویر دنیا در قصاید ناصرخس_0

. یکی از مضامین مشترک ناصرخسرو و مولوی، بحث از این جهان و اوصاف و تمثیالتی است که در مورد آن به کار برده اند     

هرچند ناصرخسرو در دیوانش این مضمون را در اکثر قصاید خویش تکرار کرده است ولی موالنا به نسبت با ناصرخسرو به این 

در برخی از موارد این مشترکات به سبب استفاده این دو شاعر از یك آبشخور دینی و مذهبی بوده . اخته استمضمون کمتر پرد

 :نمونۀ زیر را بنگرید. است؛ یعنی قرآن و احادیث

 (413)از این جا همی خیزدش غله لیکن       بدان عالم دیگر انبار دارد                             

 (  1/2331)زان که داند کین جهان کاشتن      هست بهر محشر و برداشتن                                

برخی از تشبیهات و صفاتی که موالنا در مثنوی در مورد این جهان به کار می برد آن قدر نزدیك به ناصرخسرو است که ما را     

 . برده است متقاعد می کند که موالنا دیوان ناصرخسرو را خوانده و از آن بهره

 . و مثنوی معنوی موالنا می پردازیم اکنون به بررسی دنیا در قصاید ناصرخسرو

این جهان را زندان مؤمن دانسته  (4).«الدُّنیا سِجنُ المُومِن و جنۀُ الکافر»ناصرخسرو با استناد به حدیث : زندان بودن جهان _4_0

حال که جهان زندان . به شمار آورده است _البّته خود را مؤمن می داند _و این که خود در دره یمگان افتاده همان زندان خویش

بدین وسیله می . او وسیله ای برای نجات از آن ارائه می دهد که آن عقل و خرد است. است آن را مقر  و جایگاه خویش گمان مبر

 2:نمونۀ زیر را بنگرید. توان از زندان جهان بیرون آمد

 (411)زیرا همی قرار به یمگان کنمچنین                ان  منزندان مؤمن است جه

 (32)ترا تن چو بندست و این جهان زندان             مقر خویش مپندار بند و زندان را

 (93)خرد خواهدش کرد بیرون ز زندان          جانت         است    درون  به زندان دنیا

بنابراین . ر می بریم به مانند زندان و اهل این جهان را به منزلۀ زندانیان دانسته استمولوی نیز این جهان را که ما در آن به س    

 9. برای نجات خود از این زندان تأکید کرده که باید حفره ای ساخت تا بتوان خود را از آن  نجات داد

 (4/322)حفره کن زندان و خود را وارهان      زندان و ما زندانیان            این جهان 
 (2/332)نیست بی پا مزد و بی دقّ الحصیر      ناگزیر                  جهان   زندان کنج   

در دفتر اوّل کافران چون همجنس دوزخ هستند به این سبب زندان دنیا را با روی خوش و رضایت کامل پذیرفته اند و علت     

 . وزخ دانسته که برای کافران و شیطان چون بهشت زیباستخوشی شیطان را نیز در دفتر دوم به خاطر همین همجنسی با د

 (4/611)سجن دنیا را خوش آیین آمدند     کافران چون جنس سجین آمدند      
 (2/694)تا که دشمن زادگان را می کشم     کاندرین زندان دنیا من خوشم          

له بازی دانسته است و گفته که این دنیا جای مقام و ماندن ناصر خسرو در قصایدش کارهای جهان را جم: جهان لعب و لهو _1_0

 . بنابراین در پی مقام و ماندن مباش. نیست
 (21)جای مقام نیست مجو اندر او مقامجهان جمله بازی است        گفتا که کارهای

ا بازیچه و سرگرمی و انسان ها را کودکانی دانسته است که دنیا ر 1.«وَاعلَموا اِنَّما الحیاةُ الدُّنیا لَهوٌ و لعبٌ»موالنا با استناد به آیۀ    

 . مشغول بازی هستند و تا زمانی که از بند لهو و لعب رهایی نیابند همچنان کودک هستند

 گفت دنیا لعب و لهو ست و شما            کودکیت و راست فرماید خدا

 (9191_4/9199)بی ذکات روح کی باشی زکّی        از لعب بیرون نرفتی، کودکی                                
 (2/2614)باز گردی کیسه خالی پر تعب       گه است و مرگ شب       این جهان بازی         

در دفتر چهارم وی لعب و بازیچه بودن دنیا را به سبب این دانسته که پاداش و کسب دنیوی در قیاس با پاداش و کسب اخروی  

 . ش نیستبازیچه ای بی

 (1/9662)کین جزا لعب است پیش آن جزا     اندست   دنیا  را  خدا   زین لعب خو      
 (2/2331)پیش آن کسب است لعب کودکان     کین کسب جهان  : الی گفتحق تع        
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نیا پستی و بلندی، غم و در د. هم ناصرخسرو و هم موالنا به وجود تضاد در این دنیا اشاره کرده اند: جهان جنگ و اضداد _9_0

 . ناصرخسرو به واسطۀ همین اضداد به دنیا دل نبست. وجود دارد. . . شادی، سردی و گرما و
 (241)آمیخته است زهرش در نوش او         آویخته است تیره اش با روشنش

ش بنا شده است و هر کدام ضد دیگری است موالنا هم این جهان را پر از تضاد دانسته که بر پایۀ چهار عنصر آب، باد، خاک و آت     

این جهان سراسر جنگ است و همۀ ذرات این جهان، خواص متضاد با یکدیگر دارند . و این عناصر اربعه نیز در انسان وجود دارد

اد مانند مؤمن و کافر با هم می جنگند و این جهان به واسطۀ همین جنگ بر پاست؛ یعنی نظم جهان به سبب حاکمیّت اصل تض

 . برقرار است

 (6/96)ذره با ذره چون دین با کافری ست کل، چو بنگری   این جهان جنگ ا
 (6/11)در عناصر در نگر تا حاصل شودجنگ  قایم   می بود       این جهان زین

 (6/4233)قحط و جذب و صلح و جنگ از افتتان     جهان       احوال  جمله   دان همچنین          

البّته افراد جاهل جذب می شوند اما مردم . به اعتقاد ناصرخسرو این جهان افراد را جذب می کند: دن جهانجاذب بو _1_0

 . خردمند از آن کناره می گیرند و او را ناخوش می دانند
 (433)نگیرد مگر جاهل اندر کنارشردمند       مردم         خ  زو   کند کناره 

 (11)سوی من باری می ناخوش و خوار آید         نادانجهان و خوش زی  گر عزیز است      

اگر خوب   گفته است 3 .«الخبیثاتُ لِلخَبیثینَ و الخبیثون لِلخَبیثاتِ و الطَّیّباتِ لِلطَّیِّبین و الطَّیِّبون لِلطَّیِّباتِ»موالنا به استناد آیۀ    

پدیدة همجنس خود را جذب می کند؛ مثال گرمی، گرمی و به پدیده های این جهان بنگرید، خواهید دانست که هر پدیده ای، 

اهل آتش و دوزخیان، دوزخیان را به خود جلب می کنند و اهل نور نیز طالب اهل نوراند و . سردی، سردی را سوی خود می کشد

 . 6کافر را و هدایت، هادی را به خود جذب می کند، کفر

 طیبین بروی بخوانطیبات لل  خوب خوبی را کند جذب این بدان       

 (24_2/21)گرم، گرمی را کشید و سرد، سرد چیزی جذب کرد       ، در جهان هر چیز                 
 (1/4691)در جهان هر چیز، چیزی می کشد         کفر کافر را و مرشد را رشد         

لذا . سته که هر چه بدوی به آب نخواهید رسیدناصرخسرو این دنیا را همچون سرابی دان: دارالغرور و سراب بودن جهان _0_0

 . تأکید کرده که در پی آن نروید و از آن پرهیز کنید
 (49)پس او تو چون دوی به شتاب     به چه ماند جهان مگر به سراب             

 (439)تشنگان بسیار کشته است این سراب     کن           پرهیز زین سراب تشنه کش             

 (26)همچو تشنه سپس خشك و فریبنده سراب   ای خردمند چه تازی سپس سفله جهان                    

موالنا نیز این جهان را سرای فریب دانسته است که انسان ها را فریب می دهد و نور را به شکل نار و نار را به شکل نور نشان      

 1. ریب این جهان را بخوریدمی دهد و یاد آور شده است که تا کی می خواهید ف

 (1/9129)که تجافی آرد از دارالغرور              هم انابت آرد از دارالسرور           
 (3/1411)می نماید نور نار و نار نور               ورنه دنیا کی بدی دارالغرور             

بار در قصایدش به کار برده است و  41رای جهان در حدود ناصرخسرو صفت سفله را ب: سفلگی و دون مرتبه بودن دنیا -6 –0

 2. گوشزد کرده که سعی کن دست طمع از دنیا بشوی اگر دست به سوی او دراز کنی دستت شکسته و شل باز می گردد

 (41)آن کوش که دست از طمع بشوی            وین سفله جهان را بدو گذاری   

 (22)که دست باز نیابی مگر شکسته و شل        سفله      مدار دست گزافه به پیش این        

البّته او با بیان این صفات ناپسند در مورد دنیا خواسته تا یك . موالنا نیز این جهان را دون، حقیر، ناچیز و پیچ پیچ دانسته است    

نمی توانی صبر کنی؛ چگونه می توانی بر  نکته مذهبی و دینی را اثبات کند و گفته ای کسی که بر فراق دنیای دون و بی مقدار

 هجر و فراق حضرت حق صبر کنی؟
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 (1/9242)ای که صبرت نیست از دنیای دون      چونت صبر است از خدا ای دوست؟چون          
 (2/9162)وز هوس و از عشق این دنیای دون       چون زنان هر نفس را بودن زبون

مرگ را شیرین دانسته اند از این جهان پیچ پیچ و پر زحمت رها شده اند و هرگز کسی به سبب او در دفتر پنجم گفته آنانی که    

 . 3از دست دادن هیچ نمی گرید

 (3/4146)کس نگرید بر فوات هیچ هیچیچ پیچ             وارهیدند از جهان پ

مرة شاخ دنیا را غم و مشغله که جز درد و بال ناصرخسرو این دنیا را پر از رنج و غم دانسته است و ث: رنج آور بودن جهان _7_0

 . چیزی دیگری نمی زاید
 (11)شاخ  و شجر دهر غم و مشغله بار است        زیرا که بر این شاخ غم و مشغله بار است

می که دم مسیحایی دارد می پرسد ای کسی که از نفس گرمت، دلمردگان را زنده ( ع)مولوی در دفتر دوم از حضرت عیسی       

اما در قیاس . کنی با رنج ها چگونه ای؟ زیرا در این جهان هیچ گنجی بدون مار یافت نمی شود و این دنیا با رنج و تعب همراه است

 . با رنج آن جهان نا چیز است

 (2/4261)که نبود اندر جهان بی مار گنج    چونی ای عیسّی عیسی دم ز رنج           

 (2/2119)سهل باشد رنج دنیا پیش آنن              آن جها     حد ندارد وصف رنج

ناصر این جهان را فانی و جهان آخرت را معدن بقا دانسته و تأکید کرده است که برای معدن : نیستی و فانی بودن جهان _3_0

 . 41بقا آماده شوید؛ زیرا که فنا جای را وفایی نیست
 (34)یگری بی شك چو آسیا نیستآن د   این جای فنا همچو آسیایی است            

 (34)کاین جای فنا را بسی وفا نیسترا                  بقا   معدن  مر آن   بپسیج                              

او می گوید این جهان که در واقع نیست و فانی . مولوی در مثنوی، نیستی و فانی بودن جهان را شرح و بسط بیشتری داده است     

این جهان مانند گرد و . ، از نظر مردم پنهان شده است.«هست»به صورت هستی آشکار شده در حالی که آن جهان حقیقتاً  است

گرد و خاک به واسطۀ باد به این سوی و آن سو می رود و این طور به نظر می رسد که بادی در . خاک است و عالم معنا همانند باد

 . کار نیست

 (2/4224)و آن جهان هست بس پنهان شده    ن شده         این جهان نیست چون هستا
. ابتدا موافقت نکرد( ع)موسی. آمد و از او در خواست کرد که زبان بهایم و طیور را بیاموزد( ع)در دفتر سوم شخصی نزد موسی     

ی خواهد که دست او را بگیرد و از خداوند م( ع)امّا به سبب اصرار آن شخص قبول می کند تا این که مرگش فرا می رسد و موسی

می فرماید اگر تو بخواهی همین حاال زنده اش می کنم که (ع)خداوند ضمن قبول دعای موسی. اجازه ندهد تا بی ایمان از دنیا برود

 بنابراین بازگشت موقت به این جهان سود چندانی برای بازگشت کنندگان. می گوید چون این جهان ماندن و بقا نیست( ع)موسی

 44. ندارد؛ زیرا باید چند وقت دیگر از این جهان بروند

 آن جهان انگیز، کانجا روشن است ه این جهان مردن است       گفت موسی ک

 (9931_9/9939)بازگشت عاریت بس سود نیست جا   چون   جهان بود نیست         این فنا             
دنیا را همچون جیفه و  42.«مُریحَۀٍ ویتکالَبُونَ علی جیفۀٍ»ثیرپذیری از حدیثناصرخسرو با تأ: جیفه و مردار بودن جهان _3_0

 :نمونۀ زیر را بنگرید. مردار دانسته و افراد مشغول این دنیا را مانند سگی بر مردار دانسته است

 (439)ای پسر مشغول این دنیاست خلق          چون به مردار است مشغولی ی کالب                

موالنا نیز با تأثیر پذیری از این حدیث جهان را جیفه و مردار دانسته  و گفته هر کسی که از بینش و بصیرت الهی برخوردار      

 . شد؛ خواهد دانست که جهان با همه فریبندگی و جذابیّتش مرداری بیش نیست

 (9/1332)م حریصبر چنین مردار چون باش     کین جهان جیفه است و مردار و رخیص            
 (2/322)این جهان در چشم او مردار شد      هر که از دیدار برخوردار شد                       
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تمثیل موالنا در این جا نشان می دهد که دنیای حسی چون از روح و حیات واقعی بی بهره است آن را جیفه و مردار باید خواند،     

زرین )م تشبیه به سگان کنندکه بر سر مرداری با یکدیگر نزاع و کشمکش دایم دارندپس دیگر چه عجب که طالبان آن را ه

  (231_236: 4921کوب،

در واقع وجه . ناصرخسرو این جهان را چون خوابی دانسته که چه تلخ و شیرین اتّفاق نخواهد افتاد: خواب بودن جهان _45_0

 . ستشبه خواب جهان در دیوانش پریشانی و بیهوده بودن آن ا
 (231)این جهان را جز از بادی و خوابی مشمر            گر مقری به خدا و رسول و به کتیب

 (439)شاد چون باشی بدین آشفته خواب باب               ای پور   خواب است این جهان 

س اگر در خواب دست کسی بریده شود پ. موالنا نیز این جهان را رویایی دانسته و گفته که در این باره دچار شك و تردید نشوید    

دنیا را به این سبب چون رویا دانسته که همانند خواب بقایی ندارد و تعبیر خواب این جهان را در آخرت خواهند دید و . باکی نیست

گریه و  گونه بر ضعیفان ستم می کنی و خنده می زنی آگاه باش که در آخرت دچاربیان می کند ای کسی که در این دنیا ی خواب

 . گونه دچار گریه و غم شوی، آگاه باش در آخرت به شادی تعبیر می شودغم می گردی و اگر در این دنیا ی خواب

 گر به خواب اندر سرت ببرید گاز                    هم سرت بر جاست هم عمرت دراز

 ی سقیمگر ببینی خواب در خود را دو نیم                    تن درستی چون بخیزی ن

 نیست باک و نی دو صد پاره شدن نقصان بدن                        حاصل اندر خواب

 (9/4191گر رود در خواب دستی، باک نیست     این جهان خواب است، اندر ظن مه ایست                 
 (9/4191)استحلم نایم : گفت پیغمبر کهورت قایم است                  این جهان را که به ص      

ناصر خسرو دنیا را سپنجی دانسته که نباید مهمان بدان دل نهد؛ زیرا دل نهادن بر این  :سپنجی و برزخی بودن جهان _44_0

 49. سپنجی جای همانند آب کوبیدن در هاون، بیهوده است

 (461)جیبیم است که از کبر در این جای نگن        ای داده دل و هوش بدین جای سپنجی           

 41:ناصرخسرو با تعابیری چون منزل، رباط و خانۀ دو در، زودگذر بودن دنیا را گوشزد کرده است

 (21)از خواب و خورد بیهده تا کی زنی لگام       ای بر سر دو راه نشسته در این رباط               

 (21)دل نبندد هوشیار اندر سرای ره گذار               ره گذر است این جهان ما را بدو دل در مبند                         

از آن رو که این عالم در حقیقت چیزی میان عدم و وجود است؛ . موالنا نیز زودگذر بودن جهان را به برزخ تشبیه کرده است      

و ماندگاری نیست چنان که  وجه دیگر این تشبیه از آن روست که دنیا سرای رنگ. یعنی وجودی ظّلی و اضافی دارد و نه حقیقی

  (2/29: 4921زمانی،). برزخ نیز عالمی موقتی و گذرا است

 (2/42)وای جهان تو بر مثال برزخی     ای دهان که خود دهانۀ دوزخی           
سیم و زر  دامی که در او دانۀ. ناصرخسرو دنیا را چون دامی دانسته که دد و دام از آن آگاهی ندارند: دام بودن جهان _41_0

گذاشتند و گفته است اگر فرد جاهل نباشد؛ می تواند از این دام جهان رهایی یابد در صورتی که دانۀ سیم و زر برایش ارزشی 

 . نداشته باشد
 (92)دام است جهان تو ای پسر، دام              زین دام ندارد خبر دد و دام

 چنه جز سیم و زر نباشدتخم و            همیشه     جهان  جهان   در دام 

 گر مرد درو سخت خر نباشدزود رستن               بتواند از این دام

 (414)تخم و چنه را بس خطر نباشد آن که زی او                در دام نیاویزد        

 . دون دین، دنیا جز دام نیستامّا ب. او هم چنین راه حلی پشنهاد کرده است که دام دنیا به وسیلۀ دین در دام تو می افتد    

 بی دین دنیا نبود جز که دام    تو آید به دین             دنیا در دام   

 (423)اسپ و ستام است و ضیاع و غالم    دام تو گشته ست جهان و چنه                      

او نیز مانند . و بدین سبب افراد گرفتار دام دنیا می شوند موالنا نیز این جهان را دام دانسته که دانۀ آرزو در دام دنیا ریختند       

انسان . پرندة غافل از دام دانه بر می چیند و در آن گرفتار می شود. ناصرخسرو هشدار داده است که از  دانۀ دام دنیا روی گردانید
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برمی خورد و در دام این جهان گرفتار می غافل نیز چون پرندة غافل در دام دنیا که دانه های آرزو و هواهای نفسانی ریخته شده 

 . او تأکیدکرده که هر چه سریعتر باید از جهان چون دام فرار کنید و به سوی درگاه حق روی آورید. شود

 (3/4149)همچو اندر دام دنیا این عوام  ز دام           دانه  می خورد  غافل مرغ 
 (6/921)یز از دام ها روی آر، زواین جهان دام است و دانه اش آرزو         در گر

ناصرخسرو این جهان را بی وفا دانسته و گفته است که هرکس آن را انتخاب کرد، بد گزینشی انجام : بی وفا بودن جهان _49_0

 . بنابراین از همین امروز به فکر فردا باشید. داد چون از دنیا نه امروز بلکه فردا هم از آن وفایی نخواهد یافت
 (23)الجرم بر دست خویش اربد گزید او خود گزید          وفا را برگزید و بد گزید    این جهان بی           

 (11)امروز دید باید فردا را         لیکن وفایی نیابی از و فردا                                           

ا دانسته بلکه فرزند دنیا را مانند دنیا بی وفا دانسته است و گوشزد کرده موالنا  نه تنها این جهان و طالبان این جهان را بی وف    

 . چنان چه دنیا به تو روی آورد و اقبالی به تو نماید آگاه باش آن اقبال، ادبار است و فریب آن را نخور

 این جهان و اهل او بی حاصلند           هر دو اندر بی وفایی یك دلند

 (4634_ 1/4631)گر چه روی آرد به تو، آن رو قفاست       زادة دنیا چو دنیا بی وفاست                                      
اما خودش زرق و فریب آن را نخورده است و گفته . ناصرخسرو این جهان را زن جادو گر دانسته است :جادوگری دنیا _41_0

 . تاما در فعل و عمل زشت اس. جهان به ظاهر چون حور زیباست

 (41)زن بود آن که مر او را بفریبد زن     زن جادوست جهان من نخرم زرقش      

 (431)غرّه نشوی به صورت حور   ه فعل زشت زنهار         جادوست ب

. خرند مولوی نیز در دفتر پنجم جهان را جادوگر دانسته و دنیا دوستان را همانند بازرگانانی دانسته که از او مهتاب گز شده می     

دنیای جادوگر پانصد گز از نور ماه را با عجله اندازه می گیرد و به دنیا دوستان تحویل می دهد و ادامه می دهد وقتی که سیم 

در این صورت تنها راه . عمرت را از تو گرفت؛ خواهی دید که عمرت هدر رفته و سیم عمرت تهی گشته و کرباسی هم نصیبت نشد

 43. آوردن به حضرت حق است نجات از جادوی جهان روی

 این جهان جادوست ما آن تاجریم         که از و مهتاب پیموده خریم  

 گر کندکرباس، پانصد گز شتاب           ساحرانه او ز نور ماهتاب

 چون ستد او سیم عمرت، ای رهی         سیم شد، کرباس نی، کیسه تهی       

 (4112_3/4193)هین ز نفّاثات، افغان و زعُقد     اید کای احد       ت خواند بقل اعوذ                           
 (1/9431)ز آن نبی دنیات را سَحّاره خواند             کو به افسون خلق را در چه فشاند                      

 (1/9431)پای عامه نیستساحره دنیا قوی دانا زنی است                حلّ سحر او به                     
او این جهان را . ناصرخسرو بیشتر از مولوی وجه نابود کنندگی دنیا را وصف کرده است: ویرانگری و نابودکنندگی جهان _40_0

به جانوران وحشی چون گرگ، گربه، اسب حرون، نهنگ و خزنده های خطرناکی چون مار، اژدها و تنّین و پرندگان شکاری چون باز 

 46. شبیه کرده است تا وجه نابود کنندگی دنیا را بر جسته تر سازدو عقاب ت

 (21)پرهیز کن از دهان تنّین جهان دهان گشاده است       تنّین 

 (29)باز جهان را جز از شکار چه کار است    باز جهان تیز پر و خلق شکار است                

 . د که نابود کننده استاو در جای دیگر این دنیا را به آسیا تشبیه می کن

 (219)چو بندیشی این جهان آسیاست     گیا همچو دانه است و ما آرد او             

موالنا در دفتر ششم نابود کنندگی این جهان را به تمساحی مانند کرده که از باقی ماندة غذایی که در الی دندان های آن می       

دهانش را باز می کند و پرندگان وقتی که متوجّه آن کرم ها می شوند دهانش را می بندد و  تمساح. ماند کرم هایی به وجود می آید

مبادا در طلب آن در دهان . آنها را می بلعد و بدین طریق قیاس می کند که جهان پر از شیرینی و نان همانند دهان باز تمساح است

 . تمساح روزگار گرفتار شوید

 چون دهان باز آن تمساح دان        این جهان پر زنقل و پر ز نان 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

341 
 

 (1123_6/1122)از فن تمساح دهر ایمن مباش    بهر کرم و طعمه، ای روزی تراش          
ناصر خسرو برای کسی که . هردو شاعر از بی حاصلی و بی ارزشی دنیا سخن گفته اند :بی حاصلی و بی ارزشی دنیا _46_0

 . ه کرده  که دیگر از این جهان بی حاصل پر هیز کنیدجهان خورده و دامش را دیده است، توصی
 (293)پرهیز کن از جهان بی حاصل          ای خورده جهان و دیده دامش را

او آب پاکی را می ریزد و . مولوی نیز بی حاصلی دنیا را به جوز پوسیده تشبیه کرده است که ارزش امتحان کردن هم ندارد      

بنابراین تأکید . کند که این جوز، پوسیده است و دیگر توهم مغزدار بودن را از مخاطب سلب می کند خیال مخاطبش را راحت می

آزموده را آزمودن : بهتر است آن را از دور تماشا کنید؛ زیرا گفته اند. دارد که امتحانش هم نکنید؛ زیرا پوسیده است و ارزش ندارد

 . خطاست

 (6/9119)امتحانش کم کن، از دورش ببین     جوز پوسیده است دنیا ای امین    
دنیا راکشتزار آخرت می 41 .«االخرةۀُ الدنیا مزرع»هم ناصرخسرو و هم موالنا تحت تأثیر حدیث: جهان کاشتن و الفنج گاه _47_0 

این دنیا می کارید  ناصرخسرو جهان را الفنج گاه می داند که باید بیداران زاد راه ملك بقا را برگیرند و هر آن چه را در. دا نند

 42. انبارش در عالم دیگر است

 (22)برگیر زود زاد ره محشر        ت جهان زاین جا   الفنج گاه تس

 (13)بقایی و ملکی که نا اسپریست       لفنج ملك بقاست       جهان جای ا      

 (244)زادست بر خوانها و هم مال است در کانها که هم       درین الفنج گه جویند زاد خویش بیداران                       

 (413)بدان عالم دیگر انبار دارد      می خیزدش غله لیکن      ازین جا ه

. او این جهان را محل کاشتن اعمال دانسته که در آن جهان برداشت می شود. موالنا روشن تر از ناصرخسرو بیان کرده است      

به عبارت دیگر هر کس . اشی؛ زیرا که در این دنیا اگر خار بکاری جزای کشت تو خار خواهد بودحال که چنین است باید مراقب ب

 . نتیجۀ اعمال خود را می بیند

 (1/2331)هست بهر محشر و برداشتنین جهان کاشتن               زانکه داند ک          
 اوست ادبارگر، ادبار جوست              خار روییده جزای کشت: گفت حق

 (439_2/432)هان هان او را مجو در گلستانار کارد در جهان               آن که تخم خ                 
مولوی تعبیری دیگری با این مضمون دارد و این جهان را، جهان آزمایش و امتحان می داند که جزای آن را در عالم آخرت    

 . خواهند دید

 (2/321)عالم ثانی جزای این و آن                عالم اوّل جهان امتحان        

هر دو شاعر این جهان را چون چاه دانسته اند؛ با این تفاوت که ناصرخسرو برای رهایی از چاهِ جهان  :چاه بودن جهان _43_0

 . توصیه به دانش می کند و چاه بودن دنیا سبب شد تا او روی به دین آورد

 (91)به یك سو شو از جوی و از جر ّعصیان       ن دانش       ازین چاه بر شو به سوال      

 (12)مرا بی دین جهان چَه بود و زندان     ز دنیا روی زی دین کردم ایراک        

 (213)و ز چاه نهفته بتر نباشد          چاهی است جهان ژرف و سر نهفته                              

امّا غیر از این چاهِ جهان، عالمی مجرّد از ماده وجود . ن را چون چاهی بسیار تاریك و تنگ دانسته استموالنا هم این جها       

انسان ها به سبب آزمندی و طمع، به سخنان اولیاءاهلل گوش فرا نمی دهند تا بتوانند از این چاهِ جهان بیرون روند و به عالم بی . دارد

 . 41بو و رنگ برسند

 ز آن جهان، ابدال می گویند نشان   لم اندر جهان             همچنان که خلق عا

 هست بیرون، عالمی بی بو و رنگ  کین جهان چاهی است بس تاریك و تنگ     

 (63_9/69)کین طمع آمد حجاب ژرف و زفت        هیچ در گوشی کسی ز ایشان نرفت                     
 (2/4211)وین رسن صبرست برامر اهلل              یوسف حسنی و این عالم چو چاه         
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ناصرخسرو جهان را چون درختی دانسته که انسان ثمر آن است و میوه درخت جهان به واسطۀ خرد : جهان چون درخت _43_0

 . او در جای دیگر هشدار داده است که درخت جهان را تکان ندهید؛ زیرا بار آن رنج و غم است. خوش می گردد

 (11)عالم یکی درختی است کش جز بشر ثمر نیست   ضرر نیست و ز گردش خبر نیست     را  مر چرخ

 (413)درخت جهان رنج و غم بار دارد    ازیرا    مجنبان  را   جهان  درخت 

 (412)به خرد میوه شود خوش که جهان چون شجر است    دد که جهان چون   دریاست     به خردگوهر گر     

میوه هر چقدر . یز در دفتر سوم این جهان را چون درخت دانسته و انسان ها را به میوه های خام بر آن تشبیه کرده استمولوی ن    

انسان ها . همین که پخته شد از آن به بعد شاخه را سست می گیرد. خام تر باشد شاخه های درخت را سفت و سخت تر می گیرد

 . ن شود آن وقت این جهان در نظرشان جذابیتی نخواهد داشتهم اگر از اقبال معنوی، کام جانشان شیری

 این جهان همچو درخت است ای کرام       ما برو چون میوه هایی نیم خام

 زآن که در خامی، نشاید کاخ را  را        شاخ   سر    خام ها  سخت گیرد 

 سست گیرد شاخ ها را بعد از آنت و گشت شیرین لب گزان         چون بپخ

 (4236_9/4239)سرد شده بر آدمی ملك جهان  دهان              شد  شیرین   اقبال،  آن  از  چون              
ناصرخسرو جهان را چون خار خشك دانسته و دانش را چون خرما و گوشزد کرده است که از خار : خار خس بودن جهان _15_0

 . بگذرید تا بتوانی بارش را بخورید

 (413)است و دانش چو خرما              تو از خار بگریز و ز بار می خورجهان خار خشك 

 (41)زان نسازد همه جز با خس و با کودن  کودن و خوار و خسیس است جهان و خس             
خس در برابر موالنا هم این جهان را مانند خسی دانسته که در دست جهان غیب است و همانند باد دیده نمی شود و این جهان      

به همین سبب گاه آن را به فراز و گاهی آن را به نشیب و گاه به سمت چپ و راست می برد . قدرت جهان غیب ناتوان و عاجز است

 . و گاهی درست می کند و گاه می شکند

 این جهان چون خس به دست باد غیب        عاجزی پیشه گرفت و داد غیب

 گه درستش می کند گاهی شکست              گه بلندش می کند گاهیش پست      
 4919_2/4914)گه گلستانش کند، گاهیش خارگاهی یسار                   گه یمنش می برد                         

ناصرخسرو متعقد است که مکافات بدی در طبیعت واجب است وقتی که تو از طبیعت خوردی  :دار المکافات بودن جهان _14_0

 . نیز تو را خواهد خورد دنیا

 (93)چون تو از دنیا چریدی او ترا خواهد چرید          گرمکافات بدی اندر طبیعت واجبست                 

هر چه گویی از خیر و شرّ، از کوه همان شنوی و اگر گمان »:موالنا در فیه ما فیه در مورد تشبیه جهان به کوه چنین گفته است      

. وب گفتم کوه زشت جواب داد محال باشد که بلبل در کوه بانگ کند از کوه بانگ زاغ آید یا بانگ آدمی یا بانگ خربری که من خ

  (42: 4912مولوی بلخی،)پس یقین دان که بانگ خر کرده باشی

را مانند بانگ و فریادی مولوی نیز دارالمکافات بودن جهان را در مثنوی با تشبیه آن به کوه بیان کرده و اعمال و کردار ما      

موالنا می گوید هر . دانسته که در کوه طنین افکنده است و در نتیجه ما هر بانگی که در کوه بزنیم طنین آن دوبار به ما بر می گردد

 . عملی که انجام دهیم نتیجه آن را می بینیم

 (4/243)این جهان کوه است و فعل ما ندا          سوی ما آید نداها را صدا
 (2/2423)از صدا هم باز آید سوی تو    این جهان کوه است و گفت و گوی تو      

از خود هیچ توان و اراده . . . هر دو شاعر معتقدند که جهان علی رغم بی مهری، جادوگری، جفاگری و :جهان در امرحق _11_0

 . ای ندارد مگر به تقدیر و امر الهی

 (41)االّ که به تقدیر و امر باری        ناید ز جهان هیچ کاری و باری       

موالنا می گوید به هر حال در نظر همۀ افراد ثابت و مبرهن است که جهان هستی تحت فرمان حق تعالی است و حتّی برگی از      

 . درخت بدون فرمان حق فرو نمی ریزد و بدون فرمان حق لقمه از دهان به سوی گلو حرکت نمی کند
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 که جهان در امریزدان است رامین شد پیش عام     یقاین باری : گفت

 بی قضا و حکم آن سلطان بخت درخت        از   نیفتد  در  برگی   هیچ 

 (4234_9/4233)تا نگوید لقمه را حق، که ادخُلُوی     گلو        سو  نشد  لقمه   دهان، از                      
اما در قصایدیش تصریح می کند اگر چه دنیا . با این که جهان را جمله شر دانسته استناصرخسرو : بافایده بودن جهان _19_0

او این جهان را سکّوی پرتاب و صعود به آن جهان می . بی خیر است امّا انسان می تواند از آن دانش حاصل کند که خیری ناب است

 . واهد شدتمام و کامل خ، سرانجام به واسطۀ طاعت در این جهانِ ناتمام. داند

 زو شود حاصل به دانش خیر ناببی خیرست گیتی مرد را        گر چه 

 (439)مرد از و فاضل شده است و زود یاب   فضل           هیچ  نیابی   گیتی گر چه در 

 (21)این جهان ناتمام سرانجام کار تامترا          ای پسر   شود  تمام   طاعت  از 

 (3)هان است      به سر بر شدن باید این نردبان راسوی آن جهان نردبان این ج
کسی از او می پرسد حال که چنین است؛ . در دفتر دوم موالنا گفته هر چه در جهان وقوع می پیوندد همه از تقدیر الهی است      

تو فواید زیادی است پس پس این جهان چه فایده ای دارد؟ جواب می دهد که همین سؤال تو فایده ای دارد در حالی که در سؤال 

چطور جهان هستی بی فایده است؟ او تأکید می کند که باید زوایۀ دید خود را تغییر دهید و نیك بنگرید چنان که از حسن یوسف 

 . عالمی فایده می گر فتند اگر چه در نظر برادرانش عبث و زاید بود

 ن، بی فایده آخر چراست؟پس جهاهاست             فایده         بسی  را    سؤالت در 

 از جهت های دیگر پر عایده استاست       دهبی فای جهت      یك   از   جهان   ور

 مر ترا چون فایده است از وی مه ایستنیست             فایده       مرا  گر    تو       فایدة       

 عبث بد زایدهگرچه بر اخوان فایده            را      عالمی     یوسف    حسن 
 (4113 _2/4114)لیك بر محروم و منکر بود خون بود               محبوب      چنان    داوودی       لحن                    

. ناصرخسرو جهان را در قیاس با جهان آخرت چون حلقۀ انگشتر تنگ و محدود دانسته است :محدود و تنگ بودن جهان _11_0

 . د بودن دنیا را با تعابیری چون مطبخ، ساغر و سدّسکندر بیان کرده استاو همچنین تنگ و محدو

 (13)جهانی فراخ است و خوش کاین جهان        درو کمتر از حلقۀ انگشتریست

 (46)همچو اندر جنب دریا ساغر استما            فکرت های  جنب   جهان در این 

 (13)که جانت در این سد اسکندریست کنون                     سکندر   ملك   بیلفنج

 (93)این جهان و تو یکی مطبخ ساالری  خوب است ز بهر ما           مطبخ   بل یکی

این . موالنا گفته اگر چه این جهان در نزد انسان ها، بزرگ به نظر می رسد امّا در برابر قدرت خداوندی ذره ای بیش نیست      

درهر حال هر . نقش و صورت این جهان حجابی است که ما از آن جهان غافل می شویم. د استجهان محدود ولی آن جهان نامحدو

 . دو شاعر در قیاس با جهان دیگر این جهان را تنگ و محدود دانسته اند

 گر جهان پیشت بزرگ و بی بنی است         پیش قدرت ذره ای می دان که نیست

 )326_4/321)نقش و صورت پیش آن معنی سد است    است                   بی حدّ    خود   آن    جهان محدوداین 

این جهان مانند جامعۀ بسته . موالنا این جهان را به سبب محدود بودن به ده و وسعت عالم معنا را به شهر تشبیه کرده است      

تعالی است و هر کس چنان چه یك شبانه  روستایی رو به رشد و ترقّی ندارد در مقابل آن جهان چون جامعه شهری رو به رشد و

روز در روستای جهان بماند عقلش تا به مدت یك ماه نقصان می پذیرد و از گیاه و علف ناچیز دنیا حماقت و کودنی بهره او خواهد 

 . بود

حت شهر را که قصۀ شهری و روستایی تمثیل حال کسی است که مثل مرد شهری به خاطر وسوسه یاران راه به طمع نیل به را    

خود کنایه از دنیای فراخ روحانی است رها می کند و به اعتماد دروغ روستایی که اینجا کنایه از شیطان است خود را دچار شقاء و 

  (39: 4924زریّن کوب،)مضیقۀ عالم محدود حسی که روستا کنایه از آن است می سازد

 عقل را بی نور و بی رونق کند  کند                      احمق  مرد را  مرو، ده ده 
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 گور عقل آمد وطن در روستامجتبی                     ای   شنو    پیغمبر  قول 

 (343_9/341)هر که در روستا بود روزی و شام                     تا به ماهی عقل او نبود تمام                 
 . دیگر چون سبو، گهواره و بتخانه بیان کرده است مولوی تنگ و محدود بودن جهان را با تصاویری    

 (4/2262)کو بود از علم و خوبی تا به سرپسر                         ای   دان  را سبو   عالم  کل    

 (1/241)این جهان شهوتی، بتخانه ای است                        انبیا و کافران را النه ای است

افرادی که هنوز دست از . موالنا این زمین را چون گهوارة کودکان می داند. 43الّذی جَعَل لَکُم االَرضَ مَهداً»:خداوند می فرماید     

این دنیا نکشیده اند به منزلۀ اطفال هستند و از بس به این گهواره چسبیده اند؛ آرزو می کند روزی بالغ شوند و به کمال روحانی 

 . بکشندبرسند تا از این گهوارة دنیا دست 

 بالغان را تنگ می دارد مکان چون گاهواره طفلکان           این زمین 

 (1132_6/1131)بهر طفالن حق زمین را مهر خواند           در گَواره شیر بر طفالن فشاند                    
او افراد را مانند . ریب می دهدناصرخسرو جهان را چون گنده پیری دانسته که انسان ها را ف: گنده پیر بودن جهان_10_0

 . کودکانی می داند که گنده پیر رعنا، با چرب زبانی آن ها را فریب می دهد

 (32)این گنده پیر شوی کش رعناراه             از  نبرد   اگرت  بجوی  دانش  

 (11)زین گنده پیر البه و شفرا را همی خری             بخیره  کودکان چو 

 (29)از دهان تو درّهای خوشاب خوش خوش این گنده پیر بیرون کند                                       

 (2)مشو فتنه گر در خور حور عینیبروی             پیرست   گنده  مادری  جهان 

ده ای عقد کردند غالم و چون دختر را با بزرگ زا _موالنا در دفتر ششم در حکایت غالم هندو که عاشق دختر اربابش شده بود     

در پایان این حکایت دنیا را چون  _هیچ طبیب نتوانست درد او را درمان کند و او هم جرأت گفتن نداشت. با خبر شد بیمار گشت

پیرزنی گنده و بد بو می داند که به سبب حیله و مکر فراوان، خویش را چون عروسی زیبا می آراید و افراد را چون غالم نادان زبون 

زیرا که دنیا دانه . ود می کند و هشدار می دهد که مبادا گرفتار فریب رخسار سرخ او شوی چون که روزگار نوش نیش آلوده داردخ

 . اش پیداست اما دام مکر و نیرنگش نهان است چون که دنیا ابتدا خوشی و نعمت خویش را می نماید تو شادمان خواهی شد

 بس خوشست از دور پیش از امتحان           همچنان جملۀ نعیم این جهان        

 چون روی نزدیك باشد آن شرابدور آب                   می نماید در نظر از 

 خویش را جلوه کند چون نو عروس گنده پیرست او و از بس چاپلوس                                              

 (943_6/946)نوش نیش آلودة او رامچش          هین مشو مغرور آن گلگونه اش              
ناصرخسرو این دنیا را دریای ژرف و بی کرانه دانسته است  و این تعبیر را بیشتر از موالنا به کار برده  :دریا بودن جهان _16_0

پس راهت را به . تاست و بیان می کند وقتی نیك و بدش باقی نمی ماند غمگین و شاد مباش؛ زیرا که جهان خانۀ راستان نیس

 21. سوی خانۀ راستان بگردان و به خانۀ دین و دانش برو و بیش از این کاهلی مکن که زمانه زود از میان برگیردت

 یکی ژرف دریاست بس بی کرانه     دنیا             که   دنیا   کار  از  کرانه کن 

 (21)بدش غمگن و شادمانهبه نیك و         چو نیك و بدش نیست باقی چه باشی         

 (93)گردان               این خلق همچو زبزب و طیاره   و درو  این جهان  دریاست   

حضرت  . تشبیه می کند( ع)در دفتر دوم مولوی هم این جهان را به دریا و جسم را به ماهی و روح را به حضرت یونس      

توانست از شکم ماهی رهایی یابد؛ ( ع)ی گرفت و تنها وسیله ای که یونسکه در دریا انداخته شد در دهان ماهی جا( ع)یونس

انسان نیز به سبب پرداختن به امور دنیوی، یونسِ روح در ماهیِ جسم او زندانی است و باید ترک . نیایش و تسبیح حضرت حق بود

 . عالیق دنیایی کند و به ستایش حق بپردازد تا نجات یابد

 یونس محجوب از نور صبوحماهی و روح          تن،  این جهان دریاست و

 (912_2/914)ورنه در وی هضم گشت و ناپدیدد           از ماهی، رهی  باشد   مسبّح  گر                               



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

344 
 

عروس ، (433)، دشمن کینه دار(22)، گرّدار(292)ناصرخسرو اوصافی دیگری چون بدخو :تصاویر دیگری از این جهان _17_0

امّا . ازاین جهان ارائه کرده است( 91،413)، آینه(423)، چراگاه(461)، سایه(216)، مادرگنگ(411)، بدسگال(36)، دجّال(33)بدخو

، (2/244)درمقابل مولوی نیز اوصافی چون جست و جو. موالنا چنین اوصافی را در مورد این جهان به کار نبرده است

و صورتی از عقل ( 4416_4/4411)، نوشوندگی(4/2161،4491)، غفلت(2/2123)تیه، (4941، 1/4111)بیقرار

 . دارد که ناصرخسرو ندارد( 9261،2/313_1/9264)کل

 عکس العمل مولوی و ناصرخسرو نسبت به این جهان _6

 فریفته دنیا نشوید _4_6 

ی که انسان را از حق دور کند دنیا محسوب می نیست بلکه هر چیز. . . موالنا معتقد است که دنیا فقط مال و ثروت و زن و بچه و    

ناصرخسرو هم معتقد است انسانی که دارای عقل و خرد است بی . پس مبادا به این تعلّقات دل بست و به آن فریفته شد. شود

  . اعتباری و نیرنگ دنیا را درک می کند و فریفته آن نخواهد شد

 نزشت نشان دادن سیمای دنیا جهت پرهیز از آ _1_6

سعی دارند که . . . هر دو شاعر با ارائۀ صفات و تصاویر زشت و ناپسندی چون جادوگر، سفله، دون، اژدها، دجّال، جیفه، بی وفا و    

 . خطرناک بودن آن را به انسان ها نشان دهند به گونه ای افراد را بترسانند تا از دنیا دوری کنند

 (4/313)نیك حالی جست کو عقبی بجست  بد محالی جست کو دنیا بجست               

هر چند ناصرخسرو به سبب بی مهری روزگار و آزار و اذیّت مردم از این جهان و تعلقّات آن روی گردانیده است و به زهد روی    

  . آورده است

 (2)حذر کن ز بدهاش اگر پیش بینیان جهان بیش بینی           چو رسم جه

 (441)تو فتنه چرایی بدین بد سگال می          چون بد سگالد هجهان بر تو 

 (2)که بس بدنشانی و بد همنشینیسان از آنم            جهانا من از تو هرا

 (412)تو از این جای حذر گیر که جای حذر است ر مستان  آگاه نیند            ای خردمند اگ              

 راه مبارزه با جهان  _9_6

او اذعان می کند وقتی دین یافتم دنیا از من بجست و توصیه . د است دین می تواند انسان را از دام دنیا دور کندناصرخسرو معتق    

 . می کند که به دین روی آورید؛ زیرا دنیا بدون دین، دامی بیش نیست

 جز که به دانش نبود شادکاممرد دین              ازپس دنیا نرود

 (423)بی دین دنیا نبود جز که دامدین               آید به دنیا در دام تو      

 زعلم و عمل جوی زاد و جهازشدین باز گردان             دل از راه دنیا به

 (294)دری را که کرده ست عصیان فرازشدست طاعت              کند باز هرگز مگر           

 (211)همیم دارد دندان کنان کنون م            طاعتدنیا ز من بجست چو من دین یافت      

 . امّا موالنا راه مقابله و مبارزه با دنیا را عدم تعلّق و دلبستگی به آن می داند      

 ابراز عالقه به جهان  _1_6

زیر  نمونه های. ناصرخسرو علی رغم این که دنیا را جمله شر می داند ولی در چند جای دیو انش ابراز دوستی به دنیا نموده است  

 :را بنگرید

 نفعی که درو هیچ ضرر نباشدنفع خود بگیر                 زین سفله جهان 

 (414)مشغول کاله و کمر نباشد مگر دانش                 وان نفع نباشد          

 گرچه بی خیر است گیتی مرد را                  زو شود حاصل به دانش خیر ناب

 (439)تی نیابی هیچ فضل                  مرد ازو فاضل شده است و زود یابگر چه در گی          

 (413)نشاید نکوهش مر او را که یزدان                   در این کار بسیار اسرار دارد
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و . تی از عقل کل می دانداو جهان را با فایده می داند و آن را صور. امّا موالنا نیز به گونه ای دیگر ابراز دوستی به دنیا می کند      

 . آن را سکّوی صعود به حضرت حق می داند

 کوست بابای هر آنك اهل فن است        کل عالم صورت عقل کل است      

 (9264_1/9261)چون کسی با عقل کل کفران فزود              صورت کل پیش او هم  سگ نمود                

 فلسفة زندگی _0_6

او همچنین مقصود از دنیا را . را در بیزاری از این جهان برای رسیدن به حضرت حق می داند شبختی وسعادت انسانمولوی خو     

انسانی که از روزگار وصل خویش دور شده تنها با عبادت حضرت حقّ می تواند به روزگار وصل خویش . جز عبادت حقّ نمی داند

 :او در دفتر سوم مثنوی می فرماید. برسد

 (9/2323)این بخوان           جز عبادت نیست مقصود از جهان 24قت الجن واالنسما خل

ناصرخسرو نیز مانند فلوطین بنیانگذار این فلسفه خوشبختی را در تفّکر می داند و آن را مستلزم قدرتی در نادیده گرفتن یا       

و معتقد است که انسان یك گوهر آسمانی است که ایزد ا (291:4922میر قادری و غالمی،). بیزاری جستن از زندگی جسمانی است

پس باید با روی آوردن به دین به کسب ثواب اخروی تالش کند و . در زمین زندانیش کرده است امّا وطن اصلی او جهان برین است

 . گرنه کسی که در این جا قصد خواب و خور دارد؛ گاو و خر باشد

 (13)ست       گر به دل اندیشه کنی زین رواستآن که بنا کرد جهان زین چه خوا      

 که ایزد به بندی ببستش زمینیمردم              آسمانیست    گوهر  یکی 

 (2)تو هر چند امروز در تیره طینیاست           برین در جهان   وطن مر ترا    

 وز ره دانش نیلفنجی کمالدین            راه   نبینی   دنیا در  به  گر                                     

 (91)زین سرای پر خیالت جز وبالحاصلی          ناید  زانکه  شو  بی گمان      
 (494)کسی که قصد در اینجا به خواب و خور دارد        و خر     بلکه گاو باشد  زحشر  بود  بتر                     

 گیرینتیجه    

یل تصویر این جهان در مثنوی مولوی و قصاید ناصرخسرو و واکنش این دو شاعر در مقابل این جهان بر می آید از بررسی و تحل      

که موالنا تعریفی از این جهان ارائه کرده است و گفته هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند دنیا محسوب می شود در حالی 

هردو این جهان را با اوصافی ناپسند و منفی چون جادوگر، جیفه، بی وفا، . ه استکه ناصرخسرو تعریفی از این دنیا ارائه نداد

ناصرخسرو در مقایسه با موالنا . امّا تنوع اوصاف و تمثیالت در قصاید ناصرخسرو بیشتر از موالنا است. توصیف کردند. . . نابودکننده و

جهان را کال ًشر می داند امّا مولوی این جهان را با فایده و صورتی از  نگاه بدبینانه تری نسبت به این جهان دارد به گونه ای که این

هر دو شاعر معتقد ند که این جهان، . موالنا نگاه عارفانه به دنیا دارد امّا ناصرخسرو نگاه حکیمانه به دنیا دارد. عقل کل می داند

هم ناصرخسرو و هم موالنا این . آن در جهانی دیگری استبنابراین باید تخم نیکی کاشت و برداشت . جهان کاشتن و الفنج گاه است

موالنا هدف از آفرینش این جهان را جز عبادت حضرت حقّ نمی داند . جهان را نردبان و وسیله ای برای صعود به آن جهان می دانند

دارند که نباید به دنیا دل بست هردو شاعر تأکید . و معتقد است به واسطۀ آن، انسانی که از حق دور گشته به او نزدیك خواهد شد

به عبارت دیگر زهد موالنا به سبب عارف بودن اوست امّا زهد ناصرخسرو به سبب عقیدة مذهبی و همچنین . و باید از آن دوری کرد

تی و هردو آنها این جهان را جهان نیس. آزار و اذیّت قرارگرفتن به سبب ترویج مذهب اسماعیلی و محصور شدن در درة یمگان است

هم . آماده کنید( جهان آخرت)کنند که دارباقی دیگر است و تأکید می کنند که خود را برای معدن بقا فنا می دانند و گوشزد می

مولوی دانۀ دام  دانند با این تفاوت که ناصرخسرو دانۀ دام جهان را سیم و زر می داند ولیناصرخسرو و هم موالنا دنیا را دام می

امی است که انسان را به هالکت که می تواند برگرفته از این عقیدة عرفا باشد که هوا و هوس سخت ترین د –داندجهان را آرزو می

گوید باید از دانۀ آرزو و هوا و هوس چشم بپوشی تا از دام جهان رهایی یابی در حالی که ناصرخسرو بیان می موالنا می -رساندمی

به عبارت دیگر ناصرخسرو علم و دانش را برای رهایی از چاهِ دنیا پیشنهاد . از آن رهایی یابدتواند کند اگر انسان خردمند باشد می

هر دو علی رغم صفات زشت و ناپسندی که از دنیا ارائه . می کند ولی موالنا راه نجات را گوش فرا دادن به سخنان اولیاءاهلل می داند

. حقّ است و بدون اراده خداوند هیچ کاری از دست جهان بر نمی آیدمی دهند معتقدند که جهان با فایده و در امر حضرت 
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و مشابهات لفظی در  -چون قائل بودن به بقای روح، اعتقاد به سرای آخرت، بیزاری از دنیا و قائل بودن به  اختیار -مشابهات فکری

رفتن از منابع مشترک است به طوری که ما را دیوان ناصرخسرو و مثنوی موالنا ناشی از تشابه اعتقادت مذهبی و تحت تأثیر قرار گ

 . متقاعد می کند که مولوی از ناصرخسرو تأثیر پذیرفته است

 پی نوشت

 . 34ک؛ احادیث مثنوی،ص،. ر_4

 . 23،11. ک؛ ق. ر_2

   . 6/9116، 2/639، 4/224ک؛ . ر_9

 . 21سورة حدید، آیۀ  _1

 . 26سورة نور، آیۀ  _3

 . 9/1119، 9/9141ک؛. ر _6

 . 6/4413، 1/4642ک؛ . ر _1

 . 21،12،31،423،411،414،211،216،242،221،291. ک؛ ق. ر_2

 . 4/4341،3/4162ک؛. ر _3

 . 92،34،31. ک؛ ق. ر _41

 . 4/4412،4/2211،4/9112،3/4412ک؛. ر _44

 . 412،ص 434ک؛ نهج البالغه، خطبۀ . ر _42

 . 432،221. ک؛ ق. ر _49

 . 29،23،22،441،411،412،463،216. ک؛ ق. ر _41

 . 9432_1/9434، 941_6/943ک؛ . ر _43

 . 411،432،466،461،423،426،226. ک؛ ق. ر _46

 . 442ک، احادیث مثنوی، ص. ر_41

 . 49،41،431،222. ک؛ ق. ر _42

 . 39سورة طه، آیۀ  _43

 . 1،94،449،413،412،434،291. ک؛ ق. ر _21

  (36ذاریات، آیۀ  سورة)ما خلقت الجن واالنس الّا لیعبدون _24
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 . 441_442، شهریور، صص، کتاب ماه ادبیّات و فلسفه.«دنیا از منظر مثنوی موالنا» (4921). کاووسی حسینی، مرضیه_43
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 وحدت وجود ابن عربی لۀ انسان و انسان کامل در عرفانمسئ

 شعر بیدل دهلوی تجلّی آن در و 
 روحانی مسعود

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 

 شوبکالئی اکبر علی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

هرچند . ی ایجاد شده استالدین ابن عرب ب وحدت وجود رسید که به دست محییعرفان اسالمی در سیر تطوّر و تحوّل خود به مکت

به موازات . عربی استآن ابن ةولی مدوّن کننده و انسجام دهند های وحدت انگارانه در میان عارفان پیشین سابقه داشته،اندیشه

گسترش اسالم و زبان و ادبیات فارسی در هندوستان، عرفان اسالمی و در پی آن عرفان وحدت وجودی در آن سرزمین گسترش 

 یکی از شاعران فارسی زبان هند که به این تفکّر توجه عمیق و فراوان داشته،. فضای شعر فارسی هند سایه  افکند یافت و بر

های عرفان وحدت وجودی ای از موضوعات و مؤلفهبیدل در غزلیات و رباعیات به نحو بارز و گسترده. عبدالقادر بیدل دهلوی است

در  یکی از موضوعاتی که. اینها بر اساس مبانی این مکتب پرداخته است ۀرابط جهان و ن،انسا سخن گفته و به تحلیل و تفسیر خدا،

لۀ انسان، انسان کامل، نبوّت و ، مسئبیدل در شعر خود بدان پرداخته است عربی است ومکتب وحدت وجود مورد توجه ویژة ابن

-در شعر بیدل پرداخته و نشان می آنچگونگی تجلی و  این موضوع در مکتب ابن عربیاین مقاله به تحلیل و بررسی . است والیت

 . تبیین کرده است ای دقیقبه گونهموضوع را  نای ،شاعرانهو بیان دهد که بیدل با زبان 

 . نسان کامل، عرفان، ابن عربی، بیدل، اوحدت وجود :هاواژهکلید

 مقدمه _4

 دشـواری  اسـت؛  آن تعریف تصوّف و عرفان شناخت در مشکل ولینا شاید. جوی انسان استغیب و کنجکاو روح  بیتابی تجلی عرفان

نگـرش  ( 19: 4923 بـدوی، ).«شود گردآوری آن برای چهارم و سوم یسده از فقط تعریف هشت و هفتاد» تا است شده سبب تعریف

 فطـرت  بـه ( داخ)هستی مرکز با مستقیم و شخصی رابطه و محض حقیقت درک برای کوشش. دارد وجود هامذهب یدرهمه عرفانی

 و هنـری  نگـاه » عرفـان،  کـه  بپـذیریم  اگـر ( 21: 4929کوب، زرین) .«شودنمی محدود مذهبی و قوم هیچ به و». است وابسته آدمی

 نداشـته  وجـود  «عرفـان » نـوعی  آن در کـه  نـدارد  وجـود  مـذهبی  و دیـن  هـیچ  اسـت،  دیـن  و االهیـات  بـه  نسـبت  شناسـانه جمال

 (43: 4921کدکنی،شفیعی).«باشد

 کرد پیدا روشن ایچهره بغدادی جنید و بایزید محاسبی، ذوالنّون، چونهم بزرگانی ظهور با هجری سوم قرن در»اسالمی تصوّف     

 عبداهلل ابوسعید وآثارخواجه رباعیات القشیریه،رساله القلوب،قوت المحجوب، تعرّف،کشف وبه وجود آمدن آثاری چون حلّاج ظهور با و

 کسـانی  و بخشـید  شـرعی  رنـگ  تصوّف به عظیمش آثار با غزّالی ابوحامد(34: 4922 نصر،) .«گردید استوار فتصوّ و عرفان هایپایه

 اسـالمی  جهـان  مغـرب  در». رسـاندند  مـدد  اسـالمی  تصـوّف  استحکام به نظری لحاظ از دیگران و غزّالی احمد القضات و عین چون

 و رفـاعی  احمـد  اشـراق،  شـیخ  بـر  عـالوه  شرق در چنینهم و شوندمی گرجلوه عربی، ابن استاد ابومدین، عریف و ابن چون بزرگانی

 اختیار در با عربی ابن شرایطی چنین در( 39: همان).«یافت کامل استقرار تصوّف و کردند ظهور کبری الّدیننجم و گیالنی عبدالقادر

 . نهاد وجود یعرصه به پا گرانبهایی میراث چنین داشتن

 ابن عربی _1

 یمرسـیه  شـهر  در ق. هــ  361 سـال  رمضان 41 یا 21 در طائی حاتمی عربی بن محمّد بن علی بن محمّد الدّینمحیی ابوعبداهلل» 

 تلمسـانی  ابومـدین  وی استاد را لقب این» که است «اکبر شیخ» وی لقب ترینمهم( 19: 4923 ابوزید،).«شد متولد( اندلس) اسپانیا

 در اسـالمی  مفسّـر  و محـدّث  عـارف،  فیلسـوف،  نویسـنده،  شاعر، این(  41: 4926محمدی،).«اندداده وی به عربی ابن خود پیروان یا

 کودکی سنّ از چند هر». شد متولّد( 3: 4961 جهانگیری،) .«تقوی وپارسایی و نجابت در مشهور و مکنت و ثروت» دارای ایخانواده

 ( 46: همان).«شد وارد تصوّف طریق به سالگی 24 در 321سال در رسماً و قصداً بود، ربّانی عنایات و الهی نفحات معرض در
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 بیدل_9

 نـام ( 4916: 4961صـفا، ). شد متولد آباد عظیم پتنه در ق. هـ 4131 سال در آبادی عظیم عبدالخالق میرزا پسر عبدالقادر میرزا     

. اسـت  هنـدی  سـبك  شـاعران  تـرین بـزرگ  از یکی او(2:تاخلیلی،بی). است قادریه فرقه به پدرش خاطر تعلق خاطر به هم عبدالقادر

 شـعر  و طریقـت  در پیشـروی  دلیل دو به هند در اگرچه که( 41: 4922 کاظمی،).«است هند در جامی از پس شاعر دانشمندترین»

 ( 429: 4936 لکهنوی،). ندارد نام و شهرت چندان ایران زبانانفارسی نزد در( 4912: 4961صفا،)است مشهور

 وحدت وجود_1

که در کنـار زبـان خـاصّ    »(411: 4926محمدی،)ای پیچیده و دیریابعربی وحدت وجود است، اندیشههای ابنر تمام گفتهمحو     

. ها بـر سـر آن بـوده اسـت    ی نزاعو همه( 466: 4932کدکنی،شفیعی).«سابقه است،بینی معیّن و بیگر نوعی جهانابن عربی نمایش

در وجود، جز خدا نیست و ما با این که موجودیم، وجودمـان متّکـی بـه خداسـت و هـر      عربی معتقد است که ابن(412: 4913غنی،)

مـا فِـی الوُجـود اِلّـا اهلل وَ نَحـنُ و اِن کنّـا       »: گویـد در فتوحات مـی . کس که وجودش به دیگری تکیه داشته باشد در حکم عدم است

وحدت وجود یعنی اینکه هسـتی  (912: 4923فوالدی،).«.حکم العدم موجودین، فَانّما کان وجودنا به و مَن کانَ وجودَهُ بغیره فَهُو فی

لَیسَ فی الدّارِینِ الّا رَبِّـی و إنَّ المُوجـودات کُلَّهـا    »: یا به قول ابوالعبّاس قصّاب. فقط خداست و جز او کسی و چیزی در جهان نیست

لَـیسَ فـی الوُجـود إلّـا     »: گویـد ارتی دیگر معروف کرخی میو همین مفهوم را در عب( 236: 4911عین القضات،).«مَعدومَۀٌ إلّا وُجودُهُ

کلماتی این گونه در طول تاریخ عرفان اسالمی مطرح بوده است امّا آن که این بحث را مـدوّن و منسـجم سـاخت،    ( 231:همان).«اهلل

ی وحـدت  ی نظریـه خالصه. گذاشت عربی بود که با تدوین و تحکیم تئوریك این اندیشه بر عارفان پس از خود تأثیرالدّین ابنمحیی

: 4932کـدکنی، شـفیعی ).«فَسُبحانَ مَن اَظهر االشیاء وَ هُـوَ عینهـا  »: عربی می توان مالحظه کردی ابنوجود را در این عبارت فشرده

بـه  یافته است،  عربی تأثیراتی گستردهی وحدت وجود ابناز آنجایی که ادبیّات فارسی با عرفان، آمیزشی عمیق دارد، از اندیشه( 466

در این مکتب موضوعات و مسائل زیادی مطرح است که . ی تأثیر این اندیشه به تمام جغرافیای اسالم رسیده است، دامنهگونه ای که

 . یکی از آنها موضوع انسان و انسان کامل است

 انسان_0

و »از نظر نوبت انسان آخرین مخلوق بود  (2/91قرآن، )ی حق در زمین است او جانشین و خلیفه. انسان اشرف مخلوقات خداست    

خداونـد او   (411: 2عربی، ج ابن).«او در زمین همانند عقل است در آسمان. ی خلقت کامل شد با آمدن او خلق پایان پذیرفت و دایره

ای خـاص گـزارش    هی هستی متفاوت است و به گون در قرآن خلقت انسان در مقایسه با بقیه (39: همان)را با دو دست خویش آفرید

زیرا او از وجـود   _جز انسان تنها –تمام عالم از عدم به وجود آمده »: داند عربی این ویژگی را در مبدأ وجود انسان می ابن. شده است

آمده است؛ لذا حال بـر او از افتـراق بـه اجتمـاع تغییـر       "جمع"به وجود  "فرق"به وجود برآمده و آشکار گشته است، یعنی از وجود 

( 221: 42ج).«داکردن است، در حالی که عالم از عدم به وجود تغییر حال داده است؛ از این روی از عالم چیزی مانند انسان نیستپی

شود انسان بر صـورت اهلل آفریـده شـده اسـت،      که گفته میاین( 443: 4934عربی،  ابن).«او صورت جسمانی خدا و خدا روح اوست»

مَـا خَلَـقَ اهللُ شَـیئاً    ». ترین موجود به خدا آدم است شبیه (412: 4، ج4911عین القضات، ).«عَلَی صُوَرَتِهِ خَلَقَ اهللُ آدَمَ». همین است

 (جاهمان).«اَشبَهُ بِهِ مِن آدَمَ

ـــا دارد  ـــش پـرعنـقـــ ـــورت نـقـــ ـــم صـــ  هیـأتـــ

 

ــت    ـــگ اسـ ــان نیـرنـ ـــن پرفشـ ــگ ز مـ ـــزار رنـ  هـ

 

ــم      ــه در چش ــت ک ــحر اس ــه س ــن چ ــده ای ــود آم  ام وج

 (4639: 4921بیدل، )                          

 اگــــــر غـلـــــط نـکنـــــم آشـیـــــــان عـنـقـایـــــم

 (4619: همان)                                 

  (99/12قرآن، )اند کشیدنش را نداشته دار خداست؛ امانتی که همه هستی و موجودات آسمان و زمین تاب او امانت

 ـدیمهــــا مگـــــو آســــان شــــ قابــــل بــــار امانــــت

 

 هــا خــاک شــد تــا صــورت انســان شــدیم       سرکشــی 

 (4296: 4921بیدل، )                        

و هـیچ موجـود متعـیّن و    » (493: 4929نصـر،  ).«حیـات او تصـویری از ذات الوهیـت اسـت    »انسان، جامع جمیع اسماء اهلل است و 

  (433: 4921کربن، ).«تواند مظهر حق در تمامیت اسما باشد منفردی نمی
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 ی ناموســـــی انســـــان اســـــما همـــــه در پـــــرده

 

 خــــود را بــــه زبــــانی کــــه نشــــد فهــــم ســــتودند 

 (4232: 4921بیدل، )                          

ی  ی اسماء حسنای الهـی و دربردارنـده   او محل ظهور همه»: کند گونه توصیف میانسان را این( دفتر دانایی)المعرفهعربی در کتاب ابن

ی جسمی آماده بود که روح نداشـت، پـس آدم روح    ی عالم به مثابه همه. ی سرّ الهی استکننده یاست، آشکارهای اش ی حقیقت همه

در عین ظهورش، بطون است و در بطـونش  ». گذارد ها و صفات خدایی را در هستی به نمایش می او ویژگی (413: 4934).«عالم شد

ن؛ انسان به جهت مقام قربت و خلیفه اللهی مستجمع صفات متقابله ظهور، در رحمتش، غضب نهان است و در غضبش، رحمت پنها

  (63: 4914موسوی خمینی، ).«است

 کــــــــوه و صحــــــــرا و بـــــــاغ و بـوستــــــــان

ـــه ـــه در نسـخــــــ ـــیی شبـهــــــ  ی خـدایــــــ

 

ـــیم   ـــود بـرآیــــــ ـــر ز خــــــ ـــاییم اگــــــ  مــــــ

 تصحیــــــــــــف حقیقــــــــــــت خــــــــــــداییم

 (4232: 4921بیدل، )                        

حق تعالی خواست که صـنع خـود ظـاهر کنـد، عـالم آفریـد،       »: گوید مضمون سخن خواجه عبداهلل انصاری است که میعبارات فوق 

 . خواست که خود را ظاهر کند آدم را آفرید

 آن پادشــــاه اعظــــم، در بســــته بــــود محکــــم    

 

ــد    ــر درآمــــ ــاه بــــ ــق آدم، ناگــــ ــید دلــــ  پوشــــ

 (111: تا عراقی، بی)                             

هر انسـانی الگـوی آرمـانی مخصـوص بـه خـویش را دارد و در       . ی نخستین خلقت است ی اسماء و صفات الهی و نمونه ن آیینهانسا»

همتاست، زیرا آن فرد الگوی آرمانی نوع انسان  الهوت حقیقتی را داراست که به صورت یك استعداد در او باقی است، حقیقتی که بی

و در سـازد   مـی  مـنعکس  یك دایره، مرکز دایره را ای روی محیط گونه که هر نقطهت همانسازد، درس که هست، منعکس میرا چنان

  (414_4929:2نصر، ).«عین حال از نقاط دیگر متمایز است

ــایی    ــوت یکتــ ــه دارد خلــ ــه چــ ــتم آگــ  اش نیســ

 

 مـشـــــو غـافـــــل ز رمـــــز هسـتـــــی مــــــن    

 

ــن  ــه آن  ای ــم ک ــدر دان ــوده   ق ــن ب ــین م ــم هم ــا ه  ام ج

 (4621: 4921بیدل، )                       

ـــت   ـــوش دریـاســ ـــاب آغــ ـــن حبــ ـــت ایــ  شکســ

 (231: همان)                                

 . ای نیست اگر انسان نباشد آینه جمال حق کامل نیست، و یا خود آینه

 غفلت به دل و دیده کجاسـت   حیرت پرده

 

 پـرده گــردیدن   ی بـی  ندارد ناز لیلی شیوه

 

 یـدا نشــوی آینــه در عالــم نیــست    تا تـو پ 

 (232: همان)                                   

 مگر مجنون زجیب خود درد طـرف نقـابش را  

 (621: همان)                                   

 عالم صغیر _6

او با » (11: 4921عربی،  ابن).«ستوار ساختهر چه در جهان بزرگ بود را خدا در وجود انسان ا»ی اسماء الهی است و  انسان جلوه    

از این نظر است کـه  ( 211: 4913آشتیانی، ).«روح و قلب و جسم خود با عالم آفاق و انفس، مثال و عقول و عالم احدیت تطابق دارد

  (162: 2همان، ج)تیعنی او نسخه و رونویسی جامع و کامل از آسمان و زمین اس (39: 1عربی، ج ابن).«نامند عالم اصغر می»او را 

 ام فهـــــم حقیقــــت مـــــن و مـــــا را بـهـانـــــه    

 

 ای بهـــار نیســـتی از قـــدر خـــود غافـــل مبـــاش     

 

ـــه  ـــان آینــ ـــور دو جهــ ـــت  شــ ــس ماســ  دار نفــ

 

 ام خوابیـــــده اســـــت هـــــر دو جهـــــان در فســـــانه 

 (4296: 4921بیدل، )                       

 هـــر دو عـــالم خـــاک شـــد تـــا بســـت نقـــش آدمـــی 

 (2491: همان)                                  

ــیم   ــه بالیـ ــت، چـ ــه قیامـ ــان، نـ ــه توفـ ــه، نـ ــی فتنـ  نـ

 (4221: همان)                                  
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ی مراتب  تنها وجودی است که همه»و که انسان با جرم کوچکش جامع تمام حقایق عالم است که ضمن ایناست یك نکته مهم این 

-موسـوی خمینـی،  ).«هاست در وجودش پیچیده و پنهـان اسـت  عوالم غیب و شهادت و هر چه در آنعینی و مثالی و حسی و تمام 

اگر انسان نباشـد عـالم   ». بدون او جهان نیز نخواهد بود، یعنی هر چه هست در وجود وابسته به او و طفیلی وجود اوست (11: 4914

چون انسان اسـت کـه بـر صـورت حـق       (11: 44عربی، ج ابن).«بر صورت نیست و اگر عالم نباشد و انسان باقی باشد بر صورت است

 . آفریده شده است

 وجود ما همین هستی عدم خواهـد شـدن  بی

 

ـــه ـــه  آیـیـنـ ـــم هـمـ ـــم بـقـایـیـ  ی عـالـ

 و چه گرداب و چـه دریـا چـه حبـاب    کو موج

 

 از نقــش مــا حقیقــت آفــاق خوانــدنی اســت

 

 مرکز پرگار اسراری به ضـبط خـویش کـوش   

 

 ون و مـــکان از عـــدم آوردپیــدایی مـــا کـــ

 

 ی مـن ریخـت   کونین غباری است کز آیینـه 

 

 تا در این آیینـه پیـداییم عـالم عـالم اسـت      

 (133: 4921بیدل، )                            

ـــیم همـــه  ـــگ جـهـــان کـبـریـای ـــی رن  ن

 ای اســت مـاییم همــه    هـر جـا نـم جــلوه  

 (316 :4923بیدل، )                            

 ایـم  ی دریــا نوشتــه   چـون مــوج کارنــامه  

 (4211: 4921بیدل، )                        

 ورنه تا گردید رنگت گـردش افـالک نیسـت   

 (131: همان)                                   

 ســت بـه جــایی کـه نبــودیم   جـا نیــز نبـوده  

 (4141: همان)                                  

ــال  ــو ع ـــم  ک ــویش بـرآی ــر از خ ــر اگ  م دیگ

 (4633: همان)                                  

تواند عشق را در مقابل حسن نشان  او تنها موجودی است که می. تواند حسن و زیبایی را درک کند انسان تنها موجودی است که می

 . دهد، به همین دلیل تجلّی زیبایی فقط برای اوست

ــت   ــی نیسـ ــرق تجلّـ ــل بـ ــن  قابـ ــاک مـ ــز خاشـ  جـ

 

 حــــــق عــــــرض تجلیــــــات مستــــــور نــــــداد

ــاده   ــد از بــ ــور نامــ ــه ظهــ ــتی بــ ــق مســ  ی عشــ

 

 ی امکــــان پرداخــــت   آن حســــن کــــه آیینــــه  

ــوه بـــود در پـــرده      ــا ایـــن همـــه جلـ  ی غیـــب بـ

 

 ام پـــرداز اســـت مـــن آیینـــه حســـن هـــر جـــا جلـــوه 

 (4696: همان)                                 

 دادتـــــــا انســـــــان را ودیعـــــــت نـــــــور نــــــــ

 ی انگــــــور نــــــداد   تــــا بـــــاغ قــــدم جلـــــوه    

 (222: 4923بیدل، )                          

ــت     ــید نواخــ ــزار خورشــ ــد هــ ــه صــ ــر ذره بــ  هــ

 تــــا انســــان گــــل نکــــرد خــــود را نشــــناخت     

 (16: همان)                                    

 _شـان  بـه معنـای نمـادین    _حورهای عمـودی و افقـی وجـود   ی تالقی م در نقطه». با این توضیحات انسان در مرکز هستی قرار دارد

وقتی در ظهور . انسان آنقدر عظمت دارد که در زمین خدای موجودات باشد، چون او جانشین خداست (429: 4929نصر، ).«ایستاده

 . ی او هم خواهد بود چیزی طفیلی و تابع انسان باشد، بنده

 ی او هاســـــت ســـــرافکنده انســـــان کـــــه فلـــــك

ــ ـــندارد خـاصیــــ ــارج ذهــــ ــه در خــــ  ـتی کــــ

 

 گــــر طبــــع سلیــــم قـابــــل تفهیــــم اســــت     

ــت     ــن و توسـ ــجود مـ ــز سـ ــه مرکـ ــه کـ ــن کعبـ  ایـ

 

 ی او در حیــــــرت خـــــود گـــــم اســـــت گوینـــــده 

ـــده     ـــد بنـــ ــده شــ ــه آفریــ ــز کــ ـــر چیــ  ی او هــ

 (393: 4923بیدل، )                         

ــت   ــیم اســ ــدر تعظــ ــه آن مصــ ــت کــ ــان اســ  انســ

 م اســـــــتتمثـــــــال و حضـــــــور دل ابـراهـیـــــــ

 (423: همان)                                    
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آگاهی به وجود فقط در انسان ظهور دارد، بنابراین توحیـد و وحـدت وجـود را فقـط آدمـی      . دانایی و خودآگاهی مختص انسان است

 . کند و بندگی آگاهانه تنها در استعداد اوست درک می

 رمــــــزی اســــــت بــــــه لفــــــظ ال الـــــه االّ اهلل 

 نــــی کــــه دویــــی صـــــورت یکتــــایی اوســــتیع

 

 حضـــور آدمـــی اســـتبـــا معــــرفت خـــاصبنــــدگی

 

ــاه       ـــز آگـ ــن رمـ ــت از ایـ ــس نگشـ ــان کـ ــز انسـ  جـ

ـــگاه    ــد نــ ـــو مدوزیــ ــك عضــ ــه یــ ــخص بــ  از شــ

 (332: همان)                                   

ــه ــاورن ــجدهاینج ــا س ــونه ــایهچ ــرس ــییکس ــتمبهم  اس

 (214: 4921بیدل، )                           

 انسان کامل _7

این اصطالح هر چند به این صـورت در  . یکی از موضوعات و مسائل اعتقادی در اسالم و عرفان اسالمی، موضوع انسان کامل است    

اول بـار ایـن   »( 263: 4922آرزو، ).«لیکن تصویر و تعبیر دیگری از مسلمان کامل و مؤمن کامـل اسـت  »قرآن و سنّت نیامده است، 

ی صـدرالدین  وسـیله این موضوع به» (99: 4913رزمجو، ).«کار رفتعربی به ی ابنوسیلهالحکم به بیر در فص یکم از کتاب فصوصتع

که به تـألیف مسـتقلی    _در جهان اسالم _اولین محققی است( 111وفات )شرح و تحلیل شد و عزیزالدین نسفی( 619وفات )قونوی

طـرح  ( 223: همـان ).«دهد های روانی و عاطفی این موجود برتر را به تفصیل شرح می خود ویژگی یازد و در آثار باره دست میدر این

پیوند میان دو موضوع وحدت وجود و انسان کامل یك پیونـد  . ی وحدت وجود پیوندی ناگسستنی دارد موضوع انسان کامل با اندیشه

ین پیوستگی و ارتباط صورت گرفته است که هر چند این موضـوع  عربی در ا دست ابنانگیزی به ساده نیست، بلکه چنان ابداع شگفت

یابـد؛ یعنـی نـوآوری و     عربی به سوی آن سوابق گرایشی نمـی  در زبان عارفان پیش از وی مطرح بوده باشد، هرگز ذهن مخاطبان ابن

طریقـت، شـیخ کامـل، ولـی و     در تصوف اسالمی تعبیراتی چون قطب، شیخ، پیر . گردد عربی در این مسئله مخدوش نمی اختراع ابن

عربی به این موضوع در عرفان و اعتقاد اسالمی در تفسیر وجـود   نظم و نسقی که ابنرفته است، لیکن  میکار مشابه بهتعبیرات بعضی 

هـای   شـه این نکته قابل یادآوری است که موضوع انسان و انسان بـزرگ در بسـیاری از ادیـان و اندی   . داده است، کامالً مبتکرانه است

کـار رفتـه در   تصویر دقیقی از این موضـوع داشـته باشـیم بـه تعبیـرات بـه       کهبرای این». فلسفی و حتی سیاسی وجود داشته و دارد

 : کنیم های غیراسالمی و اسالم توجه می اندیشه

 سوشیانت: زردشت

 ارهات : بودا

 کیون تسو: کنفوسیوس

 انسان آزاده: یوگا و بهاکتی

 فیلسوف: افالطون

 انسان فرزانه: رسطوا

 انسان حکیم: اپیکور

 حکیم دانا : چینگ یی

 ابر انسان: نیچه

 موجود کامل: دکارت

 انسان سوسیالیستی: مارکس

 انسان خودانگیخته: اریك فروم

 گر آزاد انسان انتخاب: کیگارد

 دار انسان هستی: کارل یاسپرس

 گر مسئول انتخاب: سارتر

  :اما در متون دینی و عرفان اسالمی

 خلیفۀ اهلل: متون دینی
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 الرّئیس االوّل، الکامل علی االطالق: فارابی

 مظهر کامل صفات الهی: حالج

 االنسان الکامل التّام: بایزید

  (96: 4922آرزو، ).«االنسان الکامل: عربی ابن

 انسان کامل ابن عربی مدوّن نظریة_3

ها را حضرات خمـس  وجود است و آن  کند که مجموعه نج عالم اشاره میپ کند و در تبیین آن به عربی این نظریه را تدوین می ابن    

 .«کامـل انسان _3عالم جسمانی _1عالم خیال   _9عالم مجرّدات تامّه _2عالم الوهیت _4 :این حضرات یا عوالم عبارتند از»نامد؛  می

گیـرد،   ی اسـماء الهـی را دربرمـی    کـه همـه  ست بدان که انسان کامل همانا حضرت جامعه ا»: گوید عربی می ابن (13: 4931چیتك،)

عربی انسان کامل جامع جمیع مراتب اسما و صـفات  از نظر ابن (292: 4934) .«ما سوی است  های همه گونه که جامع حقیقتهمان

 کـه  سـت ا کسـی  او. است خالیق و او میان طهاو نائب حضرت حق در هستی و واس. حق تعالی در زمین و صاحب والیت مطلقه است

انسان کامل فراگیر تمام حقایق عالم  (14: 4923محمود غراب، ) .«است یگانه خود جنس در و جسته پیشی همه از خدا بندگی در»

شود و به نگرد و به فرحناک شدن خدا فرحناک میخداست و با چشم خدا می انسان کامل خلیفه (311: 6ج ، ابن عربی) کبیر است

حضور انسان کامل سبب تداوم حیات در صورت مقیّـد و   (312 :همان) شود به خشم خداوند خشمگین میخندد و خداوند می خنده

شود و تا زمانی کـه در عـالم هسـت، عـالم بـه دلیـل       متکثّر آن است و دل او آینه تجلّی انوار حضرت حق است که بر عالم افاضه می

فَال یَزالُ العَالَمُ مَحفُوظَـاً مَـادام فِیـهِ هَـذا االنسـانَ      »: داوم عالم استپس انسان کامل حافظ وجود و نگهبان ت. شودحضور او حفظ می

که حافظ وجود و دلیل استمرار حیـات صـوری اسـت، مرکـز همـه مراتـب       انسان کامل ضمن آن (392: 4923ابن عربی، ) .«الکَامِل

 دارای کـه  کسـی  معنای به ولیّ یها مترادف با کلمانسان کامل ر عربی گاه کلمهابن». و این همان مقام ولی است. معنوی هم هست

عربی انسان کامـل فـی نفسـه کـون جـامع تمـام       از نظر ابن» (11: 4926عفیفی، ) .«بردکار میشود بهباطنی که به قلب القا می علم

 و (499 :همـان ) .«اسـت  چیـز  همـه  حاوی قرآن همانند او پس است؛ متمثل او در الهی اسمای و صفات هحقایق هستی است و هم

های کامـل  در میان انسان». بیر است در انسان کامل به صورت مجموع و مجمل موجود استک عالم در مفصل گونهبه که الهی اسرار

او خود  (422: 4923غراب، محمد).«که او از جهت کمال بر عالم، برتری داردرسد چرانمی( ص)کسی به درجه و رتبه حضرت محمد

بـدون پـذیرش موضـوع    . های کامل من االزل الـی االبـد اسـت   انسان یهاما از جهت مرتبه جامع جمیع مراتب هم انسان کامل است

وحدت وجود،  آموزة»موضوعی اساسی که پس از . ایم عربی را نپذیرفته انسان کامل و بدون اعتقاد به آن در حقیقت وحدت وجود ابن

ای است که اسما و صفات الهـی بـه طـور کامـل در آن      انسان کامل،آیینه. آن است عربی و جزء الینفك ترین آموزه در مکتب ابنمهم

جاسـت کـه از   اهمیت ایـن موضـوع از آن   (421: 4922نصر، ).«منعکس شده و غایت خود آفرینش از طریق آن محقق گردیده است

الحقایق و حقیقـت محمدیـه   است، حقیقه .«حق مخلوقٌ به»وقتی اولین مخلوق که همان . گیرد آغاز خلقت تا پایان هستی را دربرمی

خداونـد زمـین را بـه    »میرد،  چنین هنگامی که آخرین انسان کامل میهم نامیده می شود و او انسان کامل در اول و آخر است و هم

در . ستبرهمین اساس موضوع انسان کامل با نگرش وحدت وجودی در هم تنیده و جدانشدنی ا (491: 44عربی، ح ابن).«برد ارث می

حق مخلوقٌ به که در حقیقت انسان کامل است و بـه  »ی آفرینش و وجود، پس از خلقت و ظهور  مسیر خلقت و قوس نزولی از دایره

رسـد؛ یعنـی    مـی ( نه علمـی ) زمان ظهور اولین انسان کامل در صورت وجودی( 31: 3عربی، ج ابن) .«سبب او عالم مخلوق شده است

ف بـه  عالی خواست تا اسماء حسنای خود را که از شمار بیرون است در کـون جـامعی کـه بـا اتصـا     چون حق ت» (ع)زمان خلقت آدم

: 4923عربـی،   ابـن ) .«وجـود آورد اسما باشد ببیند و بدان سرّ خویش را بر خود پدیدار گرداند، آدم را بـه   ی امر همه وجود، فراگیرنده

های کامـل از   انسان  یعنی چون آخرین حلقه از سلسله) و چون از دنیا برودماند  او خلیفه است و عالم به وجود او محفوظ می» (433

یابد و انسان کامل مهـر ابـدی    ماند و به آخرت انتقال می ی دنیا اندوخته شده بود هیچ بر جای نمی چه از حق در خزانهآن( دنیا برود

 (431: همان) .«شود ی آخرت می خزانه

وجـود و    در این توضـیحات او همـه  . پیروان مکتب او انسان کامل به نحوی عظیم وصف شده است عربی و شاگردان و در کالم ابن    

تام و تمام خدا در وجود اسـت و چیـزی نیسـت در هسـتی االّ آنکـه وجـود         شود، او جلوه راتب وجود تلقی میمعطی فیض به تمام م

کونیه از عقول و نفوس کلی   ت است از جمع جمیع مراتب الهیهرمرتبت انسان کامل عبا». انسان کامل آن را شامل و فراگیرنده است
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الهیت و فرقی به میانه آن دو نیست جـز بـه     ت عمائیه که مشابه است با مرتبهو جزئی و مراتب طبیعت تا پایان تنزالت وجود و مرتب

انسـان  » (132: 6عربـی، ح  ابـن )سما اسـت او رییس ا (43: 4969قیصری، ).«اهلل گردیدربوبیت و مربوبیت و از این رو است که خلیفه

سما انسان کامـل،  ترین است و در مظاهر ادر اسماء الهی اسم اهلل کامل» (412: 4914موسوی خمینی، ).«کامل مَثَل اعالی اهلل است

  (442: همان) .«مظاهر است  تر از همه کامل

 انسان کامل در اشعار بیدل_3

توانـد اشـیا را در جایگـاه مناسـب آن      می»وجودی صوری او خالی نیست تنها کسی است که   نسان کامل که وجود هرگز از جلوها    

او زبان عـالم   (312: 6عربی، ح ابن) .«نگرد؛ کُنتُ بَصَرُهُ الّذی یَبصُرُ بِهِ به چشم خدا می»چون او  (21: 4931چیتیك، ) .«مشاهده کند

جیلی، قطبی است که  و به گفته» (436: 41همان، ج) آید عالم به نطق میو چون اهلل گفت به نطق او تمام  (411: 2همان، ج) است

طبیت در طول تاریخ وجود در صورت انبیـا  ق  این مرتبه (21: 4922آرزو، ).«چرخد ی وجود، از اول تا به آخر، به گرد او می فلك دایره

 است که در دو ظهور علمـی ( ص)مقدس حضرت ختمی مرتبتاقطاب از ازل تا ابد وجود   یافته است، اما مرکز این دایره و اولیا ظهور

وجـود    ی فیض و دلیل آفرینش و سبب اسـتواری دایـره   واسطه( محمّدبن عبداهلل بن عبدالمطّلب)و ظهور وجودی(حقیقت محمّدیه)

کنـد، بـه    او شـهود مـی  ای است که خداوند وجود کلّی را در  خلقت، معیار هر کمال، اولین مخلوق و آیینه  او مثل اعالی همه». است

گیرد و براساس خلقـت حقیقـت    پیامبران قرار می  او به لحاظ پیامبری پیش از همه. لحاظ باطنی، او همان لوگوس و عقل الهی است

این مضـمون از احادیـث دیگـری قابـل      (421: 4922نصر، ) .«من پیامبر بودم و آدم در میانه آب و گل بود: محمدیه است که فرمود

: 4192حسـینی طهرانـی،   ).«.اِنَّكَ عَبدی وَ رَسُولی وَ جَعَلتُكَ أَوَّلُ النَّبینَ خَلقاً وَ آخِرَهُم بَعثـاً  -اَوَّلَ مَا خَلَقَ اهللُ نُوری»ست، استنباط ا

 .«سـازد  است که خداوند با خلقت او، وجدان و آگاهی خویش را بر خود متجلّی مـی ( ص)عربی انسان کامل، محمد در آثار ابن» (142

  (919: 4921شیمل، )

ـــه ــو در آیینــ ـــرده  چــ ـــا کــ ــش تماشــ  ای ی رنگــ

 

ــردش  ــانگـ ــلانسـ ــوانیکامـ ــتاز آدابخـ ــك اسـ  نزدیـ

 (2919: 4921بیدل، )                       

همـان احـد اسـت کـه احمـد      . شـود  شود انسان کامل می رنگ و صورت خارجی ظاهر می  خدای واحد است که وقتی در جلوه همان

 . شود می

 ی قــــــــدرت ذات یـکـتـــــــــا  ن آیـیـنــــــــهآ

ـــد   ــهادت احمــ ــت و در شــ ــد اســ ــب احــ  در غیــ

 

ـــد   ـــور احمــ ــد ظهــ ــه امیــ ــاد بــ ــیش از ایجــ  پــ

 

 جـــاآرد بـــه عــرض ایـــن  یکــی غیـــر از یکــی نمـــی  

 

ـــا    ـــات و اسـمــــ ـــاد صفــــ ـــر ایجــــ  آن جـوهــــ

ـــرا   ــر دو ســـ ـــواجه هــ ـــوز خــ ـــت رمــ ــن اســ  ایــ

 (19: 4923بیدل، )                           

ــور ــت نــ ــه  داشــ ــف حلقــ ــدم در کنــ ــیم احــ  ی مــ

 (4264: 4921بیدل، )                        

ــدی دارد   ــیم احمـــ ــداد مـــ ــالم تعـــ ــد در عـــ  احـــ

 (4936: همان)                                

را بیـان   احمد بالمیم همان احد است کـه مقـام علمـی وجـود پیـامبر      (911: 4921شیمل، ) .«اَنَا اَحمدً بِالَمیمٍ»: فرمود( ص)پیامبر

اصل جامع اعیان و اصلی فعال است که وجود اعیـان بـه او بسـتگی دارد، همـان حـق در      »همان حقیقت محمدیه است که . کند می

  (213: 4912ایزوتسو، ) .«اولین مرحله از تجلّی ابدی است

ــاهر    ــت ظـــ ــد گشـــ ـــم احمـــ ـــد در میـــ  احـــ

 ز احمــــد تــــا احــــد یــــك مــــیم فــــرق اســــت 

 

 خــــــــردر ایـــــــن دور اول آمــــــــد عـیــــــــن آ 

 جهـــــانی انـــــدرآن یـــــك مـــــیم غـــــرق اســـــت

 (42: 4964شبستری، )                       

که اگر او و نور او هـر جـا    (213: 4912ایزوتسو، ).«آفریده شدند و نور او اساس آفرینش جهان است( ص)هستی از نور محمد  همه»

 . وقتی فیض او قطع شود پایان هستی است. نباشد عدم است

ـــت ا  ـــامی اســ ـــارات هســــتی  پـیــ ـــن اعتبــ  یــ

 

ـــر نبـاشــــد، نبـاشــــد       ـــه هـــــر جــــا پیـامـبـ  کـ

 (4961: 4921بیدل، )                          
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ـــال و بــــه آگـــــاهی انبســــاط   بــــر غفلــــت انفعــ

 

 رســد از مصــطفا رســید   بــر هــر کــه هــر چــه مــی     

 (4919: همان)                                

 . و ار شاد و دانایی همه از اوست  علم و آگاهی. واه امری مادی باشد یا معنویرسد،خ می( ص)هر امر وجودی از محمد

 گـــــر عقـــــل نبـاشـــــد ســـــر و بـــــرگ اقبــــال 

ــی     ــه دل مـ ــه بـ ــی کـ ـــو علمـ ــن پـرتـ ـــد ایـ  تـابـ

 

ــت   ــی اسـ ــش وهبـ ــرگ کالمـ ــر و بـ ــه سـ ــدل کـ  بیـ

 گـــویم و بــــس تحقیـــق ایـــن اســـت بـــا تــــو مـــی

 

ــت     ــل اوسـ ــد مایـ ــك و بـ ــه نیـ ــی کـ ــر و دینـ  کفـ

 ر کــــه یـــــابی آثـــــار صـــــالحدر طینـــــت هـــــ

 

ــی    ــت نمـ ــرض حقیقـ ــه عـ ــی بـ ــدل کسـ ــد بیـ  رسـ

 

ــال      ــص و کمــ ـــر نقــ ـــم هــ ــار فهــ ــدوم انگــ  معــ

ــی ـــه بــ ــال    واسطــ ــت محــ ــال اســ ــی محــ  ی نبــ

 (131: 4923بیدل، )                            

ـــت    ــبی اســــ ـــارف نســــ ـــار مـعــــ  آزاد ز اظهــــ

ــطه بـــــی ــی اســـــت  واســـ ــادی و از روح نبـــ  ارشـــ

 (443: همان)                                  

ـــت  ـــل اوســـ ـــق و بـاطـــ ـــه حـــ ـــال آیینـــ  افعـــ

ــی ــت    مــ ــامل اوســ ــی شــ ــفاعت نبــ ــه شــ  دان کــ

 (429: همان)                                 

ــی    ـــرسل نمــ ـــد مــ ــاک راه احمــ ــا خــ ــود تــ  شــ

 (4923: 4921بیدل، )                         

قـرآن،  )ای اگر او را اطاعت کنی خدا را اطاعت کرده. توان به او توسّل کرد می امداد او دنیا و آخرت را فرا گرفته است و برای هر امری

  (442: 4934الهیجی، ()مَن رَآنِی فَقَد رَأَی اهلل)ای و اگر او را بینی خدا را دیده( 1/21

ــرد  ــمارم گیــــ ــی شــــ ــبم کســــ ــدل لقــــ  بیــــ

ــت    ــراری اســـ ــن تکـــ ــاس مـــ ــاران التمـــ  از یـــ

 

ــردم    ـــد کـــ ــر کـــ ـــل و وداع هـــ ــرک عمـــ  تـــ

ــاه بــــه دل   ــر گــ ــر جحــــیم   هــ ــه زد فکــ  زبانــ

 

 گرغنچــــــــه در آغــــــــوش بهــــــــارم گیــــــــرد 

ــد  ــام محمـــ ــا نـــ ــرد ( ص)تـــ ــارم گیـــ ــه کنـــ  بـــ

 (231: 4923بیدل، )                           

 اوهــــــــام و خیــــــــال پــــــــوچ را رد کــــــــردم

ـــردم     ـــد کــــ ــین احمــــ ــرق جبــــ ــاد عــــ  یــــ

 (119: همان)                                  

انـد و زانـو    هم  شناسد و احد احمد را، که آینه یاحمد، احد را م. امکان هیچ کس نیست مثل احد در( ص)شناخت و درک مقام احمد

 . اند نشسته "او ادنی"به زانوی هم در مقام 

ـــافت   ـــد تــ ـــیقت احمــ ــه از حقــ ـــعه کــ  زان لمــ

ـــه   ـــراغ سـایـــ ـــد ســ ـــر چنــ ـــد هــ  ی او کـردنــ

 

ــرس     ــدل مپـ ــن بیـ ــت از مـ ــراج حقیقـ ــرض معـ  عـ

 

 افــــــتعـالــــــم ســــــر مــــــویی نتوانســـــت شـک 

 هــــا غــــوطه در عــــدم خــــورد و نیافــــت   فــــکرت 

 (463: همان)                                   

 دانـــم چـــه شـــد قطـــره دریـــا گشـــت، پیغمبـــر نمـــی

 (463: 4921بیدل، )                          

و ( 344: همان)ند که از امت او باشد،ک دعا می( ع)موسی( 313: 6عربی، ج ابن).«ما بهترین انبیا است( ص)ما بهترین امتیم و پیامبر»

  (342: همان)از امت اوست( ع)عیسی 

 نبوّت و والیت_45

نبـوت  »از نظـر او  . کنـد  یم مـی کشاند و نبوت را به عامه و خاصه تقس  عربی در بحث انسان کامل سخن را به نبوت و والیت می ابن    

نبوت عامه مانند نبوت انبیایی که داخل در شـریعت  » (632: 42ج).«استعامه با تشریع نیست و نبوت خاصّه عبارت از نبوت شرایع 

مبعوث به شریعت و رسالت بود، اما دیگر پیامبران زمانش، مانند هارون و یوشـع، همـه   ( ع)بودند که حضرت موسی(ع)حضرت موسی

سـت، و خـاتم پیـامبران و رسـوالن،     پـذیر ا  نبوت و رسالت پایان (221: 4921مظاهری، ).«تحت فرمان و اطاعت او و شریعتش بودند

اما والیت تـداوم دارد و   (212: 4912ایزوتسو، ).«ای دارد های کامل، مقام ویژه انسان  در میان همه»امبر اسالم است که پی(ص)محمّد

از ایـن  . سـت است اما نبی و رسـول نی  «الولی»های خدا  یکی از نام. حکم والیت در دنیا و آخرت جاری است». پایانی برای آن نیست
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حفــظ  «الــولی»هــا را در اســماء الهیــه مســتندی نیســت، لــیکن والیــت را اســم یابــد، زیــرا آن روی نبــوّت و رســالت انقطــاع مــی

پیـامبر از جهـت والیـت    » (12: 4913خوارزمی، ).«والیت باطن نبوّت است»هر نبی ولی نیز هست و  (42: 44عربی، ح ابن).«کند می

والیت  (432: 4934عربی،  ابن).«حال است  ر حال است، ولی همواره تحت سلطهث نبوتش، مسلط بی حال است و از حی تحت سلطه

استکماالت علمیّه و عملیّه   ك از علماء امت مرحومه به واسطهوالیت عامه والیتی است که هر ی». کنند را به عامه و خاصه تقسیم می

اما والیت خاصه به دو نـوع عطـایی و   . گویند را والیت مقیده محمّدیه نیز میوالیت عامه . ی خاتمیت در آن برسند توانند به درجه می

  (222: 4921مظاهری، ).«است( ع)ی اثنا عشرو ائمه( ص)شود مخصوص حضرت محمد کسبی تقسیم می

صـفات الهیـه و   مطلقه یعنی مظهریت جمیع اسـما و  ». نامند بندی دیگری نیز در والیت است که آن را مطلقه و مقیده می تقسیم    

( 229: همان).«گیرند و گاهی آن را به معنی والیت عامه می. است( ع)مظهریت اسم اعظم و مرآت جمیع موجودات که خاتم آن علی

اما والیت مقیده به این معنا برابر والیت عامـه اسـت کـه در عمـوم     ( 114: 42ج)خواند را خاتم والیت عامه می(ع)عربی عیسی که ابن

عبــادات را ظــاهر و والیــت را بــاطن آن »والیــت و اعتقــاد بــه آن چنــان مهــم اســت کــه  (229: 4921اهری، مظــ)مــؤمنین اســت

  (444: 4914موسوی خمینی، ).«اند دانسته

 عربیتشیّع ابن _44 

( ع)ل علـی از نس( ص)داشتند و به اوالد پیامبر(ص)بسیاری از سنّی های متّقی نوعی بیعت و وفاداری عاطفی به اهل بیت پیامبر»    

عالوه بـر   (431:4921شیمل،).«که به اصول و نظریات شیعی معتقد باشندکردند بدون آنبا تعظیم و تکریم برخورد می( س)و فاطمه

امام یا شیخ کامل و کمـال تـدریجی ایـن     لهوالیت و مسئ نظریات و عقاید صوفیان سنّی مذهب درباره»این محبت و ارتباط عاطفی، 

تا ایـن کـه    (21:4911پورجوادی،).«تر کرده استیخ آنان را به معنویتی که از ابتدا در تشیع بوده نزدیك و نزدیكنظریه در طول تار

ی  عربی در باب دویسـت و هفتـاد از فتوحـات دربـاره     ابن. وحدت وجود گردید بسیاری از اعتقادات شیعی وارد جهان تصوف واندیشه

و باب سیصد و شصت و ششم را به معرفـت منـزل    (1 -3: 41ج)گوید ها سخن میآن و مکانت( ع)و امام حسین(ع)امامت امام حسن

چنین در مواضع متعدد از آثارش همانند شیعیان از اهل بیـت  هم (به بعد 62: 42ج)اختصاص داده است( عج)وزیران حضرت مهدی 

هـای متفـاوتی کـه از آن در میـان بعضـی       رغـم برداشـت   عربی در خصوص والیت و ختم آن علی عبارات و توجیهات ابن. کند یاد می

است که او را به شدت به مبانی فکری شیعه نزدیك کرده است، به همین دلیل بسیاری از دانشـمندان    گونهشاگردانش شده است، به

شوشـتری و  کسانی چون ابن فهد حلّی، شیخ بهایی، فیض کاشانی، مرحوم مجلسی اول، قاضی نـوراهلل  ». اند محقق او را شیعه دانسته

که او را از بزرگان عرفـان  قاضی نوراهلل شوشتری ضمن این (4129:ق. 929حسینی طهرانی،).«محدث نیشابوری او را شیعه می دانند

عربی به جهت تقیه بـوده  که عدم اظهار به تشیع از جانب ابن»: ، از قول سید محمد نوربخش می نویسد(64:4931)شماردشیعی می

الـدین را مخالفـت او بـا    مال سید صالح خلخالی یکی از دالئل تشیع محیـی » (62همان،).«زیادی داشته استاست، چون او دشمنان 

عربی بسیار به شیعه نزدیك بود، هر چند علما و عرفا  ابن»: گوید عالمه طباطبایی می (943: 4126حسینی طهرانی، ).«داندقیاس می

  (269همان، ).«اند کرده در این موضوع تقیّه می

های شیعی است؛ تشبیه یعنی ترین مضمونیکی از مسلط»تشبیه است که  لهوضوعات مهم در مکتب وحدت وجود مسئیکی از م    

هـای  طریقـت  همـه » (11:4921کـربن، ).«کنـد تجلی خداوند در صورت بشری، که شکاف ایجاد شده در اثر توحید تنزیهی را پر مـی 

گـونگی خداونـد، یعنـی تجسـم خداونـد در صـورت انسـان، اذعـان         بـه نـوعی انسـان    باطنی در اسالم، هم در تشـیع و هـم تصـوف،   

-حیـدرآملی شـارح شـیعی ابـن عربـی، تشـیع حقیقـی و تصـوف حقیقـی را یکـی مـی           »از ایـن جاسـت کـه    ( 412:همـان ).«دارند

اسـماعیلی   هـای شـیعه  دیشهعربی آشنایی او با انیکی از دالئل انس و گرایش و حضور تفکرات شیعی در مکتب ابن( 19:همان).«داند

المریه و شرح او بر تنها اثر بر جای مانده از ابن قسیّ، سلسله جنبان جنبش مریدین در جنوب عربی با مکتبانس و الفت ابن». است

 عهعربـی از شـی  اسماعیلیه در آن مشهود است، نشـان از تأثیرپـذیری ابـن    های خاص الهام شیعهپرتغال، جایی که بسیاری از ویژگی

تأویل کـه  . تأویل است لهعربی و تفکرات شیعی مسئموضوع مهم و مشترک دیگر میان مکتب ابن (14:4921کربن،).«اسماعیلی دارد

( 13:همـان ).«ی وجودی باالتری نائل آینددهد تا قدم به دنیایی نو بگذارند و به مرتبهها امکان میبه انسان»گرایی است، نوعی باطنی

تأویل پایه و اساس رویکـرد  »چنین عربی در تمام آثارش بر تأویل نهاده شده است وهموجه است که اساس اعتقاد ابناین نکته قابل ت

اختالف اصلی میان تشیع و تسنن، نه صرفاً بر سر مشروعیت خالفت، بلکه بر سـر تأویـل   »( 11:همان).«تشیع به کتاب خداوند است
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. م نبوت، دوران امامت آغاز شده است و والیت امام در حقیقت والیـت بـر تأویـل اسـت    شیعه بر این اعتقاد است که پس از خت. است

. بینی شیعه توجه جدی مبذول داشـت ی شیعی تفکر او و هم به تأثیر ماندگار او در جهانعربی هم باید به زمینهبرای فهم مکتب ابن

وتفکر فلسفی و عرفانی شیعه نیز بسیاری از دسـتاوردهایش را  عربی در پرتو تأویل شیعی قابل فهم است طریقت باطنی و عرفانی ابن

  (99:4921کربن،).«عربی استمرهون ابن

 گرایش شیعی بیدل  _41

های پیش در هنـد رواج   که از زمان»یکی به دلیل گسترش تفکر شیعی . العاده به شیعه دارد بیدل دهلوی به دو دلیل گرایش فوق    

جـا  اهلل ولـی در آن  های صوفی مرشد شـاه نعمـت   چنین نوادهجا مهاجرت کرده بودند و همیعه به آنای از علمای ش داشت، چون عده

عربی و آثار او در هند که بیـدل بـا آن آشـنایی     ی وحدت وجود ابن دیگر به دلیل نفوذ اندیشه (433: 4926شیمل، ).«اند نفوذ داشته

عربـی و گسـترش فرهنـگ شـیعی احمـد       به دلیل نفوذ روزافزون آثار ابـن ». دکامل و دقیق داشته و آثارش دلیل بر اعتقاد به آن دار

الشـهود را جانشـین   ای نوشـت و وحـدت   خواند ویك نقشبندی ضدشیعی بود علیه شـیعیان رسـاله  سرهندی که خود را مجددی می

همان نگرش صلح کـل و اعتقـاد   ی اثنی عشر براساس و ائمه( ع)بیدل ضمن احترام ویژه برای علی (462: همان).«الوجود کرد وحدت

، امـام  (ع)ی نبـوت، والیـت و حضـرت علـی     ذیالً ابیاتی از بیدل به عنوان نمونه دربـاره . گذارد به وحدت ادیان به خلفا هم احترام می

 :آید می( عج)، کربال و حضرت مهدی(ع)، امام حسین(ع)حسن

ـــو آواره  ـــوش تـــــ ـــدن ای هـــــ  ی نـافهـمـیـــــ

ــوز   ــه رمـ ــس کـ ــف "آن کـ ــو کشـ ــرد "لـ ــان کـ  بیـ

 

 از علــــــم علـــــی چــــــه بایـــــدت پــــــرسیدن     

 او بـــــود کـــــه دیـــــده بـــــود پـــــیش از دیـــــدن 

                                   (4923 :319) 

 (231: 4921قیصری، ).«لَو کُشِفَ الغِطَاءُ مَا أَزدَدتُ یقیناً»: دارد که فرمود( ع)که بیت دوم در مصراع اول اشاره به حدیث مشهور علی

  (221: 4931نژاد،  امینی).«مَا رَأَیتُ شَیئاً اِالَّ وَ رَأیتُ اهللَ قَبلَهُ وَ بَعدَهُ وَ فیهِ وَ مَعَهُ»: مضمون سخن دیگری از اوست و مصراع دوم

ــار غبــــی اســــت   در خلــــق کــــه از حقیقــــت کــ

ــت    ــی اســ ــه در ذات علــ ــی کــ ــتم والیتــ  آن خــ

 

ــی     ــی مــ ــی، جلــ ــم خفــ ــدل رقــ ـــواهی بیــ  خــ

 خلـــــق آینـــــه اســـــت نـــــور احمـــــد دریـــــاب

 

ــم ــار اســــت     فهــ ــال آثــ ــه کمــ ــری گرچــ  بشــ

 تــــوان بــــردن پــــیش جــــز عجــــز آنجــــا نمــــی

 

ـــگر    ـــارت بنـــ ـــن عبـــ ـــر حســـ ــی نظـــ  معنـــ

ــت   ــامفهوم اســـ ــرق نـــ ــام فـــ ــل و پیـــ  در وصـــ

 

 هــــا بــــس کــــه ناتمــــام و خــــام اســــت فطــــرت

ــم    ــوهر فهــ ــر جــ ــرب »گــ ــن اقــ ــد .«نحــ  باشــ

 

 از اســرار عشـــق گــوش و لـــب آگــاه نیســـت   بیــدل 

 

 افســــونگر فطــــرت همــــه جــــا جهــــد گماشــــت

 ی مسیــــح و مهـــدی   قصـــهصــــد شــــکر کـــه   

 

ــر شـــیخ و صـــبی اســـت  .«نحـــن اقـــرب»  ــامل هـ  شـ

ـــت    ـــی اســـ ـــات نـبــ ـــرب کـمـالـــ ـــار تـقــ  آثـــ

 (464: 4923بیدل، )                           

 خــــــواهی مـــــیاســــــرار نبــــــی رمــــــز ولـــــی 

ــی    ــی مــ ــم علــ ــر فهــ ــم، اگــ ــق فهــ ــواهی حــ  خــ

 (311: همان)                                   

ــت     ــام اســ ــال خــ ــعی، خیــ ــی، ســ ــه علــ  در کنــ

ــت    ـــرام اســـ ــالل و االکـــ ــالم ذوالجـــ ــان عـــ  کـــ

 (424: همان)                                   

ــر   ــت بنگـــــ ــاز آر و حقیقـــــ ــوی مجـــــ  رو ســـــ

ـــگر      ــوّت بنــ ــن نبــ ــاز کــ ــژه بــ ـــق مــ ــر حــ  بــ

 (939: همان)                                   

ـــژده  ــال مـــ ـــزم وصـــ ــت  در بـــ ـــام اســـ  ی پیغـــ

 پیداســـــت کـــــه نشـــــئه والیـــــت عـــــام اســـــت

 (422: همان)                                   

 فهـــم کـــن و دم مـــزن حـــرف نبـــی یـــا ولـــی اســـت

 (292: 4921بیدل، )                           

ـ  ــ ــاد خـامـــ ــبهه در اعتقـــ ــا شـــ ــتتـــ  ان نگذاشـــ

ـــرداشت   ـــان بـــ ـــف ایمـــ ـــو ضعـــ ــالم تـــ  از اســـ

 (23: 4923بیدل، )                           
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ــد     ــان دهنـ ــری نشـ ــا رگ ابـ ــر کجـ ــه هـ ــدل بـ  بیـ

 

ـــزی اشـــــك بـــــوی خـــــون داشـــــت      گلـریــ

 

ــور      ــق غیـ ــرم عشـ ــن محـ ــن انجمـ ــت در ایـ  کیسـ

 

ــی   ــه مــ ــن گریــ ــین و حســ ــاتم حســ ــد در مــ  کنــ

 (4411: 4921بیدل، )                          

ـــود    ـــال بــــ ـــاک کـربـــ ـــه زخـــ ـــن سبحـــ  ایـــ

 (4112: همان)                                 

ــی   ــه بــ ــا همــ ــرتیم مــ ــت غیــ ــه در کربالســ  ، آینــ

 (342: همان)                                  

اسـت و اختالفـی در   ( ص)سنی حقیقی، شیعه است و شیعه حقیقی بر سـنّت رسـول  . انددر نظر بیدل سنی و شیعه در حقیقت یکی

 :میانشان نیست

ـــد    ــی بـودنـــ ـــاب معنـــ ـــر آفتـــ ـــا عشـــ  اثنـــ

 شـــــان ره بـــــود ی ســـــنّت نبـــــی بـــــر جـــــاده

 

ـــار  ـــهآن چــــ ـــود  خلیفــــ ـــول معهــــ  ی رســــ

ــی ــه بــ ــی   نقطــ ــای نبــ ــه ذات یکتــ ــك بــ  ی شــ

 

 فــــــارغ زکســــــوف نقــــــص دعـــــــوی بودنــــــد 

 کـــــذب و نفـــــاق، جملـــــه ســـــنی بودنـــــد بـــــی

 (212: 4923بیدل، )                         

ــود     ـــد موجــ ــر شــ ــان عشــ ــد وضعشــ ــز ابجــ  کــ

ــود     ــره گشــ ــازده چهــ ــدند یــ ــع شــ ــون جمــ  چــ

 (223: همان)                                   

 نتیجه

، سـیار مهـم  رداخته که یکی از ایـن موضـوعات ب  ها پتبیین آن ائل و موضوعات زیاد وتدوین مکتب وحدت وجود به مس ابن عربی در

آن را بر یت، بحث نبوت و وال ضمن طرحتشریح و تعیین جایگاه انسان کامل در ساختار مکتب خود  او در. انسان و انسان کامل است

وحدت وجود ابـن عربـی    موضوعات گوناگون نظریه ل عرصهغزلیات و رباعیات بید. رش شیعی به اثبات می رساندمذاق و مطابق با نگ

گونـاگون عینـی    و عبـارات  است که بیدل مفهوم ذهنی آن را با تمثیالت موضوع انسان و انسان کاملیکی از  موضوعاتی مهم . است

او شـاعری  . اعتقـاد راسـخ دارد   خدشه ناپذیر انسان کامل و والیـت  محکم و بیدل در شعرش نشان داده است که به اصل. کرده است

ازجمله مسـائل   ی وحدت وجودیاندیشه تمام مباحث. های عرفانی خود قرار داده استاندیشه ت که غزل و رباعی را میدان عرضهاس

رای وحـدت  گسترش آ و این امر نشانه. لی داردبه شکلی روشن تج اشعارشدارد در هاکه بیدل اعتقاد راسخ به آن مطرح دراین مقاله

 . های اسالمی از جمله در هندوستان استهای سرزمیناقطار و گوشه عربی در همهوجودی ابن

 :فهرست منابع

 . قرآن کریم _

 . علمی و فرهنگی: ی سید جعفر شهیدی، چاپ هشتم، تهران، ترجمه(4911)، (ع)البالغه، علینهج _

 . سوره مهر: ، چاپ اول، تهرانمقایسه انسان کامل از دیدگاه بیدل وحافظ، (4922)ورآرزو، عبدالغف _

 . دفترتبلیغات اسالمی: ، چاپ چهارم، قمالحکمشرح مقدمه قیصری بر فصوص، (4913)الدین آشتیانی، سیّدجالل _

 . تهران روزنهی گل بابا سعیدی، چاپ دوم، ، ترجمهاالشواقترجمان، (4921)الدینعربی، محییابن _

 . کارنامه: ، ترجمه و شرح محمدعلی و ضیاء موحد، چاپ پنجم، تهرانالحکمفصوص ،(4923)____________ _

 . مولی: محمد خواجوی، تهران ، ترجمه(جلدی41دوره )فتوحات مکّیه، (4924تا4923) ____________ _

 . نگاه معاصر: پ اول، تهرانسعید رحیمیان، چا ، ترجمهدفتر دانایی، (4934)____________ _

 . نیلوفر: ، ترجمه احسان موسوی خلخالی، چاپ اول، تهرانعربیچنین گفت ابن، (4923)ابوزید، نصر حامد _

  (ره)، چاپ اول، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی حکت عرفانی، (4931)نژاد، علیامینی _

 . ، ترجمه محمد جواد گوهری، چاپ اول، تهران روزنهصوفیسم و تائوئیسم، (4912)ایزوتسو، توشیهیکو _

 . افروز: تهران اول، چاپ افتخارزاده، محمود ترجمه ،اسالمی تصوف تاریخ ،(4923)عبدالرحمان بدوی، _

 . نوید: ، به کوشش اکبر بهداروند، چاپ اول، شیرازغزلیات بیدل دهلوی، (4921)دهلوی، عبدالقادر بیدل _

 . نگاه: تهران اول، چاپ بهداروند، اکبر کوششبه ،بیدل رباعیات ،(4923) ____________ _
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 . اساطیر: ، چاپ اول، تهرانعین القضات و استادان او، (4911)پورجوادی، نصراهلل _

 . تهران دانشگاه: تهران سوم، چاپ ،اسالمی عرفان برجسته چهره عربیبنالدینمحیی ،(4961)محسن جهانگیری، _

 . جامی: تهران دوم، چاپ قرا،نجفی مهدی یترجمه ،معرفت عرفانی طریق ،(4931)مچیتیك،ویلیا_

 . عالمه طباطبایی: ، چاپ سیزدهم، مشهدروح مجرد، (ق. 4192)محمدحسین طهرانی،حسینی _

 . عالمه طباطبایی: ، چاپ هفتم، مشهدمهر تابان، (ق. 4126)________________ _

 . دفتر تبلیغات اسالمی: آملی، چاپ دوم، قمزاده، تحقیق حسن حسنالحکمشرح فصوص، (4913)حسینالدینخوارزمی، تاج _

 . امیر کبیر: ، چاپ دوم، تهرانانسان آرمانی وکامل در ادبیات حماسی و عرفانی، (4913)رزمجو، حسین _

 . . سخن: تهران، نیکیوا مجدالدین ترجمه ،آن منظر تاریخی در ایرانی تصوّف ،(4929) کوب، عبدالحسینزرّین _

 . طهوری: ، به اهتمام صابر کرمانی، چاپ اول، تهرانگلشن راز،(4964)شبستری، محمود _

 . توس: ، تهرانمقدمه و توضیحات کتاب تصوف اسالمی و رابطه انسان و خدا، (4932)محمدرضا کدکنی،شفیعی _

 . سخن: تهران اول، چاپ ،روشنایی دفتر ،(4921)_______________ _

 . اسالمیه: ، به کوشش احمد عبدمنافی، تهران(جلد دوم)،مجالس المومنین، (4931)شوشتری، قاضی سیدنوراهلل _

 . دفترنشر فرهنگ اسالمی: ، ترجمه عبدالرحیم گواهی، چاپ پنجم، تهرانابعاد عرفانی اسالم، (4921)شیمل،آنه ماری _

 . امیرکبیر: ز نجد سمیعی، چاپ اول، تهران، ترجمه فرامردر قلمروی خانان مغول، (4926)________ _

 . فردوس: تهران دوم، چاپ ،2 بخش 3 ج ،ایران در ادبیات تاریخ ،(4961)اهللذبیح صفا، _

 . سنایی: ، به کوشش سعید نفیسی، چاپ چهارم، تهرانکلیات، (تابی)ابراهیمعراقی،فخرالدین _

 . الهام: تهران دوم، چاپ حکمت، نصراهلل جمهتر ،الحکمفصوص به شرحی ،(4926)ابوالعالء عفیفی، _

 . منوچهری: ، به کوشش عفیف عسیران، چاپ پنجم، تهرانتمهیدات، (4911)ت همدانیالقضاعین _

 . زوار: تهران هفتم، چاپ ،اسالم در تصوف تاریخ ،(4913)قاسم غنی، _

 سخن: تهران سوم، چاپ ،عرفان زبان ،(4923)رضاعلی فوالدی، _

 . مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی :، ترجمه منوچهر صدوقی سها، تهرانالحکممقدمه شرح فصوص، (4969)داوود قیصری، _

 . . جامی: ، ترجمه انشاءاهلل رحمتی، چاپ اول، تهرانتخیّل خالق، (4921)کربن، هانری _

قات محمد رضـا برزگـر و عفّـت کرباسـی،     ، تصحیح و تعلیمفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز (4934)الدین محمدالهیجی، شمس _

 . زوار: ، تهران(ویرایش جدید)چاپ اول

 . پاکستان و ایران فارسی تحقیقات مرکز راشدی، الدینحسام سید تصحیح ،العارفینریاض ،(4936)رایآفتاب لکهنوی، _

 . کبری نجم: تهران سوم، چاپ ،نظری عرفان عالم بزرگ عربیابن ،(4926)کاظم محمدی، _

 . جامی: ، ترجمه گل بابا سعیدی، چاپ سوم، تهرانانسان کامل، (4923)الغراب، محمودمحمود _

 . علم :تهران اول، ، چاپعربیاندیشه ابن، (4921)مظاهری،عبدالرضا _

 . اطالعات: ، ترجمه سیداحمد فهری، تهرانشرح دعای سحر، (4914)خمینی، روح اهللموسوی _

 . فرهنگی و علمی: تهران پنجم، چاپ آرام، احمد ترجمه ،مسلمان محکی سه ،(4922)حسین نصر، _

 . فرزان: ، ترجمه فرزاد حاجی میرزایی، چاپ دوم، تهرانمعرفت و امر قدسی، (4929)________ _
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 تیرانا های ادبی مکتب رمانتیسم در بررسی جلوه

 (اثر منثور مهرداد اوستا) 
 رضا روزبهمحمد

 رستاندانشگاه لاستادیار 

 اعظم فروغی پویا  

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 چکیده

مکتب رمانتیسم از . های ادبی مکتب رمانتیسم در تیرانا از آثار منثور مهرداد اوستاحاضر پژوهشی است حاوی بررسی جلوهمقاله 

. نهاد ثیرر فرهنگ و ادبیات اغلب کشورها تأباواخر قرن هجده و متاثر از انقالب صنعتی فرانسه ظهور کرد و در طی مدتی کوتاه 

ریزی کردند تا بتوانند ال و دیگران اصول و قواعدی را پیژان ژاک روسو، هانریش هاینه، مادام دواست: بزرگان مکتب رمانتیسم چون

و احساسات، توجه به  آزادی در بیان و تفکر، بیان هیجان: به نوعی یکدستی در خلق آثارخود دست یابند، این اصول عبارت است از

من فردی و تمایالت آن، سفرهای تخیلی و واقعی، کشف و شهود، افسون سخن و تاثیرگذاری کالم و در پایان، گرایش فراوان به 

وعه نثر ادبی خود، تیرانا، مهرداد اوستا یکی از نویسندگان و شعرای برجسته معاصر ماست که در خلق مجم. طبیعت و زندگی ساده

توان ادعا کرد که و می اصول این مکتب پدیدار است ها وجلوه در این اثر به نوعی. مکتب رمانتیسم دارد متنوعی به هایگرایش

 . نثر معاصرایران است مجموعه نثر ادبی تیرانا بازتاب زیبایی از رمانتیسم در

 . رمانتیسم، اوستا، تیرانا، نثر ادبی: هاواژهکلید

است که پس از انقالب صنعتی فرانسه وبه دنبال خیزشی عظیم علیه جامعه اشرافی اروپای اواخر ، نهضتی هنری وادبی رمانتیسم

رمانتیسم درواقع صدای اعتراض بر تکنولوژی است که . دیگر کشورهای مجاور به عرصه ظهور رسید قرن هجدهم در فرانسه و

رمانتیسم دنیایی است که  فیت مرفه در پی نداشت،حاصلی بجز فقر مطلق طبقات متوسط و ضعیف جامعه و رشد روز افزون اشرا

 . آل آن پناه بردندآالم خود به فضای رویایی و ایده هنرمندان سرخورده از انقالب برای تسکین

 اصطالح رمانتیک

 مانتیكهای شخصی از اصطالح رر فعالیت داشتند تعاریف و دیدگاهاکثر افرادی که در حوزه ادبیات و هن4212تا قبل از سال     

-ز این واژه همه نوع معنی حاصل میاما ا. رمانتیسم از رمانتیك مشتق شده است»: گفتالوجوی محقق آمریکایی می. دادندارائه می

 محافظ کار،، ؛ جالباژگانی در حد نیازهای شخصی نظیرشود اال آنکه خودش هیچ معنایی ندارد، باوزن لفظ رمانتیك را مترادف با و

 (33_36: 4931، ثروت) .«داندمی. . . ای وافسانه عقالنی، غیر ،ذوقی، احساساتی

از جمله در قرون وسطی به معنی زبان بومی جدید . در فرهنگ کادن کلمه رمانتیك ورمانتیسم تاریخچه و معانی متعددی دارد   

تا اینکه به آثار خیال انگیز و باوقار ، تو بعدها کلمه رما نس ترجمه کتاب به زبان بومی معنی داشته اس که از التین گرفته شده بود

، ودر هر کشوری نیز رمانتیك معنای متفاوتی داشته است، در انگلستان به معنای موهن، تفننی، غریب. رمان یا رمانت گفته می شد

در متنهای ادبی حساس و محزون، و در آلمان این اصطالح برای اولین بار توسط فردریش شلگل ، پوج و در فرانسه به معنای مالیم

به  آنچه واضح و مسلم است، اصطالح رمانتیسم. او معنای احساس برانگیز و مخیل برروی این اصطالح گذاشت، به کار برده شد

-نوان مکتب از این اصطالح یاد نمیپدیدار شد و تا قبل از این تاریخ کسی به ع 4111تا  4212های عنوان مکتبی ادبی ما بین سال

خورد و آن اینکه به تعاریفی که برای این اصطالح به کار رفته است تنها یك ویژگی ثابت و یا معنای معین به چشم میدر اکثر . کرد

ها و به بعد ویژگی حال آنکه از قرن هجده شد، وهر اثری که با احساس سر و کار دارد و به نوعی مخیل است رمانتیك گفته می

به جامعیت معنایی آن منجر گردید، از جمله؛ زیبا و آراسته، غیر عقلی، پرماجرا، معانی دیگری برای رمانتیك پیدا شد و 

 . . . . مالیخولیایی، راز آمیزو

 تاریخچه مکتب رمانتیسم 
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بلکه  دنیای غرب شد، نه تنها در حیطه ادبیات، رمانتیسم به عنوان مکتبی ادبی که از قرن هجده  وارد عرصه ادبیات و هنر    

رمانـتیسم در کنار »اعتقاد بر این است که . خیزشی انقالبی بود و تاثیر شگرفی برجا گذاشت مسائل اجتماعی نیز و سیاست، فرهنگ

 (33: 4931، ثروت) .«.ظهور کرده است، و بالفاصله بعد ازانقالب  کبیر فرانسه که خود انقالبی علیه فئودالیسم کالسیك است

عقیده بر این است که ». رشد شهرنشینی را نیز در ایجاد این مکتب نباید نادیده گرفت ؛ انقالب صنعتی وعوامل مهم دیگری چون   

توسعه ، توسعه شهرها، انقالب صنعتی. جنبش رمانتیك به صورت واقعی نخست در انگلستان آغاز شد و سپس به فرانسه رسید

ها و فرهنگ جدید متناسب با بندیقشر، جتماعیاختالف بین طبقات مختلف مردم کتابخوان و تأثیراتی که در عرصه طبقه بندی ا

 (61 : 4931، شمیسا).«.عمده ترین عامل پدید آمدن رمانتیسم است، آن داشت

های نخستین قرن هجدهم و رشد و نفوذ طبقه متوسط جامعه و رواج با توجه به مسائل پیش آمده دردنیای غرب در طی سال   

آرمان  و این آزادی را که شعار، به هنرمندی نیاز بود که بتواند در عرصه ادبیات، ت آزادتجار و حکومت آزاد، شعارهای انسان آزاد

انقالب کبیر اجتماعی فرانسه و انقالب صنعتی انگلستان با تأثیرات شگرفی که در ». و پرچم آن را به اهتزاز درآورد، مردم بود ایجاد

انقالب و . خاص خود را می طلبید فرهنگ جدیدی شدند که نویسنده یشساز زادی و اجتماعی پدید آوردند، زمینهبنیاد اقتصا

صل ها را در ازند که در آن هنرمند به یك اجتماع و یك گروه همگن که نفوذ آنك پایان یك عصر فرهنگی را رقم میجنبش رمانتی

ماند و باز می، راردادی راهنمایش باشدهای عینی و قکه مالک، هنراز فعالیت اجتماعی بودن. آوردبه طور مطلق پذیرا بود روی می

 (12: 4931، ثروت)  .«شود که معیارهایش را خود می آفریندفعالیت حدیث نفسی می

اما در طی مدتی کوتاه بردموکراسی سیاسی ، رمانتیسم در اصل خیزش طبقه متوسط جامعه بر علیه سلطنت و اقلیت مرفه بود     

رمانتیسم عالوه بر . های استقالل طلبانه اسپانیا، یونان و لهستان موثر واقع شدصی از جنگبه طوریکه در بع نیز تأثیر گذاشت،

اصالحات بشر ، حقوق فردی، های آزادی سیاسیند آمریکا عالوه بر هنر در زمینههای دوردست به مانفرانسه و انگلیس در سرزمین

 . تأثیر گذاشت. . . اصالحات طبقه کارگری و، دوستانه از قبیل لغو قانون بردگی

 بزرگان رمانتیسم   

 ؛انتیسم بر خالف کالسیسم در همه کشورها مرسوم شدرم 

الکساندر ، شاتوبریان، دیدرو، المارتین، آلفرد دوموسه، (که نقش او در مکتب رما نتیسم از همه بیشتر است)ژان ژاک روسو  :فرانسه

 دوما

 کیتس، کلریج، ویلیام بلیك، شلی، ، لرد بایرون(عر طبیعت استکه شا)ویلیام ورز ورث ، والتر اسکات :انگلستان

 فیشته، هانریش هاینه، هوفمان، نوالیس، شیلر، ، گوته(پیشوای رمانتیسم در آلمان)شله گل  :آلمان

 لرما نتف، (پدر شعر جدید روسی)پوشکین ، گوگول :روسیه

 شاندرپتوفی :مجارستان

 ادگارآلن پو، ت ویتمنوال، ایروینگ، النگ فلو، امرسن :آمریکا

 اصول مکتب رمانتیسم 

با  او آزادانه از آنچه در درونش می گذرد، هنرمند رمانتیك دیگر تحت سلطه فکری و احساسی طبقه اشراف قرار ندارد :آزادی_4

از . تندویکتور هوگو و دوستا   نش رمانتیسم را مکتب آزادی هنر و شخصیت می دانس. آوردحفظ اخالقیات سخن به میان می

آزادی بیان در ادبیات و . بخش است و ابراز عشق هم باید آزاد باشدتنها عشق و عالقه است که الهام، دیدگاه هنرمندان رمانتیك

 . آزادی عمل در هنر یکی از اصول مهم رمانتیسم است

به من و دنیای شهر و گروه ، شود و از کشور، جامعهکار شاعر و هنرمند قدری محدود میدر رمانتیسم حوزه  :(من)شخصیت _1

ه و از ای و اساطیری مکتب کالسیسم گذاشتا به جای قهرمان ماجراهای افسانههنرمند رمانتیك خود ر، یابددرونی آن تقلیل می

 . کنددریچه چشم خود خلق اثر می

سایر ادراکات  دیشه ورمانتیك با احساس پیوندی ناگسستنی دارد، احساس در نوع بشر بیش از ان :هیجان و احساسات_9

 (4921:421، سید حسینی) .«باید هذیان گفت»: گفتمی 4212دو موسه در سال  آلفرد». گذار استتأثیر
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. از این رو هنرمند رمانتیك احساسات و خلجانهای روحش را در حدی که به اخالق صدمه ای وارد نشود به تصویر می کشد    

اشراف و بعضی  احساساتی شدن در میان زنان طبقۀآنچنان قوت گرفت که حتی  رنگ باختن خرد و غلبه ی احساساتی گری»

از آن به بعد با اشك چشم آبیاری شد و نهضت عظیم عقلی اروپا در ، فرانسه یك قرن با ادبیات آبیاری شده بود. مردها باب روز شد

سال ، پیك نور: منصور ثروت، مکتب رمانتیسممقاله ) .«داد 4123_4212های لای خود را به ادبیات احساساتی ساقرن هجده ج

 (34 :اول، شماره دو

کند، او به کمك ذهن و ها سفر میاساطیر و افسانه، هاآید و به گذشتهوح هنرمند آزادانه به پرواز درمیر :گریز و سیاحت_1

ها ها و سرزمینشخصاً به بعضی مکان خود هنرمند و یا. زندرود و در آنجا  قدم میهای خیالی و ناشناخته میتخیلش به سرزمین

-جسم آزاداند که به هر کجا که می در مکتب رمانتیسم هم روح و هم. گیردواقعی را در پیش می ی جغرافیایی ورود و سفرمی

دنبال  کند، او در این گشت و گذارها بهازآبشخورهای بکر وزیبا سیراب می سیاحت روحش را و سیر با خواهند سفر کنند، و هنرمند

 . ندبه آن زیبایی بی قید و شرط برسا خواهد خود راهاست و میزیبایی

او ممکن است ، بیندیند بلکه آنگونه که می خواهد، میبنرمند دنیا را آنگونه که هست نمیبه این معنا که ه : کشف و شهود_ 0

سپهری  کهطوریهمان. لب معانی جدیدبه تصویر بکشدببیند و در قا رسد به شکلی نوا که برای دیگران عادی به نظر میچیزهایی ر

امید و تخیل ، حقیقت برای یك رمانتیسم همان آرزو. شقایق را نه یك گل، بلکه اجاقی در پشت قطعه سنگی مجسم می بیند

 (422 :4921، سید حسینی) .«نوعی درون بینی مبالغه آمیز است رمانتیسم». اوست

ای خارج نیست، بلکه باید به کلمه تنها پلی ارتباطی بین محتویات ذهنی گوینده با دنی :آنیز بودن افسون سخن و خیال انگ_6

شد، اما و به عنوان ابزار به کار برده میختی نداشت شناکلمه ارزش زیبایی 4291تا قبل از . باشد نوعی دارای سحر، افسون وزیبایی

ت ساده با معنی معین در مکتب رمانتیسم از کلما. تی خوشایند شدااحساس و خاطر، ها به بعد کلمه بیانگر هیجاناز این سال

 . شودکه در قالب عبارتی موثر بیان می دراین مکتب شعر حالت روحی مخصوصی است، شوداستفاده نمی

 سیر رمانتیسم در ایران

از طریق ترجمه آثار  _4یی پیداکرد ؛ ادبیات معاصر ما که از دوران مشروطه آغاز گردید، به دو طریق با مکتب رمانتیسم  آشنا    

تاریخی و تحوالتی که این شرایط ، تحت تاثیر شرایط اجتماعی  _2ادبی غرب در ایران و استفاده شاعران و نویسندگان از این آثار و

 پیروی از این ی نیست، وهای آثارادبی  غربژگی  کامل آثار این دوره با وی بقتالبته آشنایی با این مکتب به معنی مطا. به دنبال داشت

از شرایط اجتماعی و اقتصادی  ادبیات دوره مشروطه تا حد زیادی. خوردادبی معاصر به چشم نمی اصول به طور کلی دراکثر آثار

زرین کوب ». وضعیت آن روزگار ایران از برخی جهات مشابه اوضاع جوامع غربی بود است جامعه ایران آن روزگار تاثیر گرفته است و

. های نقد شان در نقد ادبی ما انعکاس نیافته استاصول تعلیم این مکتب ها و شیوه: گویدحث از نقد ادبی در ایران جدید میب در

اما . اختالف در سوابق تاریخی و تفاوت در مقتضیات مادی و اقتصادی است بین ایران و اروپا شكیك سبب اصلی در این امر بی

های ادبی و نقادی بوده منشا و مبدا بسیاری از این مکتب هایی کهنظران ما در گذشته با فلسفهاحبصعلت عمده ظاهراً آن است که 

 (21_23 :4926، جعفری) .«.است آشنایی درست نداشته اند

نتیسم در سیر رما. ها به حیات خود ادامه داده استگرایشی غالب نبوده، بلکه در کنار دیگر گرایش، در ایران گرایش به رمانتیك     

 (4921تـا   4911از حدود )عصر رضا شاه  _ب (4911از آغاز تا حدود سال )عصر مشروطه  _الف :ایران به سه دوره تقسیم می شود

اما در کل این مسیر ذکر شده نوعی رمانتیك جریـان  ، ای صرفاً رمانتیك نبوده دوره، هاهیچ کدام از این دوره. دهه بیست و سی –ج 

 . داشته است

 (مهرداد اوستا)رضا رحمانی  محمد

به استخدام آموزش و پرورش در آمد و تحصیالتش را  4921در سال . در بروجرد به دنیا آمد 4912محمدرضا رحمانی در سال     

در مبارزات نهضت ملی هم شرکت داشت و پس از شکست کودتا . تا سطح کارشناسی ارشد در رشته فلسفه دانشگاه تهران ادامه داد

نو  نیما را دریافت و در شیوة، های ادبی تهران راه یافتاز دهه بیست که به انجمن. مدتی به زندان افتاد، ت حمایت از مصدقبه عل

با آنکه به طریقه . ترین آثار ادبی وی در شیوه چارپاره استمنظومۀ آرش کمانگیر از زمرة موفق. هایی کرد نیمایی طبع آزمایی
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استوار ومستقل  ای گویی شیوهدر قصیده. دادآن میان قالب قصیده را ترجیح می جموع شعر کالسیك و ازتوجه نبود، در منیمایی بی

شراب خانگی ترس »، «از کاروان رفته»: ثار شعری او به ترتیب عبارتند ازآ. توان سبك خراسانی نو خواندداشت که آن را می

با وجود  اوستا. به چاب رسیده است «راما»در یك مجله و تحت عنوان عار او مجموعه اش «ای دیگر امام حماسه»و «محتسب خورده

. نشیندنی شیرین و مؤثر دارد که بر دل میسخ های بدیع، در شعر،سازیای نگارشی زبان قدما وترکیبهاستفاده فراوان از ویژگی

غزل است و حتی  شاعر اوستا، مهرداد کس،برع کنم،می من فکر قصیده است، شاعر اوستا، به رغم برخی محققان که پنداشته اند،»

ا هیه تغزلی و زبان نرم غالبا قصیدهکند اما روحان قصاید سبك خراسانی استفاده میاو از اوز. قصایدش هم روح تغزلی غلبه دارد در

 (364 :4921، زرقانی) .«.کندهای طوالنی تبدیل میرا به غزل

و حماسی وار، در قصایدش روحی نرم و مالیم حاکم ا ست و می توان گفت که آمیخته   اوستا با وجود استفاده از اوزان محکم      

تصحیح دیوان سلمان ، پالیزبان، مقاالت ادبی :دیگر آثار اوستا عبارتند از. استحکام و قدرت در قصیده اش وجود دارد، ای از لطافت

ریاست شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد را برعهده  4962اوستا از سال . روش تحقیق در دستور زبان فارسی و تیرانا، ساوجی

 . بر اثر عارضه قلبی در گذشت 4911اردیبهشت  41گرفت و روز 

 :تیرانا

اوستا با نام شراب خانگی ترس  ای باشد بر مجموعه شعرنخست دهه پنجاه منتشر شد تا مقدمه هاینخستین بار درسال تیرانا،

لی شگفت و ای  با تخیاثر محصول طوفانهای ذهنی نویسندهاین  . های سراینده آن آشنا سازدگاهمحتسب خورده وخواننده رابا دید

از فلسفه و ادبیات گرفته ، های مختلفها و احساسات خود را در زمینهشهشد اندیآنکه آداب و تربیتی جسته باشاعرانه است، اوستا بی

ژه تاریخ بیهقی   نثر تیرانا غالباً تحت تأثیر متون کهن فارسی بوی». رح کرده استتا مسائل اجتماعی درغالب نثری ادبی در این اثر مط

مؤثر و زیبا ، تیرانا نثری ادبی و استوار دارد، نویسنده سعی کرده است از واژگان و عباراتی محکم (1: ص، 4924، ترکی)  .«است

ی بدیعی است که حاصل ذهن خالق هاترکیب سازی، ثر تیرانااز نکات مهم در ن. استفاده کند تا به طبع آن نثری زیبا بیا فریند

مانند؛ مردان سفرساز،دش آئین،کژانگاری،تاریك خانه اسرارآمیز روح، . دهدفاوت کلمات نشان میاوستاست ومهارت او را در کاربردمت

 . . . . مدعیان همت سوز، به درنگ تر، غم هرکران سوز و

بر بیهوده، شکوه چه آغازیم ؟ ! تیرانا  »هن فارسی است که از استحکام و متا نت خاصی بهره دارند؛ نثرتیرانا تداعی کننده آثار ک    

     (131 :4922، اوستا) .«ما یکی لحظه ایم از ابدیت. که ما هیچ به جز خاطرات فراموش گشته آفریدگار نیستیم

نی جدید و با صالبت، ترکیباتی بدیع و زیبا بهره تا از واژگااوس. درمتن باال  تحکم زبانی و به نوعی، لحنی حماسی حاکم است    

حال   تیرانا به یك معنی حسب. گرفته که باخواندن آن حس ایران دوستی و عظمت کالم فارسی  به خواننده منتقل می شود

دل مجروح خویش را با  مخاطبی است آشنا که نویسنده سرگذشت، تیرانا. ها و دل مشغولی های اوستمهرداد اوستا و شرح اندیشه

نیست جز یابد و در بعضی ازجاها، کسی های متضاد حضور میصیت مبهم و اثیری است که در چهرهاو یك شخ. او درمیان می گذارد

تیرانا به چشمان شهال و »؛ ستایدو عاشقانه ترین عبارات می های روحش که نویسنده او را با زیباترینخود مولف و یا سایه روشن

 (36 :همان،ص) .«. . .گیردنقشی می، گر چیره دست که از هرچه را که بینداش نگارهیچ نگریسته ای ؟ بدین نق، نگر خودافسو

جادوی کلمات خیال انگیز خواننده را به فضاهایی شگفت انگیز و متفاوت می برد، جریان سیال تخیل و ، هنگام مطالعه تیرانا»   

  (1_2 : 4924ترکی، )   .«دهدسات متفاوت سیر میرا به سوی احسااندیشه اوستا، روح 

 های مکتب رمانتیسم در تیرانا بررسی  ویژگی

آزادی هنر به این معنا که هنرمند آزاد است . هوگو و رفقایش رمانتیسم را مکتب آزادی هنر وشخصیت معرفی کردند :آزادی _الف

ز پیش تعیین شده گام بر ندارد و دارای  تنوع هنری باشد،و آزادی درهر زمینه ای به ابزار هنر و ذوق بپردازد ودر یك مسیر ا

نویسنده ویا هنرمند رمانتیك حق دارد تا جائی که به اخالقیات صدمه ای وارد نشود از هر آنچه در ، شخصیت به این معنا که شاعر

 . درونش می گذارد سخن به میان آورد

اوستا عواطف و افکارش را به روانی بیان می کند، . ست وهم آزادی فکر و شخصیتآزادی در تیرانا هم از نوع آزادی موضوعی ا    

یعنی دارای تنوع درآزادی بیان است وبر خالف تصور خیلی ، سخن می گوید، وازهرموضوع ومبحثی که ذهنش را درگیرکرده است

زودگذر وعشقهایی که بین زن ومرد رایج  ها که فکر می کنند آزادی بیان در مکتب رمانتیسم یعنی آزادی در بیان معاشقه های
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اقتصادی واجتماعی نیز هست؛  ، فرهنگی، آزادی بیان در تیرانا نه تنها آزادی در عشق است، بلکه آزادی در بیان مسائل سیاسی، است

تردید از تو زیباتر که بیشاید با وجود او  تو نیز برای من امکان دارد وام که امیدوار باشم زندگی بیای گام نهادهدیگر به مرحله»

مهر او هرگز از برای من . غرور زیبایی خود نشود و مرا در همه عمر وفادار ماند که شاید خالف طبیعت فریفته، است خوشبخت باشم

ده یاد او مرا هما نند با جاودانگی خداوند جاودانه بود ومن در گردش چشمان او دمیدن آفتاب را در نخستین سپی نهایتی نداشت و

لبخند  در. نگریستمسحرگاه خلقت را در نگاه افسونگرش می نشسته بودم و درخشید به تماشامی دم آفرینش که با پرتوی آبی رنگ

 (346: 4922، اوستا) .«ود که بر هستی  وحیات  جریان داشاو تقدیری ب. شدباالی دلفریب او همه چیز آغاز مینگاه تیرانا ودر  و

حتی . زبان،چشم و اندیشه را ذکرکرده است، از نگاه اوستا انسان آگاه هیچوقت اسیر نمی شود، نده آزادی دستدر متن زیر نویس     

! نستوه من »  چشم وزبانش بسته واسیر باشد باز هم آزاد است وهیچ کسی نمی تواند ذهن واندیشه اش را در بند کشد ؛، اگر دست

 زبان از برای گفتن و دستها آزاد است و که تو را از برای نوشتن آنچه خواهی و، میندوه، اگر یك روزت پای به زنجیردر بستند

هیچ اگر در تو آزادگی باشد، شکوه ی دل را آزادگی ، گرفتم که یك روزت دستها نیز بسته آید. گوش نیوشیدن را چشمها دیدن را و

زبانی گشاده داری که هر چه گفتنی ، و دست کوتاه نیستکه تو را این هر د. بیناست، چرا که هردو جهان بینت، تو بر تو نمی بخشد

لیکن تو را یك نعمت فراتر از این ! اکنون چنان گیر که تو را دیدگان  بر بندند که باز منگر وگوش که بیش مشنو . باز توان گفت

  (932 :همان) .«. . . . .که اندیشه ی توست. جمله هست

ننشستن و درمانده نشدن در مقابل نیروها وکسانیکه آزادی انسان را بر نمی تابند دعوت کرده خود وخواننده را به ساکت ، اوستا      

 . وکالمش دربرگیرنده پیام خیزش است

اگرت به دست نقدینه است به بازار . دانی که زمانه عرصه فرمانروایی گوسالۀ زرین است، آن گاه چون با دیده خرد باز نگری»   

شگفت بازاری که در آن همه چیز با زر باز توانی خرید ؛ اگر چه  !مده  ورنه آبرو بر باد، را رویت نهنددرآی تا هر چه خواهی ف

همین زنان که آزادگی را می الفند همین رنگ آمیزان پتیاره باسربلندی کنیزیت را ! آزادگی وعشق ، وجدان ومروت، انصاف، مردمی

 (412 :همان)  .«گاه هر چه را از این دست ؛اگر چه شرف وتقوا حلقه خاکساری وآستانبوسی در گوش خواهند کرد آن

سرکوب عقده ها ، متن زیر سخن از عرفا وزاهدان قالبی است که توان رویارویی با دشواریها را ندارند وبه نام عرفان به آزاردیگران    

من اینان را که دمی  ی هست سخن اینان باور مدار،اگر هیچ در تو ازآزادگی نشان! تیرانا »وجبران ضعف وناتوانی خود می پردازند ؛ 

چرا که اینان جنایتکارانی ناتوانند که چون نتوانسته اند با کشتن بی ، به هر دم از ریاضات نفسانی سخن دارند جنایتکار میدانم

  .«فر برده اندجنایت را با عواطف خویش پنجه در خون ، گناهان غول جنایتی را که در وجود شان می نالد خاموش سازند

    (23:همان،ص)

روحش است،بحث آزادی و  دغدغه ذهن و و یکی از مهمترین وپر استعمال ترین مباحثی که اوستا در تیرانا مدام به آن اشاره دارد   

در تقریباً می توان گفت  که در سر تا سر این کتاب آزادی ستوده شده، نویسنده مخاطب را به احیای آن وسعی . آزادگی است

 بدست آوردنش تشویق میکند؛

اسیر افتاد در دیار یونان وامیری را دیدار او ، خردمندی آزاده، نادره قصه ای است شنیدنی که به روزگار کهن، این سرگذشت! تیرانا »

یا نام واحیاناً  ،خالف امروز که به جاه. اسیران را به غالمی می توانستندی خرید، پسند وخواست تا اورا خریدن چرا که بدان روزگار

بار ی حکیم به حکم . فسون وفریفته می دارند واسیر وبرده ا، آزادگی وروح هر کس را به جز آزاده مردم نا خریده، اندیشه!  هیچ

 ویا   (39: همان،ص) .«شتاب کن و از برای خود خداوندی بخر!هان ای غالم  :حاکم را گفت، آزادگی

به همان اندازه از ، زادگی واستقاللی بر خوردارم داشت که در استیالی خودکامه ترین حکومتسپاس آزادگی را که از چنان آ»     

تن ندادن به هیچ نوع  (214: همان، ص)  .«نعمت آزادی وامنیت خاطر بر خوردار خواهم بود که در سایۀ حکومتی داد پرور و آزاده

حس آزادی خواهی آنها از یاد آوری دوران طالیی گذشته جهت تحریك  پیغام نویسنده  برای مخاطب است و، اسارت وبندگی

لیکن اگر شکوه ای . اینك آزادم، ومن به بهای آزاد اندیشی زبون آمده، اهریمنی بر مسند سلیمان تکیه بر زده»استفاده نموده است ؛

 (212:همان،ص) .«می گیردو آزادگی که به نکوهشم ، بر می آورد _سرد _آهی است که دریغی از درون من. مرا بر لب می رود
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نامردمی وقساوت را ، در این یك. با ناوکی به پرواز در می آمد. اگر حماسه را جانی برخی رهایی وآزادی مردمی، در آن روزگار»    

ه افسان، نا وردی که به خون آشامی ومردم کشی! خاک وخاره را لعل گون می سازد ، قهرمانی پاک ترین خون در نبردهای  میهنی و

 (411:همان،ص) .«!یکی بازیچه است کودکانه ، گون ترین رزمها را در سنجنش با آن

نویسنده در اصل بامن درون خود درد دل می کند . مخاطبی درد آشنا وآگاه به روحیات خالقش است، تیرانا(:  من)شخصیت  _ب

که گویی آرام مقابل نویسنده نشسته وبه حرفهایش گوش  در بعضی جاها نیز تیرانا چهرة زنی زیبا را دارد. راز در میان می گذارد و

بر بیهوده میندوه، که اینان را هر چه به ! ای دل من »درزیر نویسنده با دل خود ودر واقع من درونی اش سخن می گوید ؛. می دهد

 (414:همان،ص) .«دست کم درچشم تو رسوایی سر افکنده تر وشرمسار تر خود نمایی می کند، ناسزاوارتر برتری بخشند
 جلوه می کند؛، به چهره زنی محبوب که مخاطب دلنشین نویسنده است، در متن زیر تیرانا   

نقشی می  هیچ نگریسته ای ؟ بدین نقاش نگارگر چیره دست که از هر چه را که بیند،، به چشمان شهال وافسونگر خود! تیرانا »

و هر نقش را در نهانخانۀ خود پنهان می دارد و هر گاه که بخواهی در آیینۀ تصور  گیرد واز هر چه را نیز که بشنود یا به پندار بگذرد

 (36:همان،) .«!آن را وا می نماید . تو

 ی اوستا، من دو چهره دارد؛   در تیرانا 

. ل می کندبه این معنی که  نویسنده خود رامخاطب قرارداده ودرددل می کند وحرفهایش را برای دلش نق، من درون  نویسنده _4 

به چهره زنی زیبا با چشمانی شهال جلوه گر می شود که گوینده آرامش رادر چشمان او پیداکرده است و تنها  برای او غم درون  _1

در مکتب رمانتیسم هنرمند دیگر بر خالف سبك کالسیسم از زبان توده . را می گوید واو نیز آرام وصبور پای سخنانش نشسته است

یتی بلکه تنها شخص. کشدگوید ویا هنرش را به تصویر نمیییا نقطه نظر مشترکی دارند سخن نم که درد مشترک وعظیمی از افراد 

در تیرانا این اصل مهم رمانتیسم به نحوی . کشدیای درون وبیرونش را به تصویر میمند است که دنکند خود هنرکه ایفای نقش می

 های  خلق شده دراین اثراست؛ده  و یا تیراناست که بازیگر صحنهنویسن خوددقیق وصحیح به اجرا در آمده است واین من، 

لیکن هیچ کس را نیافتم تا صدای مرا . دریچۀ برجی را سحرگاهان در گشودم ورسالت خویش را غریوی هراس انگیز سر کردم»    

-ها را فرا میو دره ت و فراز و فرود کوهسارانهمچنان پهنۀ دشتها را در می نوش، در حالی که آوای من، دریچه را بربستم. برتابد

 (312:همان) .«گرفت وفرود می آمد

 :هیجان واحساسات_ج

 ها به معنای اخص کلمه می خواستند با زیبایی پرستی خود قلمروی ایجاد کنند که از بقیۀ جهان به کنار باشد ورمانتیك»    

 (23: 4931. روتث) .«رادع در آن فرمانروایی کنند بتوانند بی مانع و

به نوعی دارای خیال گونگی است  بازی ذهن و حسی که توام با تخیل و _4 ؛شودان واحساس به دوگونه دیده میدر تیرانا هیج     

احساس وهیجانی که همراه باشادی یا غم برخاسته از تأثیر _2های رویای رسانده است،نویسنده از دریچه خیال خود را به سرزمین و

                . ادث آن است که در این نوع احساس خیال چندان وسعت پروازی نداردمحیط وحو

 :هیجان بر خاسته از تأثیر محیط وشرایط زندگی

اگر چه کودک یا نوجوانی ، خود را پیچیده در غباری از اشك وآه وحسرت می نگرم، اکنون هر گاه گذشته را به یاد می آورم»   

من، . . . با تقدیری بی گذشت بر سر من سایه افکنده است همانند، دریغی به دنبالۀ دریغی یی از پی ناکامیی وکه ناکام. . . . برومند

مزة تلخ وسوزندة خواهشی را که از زمین وآسمان بی پاسخ مانده است بار ها چشیده ام وبارها سنگینی نگاههای تحقیر ! تیرانا 

  (429 :4922، اوستا) .«ود احساس کرده امخداوندان جاه وطال رابر سینۀ روح وشخصیت خ

از خانه های نیمه ویرانه و الشۀ گاری شکسته، از کومه های بی در و پیکر تا گل والی ، همۀ اشیا، از جویبار تا دستفروش. .  »  ویا

هرچیز در آنجا از ! آدمی را دچار سر گیجه واضطراب می ساخت، یك تمنا ویك خواهش نومیدانه وگریان، به صورت یك التماس

آن زن فقیر با ترنم آن درویش دوره گرد،وآواز  یك التماس و یك دلواپسی دردناک به چشم می خورد و التماس پیرمردگدا و

یك خواهش دلگداز بود ونوای هماهنگ یك التماس ، همرا باهم، دستفروش وصدای ریزش باران وبانگ سگها در محدودة فقر زده

 (236:همان) .«!بی امید 
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دردی که هم  بیان فقر و، در تیرانا حسی توام با تأسف واظهار ناراحتی وحسرت به روزگار نا خوش گذشته به چشم می خورد     

محرومیتی  که با وجود جنگهای آن دوران شدت بیشتری گرفته  رنج و. هم مردم زمانه اش خود نویسنده درکودکی متحمل شده و

ناامیدی وفقر وفالکت مردم شده ، در همه جای کتاب یادی از درد. بود آن نکرده استوپیشرفت علمی وصنعت هیچ کمکی به به

گوئیکه غم ورنج دیگران تنها دغدغه ایی است که  ذهن وروح اوستا را به خود مشغول کرده است ودر هر جایی از کتاب به . است

 . نحوی این درد را که باعث رنجش وآزار است  به تصویر  می کشد

 ساسی که با چاشنی تخیل توام شده استواینک اح

می خواهم قصری بسازم سرفراز ؛قصری که آفتاب از دیوارهای آن بگذرد ومن میزبان آفتاب سحر گاهی باشم وبرکه های کاخ من » 

آفتاب در  ساغری سرشار ازشراب عالم افروز و هر بامداد درختانی که از جویبار آفتاب سیراب گردد گلها و، از چشمۀ خورشید لبریز

 (131: همان،ص)  .«وگرمی در رگها جریان گیرد تا به جای خونم نور. کشم
من رویای اورا به تحریر در می آورم وگاهی شب در فراخنای اندیشۀ ما رویای اسرار آمیز  انسانی دیگر در من خواب می بیند و» یا و

ع کرده ام تا روزی در محور نا پیدای خویش غروب کرده همچون ستاره ای در خویشتن طلو! ومن تیرانا. خودرا تماشا می کند

 (131: همان) .«باشم
گویی نویسنده اختیار خیال وقوة ذهنش را در دست گرفته ومواظب . تخیل اوستا در تیرانا تخیلی کنترل شده است و رام است   

های دور دست را به تخیل نمی یاجازه بلند پروازمی روند و عقل  از نظر من خیال و عقل در تیرانا در کنار هم پیش. هایش استگام

نگاه سوزان ، او با آن گیسوان فروهشته! عشق  سرانجام من و نغمه و من و من وپرواز،»و حرکاتش مشخص و شمارش شده اند؛ دهد 

احساسی بود از آن  همچنان که او، من نیز احساسی دیگر بودم از آن او و. هنگام که در وجود من گسترده می شد، واشتیاق ملتهب

 .«به زنجیرش می کشید خود چونان طلسمی اسرارآمیز که در خبری جادویی،بی یك مستی و و. . .  من در لهیب حالتی ناشناخته

 (369:  همان)

گرفته  را تلخی این اثر، به عنوان چاشنی ومزه ای شوق دیداریکی از هیجاناتی است که اوستا در تیرانا به آن پرداخته و عشق و    

 می دهد و محبوب برایش حاصل شده، هایی از کتاب جایی رابه عشق وآرامشی که از دیدار چهرةبخش اوستا در فواصل و است،

داستان دو ، های کهن را تداعی می کندقصه ها وداستان، عشق اوستا. یك بند یا پاراگراف احساسش رابه تصویر می کشد درحد

. اوستا دراین زمینه خیلی واردجزئیات  نمی شود. ود گذر حق بهره مندی از یکدیگر را داشته انددلداده که فقط در حد دیداری ز

 . گوئی که عشقش نیز تعریف شده ودارای مرز است

 :گریز و سیاحت _د

فراهم  موقعیتی است که به نوعی رضایتش را هنرمند رمانتیك بدلیل نارضایتی از وضع موجود زمانه اش در جستجوی سرزمین و    

. آورد وچون آن موقعیت را درزمان و مکان عینی بدست نمی آورد ناچار به سفر ولو سفر تخیلی می شود تا تسکینی باشد بر آالمش

اوبرای جبران نارضایتی اش یابه اسطوره وحماسه وبیان افتخارات آن . اوستا هنرمندی ناراضی از روزگار وفقروفجایع زمانش است

شاید بدین آرزو که سر ! تیرانا »هن را به عالم رویا سوق می دهد واندکی از دنیای واقع دور می شود ؛ متوسل می شود و یا ذ

خون در کشیده  و  دانش در قلمرو بی انتهایی که همه جا را به آتش]باز گشته ازدیاراساطیر وافسانه[مسافری را می ماند ، گذشت

اگر چه مرا گوهر از . . . باز می آیم وبدین خرد انگاری بی پروا خواهم گذشت اما من از همان دیار. است از سر غرورخنده سرکند

نژادی است یادگار افسانه های شگرف که ناگزیر در این هوای به زهر آلود دیر نخواهد پاییدکه من خود ره آورد مسافری هستم از 

 (231:ص. همان) .«. . .وره آورد افسانهبا سفر نامه ای از سرزمین افسانه وارمغانهای دیار اساطیر ، دیار اساطیر

  :سفر جغرافیایی

هر شکستی را ، من از آن پیش»که شاعر ویا نویسنده روحش را در مکانهای مطلوب ودلخواه جغرافیایی  به پرواز  در می آورد؛       

. ا که هرگز از طبیعت نگسسته بوده امنکه یك پیروزی را بیرون از کبریایی و خودنمایی، چر همچنا، با بزرگواری پذیره می آمده ام

و متالطم اطلس و شهربند به جزیرة بریتانی، هنگام  که افسون به اغوای عفریتی در حصار سبز، نه همین فریب، لیکن این بار فریب

آنجا که دست وپای در زنجیرم فروبست که انگا شته بودم تا  که او طلسم غول آسای اطلس را بگشود به جادویی چنانم فریفت و

 (212_213: همان، ص) .«!آزادم وبر این انگاشته همچنان مغرور 
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  :سفر های واقعی

 اوستا در متن زیر به سفرهای بسیار خود اشاره می کند ؛

دیارهای دور را سالی چند است که از سفر باز می ، من با تو سر گذشت خویش و بیگانه را سخن می آغازم! اکنون که تیرانا »    

از دشت تا دریا ، ه تقریب هر جایی که مردان سفر ساز را آرزویی است سفر کرده ام و بسا شهر ها ی دیدنی و مناظر شنیدنیب. آیم

                                                                                     .«چرا که من مرد سفرم، به دیدار شتافته ام، وبه هر دیاری وبه هر کشوری زندگی را گرم زندگی، را از سر گذرانده ام

 (924:  همان، ص)

به این طریق سفر وسیله ای . در این سفرها نویسنده شاهد شور وجریان زندگی بوده،منظره های دلخواه را به تماشا نشسته است     

 . برای آگاهی یافتن از زندگی وگرمی آن وبرای اوستاراه گریزی برای کسالت ها ست

همانند ، مردی را دیدم در حلقۀ هجوم گرد بادی از زنبوران سرخ که باطنین موحش، من در کوره راه های میان جهرم وداراب»

. همان) .«. . .فریادهای جگر خراش از دل بر می آورد، با نیش جانگزای این حشرة خشمگین، طوفانی مرگبار فروگرفته بودند ومرد

 (436:ص

در متن باال اوستا صحنه هجوم زنبورها را به صورت گرد ، برای خلق صحنه ها وتصاویر نو  نیاز به سفر داردهنرمند رمانتیك        

 . بادویاطوفانی مرگباربه تصویر کشیده است

 :کشف و شهود _ه

جای این اثر اوستا از فقر درد ورنج واسارت انسانها ونتایجی که صنعت ورشدعلم  به دنبال داشته است،رنج می کشد ودرجای     

کشف وشهود در تیراناراه حلی برای تسکین موقت . تخیل را به پرواز در می آورد تا برای لحظه ای کوتاه روح دردمندش را آرام سازد

خداوند . درهند نیایش برده ام ودر ایران با نام هورالهۀسپیده دم را« سوریا»خورشید را بانام !من،تیرانا»دغدغه های نویسنده است؛ 

با . م وتوفانزای ایندیرا،که از قلل هیمالیابرمی خاست ودامن مواج آن بر دشت ودمن کشیده می شد تا اقیانوس هندنسی

پیوند داشتم وبانغمه های جادویی ریتا هم آواز،از آن دم که ترنم چنگ . واروناومیترابدان گاه که نظام کائنات را پیمان می بستند

با کاروان کیهانی منظومه ها در شاهراه کهکشانها در محور ابدیت سفر . یدهابه گردش درمی آورداوسیارگان راواقمارراپیرامون خورش

 (                                               21:همان،ص) .«کردم

پیش می رود، نویسند خود رابا خدایان طبیعت همراه وهمسفر می بیندوبر بال تخیل به نخستینه ها سفر کرده،به سوی ابدیت      

آرمانی وخودساخته اش پناه  گویی نویسنده عقدة حقارتی دارد که آزارش می دهد و برای خالصی ازین حس ناخوشایند به دنیای

با یاد براهما در برابر شعله :این بود سر گذشت من در آغاز آفرینش بزم خدایان». می بردکه قهرمان وشخصیت اصل اش خود اوست

من از میان اشك یا ما چشم . من از یاما،نخستین انسان زاده شدم، انی،آگنی،تا سرانجام پس از مرگ خدایانهای نیلوفری آتش آسم

 (23:ص. همان) .«چرا که آخرین قطرةاشکی بودم که از چشم آخرین خدا فروچکید، بر تقدیر بشر دوخته داشتم

از ، در تیرانا. به دامن خدایان متوسل می شود ریت می بیند وبرای نجات بش، دود وستا خود را یگانه منجی در این عصرآتش وا      

 . اساطیر وافسانه ها بسیار یاد شده است در حالی که  نویسنده خود تنها قهرمان آنهاست ویا خدایی است درکنار سایر خد ایان کهن

دهان گرسنه وسیر ی ناپذیر مرگ،از برای بلعیدن همانند با ، پرتگاهی [بیم از مخاطره ای مرگبار بر فراز یکی  پرتگاه، بی تردید»     

از هر ، اینك بشریت. در مخاطرة فرود افتادن  به یك سان درمانده می نماید، پلنگی گرسنه را با آهویی کوهساری ]. زندگی باز مانده

مرگ را می ماند ، بر آمده و عمقی هراس انگیز وصخره های تیز گروه بر لبۀ پرتگاهی این چنین که چونان دره ای دهان بر گشوده با

                                                                                                         «!دهانی به فریاد و خشم گشوده. را باز گشوده باشد که دهان پر از دندانهای خود

 (233:همان،ص)

از انجا که . خیال انگیز ویا تصویری است از دنیای بیرون، طبیعت وحتی درون انسانهاکشف وشهود در حقیقت همان برداشت       

پرنده خیال را به پرواز در می آورد و . هنرمند رمانتیك به دنبال ظرایف وزیباییهاست ودنیای بیرون را مطابق انتظار خود نمی بیند

روح لطیفش کمك می  او ذهن و. ناخته وعجیب تخیل می رساندخود را به دشوارترین ودر عین حال رویایی ترین سرزمینهای ناش

، آن گاه از بوتۀ سوما»بشریت ؛  نه هنجا رهای جامعه و دنیایی که مطابق با هنجا رهای خود او باشد، گیرد و دنیایی زیبا می آفریند

پای کوبیدم ودست افشان در ، ستکه سیاله های مستی آفرین آن، جوهری الهی داشت شرابی فراهم آوردم که با آشامیدنش سر م
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موج نغمه ای بود که پرده هر پرده ، هر آسمانی. میدان کائنات غزلخوان به معبدی که آسمانۀ با شکوه آن،گنبد پر ستارة آسمان بود

 (23:ص، همان) .«باال می گرفت وخیمه بر می بست

 افسون سخن وخیال انگیزی آن  _و

ی انگلیس است که دانش وآگاهی رابا استدالل معتبردرآنچه که از طریق احساس یا تجربه شلی، شاگردمسلم فلسفه غیرعلم»      

شلی یك . دیویدهام احساس کرد این تفسیر،او وابستگی خاصی به شکاکیون تندرو پیرو با. محدود می کند، حسی بدست می آید

دست .«به حدی که لغات مارارها می کنند»شت؛ماسریع شلی نو. ایده آلیسم توانمند بود که تصویر ذهنی رابرتجربه حسی برتری داد

بخش اعظم .«!می یابیم وآنچه عجیب است اینکه آیا مابا فرو رفتن درورطه تاریك از اینکه چقد کم می دانیم،گیج ومبهوت می شویم

هایی که بخاطر عقاید اشعار او،احساسش راازمحدودیت های علم ودانش بیان می کند وانکارش را از رهاکرد بصیرت وآگاهی وآرزو

شلی عقیده دارد که امید به نجات زندگی بوسیله عشق وتخیل قطعی نیست اما یك . مذهبی وفلسفی،سخت برآورده می شوند

ماباید خود را به آرزو وتخیل متصل کنیم زیراخالف واقعیت هستند،آرزو وتخیل تضمین دست یابی ندارداما . پیمان اخالقی است

 (141: 4922آبرامز،) .«همیشگی است و رهاکردن قدرتهای مولد ومخیل آرزو تنها ابزارهای موجود هستندامکان رسیدن به آن 

بلکه هدفی متعالی تر دارد وآن خیال انگیز . منظوری ساده نمی تواند باشد کلمه تنها انتقال دهنده معنا و، در مکتب رمانتیسم      

هردو جنبه ، کلماتی است که از منظر زیبایی شناسی نیز تأثیر داشته وزیبا باشندهنرمند به دنبال . بودن وتأثیر گذاری اش است

، حسینی) .«سخن خداست کلمه عبارت از سخن است و» :گویدویکتور هوگو می. معنایی وظاهری کلمه مد نظر است

 (422:،ص4921

ه ویا هنرمند سعی دررساندن آن به مخاطب انتقال حسی است که نویسند گذاری آن ونظور از خدابودن کلمه همان تأثیرم      

 اشاره کرده است؛، گذارندبه تأثیری که کلمات بر مخاطب می اوستا در متن زیر. دارد

تصور  «گل»از برای ما نمی باید . هاها وآهنگرنگ، گلگشتی در عالم خوابگون کلمات، سازهی مسافر سوز است وماهر دوان سفررا»

چیزی  :گیر سینۀ توستهمین چیزی است که هم اکنون زیور« گل»! بلکه تیرانا ، برای اندیشه بردن ی ازاوتنها نشانه. باشد «گل»

خیزد ودر بویای آن از سینۀ تو بر میای مالیم که نسیم به بویایی مشام را بارایحه نوازد وطراوتبار که به رنگ دیده را می بدیع و

 (            29  :همان، ص، اوستا).«دیدرا است واحساس، نیستاین دیگر کلمه ! تیرانا . تراودوجود من می

. را استشمام کند توان گفت که لفظ گل باید به نحوی بیان شود که مخاطب حتی رایحه خوشایند  آنبا توجه به سخن باال می       

دنیای واقع داردرا نیز احساس کرد  قدر ظرافت در استعمال کلمات باید به کاربرد که حتی نقش وعملی که آن کلمه در یعنی آن

این راز را به ! وتو تیرانا . ای که نخست کلمه بود، کلمه نزد خدا بود وخدا کلمه بودمگر نشنیده». ودر اصل با کالم ارتباط بر قرار کرد

ای پاره ای از باشی هر کلمهزمان که باور داشته ؛ بدان که تو را راهی در عالم اسرارآمیز کلمات نموده باشندزمانی راه خواهی برد 

، به صورت کلمات جلوه گری خواهد کرد ؛ چنانکه کالم خدا، هر گاه روح به جلوه در آید یا نقش گیرد. و وجدان  آدمی است روح 

کلمات را از برای دیگران مفهومی . . . همان خداست در صورت کلمات، (ص)کتاب محمد ، بی آغاز است و بی فرجام، همانند خدا

مرا هر کلمه ای حادثه  –اگر همین کلمات باشند  –از برای من نمی تواند بود ؛ چرا که کلمات از برای هر دیگری ، ت و معناییاس

 (49: ص. همان) .«این کلمه از برای من وجود دارد ؛زیرا می دانمش ومی بینمش! تیرانا .«حقیقت». ای است، هر کالمی حقیقتی

او نیز مانند . اندیشه وتفکر می داند، و ارزش باالیی قائل است وکلمه را خدای مفهوم و برای کلمه تقدس اوستا نیز به مانند هوگ      

بر اساس این تفکر هر کالمی پاره ایی از روح . رمانتیسمها بیش از هر چیز به تأثیری که کالم منتقل می کند اشاره و توجه دارد

با این تفاسیر در مکتب رمانتیسم هیچ کلمه ای زائد و بیهوده نیست و در . ه استوکالم تجلی روح نویسند. ووجود گوینده آن است

زیبا وسرشار از احساس ومعنا باشد تا پلی ارتباطی ، باید ظریف کالم . پشت هر لفظی حسی و اندیشه و دنیایی از هیجان نهفته است

با به خواننده انتقال ساس نویسنده را در قا لب کلماتی زیاینك نمونه ای از سخن که اح. میان دنیای گوینده با مخاطبش ایجادکند

اگر تنها تورا ، اگر بامداد روشن را بر لبان تو گرم شکر خند می نگریستم، اگر شبهایم را درگیسوان تو می افشاندم! تیرانا »می دهد ؛ 

میدم از بخت و زمانه در دل بود که یك روز این ا، هر گاه تو نیز با همین خشنود می بودی، داشتم ونه هیچ کس را یا هیچ چیز را

دامن آرا مشی فرا چنگم افتد ودریغا که د لباختۀ تو اشکی است که در دامن تنهایی بی کرانۀ خود فرو می بارد وآهی که پنهان در 

 (332:   ص. همان) .«. . .؛ شکوه ای که خاموش بر لبی جان می سپاردسایه های شب از لبی پرواز می کند
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در متن باال نویسنده به گونه ای لفظ گیسو را در سخن جای داده است که به زیبایی پریشانی روح گوینده را منتقل می کند و     

عالوه براینکه حس غم وپریشان خاطری را به . . . پرواز و، شکوه،باریدن، بدنبال آن الفاظ زیبا وموثری چون؛ اشك،آه، سایه های شب

ی را که در شبی مهتابی با دلی پر از درد وگیسوانی آشفته در مسیر بادنشسته است درذهن مخاطب تصویر فرد، تصویرمی کشند

اوستا از آنجا که خود سعی بر این دارد که کالمش موثر و پیغامبر احساسش باشد، دارای زبانی تصویری است و به . مجسم می دارند

 . به چشم می خورد، برآمده است( تیرانا)خوبی از عهدة انتقال حس غم و درماندگی که در کل اثرش 

 بازگشت به طبیعت _ز

رمانتیسم در عذاب جهان ریشه دارد و از این رو شرایط شوم تر،مردم را رمانتیك تر و : یك نقاد رمانتیسم آلمانی می گوید»      

 (23:ص. ثروت، همان). اندوه زده تر می کند
در قبال صنعت،  دست نیا فتند و، شنفکران و اصالح طلبان به اهدافی که برایش جنگیدندرو، ا ز آنجا که بعد از انقالب فرانسه      

رشد علم وشهرنشینی، چیزی به جز فقرمضاعف ودرد برجای نماند،دچار سرخوردگی ویاس شدند ومتعاقب آن به دنیای غریب و 

در ایران نیز روی کارآمدن . ناامیدی متو سل شدندبرای تسکین عقده  ه کودکی وطبیعت و رویاافسانه پریان، ب، اسرار آمیز خیال

حکومت پهلوی به مانند انقالب فرانسه عواقب و نتایج مأیوس کننده بسیاری به دنبال داشت وباعث سرخوردگی قشر تحصیل کرده 

 . وباسواد ایران آن روزگار شد

مطابق میل وخواست خود ندید و به مانند  راحکومت وروزگارش ، اوستا نیز متفکر و آرمانگرای آن زمان است که جامعه    

خزیدن دردنیای خودساخته  و  تجلیل شاعرانۀ دوران کودکی، بازگشت به گذشته، رمانتیکهای فرانسه پناه جویی در دامان طبیعت

احساسی ، مۀ آزرمگینچنین گیر که این اشتیاق سوزنده در من زمز!تیرانا. تیرانا». را، راه حلی برای رهایی از تیر گیها ومشکالت دید

با نام انسان باشد که چنین  واین عشق به طبیعت،نکوهش نومیدی دل من است از بیداد اهریمنی. است از دست زمانه گریان

 ( 36:همان، ص)   .«!باشد

به دامان اهریمن منشی انسانها  از ظلم و اوستا خود صراحتاً نومیدی دل راعامل ویگانه دلیل عشقش به طبیعت می داند و     

 منصف؛ طبیعت پناه می برد، زیرا طبیعت کریم ست و

باخویشتن چنین آرزو بسته بودم که تمدن این قرن جنون آمیز را که فاجعۀ انقراض انسان درآن آغاز  !تیرانا ، ازاین پیش»       

زمانه ای که مردمی . رشار از تناقضجوالنگاه مصائب قرنی بود س، چراکه وجود من، می بایست من به عالمیان باز شناسم، شده است

 (123: همان،ص) .«.نامردمی راه می سپارد دوشا دوش شقاوت و، وفضیلت

 بی اعتمادی مطلق و. بیند که فاجعۀ انقراض انسانیت رادرپی داردمی مایه جنون نوع بشر نویسنده، تمدن قرن بیستم را      

ها جهان را آکنده از او نیز به مانند سایررمانتیك. ات دهد در متن مشهود استاز ورطه هالک نج نیازشدید به منجیی که  بشریت را

 . ها از قید اسارت، بردگی وفقر ظهور کرده استداند که برای رهایی انسانبیند وخود را قهرمانی میمی وشقاوت میسامانی، نامردهناب

ات سیاسی درتجارب ترجمه تغییر و  دل ادبی انقالب فرانسهمعا، سیس شدمدرسه شعری که توسط ورز ورث تا :هزلیت گفت»       

که درجایی  طوریتراژدی مشروع یاشعرحماسی پیوستند، همان به جایگاهشان خلع شدند و ها از طبقه وها و ملکهشاه»شعری بود؛ 

  .«. . .دیگر گردنشان زده شد

ویاموضوعاتی که راجع به  ت موضوعات خوبی برای شعر هستند؛وسیله طبیعهگفته متناقض این شعرا این بود که همه چیز ب       

 و انتخاب رویدادها»غنایی هاییت سخن ورز ورث را که هدف ترانههزل. نسبت به سایر موضوعات برتری دارند، طبیعت هستند

در ذهن خود نگه داشته را .«کار می روده مجموعه زبانی که توسط مردم عادی ب»استفاده از  و .«موقعیتهایی اززندگی عادی است

یك تعریف ادبی مشخص از  تا این هدف بیشتر اجتماعی بود، طبق نظر هزلیت .«زندگی روستایی وفقیرانه است»زیرامنبع والگو ، بود

بورنز مانند ورز . شعرای بعد از قرن هجدهم ازین نوع موضوعات ساده در خلق آثار خود استفاده کردند. مواد وزبانی درست برای شعر

موقعیت شعری بزرگی بدست  اوباارائه واقعیاتی از زندگی مردم محروم روستایی کاربرد زبان آنها،_ورث باانقالب فرانسه موافق بود

اماورز ورث تجربه شعری اش رابوسیله تئوری که سلسله مراتب سنتی ژانرهای شعری،موضوعات وسبك رابرعکس می . آورد

ورز ورث دورتر و دورتر رفت ونه تنها موضوعاتش  رااز زندگی فقیرانه . سبکی ساده پیش بردکردباثبت زندگی افراد فقیر روستایی و
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 .«کارگران نیز در آثارش توجه کرد زنان و ها،قربانی رسواها، مجرمین، خانمان،ایی اقتباس کرد، بلکه به افراد بیمردم روست

 (311: 4922آبرامز،)

دریغ که خالف آنچه پنداشته آمد، ارمغان وره آوردم سر . ر سفر به دیار آینده، فاجعه بود ودریغمراد، آن ره توشه! اما نه تیرانا»      

به روزگاری که انسان، در جدال با . انصاف را به داوری نشسته و صراحت را خانه پرداز ابهام چرا که مردمی را دیدم،، افزاری بود

آزادی را که . و فضیلت را که دیگر سر افکنده نیست دروغ را از یاد برده است؛ راستی را دیده ام که. اهریمن تکنیك پیروز آمده بود

 (229 -221: همان، ص) .«. . .مهرومردمی را می پرورد، نسیم نوشینش

آینده ایی که ، ای چشمانش را می بندد وخود را به آینده می رساندلحظه، اوستا برای رهایی از تلخی وپریشانی دنیای درونش      

های حساس ودلخور از شرایط زمانه سفر به آینده راه برای رمانتیك، غلبه بر تکنیك خصوصیت بارز آن است سرافرازی و، ستیرا

و در عین اینکه سعی در روشن . های معترض به زمانه استاوستا نیز یکی از این رمانتیك. گریزی برای تسکین نارضایتی شان است

دست نیافتنی  تمامی ندارد باز به خیالی و گوئیکه این بدبختی و نکبت همیشگی است و اما، دجلوه دادن آینده و فریب خود دار

 .«ره توشه مرا در سفر به دیار آینده فاجعه بود ودریغ» :بودن آن پی می برد و می نویسد

 اوستا بار ها وبارها خود را فرزند طبیعت وطبیعت را مادر خود می نامند ؛

او ، من پیوسته به جای آن که از طبیعت نام برم، از این رو. گشاده دست وکریم است، همچون دامن طبیعت! نا تیرا، نهاد من»       

هر  چرا که میان من و. چرا که مادر من همان طبیعت است ، این صراحت از مادر به یادگار است مرا. را مادر می خوانم و می گویم

، از بامداد  تا کوهسار، از گل گرفته تا گیاه. . . . فی که پیوند میان برادری و خواهری وپیوندی است چنان عاط، پدیدة دیگر این مادر

 (93:همان،ص)   .«که من گاه خود را یکی می پندارم از آنان، از پروا نه تا عقاب

 نتیجه                                                                                          

میالدی و متاثر از انقالب صنعتی فرانسه ظهور کردو بر ادبیات سایر ملل اثری  42مکتب ادبی رمانتیسم که در اواخر قرن       

در عرصه نثرادبی تیرانا اثر . در ایران نیز طی چند دوره گسترش یافت و شعر ونثر این سامان را تابع اصول خود کرد. عمیق نهاد

. به نحو بارزی متاثر است از اصول و الگوهای فکری و زیباشناختی این مکتب ادبی -ر و نویسنده معاصرشاع –منثور مهرداد اوستا

اصول و الگوهایی چون ازادی فکر و بیان بروز احساسات وهیجانات درونی توجه به من فردی و تمایالت ان گرایش به سفرهای 

در این مقاله همانندی های این . به طبیعت ناب و زندگی در افاق ان واقعی یا تخیلی کشف و شهود افسون کالم وتاثیر سخن تمایل

 . اثر با اصول یاد شده بازنمایی و بررسی شده است

 :منابع و مآخذ

 نشر اشتیاق نور تهران، چاپ اول، ،گزیده نظم ونثر انگلیسی نورتون، به کوشش جالل سخنور،(4922)آبرامز،مایر هوارد،_4
 موسسه انجمن قلم ایران، یرانا، چاپ دوم،تهران،ت(4922)اوستا،مهرداد،_2

 انتشارات موسسه چاپ سوره ،برگزیده نثرونقد ادبی،تیرانا،چاپ اول،تهران،(4924)ترکی،محمد رضا،_9

 انتشارات علم تهران، های ادبی،چاپ سوم،،آشنایی بامکتب(4931)ثروت،منصور،_1

 34و12:ول،شماره دو،صصسال ا ،«پیك نور»،مکتب رمانتیسم،(4931)ثروت،منصور،_3

 ،سیر رمانتیسم در ایران،چاپ اول،تهران،نشرمرکز(4926)جعفری،مسعود،_6

 ،چشم انداز شعر معاصر ایران،چاپ دوم،تهران،نشر ثالث(4921)زرقانی،سید مهدی،_1

 ،مکتب های ادبی،جلد اول،چاپ سیزدهم،تهران،موسسه انتشارات نگاه(4921)سید حسینی،رضا،_2

 ،مکتب های ادبی،چاپ دوم،تهران،نشر قطره (4934)شمیسا،سیروس،_3
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 رمان ملکوت اثر بهرام صادقی های سوررئالیستی درنشانه
 محمّدرضا روزیه

 استادیار دانشگاه لرستان 

 سودابه کشاورزی

 کاربردی مرکز کازرون-مربی دانشگاه علمی

 چکیده 

اثر بهرام صادقی است، نویسنده در این رمان کوتاه با ارائۀ ( 4911)کوترئالیستی رمان ملهای سورموضوع این مقاله بررسی نشانه

. نوشتن قرار داده استۀ مایفضایی آمیخته از وهم، اسطوره و واقعیّت، مضمون مرگ و نیستی و ناتوانی انسان در برابر آن را دست

ند که در آن روابط علّی و معلولی بر پایۀ عقل و ها با کمك ضمیر ناخودآگاه سعی دارند دنیایی وهمی و خیالی خلق کنسوررئالیست

در این پژوهش بدین نتیجه رسیدیم که رمان ملکوت، . منطق استوار نباشد تا بدین وسیله به کشف عالم فراسوی واقعیّت نائل شوند

اسطوره و نمادها، جادو و امر  تصادف عینی،: های سوررئالیستی چونرئالیستی است؛ زیرا بهرام صادقی در آن از نشانهاثری کامالً سور

مکانی برای عرضۀ محتویّات ضمیر ناخودآگاه زمانی و بیشگفت، تخیّل و رؤیا، اروتیسم، تضاد و تناقض، طنز، نیهیلیسم، انقالب، بی

 . در راستای ایجاد دنیایی وهمی و خیالی استفاده کرده است

 . صادقی هم، ضمیر ناخودآگاه، ملکوت،سوررئالیسم، و :هاکلیدواژه

 مقدمه

انگیزترین مکتب ادبی در قرن بیستم، ترین و بحثها سیطره دارد، جنجالیدر هر دوره مکتب ادبی خاصّی بر ادبیات ملّت

در مورد اثر نمایشی او به کار رفته (Apollinaire) توسط آپولینر 4341، اولیّن بار در سال «سوررئالیست»ی سوررئالیسم است، واژه

 . اندخوانده «درام سوررئالیسم»است که آن را

نخست سورئالیسم را منتشر کرد این جنبش رسمیّت  بیانیه -گذار مکتب سوررئالیسمبنیان -که آندره برتون 4321در سال 

اهمیّت و . این مکتب در پی جنگ جهانی عصیانی بود بر ضدتمام قواعد و قوانین موجود در عرصه اجتماع، هنر و ادبیّات. یافت

-تی است که پیروانان این مکتب برای خیال، خواب و رؤیا، ذهنیّات و امور ناخودآگاه و انتزاعی قائل هستند در این جنبش چشماصال

 . گیر است

شود که به تصوّرات وهمی، رؤیا، غریزه و ضمیر ناخودآگاه مجال ها معتقدند دنیای فراسوی واقعیّت زمانی کشف میسوررئال

 . اختیار به دست عقل، برهان بشری و واقعیّت سوداندیش داده نشود جوالن داده شود و لگام

کوشد تا به گذارد و میسورئالیسم اساس کار خود را بر تداعی آزاد معانی و افکار و تصاویر و نوعی حالت خلسه و رؤیا می»

  (422: 4961پرهام، ).«ی خود بخودی دهدخالقیّت هنری، جنبه

او یونگ با انتشار آثارشان و تأکید بر اهمیّت ضمیر ناخودآگاه، قدرت رؤیا و تمایالت روان را آشکار زیگموند فروید و کارل گوست

را دریافتند و از خالص بودن زبان روان در خلق آثار ادبی بهره  .«نیروهای اصلی ذهن»کاویها با کمك روانساختند و سوررئالیسم

  (1: 3،ج4912برونل، ). بردند

گیری مکتب سورئالیسم سهمی به سزا داشت؛ زیرا او به نیز در شکل (Henry Bergson)ی هانری برگسونهاآراء و اندیشه

ها نیز ضمیر سوررئالیسم. کندبینی ناپذیر را رد میتازد و عقل پیشچنین تسلط آن بر ضمیر ناخودآگاه میتسلط عقل و هم

کنند؛ به عبارت دیگر در این مکتب معتقدند کشف و شهود تأکید میدانند و به جای خرد بر نوعی ناخودآگاه را منشأ تخیّل می

بردن به آن باید خود را فارغ از هر نوع های عقالنیّت، بیداری و هشیاری مستور مانده و برای پیپشت حجاب .«حقیقت برتر»

 . سوداندیشی و خردورزی به خواب، رؤیا، جنون و روان ناخودآگاه سپرد

ها، ایستادگی خرق عادت». رودهای سوررئالیسم به شمار میفده تا اواسط قرن هجده، از نخستین جرقهسبك باروک، در قرن ه

در برابر قوانین زیبایی شناسی رایج، آمیختن هنر به راز و رمز، پیچیدگی و ابهام، از اشتراکات این سبك هنری با سوررئالیسم 

  (26: 4911آل احمد، ).«.است
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ای در مکتب سوررئالیسم ر قدرت تخیّل رمانتیسم، پر رمز و رازی و ابهام سمبولیسم نیز بازتاب گستردهپردازی و تکیّه بخیال

ها به ی ابعاد زندگی هم مدّ نظر طرفداران سوررئالیسم واقع شد و سوررئالیسمی انقالبی بودن دادائیسم در همهچنین جنبههم. دارد

به حدی که  (34: 4924برتون، ).«ما مصمّم برای یك انقالب هستیم»اندب اشاره کردهی این مکتب در ایجاد انقالصراحت به عالقه

 . دانندی مکتب دادائیسم میعمالً سوررئالیسم را ادامه

های فروید، یونگ، برگسون، سبك باروک، رمانتیسم، سمبولیسم و دادائیسم در مکتب سوررئالیسم به بنابراین برخی از اندیشه

 . خوردچشم می

ضمیر ناخودآگاه، عشق، واقعیّت : هایی چونهای خود از شاخصهه طور کلّی، شاعر یا نویسنده در این مکتب برای بیان اندیشهب

آور، رؤیا برتر، امر شگفت و جادو، نقطۀ علیا، تصادف عینی، جذبه و جنون، تغییر واقعیّت، تعارض و تناقض، انقالب دائم، زیبایی تشنج

  (43_1: 4923فتوحی، ). گیردآفرینی و حیرت کمك میر، شگفتو خواب، نگارش خودکا

ی فضایی آمیخته از وهم، اسطوره و واقعیّت، مضمون مرگ و نیستی در رمان کوتاه ملکوت با ارائه( 4969 _4943)بهرام صادقی

هدف پژوهشی این . پردازیمت میملکو های سوررئالیستی رماندر این مقاله به بررسی نشانه. ی نوشتن قرار داده استرا دستمایه

چنین در صورت سورئالیسم است که در پایان این مقاله به پاسخ این برسیم که آیا ملکوت صادقی اثری سورئال است یا نه؟و هم

 . ها و نواقص آن را براساس مکتب سوررئالیسم مشخص کنیمبودنش،مزیّت

 بحث

امر شگفت و جادو، تصادف )های سوررئالیستیدهیم و سپس نشانهائه میای از رمان ملکوت را اردر این قسمت ابتدا خالصه

-موجود در رمان ملکوت را بررسی می( عینی، نماد و اسطوره، نگارش خودکار، رؤیا و تخیّل، نیهیلیسم، تضاد، انقالب، اروتیسم، طنز

 . کنیم

 «ملکوت»رمان خالصة

او را به ( منشی جوان، مرد چاق و ناشناس)کند دوستانشل میدر شب چهارشنبه ساعت یازده جن به بدن آقای مؤدت حلو

زند و منشی دکتر حاتم در حین معالجه از مسائل مختلفی بامنشی جوان حرف می. رسانند تا او را معالجه کندمطب دکتر حاتم می

ی شود، دکتر حاتم دربارهیی سخنان دکتر حاتم مورزد شیفتهچیز زندگی عشق میجوان که شخصیّتی امیدوار دارد که به همه

کند به همین دلیل منشی و مرد کند با او صحبت میای که به مردم تزریق میهای افزایش طول عمر و ازدیاد میل جنسیآمپول

 آید و کاغذی بهها تزریق کند در همین هنگام جن از بدن آقای مؤدت بیرون میها نیز به آنخواهند که از آن آمپولچاق از او می

وقتی دکتر حاتم، . میرددهد که روی آن نوشته بود آقای مؤدت به بیماری سرطان معده مبتالست و به زودی میدکتر حاتم می

ی بیماری آقای کند، سپس حقیقت را دربارهآن دو آمپول را به منشی جوان و مرد چاق تزریق می. کندآقای مؤدت را مرخص می

کرده به ها تزریق میهای کشنده به جای آمپول افزایش میل جنسی و و طول عمر به آنو آمپولکه مردم را فریب داده مؤدت و این

شود و در طول زمانی که در مطب ل که برای انتقام گرفتن از دکتر حاتم به عنوان بیمار به او نزدیك می. آقای م. گویدناشناس می

گیرد آخرین عضو بدنش را قطع نکند کند سرانجام تصمیم می، مرور میاش و جنایاتی که انجام دادهاو بستری است خاطرات گذشته

را مانند همسران سابقش خفه ( ساقی)دکتر حاتم آخرین شبی که قرار است در شهر بماند همسرش. و امیدوارانه به حیات ادامه دهد

سخت احساس شکست . نسی داشته اندبا هم ارتباط ج _ل. نوکر آقای م_شود که ساقی و شکوکند چند دقیقه بعد متوجه میمی

های افزایش طول عمر و رود و آمپولل می. کند، سپس نزد آقای مکند و به همین دلیل دوباره ساقی را بعد از مرگش خفه میمی

این )هاولی آمپرود و حقیقت را دربارهبعد از آن به سراغ آقای مؤدت و دوستانش می. کندازدیاد میل جنسی را نیز به او تزریق می

گوید و در ها میبه آن( میرندمی -ها تزریق شدهکه به آن -مردم شهر زودی منشی جوان، مرد چاق و همه که کشنده اند و به

 . بردمیآخرین لحظات دنیای داستان، منشی جوان نیز به پوچی زندگی پی

 تصادف عینی -

از نظر اندره . گذرداها و خیاالتی است که در ذهن شخص میها، عینی شدن الهامات و رؤیتصادف عینی از نظر سوررئالیست

رسد و با ما هایی است که از نواحی تاریك درون ما به ما میای از نشانهکند، مجموعهآنچه در نظر ما شگفت و جادو جلوه می»برتون

ین تصادف عبارت است از بازتاب بدین ترتیب، خصوصیّت عینی ا. گویدنه از ماورایی متعالی، بلکه از فطرت خودمان سخن می
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ذهنیّت ما به صورت اشتیاق در یك واقعیّت ملموس و تصادف عینی خط ربطی است بین دنیاهایی که سخت از هم جدا 

  (213: 4923حسینی، ).«هستند

-را ترتیب نداده مالقاتی کامالً برونی که ما خودمان از نظر فکری آن. در تصادف عینی، انسان منتظر نوعی تجلّی یا اشراق است

  (312: همان). ایم

 :گویددر رمان ملکوت، منشی جوان عاشق همسرش است و در این باره به دکتر حاتمچنین می

 . دارمشاید شش ماه، اما به اندازه یك دنیا زنم را دوست می»

حتماً زنتان خیلی . ندگی هستیدهر دو جوانید و در ابتدای ز. توانید داشته باشیدتوانید داشته باشید، البته میمی. . .  -

 . خوشگل است

های خواهد از اسباب بازیام که دلش میای شدهمثل بچه. ایدشما، آقای دکتر، مرا مسحور کرده. . . اوه، چه باید گفت؟ -

او را . گی استای از زندپاره مناما باور کنید، زنم برای . قشنگ و پر زرق و برق خودش برای کسی که از او خوشش آمده حرف بزند

 . پرستممی

 . اید؟ معلوم است که واقعًا عاشقیدذوق زده شده -

 . . . . موهای بلوطی رنگش مثل آبشار! بینماالن او را می -

 اسمش چیست؟. عشق شما را شاعر کرده است -

  (24: 4913صادقی، ).«ملکوت -

اسم یکی از . ر انطباق آنیمای او با همسرش استگبینیم منشی جوان همسرش را بسیار دوست دارد؛ این نشانطور که میهمان

همسران دکتر حاتم که او را بیشتر از همه دوست داشته و با آنیمای او منطبق بوده ملکوت است این تشابه اسمی تصادف محسوب 

 :شودمی

آخرین زن جوان و زیبایم را  تازه. ام بوداثاثیۀ مختصر وکیف طبابتم تنها سرمایه. آن روز هم گمنام و تنها به این حدود آمدم»

 . . . اسمش. داشتم به خاک سپرده بودمکه بیشتر از دیگران دوستش می

 چه بود؟ -

آنروز هم مثل همیشه و همه جا همان دوگانگی سخت جان . او مسموم شده بود. . . بود «ملکوت»این تصادف است،  -

همه وقت در . . . است منبود، زیرا او همسفر نامرئی و وفادار  منیا بگذارید مثل شما شاعر بشوم، در درون . . . کردهمراهیم می

  (29: همان) .«. . .مندرون 

های مسمّی است،و ی ویژگیدهندهشود، اسم نشانتشابه اسمی دو زن که مطابق با آنیمای دو مرد باشند، تصادف محسوب می

از لحاظ دیگر نیز ( ی دکتر حاتمجوان و همسر مرحومهملکوت همسر منشی )شباهت اسمیهر دو آنیمای مطلوب در رمان ملکوت

شناخت جهان ملکوت برای انسان زمینی آسان نیست و از طرف دیگر نسبت به دنیای زمینی واالتر . آور استتأمل برانگیز و شگفت

ی این دهندهد نشانبرای این دو زن که منطبق با آنیمای دکتر حاتم و منشی جوان هستن «ملکوت»است؛ بنابراین انتخاب اسم 

است که آنیما حقیقی و اهورایی با عناصر و اسامی مادی این دنیا تعریف شدنی نیست و برای انسان زمینی ملموس و قابل درک 

 . نیست

 اسطوره و نمادها -

دهند و پیوند می ی اندیشه و تخیّل و رؤیا، جهان نامرئی را با کلمات نمادین به جهان مرئیهنرمندان سورئالیست با سیر آزادانه

اسطورها ». شوندپردازند، از این رو برای بیان آن به زبان نمادین و اسطوره متوسّل میهشیار و ناخودآگاه میبه استخراج ضمیر نیمه

نکه ای که دارند و دیگر ایاسطوره ها به خاطر غنای اصیل و دست نخورده. گسترانندموجی از رؤیاها را بر پهنۀ ذهن و ادراک ما می

توانند وظایف و اهداف واالی انسان را دوباره به او یادآور شوند و او را دوباره گیرند میمستقیماً از ذهن ناخودآگاه بشر سرچشمه می

ها با کمك اساطیر کوشیدند دیوارهایی را که هستی خودآگاه یونگ و محقّر ما را از ضمیر سوررئالیست. به قدرت خویش بازگردانند

  (39: 3،ج4912برونل، ).«بسیار غنی ما جدا کرده است، فرو ریزندناخودآگاه 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

374 
 

زبان اسطوره نیز چون زبان رؤیا زبانی است نمادین و رمزآلود؛ و این از آنجاست که رؤیا و اسطورههر دو با ناخودآگاهی در 

شناسی در خوابگزاری و اسطوره. ی استتوان بر آن بود که اسطوره رؤیای همگانمی. گیرندآیند و مایه میپیوندند؛ و از آن برمی

گزارند؛ یکی نمادهای رؤیا را، دیگری نمادهای کاوند و میشناس هر دو نمادهایی را میخوابگزار و اسطوره. سرشت با هم یکسانند

  (429: 4923کزازی، ). اسطوره را

ضمیر »ی کلّی صیّت آدمی را به دو منطقهیونگ شخ. ها یا کهن الگوهاستتایپیکی از مباحثی که یونگ بدان پرداخته آرکی

وی معتقد است ضمیر ناخودآگاه از دو بخش ناخودآگاه فردی و جمعی تشکیل شده . کندتقسیم می «ضمیر ناخودآگاه»و  .«خودآگاه

-ترین کهنمهم سایه، آنیما، آنیموس، خود و پیر دانا. شودالگو نامیده میناخودآگاه جمعی شامل مواد و اجزایی است که کهن. است

 . دهندیابند و رفتارهای او را تحت تأثیر قرار میالگوها هستند که در روان آدمی مجال بروز می

نامد که در میان تمام نژادهای بشر یکسان است و یا کهن الگو می «آرکی تایپ»یونگ محتویات ضمیر ناخودآگاه جمعی را

های محلی و فردی و ناشی از ضمیر ها و در عین حال، به شکل پدیدهی افسانهندهدهتقریباً در همه جای دنیا به شکل اجزای ترکیب

  (414 _411: 4911یونگ، ). شوندناخودآگاه ظاهر می

-ل از او سؤال می. ی وضعیت آقای مدر رمان ملکوت حضور ناخودآگاه جمعی بسیار مشهود است؛ مثالً وقتی دکتر حاتم درباره

 :گویدی خودش چنین مییی درونی دربارهگول به صورت تك. پرسد م

دانستم کیست و یقین داشتم که باز آن حال شناختم و میکس دیگری از میان دندانهایم به او جواب داد که من او را خوب می»

ا از میان گرد و کند تآید و مرا منهدم میلعنتی به سراغم آمده است، آن تبو غبار لعنتی، آن بحران که مثل آوار بر وجودم فرود می

زند و با لحن و صدای من، به دکتر همو که با لب و زبان من حرف می)ها، همو، همو بتواند برخیزدخاک، از البالی گرد و باد و خرابه

های من فرزندم را قطعه قطعه کرده است و زبان شکو را بریده است و در هیچکدام از آن دهد و همو که با دستحاتم پاسخ می

سوختم و عرق توان گفت که باور کند؟ من میآه، به چه کس دیگری می. . . امکردهام که آن کارها را میا، خود من نبودههلحظه

-داد و نعره میزد و به نوکرها دستور میخاست و حرف میشدم و او در درونم بر میجوشید و یکباره نیست میکردم و مغزم میمی

  (91: 4913صادقی، ) .«.. . زدکشید و شکو را کتك می

های مدّ نظر یونگ است و تایپتایپ سایه است سایه یکی از آرکیشود آرکیل سبب اعمال بدی می. کسی در درون آقای م

ها شرم ی آن چیزهایی است که با معیارهای اجتماعی و آرمانی ما متناسب نیست و ما از آنهمه. تر و منفی ماستوجود پایین

ها تواند به صورت اعمال غیرارادی یا لغزشهاست، میها و اهمالای از خودفریبیمجموعه. هر حال در ما وجود دارند داریم؛ اما به

  (266: 4939یونگ، ). اندی نظر یا به نحو خودآگاه، دلخواه نبودهنمایان شود و شخص را با تباهی روبرو سازد که هرگز وجهه

ای از تمایالت روانی زنانه آنیما یا روان زنانه، دسته»کوت نقش بسیار مؤثری دارد، آنیماستالگوهایی که در رمان ملیکی از کهن

است که در درون مرد وجود دارد، مانند احساسات، حاالت عاطفی مبهم، پذیرا بودن امور غیرمنطقی و قابلیت عشق 

  (221: 4939یونگ، ).«شخصی

امّا با وجود مثبت . های او بودهل است؛ زیرا در زمان حیاتش منشأ تمام خوبی .ل نماد آنیمای اهورایی و مثبت آقای م. مادر م

ل گذاشته؛ زیرا وابستگی شدید به مادرش سبب شده به استقالل شخصیّتی نرسد و بعد از مرگش دیو . بودن تأثیری منفی بر آقای م

 :آزاد شود و کارهای بدی انجام دهد(سایه)درونش

و بر خود گریستم، . ای نیست و مرا تنها خواهد گذاشت و این مقدر استخواهد مرد و گریزی و چاره دانستم که او سرانجاممی»

شد و اژدهای های من بود و با رفتنش دیو من آزاد میاو مایۀ همۀ خوبی. داشتمها دوست میزیرا مادرم را زیادتر از ستاره ها و آب

  (21: همان).«دانستمها را نیك میدانستم، اینخاست و من میمیگناه در ظلمت جانم از خواب بر

-در آغاز داستان آقای مودت جن. ی جن نیز استفاده کرده استبهرام صادقی عالوه بر نماد برای فراوقعی شدن اثرش از اسطوره

 :شودزده می

  (6: همان).«حلول کرد «مودت»در ساعت یازده شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای »
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که حضور جن و دیدن آن موجب ترس و وحشت با وجود آن (12: 4919زرشناس، )استوحشت  لیستی لبریز از تجربهآثار سوررئا

گیرند فضای داستان ترسناک و ترسند و حتّی آن را به سخره میهای داستان از جن نمیشود؛ امّا در رمان ملکوت چون شخصیّتمی

 :نشده است موحش

ها را فراهم زیر و دلخراشی خندید، دکتر حاتم به گوشۀ دیگر اتاق رفت تا اسباب ترزیق آمپول جن را خشك کردند، او با صدای»

 . سالنه به طرف دکتر حاتم رفت و آن را به او دادای نوشت و سالنهجن چیزی روی ورقه. کند

ده بود به دکتر حاتم جن که اکنون شبیه یك جنگجوی مغولی ش. آقای مودت به نرمی خندید. دوستان به هم نگاه کردند

آقای مودت و مرد چاق و منشی جوان باز هم با ناباوری و . تعظیم کرد و صفیرکشان از درز در بیرون رفت و در فضا ناپدید شد

 (22،21: همان).«قیدانه لبخند زدندسرخوشی به هم نگاه کردند و بی

زیرا نترسیدن انسان از جن اندکی باورناپذیر )زوده استها تاحدودی بر فراواقعی شدن اثر افالبته هر چند نترسیدن شخصیّت

 . ی ترس و وحشت بر فضای داستان کاسته است؛ امّا از سلطه(است

 امر شگفت و جادو -

ها انگیز و جادویی برای آنرو امور شگفتگرایی و جزمیّت مطلق هستند؛ از اینرنگ کردن عقلها به دنبال کمسورئالیست

-شود و شخص وارد دنیایی موهوم و خیالی میزده می؛ زیرا در تفکّر جادویی روابط منطقی علّی و معلولی برهمای دارداهمیّت ویژه

شوند تا در جهان اوهام و اشباح ها از دنیای واقع دور میبنابراین، سورئالیست» شود که عقل و منطق بشری قادر به درک آن نیست

تواند به آنجا برسد که دهد و میخود را از دست می هم است که تاحدی عقل بشری سلطهونفوذ کنند؛ زیرا تنها با توجه به عالم 

  (223: 4923حسینی، ).«ترین هیجانات هستی را درک و بیان کندعمیق

ی آدمی جویانهها پاسخ به طبیعت زیباییجادویی است، کشف و لمس شگفتی ی هنر، اندیشهها، سرچشمهالیستاز نظر سورئ

ساخت که همانا جادو باید پذیرفت که مخرج مشترکی، جادو، شاعر و دیوانه را با هم متحد می»: نویسدنژ امین پره میب. است

  (همان).«.بود

ها صابون و چیزهای دیگر ساخته گوید که بعد از کشتن شاگردها، دستیاران و همسرانش از آندر رمان ملکوت دکتر حاتم می

 . است

  (91،23: 4913صادقی، ).«امام و از آنها صابون و چیزهای دیگر ساختهردها و دستیارهایم را کشتهها و شاگمن همۀ زن»

 . واین امری شگفت و باورنکردنی است که سبب فراواقعی شدن داستان شده است

 رؤیا و تخیّل -

سیاری از اسرار در عالم خواب بر گونه که بگیرند همانها از رؤیا و تخیل برای رسیدن به معرفت متعالی بهره میسورئالیست

به . ها ابزاری برای رسیدن به حقیقتی که در اعماق ضمیر پنهان آدمی استشود رؤیا و تخیّل در نزد سوررئالیستعارفان گشوده می

. ردازندپسپارند و در همین حین به نگارش تراوشات ذهنی خود میی رؤیا و تخیّل میهمین دلیل خود را به دنیای مسحور کننده

بخشد و این همان چیزی است که ها میآمیزد و حضوری امروزی بدانهای مختلف را در هم میها و مکانقدرت تخیّل، زمان»

  (426: 4914براهنی، ).«ای که در آن قرار داریمها از ادبیّاتتوقع دارند، یعنی توجه به زمان حال و لحظهسورئالیست

حد و حصر است؛ امّا تخیل در ر امر غیرممکنی، ممکن است و توانایی فرد برخالف بیداری بیهر چند در عالم رؤیا و تخیّل ه

تخیّل در این سبك تا . آثار سوررئالیستی حد و مرزی دارد و تخیلی لگام گسیخته نیست که نتوان برای آن حد و مرز تعیین کرد

  (21: 4924برتون، ). شیدگیرد که بتوان به آن صورت عینی بخجا مورد استفاده قرار میآن

دهد کند دیوی در درونش است که به او فرمان میل غرق در دنیای وهمی است، همیشه احساس می. در رمان ملکوت، آقای م

تا اعمال بدی انجام بدهد و چون آرزوی رهائی از این دیو دارد این آرزو نیز به شکل رؤیا از ضمیر ناخودآگاه به ضمیر 

 . شودخودآگاهکشانده می

شکل و چنین گفت که از این پس باید دل بر آسمان ببندی و او بی: و آن کس که مرا در رؤیا بوسید و تاج نور بر سرم گذاشت»

داد و زبر بود و او ناگهان بر من ظاهر شد گرمائی در تنم دوید و های گرمی داشت که بوی مادرم را میصورت بود و تنها دستبی

  (33: 4913صادقی،) .«گریزد و آنگاه پاک و طاهر شدمونم را دیدم که میمن او را، آن دیو در
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 :شودل بیشتر مربوط به خاطرات گذشته می. رؤیاهای آقای م

سوخت و شب دیگری که ام در آتش میآورم و شبی که خانهها را به یاد میها و احساسها و اضطرابها و ترسو همۀ آن وقت»

  (33: همان) .«.دیدمپیچید، اما در رؤیا میسوخت و روزهایی که شکو را زیر شالقم به خود میآتش میهایم در های رعیتخانه

 . ای داردها اهمیّت ویژهشود همان چیزی که برای سورئالیستبنابراین رؤیا در این دو رمان شامل محتویات ضمیر ناخودآگاه می

 06اروتیسم -

سوررئالیسم . های عقلی بر روشنفکران ثابت شدو پیامدهای وخیم آن، پوچی بنیان با شکست تمدن علمی اروپا در جریان جنگ

  (21: 3، ج4912برونل، ). با نیروی تمام، خود را به گسستن همۀ نظامات معقول و منطقی ملزم کرد

های معمول هنر سوررئالیست هم که محصول اعماق ذهن هنرمندان بود، قید و بندهای هنری را شکست و از سنت و ارزش

  (31: 4924برتون،). اجتماعی در زندگی و هنر دور شد

با شیوع فساد و . ثأثیر نیستها، در به وجود آمدن روحیۀ سرکشی در برابر قیود و حدود، بیمشکالت اخالقی اروپا در این سال

آراگون و ژان ژنه به . شودم آغاز میشکنی همبتال شدن خانواده به عنوان کوچکترین نهاد جامعه، به آن، بدبینی و یأس و قانون

. ها را رسماً به فرزندی خود قبول نکردندعنوان شاعر و نویسندهسوررئالیست، هر دو فرزند نامشروع بودند که هیچگاه پدرانشان، آن

  (44_41: 4924لویی آراگون، )و ( 2_6: 4924ژنه، )

  (14: 4919 زرشناس،). آثار سوررئالیست نیز مملو از اروتیسم شدید است

فروید : ی مهمّ فروید در مورد امیال جنسی باشدتوجّه زیاد به اروتیسم یا شهوت رانی و تلذذ نفسانی ممکن است متأثر از عقیده

 . معتقد بود که سرکوب بعضی از امیال جنسی در عین حال که بازدارنده است، ممکن است ضایعه نیز ایجاد کند

کند، ولی با هر گونه آداب و رسوم د سوررئالیست با توجه به جنسیّت، اخالق را نفی نمیهنرمن»الزم است یادآوری شود که

  (31: 4911احمد، آل).«خیزدگردد به مبارزه برمیپوسیده که منجر به آسیب دیدن عشق و آزادی انسان می

بینند میل جنسی و امیال نفسانی نمیکه در زندگی پوچ و توخالی خود هیچ سرگرمی بهتر از در رمان ملکوت مردم به دلیل این

 :کنندآور او را برای طول عمر و ازدیاد میل جنسی ترزیق میافتند و دو آمپول مرگبه دام دکتر حاتم می

اگر از نظر شرافت، . زنند و یا برای ازدیاد و ادامه میل جنسی که در آن بسیار حریصندها را برای طول عمر میمردم این آمپول»

. کنم، در پیشگاه حقیقت که خود من هستم مشکور خواهد بودمن زیاد نجیبانه نباشد که تقریباً کار دالالن محبت را می این کار

چه موضوع جالب دیگری، . آنها جز این چه لذت دیگری دارند. ام و نه اراده و میل خودم رازیرا نه اراده و میل آنها را عملی ساخته

 .«.کننده و یکنواختشان داشته باشندتواند در زندگی سراسر پوچ و خستهدیگری می چه سرگرمی و امیدواری و هدف

  (23،21: 4913صادقی،)

 :ی مردم شهر را به سمت مرگ کشاندرانی و تلذذ نفسانی همهبدین طریق حرص در شهوت

سم کشنده و خطرناک نیست که ام چیزی جز یك هائی هم که به همۀ مردم این شهر و به دوستان تو ترزیق کردهاین آمپول»

ام، و به شهر و یا ده یا ها از شهر لعنتی شما دور شدهدر موعد معین، یعنی چند وقتی که من اینجا نیستم، وقتی که فرسنگ

. ام، اثر خواهد کردهایم را برای ترزیق به مردمانش جوشانده و آماده کردهها و سرنگام و سوزنسرزمین لعنتی دیگری پا گذاشته

 .«.ناپذیر گوناگون و عوارض وحشتناک سرانجام از میان خواهد بردهای تحملکودکان را خیلی زود خواهد کشت و بزرگترها را با رنج

  (91: همان)

رانی بر این دو شخصیّت ی حاکمیّت شهوتدهندهنیز نشان( ل. نوکر آقای م)با شکو( همسر دکتر حاتم)رابطه جنسی ساقی

 . است

آیا ممکن بود که ساقی به شکو رو کرده باشد . هایش به لرزه افتادتاق، زیر نور چراغ برق، کاغذ را گشود و غفلتاً دستدر میان ا»

ای سیراب های دراز آن مرد الل را از زاللیو در این مدت دور از چشم شوهرش، در خفا با مهارت تمام هر روز و هر شب ساعت

                                                           
  

Erotism 
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. ها، سوخته بود؟ دکتر حاتم به زانو درآمدها در آرزوی آن، مثل عربی در حسرت برکهالکرده باشد که جان تشنۀ دکتر حاتم س

  (11: همان) .«سرانجام چیزی او را شکست داده و روحش را در هم شکسته بود

 تضاد و تناقض -

داستان ملکوت . ایندافزی سوررئالیستی اثر خود میها و عناصر متناقض بر جنبهنویسندگان این سبك با به کار بردن ترکیب

در آن . . . ها و ترکیبات متضادی چون خون سفید، برف سیاه، شهد زهر، نقطه سیاه درخشان وآکنده از ترکیبات متضاد است؛عبارت

 . به کارفته است

ان یك نقطه سیاه درخشخلیده بود، اما همیشه در تصوراتم، در خیالم و بر آن طرح سمجی که در مدخل قصر به درون ذهنم »
  (12: 4913صادقی،).«و متحرک وجود داشت

  (12: همان).«چکیدبر زمین می خون گرم سفیداز دهانم »

برفی سیاه هایشان از شدند و پولكزده بسویم سرازیر میهای مسموم و تفای بودم که از محیطمن مصب همۀ ماهیان مرده»
  (32: همان) .«.نشستخونم می در شهد زهرشانپذیرفتم و درخشید و من آنها را به گرمی میمی

 :یك را باور کندداند کدامبیند و نمیدکتر حاتم در رمان ملکوت نیز خود را میان دو نیروی متضاد آسمان و زمین سرگردان می

ها آندانم آسمان را قبول کنم یا زمین را، ملکوت کدام یك را؟ این جا دیگر کامالً تصادف است، ولی درد من این است، نمی»

کنم خوردم و گاهی فکر میمن مثل خرده آهنی میان این دو قطب نیرومند و متضاد چرخ می. هر کدام برایم جاذبۀ بخصوص دارند

  (29همان، ).«دهدای بیش نیستم و او هم بیش از حد مرا بازی میبازیچه. . . که خدا دیگر شورش را درآورده

کند و کند، از نظر جسمی نیز از یك طرف احساس جوانی میدهنده احساس میآزارحتی در وجود خود نیز دوگانگی یا تضادی 

 :بیند که سرش پیر استاز طرف دیگر می

بینم، شاید بگذارید اعتراف کنم، من در این سن و سال خودم را بیش از هر وقت برای دوست داشتن و عشق ورزیدن آماده می»

من اغلب . ی سالهای عمرما و پاهای من چاالکند، قوی و تازه، اما سرم پیر است، به اندازهبیندید، دستهکسی نفهمد، اما خودتان می

خواند و یك گوشۀ بدنم مرا به زرنگی می. ام نتیجۀ این وضع بوده استام که آن دوگانگی که همیشه در حیاتم حس کردهاندیشیده

  (3: همان).«. . .کنمتر حس میتر و شدیداین دوگانگی را در روحم کشنده. گوشۀ دیگر به مرگ

 :ل نیز معتقد است خودش و دکتر حاتم دارای حاالت متضاد هستند. آقای م

شما هم گرفتار . . . انگیز را بگذرانیددانید چگونه آن ساعات شوم و دلهرهشما هم مثل من از بعدازظهرها وحشت دارید و نمی»

  (29 :همان).«خوابی و حاالت متضاد هستیدکابوس و بی

اش که وظیفهآوری وجود دارد، با وجود آنتفاوت زیاد و اعجاب( پزشکی)های اخالقی و شغل دکتر حاتمچنین بین ویژگیهم

برد؛ مثالً وقتی به شخص ناشناس ها لذّت میآسایی از کشتن مردم و و دیدن جان کندن آننجات جان مردم است؛ امّا به طرز جنون

 :گویدمیرند چنین میهای او میی مردم شهر بخاطر تزریق آمپولزدیك همهی نگوید که در آیندهمی

های تازه های چند روزه و جوانبوی بچه. . . های زشت و زیبای مرده و مردان شاد و یا ناشادبوی زن. . . بوی مرده. . . بو. . . بو»

ام، زیرا در هر شهر و هر سذزمینی این مناظر محروم بوده همیشه از لذّت تماشا ╒افسوس که ! آه! جاجا، همههمه. . . و نابالغ

 . مجبورم زودتر از موعد کوچ کنم

-ها فرزندانم را نیز تماشا میها و جان کندندار بشوم، آن وقت تشنجتوانستم بچهخواست عقیم نبودم و میچقدر دلم می

 (49: همان).«.کردم

 . شود که کلید ورود به آن رها کردن عقل و خرد استخلق دنیایی وهمی می ها سببترکیبات متضاد و یا تضاد درونی شخصیّت

 طنز -

های کند ولی ممکن است هر از گاهی این آرمانی خود را به ضمیر ناخودآگاه منتقل میانسان آرزوها و امیال سرکوب شده

 . وز یابندسرکوب شده مجدداً وارد ضمیر خودآگاه شوند و به صورت رؤیا، بازی، هزل و شوخی بر

ی های وازدهزند، چیزی جز تظاهرات غیرمستقیم کامشوخی و اشتباهات و لغزشهایی که در جریان زندگی روزانه از ما سر می»

  (263: 4931پور، آرین).«شوخی از عوارض زندگی تمدنی است و برای اقوام وحشی نه مفهومی دارد و نه لذتی. ما نیست
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شود؛ بنابراین یکی از ابزارهای مدّ نظر است که در آن اختیار و تعقل از انسان سلب میضمیر ناخودآگاه  طنز زاییده

 . کندآن استقالل خود را اعالم می زیرا فکر در سایه. ها استسوررئالیست

-از شنبه! خوبی چه هفته! به: زندو او فریاد میبردند ب دار میروز شنبه او را به پای چوبه»گوید کهآندره برتون از محکومی می

  (241: 4923سیدحسینی، ).«اش پیداست

اعدام بهترین راه را در دست انداختن و به سخره گرفتن آن دانسته است؛ به همین دلیل این  حکوم برای وداع با ناگواری لحظهم

 . طنز را بکار برده است

اند در قالب طنز از ضمیر ناخودآگاه به بروز نیافتههایی که مجال در رمان ملکوت امیال و آرزوهای واپس زده و کینه و کدورت

داند ولی بنابر ل از دکتر حاتم متنفر است؛ زیرا او را مسبب کشته شدن پسرش می. اند؛ مثالً آقای مسمت خودآگاهی کشیده شده

-ی برای نابودی مردم از جن آمادهزیر با تشبیه تفضیلی، دکتر حاتم را در آمادگ کند، در نمونهخود را آشکار نمی هایی کینهمصلحت

 :خود را در قالب طنز بروز داده است اند، از این طریق کینهدتر می

-می. اماما در تمام مدتی که شکو با من زندگی کرده و برایم حرف زده است مطلبی به غرابت و تازگی این آخری از او نشنیده»

 گفت یا باز هم مرا دست انداخته بود؟ش رفته است، آیا شکو راست میگفت که ظاهراً دکتر حاتم مریضی دارد که جن در بدن

بکارتر از خود دکتر حاتم در این جهان تر و دستتفاوت است، اما راستی، خودمانیم، چه جنی آمادههر چه باشد برای من بی

  (34: 4913صادقی،) .«ممکن است وجود داشته باشد؟

 نویسنده به واسطه. ها طنزآفرینی شده استردکه با استفاده از عدم آگاهی شخصیّتو موارد دیگری در رمان ملکوت وجود دا

 . کندهای داستان را آشکار میهای ضمیر ناخودآگاه شخصیّتطنز، انباشته

 نیهیلیسم -

گشتگی و معنایی و سررود و فرد در دنیای بیدر نیهیلیسم، معنای زندگی، هستی، خود، حیات و بسیاری از وقایع از دست می

-تفاوتی از سویی و پرخاشگری و شورشگری علیه وضع موجود از سویی دیگر، از نیهیلیسم نشأت میماندو افسردگی و بیحیرانی می

 . گیرد

-آدمی است؛ از این رو ردپای نیهیلیسم در آثار سوررئالیسم دیده می گری ویژهیهودگی جهان خالف جزمیاعتقاد به پوچی و ب

  (424: 4، ج 4914براهنی، )شود

برای بعضی از اشخاص . کندسازی زندگی سرپیچی میدر نیهیلیسم انسان از هر گونه تالشی در جهت معنا بخشیدن و نظام

دهند فقط هرازچند گاهی به پوچی جهان و توانند به زندگی عادی خود ادامه مینیهیلیسمی حتّی پوچی نیز مهم نیست و می

  (32: 4923زمانیان، ). کشندها بر همه چیز خط بطالن میای از نیهیلیسمشوند، ولی عدهیکنند و نگران مزندگی فکر می

  (14: 4919زرشناس، ) گراستسوررئالیستی نگران، مضطرب، مأیوس، طاغی و پوچ .«من»

چیز و همه کس تفاوتی نسبت به همه ل تحت تأثیر عقاید نیهیلیسمی دچار یأس و نومیدی و بی. در رمان ملکوت پسر آقای م

 . شودمی

هیچ چیز برایش اهمیّت . او پسر من بود، اما دیگر پسر من نبود. ارادة من دشنۀ تیزم را از بغلم بیرون کشیددست مصمم و بی»

هایی که به طور مبهم دربارة آن فیلسوف ناشناس شنیده در این لحظه همۀ سخن. نداشت و هیچ فکر زندگی خودش و من نبود

کرد، در حقیقت او بود که پسرم را تحت تأثیر قرار داده بود و به او فکر پوچی و بیهودگی و خودکشی را تلقین می. م آمدبودم به یاد

گریست به گریز شده بود و همیشه میعبوس و مردم. زیستکرد و در این جهان نمیها بود که زندگی نمیفرزند من دیگر ماه

 (11: 4913صادقی،) .«.گذاشتپاسخ میهایم را بیشد و پرسشن به من خیره میبرد، خشمناک و با سوءظخودش پناه می

-هدفی او به صورتی است که وقتی پدرش دشنه را در بدنش فروبرد نه تنها برای نجات خود هیچ تالشی نمییأس ناشی از بی

 . کندکند؛ بلکه از پدرش بخاطر این که او را راحت کرده بود تشکر می

او فقط . نشیند، و دشنه را زیر گلویش گذاشتم و از سر تفنّن اندکی فشار دادممثل قصابی که روی قربانیش می رویش نشستم،»

  (همان).«متشکرم. . . راحتم کردی»: توانست بگوید
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البته ترس بیش از حدّ . ل، آن فیلسوف ناشناس، دکتر حاتم است که این عقاید را به پسرش آموخت. براساس سخنان آقای م

 . ی اعتقاد او به پوچی دستگاه آفرینش و میل به زندگی جاودان استدهندهل از مرگ نیز نشان. خود آقای م

های خشن پدرم من ناگهان وقتی در خود احساس کردم که نزدیك بود فریاد بزنم و خودم را از اسب بر زمین بیندازم و دست»

شد و همیشه زنده باشد و نگذارد که مرگ بر من چیره شود و مرا هم زنده نگاه را ببوسم و التماس کنم و بگویم که نمیرد و زنده با

آورم که بازهم آن صدای خفه پرطنین را در درونم شنیدم که به نام ی مرگ است وبه یاد میدانستم که همه چیز طعمه. . . دارد

و من گوش به فرمان او بودم و او . . . ن نخواهی یافتصدایم زد و فرمانم داد که باید این لحظه ها را جاویدان کنی که دیگر بازشا

  (39: همان).«باید بسوزانی،بسوزانی و رنج بدهی و بکشی: گفت

 مکانیزمانی و بیبی -

خواهد آزادانه سیر اندیشه را به نمایش بگذارد؛ بنابراین حد و مرزهای مشخص شده را به هم در مکتب سوررئالیسم هنرمند می

های سنگ بنایش بر روان انسان و ضمیر ناخودآگاه او بنیان نهاده شده است و در ضمیر ناخودآگاه آدمی نیز مکان سورئالیسم»زندمی

-اند و موضوعات در بیهای خیال، گذشته، حال و آینده را فرو ریختهاند و زمان معینی نیز وجود ندارد و پردههم ریختهمختلف در

  (421: 4914اهنی، بر).«گیرندمکانی شکل میزمانی و بی

ی زیر خاطرات مربوط به در نمونه. کندل زمان و مکان داستان تغییر می. در داستان ملکوت، ضمن یادآوری خاطرات آقای م

 :کندکند و مکان داستان نیز از مطب دکتر حاتم به باغ تغییر میدوازده سالگیش را بیان می

-ام به باغ رفته بودیم، آنروز که در ایوان باغ نشستیم و من با گلو با خانواده مثل همان روزی شده بودم که دوازده سال داشتم»

-های خودرو عطر خود را با نسیم تا دور دست میگذشت و پونهکردم، جلوی آب از باغچه میهای سرخ باغچۀ جلو ایوان بازی می

از آنها کناره گرفته بودم، چیزی بود که مثل همیشه  وخیز و بازی مشغول بودند و من باز همها پشت سرم به جستفرستادند، بچه

دستم از تیغ . ای در انگشتانم له شدکشاند، ناگهان مادرم از قفا صدایم زد و در همین وقت بود که غنچهمرا بسوی انزوا و تنهایی می

  (92: 4913صادقی،) .«خار آتش گرفت و من فریاد زدم

ی زیر ای یا چه شهری اتفاق افتاده است؛ مثالً در نمونههای داستان در چه دورهدر داستان ملکوت حتی مشخص نیست رویداد

گوید در کدام شهر مغرب دهد و نمیای گرفته است ولی آدرس دقیق نمیجا خانهگوید به سفر مغرب رفته و در آنل می. آقای م

 :ساکن شده است

هایم حشر و ه اگر در یك خانۀ معمولی زندگی کنم و با همسایهاندیشیدم کمعصومانه می. بعد در مغرب خانۀ کوچکی خریدم»

هایم رهایی ها و کابوستوان فراموش کنم و فراموش کنم و از وسواسنشر داشته باشم و حتی خودم برای خرید به بازار بروم می

  (12: همان) .«یابم

امّا تا پایان داستان  «حلول کرد «مودت»ر آقایساعت یازده شب چهارشنبه آن هفته جن د»گویددر ابتدای داستان راوی می

 . گوید این حوادث مربوط به چه سالی هستندنمی

مشخص نبودن زمان و مکان در داستان سبب شده نویسنده آزادانه و خارج از قید و بندهای زمانی و مکانی به آفرینش داستان 

 . شودی خود ذهن خواننده گذاشته میهپردازی در داستان به عهدچنین تاحدودی کار صحنههم. بپردازد

 نگارش خودکار -

چه را که در ضمیر ناخودآگاهش است به صورت خود در سوررئالیسم هنرمند، فارغ از هنجارها و عقاید جامعه و عقالنیّت هر آن

 :کندبه خودی بیان می

خواهد بر کند تا هر چه ناخودآگاه میمیای است که هنرمند در آن خود را رها در سوررئالیسم نوشتن خود به خودی وسیله»

  (443: 4911مصطفی آل احمد،).«قلم جاری کند

ها ترزیق کرده کشنده است هایی که به آندهد که آمپولدر رمان ملکوت وقتی دکتر حاتم به منشی جوان و مرد چاق خبر می

ربطی را بیان دهد و جمالت بیترل خود را از دست میها را فریب داده و فقط تا چند روز دیگر زنده هستند، منشی جوان کنو آن

 :هایش استی عدم نظارت عقل وی بر گفتهدهندهکند که نشانمی
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ترسید، اما گیج شده بود، ناگهان دست مرد چاق را هوا کرد و و دانست به چه کسی رو کند و چه بگوید، نمیمنشی جوان نمی»

 :هایش نامربوط و شکسته بودحرف. و آنها را بر زمین در غلتاند و فریاد زد حشیانه به ناشناس و آقای مودت حمله برد

-مانید، ها؟ شما که من خوب میپس شما زنده می. اش کرداسم مرگ خفه. مثل حیوان از نفس افتاد. نگاه کن، نگاه کن_

چیز خوب یا بد در روح و زندگیتان ندارید،  شما که هیچ. . . به او از این زهرها داده است. . . شناسمتان وای، وای، به ملکوت هم

تواند از تواند کمی بد باسد، هر کس میهر کس می. . . او به کسی بدی نکرده بود. مانید و این بیچاره باید بمیردها زنده میشما سال

  (33: 4913صادقی، ).«سروصدا و احمقانه باید بمیردآن وقت این طور بی. . . مرگ بترسد

 انقالب -

های داستان زمانی واقعی و منطقی است که همراه با دلیل منطقی و قابل قبولی باشد در دنیای قالب و دگرگونی شخصیّتان

رنگ کردن های داستان امری طبیعی است؛ زیرا هنرمند در این مکتب در پی کمفراواقعی و وهمی پویایی و دگرگونی آنی شخصیّت

این شخصیّت بعد از مرگ پدرش . رو هستیمل روبه. ت با انقالب آنی شخصیّت آقای مهای عقالنی است، در داستان ملکوچاچوب

اش است ای که سوار بر اسب در مزرعه در حال حرکت به سمت خانهشود و در روز تشییع پدرش پسربچهتبدیل به یك جانی می

یستی او را وادار برد، ترس از مرگ و نن شکو را میکشد، زبازند، پسرش را میها را آتش میدهد، مزارع رعیّتهدف گلوله قرار می

دست  _دارد و به قصد قطع آخرین عضو از بدنشروی خود نگهدر الکل روبه عضای بدنش را قطع کند و در شیشها کند که همهمی

را درست به یاد بیند و آن خاطر خوابی که در مطب دکتر حاتم میه آید؛ امّا بو انتقام گرفتن از دکتر حاتم به مطب او می -راستش

 :بخشد، دست راست خود را نگه داردشود، دکتر حاتم را میمی آورد، متحولنمی

و ! آورم چه بود، اما به دنبال آن بود که دکتر حاتم را بخشیدم، بخشیدمدیشب خواب زیبایی دیدم که اکنون درست به یاد نمی»

تصمیم گرفتم که الاقل آخرین دستم را نگاه دارم و به کمك آن بار ! تم بکنم؟ هیچتوانسشد و با او چه میبخشیدم چه میاگر نمی

 (13: 4913صادقی،).«دیگر بسوی زندگی و خورشید و فضای باز و هوای تازه باز گردم

از ازدواج های طول عمر و ازدیاد میل جنسی دکتر حاتم را تزریق کند تا بعد گیرد زندگی را از نو شروع کند و آمپولتصمیم می

 . وجود آوردهای زیادی بهبتواند بچّه

نه . . . اما بهتر است تقویتم کنید، دوائی که عمرم را طوالنی کند و به مزاجم قوت بدهد و مخصوصاً. کنیدمرا محظوظ می _»

مسلماً با وضع کنونیش امید های زیادی بوجود بیاورید، و خواهید دوائی بگیرید و بچهدانم میکشید؟ میچرا خجالت می. . . بگوئید

دانم؛ دوائی بدهید که بتواند نیروی بدنی و جنسیم را اصالح کنید، بله باید به من آمپول بزنید، یا چه می. به مداوا و تقویت دارید

 (22:همان).«مخصوصاً حاال که روحم آماده تحویل دادن است باید تنم را هم آماده کنم

ی اعضای قدر دچار یأس و نومیدی شده که همهترین شکل کشته و آنرش را به فجیعاین تحول برای چنین شخصی که پس

بازد و گری رنگ میبدنش به جز دست راستش را قطع کرده است غیرطبیعی است؛ امّا در مکتب سوررئالیسم که عقالنیت و جزمی

ل شبیه تحوّالت عرفایی است که با دیدن یك خواب . تحوّل آنی آقای م. نویسنده در پی ایجاد فضایی فراواقعی است پذیرفتنی است

 . شوندمغز و یا الابالی به عارفی برجسته و صاحب کرامت تبدیل مییا با شنیدن یك سخن از شخصیّتی بی

 گیرینتیجه

رای خلق ب _اثر نویسنده_ئال است که بهرام صادقیتوان نتیجه گرفت که رمان ملکوت اثری سورربا توجّه به آنچه گفته شد می

 های سورئالیستی را در آن گنجانیده استبسیاری از نشانه، دنیای فراسوی واقعیّت

 :سوررئالیستی مشترک در رمان ملکوت یافتیم که عبارتند از نشانه 2در این پژوهش،

ای اسطوره چنین حضور شخصیّتالگوهای اساطیری به صورت نمادین به کار رفته، همدر این رمان کهن: اسطوره و نمادها_

های شخصیّت جن برای افزایش وحشت و نیز سبب سوررئال شدن داستان ملکوت شده؛ امّا نویسنده از قابلیّت .«جن»چون 

 . سود نجسته است( های آثار سوررئال استکه یکی از ویژگی)ترس

 . مثال ساختن صابون از اجساد مردگان توسط دکتر حاتم، امری شگفت است: جادو و امر شگفت_

 در این رمان از تخیّل و رؤیا برای بیان محتویّات ضمیر ناخودآگاه ویادآوری خاطرات گذشته استفاده شده است: تخیّل و رؤیا_
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رمان ملکوت قلمرو حاکمیّت اروتیسم است در این رمان مردم شهر به هوس ازدیاد میل جنسی و افزایش طول عمر : اروتیسم_

 . شوندهنگام میو دچار مرگ زودخورند خود، فریب دکتر حاتم را می

چنین هم. استفاده از حاالت و ترکیبات متضاد و متناقض در این رمان سبب فراواقعی شدن آن شده است: تضاد و تناقض_

 . ل و دکتر حاتم نیز دارای حاالت متناقض هستند. های آقای مشخصیّت

 . یابندها مجال بروز میضمیر ناخودآگاه شخصیّتهایی سرکوب شده در در این رمان از طریق طنز خواسته: طنز_

هدفی در زندگی و یأس و ترس از مرگ هستند و ل دچار بی. ل، دکتر حاتم و آقای م. در رمان ملکوت پسر آقای م: نیهیلیسم_

ر پوچی زندگی، مُهر ها ببرد؛ بنابراین در پایان داستان اکثر شخصیّتمیهدفی زندگی پیدر پایان داستان منشی جوان نیز به بی

 . گذارندتأیید می

گرا و مأیوس به شخصیّتی امیدوار، ل، از شخصیّتی پوچ. تغییرآنی و بدون روابط مستحکم علّی و معلولی آقای م:انقالب_

 . رسدفراواقعی و خیالی نظر می

مشخص نشده که رویدادهای داستان یابد، به عالوه درپی تغییر میدر رمان مذکور زمان و مکان پی: مکانیزمانی و بیبی_

 . چنین مکان داستان نیز مجهول استای از تاریخ است، هممربوط چه دوره

 . های سوررئالیستی دیگری است که در این اثر وجود داردتصادف عینی و نگارش خودکار نیز از نشانه _

 منابع

 هاکتاب(الف

 . 4931های جیبی،کتاب: ؛ چاپ اوّل، تهران( یّات و عرفانبا اشاراتی به ادب)پور، امیرحسین؛ فرویدیسمآرین _

 . 4914نشانه،: احمد، مصطفی؛ سوررئالیسم انگارة زیباشناسی هنری؛ چاپ اوّل، تهرانآل _

 . 4914فردوسی،: براهنی، رضا؛ طال در مس؛ چاپ اوّل، تهران _

 . 4924نی، :ی عبداهلل کوثری، تهرانبرتون، آندره؛ سرگذشت سوررئالیسم؛ ترجمه_

 . 4912سمت،: و دیگران؛ تاریخ ادبیّات فرانسه؛ ترجمه نسرین خطاط و مهوش قدیمی، چاپ سوّم، تهران. برونل، پیر _

 . 4913مرکز، : ی حسن افشار، تهرانبیگزبی، سی، وی، ای؛ دادا و سوررئالیسم؛ ترجمه _

 . 4961 آگاه،: پرهام، سیروس؛ رئالیسم و سوررئالیسم؛ چاپ اوّل، تهران _

 . 4924ماهی، : چاپ اوّل، تهران. ژان ژنه؛ آستین ئی کویککی؛ ترجمه رضا رضایی. کویککی، آستین ئی. ژنه، ژان_

 . 4923نگاه،: های ادبی؛ چاپ سوّم، تهرانسیّدحسینی، رضا؛ مکتب _

 . 4913کتاب زمان،: صادقی، بهرام؛ ملکوت؛ چاپ هفتم، تهران _

 . 4923ناهید،: تهران( ترجمه و توضیح)سه در قرن بیستم؛ غیاثی، محمّدتقی؛ شعر فران _

 . 4923مرکز، : اسطوره؛ چاپ سوم، تهران. حماسه. الدّین؛ رؤیاکزازی، جالل _

 . 4924ماهی،: تهران. لوئیس، هلنا؛ لویی آراگون؛ مترجم عبداهلل کوثری، چاپ اوّل _

 . 4911امیرکبیر، : الب سارمی، چاپ سوّم، تهرانی ابوطهایش؛ ترجمهیونگ، کارل گوستاو؛ انسان و سمبول _

 . 4939های جیبی، شرکت کتاب: فواد روحانی، چاپ اوّل، تهران شناسی و دین؛ ترجمه؛ روان                        

 هامقاله( ب

 419؛ ص 4923، 32شماره . ؛ پژوهش ادبیّات معاصر جهان.«بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی»؛ رؤیایی، طالیه _

– 422 . 

 . 19_11؛ ص 442،4919شماره . ؛کیهان فرهنگی «گابریل گارسیا مارکز و ادبیّات یأس و خشونت»زرشناس، شهریار؛  _

 . 13_24؛ ص 4923، 11نامه راهبرد، شماره ؛ فصل«از انکار تا واقعیّت: نیهیلیسم»زمانیان، علی؛  _

. 93تخصصی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال  ؛ مجله«ویر سوررئالیستیهای تصویژگی»فتوحی، محمود؛  _

 . 29_4؛ ص 4923، 432درپی شماره پی
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 شب های هزار و یك بررسی عنصر تخیّل در داستان
 

 دکترسعید روزبهانی                                                               

 گروه ادبیات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاداسالمی، سبزوار، ایران                                     

 فردمریم واسعی                                                              

 وار، ایرانکارشناس ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاداسالمی سبز                                          
 چکیده

( 9ها  شخصیت( 2اندازها  چشم( 4: این عناصر عبارتنداز. باشد ها، عناصر خیال می گیری داستانیکی از عوامل مهم در روند و شکل

هر کدام از این عناصر، دارای شکل ظاهری و عملکرد و کارکردهای تربتی و اخالقی . اشیا و ابزار جادویی( 3جانوران ( 1عناصر زنده 

ها و  های قصه ترین کتابترین و معروف انگیزترین، غنی انگیزترین، خیال یکی از شگفت «هزار افسان»یا  «هزار و یك شب». باشندیم

. استاست که توسط عبداللطیف تسوجی از عربی به فارسی برگردانده شدهدر سدة سیزدهم هجری  ازنوع ادبیات داستانیِ عامیانه

آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، تأثیر و نقش عناصرتخیل . یادشده در هزار و یك شب کامالً مشهود استکاربرد و تأثیر عناصر 

 . باشدشب میهای هزارو یكگیری داستان ها و بازشکافی اثرات آنها در داستاندر شکل

 . شب، عناصر تخیلعبداللطیف تسوجی، هزار و یك : هاکلیدواژه

 درآمد

عنوان ابزاری  از زبان ادبی، همواره به. گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ و تجارب و روحیات یك جامعه است دبیات، جلوزبان و ا     

ها و  و ماندگارکردن ارزش  ادبیات در تلطیف احساسات، پرورش ذوق. شودمیخود استفاده  تر و مؤثرتر اندیشه هتر، بایستهدرانتقال ب

های عامیانه که خود از دانش مردمی و یا فرهنگ عامه نشأت ادبیات عامه و قصه. بر دوش دارد ایها سهمی بزرگ و عمده اندیشه

 . داردها و عواطف بشری را برعهدهاست، بخش مهمی از این انتقال اندیشهگرفته

قالب نظم و نثر به صورت کننده و آموزنده است که در های تخیلی، سرگرمروایت طورعام شامل همه، به(عامه)ادبیات عامیانه     

در  («ادبیات داستانیِ عامیانه»، ذیل4فرهنگ مردم ایران، ج دانشنامه). داردمکتوب و شفاهی در کنار ادب رسمی در میان مردم رواج

به  های گوناگون آنها را از نسلیبخشی از فرهنگ مردم است که تخیل، احساس، آرزو و اندیشه»: استتعریف ادبیات عامیانه آمده

ادبی  فرهنگنامه) .«معیارهای زیبایی شناسی و اخالقی هر دوره از زندگی هر قوم است دهندهمی کند و نشاننسل دیگر منتقل

  («ادبیات عامیانه»، ذیل2فارسی، ج 

مخاطب این نوع . بودن آن استپسند، عامه(پسند، ادبیات عوامپسند، ادبیات تودهادبیات مردم)= مهمترین شاخص این نوع ادبی     

ادبیات داستانی عامیانه، شامل آثاری هستند که محتوا و . آیدمیآنان پدید ی ذوق، سلیقه وعالقهی مردم است و برپایهادبی، توده

ادبیات داستانی »همان پیشین، ذیل). آنها عامه پسند و درمیان مردم رایج باشد سبك نگارش، مخاطبان و شکل ارائهمضمون، 

  .(«عامیانه

این نوع ادبی، میراث . بودن آنهانداشتن به فردی خاص و ذوقیبودن وتعلقشفاهی(4:این نوع ادبی، دارای چند ویژگی بارز است     

غالباً با نثری فصیح و ( 2. یابدمی   صورت شفاهی در قالب آثاری ذوقی در میان آیندگان رواجهای گذشته است که بهمعنوی نسل

پردازی و از راه خیال)های عامیانه، تفنّن، سرگرمی و تفریح مردمی نقل داستانهدف عمده( 9. شودمیاشتهزبانی ساده نگ

ادبیات داستانیِ عامیانه، خود به افسانه، اسطوره، حکایت، مثل، داستانِ . ی آنهاستو گاه، دادنِ جهت فکری به توده( طنزآلودکردن

 ( «ادبیات داستانی عامیانه»، ذیل4ی فرهنگ مردم ایران، جدانشنامه). شودمی مثل، لطیفه، نقل و نقل آواز تقسیم

های پیامبران و اولیای دین، معجزات و های عامیانه بعضاً حماسی و پهلوانی، عاشقانه، دینی یا مذهبی، قصهموضوع داستان     

-وط به دیوان، عفریتان و جانوران است که برخی از آنهای قرآن کریم، عیّاری و جوانمردی و نیز افسانه های مربخوارق عادات، قصه

آثاری که قهرمانان آنان وجودِ تاریخی دارند، اما زندگی ایشان در پوششی از افسانه . شودتاریخی هم میهای نمیهها، شامل کتاب

 (به بعد 421: 4929محجوب، : ک. ر). است، مانند اسکندرنامهپوشیده
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های دینی ایران باستان و نیز ملی و داستان در حماسه گویان ایرانی باشد و یا ریشهتخیل قصه است زادهها، ممکن این نوع قصه     

-ها، برخی از آنها بهی اخالقی و تربیتی برخی از قصهجدا از جنبه. استسانسکریت ترجمه شده ی هندی داشته باشد که ازریشه

-های مشرق زمین نشرداداههایی به سبك افسانههمین منظور قصهشرق شناسان به های دیگری نگاشته شده کهمنظور تفنّن یا علت

شده و علت آن، است که به تقلید از هزارویك شب تالیف (petis De Lacroix)اثر پتیس دوالکروا .«النهارالف»آن  اند که نمونه

 (499و  492: همان). های اروپایی استهزارو یك شب به زبان محوبیّت و رونق بیش از حد ترجمه

 شبعبداللطیف تسوجی و هزار و یک

ایام کودکی را همچو رسم . عبداللطیف، فرزند یکی از مجتهدان بنام تبریز، از مردم تسوجِ آذربایجان و ساکن تبریز بود میرزا     

رسانده، به های دینی را به حد کمال شبه خواندن دروس عربی و فارسی گذراند و در کنار آن دو، دان  خانه در مکتب معمول آن زمان، 

للطیف به امر عبدا. شدبه وی اختصاص داده «مالباشی»، معروف و لقب «حاج مالباشی»پس از گذراند حج، به. اجتهاد رسید  درجه

-های دولتی صرفسوی عباس میرزا، از کاربعد ازمدتی با نوشتن نامه به. گرفتلیله را برعهده کتاب الف لیله و بهمن میرزا، ترجمه

بود که باقی عمر را در نجف اشرف به سربرد و در همانجا هم درگذشت و به خاک این چنین. نظرکرد و به عتبات عالیات رفت

  (422:  4931پور،  آرین)است اتفاق افتاده 4231وفاتش پیش از سال . شدسپرده

عبداللطیف تسوجی تبریزی و میرزا محمدعلی بن قنبر علی : آوردعملکتاب از دو کس دعوت به  بهمن میرزا جهت ترجمه     

طنت ازآنجاکه فهم و لغت عرب به ارباب فضل و ادب اختصاص داشت و تا زمان دولت و عهد سل (سروش اصفهانی)سردهی اصفهانی 

شنایی کامل داشت، به ربی آبود، لذا عبداللطیف که به ادب فارسی و عاین کتاب بالغت نپرداخته  محمدشاه غازی، کسی به ترجمه

  (92: 4992حکمت، ). گماشت و همزمان نظم آن نیز توسط سروش آغازشدفارسی هزار و یك شب به نثر شیرین همت  ترجمه

و با  .«هزار و یك شب» (932: 4929محجوب، ). نثر فارسی دوران قاجار است  بسیار عالی، فصیح و پخته  نثر عبداللطیف نمونه     

اب این کت». دنیاست  های قصه ترین کتاب ترین و معروف انگیزترین، غنی انگیزترین، خیال ، یکی از شگفت«ر افسانهزا»نام قدیمی

های ایرانی شده و قصهمعروف «هزارافسان»اسکندر به ایران، از هندوستان به ایران آمده و به   اصل هندی دارد و قبل از حمله

یافته و در حدود قرن دهم در مصر تدوین. . . شده و از بغداد به مصر رفتهبه عربی برگرداندهشده و در قرن سوم بسیاری به آن افزوده

اصل پهلوی »: گویداین اثر می اصغر حکمت در بارهعلی (14: 4926میرصادقی، ).«کنونی درآمده است «الف لیله و لیله»و به صورت

است و وقتی به عربی ترجمه شده،  «هزار افسان»نام ایرانی آن . فته استکتاب ظاهراً از زمانی که به عربی ترجمه شده از میان ر

( هزار ویك شب)صورت الف لیله و لیله خوانده شده و در زمان خلفای فاطمی مصر به «الف لیله»و سپس  «الف خرافه»نخست 

  (23: حکمت) .«استدرآمده

. است «(دختر وزیر)شهرزاد»و روایتگر آن  «(پادشاه)شهرباز »اعنوان شروع داستان هزار و یك شب به نقل از پادشاهی ساسانی ب     

اند که تحت تأثیر آثار هندی و عربی بوده  ایرانی دانسته  های آن را از ریشه ذرد و داستانگ اکثر ماجراهای آن در بغداد و ایران می

های مختلف،  چه بد و چه خوب، آداب و سنن ملت طنز، تعالیم اخالقی: های این کتاب دارای محتوای بسیار ازجمله داستان. است

های آن تشویق به  ی تعالیم اخالقی باید گفت که بعضی از داستان در زمینه. باشد مشکالت اجتماعی، مسافرت و سیاحت و غیره می

لت، ایثار و نظرشده، ولی دربعضی حکایات تشویق به عدا برای همین از این حکایات صرف. استگذرانی شده عیش و نوش و خوش

تألیف شده، کتاب هزار افسان ( قصه)اولین کتابی که در مورد »: نویسد آن چنین می  ابن ندیم درباره. استجوانمردی هم گردیده

گرفت یك شب با او به  هرگاه زنی می( ایرانیان)=است و سبب تألیفش این بود که یکی از پادشاهان ( الف خرافه)است که به معنی 

کند و چون  میبعد با دختری از شاهزادگان به نام شهرزاد که خردمند و باهوش بود ازدواج. کشت ردای آن روز، او را میبرد و ف سرمی

سرایی گشود و سخن را به پایان کشانید به این منظور که پادشاه او را برای دومین شب  یابد، آن دختر زبان به داستان می بدو دست

کرده تا  بستری می هزار و یك شب به همین گونه سپری شد و در این مدت شاه با او هم. از وی بشنوددارد و باقی افسانه را نگاه

شاه خردمندی او را پسندید و بدو . کردی خود آگاه سرانجام فرزندی از او متولد شد و فرزندان را به شاه نشان داد و او را از حیله

اند این کتاب  گفته. رأی بود زن کارگزاری بود به نام دنیازاد که در آن کارها با دختر همپادشاه را . داشتتمایل پیدا کرد و او را نگاه

تر از دویست حکایت است، زیرا چه  برای همای دختر بهمن تألیف شده است و کتاب هزار افسان مشتمل بر هزار و یك شب و کم

  (11: 4926میرصادقی، ) .«شد میبسا یك حکایت در چندین شب گفته
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شب الگویی برای نگارش که ازاین حیث، کتاب هزار و یك شده وجه تمثیل سخن گفتهها از زبان حیوانات به در بعضی از این قصه    

-دیگرمی  ای در میان قصه یعنی قصه. پیازی دارندها، معموال خاصیت پوستاین گونه قصه. شده استمیهایی محسوبچنین  قصه

ها،  های شاهان و امیران و تاجران و غیره است که برای درازکردن قصه حال  ها و شرح ها شامل سرگذشت دیگر از این قصه  دسته. آید

های  اصطالح قصهدیگر، به  ای در پی قصه صورت بازگویی قصهها به الگو و قالب قصه. است هشد  های دیگری در میان آن آورده قصه

  (12: 4962ستاری، : ک. ر)استوجود آورده ار هم نشسته و باهم کتاب قصه را بههای اصلی و فرعی کن و مجموع قصه .«موزاییکی»

شود و انسان با حیوان و گیاه و جماد ارتباط نزدیك می مخلوقات این جهان دیده  ها، اختالط انسان با کلیه ه قصهدر این گون     

. گیرد میها عبرت های آن کند و از اعمال و سخن ها دوستی می با آن .طلبد ها یاری می کند و از آن زبانی می ها، هم آدمی با آن. دارد

کند که چرا مار و درخت و سنگ به زبان  ها آدم تعجب نمی در قالب این قصه. شده استها کشیده ای نامرئی میان انسان و آن رشته

ها  در هزار و یك شب اگر چه راوی اصلی قصه. اند پذیرند و به زندگی در کنار او مأنوس شده گویند و دوستی او را می انسان سخن می

  انسان درباره  هاست که تجربه و اندیشه زبان آنشود و از  گویی به حیوانات و جانورها واگذارمی شهرزاد است، اما در جاهایی، قصه

 . گیرد حیات مورد تفسیر و تعبیر قرارمی  شود و فلسفه میزندگی و مرگ بیان

زادگان  های کهن عبارت است از اعتقاد به ارواح و جنیان و پریان نیکوکاری که در زندگی آدمی خص داستانازجمله صفات مش     

آنها حوادث سحری . نهند اند و به خدمت طلسم و با نقش خاتم گردن نمی کنند و موجوداتی صاحب اراده و استقاللی دخالت می

بعضی از این . یر شکل و صورت دادن و سخن گفتن جانوران را دارندآورند و نیز فراوانی مسخ و تغی عجیب و شگرف پدید می

های هزار و یك شب غالباً متحجر و ساکن و  آدم (19: 4962ستاری، )از دقایق اخالقی خالی نیست، ها با وجود زیبایی فراوان داستان

اشق و معشوق معلوم و ثابت است و هر یك از رفتار و کردار هر کس ملك، ملکه، وزیر، بازرگان، دایه، جن، پری، ع. تغییرناپذیرند

زادگان در هزار  راست است که آدمی. گوید کند و سخن می ای خاص و مطابق الگویی شناخته و ازپیش ساخته، عمل می آنان به شیوه

دی و احوال بر حسب مقتضیات انسانی و خصایص فر  گیرند، ولی در همه ون به خود میشوند و صور گوناگ و یك شب مسخ می

اند، لکن این مردم در این حاالت حلول و مسخ نیز  بسیار کسان تبدیل به سنگ یا حیوان شده. کنند شخصی خویش رفتار می

تواند آنان را در هر حالت که باشد  گونه ناظری آگاه و هوشیار می دارند، و بدین های اصلی خود را نگاه می ای از ویژگی همیشه پاره

  (212و 212: همان)بخت است ای نگون زاده ظن قوی آدمیدریابد که سگی هوشمند و یا میمونی دانشمند بهآسانی بازبشناسد و به

های درخشانی از ماجراجویی،  در این اثر، نمونه. مردم و اهل سوق است  سوم اجتماع و عامه  هزار و یك شب کتاب خاص طبقه     

نیز یکی از . توان یافتدودمان، صداقت، جوانمردی، مهر به پدر و مادر را میبازی در حق خاندان و  کرم، پردلی، فداکاری و جان

 . ها از آن نقل شده است هایش نیز عشق شیفتگی و یا عشق شورانگیزی است که در داستان های نمایان اخالقی و روانی آدم ویژگی

کردن زن و تصویر زن مثالی، ه شهرزاد به آرمانیمردم این است ک  یك شب در میان عامه پسندی و مقبولی هزار و علت مردم     

گذرد نیز پرداخته و از  چه پشت پرده می گونه که محبوب و منظور درباریان و اشراف و اعیان بوده بسنده نکرده، بلکه به وصف آن آن

  (141: ستاری). ه استهای مردم تنگدست و محروم، گدایان، حماالن و دیگران و همسران و معشوقگان رنگارنگشان سخن گفت عشق

 تخیل  درباره

توانایی : ترین تعریف تخیّل این است ساده. علوم انسانی و علوم شناختی است  ترین مفاهیم در حوزه ی از کلیدیخیال و تخیّل یک     

خواهد ترکیب و  زیرا انسان متخیّل می. توانند واقعی باشند شخص در به وجود آوردن تصاویری که فارغ از چگونگی وضعیت، نمی

جا تخیّل را نباید  در این. انسان، واقعیّت و تصوّر: بنابراین در امر متخیّل سه عنصر اصلی وجود دارد. ساختار واقعیّت را تغییر دهد

 ی تصوّر است، در حالی که تصوّر نوعی صافی است که تخیّل برای پیوستن به واقعیّت، تخیّل عامل تسریع کننده». عین تصوّر دانست

لیکن به روش تعدیل یافته که . بنابراین تصوّر آمیخته با تخیّل، توانایی برای دیدن آن چیزی است که در اوست. باید از آن بگذرد

ی  سازنده .«تصوّر». شود ی معنویت هم فرابرده می شود، به حیطه محصول نهایی ذهن، ضمن این که امکان درک آن فراهم می

اند و  که تخیّل سازنده چیزهایی است که وجودندارند و هرگز نبودهشند یا اتفاق بیفتند، درحالیتوانند با چیزهایی است که می

  (412_414: 4926جهاندیده، ).«نخواهندبود

عنصر معنوی ». بخشی از ماهیّت شعر به وجود همین تخیل است. شناختی دارد زیبایی  خصوص شعر، انگیزهتخیّل در هنر، به     

تصرف ذهن شاعر در نشان دادن واقعیات مادی و معنوی است  ی ادوار، همین عنصر خیال و شیوهها و در همهزبانی شعر، در همه
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شاعر با آفریدن  (2: 4911شفیعی کدکنی، ) .«هدمیاین نوع تصرفات ذهنی تشکیل کرانهاصلی شعر را، صُوَر گوناگون و بی و زمینه

ای دیگر با طبیعت این  شود، بلکه همیشه تخیّل به گونه ، اما هرگز از جهان خود جدا نمیاندازد شعر، بین خود و هستی فاصله می

کند خود را از طبیعت رها سازد؛ اما با  میهنرمند اگر چه سعی. کند و استعاره در واقع اوج این همانی با طبیعت است همانی می

هنرمند ویژگی   جهان و اشیا به اضافه. گرداند به طبیعت باز می دوباره خود را( ها ها و مشابهت مجاورت)عنصر مجاز و استعاره 

شود، تخیّل انسانی را به ساختار زبان  آفرینی تخیّل که منجر به تغییر و دگرگونی در شکل و هویت تصویری آن می خالقیت و ترکیب

زند و تخیّل  خودآگاه و ناخودآگاهش رقم می معنای جهان؛ این معنا را انسان با  ت دربارهتخیّل تصویری اس. کند انسانی نزدیك می

 . یابد شناسانه، وابسته به معنایی است که انسان هنرمند از جهان باز می زیبایی

 شبعناصر تخیل در هزارو یک

 های غیرواقعیی است و با دنیای خیالی و پدیدهمقدمتا باید گفت که هزار و یك شب به یك اعتبار یك داستان خیالی و وهم     

داستان خیال و وهم شامل آن . داستان خیال و وهم یا فانتزی، دوری آگاهانه از دنیای واقعی را به نمایش می گذارد». سروکار دارد

-ها، جن ها، دیوها و کوتولهباشد و با دنیای خیالی پریها ارتباط اندکی داشتهنوع ازآثار ادبی است که با جهان واقعی اشیاء و اندیشه

  (911: 4923میرصادقی، ).«و دیگر پدیده های غیرواقعی سروکار داشته باشد هاها، غول

هایی معموال،ً چنین قصه. های تمثیلی یکی ازآنهاستشوند که داستانهای خیالی و وهمی به انواعی تقسیم میخود این داستان     

ممتازی است  نظر، نمونهکلیله و دمنه ازاین. فهم هستند ها بسیار ساده و قابلهای قدیمی، تمثیلدر قصه». ساده و قابل فهم هستند

هایی که برالگوی ساختاری هزار و اصوالً، گروه قصه. نامههای هزار و یك شب و طوطیهای تمثیلی و همچنین بعضی از قصهاز قصه

       (911: همان) .«ی تمثیلی داردها از هند است، اغلب جنبهشده و اصل و مبداء آنشب تنظیمیك

نمای کارهای پریان و جنیان و کتاب سحر و جادو و عشق و  ی تمام هزار و یك شب دنیای سرود و ترانه و چکامه است و آینه     

برند که ساکنان نامرئی و اسرارآمیز آن، به خواست خود یا به ندای  انگیز می شب ما را به جهانی توهمهای هزار و یك داستان. شور

هزار . گشایند در هوا بال می. روند ، به زیرزمین فرو می. شوند گردند و به اشارت آنان، غیب می ران، ناگهان پدیدارمیساحران و جادوگ

 . انگیز و توهمی است که عناصر و عوامل خیالی زیادی را در برگرفته است های خیال و یك شب، سرشار از داستان

اشیا و ها، عناصر زنده، جانوران و ابزارها و صلی شامل چشم اندازها، شخصیتعناصر تخیل در هزار و یك شب، به پنج بخش ا     

های قلعه: ها، بهچشم اندازه: گردند، باز خود به عناصر دیگری بخش میشوند که هر یك از این عناصرابزارهای جادویی تقسیم می

ها، و افسونگران، عناصر زنده به غول جادوگران: ها بهخصیتو دریاهای بزرگ، ش هاها و دریاچهها، برکهوهتاریك، قصرها و کاخ ها ک

ای، پرندگان، انهاژدهایان و جانوران افس: ریان، جن ها، فرشتگان، انسان نماها و حیوان نماها، جانوران بهها، حقه بازه، پدیوها و کوتوله

یی که خود خاصیت جادویی دارند نظیر آب و گیاه و حیوان و ابزارها: ها و ماره و اشیاء و ابزارهای جادویی به دو دستهها و روباهگرگ

یابند نظیر تاج و عصا، جهان نما، انگشتری و خاتم، بوق، نیزه و شمشیر و گرز و در دستان جادوگر خاصیت جادویی میابزارهایی که 

 . شوندغیره تقسیم می

 اندازهای قصهچشم

 ها  درها و دروازه (4

های مهم و  سوی مکانها ما را به آن. اند رگزیده، درها به عنوان چیزی بیش از مواد و مصالح، تصویرشدههای ب در بسیاری از قصه     

ی قصری، کنار درِ یك راهرو زیرزمینی یا در  هرگاه در یك قصه، خود را نزدیك دروازه. کنند سطوح جدیدی از تجربه داللت می

در اندیشه و . م  این گذرگاه مهمی برای ورود به دنیای درون ماستاست حس کنییابیم، ممکنی یك جادوگر می مدخل خانه

های گذشته، حال و  ی ما، درها به تمام زبان در حنجره. شوند احساسات ما درهایی قراردارند که به همان پهناوری اسرار گشوده می

درهای . شود ستارگان دوردست منتهی می، سیارات و (شاید حتی صداهای وحشتناک حیوانات درنده)آینده و صدای انواع مخلوقات 

ها بسته شده و با فلزات بسیار سخت که مانع عبور هستند،  باز یا کامالً باز تصویر شود، ممکن است آن تواند به صورت نیمه قصر می

توانند سخن  لوالها میحتی . دهند که به درون ماده نفوذکنیم و آن را تغییردهیم نیروهای ابزار آهنی ما را یاری می. میخ شده باشند

: ای پلیدک، او کنیز نعم خاصه خلیفه است، چگونه او را بازگردانی؟ پس از آن گفت: عجوز گفت: مثال( 13: 4919ملون،). بگویند

نعمت با عجوز داخل شدند و در دهلیز چپ پنج در شمرده و از در شیشمین داخل شو که آن مکان از بهرتو . ای کنیز، داخل شو
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پس از آن عجوز نعمت را همی برد تا به دری برسیدند . ه و هراس مکن و چون کسی با تو سخن گوید تا با او سخن مگومهیّا گشت

  (999: 4922تسوجی، )حاجب در برابر در بایستاد. شد که به قصر گشوده می

 ها قصرها و کاخ (1

توانیم درون دیوارها با زبان تصویر، یك رشته از  ما می. کند زندگی را بیدار می  الی، حس شکوه و عظمت گستردهیك کاخ خی     

ی  های مرتفع و نمای حاکی از سبك معماری خاص در قصه هماهنگی با ساختمان  ما در سایه. ها را شرح دهیم ها و ارزش نقش

ی و ابهت این قلمرو، توانیم در زیبای شویم و می کنیم؛ سرشار از اهمیت و اعتبار می های درون قصه، احساس قدرت می قدیمی یا باغ

ها، مکانی تاریك، خطرناک و  زیرزمین کاخ. مهمانان سلطنتی هستند، حلقه بزنیم  نواده و دوستان خود که به منزلهدور اعضای خا

های خردمندانه در این  در مراحل قصه کشف خواهد شد که فرمان. ها وسیع، منظم و زیبا هستند های آن عجیب و غریب است و باغ

های فوقانی را، مملو از خرد آسمانی  های کهن، این اتاق شوند یا دستورات ستمگرانه و از روی هوا و هوس قصه صادر می ها اتاق

آن های دیبا گسترده و در  فرش. قصری دید از درّ رخام و مرمر که دو درب آهنی داشت: مثال (31: 4919ملون، ). کنند تصویر می

ریخت  حوض شیرهایی از طال نصب شده بودند که از دهانشان به جای آب، درّ و گوهر بیرون میآن   حوضی از بلور و در چهار گوشه

  (41: تسوجی)

 دریاهای بزرگ (9

هنگامی که خونمان . آورد ها، عزیمت به سوی دریاهای بزرگ، احساس تولدی نمکین را به وجود می در زندگی واقعی و در قصه     

. ایم دهند، شناور شده ای که ما را در مسیرهای تازه، به سرعت حرکت می وی امواج تپندهرسد بر ر آید، به نظرمی به جوش می

کنیم، تا زمانی که جریانی متالطم ما را به مسیر حیات سوق دهد، بندرگاهی مطمئن ما را  هنگامی که در رحم مادرمان رشد می

های روحی  در دریا، بر حالت( حرکت های راکد و بی آب)ها یا عکس آن  ترس و وحشت و اضطراب ناشی از طوفان. کند احاطه می

ممکن است طوفان شدید، کشتی کوچك ما را خرد و متالشی کند و در . حسی داللت دارد مختلف از جمله احساس کهولت و بی

 . غیرضروری کشتی، خالص کند  تن، ما را از سر بارها و محمولهصورت ادامه یاف

در سفرهای . بیشتری در قصه وجود خواهد داشت  شتری جاری شوند، الهام و مکاشفهر قصه بیهر قدر دریای بزرگ در مسی     

آورند و مسافران الیق و  ها سر بر می ها، از اعماق آب های دریایی، خدایان و الهه ها، پری ای مربوط به روزگاران قدیم، فرشته افسانه

های فرعی، خواه موضوع رهایی از یك ماهی بزرگ باشد، خواه ماهی  انها و داست در این گونه قصه. دادند شایسته را نجات می

ملون، )کند  زند، کشتی شناوری بر روی دریاهای وسیع و شور زندگی حرکت می ای خود را به آبی می کوچکی که در مسیر تازه

ود و در کنار آن دریا دو کوه از یاقوت آن شیرین ب  آن شور و نیمه  د بزرگ که نیمهجا دریایی دی و بلوقیا در آن: مثال (61: 4919

ایشان . بلوقیا بر ایشان سالم کرد. جا فرشتگان دید که به تسبیح و تقدیس مشغول بودند بلوقیا بر آن کوه برآمد و در آن. سرخ بودند

زمین را مدد کند و ما از این  دریاهای روی  این دریا همه: فرشتگان گفتند. بلوقیا از آن دریا و از آن کوه باز پرسید. رد جواب نمودند

دریا آب به هر سرزمین بفرستیم و این دو کوه را خدای تعالی از برای آن آفریده که این آب را نگاه دارد و کارها تا روز رستخیز 

  (333: 4922تسوجی، )همین است 

 ها ها و اعمال و رفتار آن  شخصیت

های کتاب،  شود زیرا تقریباً در اکثر داستان های هزار و یك شب تلقی می تانمهم در داس  طلسم، جادو و جادوگری، یك مقوله     

اند که در  ها چنان زیبا و طراحی و بیان شده طلسم و جادوهای درون این داستان. شود خواننده با جادویی هرچند ابتدایی مواجه می

پندارد اما اگر با دقت  ای ظاهری جادویی، خیالی و تأثیرگذار میها را دار برد و تنها آن ابتدا خواننده پی به مضمون نهانی جادوها نمی

  (416: 4932حجت، )یابد  هایی دیرینه می مایه و زیرساخت ها بنگرد، بسیاری را دارای بن بیشتر و موشکافانه در آن

ی روانی  ارد، گاه تنها جنبهگذ العاده و خالف عادت طبع مردمان است که از خود، آثاری را بر جای می جادو نوعی عمل خارق     

در ایران . جستند ها و آرزوهایشان از جادوگران یاری می مردم برای برآورده شدن خواسته. آید ی خیال، به وجودمی دارد و به واسطه

برخی . دکنن های ایرانی، یکی دانسته با هم مخلوط می ای بسیار کهن دارد، البته ساحری و جادوگری را در سرزمین جادوگری سابقه

. اند اند و در این راه، از انجام هیچ عملی روگردان نبوده های خود استفاده کرده ها و جادوها برای پیشبرد خواسته جادوگران از طلسم

اند، بدین مناسبت جادو به دو دسته جادوی سیاه و  ای از جادوگران نیز علم و استعداد خود را جهت یاری دیگران به کار برده دسته
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رود تا جایی که جادوی سیاه، گاه دارای  جادوی سفید، برای مقاصد سازنده و کمك به مردم به کار می. شود سفید تقسیم می جادوی

  (416_413: همان). شود آور می نیروی مرگ

 جادوگران (4

های این کتاب از  ستاندر دا. شود ی جادو و جادوگری، ساحری و علم طلسمات، به وفور یافت می شب، مقولهدر کتاب هزار و یك     

تواند انسان یا جن و پری و  یك جادوگر می. توان جادو یا جادوگر بود و جادوگری کرد هر جنس، سنّ و طبقات اجتماعی، می

ها،  در دنیای جادوگران آنچه مهم است، تعلیمات و آموزش. عفریت، کنیز یا غالم، شاهزاده یا انسان عادی، جوان یا پیر باشد

این . های خاص و گاه ماورایی است ها و قدرت جادوگر در کتاب یاد شده دارای توانایی. اهی جادوگر است، نه چیز دیگراطالعات، آگ

گویی، پرواز کردن، گذر از میان دیوار،  ها شامل تبدیل و تغییر، شناسایی سحر و جادوی دیگران، فراخوانی و فرمانبری، پیش توانایی

کردن با پیران این طبقه است؛ مانند صحبت  ها ویژه بعضی قدرت. ز کردن درها با دانایی و جادو استتوانایی معلق کردن دیگران، با

برده جزء  های نام توانایی. است (. . .عفریتان، پریان و)جان   بر آنان، و بعضی دیگر، خاص طبقهحیوانات، تسخیر جنیان و حکومت 

 :ها و اعمال جادوگران عبارت است از از جمله توانایی (413: 4919ملون، )رود  ار میهای آنان به شم ترین توانایی ترین و ساده پایین

 (پیکرگردانی)تبدیل و تغییر ( الف     

ترین اعمال جادویی است که به دو  های هزار و یك شب، پیکرگردانی یکی از پر کاربردترین و شاید بتوان گفت مهم در داستان     

مورد اول بیشتر در میان جنیان و . یا دیگری را( برای انجام کاری)کنند  گران خود را تبدیل مییا جادو. دهد صورت روی می

در این نوع جادو، شخص جادو شده، به سنگ یا یك نوع حیوان . دهد ها روی می ت و مورد دوم، بیشتر برای انسانتها رایج اس عفریت

در کنار آب، آنچه مهم است . افتد اتفاق می( پیکرگردانی)یر و تبدیل های هزار و یك شب، تغی بیشتر داستان در. شود تبدیل می

ممکن است به دلیل . شود آرزوی تبدیل، خواندن افسون و عفریته است اما این که شخص، به سنگ یا حیوانی خاص تبدیل است می

مادری و   رابطه  ه و گوساله که نشانهالً گاو مادآن صفت، مختص جانوری ویژه است، مث  صفاتی باشد که در درون وی وجود دارد و

 . فرزندی هستند

 فرمانبرداری( ب      

ها را، بر دیگر موجودات نشان  شب فراخوانی و فرمانبری یکی از پرکاربردترین اعمالی است که قدرت انساندرحکایات هزار و یك     

ین اقدام برای انجام اعمالی است که از توان یك انسان خارج ا. کند در بیشتر موارد، جادوگر یك عفریت یا جن را احضار می. دهد می

گاهی این اعمال را برای احضار . کند دیگری را برای راهنمایی و کمك احضار می( جن)، شخص (جن)است و بدین سبب شخص 

( مثالً مو)کننده در بیشتر احضارها، ابزاری خاص شامل مجمر آتش، مشك و عود و قسمتی از آن جادو . یك شیء یا حیوان است

در موارد دیگر، . شود و به همراه ابزار، خواندن افسون یا دعایی تکمیل کننده است ها استفاده می وجود دارد که برای احضار از آن

خوانی، پا بر زمین کوبیدن یا کوبیدن طبل و یا حتی چوب  دست گذاشتن بر خطی به همراه خواندن افسون، نوشتن طلسم و افسون

ملك از دختر خود پرسید که تو جادو از که آموختی؟ دختر : مثال. گیرد ت که با کمك آن، عمل فراخوانی صورت میخشکی اس

های شهر تو را پشت کوه قاف بریزم و مردمانش  ها این است که سنگ ترین آن ساده. گونه جادو آموختم 411از پیر زال جادو، : گفت

اگر پدرم بخواهد : توانی این جوان را خالص کنی؟ دختر گفت چنین علمی داری می تو که: ملك گفت. آورم را به شکل ماهی در

ای کشید و طلسمی چند بر آن نگاشت و افسونی بر آن  چنین کنم و انگشت پذیرش بر دیده نهاد و کاردی به دست گرفت و دایره

  (231: 4922وجی، تس). . . خواند که ناگاه مشاهده کردیم قصر تاریك گشت و عفریتی ظاهر گردید و

 دانستن زبان حیوانات( ج     

توانند برای رسیدن به مقاصد خود و دیگران  مندند و می ای از جادوگران هستند که از دانستن زبان حیوانات بهره تنها گروه ویژه     

ا و کامل و یا با خوردن گوشت مار، افرادی نیز هستند که از این ویژگی برخوردار نیستند اما به لطف فردی دان. از آن استفاده کنند

خواهم، فقط  پادشاها، من از شما هیچ چیز نمی: شکارچی گفت»: مثال (413: 4932حجت، ). کنند به این موهبت دست پیدا می

. ه داریترسم نتوانی آن را نگ اندازم اما می باشد، می: سلطان مارها گفت. کنم از آب دهان مبارکتان به دهان من بیندازید خواهش می
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ای شکارچی برو، حاال تو : سلطان مارها، آب دهانش را به دهان شکارچی انداخت و گفت. دارم، شما بیندازید نگه می: شکارچی گفت

  (623: 4922تسوجی، ) .«هر وقت این راز فاش کنی، خواهی مرد. دانی اما نباید این راز به کسی بگویی زبان حیوانات دنیا را می

 ر جنیانتسخیر و حکومت ب

بسیاری از بزرگان . این توانایی که ناشی از دانش و آگاهی است در انسان وجوددارد که می تواند جنیان را مسخر خود کند     

ها، در انجام کارهایی  اند، این توانایی را دارند که بر جنیان  مسخر گردند و از آن دینی، افراد عادی و کسانی که به جادوگری معروف

پیامبرانی چون سلیمان نبی، با داشتن انگشتری مخصوص، این قدرت را . ان عادی از انجام آن ناتوان است، استفاده کنندکه یك انس

کردند، اما گروهی  داشتند تا بر انس و جن، پرندگان و چرندگان حکومت کنند و همگی تحت فرمان او بودند و اوامرش را اطاعت می

در حقیقت، آنان با . اند به واسطه مورد مرحمت پروردگار قرار گرفتن، این قدرت را به دست آورده نیز بودند که تصوّرشان این بود که

یافتند و در بسیاری از موارد، در کارهای منفی و بر ضد  میهای عجیب به این قدرت دست انجام کارهای خالف، کشتن و قربانی

  (449: حجت)ردند ک ها و برای آزار و اذیت دیگران از آن استفاده می انسان

ی شخصی و غیب کردن آن، برای  رسانی، ظاهر کردن اماکن برای استفاده ها و جنیان، برای یاری احضار حیوانات، چون انسان     

ای برادر : دخترک گفت»: مثال. محافظت از دست افراد کنجکاو و یا دزدان بوده است تا اموال خودش را از دست آنان درامان دارند

این دختر قصر مظفر، دختر یکی از پادشاهان جنیان است که او به انس و جن، ملك گشته و ساحران و کاهنان در زیر  بدان که

شمار و خواسته بسیار دارد و پدر ما از نایبان او است و به جهت انبوهی لشکر و فراوانی مملکت، کس بر او  حکم آورده و شهرهای بی

ی اهل روی زمین برتری دارد و  در شجاعت و سواری و خدیعت و مکر و فنون ساحری، به همهچیره نتواند شد و آن دخترک بزرگ، 

  (211: 4922تسوجی، ) .«پریدند، از صنعت ساحران طایفه جان است ها می ها که با آن آن جامه

 ساحران و افسونگران (1

اسباب مادی، همه کار شدنی است زیرا دنیای  هیچ وسیله و سحر، باور داشتن این اصل است که به قدرت مطلق اندیشه و بی     

شود  گذرد، در جهان برون به عینه تکرار می پذیرد و آنچه در درون ما می گیرد و تأثیر می معین و شهود از ذهنیت مستقیماً بهره می

 . اند گاری طبیعت دانستهگرایی، جانداران سحر و جادوی هزار و یك شب را بازمانده و یادگار مذهب جان (922و 966: 4962ستاری، )

تواند نیروهای تازه را از خالل افسون، شگفتی و  گیرد، می های وحشی و جادویی را به کار می در یك قصه، هر کسی که قدرت     

 .ها و ساحران اغلب قادرند آزادانه و به نحوی عمیق، گذشته، حال و آینده را ببینند حتی وحشت آزاد سازد، جادوگران خوب و غول

  (419: 4919ملون، ). توانند ولی به شکل مرموز، به ایشان اندرز و هشدار دهند ها می آن

ی مردکش، مانند زن ساحر  نخست پری دیوانه. خوریم های هزار و یك شب ما به دو نوع ساحر یا زن جادوگر برمی در داستان     

کند و سپس  ای که مردان را به همخوابگی با خود مجبور می ی پانصد ساله یا جان شاه، ملکه .«ی طلسم شده زاده ملك»حکایت 

گرا هستند که چندین بار در هزار و یك  نوع دوم زن ساحره یا زنان همجنس .«غریب و برادرش عجیب»در داستان . کشد ها را می آن

  (241: 4929ایروین، )ها به زشتی یاد شده است  شب به عنوان جادو و ساحر از آن

ساحران، مردمان را به سبب کارهای زشت . رود دو در هزار و یك شب بیشتر در راه اغراض اخالقی و عشقی به کار میسحر و جا     

نتیجه . گیرند کنند و از طلسم و جادو برای بستن پیوندی عاشقانه و یا گسستن آن یاری می و ناپسندشان به صور گوناگون مسخ می

اند و هیچ کس از  ن و پریان و ساحران محور هستی و مدار حیات مردمان خاکی و فانیاین که در هزار و یك شب جنیان و عفریتا

مرا به عقد پسر عمم درآوردند ولی . من دختر سلطان آبنوس هستم: دختر گفت: مثال. . نصیب و در امان نیست خیر و یا شرشان بی

جا برایم فراهم  گونه خوردنی در این عفریت همه. آورد جا در شب عروسی عفریتی مرا از کنار پسرعمم که داماد بود ربود و بدین

رود و اگر من با او کاری داشته باشم عالمتی داریم،  دهد و می آید و او را آزار می جا می کند و ده روز به ده روز یك شب بدین می

  (21: 4922تسوجی، ). . . شود نویسم و او حاضر می جا که من می سحر و وردی است در این

 اصر زندهعن 

 ها غول (4
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تر زندگی، تقویت  تر و خالص های آنان، حرکت ما را به سمت سطوح آگاهانه های کهن و کشمکش الجثه، قصه موجودات عظیم     

الجثه بدهیکل، ترس و احساس شفقت را در  های بلند، حرکات بسیار ناشیانه و آرزوهای این هیوالها و موجودات عظیم گام. کنند می

سنج  های هوشمند، چاالک و بسیار نکته حرص و ولعشان بسیار است آنان همواره و به آسانی مغلوب شخصیت. کند ما بیدار می

پس از : مثال (441: ملون)شوند  کنند تصویر می ها در حالی که در فضای آزاد، میان درختان بزرگ زندگی می معموالً غول. شوند می

ب بودیم که ناگاه زمین بلرزید و آوازهای از هوا بشنیدیم و در آن ساعت شخصی بزرگ آن بخفتیم و از ظهر تا هنگام غروب در خوا

داشتو او ( خوک)ها بسان دندان خنزیر  آتش و دندان  ناپدید شد که در چشم مانند شعلهجثه و سیاه رو و بلندقامت به صورت انسان 

ها بسان ناخن  ای پهن و درازش تا کمر آویخته بود و ناخنه را دهانی بود بزرگ چون دهان چاه و لبانی مانند لبان شتر و گوش

درندگان داشت و او را در آن حالت بدیدیم هراس ما افزون گشت و بیم ما سخت شد و از شدت خوف و بیم به حالت مردگان بودیم 

  (612: 4922تسوجی، )

 پریان (1

اصری تحت عنوان پریان یا ارواح پاک وجود دارندکه حیات اندازهای قصه، عن در میان ساکنان بسیار مرموز عالم واقع و چشم     

  هایی که درباره پایانی برای قصهکند؛ اما  ها را رد می هر چند افکار جدید، آن. کنند ضعیف و حساس گیاهان را تقویت و حمایت می

این موجودات اسرارآمیز که به . دها کشف شده یا بعدها کشف خواهد شد، وجود ندار تأثیرات متقابل و دقیق میان پریان و انسان

ها از جذابیت بسیاری برخوردارند؛ موجوداتی که  های ظاهر غیرقابل دیدن و شنیدن هستند، برای بچه ها و گوش ی چشم وسیله

رانی را در های بارانی، قطرات شبنم و با پری. ها را باطل کند گاه که شك و تردید بزرگساالن، آن مانند تا آن تردید واقعی باقی می بی

ها و نهرها را شسته  رویی ناخوشایند آسمان شده، باران را در گودال پراکنند و مانع از اخم و ترش جاهایی که نیاز بیشتری دارند، می

. شوم و فریبنده باشد  شود، دارای جاذبه ها گرفتار می تواند برای کسی که به دام عشق آن سرزمین پریان می. کنند و پاکیزه روان می

  (441: 4919ملون، )

گویی و اشراف بر خواطر و  پیش. 2ارزانی داشتن صفات و خصایص نیك و بد به نوزادان؛. 4:کار پریان و اجنه عادتاً عبارت است از     

غیب و مسخ کردن مردمان و جانوران و گیاهان و جز   خلق اشخاص و اشیا از خزانه. 9اسرار غیب و سرایر خلق و استخراج ضمیر؛

 . بخشیدن مال و نعمت به هر که بخواهند. 1؛آن

الباطن یا انسان کاملی است که به  صاحب علم. عارف کامل  عالم ارواح است و از جهتی نمونهبین حیات و   پری نیکوکار واسطه     

پس از . عجایب بسیار دید بلوقیا در آن جزیره: مثال (291: 4962ستاری، )راند  عالم غیب راه دارد و بر قوای روح و روان فرمان می

ته در مصنوعات پروردگار چون تاریکی شب جهان را فروگرفت به فراز آن درخت رف. آن به کنار دریا آمده در زیر درختی بنشست

کرد که ناگاه از دریا دختران دریایی به در آمدند که در دست هر یك از ایشان گوهری مانند آفتاب درخشان بود و ایشان فکرت همی

تسوجی، )کرد  بلوقیا به حالت ایشان تفریح می. جا رقص کردند و طرب نمودند ی آمدند تا به پای آن درخت بنشستند و در آنهم

  (361و  313: 4922

 ها جن (9

ها ارواح بازیگوشی هستند که با  جن. به هوا وابسته است؛ اما با این حال پاهایش روی زمین است .«نی»موجودیت هر جن، مثل      

. کنند ها حرکت می اما با زیرکی و کارآیی بیشتر در عالم انسان .«توله سگ یا بچه گربه»شباهت به  و نشاط قلبی، نه چندان بی شور

. ی زمین در زیر پا هستند جا که فاقد نیروی جاذبه از آن. ها و انبارها نفوذ کنند ها، قصرها، خانه ها قادرند به شکاف درخت آن

ها در چمنزارها،  کنند و آن آوری با موجوداتی که در محیط اطراف ما کار و فعالیت می ی درونی شگفتهای مزبور پیوندها جن

  (443: 4919ملون، ). کنند ی خود را پنهان می های جهان درون ما، اهداف زیرکانه ها و مهارت جنگل

آفرینند و مشکالت آدمی را  ه دلخواه خود میشوند، حوادثی ب این موجودات عجیب و غریب هزار و یك شب ناگهان پدیدار می     

توانند با مردمان بیامیزند و یا به صورت  همه می. . برخی نیکوکار و برخی دیگر بدخواه انسان. کنند تر می گشایند و یا پیچیده می

 . انیار ابلیس و شیط اند و بدکارانشان دست ها خداپرست و مسلمان بیشتر آن. درخت یا سنگ یا حیوان درآیند

کسی از خیر یا  اند و هیچ در هزار و یك شب جنیان و عفریتان و پریان و ساحران محور هستی ومدار حیات مردمان خاکی و فانی     

در این . پریان ماننده است  تی و حیات و سرگذشت آدمی به قصهزندگانی، سراسر غرابت و شگف. نصیب و در امان نیست شرشان بی
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ستاری، ). خندند ای اسرارآمیز و قدرتی شگرف با آدمیزادگان همنشینی و همزیستی دارند و گاه در درونشان میه اثر، جنیان با چهره

4962 :961)  

های  ها و نیرنگ جا رنگ این دنیای غیب دنیایی است که در آن. این انبوه جن و پری، ناچار باید از دنیای غیب آمده باشند     

نفوذ به دیار عجایب غیب و اطالع از اسرار غیبی، یا به مدد . پذیرد ها تغییر می شود و سرنوشت ریزی می گوناگون جهان ما طرح

ها،  گونه در غالب قصه بدین. افسون و طلسم میسر شدنی است یا خود به کمك چیزی که به اشخاص غیبی مربوط و متعلق است

های  مرموز که افسون نام دارد، در پناه غیب از گزند چشم ای عجیب و مندانه آرزومند است با تکرار کلمه انسان دردمند، شوق

کنجکاو در امان ماند و با خواندن ادعیه و اوراد و عزایم و به مدد سحر و طلسم، جنیان و عفریتان را، با خود یار و همدست کند 

سراسیمه شد و فکر کرد که هنوز در . فتپدر را نیا  نگاه کرد ولی هر چه نگریست بقعهپسر بیدار شد و به اطراف : مثال (963: همان)

سخن نگو ما تو را به : اجنه به او گفت. ناگهان چشمش به دو اجنه افتاد. خواب است، دستی بر چشمانش مالید دید که خواب نیست

  (16: 4922تسوجی، ). . . ایم و کارهای نیکو با تو داریم جا آورده این

 نماها انسان (1

ها  شدند اما به افراد عادی از چگونگی عملکرد آن بودند که به دست حکیمان و بزرگان ساخته می عناصری به ظاهر جادویی     

های جادویی و گاه شیطانی  هایی هستند که با قدرت مردم بر این باورند که این ابزارها، انسان. شد گونه اطالعاتی داده نمی هیچ

نماهای  انسان. آیند ها می ها و مرزهای آن و دشمنانی که از آن سوی آب ها شوند تا ابزاری باشند برای نابودی غریبه ساخته می

هایی هستند با شکل و ظاهر انسان برای راهنمایی، نابودی یا اخطار در محافظت از چیزی  های هزار و یك شب، مجسمه داستان

ها و اشخاص مهم را برای  محافظت از مکان نماها، محافظانی دایمی، بدون نیاز به استراحت و غذا بودند که برای انسان. ارزشمند

جوان چون دید شاه مشتاق دانستن است، پوششی را که قسمت : مثال (443: 4932حجت، )شدند  راهنمایی مردم ساخته می

از شاه با حیرت تمام دید که از قسمت شکم تا پای این جوان سنگی است و فقط . ی او را پوشانده بود به کناری انداخت تنه پایین

داستان ماهیان برکه بسیار عجیب است و : جوان گفت. ناف تا سر او به شکل انسان است و در واقع نیمی سنگ و نیمی انسان است

  (42: 4922تسوجی، ). . . چنین ادامه داد

 نماها حیوان(0     

. ل اسب پرنده، اسب آبنوس و طاووسشام. نماها، با کاربردهایی مختلف گاه مثبت و گاه منفی عناصری هستند همانند انسان     

تر افراد و  تر و امن شدند تا وسایلی باشند برای حمل و نقل آسان ی حکیمان و دانشمندان زمان ساخته می ابزارهایی که به وسیله

  (421: حجت)های مهم  شخصیت

ها حتی با یك تاخت و پرش  آن. ستندها حامل قدرت و فیض و برکت ه های عامیانه جن و پری، اسب ها و افسانه در اسطوره     

زاده برخاست  در حال ملك: مثال (491: 4919ملون، )های الهی و مقدس، سوق دهند  منظم و قاطع، قادرند شما را به عمق اندیشه

ه تو ای حکیم، کجاست آن ادعا ک: زاده گفت ملك. . . های خود بچسبانید ولی اسب از جای خود نجنبید و بر اسب سوار شد و پای

در حال اسب به جنبش . زاده آمد و اثری را که در آن اسب تعبیه کرده بود بجنبانید کردی؟ پس در آن هنگام حکیم به نزد ملك

چیزی به مانند سر . . . ها ناپدید گشت و زاده را به سوی هوا برد و پیوسته او را همی برد تا از چشم آمد و بر هوا بلند شد و ملك

در این اسب به جز این دو : با خود گفت که. چپ او نیز صورت سر خروسی بدید  چنین در شانه ت او بدید و همراس  خروس در شانه

  پس از آن اثر شانه. اسب رفتن به سوی باال شدیدتر کرد. راست اسب بود حرکت داد پس اثری را که در شانه. بینم نشانه چیزی نمی

خاصیت . زین نگاه داشته بود  زاده خویشتن را در خانه د و ملكیوسته به سوی زمین فرود آماز باال رفتن بازماند و پ. چپ را بجنبانید

تسوجی، )این اسب این است که چون کسی بدین اسب سوار شود به هر شهری که قصد کند این اسب او را بدان شهر برساند 

4922 :114)  

 جانوران

کارند مانند گرگ، اژدها، مار، موش و سگ و یا  یا خطرناک و ویران: شوند یها ظاهر م در واقع جانوران به دو صورت در قصه     

این هر دو نوع حیوانات، نمودار . رهانند های هولناک می آموز و یار و یاور و دستگیر و راهنمای آدمیانند و قهرمانان را از ورطه دست

اند و در جوش و خروش و  ی آدمی هر نهاد سرکش و رام نشدههایی که زیانکارند، مظ آن. طبیعت حیوانی و تمایالت غریزی ما هستند
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یا  .«فراخود»باقی حیوانات و غالباً پرندگان، رمز . اند حیوانات نیکوکار نیز مبین نیروی فطری یعنی نهاد انسان. اند غلیان و عصیان

  (213: 4962ستاری، )اند  وجدان اخالقی

 ای ژدهایان و جانوران افسانها (1

توانند روح ما را با روح این جانور باستانی که دم دراز خود را برای رها کردن منبع قدرت بشری به پایین  ما می های قصه     

های آتشین و  پرنده. شوند زارها ظاهرمی ها و علف اصیل و سفید، از اعماق جنگل .«جانوران تك شاخ». فرستد، ارتباط دهند می

آورند ـ به خصوص در  ها باال برویم، به خاطرمان می توانیم از آن نه، ارتفاعات پاکی که میی عامیا پرندگان دور پرواز دیگر در قصه

های  ایم، این پرندگان خیالی در باغ ی زمین رها شده کنیم که از جسم و جاذبه مان ـ وقتی احساس می شب یا در رویاهای روزانه

 . چسبند ها می ه، بیش از حد معمول، به شاخهآیند و روی درختان زیبا فرود آمد باشکوه ارواح ما باال می

کنند، اژدها،  ها، نیاز طبیعی انسان را به محبت و نوازش مجسم می شاخ ی اولیه و تك های ناراحت کننده اژدهایان، گرسنگی     

های  ها عرصه ی آن در تجسم فرمانبرداری خردمندانه. کنند را مجسم می .«قانون کهن عالم»شاخ و ققنوس آتشین، همگی  تك

  (421: 4919ملون، ). ترین موجودات است آید که حاصل تالش ما برای شناخت کامل ای از محبت، خرد و شادی به وجود می تازه

  پرندگان (2

 چنین پرندگان به عنوان هم. ما پرواز کرده، احساس تعالی، سربلندی و آزادی را همراه بیاورند  به درون قصه توانند ها می پرنده     

بایست انجام شود، تذکراتی  چه که می شوند، قادرند که مسایل مبهم و اسرارآمیز را حل کرده و در مورد آن یاریگر وارد قصه می

های  ها، کیفیت پرندگان در قصه. کنند بینند و صحبت می گویی انسان، می ها فراتر از نیروی بینایی و سخن آنان مثل فرشته. بدهند

نگر و  بیند و عاقبت های روی زمین را از فراز ارتفاعات می قصه که راه  عقل و خرد، از طریق یك پرنده. نندک متفاوتی را القا می

پس برخاسته خون از جبین و سرشك از چشم پاک کرد و جبین خود را . . . :مثال (421: همان)دوراندیش است، نصیب انسان شود 

ها  یکی از آن. ش به فراز درخت به دو پرنده افتاد که با هم به جدال اندر بودندای ببست و در باغ حیران همی رفت که چشم به کهنه

آن پرنده سر او به چنگال گرفته پرید و . به دیگری غلبه کرد و چندان منقار به حلقوم او زد که حلقوم او بریده از بدن جدا شد

یکی سر و دیگری به طرف دم او نشست و . ن پرنده بنشستندی بزرگ بیامدند و بر الش آ جا افتاده بود که دو پرنده اش در آن جثه

ان هستند او قمرالزمان چون دید که پرندگان بهر یار خود گری. ها به سوی او دراز کرده بگریستند پرهای خودشان بیفشاندند و گردن

  (919: 4922تسوجی، )خود ملکه بدور بگریست   نیز به دوری محبوبه

 مارها (3

ممکن است . آورند ها، ترشحات زهرآگین و حضور ناگهانی خود، نیروی مقتدری را به فضای هر داستانی می و تابمارها با پیچ      

تواند خیرخواه  او می. گوید، بتواند شخصیت مرد یا زن قصه را به جایی که هرگز قبالً نرفته بوده است هدایت کند ماری که سخن می

هایی وارد شود که بسته و مهر  سان کمك کند که بر زمان و مکان پیشی گرفته و به محلها به یك ان و چابك مثل باد در میان علف

 . و موم بوده است

ها مار، نماد مفاهیم دو  اند و از سویی، نماد خیر و خوبی ی جادوی سیاه مارها از سویی، حامالن بدی، شرارت و منتقل کننده     

چون خدای تعالی آن : مثال. ن، خرد و احساسات کور، نیش و نوش، زهر و پادزهرسویه است، زندگی و مرگ، خیر و شر، سود و زیا

ای : مار عرض کرد. مار را بیافرید به سوی او وحی فرستاد که همی خواهم در نزد تو امانتی به ودیعت بگذارم که تو او را نگاه داری

چون مار دهن بگشود، خدای تعالی دوزخ را در شکم او . ایدهان بگش: خدای تعالی به مار گفت. چه خواهی بکن پروردگار من، هر آن

پس چون رستخیز برآید خدای تعالی فرشتگان را بفرماید که با زنجیرها دوزخ . این را تا روز رستخیز نگاه دارد: جای داد و به او گفت

تر از کوه از دوزخ  د شررهای بزرگچون درهای دوزخ گشود شو. گاه به گشودن درهای دوزخ بفرماید آن. را به سوی محشر بیاورند

  (333: 4922نسوجی، )همی پرند 

 اشیا و ابزارهای جادویی

 :شوندمیکلی تقسیم  ی به دو دستههای جادویی هزار و یك شب، ابزارها از نظر خاصیت جادوی در داستان     

 ابزارهای و عواملی که خود خاصیت جادویی دارند (4
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آب، )شاید بتوان گفت سه گروه . کند اصیت جادویی دارند و جادوگر یا افسونگر در آن نقشی ایفا نمیابزارهایی که خود ذاتاً خ     

 :اند هایی هستند که بدون حضور یك جادوگر، در ذات خود جادویی ، در شمار معدود دسته(گیاه و حیوان

بسیاری بر این . حیات و سرشار از فواید است  ایهآب، م. رشد  ها و آب تسریع کننده ض و ناخوشیامرا  از بین برنده: آب(4_4     

. بخشی و پاکی ای جوشان باشد از خصایصی چون شفادهی، جان تواند، چشمه هایی ویژه است و می باورند که آب، دارای ویژگی

ولی دختر  عفریت در یك چشم به هم زدن نابینا شد: مثال (443_441: 4932حجت، )ای برای برآوردن آرزوها و رویاها  وسیله

دست از او برنداشت و آن چنان شراره بر او بارید که او را تبدیل به خاکستر کرد سپس پیش آمد و آب خواست و افسون بر آن دمید 

  (223: 4922تسوجی، ) .«و به من پاشید و من به صورت اول درآمدم، ولی یك چشم نداشتم

درختی شفابخش . نماد تندرستی و سعادت است( درخت زندگی)داشته گیاهی که خاصیت درمانی : شجره الشباب: گیاه(1_4     

هی نام برده شده که نوشیدن های عهد باستان، از گیادر کنار آن، در کتاب. آورد و درمان روح را به ارمغان می( بینش)که بینایی 

اولین گیاهی بوده که بر روی زمین روییده از این گیاه، با عنوان موم سپید یاد شده است و جزو . شد آن باعث جاودانگی می  شیره

ام که در میان گیاهان، گیاهی است که هر که او رابگیرد و بکوبد و  ها چنین یافته در کتاب: مثال (443_441: 4932حجت، )است 

ان را بگیریم و ما را به آن مار  اگر ما ملکه. آب او را بفشارد و آن را به زیر پاهای خود بمالد، به هر دریایی که بگذرد قدم او تر نشود

ها بمالیم و از دریاهای هفتگانه بگذریم  ماران را رها کنیم و آب آن گیاه فشرده به زیر قدم  لت کند، جون گیاه دریابیم ملکهگیاه دال

پس . تن برسیمحکمرانی کنیم و به مقصد خویش( ع)السالم رسیده خاتم از انگشت او بگیریم و مانند سلیمان و به مدفن سلیمان علیه

السالم جمع  از آن به دریای ظلمت اندر شویم و از آب حیات بنوشیم و خدای تعالی ما را تا آخرالزمان زندگانی دهد و با محمد علیه

  (316_313: تسوجی)آییم 

 یابند ابزارهای و عواملی که در دستان جادوگر خاصیت جادویی می (1

ای، خاصیت جادویی  ی افسونی، وردی یا عزیمه ستان توانمند جادوگر یا به واسطهابزارهایی که جادویی نیستند اما در د      

یابند، مانند آب، خاک، خاکستر، کاسه و کوزه و طاس، جاروی پرنده، آتش، بخور، اشکال هندسی، گوهر، شمشیر و تیغ،  می

ی سفالین، جارو و بادزن پرنده، پودر  ، تاج، حفرهنما، انگشتر و خاتم، تعویذ، عصا، کتاب، لوح، پیراهن پر، روغن، خرجین طلسم جهان

  (441: حجت)شود  در این بخش به چند مورد از ابزارهای نام برده اشاره می. ی نهر آب سرخ جاری کننده

قدرت  داشتن تاج؛ یعنی پیوند استوار با جالل و شکوه و. رسانند ها، معنی و مفهوم خاصی را می ها در قصه تاج: تاج و عصا(4_1     

دو پسر خردسال از فرزندان ساحران و کاهنان باید که عصایی مسین که طلسمات بر آن نقش بود با تاجی چرمین که : مثال. الیزال

اما خاصیت این تاج آن است که هر که او را بر سر نهد از چشم . . . سه ترکه پوالد طلسم گشته است در پیش روی کودکان افتاده و

که بر او و اما این عصا را خاصیت آن است که هر . بیند و تا این تاج آن شخص را بر سر است کسی او را نمیمردمان ناپدید شود 

طوایف جن در خدمت او حاضر شوند و  وقت آن عصا را بر زمین زند همه جن حکمرانی کند و هر  مالك شود به هفت طایفه

  (311: 4922 تسوجی،)پادشاهان روی زمین به مالك این عصا فروتنی کنند 

نمای  اسکندر، جام جهان  نما، آیینه ی گیتی جم، آیینه  هایی چون آیینه ین آیینه با نامدر آثار ادب فارسی ا. نما جهان(1_1     

ها، به دلیل خاصیت  ها و جام این آیینه. نما، جام جم گره خورده است بین جمشید، جام اسکندر، جام گیتی کیخسرو، جام جهان

کند و از اسرار غیب دهند که تمامی هفت اقلیم و گاه دنیاهای دیگر را مشاهده دارند به صاحب خود این توانایی را می جادویی که

 . شودآگاه

برای استفاده از آن باید از پرتوهای . باشدها، با آفتاب ارتباط داشته نمایی این آیینه رسد که قدرت جهان به نظرمی     

سلیمان نبی، جمشید، کیخسرو جزء . استشدهها توسط دانش و خرد دانشمندان ساخته این آیینه. ندجست مییاری(مهر)خورشید

ی آن، تمام قلمرو خود را مشاهده و از آن محافظت  نما داشتند و به وسیله کسانی بودند که هرکدام یك آیینه با جام جهان

السالم ساخته بودند، هر وقت که  از برای سلیمان بن داوود علیهم ای بزرگ و مستدیر یافتند که جا آیینه در آن: مثال. کردند می

جا بود که در وصف و  جا مکانی یافتند که چندان یاقوت در آن دید و در آن کرد هفت اقلیم را به عیان می بیننده بر آن آینه نظاره می

  (962: همان)به شماره نگنجد 
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های جادویی با خادمانی فرمانبر  ی خاتم سرایی درباره یلی بوده است بر داستانوجود چنین خاتمی، دل: انگشتری و خاتم(1_9     

هایی که نیرویی جادویی، چون  رساندند، با خاتم های صاحبان انگشتری را بدون چون و چرا به انجام می ها و فرمان که تمامی خواسته

 . نامرئی کردن افراد، حکومت بر انس و جن و حتی کشتن دشمنان

. استها، با داستان غول چراغ جادو و غول انگشتری در داستان عالءالدین و چراغ جادو گره خورده قیقت این انگشتریح     

گونه که در داستان جوذر دهد، آن میچراغ یا انگشتر در عوض آزادی انجام( غول)کردن یك یا سه آرزو، کاری است که جن برآورده

 . شود میماهیگیر نیز دیده

را با خود داشت، ( انگشتری)تا زمانی که حکمران نشان حکومتش . گشتری ابزاری مهم در حکمرانی و فرمانروایی بر مردم بودان     

کس از او فرمان  بدهد، دیگر هیچکند یا از دستکه پادشاه انگشتری را گمبردند، اما زمانی ترسیدند و از او زیان می همگان از او می

ملك بهر کس که خشم گیرد، سوی او به این انگشتر . این انگشتر، طلسم است: قبطان گفت: مثال (422: 4932حجت، )برد  نمی

  (341: 4922تسوجی)لشکریان از بیم این انگشتری، ملك را طاعت کنند. درحال، سر او از تن جداشود. اشارت کند

جویی همراه با  منظور حمایت و انتقامزده و به می ها برق گویی آغازشد، سالح از زمانی که قصه: نیزه، شمشیر و گرز(1_1     

جام،   ، شوالیه«جام مقدس»وجو برای  ستشناسی ج در افسانه. اند هیجان، حیرت و شگفتی، غم و اندوه یا آزار و اذیت در تکاپو بوده

است این نیزه ممکن. کند میشاهالی برگرداند، تال  که تندرستی را به پادشاه و همه ای به منظور یافتن و دراختیارگرفتن نیزه

میلی از  نیزه، جزئی از درخت زندگی است که هر چند با بی. ای زندگی، شبیه یك گرز اسرارآمیز، درون هر کسی زندگی کند افسانه

ه کار ای در مقابل یك نیروی شرور، ب برخی اوقات نیزه به عنوان اسلحه. آن جدا شده، ممکن است دوباره به تصرف مالك خود درآید

پس از آن : مثال (436: 4919ملون،). ها، عصاهایی از قدرت شوند که قادر به ایجاد انواع تغییرات هستند امکان دارد این. رود می

جنبانیدند از  زرین داشت که هر وقت او را می  یکصد رطل بود و آن عمود ده حلقهشیخ عمودی از پوالد به غریب بداد که وزن آن 

تر از برق بداد که طول آن سه ذرع و عرض آن سه وجب بود که  شد و او را شمشیری درخشنده چون رعد بلند می ها آوازی آن حلقه

اکنون برو و اسالم به قوم عرضه : کرد و زرهی و سپری و مصحفی نیز به او داد و به او گفت زدند دو نیمه می اگر به سنگ سختش می

  (632: 4922تسوجی، )کن 

  گیری نتیجه

این اثر . های غیرواقعی سروکار داردمی است و با دنیای خیالی و پدیدهیك اعتبار یك داستان خیالی و وهشب بههزار و یك     

عناصر تخیل در هزار و یك شب، به پنج . نمای کارهای پریان و جنیان و کتاب سحر و جادو و عشق و شور است ی تمام تمثیلی، آینه

ها، عناصر زنده، جانوران و ابزارها و اشیا و ابزارهای جادویی تقسیم می شوند که هر یك از خصیتبخش اصلی شامل چشم اندازها، ش

: ها بهها، شخصیتهای تاریك، قصرها و کاخ ها، کوهقلعه: ها، بهچشم اندازه: گردنداین عناصر، باز خود به عناصر دیگری بخش می

-اژدهایان و جانوران افسانه: نماها، جانوران بهها، فرشتگان، انسانوها، پریان، جننده به غول ها، دیجادوگران و افسونگران، عناصر ز

ابزارهایی که خود خاصیت جادویی دارند نظیر آب و گیاه و : ای، پرندگان، گرگ ها و مارها و اشیاء و ابزارهای جادویی به دو دسته

نما، انگشتری و خاتم، نیزه و شمشیر و نظیر تاج و عصا، جهان حیوان و ابزارهایی که در دستان جادوگر خاصیت جادویی می یابند

مثبت و منفی به خود بگیرند   تماعی داشته باشند و یا جنبهتعلیمی، اخالقی و اج این عناصر می توانند جنبه. شوندغیره تقسیم می

 . باشندو یا خاصیت هشداردهنده و آگاهی داشته

 نامهکتاب

 . زوار: ، تهران(4ج )ز صبا تا نیما،؛ ا(4931)پور، یحیی  آرین

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ : ، تهران(ی ادبی فارسینامهفرهنگ: جلددوم)ی ادب فارسی، ؛ دانشنامه(4924)انوشه، حسن

 و ارشاد اسالمی

 . و پژوهش فرزان روزنشر : ای، جلد اول، تهران ی فریدون بدره ؛ تحلیلی از هزار و یك شب، ترجمه(4929)ایروین، رابرت 

 . مهتاب: کوشش بهرام افراسیابی، تهران؛ کتاب کامل هزار و یك شب، به(4922)تسوجی تبریزی، عبداللطیف 

 . افسون: میترا مهرآبادی، تهران: ، ویراستار«الف لیله و لیله»؛ هزار و یك شب (4922)ـــــــــــــــــــــ 
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 . 466_414: ، صص1ادب پژوهی، ش  ، نشریه(مقاله)آفرینی تخیلساخت؛ ساختار و (4926)دیده، امینجهان

ادب و زبان   ، نشریه(مقاله)ای هزار و یك شبه ؛ نقش طلسم و جادو و برخی صنایع غریبه در داستان(4932)حجت، محمد 

 . 99ی  ، شماره46ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال  دانشکده

دراسات االدبیه، سال لکتاب الف لیلۀ و لیلۀ، نشریه ال ، دراسۀ تاریخیه«الی هزار دستانمن هزار افسان »؛ (4992)اصغر  حکمت، علی

 . 91تا  3، ص 1  اول، شماره

 . توس: ، جلد اول، تهران«پژوهشی در هزار افسان»؛ افسون شهرزاد (4962)ستاری، جالل 

 آگاه: تهران، فارسی؛ صورخیال در شعر (4911)کدکنی، محمدرضا شفعیی

 . چشمه: ، به کوشش حسن ذوالفقاری، چ دوم، تهران(جلد2)ایران ؛ ادبیات عامیانه(4929)محمدجعفرمحجوب، 

 . جهاد دانشگاهی: ، مشهد4زهرا مهاجری و محمدرضا صادقی اردوبادی، ج  گویی و هنر تخیل، ترجمه؛ قصه(4919)ملون، نانسی

 . المعارف بزرگ اسالمیمرکز دایره: ، تهران4فرهنگ مردم ایران، ج  نشنامه؛ دا(4939)بجنوردی، کاظم موسوی

 سخن: ؛ ادبیات داستانی، تهران(4926)میرصادقی، جمال

 . سخن: تهران، ؛ عناصرداستان(4923)ــــــــــــ 
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 های شعر گفتار سید علی صالحی بررسی ویژگی
 رضا روزبهانی علی

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیر استادیار زبان و ادبیات فارسی و

 شهرزاد بهادری

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیر
 چکیده

. سیدعلی صالحی از شاعران معاصر زبان فارسی در ایران است که در دهۀ هفتاد شمسی به خاطر جریان شعر گفتار مطرح شده است

گیری از امکانات زبان محاوره و سادگی و صمیمیت در زبان شعر، هرچه بیشتر به مخاطب نزدیك  کوشد با بهره ان شعری که میجری

های شعر سیدعلی  در این مقاله به بررسی برخی از ویژگی. پنداری، لذت بیشتری از شعر ببرد شود تا مخاطب با احساس همذات

هایی  ویژگی. شتر با این شاعر، نسبت به جریان شعر گفتار نیز شناخت بیشتری پیدا کنیمایم تا ضمن آشنایی بی صالحی پرداخته

های گفتاری  ها و عادت گیری از امکانات زبان محاوره از جمله استفاده از تکیه کالم سادگی و صمیمیت در زبان شعری، بهره: مثل

 . شتری به مخاطب دست دهدمردم کوچه و بازار و اطناب در گفتار تا حس نزدیکی و صمیمیت بی

 . کالم، اطناب سیدعلی صالحی، جریان شعر گفتار، دهۀ هفتاد، صمیمیت زبانی، تکیه: هاکلیدواژه

 مقدمه . 4

از ابتدای قرن حاضر . آید نظران این عرصه به شمار می های منتقدان و صاحب های شعر معاصر ایران یکی از دغدغه بررسی جریان     

 «های شعری معاصر فارسی جریان»پور در کتاب  آقای علی حسین. های متعددی اشاره کرد توان به جریان ی، میشمس 4931تا سال 

آید که البته گاهی  ی شعر سنتی قبل از نیما به حساب می جریان شعر سنتی که ادامه: اول: شمرد ها را این گونه برمی آن جریان

جریان شعر رمانتیك و عاشقانه که : دوم. شود برخی از شاعران این جریان دیده میهایی در زمینه مضمون و موسیقی در شعر  نوآوری

دهند؛  ی دیگر به مسائل اجتماعی هم اهمیت می سرایند و دسته ای از شاعران این جریان فقط شعرهای عاشقانه فردی می دسته

ه اولویت اصلی شاعران آن، پرداختن به مسائل جریان شعر سمبولیسم اجتماعی ک: سوم. البته با همان نگاه عاشقانه و رمانتیك

جریان شعر موج نو و حجم است که : چهارم. گیری از نماد و سمبل تا بتوانند از تیغ سانسور بگریزند سیاسی و اجتماعی است و بهره

یا دست کم کوششی دهد  آید و تلقی مخاطبان از شعر را تغییر می از ابتدای دهه چهل شکل گرفت و شعری غیرمتعهد به شمار می

جریان شعر چریکی و مقاومت است که هدفش ترغیب و تشویق مخاطب است به قیام و جنبش و انقالب : پنجم. در این زمینه دارد

 . که بیشتر از اواخر دهه چهل رونق گرفت و تا یکی دو سالی بعد از انقالب نیز ادامه داشت

با عراق شد و این موقعیت باز پای شعر سنتی را که موسیقی عروضی و ردیف و  بعد از انقالب نیز بالفاصله ایران گرفتار جنگ   

بعد از جنگ و آرامش نسبی که در دهه هفتاد ایجاد . اش بیشتر مناسب حال و هوای جنگ بود، به عرصه شعر کشور کشاند قافیه

الب به علت جنگ تحمیلی به حاشیه رفته بودند، زده و بعد از انق هایی که قبل از انقالب به دلیل فضای سیاست شد، برخی از جریان

شعر . شان ایجاد شده بود شناسی هایی هم در مبانی زیبایی هایی مثل شعر موج نو و حجم که البته تعدیل جریان. دوباره نمایان شدند

. ی متمایزی است فارسی، دهه های اخیر شعر اش، در بین دهه های ادبی ها و تئوری ی هفتاد، با تنوع و تکثر انواع شعر و نظریه دهه

های دهه پنجاه که منجر به  در این دهه، پس از حدود بیست سال که جریان طبیعی شعر نو متوقف مانده بود و به خاطر درگیری

های ادبی و نقد شعر رونق گرفت و همین امر  ی شصت که به جنگ گذشت، بار دیگر تعریف و باز تولید نظریه انقالب شد و دهه

در این میان، شاعرانی مثل رضا براهنی، . های شعر شد و بستر خوبی برای انواع شعر فراهم گردید ها و سلیقه سترش جریانباعث گ

شعر زبان و شعر گفتار که . های شعری جدید بودند علی باباچاهی و سیدعلی صالحی نیز با کارهای متفاوت خود، در پی رونق گونه

ای از  شعر گفتار به عنوان شاخه. ن داشتند، کم و بیش مورد توجه فضای ادبی کشور قرار گرفترویکردی متفاوت نسبت به عنصر زبا

های منحصربه فردی هم دارد که وجود آنها با هم در یك شعر سبب  ضمن آن که مشخصه. شعر نو به ویژه شعر دهه هفتاد است

 . شود های شعر معاصر می تمایز میان چنین اشعاری با سایر گونه
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بینیم که اکثر نویسندگان آنها معتقدند که شعر گفتار  کنیم می ی تعریف شعر گفتار مراجعه می وقتی به مقاالت متعدد درباره      

، از درون سنت شعر سپید و شعر سپید از درون سنت شعر نیمایی و شعر این گونه شعرخوانش تازه ای از شعر نیمایی است زیرا 

هایی را پشت سر گذاشته و توانسته خود را تثبیت  شعر فارسی بیرون آمده است و به مرور زمان پله نیمایی از درون سنت هزار ساله

او معتقد است که شعر گفتار راهی است . داند خود سید علی صالحی نیز شعر گفتار را شعر امروز به ویژه یکی دو دهه اخیر می. کند

، هم شانه شدن و موازی زیستن با مخاطب، فرود آمدن از جبروت خیالی، برون رفت از کلی گوییهای گذشته؛ انسان دوستی»برای 

تنها ماندن متکلم وحده، تقسیم و تخاطب اندیشه، کهنگی و دور انداختن پرده استعاره، محقق شدن آرزوی دیرینه نیما به معنای 

، صالحی).«سادگی و سادگینزدیك شدن شعر به زبان طبیعی و طبیعت خالص زبان که همان شعر گفتار است و سادگی، 

بهره گرفتن فراوان از زبان گفتار، توجه : یابند عبارتند از به هر حال برخی از عناصری که در شعر گفتار، کارکرد ویژه می (93:4922

ردم ، گرایش به سادگی و عدم پیچیدگی، استفاده از زبان م(او)در شعر به جای توجه به مخاطب غایب ( تو)بیشتر به مخاطب حاضر 

ها، صمیمیت در شعر، اطناب و دراز نویسی در شعر و برخورداری از لحن زنانه  المثل ها و ضرب گیری از تکیه کالم کوچه و بازار و بهره

 . توان نماینده اصلی این جریان به شمار آورد سیدعلی صالحی را می. . . . و

 ی تحقیق پیشینه. 1

های نوجویی در پشت سد  ی هفتاد، حاصل توقف بیست ساله و تراکم انرژی دهههمان طور که پیش از این گفته شد شعر      

 «نم بارانم نم»در کتاب ( 4913)علی باباچاهی . های طبیعی و اصیل شعر فارسی است جریان  ها و به حاشیه رانده شدن محدودیت

کند، گویا  از زبان هر روزه تغذیه می _4: شمرد ینامد، این گونه برم می «قرائت پسانیمایی»ی هفتاد که آن را  های شعر دهه ویژگی

شورش علیه راحت طلبی زبان، آن  _2. کند فرد و بیگانه نیز پیدا می ی زبان روزمره است که لحنی منحصربه انشعاب شعریت یافته

نا خود را به زبان شعر در شعر پسانیمایی، مع _9. یابد تقلیل می( اطالع رسان)ای انتفاعی  هم وقتی که زبان شعر، تا حد رابطه

ی خوبی ندارند و امور ذهنی را به مدد  شاعران پسانیمایی با استعاره پردازی میانه _1. کند و تك معنایی نیز معنا ندارد تحمیل نمی

شوند،  در شعر پسانیمایی اجزاء و عناصر از بازنمایی معمول دور می _3. سازند کارکردهای زبان شعر، عینی و قابل رؤیت می

ها  های تعلیقی، پرهیز نسبی از وحدت موضوعی، حذف مطالب مألوف، پر کردن شکاف آمیز، جمله های ناگهانی و جسارت حذف

ای معین از قرائت پسانیمایی را به خواننده تجویز  های غیر دستوری زبان معیار، شیوه ، گرایش به جنبه(سفید خوانی توسط خواننده)

 . کند می

پوشی  چشم: شمارد های شعر این دهه را این گونه برمی نیز ویژگی «معنا در شعر»ای با عنوان  در مقاله( 4926)حافظ موسوی      

؛ رویارویی با اجزاء و عناصر واقعیت مرئی و بازتاب برشی از آن به گونه حسی؛ گویی از زبان فاخر ادبی و گرایش به سمت ساده

اصرار در ؛ تلفیق اشیاء و عناصر ناهمگن؛ گویی زگرایی و حرکت به سمت انتزاعحذف موضوع، عدم مرک؛ نما آفرینش فضاهای بیگانه

بازتاب ؛ استفاده از عناصر داستان و امکانات تصویرسازی نقاشی و سینما؛ تصویرپردازی و استفاده ناچیز از بیان توصیفی و خطابی

 تفاده ناچیز از تشبیه، حذف رمزگرایی و سمبلاس: برخورد جدید با صور خیال ؛های مشترک مدد تجربه های شخصی، بی تجربه

 . پردازی

در که معتقد است  «های شعر دهه هفتاد در تاریخ ادبیات معاصر نگاهی انتقادی به مؤلفه»ی  در مقاله( 4922)احسان شفیقی     

گ متروک و به جای آن افکار های شعر ایام جن لفهؤهای گفتار حماسی و م های غالب از جمله زمینه ای از اندیشه این دوره، پاره

های بزرگ مورد توجه قرار گرفته  های کالن و آرمان آلود و نومیدانه و معناستیزی و معناگریزی و جزئی نگری و اعراض از روایت یاس

 . است

ور است که بر این با .«گذری بر ادبیات دهه هفتاد)بلوغ زودرس ادبیات »ی  در مقاله( 4923)عالوه بر آن، پیمان یزدانی     

گیری و  به عبارت دیگر، ایجاد جریان یا شکل. آمد ریزی یك جریان ادبی بر اساس تئوری اولین تفاوتی بود که به چشم می پایه

ریزی تئوری همراه بود، اما همیشه  های پیشین، هر چند در ذات خودش با تفکر و طرح پیدایش دید و نگرش جدید در ادبیات دهه

ها بود که به صورت  ها یا بعد از تثبیت یافتن آن گشت و در خالل این تجربه های ادبی پدیدار می تجربه ها اول در این تئوری

 . آمد، اما در دهۀ هفتاد ایران وضع کمی متمایز بود مانیفست یا جریان به وجود می
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معتقد  «(شعر دهه هفتاد)الخلقه بگزارشی از تولد و کودکی یك موجود عجی»ی  نیز در مقاله( 4923)دیگر آن که محمد لوطیج    

قدر جسارت داشتند که  ترها آن دند و جوانش کشیده چالش به انتقادی دیدی با رایج، های قالب عموم ی شصت اواخر دههاست که 

 . ما پیدایمان شد ،بروید کنار :گفتند خطاب به نسل قبل با صدای بلند می

 اند تالش کرده .«گفتار شعر در غیرزبانی عناصر بررسی»ای تحت عنوان  در مقاله (4931) طاهری اهلل قدرت و بیکی رحیم ساناز      

جریان های ویژه این  های غیر زبانی شعر گفتار در چهار حوزه اصلی ساختار، موسیقی، تخیّل و محتوا، مشخصه ضمن تحلیل ویژگی

زبان در این . شعر گفتار بیش از هر چیزی متّکی بر عنصر زبان استنویسندگان معنقدند . کنندبا نگاهی انتقادی تبیین  را شعری

امور متنوّعی که . های جدید شعر معاصر است شناسیك سنّتی و حتی تجربه های جمال شعر ساده و در بیشتر موارد عاری از جنبه

پردازی، با لحنی عاطفی و با زبانی ساده و غیر  های معمول خیال مندی از روش دهند، غالباً به جای بهره محتوای آن را تشکیل می

در شعر گفتار با دو گرایش مواجه هستیم؛ نخست . شوند موزون که برگرفته از طبیعت زبان محاوره است، به تصویر کشیده می

دیگری شعرهای گفتاری معناگریز است که در آن هر نوع انسجام کالم از شعرهای گفتاری معناگراست که ساختار متشکّلی دارند؛ 

 . رود بین می

 زبان سیر خط معتقد است اگر «های شعرگفتار مشخصه»ای تحت عنوان  نیز در مقاله( 4922)دکتر غالمحسین غالمحسین زاده   

 زبان جانب به ادبی و فاخر زبان جانب از شـعر زبـان حرکـت شاهد شود، گرفته نظر در تاکنون مشروطه دورة از معاصر در شعر

 معاصر، شعر در زبان این بالقوة های قابلیت از مندی بهره و زبان گفتار عناصر بـه کاربرد میـل. هـستیم روزمره زندگی در رایج گفتار

 . کند می نمایان پیش از بیش را دوره این شعر در زبانی گونۀ این لزوم بررسی

تواند  خاستگاه یك شاعر، همواره میمعتقد است که  «کتاب نگاری یك شاعر»ای با عنوان  نیز در مقاله( 4921) اعلی مسعودی نی   

فکری و ادبیِ هر یك از اهالیِ ادبیات،  خاستگاه تاریخی، اجتماعی، اقلیمی،. مسیر پیشِ روی او داشته باشد نقشی تعیین کننده را در

سید علی صالحی، شاعری است برخاسته از . سرنوشت وی خواهد داشت در این حیطه به یقین نقشی سرنوشت ساز در سرشت و

ترین دوران سیاسی و  ترین و پرتنش آغاز فعالیت هنری او مصادف است با یکی از بحرانی. کارگری جنوب کشور _ی روستایی جامعه

 . ود زیادی گره گشا و راهنما باشدتواند در بررسی شعر صالحی تا حد توجه به این دو خاستگاه، می. فرهنگی ایران

عدالت  با نگاهی به بازجست عرفان و) گی فرهنگی هچهر التقاط و بازتولید چند»ای تحت عنوان  در مقاله( 4921)شاپور جورکش   

انه صورت با عرفان در شعر ما سنجیده و آگاه ،«آزادی و عدالت»مثل   آیا التقاط مفاهیمینویسد که  می «(در آثار سیدعلی صالحی

قدر  ناخودآگاه سر و کار دارد گسترده شود؛ مساله آن  تواند بر کل آثار ادبی و فرهنگی معاصر ما که با گیرد؟ این پرسش می می

دوست بزرگوار  های خود را در مورد عرفان از دو دفتر شعر خود من برگزیند؛ شعر توانست شاهد مثال می همگانی است که این مقاله

مهیاتری برای این مبحث عام فرهنگی یعنی پرسش درباره  تواند محمل خاطر مخاطبان پرشمار و لذا اهمیت آن می آقای صالحی به

 . مفاهیم سنتی و نو باشد «خلط مبحث»و یا  «التقاط»

ی سیدعلی صالحی در سه دفترِ شعر  تجربیات شاعرانه» ای تحت عنوان در مقاله( 4932) تیغ مریم خلیلی جهانو  صدیقه انصاری   

م هنری ادب غنایی با احساسات شاعر سر و کار دارد و عبارت است از انعکاس تجربیات عاطفی و درونی او در کال معتقدند که .«او

ی شاعر در ارتباط با انسان، عشق، زن، امید، ناامیدی، اندوه، شادی، عاطفهآشکار است که . گردد ثّر خواننده میأکه باعث انگیزش و ت

که با نگاه و برخورد عاطفی دیگر  داردپیری، وارستگی، شعر و شاعری، سوگند و مرگ در اغلب موارد حالت، نگاه و احساس خاصی 

 . اردشاعران فرق د

 ،ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه مکث و مروری بر شعر زیارت نامه»ای تحت عنوان  نیز در مقاله( 4934)افسانه نجوم    

 حتا و نگارشی اندیشیده و تأثیر گفتاری زبان امکانات بسط به هموارهسید علی صالحی  معتقد است که «سروده سید علی صالحی

های ذهنی و زبانی ساده و  رسیدن به جلوه و شعرها یاب آسان و گفتاری لحن. است گذاشته ما جوان نسل شعربر  را ایی ویژه نگرشی

را تا رسیدن به نوعی تشخص شاعرانه و رسیدن به  شود که شعرها شفاف سرانجام به نوعی خلق انرژی زبانی در شعرها بدل می

 . دهد فردیتی ذهنی و زبانی سوق می

http://uijs.ui.ac.ir/jpll/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%8A%DA%A9%DB%8C
http://uijs.ui.ac.ir/jpll/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%8A%DA%A9%DB%8C
http://uijs.ui.ac.ir/jpll/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://uijs.ui.ac.ir/jpll/files/site1/user_files_54f6e5/admin-A-10-1-117-2136f41.pdf
http://uijs.ui.ac.ir/jpll/files/site1/user_files_54f6e5/admin-A-10-1-117-2136f41.pdf
http://www.ensani.ir/fa/37824/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/120588/profile.aspx
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نگاهی به شعر گفتار سید علی صالحی داشته است و معتقد  «نزدیك به روح آب»ای با عنوان  در مقاله( 4929)ست شادخوا. م        

نخست زبان سخت، آرکائیك و به اصطالح کهن گرا، دوم زبان . شود است در آثار صالحی خواننده با دو زبان کامال متفاوت روبرو می

الحی را کامالً تحت تأثیر ذهن و زبان فروغ و نظریه ادبی نیما در استفاده از لحن برخی منتقدین، ص. ای و سهل و آسان محاوره

من از سلسله جبال، : گوید آیند که صالحی خود در جواب می دانند و در صدد تکراری جلوه دادن کار او بر می محاوره در شعر می

وجه مشترک ما سرچشمه مشترک ماست، اما کالم . ل مطلقبیهقی و شاملو نیستم، از زنجیره زرین فروغ و سهرابم، با حفظ استدال

 . مان هیچ ربطی به یکدیگر ندارد مستقل

مفهوم اسطوره  هتر ب نگاهی تازهکوشیده  «بازتاب اسطوره در شعر سید علی صالحی»ای با عنوان  در مقاله( 4923)حمیده بازیگر     

 . ندین فراهم کیهای نو ای برای سفر به قلمرو چشم توشه اندازد تا بلکه از این رهگذر، رهبی

 های تحقیق روش و فرضیه. 9

ی شعرهای سید علی صالحی، به  اند با مطالعه و نویسندگان کوشیده استبوده تحلیلی  _توصیفی ،روش کار در این پژوهش     

 :اند از ها عبارت بوده این فرضیه. ر این پژوهش پاسخ دهندهای مطرح شده د فرضیه

 . زبان شعری سید علی صالحی زبانی ساده و صمیمی است که به گفتار روزمره بسیار نزدیك است _4

 های گفتاری مردم است،  در شعر سید علی صالحی از عباراتی که حالت تکیه کالم دارند و جزء عادت_2

 . استفاده فراوانی شده است

 . خورد اطناب و دراز نویسی در شعر سید علی صالحی بسیار به چشم می_9

 بحث و تحلیل. 1

ی ارتباطی، در آثار هنری و ادبی  ی ایجاد ارتباط بدانیم، باید توجه داشته باشیم که این وسیله اگر زبان را صرفاً یك وسیله   

را نیز  ی ایجاد زیبایی و حس لذت از اثر هنری ال پیام به مخاطب، وظیفهیعنی عالوه بر انتق. را نیز به عهده دارد  ی دیگری وظیفه

اندیشند بلکه در پی خلق  کنند؛ در حالی که تنها به انتقال مفاهیم نمی شاعران نیز از همین زبان روزمره استفاده می. کند دنبال می

یعنی شاعر زبان را متفاوت از شاعر . شود تی، توجه میدر شعر نو فارسی به این وظیفه بیشتر از شعر سن. زیبایی هنری نیز هستند

گرا یا متعهد بود که هدفش تبلیغ و تبیین مفاهیم انتزاعی و  زبان ادبی ما تا قبل از نیما درگیر شعر مفهوم». گیرد سنتی به کار می

د؛ اما نیما با تالش پیگیر خود کلی بود و برای رسیدن به این مقصود، خود را درگیر کلمات و صناعات ادبی شعر سنتی کرده بو

نیما همچنان که مسیر تماشای خود را تغییر داد، مسیر تماشای دیگر شاعران را . ای به زبان ادبی این مرز و بوم گشود ی تازه دریچه

  (4: 4921لی،  حسن) .«های پیشینیان باز داشت های ادبی، از تکرار تجربه ن را در آفرینش نیز تغییر داد و آنا

اند و زبانی  ها و نمادها آمیخته اند و گاه آن را با سمبل شاعران بعد از نیما نیز زبان را به عنوان عنصر اساسی شعر، در نظر داشته  

اند که  اند و گاه نیز آن را به زبان محاوره و لحن صمیمی مخاطب معمولی همراه کرده نمادین برای بیان مفاهیم ذهنی خود ساخته

اینك به بررسی سادگی و . خورد ی هفتاد و جریان شعر گفتار و به ویژه شعر سیدعلی صالحی به چشم می دهه این حرکت در شعر

های آن و همچنین اطناب در  های گفتاری و نمونه ها و عادت صمیمیت در شعر سیدعلی صالحی و نمودهای این سادگی، تکیه کالم

 . پردازم شعر او می

 زبان شعری سیدعلی صالحی . 4_1

های روزمره و ساده که با چینش و نحوی  ها و واژه های زبانی شعر سیدعلی صالحی عبارتند از کارگیری کلمه برخی از ویژگی    

هایی با طبیعت شعری و همچنین  های نثرگونه به گزاره یابند و شگردهای هنری او در تبدیل گزاره ساده نیز در شعر نمود می

 . شود خاطب و درگیر کردن او با شعر که با ترفندهای هنری میسر میگیری از حالت صمیمیت با م بهره

 سادگی در زبان شعری. 4_4_1

های ادبی و فرهنگی فراوان نتوانستند به یك زبان مناسب در شعر  شاعران بسیاری از همین سرزمین با وجود داشتن توانمندی   

او در طی سه دهه گذشته به . ر خود را به این مقصود نزدیك کنداما سیدعلی صالحی تا حد زیادی توانسته شع. شعر دست یابند

البته سادگی شعر او به معنای فقدان عمق و الیه و توان . خاطر داشتن سادگی در زبان شعرش مورد توجه عموم قرار گرفته است

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/821669
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های عاطفی و روحی در او شکل  پذیری شعر او نیست، بلکه برعکس در عین همسانی و نزدیکی با مخا طب خود و ایجاد کنش تأویل

 . را ایجاد یا تقلید کند تواند چنین شعری فرد است و در پرورش محتوا نیز کمتر کسی می اش منحصربه و قالب شعری

آورد و با برداشتن استبداد کالم، قید و بندهای دستوری،  سیدعلی صالحی کلمات را به همراه روح شعر، آزادانه به پرواز درمی  

پیرایگی زبان از چنین عناصری، نزدیك  پردازد و به بی های کالم، به آزاد کردن روح گفتار می دور از ذهن و پیچیدگی تعقیدهای

در یك کالم، مخاطب با شعر ساده و شریفی رو به روست که او را دعوت به همراه شدن و فکر کردن  (4: 4929علی پور، )گرداند می

 :که شعر و شاعر و خواننده به هم برسند ای برد تا نقطه کند و با خود می می

/ اما صدای شکستن چیزی شبیه صدای آدمی آمد/ ما دلمان برای خواندن یك ترانه معمولی تنگ شده بود/ بعد هم اندکی باران آمد

  (243: 4934صالحی، )هیچ بهاری آن همه رگبار نابهنگام نباریده بود/ ها بعد، از مادران مویه نشین شنیدم سال

همچنین دوری . های لفظی و نحوی است آالیشی زبان شعری و عدم به کارگیری پیچیدگی یکی از عوامل سادگی شعر صالحی، بی   

 :شوند از کلمات سنتی و فاخر ادبی و دوری از تشبیهات و استعارات پیچیده که در قالب جمالت ساده و کوتاه نوشته می

کنار گلدان و / های کودکان را به سیما بگو کتاب/ شوم ای مبهم زاده می دارم در ترانه/ خواهم بمانم می/ خواهم بروم قرارم می بی

  (46: 4934صالحی، )سؤاالت هفت سالگی چیده

به کار گرفتن جمالت کوتاه و ساده، باعث فهم بهتر و دسترسی بیشتر مخاطب به معنی شعر است؛ چرا که سادگی شعر صالحی   

های معنوی  بلکه رهایی از جمالت پیچده و تعقید. های کهن و به اصطالح فاخر ادبی نیست ها و واژه مهفقط در گرو رهایی از بند کل

 :های کالم صالحی است ی جمالت ساده از  ویژگی لذا کاربرد این گونه. هم است
گریستن ما بسیار  احتمال/ و تحملی طوالنی بیاور/ یك دستمال سفید، پاکتی سیگار، گزینه شعر فروغ/ آیی از خانه که می

  (432: 4934صالحی، )!است

کند با دوری از شکل و  او سعی می. زند سیدعلی صالحی با به کارگیری زبان ساده، دست به آشنایی زدایی از ذهن مخاطب می

مبنای این شیوه که اساس آن بر . ی خاصی برای بیان شعر خویش بیابد ی شعر نو، چه نیمایی و چه سپید شاملویی، شیوه شیوه

 :های تکراری نیز باشد گیری شخص شاعر نیز در برابر شیوه تواند جبهه سادگی زبان و کالم شاعری است، می

  (433: 4934صالحی، )دلیل راه جسته بودیم که راه را بی/ میان راه فقط صدای تو نشانی ستاره بود/ ام ری را من راه خانه را گم کرده

 صمیمیت در زبان شعری. 1_4_1

کند و نه از آن  در هر هنری، مخاطب اگر احساس نزدیکی و صمیمیت با اثر نداشته باشد، نه ارتباط قابل قبولی با اثر برقرار می      

هایی مشخص است، این امر چندان مورد توجه  البته در هنرهایی که هدفشان تعلیم و آموزش مستقیم مفاهیم و آموزه. برد لذت می

اش  های ذهنی و فکری های زبانی و کالمی از جمله شعر، اگر هدف شاعر بیان احساس و عواطف و دغدغهنراما در ه. گیرد قرار نمی

گردد که انسانی با قصد انتقال احساسی که خود آن را تجربه  هنر آنگاه آغاز می»باشد، برقراری ارتباطی صمیمی الزم است چرا که 

  (33:4932تولستوی،).«یاری عالیم معروف و شناخته شده بیانش کندکرده است، آن احساس را در خویشتن برانگیزد و به 

شاعر در شعر گفتار برای به دست آوردن دل مخا طب، ناگزیر است به او نزدیك شود و در این تعامل که بین وی و خواننده »   

صرف نظر از این که چه میزان از . دکن گیرد مخاطب را ناخواسته وارد جریانی از گفت و گوی شاعرانه توام با تفاهم می صورت می

ها و شگردها برای ایجاد این صمیمیت، استفاده از ضمیر  یکی از راه (22:4939علیزاده،).«برد فهمد از آن لذت می های او را می حرف

سوی از . واسطه و مستقیم مورد خطاب و گفتگوی شاعر ببیند شود مخاطب، خود را بی است که باعث می( شما/ تو)دوم شخص 

پنداری مخاطب با او یکی از عوامل اصلی ایجاد صمیمیت و ارتباط تنگاتنگ  دیگر در حقیقت همسو بودن با مخاطب و هم ذات

شد مسلماً از چنان تأثیری بر مخاطب بهره مند  عاطفی شعر صالحی است که چنان که همین مفاهیم به شکل غیابی بیان می

 :شد نمی

: 4934صالحی )!ندیدمش. . . دیدی/ ای از دهان خدا بود، فوران مفهوم واژه/ محبوب من نبود،/ نبود، خواهر کوچکترم/ او مادرم نبود

63)  

این امر باعث ایجاد فضایی در شعر . یکی از عوامل اصلی صمیمیت در شعر سیدعلی صالحی عامل گفتار و مخاطب محوری است     

های دیگری نیز  ویژگی. ی صمیمی و ارتباط عاطفی تنگاتنگ با مخاطب اشاره کردتوان به ایجاد فضا ترین آنها می شود که از مهم می
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گردد و به صورت مستقیم با مخاطب در تماس  جمالتی که به زبان حال بر می: حور وجود دارد که عبارتند ازدر شعر مخاطب م

گیری از زمان حال بر صمیمیت  ده باشد، ولی بهرهای نبر شعر ممکن است از زبان محاوره یا لحن محاوره یا کلمات عامیانه بهره. است

یابد و   تری می شود، جنبه زبانی اثر صورت عینی شعر وقتی از حالت غیبت به خطاب تبدیل می»دیگر آن که . افزاید فضای شعر می

در ضمن شعر گفتار . ودش تر می گردد، بالتبع صمیمیت شعری و ارتباط مخاطب با شعر نیز فراهم تر می قرائئت و خوانش شعر ملموس

عالوه بر اینها در شعر گفتار . شود یابد که هیچ ابهامی در آن دیده نمی ای انتظام می بر صراحت استوار می باشد و بیان شعری به گونه

وقتی . این حرکت ناشی از همان گرایش شاعر به حالت گفتاری زبان است. حرکت زبانی به سمت زبان گفتاری کامالً مشهود است

سازد که این موج در ذات گفتار نهفته  گزیند، ناخودآگاه موجی را وارد جریان شعر می شاعر زبان گفتار را بر می

  (4:4921تارتار،).«است

مخاطب در شعر گفتار برخالف بخش . های مهم شعر گفتار است از ویژگیجایگزینی مخاطب حضوری به جای مخاطب غیابی     

که در غیاب و سوم شخص باشد و مفاهیم به شکل کلی و انتزاعی بیان شود، به شکل دوم شخص و اعظم شعر سنتی به جای این 

 :شوند آید و مفاهیم به شکل ملموس و جزیی مطرح می در مقابل خود شاعر می
 دانستم سؤال هم می من از همان اول باران بی/ کنید شما دارید اشتباه می/ باران، گریه، آسمان!/ آقا ببین

  (293: 4934صالحی، )همسایگان شب نزدیك به حادثه هم شاهدند  همه/ ز گریه در راه آسمان باشد،تفاقی اباید ا

در این نوع از . گردد به طور ابهام آمیزی باعث نزدیکی با مخاطب خود می «تو»گاهی نیز صالحی با استفاده از ضمیر دوم شخص      

از این روی . شود یابد و موقعیت آن به صورتی تا پایان متن حفظ می و نمادین میادبیات، ضمیر دوم شخص، غالباً حالتی ابهامی 

 .«تو»ضمیر . آید آن، ارتباط نزدیك خواننده با متن و نیز تأویل آن به وجود می در حوزه آورد که ای پدید می مجال و فضاهای ویژه

 . کند ی صالحی ایفا میخواه به صورت آشکار و خواه مضمر، نقش بنیادی در تکوین بیان گفتار

. زند سازد و ارتباط و تفاهم ناخودآگاه و مداوم وی را با متن، دامن می او با این ضمیر، هر لحظه خواننده را متوجه شعر می     

می ای و نیز تفاهم کال گیرد که ضمن حفظ و تقویت خصلت محاوره ای بهره می زبانی توسعه یافته  به صورت نشانه .«تو»صالحی از »

خود در تشخص عاطفی و صمیمیت شعر وی نقش   نماید و همین امر به نوبه ری میبا مخاطب شعر، از غیابی شدن بیان پیشگی

  (332: 4939زاده،  علی).«کند آفرینی می

/ ای اری تودیدههای بسی بادیه/ پاییز، رگبار گریه/ این یکی دو پاییز مانده به رگبار گریه نیز/ آمدیکه تا تحمل این همه تشنگی  تو

خواهیم . . . نخوابدردت به جانم، / خاموش، تودردهای چه کشیده از مَپُرس من که / . خواهم رسید. . . نخوابدردت به جانم، 

  (921: 4934صالحی، )رسید

نیز  .«را ری»ی مشهور  سیدعلی صالحی عالوه بر استفاده از ضمیر دوم شخص برای ایجاد صمیمیت شاعرانه با مخاطب، از واژه    

است که این صدا ( را به نام ری)را شبیه نام زنی خاص  ری. آید ترین راه ارتباط کالمی با مخاطب به شمار می گیرد که ساده بهره می

شود که لحن و زبان شاعر رام  وقفه معشوق باعث می حضور بی. های دلتنگ آدمیان است آید و این صدای آواز از دل طبیعت بر می

ترین راه  ساده)را  در حقیقت سیدعلی صالحی از طریق ری (466: 4932حقوقی، )ششی عاطفی در مخا طب ایجاد کندگردد و جو

شریفی ).کند کند و افکار و تخیالتش را بیان می و سایر مخاطبان ارتباط بر قرار می« را ری»با مخاطب خود ( ارتباط کالمی

411:4934)  

 ام دریا و نشانی آن شوق پر گریه  جوری غریب ادامه/ ما  هدانم هم حاال می/ دانم می را ریها، 

  (212: 4934صالحی، )خالیتو جای / قرار در جمع من و این بغض بی!/ الجرعه لیالی. . . نوش! نوش/ گریه در گریه، خنده به شوق

 های گفتاری در شعر سیدعلی صالحی ها و عادت تکیه کالم. 1_1

از کلمات روزمره و عامیانه برای بیان احساسات خود سود برده،گویی به همه شاعران و نویسندگان سیدعلی صالحی با استفاده      

کند برای بیان عواطف و تخیالت شاعر گونه نیازی به لغات و کلمات پر طنین و فاخر نیست، بلکه حس شاعرانه و روح  اثبات می

ها به  ترین صوت دستی ف لغت، چنان که گاهی اوقات با استفاده از دمتواند باعث آفرینش شود نه صر شاعرانه است که در هر حال می

ترین عبارات به رقاصی با کلمه پرداخته و گاهی حتی با استفاده از توهین و  ترین عبارت پرداخته و گاهی با معمولی بیان شاعرانه

 . ترین مفاهیم اجتماعی پرداخته است ناسزا به بیان عمیق
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گونه   انه از آن یافته، منجر به ارایهمندی خالق اخت مناسبی که از زبان محاوره دارد و توفیقی که در بهرهسیدعلی صالحی با شن   

  (21:4939علیزاده، )ترین مشخصه خود حفظ کند را به عنوان اصلی  و متفاوتی از شعر نو شده که خواص گفتاری  تازه

کوشد شعر فارسی را از میراث خواری و مرده خواری نجات  ر شعر دارد میصالحی با قدرتی که در استفاده از کلمات عامیانه د    

سوادترین افراد هم از شنیدن آن  دهد و روح شعر را به پرواز در آورد تا عامه مردم هم بتوانند کالم مخیل را درک کنند و حتی بی

برد و کالمش برای عموم قابل فهم  در شعرش سود میعالوه بر آن شاعر در عین حال که از عناصر عامیانه و زبان گفتار . لذت ببرند

های ادبی  های ملموس و استفاده از آرایه سازیها و تصویر سمبلها و  شود، شعر عمومی و مبتذل نیست و با استفاده از نماد می

عام دریافتنی و شود که شعر برای مخاطب  این کار باعث می. سازد های چندگانه نیز برخوردار می مناسب، شعرش را از الیه

 . های الزم و هنری را فراهم سازد های پنهان و تناسب بخش جلوه کند و برای مخاطب خاص، زیبایی لذت

های گفتاری در جای جای اشعار صالحی به این امر  ها و دیگر عادت ها، قسم ها، ضرب المثل در این میان استفاده از تکیه کالم      

که در کالم )های عامیانه، ناسزا و توهین  عبارت: توان به چند دسته تقسیم کرد ها را می تکیه کالمبه طور کلی این . کنند کمك می

 :پردازیم ها که در ادامه به آنها می المثل های صوتی و ضرب ، تکیه کالم(شود مردم دیده می

 های عامیانه  استفاده از عبارت. 4_1_1  

آن را به عنوان بستری مناسب برای بیان شعری خود  (های عامیانه عبارت)ه زبان مردم سیدعلی صالحی با استفاده از بخش زند      

این کار نشان از نزدیکی زبان و ذهن شاعر با زبان . های زندگی را دارد انتخاب کرده است که قابلیت پرداختن به همه زوایا و الیه

به یاد داشته باشیم که . ای برقرار سازد نو آشتی و دوستی دوباره کند بین آنها و شعر مخاطبانی که شاعر تالش می. مخاطبانش دارد

های مختلف شعری و هنری فراوانی ظهور  های زبانی و مفهومی فراوانی روبرو بوده است و جریان هفتاد، مخاطب با آشفتگی  در دهه

های شعری که در  وضعیت از تیراژ کم کتاب این. بودند که همین امر به دوری و به اصطالح قهر مخاطب با شعر منجر شده بود  کرده

سیدعلی صالحی ولی این . سراید خودش شعر می  سلیقه انگار شاعر فقط برای شاعران هم. شدند، مشخص است ها چاپ می آن سال

 :گونه نیست

هرگز از / آن همسایه كنام کوچ/ دانند ها می حاال خیلی/ از تو چه پنهان/ از این خلوت خسته پنهان نیست/ از پرده پنهان نیست

  (994، 4934صالحی، )ها کمتر نبوده است روزنامه  حروف مرده

تر شود و در عین حال صمیمیت  شود زبان شعر صالحی به زبان مخاطبان نزدیك های عامیانه باعث می استفاده از کلمات و عبارت    

جان و  کند که از رخوت و سکوت شعرهای بی برخوردار می عالوه بر آن شعرش را نیز از سرزندگی و طراوت بیشتری. نیز حاصل شود

 :رنگ و بو دوری کند بی

صالحی، )ها را تحمل نخواهید کرد زیرا شمارش رد تسمه/ ترسم ام می من از درآوردن پیراهن دریده/ !که نشد حرف .«. . .بگذریم»

4934 :163)  

شاعر باید با شناختی که از شعری دارد، بتواند این . شود شعر نمیهای عامیانه منجر به خلق  البته استفاده صرف از عبارت    

های به ظاهر  های عامیانه را آن چنان هنرمندانه در بافت شعرش جا دهد که هم به غنای شعرش بیافزاید و هم همان عبارت عبارت

اند، با این کار  ه در تعریف شعر گفتهک .«رستاخیز کلمات»به عبارت دیگر مفهوم مشهور . مرده و فرسوده را زندگی مجددی ببخشد

 : گردد آشکار می

 ،(216: 4934صالحی، )بعد رفت/  آوازهای آینه را فهمید/ تا آدمی آمد اینجاپدرمان درآمد !/ هی تو هم تکرار نکن

 !بگذار برگردم سر سطر/ . . . نه هی دل بی قرار!/ پس دلشان درد می کرد/ اگر می خواستند برگردند

خط یا !/ تو شانس ما را نگاه کن/ باز باران می آید،/ یك سطر مانده به اقبال بوسه/ ها را به یاد آورم ی طوالنی آن سال هباید تران

  (221: 4934صالحی )؟!شیر

و شود که بیشتر رنگ و بوی محلی دارند  هایی نیز در شعر او دیده می المثل های عامیانه، گاهی ضرب در کنار استفاده از عبارت    

 : توانند برای شناخت بیشتر مردم آن اقلیم مورد استفاده قرار گیرند می

صد زمستون، یه / تو کجا و کوه قاف/ خواند غمگین و خسته و جوری غریب می/ آمد های ساکت دریا می آواز کسی از بین پرده

  (232: 4913صالحی، )لحاف
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 استفاده از ناسزا و توهین. 1_1_1

کند که با  ای ارائه می گیرد و  آن را به گونه وبی عناصر و امکانات زبان محاوره را در شعر خود به کار میسیدعلی صالحی به خ    

های گفتاری نیز بیرون از  در این میان حتی ناسزاها و توهین. گردد شود و از ساختاری یکسان برخوردار می بافت زبانی شعر یکی می

 :ر اقتضای شعر ایجاب نماید او از آوردن چنین عباراتی ابایی نداردگیرند و اگ ی انتخاب او قرار نمی دایره

بن الدن !/ بدیل هلهله بزرگواران بی. . . زرشك/ روشنی از ثواب سکوت  یکی کنار شومینه/ میرد ایلون میای از نی و ن یکی کنار کومه

یعنی بُردنش رَدِ بادو / ها رفته، بابای بچه/ ر،روم به دیوا»/ :انیس از پشت درِ بسته گفت/ مال عمر شش حرف است/ شش حرف است

  (231، 4913صالحی ).«!پیدا کنه

ی آنها تأکید شود، بر شناخت سیدعلی صالحی از زبان محاوره و جسارت  ادبانه بی  و عبارات بیش از آن که بر جنبه ها البته این واژه   

ای است  در ضمن زبان شعر سیدعلی صالحی نیز به گونه. آید اعری برنمیجسارتی که از هر ش. او در استفاده از این زبان تمرکز دارد

 : کند ای، فراهم می که بستر مناسبی را برای این گونه کاربردهای محاوره

 ،(113: 4934صالحی، )مثل استفراغ بُز به وقت خوردن ملخ است/ دلیل مزخرف را های بی ببرد این بحث مرده شوی

 ،(212: 4934صالحی، ). ها را شکسته بود زده بود تمام سُنبله ادِ الکردارب/ باد آمده بود/ من رفتم

من مبشر ! / حرف مفت نزن/ . ام ساخته زهرمارو  کوفتبا درد، دغدغه، / ام هرگز به مرگ فرصت دخالت نداده/ گویم و راست می

  (132: 4934صالحی، )؟. . . چه ترسی، کدام هراس/ قرائت آرامِ نورم،

 های صوتی  فاده از تکیه کالماست. 9_1_1

ای این امکانات زبان محاوره را  کند و به گونه ها در شعر خود استفاده می ترین اصوات و صداها و خطاب سیدعلی صالحی از ساده    

ی کم آالیش گیرد که هم صمیمیت و نزدیکی بیشتر با مخاطب را در پی داشته باشد و هم زبان شعر را به سادگی و بی به کار می

 :شوند در ضمنِ ایجاد فضای صمیمی، این امکانات زبانی به خلق تعبیرهای شاعرانه نیز منجر می. نظیری برساند

 .«ها»حاال تو هم بلند شو، بگو / آسمان فردا صاف و هوای رفتن ما آفتابی است/ کنند از پس آبستن گریه گمان می! ساده، ساده هی

انگار همین شب رفته از / شوید های من و سنگ مزار تو را می گونه هی/ دارد به خاطر دلداری مادرمانباران / آید دارد باران می!/ و برو

 ،(439: 4934صالحی، )نگاه: که ناگهان به واهمه گفتی/ پیش ما بودی

/ شود نیامده باز اگر می/ گریه شنیده است هق هقاز ستاره، / ناله و –هر کودکی که در آن دمیده، از سنگ / گویند در کوی شما می

تمامم / تو که تا ساعت این صحبت ناتمام/ شود؟ پس تکلیف طاقت این همه عالقه چه می/ به جانب آن همه بی نشانی دریا برگردی؟

  (436: 4934صالحی، ) ؟!ها  کنی، نمی

 اطناب در شعر صالحی. 9_1

. خورد، اطناب و درازنویسی اوست زیاد به چشم میهایی که  کنیم، یکی از ویژگی وقتی شعر سیدعلی صالحی را بررسی می     

سازد و آن را به مقتضای حال مخاطب و مناسب با احوال در  ترین نکاتی است که کالم را بلیغ، رسا و مؤثر می اطناب و ایجاز از مهم

  (4:4931اسدالهی، )مساوات، اطناب و ایجاز: سخن بلیغ دارای یکی از سه حالت است. گرداند خور موضوع بحث می

کند  عدم تساوی است؛ یعنی شعر همواره سعی می  اش با ماده و محتوا، رابطه ابطهشعر در اغلب موارد دارای صورتی است که ر     

تر  خود طوالنی  که نسبت به مادهاما گاه نیز ممکن است صورتی را به کار ببرد . ترین صورت ممکن اجرا کند ی خود را به فشرده ماده

پردازد که در اصل محتوا نیست، اما ذکر آنها باعث  شود، یا شاعر به ذکر جزئیاتی می تر اطناب گفته می این صورت طوالنیبه . باشد

  (4:4921واشقانی فراهانی،)می شود که ماده و محتوا به طور مؤثر اجرا شود

: گردد عامل باعث اطناب و درازنویسی می رسد در شعر سیدعلی صالحی دو های شعر گفتار است که به نظر می اطناب از ویژگی    

یکی نزدیکی و همسانی با مخاطب و اصل قرار گرفتن عاطفه و صمیمیت در شعر گفتار، چرا که شاعر شعر گفتار نحو و ساختار 

لذا . دهدگیرند، انتخاب کرده و شاعر صحبت و ارتباط با مخاطب را مقصد شعرهای خود قرار می  زبانی را که عموم مردم به کار می

بندی شعرهایش و دوم  اندیشد تا پایان از این که شعرهایش به اطناب برسد هراسی ندارد و شاعر بیشتر به سخن گفتن در شعر می

دار موضوعات خود بپردازد و بیشتر به پرگویی  گردد تا وی به بیان کش لحن روایی و داستان گونه اشعار صالحی است که باعث می
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هایی است  البته این جدا از درازنویسی. افتد و گاه در تکرار عبارت شعر صالحی گاهی در تکرار کلمه اتفاق می اطناب در. میل بکند

 . شود که برتری لفظ بر محتوا را شامل می

 تکرار کلمه. 4_9_1

پیاپی و پشت سر هم و یا که شاعر یا نویسنده لفظی را مکرر بیاورد که ممکن است این تکرار به صورت  تکرار عبارت است از این     

ها نه تنها دلیل ناتوانی در کار آفرینش نیست، بلکه تسلط و توانمندی شاعر  تری قرار بگیرد و این گونه تکرار متناوب به شکل پراکنده

برای  هایی هستند که ها، همه شگرد ها، در جمله و تکرارها و حذف تغییر دادن جای طبیعی واژه (2:4922شاهین،)دهد را نشان می

صالحی در بیان داستان گونه و لحن روایی اشعارش برای اطناب موضوعات خود دست به . روند دستیابی به موسیقی هم به کار می

پردازیم که بیشترین بسامد را در اشعار او دارد؛ لذا  در این قسمت به بررسی تکرار کلمه در شعر سیدعلی صالحی می. زند تکرار می

با بررسی و مطالعه درباره اطناب و تکرار کلمه . پردازیم بررسی هدف از آوردن این تکرارها به شکل مجزا نیز میعالوه بر ذکر آن به 

تکرار برای تأکید بر : شود که هدف از آوردن این تکرارها بیشتر برای برآوردن چنین نیازهایی است مشخص می( فعل،اسم و حرف)

تکرار برای اظهار یأس و ناامیدی، تکرار برای نشان دادن ، رار برای اظهار امیدواریموضوع، تکرار برای توضیح بیشتر محتوا، تک

 . حسرت و پشیمانی، تکرار برای تجسم تصویر  شعری در ذهن خواننده

 :تکرار فعل، برای اظهار تأسف و حسرت

ها پیدا بود  ری خیس پُر از بوی گریه بر نردهروس/ و فقط رفته بوداو / او رفته بوداو نبود، / ی بید و چراغ و ستاره شد پُر از جوانه

  (421: 4934صالحی، )

 : تکرار فعل، برای القای امید و توصیه به امیدواری در مخاطب

تر  تا ترنم نام تو در ترانه کامل کنم صبوری می/ تا تمام کلمات عاقل شوند کنم صبوری می/ کنم صبوری میدارم هی پا به پای نرفتن 

  (411: 4934صالحی، )تا مَدار، مُدارا، مرگ کنم صبوری می/ . . . تا سراغِ همسایه  تا طلوع تبسم، تا سهم سایه، کنم صبوری می/ شود

 : تکرار برای تأکید بر عشق و اظهار امید در مخاطب

ای کوچك  د غنچهکه هلهلۀ کودکان از تول بنویس/ . که تماشای نوازش پرنده از پرنده زیباست بنویس!/ بنویسگویم و تو  من می

/ که زندگی تعارف نان است و غزل بنویس/ . که حلول ستاره از دریچه به رختخواب مهربانی محض است بنویس/ . بهار آگاهی است

  (61: 4934صالحی، )هایم را  من که دست/ بنویستو / ،بنویس/ از پنجره به کوچه هفتم

 :تکرار برای ایجاد حس حیرت و آشفتگی در مخاطب

/ شمال و بی راه بی/ دلیلِ راه جسته بودیم را بی راهکه / فقط صدای تو نشانی ستاره بود راهمیان / را ام ری ام را گم کرده خانه راهمن 

  (433: 4934صالحی، ) ام ام را گم کرده خانه راهمن / رویا و بی راه بی/ جنوب و بی راه بی

 :تکرار برای اظهار ناامیدی و یاس

های مادرم  من این راز را از مویه/ آید نمی کسی/ نیامد کسی/ نیست کسی!/ های من ترین ترانه دگان جنوبیگریه کنید رؤیا ندی

همه  این که این/ همه تن فروش این که این/ همه خسته این که این/ دیگر از هیچ کسی نخواهم پرسید/ اند ام کرده خسته/ ام آموخته

  (919: 4911صالحی، ! )ا نبودقرار م. . . این که/ . . . این که/ ناامید

 : تکرار برای توضیح بیشتر یك موضوع

، حجاب حوصله بر زن /ای از بلوغ باغ ، حضور برهنهزن/ . . . کند که باروری دریا را صد ساله می/ یی طویل ، عمری زالل در بوسهزن

/ ،زن/ . ها خروج خون کبود از رگ لحظه/ ،زن/ . نی تسکی اندوه نان و ترانه/ . ی ایستگاه و آینه صفوف خسته/ ،زن/ . ی غیظ غریزه

  (31: 4934صالحی، ). . . نازی آباد یا میدان فوزیه/ جوادیه،/ از شوش،/ . ها ها و گریه شوی سی ساله از خواب رخت

 تکرار عبارت یا جمله. 1_9_1

شود و برجلب  شاعران شعر نو دیده می آوردن قسمتی از عبارت یا تکرار جمله است که در شعر سیدعلی صالحی مانند بعضی از 

آفریند سبك گفتاری است  چه زیبایی می افزاید، آن گمان هر تکراری به خودی خود بر زیبایی سخن نمی بی. افزاید توجه خواننده می

 :اندازیم با هم به چند نمونه از این تکرارها نگاهی می (4:4922شاهین،)نه تکرار پیام
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 جای تو خالی ست/ دار سربه بندر در خواب نیو هفت جای تو خالی ست اما/ پدرت اس امشب همین/ بجنوراه  شامگاه ترین مهتابی

 ،(912: 4911صالحی، )خاطره صندلی خانه حیاط  در گوشه جای تو خالی ست/ انار های آب و عطسه در عطر

 دیگر سراغت/ نخواهم گرفتاه، ماه درشت و گلگون را از م دیگر سراغت/ نخواهم گرفت آب را از نارنج رها شده در پیاله دیگر سراغت

 ،(211: 4934صالحی، ) خواب گریه تا سحر نهدیگر / نخواهم گرفترا از گلدان شکسته بر ایوان آذرماه 

/ ام که زیر بوته باد سر بر خشت خالی نهاده درست است/ ام های تاریك ترسیده که من همیشه از نگاه نادرست و طعنهدرست است 

ای آشنا که  و بعد عده/ بعد شعار هزار ساله آرزویی که آشناست/ ،(421:4934، صالحی)که طاقت تشنگی در من نیست  استدرست 

از / عصر های تیتر درشت تمام روزنامه/ گوید از چیزی شبیه صبح سخن می/ صبح های تیتر درشت تمام روزنامه/ روند آیند و می می

  (291:4934 ،صالحی)گوید  چیزی شبیه عصر سخن می

 گیری نتیجه. 0 

شد و شعری  های دیگران سروده می شعر ایران بعد از انقالب اسالمی و در دوران جنگ تحمیلی بیشتر برای تغییر افکار و اندیشه     

ی که متعهد بود که در حاشیه قرار داشت و رشد و نمو خاصی نکرد؛ اما بر عکس این دوره، شعر در دهه هفتاد به علت امنیت نسب

 . بعد از جنگ در ایران بر قرار گردید و همچنین فضای باز سیاسی آن دوره رشد و نمو خاصی کرد و از حاشیه بیرون آمد

هایی بود که تحت عنوان پست مدرن وارد فضای فرهنگی ایران  های اصلی این رشد و تغییر، ورود افکار و اندیشه شاید یکی از علت

های پست مدرن در  این افکار جدید که تحت عنوان مؤلفه. کرد ر شعر و ادب دهه هفتاد ایجاد میشد و تأثیر بسیار زیادی ب می

ادبیات دهه هفتاد مکتوب گردید، باعث شد از ادبیاتی که سالها در خدمت محتوا بود بیرون بیاید و در خدمت زبان و تحت عنوان 

بالید، سمت و سوی خاصی به شعر ایران داد و  براهنی و علی باباچاهی میشعر زبان که در ایران زیر نظر امثال رضا . شعر زبان درآید

نویسی حال و هوای خاصی پیدا کند و شاعران این دوره به  باعث شد شعر ایران به جای تقلید کور کورانه از آثار فاخر ادبی و مثل هم

ها، همین دهه  ترین دهه وجوش یکی از پر جنب های جدید دست بزنند که شاید  های شعری با مولفه رقابت خاصی در ایجاد سبك

 . های مختلف شعری داشتند هفتاد بود که شاعران رقابت زیادی در ایجاد سبك

های شعر قبل از خود بودند و زمان  های قدیمی شعر راضی نبودند و مدام در پی عوض کردن ویژگی شاید شاعران از تعریف     

کردند، این  آزمایی می های مختلف طبع لذا در عرصه. انگاشتند فروغ  را به سر رسیده می شعرنیمایی، سپید شاملویی و حتی شعر

 . های دیگر متمایز ساخته است نگاه جدید به زبان در این دهه، جایگاه شعر دهه هفتاد را بین دهه

دارد و به سمت شعری  بل دسترس دست برمیمفاهیم انتزاعی و غیرقا  نگر و ارائه ا، کلیگر در شعر دهه هفتاد شعر از نگاه قطعیت     

های شعر زبان،  گذارد، با کسب تجربه شعر گفتار که در این عرصه پا به عرصه می. دارد ملموس و عینی و قابل تجربه کردن گام برمی

دن روح شعر توان گفت شعر گفتار همان آزاد کر امکاناتی را فراهم آورده که شعر به سمت آفرینش و زایندگی پیش برود و می

سید علی صالحی به عنوان بنیانگذار شعر گفتار، بهترین کسی بوده که توانست . فارسی است در شکل کلمات روز مره و عادی گفتار

های تکراری نجات دهد و به روح  های معنوی و استعاره به این مهم دست یابد و شعر را از بند کلمات کهن و فاخر ادبی و پیچیدگی

 . کند تر کالم نزدیك

سید علی صالحی که از . زبان شعری سید علی صالحی زبانی ساده و صمیمی است که به گفتار  روزمره بسیار نزدیك است    

شود و در دهه شصت شروع به نشر آثارش نمود و در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد  شاعران دوره بعد از نیما محسوب می

او . کرد به زبانی ساده و صمیمی رو آورد و به بیان روح شاعرانه بپردازد رسید، بیشتر تالش می کارش تقریباً به شکوفایی خاص خود

. افتد که شعر و شاعر و مخاطب در یك نقطه قرار بگیرند ای اتفاق می اعتقاد داشت که شعر همان آفرینش است و این آفرینش لحظه

این سادگی کالم . کهن بیرون بیاورد و به سمت و سوی سادگی بکشاند سید علی صالحی سعی کرده است شعر را از زنجیر زبان شعر

سادگی . تر خواهد بود آالیش تر و بی تر، ساده چرا که هرچه زبان رساتر باشد و پخته. سید علی صالحی نمایانگر پختگی زبان اوست

ون ابهام است و در بیشتر اوقات به نثر نزدیك هایی که او به کار می برد اکثراً بد بلکه نوع جمله. شعر صالحی تنها در لفظ نیست

اش  رو هستیم؛ اما همین متن منثور، شعر سیدعلی صالحی است که با تمام نزدیکی کنیم با یك متن منثور روبه شود و ما فکر می می

 . به نثر، هویت شعری خودش را حفظ کرده است
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در شعر دهه هفتاد این مخاطب است که . محوری اوست تمامی سادگی و صمیمیت شعر سید علی صالحی به علت مخاطب    

شود آیا این حرف دل  طوری که انسان متوجه نمی. رابطه مخاطب و نویسنده یك رابطه همسویه و یکسان است. محوریت دارد

 این یکسان سازی مخاطب و شاعر عامل اصلی صمیمیت در شعر سید علی. مخاطب است یا سرچشمه گرفته از ذهن شاعر است

 . صالحی است

های زندگی بپردازد و مفاهیم انتزاعی را بیان  سید علی صالحی مانند اکثر شاعران دهه هفتاد به جای این که به پرداخت نظریه     

های زندگی را به شکلی جزئی و عینی به زیباترین وجه به  گرا باشد و به قضاوت خوب و بد زندگی بپردازد، فقط تصویر کند و کلی

ی بین مخاطب و  شود و فاصله بیان جزئیات در شعر صالحی باعث تأثیر بیشتر، عمیقتر و ماندگارتر در خواننده می. کشد یتصویر م

 . یابد گردد و در نتیجه صیمیت افزایش می تر می خواننده باز نزدیك و نزدیك

. گفتاری مردم است، استفاده فراوانی شده استهای  در شعر سید علی صالحی از عباراتی که حالت تکیه کالم دارند و جزء عادت     

ها در شعر سید علی  المثل ها وضرب زیباترین و اوج کار سیدعلی صالحی از نظر من به کار بردن همین کلمات روزمره، تکیه کالم

هد و گویی مرز د شاعر با به کار بردن این گونه کلمات و عبارات، صمیمیت موجود بین خود و مخاطب را افزایش می. صالحی است

نمونه جالب  (. . .پدر و کوفت، زهرمار، الکردار، بی)کاربرد و استفاده از توهین و فحش و ناسزا . برد بین خود و مخاطب را از بین می

کند و خواننده عام مجبور نیست  تر می شود و شعر را به مخاطب، مخصوصاً مخاطب عام نزدیك دیگری است که در شعر او دیده می

با همین کلماتی که از صبح تا شب همه . ای برخوردار باشد ی لغات عظیم و پیچیده های قشنگ شاعر از دایره فهم شعر و حرفبرای 

 . شود شاعر بود و شاعری کرد هم می( برم به خدا، پدرمان درآمد، از تو چه پنهان پناه می)کنند  مردم استفاده می

و ! ها ، !، آهاه!های صوتی نظیر هی دهد که از تکیه کالم شعر گفتار آن جا نشان می اش را در سرودن سیدعلی صالحی توانایی     

کند و اوج  العاده زیبا استفاده می های صوتی، فوق این کاربرد خالقانه صالحی است که از تکیه کالم. کند امثال آن استفاده می

ترین اصوات نیز صمیمیت خود را به  ی صالحی با سادهسید عل. دهد تر شدن به مخاطب نشان می توانمندی او را برای نزدیك

 . کند مخاطبش ثابت می

های شعر سید علی صالحی است که  اطناب نیز از ویژگی. خورد اطناب و دراز نویسی در شعر سیدعلی صالحی بسیار به چشم می     

چرا . محوری در شعر سید علی صالحی اشاره کردتوان به تالش برای ایجاد صمیمیت و مخاطب  های اصلی استفاده از آن، می از علت

شود و شاعر بیشتر به  که گفت و گو و سخن گفتن به ظاهر حضوری با مخاطب در شعر، باعث اطناب و به درازا کشیدن کالم می

کرار، بدان دلیل سیدعلی صالحی از ت. بندی و بدنه شعر خود بیاندیشد کند تا به آغاز و پایان وگو با مخاطب خود فکر می ادامه گفت

تکرار در شعر سید علی صالحی مانند هر شاعر دیگر اهداف . کند تا بتواند در خواننده تأثیر بیشتر و ماندگارتری بگذارد استفاده می

کند، گاهی برای تأکید و توجه بیشتر به موضوع مورد بحث است و گاهی هم برای توضیح و تبیین بیشتر؛ اما  خاصی را دنبال می

ای مبهم و گاهی هم برای  ای روشن است و گاهی هم اظهار یأس و ناامیدی از آینده هم برای امیدوار کردن مخاطب به آیندهزمانی 

های خوب از دست رفته گذشته و گاهی هم با تکرار، به تجسم تصویر در ذهن خواننده  تأسف و حسرت و پشیمانی از همه چیز

 . گذارد ای در مخاطب بر جا می العاده ان کردن جزئیات آن تأثیر فوقزند و با عینی ساختن تصاویر و بی دست می

کوشد زوایای آن را با مخاطب تقسیم  روشن زندگی اوست که می  اش، نمونه پیرایگی م سادگی و بیشعر سیدعلی صالحی، با تما      

افتد که  صالحی، آن قدر طبیعی اتفاق می لذت خواندن شعر سیدعلی. ای به زندگی مخاطب بدهد ی هنری و شاعرانه نماید و چهره

کند در جهان شعر یك شاعر مشغول گام برداشتن است و این سادگی و صمیمیت، ساده به دست نیامده  مخاطب گاه فراموش می

 . شاعری است  ها رنج و سختی در عرصه حاصل سالاست و 
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 در شعر شفیعی کدکنی «عشق»بررسی  مفهوم 
 نه رویین اهلیپروا                                                                        

 التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان و دبیر دبیرستان قشم فارغ                              

 چکیده

های گوناگونی را پذیرفته است و در شعر معاصر به تناسب تغییر نوع نگاه ای است که در طی اعصار مختلف جلوهمایهعشق، بن

در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی  «عشق»وت خود را نشان داده است، این نوشتار به ارزیابی مفهوم ای متفاشاعران به شعر، به گونه

پرداخته است و بر اساس نگاه و نظریۀ شاعر در آثار منظوم و منثورش، عشق فردی، اجتماعی، انسانی و پیوستگی عشق و طبیعت را 

، هر چند در (عشق به یك زن)ها یعی کدکنی با رها شدن از زمزمهدراشعارش مورد تحلیل قرار داده است و نشان داده است که شف

ا آرام آرام عشق فردی را چاشنی هنر خویش قرار گوید امجتماعی و عشق انسانی سخن میاش به کلّی از عشق اهای اوّلیهتجربه

ه فرهنگ مکمّل عشق اجتماعی شفیعی جوید، عشق باندیشد و شادی و پویایی را از عشق میهای آن میدهد و به عرفان و جاذبهمی

 . جویدکدکنی است و گستردگی شعر و عشقش را با طبیعت می

 . شفیعی کدکنی، عشق، عشق فردی، عشق اجتماعی، عشق انسانی، عشق و طبیعت: ها کلیدواژه

 مقدمه

به مفاهیمی از قبیل انسان، اجتماع،  انگیزی داشته است و متأثّر از نوع نگاه اومفهوم عشق در اشعار شفیعی کدکنی تطوّر تأمّل  

ی او گرایانهگرایانه وانسانهای جامعهفرهنگ، عرفان و طبیعت است، بر اساس این فرضیه که اشعار شفیعی کدکنی نه تنها با تحلیل

ی و و حتّی نگرش عرفانی، فرهنگ «من انسانی»، «من اجتماعی»، «من فردی»، تصویری از «عشق»مرتبط است، بلکه مفهوم 

 :گیری کندگرایی او خواهد بود، این نوشتار تالش کرد تا اهدافی را نتیجهطبیعت

گرایی شاعر یافته نگاه عرفانی، فرهنگی و طبیعت، «من انسانی»، «من اجتماعی»، «من فردی»چه تناسبی با  «عشق» مایهبن -4

 است؟

 دهد؟ان میمایه را در شعر شاعر نشکدام مشخصّه تغییر و تحوّل این بن -2

را در شعر یکی از شاعران معاصر، وکسی که نگاه ونظریه او در  «عشق»اهمیّت این پژوهش از این جهت است که تحوّل مفهوم    

ادبیات و مجامع علمی مورد استناد است و افزون بر این به عنوان یکی از  شاعرانی که درپایان این قرن، قالب نو نیمایی را برای 

هایی پراکنده اند، اشارهدهد و هرچند در آثاری که منتقدان بر اشعار و آثار شاعر نوشتهاست، مورد ارزیابی قرار می سرودن برگزیده

است امّا این پژوهش براساس آثار منثور و منظوم شفیعی کدکنی وهمچنین با توجّه به نظریات مایه صورت گرفتهنسبت به این بن

 . استر شعر شاعر پرداختهد «عشق»منتقدان، به تحلیل مفهوم 

 عشق در اشعار شفیعی کدکنی

داندکه حتّی انقالبیون و روشنفکران او عشق را نیازی می»کدکنی هستند، زندگی شفیعی، دو مالزم همیشگی «شعر»و  «عشق»   

شق، مفهومی است، مجرد ع»به اعتقاد او ( 449: 4921کدکنی، ک،شفیعی. ر) .«.جویندنیز درحاالت شخصی و ناگزیرخود آن را می

و به کوشش  «آمدنی»و  «سریآن»امری است »و (1: 4912کدکنی،شفیعی) .«ای از حیات روانی بشراز حاالت درونی انسان وگوشه

در قلمرو عشق، ایمان و هنر، »: ، معتقد است«عشق»، او به ابهام در (461: 4921مولوی،) .«شودو سعی و به خود بستن حاصل نمی

 (4922:11فیضی،) .«خیزد، همیشه باید باشد و گرنه عشق و هنر و ایمان از میان برمی«ی ابهامنقطه»و  «دانمینم»نوعی 

و آن را چراغ روشن جاوید ( 99:خ4922ک،شفیعی کدکنی،. ر). داندغزلش میگرمی  ، عشق را مایه«هازمزمه»کدکنی در شفیعی   

به روزگاران مهری »: گفتی»: شود، نیز دیده می«مثل درخت در شب باران»ودانگی عشق در جا ، اعتقاد به(61:ک،همان. ر). نامدمی

و اگرچه فرصت دیداری عاشقانه را گذرا ( 62:ز4922شفیعی کدکنی،) .«توان کرد حتّی به روزگارانبیرون نمی»:/ گفتم «نشسته

از دوردست / .«کی مهلت دیدارمان زین بیش خواهدبود؟. .  »/ :پرسد ز برگ گلپروانه می»: اندیشدبیند، به جاودانگی آن نیز میمی

 (91:ر4922کدکنی،شفیعی) .«کهنه و متروک بر طاق اطاقی/ شاید در اوراق کتابی بسته. .  »:/ غوک/ دهدشانبرکه پاسخ می
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نگارد، را میزندگی و عشق ، گخیزد و مثلّث مرعشق برمیسراید، به ستایش را می «آفتابگردانگلیبراغزل »که سرشك، زمانی

آینه عشق، در عمق/ خورد گره چون، مرگ، با زندگی»(: 263: 4921عباسی،) .«جویدحیات را در عشق میمعنی »او گویی 

 کهگاه آن «های دریانوشتهموج»و در ( ک،همان. ر). داند؛ عشق را نردبانی به عالم باال می(44:ر4922کدکنی،شفیعی) .«پیداست

-می «خضرها و سکندرها»ها از نوردند، شاعر برای آنقرار عشق، اقلیم هشتمین را درمیبیی وجوی قارّهدر جست بیند کسانیمی

خواند، طوفانی که با طوفان بودن فرا می»ها را برای رسیدن به عشق، به گوید که نتوانستند اقلیم کیمیایی عشق را بیابند، امّا آن

تواند داند که میرا کیمیایی میو حتّی او عشق ( 43 -41:ک،همان. ر). نهدکشد و گام پس نمیرا به زنجیر می تکاپویش، حوادث

 (43:ک،همان. ر). صبح را بر قلم شاعر جاری کند

 عشق فردی_4

تواند او را نی نمیهای زمیکند که دلبستگیمیگیرد، گاه احساس نگرش سرشك به مفهوم عشق زاویه های مختلفی را به خود می   

اش را به کند دلبستگیچنینی جدا شود، تالش میهای اینتواند از عشق از خویشتن خویش رها کند، در عین حال که قلب  او نمی

جوید و راهنمای سلوکش، تخیّالت و های حقیقت را میاش، شعلههای عشق زمینیتری پیوند زند، او در شعلهدلبستگی بزرگ

 . های آن بیندیشدتر به عرفان و جاذبهگشاید تا بیشعرفانی اوست، در واقع عشق به معشوق دری را به روی او میهای اندیشه

 عشق به معشوق _4_4

تماشاگه  عشق هوای/ روا مدار خدایا که من در این گلزار»: است که هوای عشقش تماشاگه هوس نباشدی آن سرشك در اندیشه   

هرکس، تجربه عشق را، فراتر از حدّ پاسخ به نیاز جنسی در خود »: زیرا از دیدگاه او ؛(94:خ4922ی کدکنی،شفیع) .«.بینمهوس 

-صفا و رهایی شکرانهبه  «عبور»؛ در (13: 4922فیضی،) .«استای نهفتهچگونهداندکه در مرکزآن ادراک بیکرده باشد، میاحساس

( 41:ب4922، کدکنیک،شفیعی. ر). کندکرانی عشق مینثار بی -ایغریب سیره ترنّم ازست ایکه لحظه -اش، تمام بود خویش را 

ی او ی بوسهترانه را در چهچهشود تا سبزترین گزیند و سرتاپا انتظارمیاو نیز خموشی را برمی «سرود»و در برابر معشوق، حتّی 

 (93:ز4922ک،شفیعی کدکنی،. ر). بسراید

خواهد میان دل و دریا و در ایجاز باران برایش گیرد و شاعر میدّسی است که در نفسش آشیان می، آذرخش مق«عشق»گاهی    

 سانمرا به / و گریزنده درآن سکوت پذیرنده»: گویدزند و می، عشق را صدامی«2های آبیلحظه»و در ( 93:ک،همان. ر). جایی بسازد

ی نور و نسیم از معجزه»: استگراییدهاو به خموشی «مزمور عشق»حالی است که و این در ( 12:همان) .«تکرار کن/ سرودی، دوباره،

وان سیره که آواز برآورد / بر لب این پنجره ماندیم/ تنها من و تو/ کردندآراسته/ شان را به گل سرخیاران دگر پنجره/ و نم باران

سنگی، خیزد، تردیدی که به خموشی از تردید معشوق برمی، این (21:همان) .«.آواش نخواندیمبه/ نشستیم و خاموش / سحرگاه،

 (42:ک،همان. ر). شکندی عشق را میشود وآینهبدل می

و در ( 94:ر 4922، کدکنیک،شفیعی. ر). ، به معشوق برسد«کلماتیکوچه»تواند از نمیکه  نیز شاعر غمگین استزمانی    

با سبزه و تنگ ماهی و / ی تحویل و دگر گشتن سالدر لحظه»: را بر وجودش بنگاردتصویری تواند، چنین ، عشق می«تحویل سال»

هایش را بیندکه لحظه، گاه سپیداری را می(92:همان) .«پر و بالپرم، بیمانند نسیم می/ که بشکفد از تو مرابر بوی گلی/ . آب زالل

های توانست، برای لحظهکندکاش میرسید، بشکفد و شاعرآرزو میکند تا روزی که در باران به دیدارآفتاب ماه ذخیره میدر دی

روزی »، در واقع شاعر درآرزوی جاودانگی دیدار است، دیداری که برای او (61:ک، همان. ر). کند، زندگی را ذخیرهعاشقی و بیداری

  (ک،همان. ر).«زندروشن و شاد را رقم می

               عشق عرفانی _1_4

-های و لحظه، است «های قدسینسیم اشراق کرانه»بار معشوق او،  ، در شعر او استعاره از معشوق است ولی این.«اییدرخت روشن»

چنان محو دیدار است  ، آن«جرس»، شفیعی در شعر (99:ب4922کدکنی،ک،شفیعی. ر) .«محراب نیایش محبّت»شاعر درکنار او 

پوشی، نیرویی طنین شوق و خموشی و پرده حضور و در اینبیند و در اینشوق میکه روان پویان بامداد را، در حضور خود و مع

چه / نوشته بر خاک و خار و خارا/ برهنه امشبهای که واژه/ چه شعرهایی»: خواندرساند و شاعر میسرودشان را به گوش آفاق می

-را می و شاعر در این حضور سرشار از عشق، باران( 26:ز4922کدکنی،شفیعی) .«!شبی چنان سرخوش و گوارا/از رهاییزاد راهی به 

چنان رهاشده و روشنند  شعرآنعاشقانه در این ،کلمات (21:همان) .«.ها حضور ما راکرانز بی/ سحر بجوید/ که در زاللش»: جوید
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تر از ماهتاب و روانه در شطّ سبك»شود، خود را نشاند، شاعر وقتی که  از دیدار سرشار میای فراتر میکه این عشق را در مرحله

 . گیردعارفانه را به خود میسرخوشی شودکه طعممی چنان زاللجا عشق، آنبیند، در اینمی(23:همان) .«نور

ی آبی لحظه/ جذبه را تا صنوبر رسانید / هایتخنده که درآنایلحظه»: ، است«ی نابو لحظه خوبی لحظه»، شعر «آب»شعر    

عشق دیگرگونه بیندیشد و این را در شود تا به ، عرفان برای شاعر پلی می(99:همان) .«روشن و نغز دیدار یلحظه/ بیدارباغ 

فاصرف الخاطر عن »: کندای از ابن عربی خودنمایی میگاه که در سرآغاز آن جملهتوان دید، آناو می .«مناجات»

پلی / های تودست/ آفریدگار و یارِ روشنی/ شناسمتمی»: فردی خود به خدا برسد خواهد از عشقو شفیعی می( 96:همان).«ظاهرها

!/ چه دعات گویم ای گل»: استاو نماد عاشقی است که به فنا و یگانگی رسیده «گل آفتابگردان»و ( 91:همان) .«به رؤیت خداست

نگهی به خویشتن کن که خود آفتاب / مزیشده اتّحاد معشوق به عاشق از تو، ر/ تویی آن دعای خورشیدکه مستجاب گشتی

 (26:ر4922کدکنی،شفیعی) .«!گشتی

 عشق اجتماعی_1

بدرخشد، ( ایران و جهان)نیشابور کوچهشود، عشقی است که باید طنینش، درکوچهمیدیده «نشابورهای باغکوچه»عشقی که در    

-که/  تویی تنها همین/ ست ز رندان؛زمین تهی»: ا به تکرار درآورندتوانند آن رمی( مبارزان)فقط رندان که  است، اجتماعیعشقی 

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو »/:سرخ و عاشقانه بخوانبخوان به نام گل / . نغمه را دوباره بخوانیترین عاشقانه

 (41:ح4922کدکنی،شفیعی).«دانی

صدای / آواز پر جبریل،نه/ _آواز خونین را؟ شنیدی یا نه آن»: شنودیرا م «سرخعشق »، طنین «صدای بال ققنوسان»از ، سرشك   

در این شب / حریقی دودناک افروخته/ اندرآرزوی زادنی دیگر،/ دیگر،افشان مرگی که بال/ بال ققنوسان صحراهای شبگیراست

( 43_42:همان) .«خ است این و عقل سبزبهار عشق سر/ . همین نزدیك/ نه چندان دور،:/ درآن سوی بهار و آن سوی پاییز/ تاریك،

هایی شود، که روح سرخ بیشه، از آب رودخانه گذرکند تا ارغوان «هاباغکوچه»ی تواند، زمزمهو اعتقاد دارد که عشق زمانی می

شقی که روید، ع، گاه در دل عشق اجتماعی او، عشقی انسانی می(21:ک،همان. ر). گویندی عشق میبشکفد که از عطر جاودانه

-وکوچه/دیوارهای واهمه خواهد ریخت ؛/ آغاز شد،/ سال وقتی که فصل پنجم این»: خاستگاه آن از بطن اجتماع، انسان و امید است

خواهدکه طلسم سکون پس از شاعران می( 22:همان) .«قالده و زنجیربیمجنون / _مجنون خواهدشد سرشار از ترنّم/های نشابورباغ

 (91:ک،همان. ر). ی هستی را پر کندشان، پهنههای عاشقانههرا بشکنند تا نغم

باالی دار رفتی و / هاستکه سال/ _خواندی؟تو در نماز عشق چه »: گویدخیزد و میبرمیپرسش  های تاریخ بهگاه در برابرحلّاج   

پذیرند و عشق را میانی هستند که سرشاری های او کس، حلّاج(13:همان) .«کنندات هنوز پرهیز میاز مرده/ های پیرشحنهاین 

. کنندمیوار زمزمهها را ترجیعرویدکه آوازهای سرخ آنمیها، مردانی وار از خاکستر آنگزینند، امّا ققنوسدر عشق را برمیشدن فانی

 (34_31:ک،همان. ر)

/ . پروازتان بلند! های طوفانمرغای »: خواندند و میبیرا می( مبارزان حقیقی) «مرغان طوفان»، «خواب مرداب زان سوی»شفیعی   

/ . سوی خواب مرداب، آوازتان بلندزان / . این گونه مهربان/ این گونه عاشقانه پذیرفتید،/ در خون خویشتن/ ی سربی راآرامش گلوله

: دیدارتان/ . پروازتان بلند! های طوفانمرغای / تپد امروز؟دریا چگونه می/ آه،/ جزر و مدّ قلب شما،بی:/ خواهم از نسیم بپرسممی

 .«زان یار باستانی همرازتان بلند/ سان که گشت نام سر دارآن:/ شکوه سرودن؛ تاریختان بلند و سرافراز: بدرودتان/ ترنّم بودن؛

 (21:همان)

آذرخش در سخن خویش  چون/ فریادشان تموّج شطّ حیات بود»: ، در شعر او قهرمانان شهیدی هستندکه«عاشقان شرزه»   

و ( 43:الف4922شفیعی کدکنی،) .«دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند/ ی طوفان که روز مرگمرغان پرگشوده/ زیستند

 گذرگاهکهصاعقه، مرزهایی ی پویش، پویشی رویش، رویش شقایق و حماسهحماسه است، حماسهاو مرزهای  «جاریمرزهای »

 (43:ک،همان. ر). سازندگان اطلس تاریخندر هم، عاشقان شعر او مبارزانی هستند که بااست و این عاشقان 

زندگی /ای عاشقانه بر لب باد؛نغمه/ رایت خون به دوش وقت سحر،_»: ی شهیدانی است کهنامهاو، زندگی «ی شقایقنامهزندگی»   

اند، رویشی ها شقایقانی هستند که در بهاری خونین روییده، آن(31:همان) .«به کف باد و هرچه باداباد/ را سپرده در ره عشق،



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

411 
 

رخسار / ای که باران، هر چند تندترآن گونه/ شود؛اش بیش میهر لحظه گسترانگی/ زانك/ طوفان نوح نیز نیارد سترد،»: که جاودانه

 (33:همان).«شودتر از پیش میگونهسرخ/ شاداب و/ ارغوان

، «ی زالمویه»: سازدتر میهای شعری او را برجستهشود، مشخصهبا عشق به فرهنگ همراه میعشق اجتماعی سرشك زمانی که 

-شفیعی) .«آواز عاشقان بخارا/ در سماع / آواز مطربان شکرپنجه/ آواز عاشقان سمرقند»: مویه بر عاشقان است، مویه بر

طنبور / ی تلخیگاه از میان قصّه/ ولی/ ها ن نقش سفالینهحتّی میا/ که دگر نیستآننایخنیای »: برو مویه ( 29:س4922کدکنی،

 «تربعد از هزار سال و فزون»مویه را ، شفیعی این (همان) .«ی خاراراه کرشمه، نغمه/ زند هنوزمی/ چابکی و کشد بهبرمی/ ازآستین

، (21:همان) .«!سرو! سرو»:/ برهنه کرده به فریاددندان / ی آن پیرآواز عاشقانه/ بوم مروبر ریگ/ های شکستهنه در سفال» :شنودمی

ی امروز را به نگاهی دوباره و جامعه( 23:همان) .«نوازدشنگ است و می»امّا  «از هوش رفته استطنبورشان »هر چند  کهعاشقانی

 . ی دیرین خود، تا قلبشان ازگرمی عشقی راستین خالی نماندبه گذشتهخواند، نگاهی فرامی

 انسانی عشق _9

راستا  عشق، مهمترین بعد وجود انسان است وحتّی موهبتی است که در وجودش به ودیعت نهاده شده است و شفیعی در این   

تر باشد، عشق ازکمال بیشتری کامل «انسانیّت»هرچه »: گویداست و میی خویش قراردادهدیدگاه مولوی را سرلوحه

 (43_42: 4921مولوی،).«برخورداراست

اگر حرمت عشق را /  سال دمشقیدرین قحط»: استدهد، عشقی دیگرگونهخود را نشان می «سال دمشقیقحط»عشقی که در    

نهایت ای بیراه رسیدن به آن درگرو جدال و مبارزه کهعشقی( 42:ج4922کدکنی،شفیعی) .«توان خواند عاشقتو را می/ پاس داری

خواستندآذین بندند / که زمین را به دگر آیینی عشق عاشقانی»: کندخواهد گواهی می «خطّی ز دلتنگی»است و چنین است که در 

 (19:همان).«چه شیدا بودند/ و

/ جا که در خاک و خاکستر و خوندرآن »: خیزدی عاشورا برمیرسد که از اسطورهای می«عشق پاک برهنه»به  .«شادیدرکنه»   

 .«زندز دست عسس، آب پس می/ سپارد و لیکنلب تشنه جان می/ آن عشق پاک برهنهجاکه درآن/ زندهنوزآرزوها نفس می

و در (21:الف4922کدکنی،ک،شفیعی. ر). شنودهای شیاطین، آواز روشن عاشقان را میگاه، در شکنجه«نامهمعراج»، در (11:همان)

نماندش / و جز هوای قماری دگر/ ه باخت هر چه داشتک/قماربازی عاشق»: گویدوار از عاشقی پاکباز می، مولوی«سالم و تسلیت»

اگرچه / که روزگار نیارد ستردش از آفاق»:های برومندی را رویاندندهایی که با شقایق حضورشان، بیشه، آن(13:همان) .«هیچ

 (16:همان).«کندتیشه/ بیشه،پی درودن این سرخ/ صدها هزار صاعقه را/ طوفان

-طریق، که  آن من نه به خود رفتم_»: داندآزاده را عشق میمردان القضات همدانی، راهنمونر عیناش بسرودهسرشك، درسوگ   

: عشق است، نگران تنهایی .«ی آهنعصر همهمه»، و در (32:پ4922کدکنی،شفیعی) .«تا صلیب، راهنمون بوداز همدان / عشقم،

ی وفای به عشق هنگامه/  ر هر چه دید تیرگی افکند از عشق تا زاللی باورهاد/ برقامت بلند صنوبرها/ که قیر و دود فرو ریختابری»

و در برابرش جاروی / چتر و سرپناهبی/ تنهاست/ ی میداندر میانه/ و عشق/ اندوقتی که عاشقان همه پروازکرده/ است اکنون

/ و اعالم ختم عصر سرایش/ ستی زیباییمرهعصر زوال ز/ ی آهن،عصر، عصر همهمهکاین/ این اعتراف از سر تقصیر/ . رفتگرها

درانقراض نسل / گرشدن از دورسان نظارهاین/ تواند باشدآیا چه می/جز غدر/ جز قدرناشناسی از انسان/ . دیگرها/دیگر و های وحرف

 (92_96:ر4922کدکنی،شفیعی) .«کبوترها ؟

ی یابد که مساحت عشق برابر با گسترهکند و درمیآغاز می ، را«درس هندسه»، «مساحت عشق»کدکنی برای رسیدن به شفیعی  

/ خویشو عشقبا دل که / تپدای میپرنده/ ی و قلب در سینه/ و عشق، در قلب سرخ/ ست سبزنخست، عشقی»: تمام هستی است

ای ز عالم و ابر و مه گوشه/ ابر و مِه و بیشه در/ ایدر بیشهدرخت / ایو ساقه بر شاخه/ ستایپرنده بر ساقه/ . را خرّم استهمیشه 

 (11_93:همان).«که چندها برابرعالم است/ مساحت عشق را/ کنون به دست آورید/ . اعظم است

 پیوستگی مفهوم عشق و طبیعت _1

او است، های طبیعت، همواره یکی از رئوس عاشقانه»که چنانجوید، آن کدکنی،گستردگی شعر و عشقش را با طبیعت، میشفیعی   

ای دارد، بلکه خود مستقالً مورد عشق است، های فردی او نقش عمدهطبیعت به شکل عینی و ذهنی آن نه تنها در ساخت عاشقانه

-ای است برای بیان عشق به طبیعت وگاه ازعشق به طبیعت، نمودهای عشق فردی پرداختهای که گاه عشق فردی، استعارهبه گونه
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یابد میخاص ای مظاهرآن، جلوهی کائنات، عشق به طبیعت و همهروح لطیف تغزّلی او، با عشق به»؛ ( 446: 4926زرقانی،).«شودمی

رود و عشق و محبّت و دوستی و کشاند، او در اعماق مظاهر طبیعت فرو میخود میلحظات، شاعر را به سوی عشق، در تمام و این 

جوان  های تازهو در نهال. . . در آفتاب پاک، در نور و نسیم سحر، در سکوت صحرا های باران، در روشنی صبح،صداقت را در قطره

باران معشوقی است که شاعر او   کند، گاه،هایش را نجوا میشفیعی کدکنی، با باران، عاشقانه( 36: 4921کوب،زرین) .«بیندمی

به هرچه عشق و / کاینك،/ ست،ی تصوّر و تصویر من شدهآیینه/ چندان زالل شعر تو امشب !/ باران»: گویددهد و میراخطاب قرارمی

در این شعر، طبیعت، جوی، رودخانه و باران، ( 24:ب4922کدکنی،شفیعی) .«کنمدیوان خویش را به تو تقدیم می/ ست،ترانه

 این شعر عاشقانه»داند عر نمیشاشود که چنان با وجودش عجین میکشند و باران آناش را به تکرار می«ی نواخته و عاشقانهنغمه»

، باران استعاره از «هازمزمه»یگانگی؛ یعنی، عشق؛ در و این ( 21_42:ک،همان. ر) .«است یا بارانرا، خود سروده «پرشور و جذبه

، در (61:خ4922، کدکنیشفیعی) .«باران دارم هنوزآرزوی بوسهکه/ خار خشکم مزن ای برق به جانم آتش»: معشوق است

-ک،شفیعی. ر). رسدهای ازل میکه شاعر با او به جوشش و رویش لحظه، معشوق است«ابر بارانی مهربانی»، «بخوانیش»

 (31:ذ4922کدکنی،

-ک،شفیعی. ر). خیزد، به نجوا برمی(معشوق)که با باران ، استعاره از شاعراست«درخت»، «مثل درخت در شب باران»در     

-ی اوست که به تکرار می«هازمزمه»گویند و اشعار پایانی آن، گویی مجموعه از عشق می ر اینتر اشعابیش( 43:ز4922کدکنی،

ها تا بتواند در حضور باد به معشوق بگوید که او را تا هایش را در روشنی بارانشوید و لحظهرسند؛ او کلماتش را در جوی سحرمی

اگر ساحل خموش »: آموزداش را از دریا میقراری عاشقانهوحتّی بی (34:ب4922کدکنی،ک، شفیعی. ر). داردمرز جنون دوست می

 (99:د4922کدکنی،شفیعی) .«ستقراریقرار کار ما بر بی/ من و دریا نیاساییم هرگز/ ستانتظاریوگر کار صدف چشم/ و صخره آرام

 نتیجه

، (عشق به یك زن) .«هازمزمه»د و با رها شدن از تواند صبح را بر قلم شاعر، جاری کنداند که میشفیعی، عشق را کیمیایی می

یابد که این جدایی از عشق فردی گوید، امّا آرام آرام درمیاش، به کلّی از عشق اجتماعی و انسانی خود، سخن میهای اوّلیهدرتجربه

دانست، در دفاتر بعدی، می «بخش غزلشگرمی»، «هازمزمه»کند پس عشقی را که در گسستگی عمیقی را در شعر او ایجاد می

های آن بیندیشد، که این امر نیز در ادبیات کند با عشق به یك زن به عرفان و جاذبهداند و تالش می، می«نردبانی به عالم باال»

عاصر به دانستند امّا شفیعی، باردیگر درشعرمساز عشقی برتر میاست و گاه عارفان، عشق به معشوق زمینی را زمینهعرفانی رایج بوده

گیرد ؛ او با نگاشتن  ای متمایز به خود میشود، چهرههای سبکی شاعر همراه میدهد و زمانی که با ویژگیاین امر توجّه نشان می

اقلیم کیمیایی »را برای رسیدن به  «قرار عشقی بیقارّه»وجوگران خیزد و جستمثلث مرگ، زندگی و عشق، به ستایش عشق برمی

 . ها را به زنجیر کشدخواند، تا حوادث نتواند آنبودن فرامی «طوفان»به  «عشق

جوید، اگرچه او ناکامی و اندوه در عشق را نگرد و شادی و پویایی را از عشق میشفیعی با نگاه  مذهبی و عرفانی به عشق می

-می «ای از حیات روانی بشروشهگ»کند ؛  عشق و شعر دو مالزم همیشگی زندگی شفیعی کدکنی هستند، او عشق را نیزتجربه می

 . داند

پروراند بیند، جاودانگی آن را در سر میشفیعی به جاودانگی عشق معتقد است و اگرچه فرصت دیداری عاشقانه را گذرا می    

ی؛ غافل ی فرازمانی و عشق انسانرساندن عشق به دایره. 2پیوند دادن عشق  با اجتماع. 4های نوین عشق شفیعی کدکنی  از جلوه

 . دمدهای اجتماعی و انسانی خویش جانی از عشق مینشیند و درنغمهوگو میماند، باطبیعت به گفتنمی

ی این به شکرانه»بخشد، پس ی آن است که هوای عشقش تماشاگه هوس نباشد، عشق او را صفا و رهایی میسرشك، در اندیشه   

گزیند، تا شاعر، کند و در برابر معشوق حتّی سرود او نیز، خموشی را برمیمی «عشق کرانیصفا و رهایی، تمام بود خویش را نثار بی

خواهد میان دل و گیرد و شاعر میرا بسراید ؛ گاه عشق آذرخش مقدّسی است که در نفسش آشیان می «ی عشقسبزترین ترانه»

مزمور »ر را بسان سرودی در خویش، تکرارکند و زمانی نیز زند تا شاعدریا و در ایجاز باران، برایش جایی بسازد، او عشق را صدا می

-تواند از کوچهخیزد، زمانی نیز شاعر غمگین است که نمی، برمی«تردید معشوق»گراید و این خاموشی از او به خاموشی می .«عشق

  .«کندزندگی را ذخیره های عاشقی و بیداری،برای لحظه»توانست کند که کاش میی کلمات به معشوق برسد و شاعر آرزومی
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تواند او را های زمینی نمیکند که دلبستگیگیرد، گاه احساس میهای مختلفی به خود مینگرش سرشك، به مفهوم عشق، زاویه   

اش، های عشق زمینیتری پیوند زند و در شعلهاش را به دلبستگی بزرگکند دلبستگیازخویشتن خویش برهاند، پس تالش می

 . جویدحقیقت را میهای شعله

، است و «های قدسینسیم اشراق کرانه»بار معشوق او، ، در شعر سرشك، استعاره از معشوق است ولی این«درخت  روشنایی»   

بیند و در شوق و سرودن ، گاه روان پویان بامداد را در حضور خود و معشوق می«محراب نیایش محبّت»های شاعر، درکنار او لحظه

چشد، او در حضور سرشار از عشق، باران را رسد و طعم سرخوشی عارفانه را می، به رهایی و گوارایی عشق می«عشق زالل»و در 

ای فراتر در عشق دست اش، به مرحلهبجوید، شاعربا کلمات عاشقانه «هاکرانحضور خویش را ز بی»جوید تا بتواند  با زالل آن، می

های بیند و جذبه خندهمی «تر از ماهتاب و روانه در شطّ نورسبك»شود، خود را یدار سرشارمیکه از دیابد، آن چنان که زمانیمی

شود تا به عشق، دیگرگونه بیندیشد، او رساند، عرفان برای شاعر، پلی میهای آبی باغ بیدار، میو لحظه( عروج)معشوق او را تا صنوبر 

 . استسازد که به فنا و یگانگی رسیدهفتابگردان را مظهر عاشقی میخواهد از عشق فردی خود به خدا برسد، پس گل آمی

است و نگرش مذهبی و عرفانی شاعر نیز در این عشق دخیل است ؛ تر به عشق اجتماعی خویش پرداختهکدکنی، بیششفیعی   

او مظهر چنین عشقی است ؛ او از  ، در شعر«گل سرخ»توانند عشق اجتماعی او را به تکرار درآورند و می ،(مبارزان)تنها رندان 

تواند روید، عشقی که میشنود و گاه در دل عشق اجتماعی او، عشقی انسانی می، را می«عشق سرخ»، طنین «صدای بال ققنوسان»

 . سازد «ترنّم مجنون»، را سرشار از (ایران) «های نشابورباغکوچه»تمام 

ها در شعر او ی هستی را پر کند و حلّاجشان، پهنههای عاشقانهبشکنند تا نغمهخواهد که طلسم سکوت را سرشك از شاعران می   

ها، مردانی وار از خاکستر آنققنوس»گزینند و پذیرند و فانی شدن  درعشق را برمیمظهر کسانی است که سرشاری در عشق را می

، را (مبازان حقیقی)، مرغان طوفان .«سوی خواب و مردابآن »کنند ؛ او در میوار، زمزمهروید که آوازهای سرخشان را ترجیعمی

؛ او نامد، می«عاشقان شرزه»سراید و قهرمانان شهید را ها میآن «پرواز بلند»را با  «تاریخی سرفراز»داند و شکوه سرودن می

سازندگان »نی هستند که است و عاشقان شعر او مبارزا «ی پویش، پویش صاعقهرویش، رویش شقایق و حماسه سهحما»ی دلبسته

چنان شود، آنترمیشان هرلحظه، بیشگسترانگی»شهیدان است، شقایقانی که  نامهاو، زندگی «شقایق نامهزندگی»، «.اطلس تاریخند

  .«ها به مقابله برخیزدتواند باآنکه طوفان نوح، نیز نمی

حتّی میان نقش / خنیای نای آن که دگر نیست »؛ شدبختری میسرشك را گستردگی بیشعشق به فرهنگ، عشق اجتماعی    

، به مرثیه و «بوم مروریگ»سازد و بر شده میرا مظهری از فرهنگ فراموش «سرو»کند، ، خویشتن شاعر را از آن خود می«هاسفالینه

کند که اشقانی معطوف میامروز از گرمی عشقی راستین خالی نماند، نگاهشان را به ع که جامعهبرای این نشیند، اومویه می

  .«نوازداست، امّا شنگ است و میهرچند، طنبورشان، ازهوش رفته»

، حرمت «سال دمشقیقحط»داند که بتواند در عرفانی اوست و عاشق را کسی می _عشق انسانی سرشك متأثّر از نگرش مذهبی   

-میدست «ایبرهنه عشق پاک و»نهایت است، گاه به ای بیعشق را پاس دارد، عشقی که راه رسیدن به آن در گرو جدال و مبارزه

که هر چه داشت باخت و جز هوای قماری »شعر او مظهر عاشقی پاکباز است  «قمارباز»خیزد و عاشورا برمی یابد که از اسطوره

القضات ر سوگ سرودی بر عین؛ او دهای برومندی را رویاندندن، بیشههایی که با شقایق حضورشا، آن«دیگر، چیزی در سر نپروراند

، «عشق هندسه»هایی عشق است و با ترسیم ، نگران تن«آهن همهمه»نامد و در عصر ا عشق، میهمدانی، راهنمون مردان آزاده ر

 . تمام هستی است رهیابد که مساحت عشق برابر با گستدرمی

شاعر  «نواخته و عاشقانه نغمه»جوی، رودخانه و باران،  ت،طبیع، جویدکدکنی گستردگی شعر و عشقش را با طبیعت، میشفیعی   

رسد، سپارد و به یگانگی و عشق میی طبیعت، شاعر خویشتنش را به فراموشی میکشند،آن چنان که در شور و جذبهرا به تکرار می

ها تا در حضور باد روشنی بارانهایش را در شوید و لحظهکلماتش را در جوی سحر می»گاه درخت، استعاره از شاعر است و شاعر، 

تر است هماوایی هرچه بیشدهد که شفیعی کدکنی توانستهو این نشان می «داردبه معشوق بگوید که او را تا مرز جنون دوست می

 . شاعر با طبیعت را عینیّت دیگری بخشد

                                                                                           :                                                              منابعفهرست

 : کتاب
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بالغت  ماژهای  شعر پارسی و سیر نظریّهتحقیق انتقادی در تطوّر ای)، صور خیال در شعر فارسی (4912)شفیعی کدکنی، محمدرضا

 . آگاه:، چ پنجم، تهران(در اسالم و ایران

                                                                                                                                       . سخن: ، شعرمعاصر عرب، چ دوّم، تهران(4921)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سخن:نهم، تهرانو سرودن، چودن ، از ب(الف4922)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سخن:دهم،تهرانبرگ،چاپ،از زبان (ب4922)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . سخن:نهم،تهرانمولیان،چجوی ،بوی (پ4922)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . سخن:انششم، تهرز دلتنگی، چ، خطّی(ج4922)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . سخن:چهاردهم، تهراننشابور، چهایباغ، درکوچه(ح4922)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . سخن:نهم، تهرانها، چ، زمزمه(خ4922)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . سخن:ششم،تهراندار،چدنبالهی،ستاره(د4922)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . سخن:نهم،تهران،شبخوانی،چ(ذ4922)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سخن:ششم،تهرانآفتابگردان، چگلبرای، غزل(ر4922)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سخن:نهم،تهرانباران، چدرشب درخت ، مثل(ز4922)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . سخن:سروکاشمر، چ ششم، تهرانهای، مرثیه(س4922)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                           . اطالعات:اوّل، تهران، چ(کدکنیشفیعیآرایدرباب)تنهایی، صدسال(4922)فیضی، کریم

 :، چ اوّل، تهران2و4محمدرضا شفیعی کدکنی، ج : گزینش و تفسیر، ، غزلیّات شمس تبریزی، مقدمه(4921)لدینامولوی، جالل

 . سخن

 :نامهپایان

-، پایان(کدکنیو شفیعینیمایوشیج، سهراب سپهری )شاعر معاصردر شعر سه طبیعتجایگاه تطبیقی  ، بررسی(4926)زرقانی، جواد

 . قمدانشگاه: فارسی، قمادبیات ده ارشد دانشککارشناسینامه

  :مقاالت

 . باران سفرنامه :عباسی اهللحبیبتدوین و اجتماعی،، شعر نو حماسی (4921)کوب، حمیدزرین

 . باران سفرنامه :عباسی اهللحبیبباغ، تدوینمرغانشاه(4921)اهللعباسی، حبیب
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 ستی در داستان کافه پیانومدرنی و تحلیل کمی و کیفی شگردهای پست بررسی
 وندی سمیرا ریزه

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان                                              
 چکیده 

 های مطالعاتی شامل هنر، معماری، موسیقی، فیلم، ادبیات، جامعهای از محدودهدر تنوع گستردهاصطالحی است که مدرنیسم  ستپ

پذیر از های بسیار تأثیردر این میان، ادبیات به عنوان یکی از حوزه. یابدحضور می. . . و تکنولوژی ،شناسی، ارتباطات، مد

های ادبیات تحت تأثیر خود قرار داد و در نویسی و رمان را بیشتر از دیگر حوزهپسامدرنیسم حوزة داستان. پسامدرنیسم قرار گرفت

مدرن  توان داستانی پستاد جعفری را میرمان کافه پیانو نوشتۀ فره. نویسی به صورت یك سبك و سیاق جدید درآمدۀ داستانحیط

آنچه خوانش . دهدنویسنده با در هم تنیدگی دو ساحت واقعیت و تخیل، مضمون و محتوای داستان را بازتاب می. محسوب کرد

، عدم انسجام و از هم نظمی زمانی در روایت رویدادهابیهایی همچون د، بازتاب مؤلفهسازپست مدرنیستی این رمان را ممکن می

در این . است. . . امتنیت، شگردهای بصری و نگارشی وگسیختگی، عدم قطعیت، دور باطل، پیوند دوگانه، اتصال کوتاه، پارانویا، بین

ها در این رمان مورد تحلیل و ای اصلی آن، بازتاب این مؤلفههمقاله سعی شده است با نگاهی به پسامدرنیسم و برشمردن مؤلفه

 . بررسی قرار گیرد

 . روایت، پست مدرن، رمان، کافه پیانو، فرهاد جعفری: هاواژهکلید

 مقدمه

وی . در شوسف از شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی به دنیا آمد. است 4911شهریور سال  2فرهاد جعفری متولد     

قبل از موفقیت . در رشته حقوق قضایی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد فارغ التحصیل شد. نامه نگار و نویسنده ایرانی استروز

او به این موضوع نیز در . مدیر مسئول و سردبیر مجله یك هفتم بوده است که نشر آن متوقف شده است، «کافه پیانو»کتاب اولش 

های موقتی با چندین روزنامه و نشریه داخلی تحت های مطبوعاتی فعالیت دارد و همکاریمینهدر ز. کندکتاب خود اشاره می

 4926این رمان اولین بار در سال . رمان کافه پیانو اولین تجربه داستان نویسی اوست (ویکی پیدیا)های مختلف داشته استعنوان

ی همچنین برگزیده. در جایزه ادبی اصفهان تقدیر شده است کافه پیانو سی و هفت بار توسط نشر چشمه چاپ و. چاپ شده است

رمان کافه پیانو  (جلد کتاب: 4934جعفری،)شده است 4926ی اعتماد از منتقدان به عنوان بهترین رمان سال نظرسنجی روزنامه

ین واقعیت و داستان پردازی را نویسنده با این تمهید مرز ب. برای ایجاد ساختاری پسامدرن، واقعیت را به صورت داستانی کرده است

این رمان در . های پسامدرن استهای داستانشود که این امر یکی از موتیفساحت خیال و واقعیت در هم تنیده می. کندنقض می

ن مقاله به ای. های پسامدرن را نیز در آن یافتتوان نشانهآید، اما با اندکی تأمل می های مدرن به نظر میی رماننگاه اول در زمره

های این نوع ادبیات، همچون بی نظمی زمانی در روایت رویدادها، عدم انسجام و از هم گسیختگی، عدم بازتاب برخی از مؤلفه

 . پردازددر این اثر می. . . قطعیت، دور باطل، پیوند دوگانه، اتصال کوتاه، پارانویا، بینامتنیت و

اند ای گذرا به این جریان داشتهاند و اشارهمدرن در ایران پرداختهادبیات داستانی پست هایهایی که به بررسی سیر جریانکتاب    

نویسی در صدسال داستان»های توان به کتاب اند، میمدرن اشاره کردههای پستهایی از نویسندگان داستانو به نمونه

پسامدرنیسم در ادبیات داستانی در »و ( 4929تسلیمی، ).«هایی در ادبیات معاصر ایرانگزاره»؛ (4929میرعابدینی، ).«ایران

با به دست دادن ( 4931پاینده، ).«"های پسامدرنداستان"داستان کوتاه در ایران »البته کتاب . اشاره کرد( 4922تدینی، ).«ایران

های هر چند پژوهش. داده است های کوتاه پسامدرن فارسی را مورد تحلیل و بررسی قرارتعریفی از پسامدرنیسم تعدادی از داستان

توان به عنوان نمونه به مقاالت زیر اشاره ی ادبیات داستانی زبان فارسی انجام شده و میارزشمندی با رویکرد پسامدرنیسم درباره

 :کرد

؛ (431_499: 4931پیروز، مقدسی، فتوت، ).«اش نوشته رضا براهنیهای پسامدرن در رمان آزاده خانم و نویسندهبررسی مؤلفه»

تاریخ »پسامدرنیسم در رمان » ؛(413_469: 4921نیا، نیکوبخت، رامین).«مدرنیسم و بازتاب آن در رمان کولی کنار آتشپست»

بررسی پسامدرنیسم در دو داستان )تولد دوباره یك فراداستان »؛ (433_499: 4923تدینی،) .«سری بهادران فرس قدیم اثر شمیسا
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بررسی شیوه های روایت در رمان آزاده خانم و "رمان پسامدرن چیست ؟»؛ ( 22_69: 4922تدینی،( )کوتاه از ابوتراب خسروی

بررسی مؤلفه های پست مدرن در آثار )پست مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایران »؛ (11_44: 4926پاینده، ) .«"نویسنده اش

اثر بیژن  " ((A+Bداستان ناتمام "های پسامدرنیستی گیویژنگاهی به »؛ (212_212: 4923گلشیری، ) .«(هوشنگ گلشیری

  (421_33: 4931: حجازی، قاسمی).«نجدی

در این پژوهش که در نوع خود بدیع . اما با این رویکرد تاکنون در مورد رمان کافه پیانو اثر فرهاد جعفری پژوهشی انجام نشده است

ها در این اثر شود تا با نشان دادن میزان بازتاب این نوع مؤلفهته میهای پست مدرنیسم پرداخاست، به بررسی و تحلیل مؤلفه

 . داستانی، اهمیت اثر نیز نشان داده شود

 پسامدرنیسم

رود که در ها و تغییراتی به کار میپسامدرنیسم یا پسانوگرایی یا پست مدرنیسم، اصطالحی است که برای نشان دادن پیشرفت»    

 4361ی به بعد در امریکا و کشورهای اروپایی پیش آمد و در پایان دهه 4331های عماری و فلسفه از سالادبیات، هنر، موسیقی، م

است ( Postmodern)پسامدرن معادل  (64: 4922میرصادقی،).«به عنوان جنبش فرهنگی و هنری نیمه قرن بیستم شناخته شد

توان به معنای را می  modernیبه معنای پس است و واژه Postپیشوند ». ترکیب شده است  modernو  Post یو از دو واژه

ای خودآگاهانه و نیز در قالب هنر و در واقع در پسامدرنیسم، بحران تمدن مدرن به گونه (4923:41وارد،) .«فعلی یا امروزی دانست

گردد و نخستین بار در  یم وزدهم بازکاربرد این واژه به قرن ن (444: 4921زرشناس، )ادبیات و معماری و فلسفه ظاهر گردیده است

شد که کاربرده به (chapman) «چپمن»توسط  "پسامدرن"واژه  4211برای اولین بار در حوالی سال »کاررفت؛ توصیف نقاشی به

ون به اکن (24: 4922و نیز تدینی،  4916:34قزلسفلی،) .«از نقاشی پسامدرن در مقایسه با نقاشی امپرسیونیستی فرانسوی یاد کرد

نگاری، االهیات، و عنوان نامی برای جنبشی برای توصیف ادبیات، هنرهای دیداری، موسیقی، رقص، فیلم، نمایش، فلسفه، نقد، تاریخ

گردد و نخست در معماری مورد توجه قرار ی دوم قرن بیستم بازمیرود، به نیمهکارمیی هنر بههر چیز روزآمد دیگر در عرصه

عنوان فرهنگ اگر مدرنیسم را به. ویژه در هنرداری، بهی سرمایهنامی است برای جنبشی در فرهنگ پیشرفتهپسامدرنیسم ». گرفت

میان هنرمندان و منتقدان در نیویورک  4361ی ی پسامدرنیسم در دههواژه. مدرنیته بدانیم، پسامدرنیسم فرهنگ پسامدرنیته است

 (413: 4922ساراپ، ) .«پردازان اروپایی آن را جذب کردند و دستمایه قرار دادندهنظری 4311ی ی وجود نهاد و در دههپابه عرصه

اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله؛ لیوتار، بودریا، رورتی، هاروی براون، . بود 4331الی  4361ی غالب اندیشه از پسامدرنیسم شیوه

ی علم بنیادگرایی هسته»آنان معتقدند که. کاربردندان کالسیك بهی جامعه شناسلمرت، گودینر و سیدمن آن را در انتقاد از اندیشه

شناسان کالسیك متکی شود، جامعهدارد، دانش در آن انباشت می( fundationalism)است و تئوری اجتماعی، ساختاری بنیادگرا 

( narrative grand)عنوان فراروایت را به گیرند، آن را به عنوان یك ایدئولوژی درنظرمیآن( logo centrism)محوری بر نشانه

محوریی چیزی جز چنین نشانه. شودمیکنند، و این اساسی است که نظریه بر مبنای آن ساختهی برتر تحمیل میی اندیشهمثابهبه

دیشمندان این ان (43: 4924ترنر، ) .«کنندپردازان برای حفظ موقعیت ممتاز خود از آن استفاده می فریب سیاسی نیست که نظریه

های جامعه شناسان کالسیك استفاده کردند و در پی بسط یك چهارچوب تحلیلی، حداقل این مبانی در انتقاد از نظریهبا توجه به

 . این اصطالح در پیوستگی و گسستگی با مدرنیسم ارزیابی شده است. برای تفسیر حوادث جهان مدرن بودند

 ادبیات پسامدرن

های اخیر به نحوی بسیار این مفهوم بارتی طی سال. گرددی بارت بازمیر ادبیات به دستاوردهای نظریهکاربرد پسامدرنیسم د    

و چارلز نیومن  ادبیات پسامدرن را ادبیات اشباع نامیده بارت». استنو فرانسوی و ادبیات داستانی آمریکا، تثبیت شدهمعقول در رمان

طور خالصه باید گفت که در مورد علل وجودی آن و یا در مورد ارزیابی تأثیرات آن به. سترا ادبیات یك اقتصاد تورمی دانسته اآن 

های گوناگون هنری که ها و صورتی گفتمانموضوع، بررسی مسائل مشترک مورد عالقهاما به رغم این . توافق چندانی وجود ندارد

  (22: 4921مکاریك، ) .«کار تعریف پسامدرنیسم بیایندتوانند بهزد که میسامیبرند، وجوه مشترکی را نمایانکار میصطالح را بهااین

ی ادبیات پسامدرن بیش از هر جلوه». ویژه فرانسه بودی شصت و هفتاد میالدی اوج خلق آثار پسامدرن در ادبیات اروپا بهدهه

 (44: 4913یزدانجو، ).«ی هفتاد افول کردهی شصت ظهور کرده و بیش از همه، در اوایل دهدیگری از پسامدرن، در اوایل دهه

 ی هنر،هایی است که در کشورهای اروپایی در زمینهسلسله جنبشو یا مربوط به قاعده، دربردارندهشکل بیحاضر بهپسامدرن درحال
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خود را در هایبالید، جلوهپسامدرنیسم در کشور فرانسه . اندوجودآمدهمعماری، ادبیات، موسیقی، علوم اجتماعی، و علوم انسانی به

طراز نو خود را برجای نهاد و تعدادی از نویسندگان رمانداستانی آثارنگرش در ادبیاتاین. نمایش گذاشتآثار پساساختارگرایان به

ادبیات داستانی  گذاری را درپسامدرنیسم نوعی جدید و افراطی از بدعت». اندیشه در تعامل بودآثاری را پدید آوردند که با مبانی این

مدرن است لیکن این جنبش نهایتاً موجبات غنی رسید که پیدایش پسامدرنیسم به معنای پایان رماننظرمیرواج داد، در بدو امر به

  (219_212: 4926الج، ) .«سازی رمان مدرن را فراهم آورد
خلق آثاری با ». شود ادبیات فارسی نیز مشاهده می جریان، آثار آن اندک اندک دراکنون بعد از گذشت چند دهه و جهانی شدن این

-ی ایران پسامدرنیسم آناخیر به تأسی از آثار غربی رواج یافته است، هرچند در جامعهیپسامدرن در کشورایران، در دو دههعنوان

ادبی باید بیانگر و کاشف  نویسندگان پست مدرن معتقدند که آثار (49: 4926پاینده، ) .«طورکه باید و شاید نهادینه نشده است

های  های یادشده را کم و بیش با ویژگیی معاصر باشد؛ آنان دغدغهمعضالت و تناقضات عجیب و غریب موجود در جهان پیشرفته

لی فقدان گره گشایی در آثار داستانی، فقدان توا. . . عدم ثبات و پیش بینی پذیری در داستان: گذارندزیر در آثار خود به نمایش می

هایی که فاقد منش ثابت هستند و حتّی  خلق شخصیت. . . ی آثارسنتی و حتّی توالی از نوع مدرن آن در داستان، ساختار پیچیده

. . . آراییگذاری و صفحه چینی، نشانهرعایت نکردن قراردادهای جاری برای حروف. . . صحنه به صحنه ممکن است تحول یابند

. . امتزاج تاریخ و داستان و عدم تمایز این دو. . . اهمّیت دادن به تصادف در خط روایت آثار. . . داستانی خود نوشتن داستان درباره

  (439_432: 4921فر،شایگان). 

نظمی زمانی در روایت رویدادها، زوال مفهوم زمان، استفاده بی :های پسامدرنیستی عبارت است ازبرخی از وجوه غالب داستان

ها، تداعی نامنسجم اندیشه، های تجزیه کننده مادیی نشانهها به منزلهسازی واژه د از صناعت اقتباس، برجستهمور بی گسترده و

بسیاری از منتقدان با بررسی ساختار و البته  (21: 4929لوئیس، )پارانویا و دور باطل یا فقدان تمایز بین سطوح منطقاً متمایز گفتار

-کنند که در بعضی از رمانمی ای از خصوصیات و تمهیدات اشارهشوند، به مجموعهمیتی خوانده هایی که پسامدرنیسصناعات رمان

توان در مقاالت دیوید الج، بری لوئیس، پاتریشیا وو، ایهاب حسن و برایان هایی از این خصوصیات را میفهرست. شوندمی ها یافت

هایی از ها و ویژگیگسیختگی، عدم انسجام یا تداعی نامنسجم اندیشهازهم»: ها عبارت است ازترین این ویژگیمهم. مك هیل یافت

جایی، عدم انسجام، تناقض، جابه»موارد را نیز ذکر کرده است؛  دیوید الج عالوه بر موارد فوق این (462: 4922پاینده، ) .«این قبیل

  (211_462: 4926الج، ) .«. . .راداستانی وهای فروی، اتصال کوتاه، ایجاد دور باطل، ویژگیفقدان قاعده، زیاده

های پسامدرنیستی و میزان بازتاب آن در در این مقاله سعی شده با بررسی و تحلیل رمان کافه پیانو، درک و شناختی نسبی از مؤلفه

سم نیز توجه به ی مدرنیسم است و ویژگی مدرنیجایی که یك مفهوم پسامدرنیسم ماندن در محدودهاز آن. این رمان حاصل شود

 . شودساختار متن است، در ابتدا ساختار رمان معرفی می

 ساختار رمان کافه پیانو

راوی . رسد یك اتوبیوگرافی از زندگی نویسنده داستان استبه نظر می. شودداستان به صورت اول شخص مفرد روایت می    

ای باز کرده است تا بتواند درآمدی داشته باشد و اکنون کافه. داستان، مردی است که سردبیر دفتر روزنامه ورشکست شده ای است

به تعبیر خودش بتواند یکی دو دست کت و شلوار، دو جفت کفش چرم و یك پیراهن و چند جفت جوراب بخرد تا در آن احساس 

راوی از همسرش جدا شده و . را هم بدهد تا از تحقیر کردنش دست بردارد( پری سیما)ی همسرش هویت کند و البته بتواند مهریه

آید و به پدرش کمك گل گیسو عصرها بعد از مدرسه به کافه می. کندبا دختر کوچکش گل گیسو زندگی می. منتظر طالق است

 . راوی در تربیت فرزندش دقت و حساسیت خاصی دارد و حاضر نیست که حضانت دخترش را به همسرش پری سیما بدهد. کندمی

رمان . افتد ی زمانی بین جداشدن راوی از همسرش اتفاق میرود ولی داستان در فاصلهرت خطی پیش نمیزمان داستان به صو

ای از زندگی راوی های زیاد و کوتاهی است و هر فصل آن، ماجرایی مربوط به رفت و آمد یکی از مشتریان کافه یا گوشهدارای فصل

بازگویی این خاطرات باعث به وجود آمدن تعلیقی در . اش را مرور کندت گذشتهشود تا راوی خاطراها باعث میاین رفت و آمد. است

 . شودداستان می

در آپارتمانی روبروی کافه زندگی . صفورا دانشجوی هنرهای نمایشی است. های کافه دختری زیبا به نام صفوراستیکی از مشتری

صفورا . رفورمانس در کافه داشته باشد و گاهی نیز در کافه کار کندی هر هفته یك پدهد که شنبهاو به راوی پیشنهاد می. کندمی
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ای که به داند و به سبب عالقهشود ولی راوی او را قابل مقایسه و رقابت با همسرش نمیکم کم وارد زندگی شخصی راوی می

 . همسرش دارد به هیچ قیمتی حاضر نیست به او خیانت کند

راوی، . کندآمیزد که تشخیص این دو از هم خواننده را سردرگم مییت و خیال چنان به هم میرمان، واقع 214ی تقریبا در صفحه

از این قسمت داستان به . خواهد که داستان را بخوانددهد و از او میداستانی به اسم کافه پیانو را به دست همسرش پری سیما می

فقط مدتی همسرش برای ادامه تحصیل به . از همسرش جدا نشده استاو اصالً . رسد که همه چیز در خیال راوی بوده استنظر می

های جروبحث. کندکند واقعی است، حسادت میخواند اما به صفورای داستان که فکر میپری سیما داستان را می. تهران رفته است

خواهد ارتباطی که راوی از صفورا می. وردی او قهوه و شام بخشود راوی همان شب به سراغ صفورا برود و در خانه او با راوی باعث می

روزهای کافه مثل . کند که از زندگی او بیرون برودصفورا بعد از گفت و گو با راوی قبول می. هنوز شروع نشده را به پایان برسانند

ها و بودن شخصیت بینیم که در مورد واقعی می( فرهاد جعفری)ی آخر رمان، یادداشتی از نویسنده در صفحه. شودقبل سپری می

کند رمان کافه پیانو را به این دلیل نوشته که دخترش به همه بگوید پدرم نویسنده اذعان می. گویدبعضی از اتفاقات داستان خود می

 . تخانه نداشته اسوقت هم قهوهچی نیست و هیچکند که خودش قهوههمچنین به این نکته اشاره می. نویسنده است

 و ارتباط آن با پست مدرنیسم ی رماندرون مایه

هر فصل ماجرایی مربوط به یکی از . ای نوشته شده استفصل کوتاه و چند صفحه 91ای کافه پیانو در صفحه 266رمان     

همدیگر نیستند ولی از نظر مضمون با هم در  های کتاب دنبالهفصل البته همه. مشتریان کافه یا گوشه ای از زندگی راوی است

تأکید . گذاردنویسنده واقعی بودن در رمانش را به نمایش می. های داستان، محاکاتی از واقعیت هستندشخصیت. ط هستندارتبا

-های رئالیستی و مدرن مینویسنده بر ماهیت داستانی این رمان و آگاهی خود او بر این ماهیت، موجب تمایز این داستان از داستان

نویسی، ها و بازی با فونت جمالت، بینامتنیت، خودآگاهی داستانسازی واژهیدادها، برجستهنظمی زمانی در روایت روبی. شود

وجودی و آمیختن واقعیت و تخیل که از وجوه  غالب   وندی، درهم شکستن مرزهای ممنوعهی نامتعارف از عالئم سجااستفاده

از همان ابتدا، . ت که با یك رمان فراداستانی روبرو هستیمتوان گفمی. شودهای پسامدرنیستی است در این رمان دیده میداستان

. شود تقدیم می( فریبا خواهر نویسنده)و یك شخصیت واقعی ( هولدن کالفید در رمان ناطور دشت)رمان به یك شخصیت داستانی

وجودی راوی است و در  داستان بیشتر در مورد هویت درون مایه. شودهای راوی در مورد هویت خودش شروع میداستان با صحبت

راوی برای خلق هویت خود و احساس . آیدحتی در کل روایت داستان، یك بار هم اسم راوی در رمان نمی. واقع بحران هویت اوست

رمان و  266 نویسد که خود او در صفحهرا می کند و داستان کافه پیانومصرف نبودن، شروع به نوشتن می فایدگی و بینکردن بی

شود و داستانی  داستان میوارد ( فرهاد جعفری)واقعی در صفحه پایانی نویسنده. کندد رمان صریحاً به این موضوع اشاره میپشت جل

ای، بر ها واقعی و تا حدود قابل مالحظهیادداشتی مبنی بر اینکه قریب به اتفاق شخصیت. نویسدداستانی که نوشته است، می درباره

این امر بر ماهیت فراداستان سازگار . اند و مبنایی بر واقعیت دارندشان واقعیستند و حتی اسامی بسیاریشان منطبق هکاراکترهای

راوی در . خوانیم توهّم واقعیت استبینیم یا میشود و آنچه میکند که واقعیت جعل میفراداستان به این نکته تأکید می. است

از  "عقاید یك دلقك"بیشتر ارجاع او به دو رمان . دهدهای بسیاری ارجاع میمها و فیلهای مختلف داستان را به متنموقعیت

 . از جروم دیووید سالینجر است "ناطور دشت"ی آلمانی و هانریش بل نویسنده

 های پسامدرنیسمبازنمایی مؤلفه

گونه در ادبیات داستانی مدرن های سبکی که آنهای پست مدرنیسم در داستان است، با مؤلفهکسی که در پی یافتن ویژگی    

اما . شوندهای پسامدرنیسم همراه با هم در یك اثر دیده نمیتمام مؤلفه. بندی هستند، روبه رو نخواهد شدوجود دارند و قابل طبقه

گسیختگی، نظمی زمانی در روایت رویدادها، عدم انسجام و از همبی: های شاخص پسامدرنیستی ماننددر این اثر بسیاری از مؤلفه

 . شوددیده می. . . عدم قطعیت، دور باطل، اتصال کوتاه، تناقض، بینامتنیت و

 نظمی زمانی در روایت رویدادهابی

ای از زندگی هر فصل روایتی از رفت و آمدهای مشتریان کافه و گوشه. ای تقسیم شده استفصل کوتاه و چند صفحه 91رمان به 

نویسنده نظم زمانی . گیرندسر هم قرار نمیلزوماً توالی یکدیگر نیستند و از لحاظ زمانی پشتها این فصل. راوی و خاطرات اوست

 . کندزند و انسجام روایی را در داستان مخدوش میرویدادها را به هم می
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البته . .  »خواهد مهریه همسرش پری سیما را بدهدراوی می(: ورودی کافه)در فصل اول :هابی نظمی زمانی در روایت فصل

 (3: 4934جعفری، ).«اش و از تحقیر کردنم دست برداردی پری سیما را هم جفت و جور کنم که برود پی کار و زندگیبتوانم مهریه

داشته . .  »کندراوی از همسرش جدا شده است و به دور از او زندگی می(: متوسط بودن؛ حال به هم زنه گل گیسو)در فصل سوم 

ها قدر این غیرمترقبه بودنچه)در فصل پنجم (29: همان).«من یا مادرش؟. مانی کدامامروز باید برود خانهکرده به این فکر می

گفتم که چند وقتی ست من و پری سیما، جدا زندگی »کندهمسر راوی زمان زیادی است که جدا از راوی زندگی می!(: قشنگ است

سیما پری. کنندراوی و همسرش پری سیما با هم زندگی می!(: اما، زنگ نزداین بار آخری )در فصل نوزدهم (19: همان).«کنیممی

ی قانونی یك اخطاریه»شود راوی تازه متوجه این کار پری سیما می. کندی مهریه اش را میرود و درخواست مطالبهپیش وکیلی می

. . . زنم را روشن کنمادگاه خانواده و تکلیف مهریهی پنج دداد حداکثر ظرف یك هفته از روئیت، بروم به شعبهبود که بهم تذکر می

اش را بگذارد او هم یادش داده باید مهریه. تواند باهام زندگی کندعصبانی بوده، رفته پیش یك وکیل و بهش گفته دیگر نمی

که _رش پری سیما راوی به دنبال همس!(:این طور وقتا؛ نباید دور و برش باشی)در فصل بیست و سوم (462_466: همان).«اجرا

صبح »کنندآیند و در کنار فرزندشان گل گیسو زندگی میهر دو به خانه می. رودبه راه آهن می _برای تحصیل به تهران رفته است

اش را هم بار زده و با خودش  بار و بنه های ترم آخرش را داده و همهسحر؛ مجبور شدم بروم راه آهن دنبال پری سیما که امتحان

دوباره رمان به ماجرای جدا شدن راوی از همسرش بر (: هاگدار میش)و در نهایت در فصل بیست و هشتم (433: همان).«استآورده 

نصف دیگرش را هم . اماش را جمع و جور کردهبا قهوه فروختن و پیشخدمتی این و آن را کردن؛ تا حاال نصف کمتر مهریه»گرددمی

  (211 :همان).«اشبهش تا برود دنبال کار و زندگی دهمکنم و میبه همین زودی جمع می

نظمی زمانی در روایت رویدادها، مربوط به شخصیت داستانی ی دیگر بینمونه :نظمی زمانی در روایت شخصیت داستانیبی

الی که هنوز کند در حدر کافه پیانو کار می!(: متوسط بودن؛ حال به هم زنه گل گیسو)این شخصیت در فصل سوم رمان. صفوراست

نه به آن خاطر که جاهایی از ریش و سبیلش . گوید برای همین است که تا به حال ازدواج نکردهصفورا می»شناسد خواننده او را نمی

شود و به عنوان مشتری و کسی که دنبال صفورا تازه وارد جریان داستان می(: پرفورمانس)در فصل ششم (43: همان).«!زرد شده؛ نه

از . اش پیدا شدی پیش بود که تازه سر و کلهدو هفته»داندشود و تا فصل بعد راوی هنوز اسم او را نمیرد کافه میکار است وا

خواهد با مدیر دخترک همین که گرم شد؛از پای شومینه آمد پیشم و گفت می. . . سرمای زود رس این وقت سال کبود شده بود

ی هر گفت دانشجوی هنرهای نمایشی است و آمده بهم پیشنهاد بدهد شنبه. . . شوقتی نشست، تازه دیدم. . . کافه حرف بزند

 (32_11:همان).«. . .امزد تازه یادم آمد اسمش را نپرسیدهاز در که داشت بیرون می. . . هفته، یك پرفورمانس توی پیانو داشته باشد

ست که وقتی بو بردم ماجرا از چه قراری. .  »!(: ارت برسبه ک. به کارت برس آناستازیا ورتینس کایا)در نهایت در فصل سیزدهم

  (442: همان).«. . .میزها را طوری جا به جا کرد که وسط کافه، جایی باز شود. صفورا از در آمد تو

 عدم انسجام و از هم گسیختگی

: ی دیوید الجبه گفته. ای توقع داریم ولی پسامدرنیسم به انسجام بدگمان استانسجام خصوصیتی است که از هر نوشته

راویان این آثار دائماً . های کوتاه پسامدرن گرایش مشهودی به دور شدن از موضوع اصلی روایت دارندها و داستاننویسندگان رمان»

 کنند که انسجام رواییپرند، به این صورت که جریان روایت را قطع و موضوعات جدیدی را مطرح میاز این شاخه به آن شاخه می

نظمی زمانی در روایت رویدادها، عدم قطعیت، هایی مثل بی نویسنده با به کار بردن مؤلفه (223: 4926الج،) .«آورندبه وجود نمی

بینامتنیت، آمیختن تخیل و واقعیت، تناقض، دور باطل، اتصال کوتاه، پیوند دو گانه، شگردهای بصری و نگارشی وفصل بندی رمان 

 . شودباعث از هم گسیختگی و عدم انسجام متن داستان می. . . ایبه صفحات چند صفحه

 عدم قطعیت

. ایجاد محتوای وجودشناسانه است»اند، این ویژگی در خدمت که منتقدان از هایزنبرگ وام گرفتهعدم قطعیت اصطالحی است    

کند و این و جهان پیرامونش نیز تغییر می های انسان از خودتبع واقعیت، مورد تردید قرار گیرد، پرسشهرگاه قطعیت امور و به

 .«ای برای شناخت وجود نداردشناسانه نخواهند داشت، زیرا امر یگانهها به تناسب تکثر امر واقع، دیگر محتوای شناختپرسش

های زبانی نشانه. فضای این داستان مانند اغلب متون پسامدرن آکنده از شك و تردید و عدم قطعیت است (111: 4922تدینی، )
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. یابدهایی که مبین درآمیختن واقعیت و خیال و نیز در کاربرد قیدهای شك و تردید تبلور میاین نوع عدم قطعیت درکاربرد فعل

 :شود ؛ از آن جملهی زبانی هویدا میعدم قطعیت در چندین الیه

یعنی . او نشسته و پیشم گریه کرده یا. کرده ام همایون مرد است و خیلی شده که من پیشش گریه! واقعاً که» :هاروش ها و شیوه

مان هر کدامیا حاال من برای او، او برای من . ای نزنیم زیر گریهمان، به بهانهها بنشینیم پیش هم و یك کدامنشده که ما بعد از مدت

 :4934جعفری، ).«.که کاری کرده باشیمخودی و فقط برای این طور بیاصالً همین یا. دانم؛ برای مادرهامانچه می یا. برای خودمان

 . . . 294، 429، 442، 441، 411، 411های دیگر در صفحات نمونه (33

فراداستان با از بین بردن مرزهای وجودی و تداخل بین واقعیت و خیال، نوعی عدم قطعیت در بحث وجود و  :وجود شناسی

شخصیت . ای این داستان در مرز وجودی در تردید و نوسان هستندهشخصیت. کندها و مرز داستان و واقعیت ایجاد میشخصیت

کنه تو گفتم با خودش فکر می»:ی داستان به وجود واقعی یا خیالی او در تردید استداستانی و البته تخیلی صفورا، که نویسنده

باید : مگه واقعی نیستم؟ گفتم: ن وقت پرسیدآ. . . شه همه چیز یه جاپایی تو واقعیت داشته باشن، االّ توگه نمیمی. . . واقعی باشی

ترسی گر بگیری؟ پاهایش را طوری روی میز جا به جا کرد که اگر بخواهم؛ خم بشوم، می. . . خب لمس کن: گفت. لمست کنم

ی تو درباره منظورم این است که آن قدر که شكِ. رسیدواقعی به نظر می. . . ست یا نهپایش را بگیرم و فشار بدهم تا ببینم واقعی

  (221: همان).«این که وجود دارد یا نه؟ برطرف بشود، واقعی بود

 دورباطل

ای که به گونه. کنند های پسامدرنیستی با هدف به سخره گرفتن مرز بین واقعیت و تخیل از شگردهای بسیاری استفاده میرمان

دیوید الج . له نظریه پردازانی بودند که به این امر توجه داشتنددیوید الج و بری لوئیس از جم. شوندواقعیت و تخیل درهم تنیده می

ی بین واقعیت و تخیل را به نحوی غریب از  برد که فاصلههای پسامدرنیستی به کار میرا در توصیف رمان «اتصال کوتاه»اصطالح 

خواند یا متنی رونوشت برداری شده از میداند که آیا داستانی تخیلی را برد و نتیجتاً خواننده موقع خواندن رمان نمیبین می

دیوید الج، در  «اتصال کوتاه»ی پسامدرنیسم و ادبیات ضمن کاربرد اصطالح بری لوئیس در مقاله (11: 4926پاینده، ). واقعیت را

قتی در ادبیات دور باطل و»ی وی کند به عقیدهاستفاده می «دور باطل»های پسامدرنیستی از اصطالح دیگری به نام توصیف رمان

. ها از یکدیگر ناممکن استشوند، تا حدی که تمایز آنشود که متن و دنیا هر دو نفوذ ناپذیر میداستانی پسامدرنیستی حادث می

ورود نویسنده به ).«اتصال کوتاه»:یابنددهند، امر واقعی و امر استعاری در یکدیگر امتزاج میهنگامی که این دو حالت رخ می

یابند که متن و دنیای واقعی زمانی با یکدیگر امتزاج می (های واقعی تاریخی در داستانحضور شخصیت) «پیوند دوگانه»و ( داستان

  (411: 4929بری لوئیس، ).«کند نویسنده در داستان خود نقش آفرینی می

 تداخل واقعیت و خیال

ر مسئول و سردبیر مجله یك هفتم بوده است که نشر آن مدی نویسنده در دنیای واقعی: امتزاج دنیای واقعی با دنیای داستانی

خورد عشق این ام میو اصالً به ریخت و قیافه». کندچی به این موضوع اشاره مینویسنده در قالب شخصیت کافه. متوقف شده است

د و بگویند طرف خیلی چیز ام از این مزخرفات چاپ کنم تا همه بهم اشاره کننزبانم را بدهم توی مجلهچرندیات باشم و پول بی

ی مدرن بدهم دست کنم  برای این که فلسفه، خرحمالی مییک هفتمای من اینجا توی شود؟ یعنی فکر کردهسرش می

  (4934:93جعفری، ).«!مردم؟

ایت داستان اوج برجسته سازی فراداستان و آمیختن تخیل و واقعیت، اشاره به اسم رمان در سیر رو: اشاره به نام اثر در داستان

ام و تازه ساعتِ سه و نیم صبح نوشته را می کافه پیانوام قسمت بیست و دوم ام و داشتهشبش تا دیر وقت بیدار بوده. .  »:است

  (433:همان).«. . .ام  زیر لحافام باال و کنار گل گیسو خزیدهآمده

به کار رفته در نگارش آن از شخصیت پری سیما اظهار ی خود داستان و صناعات راوی درباره :اظهار نظر از شخصیت داستانی

ام شبیه خودِ خیلی. انتو بیشتر شخصیتات، حتی اِسماشون واقعی: ی کنار دستم و گفتآمد نشست روی کاناپه». کندنظر می

. . . ره داشته باشهواسه این که قصه باید گ. خب آره: خای باور کنم؟ گفتمیه؟ میهمین یکی توشون خیالی. شون دراومدنواقعی
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باید توی این شك باشه خواننده یا نه ! شه یا نه؟باید خواننده رو توی حیص و بیصِ این نگه دارم که آخرش چی می. خب آره: گفتم

  (216: همان).«!تو یا راوی؟: پرسید! شو؟ کنه یا زنکه راوی آخرِ سر صفورا رو انتخاب می

-فکرش را می. کردگذراند، زیر چشمی هم بهم نگاه میها را هم یکی یکی از نظر میو قصه زدها را ورق میهمین جور که پرینت»_

کردم که از قسمت چهاردهم به بعد برود توی فکر و با خودش بگوید نکند یك وقت این صفورا، یك صفورای واقعی باشد که دارد 

  (211: همان).«. . .زند؟قاپ شوهرم را ازم می

چون ممکنه زنش تصور کنه نکنه این مرده . وخ بشینه یه رمان بنویسهنویسی نباید هیچگی؛ هیچ قصهکه تو می با این حساب. .  »_

  (211: همان).«. .انساختگی. کدومشون واقعی نیستنولی توی کارای اونا، شخصیتا هیچ: مه؟ گفتشوهرمه، نکنه این زن رقیب

 پیوند دو گانه

کند به آورد و مرز این دو را مخدوش میاش میان واقعیت و تخیل نوسان به وجود میپسامدرنیستی رمان کافه پیانو به دلیل ماهیت

پیوند )های واقعییکی از شگردهای نویسنده برای ایجاد دورباطل استفاده از شخصیت. طوری که تمایز این دو از هم دشوار است

، (دوست نویسنده)، همایون (دختر نویسنده)، گل گیسو (ویسندههمسر ن)های واقعی مثل پری سیما جوادیشخصیت. است( دوگانه

گیرند و این پیوند دوگانه یابند نقش شخصیت داستانی را به خود می هنگامی که در دنیای داستانی نفوذ می( خود نویسنده)راوی 

 . آوردنوعی اتصال کوتاه را به وجود می

 اتصال کوتاه

-ادبی از این متن . و مجاز نگریسته شود ماهیتی استعاری و غیر ادبیات ماهیتی مجازی دارد ادبیات که از چشم انداز استعاره    

ای است که بین جهان واقع و متن ادبی وجود نگاه فاصلهع نو فرض اینپیش. ، نگرشی استعاری است نسبت به عالم هستیزاویه

زده شود و نتواند فاصله است تا خواننده بهتاتصال کوتاه در این  های پسامدرنیستی، تالش به منظور ایجادخصوصیت نوشته». دارد

العاده تلفیق وجوه فوق: کار عبارتند ازهای انجام اینشیوه. ادبی ادغام کندهای رایج متونسهولت در مقولههایی را بهچنین نوشته

مطرح کردن نویسنده و موضوع نویسندگی در متن؛ و  در اثری واحد؛( وجه آشکار داستانی و وجه ظاهراً مبتنی بر واقعیت)متباین 

هر چند این تمهیدات جدید نیست، اما چون در آثار پسامدرنیستی به تفصیل . هاهای ادبی هنگام استفاده از آنبرمال کردن عرف

ای اتصال کوتاه حضور هاز جنبهیکی (421: 4926الج، ) .«شوندگیرند، دستاورد کامالً جدیدی محسوب میمورد استفاده قرار می

 . شوداین ترتیب تقابلی میان مجاز و استعاره ایجاد میبه. خواننده استنویسنده در متن و دادن آگاهی به

 های مختلف حضور نویسنده در داستانجنبه

روی جلد کتاب  های گوناگون و از همانشکلنویسنده به. نویسنده استاز شگردهای روایی این حضور نویسنده در داستان یکی 

 . کندخواننده اعالم می گوناگون در داستان بههایحضور خود را در جلوه

نویسنده در ابتدای رمان و قبل از شروع داستان، کتاب خود را به شخصیت داستانی رمان : تقدیم کتاب به شخصیت داستانی

 .«خواهرم فریبا و هولدن کالفید عزیز: کنم بهکش میاین کتاب را پیش»: کندتقدیم می جروم دیووید سالینجرناطور دشت اثر  

  (3: 4934: جعفری)

کند که در آن حضور خود را در داستان به عنوان مؤلف داستانی را خلق می( فرهاد جعفری)ی واقعینویسنده :نقش آفرینی در اثر

ن در حین روایت و نوشتن داستانش چی به صورت یك داستان نویس نشان داده است که همزماتلویحی در قالب شخصیت کافه

 . شودخلق می

از علی چه . . . را گرفت و پرسید کجاهاشی؟ کافه پیانوتازه آن وقت بود که سراغ »: گفتگوی شخصیت داستانی با نویسنده

. ها قبیل سؤال و از این. . . خبر؟ اون دختره، پرفورمانسش چی بود؟ همایون چه بالیی سرش اومد؟ از آقای باربد و مادرش چه خبر

  (212_214:همان).«. . .ام، بدهم بخواندآن بیست و دو قسمت کافه پیانو را که تا دیشب نوشته ست تا همهکه گفتم وقت خوبی

او هم . ی صفورا تا باهاش، تا خودِ صبح خوش بگذرانمروم خانهشوم و میهمین حاال پا می»: نویسنده با خواننده_گفتگوی راوی

شد سروته جور دیگری نمیچون هر چه فکر کردم؛ هیچ. ها را گفتم و از خانه بیرون زدماین. . . ا خودِ صبح زار بزندبنشیند و ت

  (241: همان).«گرفت هم آوردداستانی را که داشت باال می
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مرتبط با محتوای رمان _تصویری از مشتریان یك کافه _او با استفاده از طرح روی جلد : بهره برداری از امکانات روی جلد کتاب

 . آوردو یادداشت پشت جلد کتاب که در واقع تفسیر نویسنده از رمانش است، خود را به یاد خواننده می

نویسنده با آوردن یادداشتی در پایان رمان حضور خود را به :به ساحت داستان و پایان بخشیدن به رمان ورود نویسنده

حقیقتش را : کهاول این. تان بگویم دو نکته را باید به». دهدرمان را برای خواننده توضیح میکند و دلیل نوشتن خواننده اعالم می

بخواهید؛ چیزی که باعث شد دوازدهم دی ماه سال هشتاد و پنج بنشینم پای نوشتن کافه پیانو و صبح سحرِ سیزدهم بهمن ماه 

  (266: همان).«. . .همان سال هم تمامش کنم

 پارانویا

از اندازه برای خود شود که دارای سرشت پارانویایی است؛ یعنی قایل به ارزش بیش به فردی اطالق می (paranoia)رانویا پا»    

آمیز و انحرافی جانبه است و تمایل به تفسیر مبالغهکند، قضاوت او پیوسته خشك و یكچنین فردی به هیچ کس اعتماد نمی. است

کنند که دچار پارانویا سیاری از نقش آفرینان ادبیات داستانی پسامدرنیستی عمیقاً احساس میب (461: 4911بالو، روش) .«دارد

پاینده، )بینند که از هر حیث در نظام فکریِ کس دیگری احاطه شوند هستند؛ یا به بیان دیگر، خود را در معرض این خطر می

و  ]هاروابط انسان[بدگمانی به ثبات و دوام »: درن عبارتند ازهای پسامهای پارانویایی و شیزوفرنیك شخصیتاضطراب (33: 4929

های به محدود شدن به هر گونه مکان یا هویت خاص، باور به اینکه جامعه در پی آزار رساندن به فرد است و تشدید طرح ریزی

  (411:همان).«های دیگرانفردی برای مقابله با توطئه

های پسامدرن در جاهایی از داستان ذهنی آشفته و روان پریش های رمانل دیگر شخصیتدوست راوی که از مشتریان کافه است مث

 . کندادعاهای راوی مبنی بر دیوانه نبودن این شخصیت، دیوانگی او را ثابت می. کندحتی راوی به این نکته  تأکید می. دارد

ان فکر کنید که او پارانوئیدی چیزی دارد یا اگر او را ببینید محال ممکن است پیش خودت»: های تأکید راویدر حالت

های سربازی تاف پوتین _خواهد تابستان باشد یا زمستانحاال می _ی خداصرف نظر از این که همیشه. شیزوفرنیکی چیزی ست

. . . بپوسند؛ دهد که کثیف شوند یاگذارد که بروند زیر دست و پایش و اهمیتی نمیبندد و میکند و بندهایش را هم نمیپایش می

شود که شما پیش خودتان فکر کنید او ها، باز هم دلیل نمیکدام از ایناما هیچ. . . هایش کمی کهنه و رنگ و رو رفته هستندلباس

این را هم بگویم که مبادا پیش خودتان فکر کنید . . . اش را با واقعیت از دست داده و آدم متوهمی استمریضی چیزی است و رابطه

  (31_39: 4934جعفری، )ل و چلی چیزی ستاو خ

. شان بدهداما مقاومت کرده و توانسته فریب. گفت که دیشب آمده بودند تا او را با خودشان ببرند. .  »: های فرا آگاهیدر حالت

-بی»موریت دارند تا ها مأداند که آن قدر میفقط همین. داندشان را نمیکی اومده بوده شما رو با خودش ببره؟ گفت اسم: پرسیدم

زنند و همین که ببینند  طور چرخ میهمین. ی زندگی حذف کنندرا از چرخه «هایوزلس»گوید طور که خودش مییا آن «هامصرف

شون دادی تا حاال چطور فریب: پرسیدم. برندآیند و او را با خودشان میدهد؛ می اش را مفت و مسلم هدر میکسی دارد زندگی

مصرف نبودم و صبحش یه چیزی به شون گفتم امروز خیلی بی: هایش از شیطنت برق زدند گفتبردارن؟ چشم دست از سرت

  (31_36: همان).«واقع شو بخاین؛ هیچ چی ترجمه نکرده بودم: پشت بندش اضافه کرد. . . ترجمه کردم

 شخصیت پردازی

ایی بر دامن آن تواند لکهماهویی است که بعد زمانی نمی یی به تصور هویت، یا خودبودگیشخصیت پردازی پسامدرن حمله»    

شود که به سخن موجز، شخصیت پردازی پسامدرن موجب می. کندرا با ناهمگونی خود تهدید می «خویشتن»بگذارد، بعدی که این 

ها، با دیگر شخصیت های پسامدرن همواره، نه فقطچهره. وجود آنها توسط تفاوت تعیین شود «هاشخصیت»در ساخت و پرداخت 

  (214: 4913یزدانجو، ).«مفروض خود نیز تفاوت دارند «خویشتن»بل که با 

 . خواندشخصیت پری سیما، شخصیت داستانی که داستان زندگی خود را می :های فراداستانیشخصیت

نوعی عدم . هویت استشخصیت در آثار پسامدرن اغلب هویت روشن و مشخصی ندارد و گرفتار بحران : عدم ثبات در هویت

خورد و قبل از همه کنم که حالم دارد از بیشتر چیزها به هم میاعتراف می». هویتی در مورد شخصیت راوی وجود دارداصالت و بی

پوشمش، آن قدر بهم ام یك دست کت و شلوار تازه بخرم که وقتی میاز این شش هفت سال آزگار است نتوانسته. از خودم
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ام، کافه را باز کرده. . . اموگرنه؛ قدر و قیمتِ کت و شلوارِ به این قشنگی را ندانسته. فکر کنم باید یه کاری بکنمشخصیت بدهد که 

دو جفت کفشِ تخت چرم بخرم . برای این که با درآمدش بتوانم یکی دو دست کت و شلوار تازه بخرم که تویش احساس هویت کنم

و  13 دیگر صفحه نمونه (1 -3: 4934جعفری،).«. . .چی، اما باید یك قدمی بردارمپوشمشان؛ فکر کنم حاال هرکه وقتی می

 . ، که روی جلد کتاب هم تکرار شده است(266: همان)یادداشت آخر کتاب 

. کند در مورد یکی دو شخصیت دیگر در داستان هم مصداق داردهویتی نه تنها در مورد راوی داستان صدق میاین احساس بی_

کنم روزی روزگاری؛ تو هم بتوانی مثل این مردک، آن قدر منعطف باشی و طوری خودت را خم کنی و بپیچانی که آرزو می ضمناً»

دستِ آخر نفهمیدم باید چی صدات : گفتم»؛ (219: همان).«!ات را پیدا کنی «خود گم شده»ات را ببینی و عاقبت، «خودِ واقعی»

  (269: همان).«حاال مجتبام: گفت. هر بار یه اسمی داشتی. . . کنم؟

پکی به »: اش بیرون برودخواهد که از زندگیاش مینویسنده از شخصیت داستانی -راوی: خودمختاری شخصیت داستانی

رو . ، بهش برخورد222ص . . . نه؟. های مثلثیعین این فیلم. . . البد اومدی بخای پامو از زندگیت بکشم بیرون: سیگارش زد و گفت

اش را تمام کند و این است که بهتر است بازی. . . البد انتظارش را نداشت به این صراحت بزنم توی پرش. د و رفت توی فکرترش کر

 (291: همان).«ام برسمبگذارد به زندگی

. به یه شرط: خاکستر کفِ دستش را ریخت توی زیر سیگاری و گفت» :و نافرمانی شخصیت داستانی عدم اقتدار نویسنده

-فقط شنبه. . . مو داشته باشمالاقل بذار پرفورمانس: انگار که التماس بکند گفت. نه: گفتم. بازم پیشت کار کنم: گفت. نگفتم چیزی

کمی که . ولی فقط ماهی یه بار. . . قبول: برای همین گفتم. کردم عوضِ لطفی که بهم بکند؛ پاداشی چیزی بخواهدفکرش را می. ها

  (296:همان).«. . .هر جور تو بخای. یاد اذیتت کنمدلم نمی . . .قبول: فکر کرد گفت

هویتی ای بی به گونه. های داستان پسامدرن استتناقض بین دو خصلت متفاوت شخصیت: های داستانیتناقض شخصیت

گونه ثباتی در آن ها یکی نیست؛ بطوری که هیچها با رفتار و کنش آنهای درونی این شخصیتویژگی. ها را نمایان میسازدشخصیت

شخصیت پری سیما در توصیفات راوی . ها نسبت به یکدیگر دچار نوعی تناقض و نابهنجاری استرفتار و احساس آن. شوددیده نمی

ها بعدِ یك فرشته است که من تا مدت ... ». دارای تناقض وجودی است و دارای صفاتی متناقض و غیر قابل جمع با یکدیگر است

تان ست روی ابرها که یك وقتی توصیفش را برایایوگرنه او واقعاً همان فرشته. . . وک بودم او اصالً آدم است یا نهازدواجمان مشک

صرف نظر از این که او » (61: همان).«. . .ای؛ خودش را رسانده این پایین بین ماجوری و با چه وسیلهکردم و معلوم نیست چه

ی او ها هم کسی پیدا بشود که به اندازهداند نخ دندانش را کجا گذاشته؛ فکر نکنم حتا توی آدمست که هیچ وقتِ خدا نمیایفرشته

طوری که فکر کنم او . او مرتکب شده، ببخشد  که حاال یك وقتی اشتباهی دربارهتوز باشد و نتواند کسی را باز و یك دنده و کینهلج

  (62: همان) .«. . .یل، از فهرست اساطیر یونان جا افتادهکشی و انتقام باشد که اسمش به هر دلی کینهالهه

کردم که هیچ وقت خدا جرئت نداشته زن بگیرد و داشتم متلك بارش می». است -دوست راوی -ی دیگر شخصیت همایوننمونه_

تونس خودشو ودش میهه رو عشقه، بهم گفته کاش یه راهی وجود داشت که آدم خام حاال گور پدر زن، بچههر بار که بهش گفته

ی بچه رو چون خودم اصالً حوصله. شون کنهدادم پرورشگاه بزرگمی. . . آوردم قد ونیم قدپنجاه تا بچه می. . . . . . بچه دار کنه

  .«32همان، ) .«ندارم

 بینامتنیت

و تنگاتنگ با سایر وندی دوسویهبلکه پی. اندیشه است که متن نظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیستبینامتنیت مبتنی بر این »

متن وجود دارند، ای مستمر میان آن متن و متونی بیرون از آندر یك متن مشخص هم مکالمهگفت کهتوانحتی می. متون دارد

 بینامتنیت در این داستان با ارجاع مستقیم به (12، 4921مکاریك، ) .«درواقع هیچ متنی آزاد از متون دیگر نیست. جریان دارد

، (شعر و داستان)، (فیلم و داستان)، (مشاهیر و داستان)آید و به صورت تلفیق ژانرهای هنری سایر گفتارها و نوشتارها به وجود می

این بینامتنیت در داستان به صورت . صورت گرفته است( رمان و داستان)، (نقاشی و داستان)، (موسیقی و داستان( )قصه و داستان)

 . آشکار به کار رفته است کامالً خودآگاهانه و
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کند به انگشت کوچكِ دست شما آورد و قالب میانگشت کوچکش دست راستش را پیش می. .  »: بینامتنیت داستان با مشاهیر

دهد؛ و بعد قولش را مرتب و شمرده شمرده، طوری که انگار بقراط است و دارد یك عده دانشجوی سال آخرِ پزشکی را سوگند می

 . 11، 29های دیگر در صفحات نمونه (41: 4934جعفری، ).«دکنتکرار می

! را بگیرد توی بغلش؟ شارون استونتواند کند، میرا نگاه می اصلی غریزهمگر آدم وقتی دارد »: بینامتنیت داستان با فیلم

-و گرنه خیلی دلم می. اری این دخترک جلفِ دیوانه که من این طور احساسی ددست کم درباره. . . خب این هم مثل همان است

هاست که سخت از این. . . گرفتم بین دو انگشت دست راستمرسید تا انگشت پای چپش را میمی شارون استونخواست دستم به 

شان که طرف به خوشگلی و آقامنشی هاست که مهم است برایاز این! کنند؟هاست که زود ازت دل میوفادارند بهت؛ یا از آن

 (91: همان).«!نباشد؟ شان پنشان مهم است که طرف، فقط به نکبتیِ هایی ست که برای باشد یا نه؛ از قمایش این رابرت ردفورد

 . 421،231، 491، 421، 24، 21، 13های دیگر در صفحات  نمونه

ه دشمن خلق و فتنه پرور گ/ گه ملحد و گه دهری و کافر باشد: امتحانیش برام نوشته برگه گوشه. .  »: بینامتنیت داستان با شعر

  (94: همان).«خب منظور؟: گفتم. مردی که ز عصر خود فراتر باشد/ باید چشد عذاب تنهایی را/ باشد 

یعنی از این جنبه . ای را از وسط نصف کرده باشندی خامهسیندرالمثل این که زده باشند یك . .  » :بینامتنیت داستان با قصه

کند زندگی پیش خودش فکر می. . . گذارند فر را از روی یك قالب بریزد؛ آدم را انگشت به دهان میطور ممکن است خدا دو نکه چه

اند ای که فرستادهیا خودش، یا حتی درشکهسیندرال کنی، لنگه کفش ای که وقتی بازشان میهای قصهچیزی ست مثل این کتاب

منظورم این است که وقتی با من ازدواج . زند بیرونتوی دل کتاب میعقبش تا او را هر طور شده به مهمانی شاهزاده برساند، از 

هایی که آن مردک برای ای چیزی هستم و یك اتاق خواب، از آن اتاق خوابکرده، البد پیش خودش فکر کرده من شاهزاده

  (64_61: همان).«دهم ترتیب داده بود؛ برایش ترتیب می سیندرال

ی دیگر و افتاد به آن دامنهخورد و از این دامنه، هی میهایش هم پیچ مینور سو باالی چراغ. .  » :بینامتنیت داستان با موسیقی

. . باشد و روزی نیست که من ده بیست بار بهش گوش ندهم کامان داونکه اسمش باید  سایمون لبونی آهنگی از این، به عالوه

 . 439، 432های دیگر در صفحات نمونه (11: همان).«.

اش؛ پتویی ست که مال این است تا بیندازد رویش یا بدهد به کس دیگری تا اگر سردش نمونه. .  »:امتنیت داستان با نقاشیبین

ست خوشش آمده و دلش خواسته پیکاسوی گرنیکاچون؛ از طرح رویش که . اما او آن را میخ کرده به دیوار. باشد، بکشد به سرش

و تخمش . مریلین مونروروی صورت  اندی وارهولباشد یا یك کار گرافیکی از  گرنیکااهد خوحاال می. . . دائم توی نظرش باشد

  (411: همان).«آن را نکشیده تا روی پتوهای نکبت او چاپش کنند وارهولهم نباشد که 

را  دلِ سگکه . امبولگاکفام یا چخوفیعنی باهاش سیگاری بپیچم و پیش خودم فکر کنم . .  »: بینامتنیت داستان با رمان

کنم خوانمش و به همه هم توصیه می ام و اگر باز هم دست بدهد، شصت بار دیگر هم مینوشته و من بیشتر از شصت بار خوانده

 . 221،291های دیگر در صفحات نمونه (421: همان) .«حتماً یك ده بیست باری بخوانندش

 شگردهای بصری و نگارشی

ی پایانی جمالت، از جمالت بیش از حد طوالنی و به تعویق انداختن نقطه استفاده: شی ماننداستفاده از شگردهای بصری و نگار

ی نامتعارف از عالئم سجاوندی، به کار بردن بیش از حد جمالت درون ها، استفاده از دو فونت نوشتاری، استفادهبرجسته سازی واژه

. . . ی فصول، توصیف طوالنی جزئیات وهای برجستهی و عنوان گذاریافصل کوتاهِ چند صفحه 91دو خط معترضه، تقسیم کتاب به 

 . کنندتوجه خواننده را به خودآگاهی داستانی و برساخته بودن جهان داستان جلب می

بعدازظهر یك روز تابستانی که با هم » :ی پایانی جمالتاستفاده از جمالت بیش از حد طوالنی و به تعویق انداختن نقطه_

کسِ دیگر بردیم و انگار که هیچمان پیش میهامان را با دستِدیم دوچرخه سواری اما خسته شده بودیم و داشتیم دوچرخهرفته بو

 .«؟یه باباییترین لطفی که در حقّت کردم چیهدونی بزرگ میزدیم؛ ازش پرسیدم غیرِ ما دو تا توی عالم نیست با هم حرف می

 . . . ،31، 26، 23، 22، 22، 21، 23، 29ات موارد دیگر صفح (21: 4934جعفری، )
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بریجستون، تاف، زیمنس، آی پاد شافل، مای بی بی، : هابرجسته و پررنگ کردن مارک _الف: هابرجسته سازی واژه_

 . . . وستینگ هاوس، پارس خزر، اسکاچ برایت، دلونگی، ال جی

سیما  دوس، شارون استون، رابرت ردفورد، شان پن، پریبقراط، اقلی :هابرجسته و پر رنگ کردن اسم برخی از شخصیت _ب

 . . . جوادی، اریک کانتونا، اسحاق نیوتن، دوایت یورک، اندی کول، کلینت ایستودد، سیندرال، کلودیا کاردینانه

 . . . عقاید یک دلقک، ورتیگوی هیچکاک، دلِ سگ، ناتور دشت :های رمانبرجسته و پررنگ کردن اسم کتاب _پ

ی اصلی، وایدا، آخرین قلعه، دور از اجتماع خشمگین، شرلوک غریزه: های هالیوودیته و پر رنگ کردن اسم فیلمبرجس _ت

 . . . هلمز

این هَلیتور، کافه کنج، یک هفتم،  :ها و معادل خارجی بعضی از کلماتبرجسته و پر رنگ کردن اسم بعضی از مکان _ث 

 . . . عصر جدید، گیم، استار باکس جلجتا، خاچیک، هات چاکلت، کد بری، سینما

سیما یا کسی بپرسم امروز شوم زنگ بزنم و از پریست که گاهی اوقات ناچار مییعنی طوری»:استفاده از دو فونت نوشتاری_

 و بعد ازش پرسیدم چه اسمی روش بذاریم»؛ (26همان، ).«س پری؟ی بابا اینا چنده؟ یا امروز چند شنبهچندم برجه؟ یا شماره

، 44موارد دیگر صفحات  (211همان، ).«طوره؟ و این اسم برایش ماند که ماندی جاروبرقی چهتره؟ که گل گیسو گفت ملکهمناسب

41 ،43 ،21،29 ،23 ،21،22 ،91 ،94 . . . 

مر باعث عدم زیاد استفاده کرده که این ا «!؟»و  «؛»و  «،»های نویسنده از عالمت :ی نامتعارف از عالئم سجاوندیاستفاده_

ی گردنش قرار گرفته و برای همین است که هر چشم سومش درست روی آخرین مهره ؛سیمامثالً پری». انسجام متن شده است

داند دور و که نمی. شوددل آدم برایش کباب می ؛و به این خاطر. کمترین اطالعی از پشت سرش ندارد ؛وقت مقنعه سرش است

های دیگر صفحات نمونه (91همان، ).«هایش باشد چشم سومش باید جایی نكِ انگشت ؛گیسواما عوضش گل. برش چه خبر است

42 ،46 ،43 ،22 ،21 ،14 ،31 ،16، . . . 

 . . . ،64، 91، 21، 21، 22، 21، 43صفحات  «،»های استفاده از عالمت نمونه

 . . . ،32، 31، 62، 14، 93، 91، 21، 26صفحات  «!؟»های استفاده از عالمت نمونه

همان جا توی بار نشستم روی یك صندلی و سیگاری پیچیدم و . .  » :به کار بردن بیش از حد جمالت درون دو خط معترضه_

ای گفت چه قورمه سبزی خوشمزهی ما و مدام میپیش که شام آمده بود خانه هفته _با رول پیپرِ استیلی که امیر قادری . آتش زدم

های دیگر در نمونه« 49: همان» .«با خودش آورده و بهم هدیه داده بود _شبیه قورمه سبزیِ مادرش شده و دلیلش هم این بود که 

 . . . ،34، 12، 92، 91، 96، 93، 94، 23، 22صفحات 

ای که به طور فصل کوتاهِ چند صفحه 91کتاب به . فصل بندی آن است از دیگر شگردهای بصری رمان، شیوه: فصل بندی کتاب

ها به صورت برجسته و برگرفته از متن داستان است که نظر خواننده را به عنوان گذاری فصل. شوداند، تقسیم میب چیده شدهنامرت

گنجیشك  لونه»، «!متوسط بودن؛ حال به هم زنه گل گیسو»، «این بار آلبالویی شو بخر»، «ورودی کافه». کندخود جلب می

تو هیچ »، «!.«این»بهش نگو »، «شکالت داغ»، «پرفورمانس»، «!ها قشنگ استمترقبه بودن چه قدر این غیر»، «!؟مطمئنی! واقعی؟

 . .  .«!بعیده که هیش کی اون جا نباشه»، «کردی؟. نکردی گریه وخ براش

ا ب». کند عالوه بر یك فضاسازی متن را نیز آشفته کندنویسنده با ذکر بیش از حد جزئیات سعی می :توصیف طوالنی جزئیات_

بعد؛ کمی مایع  ظرفشویی ریخت . اول؛ راه آبِ سینك را بست. هاوسواسی که از مادرش به ارث برده شروع کرد به شستن فنجان

های لیمویی توی این فاصله، دستکش. ی کاسه، سطح آب باال بیایدآن وقت شیر آب گرم را باز کرد که تا خرخره. هاروی فنجان

مان اما طوری هم نیست که ما بتوانیم دست. البته قالب دستش نیست. مخصوص خود اوست رنگ کوچکش را کشید به دستش که

 . . . ،463، 433، 441، 23، 12، 11های دیگر در صفحات نمونه (49_42: همان) .«کنیم

 طنز و آیرونی

 (934: 4922تدینی، ).«زید یی پسامدرن طنز و به ریشخند گرفتن جهان ناخوشایندی است که در آن میکی از ابزارهای نویسنده»

قدر باید خر راستی که چه». بردنویسنده دردمند از مسائل اجتماعی است و برای بیان این گونه مسائل لحنی طنزآلود را به کار می
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پوشد و های نارنجی و بنفش میهای یك دخترکِ مریض که دائم خدا تاپگریداری که تن بدهد به عشوهباشد مردِ زن و بچه

اندازد بلکه به خیال خودش از راه به بیرون می _ی ما مانع توصیف آن استکه نظام اخالقی جامعه _هایی از بدنش را هم خشب

هایی از بدنش را های خراب بدود پشت پنجره و مدام بخشمثل زن. .  »ی بعد یا در صفحه (23: 4934جعفری، ).«درت کند

آن ! ی ما از توصیف آن پرهیز دارد؛ واقعاً چرا باید خودتان را از چنین فضیلتی محروم کنید؟بیندازد بیرون که نظام اخالقی جامعه

-ی ما، آن را نمیهایی که باز هم نظام اخالقی جامعهتوانید جلو خودتان را بگیرید و نروید توی نقشهدانید که میهم وقتی می

دهد و ای نمیاما حیف که نظام اخالقی جامعه باز هم چنین اجازه»ه ی صریح نویسنده به این جمله کاشاره (91: همان).«!پسندد

: همان).«کندآدم را از بیان بعضی تصویرها که حاال مکن است ناخوشایند باشد اما عوضش اثرات تربیتی درستی دارد، محروم می

 . اشاره کرد 221، 241توان به صفحات های دیگر مینمونه (493

 گیرینتیجه

ی فرهاد جعفری یك رمان فراداستانی است که به صورت خودآگاهانه مرز بین واقعیت و داستان پردازی را پیانو نوشتهرمان کافه 

ها ای که حتی شخصیتگذارد به گونهدر واقع نویسنده واقعیت را به صورت داستانی کرده و آن را به نمایش می. کندنقض می

آنچه . کندی دو ساحت واقعیت و خیال مضمون و محتوای داستان بازتاب پیدا میبا در هم تنیدگ. محاکاتی از واقعیت هستند

نظمی زمانی در روایت رویدادها، عدم های پسامدرنیستی همچون بیانگیزد بازتاب مؤلفهخوانش پسامدرنیستی این اثر را برمی

ینامتنیت، پارانویا، شگردهای بصری و نگارشی و گسیختگی، عدم قطعیت، دورباطل، پیوند دوگانه، اتصال کوتاه، بانسجام و از هم

 . پردازی در آن استشخصیت
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 بررسی زندگی رابعه عدویه و اختالف نظر محققان درباره او
 راضیه رئیسی نافچی

 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

 عصمت خیبری 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

 چکیده

و تصــوف وارد شــوند و یکــی از بزرگتــرین زنــان در ایــن حیطــه       از دیــدگاه عطــار زنــان نیــز مــی تواننــد در عرفــان       

ــت  ــه اس ــه عدوی ــار        . رابع ــه عط ــا آنچ ــت؛ ام ــه اس ــخن گفت ــه س ــدگی رابع ــاب زن ــل در ب ــور مفص ــه ط ــود ب ــاب خ ــار در کت عط

ــز همــان را              ــندگان نی ــده ای از محققــان و نویس ــت و ع ــود بــوده اس ــیالت خ ــاس افکــار و تخ ــر اس ــرده اســت  ب ــان ک بی

ــد   ــرده ان ــل ک ــاا. نق ــایی         ب ــتالف نظره ــا اخ ــه ب ــد و در نتیج ــه داده ان ــری ارائ ــر دیگ ــرخالف او نظ ــز ب ــده ای نی ــود ع ین وج

ــ         ــاب زن ــق در ب ــر دقی ــك نظ ــه ی ــا را از ارائ ــه م ــویم ک ــی ش ــه رو م ــات او روب ــدگی و وف ــاب زن ــه  در ب ــکل روب ــا مش دگی او ب

ــی ــتالف نظــر محققــان دربــ          . کنــدرو م ــمن گزارشــی از اخ ــده اســت  تــا ض ــن مقالــه ســعی ش اره زنــدگی، زمــان  در ای

پـــس از بررســـی  . تولـــد، وفـــات و معاصـــران  ایـــن زن عـــارف، کنکاشـــی دربـــاره  افکـــار او نیـــز صـــورت گیـــرد          

ــار              ــد و انک ــورد تردی ــری  م ــن بص ــا حس ــه ب ــودن رابع ــر ب ــوص معاص ــار در خص ــت عط ــان، روای ــر عارف ــان و دیگ نظرمحقق

نبــوده اســت و در مــورد دیگــر هــم      دهــد کــه رابعــه بــا او هــم عصــر     تحقیقــات و اســناد دیگــری نشــان مــی      اســت؛

ــوده             ــابش ب ــار در کت ــات عط ــا بیان ــد ه ــن تردی ــل ای ــتر عام ــود دارد و بیش ــا وج ــد ه ــتالف و تردی ــن اخ ــز  ای ــران او نی عص

ــت ــتر زا . اسـ ــتین بیشـ ــان نخسـ ــه  عارفـ ــاوجود اینکـ ــی  بـ ــه  را مـ ــا رابعـ ــارف؛ امـ ــا عـ ــد تـ ــانی  هدانـ ــره عارفـ ــوان در زمـ تـ

ــ    ــی از مباح ــذار یک ــه گ ــه پای ــدادکرد  ک ــن     قلم ــان ای ــه محقق ــت و هم ــی اس ــب اله ــی ح ــان یعن ــلی عرف ــه   ث اص ــه را ک نکت

 . کننداست  رابعه بوده است را تایید میو عشق الهی سخن گفته  اولین کسی که در باب حب

 حب الهی، حسن بصری، رابعه عدویه، زندگینامه: هاکلیدواژه

 :مقدمه _4

گیـــری اولیـــه و نضـــج تـــدریجی آن در    لقـــرن دوم هجـــری، پیـــدایش تصـــوف و شـــک    از جملـــه حـــوادث در      

ــال  ــرین س ــت  آخ ــرن اس ــن ق ــای ای ــوفیان . ه ــت   ص ــا ریاض ــوی را ب ــد و تق ــه زه ــین ک ــی  اول ــراه م ــخت  هم ــای س ــد، ه کردن

ــان مــی               ــد ایش ــم از آرا وعقای ــان و ه ــیوه   زنــدگی آن ــم از ش ــب را ه ــن مطل ــا صــوفی و ای ــد ت ــد ان ــتر زاه ــع بیش در واق

ــا     ــه آغ ــری ک ــرن دوم هج ــت و در ق ــوان دریاف ــی        ت ــوف  نم ــازنده تص ــی س ــر واقع ــانی از عنص ــت نش ــوف اس ــذهب تص ز م

ــد  ــوان دی ــد             . ت ــی کش ــود م ــوی خ ــه س ــه را ب ــار اندیش ــی اختی ــر ب ــن عص ــه دری ــاوتی ک ــره متف ــا چه ــان تنه ــن می در ای

رابعــه عدویـــه اســت کـــه بــا طـــرح مفهــوم عشـــق الهـــی معنــا و مفهـــوم تــازه ای بـــه تصــوف مـــی بخشـــد و آن را در        

ــیر دیگـــری مـــی انـــدازد    عـــارف و شـــاعری اســـت کـــه    ( ق423 _ 421)رابعـــه عدویـــه  ( 423: 4961دوی، بـــ). مسـ

مکنـــی بـــه ام الخیـــر دختراســـماعیل عـــدوی . نـــامش را رابعـــه بنـــت اســـماعیل عدویـــه و رابعـــه بصـــریه نیـــز آورده انـــد 

 ( 411: 4922وکلثوم،  26: 4923حسنی، ). قدسی از آل عتیك بود

 نـــاگزیریم صــورت  ایـــن در و باشــد  بــوده  مـــرو از توانــد  مـــی رابعــه  اصــلیت  بـــدوی، عبــدالرحمن  ســـخن بــر اســاس  

؛ امـــا بـــا ایـــن وجـــود بیشـــتر منـــابع او را اهـــل بصـــره دانســـته انـــد و  (4911:33، ســـتاری). بـــدانیم االصـــل ایرانـــی اورا

و پـــاره ای او را فرزنـــد . بعضـــی از تـــذکره هـــا از نـــام بـــردن پـــدر رابعـــه خـــاموش مانـــده انـــد. ایـــن معقـــول تـــر اســـت

ــته  ــماعیل دانس ــد اس ــناخته           . ان ــتی ش ــه درس ــه ب ــدر رابع ــام پ ــوفی ن ــان ص ــاب زن ــوربخش در کت ــواد ن ــر ج ــر دکت ــه نظ ب

 . و در این مورد هم اصراری نباید کرد. نشده است
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ــانواده             ــه وی درخ ــت ک ــن اس ــت ای ــوان دریاف ــی ت ــه او م ــف در زمین ــات مختل ــا روای ــورد ب ــه در برخ ــی آنچ ــور کل ــه ط ب

دهخــدا نیــز در بــاب معرفــی رابعــه بــه همــین عبــارات اشــاره کــرده         ( 32: 4923رادفــر، ). ای فقیــردر بصــره زاده شــد  

 . است

ــاحظ    ــین جـ ــان و تبیـ ــاب البیـ ــه، کتـ ــورد رابعـ ــع در مـ ــرین منبـ ــدیمی تـ ــع  ( ق. ه223)قـ ــرین منبـ ــل تـ ــت و مفصـ اسـ

ــار اســـت ــوانی وی، محـــدود بـــه   . تـــذکرة االولیـــای عطـ اطالعـــات مـــا از زنـــدگی رابعـــه بـــه خصـــوص تولـــد و دوران جـ

. درکتــاب خــود آورده اســت   _کــه بــیش از چهارصــد ســال پــس از او مــی زیســته اســت       _عطــارگزارشــی اســت کــه   

 ( 4921:4اسفندیار، )

ــرای         ــام بـــرده شـــده کـــه بـ ــانی نـ ــا، از زنـ ــر در ضـــمن سرگذشـــت عرفـ ــار بـــه طـــور مختصـ در تـــذکرةاالولیای عطـ

ارف، در شــرح حــال  نزدیکــی بــه پروردگــار، در ســیرو ســلوک گــام نهــاده انــد؛ امــا بــارز تــرین جلــوه ی یــك زن عــ            

رابعـــه از جملـــه زنـــان عـــارفی اســـت کـــه در عرفـــان و شـــهود  ( 496: 4962روضـــاتیان، ). رابعـــه عدویـــه مشـــهود اســـت

ــه               ــه ب ــج، کعب ــم ح ــه در موس ــود ک ــی ش ــده م ــاب او دی ــت در ب ــن حکای ــی ای ــت حت ــه اس ــت یافت ــی دس ــام واالی ــه مق ب

ه نســل بــه نســل منتقــل شــده واز مضــامین      وایــن حکایــت در بــاب رابعــ   ( 123:  4912عطــار،)اســتقبال او مــی آ یــد   

 :شعری شاعران قرار گرفته است مانند

 پس همه ره با همه لبیك گویان آمده کعبه استقبالشان فرموده هم در بادیه

 (116: 4919خاقانی، )

 

او قدیســه ای اســت کــه شــیخ فریــد الــدین عطــار نیشــابوری عــارف و شــاعر نامــدار در تــذکرة االولیــا از وی بــا                  

ــوان ع ــرب و      »نـ ــیفته قـ ــتیاق، آن شـ ــق و اشـ ــوخته عشـ ــالص، آن سـ ــتر اخـ ــتوره سـ ــاص، آ ن مسـ ــدر خـ ــدره خـ آن مخـ

ــال     ــول رج ــفیه، آن مقب ــریم ص ــب م ــراق، آن نای ــرد .«احت ــاد ک ــت      . ی ــه گف ــد ک ــرده ان ــل ک ــری نق ــن بص ــه »ازحس در هم

ــر       ــر س ــه زی ــه ب ــورد خشــتی ک ــی خ ــم اب م ــرد و ه ــی ک ــارت م ــا آن طه ــه ب ــدم شکســته ک ــوزه ای دی ــه او ک ــاد  خان ــی نه م

ــرد   ــی کـ ــازی مـ ــرآن نمـ ــه بـ ــه کـ ــی بافتـ ــالیی از نـ ــوب، ).«.و مصـ ــن کـ ــی  (  31: 4963زریـ ــزرگ و واالیـ ــین زن بـ او چنـ

 . بوده است که همه داستان زندگی اورا به همین صورت و شیوه نقل کرده اند

ه قـــرار عطارداســـتان هـــایی از زنـــدگی او را موضـــوع برخـــی از آثـــار منظـــوم خـــود ماننـــد مصـــیبت نامـــه و الهـــی نامـــ

از ســـوی دیگـــر محققـــان و عارفـــان بســـیاری از ایشـــان یـــاد کـــرده انـــد و ســـخنان او   (  33: 4923رادفـــر، ). داده اســـت

ــد      ــرده ان ــار ب ــه ک ــانی ب ــب عرف ــا در کت ــه        . را باره ــت و پای ــه اس ــخن گفت ــی س ــب اله ــه از ح ــت ک ــی اس ــتین کس او نخس

ــه، ع        ــه عدوی ــان رابع ــد در زم ــت هرچن ــی اس ــق اله ــاس عش ــر اس ــان ب ــذار عرف ــرح    گ ــی مط ــمی و درس ــور رس ــه ط ــان ب رف

 . نشده است؛ اما جایگاه رابعه در شکل گیری عرفان ناب براساس حب الهی مشخص و بارز است

هـــیچ اطالعـــی در دســـت نیســـت جـــز آنچـــه در    رابعـــه( در بـــاره کـــودکی و نوجـــوانی)از بخـــش نخســـت زنـــدگانی  

عطــار در بســیار مـــوارد   . ع اســتفاده کـــرده انــد  و بیشـــترمحققان نیــزاز همــین منبــ   . تــذکرة االولیــای عطارآمــده اســت    

ــت        ــه اس ــان پرداخت ــاره عارف ــت در ب ــه روای ــود ب ــل خ ــاس تخی ــر اس ــوط     . ب ــه مرب ــدگی رابع ــاب زن ــتالف در ب ــترین اخ بیش

. بــه تــاریخ تولــد و وفــات اوســت کــه در ایــن صــورت بــه اخــتالف نظرهــایی در مــورد هــم عصــران او مــی انجامــد                

کامـــل در خصـــوص زمـــان تولـــد و وفـــات رابعـــه عدویـــه و همچنـــین افکـــار درایـــن پـــژوهش پـــس از بررســـی اطالعـــات 

 :وی به سواالت زیر پاسخ می دهیم

 آیا همه محققان و عارفان درباره زمان تولد و وفات وی اتفاق نظر دادند؟

 در سخنان رابعه عدویه، چه مبحثی به عنوان مباحث اولیه عرفانی مطرح شده است؟ 

 عارف؟ آیا رابعه زاهد بوده است یا

ــوانی،        ــودکی و جـ ــات، دوران کـ ــد و وفـ ــان تولـ ــه زمـ ــه از زاویـ ــه رابعـ ــین زندگینامـ ــان و تبیـ ــه بیـ ــدا، بـ ــل  ابتـ در ذیـ

 . همعصران وی و افکار و عقایدش پرداخته ایم
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 :تولد و وفات رابعه عدویه_1

بصـــره بـــود و مولـــدش ( ه ق33یـــا33در حـــدود ). طبـــق گـــزارش عطـــار، رابعـــه در خـــانواده ای فقیـــر متولـــد شـــد    

ــرد    ــپری ک ــا س ــرش را انج ــتر عم ــد  . و بیش ــی نویس ــار م ــد، در        »: عط ــود ام ــه وج ــه ب ــه رابع ــب ک ــه  آن ش ــت ک ــل اس نق

خانـــه پـــدرش چنـــدان جامـــه نبـــود کـــه او را در آن بپیچنـــد، و قطـــره ای روغـــن نبـــود کـــه نـــافش را چـــرب کننـــد و   

عطـــار، ) .«. . . . . .ه او را رابعـــه گفتنـــداز آن رو بـــود کـــ. چـــراغ نبـــود و پـــدر اورا ســـه دختـــر بـــود و رابعـــه چهـــارم بـــود

4912 :11 ) 

دربــاره تولــد و وفــات رابعــه اخــتالف     . رابعــه عمــری طــوالنی داشــته و بــه هنگــام مــرگ نــود ســال داشــته اســت          

ــوددارد  ــری وج ــوند     . نظ ــی ش ــیم م ــته تقس ــه دس ــه س ــان ب ــاره محقق ــن ب ــر    . در ای ــه ب ــه اندک ــار را پذیرفت ــر عط ــی نظ گروه

 . بصری معاصر بوده است اساس آن رابعه با حسن

 :گروه اول

 . ق دانشته اند که برجسته ترین محقق در این گروه عطار است. ه 493گروه اول وفات رابعه را سال 

            ــم ــری داردوه ــن بص ــه و حس ــربودن رابع ــم عص ــه ه ــاره ب ــه  اش ــت ک ــار اس ــروه عط ــن گ ــیت ای ــرین شخص ــته ت برجس

ــب د    ــت و در کتـ ــه اسـ ــری را پذیرفتـ ــن بصـ ــه و حسـ ــانی رابعـ ــات و   زمـ ــاتی از مالقـ ــذکرةاالولیا حکایـ ــر از تـ ــرش، غیـ یگـ

 . ه ق دانسته اند 33یا  33این گروه تاریخ تولد او را . گفتگوهای این دو نقل می کند

   4963زریـــن کـــوب،). اشـــاره بـــه معاصـــر بـــودن حســـن و رابعـــه مـــی کنـــد (169ص )مســـتوفی در تـــاریخ گزیـــده :

 . دانسته اند( ق. ه)493را در  بر این اساس برخی از تراجم نویسان مرگ او ( 31

  ســـال وفـــات  419(ص)« ســـیر تکـــاملی و اصـــول مســـائل عرفـــان و تصـــوف»دکتـــر ســـید یحیـــی یثربـــی  در کتـــاب

ــاب   . ه 493اورا  ــا در کتـ ــت؛ امـ ــرده اسـ ــان کـ ــان»ق بیـ ــفه عرفـ ــاریخ    «فلسـ ــت و در تـ ــاریخ را آورده اسـ ــر دو تـ ــود هـ خـ

 (36: 4911یپربی، ). اولی شك کرده است

  ــ ــدالرحمن بـ ــاریخ   عبـ ــه تـ ــت کـ ــد اسـ ــه    ( ق. ه)493دوی معتقـ ــه او را از جملـ ــت کـ ــده اسـ ــر شـ ــل ذکـ ــدین دلیـ بـ

 . شاگردان حسن بصری قرار دهند

     ــت ــع حقیقـ ــد الرفیـ ــدا، عبـ ــردی، دهخـ ــوزی،ابن تغربـ ــن جـ ــین ابـ ــم چنـ ــادة  ، هـ ــاف السـ ــدی در  اتحـ ــی زبیـ مرتضـ

 . چنین نظری را بیان کرده اند. . . المتقین،

 :گروه دوم

 :مانند. ق دانسته اند. ه 423را  سال  گروه دوم  وفات او 

 ابن خلکان  ذهبی 

   عبد الروؤف منادی 

 جالل ستاری 

   (   216ص : ک خواندمیر. ر)خواندمیر در کتاب حبیب السیر 

     ــاب ــرتلس در کتـ ــچ بـ ــوگنی ادوارد ویـ ــین یـ ــم چنـ ــوف »هـ ــات تصـ ــوف و ادبیـ ــیروس  ( 913ص ) .«تصـ ــه سـ ترجمـ

وی در کتــــابش اشــــاره . ه ق دانســــته اســــت 423فــــات وی را درتــــاریخ وو 411 _33ایــــزدی  تولــــد  او رادر تــــاریخ 

. ه423یــا در ســال   421بنــابراین بــدوی مــی گویــد رابعــه در ســال      . ای بــه مباحثــه رابعــه و حســن بصــری نیــز دارد     

 . ق وفات کرده است

   مارگارت اسمیت 

 . . . و

 :گروه سوم

 :ازجمله. در این گروه، محققان  هر دو تاریخ را روایت کرده اند 
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    ــاب ــهروردی در کتـ ــدین سـ ــهاب الـ ــیخ شـ ــارف»شـ ــوارف المعـ ــفهانی      «عـ ــومن اصـ ــد المـ ــور عبـ ــو منصـ ــه ابـ ترجمـ

ــال  ــت ( ق. ه 423 – 493)سـ ــرده اسـ ــان کـ ــات وی  بیـ ــال وفـ ــب   . را سـ ــروان مکتـ ــه پیـ ــاب  از جملـ ــن کتـ ــان در ایـ ایشـ

ــد  ــری »زهـ ــن بصـ ــوفی ) .«حسـ ــم »( ق. ه 441متـ ــراهیم ادهـ ــه»و . . . . . ،«ابـ ــ «رابعـ ــد را اسـ ــرده انـ ــهروردی، ). م بـ سـ

4961 :243) 

   ــاب ــبور  در کتـ ــوش صـ ــر داریـ ــی »دکتـ ــعر فارسـ ــی آن در شـ ــان وتجلـ ــق و عرفـ ــاریخ  «عشـ ــردو تـ ــا  493)هـ  421یـ

 (433: 4913داریوش، ). را ذکر کرده اند(  ق. ه

  عرفـــان »و همچنـــین در کتـــاب »ســـیر کـــاملی و اصـــول مســـائل عرفـــان و تصـــوف»ســـید یحیـــی یثربـــی در کتـــاب

ــری ــود  «نظـ ــال  )خـ ــه را سـ ــوت رابعـ ــت( ق. ه 493فـ ــته اسـ ــود  . دانسـ ــر خـ ــاب دیگـ ــان»و در کتـ ــفه عرفـ ــرگ  «فلسـ مـ

 . دانسته است( ق. ه 421یا  493)رابعه رابه صورت 

    ــاب ــی  در کتـ ــغر حلبـ ــی اصـ ــی  »علـ ــان ایرانـ ــان و عارفـ ــناخت عرفـ ــه را    «شـ ــه عدویـ ــات رابعـ ق . ه 423 _493وفـ

 . ه استدانسته است و درنتیجه هر دو تاریخ را روایت کرد

 دکتر ابوالقاسم رادفر 

             ــال ــر دوس ــان ه ــا بی ــوال اورا ب ــه اح ــدر ترجم ــب الص ــوم نای ــامی و مرح ــار، ج ــافعی، عط ــان، ی ــن خلک ــوزی، اب ــن ج اب

 . مورد تردید برای تولد و وفات وی  را در آثار خود  به تفصیل باز نموده اند

      ــاب ــر دو ازکت ــافعی، ه ــان و ی ــن خلک ــود »اب ــذور العق ــرد    «ش ــل ک ــوزی نق ــن ج ــه در     اب ــه عدوی ــات رابع ــه وف ــد ک ه ان

ــر. ق واقـــع شـــد. ه 423و بـــه قـــولی در ســـال  493ســـال  ــافعی بـ ــایع ســـال یـ ــوزی  423خالف آنچـــه در وقـ از ابـــن جـ

 (291: 4969پاورقی کاشانی،). ق گفته است. ه 421نقل کرده است خود وفات رابعه را در حوادث سال 

 دوران کودکی  و جوانی او _9

یـــك چنـــد رابعـــه بـــه کنیـــزی . دک بـــوده اســـت در بصـــره قحطــی افتـــاد و او را فروختنـــد زمــانی کـــه رابعـــه کـــو     

ــایی و  ــه اش پارسـ ــون خواجـ ــا چـ ــد هـ ــاد بعـ ــرد افتـ ــد آزادش کـ ــتی او را دیـ ــود از بخـــش  . خدادوسـ ــدارک موجـ ــابر مـ بنـ

اول زنـــدگانی رابعـــه چیـــزی در دســـت نـــداریم  بـــه جـــز آنچـــه را کـــه فریـــد الـــدین عطـــار در تـــذکرة االولیـــای عطـــار 

ــ ــتخ ــایش         . ودآورده اس ــه ه ــد گفت ــیش از تایی ــوان پ ــی ت ــه نم ــرداز ک ــال پ ــال و خی ــوریده ح ــت  ش ــارفی اس ــم ع ــار ه عط

روایـــت عطـــار پیرامـــون کـــودکی، بلـــوغ و دوران قبـــل از توبـــه  ». بـــه واســـطه مـــدارک و مآخـــذ بـــه وی اعتمـــاد کـــرد 

ــه او ن         ــه ب ــایی ک ــت ه ــاده و کرام ــارق الع ــب خ ــدا  از مطال ــه ج ــت ک ــه ای اس ــه گون ــه ب ــد   رابع ــی توان ــت م ــبت داده اس س

 .«او مــی گویـــد رابعـــه در خانــه ای فقیـــر و مســتمند بـــه دنیــا آمـــده اســـت    . از نظــر مـــورخ مــورد قبـــول واقــع شـــود   

 (34: 4911بدوی، )

ــت               ــده اس ــول مان ــا مجه ــرای م ــه ب ــدر رابع ــام پ ــه ن ــد ک ــی کن ــاره م ــدوی اش ــان). ب ــی (  42: هم ــه  گروه ــد ک گوین

ــه  ــس از آزادی اش}رابعـ ــی { پـ ــد    در مطربـ ــاکن شـ ــه ای سـ ــرد و در خرابـ ــه کـ ــاز توبـ ــاد و بـ ــار، ). افتـ (  11: 4912عطـ

 . منظور بدوی از گروهی، عطار و پیروان او هستند

ــه اســـت   ــدگی رابعـ ــرت  از زنـ ــاره دوران فتـ ــا دربـ ــا راوی مـ ــار تنهـ ــن دوران غفلـــت . عطـ ــد از ایـ ــگری)بعـ ( دوران رامشـ

و چنـــان (  21: 4911بـــدوی، ). آوردتوبـــه مـــیرا در بـــاب نظـــر رابعـــه  در و ســـپس ســـخن قشـــیری . توبـــه مـــی کنـــد

 : می گوید

گروهـــی گویندکـــه در مطربـــی افتـــاد ســـپس توبـــه کـــرد و گوشـــه عزلـــت و خلـــوت گزیـــد و بـــه عبـــادت مشـــغول   »

ــ (  414: 4911بـــدوی،).«.شـــد گـــذرد؛ زیـــرا ایـــن کنـــد و زود از آنجـــا مـــیتاب ذکـــر مـــیایـــن روایـــت را عطـــار بـــا شـ

 . خواهد از رابعه ترسیم کند منافات داردمیایت با آن چهره خیالی که عطار رو

خــواهیم در بــرخالف عطــار، مــا مــی   . خــوردار اســت ار شــاعری اســت کــه از تخیلــی قــوی بر    مــی دانــیم کــه عطــ    

یم کــه رابعــه چــون آزاد شــد از    بنــابر نظــر بــدوی مــا فــرض مــی کنــ      . برابــراین روایــت زمــانی بیشــتر توقــف کنــیم     

 . و راهی جز رامشگری نیافت. پس رابعه در طلب روزی رفت. هادآزادی به زندگی آزاد درجهان پان برکت
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 ازدواج رابعه _1

رابعـــه در زمـــره صـــوفیانی بـــود کـــه همچـــون حســـن بصـــری معتقدنـــد نمـــی تـــوان هـــم همســـر داشـــت و هـــم در   

بنـــابراین، ســـهم او را در تـــدوین قـــانون عزوبـــت در میـــان اهـــل طریقـــت بســـیار زیـــاد  . طریـــق ســـلوک قـــدم برداشـــت

 ( 1: 4921اسفندیار، ). ندشمرده ا

ــه              ــد؛ بلک ــی ده ــان نم ــه از دواج  نش ــه ای ب ــرین عالق ــا کمت ــه تنه ــه ن ــه رابع ــت ک ــرده اس ــان ک ــین بی ــز چن ــدوی نی ب

ــی ورزد      ــود اصــرار م ــظ تجــرد خ ــرای حف ــه پیــروی از          . ب ــه البتــه ب ــایان عصــر ک ــن از پارس ــات، چنــد ت ــر طبــق روای ب

در مـــن »پاســـخ اوهمیشـــه ایـــن بـــود کـــه . تگاری کردنـــدســـنت پیـــامبر از تجـــرد اجتنـــاب مـــی داشـــتند از وی خواســـ

ــت     ــد خواس ــرا ازوی بای ــت  م ــاری نیس ــودی و اختی ــغول         .«وج ــدا مش ــه خ ــده و ب ــا بری ــه از دنی ــان اینک ــا بی ــار ب ــر ب وی ه

و زنــدگی او همــه  . او بــه زیبــایی هــای جهــان  ظــاهری بــی اعتنــا بــود       . اســت از ایــن خواســته کنــار گرفتــه اســت     

 (19: 4911وعطار،  32: 4911ن کوب، زری)سادگی بود و درویشی 

ــن       ــد بـ ــواب محمـ ــه در جـ ــیم کـ ــی بینـ ــخنانش مـ ــرا از طرفـــی در سـ ــد اســـت؛ زیـ ــورد تردیـ ــه مـ ــوال ازدواج رابعـ اصـ

ــد    ــی گوی ــره، م ــر بص ــمی، امی ــلیمان هاش ــم زدن       : س ــه ه ــم ب ــك چش ــه ی ــت ک ــن نیس ــدهی  ممک ــن ب ــه م ــت را ب ــر ثروت اگ

ازدواج بروجــودی وارد اســت اینجــا   »: نمیکنــی ؟ مــی گویــد  از حــق بــه  تــو بپــردازم یــا در پاســخ اینکــه چــرا شــوهر        

ــم    ــن ازآن اوی ــه م ــت ک ــود کجاس ــار، ) .«وج ــت        ( 63: 4912عط ــوده اس ــر ب ــل عم ــت در اوای ــرده اس ــی ک ــم ازدواج ــر ه اگ

ــد       ــی نمای ــد م ــر بعی ــه نظ ــه ب ــت ک ــوده اس ــاهی ب ــدت کوت ــم م ــد و     . آن ه ــدبن زی ــد الواح ــا عب ــورت ازدواج او ب ــر ص ــه ه ب

 (23: 4913نوربخش، ). فر نقل کرده اند مربوط به رابعه دمشقیه استهر چه درباره این دو ن

 :زرین کوب نیز در کتاب خود چنین بیان کرده است

عطــــارنیز در تــــذکرة ( 31: 4911زریــــن کــــوب، ) .«چنــــد تــــن از پارســــایان عصــــر از وی خواســــتگاری کردنــــد» 

رغبتـــی کـــن تـــا »بـــه رابعـــه گفـــت یکـــی از خواســـتگاران وی، حســـن بصـــری بـــوده اســـت کـــه روزی  : االولیـــا گویـــد

 (66: 4، ج 4912عطار، ) .«. . . . . . . .عقد نکاح بر وجودی فرود آید: رابعه گفت. نکاحی کنیم و عقد بندیم

بـــه ( 414: 4911بـــدوی، )طرفـــه اینکـــه رابعـــه در اوج عشـــق، گـــویی روحـــا بـــا خـــدا پیونـــد زناشـــویی بســـته اســـت  

و سرنوشــت ابــدی اش او را از پــرداختن بــه همــه امــور دنیـــوی،        نظــر مــی رســد دل مشــغولی  او بــه خــدا و عاقبــت       

و درنهایـــت رابعـــه را مـــی تـــوان شخصـــیتی دانســـت کـــه  ( 3: 4921اســـفندیار،). مـــن جملـــه ازدواج، بـــاز داشـــته اســـت

 . اهل تجرد بوده است و تنها خدا و توجه به او برایش اهمیت داشته است

 قبر وی  _0

رون شــهر  بیــت المقــدس اســت  برســر کــوه طــور و یــافعی از بعضــی از         ابــن خلکــان مــی گویــد قبــرش در بیــ         

 . اهالی بیت المقدس  شنیده که آن قبر متعلق به شخص دیگری است

ــی در         ــن سرورمقدسـ ــراهیم بـ ــدبن ابـ ــو محمـ ــد ابـ ــانی ماننـ ــول کسـ ــدوی از قـ ــرام»بـ ــر الغـ ــدین «میثـ ــمس الـ ، شـ

ــی در  ــی   »طوسـ ــجد االقصـ ــائل المسـ ــی فضـ ــاء فـ ــاف االخصـ ــر«اتحـ ــی در   ، مجیـ ــدین حنبلـ ــل »الـ ــس الجلیـ ــن «انـ ، ابـ

ــان در ــه طــور واقــع اســت را رد            ... و «وفیــات االعیــان »خلک ــرون قــدس شــریف و بــر قل ــد کــه قبــر رابعــه دربی معتقدن

ــه در   ــن بطوطـ ــد ابـ ــانی ماننـ ــا کسـ ــد و بـ ــفرنامه»مـــی کنـ ــروی در ، .«سـ ــارات»هـ ــاقوت در  «الزیـ ــدان»و یـ ــم البلـ  «معجـ

بـــه نظـــروی قبـــر رابعـــه دردمشـــق هـــم . د کـــه قبـــر وی در قـــدس نیســـتموافقـــت دارد کـــه بـــر ایـــن اعتقـــاد هســـتن

. بلکـــه در بصـــره اســـت و قبـــری کـــه درقـــدس اســـت درواقـــع، قبـــر رابعـــه  شـــامیه اســـت نـــه رابعـــه عدویـــه . نیســـت

ــدوی، ) ــی           ( 4911:423ب ــان م ــن نش ــتیم و ای ــه رو هس ــدفن او روب ــاب م ــر در ب ــتالف نظ ــك اخ ــا ی ــاز ب ــه ب ــیم ک ــی بین م

 . سی از جایگاه مدفن او آگاه نیستدهد که به  طور دقیق ک

 هم عصران رابعه  _6



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

432 
 

ــت        ــه اسـ ــخن رفتـ ــر سـ ــان کمتـ ــا زنـ ــاطش بـ ــت وازارتبـ ــارانی داشـ ــاگردان و یـ ــردان شـ ــان مـ ــدتا در میـ ــه عمـ . رابعـ

ــمیت، ) ــی      ( 42: 4311اسـ ــان مـ ــر بیـ ــان دیگـ ــات محققـ ــاس اطالعـ ــه را براسـ ــر رابعـ ــراد معاصـ ــامی افـ ــل اسـ ــا در ذیـ مـ

 :داریم

 که از رابعه خواستگاری کرده است( ق. ه 411وفات )می والی بصره محمد بن سلیمان هاش . 

      و  94: 4913نـــوربخش،(  )ق. ه 464وفـــات )بـــه بصـــره آمـــده اســـت     433ســـفیان ثـــوری کـــه پـــس از ســـال

ــامی،  ــه           ( 311: 4911ج ــت ک ــوری اس ــفیان ث ــت س ــوده اس ــه ب ــر رابع ــه معاص ــرادی ک ــامی از اف ــل از ج ــانی نق ــه  ازکس ب

ــال  ــت      ق در کو. ه 33در سـ ــول اسـ ــاط آن دو معقـ ــاریخی ارتبـ ــاظ تـ ــده و از لحـ ــد شـ ــه متولـ ــامی، ). فـ ، 641: 4911جـ

 (  6: 4921نقل در اسفندیار، 

 حسن بصری: 

. بــدوی در کتــاب شــهید عشــق الهــی اشــاره بــه دوســتی و هــم صــحبتی رابعــه بــا حســن بصــری مــی کنــد                    

و مالقـــاتی بـــا رابعـــه نداشـــته  ق وفـــات یافتـــه اســـت. ه441بـــی شـــك حســـن بصـــری در ســـال ( 423: 4911بـــدوی، )

 ( 64:همان). جز اینکه بگوییم حسن بصری دیگری است. است

وی در دیــده حســن جایگــاهی واال    عارفــه در تــاریخ اســالم و بــه گفتــه     تــرینبــه قــول عطــار، رابعــه عدویــه نــامی      

ــت        ــی پرداخ ــخن نم ــه س ــود ب ــه نب ــر رابع ــت اگ ــی رف ــر م ــر منب ــن ب ــاه حس ــت و هرگ ــانی، ). داش ــا( 419: 4966زنج ــن  ب ای

هــای عطــاردر ایــن مــورد نادرســت اســت؛ زیــرا رابعــه در هنگــام در گذشــت          همــه بــه نظــر مــی رســد کــه گــزارش      

ــانزده ســـال داشـــت و چـــون پـــیش ازروی آوردن بـــه زهـــد ســـالها از عمـــر خـــود را بـــه کنیـــزی و     حســـن، حـــداکثر پـ

ــد م       ــاگردی و پیونـ ــتادی، شـ ــاط اسـ ــالها، ارتبـ ــذا در آن سـ ــده، لـ ــگری گذرانیـ ــپس رامشـ ــن   سـ ــن ممکـ ــان او و حسـ یـ

ــوت، ). نبـــوده اســـت ــن نیســـت؛   ( 41:4962ثبـ ــری ممکـ ــن بصـ ــا حسـ ــه بـ ــاریخی معاصـــربودن رابعـ ــاظ تـ ــه از لحـ و البتـ

ــه       ــال قبــل از رابع ــیش از هفتــاد س ــرا ب ــا آمــده         ( ق. ه 441)زی ــتان در چنــد ج ــه ایــن داس ــا از آنجــا ک ــرد؛ ام وفــات ک

 ( 4921:1اسفندیار، ). شاید مربوط به خواستگار دیگری با همین نام بوده است

  (  ق. ه 431)ریاح بن عمروبن  قیسی 

بــدوی، ). بــدوی در کتــاب خــود اشــاره ای بــه پیونــد عمیقــی بــین رابعــه و ریــاح بــن عمــروبن قیســی مــی کنــد              

 ( 424: 4924و سراج طوسی،  24: 4911

 ذوالنون مصری 

ــلمی در    ــدالرحمن سـ ــد عبـ ــانی ماننـ ــوفیه »کسـ ــات الصـ ــ . . و «طبقـ ــری را بـ ــون مصـ ــر  ذوالنـ ــرتبط و معاشـ ــه مـ ا رابعـ

امکـــان دارد کـــه وی در آغـــاز جـــوانی  ( ق. ه) 213اگـــر چـــه بـــا توجـــه ســـال درگذشـــت ذوالنـــون؛ یعنـــی . دانســـته انـــد

 . با رابعه مالقاتی کرده باشد و به نظر می رسد حشر و نشر او چندان با رابعه موفق نباشد

  مالك بن دینار 

 مریم بصریه 

 (431: 4311اسمیت، ). ، مریم بصریه از مردم بصره بوداز جمله زنان عارف معاصر رابعه

 ( ق. ه 431)عبدالعزیزبن سلیمان ابو الرسی بصری 

  صالح بن عبدالعزیز 

 کالب بن حری 

 لیلی القیسیه 

 عدویه عبداهلل دختر معاذه 

 (214: 4311اسمیت، ). وی ازهمراهان نزدیك رابعه بوده است 

 :شتباه گرفته شده انداشاره ای به اجمال می شوددر ادامه از جمله زنانی که با رابعه ا 
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 ام الدرداء

ــوده                ــه ب ــر از رابع ــن ت ــیار مس ــده بس ــی القاع ــن زن عل ــا ای ــود؛ ام ــی ش ــر م ــدرداء ذک ــام ام ال ــا ن ــا ب ــا ب ــه غالب ــام رابع ن

 (1: 4921، نقل در اسفندیار، 12، ص 4ج  «الحیوان»عمروبن الجاحظ کتاب ). است

 رابعه بنت اسماعیل سوری

ز زنــان مقدســی کــه بــه علــت تشــابه اســمی گــاهی بــا رابعــه عدویــه اشــتباه شــده رابعــه بنــت اســماعیل               یکــی ا

ــام اورا     ــندگان ن ــی از نویس ــه بعض ــت ک ــوری اس ــۀ»س ــد  «رائع ــرده ان ــبط ک ــره   . ض ــه بص ــت ن ــام اس ــل ش ــن زن اه ــن ). ای اب

 (م4323. ه4113جوزی، 

 رابعه دمشقیه

 رابعه قزداری بلخی

 (سده چهارم هجری). اندنامش را رابعه بنت کعب آورده 

 مبانی فکری رابعه_7

شـــیخ شـــهاب الـــدین ســـهرودی در کتـــاب عـــوارف المعـــارف  رابعـــه را از جملـــه پیـــروان مکتـــب زهـــد معرفـــی مـــی  

 :از جمله مباحثی که در کتب عرفانی از قول رابعه روایت شده اند عبارتند از( سه: 4961سهرودی، ). کند

 توکل: 

ــط    ــه توس ــه ک ــخنان رابع ــه س ــبی          از جمل ــه مناس ــر نمون ــخن زی ــت س ــده اس ــت ش ــل روای ــث توک ــل مبح ــار در ذی عط

 :است

ــت    » ــه رف ــه بادی ــرد و ب ــج ک ــزم ح ــود    . ع ــاده ب ــر وی نه ــت ب ــه رخ ــت ک ــری داش ــرد  . خ ــه م ــان بادی ــه  . در می ــل قافل اه

الهــی پادنشــاهان  : رابعــه گفــت . . . . . برویــد. مــن بــه توکــل شــما نیامــده ام    : گفــت .«مارخــت تــو بــرداریم  »: گفتنــد

ــین ــا            چن ــان تنه ــرا در بیاب ــدی و م ــر میران ــان راه، خ ــس در می ــدی، پ ــود خوان ــه خ ــه خان ــرا ب ــاجز؟ م ــورتی ع ــا ع ــد ب کنن

 (11: 4931عطار، ). گذاشتی ؟ در حال خر برخاست

 حب الهی:  

مقتـــدای خـــدا، زنیســـت ســـوخته آتـــش عشـــق خـــدایی توضـــیح انکـــه در دو قـــرن اول هجـــری، بـــه نـــدرت از حـــب  

و نخســـتین . ینکـــه اول بـــار زنـــی پارســـا ازبصـــره، از عشـــق و محبـــت الهـــی دم زدوطرفـــه ا. الهـــی ســـخن رفتـــه اســـت

 (31: 4911بدوی، ). بیان صوفیانه عشق الهی به نام رابعه عدویه ثبت است

ــاب    ــر غنـــی در کتـ ــاریخ  در اســـالم»دکتـ ــد»تـ ــی نویسـ ــتر از   »: مـ ــن  جماعـــت  بیشـ ــین ایـ ــه در بـ ــا کســـی کـ تنهـ

ه اســت کـــه ظــاهرا تصــوف واقعـــی بــا ظهــور رابعـــه شــروع شـــده       عشــق و محبــت الهـــی دم مــی زنــد رابعـــه عدویــ     

ــت ــه       .«.اس ــرن دوم ک ــط ق ــت از اواس ــوان گف ــی ت ــی م ــاین معن ــی     ب ــوف واقع ــم تص ــت تخ ــه اس ــان رابع ــی   زم ــته م کاش

ــود ــن معنــی کــه عبــادت خــدا را، بــه دور از طمــع بهشــت و             . ش او مســئله اخــالص را بــه محبــت تبــدیل کــرد بــه ای

 (429: 4911، یثربی). خدا می خواستبیم دوزخ، تنها به خاطر محبت 

ــد      ــی کن ــت م ــین روای ــز چن ــار نی ــت »: عط ــیدند ازمحب ــت. پرس ــرد و ودر      : گف ــذر ک ــد گ ــه اب ــد و ب ــت از ازل درام محب

ــد      ــربت از وی در کش ــك ش ــه ی ــت ک ــی را نیاف ــالم کس ــزار ع ــژده ه ــد     . ه ــارت  مان ــن عب ــید و از اوای ــق رس ــه ح ــر، ب ــه آخ ب

  .«یحبهم و یحبونهم»که 

ولیـــای عطـــار نیـــز نمونـــه مناســـبی در زمبنـــه محبـــت و حـــب الهـــی  ز رابعـــه نقـــل در تـــذکره االســـخن دیگـــری ا  

 : عطار چنین نقل کرده است. است
ــو او را کـــه مـــی پرســـتی، میبینـــی ؟ : گفتنـــد  ــار،) .«اگرندیـــدمی نپرســـتیدمی: گفـــت. تـ ایـــن شـــعر ( 24:  4931عطـ

 :در باب محبت اوست
 و پرداخت جهان می سوزدوزجان چ  عشق تو چو آتش است و جام می سوزد
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 این طرفه نگرکه چون به گیرم نامــــش

 
 از قوت او کام و زبان می  ســـوزد   

 

 (04: 4974رابعه عدویه نقل در حیدر خانی، ) 

 

 توبه: 

کـــه بعـــد ازتوبـــه کـــردنش تمـــام عمـــرش را در اتـــش محبـــت الهـــی   . ایـــن صـــوفی مســـلمان رابعـــه عدویـــه اســـت 

از جملــه نمونــه ســخنان رابعــه کــه ایــن مبحــث عرفــانی را بــه خــوبی نشــان مــی             (4911:1بــدوی،). ســوخته اســت 

 :دهد در ذیل آمده است

ــد»  ــه اگرگناهکــار گفتن ــول کنــد، توب ــا کنــد قب ــه: گفــت ؟ نــه ی ــد توبــه چگون ــدش مگــر ؟ کن  .«.دهــد توبــه خداون

 ( 213: 4913و رجایی،  211: 4912و قشیریه،  24:  4931نقل در عطار، )

هـــر کـــه پـــیش از : و یکـــی از حکمـــا گفـــت. از اســـتغفار مـــا، اســـتغفار بســـیار واجـــب اســـت: گفـــترابعـــه عدویـــه »

 (611: 4961غزالی، ) .«.پشیمانی استغفار کند برخدای، استهزا کرده باشد

 ورع: 

ــه           » ــد ب ــته ش ــت دل وی بس ــاز دوخ ــود ب ــده ب ــه دری ــراهن وی ک ــلطانی پی ــراغ س ــنایی چ ــه روش ــد ب ــت گوین ــه راس رابع

قشــیریه، ) .«.یــاد آمــد ســبب آن پیــراهن بدریــد آن جایگــاه کــه دوختــه بــود دلــش گشــاده شــد          بــاز . روزگــار درازی

4921 :211) 

 حزن: 

اگـــر انـــدوه نبـــودی زهـــره . ای وای بـــی انـــدوها( بگـــوی: )گفـــت. وا انـــدوها:  رابعـــه مـــردی را دیدکـــه همـــی گفـــت»

 (291: 4921قشیریه، ).«.ات نبودی نفس بزدی

 رضا: 

ــده   » ــه بن ــیدند ک ــه را پرس ــت  رابع ــد گف ــی باش ــی راض ــت     : ک ــه از نعم ــان ک ــود همچن ــاد ش ــت ش ــه از محن ــاه ک  .«.آن گ

 (933: 4921قشیریه، )

 غیرت: 

رابعـــه بیمـــار شـــد وی را گفتنـــد ســـبب بیمـــاری تـــو چیســـت ؟  گفـــت  یـــك بـــار در بهشـــت نگریســـتم، مـــرا ادب  »

 ( 4921:961قشیریه، ) .«.نیز ازین پس گناه نکنم. کرد، فرمان اوراست

 انس و هیبت: 

 :زقول رابعه عدویه چنین نقل شده استا 

 و ابحت جسمی من اراد جلوسی      اد محدثی      ولقد جعلتك فی الفو

 و حبیب قلبی فی الفواد انیســـی          فالجسم منی للجلیس موانـــس 

 بی توجهی به دنیا: 

یـــا مخـــزن شـــرور و منبـــع پایـــان از ایـــن رو بــه نظـــر رابعـــه، دن  .«مـــا رایـــت شـــیئا اال رایـــت اهلل فیـــه»:رابعــه گویـــد 

 . ناپذیر وساوس شیطانی نیست که گریز و بیزاری از آن واجب باشد

 :نتیجه

بـــر طبـــق بررســـی و اطالعـــات بـــه دســـت آمـــده در بـــاب دوران زنـــدگی رابعـــه عدویـــه، مفصـــلترین منبـــع مـــا،        

عطـــار بـــا . انی اش اســـتتـــذکرة االولیـــای عطـــار اســـت کـــه البتـــه تنهـــا منبـــع مـــا در بـــاب دوران اول زنـــدگی و جـــو 

توجــه بــه افکــار و آن روحیــات ادیبانــه خــود، شخصــیت رابعــه را آن طــور کــه دوســت داشــته اســت روایــت کــرده               
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ــرد        ــاد ک ــات او اعتم ــه اطالع ــدان ب ــوان چن ــی ت ــل نم ــین دلی ــه هم ــت و ب ــدگی    . اس ــاب زن ــه در ب ــاتی ک ــترین اختالف بیش

ــا      ــه ب ــت ک ــرگ او اس ــد و م ــان تول ــتیم زم ــه هس ــا آن مواج ــه ب ــه      رابع ــروه روب ــه گ ــات س ــا نظری ــان ب ــرات محقق ــی نظ بررس

ــد      ــرده ان ــه ک ــه  را ارائ ــك نظری ــدام ی ــه هرک ــویم ک ــی ش ــر     . رو م ــرگ وی منج ــد و م ــان تول ــاب زم ــر در ب ــتالف نظ ــن اخ ای

ــا و تردیــ    ــتالف نظره ــه اخ ــی    ب ــه م ــران رابع ــم عص ــاب ه ــایی در ب ــودد ه ــن     . ش ــا حس ــه ب ــربودن رابع ــم عص ــه ه از جمل

 . ی باشدبصری که به هیچ وجه درست نم

بینــیم کــه ایشــان ســخنان بســیار عمیــق و      شــویم و مــی رو نمــیار رابعــه بــا اخــتالف نظرهــایی روبــه    در بــاب افکــ 

ــی   زی ــا، ب ــه، رض ــل، توب ــاب توک ــایی در ب ــوارد از       ب ــن م ــه ای ــه هم ــت ک ــته اس ــت داش ــس و هیب ــرت، ان ــا، غی ــه دنی ــوجهی ب ت

اندکـــه رابعـــه و محققـــان تاییـــد کـــردههمـــه ادیبـــان  مباحـــث اصـــلی و اولیـــه عرفـــان نـــاب بـــوده اســـت و همچنـــین 

 . باشدو محبت الهی در عرفان و تصوف می نخستین کسی است که پایه گذار عشق

 :منابع
 
. 1ج  .«صـــــفوة الصـــــفوه» (ق. ه 4932م ـ    4319)ابـــــن جـــــوزی، ابـــــوالفرج شـــــمس الـــــدین محمـــــد  .4

 . دارالفکرلبنان

 . احسان عباس، بیروت، حققه .«وفیات االعیان» (تابی)ابن خلکان، شمس الدین احمد  .2

 . نشر دانشگاهی: تهران .«آشنایان ره عشق»( 4921)اسفندیار، محمد رضا .9

ــارت  .1 ــاور نزدیــــك و خاورمیانــــه » (4931)اســــمیت، مارگــ ــان اولیــــه در خــ ی  ترجمــــه .«مطالعــــاتی در عرفــ

                 . نشرمرکز: تهران. نصرآبادی  پیرانی، مریم محمدی

 . تصحیح بدیع الزمان فروزانفر .«قب العارفینمنا» (4912)اوحدبن کرمانی  .3

ــدالرحمن  .6 ــدوی، عبــ ــی » (4912)بــ ــق الهــ ــهید عشــ ــران  .«شــ ــی، تهــ ــد تحریرچــ ــه محمــ ــور : ترجمــ منصــ

 . انتشارات مولی

 . امیرکبیر: تهران .«تصوف و ادبیات تصوف» (4911)برتلس، یوگنی ادوارد ویچ  .1

 . دارالکتب مصریه. 4ج .«قاهرهالنجوم الزاهرة فی اخبار الملوک مصر و » (م4323)تغربری  .2

 . انتشارات حقیقت: تهران .«حسن بصری» (4926). ثبوت، اکبر .3

ــوب      .41 ــربن محبـ ــروبن بحـ ــان عمـ ــو عثمـ ــاحظ، ابـ ــین » (4961)جـ ــان و التبیـ ــن     .«البیـ ــرحه حسـ ــه و شـ حققـ

 . المکتبۀالتجاریۀ الکبری: السندوبی، بیروت

 . انتشارات بنیاد و فرهنگ ایران. تصحیح علی فاضل .«انیس ا لتائبین» (4931)جام، احمد  .44

ــدالرحمن   .42 ــامی، عبـ ــس » (4911)جـ ــات االنـ ــران     .«نفحـ ــدی، تهـ ــود عابـ ــات محمـ ــه و تعلیقـ ــحیح، مقدمـ : تصـ

 . اطالعات

 . تهران، نشر علم. چاپ اول .«نخستین زنان صوفی» (4923)حسنی، مریم  .49

ــدالرفیع   .41 ــت، عبـ ــور      » (4911)حقیقـ ــا نـ ــد تـ ــی از بایزیـ ــان ایرانـ ــان و عارفـ ــاریخ عرفـ ــادی تـ ــاه گنابـ  .«علیشـ

 . کومش: تهران

 زوار: تهران .«شناخت عرفان و عارفان ایرانی» (4961)حلبی، علی اصغر  .43

 . انتشارات فواد: تهران .«داستان عارفان » (4914)حیدر خانی، حسن  .46

 . مرکز انتشارات :تهران. سجادی الدین ضیاء تصحیح ، به.«اشعار دیوان» (4919) بدیل الدین افضل، خاقانی .41

جـــالل الـــدین بـــا مقدمـــه  .«حبیـــب الســـیر» (4999) خوانـــدمیر، غیـــاث الـــدین بـــن همـــام الـــدین الحســـنی  .42

 . کتابفروشی خیام :تهران. محمد دبیر سیاقی: همایی، زیرنظر

 . دانشگاه تهران، موسسه ی دهخدا:تهران .«لغت نامه»( 4963)دهخدا، علی اکبر  .43

 . دحتم: تهران .«زنان عارف» (4923)رادفر، ابوالقاسم  .21
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 . بنیاد فرهنگ ایران: تهران .«تصحیح خالصه شرح تعرف» (4914)رجایی، احمدعلی  .24

ــرم     .22 ــایتی، کیشـــه خالـــه، محـ ــرن .«تحقیـــق در رســـاله قشـــیریه  » (4912)رضـ انجمـــن اثـــارو مفـــاخر   : تهـ

 . فرهنگی

مجلــــه مطالعــــات زنــــان، ســــال  .«ســــیمای زن در تــــذکرة االولیــــای عطــــار» (4926)روضــــاتیان، مــــریم  .29

 . 411_491، صص 2اره شم. پنجم

 . امیرکبیر: تهران .«ارزش میراث صوفیه» (4963)زرین کوب، عبدالحسین   .21

 . تهران، امیر کبیر .«تصوف و عرفان» (4966)زنجانی، عباسعلی  .23

 . مرکز:تهران .«عشق صوفیانه»( 4911)ستاری، جالل  .26

ــی    .21 ــن علـ ــداهلل بـ ــر عبـ ــی، ابونصـ ــراج طوسـ ــوف » (4924)سـ ــی التصـ ــع فـ ــحیح  .«اللمـ ــنتصـ ــد نیکولسـ . رینولـ

 . لیدن، انتشارات بریل

 . ، تصحیح پدرسن،لیدن«طبقات الصوفیه» (م4361)سلمی، عبدالرحمن  .22

. ترجمـــه منصـــوربن عبـــدالمومن اصـــفهانی    .«عـــوارف المعـــارف » (4962)سهروردی،شـــیخ شـــهاب الـــدین    .23

 . انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

 . کتابفروشی زوار: تهران .«شعرفارسی عشق و عرفان  و تجلی آن در» (4913)صبور، داریوش  .91

 . زوار: تهران. بررسی  و تصیح متن محمد استعالمی .«تذکرة االولیا» (4912)عطار، فریدالدین   .94

ــار،  ع .92 ــدین  طـ ــد الـ ــه » (4931) فریـ ــی نامـ ــفیعی    .«الهـ ــا شـ ــات محمدرضـ ــحیح و تعلیقـ ــه، تصـ ــدکنی مقدمـ . کـ

           . سخن: تهران

ــد   .99 ــن محمــ ــاب » (4964)عوفی،حمــــد بــ ــاب االلبــ ــی  .«لبــ ــد قزوینــ ــه محمــ ــات عالمــ و  مقدمــــه و تعلیقــ

 .  فخر رازی : ران ه ت.  ی س ی ف د ن ی ع س  ات ق ی ق ح ت

: ،تهــــران4ج. ترجمــــه مویدالــــدین محمــــد خــــوارزمی .«احیــــاء علــــوم دیــــن» (4961)غزالــــی، ابوحامــــد  .91

 . انتشارات علمی و فرهنگی

مــــه ی ابــــو علــــی  حســــن بــــن احمــــد عثمــــانی، ترج. رســــاله ی قشــــیریه (4961)قشــــیری، ابوالقاســــم  .93

 علمی و فرهنگی:  تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران

ــی    .96 ــن علـ ــود بـ ــدین محمـ ــانی، عزالـ ــه  » (4961)کاشـ ــاح الهدایـ ــه ومفتـ ــباح الهدایـ ــات   .«مصـ ــحیح و تعلیقـ تصـ

 . موسسه نشرهما: تهران. جالل الدین همایی

مرکـــز تحقیقـــات ایـــران  .«فریـــد الـــدین عطـــارتحقیـــق در الهـــی نامـــه شـــیخ » (4922)کلثــوم، فاطمـــه ســـید   .91

 . و پاکستان

ــور   .92 ــن منـ ــد بـ ــعید  » (4966)محمـ ــیخ ابوسـ ــات الشـ ــی مقامـ ــرارالتوحید  فـ ــدکنی  .«اسـ ــفیعی کـ ــحیح شـ . تصـ

 . آگاه: تهران

مقدمـــه و تصـــحیح   .«شـــرح التعـــرف » (4969)مســـتملی بخـــاری، ابـــو ابـــراهیم اســـماعیل بـــن محمـــد        .93

 . اساطیر: محمد روشن، تهران

 . امیر کبیر: تهران. تصحیح عبدالحسین نوایی .«تاریخ گزیده» (4993)مداهلل مستوفی، ح .11

 . یلداقلم: تهران .«زنان صوفی» (4913)نوربخش، جواد   .14

ــن  .12 ــوب » (4211)هجویری،ابوالحســ ــف المحجــ ــران و     .«کشــ ــی لیــ ــات فارســ ــز تحقیقــ ــاد، مرکــ ــالم ابــ اســ

 . پاکستان

 . دانشگاه تبریز: تبریز .«فان و تصوفسیر تکاملی و اصول مسائل عر» (4962)یثربی، یحیی   .19

 . چ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه .«عرفان نظری» (4911)یثربی، یحیی   .11

 . دفتر تبلیغات اسالمی: تهران .«فلسفه عرفان» (4911)یثربی، یحیی  .13



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

437 
 

 تجلی رمانتیسم در اشعار سلمان هراتی
 سارا زارع جیرهنده

 دبیر آموزش و پرورش
 چکیده

شعر او بیانگر عشق و دلدادگی . شودمازندرانی دهۀ شصت و از شاعران شعر جنگ محسوب می شاعر( 4992_4963) لمان هراتیس

او به خدا، وطن و طبیعت است نیز دورة زندگی سلمان مصادف با دو فضای متفاوت از هم یعنی شهادت و ایثار گروهی از یك طرف 

دهد و او طرفی دیگر است واین فضا سلمان را سخت تحت تاثیر قرار می خواهی گروهی ازهطلبی و یا زیاداندیشی و عافیتو خود

. دوستی، استکبارگریزی، ساده زیستی، حسرت بر خوبان و بیزاری از بدان آمیخته استهمواره شعر خود را با عاطفۀ غلیظی از وطن

های رمانتیسم در سه دفتر شعری از آسمان ز این رهگذر نشانهنیز شعر او آیینۀ پاکی و خلوص طبیعت و زاللیت و شکوه خدا است ا

در این راستا، ابتدا دربارة جریان رمانتیسم و خاستگاه . سبز، دری به خانۀ خورشید، از این ستاره تا آن ستاره مورد بررسی قرار گرفت

ر ایران و آثار شاعران پرداخته شد و از این های آن مطالبی عنوان شد سپس به بررسی ورود رمانتیسم داولیه و علل ظهور و نشانه

های رمانتیسم فردی و اجتماعی با سه رنگ آشکار گردید که جلوه یبا ذکر شواهدرهگذر شعر سلمان مورد تحلیل قرار گرفت و 

 . رنگ استدر این سه مجموعۀ شعری سلمان پر گراناسیونالیستی و شهودی و طبیعت

 . طبیعت، اجتماع، سلمان، رمانتیسم: هاواژهکلید

 درآمد 

سال پیش در اروپا بعد از دوره  211رمانتیسم، جریان ادبی، هنری و حتی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ای بود که حدود 

کالسیسم و در پی عوامل اجتماعی و سیاسی خاصی ظهور کرد که در پی آن بی اعتنایی به اصول و قواعد و چهارچوب های خشك 

شد و ادیبان و هنرمندان به سوی شعر صمیمانه و فرار از اشعار فاخر و به اصطالح شسته ـ رفته و خرد  و محدود کننده باب

 . محورانه، گرایش پیدا کردند

این جریان چون بر مبانی . تولد این جریان ادبی ـ سیاسی، تاثیراتی عمیق و دراز دامن بر اجتماع و در نتیجه آثار ادبی گذاشت

نهاده شده بود؛ چونان سیلی غیر قابل کنترل به زودی در سایر  ... آزادی، طبیعت گرایی و عاطفه محوری و: ملهفطری انسان ها از ج

لذا . جوامع انسانی روان شد اما در هر اقلیمی با توجه به شکل و شرایط آن جا، تغییر یافت و به اصطالح، بومی آن منطقه گردید

 : م شد و در پی آن نام های مختلفی هم گرفت از جملهرمانتیسم مادر ناگزیر به شاخه هایی تقسی

 انقالبی، فلسفی،–تغزلی، فردی، اجتماعی  (4926:436جعفری،)ی ستیونالیناس ،گرا عتیطبگرا، رمانتیسم احساساتی، اخالق

 (93_4939:21تسلیمی،)سیاه و تلخ، ساده و (436_4934:423خواجات،)یشهود

گیرند لذادر نقد وکنکاش آثار ادبی، یکی از های موجود در اجتماع قرار میجریانهنرمندان مسلما تحت تاثیر شاعران و

های اخیر و در شعر شاعران وص در دهههای ادبی است که به خصها و جریانثر شاعر به لحاظ مکتبرویکردهای مطالعه، بررسی ا

 . معاصر جایگاه خاصی دارد

از یك طرف به لحاظ پرداختن به مفاهیمی چون عاطفه و صمیمیت و  -لاین زاده طبیعت زیبای شما -اشعار سلمان هراتی

های رمانتیسم  فردی است و از طرف دیگر به لحاظ قرار دادن شعر در ادی خواهی و شهود، نمایشگاه جلوهطبیعت دوستی و آز

مهم تر آنکه او . ی را بر می تابدفضای اجتماعی و به چالش کشاندن برخی مسائل و نیزاشعار وطن دوستانه ی او رمانتیسم  اجتماع

شاعر دوران جنگ ایران و عراق است و طبیعتاً جنگ می تواند عامل سوق دادن شاعر به سمت و سوی برخی ویژگی های رمانتیکی 

 . واکاوی اشعار او به لحاظ ویژگی های رمانتیسم ی الزم می نماید، با توجه به این موارد. باشد

  :پژوهش پیشینه

 .«مکتبهای ادبی»ه های رمانتیسم  در آثار شاعران ایران در کتاب هایی که درباره رمانتیسم  بحث کرده اند مثل بررسی جلو

بهزاد خواجات  «رمانتی سیسم ایرانی» منصور ثروت، «آشنایی با مکتب های ادبی»شمیسا و  «مکتبهای ادبی»سید رضا حسینی 

جریان های »نگاشته شده اند نیزلزوما به این امر پرداخته اند؛کتاب هایی چون  کتاب هایی که درباره ی ادبیات معاصر. آمده است
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گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران از علی تسلیمی ؛اما مهمترین کتابی که اساس کار ، از حسین پور چافی «شعری معاصر فارسی

جعفری شاعران رمانتیك . از مسعود جعفری است «رانسیر رمانتیسم در ای»خود را بر بررسی رمانتیسم در آثار ادبای ایران نهاد 

کتابی قدیمی است که به جریان  یکدکن یعیشفاز «ادوار شعر فارسی»کتاب. کندااز عصر مشروطه تا نیما بررسی میایران ر

یافتن رمانتیسم  داند و به خاطر تغییر ماهیتمی« ادبیات عصر رضاشاهی از مسائل عمده وقابل مطالعه»را رمانتیسم می پردازد وآن

 (4921:31شفیعی کدکنی،). در ایران در مقایسه با اروپا آن را با توسع به کار می برد

از دانشگاه ( 4931) یلیاز محسن اسماع (4911_4921)« یدر شعر فارس سمیرمانت یهاجلوه»با عنوان  یدکتر نامهانیپادر

، انهیگرا عتیطب یهاجنبه یبه بررس یلیاسماع یآقا. قرارگرفت یبررسمورد سال  21 در محدوده رمانتیكشعر ،نور مرکز امیپ

 نامه انیپا. کردند هیدوران تک نیا یفارس اتیآن بر ادب ریو تاث سمیمکتب رمانت یباشناسیو ابعاد ز انهیانسان گرا، جامعه شناسانه

 یاشعار مصدق را به لحاظ شاخصه ها، ناز دانشگاه مازندرا یمحمد لیاز راح «مصدق دیدر اشعار حم سمیرمانت»ارشد  یکارشناس

 انیپا. است یفرد سمیرمانت یبه سو یاجتماع سمیکه روند اشعار مصدق از رمانت دندیرس جهینت نیکردند و به ا یبررس سمیرمانت

 یهاصهشاخ یضمن بررس، (4934) اسوجیاز دانشگاه  یااز معصوم بهمه «یتولل دونیدر اشعار فر سمیرمانت»ارشد  یکارشناس نامه

 یو نوآور استاو با زبان فرانسه  ییآشنا لیبه دل سمیاز رمانت یتولل یریپذ ریکه تاث دندیرس جهینت نیبه ا یدر اشعار تولل سمیرمانت

از حسن  «روح نامرئی شعر فارسی» :های مجازی با عناوینهایی در پایگاهعالوه بر آن مقاله. است شتریب گرانیاو نسبت به د یها

واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و ، از علیرضا صدر «جنبش رمانتیسم و سیاست رومانتیك»و . . . زندیه و

نقد، بررسی و تحلیل زندگی و شعر »مقاله ای با عنوان. نیز در این باره می باشد. . . محمد الفیتوری از دکتر امیر حسین رسول نیا و

 اما مقاله ای مستقل درباره. را مورد بررسی قرار دادند ویژگی های زبانی، فکری و ادبی آثار او ،سلیمان زادعباس از« سلمان هراتی

 . های رمانتیسم در اشعار سلمان هراتی تا انجایی که جست جو شد مرجعی یافت نشده استنشانه جلوه و

 های پژوهش پرسش

  :مقاله ی حاضر می خواهد به پرسش های زیر پاسخ دهد

 لمان هراتی به لحاظ ویژگی های رمانتیسم چگونه است؟ شعر س _4

 در شعرسلمان هراتی چه نوع رمانتیسمی دیده می شود؟ _2

 علت بروز جلوه های رمانتیسم  در آثار او چیست ؟  _9

  :حدود پژوهش

این ستاره تا آن ستاره دری به خانه ی خورشید و از ، از آسمان آبی :برای انجام مقاله سه دفتر شعر سلمان هراتی با عناوین

 . مورد مطالعه و فیش برداری قرار گرفته است

 :چهارچوب نظری پژوهش

 (Romantisme)رمانتیسم   _4

موسیقی و قالب پیکره ی یك شعر یا متن ادبی ، عاطفه و احساس یکی از عناصر مهم شعر است که با سایر عناصر یعنی تخیل

هر سخن کز دل بر آید، الجرم بر »اطفه در شعر جایگیر و مالل آور نیست و به مصداق را تشکیل می دهند با این مزیت که غلظت ع

توجه به احساس و عاطفه در سخن هر چند تاریخی را بر نمی تابد؛ چنانکه . کالم دلنشین تر و موثرتر نیز می شود .«دل نشیند

با پیش زمینه  انداما در اساس بودن احساس و عاطفهشاعران پیرو سبك عراقی ما اشعاری با محوریت احساس و درونگرایی داشته 

 . یاد می شود .«مکتب رمانتیسم»ای خاص بر می گردد که از آن با عنوانهای فلسفی به دوره

به دنبال مکتب کالسیسم و در ( 33 :4931، شمیسا) 43اول قرن  و نیمه 42ت در اروپا که در قرن رمانتیسم نام مکتبی اس

در کشورهای رمانتیسم به معنای خاص خود ، مد و بر خالف مکتب کالسیسم که محدود به زمان خود شدمقابل آن به وجود آ

چ کدام از شاید هی، در تاریخ ادب غرب». کنون نیز در آثار شاعران و هنرمندان بسیاری ظهور و بروز داردمختلف فراگیر شد و تا

رمانتیسم تنها مکتبی ادبی نیست بلکه خیزشی  ... ده نبوده باشدمکتب رمانتیسم همه جا گیر و گستر مکاتب ادبی به اندازه

 (31 :4923ثروت، ) .«.شودسیاسی و اقتصادی نیز محسوب می، اجتماعی



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

439 
 

و در آلمان با  Coleridgeکالریج ، Words worthوردزورث ، W. Blakeاین جریان ادبی ابتدا در انگلستان با ویلیام بلیك 

المارتین ظاهر ، شاتوبریان، و سپس در قرن نوزدهم در فرانسه با ویکتور هوگو Holderlinهولدرلین  ،Shillerشیلر ، Goeteگوته 

  (464 :4921، حسینی)می شود 

  :ثروت دو عامل مهم و کلی را در پیدایش این مکتب عنوان می کند

 . خاص خود را می طلبید ویسندهه فرهنگی جدید زایید که نانقالب صنعتی و انقالب کبیر فرانسه ک)عامل اجتماعی  :الف

 .«آشنایی با شرق که در این ایام از جهات علم و هنر و زندگی و مظاهر مادی آن از غرب بسی پیشرفته تر بود :دنیای شرق :ب

  (62_39 :ثروت)

ن در مراد رمانتیسم غیر نظری است که غلظت آ، کندبیان می« دنیای شرق»آنچه را که ثروت در خصوص عامل دوم یعنی 

 . باشدشتر و پیشتر از غرب بود و گرنه خاستگاه رمانتیسم نظری غرب میشرق بی

رمانتیسم خاصه از اوایل قرن نوزدهم اعتراضی بود »رمانتیسم  ماهیتی اعتراضی و انتقادی و یا انتقامی داشت به این معنی که 

ی افسار نی که نتیجه ی مستقیم سیستم اقتصادهای بشری و شئون انساماشینی کردن زندگی و تخریب ارزش که هنرمند به

اه های رمانتیسم فریاد اعتراض آمیز هنرمند علیه بندگی انسان آزاد، علیه تبدیل شهرها به اردوگ. کردگسیخته ی آن زمان بود می

آزاد وعده داده بودند  قتصادا های جامعهخوش بینی که تئورسین به عبارت بهتر آن. ها و علیه رقابت آزاد بوداسیران کارخانه فقر زده

معکوس داد، رمانتیسم انعکاس شکست  ر رفاه خواهند زیست، وقتی نتیجهدادند که پس از این فقر از بین رفته و همه دو امید می

ن می بنابراین انقالب صنعتی که محصول بها دادن به عقل و علوم پایه بود، آن آبی را که تشنگا (24 :4913، پرهام) «... آنان بود

رمانتیسم برای تبیین ناتوانی زندگی صنعتی و ماشینی در خوشبختی بشر سر بر آورد بنابراین . نمود، در حد یك سراب باقی گذاشت

انقالب صنعتی باعث زایش رمانتیسم شد  (31 :4923ثروت،) .«ای به مبارزه برخاست که خود مولود آن ها بودسم با پدیدهرمانتی»

 . لیه مادر خود یعنی انقالب صنعتی قیام کرداما بعدها رمانتیسم ع

گرایی افراطی و نگاه ریاضی وار به طبیعت حکومت عقل، حاکمیت ادبیات کالسیسم بود وه بر آن در قرن هفدهم که دورهعال

مردم و ایمان ؛ اشرافی که با نی داشتند قدرت در دست اشراف بودو علوم پایه و فیزیکی که مربوط به تعقل بود، ارزش فراوا. داشت

ها و اصول اخالقی و فرهنگی و سیاسی جهان اندیشه برابری و هم سانی انسانهیجدهم بر روح  عقل باوران سده»بیگانه بودند 

به این معنی که خواهان وضع اصولی مشترک برای تجویز به همگان بودند و از این راه ارزشی برای ( 3 :4923صدرا،). شمول بودند

توجه به عقل و  انقالب صنعتی اروپا که در سایه. ها بودها و قومیتی شدند و این به معنای حذف فرهنگئل نمفردیت و قومیت قا

دل بریدن از روستا و طبیعت . علوم پایه ایجاد شده بود، موجبات روی آوردن نیروی کار از روستاها به شهرهای بزرگ و کوچك شد

. از یکدیگر یك نوع دلزدگی و دلتنگی را نسبت به صنعت در بین مردم ایجاد کرد و فاصله گرفتن از قوم و خویش و حتی خانواده

رشد صنعتی به  (416: 4921حسینی،) .«های مختلف را در هم آمیختاندیشهذوق و ، مهاجرت هایی که روی داد»گذشته از آن 

وضاع وانفسا نگرشی علیه کارایی عقل ظهور کرد و های شهری به معنای عبور اروپا از سنت به مدرنیته بود در این اهمراه سایر جلوه

طبیعت و آزادی و شهود ، ای اندیشید و آن روی آوردن به احساس و عاطفه و ایماندید، چارهشری که خود را در پرتگاه سقوط میب

در مقابل  تیو فرداصالت دادن به احساس و عشق و عاطفه و شهود ، جنبش نیا یژگیو نیتربرجسته. و فطرت و فلسفه ی سفر بود

 دهیمعصوم آفر، بودند چون معتقد بودند انسان، شده بود دهیآنگونه که آفر یعیطب یانسان یها متقاضآن. عقل و محصوالت آن بود

آن بر  زیو تجو انیاز آدم یعده ا تیتعقل و تثب جهیاست که نت یاجتماع یشود نهادها یو بند او م یشده و آنچه که باعث گرفتار

انسان » :دیگویکند و میم انیرا ب كیدموکرات ریغ یآور نهادها انیانسان و نقش ز تیمعصوم روسو مسئله. باشد یم انیمآد ریسا

 شیآال یبود بس ساده و ب ینه درنده خو بود نه منفعت طلب نه عاقل نه حسابگر بلکه موجود ستیزیم یکه در وضع بدو یعیطب

 انیآدم یکند که بهشت گمشده  یکار دیبا  سمیپس رمانت (4929:429، لوگاچ). کردند یم بقا و ترحم بر او حکومت زیکه تنها غرا

در پرتو ظهور رمانتیسم، شاعران از طبقات مختلف مردم برخاستند و قلمرو آثار ادبی گسترش . معصوم دوباره کشف و خلق شود

، نظام سرمایه داری. ر و نهی از اصالت ساقط می شدنظرات فراوانی طرح شد عقل و خرد و قاعده و ام (416 :4921حسینی،)یافت 

. شهود است که نیرویی شبیه به غریزه است، تنها وسیله ی شناخت «برکسن»از نگاه »سلطنت گرایان و  خرد محوران پس افتادند 

  (42:4923، صدرا) .«علم صرفاً به جهان مصنوع تعلق دارد نه به جهان طبیعی «ژرژسورل»از نگاه 
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  :مکتب رمانتیسم عبارت است از اصول کلی

تواند از  یصورت نم نیا ریدر غ رایو اخالق و موهومات برکنار باشد ز نیو قوان یاجتماع یاز فشارها دیهنرمند با:یآزاد _4

 _ 2. گاردبن ایگو یریتصو، بایچه زشت و چه ز، آزاد باشد از هر گوشه اجتماع دیبا اتیادب نیبنابرا. ردیذوق و استعداد خود الهام بگ

 یپرداخت و برا یم یو افکار و اوصاف مشترک انسان «یانسان کل»که به  كیکالس سندهیبر خالف  نو :«من» ای تیبه شخص تیاهم

 ك،یرمانت سندهینو، دیگز یکهن بر م ریافسانه ها و اساط انیرا از م یقهرمان، افکار و اوصاف مشترک نیدر آوردن ا شیبه نما

 یگانگیبه » سمیکالس روانیها در مقابل پ كیرمانت. کرد یخود م یو سروده ها هاود را قهرمان نوشته خ «من» ای شیخو تیشخص

 یفرد بر اساس ارزش ها و استعدادها و اصول اخالق تیشخص یها و اقوام باور داشتند و از رشد آزادانه  تیمل ایافراد  تیشخص

انسان  «روسو»امثال  یکسان :ریوتصو  لیو احساسات  و تخ  جاناتیه به شیگرا _9( 411 :4929لوگاچ،) .«کردند یدفاع م یفرد

با احساس و  یموجود ،بلکه انسان ندیباشد و فقط منافع خود را بب شیبه عقل مصلحت اند یدانستند که متک ینم یرا انسان یعیطب

راهبر ، یعیدر وضع طب»: دیگویم «روسو». ستیتفاوت ن یب شیکند و نسبت به هم نوع خو یم یعاطفه است که آزادانه زندگ

مانع  یزیو حس ترحم به طور غر (4929:424، لوگاچ) .«عشق به خود و حس ترحم است زهیبلکه غر ،یمدن یخو اینه خرد  نانسا

به  كیاز شاعران رمانت یعده ا (همان) .«شود یژرف فقط در پرتو احساس ژرف حاصل م شهیاند»: گفتیم جیجنگ است کولر

و عنصر عاطفه و معنا را  ستندین بندیدر شعر چندان پا ریبه عنصر تصو ،ندیگو یسخن م یکه از من اجتماع ییها كیخصوص رمانت

شود  یم عثبا ادیز ریتصو :گفتیبود که م نیا ریبه تصو جیکالر یاز انتقادها یکی. دهندیآن پوشش م یبه جا یترعیدر حد وس

 (213 :4922 ک ولك،. ر). ردیقلب تحت الشعاع ذهن قرار گ

را از شاعران  یسیانگل یها كیکه رمانت یممتاز یژگیو»دادند یارزش م اریبس «لیتخ»به عنصر  یسیانگل یهاكیرمانت اما

و  «استعداد شاعر بود نیترمهم لیها تخاز نظر آن( 69 :4913، فورست). بود لیدادن به تخ تیاهم، کردیجدا م جدهمیقرن ه

 .ندیآفر یکودک است که عوالم کوچك خود را م یهمان استعداد الوه نیماند ا یخلقت خداوند م له عمکار ب نیا»داشتند  دهیعق

 ریتصو یرویآن ن، لیها از تخو مراد آن(441:4923،یفتوح)"است نهان درون بشر یخالق ،لیتخ" كیاز نظر بل( 4929:11، لوکاچ)

 الیخ شود را در حوزه یو مجاز و استعاره م هیکه منجر به تشب یریتصاو. قائلند تتفاو لیو تخ الیخ نیها ببلکه آن ستین یپرداز

با »سخن گفته است او  اریبس الیآن با خ زیو تما لیتخ درباره جیکالر. کنندیم كیرا به مفهوم شهود نزد لیدهند و تخیم یجا

 الیخ» دیگو یکند و م یم «ر نبوغشعر استعداد و شع نینهادن ب زیشروع به تما، لیو تخ الیکمك گرفتن از دو اصطالح خ

 (64 :برت. ال. آر) .«است خالق یندیفرا لیاست و تخ یبر تداع یمبتن یندیفرآ

 _1 ( 11 :4929، لوکاچ) .«کار خداوند است هیکه شب افتی یخالقانه ا تیدر فعال دیرا با یهست یمعنا»اعتقاد داشت  جیکولر

مبهم دارد و در  یزیچ، نا روشن یزیاسطوره در دل خود چ:به اسطوره شیگرا_3 یقرون وسط یحیمس اتیو ادب تیحیعالقه به مس

است  ندیفرا نیا یظلمات ژرف تمام را که القا کننده یزیچ یعنی ریناپذ انیو ب ینعقال ریغ، ناشناخته زیحال قادر است آن چ نیع

 یزمان ها ایفضاها  یو زمان موجود و فرار به سو طیاز مح یآزردگ: یهم سفر واقع :احتیو س ریو س زیگر_6. بگنجاند یریدر تصاو

 .«هاستكیاز مشخصات آثار رمانت یکی الیخ یبال ها یبر رو ای یسفر واقع، ییایجغراف ای یخیدعوت به سفر تار، گرید

گشت  یبا چراغ هم خیش ید: بوده اند یآرمان یایدن یشاعران در جست و جو:ییو نخبه گرا  ییآرمان گرا_1 ((22 :4923ثروت،)

عقل ، تیدر نها» :گفتمی است که  «روسو»از سخنان معروف :ازعقل زیگر_2   و دد ملولم و انسانم آرزوست ویکز د/ گردشهر 

ها معتقد بودند که رمانتیك: صنعت و نیاز ماش زیگر_ 3 (416 :4929، لوکاچ) .«کند یکه قلب حکم م ردیگیم شیرا پ یراه

شود مخصوصاً از  یم یروسو معتقد است که فساد از تمدن ناش». دنز یهان را بر هم مج یعیمحصوالت علم و عقل حالت طب

انسان ها را دچار حسرت و  جهیشود و در نت یو عدم مساوات م یعدالت یموجب ب تیوضع نیا رایز، ها ییدارا گریو د نیزم تیمالک

که نقاد عقل محض بوده اند، مخالف  انیگرا ذهن:ییذهن گرا_41(  4913:33، فورست) .«کند یحسادت و فساد و انحراف م

به  شیگرا _42به شعر  شیافسون سخن و گرا_44. هم راه شدند سمیجهت با رمانت نیکه خرد باور بودند در آمدند و از ا سمیکالس

با  نکهیو ا و پاک و خالص و سرشار از لطافت است یعیطب، عتیکه طب ییاز آنجا :یبدو یوزندگ عتیبه طب شیگرا _49غم و اندوه 

. هستند عتیبه سبك طب یخواستار زندگ كیاست شاعران رمانت یکه در خود دارد، پر از صفا و صلح و آشت ییتضادها یهمه 

و  ستیدر روستا ماندن ن عتیمراد روسو از بازگشت به طب (116 :4932، گردر نیوستی) .«را روسو راه انداخت عتیبازگشت به طب»



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

441 
 

نوع  كی نیا رایاست ز یو دامپرور یو کشاورز یچوپان جیو ترو عتیبازگشت به دامن طب، عتیازگشت به طبمراد از ب»پنداشت  دینبا

 یاستبداد ریغ یعنی یجمع، یمیساده و صم یبه زندگ یعنیاو  یواقع عتیعودت بشر به اصل و طب یبلکه هدف و. باشد یارتجاع م

را حق  یکشند و کس یاست و در آن، همه زحمت م ییایر یو ب یاز سادگکه پر  یآن نوع از زندگ یعنی. است ییروستا یو استثمار

 و یادآوری خاطرات آن یو دوران کودک به گذشته بازگشت :ینوستالوژ -41( 12 :4923ثروت،) .«ستین یگریبر د یبرتر

 یزندگومانندها  كیطلوب رمانتم یهادهیپر از راز و رمز است از پد، ایکران رو یب تیکه ماه ییآن جا از :ایدادن به رو تیاهم_43

 الطبیعی متافیزیك ودنیای ماور روی کردن به: کشف وشهود_46. برای آنها بود یثانو

رب را در خصوص یکی از دالیل تولد رمانتیسم در غ «ثروت»اگر سخن . مشروطه آغاز ورود رمانتیسم  نظری در ایران است دوره

به خصوص در  باید یاد آور شد که بعدها یعنی در زمان مشروطیت و، شرقی بدانیم ها و دستاوردهایعامل شرق و آشنایی با ارزش

رمانتیسم از غرب به شرق وارد شد آشنایی قشر تحصیل کرده با  ته و مکتبی شدهحکومت رضاخانی شکل پیشرف دوره شانزده ساله

این محصول تکامل یافته را به موطن اصلی خود بر اعزام دانشجو به اروپا ، آثار غربی ترجمه، زبان فرانسه در مدارس زبان خارجی

دالیل عامل غرب به خصوص فرانسه  همی داشت اما عمدههر چند نزدیکی با کشورهای عربی و ترکیه هم در این آشنایی س. گرداند

 . تاثیر نبودنیز در رشد رمانتیسم در ایران بیعوامل اجتماعی داخلی ، عالوه بر عامل خارجی. بود

فردگرایی در عرصه  چه رضاشاه با از بین بردن زمینهاگر »رشد و شکوفایی رمانتیسم در ایران است  خان دورهدوره رضا

، اقتصادی، های سیاسیبدون شك اقدامات جدی او در زمینه، اجتماعی و سیاسی مانع از بروز تجلیات رمانتیك در روزگار خود شد

های فکری و ساز جنبهانقالب مشروطه را زمینهدر واقع . های بعد بوددر سالور انفجاری عوارض رمانتیك فرهنگی زمینه ساز ظه

  (499: 4931، زندیه) .«توان دانستهای اجتماعی آن میا زمینه ساز جنبهتئوریك رمانتیسم و عصر رضاشاه ر

و آزادی مورد نظر  دوره ای پر خفقان و تك صدایی که فردیت، است «فشردگی نیروهای اجتماعی»دوره ی رضاشاه دوره ی 

عشایر ملزم به سکونت می ، نهادهای اجتماعی و هیئت حاکم در راس بر عموم فرمان می رانند. رمانتیك ها در آن جایگاهی ندارد

راه های ارتباطی به سرعت گسترش می یابند و ایران کم کم پا به دنیای مدرن ماشینی و صنعتی می ، شوند و کارخانه های صنعتی

کوچ مردم از روستا به شهر برای گرداندن . نتیجه همان سرنوشت اروپای صنعتی قرن هیجدهم در ایران تکرار می شوددر . گذارد

دلتنگ طبیعت و صفای روستا شود و از طرف ، چرخ صنایع و آمیختگی شهری و روستایی باعث می شود که از یك طرف روستایی

 . دیگر شهری با صمیمیت و خلوص روستایی آشنا گردد

. و پای نهادن به دنیایی که دغدغه های خودش را داشت. این تحوالت سریع اقتصادی و اجتماعی سرآغاز عبور از سنت بود

فردیت که  (3/331 :4912، لنگرودی) .«رشد کرده بود «فردگرایی»ظهوری به نام عامل نو، در انقالب مشروطه»تر از این البته بیش

ه مدتی محدود آزادی را برای صاحبان قلم به ارمغان آورده بود و صاحبان قلم طعم آزادی را در حد از آرمان های رمانتیسم ها بود، ب

فردیت گریز و قاعده محور و زندگی ریاضی وار رضاخانی به  با انرژی بیشتری در مقابل جامعهچشیدن تجربه کرده بودند و لذا 

های شخصی و عاطفی خود پرداختند و ها و تجربهای به بیان خواستهد عدهبرگزیدندر این میان شاعران دو راه را . اعتراض برخاستند

، حسین پور چافی) .«.را باید نماینده تمام عیار این جریان شمرد( 4961_4232)فریدون توللی »، رمانتیسم فردی را برگزیدند

در سه  و فروغ فرخزاد( 4966-4919)مهدی سهیلی ( 4913 -4911)فریدون مشیری  (4912 -4912)نادر نادر پور ( 491: 4929

عده ای دیگر رمانتیسم اجتماعی . های اسیر و دیوار و عصیان نیز نمایندگان دیگر رمانتیسم فردی هستنددفتر اول شعری خود با نام

شخصی و  شاعر به جای سخن گفتن از من( 433 :4921حسین پور،) .«جامعه گرا و انقالبی»در رمانتیسم اجتماعی یا . را برگزیدند

، فقر، آزادی :غم گرایی به طرح دغدغه های جمعی نظیر، درون نگری، تخیل، خصوصی خود با همان ویژگی های احساس گرایی

 . می پردازد. . . فساد و بی عدالتی و خیانت و

روهی از در شعر فارسی رخ نمود و گ 4992مرداد  22سی خاصه پس از کودتای  این همان چیزی است که در نیمه اول دهه»

های رمانتیسم فردی و عاشقانه را داراست با این تفاوت که نتیسم اجتماعی تقریبا همان ویژگیرما. . . شاعران را تحت تاثیر قرار داد

مشکالت و مسائل اجتماع و ملت خود ، هاآرمان، غم ها، از دردها، های شخصیدرد و دریغ، هاعشق، شاعر در کنار احساسات، در آن

زند و خود را از دام معشوق زمینی نجات گاه نیز شاعر عشق زمینی را پس می( 464 :4921، حسین پور).«.سخن می دهدنیز داد 

مورد تاکید ، بی اعتنایی به اصول و موازین، به طور کلی. پردازدتر میشود و به مسائل عمیقدهد و نسبت به او بی اعتنا میمی
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از هوشنگ ابتهاج  «دیر است گالیا»شعر . معشوق را هم گرفت در رمانتیسم  اجتماعی ایران یقهها بود که این بی اعتنایی رمانتیسم

 . نمونه ای از آن است

قالب شعر توسط نیما و چند تن دیگر هم رایج شد و همان طور که در اروپا مرگ  دوران رضاخانی نو اندیشی دربارهدر 

شاعر هنوز ذهنیتی غنایی و »، اما درمحتوا. یران نیز این شباهت تکرار شدکالسیك مساوی با رواج قالب های نو شده بود در ا

الجرم سخن گفتن او از ، او صورت نگرفته روان و شخصیت و اندیشه، رمانتیك دارد و تحول و دگردیسی و دگرسانی اساسی در روح

این نوع شعر کمتر به تنویر  ... دا می کنددردهای مردم نیز صورتی احساسی و هیجانی و دور از تعمق و تامل و اندیشه ورزی پی

 ( 462 :4921پور،حسین) .«افکار مردم منجر می شود بلکه بیشتر حالت تسکین و تخدیر دارد

راهکار هم نمی دهد بلکه ، گویدعلت بروز مشکل را نمی، زندمعه به مبارزه ای شاعرانه دست میهای جاشاعر با طرح پلیدی

 ( 29 :رسول نیا). هم نام داده اند «خاموش مبارزه»بارزه ای که برخی به آن مبارزه ی زبانی می کند م

  :جعفری انواع رمانتیسم را به لحاظ محتوا در دو دوره چنین تقسیم می کند

رضاشاه که رمانتیسم طبیعت گرا  دوره دوم یعنی دوره. اجتماعی غالب استمشروطه که رمانتیسم  یعنی دورهاول  دوره

  (4926:436، جعفری)و رمانتیسم احساساتی و اخالق گرا حضور دارد  ناسیونالیستی

نوعی رمانتیسم اجتماعی مایوس وسرخورده رشد می کنداز شاعران 4992وبعداز کودتای مرداد یدرعصر محمدرضا پهلو

میعاد در »ام های مشهور آن می توان ازنادر نادر پور، حسن هنرمندی، کارو و نصرت رحمانی در سه دفتر شعری آخر خود با ن

 . نام برد. . . سیمین بهبهانی و «درو»و  «حریق باد»، «لجن

. چیزی نگذشت که ایران با جنگی غیر منتظره مواجه شد، 4931بعد از حکومت پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی در سال 

قدرت های جهانی در شهریور  ری داشت به پشتیبانی سودجویانهعراق کشوری که از جهات مختلف نسبت به ایران پایگاه فروت

ایران بعد از فائق آمدن بر  های جهان از او و وضعیت کم بنیهتهور و گستاخی عراق و جانبداری قدرت . به ایران حمله کرد 4933

برانگیختگی غیرت و خروش می  روح دلسوزانه ای را به خصوص بر جوانان حاکم ساخته بود که موجب، نیروی داخلی و نظام پهلوی

 . شدوب حفظ میگوهری بود که باید تحت لوای امام محب انقالب به مثابه. شد

شصت خود را ملزم به بیان وضع جامعه و دردهای اجتماع آن روزها  ای از شاعران دههدر بحبوحه این عوامل فشار دسته

 . حسن حسینی و سلمان هراتی از آن دسته اندسید ، قیصر امین پور، حمید سبزواری :نمودند شاعرانی چون

 سلمان هراتی  _1

در خانواده ای . در روستای زیبای مزردشت از توابع تنکابن در استان مازندران به دنیا آمد 4992سلمان هراتی در فروردین ماه 

در رشته ی هنر دانشگاه تربیت معلم ، ادبی مقطع ابتدایی و متوسطه در رشته بالید بعد از اتمام، معمولی که شغلشان کشاورزی بود

پا به  32-34شعر از سال های ». جنگ ایران و عراق رخ داد، تهران پذیرفته شد و رهسپار تهران شد و در بیست و یك سالگی شاعر

ار تاثیر محیط دانشگاه و آشنایی با دوستان و هم کالسی ها و فضای هنری موجود بر او بسی (4912، هراتی) .«خلوت سلمان گذاشت

پس از پایان دانشگاه برای چند سال اول خدمت معلمی به یکی از . در همین سال ها بود که با قیصر امین پور آشنا شد. گذاشت

سالگی در راه رفتن  21در سن  4963سرانجام عصر جمعه نهم آبان . روستاهای شهر لنگرود در استان گیالن به خدمت مشغول شد

از »به نام  61اولین دفتر شعر سلمان در سال . نی بوس در شهر رودسر جان عاریت را به جانان سپردبه مدرسه در تصادف دو می

 دری به خانه»یعنی دو سال بعد از رحلت او توسط قیصر امین پور به نام  61دفتر دوم شعر او در سال . به چاپ رسید «آسمان سبز

پس از مرگ ، هم که برای سنین نوجوانان سروده شده است «تا آن ستاره از این ستاره»به چاپ رسید نیز مجموعه اشعار  «خورشید

 . معرفی شد 4913سلمان جز پانزده شاعر برگزیده بیست سال جنگ است که در سال . او به یاری قیصر به چاپ رسید

فروغ نمایان است با این در ال به الی اشعار او رد پای شعرهای سهراب و گاه . دوره شاعری سلمان حدود ده ـ دوازده سال بود

او در محتوا توانست حماسه و ادبیات مقاومت را . حال شاعر جوان هم در محتوا و اندیشه و هم در قالب و تصویر نوگرایی داشته است

 نگاه معنوی و، وارد فضای عاشقانه ی غزل نماید و گاه مسائل اجتماعی را با دنیای انتزاعی پیوند دهد و به موضوعات اجتماعی

بیشترین . رمانتیك داشته باشد و در قالب هم عالوه بر چهارچوب سنتی از دو نوع قالب رایج شعر نیمایی و شعر سپید استفاده کند

ساده ، بخشی از اشعار طبیعت گرایی. اشعار او در قالب شعر سپید است مضامین اشعار او را می توان در دو دسته ی جداگانه قرار داد
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ماشین و عرفان و شهود را نشان می دهند که می توان رنگ شخصی و فردی به آن ها داد و بخش دیگر از زیستی و دلزدگی از 

سلمان در شعر خویش سه نوع درد را فریاد می . شعرها که اغلب در قالب شعر سپید جای می گیرند به بیان درد جمعی می پردازد

نی این جنگ می شوند و دیگری درد حکمرانی توسط کدخدایان ناالیق زند یکی درد خراب شدن وطن و ستاره هایی که هر روز قربا

این قسم از اشعار او رنگ غیر شخصی و . دنیا و له شدن ارزش ها و سوم درد تاب آوردن عظمت عشق و ایثار یاران و دوستان خود را

 . اجتماعی دارند

ی می پردازد و یا از وارستگان عاشق و مبارزان وطن سلمان از این رهگذر یا به تخریب بیگانگان و دشمنان خودی و غیر خود

گاه چونان پرنده ای دلزده از زمستان می شود و هوای کوچ به سرش می . دوست تمجید می کند و به احوال آن ها غبطه می خورد

کومت آزادی و از یك طرف عاشق طبیعت و ح، از تنگی قفس بیقرار و سرگشته می شود، زند کوچی درونی به مقصد بهار همیشگی

صمیمیت بی ریای روستاست و از طرف دیگر دلنگران میهن و پرپر شدن جوانان آرزومند روستای وطن است و نمی تواند مثل 

، سفر، سوسوی شهود. بند تعهد اجتماعی پایش را نگه داشته و بالش را از پرواز باز می دارد، سهراب یکسره پرواز به درون کند

ماشین زدگی از یك طرف و وطن دوستی و خوش بینی به آینده ، دوستی و بدوی گرایی و ساده زیستی عاطفه و احساس و طبیعت

اعتراض به فقر و بی عدالتی و قربانی شدن ارزش ها باعث شد که جلوه های مکتب رمانتیسم  ، ی وطن و امید و دستیابی به پیروزی

 . فردی و اجتماعی را در اشعار او ببینیم

  :رمانتیسم  در شعر سلمان دگرایانههای فرجلوه _9

نمودهای فردگرایانه ی رمانتیسم  در شعر سلمان با برجسته . دیآ یم انیسخن به م یاز احساسات فرد گرافرد سمیدر رمانت

عاطفه و ، دلزدگی از شهر و عناصر شهری نوستالوژی به گذشته،، بازگشت به طبیعت و خلوص و سادگی، کردن مفاهیمی چون سفر

 . پیروی از مذهب شهود آشکار  می شود، اس گراییاحس

 سفر  _4_9

 . غیر اجتماعی رمانتیسمی در شعر او مفهوم سفر است ترین جلوهمهم

و  «سفر»قطعه از شعر خود را با نام سلمان حتی نام دو . اندو به مضمون سفر و کوچ پرداختههای زیادی از اشعار اقطعه

های آبی تا کومه»، «شوق رهایی»: کننده مفهوم سفر است کم نیست مثلگری هم که تداعی و اسامی دی. نهاده است «مسافر»

 . . . و «تو مرا خواهی برد»، «پرندگان می آیند»، «دریا

، ذهنی و با بوی عرفان و معرفت است به عبارت صریح تر سلمان عاشق پرواز است پروازی پرستو وار، سفر سلمان فرا زمینی

 . و صعودیسفری بی بازگشت 

از / تا فهم لحظه های عدم در حریم عشق / باید به سمت خلوت پروانه ها گریخت / چشم سفر به رفتن ما باز مانده است  _

جاری تر از اراده ی / تا لحظه های ناب رسیدن خطر کنیم / چونان پرندگان مهاجر در این سفر / ابتذال ممتد کاشانه ها گریخت

 ( تا کومه های آبی دریا، از آسمان سبز). . . ای آبی دریا سفر کنیمتا کومه ه/ سیال جویبار 

با بادپای / مثل عبور ساعقه در آسمان ابر / چون چشم از سکوت بیابان گریختم / از لحظه های ساکت گرداب وار خویش  _

 ( همان). . . سرکش طوفان گریختم

و آن یك / یامش این بود که زندگی لحظه ای بیش نیست در آسمان شکفت و رفت و پ/ شهاب کالی / مثل یك ناگهان  _

 ( حرف، دری به خانه ی خورشید)لحظه را هم باید با شکفتن سر کنیم 

 . گویای آنند، باد و طوفان و شهاب، فعل گریختم و واژه های صاعقه، سفر در شعر او تند و سریع تصویر می شود

های ندین مرتبه این سوال را از شخصیتچ( 233، خورشید ر دری به خانهاز مجموعه اشعا) .«تو مرا خواهی برد ؟»در شعر 

آرمانی خود می پرسد مقصد دریاست اما تقاضای خود را در حضور هر کس که فریاد می زند چون بر آورده نمی شود و او هیچ 

 . ماندی میکه عطش رفتن را می رساند باقپایان شعر هم هم چنان این سوال ، راهنما و همراهی نمی یابد

بعد از آن از شکاف تن / توانستم این پرده ها را بدرم کاشکی می/ ر یك پرده از جنس آهن زی/ قلب من مانده زیر حجابی  _

 ( 429 :دست جادوگر آب، از آسمان سبز). . . پرده تا دورها پر بگیرم
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درونی سفر را پر رنگ می کند و در ند و وجهه سفر خود را بیان می کعلت ، شاعر با بیان اینکه حجابی قلبش را فرا گرفته

یك  .«کفش هایم کو ؟»ب در سفر داند و به روش سهرامیگناه اضطراب آور خود  تاثیر سایه»علت خیزش و سفر را جای دیگر 

 : پرسدسوال برای ابتدای حرکت خود می

که / تاثیر سایه ی من است / ی مداوم شاید این دل گرفتگ/ این اضطراب برخیزم  می خواهم از همیشه/ ام کجاست ؟ سجاده 

  (از آسمان سبز، کسوف دل). . . سجاده ام کجاست ؟/ بین خدا و دلم ایستاده ام / گستاخ و سنگوار / این سان 

 . آرامش روح است، سجاده پرواز با قالیچه

/ رود باید شد و تا دریا خواند / از صحرا رفت  باد باید شد و/ باید از خانه گریخت / توشه را بردارید / سارغم را بدهید  –و یا 

  (سفر، خورشید دری به خانه) .«اک سحر آمده استقاصد پ

  :در سایر موارد می گوید

و نهیب ( خواهش شکستن، خورشید دری به خانه)بال کبوتری داریم  دلی به پاکی/ تنگ  برای رفتن از اینجا میان سینه _

  :ر جاده می مانندمی زند به آنانی که غبار وار ب

اگر نه / تمام چشمه دالن از کنار ما رفتند / همیشه هست غبار و سوار می گذرد / چه مانده ای به تماشای تیرگی و غبار . . . _

  (شوق رهایی، خورشید دری به خانه) .«. . .سنگدلی جویبار می گذرد

کند اسم شعر نیز به مفهوم سفر را به تکرار بیان می «از آسمان سبز»از مجموعه اشعار  «خطی تا خط مقدمبی»در شعر از 

انتها و مقصد است و  «خط مقدم»سکون و ابتدا است  «خطیبی». ای نوعی سکون و حرکت و رسیدن را بیان می کندطور زیرکانه

 . نمایانگر فاصله است .«تا»

  :سلمان آن رفتنی را دوست دارد که آخرش برنگشتن باشد

کاروانی که از مذهب باطل تسلسل پیروی نمی کند و به /  :گفت/ به مقصد می رسیم ؟ / ما با کدام کاروان /  :به همراهم گفتم

 ( از بی خطی تا خط مقدم، از آسمان سبز) .«.نیت برنگشتن می رود

ی اش را به وضوح برای شاعر رمانتیك نماد اهمیت بسیار دارد و او از هر چیزی که استعداد آن را داشته باشد که مفاهیم درون

. کوچ است برای آنکه بدانیم زمین عرصه/ تای اسبهار فلسفه ساده :بیندنانکه سلمان بهار را نماد کوچ میبیان کند نماد می سازد چ

 ( های بهشت سبزاز آسمان سبز، ترانه)

 بازگشت به طبیعت و پاکی و خلوص و سادگی _1_9

، های بهار نارنج عشق و دلدادگی دیرینه داشتها و شکوفهشار و نغمه برگال به صدای چشمه و آبسلمان که در طبیعت شم

پدرم » :گویداو با افتخار می :عشق به طبیعت همچون میراثی به او رسیده است. دانستبی راز محبوبیت کوه و دریا را میبه خو

پدرم خورشید / در آسمان شب / با اولین ستاره /  و باز می گردد/ با آخرین ستاره از آسمان صبح / به مزرعه می آید / کارگر است 

در واقع چیز قابل مالحظه ای ، به راستی اگر واژگان مربوط به طبیعت را از دیوان شعر او بگیریم (از این ستاره تا آن ستاره)است 

ی کشاند و چیزی آن سوی نگاه او به طبیعت سطحی نیست وقتی از طبیعت می گوید خواننده را با خود به عمق م. باقی نمی ماند

رها در طبیعت و همراه آن ها می بیند با ، های طبیعیسلمان خودش را مانند سایر جلوه. طبیعت را در طبیعت جست و جو می کند

 نام بردن از مکان ها و گیاهان محلی یا اشاره به آداب و. بردوانات و گیاهان اقلیم خود نام میهمان سادگی و اصالت و پاکی از حی

 «وصف توام با رنگ محلی»این پدیده را  «آبرامز. اچ. ام»چنانکه . اندهای مهم در رمانتیك دانستهنشانهرسوم عامیانه در شعر یکی از 

 . می نامد

مادرم از / قورباغه ها برایم الالیی می خواندند / من بر بالشی از علف می خوابیدم / الک پشت های مزرعه مرا می شناسد  _

 ( آب در سماور کهنه، از آسمان سبز)سبدش از دو بیتی سرریز بود / بر می گشت  مزرعه که

 (همان). بود (بروزی زنجان نوعی نیلوفر جنگلی)مادرم ساده و سبز مثل وَلگان  _

طبیعت را "رمانتیك ها. به او یاد بدهد، طبیعت معلمش باشد و آنچه را که باعث زنده ماندن می شود، سلمان می خواهد

رواستاد خویش می خوانده اند و همچون فرزند در دامن مادر مدهوش می افتندوبسان شاگردی بی اختیاراز حضوراستاد الهام می ماد

 (429:4923فتوحی،)". گیرند
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 ( نیایش واره ها، دری به خانه ی خورشید). سنگ بمیرم/ نزدیك است / آوازهایت را یادم بده ! / آه ای رود شوریده  _

یگانگی انسان وطبیعت در شعر ونثر رمانتیك وحتی در نقاشی رمانتیك ". ناصر طبیعت و انسان گاه یکی می شونددر شعر او ع

. شباهت تامی با حالت ووضعیت روح وذهن فرد پیدا می کند، خصوصا در مواقعی که محیط طبیعی، کامال عادی ومرسوم است

 (39:  4913فورست،)"

در سه ( )خورشید، همان دری به خانه) .«گل گاوزبان می چیند ؟/ های کوهستان با بچه/  اگر ببینم ماه/ می کنم و تعجب ن _

 (نمونه ی باال تاثیر شعر سهراب بر او واضح است

آید و تعارف و تکلف میبه پیچك که بی او خودش می بیند لذا نگاه تازه، نگردسلمان از دریچه چشم گذشتگان به طبیعت نمی

  :کندزیبا جلوه می، خصیتی یا فرا شخصیتی شبه پیچكهدایت ذهن به سوی ش

و من هیچ کلمه / و جای شعرهای من می نشینی / از پنجره می آیی / مثل یك پیچك خودمانی / گاهی که معین نیست  _

 ( همان)ندارم 

سلمان گاهی عالج اضطراب و زدودن دغدغه هاست و ، پناه بردن از خستگی روز به طبیعت، طبیعت،طبیب او هم هست  

  :کندمی گیرد و به این طبیب مراجعه میدست دلش 

آرامش خیس خود را / باغ خیال خیابان / شب مثل یك خستگی بر تن کوچه می ریخت / روزی پر از جستجو رنگ می باخت 

شت سکوت غریبی نشستیم پ/ بیرون آبادی آنجا چپر بود / از همهمه در گذشتیم / من دست دلم را گرفتم / مدیون باران و مه بود / 

 ( مهمان ناخوانده، از آسمان سبز)عشق آمد آنجا پی ما / هر قطره اسم خدا بود / باران می آمد به تندی / 

، .«گالش». سلمان برای برجسته کردن طبیعت دوستی و اصیل گرایی خود گاه از نمادهای ناب روستایی استفاده می کند

زندگی او است که با دستاوردهای شهری بیگانه است و آنچه دارد خلوص است و صفا و  های حوزهپان ساده زیست کوهستانچو

  :سادگی

. . . با اشاره ی دست های تو می شکفد/ که نسترن / آن دورها با که در آمیختی ! / من مست لحظه های بی ریای توام گالش 

آویشن کدام بهار / با ما بگو / که مثل آینه صافی / ی گزاری و در سایه ی کدام خلوت نماز م/ در زالل کدام چشمه وضو می سازی / 

/ چه می کاری ؟ / پشت حصار ترس هجوم گرگ / وقتی که در نماز می ایستی / با ما بگو /. . . در سبد دست های تو گل ریخت ؟/ 

 ( از آسمان سبز، گالش) .«. . .و رمه ات را در امنیت کدام بیابان به چرا می فرستی

 زدگی از شهر و عناصر شهری دل _9_9

رمانتیك ها بارها دستاوردهای ماشینی و عناصر شهر نشینی را از اعتبار می اندازد و چه بسا قدرت یك دست  سلمان به شیوه

 : خند را از ماهواره بیشتر می داندو یك لب

و / که می توان در مقابل خدا گریست / سایبان دست تو سرسرایی است سبز / زیرا / ماهواره ها از چشم آسمان خواهند افتاد 

  (19 :از آسمان سبز)و لبخندت گذرگاهی است که می توان به فتح پی برد و سقوط ماهواره ها را تماشا کرد / شکوه کرد 

های کیفی و اصیل ما قبل از جامعه ی سرمایه داری و صنعتی آوردهای شهری است و خواهان ارزشاو دلزده از شهر و دست

 : قضاوت می کند که بهار بهترین نقاشی روی زمین و از بهترین گلدوزی هاست، هنر عر به سبب آشنایی با رشتهشا. است

زندگی در / بستگی دارد به نفت / بستگی دارد به بنزین / زندگی در شهر ماشینی است / فصل ها در شهر یکسان است  _

بستگی دارد به / بستگی دارد به خورشید و درخت / گی دارد به باران بست/ ساده و خوش رنگ / بستگی دارد به اسب / روستا اما 

 بهترین گلدوزی فصل بهار / زیباترین نقاشی روی زمین ، روستا/ بستگی دارد به کار / فصل 

اینجا زیر نور تئون آسمان پیدا »دلزدگی سلمان از عناصر صنعتی و مصنوعات گویا احساس خفگی و دلتنگی به او می دهد

 ( در خلوت بعد از یك تشییع، از آسمان سبز) .«.نیست

شعر عالوه بر این که مصداقی برای . نشان داده است «من هم می میرم»شاعر اوج ترس از ماشین و صنعتی شدن را در شعر 

ی شاعر فضایی را توصیف می کند که همه به مرگ طبیعی م. پیش بینی مرگ شاعر را هم دارد جنبه، دلزدگی از ماشین است

ونت به وسیله ماشین حدس ای از سردی و ترس و خشطبیعی و در هالههای از همه مرگمیرند اما در انتها، مرگ خود را جدای 

 : زندمی
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و با غیظ ساقه های / پس گاوان از گرسنگی ماغ کشیدند / که از درخت به زیر افتاد / من هم می میرم اما نه مثل غالمعلی 

پس صغری / که سر ز ایمان مرد / اما نه مثل گل بانو / من هم می میرم / برای گاوها علوفه می ریزد ؟ چه کسی / خشك را جویدند 

در برابر بی / من هم می میرم اما در خیابانی شلوغ / . . . /چه کسی جاجیم می بافد ؟ / و مدرسه نرفت / مادر برادر کوچکش شد 

/ وقتی که از بیمارستان دولتی بر می گردد / ماشین یك پزشك عصبانی / ین زیر چرخ های بی رحم ماش/ تفاوتی چشم های تماشا 

چه کسی سطل های زباله را پر / ای آنکه رفته ای / خواهند نوشت  6×1زیر یك عکس / در ستون تسلیت روزنامه / پس دو روز بعد 

 (من هم می میرم، خورشید خانهدری به )می کند ؟ 

 کاس فردیت شاعر در شعرعاطفه و احساس گرایی وانع _1_9

شاعران با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی و ویژگی های . ترین عناصر استاصلی عاطفه در شعر شاعران رمانتیك یکی از

 ... غم و اضطراب و دل تنگی و، افسوس، شخصی جلوه های عاطفی مختلفی را در شعر خود هویدا می کنند از جمله عاطفه تنهایی

تنهایی  در این میان عاطفه. مهم شعر رمانتیك ها، بروزمی کند مشخصه ،"فردیت"ین احساس فردی است که در پرتو ظهور ا

 . مثل طبیعت بی تعارف باشد، فرصتی است که شاعر بیشتر در درون خود فرو رود و به دلیل بی حضوری دیگران

 تنهایی  _4_1_9

همراه می  «ولی»های او با « اگر چه تنهایم»ور و سقوط دهنده نیست سلمان بارها از تنهایی سروده است اما تنهایی او رعب آ

 :گاه تنهایی برای او اتاق خلوتی است تا او را به یاد فاصله ی او تا رسیدن بیندازد. شود و پرتوی از امید با خود به همراه دارد

 ( خورشید، دوام باغچه دری به خانه). . . ولی نگاه ترم آشنای باران است/ من شوره زار تنهایی است  سینه اگر چه _

دری به خانه ). . . چشم میل دارد که بیاساید در برکه/  یك مرغابی و نگاهم چو پر خسته/ ن می بارد م ابر تنهایی در سینه _

 ( تو مرا خواهی برد؟، ی خورشید

 . . . میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است/ دلم گرفته از این روزها دلم تنگ است 

  :سازد برای تعریف تنهایینماد بسیار زیبایی می .«مه»ان از سلم

مهمان دلمان / تعارف در تنهایی بی/ یی راز بزرگی است تنها/ تا خود را تنها تصور کنیم / مهربانی مبهمی است ، مه. . . 

 ( 21 :از آسمان سبز). خواهیم بود

تواند با مفهوم تنهایی یا سرزنش به کار گرایی است که میسهای احساجلوه تشخص بخشی به دل و خطاب قرار دادن دل، از

  :رود

 (مهمان ناخوانده، از آسمان سبز). . . پشت سکوت غریبی نشستیم/ گذشتیم از همهمه در/ ن دست دل را گرفتم م 

 :سرزنش _1_1_9

 :سلمان مفهوم سرزنش را در جهت کسب معنویات قرار می دهد

 چرا ره به دریا نبردی / من  آه آواره/ غوغای طوفان نبردی ؟تا تماشای / دیدگان ترم را چرا حسرت / دل من ، آه ای دل

سخن را به آن سمت و سو می ، شاعر، ادبیات جبهه است هر جا که مجالی دست دهد، از آنجایی که روح حاکم بر شعر سلمان

جبهه یا مقصد مقدسی است که از این راه نصیب ، اد از دریاهیاهوی نبرد و مر، اخیر گویا مراد او از طوفان نمونهکشاند چنانکه در 

 . باشد، می شود

 :غم عاطفه _9_1_9

های دنیایی است بلکه غم دیگران غم او نه غم خود و نداشته. غم است عاطفه، یکی دیگر از عاطفه های جاری در شعر سلمان

را برای جان پریشان  زند و مقدم این مهمانن در دل صدا میا برای ماندگار شدشاعر گاه غم ر. ها استز دست رفتن ارزشو غم ا

هایم اشك/ ه زمخت لحافم با گوش/ های من بالش من سنگین بود از اشك: های او در تنهایی و تاریکی استهگری. داندخود مفید می

 ( آب در سماور کهنه، سمان سبزاز آ)از بس گریسته بود / شد سبز می/ پاشیدیم اگر گندم می بر دامن مادرم/ ستردمرا می

  (معصیت بودن، خورشید دری به خانه)چون غم میان سینه من ماندگار شو / تان و آفتاب ای مانده در نهان درخ _
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بر من بتاب / ابری غریب در دل من رخنه کرده است / با داغ های تازه دلم را مجاب کن / تاریك کوچه های مرا آفتاب کن  _

  (دری به خانه ی خورشید، محض رضای عشق). . . کنچشم مرا غرق آب 

  ترس _1_1_9

خود را در مقابل خدا بی بضاعت می نماید و ، شاعر با کمك گرفتن از فضای شغلی خود یعنی مدرسه و دانش آموز و جریمه

  :ابراز ترس می کند

در شعله های آتش دوزخ / باید هزار بار  / :با این کمینه چنین خواهند گفت/ فردا که زنگ حساب آمد / هراس من این است 

 ( از آسمان سبز، در کوچه های گریه و هیچ)! اینست جریمه برو / فرو روی 

 افسوس  _0_1_9

 :حس تحسر شاعر زمانی است که از بهره بردن غفلت نموده است

/ ر آب را می فشردم ت جادوگکاشکی دس/ خستگی دلم را به آرامش آبی آب ها می سپردم / کاش آن دم که باران می آمد  _

  (آب در سماور کهنه، از آسمان سبز)مردم از ترس مردن کاشکی من نمی

 ( از آسمان سبز، آرزو). . . شد که پریشان تو باشمکاش می _

 ( بهار، خورشید دری به خانه)به پایان رسیدم / دریغا که من چون زمستان سردی/ شکفتن شد آغاز/ مد از کوه انبوهبهار آ _

 نوستالوژی به گذشته وآینده  _0_9

. . . پور ملکشاه و یرک غن)کرده اند میگرا تقسندهیآ یشته گرا و نوستالوژذگ ینوستالوژ به ،را به لحاظ تقدم و تاخر ینوستالوژ

ر مرد یا ابَرمردهایی ها و ابَگرا یادکرد از آرمانذشته و نوستالوژی آیندهآوری دوران خوش گیاد، گرانوستالوژی گذشته( 4934:422،

 گرای گذشتهاز نوستالوژ ریز یهاسلمان در نمونه است که در آینده ظهور خواهند کرد وجهان را پر از صلح وآشتی خواهند نمود

 : استفاده می کند

و / تند گنجشك ها برگ و پایشان را بس/ من نبودم / درختان بی شکوفه نشستند / من نبودم / مادرم یتیم شد / من نبودم  _

  (آب در سماور کهنه، از آسمان سبز). . . /از بهار گذشته 

به / که کودکی من بود و یك روز از تشنج تنگدستی / دنبال سادگی پسرکی می گردم / قدم زنان در ساحل خاکستری مه  _

  (نیایش واره ها، خورشید دری به خانه). . . اینجا آمده و

های زیادی نمونه، سرشته است(عج)ها از جمله عشق به امام زمان ها و پاکید ومهر به آسمانیی که با لطف شهوشعرسلمان از آنجای

درمیان مردم  در جبهه، در فرهنگ روستایی، سلمان این نوع از نوستالوژی رادر فرهنگ عاشورایی،. ازنوستالوژی آینده گرا نیزدارد

 :مونه از آن چنین استچند ن. جهان باز می تاباند و در میان ملل ستمدیده عامه

او /از ابتدای آفتاب برمی گشتند/بر دوش.«بالو»وقتی که /مردان مزرعه و کار/همراه مردان بیدار/او را پشت غروب های روستا دیدم_

 (نوستالوژی آینده گرا با فرهنگ روستایی است). . . را بر بوریای محقر مردم دیدم

 ندهیآ ینوستالوژ). . . او همه جا هست/و صلوات می فرستد/ه ها فشنگ خالی می کندبا بچ/او در جبهه هست/ های جبههبرای بچه_

 (423_422 :4934،. . . پور ملکشاه و یغن)(است جبهه باگرا 

 پیروی از مذهب آزاد و شهود  _6_9

هبی زندگی می کرد سلمان  در کودکی در روستایی با فضای نسبتاً مذ :پدر چنین می گوید درباره، فرزند سلمان، رسول هراتی

اما با هجرت و سفر و »نیز پدر به دلیل آشنایی نزدیك خانوادگی با دو شخصیت بزرگ مذهبی روستا بسیار تحت تاثیر آنها بود 

دریافت که این با دیدگاه سنتی شاید آن چیزی نیست که او وهم ساالنش می خواستند بنابراین تحت تاثیر ، دیدن دنیای پیرامون

دست به روایتی از این شد که به جریان نو اندیشی دین مشهور شد که سردمداران آن ، امعه و تسلط تفکرات چپجو حاکم بر ج

  (Googleیادداشت فرزند سلمان در پایگاه مجازی ) .«.کسانی مانند شریعتی بودند
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جوید بلکه خدای  شیوه سلمان در مذهب، شهودی و شخصی است سلمان خدا را نه از طریق عقل و نه از طریق سنت می

این حال و هوا به خوبی  «نیایش واره ها»داستان مثنوی در  «شبانِ»خدایی از جنس خدای . شاعرانه و هنری را شهود می کند

   :کیفیت عشق خود را می نمایاند «تشنگی»سلمان با لفظ . محسوس است

دری به ) .«می خواهم از تو سرشار باشم/ چیست ؟  تقدیر/ آیا تشنگی مرا پایان می دهی ؟ / ای آفریننده ی شبنم و ابر » _

 (نیایش واره ها، خانه ی خورشید

 (ازآسمان سبز،اندر مذمت تکلف). . . بی تکلف ورها/سینه چاک وساکت وغریب/من همان شبان عاشقم_

 تخیل و تصویر _6_1

. ساختن تصویر مسامحه می کندچندان به تصویر اهمیت نمی دهد و تصور می رود در »سلمان اهل خیال پردازی نیست 

ی او در قطعه های تصاویر مهم و تازه (32 :4916، کاکایی)اصلی شعر معتقد نبود  تصویر سازی صرف به عنوان جوهره شاید هم به

ش پای دیگر عمده ترین تصاویر اشعار سلمان زمانی بروز می کند که یك پای او در طبیعت و. تابداست که رمانتیسم فردی را بر می

، یفتوح) .«عتیاحساس شاعر و طب انیاست م یدر حکم پل ریتصو» سمیچنانکه گفته اند در رمانتدر عالم انتزاعی خویش است 

4923:421)  

احساسات اوست  سایه»به رنگ شعور و شهود او و تصاویر سلمان  ؛نی سلمان را نمی شود نادیده گرفتبا این وجود تصویر آفری

 :4923، فتوحی) .«.دارد (Expressive)بنابراین نقش تعبیر کننده . خصیت هنری او را فراهم می آوردو امکان نمایش فردیت و ش

عناصر طبیعت را به  چیزی شهود می کند و سپس در طبیعت دنبال آن وجود ذهنی یا کشف درونی می رود و او در درون( 411

گویا . این به اشعار او رنگ رمانتیسم شهودی می بخشد می گیرد وای برای انعکاس روحیات و عواطف درونی خود به کار عنوان آینه

 . آفریندمی خواهد،تمرین آزادی می کند و هر آنچه می او با هر آفرینشی وبا هر تخیلی در وسعت بیکران درون،

واند به کشف هر یك از شعرای رمانتیك متقاعد بود که می ت»چنانکه . سلمان با شعر خود به کشف های مهمی نایل می آید

 (  4929:13، لوکاچ) .«.مهمی نایل آید و شعر کلیدی در اختیار او می گذارد که دیگران از آن محرومند

  (هانیایش واره، خورشید دری به خانه)ب از تو لبریز است ش، کنار شب می ایستم _

 (همان) دیچش یام نمك م یکه پنجره از شاد یبود كیآن قدر نزد شبید _

که / و درختان تجسم استفهامی سبز / درنگ کن / رو به روی این شگفت / در چشم های خاک / ب سبزی ست بهار تعج»_

 .«سال را چگونه سر آوردی

 (نیایش واره ها، خورشید دری به خانه)ایستاده اند ، به جای این که بنشینند/ و آیه ها در آن / قرآن مصور است ، جهان _

. بخواهیم در اشعار سلمان بجوییم با دستی پر بر خواهیم گشت، رای تصویر رمانتیك بر شمردهاگر چهار ویژگی را که فتوحی ب

 _1پویایی و تحرک تصویر  _9سایه واری و ابهام پدیده ها در تصویر  _2شاعر در طبیعت  استحاله -4»  :آن چهار ویژگی عبارتند از

شاعر در طبیعت و انعکاس فردیت  استحاله»زیر دو ویژگی  نمونهدر سه ( 429 :4923، فتوحی) .«انعکاس فردیت شاعر در تصویر

  :شاعر در تصویر محرز است

  (نیایش واره ها، خورشید دری به خانه)آواز می خواند / د قلبم با سوسن های سپی _

  (همان)گالبی می شود ، من آبستن یك شکوفه ام که همین تابستان _

تن تو از رطوبت کدام ! / ای مه / صدایش می زنم / من با یك لفظ صمیمی / ا لمس پایین می آید ت/ وقتی ابر صمیمی شد  _

  (همان)بخشش آسمان خیس است ؟ 

 . شودکند و جزئی از طبیعت میدهد به عنوان عنصری در طبیعت حلول میشاعر ضمن اینکه احساسات فردی خود را بروز می

  :پویایی و تحرک تصویر در شعر سلمان

به استثنای اشعار اجتماعی او پر از تحرک و پویایی است؛ طبیعتی که او ترسیم می کند سرشار از هوش و حواس شعر سلمان 

ها کند و مجذوب شعور و شخصیت آنمی ای خود روح طبیعت را حساست همه چیز طبیعت زنده است و او مثل نیاکان اسطوره

 . می شود

  :نیماز میان انبوه نمونه ها به اندک بسنده می ک
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از آسمان )کند زند و دل قطره را پر از جستجو میگیر تشر میهای زمینرهاند و به تاالبزمین را در اطراف باران می، بهار _

  (از بهار، سبز

  (دیدار لحظه، خورشید دری به خانه)زند ند میچندین هزار پنجره لبخ _

 ( تدفین مادر بزرگ، خورشید خانه دری به)روی شعور برگ و درخت آرمیده بود / حرص و ولع  _

 :سایه واری در شعر سلمان

اما او در  در روز امری طبیعی است «پرسیاوشان»چیدن : افتدب و سایه و فضاهای مبهم اتفاق میتصاویر شعر سلمان گاه در ش

 : کندشب این کار را می

 ( پندار نیك، از آسمان سبز)ندم و برای این دل مسموم جوشا/ دیشب یك سبد پرسیاوشان از باغ تو چیدم  _

  (همان)بی آنکه سایه ای سنگینمان کند / توان رو به روی تو ایستاد چگونه می/ نور ، ای نور _

  (های بعثت سبزترانه، از آسمان سبز)از ته مجهول دره ها برخاست / ابری عظیم  _

  (عشقمحض رضای ، خورشید دری به خانه)تاریك کوچه های مرا آفتاب کن  _

آفریند برای اثبات حس درون کند بلکه از طبیعت دلیلی مینمی کند و از طبیعت هم تقلیدسلمان طبیعت را توصیف نمی

 . خود

توصیف دقیق طبیعت مهم نیست بلکه سرایندگان این سبك در پی این هستند که درک درون ، در شعر رمانتیك»کما اینکه  

چنانکه  (4922، بسمل). های طبیعی را با احساس خود همراه و هماهنگ کنندتمام پدیدهز طبیعت ارائه دهند و گرایانه ای ا

    (4921:14، هیث)اندیشه است و جهان همان رسوبات ذهن است  طبیعت صورت تجسم یافته» :گویدامرسون می

 جلوه های رمانتیسم اجتماعی در اشعار سلمان  _1

زیست با مشکالت ای که سلمان در آن میدوره. دیگویم ی سخنل اجتماعاز مسائ ،احساسه مدد ب یاجتماع سمیرمانت

تعهد در داخل به او اجازه نمی داد یکسره به و دیدن مردم بی درد و مرفهین بی جنگ با عراق از خارج. اجتماعی خاصی همراه بود

عیارهایشان فقط دنیایی است و جز خود حس بیزاری سلمان از کسانی که م. ستایش طبیعت و پاکی و شهود درونی خویش بپردازد

های هایی که مولد فقر و احتکار و قربانی ارزشاندیشند، همانلش جامعه فقط به جیب و دل خود میرا نمی بینند و در اوج چا

د و روح امی. رمانتیسم اجتماعی او مایوس کننده نیست. رمانتیسم اجتماعی شعر او را رونق بخشیده است صبغه، واقعی هستند

رد و سلمان به شیوه ایده گرایی داآلیستی و نخبهایده ی است از این جهت اشعار او جنبهنشاط و باور در اشعار اجتماعی او جار

، .«ای پاسخ سپید»، «صبح انعکاس لبخند توست»دارد در شعرهای مختلفی از جمله ا انسان برتر را همواره گرامی میهآلیست

من در ستایش تو و جنگل مرددم : نوازدستاید نیز در شعر میرزا و جنگل، میرزا کوچك خان را میمام را میا .«سجاده و باد و باران»

، در نگاه رمانتیکی سلمان (از آسمان سبز، میرزا و جنگل)مردی / زیبایی جنگل  زهو تو به اندا/ جنگل به حد شرافت تو زیباست / 

ان های زمینی را می شناساند و ستارگان آسمان از روشنایی شاست که ستارهای جنگ، نه تنها وحشت آور نیست بلکه پروسه

از آسمان سبز، در کوچه های )او دوست دارد به تماشای طوفان برود  (خورشید، شرح موارد حساس دری به خانه)شرمنده می شوند 

ای به وطن و فرهنگ و سرزمین صمیمانهسلمان گرایش . های شعر اوستنگاه رمانتیك به جنگ و طوفان از مشخصه (گریه و هیچ

ایران و ایرانی سخن  ست هر چند عادت ندارد از پیشینهگوید، منظور ایران دوران خود اسلمان وقتی از وطن سخن می، خویش دارد

یسم  ناسیونالیستی این قسم از اشعار او را می توان رمانت. داندتر میبگوید گویا ایران را در آن برهه از زمان از همیشه جالب توجه

اشعار اجتماعی سلمان به خصوص در قالب سپید، نسبت به اشعار غیر اجتماعی او از تصاویر کم بهره است و چنان که گاه . نامید

 . شود و در این بین آنچه می چربد معنا و مفهوم استشود و از غنای ادبی و هنری کالم کاسته میسخن، به رئالیست نزدیك می

 رایی وطن گ _4_1

خوار ، جنگ. ای با توجه به عوامل اجتماعی و سیاسی متفاوت بوده استعلت وطن دوستی و وصف به سرزمین در هر دوره

. تواند علل انگیزش شاعر به سوی وطن باشندمی ... حاکمان خودی که وطن فروشی می کنند و، داشت کشور توسط بیگانگان

عراق با حمایت های پنهان و آشکار ابرقدرت ها، . ه سرزمین کهن و بزرگ خود استسلمان شاهد هجوم بی اساس دشمن دون پایه ب

شاعر . عربده می کشد و کار را با ابزار علم یعنی اسلحه های پیشرفته پیش می برد و این طرف آنچه هست ابزار عشق و ایمان است
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مانتیکی خود وطن را مخاطب قرار می دهد و با او به درد احساس تعهد می کند و سکوت و آرامش را برخود روا نمی دارد او با نگاه ر

 . دل می نشیند

 : او وطن را مساوی عشق می خواند و از وطن می خواهد که او را به تماشای طوفان جنگ ببرد

م ا ایستاده/ ای از من دورتر مثل آسمان و زمین / جان من از بی دردی درد می کند / ای ازدحام درد / ای وطن من ای عشق 

می / تنهایم من / مشتاق کن / مرا به تماشای طوفان / ای عشق / ای وطن من . . . /آفتاب و لجن  در فاصله/ با روحی سرگردان / 

 ( های گریه و هیچر کوچهد، از آسمان سبز)با تو تقسیم می کنم / خویش را  و باقی مانده/ آیم 

کشد که بسی ن عدالت و صلح دنیا را به نقد میمداران و مدعیاسرد، های فرهنگی وطن خودشاعر ضمن افتخار به جلوه

  :ای می بیندل را در دست ناالیقان چون خرمهرهنوب ت و نگاه مغرضانه دارند و جایزهقضاوت نادرس

و / ای آفتاب شمایل دریا دل / تو را دوست می دارم / ای تواناترین مظلوم ! / وطن من / ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم 

و بیش از آنکه من خوف تبر / و تو آن درخت گردوی کهنسالی / دنیا دوزخ اشباح هولناک است / . . . مرگ در کنار تو زندگی است

و هم به / و گفت کی می توان از سادگی ت/ آفتاب را / دریا را / آن گونه که عشق را / دوست دارم تو را / . . . تو ایستاده ای/ را نگرانم 

که هیچ / مثل تو ساده / و نه پیپ می کشم / نه پاپیون می زنم / من فرزند مظلوم توام / نایل آمد  .«نوبل» ر مهرهدریافت خ

  (دوزخ و درخت گردو، از آسمان سبز). . . / کنفرانس رسمی او را نمی پذیرد 

ارد و پذیرای بارش رحمت بی های تنفس جهان را دهاست و بیشترین پنجرهها و خوبیظر او مجمع الجزایر گلوطن از ن

  (43 :همان)منتهای خداست چنانکه گویی خدا تشنه تر از وطن او جایی نیافته است 

عاشقی راضی و . خوردهای پیشرفته و دلفریب کشورهای صنعتی و اَبَر شهرهای مدرن افسوس نمیاو هیچ گاه به جلوه

  :خوشبخت است

و تصویری از / آلوده بود / در پاکتی که به تمبری از آسمان خراش های واشنگتن / ای و در نامه/ تعارف کردی دوستمان داری 

اما اینجا آسمان /  «فرانك»مثل یك گاو مقدس در هندوستان خوشبختی و دو صفحه از / ای در پارک با پالکی نقره/ با لبخند / تو 

 . . . وطن پیراهن تابستانی در بر دارد/ آبی است 

آفرنیند دنیای آرمانی سلمان در خود دنیای آرمانی دیگر می، یل دلزده بودن از دنیای موجود و عصیان آدم هارمانتیك ها به دل

آنهایی که نماد ایثارند و ، میهن حضور دارند های جوان سر از پا ناشناختهشود که نمادهای عشق و گلآن قسمت از وطن ساخته می

 . های نایاب وطنی، محو می شوندن با وجود این گلهای واشنگتشهادت و بدین گونه آسمان خراش

در دایره المعارف گلها نیست / که نامشان / شکوفند و مرتب گل هایی می/ که تا کنون نشنیده ایم / اینجا همیشه آوازی هست

  (پاسخ یك نامه، خورشید دری به خانه)ها چیست؟ این گل خدایا اسم :پرسدو بهار با تعجب می/ 

 بینی و امید به پیروزی و منجی خوش _1_1

هنرمند رمانتیك » (411 :ک حسین پور چافی. ر). دلخوش بودن به پیروزی یکی از مشخصه های رمانتیسم اجتماعی است

هنر خود را با مبالغه می آمیزد یعنی . تخیل و امید و آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می سازد و پیش از تقلید پایبند تصور است

 ( 22 :4923ثروت، ) .«بحث می کند، ه هست نمی گوید بلکه از آنچه باید باشدآنچه ک

  :سلمان بدون در نظر گرفتن آنچه که هست با نگاه آرمانی و رمانتیك خود اطمینان می دهد که پیروزی از آن کشور اوست

خورشید، پرندگان  دری به خانه) .«پرندگان می آیند/ تحقق آفتاب حتمی است  :با تمام حنجره های تشنه فریاد می زنم _

 ( می آیند

شاعر رمانتیك اغلب به آینده خوش بین است و چون با احساس و عاطفه به دورها نگاه می کند تعقل گرایانه و عمیق قضاوت 

می برند به و احساساتی را برای این دسته از شاعران به کار ( 4923، رحمدل) «حضور روح زنانه»شاید اینکه عده ای لفظ . نمی کند

  (424 :4929، لوکاچ)می نامد  «زنانه»طبیعت روح رمانتیك را  «بنه دتوگروچه»همین علت باشد 

من ردپای / ای فرو خواهی ریخت به نیش پشه/ که خنده دار تر از مرگ نمرود / زنم فردا را روشن تر از سحر حدس می _

  (زمستان قرن بیستم، خورشید دری به خانه). . . های برفی تو می رفتبر شانه/ فروردین را دیدم 

 (پیام، از این ستاره تا آن ستاره) .«شویمپیروز می»/ درنگ نوشتیم همواره بی/ ما با گچ فشنگ  _
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 (ای جویبار، از این ستاره تا آن ستاره)از راه آفتاب / فردا به شهر نور می آیی از راه روستا  _

  :شکوه از دردهای اجتماع _9_1

یسم اجتماعی شعرخود رمانت وجهه. . . خیالی وبی، بی عدالتی، احتکار، خود از جمله فقر با پرداختن به مشکالت جامعه مانسل

که گمان  یادر زمانه». تا به گوش عوام وخواص برسد گویدت جامعه را با زبانی همه فهم میاو مسائل و معضال. کندرا برجسته می

 یاتنها بر زبان طبقه ایو  ابندیخاص آن را در یشود که تنها قشر انیب یبا زبان ستیبا ینو، الزاما م اتیها و نظردهیا انیرود ب یم

. کندیم انیبا زبان روان ب یخود را در قالب اشعار یگراو انسان یبا زبان ساده افکار اسالم یخاص از جامعه منطبق باشد؛ هرات

 .«.برخورداند یو انسان یشناختجامعه ،یفلسف یگاهیحال از جا نیع را ندارند و در یکه تکلفات مرسوم فلسف یاشعار

  :شودای نمونه به برخی شواهد اشاره میبر (4931:4برکتی،)

 شکوه از فقر  _4_9_1

 . تر نشان دهدیر می کند تا درد فقرا را برجستهسلمان عید را در دو نگاه فقیرانه و مرفهانه کنار هم تصو

 :عید در نگاه اول

  .که در پیراهن می گنجم/ و من آن قدر بزرگ می شوم / زند آن را به قد من کوک می/ که مادر / باباست  تن پوش کهنه عید

  :عید در نگاه دوم

/ عید / که انواع پوشیدنی ها در آن هست / بوتیکی است / عید / ها در آن هست سوپرمارکتی است که انواع خوردنی عید

 (عید در دو نگاه، خورشید دری به خانه! )به خیر دوست من  شب/ که من با پیانو می نوازم / ملودی مبارک باد است 

 شکوه از شبهه افکنان و نا دوستان وطنی  _1_9_1

آنقدر که از تو / دیگران  ای حنجره/ شیپورهای کذب / ایعه دمندگان شیپورهای ش/ ای بانیان غبارهای شبهه و وحشت 

 (شرح موارد حساس، خورشید دری به خانه)هرگز / ا و آهن ها هاز توافق دست / بیمناکم 

 (همان)شایعه را گردبادی مسموم می داند که باور باغ را مچاله می کند ، و در جای دیگر

 داری و ارباب محوری شکوه از بی عدالتی و شیوه سرمایه _9_9_1

هر شب چند خوک سر مزرعه می / عبداهلل با داس / رود  اما چرا هنوز کیومرث خان خرش می/ ما در مقابل آمریکا ایستادیم 

آیا او / ؟ ا او درختان مزرعه را دوست نداردآی/ ؟ آیدچرا عبداهلل به شهر می/ کند اما وقتی ارباب می آید مجبور است تعظیم / کشد 

  (جویبار درس به خانه خورشید، زمزمه)نمی خواهد ؟ ، گندم ها را که با عرق او سبز شده اند

ارباب گویا تصویر مدرن و کریه گالش و چوپان را . به طور ضمنی ارباب را به خوک تشبیه کرده است، سلمان در این قطعه

تصویری که نشان می دهد یکی در راس است و بر دیگران فرمان می راند، گالشی که با گالش نمونه ی پیشین . تداعی می کند

 . بسیار تفاوت دارد

آن ها / خیلی دیر شده است ، مرگ بر فئودال پنج بخشه بنویس :به عبداهلل گفتم/ چرا ؟ ، داری عبداهللچرا سواد ن :گفتم _

  (همان)جویبارها به خاطر تو زمزمه دارند / اما تو برخیز و یاد بگیر / و کسالت را دامن می زنند / روزنامه می نویسند 

اما شهال هر ماه برای خرید به اروپا / تواند به زیارت امام رضا برود  چرا خدیجه نمی/ چرا خدیجه نمی داند تهران کجاست ؟  _

چرا سهم عبداهلل . . . چرا شهال این قدر خاطر جمع است/ با دهن کجی از خیابان انقالب می گذرد / وقتی هم بر می گردد / می رود 

 زمزمه ، خورشید دری به خانه). . . ستراحتهکتار هکتار محصول است و ا/ و سهم ناصر خان / جریب جریب زحمت است و حسرت 

  (جویبار

 :شکوه از بیگانگان خودی و محتکران _1_9_1

 :دردی به مراتب کشنده تر بر پیکر جامعه فرود می آورند، بیگانگان خودی

ین درد را وقتی ا/ بیگانگان خودی رقم زده بودند / منشور امنیت بیگانه را / غریب وار تکیه به کنجی / ما در والیت خویش  _

  (آخرین ماه بهار دری به خانه خورشید، در نیمه)چکه چکه فرو ریخت / آهی کشید و / به کوه گفتم 
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بحران  ه محتکر که آفت آن روزهای جامعه ب، از مجموعه شعر از آسمان سبز «قربتاً الی اهلل، یك قلم ناسزا به محتکر»در شعر 

 . می تازد، زده ی ایران بود

  :بیهوده است، وه از بها ندادن به ارزش ها و سرگرم بودن به اموری که در وضعیت بحرانی وطنشک _0_9_1

  :سراسر عاطفه اجتماعی خود را بیان می کند .«از بی خطی تا خط مقدم»در شعر 

چه شتابی دارد / ط آدم برای سقو/ آه خدایا / به قیمت گزافی فروختند / ته سیگارهای چرچیل را / امروز در روزنامه خواندم  _

  (از بی خطی تا خط مقدم، از آسمان سبز! )

به / اینها که در صف ایستاده اند / توزیع می کنند  «متکا»و  «مرغ»/ گویا / چه همهمه ای می آید / این دریچه را باز کن  _

و برای زدودن / بهانه می شود  خود/ در صف ایستادن / وقتی بهانه ای برای بودن نداشته باشی / خوردن و خوابیدن معتادند 

  (همان). . . چقدر به نظرت جالب می آید/ تمبر  «کلکسیون»ورق زدن یك / خستگی بعد از صف 

-له می کند و چنین ابراز عاطفه میسلمان آن دسته از آدم هایی که خوشبختی را در بهره مندی از ظواهر غربی می دانند گ

  :نماید

مردان / های مرتب مصنوعیاز زیر سایه/ گشتیمبه خانه بر می /پرسه زنان/ های مالیم خوشبختی هاز زیر سای/ یك روز وقتی  _

  (11 :همان)وقتی که عزم تو مانده باشد / ماندن چقدر حقارت آور است/ زدندچرت می/ در صف کراوات/ را دیدم  .«آرشیتکت»

 شکوه از حاکمان جهان  _6_9_1

ن خارج از ویی و بی دردی و خود باختگی عده ای در وطن و بی عدالتی و ظلم حاکمان جهاسود ج، جنگ و خیانت و دورویی

دشمن آزادی و فردیت و ، گرای قرن هیجدهمهان را مثل دیکتاتورهایی اشرافیتاو حاکمان ج. آزردوطن روح حساس او را می

 . انسانی می بیند عاطفه

 . کرده و موجبات خود بزرگ بینی زورگوییشان را فراهم آورده است ها را از انسانیت تهیدستاوردهای علمی مدرن، آن

 : شاعر از حکومت حاکمان جهان سخت اندوهناک است و مدیریت جهان را با کوچك گردانی به سخره می گیرد

ساس اح، کرمی که در خاطرات امپراطوری خویش، مهتر جهان/ شود های جهان سوم مدیر میو جل وزغی بویناک در کارخانه

زمستان قرن  خورشید، دری به خانه). . . ، هایی از چرک و گازوئیل انباشته کردهاست که پهلو «فربهی فلزین»/ کند خوشبختی می

  (بیستم

و  493انسان » ها را کنار نهاده و به حمایت حیوانات چسبیده اند وست که دنیا داران حمایت از انسانشاعر به خاطر آن ا گریه

 . یادآور تصاویر مردم در کشورهای کمونیستی است .«لوزینیم دایره و 

اما / انجمن حمایت از حیوانات دارد / و دنیایی که / بل برای عاطفه ای که نیست ! نه نه نه / نه برای تو / بگذار گریه کنم »

سوگوار انقراض نسل / تیکش برای دنیایی که زیست شناسان رمان/ و درزکام دفن می شود / پا برهنه و عریان می رود / انسان 

انسان کج و / انسان لوزی /  493برای انسان / بگذار گریه کنم / دنیایی که در حمایت از نوع خویش گاو شده است / دایناسورند 

 ( دوزخ و درخت گردو، از آسمان سبز). . . معوج و

ر و تزویر را کفتر بازان سیاست پیشه ای می نامد حاکمان زو «از آسمان سبز»از مجموعه اشعار  «دنیا در باتالق تقلب»در شعر 

به لبنان فرصت »چون ، گویدطنز و طعنه دست مریزاد می ها به شیوهواز می دهند و به آنکه کفترهای کاغذی را در آسمان دنیا پر

از آسمان ) .«جهان سوم بخشیدندبه / به رسم یادگاری / و روشنفکر مونتاژ را / تا کشته هایش را دفن کند و صنعت مونتاژ را / دادند 

 ( دنیا در باتالق تقلب، سبز

  :سپس از لغزیدن آزادی در سرزمین مدعی آزادی می گوید

مطبوعات یکسره در مدح و / و در روسیه / پوست موز می گذارند / زیر پای دموکراسی / در خیابان شانزه لیزه / من دیدم 

در کشور متبوع / از حضور طبقه / ض در سیبری بر می گیرد و حزب کمونیست روسیه اعترا کنند اما جنازهستایش قلم فرسایی می

بر سفره / ای نان سروهای مطبق را گردن می زنند و سیا به ج/ برای رفع شبهه / و بلشویك های شعار باز / خویش رنج می برد 

 (همان)دنیا می گذارند  نقشه/ هایشان 
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درختان از موریانه ، آفرینند و پس از بمباران ناکازاکی و هیروشیماقرن بیستم را میان زمست، بمب افکن های مخوف، از نظر او

 (، زمستان قرن بیستمدری به خانه خورشید). شوندمی انباشته

 براده ، نیزه، اشغال، مخوف، ، نعرهمرگبار: ونیعنی واژگان خشن چ، هار کنار هم نهادن دو گروه از واژهسلمان در این شعر با د

های زبانی رمانتیك ها را عیان می به خوبی یکی از ویژگی، پرندگان، مزرعه، ترانه، ، درختآسمان: و اتم و واژگانی نرم چونآهن 

روحیه ای نرم و لطیف دارد، وقتی بخواهد از حوادثی خشن بسراید، ناگزیر است  با دو گونه ، از آن جایی که شاعر رمانتیك. کند

 . گویدواژگان نرم و خشن سخن ب

 شکوه ازآسوده خفتگان در یک اجتماع دردمند  _7_9_1

 ییرها یاست برا یفرصت یجنگ در نگاه هرات». خفتن و مصرف زدگی در یك زندگی مردابی، بسیار مورد نفرت سلمان است

جامعه  یها ییانابه سمت شناخت تو یاو جنگ را گام. شده است یکه مبتال به تکرار و راحت طلب یامردم جامعه ییاز مصرف گرا

 (4931:4برکتی،).«.داند یم یا

نگاه می کردی ؟ / از پنجره به دریا / برای حل کدام جدول بغرنج / تو در ویالی شمالی ات / بمباران کردند / وقتی جنوب را  _

  (32 :از آسمان سبز)

کالهت را بردار / هان ورزشی می خواند و فقط کی/ که آدامس می جود / او یك بی تفاوت هیجده ساله است / نگاه کن  _ :و یا

 دری به خانه )باغ رخنه کرده است که در / بوی زمستانی را / تا بشنوی / با من بیا به خیابان / من عابری برهنه پایم و عریان / 

  (296 :خورشید

از )با قیمت نازل پیدا کنند طوفانزده تنها به فکر این هستند که جنسی را در بازار سیاه  سلمان از آنانی که در یك جامعه

دیگر به من / عطش را می خشکاند / وقتی یك جرعه آب صلواتی »می نالد و خود را از آن ها جدا می کند چون ( 21 :آسمان سبز

  (23 :از آسمان سبز)چه کوکا خوشمزه تر از پپسی است 

 شکوه از غفلت و خود فراموشی انسان ها  _3_9_1

خود می آورد و شعرش رنگ فلسفه می  اتر از اجتماع خود می رود و همه انسان ها را در دایرهسلمان گاه فر حوزه عاطفه

  :نگران انسان عصر خود است و می گوید، شاعر. گیرد

در / و انسانی که / انسان واژگون / انسان کج و معوج / انسان لوزی / انسان نیم دایره /  493برای انسان / بگذار گریه کنم 

انسانی که راه کوره های / جاهل است / و سقوط را با همان لبخندی که بر سرسره می نشیند / جنایت هورا می کشد بزرگداشت 

و در مه غلیظی از / به خواب می رود  «والیوم»برای دنیایی که با / های دلش را نمی شناسد کوچه/ اما هنوز / را شناخته است مریخ 

از آسمان )قی کرده است  «کاپیتالسیم» در سطل زباله/ قلب خود را / یش که چند صد سال پدنیایی / دست و پا می زند / نسیان 

  (دوزخ و درخت گردو، سبز

  :کوتاه بینانی که اصل را رها کرده و به قلب و دغل چسبیده اند و ظاهر پرستان و کم عمق و خوش باور روح شاعر را می آزاد

در حرارت / و گل های گلخانه / به تعبیر بهار بنشینند / لود بعد از ظهر زمستان در آفتاب مه آ/ های خرد گنجشك/ بگذار 

بهار آن است که / . . . بهاری برای شکفتن دارند/ که در پنهان خویش / سالم بر آنان / به پیشواز بهاری مصنوعی بشکفند / ولرم والر 

  (تظار بهار حقیقیدر ان، خورشید دری به خانه)آنکه تقویم بگوید  نه/ خود ببوید 

 :گیرینتیجه

رمانتیسم   (ستاره تا آن ستاره نیاز ا، دیخورش انهبه خ یدر، از آسمان سبز)سه دفتر شعری سلمان هراتی  با توجه به مطالعه

 و بازگشت به طبیعت سفر، :سلمان در رمانتیسم فردگرا،به اصولی چون. به دو صورت فردگرا و اجتماعی در اشعار سلمان آشکار شد

نوستالوژی به گذشته وآینده،پیروی از مذهب  تخیل و تصویر، عاطفه واحساس گرایی، پاکی وخلوص،دلزدگی از شهر و عناصر شهری،

زندگی . رمانتیسم فردگرایانه ی اوست ب، فرا زمینی است ومهمترین جلوهسفراو اغلب به سبك سهرا. آزاد وشهود می پردازد

رس، ت سرزنش، تنهایی، غم، در شعر او عاطفه. مهم طبیعت گرایی سلمان می توان دانست درطبیعت ناب وروستایی را ازدالیل

 . اندطف با رویکرد غیر زمینی و عرفانیاین عوا حسرت بسیار برجسته است و همه
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به  در بُعد رمانتیسم اجتماعی می توان گفت که رمانتیسم او مایوس کننده و سرخورده نیست سلمان در این قسم از اشعارش

وطن گرایی،خوش بینی و امید به پیروزی ومنجی، شکوِه از فقر وشبهه افکنی واحتکارو بی . مضامین رایج ودرد روزگارخودمی پردازد

تنفرازخفتگان وآسودگان،حاکمان بی کفایت جهان وابراز نگرانی از خود فراموشی انسان ها بحث های مطرح  عدالتی و ارباب محوری،

احتمال می رودحضور . گرا داردبا این وجوداشعاراو صبغه ی ناسیونالیستی و شهودی و طبیعت. ای اوینددر این بخش از شعر ه

شمالی است و با نمادهای ناب روستایی  آنجایی که سلمان یك روستا زاده ؛ ازاقلیمی _4 :رمانتیسم در اشعار او به این دالیل باشد 

را در او پرورش  «خودمانی بودن»وح طبیعت گرایی و بدوی دوستی و به اصطالح آشناست، طبیعت پیرامون او، ر. . . مثل گالش و

از آنجایی که هرگاه مشکلی . جنگ ایران و عراق و مشکالت ناشی از آن است زمان زندگی سلمان دوره؛ اجتماعی _2. داده است

  .این شاخك های حساس اجتماع، را هم می لرزاند، شاعران، عمده بر جامعه تحمیل شود

این گمان را  قیصر امین پور می تواند افزون بر این تاثیر پذیرفتن سلمان از شاعران احساس گرایی چون سهراب سپهری و_9

 . تقلیدی داشته باشد ه یافته است و رمانتیسم او صبغهرمانتیسم با تقلید از آثار این شاعران در شعر او را تقویت کند که جلوه

 :منابع

 مرکز  :تهران، ی، ترجمه مسعود جعفرلیتخ (4922)برت . ال. آر_

  لین :تهران، اتیدر ادب سمیو ضد رئال سمیرئال (4913) (ترایدکتر م) روسیپرهام، س_

 نشر اختران: تهران ،رانیمعاصر ا اتیدر ادب ییگزاره ها( 4939)ی، علیمیتسل _

 سخن: ، تهرانیادب یبا مکتب ها ییآشنا (4923)ثروت، منصور_

 مرکز: ، تهرانسیر رمانتیسم در ایران( 4926)ود جعفری، مسع _

 مرکز: ، تهرانسیر رمانتیسم  در اروپا( 4912) ___________

 امیرکبیر: تهران ،یمعاصر فارس یشعر یها انیجر (4921)ی، علیپور چاف نیحس_

 بامداد نو :تهران ،یرانیا سمیس یرمانت(4934)بهزاد خواجات،_

 نگاه: ، تهرانیادب یامکتب ه (4921)، رضا ینیحس دیس_

 قطره: ، تهرانیادب یمکتب ها (4931)روسی، سسایشم_

 سخن: تهران ،تا سقوط سلطنت تیازمشروط یادوارشعرفارس(4921) محمدرضا ،یکدکن یعیشف_

 سخن  :تهران ،ریبالغت تصو (4923)، محمودیفتوح _

 مرکز  :تهران ،ی، ترجمه مسعود جعفرسمیرمانت (4913) انیلیفورست، ل_

 عروج: ، تهرانبه شعر معاصر ینگاه (4916)عبدالجبار ،ییکاکا_ 

  لوفرین :تهران ، ترجمه حسن کامشاد،یسوف یایدن (4932) نیوستیگردر، _

 مرکز: ، تهرانشعر نو یلیتحل خیتار (4912)، شمسیلنگرود_

 هنگ ارشاد اسالمیوزارت فر :، تهران2ارغنون ، (مجموعه مقاالت) سمیرمانت (4929). . . لوکاچ، گئورک و_

 نیلوفر: ، تهرانیرانیارباب ش دیسع ، ترجمهجلد دوم دینقد جد خیتار (4913)ولك، رنه، _

   دفتر شعر جوان :، تهرانمجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی( 4921)هراتی، سلمان_

 شیرازه: رمانتیسم، ترجمه کامران سپهران، تهران( 4921)هیث، دانکن _

 مقاالت  

 :، پایگاه مجازییجامعه شناسانه به اشعار سلمان هرات ینگاه چوک، فصلنامه ،(4922)نیحس ،یبرکت

http://www. chouk. ir/maghaleh_naghd_gotogoo/2393_2012_08_05_05_24_08. html 
 436_423صص ،4، شمارهیفارس اتیزبان و ادب ی، فصلنامه تخصصعتیبه طب ماین انهیانسان گرا کردیرو، . . . بسمل، محبوبه و _

صص ، 21، شماره یفارس اتی، کاوش نامه زبان و ادبیشعر سلمان هرات یریو تصو ییمحتوا یبررس (4923)رحمدل، غالمرضا _

441_496 
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 اتیادب هی، نشریتوریجامعه گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد الف سمیرمانت یواکاو(4934). . . و نیرحسیام ا،یرسول ن _

 31_13صص، ،6باهنر کرمان، سال سوم، شماره  دیدانشگاه شه یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یقیتطب

 ،سمیبر فراز و فرود رمانت یعصر پهلو یو اجتماع یاسیس یعامل ها ریتاث، یشعر فارس یروح نامرئ (4931). . . حسن و ه،یزند _
 433_421، سال دوم، شماره اول، صص یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 یدانشگاه آزاد اسالم یالملل نیو ب یاسیس قاتی، فصلنامه تحقكیرومانت استیو س  سمیجنبش رمانت (4923). . . و رضایعل صدرا، _

 43_4صص واحد شهرضا، شماره سوم،

ه اول، ، فصلنامه ادبیات دینی، شمارنوستالوژی آینده گرا دراشعار سلمان هراتی(عج)امام زمان، . . . غنی پور ملکشاه، احمدو_

 496_442صص

 :ینترنتیا گاهیپا ،94_91صص 12، شماره 4912هراتی، محمد، ادبستان فرهنگ و هنر، آذر  _

http://www. noormags. ir/view/fa/articlepage/307505  
 

  

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/307505
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 تحلیل ساختارطرح داستان اردشیر بابکان

 ینب زارع ز

 دانشگاه اصفهان فارسی ادبیات زبان و آموختهدانش

 دکترحسین آقاحسینی

 اصفهاندانشگاه فارسیزبان وادبیات  استاد 

 چکیده

مناسبات درونی آن  و «متن» خود توجه باشد اید موردب ادبی اهمیت دارد و شناخت اثر بررسی و دیدگاه ساختارگرایی آنچه در از

تر از های دریافت شایستهکشف الگوی پیوند میان آنها،زمینه است، نگاه ساختاری به آثار ادبی به  سبب بررسی عناصر درون متنی  و

با . گوهای پردازش اثر ادبی  کمك کندتواند به گسترش الآورد و با ارائه شگردهای خلق آثار برتر ادبی میماهیت ادبیات را فراهم می

ای برای که با ابداع نظام های مبتنی بر نمایش شکل واره «روالن بارت»و  «والدیمیرپراپ»ای چون تالش پژوهشگران برجسته

کیب آنها اند،به بررسی عناصر داستان و قوانین تربر پایه چگونگی روابط بین کوچکترین  واحدها،پیشنهادکرده روایت،هر یك طرحی،

پژوهش حاضر نیز، به تحلیل ساختاری طرح داستان اردشیر بابکان براساس نظریه پراپ و بارت به تجزیه و تحلیل . پرداخته اند

 . اجزای سازنده آنها و روابط متقابل این اجزا پرداخته است

 یه ادبی، شاهنامه، اردشیر بابکانساختارروایت، طرح، نظر :هاکلیدواژه

 مقدمه

 نخستین بار(Narrative) .«روایت شناسی»اصطالح . است معاصر دستاوردهای نقد آثار روایی یکی از ساختاری به ویژه برتحلیل 

 و مطرح کرد کتاب بوطیقای خود روایت شناس بلغاری مقیم فرانسه در زبان شناس و(Tzvetan Todorof)توسط تزوتان تودروف

مراعات ساختارهای  آن را به عنوان مطالعه و «سخن تازه روایت داستانی»له مقا در(Gerard Genette) ژراژنت 4329سال  در

احکام کلی درباره ی ژانرهای روایی،نظام  ای ازمجموعه»، شناسیروایت( 4433:4921سیدحسینی،). کرد روایت داستانی تعریف

خصوصیت  ه متونی ادبی که دارای دوکلی ،«ماهیت روایت» در کتاب(23:4921مکاریك،).«پیرنگ است ساختار روایت و بر حاکم

 میان مکاتب ادبی گوناگون،مکتب ساختارگرایی، در( 96:4914اخوت،). روایی دانسته شده استگو است، یك متنقصه قصه و وجود

د و متمایز کردن یکدیگر از بخش روایت را دو روس،برای اولین بارگرایانشکل. بیشترین توجه خود را به روایت معطوف کرده است

گاه آنها،داستان توالی زمانی حوادث و پیرنگ نقل حوادث با از دید. هر روایت را متشکل از دو سطح،داستان و پیرنگ تقسیم کردند

ترین جزیی ترین عناصر روایت و مهمیکی از اساسی( پیرنگ)طرح (442:4921فوستر؛). تکیه بر موجبیت و روابط علی و معلول است

با این پیش فرض طرح اساس و پایه . به آن پرداخته شده است رواییساختارگرایان در زمینه انواع متون های است که در تحلیل

آورد؛ سببیت زمانی و روابط علت و معلول میان وقایع همچون ریسمانی ناپیدا است که وقایع داستان را به هم روایت را به وجود می

 شود که نحوهنی مقدماتی آغاز میهای زباای قیاسازپاره»روایتی ساختارگرا ریهدر واقع این نظ( 41:4921تور؛مس). زندپیوند می

جانبه و فراگیر، برای هدف روایت شناسی ساختارگرا، یافتن الگوهای همه( 413:4912سلدن،1.«مدل اساسی قوانین روایتی است

به این مهم دست یافته . . . . بارت و یمیر پراپ،بررسی انواع مختلف روایت از حیث ساختار است و با تالش پژوهشگرانی چون والد

 . است

 پیشینه تحقیق

های انجام اساس  بررسی بر. ای اردشیر بابکان استاسطوره –پژوهش حاضرنگاهی تازه و روایت شناسانه به تاریخ روایی حماسی

مورد کارنامه   گاه، انجام نشده،هرچند درپژوهش خاصی بااین دید مقاله و «بابکان تحلیل ساختارطرح اردشیر»درمورد موضوع ، شده

 . نوشته شده است چند مقاله به شرح زیر( نثر)اردشیر بابکان

پژوهشگاه علوم . سیده فاطمه موسوی / محمدتقی راشد محصل. متن پهلوی کارنامه اردشیربابکان بررسی عناصر داستانی در. 4

 21_4، شماره اول، ص انسانی و مطالعات فرهنگی کهن نامه ادب پارسی، سال اول

mailto:فارسی.دانشگاهاصفهان.h.aghahosaini@gmail.com
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مجله تاریخ ادبیات شماره . محمدرضا امینی/ بررسی جنبه های ادبی کارنامه اردشیر بابکان درمقایسه با روایت نویافته یونانی آن. 2

9/61 . 

 .است جناب دکتر اشراقی تهیه گردیده  نقش اسطوره های مزدایی در ساختار کارنامه اردشیر بابکان کنفرانس درس نقد متون  _9

 روش تحقیق 

مهمترین  و,. توصیفی است –های علوم انسانی اسنادی کتابخانه ای و تحلیل ن مقاله نیز مانند بسیاری ازشاخهروش تحقیق، درای

ازمتون کالسیك   نوین داستانی،تحلیل یك داستان نقد های مهم تحلیل متون درشیوه های پژوهش،بررسی شناخت یکی ازهدف

کهن فارسی،بررسی  متن اصیل و اعمال روش های نوین ساختاری بر های ادبی جدید، رعایت حفظ تعادل درریهنظ پرتو فارسی در

دستیابی نسبی به زیرساختـهای . تاریخی داستان فرهنگی و پیشینه اساطیری، های ساختاری داستان،جست وجودویژوگی

دراین پژوهش پس . ساختاری به درون مایه داستان از نظرتحلیل داستان،دستابی  رهگذر روایی ملل از فرهنگی یا، اساطیری

ازمطالعه و تجزیه و تحلیل اجزا و ساختارهای ترکیب داستان، نمودار حرکتی داستان و درنهایت ساختارکلی روایت به نتیجه مطلوب 

 . رسیده است

 . های کا ربردی درداستان اردشیر بابکاننظریه

تارگرایی با بررسی  انواع مختلف روایت؛طرحی فراگیر ارائه داد؛ پراپ است، وروش کار خود نخستین روایت شناسی که درحوزه ساخ

توصیف قصه ها برپایه اجزای سازنده آنها، و همبستگی این سازه ها با یکدیگر ، یعنی». نامیده( morphology)ریخت شناسی »را 

ها و طبقه بندی آنها، به جای درونمایه و مضمون، شکل و صهدربررسی ق براین اساس پراپ( 92 _3، 4962پراپ، ) .«و با کل قصه

وی معتقد . پراپ سی و یك نقش یا کارکرد تشخیص داد، که درمیان هفت شخصیت، توزیع شده است. صورت آنها را مبنا قرار داد

ستان را برحسب کارکرد سی داتوانند یك کنش معین انجام دهند، این موضوع، بررهای مختلف داستان میاست هرتعداد ازشخصیت

ها و هم پیامدهای این کنش ها برای داستان های شخصیتردها، هم کنشدرواقع ازکارک. سازدهای گوناگون آن ممکن میشخصیت

توان بطور عینی و علمی تجزیه و تحلیل کرد، اما اندیشه و محتوا را می»معتقد است پراپ (92، 4921آسابرگر، ). استنباط می شود

طبقه بندی واحدها به نوع ارتباط واحدها  و بارت پیش از( 426، 4914پراپ، ) .«ازآنکه قوانین صورت روشن شده باشدفقط پس 

کارکردهای ترکیبی را : بکارکردهای توزیعی : طبقه عمده الف لحاظ نوع ارتباط کارکردها دو شناسی ازاو به شیوه زبان. می پردازد

دارای رابطه . مان کارکردهای محض و متوالی است که در محور همنشینی تأیید می شود وکارکردهای توزیعی ه. کندایجاد می

پ و برمون بود صرفاً متوالی و پرکننده فضای روایی است که مورد نظر پرا( های فرعینقش) متوالی و علی است و کاتالیزورها

درخدمت )اطالع رسان  –( های ظاهری شانو عالمتها ها، صفتاطالعاتی درمورد هویت شخصیت)ایه نم: وکارکردهای ترکیبی

و  اندسلسله مراتبی است که درارتباط با سطح منسجم باالتر تحقق یافته»و درحقیقت این کارکردهای ترکیبی (تبیین زمان و مکان

ایت به دو قانون طبقه بندی واحدهای سطحی رو بارت پس از( 13، 4921توالن، ) .«شوندن ترتیب درمحور جانشینی تأیید میبدی

، 4921، بارت) .«یك واحد هم زمان، می تواند به دو طبقه مختلف متعلق باشد»نخست، . کندی درمورد این چهار طبقه اشاره میکل

-نقش)پیوندند و سایر اجزاء یعنی کاتالیزورهاوسیله یك منطق علی به یکدیگر میای محدود است و بهو دوم کارکردهای هسته( 12

نکته اساسی » (31همان ) .(کندپر میطبق الگوی تکثیر فضای بین کارکردها را ( اطالع رسان)ها، و آگاهاننده ، نمایه(های فرعی

-هان بینی نهفته در پشت این پدیدهج موضوع یقیناً آگاه شدن از هر های ساختاری درست که یکی ازاهداف تجزیه و تحلیلاین ا

ند خدمتی به توصیف نهاد جهان بینی خود ما یا جهان بینی دیگر مردمان بکند، دراین اگرشناخت الگوهای ساختاری بتوا. هاست

، 4926پراپ، ) .«صورت وسیله ای است برای شناخت بهتر طبیعت و سرشت انسان و درنتیجه شناخت بهتر جامعه خاص انسانی

 «پی رفت» یا  «پاره»یا ، «سلسله»ر به نام مفهوم نظری دیگ، روالن بارت درمورد این که نقش ها چگونه به هم می پیوندد( 41

(sequence )اسطوره ای  _طرح الگوی پراپ و بارت در یك تاریخ روایی حماسی این نوشتار، با مطرح کرده است براین اساس در

تجزیه  ترکیب  وسپس به . ابتدا خالصه داستان به نثر بیان شده است. میزان تطبیق  داستان را بر اساس  این نظریه ها آزموده است

 .کلی داستان ارائه شده است حرکتی در ساختار در نهایت  نمودار ای داستان پرداخته واسطوره تحلیل معنایی و و

 :خالصه داستان
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آخر نزد ساسان. _به هند فرارکردـ تاچهار نسل نام فرزند پسر اول خود را ساسان نهادند _ساسان–پس از کشته شدن دارا فرزندش 

ودرهمین زمان، دوشب متوالی بابك خواب می بیند . ی خدمت شبانی آمد وپس از مدتی  به سرشبانی منصوب شدبابك برا

پس از آشکار شدن هویت ساسان ؛بابك دختر خود را به عقد ساسان در می . وتعبیرآن پادشاهی ساسان یا یکی از فرزندان اوست

نزد بابك انواع مهارتها وفنون ودانشها وآیین ها را فرا می گیرد و خبر پس اردشیر . آوردوحاصل این ازدواج اردشیر بابکان است

بابك اردشیر رانزداردوان . ای از بابك می خواهد تا اردشیر رانزد اوبفرستدفراست ودانش اردشیر به کاخ اردوان می رسد وطی نامه

روزی  اما. کانات رفاهی در اختیار اردشیر می گذارداردوان اسقبال گرمی از ارشیر  می کند وهمچنین جایگاه مناسب وام. می فرستد

پسرانش به شکار می رود و گوری شکار می کند وبهمن پسراردوان بر سر اینکه چه کسی گور راشکار  اردشیر به همراه اردوان و

ك فوت می کند وبهمن کند پس ازمدتی بابکرده درگیر می شود واردوان اردشیر را تنبیه می کند وبه ساالر آخور اسبان منصوب می

 شوددرهمین زمان کنیزک اردوان عاشق اردشیر می شود وشوداردشیر از این موضوع به شدت ناراحت میپسراردوان جانشین او می

روند کنند به سرزمین مادری اردشیر میرساند بایکدیگر فرار میبه پادشاهی رسیدن به اردشیر می پیشگویی اخترشناسان را مبنی بر

بادختراردوان ازدواج  رسدبه پیرزوی می. . . گهای طوالنی با اردوان و پسرانش؛کردان؛مهرک نوش زاد؛کرم خدای و هفتواد وضمن جن

خواهند که او می از دهندروزی پسران اردوان زهری به همسراردشیر می. شودگنجهای اردوان را صاحب می ثروت و کند ومی

میانه راه موبد متوجه بارداری همسر  کند درمی صادر دستور قتل همسرش را. شودجه میاردشیر متو به قتل برساند اردشیر را

شود وپس از هفت سال که اردشیراز کند شاپور متولد میبرای دوری از تهمت خود را عقیم می کند وپنهان می را شوداواردشیر می

نزد ستاره  تا خواهداز موبد می پزیردآنها را می کند،اردشیرمی شود موبد راز زنده بودن آنها را آشکارکشتن همسر خود پشیمان می

اردشیر از . کند که پادشاهی اردشیر با طایفه مهرک نوش زاد مشترک استاز آینده مطلع شود کید هندی  بیان می شناسی برود و

شود عاشقش می و بیندرا می او اپورکند  یك روز شفرارمی فرستد اوشود به جستجوی دختر مهرک میاین خبر بسیار ناراحت می

پذیرد حکومت مرکزی شود اردشیر اورا میپس از هفت سال هویت اورمزد آشکار می آیدپنهانی از دواج می کنند اورمزدبه دنیا می

 . شودتشکیل می

 :تحلیل ساختاری داستان

داستان، وبیشتر جنبه توصیفی و نقش ارتباطی  برای ورود به، رفت مقدماتی داستان،درحقیقت پیش درآمد و زمینه سازا ستپی

 ،ای برای معرفی قهرمانچرا که مقدمه، آیدشود اما یك عنصر مهم به شمار میحساب نمی( کارکرد)دارد، هرچند یك خویشکاری
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رفت توان آن را پییدهد، مو ازآنجا که هیچ گونه واقعه یا عمل داستانی درآن رخ نمی. های قبل از تولداوستبیان کنش هاونشانه

 . نامیدمقدماتی(پاره)
 

به همراه جمله ربط دهنده  ای کوتاه،هاومقدمهنشانهشاملدرداستان وجودآغازی زیبااست که باپیش درآمدینخستین عنصر مهم

 . پردازدبه بیان ماجرا وجریان داستان می ‹چو»

 
باپیونـدی خطـی وعلـی     های بعدی داستان استاست که مبدا کنشستان،بیان حرکت ورفتن  قهرمان دا کنش کاربردی درنخستین

-رفـت آغـازمی  اولین حرکت برجسته داستان بـا ایـن پـی   . است داده اجزای داستان را به هم پیوند های دیگر،ومعلولی در کنارکنش

 ایـن  بابـك بـه   طـالع نـیکش توسـط    طبـق  کمال یافتن اقبـال، وپرورش به نیك تربیتدرجهت اردوان است کاخاردشیربهسفرشودکه



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

461 

 

برد و تنها تقابل پیش آمـده بـین   این جا دوران آرامش داستان است چراکه اردشیردوران کودکیش رابه سر می. شودسفرفرستاده می

 . رساندانجام خود می به اوج و بهمن است که داستان را اردشیر و

 
 بامواجه شدن با دو سپس. گیرده بانیروی تدبیراو برای حل گره صورت میابتداحرکت قهرمان در جهت فرار است ک، رفتدراین پی

-که به تعقیب او می(اردوان)های گره گشایی به وجهی نمادین وسپس مطلع شدن عامل شرجوان ویافتن دومین یاریگرونشانه مرد

آیدتا تغییر روش داده و به یاری اردشیر می یابدعوامل یاریگر دیگرازجمله مالح،مردم وسباک که بادریافتن اوضاع،پردازد،ادمه می

و بدین سان اولین داستان ازهفت داستان درونی . قهرمان را در جهت برقراری تشکیل حکومت مرکزی و ایجاد تعادل یاری دهند

واننده را لحظه ساخت داستان اصلی، گرانیگاه اثر را نمودار ساخته و خباتمامیت ساختاری خود در جهت ژرف داستان اردشیر بابکان،

چنان که هر واژه و . کندی ژرف و هنرمندانه و هدفمندانه مولف رهنمون میای باشکوه و تازه و عمیق از اندیشهبه لحظه با جلوه

 کنندجمله و عنصر روایی و کل داستان به شکل واقع نمایی خیال انگیز اثر را تضمین می
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ها به صورت عینی در داستان اردشیر و رود نمونه بارز آن تقابلابل دو نیرو به پیش میها مدار ساختار با واکنش متقدر این داستان

جدال  (این تضادها جنگ و کشمکش. دهدمطرح شده است که هربار بانقض ممنوعیتی خود را نشان می. . . اردوان،کرم خدای،و

های موجد غیر کالمی وصحنه های کالمی وز کنشزمینه بسیاری انقش اصلی را در حرکت داستان به عهده دارد که ( خیر وشر

کنند چنانکه مضامینی چون آورد و همگی معموال با هم همسازی داشته و یکدیگر و نیز تاثیرات اثر را تقویت میانتظار را پدید می

رفت طبیعت دراین پی. ندهمگی در ارتباط با هم هست ایستادگی و غیره در برابر شکل مقابل، عاقبت نیك، نوازی،خلق ورزی،عدالت

کند که نمونه بارز آن در جنگ با اردوان و جنگ با کرم خدای نیز سهم مهم در خدمت داستان و کنش آفرینی در درون آن ایفا می

پدیدارشدن ابروآتش وبرخاستن باد . استهای آن شخصیت آرمانی اردشیر به تصویر کشیده شدهدیده شده است که در خالل کنش

هایی مطرح اند که زمان داستان را از شکل خطی به کند و بیشتر به عنوان نشانهای مواجه میر با یك وضعیت و حادثهراچند با

 . دهدسوق می (دوری)ایحالتی دایره
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کند یاریگر و کندکسی که اردشیر تصور میهای شرارت خود را برای ایجاد یك بحران تقویت میرفت،عامل شر زمینهدر این پی

شود که با تدبیر و سیاست اردشیر به عنوان مراه اوست درواقع خود،ضدقهرمان و عامل برهم خوردن وضعیت و گره داستان میه

پردازی و پایان اینصورت،ابتدای داستان با نشانهبه. شودقهرمان و در واقع با آشکار شدن فریب عامل شر،وضعیت تعادل زود برقرارمی

 . کندنشانه،موقعیت آغاز و پایان را به طور آشکار و دور از ابهام مشخص میآن با ذکر کنش متناسب با 

 
-خورد و بیشتر با قرینه ی معنایی،ارتباط آن با قسمتبه طرح اصلی داستان پیوند می .«گفت»این داستان با عنصر  ونشانه متنی 

تار داستان و در ارتباط با آن است،به طوری که برای در حقیقت داستانی است که بخشی از ساخ. شودهای دیگر داستان دریافته می

به عبارتی تمثیلی است که مدلول آن، شناخت . آیدالزم می(برخورد اردشیر با وزیر و ایجاد تعادل)های بعدی رفتدریافت بهتر پی

قهرمان همه امور خود را به  -4:های اصلیاردشیر در مورد عامل مخالف و مجازات وی است و به نوعی دستور روایی از طریق حرکت

-رفتپی. بخشدشود وعامل شر را میحقیقت برای قهرمان آشکار می-9شودیاریگر با عامل شر همراه می-2سپاردیاریگر خویش می

 . شودپیوندد و مشترک میبه هم می 1-6های 
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کننده تقابل غیر کالمی بین است،بیانشدهدههایی که از شخصیت اصلی داستان به تصویر کشیها و نشانهرفت،بابیان کنشاین پی

درخالل این جریانات . ها تقریبا یکسان و موازی و تداعیگر همدیگرندمهرک و اردشیر بر سر تصاحب حکومت است،نقش

. بخشدکند تا هدف خود را در مورد اردشیر تحققشدن هویت شاپور گویی راوی او را نیز در این میان آگاهانه محو مییعنی،آشکار

گویی آن را تفسیر  جای با واژه و عبارت و استعاره متناسب با مضمون،اما درجای دهد،گرچه مولف تفسیری از این داستان ارائه نمی

بر زیبایی داستان  های گدزا و پنهان به مدلول کرده،اشاره در مسیر داستان، است کهزبانی موجز و تصویری کند،چراکه زبان وی،می

 . توان مدلول نیز در نظر گرفتبا توجه به اینکه همان صورت داستانی رانیز در اوج کمال هنری آن می. افزایدمی

 
اصلی اورمزد قهرمان. رفت قبلی استرفت شبیه پیرفت هفتم،از نظر نوع کنش و شکل پایان گرفتن پیحرکت داستانی در پی

علی رغم کوتاهی . شوند تااردشیر به اوج خواسته خویش برسدپرورده میها هاو شخصیتها،کنشترتیب نشانهشودبدینداستان می

مضمونی بلند را که با عدد هفت نیز تناسب  رفت،مولف با توجه به گرایشی که به عدد هفت و مشموالت آن دارد،داستان در این پی

 . گیرددارد،در این حکایت هفتم به کار می

 حرکت درداستان و انواع حرکت

شود و با گذشت از شروع می ()یا کمبود و نیاز( A)داند که از شرارت را اصطالحاً آن گسترش و تطوری می قصه :پراپ

خویشکاریهای دیگر که بعنوان سرانجام و پایان قصه به کار گرفته شده است، ( V)یا پیروزی ( N)های میانجی به ازدواج خویشکاری

و ( RS)فرار از تعقیب ( K)یا منفعت و برد یا بطور کلی التیام و جبران مافات ( F) های پایانی گاهی پاداشخویشکاری. انجامدمی

پراپ این گسترش و تحول درقصه را حرکت نامیده  و معتقد است هرعمل شرارت بار جدید ( 429، 4962، پراپ) .«مانند اینهاست

اپ پس از تعریف حرکت، حرکتهای قصه را براساس نوع پر. آورددهد، حرکت تازه ای را پدید مییا کمبود نیازی که درقصه رخ می

 در داستان اردشیر بابکان یك نوع حرکت وجود دارد. کندترکیب حرکتها به شش دسته تقسیم می

 

 :کند نمودار این ترکیبیك حرکت مستقیماً حرکت دیگر را دنبال می_»
                                                A                    A 

                                                                                                                                  
A                                      W

2 

 (421. همان)    

دهد و سپس دوباره شرارت دیگری رخ می. کندرا چاره سازی میشود، قهرمان آن شرارتی درقصه پدیدار می، دراین نوع حرکت

 . بخشندبازهم قهرمان آن را التیام می

شود و با اطالع یافتن از پیشگویی فرار می شود و بی عدالتی موجب رنجش اردشیر میمیرد و بهمن جانشین او میبابك می» :مثال

 .«. . .شودشود که منجر به پیروزی اردشیر میبا او رودررو می. کندشکرکشی میو بعداردوان ل. گرددکند و به سرزمین مادری بر می
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کند و آن تقسیم پراپ پس از تقسیم حرکتهای قصه براساس نوع ترکیب آنها، تقسیم بندی دیگری ازحرکت های قصه ارائه می

 . ستان هستیمبراین اساس ما شاهد چهارنوع حرکت در دا. حرکتها از نظر موضوع و محتوای آنهاست

 :نوع ساختاری اول. 1:نوع ساختاری اول. 4

 جنگ و کشمکش( H_I). یابدقصه تك حرکتی بواسطه جفت کارکردهای مبارزه با شریر و پیروزی بر شریر بسط می
ABC  D  EFGHJIK PrRSLQEXTUW 

 نوع ساختاری دوم:2

 . انجام کار دشوار( M_N)ر دشوار، بسط می یابد قصه تك حرکتی بواسطه جفت کارکرد کار دشوار و انجام دادن کا. 
ABC  DEFGLMJNK   PrRSLQEXTuW 

 نوع حرکتی سوم:3

 و انجام دادن کار دشوار. مبارزه با شریر و پیروزی براو. و قصه تك حرکتی که هردوجفت کارکرد را دارد

 

 (H_1, M_N) 

 :ABC    FH_IK    LM_NQEXuW 

 نوع حرکتی چهارم:4

 . کتی هیچ یك از دو جفت را نداردقصه تك حر

ABC   DEFGK  PrRSLQEXTuW 
 (211، 4962، پراپ)

که دو نوع آن از نوع حرکت چهارم و  یك نوع از نوع حرکت اول ا ست که به . درداستان اردشیر بابکان سه نوع حرکت وجو د دارد

 :ترتیب توالی داستان عبارت است از

 ABC   PRGLFRS     OQV :حرکت نوع چهارم:4

اردشیر بسیار ناراحت می شود تا اینکه گلنار کنیز . وقتی بابك می میرد وبهمن پسر اردوان به جانشینی او منصوب می شود :مثال

اردوان عاشق اردشیر می شود واورا از پیشگویی منجمان مبنی بر فرار او وبه حکومت رسیدنش مطلع می کند واردشیر به یاری او 

ردوان آنها راتعقیب می کنداردشیر ازتعقیب اردوان نجات می یابد به یاری مالحی به سرزمین مادری خود باز می فرار می کندوا

 . گردد ونجات می یابد

 ABC   HYTIJ  W :حرکت نوع اول:2

ر جنگ پیاپی در آورد پس از یافتن یاریگر چهاکند و فر ایزدی را به دست میپس از اینکه اردشیر از تعقیب نجات پیدا می:مثال

 . شودپیش رو دارد که در همه آنها سربلند و پیروز می

 ABC     EXKUS VWحرکت نوع چهارم   :9

وقتی اردشیر با دختر اردوان ازدواج کرد برادران همسرش زهری به او دادند تا بدینوسیله اردشیر را ازبین ببرد اما هنگامی که : مثال

ست شراب کرد متوجه ترس و وحشت همسرش شد و شراب را روی زمین ریخت و پرنده ای آن اردشیر از تفرجگاه برگشت و درخوا

 . را خورد و مرد و اردشیر متوجه توطئه همسرش شد و از موبد خواست او را به دست جالد بسپارد و بکشد

،نکته جالب این است با توجه . ن استاین نمودار هااگرچه نمودار کاملی مانند آنچه خود پراپ ارائه داده است نیست، اما منطبق برآ

آیا خللی درزمینه تحلیل مشکلی ایجاد . به اینکه خویشکاری های این داستان کامالً منطبق بر سی و یك خویشکاری پراپ نیست

نمی شود ؟ پراپ بیان می کند که این سی و یك خویشکاری نتیجه صد داستان پریان است و طبیعی است هرسی و یك 

هرچند انحرافاتی . انددرعوض، خویشکاری های دیگر جای خود را حفظ کرده. یك داستان وجود نداشته باشدخویشکاری در

ا ما اصل توالی را نقض نمی کند و توالی جدید را بوجود نمی آورد، بلکه توالی . شوددرنمودار ترکیب خویشکاری ها دیده می

-شود و مصیبت را چاره سازی میدهد و سپس یاریگر قهرمان پیدا میطبق اصل توالی درقصه ابتدا مصیبت رخ می. معکوس است
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قبل  PEFدهد که بیشتر اوقات خویشکاری شود، سپس فاجعه رخ میدر توالی معکوس ابتدا قهرمان یاریگر پیدا می. کند

  (241_249، 4962، پراپ). است( تغییر شکل T)گیرد و یا خویشکاری شرارت، قرار می Aازخویشکاری 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که البته در شکل کلی داستان . بردخط داستان را به پیش می(مطرح شده توسط تودروف)»گانهفرایند سه»در داستان اردشیر بابکان،

های داستانی معموال فرایند نخستین یا دوران رفتدر پی. اصلی به جهت فراز و فرودها و حوادث اصلی و فرعی قابل تطبیق نیست

های هفت گانه اما این وضعیت در داستان. بردقتی است که اردشیر درحال خوشگذرانی و باده گساری و شکار به سر میآرامش،و

به طور . شودبلکه بیشتر با حرکت شخصیت اصلی در حاالت مختلف کوتاه و گذرا نشان داده می. چندان محسوس نیست

توان تصور کرد که در ابتدای داستان رفتن اردشیر به کاخ اردوان می در (فرایند پایدار نخستین)1مثال،وضعیت تعادل آغازینی

شود و با رود و درگیری ایجاد میاینکه روزی اردشیر به همراه پسران اردوان به شکار می زندگی شاهزاده جوان جریان دارد تا

نی تر از ابتدای داستان اصلی است آغاز ها که طوالرفتخورد و حرکت داستان در این پیرسیدن خبر مرگ بابك تعادل به هم می

و عنصر جانشینی  برقرار کننده تعادل که همیشه متناسب . یابدتری میشود حرکتی که با پنهان ماندن خیانت گلنار گره عمیقمی

افرادی از گیردکه با همراهی شکست یا راهنمایی صورت می عشق، معموال با بازشناخت و یاریگری کسی چون تجربه، با طرح است،

 . گیردصورت می (همراهی غرم)بیرون از شکل خود شخصیت و با افزودن امکاناتی 
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 ه

بیشترین  _به ویژه هفت داستان_در این داستان . صورت می گیرد_موفق شدن یا نشدن_سپس حرکت داستانی با دو امکان بالقوه

به این . بخشدگیرد و جنبه هنری داستان را قوت میی صورت میها در قسمت فرایند ناپایدار میانها و حتی نشانه ها و حرکتکنش

برد تا به حل گره داستانی در خود و ذهن صورت که فرایند دوم کامال پرورده شده و خواننده را با خود به نقطه اوج و عمق ماجرا می

 مخاطب،تاثیر و ماندگاری بیشتری داشته باشد
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های های درونی است،مانند طمع که آن را به شکلها و تنشگیزنده بیشتر برآمده از انگیزههای داستانی و رازهای برانعدم تعادل

یا خواستن چیزی دور (طبق نظریه پراپ)ها معموال با نقض نهی یا خروج از ممنوعیت مختلف هم در داستان اصلی و هم در داستان 

های ژرف ساختی یا تاویلی داستان و به تعبیری راه دن به جنبهبردهد که معموال نیاز به تامل و پیاز دسترس،خود را نشان می

 . یافتن به مدلول داستان است

 
. رسندهای حل شده و واضح و پایانی خوش به سکون و فرود خویش میها معموال با موقعیتتعادل ناپایدار به وجود آمده در روایت

رسند که بعداز رسیدن به تعادل یا ها به راحتی به تعادل میداستان. است ها معموال کوتاهاین فرایند پایدار فرجامین در داستان

پردازد و تناسب عناصر ساختاری داستان را برای شود یا راوی به بیان دیدگاه خود متناسب با درون مایه داستان میداستان تمام می

 . شودخواننده یادآور می

 ساختار معنا 

تاریخی است، آمیخته با افسانه درباره اردشیر بابکان و درحقیقت ، اسطوره ای است –ایی حماسی تاریخ رو، داستان اردشیر بابکان

یعنی درآن ازحوادث و . داستان دارای روساختی ساده است( 261، 4916، تفضلی). می توان آن را نوعی رمان تاریخی به شمار آورد
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ننده درخوانش این متن، یا کاربرد عناصری خاص که توسط شاعر به بطور کلی خوا. اتفاقات گوناگون و سردرگم کننده خبری نیست

بیان این داستان مشخص می کند که دراین متن به ترتیب عبارت  کارگرفته شده روبرو می شود که قابل تأمل است، هدف شاعر از

 :است از

 :رویای بابک_الف 

. دهد و این پروراندن همه از مجاری طبیعی استپرورش می کارد و سپس ان راای ازحماسه میحکیم توس، بذر تقدیر را درگوشه

 . کند تا حکم تقدیر را گریز ناپذیر نشان دهدای به ماورای طبیعت باز میشاعر دریچه

 شبی خفته بد بابك رود یاب

 

 چنان دید روشن روانش بخواب 

 

 که ساسان به پیل ژیان برنشست

 

 یکی تیغ هندی گرفته به دست 

 

 آمد بر او فرازهرآنکس که 

 

 برو آفرین کرد و بُردش نماز 

 

 به دیگر شب اندر چو بابك بخفت

 

 همی بود با مغزش اندیشه جفت 

 

 چنان دید درخواب که آتش پرست

 

 سه آتش ببردی فروزان به دست 

 

 چو آذزر گشسب و چو خرّاد و مهر

 

 فروزان به کردار گردان سپهر 

 

 همه پیش ساسان فروزان بدی

 

 آتشی عود سوزان بدیبهر 

 

 (117:1374فردوسی،)                                                                                        

وتعابیری (31_31، 4916کزازی، )این رویا، ازجمله رویاهای نمادین پیشگو است که درآینده به وقوع حتمی خواهند پیوست 

درخواب اولی، ایزد بهرام که ایزدیاری دهند، ارتشتاران است بعنوان حامی ساسان معرفی می . نهفته استاسطوره ای دروجود خود 

و درخواب دوم، . شود با ذکر دوعنصرکلیدی شمشیر و پیل درآن، بر کارکرد بهرام بعنوان ایزد جنگ و جنگاوران تأکید می کند

اجتماعی ایران آن روزگار بودند به خانه ساسان، کنایه ازسرسپردگی  درخشیدن آتشکده های سه گانه زرتشتی که نشانه سه طبقه

 هرسه طبقه اجتماعی ودرواقع کل کشور به خاندان ساسان می باشند

 آشناسازی/ پاگشایی _ث

اده دورشدن از خانو( 41، 4962الیاده، )آشنا سازی یا پاگشایی آئین و فنونی برای تغییر تکامل شرایط اجتماعی و مذهبی فرداست 

و آن هم عبور از آب که . این عمل با طرح یك آزمون همراه است( 93همان، )وقطع ارتباط با دنیای کودکانه و جهان مادرانه است 

 اگر با موفقیت انجام شود سزاوار پادشاهی یا ازدواج است

 چوهردو رسیدند نزدیك آب

 

 به زردی دور رخساره چون آفتاب

 

              همی خواست آید فرود اردشیر   

 

 دو مرد جوان دید بر آبگیر

 

 جوانان به آواز گفتند زود                           

 

 عنان و رکییت بیاید بسود

 

 کنون اب خوردن نیارد بها که رستی زکام و دم اژدها                       
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 (4911:422فردوسی، )                                                                                        

. است .«ورتر»برخی قهرمانان اساطیری شاهنامه برای رسیدن به قدرت نیاز به عبور ازرودخانه ای داشته اند که خود نمادی از ». 

شدار و انذار اردشیر را این دو مردجوان وظیفه ه(17:1390اشرفی،) .«یعنی پاکی تن و جان و یاری ایزدی را به نمایش می گذارند

سروش همچون مهر وهمراه با او از . شودمی قرارداده( سرنوشه)ای برعهده ایزد سروش معموال چنین وظیفه. برعهده می گیرند

ایزد همراه . که جنگ و ستیزه را درهم می شکند. او برقرارکننده صلح و فتح است. ایزدان مورد عالقه ارتشتاران و جنگاوران است

 ) 20همان). او پیك اهورا مزداست و کارکردی شبیه جبرئیل درمتولوژی های سامی دارد. ، ایزد نریوسنگ استسروش

 (کیانی)فرایزدی : ت

جسم فرّ الهی اند و درشاهنامه، جانورانی اند که ت. فرّ درشاهنامه یکی ازمهمترین و پربسامدترین مفاهیم این متن حماسی است

یکی ازمهمترین جلوه های حیوانی . سوی فرد برگزیده فرستاده می شوند تا فرهمندی او را تجسم بخشندای ایزدی به بعنوان نشانه

در داستان اردشیر بابکان فرّ کیانی به شکل قوچی درکنار اردشیر، می دود . است( غرم)فرّه درشاهنامه، میش یا میش کوهی یا قوچ 

 . و یا او براسب می نشیند

 ردوانبه دستور گفت آن زمان ا

 

 که این غُرم باری چرا شد روان 

 

 چنین داد پاسخ که آن فرّ اوست                        

 

 به شاهی و نیك اختری پرّ اوست

 

 (128:1374فردوسی،)

 کرم خدای و هفتواد:ح

. ه خود در برداردو بختی که برای خاندان و شهرپرورش دهند .«فر»داستان کرمی خرد که به اژدهای سترگی تبدیل می گردد و 

. روحانیت زرتشتی بود .«خاری درچشم»هندی منشأ گرفته که مانند  .«ناگا»بنابرگفته محقق آلمانی افسانه کرم ازمجاورت بافرقه 

به کام او می ریزد و او را درون جعبه ای قرار  .«روی گداخته»اردشیر برای کشتن کرم  (323 _322، 2142کارلو جیوانی، ، چرتی)

کرم . کرم درون جعبه همچون زمان توانمند درقید است اگراز قید آزاد گردد، دست به آشوب و نابودی خواهد زد. زبین بردداد و ا

عمل اردشیر دراین داستان درکنه خود کنشی حماسی و . اژدهای زمان است و ازدیرباز مار به عنوان نمادشناخته شده است( مار)

، 4929مزداپور، )ازاهریمن زمان، برنشاندن آتشکده ای بزرگ است که آتش بهرامش خوانند  مزدایاورانه است و شکرانه رستن گیتی

291_299) 

 گیرینتیجه

دراین پژوهش سعی شد تلفیق . شاهنامه فردوسی، ازجمله آثاری است که درآن داستان ها و داستان واره های فراوانی دیده می شود

فته شود تا مشخص گردد تا چه اندازه داستان با  نظریه های ساختاری منطبق است، نظریه پراپ وبارت درتحلیل داستان به کارگر

یعنی ، اسطوره ای است که براساس زمان گاهنامه ای تنظیم شده است –ساختار داستان اردشیر بابکان متنی روایی حماسی 

در داستان اردشیر بابکان گره گشایی . ونددحوادث داستان براساس زمانی خطی، یکی پس از دیگری در امتداد زمان به وقوع می پی

و این پیشگویی . چرا که داستان با یك پیشگویی شروع می شود. اصالً مطرح نیست، یا اگرهم باشد بصورت داستان جدید نیست

قهرمانان برروی خط مستقیم  سرنوشت حرکت می . مثل رشته ای است که قسمت های مختلف داستان را به هم پیوند می دهد

پس پیشگویی همان طرح داستان است که  . و اگراین پیشگویی را ازآغاز داستان بردارشته شود؛تمامی داستان فرو می ریزد. ، نندک

 . به یکپارچگی و همبستگی  جدال هامنطق می دهد و بین آنها هماهنگی بوجود می آورد

ودرحقیقت دارای محوریت . یر به دنبال هم آمده اندطرح داستان دارای هفت پی رفت است که حوادث آن به شکل حلقه های زنج 

کنش ها و واکنش های شخصیت ها بصورت زنجیروار ادامه می یابند تا قهرمان میثاقش  (درمقابل محوریت شخصیت)پیرنگ است 

ت، شخصیت های دراین قسمت روای. درآغاز تعادل وجود دارد اما با کنش و واکنش شخصیت ها به هم می خورد. را به انجام برساند
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شود که این محوری روایت آزمون می شوند و پس ازپشت سرگذاشتن حوادث و با اقدام شخصیت اصلی این تعادلدوباره برقرار می

های کنش. شوددر وضعیت متعادل شخصیت اصلی پیروز می. رسدافتد و روایت به پایان میحالت در داستان چند بار اتفاق می

آید که معموال با های مختلف خبری،امری،عتابی،پرسش و غیره میشکل  شود و بهان گذشته روایت میداستان در همه جابه زم

گیرند در داستان اصلی در مرحله تقابل، صورت کشمکش به خود می. آیندهای ضمنی در داخل داستان بدون ذکر مستقیم میعلت

و فرعی به صورت 

 آیند،می(عینی)بیرونی
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 تأثیر زبان فارسی در اصطالحات دیوانی عصر ممالیك 

 (بر اساس کتاب صبح االعشی)
 ناصر زارع

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 چکیده    

گونۀ عصر ممالیك در ارتباط با فن دبیری و هر آن علوم و  لمعارفا های دائرهترین کتاب کتاب صبح االعشی، نوشتۀ قلقشندی، از مهم

این کتاب که در قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری نوشته . معارفی است که اطالع از آنها برای هر دبیری الزم و ضروری بوده است

توان ردپای تأثیر زبان فارسی را در میجای این کتاب  در جای. شده حاوی اطالعات بسیار ارزشمندی در پیوند با زبان فارسی است

از مهمترین تأثیرات زبان فارسی در عصر ممالیك، اصطالحات  فراوانی در ارتباط با القاب و مشاغل دیوانی . زبان عربی به وضوح دید

یا اینکه سراسر بسیاری از آن القاب و مشاغل یا پسوند فارسی دارند و . است که در مصر آن روز بسیار رایج و شایع بوده است

نشان از پویایی و  _به رغم دوری مسافت میان ایرانِ آن روز و مصر _این نفوذ زبان فارسی در  میان ممالیك مصر. اندفارسی

توانمندی زبان فارسی در به دوش کشیدن اصطالحات اداری و دیوانی دارد که پیداست زبان عربی توان حمل آنها را نداشته است؛ 

گفتنی است که این حضور و نفوذ زبان فارسی در مشاغل اداری و . جستندهای عربی بهره میگمان از واژه داشت بیچرا که اگر می

 . دیوانی روندی بوده است که از همان آغاز فتوحات استمرار داشته است

 . زبان فارسی، اصطالحات دیوانی، صبح االعشی، قلقشندی: هاکلیدواژه

 مقدمه

االنشـاء، دانشـمند مصـریِ عصـر     ( کتابـه )علـی قلقشـندی، صـاحب کتـاب صـبح االعشـی فـی صـناعه         ابو العبـاس احمـد بـن    

در نزدیکـی  ( قلیوب)قـ در قلقشنده یکی از روستاهای قلیوبیه  136در سال ( 91ضیف، ص) _"قـ  322تا  612حکومت از"_ممالیك

؛ السنحاوی، 436/ 4؛ کحاله،ج  411/ 4الزرکلی، ج)رفت  ق در شصت و پنج سالگی در قاهره از دنیا224قاهره به دنیا آمد و در سال 

قلقشندی برای آموختن علم از بزرگان عصر خود، در بیست سالگی به اسـکندریه مـی رود و از ابـن     (242/ 3؛ ابن العماد،ج  2/  2ج 

ه ی تـدریس و فتـوی بـر    قـ در حالی که تنها بیست و دو سال داشـت اجـاز   112در سال  (.قـ211 _129)ملقّن عالم معروف شافعی

مذهب شافعی می گیرد؛ در همین زمان است که ابن ملقن به وی اجازه می دهد تمامی تألیفـاتش را در فقـه و حـدیث و آن چـه از     

قلقشندی چنان کـه خـود در خطبـه ی کتـاب      (134ضیف، ص)صحاح سته و مسند شافعی و مسند ابن حنبل آموخته روایت کند 

و تدریس فقه، اصول و علوم عربی را رها می ( 2/ 4القلقشندی،ج )قـ به دیوان انشاء رفته 134د در سال صبح االعشی، تصریح می کن

وی کار نوشتن ایـن کتـاب را   . کند و  از آن زمان به بعد، عمر خود را بر سر نوشتن کتاب سترگ خود یعنی صبح االعشی می گذارد

چهارده جلد به پایان می رساند؛ او به رغـم پایـان یـافتن نگـارش کتـاب،      در ( 111/ 41همان،ج )قـ  241به تصریح خودش در سال 

قلقشندی، افزون بر کتـاب بـزرگ صـبح     (134ضیف، )به ویرایش و افزودن آن می پردازد . هـ 224همچنان تا سال وفاتش در سال 

ی گمان، شـهرت و عظمـت وی بـا کتـاب     ؛ اما ب(431 _436/ 4کحاله، ج)األعشی، آثار فراوان دیگری نیز از خود بر جای نهاده است 

 . ممالیك به شمار می آید گره خورده است ب وی و ارزشمندترین اثر در دورهترین کتاصبح األعشی که مهم

این کتاب، بعد از حمـد   وی در خطبه. خاتمه شکل گرفته است چارچوب صبح األعشی، از یك خطبه و یك مقدمه و ده مقاله و 

کتابت و نیـز بـه ضـرورت نوشـتن      پیشینیان در نوشتن آثاری دربارهو تالش ( دبیری)به جایگاه کتابت  صمخدا و ستایش پیامبر اکر

مقدمه ی این کتاب، پنج باب دارد که در این پـنج بـاب از فضـیلت کتابـت، معنـای لغـوی و       . کتابی دیگر در این باره اشاره می کند

در . فصـل دارد  34باب و 94این کتاب،  مقاالت دهگانه. گویدین آن سخن میدیوان انشاء و قوان اصطالحی آن، آداب کاتبان، حقیقت

 در مقالـه . نخست به بیان هر آن چه از معارف و خط و زبان و بالغت و علوم گوناگون که کاتب به آن ها نیـاز دارد مـی پـردازد    مقاله

ی و عباسی و نیز معلومـات جغرافیـایی و تـاریخی    دوم از مسالك و ممالك سخن می گوید و معلوماتی تاریخی در باره ی خالفت امو

 در همـین مقالـه  . ارزشمندی درباره ی مصر و حاکمان آن چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم تا زمان خود مؤلف، به دست می دهد

کنیـه   اله سوم در بـاره مق. دوم نیز به شام وحتی به سرزمین های آفریقایی و روم که اندک ارتباطی با مصر داشته اند گریزی می زند
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سوم همچنـین از   در همین مقاله. ها و لقب ها و چگونگی کاربستِ آن ها به فراخور منصب مخاطب به طور مبسوط سخن می گوید

هـا و  دها، آغاز و پایـان و ملحقـات نامـه   نامه ها، فاصله میان سطر ها، انواع قلم ها و دوات ها، کتابت سن ع و اندازه ی کاغذ، حاشیهنو

چهارم از مکاتبات و انواع آن و نیز از امور کلی مربوط به آن و از اصـطالحاتش در میـان اهـل     در مقاله. رودندها سخن به میان میس

مثـل خلیفـه و سـلطان و     _پنجم که مقاله ای است بسیار بلند از طبقات والیـات   در مقاله. مشرق و مغرب و مصریان بحث می شود

در ایـن مقالـه همچنـین از    . آن چه کاتب باید در مکاتبه با این طبقات مراعات کند سـخن مـی گویـد    و از –صاحبان شمشیر و قلم 

ششـم از وصـیت هـا و مسـامحات سـلطانی و       در مقاله. بیعت نامه ها، پیمان نامه ها، آداب و رسوم، مراسم و توقیعات سخن می رود

هفتم از تیول و تیولداری و تیـول نامـه سـخن بـه      در مقاله .شودسال های شمسی و قمری سخن گفته میچگونگی هماهنگی میان 

مقاله نهـم از صـلح نامـه هـا و     در . های ملوکانه، سخن می گویدهشتم از سو گند نامه ها و سوگند قلقشندی در مقاله. میان می رود

ثل جدیات و هزلیات که ارتباطی دهم از فنون کتابت م در مقاله. صلح و امان نامه و بخشودگی های ملوکانه بحث می شود فسخ نامه

کتاب درباره ی اموری است کـه متعلـق بـه دیـوان انشـاء اسـت امـا         خاتمه. چندانی هم با دیوان رسائل ندارند سخن گفته می شود

بـا  ارتباطی با فن کتابت ندارد، اموری از قبیل چاپاری، کبوتران نامه بر، کبوتر خانه ها، کشتی های حمل برف و چگونگی خبررسانی 

 . آتش

باری از زمانی که ساسانیان سقوط کردند و اسالم به ایران آمد تمامی تشکیالت دیـوانی و سـازمان هـای مـالی و اداری خالفـت      

بـا توجـه بـه ایـن کـه امـور       . همچنان به زبان فارسی بود و دبیران و کاتبان دیوان نیز ایرانی تبار بودند و به زبان فارسی می نوشتند

آن برمی آمده  نها افراد و طبقاتی خاص از عهدهت دیوانی بسیار پیچیده بوده و اصطالحاتی ویژه و دشوار داشته و تمربوط به تشکیال

ها به هیچ وجه در کار دفتر و تشکیالت  گسترده وحرفه ای دیوانی نبودند و طبعا زبان عربـی هـم   اند و با توجه به این که خود عرب

بوده تاب تحمل بار آن همه اصطالحات دیوانی را نداشته لذا سال های سـال طـول کشـید کـه      که تا آن زمان زبانی محدود و محلی

اولین دیوانی که از زبان فارسی به زبان عربی منتقل شد دیوان عراق بود که . زبان تشکیالت دیوانی از فارسی به عربی برگردانده شود

این انتقال به دست صالح بن عبـد  . قلمرو سرزمین های ایران می شدترین دیوان خالفت در حوزه و دیوان مرکزی و در حقیقت مهم

ـ     _عبد الرحمن مردی بود اهل سیستان که عرب ها او را اسیر کرده و با خود به عراق آورده بودند –الرحمن  ی که بـه فارسـی و عرب

بعد سال هشتاد و شـش هجـری رخ   خالفت عبد الملك مروان و والی گری حجاج یوسف بر عراق  هر دو تسلط کامل داشت در دوره

البالذری، )تفصیل این حادثه ی تاریخی در فتوح البلدان بالذری آمده است و مجال ذکر آن در حوصله ی این بحث نمی گنجد . داد

سـی  زبان فار. انتقال تشکیالت دیوانی از فارسی به عربی به این معنا نبود که زبان فارسی یکسره به کنار رانده شود (124_122صص

سیر تـاریخی  . به انحاء مختلف بر زبان عربی اثر گذار بوده که نشانه های آن را در کتاب های تاریخی و حتی شعر عربی می توان دید

آن را به عنوان نمونه در کتاب  به گونه ای ردپای روشن و برجسته این روند اثر گذاری در طول قرون و اعصار همچنان تداوم داشته 

بـه رغـم بعـد     _ممالیك ل ها و تشکیالتی که در مصر دورهجالب این که خاستگاه بسیاری از نامهای شغ. وان دیدصبح االعشی می ت

همـو بـه  فارسـی     ه که بیشتر گردانندگانش بـه گفتـه  قلقشندی، خالفت بغداد بود رواج داشته بر اساس گفته _ایرانمسافت مصر با 

 361_ 231)ارسی منحصر به عصر ممالیك نبوده بلکه در تشکیالت فاطمی هـا  سخن می گفته اند؛ و این نفوذ چشمگیر واژه های ف

     (139/ 3القلقشندی، ج)نیز وجود داشته است ( قـ 612_361)و ایوبی ها ( قـ

باری قلقشندی در جای جای این کتاب عظیم خود از اصطالحات فراوانی سخن می گوید که یا کامال فارسی اند و یا بـا پیشـوند    

نفوذ قدرت مند و فراوان زبـان فارسـی در زبـان عربـی در زمـان هـای        افته اند که این خود نشان دهندهدی فارسی ترکیب یو پسون

وی در باب سوم از مقاله ی دوم کتاب صبح االعشی، القاب و مشاغل و تشکیالتی را بـر مـی   . مختلف از جمله در عصر ممالیك است

از مصدر داشتن دارند و تعدادی دیگر نیز واژه هـایی مرکـب جـز آن     "دار"و پسوند   "انهخ"شمارد که شمار بسیاری از آن ها پسوند

دونوع پیش گفته اند؛ در میان القاب و مشاغلی که دارای پسوند خانه و دار می باشند و در میان واژه های مرکبی که غیـر از ایـن دو   

در ایـن نوشـتار بـه    . ی باشد که در ادامه به این موارد اشاره می شـود نوع اند گاه هر دو جزء فارسی اند و گاه تنها یك جزء فارسی م

البته گفتنی است واژه های . ترتیب القاب و مشاغلی ذکر می شود با پسوند خانه و دار و سرانجام نیز به کلمات مرکب اشاره می شود

استقصای دقیق در این کتاب پـر بـرگ و بـار    فارسی موجود در صبح االعشی به همین القاب و مشاغل منحصر نمی باشد بلکه با یك 
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هدف از این نوشتار گزارشی اسـت از واژه هـای فارسـی کـه در مشـاغل      . بی گمان واژه های فارسی بسیاری می توان استخراج نمود

 . دیوانی در عصر ممالیك بسیار به کار می رفته و مرسوم بوده است

 :"خانه"پسوندِ 

از . از گسترده ترین تشکیالتی بوده که به خاطر  اهمیت باال زیر نظر امیر اداره می شـده اسـت  حوائج خانه یکی   :الحوائج خاناه

وظایف این تشکیالت، تهیه و نگهداری گوشت، ادویه جات، حبوبات، روغن سوخت و تمامی نیازمندی هایی آشپز خانه ی سلطنتی و 

مخارج این تشـکیالت آن چنـان   . جشان به خرج سلطان بوده استدیگر خانه های سلطان و امیرانی بوده که تأمین خوراک و مایحتا

حوائج خانه، افزون بر وظایف پیش گفتـه،  . باال بوده است که هزینه ی روزانه ی گوشت به تنهایی به سی هزار درهم می رسیده است

  (42، 49/ 1القلقشندی، ج). حقوق امیران و سپاهیان و مستمری بگیران را پرداخت می کرده است

رکاب خانه، محل نگهداری انواع پاالن و لگام و زین و برگ ها ی  اسب ها و دیگر حیوانات سواری سلطانی بـوده   :الرکاب خاناه 

در رکاب خانه زین و برگ های زریـن و سـیمین و زیـن    . یعنی مهتر رکاب خانه می گفته اند "مهتارالرکاب خاناه"که مسؤول آن را 

قلقشندی عقل را به حیـرت وا مـی داشـته     آن چنان فراوان بوده که به گفتهبه زیورهای متفاوت، پوش های حریر و منقش و مزین 

  (42/ 1همان، ج)است 

در . محلی بوده برای نگهداری سالح هایی مثل شمشیر و نیزه و تیر و کمان( سالح خانه)"السالح خانه"زرد خانه یا  :الزرد خاناه

بـه ایـن افـراد مقـیم     . انـد کـرده ی ساخته اند و یا آن را تعمیر میمقیم بوده اند که یا سالح م زرد خانه یا سالح خانه همیشه افرادی

ای اعجمی است که به معنای صـانع  ر است چون به تصریح قلقشندی کلمهمی گفتند که ظاهرا محرف و معرب زرد کا "الزرد کاش"

کهـن   ه به معنـای زره مـی باشـد یـك واژه    نیز ک "زرد" کار، واژه هکه  افزون بر واژ ؛ ضمن این(42، 44/ 1ج ، همان)الزرد می باشد 

  (491،493، 414آذرنوش، صص)ایرانی است 

عهده دارش بوده انـواع شـربت و نوشـیدنی را در ظـروف نفـیس و فـاخر بـرای         "مهتر شرابخانه"شراب خانه که  :الشراب خاناه

نـام داشـته انـد     "شـراب دار "دست مهتر شراب خانه بوده انـد کـه    خدمت زیر همیشه غالمانی آماده. سلطان فراهم می نموده است

  (41/ 1القلقشندی،ج )

سر پرسـت  . یی بوده که در رزم یا بزم های سلطانی به کار می رفته اندنه، محل نگهداری طبل ها و بوق هاطبل خا :الطبل خاناه

یا مهتر طبل خانه می گفتـه انـد و بـر     "مهتار الطبل خاناه"ا طبل خانه را مهتری بوده که وی ر. طبل خانه را امیر علم می گفته اند

بندار د وظیفه . زیر دست مهتر طبل خانه نیز کسانی بوده اند به نام دبندار و منفّر و کوسی. کار آن تشکیالت نظارت می نموده است

  (22/ 3و ج  49/ 1ج ، همان). کوسیّ زدن بر کوس بوده است زدن و ظیفه( نفیر)نواختن طبل یا دهل، وظیفه منفر بوق 

که به نظر می رسد با توجه به توضـیحات  _ "الرختوانیه"یعنی تشت داری و  "الطشت داریه"تشت خانه که  به   :الطشت خاناه

نیز معروف بوده به مکانی اطالق می شده که در آن، لباس های سلطانی، موزه هـا و مخـده هـا و     _قلقشندی همان رخت خانه است

به غالمـانی  . یعنی مهتر تشت خانه می گفته اند "مهتار الطشت خاناه"عهده دار این شغل را  . قالیچه ها قرار داشته است پشتی ها و

می گفته اند که این لفظ بابا گاه برای احترام به مهتر تشت خانه نیز اطالق مـی شـده    "بابا"که در تشت خانه خدمت می نموده اند 

  (111 /3و ج  41،44/ 1همان، ج)است 

سرپرست آن بوده انواع فرشها و چادرها و هر نوع وسیله ای کـه در سـفر و    "مهتر فراش خانه"در فراش خانه که  :الفِراش خاناه

گروهی در سفر و حضر همواره در خدمت مهتر فراش خانه بوده اند که به آن ها فّـراش  . حضر مورد نیاز بوده نگهداری می شده است

  (44/ 1همان، ج). ش ها چنان در کار خود ماهر بوده اند که به تنهایی قادر بوده اند چادری بزرگ را برپا دارنداین فرا. می گفته اند

 "دار"پسوندِ  

استدّار یا استد دارکه عهده دار تشکیالت بزرگی به نام االستداریه بوده دخل و خرج اموال سلطان یـا امیـر را برعهـده     :اإلستَدّار

از مصـدر داشـتن    "دار"به معنای ستاندن و  "استد"ه به گفته ی خود قلقشندی مرکب است از دو لفظ فارسی این کلم. داشته است

نظارت کالن بر تمامی امور بیوت سلطانی از قبیل آشپز خانه، شراب خانه، اطرافیان و غالمـان  . که هر دو حرف در هم ادغام شده اند

که به گفته ی قلقشندی بعضی از منشیان متکلف و فضل فروش بـه   _ار یا سِتَدّار به هر روی اِستدّ. در حیطه ی این شغل بوده است
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اُسـتاذ  "و حتـی   "اُسـتادّار "به معنای خانه است آن را به ضم همـزه    "دار"به معنای آقا و  "استاد"زعم این  که این کلمه مرکب از 

در میـان عـوام رواج داشـته کـه تلفـظ       "اِستدّار "این تلفظ از دو مصدر استادن و داشتن گرفته شده است و _تلفظ می کنند "الدار

تشکیالتی را که االسـتدار   (131/ 3همان،ج )عهده دار حساب و کتاب خرج و دخل سلطانی بوده است  "اِستدّار ". درستی بوده است

ه به نحوی با مطبخ سـلطانی در  شخصی که این شغل را برعهده داشته بر تمامی اموری ک. می گفته اند "االستداریه"متولی آن بوده 

/ 1همان،ج )نظارت و اشراف و نظارت داشته است  -که خود شغلی جداگانه بوده اند -ارتباط بوده مثل  شراب خانه و چاشنی گیری 

 زرگ مطبخ بوده و بـر طعـام و سـفره   وجود داشته که متولی ب( إستدّاریه الصحبه) "استاداریه الصحبه"حتی شغلی تحت عنوان  (21

شخصی را کـه ایـن وظیفـه را بـر عهـده داشـته       . بوده اشراف عام داشته است "اسباسلّار"سلطانی و حتی بر سر آشپزی که ملقب به

مـی   "إستدّار الصـحبه "یا به عبارتی  (24،49/ 1همان،ج )سلطانی حاضر و ناظر بوده است  که همیشه بر سر سفره "دارالصحبهاستا"

و از بزرگان دربـار  ( 131/ 3همان،ج )ر بوده که وی در سفر و حضر، همیشه مالزم رکاب سلطان بوده گفته اند؛ این لقب به این اعتبا

 . سلطای به شمار می رفته است

هنگامی که سلطان بار عام داشـته بـه دیگـران بـرای      "إمره جانداریه"امیر جاندار یا میر جاندارکه رئیس تشکیالت  :امیرجاندار 

وقتـی سـلطان مـی    . میر جاندار همیشه در خدمت سلطان یـا امیـر بـوده اسـت    . ن ورود می داده استحضور یافتن در محضر وی اذ

تشکیالتی را کـه میـر جانـدار عهـده دار آن بـوده      . خواسته کسی را تعزیر کند و یا بکشد این وظیفه به جاندار محول می شده است

ایـن   قلقشندی می گوید کـه وجـه تسـمیه   . د خانه اشراف داشته استداری و زرامیر جاندار حتی بر خزانه. میرجانداریه می گفته اند

البته جای شـگفتی اسـت کـه     (164/ 3و ج  21/ 1همان،ج )لقب برای وی مشخص نیست ولی ظاهرا حافظ جان سلطان بوده است 

بـه دسـت داده اسـت     این لقب آورده و حتی معنای لفظی آن را نیز به درستی که توضیح درستی برای وجه تسمیه قلقشندی با این

 . چگونه می گوید که وجه آن را نمی داند در صورتی که معنای ترکیب جان و دار کامال پیداست

باز دار چنان که از نامش پیداست از باز که همان پرنده ی شکاری معروف است و و دار به معنی دارنده ترکیـب یافتـه    :البازدار 

شکاری را به دست داشته است عهده دار پرندگان شکاری بوده  به هنگام شکار، پرنده زمت سلطانبر کسی اطالق می شده که در مال

های دور در میان پادشاهان مرسوم بوده به شخص حامل پرندگان شـکاری بـه طـور عمـوم،     چون داشتن پرنده باز از گذشته است؛ و

  (163/ 3همان،ج )اطالق شده است  "باز دار"

مجلـس   پـرده وی در برابر  (24/ 1همان،ج)بوده است  "البرد داریه"ده که عهده دار تشکیالتی به نام پرده دار کسی بو :البَردَ دار

 "فـردا "فارسی  ندی می گوید این لقب از دو کلمهقلقش. سلطانی می ایستاده و به دیگران اذن ورود به مجلس سلطان می داده است

با توجه بـه توضـیحات    (162_163/ 3همان،ج ) "ممسك"ومی به معنای است و د "الستاره"گرفته شده که اولی به معنای  "دار"و 

اسـت کـه ایـن تصـحیف احتمـاال از سـوی کاتبـان بـوده نـه از سـوی            "پرده"تصحیف  "فردا" یداست که کلمهمعناییِ قلقشندی پ

 . قلقشندی

فارسی است و به کسی اطالق مـی   این کلمه مرکب از بشمق یا بصمق ترکی به معنای پای افزار  و دار (:البصمقدار)البشمقدار

  (133/ 3همان،ج )شده که پای افزار سلطان یا امیر را حمل می کرده است 

مـی   _از تـنقالت معـروف   _فارسی بندق کـه امـروزه آن را فنـدق    گفته قلقشندی مرکب از دو کلمهبندق دار که به  :البُندُقدار

بندق دار لقب کسی بوده کـه ایـن سـالح را    . صوص آن را پرتاب می کرده اندای گرد بوده که با ابزاری مخ "گلوله"گویند به معنای 

  (132_133/ 3همان،ج )پشت سر سلطان یا امیر حمل می کرده است 

های سلطانی بـوده اسـت   امور جامه خانه و پوشش ه هر دو جزء اش فارسی است ادارهوظیفه ی الجمدار یا جامه دار ک :الجَمَدار 

  (133/ 3همان،ج )

نیز می گفته اند چنان که از نامش پیداست لقب کسی بوده که هر آن چه را مربـوط   "جُکَندار"چوگان دار که عامه : لجوکاندارا

/ 3همـان،ج  )وی همیشه همراه سلطان، چوگان را حمل می کـرده اسـت   . به بازی چوگان و تشریفات آن بوده  بر عهده داشته است

132)  
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یا همان خزانه داری بوده است، امور خزائن امـوال سـلطانی از قبیـل     "الخازنداریه"رپرست تشکیالت  خزانه دار که س :الخِزَندار 

کـه الـف و هـاء را چنـان کـه       "دار"و  "خزانه"خزندار مرکب است از  (24/ 1همان،ج )نقود و پارچه و غیره را  بر عهده داشته است 

همو مـی گویـد کـه    . باقی مانده است "خزندار"کرده اند که در نهایت قلقشندی می گوید به جهت استثقال یا سنگینی تلفظ حذف 

نیز واژه ای عربـی   "دار"است و  "الخزن"اسم فاعل از  "خازن"را به گمان این که  "خازندار"دبیران متکلف و فضل فروش، کلمه ی 

بـا ایـن    (162_169/ 3همـان،ج  ) "خزنـدار "است به کار می برند؛ غافل از این که درست همان است کـه عامـه مـی گوینـد یعنـی      

توضیحات قلقشندی، الخزنداریه به جای الخازنداریه درست می باشد و این اختالف ضبط ها در چنین القابی ظاهرا ناشی از نبودِ یك 

   . تصحیح منقح انتقادی از این کتاب است

بـر  . اری و مراقبت از پرندگان شکاری بوده اسـت پرورش، نگهد، حیواندار است وظیفه حوان دار که صورت کوتاه شده :الحَوَندار 

  (111/ 3همان،ج )اساس گفته ی قلقشندی مقصود از حیوان در اینجا پرندگان شکاری است نه حیوانات دیگر 

ه است و سرپرست تشکیالت الدوا داریه بـود  "دار"و  -دوات کوتاه شده – "دوا"که مرکب از   "الدوا دار "دوات دار یا  :الدَوا دار 

/ 1همان،ج )ها نظارت می نموده است ی کرده و نیز بر اجرای آناست عهده دار دوات سلطان بوده و احکام سلطانی را صادر و ابالغ م

  (162/ 3و ج  43

نیز می گفته اند خدمتکاران خواجه ای بوده اند که امـور حرمسـرای    "زمام دار"زنان دارها که گاه به خطا به آن ها  :الزَنان دار 

ترکیب یافتـه اسـت کـه     "دار"و  "زنان"این لقب چنان که قلقشندی تصریح می کند از  دو جزء . سلطان را سرپرستی می نموده اند

عربی و به معنای خانه است و جزء دوم نیز زمام است می پنداشـته انـد کـه     "دار"هر دو فارسی اند؛ اما بعضی به این گمان خطا که 

این زنان دارها همـان کسـانی بـوده کـه در دوره      (161،133/ 3همان،ج )خانه را به عهده داشته است لقب کسی بوده که زمام امور 

 . های بعد، خواجه سرای حرمسرا  یا خواجه نامیده می شدند

این لقبِ سالح دار به کسی اطالق می شده است که امور سالح خانه را بر عهده داشته و زمانی که سلطان به جـایی   :السالحدار

  (162/ 3همان،ج )زیمت می نموده سالح وی را حمل می کرده است ع

فارسی است بـه کسـی اطـالق مـی شـده کـه علـم         "دار"ترکی به معنای نیزه  و  "سَنجَق"سنجقدار که مرکب از  :السَنجَقدار 

انـد و بـه ایـن اعتبـار     این پرچم را بر سر نیزه می گذاشته اند و حمـل مـی کـرده    . را پشت سر سلطان حمل می کرده است( پرچم)

  (132/ 3همان،ج )پرچمدار را سنجقدار می گفته اند 

است غالمی بوده که در شرابخانه خـدمت مینمـوده و در حقیقـت زیردسـت مهتـر        "شراب دار"شرب دار که مخفف : الشَرَبدار

یا همان سنگینی تلفـظ حـذف شـده     به خاطر استثقال "شَرَب دار" دی توضیح می دهد که الف  درکلمهقلقشن. شرابخانه بوده است

این اختالفـات   (41/ 1همان،ج )شراب دار در جای دیگر با وجود کلمه ی الف به کار رفته است   البته کلمه (163/ 3همان،ج )است 

در ضبط کلمات ظاهرا به دست کاتبان رخ داده زیرا در این مورد قلقشندی به روشنی توضیح می دهد که الـف بـه خـاطر سـنگینی     

لفظ حذف شده است و این سخن به این معنا است که شراب دار با وجود الف به کار نمی رفته و اگر چنین ضبطی  در ایـن کتـاب   ت

 . وجود دارد احتماال به دست کاتبان اتفاق افتاده است

ه در مراسم رسـمی  تبر دار که  مرکب از دو کلمه ی فارسی است زیردست میر طبر بوده و به کسی اطالق می شده ک :الطبردار 

می گفته انـد کـه از    "طبرزد"گفتنی است که نوعی قند سفت و سخت را . و موکب سلطانی، تبر یا تبرزین به دست می گرفته است

را بـه معنـای قنـد سـوخته آورده اسـت       "طبـرزد "فرهنگ معین  (132/ 3همان،ج )فرط سختی ظاهرا آن را با تبر می شکسته اند 

  (2212/ 3معین،ج )

طست دار یا همان تشت دار چنان که پیداست هر دو جزء اش فارسی است و به کسی اطالق می شـده کـه عهـده     :ست دارالط

جالب این که در این جا کلمه ی الطست دار با سـین بـه    (163/ 3القلقشندی،ج )یا همان تشت خانه بوده است  "الطشت خاناه "دار

و چنین اختالفاتی که در این کتاب کم نیسـت ظـاهرا   ( 41/ 1همان،ج )ار رفته است با شین به ک "الطشت خاناه"کار رفته ولی لقب 

ناشی از کتابت کاتبان است یا شاید هم هر دو وجه به کار می رفته است و تا زمانی که نسخه ای منقح در دسترس نباشـد بـه طـور    

 . قطع نمی توان چیزی گفت
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ه در  مراسم رسمی و موکب های سلطانی، پرچم سلطنتی را حمل مـی کـرده   علم دار به کسی اطالق می شده است ک :العَلَمدار

  (169/ 3همان،ج )است 

دار است و محفه نیز به معنی تخت روان است متصـدی تخـت هـای سـلطنتی بـوده اسـت       محفدار که مخفف محفه: المِحفَّدار 

  (111/ 3همان،ج )

گوشـت اسـت و بـه عبـارتی بـه       و مرق نیز به معنای آب و عصاره ی استمرق دار که مرکب از مرق عربی و دار فارس :المَرَقدار 

  (111/ 3همان،ج )معنی خورش دار است متصدی لوازم آشپزخانه و نگهداری از آن ها بوده است

 ها و یا کسـانی اسـتقبال مـی نمـوده کـه عهـده دار      ر چنان که از نامش پیداست از پیكالمهمندار یا مهماندا وظیفه :المَهمَندار

. یی بوده که از داخل یا خارج که به قلمرو سلطنت خانه وارد می شـده انـد  هابوده پذیرش مهمان ها و پیك "اریهالمهمند"تشکیالت 

  (133/ 3و ج  22/ 1همان،ج )مسکن و خوراک آن ها بر عهده ی وی بوده است  تمامی امور مهمان ها مثل تهیه

 دیگر القاب مرکب

سپه و ساالر مرکـب شـده و فرمانـده سـپاه      مهسپهساالر است چنان که پیداست از دو کل ر که عربی شدهاسفهسال :اإلسفَهسلِار    

گوید که این کلمه از دو جزء أسفه و سالر گرفته شده که جـزء اول، فارسـی و بـه معنـای مقـدم و      قلقشندی به خطا می. بوده است

 . در صورتی که کامال مشخص است هر دو جزء فارسی است (1_2 /6همان،ج )پیشرو است و جزء دوم ترکی و به معنای عسکر است

یا میرآخری بوده چنان کـه از نـامش پیداسـت در     "امره أخوریه"شغل امیرآخر یا آخر ساالر  که عهده دار تشکیالت  :امیر آخُر

محل . ل را بر عهده داشته استارتباط با اصطبل سلطان و اسبان و شتران و دیگر احشام او بوده و در حقیقت ریاست کارکنان اصطب

  (164/ 3و ج  42، 43/ 1همان،ج )اقامت  میر آخر در اصطبل سلطانی بوده است 

ده اسـت  بوده حفاظت از پرندگانی در مزارع و دیگر مکان ها بو "امره شکار"میرشکار که سرپرست تشکیالت  وظیفه :امیر شکار

  (124/ 3و ج  1/22ج همان،)ها می رفته است که سلطان، گاه به شکار آن

همـان،ج  )بوده و بر تبردار اشراف داشته اسـت   "امره طبر"امیرتبر، در حقیقت کسی بوده که رئیس تشکیالتی به نام  :امیر طبر

  (162/ 3و ج  22/ 1

بـه کسـی    بوده "الجاشنکیریه"و رئیس تشکیالتی به نام  ه چاشنی و گیر فارسی گرفته شده جاشنکیر که از دو کلم :الجاشنَکیر

اطالق می شده که خوراکی یا نوشیدنی را  پیش از آن که سلطان یا امیر از آن بخورد یا بنوشد اندکی می چشیده است و این بـرای  

 تادار الصـحبه همـواره بـر سـر سـفره     چاشنیگیر به همراه اسـ . حصول اطمینان از زهر آلود نبودن آن خوراکی و نوشیدنی بوده است

  (161/ 3و ج  24/ 1همان،ج )د و با هم مسؤول سالمت غذای سلطان بوده اند سلطانی می ایستاده ان

این لقب که تصحیف خوان ساالر می باشد و هر دو جزء آن فارسی است به کسی اطالق می شده که بـر تمـامی    :الخِوان سَلّار 

لقشندی می گوید این نام در میان عامه بـه  ق. سلطانی بوده است و عالی ترین مقام در آشپز خانه رجال مطبخ سلطانی اشراف داشته

  (114/ 3همان،ج )نیز تلفظ می شده است  "اخوان سالر"شکل نادرست 

و  "رخـت "این لقب ظـاهرا مرکـب از    (111/ 3همان،ج )رختوان به بعضی از رجال طشت خانه اطالق می شده است : الرختَوان

بان، مهربان و پاسبان و زندانبان نیز بـه کـار مـی    ست که در کلماتی مثل درهدارنده ااست که بان به معنای حافظ و نگ "بان"پسوند 

  (92 _99/ 9خانلری، ج )رود

های مربـوط بـه   سلطان بوده و در کل سرپرست کلیه کاراسب ها و چارپایان  ور، کسی بوده که عهده دار علوفهسرآخ :السَراخور

بـه معنـای علـف     "خـور "به معنـای بـزرگ و    "سرا"گوید این لقب از  قلقشندی می. پرورش و نگهداری چارپایان سلطان بوده است

تلفظ می کنند که وجهی ندارد و منشـیان متکلـف    "سراخوریّ"وی می افزاید که عامه این کلمه را با یای نسبت . مرکب شده است

از نسـخه هـای خطـی در    بعضـی   شیه کتاب آمده، ظاهرا درحاشیهبر اساس آن چه در حا. می گویند که درست نیست "سالخوری"

به معنای اصطبل می باشـد کـه بـه     "اخور"و   "رأس"ی فارسی به معنای  "سرا"توضیح این لقب آمده است که این لقب، مرکب از 

بعضی از نسخه ها آمیزه ای از درسـت و   توضیحات قلقشندی وحاشیه (161/ 3القلقشندی،ج )است  "رأس اصطبل سلطانی"معنای 

و دو دیگر  "سرا"است نه  "سر"این که اوال آن چه معنای عضو معروف بدن و معنای  بزرگ و رئیس می دهد توضیح . نادرست است
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به معنای رأس  "سرا"به معنای مسؤول و رئیس آخر است نه مرکب از  "آخر"و  "سر"این که این کلمه چنان که پیداست مرکب از 

 . به معنای علف "خور"و 

این کلمه و کلمه ی مهتاریه . مهتر فارسی است که از مه و تر ترکیب یافته است یداست عربی شدهن کلمه چنان که پای :المهتار

بسیار پر کاربرد بوده و معموال بر سر شغل ها و تشکیالت مرتبط با شغل ها می آمده است مثل مهتر شراب خانه، مهتر تشـت خانـه،   

  (111/ 3همان،ج )مهتر رکاب خانه و مهتر رکاب خانه 

هایی بـوده  کـه بـرای شـترها و     پوشش کسی بوده که  متصدی و نگهدارندهمهمرد که به معنای مرد بزرگ است لقب  :همَردالمِ

  (114/ 3همان،ج )اصطبل و سقّاهای سلطانی به کار می رفته است 

این اثر بخشی زبـان  . ته استایرانی از دیر باز بر زبان و فرهنگ عربی تأثیرات فراوانی داش _این که زبان و فرهنگ فارسی نتیجه 

بارز آن را در تشکیالت اداری می توان  وی ملموس تر مشهود است که نمونهفارسی و فرهنگ ایرانی از بدو ورود اسالم به ایران به نح

جـاج یوسـف   های مالی و اداری عراق تا زمان حن تمامی تشکیالت دیوانی و سازمانجنان که اشاره شد از بدو ورود اسالم به ایرا. دید

حتـی بعـد از ایـن کـه بـه      . ثقفی همچنان به زبان فارسی بود و دبیران و کاتبان دیوان نیز ایرانی بودنـد و بـه فارسـی مـی نوشـتند     

خواستاریِ حجاج یوسف، زبان دیوان از فارسی به عربی تغییر یافت ساختار دیوان همچنان ایرانی مانـد وکاتبـان دیـوان نیـز ایرانـی      

نیازمندی تشکیالت اداری و دیوانی بـه  . در انتقال زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به زبان عربی نقشی برجسته داشتند تبارانی بودند که

زبان فارسی به حدی بود که به استناد شواهد موجود می توان گفت که بی حضور زبان فارسی امکان تـدوام آن تشـکیالت پیچیـده،    

دیوانی از فارسی به عربی، تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی در طی قرن ها و عصر هـا بـه    بعد از انتقال تشکیالت. سخت نا محتمل بود

های آن تأثیرات را چه به شکل تعریب و چـه بـه شـکل واژه هـا و     تداوم داشت به گونه ای که نشانه شیوه های مختلف بر زبان عربی

تـوان  کتاب صبح االعشی یکی از اسناد مهمی است که می . توان دیداب های تاریخی و حتی شعر عربی میاصطالحات فارسی در کت

فارسـی در   هـا و اصـطالحات  فراوانی واژه. زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را در زبان و فرهنگ عربی دید در آن ردپای روشن و برجسته

عجاب برانگیز زبان فارسـی دارد  ممالیك مصر چنان گسترده بوده که از یك سو نشان از زایایی و توانمندی ا تشکیالت بسیار پیچیده

اصـطالحات اداریِ   بـر اسـاس کتـاب صـبح األعشـی بیشـینه      . زبان فارسی به زبان عربی ر سو نشان از خدمات سخاوتمندانهو از دیگ

 تشکیالتِ ممالیك فارسی بوده به گونه ای که بی هیچ اغراقی با استناد به شواهد کتمان ناپذیر موجود می توان گفت کـه اگـر زبـان   

ی به لحاظ فقر اصـطالحات از  فارسی از آن تشکیالت به کناری نهاده می شد کمیت آن تشکیالت سخت می لنگید چرا که زبان عرب

ی زبـان  از نفوذ خارق العاده . اداره ی آن تشکیالت بر نمی آمده است و از این لحاظ زبان عربی سخت وامدار زبان فارسی است عهده

شگرف را گرفت که زبان فارسی با توانمندی شگفت انگیـز   اعصار مختلف می توان این نتیجه اری طیاد فارسی در تشکیالت پیچیده

این توانمندی و زایایی زبان فارسی از سوی دیگـر مـی توانـد بـرای     . خود، ستون محکم شکل گیری و تداوم آن تشکیالت بوده است

قرن های متمادی توانسته نفوذ چشمگیر و اعجاب برانگیزی در یك  عصر حاضر نیز سخت آموزنده باشد؛ به این معنا که زبانی که در

زبان و فرهنگ دیگر داشته باشد زبانی عقیم نیست بلکه زبانی زایا و توانمند است کـه در برابـر هجـوم سـیل آسـای واژگـان بیگانـه        

 . همچنان می توان از زایایی و توانمندی آن بهره گرفت

 منابع     

 . ، تهران، توس1، چ راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی (4911). آذرتاش/ آذرنوش -1

، حققه و علق علیه عبـد القـادر األرنـاؤوط و محمـود     شذرات الذهب فی اخبار من ذهب (4339). شهاب الدین ابی الفالح/ ابن العماد -2

 . بیروت، دار ابن کثیر _، دمشق4أجزاء، ط 41األرناؤوط، 

حققه و شرحه و علق علی حواشیه و اعد فهارسه و قـدم لـه عبـد اهلل     فتوح البلدان، (بدون تاریخ). ی بن جابراحمد بن یحی/ البالذری -3

 . انیس الطباع، بیروت، مؤسسه المعارف

 . ، تهران، فرهنگ نشر نو1مجلد، چ 9 تاریخ زبان فارسی، (4922). پرویز/ خانلری -4

 . ، بیروت، دار العلم للمالیین43اجزاء، ط 2، األعالم (2112). خیر الدین/ الزرکلی -5

 . بیروت، دار الجیل، اجزاء 41، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (بدون تاریخ). شمس الدین محمد بن عبد الرحمن/ السنحاوی -6
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 بازتاب زنانگی در شعر زنان هرمزگان
 یآباد حاجی زهرا زارعی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

 چکیده

آن، گر شده که حاصل ها، آنقدر پررنگ جلوهحضور آن. انددر سالیان اخیر زنان حضور فعالی در شعر و ادبیات این مرز و بوم داشته

 . چندین مجموعۀ وزین و برجسته است  چاپ

توان طلبد، بنابراین میتر میها پژوهشی وسیعاعران زن ایران تا به امروز کم نیستند و پرداختن به شعر همۀ آنبا توجه به اینکه ش

ها، می اشعار آن  با نگاهی به مجموعه. وجو نمود ترین نقطۀ ایران و در شعر زنان هرمزگان جستبخشی از شعر زنان را در جنوبی

تصویر کشیده بازتاب مسائل اجتماعی جامعۀ زنان، به با  و مختلف عاشقانه و اعتراض  هایطنین صدای زنانه با رویکرد بینیم که

 . استشده 

 . زنانگی، شعر زنان هرمزگان، عاشقانه، اعتراض :هاکلیدواژه

 مقدمه

امکانی وسیع  ، وهای جدید شعری را کشف ظرفیت، می بینیم که آن ها در کنار مردان شاعر، در ارزیابی فضای کنونی شعر زنان   

با ظهور مشروطه . فراهم نموده اند، که قبالً در ادبیّات کهن ما این خالقیت و جدّیت نمود کمتری داشتبرای تجلی عشق و اعتراض 

این نکته ». زنان اندک اندک جایگاه خود را در ادبیات یافتند. مدرن، در شعر زنان ایران جنبشی ایجاد شدهای اندیشهو ورود افکار و 

لم است که تا قبل از مشروطه به دلیل تضییقات نظام مرد ساالری، امکان تحصیل و پرورش توانایی های فردی زنان کم بوده و مس

پس از عصر . آنان است، استعدادهای خود را شکوفا سازند و نام آور گردند های نهفتهچنان که درخور قابلیتایشان نتوانستند آن

ها و مقدمات تحول اجتماعی و فرهنگی و با عمومیت یافتن سواد و گسترش صنعت چاپ و زمینه با فراهم شدن( مشروطه)اری بید

های بسیاری پذیرفت و توانست استا، شعر در حوزه معنا، دگرگونیدر این ر. مطبوعات، ادبیات فارسی نیز دچار تحوالتی مهم گردید

زیادی، محیط را برای احقاق حقوق از دست رفته ی بانوان هموار کرد  مباحث گوناگونی را که قبالً سابقه نداشت، رواج دهد و تا حد

 .«.و به بیان ناگفته های بسیار پرداخت و سخن از وطن، آزادی، قانون، تساوی و عدم تبعیض و نیازهای روز جامعه به زبان آورد

با زبانی متفاوت از زبان مردان در شعر که در وجودشان هست،  احساس و عواطف خاص زنانهی  زنان به واسطه( 424: 4921رادفر،)

 . های شاعران مرد متفاوت استسرودهگویند، با  های خاص زنانه سخن می که از تجربه ظاهر می شوند، بویژه زمانی

زاد و چون ژاله قائم مقامی، پروین اعتصامی، فروغ فرختوانایی  انِحضور شاعر اینکهروند حضور زنان به همین منوال ادامه داشت تا   

در نقش اجتماعی زنان را  ندتوانست هاآن. شعر زنان را متحول ساخت ،اتادبیّ  در حوزهها آنحضور . رقم خورد. . . و  سیمین بهبهانی

 . بندیا  باز شعر در حوزه شان را اصلی  موقعیت هموار نمایند، تا  زنان شاعرراه را برای حضور  و شعر انعکاس دهند

زنان شاعر این استان، در دو . ایران و در شعر زنان هرمزگان جستجو نمود ترین نقطها در جنوبیشعر زنان ر توان بخشی ازمی    

گردآوری اشعار در کتاب ها، ، شعری چاپ چندین مجموعه. گذشته حضوری ملموس و مؤثر در جامعه ادبی هرمزگان داشته اند دهه

ای روشن برای ادبیّات استان و کشور می دهد، و راه پیشرفت و ، نوید آیندهکدام از این عزیزان مجالت، وجود فضاهای مجازی هر

 . سازدشتر در این حوزه میسر و هموار میموفقیت بی

طنین صدای زنانه با رویکرد عاشقانه و اعتراض، . اشعار آن هاست های برجستهمزگان، یکی از ویژگیزنانگی در شعر زنان هر    

 . شوددر شعر زنان هرمزگان پرداخته می در این مقاله به بررسی زنانگی. بازتاب فروانی یافته است

 ؛کنیم زنان، جدای از کاربرد واژگان زنانه دقتشعر دراگر به لحن موجود . شعر زنان عرصه ی بیان عواطف و احساسات زنانه است   

که آن را زنانه است و احساسی در آن حاکم است های زبانی خاص ها برخاسته از تکینكفضای شعر آن یابیم که به سادگی در می

 . دکنمتفاوت از شعر مردان می

 عاشقانه_4

 حس عاشقانه و رمانتیک 4_4
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 . جلوه های عاشقانه را با تجلی احساس و عاطفه در رفتارهای زنانه دید و لمس کردمی توان در شعر زنان هرمزگان،    

این بی ریاترین شده / گفتم که بی دریغ تر از این نمی شوم/ شقانه ترین بوسه ها ببوسمانند عا/  گفتم مرا به گرمی آن ماجرا ببوس

 (4932:94بهزادی،). . . را بی ریا ببوس

. کندخود را صادقانه بیان می و احساسات صمیمانهشاعر تصویر زنی را ترسیم می کند، که آزادانه در مورد معشوق خود سخن گفته 

 . نگی شکل می گیرد، که آن را بی پروا و بی دغدغه بازگو می کندبازنمایی عشق در هویت زنا

سوز بهمن از آن / های تو را به دست آرند بخورد با نگاه تو پیوند چشم/ فندهمه فکر چشم هام این بود که به هر حیله و به هر تر

، دود هی محو و محو تر می شد/ در دربند دیدم چای و قلیان با تومن که در خواب هم نمی/  شب سرما، غرق آغوش تو در آن گرما

 (4939:14نظری،). . . با چه دلشوره ای زدم لبخند «. . .آه اگر می شد» :در دلم گفتم/ لحظه های من و تو سر می شد

بیرق، »های رایج شعر شاعران پیشین، مانند ز تکنیك زبانی و با تکیه بر واژهفضای عاشقانه را با استفاده ا در غزل زیر شاعر   

 :زبان خود را فراهم کرده است فضای شعر آیینی، رویکرد عاشقانهها با  و ترکیب آن «نرگس، صبا

 از بردارد و بیاید صبا باد /را تو نرگس مگر کشته هزار روزی!/ ببین بیرقا جلوی هیزمو چشمای!/ بشین  شده له کمرت زنی می زنجیر

 نمی هیئت که ست شبی چندمین این/ دین و کفر بین کنم چه ام کرده گیر من/ رفط آن از تهران و تو طرف، این از کوفه/ زمین

 (94همان،)اربعین  روز تو شده تر حالل خونش/ دیگه بکش زارو عاشق آخ، قربونی،/ همین فقط بکوبم، سینه به شده کارم/ روم

و / می کشدم سم به هرچه غزل چون به کفرق/  در آن هوا که نباشی تو، شعر جالب نیست/  برای از تو سرودن هوا مناسب نیست

مرا به دست تو !/  که حد شرع به دیوانه هیچ واجب نیست/ تمام شاعریم را بگو که حد نزنند/ کفر تازه ی من معتقد به قالب نیست

 (1: 4934، اسماعیلی) اگر تو همسفرم باشی از عجایب نیست/ ا تبعید می کنند اما

 عشق به وطن 1_4

در سروده های شاعران زن هرمزگان نیز حس وطن دوستی به . رزمین را می توان در شعر بسیاری از شاعران دیدعشق به س    

 :در شعر زیر احساس و اصالت زنانه با توجه به واژگان و ترکیبهای زیبا حاکم است. زیبایی درشعر متبلور شده است

مرا که / شعار نیست که شعر من است گوش کنید / من وطنم تو گاهواره و گوری برای / شبیه رخت عروسی که می شود کفنم 

سکوت گاه صدا را به / جزیره ای که قیاس اش اگر کنید منم / نفس نفس همه آرامشش زطوفان هاست / آینگی می تراود از سخنم 

ه را بی درنگ می چراغ وسوس/ به پای شب اگر از جنس آسمان باشد / صدایی خوبی ست بی صدا شدنم  چه هم/ سخره می گیرد 

 .aminedaryanavard. blogfa)که من سروده ای از ناسروده های زنم /  رنج به  عشق به  به صفرهای هزار آفرین/ شکنم 

com) 

رخت عروسی، کفن، وطن، گاهواره، گور، آینگی، سخن، آرامش، طوفان، »شاعر در این شعر فضای مناسبی را با گزینش واژگان  

آهنگ و کلمات به نوعی با هم آمیخته شده اند، . در پاس داشت میهن خود ایجاد می کند.«ناسروده های زن صفرهای هزار آفرین،

 . که صدای زنانه از دل شعر با غرور طنین انداز است و این ویژگی به شعر آن ها هویت می بخشد و رنگ وطنی به خود می گیرد

 انتظار 9_4

 :کردی عاشقانه بیان می کنندگاهی مفهوم دوری و انتظار را با روی   

، تا ته دنیا، و بیا/ دست بردار، از اما و اگرها یك روز/ . . . باز هم تازه کنی حال و هوایی با من/ چای دم کرده ام امروز، بیایی، با من

 (4934:33حسینی،مهدی )با من  . . . که بیایی، که بیایی، که بیایی/ دوست دارم همه قافیه ها، این باشد!/ تك پایی، با من 

 دوری _1

در بیت های زیر  شاعر سیمای تنهایی را به راحتی در فضای ذهن . در شعر زنان دوری و تنهایی در تصاویر مختلف دیده می شود

 :مخاطب جای می دهد

ده تر خمی/ مدال های تو بر دوش می کشم یك عمر/  و سخت می گذرد زندگی کنار خودم/ بدون تو شده ام سخت در حصار خودم

 (64: 4934اسماعیلی،ب،)که تیر خورده ولی از طالیه دار خودم / به اولین نفر از یك نبرد می مانم/  شده ام بی تو زیر بار خودم

 استفاده از عناصر زنانگی _1
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با زنانگی،  در شعر زنان جلوه های زنانگی با عناصر پررنگ تری در شعر تجلی می یابد و در بارزترین وجه آن؛ واژگان مرتبط    

 . ازدواج، حس مادرانه و تجربه های خصوصی زنانه نشان داده می شود

 عناصر واژگانی مرتبط با زنانگی 4_1

توری / طوالنی است روز و شبش وقتی سشوار می کشد به بلندایش/ مش می زند سیاهی مویش را، خورشید هم رسیده به گرمایش

شانه به شانه می / با رنگ ها عوض شده است انگار، هر ثانیه به ثانیه دنیایش/ یشکشیده بر سر و بر روی، تاجی میان فرفری مو

 (69همان،)زیبایش  به عروس خود، زل می زند به چهرهلبخند می زند /  بردش داماد، در ازدحام هلهله و شاباش 

 . ندعناصر واژگانی مرتبط با زنانگی را می ساز «مش، سشوار، تاج، فرفری مو، عروس»واژه های 

 :گاهی زبان زنانه در شعر، به زیبایی و ظرافت زنانه آراسته می شود

/ در یك مایلی موهایم نخ می اندزند/ که هر روز سرباز ها به دریا می روند/ آشپزخانه ای ست رو به خلیج / و جغرافیای زنانه ام 

 (33:  4939فدوی حکمی،)خواب ازسیاه لشکرهای چشمانت می گیرد / خطوط موازی چهره ام

از شاهزاده های / بر گوش و گردنش گل و ماه و ستاره بود / از دختران طائفه گیسو کمندتر/  موهای قهوه ایش به زانو رسیده بود 

 (63: 4934مهدی حسینی،)قجر نقره بندتر 

 ازدواج 1_1

به /  تازه عروس شعر تو  ٬ی شوم تازه عروس م/ حنا کنی  باغچه ی دست مرا مزرعه/  پا کنیحجله اگر به  ٬شومزه عروس میتا

بی تو و / اگر مرا در غزلت صدا کنی! حافظ من! / هم به من «شاخه نبات»چرا حسودی نکند، /  ها اگر، مرا هجا هجا کنیجای واژه

اگر ! . .  .وای/ کوچه و خانه را ببین، غرق چراغ کرده ام/ کاش مرا کشان کشان وارد ماجرا کنی/  ماجرای تو، عمر چه پوچ می شود

: 4932بهزادی، )ها کنی بیا که قصّه مرا قصّه قصّه/  توام «بلقیس»منی و حال که  «قیس»حال که /  نیایی و جشن مرا عزا کنی

23) 

می . دهدمراسم عروسی در جنوب را نشان می کنار هم، تصاویری از .«دست و حنا چهتازه عروس، حجله، باغ»نشستن واژه های  

، ماندگاری این اثر را ثابت می زبانی که خاص زنان است و همین زنانگی. زبان دانستاین غزل؛  امل تاثیرگذاریترین ع مهمتوان 

 . کند

 حس مادرانه 9_1

باترین حس زنانگی ، زی«باد، پر، زایمان غم انگیر»شاعر با استفاده از عناصر طبیعی. حس مادرانه از اصیل ترین عواطف زنانه است    

ای ژرف و عمیق از دوری فرزند است که در اندیشه ها در این غزل تداعی حاالت درونی یك زنکاربرد واژه. کندمیخود را عرضه 

 :جای گرفته است

بی قیدتر به معنیِ / بی قید می شوم به تمام شناسه ها/ ول می شوم شبیه پری در مسیر باد/ اسیرم، اسیر باد. . . وقتی امیر نیست

 (36: 4923مختاری آبکناری،). . . در پشت زایمان غم انگیز یك مداد/ امیر نیست چه می خواهم از خودموقتی / محدود اعتماد

 تجربه ی خصوصی زنانه 1_1

  :خود را بی پرده بیان می کند زنانه خصوصی و عینی دنیای های هتجرب در شعر زیر شاعر   

هووجوم  دیوارها/ ه در حالتی از بازیبچه با بچ/ ام خانه  نیست مرد بیشتر دقت کن/ _بوی ریزش از دیواره های رحم می آیت است

هورمونی میل  در جاری گلبول ها/ به می رودتو  دارم برای هر روز پسر آوردن درد/ نه کن تا به شنوم در دیدن لب ها از چه بازاند

 (29:  4921یری،کشم). . . تمام که شد پسر   آتش بس است/ نمی دهد در فراهم آورد دختر      نی ستم

 تعدد شخیصت زن _9

 : در شعر زنان هرمزگان تصاویر مختلفی از شخصیت زن به نمایش گذاشته شده است

 زن  4_9

تالش / به لمس پوست رسیدن نشان بی مغزی است/ هنوز فاصله داری به خویشتن برسی/ ای از خویش تا به من برسیگذر نکرده

بدون رنج، /  هنوز خامی و ترسم به گم شدن برسی/ یافتن برسان خویش را که پخته شویبه / کن که به تن نه، به روح زن برسی
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اگر به معنی پنهان این / درک زن از گنجِ رنج ناب تر است! بهوش/ توان نداری اگر تا به کوهکن برسی/ رسیدن به گنج شیرین نیست

 (4931:461کاظمی،)سخن برسی

و  طنین صدای ا( نگاه کن که به تن نه، به روح زن برسی). بخشدشان به روح زن تعالی میانی و درخدر این غزل شاعر، با نگاه روح

 . شودیات دیده میای است که در تمام اببیانگر احساس خالصانه و زنانه

 (زن جانباز، همسر جانباز، زن فلسطینی)زن درچهره حماسی 1_9 

 انتخاب عنوان حماسه، صرفاً  به. ها حضور داشته و حماسه ساز بوده اندزنان زیادی در طول تاریخ هم قدم با مردان، در جنگ    

زنِ حماسه آفرین با،  در این شعر چهره. شهادت طلبی آن ها در طول جنگ تحمیلی است دلیل حضور زنان در جنگ و روحیه

 :شکوه و ایثار ترسیم شده است

/ فرصت یك عطش را از گلوی دریا گرفته/ بسته به پیشانی اتو ماهی که / گره می زنی برای بخت بلندت/ هنوز سبز نشده ای 

 (46: 4939فدوی حکمی،). این جا هوا برای زن بودن کم است/ بگذار باد بیاید

 :را، با شور و غرور بسیار عمیق  برقرار می کند وقتی از زبان همسر یك جانباز سخن می گوید، پیوند عاطفه و احساس 

همسایه  خانه/ عزیزم  / رمانی عکس هایت زل زده ام به قه/ هر وقت سر زده نفس نمی کشی / انم شرمنده ی آسم ات، خوب می د

که /  تو آن قدر محکمی / . . . و من به جای تو/ پنجره ها به جای تو نفس می گیرند /  مریم به جای تو راه می رود/ قد می کشد 

 (42همان، )دلتنگ عروسی مریمی/ و از هر کجای پاهایت باال بیاید  /انگشتانم را در زمین فرو می برم / برای باال آوردنت 

خاصی در شعر او احساس می شود، هر واژه دردی به همراه دارد  زن فلسطینی قرار می دهد، عاطفه وقتی شاعر خود را به جای یك

ت که با احساس کلّی شعر همرنگ روحی شاعر اس هر تصویر، جزئی از تجربه». که مخاطب را با خود، به این سرزمین می کشاند

 (4923:411فتوحی، ) .«واحد را حمل می کند «حال»اجزای شعر از بطن احساس شاعر و همگی یك . است

سربازی که جا خوش کرده در خواب  /تمام نمی شود /وجغرافیایی به حراج رفته /با پنجره هایی بر دوش /من تاریخ زیتون و انجیرم

و من پا برهنه در  /زنی ایستاده /لبش خون بریزد از گوشه /تا جنین /زیر پای مادران بمب گذاشته اند /عجیب نیست /. . . هایت

. گالیله راه می رود و مادرم روی نظریه /مدرسه ها بسته /هوا همچنان گرم /. . . اینجا هیچ اتفاقی /قدم می زنم «الخلیل»خواب های 

 ( 4939 :92فدوی حکمی، ). . 

 زن مدرن 9_9

 :سنتی را این گونه به تصویر می کشد زی در فضای بسته، و در یك جامعهشاعر، تصویر زن مدرن امرو    

در روزهایی که      / به دکمه ی مانتو بنفش من/ و می خورد  می شد  چوب لباسی که اندامم / ذهن من بود یا ازصدای به هم ریخته

جمجمه های بدنم / باید به پارک بانوان بروم/ به آستین کوتاه من می شود  چفت ن/  چفت نمی شود     به دکمه فلزی/ کمرم سایز

 ( 69:  4932بهزادی،). . . تا زانو  پاهایم را ببرم    تا شکم  / نمرا بتکا

واقع در / رکهای پاتاه و بلند شاخهکو/ کوتاه و بلند مد موهایم/ های عربیکوتاه و بلند انقالب/ ان در دکّهتیترهای کوتاه و بلند آویز

 (3: 4939فدوی حکمی،). . . پیشانی روز نامه های صبح

 زن زحمت کش 1_9

 : معطوف است، گاهی نگرش شاعر به درد مردم جامعه که زیاد از محیط او دور نیست    

/ ن شهردر آستیجاشو تور انداخته / امبرای آرزوهای به حراج گذاشته/ ارنشیند به تماشای بازمی/ ردیف ردیف تشتی از اقیانوس

 (12همان، ). . . گیردگلوی زن بوی ماهی آزاد می

تصویرها و  افکند، نوعی وحدت نگاه در کلّیهمسلّط و منسجمی بر آثارش سایه می ش خلّاق و فردی دارد، درون مایهشاعری که نگر»

وقتی شاعر با ( 11 :4923فتوحی،) .«وردهایی از یك تصویر بزرگ به حساب آها را خوشهتوان آنشود که میرهایش دیده میساختا

 .«هیس»در شعر . خود نیازمند پدیده های  بومی است د، می داند که برای بیان اندیشهبن مایه های بومی، نقبی بر اجتماع می زن

 :ساختار بومی به شعر بخشیده است( پنج شنبه بازار، لچك)نیز، با استفاده از دایره واژگانی خاص

که در  /دستانت بوی لچك های زنی می گیرد  /خوبی ست معامله /به پنج شنبه بازار می برم /مروارید های پدر  آب /گاهی وقت ها

 (14 :4939فدوی حکمی، ). چشمان پدرم قایم شده است
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 زن رنج دیده و محزون 0_9

/ که برای زاییدن دیر می کند/  فال من دختری ست/ حتّی، جنازه های کف پارک/ نفرین به زن هایی که هیچ وقت مرد نزاییده اند

و نگاه پنجره به دستان / چرا شانه های پدرمی لرزد/ هجی نمی خواهد/ .«. . .علم بهتر است یا»/ مدّت ها مانده ام در انشاهایت

 (31: 4939فدوی حکمی،)خیابان است 

ای برای بازتاب چهره ی رنج خود نمونه دیر زاییدن زن،. رنج و سختی است ن سطور دیده می شود، بیان کنندهتصاویری که در ای

این وضعیت هم حاالت درونی شاعر و هم . گیردین تصویر برای جاری کردن اندیشه خود بهره میکشیده ی یك زن است و شاعر از ا

 . تصویری از جامعه را نشان می دهد

 زن جسور و مغرور 6 _9

لحن و ». ر مؤثر استهموار نمودنِ آهنگ درونی شعبرای  ،فخرِ کالمن لحن یا ای. در برخی اشعار، لحن غرور آمیز زنانه وجود دارد    

 و حالت مؤلف غالباً لحن، عنصر در. است ادبی اثر و مفهوم مضمون کشف در خواننده به کمك برای مهمی های سرنخ هر دو .«فضا

 در خواننده که فضایی آفرینش برای احساس و ، حالت«فضا»یا  «حال و هوا»موضوع بیان می کند، اما در  به نسبت را خود احساس

 (494: 4921عمران پور، ) .«شودمی همراه کالم با گیرد،می  قرار آن

من مست چای تلخی و / شرابم و اشعار نصرتم من نشئه/ ا شده در کوی و برزنم ره دیوانه/ ود و سترونممن آن عجوز خوار و خم

آتش زدست / نوازش و آرامشم ولی من تشنه/ شهر حوصله دارد مطنطنمها که شب/ لکنمی که روز غلغله برپاست اوقت/ سیگار بهمنم

دریا تویی تو آب تو آتش نشان / زن نیستم اگر که نیفتی به دامنم/ تو آب روی آتش من باش و مرد باش/ گرمی دستی به خرمنم

 (1: 4939نظری،)آتش منم منم خود آتش فشان منم / تویی

 صدای تار و تنبور، بانگ: مطنطن/ لکنت زبان، کسی که زبانش می گیرد: الکن/ نابارور، عقیم: سترون/ وتخاموش شدن، سک: خمود

، «من»تاکید ضمیر . نوعی تازگی به شعر بخشیده است «عجوز، خمود، سترون، الکن، مطنطن»استفاده از کلمات کهن و کم مصرف 

رمانتیك شاعرانه  «منِ»در این شعر،  «من». صود و فضای شعر هماهنگ استلحن غرور آمیز زنانه دارد و با مق بیاندر نقش اساسی 

نیست، بلکه شاعر به نوعی صراحت وجسارت زنانگی درشعر خود درآمیخته، و توانسته آن را، با شکل آرکائیسم واژگان، و در 

آنچه قدما ». ه راحتی از درون شعر عبور دهدها در محور افقی، بسب بین آنمجاورت و همنشینی زبان امروز در آورد، و با تضاد و تنا

ها، خود، نوعی آهنگ در مفاهیم و کلمات است و این تناسب های معنویاند، همه تناسبخوانده. . . طباق و تضاد و مراعات النظیر و

ود، بسیار پر اهمیت ها، اگر به طرزی باشد که خواننده متوجه تصنع هنرمند نشوجود می آورد و رعایت این تناسب درون شعر به

 (31: 4931شفیعی کدکنی،).«.است

 زن معترض 7_9

 اعتراض به حقوق زنان 4_7_9

چنین جلوه هایی را می . دنیای زنانه است گان، دردها و واقعیّات روز مرّهشعر زنان هرمز هبرجسته ترین و محسوس ترین شاخص   

 :زنانه، در فضای شعر قد بر افراشته است زل زیر لحن معترضانهدر غ. توان در طبیعت شعر آن ها با زبانی ساده جستجو کرد

تو هی دلیل برتری / من کفش های پاشنه داری نپوشم و / ذهن مرا به سمت خودت نردبان کنی؟ / تا کی بلندتر شدنم را نشان کنی

با / قای الیِ تبصره های پرس شدهآ /باید برام چند شکم زایمان کنی : / کمتر بگو بگوش درختی که یائسه ست/ ات را بیان کنی 

من خسته ام از این / با طعم های مختلفی امتحان کنی/ من خسته ام از اینکه تو هر روز و شب مرا :/ چه زبان ساده بگویم برای تو

نان یا الیحه سوار حقوق ز/ از این که تنگ تر کنی این عرصه را مدام/ به یك بهشت مسخره مشتاقمان کنی/ که جهنم بسازی و

این روز های اکثر / کافی است یك نظر به حریم بکارت/ با حوریان پا به خیابان گذاشته/ دنیا بهشت بوده برای تو سال ها/ کنی

 .http://www. shabihekhodam) آتشفشان کنی ذهن مرا دهانه/ زمانش رسیده استاین روزهای من که / دوشیزگان کنی

blogfa. com)  

این زبان وابسته به لحنی مقتدر، . چه ضجه هایی از درون این کلمات سر برمی آورند، شکافته شوده که اگر شعر زیبا و تکان دهند 

گاه شعری را که می ». صریح  و جسورانه ای است که  دنیای تحمیل شده ی مرد ساالرانه را به گونه ای انتقادی تصویر می کند
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ا به گ جمله ها و  بافت کالم و درنگ ها و سکوت ها ونیز تصویر ها و تعبیرهخوانیم و بی آن که نخست متوجه شویم وزن آن و آهن

این وحدت و هم آهنگی که حاکی از انسجام . سخن جوش خورده است که گویی در هم سرشته اند نوعی با مضمون و درون مایه

 (121: 4932یوسفی، ) .«.زا داردساختمان درونی شعرست طبعاً در حسن تأثیر شعر و انتقال روح آن به خواننده اهمیّت بس

در ارائه ی نحوه ی ادای کلمات  و نوع لحن. نا امیدی ها و نا کامی ها در زندگی  یك زن؛ عصیان می کند، شاعر مقابل نابرابری ها

 شاعر، ، نوع لحن«الی تبصره های پرس شدهآقای » :گفته می شود وقتی مثالعنوان به . استتصویر و عاطفه، بسیار مؤثر افتاده 

در این غزل طرز بیان یا لحن تند شاعر مهمترین عامل تأثیر . و با این صدا، فضای اعتراض را در شعر انعکاس می دهد استانتقادی 

 . گذار این غزل است

 !/ معصوم آزاد باید بود ای دوشیزه/ نیست همچنان افسرده ای و این عدالت/ دنیا به نفع او همیشه بوده اما تو

 (12: 4923مختاری آبکناری،). . . تو مقید در قبالت نیستوقتی عزیز 

زحمت نکش، که ! / از یاد می برم بخدا این بار،تصویر شیوه های نگاهت نیز/ انگار پاک می شود از ذهنم، انبوه خاطرات سیاهت نیز 

با این طناب / . . . اه به گاهت نیزهم، اشك های شرشر تمساحیت، هم، خنده های گ/ تنهایم  ثر و پوچ است، دیگر به قلب سادهبی ا

با دوستان دشمن ! / صدها هزار یوسف مصری را، پنهان کنی اگر،ته چاهت نیز/ کهنه ی پوسیده، دیگر به دام حیله نمی افتم

رگ های تاوان ب/ . . . با کاردهای کینه، درآوردی،چشمی که مانده بود، به راهت نیز/ . . . نامردت، وقتی که خوب، مضحکه ام کردی

مهدی )گر بگذرد خدا از گناهت نیز . . . از تو. . . هرگز بدان نمی گذرم/ کندی. . . از سال های زندگیم. . . جوانی که

    (4934:33حسینی،

ده یك ازدواج سا!/ جایی، برای پخت و پز غم ها، با لیست غذایی روزانه !/ خانه  ن ثبت است، تنها دو متر، از همهدر زندگی به نام زنا

با گریه سر بردرید پیازش / . . . !هر روز گفته بود، قناعت کن، با شیر های کوچك یارانه/ و بعد از آن، وقتی پلنگ ماه عسل را چید 

 (34همان، ). . . مردی که خفته بود در آغوش زن های البالی میخانه/ را، مردش ولی درباره نیامد آه

کی از نبودن تکیه گاه معتمد ونومیدی و سرخوردگی وشکست است را با تصاویری از چنین نگاه دقیق و دردمند به زندگی، که حا

، همه و همه نمودی از مشکالت زندگی زن امروز «پخت و پز غم ها،پلنگ، خوابیدن در آغوش زن های الابالی، کاردهای کینه»

 . است، که فرم و محتوای شعر را  ساخته است

که بی خبر / شبیه اکثر رودابه های احمق و گیج/ صبور با در و دیوار زندگی شده ام/ چقدروشعر آمد و شاکی شد از من این که 

 (93: 4923مختاری آبکناری،)شده باشند از تهمتن ها 

که گیر داده / به یك پرستوی مشتاق کوچ آخر سال/ به واژه های مکدّر، لغات سردرگم/ من ازخودم به خودم می رسم به شعری تلخ

 (11همان،)آهن ها پرش الی پای 

 :مرد ساالر و مستبد یك مرد را ارائه می دهد وقتی چهره

به دیر و زود / به ساعتی که هدیه به من داده و مدام / فکر می کند «در زدنم»حتّا به نوع / به من، به آمدنم، رفتنم و گاه . . . او هم

 ( 19همان، )آمدنم فکر می کند 

 (6همان،)ك بار بوسه داده و عمری کتك زده ی/ عجیب پدر در بیان عشق  آن شیوه

 (1همان،)تظاهری اش .«دوستت دارم»پشت آن لحظه ای که له شده در / پشت سر می گذارمش آرام، پشت لبخند های آجری اش

 خود سوزی و رهایی1_7_9

مشکالت و دغدغه های زنانه  مفهوم آزاد اندیشی و رهایی برای یك زن، در برخی جوامع پذیرفته شده نیست و عامل بسیاری از   

که  بومی، دریچه هایگاهی شاعر، حس رهایی را از . این اندیشه، در شعر زنان هرمزگان در وجوه مختلفی تجلی یافته است. است

نادیده گرفتن حقوق زن در خانواده و اجتماع، و عدم آزادی در تصمیم گیری های . نزدیك اوست، می بیند نشأت گرفته از جامعه

/ خاکسترت به جا ماند، بانوی رقص و آتش :زندگی و به دنبال آن، عواقب شوم خود سوزی؛ در شعر زیر به وضوح دیده می شودمهم 

در / این دست در حنا ماند، بانوی رقص و آتش/ گفتم به دست و پایت نقش حنا ببندم/ رفتی فقط عزا ماند، بانوی رقص و آتش

فریاد / وقتی شب نگاهت در هرم شعله ها سوخت / پیراهنت به جاماند،بانوی رقص و آتش/ کوچه های باران، در سایه های تردید

دستان سرد خود / در رقص شعله ها ماند، بانوی رقص و آتش / در کوچه باد آمد، ناگاه مردی از راه / ماجرا ماند، بانوی رقص و آتش 
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در قاب بی صدا ماند، / توست، فریاد بود وحاالـ عکسی که قصّه/ تشبانوی رقص و آ خندید و از تو ها ماند،/ را در زلف خون گره زد 

 (23همان،)بانوی رقص و آتش 

خود به خودسوزی  برای رهاییزن . استهای اجباری  ازدواجوادار کردن دختران به  جنوب، خودسوزی در مناطق عواملیکی از   

این اندیشه، جدا از . و اعتراض به شرایط زندگی است درواقع خودسوزی و خودکشی نوعی دادخواهی. زندوخود کشی دست می

 . انعکاس خودسوزی زنان جنوب، مفهوم رهایی را نیز در بر می گیرد

 مفهوم رهایی با توسل به باورها و اعتقادات بومی9_7_9

عامیانه، زبان نگرش عامیانه  شعر». دهدتر جلوه میا و اعتقادات، در فضای بومی عمیقگاهی شاعر اندیشه رهایی را، به مدد باوره    

های عوام نقبی بزند و آن ها شد، باید به درون باورها، پنداشتاست و شاعر چنین شعری باید پیش از این که بخواهد به زبان بیندی

 (924: 4921علی پور،) .«را در هیأتی که به کار برده می شود، با احساسش در آمیزد

دوباره زلزله در هر / دوباره جنون سرکنگی، دوباره رقص/ کرده ساز تنت در هوای پیرهنم چه/ ساز و صدای پیرهنم ه زخمهدوبار

/ زمان سکوت تو را نیز پاره خواهد کرد/ کشانمت آخر به جای پیرهنمکه می/ غمگین و نای و نی انبان  و بازجفتی/ کجای پیرهنم

بیا بیا به چرا برهّ / مکدام؟ ای که نشستی به جای پیرهن/ وفان؟تو قاصدک شده ای یا نسیم یا ت/ درست مثل همین پاره های پیرهنم

و باورت بشود، ماجرای پیرهنم / به دست باد ببین کاغذین حجاب مرا/ چرای پیرهنم، که بکر مانده برایت/ من گرسنه

 (99 :4932بهزادی،)

و / هنوز بطن شب از واژه های خورشید است /  .  . .کشد به جایی کههمیشه پای مرا می/ . . . برقص با من و لیوا و شانه هایی که

تمام پیکر من را / . . . درست مثل رسیدن در آن هوایی که/ زمانه حسّ مرا احتمال دیگر داد/  . . . این دوباره سر آغاز ماجرایی که

/ . . . ار پشت قرار و قرار هایی کهقر/ دهد به پرواز ورنده های مرا میپ/ . . . که«هایی»شبیه یك غزلی با ردیف / دوید و قالب کرد

میان رفتن / رسیده کم کم از این انفجار سر در گم / . . . در انتظار مراد است و کودتایی که/ سبز هنوز دست من و این دخیل بسته

رقص می کشدم این  به/ . . . بزن به پیکر لیوا و این نوایی که/ برای شعله کشیدن هنوز فرصت هست/ . . . و ماندن در این هوایی که

 (11همان،). . . دوباره می بردم هر کجا و جایی که/ جنون سرکنگی

نه ها، رقص، لیوا، شا»و  «ساز، ساز تن، رقص، جنون سرکنگی، زلزله، جفتی غمگین، نای نی انبان زخمه»: دو غزل، واژه های در این

با کمی دقت  متوجه می شویم، این کلمات با  «جنون سرکنگی سبز، مراد، کودتا، انفجار، شعله کشیدن، پرنده، پرواز، دخیل بسته

لیوا، جفتی، و نی انبان، ابزار موسیقی . فرهنگ بومی جنوب، جایگاه ویژه ای دارند ی دو غزل، در حوزهعناصراصل. هم ارتباط دارند

س زنانه تلفیق می دهد و نوع شاعر این هنر هرمزگانی را، با ح. بومی هرمزگان است که در مجالس جشن و سرور اجرا می شود

با توجه به واژه ها و نمود آن در فرهنگ و سنت . خاصی از احساس و عاطفه و بومی گرایی عمیق، در شعر خودعرضه می کند

اهل هوا »مراسم زار نوعی موسیقی درمانی است که در جنوب ایران برای. است «زار»هرمزگان، کاربرد آن ها یادآور  مراسمی به نام 

حرکات بدن، شنیدن موسیقی تند و . مراسم زار قبل از هرچیز باعث تخلیه هیجان بسیار بیمار می شود». اجرا می شود .«بادیا 

اوست که در یك شکل معقول و فرهنگ پسند بروز  های فرو خفتهکه بیمار می کشد، درواقع تخلیه هیجان ریتمیك، وزوزه و جیغی

شاعر توانسته با انعکاس باورهای بومی در شعر، و (  /Saeed biniaz. blogfa. com. tagبی نیاز،سعید، زار) .«پیدا می کند

می توان هنر شاعر در بیان مفهوم رها شدن . به شکل ملموس ارائه دهد، تصاویری عینی از رها شدن، پیوند آن با حاالت درونی خود

انعکاس این تصاویر می خواهد گامی فراتر بردارد، گامی او با . از اسارت و رسیدن به آزادی، دروجود همین کلمات بومی جست

را در این شعر انتخاب می کند، می خواهد «توفان، رقص، انفجار، آتش، لیوا، جفتی، نی انبان»اگر  واژه های . متفاوت و رو به تعالی

نیز یك نوع آشفتگی ایجاد می کند و موسیقی بومی لیوا . به نوعی از موانع و ازتمام چیزهایی که در درونش زندانی است، رها شود

شاعر نخست تجربه یا معنا را در می یابد، سپس آن را در قالب  اندیشه». درون فرد، آزاد و رها شود( زار)آنقدرمی کوبند تا هوا یا باد 

    (21: 4923توحی، ف) .«بنا بر این معنا بر صورت تقدم دارد. کالم می ریزد و تصویرهای مستقل از معنا را برتن آن می پوشاند

 اعتراض به تنهایی 1_7_9
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این نطفه ها سرب اند / گم می شوم در خود، کسی آبستنم نیست/ با یك اتاق و واژه هایی از سرودن/ آیینه با تصویری از تنهایی من

با اسطوره ها یك زن که / یك زن که عاشق می شود در ماه بهمن/ پر می شود در لحظه هایم شوق دیدار/ ؟!عزیزم یا که آهن

 (93 :4932بهزادی،). . . تهمینه بود و یك شبِ سردِ تهمتن/ همخواب می شد

زنی تنها  این تصاویر، چهره. جستجو کرد .«. . .آیینه، تنهایی، آبستن، شب سرد و»های شده در شعر را می توان، در واژه تصاویر ارائه

 . و معترض را، نمایان می کند

وفایی و عدم تعهّد مرد، فضای دردناک سازد امّا بیکند که با تمام مشکالت زندگی می زنی را ترسیم می در ابیات زیر شاعر چهره

 :وسرشار از سکوت و تنهایی را برایش رقم میزند

 (6: 4939مختاری آبکناری،)از کی دلش برای کمی شانه لك زده / می دانی این زنی که به باران نشسته است

 (11همان،)غمگین ترین زنم که به غم فکر می کند / در اوهام یك نفرکه غرق . . . بیچاره من

ها طلب مثل اکثر زنولی کمال/ زنی مطیع فرامین آشپزخانه/ تنها ام کرد یك زنوشعر قافیه/ از من فقط مرا طلبیدو شعر آمد و 

 (93همان،)

 گیرینتیجه

های عمیق تری در زنان در چند دهه اخیر، اندیشه با تحول شعر. ستهای آثار زنان شاعر امایهترین بنزنانگی یکی از شاخص    

اندیشه اجتماعی و  و با  ابعاد تازهاز این رو شعر زنان با . کنندشعر مطرح می حاکم است که با صراحت، در عرصه هاشعر آن

 . ی از دنیای زنانه را نشان می دهدملموس تر هایشده است که واقعیتوارد حیات نوینی از ادبیات های تاریخی و سیاسی  دغدغه

. های عاشقانه و تجلی احساس و عاطفه در رفتارهای زنانه دید و لمس کردان در شعر زنان هرمزگان، با جلوهتواین تحول را می    

نگی مانند بازتاب حس عاشقانه با رویکردهای حس رمانتیك، عشق به وطن، انتظار، دوری و استفاده از عناصر زناها در شعر آن

 . های خصوصی زنانه و تعدد شخصیت  زن نمود فروانی داردانگی، ازدواج، حس مادرانه، تجربهعناصر واژگانی مرتبط با زن

های بوجود محدودیتبیان ها آن. یابده است که با وجوه مختلفی تجلی میشعر زنان هرمزگان سیطره دارد، اعتراض زنان چه درآن   

. کنندمعترضانه و انتقاد آمیز بیان می ای که مردان در آن حاکم هستند را، با لحنهای جامعهضاد و تبعیضآمده برای زنان و ت

 . کندان و توجه به حقوق آنان تاکید میمسائل زن بازتاب زنانگی در شعر زنان هرمزگان بر
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 رنگ در داستان زال یپ عنصری بررس

  فخری زارعی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

 غالمحسین مددی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

 چکیده

از آن جا که شاهنامۀ . شاهنامۀ فردوسی است «زال»د عنصر داستانی پیرنگ یا طرح در داستان این پژوهش شامل بررسی کاربر

های انجام شده،  بررسی. های زیادی تشکیل شده است بر آن شدیم تا به بررسی عنصر پیرنگ در این اثر بپردازیم فردوسی از داستان

از عوامل مهمی است  «زال»گفت وجود حوادث منطقی در داستان   یدبا. کند استواری طرح یا پیرنگ داستان را به خوبی آشکار می

در . گیری پیرنگ داستان مؤثّرند در شکل «وگوها گفت»گاه عناصر دیگری چون . کنند که در استواری پیرنگ نقش بسزایی را ایفا می

های داستان  زال را ترسیم و هنر یرنگها، پ این مقاله سعی شده است با ذکر حوادث و نشان دادن رابطۀ علّت و معلولی میان آن

 . نویسی جدید است آشکار نماییم پردازی فردوسی را که منطبق بر اصول داستان داستان

 . پیرنگ، زال، شاهنامه، داستان :ها کلیدواژه

 :قدمهم

ات ایران مرسوم بوده و تا زمـان  این شیوه از دیرباز در ادبیّ. های منظوم نشانگر اهمّیّت داستان سرایی در ادب فارسی است وجود قصّه

هایی که  های منظوم است و شمار داستان درمیان متون ادبی ایران، سهم بیشتر از آن داستان». حاضر رونق خود را حفظ نموده است

فردوسـی   توان به شاهنامه میها  از میان این داستان( 911 :4914وزین پور، ) .«نثر تصنیف شده به نسبت آثار منظوم کمتر استبه 

فردوسی برای بیان مطالب خود از داسـتان  . این اثرحماسی بارها از زوایای مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . اشاره کرد

ای برای رسیدن به اهـداف واالی خـود     ی داستان پردازی به نظم  درآورده و این روش را وسیله او اثر خود  را به شیوه. گیرد بهره می

اگـر چـه او اوّلـین داسـتان     . افزایـد  هم چنین با توصیفات محسوس خود بر ارزش این اثر می. دهد می فرهنگ ایرانی  قرار ان یعنی بی

 . رود ایران به شمار می پردازان  شك یکی از تواناترین داستان سرای ادب فارسی نیست، بی

گـویی بـه یـك میلیـون سـال       داستان  اند که سابقه ابت کردهث «شولز»و  «کلوگ»محققانی چون : داستان باید گفت  در مورد پیشینه

تر به قرن ششـم   منسجم  داستان پردازی به شیوه  پیشینهتوان برای نشان دادن  البته می( 49: 4921ک کرنی، . ر). گردد می پیش بر 

مدتاً در این قرن بـه دربـار شـاه ساسـانی،     آثار داستانیِ غیر ایرانی نخستین بار از سرزمین هند وارد ایران شد و ع. میالدی اشاره کرد

موام . داستان کوتاه یکی از انواع داستان است (99: 4922ین، ات داستانی درایران زمین، دوبروک ادبیّ. ر). خسرو انوشیروان راه یافت

آن را بـین ده دقیقـه و   تـوان   داستان کوتاه قطعه یا حکایتی است که بسته به بلندی و کوتاهی حکایت، روی هم رفته می» :گوید می

 (  42: 4911موام، ) .«یك ساعت خواند

های چـون انتخـاب الفـاظ بـه جهـت      که در این شیوه به دلیل محدودیت آن در قالب نظم است   های بیان داستان ارائه یکی از شیوه

ی  در گذشته تقریبـاً همـه  »: باید گفت. نماید تر می رعایت وزن، ردیف، قافیه و الگوهای موسیقی، کارداستان پرداز را به مراتب سخت

نئوکالسـیك    تا دوره (عهد باستان در یونان و روم قدیم)کالسیك   از دوره. هنرهای ادبی، به شعر یا به قول شاعران به نظم بوده است

یکـی از  (   413: 4963ی، سلیمان) .«ادبیات بوده است  دار صحنه نظم و زبان منظوم، تنها میدان (42در انگلستان تا اوایل قرن )اروپا 

تـوان در   ایـن بحـث را ابتـدا مـی    . داستان نویسی مطرح است پیرامـون عناصـر داسـتانی اسـت      های نوپایی که امروزه در عرصه ثبح

پـردازی دسـت زدنـد و بـه کـارگیری      بعدها نویسندگان بزرگی طبق اصولی خاص به داستان. های ارسطو پیرامون تراژدی دید نظریه

بررسی عناصر داستان باعث فهم بیشتر آن داستان و پـی بـردن بـه قـدرت     . نی  را یکی از لوازم داستان نویسی دانستندعناصر داستا

اسـت، بیـانگر    ی پیرنگ در کتب مختلف آمـده  چه درباره آن. ترین عنصر هر داستان طرح یا پیرنگ است مهمّ. گردد داستان نویس می

هر »در تعریف پیرنگ گفته شده است که  . میان صاحب نظران عرصه ی داستان نویسی استتعریفی واحد از این عنصر و اتّفاق نظر 

ــره  ــرح زنجی ــالف        ط ــای مخ ــاکش نیروه ــه در کش ــت ک ــته اس ــم پیوس ــه ه ــدادهای ب ــارض)ای از روی ــه   (متع ــه اوج و نتیج ب
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وادث اصـلی و فرعـی متعـدّدی    حـ   پیرنـگ از مجموعـه  . یك داستان اسـت   م دهندهپیرنگ قوی، قوا (463:  4961ایرانی،).«.رسد می

بهترین طرح، طرحـی اسـت کـه مـردم     ». ها وجود دارد ای منطقی میان آن دلیل دیگری است و رابطه، تشکیل شده است که هر یك

 .«.ی مطلوب هدایت کنـد  بدان توجّه نکرده باشند، چیزی است که بتواند عالقه و میل خواننده را در مسیر درستی بیندازد و به نقطه

بلکـه  داستان نیست،   ت، امّا به معنای چکیده و خالصهشامل حوادث داستان به صورت جامع اس «پیرنگ» (326: 4911دیان، سعی)

 . روابط علیّت است  بیان حوادث داستان بر پایه

پیرنگ . ته استترین عنصری است که وجود آن در اوّلین مرحله از بررسی یك اثر الزم و بایس ترین و ضروری داستان اصلی «پیرنگِ»

 . آیند های آن به شمارمی زیرمجموعه. . . ، و«گشایی گره»، «افکنی گره»،«تعلیق»، «بحران»به شکل نظامی است که عناصری مانند 

     :پیرنگ داستان زال

وقـایع    یافتـه  سـازمان   پیرنـگ مجموعـه  »زیرا . علّت و معلولی میان حوادث آن است  م پیرنگ بایسته است، وجود رابطهچه در قواآن

میرصـادقی،  ) .«ای مرتّـب شـده اسـت    علّت ومعلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشـه   وقایع و حوادث با رابطه  این مجموعه. است

گاه به تجزیه  حوادث اصلی و فرعی را استخراج نمود، آن  باید کلّیه «زال»از این رو برای مشخّص کردن پیرنگ داستان   (63:  4921

حوادثی تشـکیل    از مجموعه «زال»داستان . علّی و معلولی حاکم بر آن حوادث مشخّص گردد  ها پرداخت تا رابطه یل روابط آنحلو ت

ها نیز در خط سیر طـرح داسـتان و در    حتّی ورود و خروج شخصیّت. ها ارتباط علّیت به طور قوی برقرار است شده است که میان آن

 :حوادث مهم پیرنگ  این داستان عبارتند از. دگیر پی علّتی منطقی انجام می

 سپیدموی بودن زال _

دهد باید در جهت  چه در داستان رخ می آن  بنابراین همه. اوج داستان زال، تولّد رستم است ی ترین حادثه و نقطه از آن جا که مهم

چه در ارتباط با اوست باید با  آن  ههملذا گیرد  می رستم شخصیّتی است که در آینده فراتر از همه پهلوانان قرار. وقوع این امر باشد

یکی از این تمایزات . کند پرداز مقدمه و موجبات این تفاوت و تمایز را از زمان قبل از تولّد او فراهم می داستان. دیگران متفاوت باشد

. ها متفاوت است ورش او نیز با دیگر شخصیّتحتی ظاهر نوع و مکان پر. آید زال با مویی سپید به دنیا می. در وجود پدر او، زال است

چنین وجود این عیب در کودک،  انگیز باشد هم ای جدید و شگفت شود تا از نظر ظاهر پدیده در حقیقت او به سپیدمویی متّصف می

شود و یا از منظرِ  گفت این نخستین مانعی است که در داستان ایجاد می توان می. کند موجبات دور شدن او را از پدرش سام مهیا می

 . توان به چشم یك بحران به آن نگریست دیگر می

 بــــه چهــــره چنــــان بــــود تابنــــده شــــید

 

 ولـــــیکن همـــــه مـــــوی بـــــودش ســـــپید     

 (492 :31ب)                              

 دور کردن زال از دربار  _

بعدی یعنی پرورش یافتن زال توسط   ساز حادثه این حادثه دلیل حادثه قبل و زمینه. دوم دور شدن زال از دامان پدر است  حادثه

 . سیمرغ است

ــتند    ــاش برداشـــ ــس تـــ ــود پـــ  بفرمـــ

 

ــتند   ــر دور بگذاشــــــ ــوم و بــــــ  از آن بــــــ

 (493 :63ب)                                  

بشر پرورش یابد گردد تا سام او را از خود دور کرده و زال در محیطی متفاوت و تحت تربیت نیرویی مافوق  سپیدمویی زال سبب  می

اوج   ها و توالی حوادث را به تناسب هدف اصلی خود و نقطه پرداز زمینه از این رو داستان. و وجود او از دیگر پهلوانان متمایز شود

به این خبرِ به ظاهر تلخ  ی فرزند از پدر و انتخاب گویندةدر این قسمت باید به دو نکته یعنی پنهان نمودن سپیدموی. کند انتخاب می

زندگی واقعی باشد و در آن همه حوادث و رویدادها سیری طبیعی را دنبال کنند تا   داستان باید نشان دهنده. سام اشاره کرد

جهتی را در  تصادفی و بی  رود که نکته نویسنده انتظار می گوید از فورستر می. مخاطب با خواندن آن واقعی بودن اثر را احساس نماید

جزئیات   او به همه. باشد کند به آن توجه داشته ای است که فردوسی سعی می این نکته( 443 :4932رستر، فو). داستان نیاورد

 :گوید نماید و می داستان که نمایش واقعی زندگی است، دقّت می

 پســـر چـــون ز مـــادر بـــران گونـــه زاد    

 

ــاد   ــام یـــ  نکردنـــــد یـــــك هفتـــــه بـــــر ســـ

 (492 :34ب)                            



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

492 

 

این مطلب در طبیعی . افتد جا نیز گفتن خبر به تعویق می شود در این خبرهای ناخوشایند به سرعت به صاحب خبر گفته نمی معموالً

ترین فرد برای بیان خبر به سام کسی است که ضمن  مناسب. خبر است  دیگر گوینده  نکته. جلوه دادن داستان نقش مهمی دارد

او به شخصیّت و . گزیند می ای را برای رساندن این خبر بر فردوسی دایه. نیز با او داشته باشدای عاطفی  برخورداری از شهامت رابطه

 :نماید گونه توصیف می کند و او را این ویژگی اخالقی او نیز توجّه کافی می

ــت    ــت گفـــ ــل را نیارســـ ــام یـــ ــی ســـ  کســـ

 یکــــی دایــــه بــــودش بــــه کــــردار شــــیر     

 

 کـــه فرزنـــد پیـــر آمـــد از خـــوب جفـــت  

ــدر   ــوان انـــ ــر پهلـــ ــربـــ ــد دلیـــ  آمـــ

 (492 :39_1ب )                         

. شود می های درونی او تصویری زنده در ذهن مخاطب ایجاد شود، امّا بیان ویژگی چه این شخصیّت از نظر ظاهری توصیف نمی اگر

سابقه  که تا زمان او بیبازگوکردن سپیدمویی زال، عیبی . کند سبب انتخاب نمی را بی .«دلیر بودن»و  .«شیر بودن»فردوسی صفت 

از این رو به درستی شخصیّت دایه را به دلیری . طلبد دلیری می بوده است، آن هم به پهلوانی چون سام یك زخم حقیقتاً شجاعت و

 . کند متّصف می

 سیمرغ ی بردن زال به نزدیکی آشیانه _

ــود   ــه بـ ــیمرغ را خانـ ــه سـ ــایی کـ ــه جـ  بـ

 نهادنــــد بــــر کــــوه و گشــــتند بــــاز    

 

ــه  ــدان خانــ ــود  بــ ــه بــ ــرد بیگانــ ــن خــ  ایــ

 برآمـــــــــد بـــــــــرین روزگـــــــــاری دراز

 (411 :11_4ب )                   

. گیری بهتر چارچوبِ داستان است پرداز از این حادثه شکل هدف داستان. گردد جا تنها رها می شود و در آن کودک به کوهی برده می

ستان پدید آید و چون و چرایی در ساختمان علّی و منطقی گذارد خالئی در میان اجزای دا فردوسی حتی االمکان نمی: بایدگفت

  (13 :4929ک حمیدیان، . ر) .«.حوادث و اعمال وجود داشته باشد

های بسیاری را که در روند داستان نیز  یابد که بتواند توانمندی زال که دارای فرزندی چون رستم خواهد شد، در محیطی پرورش می

ای به منوچهر، او را برای پشتیبانی ازکشور و پادشاهی از خود شایسته  مندی زال زمانی که سام در نامهاین نیرو. مؤثّر است، فراگیرد

دیگر این   نکته. باشداو را بیازماید مویّد این انتخاب میچنین زمانی که منوچهر  قصد دارد نیرو و هنرهای رزمی  داند هم تر می

وجود سیمرغ در این داستان از . شود شاهنامه، موجودی خردمند و دانا معرّفی می  این پرنده در حماسه. حادثه وجود سیمرغ است

ها و معماهای منجّمانِ منوچهرشاه  هایی را فرا گیرد تا در جوانی در برابر پرسش که زال نزد او آموخته اوّل آن. چند سو الزم است

امری  پردازد، داستان به وصفِ آن می  صفاتی که فردوسی در ادامهتم با که متولّد شدن رس دیگر این. گویی داشته باشد توانایی پاسخ

انگیز و ابرقدرت بودن رستم را امری طبیعی و منطقی  در حقیقت پرورش زال توسّط سیمرغ وجود شگفت. غیر طبیعی به نظر نیاید

کودک رودابه هنگام تولّد   بزرگی جثه. دشواری زایمان رودابه است نماید، دلیل سومی که وجود سیمرغ را الزامی می. دهد جلوه می

عملی کردنِ چنین روشی به راهنمایی . گرداند، در چنین شرایطی زایمان باید با روشی غیرطبیعی انجام گیرد زایمان را دشوار می

روی زمینی در هر قصه مقداری از حوادث » :باید گفت. کند نیرویی مافوق طبیعی نیاز دارد و وجود سیمرغ را  الزم و بایسته می

رسد که وجود حوادث زیرزمینی و علل پیدایش و  شود و به اوج می هستند و مقداری زیرزمینی و موقعی طرح و توطئه تکمیل می

از این رو وجود سیمرغ نیز ( 291 _3: 4912براهنی، ) .«ها بر روی حوادث و اعمال روی زمینی طرح و توطئه روشن شود تأثیر آن

 . سازند زیرزمینی طرح علّت وجودش را آشکار می ای است که حوادث حادثه

 ترحّم سیمرغ نسبت به زال _

 . گردد مند می شود و در پی این امر سیمرغ به  کودک عالقه در این حادثه، بخشش و کرم خداوند دلیل ترحّم سیمرغ بیان می

ــش   ــی دهـــ ــزدان نیکـــ ــود یـــ  ببخشـــ

 

ــوش    ــدر بـــ ــت انـــ ــودنی داشـــ ــا بـــ  کجـــ

 (414 :23ب)                              

گیرد و سیمرغ  نبرد از سیمرغ کمك  های صحنه ت زندگی و فراز و نشیبشود که زال در نامالیما مندی سیمرغ به زال سبب می عالقه   

 . گر لحظات سخت زندگی بداند را همیشه یاری

 خواب دیدن سام _



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

493 

 

این حادثه در . دهد می دوستان زنده بودنِ فرزند را به او خبردر خواب مردی از هن. از دیگر حوادث تأثیرگذار پیرنگ، خواب سام است

یابد و از قدرت و تنومندی  زال در محیطی کوهستانی پرورش می. دهد فرعی یعنی آگاهی سام از برومندی زال رخ می ای پی حادثه

 . گردد این محیط است، برخوردار می  خاصی که الزمه

 

 یکـــی مـــرد شـــد چـــون یکـــی زاد ســـرو 

 

  

ــرش کـــ  ــرو   بـ ــو غـ ــانش چـ ــیمین میـ  وه سـ

 (414 :34ب)                              

سام با آگاهی از این موضوع به یاد فرزند خود . او به دربار سام رسد  گردد تا شهره شود و آوازه بب میمانندی س این تنومندی و بی

مان بیداری است، ذهن سام نیز که گرفتار یاد و خاطر افکار ز  جا که خواب نتیجه از آن. افتد است، می ها پیش از دست داده که سال

 . گردد که در خواب خود مژده زنده بودن فرزند را ببیند فرزند است، با شنیدن این خبر ذهن او درگیر شده و باعث می

 نشـــــانش پراگنـــــده شـــــد در جهـــــان

ــی    ــید آگهــ ــان رســ ــام نریمــ ــه ســ  بــ

ــود  ــه بــ ــبان داغ دل خفتــ ــبی از شــ  شــ

ــان دیـــد در خـــواب کـــز هنـــد      وانچنـ

ــد او  ــه فرزنـــــ ــژده دادی بـــــ  ورا مـــــ

 

ــان     ــد نهـــ ــز نمانـــ ــك هرگـــ ــد و نیـــ  بـــ

ــی    ــا فرهـــ ــور بـــ ــی پـــ ــك پـــ  از آن نیـــ

ــود   ــفته بـــــ ــه برآشـــــ ــار زمانـــــ  زکـــــ

ــازی اســـــپ دوان  ــر تـــ ــرد بـــ  یکـــــی مـــ

ــد او  ــاخ برومنـــــ ــرز شـــــ ــر آن بـــــ  بـــــ

 (414 :32_6ب)                           

 بازگویی خواب برای موبدان _

وگوی سام و پاسخ و سرزنش موبدان به او باعث  گفت. ه کرد، بازگویی خواب برای موبدان استتوان به آن اشار دیگری که می  حادثه

 . گردد بعدی می  حادثه

 تــــو پیمــــان نیکــــی دهــــش بشــــکنی 

 

ــی   ــان بـــ ــی  چنـــ ــه را بفکنـــ ــه بچـــ  گنـــ

 (412 :412ب)                            

جا که گاهی  از آن. شود خواب دیگری ببیند ریشانی او باعث میآشفتگی و پ. تر گردد گردد تا درون سام آشفته این سرزنش سبب می

آن به سمت و سوی   پرداز جهت داستان را به وسیله نای دانست تا داستا توان خواب سام را پدیده بخش هستند، می الهام ها خواب

پذیرش برای آگاهی سام از وجود را دلیل منطقی و قابل  ای نیست که بتوان آن اگرچه خواب پدیده. دلخواه و منطقی پیش ببرد

 . پردازی نوین مردود است، امّا با توجّه به نوع داستان که اثری حماسی است فرزند دانست و از نظر داستان

: باید گفت. گویند چه اهمّیّت دارد سخنی است که موبد و مرد خردمند در خواب به سام می بخش بودن خواب آن الهام  عالوه بر جنبه

رو  از این. جوانب را در نظر گرفته است و سعی دارد با دقّت به جزئیّات، پیرنگ را از ضعف و سستی رهایی بخشد ی هفردوسی هم

 :گویند آن دو مرد در خواب می. گفت وگویی را ترتیب می دهد

ــپید    ــوی سـ ــرد مـ ــر مـ ــت بـ ــر آهوسـ  گـ

 پــــــس از آفریننــــــده بیــــــزار شــــــو

 

ــد   ــون خنـــگ بیـ ــرا ریـــش و سرگشـــت چـ  تـ

ــر روز   ــت هــ ــه در تنــ ــو  کــ ــت نــ  رنگیســ

 (412 :444 _2ب)                        

ظریفی است که از زبان یکی   گردد، بیان وجه مشترک میان سام و زال نکته در حقیقت این سخنی است که باعث هوشیاری سام می

د شاید سام تا این اندازه به وگو را در خواب قرار نداده بو پرداز این گفت که اگر داستان زیبا آن  نکته. شود از دو مرد بیان می

شود سام بر موی سفید خود نظر کند و بیندیشد که  این سخن باعث می. داد سپیدمویی خود و وجه مشترکش با فرزند اهمّیت نمی

بعدی یعنی    از سوی دیگر اشاره به سفید مویی سام در این دیالوگ عاملی است که سبب حادثه. خود نیز عاری از آن عیب نیست

 . گردد ن سام به کوه میرفت

  :وگوی زال و سیمرغ ـ گفت

 :گوید می کند چنین زال در پاسخ سیمرغ که او را از آمدن پدر آگاه می. دیگر داستان سخن گفتن زال با سیمرغ است  حادثه    

ــت     به سیمرغ بنگر که دستان چه گفت نشیم تـو   ــا ز جفــ ــتی همانــ ــیر آمدســ ــه ســ  کــ
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ــت  ــاه منســـــــ ــنده گـــــــ  رخشـــــــ

 

ــ  رّ کــــــاله منســــــتدو پــــــرّ تــــــو فــــ

 (411 :492_9ب)                         

سو  از یك. گیرد این دیالوگِ بسیار روان به طور منطقی در داستان جای می. کند این سخنان پردادن سیمرغ را به زال توجیه می

تنگی او امری  سخنان به دلیل دل سیمرغ برای زال حکم مادر و پدر را دارد و جدایی از سیمرغ امری دشوار است، بنابراین بیان این

گردد پری را به زال دهد تا هنگام  انگیزد و باعث می ؛ از سوی دیگر این دیالوگ احساسات سیمرغ را بر میکند طبیعی جلوه می

. کند یاوج، یعنی تولّد رستم را فراهم م ی دادن پر، شرایطِ به وقوع پیوستنِ نقطه. به یاری او بشتابد مشکالت با آتش زدن آن،

در داستان هر »زیرا . شد اوج دچار ضغف می ی یافت و نقطه چه پر سیمرغ نبود تولّد رستم برجستگی و هیجان الزم  را نمی اگرچنان

ک . ر) .«.گردد ی اوج می کند و باعث افت هیجان در نقطه مال میای نباشد ضعف طرح داستان را بر هعملی که پشتش دلیل و انگیز

 (36: 4923جمالی، 

 :وگوی زال در اولین دیدار ـ گفت

او به زال . کند چه در پیرنگ اهمّیت دارد سخنانی است که سام بیان می آن. پردازد سام پس از دیدن زال با او به سخن گفتن می

 :گوید می

ــه ــزرگ  پذیرفتـــــ ــدای بـــــ  ام از خـــــ

ــد   ــك و بــ ــو از نیــ ــوای تــ ــویم هــ  بجــ

 

 کـــه دل بــــر تــــو هرگــــز نــــدارم ســــترگ  

 چونــان ســزد  ازیــن پــس چــه خــواهی تــو    

 (416 :432_9ب)                         

ها، فضای داستان و در نهایت برجستگی اثر در  پردازی، توصیف صحنه گاه شخصیّت. ها تأثیر بسزایی در بسط داستان دارند دیالوگ

 :4921حنیف، ). سترش یابدداستان گ (پیرنگ)شود طرح  وگو در طرح داستان نیز مؤثّر است و سبب می گفت. باشد گرو دیالوگ می

433)  

داستان   توان دریافت که در آینده وگو چندان تأثیری در داستان ندارد امّا با اندکی تأمّل می رسد این گفت در اوّلین نگاه به نظر می

ه در اوّلین کند ک شود و یادآوری می گردد، برای جلب رضایت پدر، به این سخنان متوسّل می رودابه می  زمانی که زال شیفته

این دیالوگ یکی از عوامل مهم و تأثیرگذاری است که داستان را به . خواه او باشدقول داده است که در نیك و بد هوادیدارشان به او 

اگر سوگند و پیمان سام نبود این امکان وجود . دلیل طراحی نشده است برد و مانند حوادث قبل بی اوج اصلی پیش می  سوی نقطه

تواند  پختگی یك اثر می. اوج یعنی تولّد رستم صورت نگیرد  ام هرگز با ازدواج زال و رودابه موافقت نکند، در نتیجه نقطهداشت که س

های شاهنامه همگی بر اساس یك منطق درونی  دیالوگ». های داستان باشد های زیبا، منطقی و متناسب با شخصیّت به دلیل دیالوگ

 (32 :4924محبتّی، ) .«.مفهومی قصّه دارند –و نقش اساسی در تکوین اوج و پختگی هنری گیرند  داستانی شکل می –کالمی 

 :آموزش زال توسّط موبدان، منجّمان و دین آوران _

این حادثه باعث . بیندنزد موبدان و خردمندان آموزش می رود دراین مدت زال گذارد و به جنگ میاز مدّتی زال را تنها میسام پس 

موبدان منوچهر در آینده غیرواقعی به نظر نیاید   گویی او به سؤاالت پیچیده دانایی زال افزوده شود و در نهایت پاسخ گردد بر می

علیت حوادث محکم  که در این صورت از یك سو رابطه ای باشد که از ِیك منطق عقالنی نیز پیروی کندنهحوادث داستان باید به گو

 . شودای وارد نمیی داستان لطمهیگر به حقیقت مانندتر واز سوی د

 :لشکرکشی زال به سمت کابل و آشنایی با مهراب شاه _

یکی از نکاتی که . گردد او در کابل با پادشاه آن سرزمین، مهراب، آشنا می. لشکرکشی زال به کابل از حوادث اصلی این داستان است

این نکته در پیرنگ، . رسد راب است که با چند واسطه به ضحاک میپردازی داستان به آن اشاره شده است نژاد تازی مه در شخصیّت

 . ساختار اصلی و بحران و تعلیق داستان بسیار اهمّیت دارد

این موضوع سبب . ایران مدّتی شاهد حکومت مستبد ضحاک بوده است بنابراین بیزاری از ضحاک و نژاد او امری طبیعی است

از سوی دیگر ازدواج . منوچهر شاه برای ازدواج با دختر مهراب دچار دلهره و نگرانی باشد گردد که زال نسبت به موافقت پدر و می

افکنی وضعیّت و  گره». گردد افکنی در داستان نیز می پهلوانی ایرانی با دختری که از نژاد ضحاک است امری است که باعث گره
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هایی را که وجود دارد، تغییر  و نگرش ها ها، راه و روش و برنامه شود موقعیّت دشواری است که بعضی اوقات به طور ناگهانی ظاهر می

 (4921میرصادقی، ) .«دهد می

 :ـ به بزم نشستن زال و مهراب 

. گردد این حادثه دلیلی برای معرّفی رودابه می. ستاید نشیند پس از اتمام مجلس، زال مهراب را می زال با مهراب به بزم می

. هایش مهیّا شود زال زمینه برای مطرح شدن دختر مهراب و زیبایی های دهد تا پس از ستایش ترتیب می پرداز این حادثه را داستان

 :رودابه گردد  شود تا زال ندیده شیفته این سخن دلیلی می

 بــــرآورد مـــــر زال را دل بـــــه جـــــوش 

 

ــوش    ــت آرام و هــ ــزو رفــ ــد کــ ــان شــ  چنــ

 (431 :921ب)                            

 :زال  ت از مهراب دربارهـ پرسش سیندخ

اوج باید از سوی رودابه نیز زمینه را مهیّا کند از این رو  شرایط، برای رسیدن داستان به نقطۀپرداز پس از آماده کردن  داستان

رین ت ترین و عینیطبیعی : های شاهنامه باید گفت در داستان در مورد زنان. کند داستان می سیندخت، مادر رودابه را وارد صحنۀ

اند که حرکت  هایی بعضی زنان مصدر پیشامد. پهلوانی تکمیلی و جنبی است  ها در حماسه جا و نقش آن. اند های شاهنامه چهره

اوج  ها را در رسیدن داستان به نقطۀ جا تأثیر دیالوگ در این(292: 4963ک عابدیان، . ر). دهند ها را تشکیل می داستان و رویداد

 . ردتوان احساس ک بهتر می

این حادثه با پرسشی از سوی سیندخت و پاسخ . گرداند سیندخت شخصیّتی است که ناخودآگاه رودابه را از وجود زال با خبر می

رود و در عین حال سیر  اوج پیش می ونه داستان آرام آرام به سمت نقطۀگ بدین. گیرد زال انجام می  یز مهراب دربارهآم ستایش

 . کند طبیعی خود را طی می

 

 بپرســــــید ســـــــیندخت مهـــــــراب را 

ــام   ــور سـ ــر پـ ــن پیرسـ ــت ایـ ــه مردسـ  چـ

 چنـــــین داد مهـــــراب پاســـــخ بـــــدوی

ــرد   ــانِ گـــــ ــی در از پهلوانـــــ  بگیتـــــ

 چـــو دســـت و عنـــانش برایـــوان نگـــار    

 

ــاب را   ــاد عّنــــــ ــاب بگشــــــ  . . . زخوشــــــ

ــام     ــر کنـ ــدش گـ ــاد آیـ ــت یـ ــی تخـ  . . . همـ

ــاه روی    ــر مــ ــیمین بــ ــرو ســ ــه ای ســ  کــ

ــپرد    ــارد ســــ ــس نیــــ ــی زال زرکــــ  پــــ

ــر     ــه ب ــی ن ــه بین ــوار   ن ــك س ــو ی ــن چن  . . . زی

 (433 _461 :969_12ب)               

وگو رودابه  درحقیقت از طریق این گفت. شود پرسش سیندخت و پاسخ مهراب است چه باعث آگاهی رودابه از وجود زال می آن

 :گردد زال می  شیفته

 دلـــش گشـــت پـــر آتـــش از مهـــر زال    

 

ــال   ــورد و آرام و هـــــ ــد خـــــ  ازو دور شـــــ

 (911:464ب)                            

 :ـ آگاه شدن ندیمان از عشق رودابه

ندیمان با شنیدن شرح دلدادگی رودابه پس . کند آگاهی ندیمان از دلدادگی رودابه است از دیگر حوادثی که پیرنگ را مستحکم می

 :گویند تا جایی که میدهند  اری میو  به او قول ی. شوند از مخالفت، از مصمم بودن او در عشق به زال آگاه می

 اگــــــر جــــــادویی بایــــــد آمــــــوختن

 بپــــرّیم بــــا مــــرغ و جــــادو شــــویم    

 مگـــــر شـــــاه را نـــــزد مـــــاه آوریـــــم

 

ــتن     ــمها دوخــ ــون چشــ ــد و فســ ــه بنــ  بــ

ــویم   ــو شــــ ــاره آهــــ ــوئیم و در چــــ  بپــــ

 بـــــــه نزدیـــــــك او پایگـــــــاه آوریـــــــم 

 (469 :144_49ب)                       

های فرعی داستان  در بسیاری موارد، شخصیّت». بخشد استان پیرنگ داستان را قوام میپرداز با استفاده از وجود ندیمان در د داستان

 .«.کند گاهی این امر داستان را بهتر می. است شوند که نویسنده در آغاز قصد داشته چه می تر از آن را به دست می گیرند و بسیار مهم

ماند  پاسخ باقی می هایی بی شد، در ذهن خواننده پرسش گرفته میدر این داستان اگر نقش ندیمان نادیده ( 439_1 :4911سیگر، )
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فردوسی با درایت به . آشنایی این دو با یکدیگر فراهم شده است یا چگونه زمینۀ وده انجام گرفته،که چگونه میان رودابه و زال مرا

آور  ها با زال دیدار کنند و پیغام نماید تا آن هایی فرعی را در نقش ندیمان وارد داستان می ظریف توجّه دارد و شخصیّت  این نکته

پیرنگ  در این داستان الزم و محکم کنندة ندیمان: تتوان گف می. کند با آوردن این حوادث داستان را باور پذیرتر می. رودابه گردند

 . داستان است

 :ـ  به شکار رفتن زال

پس از آن که . شود پیرنگ و روابط علّت و معلولی حوادث دیگر بیان میاگرچه این حادثه بسیار جزئی است امّا کامالً در ارتباط با 

. پردازد روند، زال با آگاهی از این ماجرا در آن حوالی به شکار مرغابی می رودابه به نزدیك لشکرگاه زال می( ندیمان)پرستندگان 

گردد  تن خدمتکار زال برای آوردن مرغابی باعث میاین شکار و رف. شکار شده را  نزد او بیاورد  فرستد تا مرغابی سپس کسی را می

نمودند با کسب اطالعاتی از او  و دیدن قدرت تیراندازی و زی رودابه نسبت به زال مخالفت میتا ندیمان که ابتدا با عشق ور

ردوسی به عنوان است که فاز دیگر دالیل این حادثه همان . ببرند و یاریگر او شوند هنرمندی زال به علّت شیفتگی رودابه بیشتر پی

 :کند راوی بیان می

ــکار   ــی آشـــ ــر یکـــ ــتندگان هـــ  پرســـ

ــل فـــام      ــب لعـ ــا آن لـ ــاره تـ ــدین چـ  بـ

 

ــی  ــار   همــــ ــف رخ آن نگــــ ــرد وصــــ  کــــ

ــام  ــور ســـ ــا لـــــب پـــ ــنا بـــ ــد آشـــ  کنـــ

 (463 :116_1ب)                         

او پس از بازگشت خدمتکار، هدایایی نزد . فرعی امّا مهم، آن است که زال هدایایی برای رودابه بفرستد دلیل دیگر این حادثۀ

ترین حوادث  پردازی فردوسی است او از کوچك ای از هنر داستان این حادثه نمونه. فرستد تا به نزد رودابه ببرند پرستندگان می

در سراسر »پو  ظر آلنبنا به ن. گیرد ای را در راستای هدفی خاص، استحکام و قوّت طرح به کار می برد و هر حادثه بیشترین بهره را می

  (431: 4914وستلند، ) .«ای نباید نوشته شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به طرح داستان مربوط نباشد داستان کلمه

شود آن است که پرستندگان با دیدن و توصیف زال برای رودابه، او را در عشق زال  از دیگر دالیلی که باعث وجود این حادثه می

تر کنند زیرا ممکن است نگرش مهراب کابلی به عنوان یك مرد با نوع نگرش زنان نسبت به جنس مخالف متفاوت  هحریص و شیفت

ی زال بیشتر از پیش شیفته  از این رو  این حادثه باید به شکل مورد نظر رخ دهد تا رودابه با شنیدن توصیفات ندیمان درباره. باشد

 :گویند گونه می ها به رودابه این دیدار زال با رودابه مهیّا گردد، زیرا آن ت که زمینۀر برای این حادثه آن اسدلیل دیگ. گردد

ــد    ــش نویــ ــو داده ایمــ ــدار تــ ــه دیــ  بــ

ــاز    ــان بســ ــار مهمــ ــارة کــ ــون چــ  کنــ

 

ــد    ــر امیــــ ــت دل پــــ ــا بازگشتســــ  زمــــ

 بفرمــــای تــــا بــــر چــــه گــــردیم بــــاز      

 (411 :324_2ب)                         

 :ـ دیدار زال با رودابه

جا باید به آن اشاره  چه در این آن. ترین حوادث است این حادثه از اصلی. رود مهیّا شدن شرایط دیدار، زال به دیدن رودابه می پس از

این بهترین زمان برای این دیدار پنهانی . گزیند پرداز برای وقوع حادثه برمی شب زمانی است که داستان. کرد زمان وقوع حادثه است

نی با نشی شود آمدنِ زال به کاخ رودابه و هم روی دادن این حادثه در شب باعث می. رساند نظر فردوسی را می این موضوع دقت. است

داستان »مانندی  عنصر حقیقت فردوسی به کمك. تری را شاهد باشیم نتیجه حقیقت مانندی و پیرنگِ قویتر جلوه کند و در او واقعی

فردوسی به نوع ( 412: 4921میرصادقی، ) .«شود دهد و موجب پذیرش آن می را پیش چشم خواننده مستدل و محتمل جلوه می

 . بندد در حقیقت او راه هرگونه ایرادی را بر این حادثه می. ورود زال به کاخ رودابه نیز توجه دارد

 :ـ نامه نوشتن زال برای پدر

تواند  ها می دهند آن سویه را تشکیل می وگوهای یك ها نوعی از گفت های شاهنامه از اهمّیت خاصی برخوردارند در واقع آن نامه

ها حوادث اتفاق افتاده را  پهلوانان در برخی از این نامه: تودوآ معتقد است. پردازی و حتی توصیف قرار گیرند ای برای شخصیّت وسیله

زال  (419: 4911ک تودوآ، . ر). ودتا به این وسیله وصف آن وقایع تکمیل ش. کنند با شرح و بسط زیادی برای پادشاه خود بازگو می

این کار زال با راهنمایی . نویسد تا او را با خود در این موضوع همراه کند ای می در پی شیفتگی خود نسبت به رودابه به پدر نامه

ای به  یی آن ها نامهآن گاه با راهنما. گذارد ها در میان می او ابتدا موبدان را جمع کرده و موضوع را با آن. پذیرد موبدان صورت می
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چه در این نامه قابل  آن. ای نوشته، او را با خود همراه سازد پدر می نویسد تا پدر پس از موافقت با ازدواج او و رودابه منوچهر نامه

 او با خردمندی ضمن. کند گوید و سام را تسلیم پیشنهاد خود می توجه است سخنانی است که زال در نهایت خردمندی به پدر می

 :گوید گونه می مهری نخست سام و نامالیماتی که میتحمل شده است احساسات و عواطف پدر را برمی انگیزد و این یادآوری بی

ــد     ــه دیـ ــان کـ ــران سـ ــزادم بـ ــادر بـ  زمـ

ــد     ــزّ و پرنــ ــاز و خــ ــود در نــ ــدر بــ  پــ

ــکار آورد  ــدآنکو شــــــ ــازم بــــــ  نیــــــ

 پوســـت از بـــاد بـــر مـــن بســـوخت همـــی

 

ــتم     ــر سـ ــن بـ ــه مـ ــردون بـ ــید  زگـ ــا رسـ  هـ

ــرد  ــرا بــ ــد  مــ ــوه هنــ ــر کــ ــیمرغ بــ  ه ســ

 ام در شـــــــــمار آورد  ابـــــــــا بچـــــــــه 

ــدوخت   ــمم بـ ــاک چشـ ــان خـ ــا زمـ ــان تـ  زمـ

 (411_2، ص634_1ب)                     

وگو  گفت. وگوست پردازی فردوسی آشکار شود چگونگی استفاده از عنصر گفت ای که باید به آن اشاره کرد تا هنر داستان نکته

نشان دادن روابط بین  وگو بهترین وسیلۀ گفت». پردازی کاربردهای بسیاری دارد داستانچنان که قبل از این اشاره شد در  آن

ی در بیان وگو حت گفت (963 :4929سلیمانی، ) .«گذارد ای واضح به نمایش می در واقع روابط بین اشخاص را به گونه. اشخاص است

 گیری پیرنگ  وگو در شکل های شاهنامه گفت ندر بسیاری از داستا. داستان نیز نقش دارند  مایه عناصری چون درون

هایی متحمل شده است، سخن  که از سختی زال پس از این. توان در این قسمت از داستان دید آن را می بسیار مؤثر است نمونۀ

دارای معنی  این جمله در ژرف ساخت خود. ام اما هنوز هم به فرمان تو هستم ها دیده گوید اگرچه ستم خطاب به پدر می. راند می

عث قید و شرط زال با زیرا تمکین بی. توان گفت با این سخن سام خواسته یا ناخواسته مجبور به پذیرش است دیگری است، می

که فردوسی در ابتدای دیدار زال با سام دیالوگی را ترتیب داده  تر این نکته ظریف. فرزند جبهه نگیرد  گردد سام در برابر خواسته می

کند که هرچه زال بخواهد چه خوشایند و  جا سام خود را متعهد می در آن. گردد وجودش در این حادثه مشخص می است که دلیل

 :گوید کند و به پدر می جا استفاده می زال نیز از این تعهد در این. چه ناخوشایند بپذیرد

 نـــه پیمـــان چنـــین رفـــت پـــیش گـــروه 

 

ــلم   ــت نگســ ــر دلــ ــیچ آرزو بــ ــه هــ  کــ

 

 رز کـــــوه چـــــو بـــــاز آوریـــــدم زالبـــــ     

 

 کنـــــون انـــــدرین اســـــت بســـــته دلـــــم 

 (412_3 :663_11ب)                    

زمانی که سام، . شود زال می  در اثر این سخن است که سام تسلیم خواسته. شود حکمت وجود این دیالوگ در این صحنه آشکار می

 :گوید گیرد و می قرار میاندیشد و با خود در کشمکش  خواند به همین پیمان و تعهد می نامه فرزند را می

ــبت رای    ــن نس ــویم ای ــر گ ــت اگ ــی گف  هم

ــرانجمن  ــهریاران ســـــ ــوی شـــــ  ســـــ

 

 مکـــــن داوری ســـــوی دانـــــش گـــــرای    

 شـــــکن شـــــوم خـــــام گفتـــــار و پیمـــــان

 (421 :631_4ب)                         

های اجتماعی،  ه دارای ویژگیهای شاهنام های داستان شخصیّت» است پردازی قوی داستان از ابتدا مورد توجّه قرار گرفته شخصیّت

 .«دهند هایی مطابق شخصیّت خود بروز می ها و رفتار باشند که در برابر حوادث، واکنش روانی، فکری ویژه و منحصر به فرد می

در . برد، مگر آن که در جهت پیشبرد داستان استفاده شود ای را به کار نمی فردوسی در داستان خود کلمه (41: 4914دقیقیان،)

گفتار »در حقیقت . شوند های روان اما قوی داستان است که به خوبی و مناسب بیان می قیقت یکی از عوامل قوام پیرنگ دیالوگح

 (431 :4929سرّامی، ) .«گیرد در دست فردوسی چونان ابزاری است که آن را برای شکل دادن به روند کردارها به کار می

 :ـ احضار شدن منجّمان

جا که سام پهلوانی خردمند و در  از آن. بینی منجّمان است گویی و طالع زال، پیش یل پذیرش پیشنهاد مطرح شدةاز دال یکی دیگر

پرداز  ؛ از این رو الزم است داستانزال تسلیم خواستۀ او شود تواند تنها به صرف سخنان عاطفی خدمت سرزمین ایران است، نمی

( زال و رودابه)ها از ازدواج این دو نفر  گویی آن احضار منجّمان و پیش ی ار دادن حادثهقر. کند  تر برای این عمل بیان دلیلی منطقی

ها  پاسخ آن. گویی کنند خواهد تا طالع زال و رودابه را پیش ها می او منجّمان را احضار کرده، از آن. دلیل منطقی این عمل سام است

 :یندگو منجمان می. گردد سام این ازدواج را بپذیرد باعث می



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

498 

 

ــراب و زال    ــت مهــ ــژده از دخــ ــرا مــ  تــ

ــان   ــی ژیـــ ــد پیلـــ ــن دو هنرمنـــ  ازیـــ

ــغ    ــه تیـ ــدر آرد بـ ــای انـ ــر پـ ــان زیـ  جهـ

 ببــــــرّد پــــــی بدســــــگاالن زخــــــاک

ــدران    ــه مازنــ ــد نــ ــار مانــ ــه سگســ  نــ

 بــــه خــــواب انــــدر آرد ســــر دردمنــــد 

ــد  ــان را امیــــ ــد ایرانیــــ ــدو باشــــ  بــــ

ــگ    ــه جنـ ــد بـ ــو چمانـ ــاره ای کـ ــی بـ  پـ

ــام او  ــه هنگـــ ــاهی کـــ ــك پادشـــ  خنـــ

 

 بــــه شــــادی همــــالکــــه باشــــند هــــردو  

ــان    ــردی میـــ ــه مـــ ــدد بـــ ــد ببنـــ  بیایـــ

ــغ   ــت میــ ــر پشــ ــاه از بــ ــت شــ ــد تخــ  نهــ

 بـــــه روی زمـــــین بـــــر نمانـــــد مغـــــاک 

ــران  ــرز گـــ ــه گـــ ــوید بـــ ــین را بشـــ  زمـــ

ــگ و راه گزنــــــــد   ــدد در جنــــــ  ببنــــــ

 ازو پهلـــــــــوان را خـــــــــرام و نویـــــــــد

ــگ  ــی پلنــــ ــرو، روی جنگــــ ــد بــــ  بمالــــ

 زمانــــــه بــــــه شــــــاهی بــــــرد نــــــام او 

 (424: 113_49ب)                       

 :شدن سیندخت از عشق رودابه به زالـ آگاه 

تأثیرگذار بر  های این شخصیّت یکی از شخصیّت. از حوادث دیگر داستان آگاهی مادر رودابه از شیفته شدن او بر زال است

دار شدن او از بنابراین خبر. گردد که شرایط ازدواج زال و رودابه مهیّاتر گردد وجود او سبب می. اوج داستان است ی گیری نقطه شکل

ای  کند تا این آگاهی به شیوه فردوسی برای محقّق شدن این امر شخصیّت فرعی دیگری را وارد داستان می. این ماجرا ضروری است

در . گردد بنابراین زنی قاصد رودابه و زال می. منطقی صورت گیرد و خللی در روابط علی و معلولی هیچ یك حوادث ایجاد نگردد

فرستد، رودابه نیز در پاسخ این خبر، دیبایی زیبا و  موافقت سام با ازدواج آن دو برای رودابه می آمدهای زن  زال مژدةیکی از رفت و 

شود و دلیل  بیند و مانع از رفتنش می در هنگام بازگشت سیندخت او را می. دهد تا برای زال ببرد انگشتری ارزشمندی به زن می

سیندخت که خردمند است از او . کندآمدن خود به قصر بیان می آالت را بهانۀ اهر و زینتروش جوف. گردد آمدنش را جویا می

هایش انگشتری  کند و پس از جستجوی لباس تر می نداشتن پول او را ظنین. خواهد تا بهایی که رودابه پرداخته است را ببیند می

 کند و رابطۀ برای مادر اقرار میشود، رودابه همه چیز را  جرا را جویا میدر پی این اتفاق رودابه را احضار کرده و ما. یابد رودابه را می

 . گردد پنهانی زال و رودابه بر مادر فاش می

 :لـ آگاه شدن مهراب از عشق رودابه و زا

از گوید و سپس  زال به سرزمین کابل سخن می او برای این کار از خطر حملۀ. گردد آگاهی سیندخت باعث آگاه شدن مهراب می

کند و به روابط علیت  فردوسی هر عملی را با ذکر دلیلی بیان می. گردد مهراب با شنیدن این سخن برآشفته می. عشق رودابه به زال

 :داند او خشم مهراب را ترس از سام و منوچهر می. اعمال و حوادث توجّه دارد

 اگــــر ســــام یــــل بــــا منوچهرشــــاه    

ــید دود   ــه خورشـــ ــد بـــ ــل برآیـــ  زکابـــ

 

 ا یکــــــی دســــــتگاهبیابنــــــد بــــــر مــــــ 

ــت و درود  ــه کشـــ ــد نـــ ــاد مانـــ ــه آبـــ  نـــ

 (423  :221_2ب)                         

سیندخت . شود از دیگر دالیل لزوم وجود شخصیّت سیندخت در این حادثه آن است که او با سخنان خود باعث نرم شدن مهراب می

 :گوید و می. شمرد و پناهگاهی برای مهراب بر می گاه با یادآوری داستان فریدون و خطر دشمنان کابل، وجود زال را تکیه

ــاه   ــت شـ ــن گشـ ــرو یمـ ــه سـ ــدون بـ  فریـ

ــرآن ــو      ه ــویش ت ــد خ ــه ش ــه بیگان ــه ک  گ

 

ــد راه   ــین دیـــ ــتان همـــ ــانجوی دســـ  جهـــ

ــو    ــدیش تـــ ــد انـــ ــره رای بـــ ــود تیـــ  شـــ

 (431 :211_4ب)                         

 :ـ آگاه شدن منوچهر شاه از عالقة زال و رودابه

دهد تا به کابل حمله کند و  از این رو سام را به دربار فرا خوانده و به او فرمان می. شود ین دو به یکدیگر آگاه میمنوچهر از عشق ا

تر  اوج داستان آماده تا سیندخت به نزد سام رود و زمینۀ ایجاد نقطۀگردد  این حادثه از یك سو سبب می. کابلیان را از بین ببرد

گردد که آیا سام به کابل حمله خواهد کرد یا نه؟ البته باید  د بحران و در پی آن این تعلیق ایجاد میو از سوی دیگر باعث ایجا. شود
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مخاطب را ترغیب نماید خواندن داستان »آورد که   و وضعیّتی را پیش می شوند یادآور شد که بحران و تعلیق سبب قوّت پیرنگ می

 . افزاید جذابیّت و گیرایی داستان میو به ( 24: 4921مستور، ) .«را تا انتها پیش ببرد

 :ـ رفتن زال به نزد پدر برای پایمردی

وگویی است که با پدر  چه در این رفتن اهمیت دارد، گفت آن. رود منوچهر به کابل به دربار سام می ی زال با شنیدن فرمان حمله

 . ای به منوچهر بنویسد و به همراه زال نزد او بفرستد هدارد تا نام او با برانگیختن احساسات و عواطف پدر او را بر آن می. دارد

 : نامه سام  به منوچهر _

دیگر تأثیر  نمونۀ. گیری پیرنگ نقش بسزایی دارد شوند در شکل وگوهایی که مطرح می گفت. وگوست گفت بر پایۀاین داستان بیشتر 

های خود در نبردهای  آوری دالوری ی خود ضمن یاد هاو در نام. سام با منوچهر است وگوی یك سویۀ وگو در پیرنگ، گفت تگف

شود تا منوچهر به ارزش و اهمیت وجود زال بیشتر  این سخنانِ مدبرّانه سبب می. کند پیشین، به ناتوانی و پیری کنونی نیز اشاره می

 دهندة پهلوان ایران زمین و یاریداند در صورتی که سام دچار ناتوانی و سستی شود، زال است که به جای پدر جهان  او می. ببرد پی

 : بیت استاوج سخنان زال با منوچهر در این  نقطۀ. منوچهر خواهد شد

 گســــی کــــردمش بــــا دلــــی مســــتمند

 همـــان کـــن کـــه بـــا مهتـــری در خـــورد 

 

ــد     ــت بلنـــ ــك تخـــ ــه نزدیـــ ــد بـــ  چوآیـــ

ــرد   ــد خـــ ــت بایـــ ــود نیاموخـــ ــرا خـــ  تـــ

 (216 :4119ب )                       

 :سام ـ آمدن سیندخت به نزد

در پی آگاه کردن مهراب از فرمان . کردن سیندخت به سمت دربار سام است اوج داستان حرکت از دیگر حوادث مؤثّر در نقطۀ

اوّل این که سام با دیدن زیبایی و . این حادثه از دو جهت اهمّیّت دارد. شود منوچهر، سیندخت با درایتی ویژه، راهی دربار سام می

گیرد، دیگر آن که با شنیدن توصیف  تأثیر قرارمی برد و تحت می ها و ارزشمندی دخترش رودابه پی اییسخنوری سیندخت به زیب

 . یابد رودابه از زبان سیندخت از دلیل چنین انتخابی از سوی زال آگاهی می

ــوی  ــا مـــن بگـ ــام یـــل گفـــت بـ  بـــدو سـ

 تــــو مهــــراب را کهتــــری گــــر همــــال 

ــرد      ــوی و خ ــه خ ــوی و ب ــه م ــه روی و ب  ب

 دیــــــدار و فرهنـــــــگ اوی ز بــــــاال و  

 

 از ان کــــــت بپرســــــم بهانــــــه مجــــــوی  

ــد زال    ــا دیـــ ــت او را کجـــ ــر آن دخـــ  مـــ

ــورد      ــدر خـ ــاکی انـ ــا بـ ــوی تـ ــن گـ ــه مـ  بـ

ــوی    ــك بگـ ــدی یکایـ ــه دیـ ــان کـ ــر ان سـ  بـ

 (242: 431_9ب )                       

دهد، به همین دلیل آمدن  ار اهمیت میتوان دریافت که سام به زیبایی و دانایی رودابه بسی از دو بیت آخر که از زبان سام است، می

از دیگر دالیل آمدن سیندخت به . توان دلیلی برای جلب اطمینان بیشتر سام نسبت به نژاد و زیبایی رودابه دانست سیندخت را می

ه هدف خود سیندخت برای رسیدن ب. به کابل منصرف نماید  است که او را تحت تأثیر سخنان خود قرار داده، از حمله حضور سام آن

 : گوید می

ــت    ــو چیسـ ــوای تـ ــا هـ ــدم تـ ــون آمـ  کنـ

 اگـــــر مـــــا گنهکـــــار و بـــــدگوهریم   

ــتمند    ــوام مسـ ــیش تـ ــه پـ ــك بـ ــن اینـ  مـ

ــل مســـــوز    ــی گناهـــــان کابـــ  دل بـــ

 

 ز کابــــل تــــرا دشــــمن و دوســــت کیســــت  

 بـــــدین پادشـــــاهی نـــــه انـــــدر خـــــوریم

 بکـــش گـــر کشـــی ور ببنـــدی بـــه بنـــد     

ــه روز  ــا تیـــــره روز انـــــدر آیـــــد بـــ  کجـــ

 (249 :4462_14ب )                   

   . گیرد که به او و عزیزانش آسیب نرساند دهد و از سام پیمان می او قبل از این سخنان زیرکی خاصّی نشان می  

 یکـــی ســـخت پیمانـــت خـــواهم نخســـت  

 کــــه از تــــو نیایــــد بــــه جــــانم گزنــــد

 

ــوم ورســـت        ــر و بـ ــود زو بـ ــرزان شـ ــه لـ  کـ

ــد    ــود ارجمنـ ــن بـ ــر مـ ــه بـ ــس کـ ــه آن کـ  نـ

 (242 :4433_6ب )                      
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ت توجه به این امر عل. بندد باید گفت یکی از دالیل سام برای حمله نکردن به کابل پیمان و سوگندی است که با سیندخت می 

دلیل دیگر آمدن سیندخت به نزد سام آن است که او را به مهمانی خود در کابل دعوت . کندتر می آمدن سیندخت را پذیرفتنی

 . اوج داستان صورت گیرد  د زال و رودابه مهیا شود و نقطهاین طریق شرایط پیون نماید و از

 :هایی از زال ن موبدان و طرح پرسشـ جمع شد

این . های موبدان پاسخ دهد خواهد تا ابتدا به پرسش پس از مدتی منوچهر از او می. رود زال همراه با نامه پدر به دربار منوچهر می

هر ». باشد و این مطلب دلیلی بر پیوستگی حوادث در داستان می دالیل پرورش یافتن زال توسط سیمرغ دانست توان از حادثه را می

 :1364، ایرانی) .«رسد است که در کشاکش نیروهای مخالف متعارض به اوج و نتیجه می هم پیوسته ای از رویدادهای به طرح زنجیره

گوی معماهای  ی دانا پرورش یابد تا بتواند در آینده پاسخ ا پیرنگ، زال باید نزد پرنده ها اشاره شد که بر پایۀ لین حادثهدر او( 463

دهد و علت پرورش او در آن محیط  در این زمان زال نتایج این پرورش را با پاسخ دادن به معماهای موبدان نشان می. موبدان باشد

مخاطب خود را با شخصیّت . آید آن تعلیق است که به وجود می های داستان و در پی فوق یکی از بحران  حادثه. گردد آشکار می

این نمونه از  آید؟ این آزمون بر شخصیّت قهرمان قادر است از عهدةبرد که آیا  سر می اصلی داستان همراه می کند و در این انتظار به

 . گردد جذابیّت داستان را بیشتر می کندها که در قالب  حادثه ارائه میبحران

 :ایی میدان مبارزه و هنرنمایی زالرپـ ب

دهد تا تیر و کمان و نیزه آماده  منوچهر برای اطمینان به خرد و پهلوانی زال باید او را مورد آزمایش قرار دهد، از این رو فرمان می

محیط و شرایط . دانستتوان دلیلی دیگر از پرورش زال در کوهستان  این حادثه را می. شود زال در این آزمون هم سربلند می. کنند

گردد تا زال متناسب با شرایط آن محیط، قدرتمند پرورش یابد و در این امتحان قدرت خود را  سخت زندگی در کوهستان باعث می

 . به همه بنمایاند

 :ـ ازدواج زال و رودابه

این . گیرد ند زال و رودابه شکل میاوج فرعی داستان، یعنی پیو  و رفتن سام به سرزمین کابل، نقطۀ پس از موافقت منوچهر شاه

 . دیگری، یعنی باردارشدن رودابه را در پی دارد ازدواج حادثۀ

ــار        ــرین روزگــ ــد بــ ــر نیامــ ــی بــ  بســ

 بهــــــار دل افــــــروز پژمــــــرده شــــــد 

 

ــار      ــه بــ ــد بــ ــدر آمــ ــرو انــ ــه آزاده ســ  کــ

 دلـــــش را غـــــم و رنـــــج بســـــپرده شـــــد 

 (293:  4163_6ب )                    

 : ـ درشتی کودک

او به دلیل درشتی و تنومندی کودک، قـادر بـه زایمـان بـه روش     . دهد، بزرگی کودک است می مهم دیگری که در داستان رخ حادثۀ

کند و در  جا که الزم باشد شخصیّتی را وارد داستان می فردوسی هر. کند این حادثه بار دیگر حضور سیمرغ را الزم می. معمول نیست

در این صحنه نیز به طـور منطقـی سـیمرغ را کـه جـزءِ      . کند به طور منطقی او را از داستان خارج میرنگ بودن نقش او،  صورت کم

 . دارد می های فرعی داستان است، در صحنه حاضر و او را به ایفای نقش وا شخصیّت

ــران    ــد گـ ــه و تـــن شـ ــکم کشـــت فربـ  شـ

 

 شـــــد آن ارغــــــوانی رخــــــش زعفــــــران    

 (296  :4161ب )                       

  :ـ احضار شدن سیمرغ

شود  ای است که از جایی آغاز می پیرنگ، طرح منسجم و همیشه. های ذاتی پیرنگ است یکی از ویژگی انسجام،»: گوید سیما داد می

   (411: 4923داد، ).«علت و معلول دارند دهد که با یکدیگر رابطۀ ی رخ میشود و میان این دو نقطه حوادث و به جایی ختم می

جا سیمرغ با  در این. قبل یعنی عدم توانایی رودابه برای زایمان است این حادثه یعنی حضور دوبارة سیمرغ در داستان حادثۀ لّتع

جا که  از آن. امّا بزرگی کودک خود در پی دلیل دیگری است. کند تا با خردمندی و راهنمایی او کودک به دنیا آید حضور پیدا می

از این رو جثّه، خوردن، نوشیدن، . د شد، همه اموری که در ارتباط با اوست با پهلوانان دیگر متفاوت استرستم ابرپهلوان ایران خواه

در این جا الزم است به این نکته اشاره شود که فردوسی اجازه . انتخاب اسب، نبرد و روش به دنیا آمدنش نیز باید متفاوت باشد
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. حضور سیمرغ را در نظر گرفته است او از زمان کودکی زال زمینۀ. استانش وارد شودگونه خلل و یا ایرادی در پیرنگ د دهد هیچ نمی

است برای واقعی نمودن حضور سیمرغ در این قسمت از داستان و راهنمایی  دهد علتی  پری که سیمرغ هنگام جداشدن به زال می

چه  اگر چنان . گردد نیز در این حادثه نیز مشخص میزال  دهندة جود سیمرغ به عنوان پرورشچنین یکی از دالیل وهم. گرفتن از او

توانست مطرح  ناخته بود، نمیآمدن رستم، که خود روشی ناش  سیمرغ در داستان وجود نداشت، روش شکافتن پهلو برای به دنیا

شد، زیرا  می ه مانندی آن کاست رسید و از ارزش حقیقت ی اوج می ای غیرواقعی به نقطه ؛ در نتیجه یا داستان به شیوهگردد

تصویر و تشریح  ی ا    دهد و وقایع باید به گونه مانندی کیفیتی است که داستان را در نظر خواننده محتمل و مستدل جلوه می حقیقت

یا ( 933: 4912ک میرصادقی، . ر). ها احساس شود و خواننده باور کند که چنین وقایعی امکان وقوع دارند شود که امکان رویداد آن

قابل تأمل دیگر،  نکتۀ. گردید شد که در هر دو صورت باعث ضعف وسستی پیرنگ می اوج بدون هیچ بحران و تعلیقی انجام می ۀنقط

گیرد و خود دلیل دیگری برای ضرورت وجود سیمرغ در  بهبود یافتن زخم رودابه است که توسط راهنمایی سیمرغ صورت می

 . داستان است

 :ـ به دنیاآمدن رستم

در این . اوج است پیشبرد داستان و رسیدن به نقطۀ شده در آن برای های به کارگرفته ی ظرافت دث اصلی و فرعی با همهحوا همۀ

 . گردد های مختلف محقّق می ها و کشمکش اوج اصلی داستان است که با پشت سرگذاشتن بحران و تعلیق داستان تولّد رستم نقطۀ

 : گیرینتیجه 

های متعدّدی تشکیل  در شاهنامه،که از داستان. یك داستان بر آن استوار است نویسی است که شالودة ستانپیرنگ از عناصر مهمّ دا

ها، داستان زال است که دارای پیرنگی قوی و مستحکم  یکی از این داستان. خورد شده است، وجود این عنصر به خوبی به چشم می

حکام پیرنگ قوی داستان، باعث است. سترش طرح توجّه کافی شده استگیری و گ باشد و در آن به جزئیات حوادث جهت شکل می

همین امر سبب . شود و روابط علّت و معلولی میان تمامی حوادث، باعث پیرنگ قوی داستان می گردد هر چه بیشتر داستان می

ست که نگ قوی داستان سبب شده اپیر. ای منطقی ارائه شود ای سازمان یافته با الگو و نقشه گردد که داستان به شکل مجموعه می

چه ای خارج از منطق انجام نگیرد؛ اگر دثهاوج، سیری طبیعی و منطقی داشته باشند و هیچ حا حرکت داستان  به سمت نقطۀ

 . عقل و منطق وجود دارد ای خارج از دایرة ثهداستان یك اثر حماسی است و امکان بروز هر حاد
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 داستان فرود شاهنامه یشناس ییبایز نییتب
  فخری زارعی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

 غالمحسین مددی

 گاه شهرکردکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش

 چکیده
. ن اثر مشهود استیا یدر تمام یوة داستانیان مطالب به شیدر ب یقدرت فردوس. است یداستان -یحماس ی، اثریشاهنامۀ فردوس

ات یر در ادباز عناصر و عوامل مؤث یعلوم بالغ. ها است ن داستانیا یشناس ییبای، زین اثر حماسیقابل پژوهش در ا یها از جنبه یکی
ان داستان خود، عناصر یب یبرا یفردوس. ها قرار گرفته است سته در تنۀ داستانیشا یا ز به گونهیمنظوم است و درشاهنامه ن یداستان

صناعات  یریکارگ ان، نوع بهیع، بیاستفاده از بد یچگونگ. دهد یدر خدمت داستان قرار م یرا به خوب یع ادبیسخن و صنا ییبایز
دن یمق بخش، عم مورد نظریمفاه یالقا ،شتر با خوانندهیاد ارتباط هرچه بجیدستور زبان داستان در ا ن داستان و توجّه بهیدر ا یادب

 . ن پژوهش به آن پرداخته شده استیااست که در  یسو کردن خواننده با داستان از مطالببه ادراکات مخاطب و هم

 . انیشاهنامه، داستان، بالغت، زبان و ب :ها دواژهیکل

 مقدمه

انسان . شود بیان می «داستان»و  «افسانه»، «قصّه»ن نوع ادبی است که به شکل تری ترین و محبوب رایج، ترین ت داستانی قدیمیادبیّا

کند و بـه   گاه به صورت واقعی و گاهی آمیخته با تخیّل در قالب داستان بیان می، حوادثی را که تجربه کرده یا برای او نقل شده است

آن بـر دیگـر     خلّاقـه   هر روایتی که جنبه»در مجموع . دهد یل اخالقی و تجربیّات خود را به دیگران انتقال میاین طریق فضایل و رذا

تـوان ادبیّـات داسـتانی را     در واقـع مـی   (21/ ادبیـات داسـتانی  ) .«شـود  ادبیات داستانی نامیـده مـی  ، هایش برتری داشته باشد جنبه

ی  انـد کـه سـابقه    ثابـت کـرده   «شـولز »و  «کلـوگ »داسـتان محققـانی چـون    رد پیشـینۀ در مـو . مردمی نامید ترین نوع ادبیّات هنری

ی داسـتان   توان بـرای نشـان دادن پیشـینه    البته می( 49/ در باب داستانک . ر). گردد می گویی به یك میلیون سال پیش بر  داستان

نیِ غیر ایرانی نخستین بار از سرزمین هنـد وارد ایـران   البته آثار داستا. تر به قرن ششم میالدی اشاره کرد ی منسجم پردازی به شیوه

 (99/ ک ادبیّات داستانی درایران زمین. ر). خسرو انوشیروان، راه یافت، شد و عمدتاً در این قرن به دربار شاه ساسانی

تخاب الفاظ بـه جهـت رعایـت    زیرا محدودیت در ان باشد؛ است  که دشوارتر از نثر می آن در قالب نظم های بیان داستان ارائۀ از شیوه

به شعر ، هنرهای ادبی در گذشته تقریباً همۀ». نماید تر می کارداستان پرداز را به مراتب سخت، قافیه و الگوهای موسیقی، ردیف، وزن

ر انگلسـتان  د)ی نئوکالسیك اروپـا   تا دوره( عهد باستان در یونان و روم قدیم)کالسیك  از دورة. یا به قول شاعران به نظم بوده است

 ( 413/ رمان چیست) .«.ادبیات بوده است دار صحنۀ تنها میدان، نظم و زبان منظوم (42تا اوایل قرن 

بالغت در زبان فارسی تکیه بر بالغت در زبان . آیداز جمله عوامل وابسته به شعر، علوم بالغی است که جزءِ الینفك شعر به شمار می

فـن  »و  .«لخطابـه ا»دو کتاب . در یونان ارسطو از پیشگامان مسائل بالغی است. تأثیر گرفته استعرب دارد که خود از بالغت یونانی 
بالغت فارسی از جمله علم بیان و معانی به قرن پنجم برمی گردد کـه   پیشینۀ. بر بالغت عربی بسیار تأثیر داشته است« شعر ارسطو

دهد که شاعران فارسی زبان در نخستین ادوار شعر دبیات فارسی نشان میر موجود در ااما آثا. اولین کتاب بالغت فارسی نگاشته شد

. اسـت . . . مصداق این سخن اشعار شاعرانی چون رودکی، فرّخی، فردوسـی و . کردندار خود از فنون بالغت استفاده میفارسی در اشع

 (43_9/ ک معانی و بیان. ر)

در ایـن میـان   . تواند زمینه ساز پژوهش های متعـددی باشـد  ارد که هر یك میهای داستانی فراوانی وجود ددر ادبیات ایران منظومه

هـای  داستان فرود شاهنامه اثری است که دارای قابلیت های زیادی جهت پژوهش است؛ از این رو این پژوهش با هدف تبیین زیبایی

ین زمینـه آثـار متعـدّدی    ست اشاره شود که در االزم ا، پیش از پرداختن به ظرایف لفظی این داستان. آن به این داستان می پردازد

های لفظی داسـتان رسـتم و   به گوشه هایی از زیبایی «پهلوان در بن بست»در بخشی از کتاب .«مهدی محبّتی»؛ از جمله وجود دارد

را بـه   «صور خیال در شعر فارسـی »قسمتی از اثر ارزشمند خود یعنی «محمدرضا شفیعی کدکنی»چنین هم. سهراب پرداخته است

نیـز در بخـش ششـم کتـاب      «سـعید حمیـدیان  ». دهـد فردوسی اختصاص مـی  هایی از صور خیال در شاهنامۀشهبررسی و بیان گو
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قابلیت های »در کتاب  «محمد حنیف»چنین هم. پردازدهای لفظی شاهنامه میبه بیان زیبایی «درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی»
 . داشاراتی در این زمینه دار «نمایشی

 بحث و بررسی

نویسی استفاده کند یعنی قادر باشد روابـط  پرداز در پردازش داستان خود مهارت داشته باشد و بتواند از عناصر داستانهرقدر داستان

الم به اگر نتواند از ک و استفاده از گفتگو توانمند باشدگشایی، ایجاد جدال محکم کند یا در گره افکنی و گره علّی و معلولی پیرنگ را

چه بسا مفاهیم بلندی که به دلیل سستی کالم و نادرستی بیان  از بین . در انتقال پیام موفّق نخواهد بود، بهترین شیوه استفاده کند

. گیـرد  سبك، تدبیر و تمهیدی است که نویسنده در نوشتن به کـار مـی  ». اند و خواننده نتوانسته است به خوبی آن را درک کندرفته

تجانس حـروف و دیگـر الگوهـای صـوتی در ایجـاد سـبك دخیـل        ، زبان مجازی، ساختمان دستوری، ه انتخاب واژگانبدین معنی ک

 (316/عناصر داستان) .«.هستند

سبك در اصـطالح ادبیّـات   ». قدرت بیان و نویسندگی او  پی برد، توان به تفکّر روش خاصّ نویسنده است که از طریق آن می، سبك

 ی سبك به یك اثر ادبـی وجهـه  . ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر است وسیلۀ  راک و بیان افکار بهعبارت از روش خاصّ اد

ی حقیقت  ر گوینده یا نویسنده دربارهی خویش وابسته به طرز تفکّ کند و آن نیز به نوبه خود را از لحاظ صورت و معنی القا می خاصّ

کوتـاهی و بلنـدی   ، ك نویسنده عوامل مختلفی تأثیرگذارند؛ از جمله ترکیـب کلمـات  در زبان ی (412/ کلیات سبك شناسی) .«ستا

ای است برای حمل یك رشـته روابـط    بیان ارّابه» :گوید زرافا می. ها کارگیری آن ها و رعایت اقتضای زمان در به گزینش واژه ، جمالت

  (33/  ادبیات داستانی رمان و واقعیت اجتماعی) .«.شوند واقعی هستند انسانی که تنها وقتی که با زبان کلمات ادا می

هر نویسنده در عین داشتن سبکی شخصـی  . کند طرز بیان و روش  خاص هر نویسنده او را از دیگر نویسندگان و شاعران متمایز می

هـای   ی شـاعر و ویژگـی   های سبکی دوره یك  اثر، تلفیقی از ویژگی. کند و عصر خود نیز پیروی می  های سبکیِ دوره از بعضی ویژگی

ی خـود نیـز بهـره     هـای دوره  فردوسی از جمله شاعرانی است که سبکی خاص دارد و در عین حال از ویژگـی . فردی خود شاعر است

به نظر می رسد فردوسی آگاهانه زبان قصه هایش را به گونه ای برگزیـده اسـت کـه بتوانـد بیشـترین نفـوذ و تـأثیر را بـر         . گیرد می

/ ک  پهلـوان در بـن بسـت   . ر). فردوسی تعهّد دارد تاحدّ امکان از زبان فارسی بهره بگیرد و تعبیرات تازه بسازد. اشدمخاطب داشته ب

4_31 ) 

حـاکمی  . شود که معنی فدای لفظ گردد امّا این امر سبب نمی، کند فردوسی در زبان از اطناب و ایجاز به مقتضای شرایط استفاده می

کامالً طبیعی بـه نظـر   ، فردوسی هرگز معنی را فدای لفظ نکرده و اگر احیاناً در جایی صنعتی به کار برده»: در این مورد معتقد است

 ( 16/ ی فردوسی  شاهنامه ی جلسات درباره های دومین دورة سخنرانی) .«رسد می

نویسـی بـه    در راستای داسـتان که کوشد  به امور نحوی  و چگونگی کاربرد علوم بالغی بیان و بدیع در کالم بپردازد این پژوهش می

 . دهند ای متشکّل و زیبا تشکیل می اند و با دیگر عناصر داستان مجموعه کار رفته

 ، در ایــن جــا هـدف   . ای دارنــد  اهمّیّت ویــژه . . . موسیقی معنوی و، کناری موسیقی، طرز بیان، ساختار نحوی جمالت، در شاهنامه

بیان و ظرایف لفظی اسـت کـه در بیـان داسـتان،     ، های زبان هایی از ویژگینمونه ارائۀ، لکه هدفبـررسـی کلّ امـور زبـانــی نیست ب

ی فردوسی در زبان شاهنامه چنین بوده است که اوّالً تا آن جا که ممکن است زبان را از حشـو و   دو روش عمده». دارند ای تأثیر ویژه

در بسـیاری از   (34/ پهلـوان در بـن بسـت    ) .«بپیراید[ آن را] . . . وخوش آهنگیزواید و تعلیقات بزداید و ثانیاً به سادگی و روشنی 

ایـن  . تـر از دیگـری اسـت    ابانـد امّـا اثـر یکـی جـذّ      مختلف به نظم کشیده که یك موضوع را دو شاعر با دوشیوةشود  موارد دیده می

تواند اثری را برتـر از دیگـری   رایف لفظی در کالم میتوجّه به چگونگی به کارگیری ظ. گیردها سرچشمه میدوگانگی از نوع بیان آن

 . نماید

فردوسـی را از دیگـر آثـار     هـای حماسـی   آن چه داسـتان . زبان و طرز بیان آن پی بردأثیر ت، توان به نقش می داستان فرودبا بررسی 

، تضـاد ، جنـاس ، ی ِ بـه مقتضـای زمـان   هـا  ایجاز و اطناب. او از زبان به بهترین صورت ممکن است کند استفادة داستانی  متمایز می

؛ از داستان فرود نمونۀ داستان بلند در شاهنامه است. همه در زیبایی بیان و استحکام زبان فردوسی مؤثّرند. . . استعارات و، تشبیهات

هـای کـالم او    دیگـر زیبـایی  بالغی در آن وجود دارد امّا این تکرار دلیل بـر انکـار    _از عناصر زبانی  این رو امکان تکرار و تشابه بعضی

 . نیست
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 تأثیر علم بیان در زبان داستان _ 4

کالم و رسیدن به هدف از این رو برای بیان . تالش شاعر یا نویسنده آن است که بتواند بر مخاطب عمیق ترین تأثیرات را گذارد همه

شود و هم مخاطـب بیشـتر تحـت تـأثیر     تر میهنری ،هرچه این شیوه زیباتر باشد هم اثر. کندهای مختلفی استفاده میخود از شیوه

استفاده . مطالب داستان بسیار تأثیرگذار است هایی است که در ارائهبخش سخن از شیوهاستفاده از عناصر زیبایی. گیردکالم قرار می

ی نمونـه بـه مـواردی    در این پـژوهش بـرا  . ترین صنایع ادبی برای بیان مطلب سبب همسویی مخاطب با داستان می شوداز مناسب

کنایه توانسته است مخاطب را تحت تـأثیرات عمیـق داسـتان     گیری از صنایع ادبی مانند تشبیه وگردد که فردوسی با بهرهاشاره می

  . خود قرار دهد

 تشبیه  _4 – 4

امه به سبك سـهل و ممتنـع   شاهن. سازد سادگی نبوغ آمیز آن است نخستین ویژگی شاهنامه که آن را از دیگر آثار ادبی متمایز می»

زیادی  سی از تشبیه به علّت سادگی بهرةاز این رو فردو (493(/  نگاهی به فردوسی و شاهنامه)از پانزده دریچه ) .«سروده شده است

 :مانند. گردد توصیف می مؤثّرتر بسیار، های داستان گاه با استفاده از این صنعتمی برد و صحنه

ـ  ــ ـــان و گـــــ ـــاهاز آواز اســپـــ  رد سپـــ

 

ــاه    ــید و مــ ـــرگون روی خورشــ ـــد قیــ  بشـــ

 (99/ 1/ شاهنامه)                                  

. گـردد  تر القا می سیاه شدن میدان و فضا بیش «قیرگون«  مؤثّر است، با استفاده از واژه در این بیت عالوه بر آن که تشبیه در توصیف

کند تـا لفـظ    ازاین واژه استفاده ؛دهدای مشابه استفاده کند امّا ترجیح می یا واژه «گون تیره« توانست به جای این واژه از واژه شاعر می

تشـبیه و  »آمـده اسـت ایـن اسـت کـه      «اسـتعاره »و  «تشبیه»چه در مورد  آن. تر در ذهن متصّور نماید غلظت سیاهی را بیش «قیر»

ای مهـم و   امّا در داستان فرود گاهی عظمت واقعـه ( 933/ عر فارسیصور خیال در ش) .«نمایند استعاره حادثه را محدود و کوچك می

گونـه   برای نمونه در توصیف سوار شدن طوس براسب این. آید درمی تصویر  شخصیّتی قدرتمند از طریق تشبیهی مرکّب به زیبایی به

 :آمده است

 

 نشســت از بــر زیــن چــو کــوهی بــزرگ     

 

 ترگکــــه بنـهـنـــــد بـــر پشـــت پیــــلی ســـ             

 (32/همان)                                          

با مرکّـب کـردن طـرفین تشـبیه قدرتمنـدی و      . گردد تشبیه می «گذاشتن کوه بر پشت پیل» به «نشستن طوس بر زین»جا  در این

شـود و نشـان    مـایی مـی  بـزرگ ن باعـث   «اغراق»همانند «تشبیه»این امر، یعنی استفاده از . گردد تر می عظمت وجود طوس برجسته

 :پردازد در بیت زیر باز به توصیف طوس می. قدرت و توانایی فردوسی در به کارگیری امکانات زبانی است  دهنده

 تخـــــــوار سراینـــــده گفــــت آن زمــــان

 

 کــــــه آمــــد بــــر کــــوه کـوهــــی دمــــان                           

 (32/همان)                                         

زیرا استعاره ذهن را بیشتر به تالش برای فهم مطلـب وا   گیرد؛ کمك می «استعاره»از  «تشبیه»به جای  پردازاما در این بیت داستان

 . گردد تر احساس می قدرتمندی طوس بیش «کوه«  بلکه با استفاده از تکرار واژه دارد؛ دلیل این امر نه تنها زیبایی کالم استمی

فردوسـی و  ) .«شـود گفت دیگر چون تشبیه ارزیابی نمی توانتشبیه چنان عادی است و چنان در شعر جا افتاده که می»در شاهنامه 
 :است ودر توصیف نقش به سزایی داردبیت جای گرفته  به کار رفته که به خوبی در تنۀ در بیت زیر تشبیهی (496/ هایش سروده

 ولیــــکن خــــرد نیــــست بـــــا پهـلــــوان

 

 روان خـــــرد چــــون تــــن بـــــی یســـــر بــــ 

 (33/ همان )                                        

، بلکه با تشبیهی که در مصراع دوم آورده است، خرد قصد دارد بر بی خردی پهلوان تأکید کند بیت شاعر نه تنها با تکرار واژةدر این 

بهـره باشـد برابـر بـا      داند و کسی را که از آن بـی  د را اصل و بنیاد وجود میخر، شاعر، با این تصویر. نماید این تأکید را دو چندان می

 . نیز بیانگر اهمّیّت این عضو نسبت به دیگر اعضا است «سر«  آوردن واژه. داند که اصالً وجود نداشته باشد کسی می

 بکـــــوشم بمیـــــرم مگـــــر غـــــرم وار   

 

ـــار   ـــان زینهـــــ ـــم زایـرانیـــــ  نخـــــواهـــ

 (69/همان )                                         
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قابل  «به مشبّه»ش ؛ از سوی دیگر گزینآورد درمی گناهی و مظلومیّت فرود را به خوبی به تصویر رفته بی کار به «به مشبّه»در این بیت 

 . رسد کامالً متناسب به نظرمی حیوانی است که در کوه ساکن است و از این جهت با ساکن بودن فرود در دل کوه «غرم»توجّه است؛ 

 :گونه آمده است که در توصیف پیکر فرود بر تخت این

ــد خفتــــــه بــــر تخـــت زر   سیـــــاوُش بُـ

 

ــر     ــرز و کمـ ـــغ و گـ ـــن و تیـ ـــا جــوشـ  ابـــ

 (66/همان )                                         

سـیاوش خفتـه بـر    »را بر تخت بهپرداز پیکر فرود  داستان. است «به مشبّه»انتخاب ، ای برخوردار است چه از اهمّیّت ویژه جا آن در این

ایـن تشـبیه یـادآور    . پـردازد  سرنوشت و مرگ این دو شخصیّت نیز می عین استفاده از تشبیه به مقایسۀاو در . کند تشبیه می «تخت

 . کند متصّور می دردناک، انگیز سیاوش است و از جهتی مرگ فرود را تا حدّ مرگ سیاوش در ذهن مرگ غم

 :و تأثیر آن در بیان حوادث داستان بیت زیر است «تشبیه»دیگر کاربرد  نمونۀ

 خـــــرد در دل مـــردِ تنــــــد هنــــــر بـــی

 

ــد   ــار کُنــ ــردد ززنگــ ــه گــ ـــی کــ  چــوتیـغــ

 (61/همان )                                         

گیـرد   کوتاه کردن مطلب به این دلیل انجام مـی . شود مطلب با ایجاز بیان می، نددر این بیت با تشبیه کردن هنرِ بدون خرد به تیغ کُ

هـای متضـاد    اسـتفاده از واژه از سوی دیگـر بـا   . تری بر مخاطب گذارد تأثیر بیش تر جای گیرد و که موضوع مورد بحث در ذهن بیش

 . گردد تر می برجسته «خردی بی»و  «هنرمندی»تقابل میان  .«کند»و  .«تند»

بعد از آن یعنی شکار کردن آهو توسّط پالشـان    ر رفته دربیت  با توجّه به صحنهتشبیه به کا. بیت زیر در توصیف پالشان آمده است

 :آن در مرغزار کامالً متناسب است و کباب کردن

ــزار   ــت در مرغـ ـــر اسـ ــو شیـ ــان چـ  پالشـ

 

 جــــــز از مـــرد جنگـــی نجویـــــد شـــکار     

 (63/ همان )                                        

 :در ادامه این چنین می آید

ـــارزار ـــال در دم کــــــــ ـــه روز بـــ  بـــــ

ــوری  ــون خـ ــتر و خـ ـــمی دود و خاکسـ  هـ

 

  

ــوار   ــرگ مردارخــ ــون گــ ــوه چــ ـــو برکــ  تـــ

ــری     ـــون ب ــه هــام ـــر ب ـــه لشکـ ــد ک ـــه آم  گ

 (63/همان )                                        

مشبّه این تشبیه پالشـان تـورانی اسـت کـه در دشـت      . است «مشبّه»با موقعیّت  «به مشبّه»ت دارد تناسب چه اهمّیّ تشبیه آن دراین

تشـبیه پالشـان بـه گـرگ     . کند بیژن با دیدن او این جمالت را بیان می. آهویی شکار کرده و مشغول کباب کردن و خوردن آن است

تشـبیه در توصـیف   ، در ایـن صـحنه  . رخوار متناسب بـا کبـاب خـوردن او   متناسب با عمل او یعنی شکار آهوست و تشبیه او به مردا

 . نقش به سزایی دارد، شخصیّت و موقعیّتِ قرارگرفته در آن

آهو به   آتش و خون گوشت کباب شده، خاکستر، ؛ دودکنند تر می نیز توصیف را کامل «نخورد  خون»و  «خاکستر»، «دود»های  واژه

 . شوند می کارگرفته طور کامل در وصف به

 کنایه _ 4_ 4

هـای داسـتان   ك گاهی در جهت توصـیف وضـعیت شخصـیت   این کم ؛کنند ر بیان داستان کمك زیادی میدر بعضی موارد کنایات د

کند و در همان جا اسـت کـه   عنی حقیقی به معنی کنایی بازی میترین نقش را در نقل مفضای کالم یا مقتضای حال اساسی». است

 (419/بیان در شعر فارسی) .«شودنمی رود و پی بردن به مقصود ممکند وگرنه جمله از معنی حقیقی بیرون نمیکنایه ظاهر می شو

 :توان به موارد زیر  اشاره کردبرای نمونه می

ـــرود   ـــوار و فـ ـــان تـخـ ـــد پـویـ  بـرفـتـنـ

 

ـــود   ـــرد بــــ ـــت بـرگــ ـــوان را سـربـخــ  جــ

 (11/مان ه)                                         

 «از بـدبختی »کنایـه   «سربخت برگـردون بـودن  ». بیت کنایه به مقتضای حال به کار رفته است  و نوعی براعت استهالل است  دراین

اوج داسـتان    کردن ذهـن خواننـده بـرای نقطـه    کوه نوعی آماده  م در ابتدای رفتن  فرود به قلّهرو آمدن این کنایه آن ه از این. است

 . انگیز است، پی خواهد برد خواندن این عبارت به این مطلب که پایان این عمل فرود، پایانی غماست؛ مخاطب با 
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نااستواری و سسـت اراده بـودن طـوس بـا عبـارت      ، آشفتگی. در توصیف حالت طوس کامالً مؤثّر است، به کاررفته در بیت زیر  کنایه

 :گوید او می  هبهرام دربار. آید درمی تصویر  به خوبی به «تار و پود بی»

 تــار و پــود  کــه خودکامــه مردیســت بــی   

 

ـــارد درود   ـــد نـیــــ ـــر آیـــ ـــی دیگـــ  کســـ

 (11/همان )                                         

یابد امـا کشـف ارتبـاط    میخاطب مفهوم کنایه را به آسانی دردر مواردی م. کندکنایه در انتقال منظور و مقصود بسیار قوی عمل می

گویـد، اشـاره    عنوان رجز در مورد ریونیز مـی  فرود به  که  است  توان به سخنیبرای نمونه می. ی با معنی کنایی نیاز به تأمّل داردحقیق

 :گوید کشتن ریونیز می   درباره او. کرد

ـــداوران     ـــار کـنـ ـــه پـیـکـ ـــد ب ـــو آی  چـ

 

ـــران   ـــن خـواهـــ ـــر دامـــ ـــوابمش بـــ  بخـــ

 (31/همان )                                       

ظریـف در اسـتفاده از ایـن     امـا نکتـه  . برداست که مخاطب در نگاه اول به آن پی می «کشتن»کنایه از  «ر دامن خواباندنب»عبارت 

بودن عمل کشتنِ ریونیز بـه  شود تا آسان  استفاده می «کشتن»به جای  «خوابیدن»که برای بیان قدرت فرود از فعل کنایه، آن است 

 . تر در ذهن متصوّر گردد بیش، فرود  وسیله

 :در بیت

ــی ــی   هم ــن هم ــت و جوش ــرم  گف ــت گ  بس

 

ـــرم   ـــد چـ ـــر بـدّریـ ـــش بـ ـــی بـرتـنـ  هـمـــ

 (33/همان )                                         

، تن بـرای جنـگ بـا فـرود    ایـن کنایـه حالـت گیـو را هنگـام رفـ      . رودبـه کـار مـی    .«رنج زیاد»به معنی .«چرم بر تن دریدن»  کنایه

ی کوه یعنی  گیو تمایلی به جنگ با فرود ندارد امّا به خاطر شکست و تحقیر شدن طوس ناگزیر باید به سمت قلّه. آورد تصویردرمی به

بـه  از این رو کاربرد عبارت با حالت گیو در آن شرایط کامالً متناسب است و وضعیّت درونی گیو به خـوبی  . جایگاه فرود، حرکت کند

 . شود مخاطب منتقل می

 نقش علم بدیع در زبان داستان _ 1

بخشد و بدون آن هـیچ اثـر   یابد و تنها الفاظ است که به سخن لطف و رونق میهالل عسکری معتقد است معنی را هرکسی در میابو

شد همان به کار گرفتن الفـاظ برگزیـده   بخای را بر سایرین برتری میکند و نویسندهچه گوینده را ممتاز میآن. یابدادبی تحقّق نمی

علم بدیع از علوم بالغی است که پیش از اسـالم در ایـران رواج داشـته  و کـم کـم رونـق       ( 916 – 1/  در قلمرو بالغتک . ر). است

ننـد و بعضـی   دااولین اثر مکتوب در علم بـدیع مـی   بعضی اثر مرغینانی را. دهدم بدیع به رشد خود ادامه میپس از اسال. گرفته است

راند را بر زبان می «کاروند»جاحظ نیز در قواعد شعر و بالغت نام کتاب . آورندرادویانی را نخستین کتاب به شمار می ترجمان البالغه

برخی نیز معتقدند ابواحمد حسن عسکری در قرن سوم با اثر خـود   (19 _93/ بدیع نوک . ر). نامدو ایرانیان را مردمانی زبان آور می

در ک . ر). بالغت باستانی ایـران را بسـیار اسـتوار کـرده اسـت      پایه، نشان داده است .«التفضیل بین البالغتی العرب و العجم»ه نام ب
  (913_41/ قلمرو بالغت

د بیان مقاصد و اهداف خو فردوسی بدیع را وسیله. فردوسی به کار گرفته شده است ادبی از جمله شاهنامهعلم بدیع در تمامی متون 

طرح وجود عناصر بدیعی در داستان سیاوش نیسـت بلکـه بیـان    ، این قسمت  هدف از ارائه. دهدو در خدمت داستان پردازی قرار می

ه تناسب کالم به کـار  به زیبایی و ب، زبانی هستند بدیع و بیان که به نوعی وابسته نویسی فردوسی ابزاراین مطلب است که در داستان

در ایـن قسـمت تنهـا      (416/  انـواع ادبـی  ) .«خبر بزرگی است و نیازی بـه آرایـش نـدارد    سه خود در بر دارندهحما»اند؛ اگرچه  رفته

 . کنداز تأثیر این علم در داستان پردازی حکایت می شود کههایی ارائه می نمونه

توصـیف  ، تر مطلب و القای هرچه بیش اند فقط به جهت زیبایی کالم نیستند بلکه به اقتضای حال صنایعی که در داستان به کار رفته

های لفظی در شاهنامه غالباً نه به عنوان زینت بلکه به صورت نوعی ضرورت به کار رفته است  آرایش». روند به کار می. . . شخصیّت و

وسـی از انظـار   صـنعت در کـالم فرد  . شـود  آن که منتظر برخورد باشد در طی کالم شاعر با آن مواجه می و خواننده بدون توجّه و بی

مجموعـه  ) .«مخفی نگه داشته شـده اسـت و چنـان مقبـول و مـأنوس اسـت کـه گـویی شـاعر از آوردن آن گریـزی نداشـته اسـت            
 (39/بزرگداشت فردوسی  های سومین تا ششمین هفته سخنرانی
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به چند مـورد از مـوارد شـاخص     پردازی امکانات زبانی در داستان  کارگیری همه در این قسمت برای نشان دادن توانایی فردوسی دربه

 . شود این بحث پرداخته می

 ایایهام واژه _4_1

ها شنونده را به تأمّل وا می دارد تا از معنی نزدیك به معنی دور یا مورد نظر دست گاه شاعر با استفاده از برداشت های دوگانه از واژه

رانی است که از زیبایی های ادبی نه تنها در جهـت زیبـا آفرینـی کـالم     فردوسی از شاع. در این میان ایهام پا به کالم می گذارد. یابد

به حقیقتـی کـه در   ، او به گونه ای از ایهام استفاده می کند که خواننده با تأمّل. بلکه در پیشبرد القای مفاهیم واژه ها بهره می گیرد

 . پشت واژه ها نهفته است، پی ببرد

 :جّه استدر بیت زیر ایهام به کاررفته قابل تو

ـــل ـــح و زآوای پیــــ  زچـــــــاکِ سلیـــــ

 

ـــل     ــه نی ـــی ب ـــد گیتـ ـــی بیــاگنـ ـــو گفتـ  تـ

 (99/ 1/ شاهنامه)                                 

یکـی در  . کار رود تواند به با دو معنی می «نیل«  در این بیت واژه. داستان و مربوط به لشکرکشی طوس است  این صحنه اوّلین صحنه

و دیگر به معنی سوگوار شدن جهـان؛ در صـورت برداشـت     ها صدای سالح راقی تاریك شدن هوا از شدّت فریادهای پیالن ومعنی اغ

ایـن  . گـردد  گیرد و مرگ شخصیّت اصلی با استفاده از ایـن فضـا القـا مـی     از همان ابتدای داستان فضاسازی انجام می: دوم باید گفت

از کشـور اشـاره    «خروش برآمدن»و  «نالیدن بوق» در ابیات قبل از این بیت نیز به. مرتبط استبرداشت با توجّه به ابیات قبل کامالً 

 :ود که همگی در ایجاد فضا مؤثّرندش می

 تبیــــــره بــرآمـــــد ز درگـــــاه طـــــوس

ــروش   ــر خـ ــد سراسـ ـــر آمـ ـــور بـ  ز کشــ

 

 ی بـــــوق و آوای کـــــوس  هـــــمان نـالــــه  

ـــوش   ــر ز جـ ـــوا پـ ــروش و هـ ــر خـ ــین پـ  زمـ

 (99/همان )                                       

 :کشد فرود کمان می، هنگام آمدن ریونیز. نوع دیگر ایهام به کار رفته دراین داستان ایهام تضاد است

ـــد  ـــرودش بدیـــ ـــغِ بــــاال فـ  چــــو از تیـ

 

 زقــربـــــان کمــــــان کیـــــان بــرکشیـــــد  

 (31/همان )                                      

گـردد وضـعیّت و    ؛ ایـن تضـاد باعـث مـی    کنـد  ایهام تضاد ایجاد مـی  «باال«  که نام شخصیّت اصلی است با واژه «فرود«  جا واژه ر ایند

، فردوسـی   در شـاهنامه ». بهتـر بـه تصـویر درآیـد    ، کـه در پـایین کـوه قـرار دارد     «ریـونیز »نسبت به  «سیاوش فرود»موقعیّت برترِ 

مهـارت فردوسـی در آن اسـت کـه حتـی      . ترین وسـایط آرایـش ادبـی صـورت پذیرفتـه اسـت       و مغلق ترین آرایی به مدد ساده سخن

نمیرم از این پس که مـن  ) .«بخشد های ساده و ابتدایی را چنان با هنرمندی افاده کند که تأثیر آن بر ذوق خواننده فروغی می آرایش
 (32/ام زنده

هنگـام زخمـی   . در بیت مـورد نظـر اسـت    «شد»به آن اشاره کرد، ایهام در فعل  یزپردا توان در راستای داستان ایهام دیگری که می

 :گونه آمده است برای توصیف رفتن او به داخل دژ این، شدن فرود

 بــــه دژ درشــــــد و در بـبـسـتـنـــــد زود

 

ـــرود     ــی فـ ـــر جنگـ ـــامور شـیـ ـــد آن نـ  شــ

 (61 1/ شاهنامه)                                   

ت ادبی و برداشت دوگانه با استفاده از این صنع. در نظر گرفته شود «مردن»و  «رفتن»تواند در دو معنی می «شد»ت فعل در این بی

صـحنه   در نهایت پـس از ایـن  . اندیشد بر مرگ فرود نیز می، مخاطب ناخودآگاه هم زمان با اندیشیدن بر دو معنی فعل «شد«  از واژه

  .دهدفرود جان خود را از دست می

 موسیقی آوایی _ 1_ 1

این صنعتند؛ توصـیف لشـکر ایـران از زبـان       ابیات زیر نمونه. گردد می ی کالم سبب انتقال بهتر مطلب نیزعالوه بر زیبای «واج»تکرار 

 :گونه بیان شده است راوی این

 ور ســــی هــــــزار سپــــردار بــــا نــیــــزه

 ســــوار و پـیــــاده بــه زرّیــــن کـمــــر    

 جــــــــوی ازدر کــــــــــارزار هــمـــــــه رزم 

ـــه نیـــــزه    ـــغ دار و هــمــ ـــه تیــ  ور هــمــ
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 وزرّیــــن درفــــشزبــــس تــــرگ زرّیــــن 

 تـــو گفتـــی بـــه کـــان انـــدرون زر نمانــــد

 

ــش   ـــه کفــ ـــن و زرّینـــ ـــال زرّیـــ  زگـــوپــ

 برآمـــد یکـــی ابــــر و گــوهــــر فشـانـــــد    

 (14/همان )                                        

. بیت آخر اوج این توصـیف اسـت  . کند تر متصوّر می ها را بیش زردی سالح «زر»ی  چنین تکرار واژهو هم «ز»واج در این ابیات تکرار 

 . های زرّین هیچ زری در کوه باقی نمانده است گویی از زیادی سالح

ذکـر حـروف متـوالی در    ». حروف سبب می شود نویسنده به آسانی موضوع مورد نظر را به خواننده القا کنـد  به کارگیری آرایۀ نغمۀ

 .«کند گیرد بلکه نوعی توجّه و انتباه یا بیدار باش خاص نسبت به آن بیت را القا می کلمات غالباً نه تنها یکنواختی را از متن کالم می

 (12/  بزرگداشت فردوسی  های سومین تا شمشین هفته مجموعه سخنرانی)

 :در بیت

ـــغ  ــه بــــاالی تیــ  چــــو بهــــرام برشـــد ب

 

ـــغ     ـــده مـیـــ ـــان غــرّنــ ـــد بـرسـ  بغـــرّیــ

 (11/ 1/ شاهنامه )                              

 . کند تر می غرّندگی بهرام را برجسته «غ»در این بیت تکرار واج 

 :در این بیت است «م»تکرار واج   نمونه

ـــذار    ـــکم گــ ـــد بـادکلـ ـــر کنـ ـــدو گـ  بـ

 

ـــد      ـــردم مــ ــه مـ ـــد ب ـــده مـانـ ـــر زنـ  اراگـ

 (31/ همان )                                       

 . کند مردانگی فرود را به ذهن القا می، به نوعی «م»جا تکرار واج  در این

 :آورد تصویردرمی زه کردن کمان را به «ز»چنین در بیت زیر تکرار واج هم

ـــز  ــد ریونیـــ ـــك شــ ـــو از دور نزدیــ  چــ

 

 ـزبــــزه بـرکشیــــد آن خـمـانیـــــده شیــــ    

 (31/همان )                                        

 :شود در بیت زیر نشان داده می «خ»ویژه سخت شدن کار با تکرار واج شدّت و فراوانی بارش تیر درمیدان به

ـــت   ـــد سخـ ــاران بکردنـ ـــر بـ ـــی تیـ  یکــ

 

ــت     ــزد درخـ ــه ریـ ـــی کـ ـــاد خـزانـ ـــو بـ  چــ

 (31/همان )                                        

 . کندنشان دادن سختی رزم کمك زیادی میاحساس می شود در  «خ»ای که در تلفظ واج سختی

 :شود دیگر تکرار واج و واژه دیده می  در بیت زیر نمونه

ـــا  ـــی از نیـ ـــد همـ ــه جویــ  گـــــر او کینـ

 

ـــا    ـــر و کـیـمـیــ ـــه زیـبــاتـ ـــرا کـیـنــ  تـــ

 (92/همان )                                        

تـر نشـان    ورزی نسـبت بـه افراسـیاب بـیش     خواهی وکینـه  مصمّم بودن جریره را در کین «کینه«  و واژه «ک»ر این بیت تکرار واج د

 . دهد می

 . دهد تر جلوه می سیاهی و تیرگی را بیش «سیاوش»و  «سیاه»های  و وجود واژه «س»در بیت زیر تکرار واج 

ــدر آ  ـــه رود انـ ـــوی کـاسـ ــپاه سـ ــد سـ  مـ

 

ـــاه    ـــاوش سیـــ ـــن سیــ ــد زکیــ ـــن شـ  زمیـ

 (14/همان)                                          

 :راند گونه بر زبان می گردد و این طوس با دیدن اسب و سر پالشان، از عمل بیژن شاد می

ـــنش  ـــاد و بـرتـرمـ ــزی شــ ـــه بـ  همیـشـ

 

ـــش   ـــد بــدکــنــ ـــادا بـــ ـــو دور بـــ  زتـــــ

 (14/همان)                                         

 . گردد شادی طوس به خوبی احساس می «ش»در بیت با تکرار واج 

 :کند در بیت زیر سنگینی گرز را در ذهن متصّور می «گ»تکرار واج

ــران   ــروش سـ ـــرآمد خـ ـــو بـ ـــر ســ  زهــ

 

 گـــراییـــــــدن گـــرزهــــــای گــــــــــران 

 (62/همان)                                         
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 ایتضّاد واژه _9_1

، هم در توصیف موقعیّت و صحنه نقش به سزایی دارد؛ زیرا یکی از تضادهای به کار رفته در این زمینـه  گاهی تضادّ چند واژه در کنار

. به درستی پاسخ دهـد پرسد  چه در مورد لشکر می خواهد هر آن گشاید و از او می لب به سخن می، فرود با دیدن بهرام. بیت زیر است

 :گوید گونه می بهرام در پاسخ این

 بــــــدو گفـــت بهــــرام بـــر گـــوی هیــــن

 

 تــــو بـــر آسمــــانی و مـــن بــــر زمیــــن      

 (13/همان)                                          

؛ از یك سو بـاال بـودن   پردازد صیف صحنه میبه تو «زمین» و «آسمان» متضادّ   با درکنارهم قرار دادن دو واژه جا پرداز در اینداستان

توانـد اشـاره بـه     آید که از زیباترین تصاویر این داستان است و از سوی دیگر می تصویر درمی فرود بر ستیغ کوه و پایین بودن بهرام به

 . نژاد فرود یعنی شاهزادگی او در برابر جایگاه بهرام و تفاوت مقام آن دو داشته باشد

. خواهد تا کسی برای شناسـایی فـرود داوطلـب گـردد     طوس از لشکر می. اند متضادّ سر و پا به زیبایی به کاررفته  واژه در بیت زیر دو

 :گوید پذیرد و می بهرام می

ـــای آورم   ــه جــ ـــی بـ ـــه گفتـ  روم هـرچـ

 

 ســــــر بــه پــــــای آورم   ســرکــــوه یـــك  

 (11/همان)                                        

کـار رود و   محلّیـه بـه   عنوان مجاز با عالقـه تواند به  دهد و از سوی دیگر کوه می سختیِ کار بهرام را نشان می، جا تضادّ کلمات این در

 . کند فرود باشد که در این صورت زیبایی بیت را دو چندان می، منظور

 :کند گونه توصیف می گذرا و ناپایدار را این راوی دنیای

ــت و  ــد تخـ ـــانی دهـ ــاله  زمــ ــنج و کـ  گـ

 

 زمــــــانی غـــــم و رنــــج و خــــواری و چــــاه 

 (61/همان)                                          

لفّ و نشر موجود در بیت نیز در این توصـیف  . آید گیری تضادّ موجود در میان کلمات به خوبی به تصویر در می کار ناپایداری دنیا با به

 که مجاز از حکومت و قدرت است با غم و رنج در تضـاد  « تخت». ظر معنوی با یکدیگرمتضادندکلمات بیت از ن. کمك به سزایی دارد

تضـادی زیبـا   ، نهایتِ حقارت است که نشان دهندة «چاه»ام است، با که مجاز از مق «کاله»گیرد و ؛ گنج در برابر خواری قرار میاست

 . کند ایجاد می

 :گوید گیو با دیدن تژاو می. شود عیّتی و با استفاده از تضاد، در بیت زیر بیان میحتمیّت مرگ تژاو به دست گیو با توصیف موق ـ

ــدی     ــگ آم ــه جن ــردم ب ـــه م ـــن مایـ  بدیـ

 

 ز هــامـــــون بـــه کـــــام نهنـــــگ آمـــــدی  

 (16/همان)                                          

گـویی  . دهنـد  مرگ تژاو را پیشاپیش خبر مـی ، ابسته به دریاستکه و «نهنگ»رود و  که جایگاهی خشك به شمار می «هامون»  واژه

تژاو موجودی است که از خشکی به کام موجودی دریایی آمده است و همین متفاوت بودن محیط، شرایط زنـده مانـدن او را سـخت    

 . خواهد کرد و باعث مرگ او خواهد شد

 :در توصیف وضعیّتِ لشکر مؤثّر استتضاد در کلمات بیت زیر 

ــ ـــیپس ـــی   ـر ب ـــدر ب ــد پ ـــدر ش ـــر پ  پســ

 

ـــر     ـــر وزبـ ـــن زیـ ـــر گشـــ ـــه لشکـــ  همـــ

 (23/همان)                                          

دهـد   کشد و نشـان مـی  عکس و قلبی که در مصراع اول آمده است اوج سرگشتگی لشکر را به زیبایی به تصویر می در این بیت آرایه

 . کند سزایی ایفا مینقش به ، زبان در توصیف

 :کرد برای نمونه باید به بیت زیر اشاره. نقش مؤثّری دارد  آوردن صحنه تصویردر گاهی تضادّ معنوی در به

ـــاد   ـــچ یـ ـــرد ایـ ــخ نک ــه پاس ـــان ب  پـالشـ

 

 بــرانگیــــخت آن پیــــل تـــن را چـــو بـــاد     

 (11/همان)                                         
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 «بـاد »و  «پیـل »ر می رسد هدف بیان  قدرتمندی اسب پالشان است اما در واقع با تضادّی که از نظر جسـمی میـان   جا به نظ در این

 . انگیزد ؛ آن چنان قدرتی که اسب پیل پیکرِ خود را به سبکیِ باد برمیگردد پالشان در جنگاوری القا می قدرت ، وجود دارد

 :گردد ر یکدیگر باعث دقّت و توجّه خاص در بیت زیر میدر کنا «گرد»و « فرود آمدن«  استفاده از واژه

 فــــرود آمــــد از بـــاره بیــــژن چـــو گـــرد 

 

 ســــر مــــرد جنگـــــی زتـــــن دور کــــرد     

 (11/ همان)                                        

ت گرد به جز سرعت، باال رفـتن  خاصیّ. در این بیت به جز بیان سرعت بیژن برای کشتن پالشان به مطلب دیگری نیز باید اشاره کرد

گردد که باعث بیـان سـرانجام شـوم پالشـان      تضادّی ایجاد می «فرود»   حال با قراردادن این واژه با این ویژگی در کنار واژه. نیز است

 . شود می

 ایتناسب واژه _ 1 _1

های مختلف داسـتان بـه کـار    ست که در بخشسازی مفاهیم مورد نظر شاعر اها جهت القا و برجستهتناسب از عوامل پیوستگی واژه

 . توان به کاربرد تناسب در زبان داستان به موارد زیر اشاره کردمی  برای نمونه. گرفته شده است

 :است  درآمده  وصف گونه به هنگام رفتن فرود به جنگ سپاه ایران، لشکرکشی او این

ــران  ــروش سـ ـــد خـ ـــو بـرآمـ ـــر ســ  زهــ

ـــه   ـــا نـال ـــوس ب ـــو کـ ـــای ی غـ  کــرّنـــ

 

 گـــراییــــــــدن گـــرزهــــــای گـــــــــران 

 دم نــــــــای ســرغیــــــن و هنــــــدی درای

 (62/همان)                                         

فریاد کوس و نالیدن کرّنای با توجّه بـه خروشـیدن سـران    . دهد ی شوم می ا خبر از حادثه «ناله»و  «غو» های متناسباستفاده از واژه

 . این لشکرکشی نقشی به سزا دارد  کند که در بیان نتیجه تصویری در ذهن ایجاد می، ر بیت قبل از آند

. دهـد  ترنشـان مـی   او فردی سیاه چهره است که آمدنش در شبی تاریك، فضارا بـرای مخاطـب تاریـك   . دیگرآمدن کبوده است نمونه

از . کنـد  مـی  تـر  سیاه بودن شـب را برجسـته   «کبوده»  در کنار واژه «ودکب»و ، «سیاه»، «تیره»، «شب»های متناسب  کارگیری واژه به

 :نمایداین سیاهی را دو چندان می برای شب که خود مظهر تیرگی است، «تیره»سوی دیگر استفاده از صفت 

 کـــــبوده بیــــــامد چـــــو گــــرد سیــــاه

 

ـــاه    ـــران سپــ ـــك ایـ ـــره نـزدیــ ـــب تیــ  شـ

 (13/همان)                                          

 . افزاید بر شدّت این سیاهی می، با توجّه به سیاهیپوستی خود شخصیّت «گرد سیاه»به  «کبوده»تشبیه 

 :تناسب کلمات قابل بررسی است  بیت زیر از نظر استفاده از آرایه

 تــــــژاو سـرافـــــراز را دل بســوخـــــت  

 

ــت    ــر فروخـ ـــش بـ ـــش رخـ ـــردار آتـ ــه کــ  بـ

 (13/همان)                                          

حالت تژاو کـه مثـأثّر از سـخنان    . گوید آمیز با او سخن می با لحنی گالیه، ای است که اسپنوی، دلدار تژاو این بیت در ارتباط با صحنه

 . گردد گونه توصیف می این، اسپنوی است

 . شود برافروختن به شکلی مؤثّر توصیف میهای متناسب سوختن، آتش و  حالت تژاو از شدّت ناراحتی با واژه

 :شود خبر آمدن او این گونه بیان می. گردد کردن اسپنوی به لشکرگاه بازمی  ای دیگر بیژن با اسیردر صحنه

 

 کــــه بیــــدار دل شیــــر جنگــــی ســــوار

 

ـــزار     ـــد از مـرغــــ ـــار آمـ ــا شکـ ـــان بـ  دمــ

 (21/ همان)                                        

با توجّه به عمل بیژن در ربودن اسپنوی و اسیر کردن او به زیبـایی   «مرغزار»و ، «دمان»، «شکار»، «جنگ»، «شیر»های  آوردن واژه

 . شود جا نقش زبان در توصیف آشکار می در این. شکار بیژن و میدان جنگ، مرغزار تصوّر شده است، اسپنوی. اند به کار رفته

 

 ایجناس واژه _0_1
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صنعت لفظی در شاهنامه به عنوان نفس صنعت به کار نرفته بلکه بـر اثـر آگـاهی    » :مورد کاربرد جناس در زبان داستان بایدگفت در

در شـاهنامه تکـرار وتـوالی    ترین بعد لفظـی  قوی. شاعر از خاصیت کلمه و بنا به اقتضای فضای خاص شاعرانه در کالم راه یافته است

بزرگداشـت   ی هفتـه سـومین تـا ششـمین   مجموعـه سـخنرانی  ) .«فظـی اسـت در حـروف و در کلمـه    حروف و ایجاد انواع تجـانس ل 
بـرای  . تصویرآفرینی و فضاسازی داستان نقش به سـزایی دارد ، در داستان فرود در بعضی موارد جناس در القای اندیشه(12/فردوسی

 :نمونه در بیت

ــدا گشــــت ازوی    ـــژن جـ ـــاد و بیـ  بیفتــ

 

 ـــــغ بنهــــــاد رویســــــوی تیـــــغ بــــا تیـ 

 (61/شاهنامه )                                      

شـدّت  « تیغ»ی واژهتکرار . آورد تصویردر می تر به واکنش بیژن را در برابر کشته شدن اسبش قوی «تیغ«  جناس موجود میان دو واژه

 . کند خشم بیژن را در ذهن برجسته می

 بان داستان ها و ساختار نحوی در ز نقش واژه _9

چگـونگی اسـتفاده از   ، سزایی دارد نقش به. . . معرّفی شخصیّت و، از عواملی که در جهت انتقال بهتر مفاهیم داستان از جمله توصیف

هایی که ساده باشند یعنی روان باشـند و ظریـف و سـیّال و پرخـون و پـر معنـا و لطیـف         انتخاب واژه». است. . . صفت، اسم، فعل، و

ین و ملموس و لغزنده و آسان تلفظ شـونده تنهـا بـا توجّـه بسـیار دقیـق بـه موضـوع  و محتـوا و سـاختمان آن چـه            وسبك وآهنگ

دراین بخش به بعضی از مواردی که در بیان داستان تـأثیر زیـادی دارنـد     (422/ لوازم نویسندگی) .«خواهیم بنویسم مقدور است می

 . گردد اشاره می

 گزینش صفات _4 _9

 :برای نمونه در بیت زیر در توصیف کوه آمده است. گردند تر موصوف می اعث توصیف هرچه بیشگاهی صفات ب

 بفـرمـــــود تــــــا نـامبـــــردار چنــــــــد

 

 بتـــــازنــــــــد نـزدیــــــك کــــــوه بلنـــــد 

 (13/همان)                                          

چنـین قافیـه قـرار دادن ایـن     هم. تر بر بلندی کوه است است، باعث تأکید بیش برای کوه که خود مظهر بلندی .«بلند»آوردن صفت 

ره کرد که از قول توان به سخن شفیعی کدکنی اشادر تأیید این مطلب می. گردد صفت باعث دو چندان شدن این تأکید در ذهن می

 (33/ موسیقی شعر ک. ر) .بخشدقافیه تصویرها و موضوع شعر را تقویت می کند و توسعه می: گویددیگران می

 :گردد گونه توصیف می از زبان پرستندگان دژ کالت این، گردد زمانی که طوس از سوی فرود بدون اسب و شکست خورده باز می

ـــوان   ـــش جـ ـــه پیـ ـــر کــ ــرد پیـ  یکی مـ

 

ـــر    ـــم تیــ ـــد از بیــ ـــان شــ ـــراز غـلتـ  زافـــ

 (1/31/شاهنامه )                                   

قافیـه مطلـب را   »اهمیّت قافیـه مـی گویـد     نیما یوشیج دربارة. کند برجسته کردن موضوع استوظایفی که قافیه در بیت ایفا میاز 

گـردد و بـدین گونـه     تر مـی  سالخوردگی طوس برجسته، جا با قافیه قرار دادن صفتِ پیر در این(33/موسیقی شعر) .«مسجّل می کند

 . شودتر نشان داده می ر فرود بیشزشتی و خواری شکست او را در براب

 :فرود و هنگام زخمی شدن او آمده است بیت زیر دربارة

ـــادرش   ـــان مـ ـــا پـرستنــدگــ ـــد بـ  بشــ

 

 گـرفـتـنــــــد پـوشیـدگــــــان در بــــــرش   

 (1/61/شاهنامه)                                   

در کنـار واژة   «پوشـیدگان »فـاعلی   با اسـتفاده از صـفت  . گیرند  برمی در این بیت پرستندگان با دیدن وضعیّت اسف بار فرود او را در

 . گردد تر متصوّر می کشیدن او بیش درآغوش «دربر»

برای نمونـه در  . شودبا این عمل صفت برجسته تر از موصوف نشان داده می. جا به جایی موصوف و صفت از ویژگی های سبکی است

 :بیت زیر آمده است

ــد ک  ـــورد بای ـــمی خ ــت ه ــه هس ــی را ک  س

 

 دســـت دل تــــا شـــدم تنـــگ منــــــم تنـــــگ 

 (63/همان)                                          

 . شود تر نشان داده می وضعیّت زندگی راوی و تنگی معیشت او برجسته، و تکرار آن در بیت «تنگ»با مقدّم کردن صفت
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 :آن در بیت زیر مشهود است  نمونه. ی داستان است های بیان آینده یکی از شیوه، استفاده از صفت مناسب برای توصیف شخصیّت

 یـــــده جـــــــوان چـوبشنیـــــد نـاکـــــارد

 

ـــره روان    ـــر درد و تیــ ـــشت پــ ـــش گــ  دلــ

 (91/همان)                                          

تجربگی  جوانی فرود را برجسته و بی، ف اودر توصی .«ناکاردیده»با آوردن صفت ، هنگام رسیدن خبر لشکرکشی طوس به فرود، راوی

شـوم داسـتان کـه      به طور پوشیده و ضـمنی بـه آینـده    کند و درنهایت ظرافت تر میداستان و در حوادث بعدی نمایان   او را در ادامه

 . کند اشاره می، تجربگی فرود است بی  نتیجه

 چگونگی کاربرد فعل _ 1_9

. کشته شدن ایرانیان اشـاره کـرد    پرداز درباره داستان احساس توان به عالوه بر زیبایی جمله می «آور کم»در بیت زیر با استفاده از فعل 

زیرا بـار  . برد او به ایران پی  توان بر اهمّیّت و عالقه ریق میاز این ط. کند استفاده می «کم آمد»از فعل  «کشته شدن»او به جای فعل 

 . است «مدنکم آ»تر ازفعل  بیش منفی فعل کشته شدن،

ـــان    ـــد زایـــرانیـ ـــم آمـــ ـــراوان کــ  فــ

 

 بـــــــرآمد خروشــــــی بــــه درد از میـــــــان 

 (23/همان)                                          

تـر بـه تصـویردر     انبـوه کشـته شـدگان را بـیش    ( نما متناقض)با ایجاد پارادوکس  «کم»  درکنار واژه  «فراوان»آوردن قید چنین باهم

 . وردآ می

 :آید ، فضاسازی مناسبی به شمار مینیز در ابتدای داستان بهرام به نوعی «پشت نمودن»استفاده از فعل 

 چـــــو خورشیــــد تابنـــده بنمـــود پشـــت 

 

ـــت    ـــرادر درشـــ ــت از بـــ ـــو گشــ  دل گیـــ

 (412/همان)                                        

  شود  و ذهن مخاطب، آمـاده بار بهرام با استفاده از این فضا، پایان داستان بهرام بیان می در این بیت با توجّه به سرانجام شوم و مرگ

 . گردد رخدادی ناگوار می

، گویـد  برای نمونه باید به سخنی که از زبان بهرام در مرگ فرود، خطاب به ایرانیان مـی . گردد فعل باعث رسایی کالم می گاهی حذف

 :توجّه کرد

 کــــــز کـردگـــــاربـــه ایرانیـــــان گفـــت 

 

ـــار    ـــردش روزگــــــ ـــد وزگــــ  بتــرسیـــــ

 (63/ همان)                                         

امّا این حـذف آن چنـان آشـکار اسـت کـه هـر       . لفظی حذف شده است  به قرینه، بعد از آن  برای جمله .«بترسید»در این بیت فعل 

شـاعر بـا   . گـردد  تر شدنِ این فعل و در واقع ایـن عمـل مـی   همین امر سبب برجسته کند و ای آن را در ذهن خود تداعی میشنونده

  . آورد می، برجسته کردن این فعل براعت استهاللی برای پشیمانی و عقوبتی که در انتظارِ طوس است

 «چه»ی  استفاده از حرف تسویه  _9 _9

 :گوید دالوری طوس می  فرود پس از شنیدن سخنان تخوار درباره

 ـه طــوس و چــه شــیر و چــه پیــل ژیــان چــ

 

 چــــه جنگــــی نهنــــگ و چــــه ببـــر بیــــان  

 (32/ همان )                                       

در حقیقت از یك سو بر تأثّر و تحریك فرود از سخنان تخوار تأکید دارد و از سوی دیگر ، در مفهوم تسویه «چه»راوی با آوردن لفظ 

 . کشد تصویر می به، همین تأثّر است  ود را که زاییدهفر  باکانه بی  اندیشه

 ای تکرار واژه _1_9

 :کار رفته است گونه به تکرار واژه در ابیات زیر این. شود گاهی برای بیان مقصود از تکرار واژه استفاده می

ـــغ  ــه تـیــ ـــی ب ــه خنجــر زمـان ـــی ب  زمــان

ـــزا     ـــی نـاســـ ـــت یـک ـــه دس ـــانی ب  زمـ

ــت  ــد تخـ ـــانی دهـ ـــاله  زمـ ــنج و کـ  و گـ

 

ـــغ     ـــه مـیـ ـــی ب ـــاد و زمــان ــه بـــ ـــی ب  زمـان

ـــا   ــختی رهــــ ــود از درد و ســ ـــانی خــ  زمــ

 زمـــــانی غــــم و رنــــج و خــــواری و چــــــاه

 (61/همان)                                          
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است امّا بـا   ه تصویردرآمد دربیت اوّل به زیبایی به ،و استفاده از وزنِ دوری «زمان»ی  ناپایداری و گذرا بودن زندگی و دنیا با تکرار واژه

هـا و  دو چندان شده بلکه در بیان و القای کوتاهی لحظـه   نه تنها این زیبایی، تکّه کردن کالم در بیت سوم عطف و تکّه «واو»آوردن  

  . ها نقش به سزایی دارد فرصت

 :در این بیت است «سر«  هتکرار واژ، دیگر از تکرار واژه و نقش آن در داستان  نمونه

ـــان    ـــدر زمـ ـــردی سـرانـ ـــران را سپـ  سـ

 

ـــر      ـــو س ـــر ت ـــه ب ـــد ک ـــه آم ـــان  آ گ ــد زم  ی

 (412/همان)                                        

ن بهتـر  شود مفهـوم سـرآمدن زمـا    این امر نه تنها باعث می. کند تکرار این واژه تأکید خاصّی بر، سرآمدن و به پایان رسیدن عمر می

که همان کشته شدن بهرام به دسـت       درون مایه و بخش پایانی این قسمت از داستان، ای میان الفاظ بلکه تناسب و رابطه، انتقال یابد

 . کند ایجاد می، تژاو است

 :در بیت زیر آمده است. گاه از تکرار برای تأکید استفاده می شود
ــس   ــوی و ب ــه خنجــر ســخن گ ــرز و ب ــه گ  ب

 

ـــرا باش  ــس  چـ ــوه کـ ـــر کـ ـــن روز بـ ـــد ایـ  ــ

 (11/ همان)                                        

که هـر   در حالی، در تأکید طوس برای برخورد خصمانه با فرود نقش به سزایی دارد« خنجر»و  «گرز»بر سر  «باء»رار در این بیت تک

، رسد برای تأکید بر سـخن  امّا به نظر می، اوّل اکتفا کند «باء»  تواند به اند و شاعر می عطف به یکدیگر معطوف شده «واو»دو کلمه با 

 . الزم بوده است «باء»تکرار ، شدّت برخورد با فرود و انجام حتمی فرمان

 مشدّد کردن واژه  _ 0_ 9

 :مانند بیت. شود به کار رفته مشدّد می  گاهی برای تأکید بر عملی واژه

ـــن   ـــر زتـ ـــه خـنـجــ ـــرّد ب ـــرش را بب  س

 

 بـــه پـیــــش مــــن آرد بـدیــــن انـجـمــــــن 

 (13/همان)                                          

گاهی فردوسی در موسیقی شعر خود برای تأکید و تقویـت معنـی در بافـت شـعر خـود از کلمـات مشـدّد سـود         »الزم به ذکر است 

ز ضـرورت وزن تأکیـد خاصّـی    بـه جـ   «ببـرّد »با مشدّد کردن فعل در این بیت  (293/ ام   نمیرم از این پس که من زنده) .«جوید می

. از سوی دیگـر طـوس تأکیـد برکشـتن فـرود دارد     . شودنیز شده است که به وسیله  آن، توصیف جاندارتر دیده می «بریدن»برعمل 

 . یابد تأکید طوس بر کشتن فرود به مخاطب بهتر انتقال می «بریدن»بنابراین با مشدّد کردن فعل 

 گیرییجهنت

در داستان فرود علوم بالغـت در پیونـد بـا عناصـر     . عناصرآن در یك پیوند ارگانیك قرار بگیرند داستانی است که همۀ، داستان خوب

تأثیر علوم بیـان و بـدیع  در پیشـبرد    . ای تأثیرگذار ارائه شده استبه گونه. . . معرّفی شخصیّت و، دیگر داستان مانند توصیف صحنه

نشان می دهد که فردوسـی  . . . فضا سازی و، پردازیهای مختلف، صحنهی آنها به گونهپردازی و معرّفچنین در شخصیّتهم، داستان

درونمایه است که به خوبی  بیان این صنایع برای ارائه نکتۀ دیگر مناسب بودن شیوة. با دیدی آگاهانه به این عنصر توجّه داشته است

مناسب از ابزارهای شاعری از جملـه موسـیقی شـعر و چگـونگی اصـول دسـتور زبـان از دیگـر          فادةاست. در این داستان نمایان است

-گونهههای بدیعی و بیانی داستان فرود نشان از هنرمندی فردوسی در کار شاعری است که بتبیین زیبایی. شگردهای فردوسی است

 . دهد و توجّه به یکی موجب غفلت از دیگری نشده استمی سرایی قراررا در خدمت داستانای هنرمندانه شعر و صنایع ادبی آن 
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 مقاله در همایش ارائۀت در جلسات یجنس  آن با و رابطۀ قطع کالمبررسی انواع 
 فرد  دکتر رها زارعی

 ه جهرمشناسی، دانشگااستادیار گروه زبان

 دکتر عاطفه سادات میرسعیدی

 (خوراسگان)ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهانهیئعضو 

 دهیچک

ن یسهم ا. مواجه شده است یادیبا استقبال ز یشناسزبان ۀت در جامعیو جنس کالم ان مبحث قطعیارتباط مر یاخ یهادر دهه

 کالم قطع یهاوهیل انواع شیو تحل یق، بررسین تحقیهدف ا. ار اندک استیسب یتعامالت دانشگاه ویژهو به یمطالعات در زبان فارس

جلسه ارائه مقاله در  21در  ها کالم قطعن منظور یبد. است یکرد جامعۀ کنشیدر کالم زنان و مردان با رو یفارس یدر گفتار دانشگاه

 کالم، قطعکه  دهدینشان مها ل دادهیتحل. فته استگرقرار  یمورد واکاو (جلسه ارائه مردان 42جلسه ارائه زنان و  42) شیهما

 ۀدر جامع( و وابسته یاهسته)ت ینوع عضو رینظ یعوامل. ستینشانگر تسلط مردان بر زنان ندر تعامل دارد و  یمختلف یهانقش

 . ل استیدخ قطع کالم یریگدر شکل یگروه منزلت درون و یکنش

 . تینوع عضو ها، کالم ، قطعشیارائه مقاله در هماسات جل ،تیجنس ،یگفتمان دانشگاه: هاهواژدیکل

 مقدمه. 4

. کاوی قرار گیردمکالمه مبنایی برای تواند می گیرینوبت علل و الگوهای ها، ررسی شیوهب. تکاوی اسگیری از ارکان مهم مکالمه نوبت

نقش  ،های کالمیعنوان مؤلفهاما به ،شوندمی گیری چند در ظاهر موجب نقض نظام نوبت هر وشیمپو ه کالم قطع مانندهایی پدیده

حت تأثیر مستقیم هدف مشترک در جوامع کنشی ت کالم، قطعهای ها و نقشبررسی ضرورت. کنندمکالمه ایفا می مهمی در پیشبرد

ها کالم قطع ازتفاوتی به میزان م ،برای اهداف مختلف. . . بنا به دالیلی از جمله منزلت، نوع عضویت، جنسیت و اعضااز  یك هر. است

های  ها در مکالمه کالم گیری و قطعدربارة بررسی نظام نوبت های داخلیبا توجه به خأل موجود در پژوهش. کنند استفاده می

 :کوشیم به دو پرسش اساسی تحقیق پاسخ دهیممی در این مقالهویژه دانشگاهی،  سازمانی و به

 تأثیر دارد؟ ارائه مقاله در همایشدر جلسات  هانقش قطع کالمو میزان بر جنسیت آیا   .4

 تأثیرگذار است؟ ارائه مقاله در همایشها در جلسات نقش قطع کالمو میزان آیا عوامل دیگری بر   .2

 2المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی که  های جلسات ارائه مقاله از ششمین همایش بین دادههای تحقیق، برای پاسخ به پرسش

جلسه  42جلسه ارائه مقاله زنان و  42آوری شده است که در طی آن  در دانشگاه مازندران برگزار شد، جمع 4931دادماه خر 41تا 

هایی نگارانه برای جبران کاستیهای قومنگارنده خود در این جلسات حضور داشته و از یادداشت. ارائه مقاله مردان ضبط شده است

ها شامل مکان جلسات، طول مدت زمان جلسات، موقعیت این یادداشت. استفاده کرده استکه در ضبط صدای جلسات وجود دارد 

ای برای تحلیل جنسیت با رویکرد ها از اهمیت ویژهاین یادداشت. شوددهندگان، سبك ارائه و همچنین ملیت آنها میدانشگاهی ارائه

با بقیه عوامل از جمله هویت، وجهه و غیره در فرایند تعامل جامعه کنشی برخوردار است زیرا که در این رویکرد، جنسیت همراه 

-شناسی و آموزش زبان فارسی به غیر موضوع مقاالت حول محور زبان و ادبیات فارسی و زبان. گیرد و ساختاری پویا داردشکل می

بندی و پرسش  رائه مقاله معموالً جمعدقیقه برای ارائه مقاله خود وقت دارد و پس از ا 43هر ارائه دهنده حدود . فارسی زبانان است

برخی . پردازند در هر نشست حدود دو الی چهار نفر به ارائه مقاله خود می. پذیرد و اظهارنظر توسط اعضای هیئت رئیسه صورت می

ده صورت کنننفر شرکت 211الی   21های همایش بزرگ با حضور  های معمولی و برخی از آنها در سالن از ارائه مقاالت در کالس

  (که بستگی به موقعیت شخص ارائه دهنده، متفاوت است)پذیرد  می

. کردیمبندی  دسته ،کنندکدگذاری و با توجه به نقشی که در گفتمان ایفا می ،در تعامالترا ها  قطع کالم ها،داده آوانگاری ضمن

 ,Vide. Sacks et al)گیری گوهای موجود در نوبتبا تمرکز بر جنسیت افراد و با استفاده از الها را  قطع کالم در نهایت نیز

 . نمودیم بررسی (Vide. Heritage, 2004)کاوی سازمانی و مکالمه( 1974

 پیشینة تحقیق. 1
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از . اند های مختلفی نیز ارائه داده بندی و تقسیماند  پژوهشگران بسیاری به موضوع قطع کالم و همپوشی کالم در مکالمه پرداخته

های همزمان را شامل همپوشی، قطع کالم ساده و  های مختلف گفتمان وی صورت. اشاره کرد بیتیتوان به میها  آن ۀجمل

دوم  ةاما در قطع کالم ساده، گویند ،رساند صحبتش را به پایان می ،ای که کالمش قطع شده گوینده ،در همپوشی. داندمی31مداخله

و به صورت گذرا  ،دوم ةگویند ، بدون انتقال نوبت،در مداخله. رساندبه پایان نمیاول صحبتش را  ةگیرد و گویندنوبت را به دست می

 همبستگی زیادی با تسلط اجتماعی دارد ،به نظر بیتی نوع همپوشی. کندای را یادآوری میکتهن ،اول ةبدون قطع کالم گویند

(Vide. Beattie, 1982)  

های ظریف  بینی هایی از پیش نمونه»: گوید می همپوشیدر تعریف وی . شود کوتس نیز بین همپوشی و قطع کالم تمایز قائل می

قطع کالم را  وی. Coates, 2003: 118)) .«دکن اول را مجبور به اتمام صحبت و نوبتش نمی ةبعدی که الزاماً گویند ةتوسط گویند

 که حالی کند در بعدی شروع به صحبت می ةگیری در مکالمه که در آن گویند تخطی از قواعد نوبت»: کند تعریف مینیز چنین 

اول در نظر  ةعنوان نوبت پایانی صحبت گویند توان آن را به دهد که نمی اول هنوز در حال صحبت است و زمانی رخ می ةگویند

  Coates, 2003: 118)) .«گرفت

شود و از  های گوینده می ی گفتهدانند که عمیقاً وارد ساختار درون زیمرمن و وست قطع کالم را شروع یك کالم همزمان می

 ;Zimmerman & West, 1975: 113_ 115). لحاظ کارکردی بیش از یك هجا دورتر از مرز پایانی نوبت گوینده است

West, 1984: 55)  
ان شود، در تحقیق حاضر، این موارد تحت عنو کالم گوینده به صورت موقت یا دائم قطع می ،و قطع کالم همپوشی دراز آنجا که 

 . شود ها بررسی می قطع کالم

ندرت با های داخلی، به صورت گرفته است؛ چنانکه در پژوهش تسلط و تفاوتاغلب با رویکرد و جنسیت نیز  کالم قطع ۀرابط

مطالعات اولیه در این رابطه، گرایش بیشتر مردان برای قطع کالم در . رویکرد جامعۀ کنشی، مورد تحقیق قرار گرفته است

-تسلط مردان در مکالمه می ۀها را نشانکه قطع کالم( 1975)زیمرمن و وست ؛ از جمله اند بین دو جنس را نشان داده ایه همکالم

 . دانند

تفاوت  و کنند کالم را قطع می  ،ای که بر جلسات دانشگاهی انجام دادند، دریافتند که مردان بیشتر از زنان ایکینز و ایکینز نیز در مطالعه

  (Vide. Eakins & Eakins, 1979)است از لحاظ منزلت مشهود آشکاری نیز 

قطع کالم رخ  ۀها در نتیج کالسی در دانشگاه شیفیلد، متوجه شد که بیش از یك سوم تغییر نوبت ۀبیتی با بررسی ده جلس

جنسیت تأثیر مشهودی مل عا که حالی در رد؛ها تأثیر معکوس دا داد که منزلت بر قطع کالمهای وی نشان میتحلیل داده. دهد می

  (Vide. Beattie, 1981) نداشته است

ها تنها به تحلیل کمّی بسنده  آن. اند نیز رابطۀ جنسیت و قطع کالم را با رویکرد تسلط بررسی کرده( 4934) رهبر و دیگران

 . اند دانسته نموده و رویکرد تسلط را ناکارآمد

 . شودبررسی  ،خاص جوامع کنشی در نظر گرفتنبا این مبحث بهتر است  ها، کالم  قطعنظام پیچیدة  به دلیل بنابراین

 مباحث نظری. 9

های داخلی با بیشتر پژوهش. و جامعۀ کنشی 33، تفاوت32تسلط: کم سه رویکرد وجود دارد دربارة مطالعات زبان و جنسیت، دست

-که در رویکرد تسلط بررسی می طور جنسیت آن. اند رویکرد تسلط و تفاوت صورت گرفته است و از رویکرد جامعۀ کنشی غافل مانده

که  طور همان. گیردشدن و در جریان تعامل افراد با یکدیگر شکل می شده نیست، بلکه در روند اجتماعی تعیین پیش  شود، یك عامل از

توان گفت ت، بلکه میفرهنگی زن و مرد نیس شود، جنسیت تنها معلول اختالفات خردهدر رویکرد گفتمان تفاوت نیز بررسی می

-رو، امروزه بیشتر محققان حوزة زباناین از. ای در گفتمان جنسیتی داردکننده بافت و کنشی که افراد درگیر آن هستند، نقش تعیین

و دانند ترین عامل و نیروی تأثیرگذار بر تعامل می کاوی برای بررسی رابطۀ زبان و جنسیت، کنش را مهمشناسی اجتماعی و مکالمه

های متفاوت و در نتیجه تواند در جوامع کنشی مختلف نقشیك فرد می. کنندهای خود انتخاب میرا برای بررسی« جامعۀ کنشی»

تر، بهتر است گفتمان زن و مرد در بنابراین برای رسیدن به نتایج مطلوب. گفتمان متفاوت داشته باشد و هویت متفاوتی را القا کند

                                                           
butting in5 9 
dominance 

10difference 
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جنسیت، جامعۀ کنشی جلسات ارائه  به منظور هماهنگی با تحقیقات اخیر زبان و. گیرد بررسی قرار خاص مورد «جوامع کنشی»

 :شود چنین تعریف می جامعۀ کنشی این. مقاله در همایش برای این بررسی انتخاب شده است

ها، روابط قدرت ـ  ، عقاید، ارزشهای صحبت کردن های انجام کار، شیوه آیند و روش هم می برای انجام عملی گرد  گروهی از مردم که

به عنوان یك ساختار اجتماعی، جامعه کنشی از جامعه گفتاری . شود های موقتی ـ در جریان این تالش متقابل نمایان می در کنش

سنتی متفاوت است به این دلیل که همزمان هم توسط عضویت در گروه و هم توسط کنشی که اعضا درگیر آن هستند، تعریف 

  (Holmes & Meyerhoff ,1999: 74) شود می

. کنندکننده برای رسیدن به این هدف تالش میکنش مورد نظر این تحقیق، ارائه مقاله در همایش است که همۀ اعضای شرکت

 ةارعنوان پرکاربردترین انگ بهکه ( 1974)ساکس و دیگران  ةکاوی، انگارمکالمه های تخصیص نوبت در از میان انگارهاز طرف دیگر 

 . گیردبرای بررسی رابطۀ جنسیت و قطع کالم در جامعۀ کنشی جلسات ارائه مقاله، مورد استفاده قرار می ،شده است لحاظ

توضیح مختصر این مفاهیم برای ورود . مفاهیم خاصی است ةبرگیرند کاوی است که درمکالمه در پایه ایمقوله ،گیری نظام نوبت

محل ». گیرداول شکل می ةاساس گفتار گویند بخشی از مکالمه که بر یعنی 61.«اخت نوبتواحد س». به این بحث ضروری است

 ۀمؤلف» ر،مفهوم دیگ (33: 4929یول، ) دکه در آن تغییر نوبت ممکن باش ای نقطه هر یعنی( ماورک) 64«کالم ۀواگذاری رشت

 . کند مه توصیف میکنندگان در یك مکال شرکت رایاست که چگونگی تخصیص نوبت را ب 62«تخصیص نوبت

 :دشو طبق قوانین زیر تعیین می «ماورک»، نوبت بعدی در اولین نبه نظر ساکس و دیگرا

. ب ؛گیری دارد بعدی حق یا اجباری برای نوبت ةدر نتیجه گویند ،کند بعدی را انتخاب می ةاول، گویند ةگویند. الف: قانون اول

اگر این موارد . ج؛ بعدی ممکن است به انتخاب خود شروع به صحبت کند ةگویندبعدی را انتخاب نکند،  ةاول، گویند ةاگر گویند

 . ممکن است صحبتش را ادامه دهد ،اول با وجود اینکه مجبور نیست ةاتفاق نیفتد، گویند

 ,Vide. Sacks et al)عوض شود  گوینده اینکهشود تا  های بعدی اجرا می ج قانون اول مکرراً در ماورک و الفبند  :قانون دوم

1974)  

 درکنند  کنندگان در مکالمه، برخی مواقع از این قوانین تخطی میزیرا شرکت ؛شود ها این قوانین رعایت نمی بافت ۀاما در هم

ر این مقاله قطع د. دهای مختلفی داشته باشتواند نقشگیرد که می صورت می مواردی چون قطع کالم و همپوشی در ماورک نتیجه،

 . گیردبررسی قرار می مورد با رویکرد جامعۀ کنشیدانشگاهی  فارسی گفتمانأکید بر جنسیت افراد در ها با تکالم

 های قطع کالم و جنسیتنقش. 1

افتد که  سخنرانی اتفاق می ۀدر بخش پرسش و پاسخ بعد از ارائ بیشترها  است که قطع کالم آنهای تحقیق بیانگر  بررسی داده

برخالف برخی از تحقیقات پیشین، . ها قابل مشاهده استها نیز انواع قطع کالمبخش ۀالبته در بقی. دارد های متفاوتی اهداف و نقش

همکاری ـ رقابت  ۀهای گفتمانی را بر عهده دارند و فراتر از دوگان طیف وسیعی از نقش ،کنشی دانشگاهی ۀها در جامع قطع کالم

(144: (Tannen, 1990 بازنمودی از عملکرد جنسیت مورد بررسی قرار  ۀارائ برایها قطع کالمدر تحقیق کنونی این . ستا

 . گیرد می

-کی از جنبهی ،افراد در تعامل 69ۀو وجه است جنسیتیکی از ابعاد مهم بررسی بازنمود ( گروهی فردی و درون)از آنجا که هویت 

اجتماعی و  ۀالزم است وجه هویتی بازنمودلف رود؛ به همین دلیل برای بررسی ابعاد مختمی شمار بههای مهم بازتاب هویت 

از روابط انسانی مشترک در نظر  متأثر اجتماعی یعنوان رویداد جهه بهو ،در این تحقیق. گیرد قرار واکاویموقعیتی افراد نیز مورد 

. آیدبه دست میدر تعامل  63و جدایی 61چون همبستگی یدیالکتیک ۀنسبی و پویا است و از طریق رابط یامر که شودگرفته می

موافقت برداشت شود و جدایی به  و عنوان وحدت، وابستگی، همبستگی ممکن است به که گردد بازمیهمبستگی به معانی و اعمالی 

 (Arundale, 2006: 204) دشومیتباین درک  و عنوان تفاوت، استقالل، افتراق، گسستگی به که گردد بازمیمعانی و اعمالی 

 ,Vide. Baxter & Montgomery) دشوهای مختلف به صورت متفاوت درک میو در بافت است یاپوهمبستگی و جدایی 

تواند ابعادی از جنسیت و هویت پویا در تعامل را شود که مینسبی نیز استفاده می ۀها از ابزار وجهرو، در تحلیل داده این از ؛( 1996

                                                           
turn constructi on unit (TCU)11

 12
 transition_relevance pla ce (T RP) 13 turn allocation component 

 3 face 15
 conne ction 

16separation 
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 . نشان دهد

 قطع کالم همکاری. 4_1

او . مانع ایجادنه  ،هدف قطع کالم، تعامل استو بیان کرد که گذاری  اولین کسانی بود که سبکی فرهنگی را پایهاز ( 4311) 66ریزمن

های مهم قطع کالم، های تحقیق حاضر نیز یکی از نقش در داده. را برای این رویداد به کار برد 61«همنوازی مکالمه»اصطالح 

 . شود شامل یك جنس خاص نمیو دارند  مشارکت وابسته،ای و اعضای هسته ۀقطع کالم هماین در . همکاری است

ای که مربوط به یکی از جلسات ارائه مقاله در همایش است، یکی از حضار که جزو اعضـای حاشـیه  ( 4)طور مثال در نمونه به 

، (همکـاری )رسانی  و اطالعای است، برای تکمیل درجامعه کنشی موردنظر است، صحبت یکی دیگر از حضار را که او نیز عضو حاشیه

 . کندقطع می

 (مرد)دو نفر از حضار  (:4)نمونه 

 نکته دوم راجع به پیرامتنیت از دیدگاهی که خودشون مطرح کردند، من(: نفر اول)حضار  4

 کنم تغییر جلد و قلم بر عهده شاعر نیست، حاال ممکنه از نویسنده هم نظر بخوان اما  گمان می  2

 بار . گرده هست و قطع کتاب برنمی 62به محتوای این کتاب که اساشعرخیلی  کنم من گمان می 9

 اول  به صورت رقعی بوده، بار دوم به صورت وزیری این نکته 1

 دونم تا اونجایی که من می]                           (:              نفر دوم)حضار  3

 [کنم ببخشید ببخشید تکمیل می  6

 °کنم خواهش می° (: نفر اول)حضار   1

 . . . کنم که در حقیقت از گیالن رفت و بله من احساس می (.)اساشعر (: نفر دوم)حضار  2

که عبارت احتیاط آمیزی اسـت کـه بـر رعایـت     ( 3خط ) «دونم تا اونجایی که من می»کننده کالم با عبارت در این نمونه قطع

س عذرخواهی کرده و هدف این قطع کالم را نیز تکمیلی بیـان  راهکار کیفیت گرایس تأکید دارد، کالم فرد مقابل را قطع کرده و سپ

و کـوتس   11«پیشنهادات تکمیلـی »آن را ( 4321)و گریمشاو  63«ضمیمه»این نوع قطع کالم را ( b 4332و a4332)سکس. کندمی

 . نامندمی 14«اندطور مشترک ساخته شدههایی که بهنوبت»( 266_261و  442_422: 4336و  4331)

دهد که عملی مغـایر بـا هنجارهـای    او با این عمل نشان می. کندعذرخواهی می «ببخشید»گفت کالم دو بار با پاره کنندهقطع

-بنـابراین مـی   (431 :4329، 19و اولشتان 12بالم کولکا)داشته است ( حتی جزئی)اجتماعی رخ داده و او در وقوع این رویداد، نقشی 

کننـده کـالم بـرای حفـظ     قطـع . عی تخطی از هنجار رخ داده که باعث بروز افتراق استتوان گفت که از نظر فرهنگی و اجتماعی نو

کننـده کـالم واگـذار    نوبت را بـه قطـع   «کنمخواهش می»گوینده نیز با پاسخ کمینه . کندوجهه مخاطب و پیوند با او عذرخواهی می

 . کند میکننده کالم نوبت را به دست گرفته و تکمیل دهد و قطع کرده و ادامه نمی

های همکاری در  سازی یکی دیگر از اهداف قطع کالمرسانی و اصالح، تشریح و شفاف عالوه برتأیید، پیشنهاد تکمیلی، اطالع

گاهی کالم یکدیگر را به منظور درک صحبت اخیر ( زن ومرد)کننده در کنش ارائه مقاله اعضا شرکت. جامعه کنشی دانشگاهی است

که معموالً توسط تکرار حرف آخر گوینده یا پرسش درباره آن ( 4329کندی و کمدن، )کنند  تفاهم قطع میگوینده یا پرهیز از سوء 

در این نوع  (4322بیتی، )شود، به بیان دیگر نوعی مداخله در روند کالم است شود و اغلب به تغییر گوینده هم منجر نمی انجام می

کنند که به هدف اصلی جلسات یعنی تعامل مشترک  ریح،کالم یکدیگر را قطع میهای مختلف به هدف تش قطع کالم افراد با موقعیت

 . دست یابند

                                                           
19

Reisman 
20 contrapuntal conversation   

 8
 . اساشعر به معني شعر اکنون است 

2
 appendor  

3
 completion offers        

4
 jointly constructed/owned turns 

5
 Blum_kulka  

6
 Olshtan  
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 امری  _یتذکرقطع کالم . 1 _1

ه عبارت دیگر، ب. دکن کسی است که امر می ۀتوصی اثرپذیر بودنهای گفتاری  های انجام توصیه و امر کنش شرط معموالً یکی از پیش

 . هایی از قدرت و تسلط در بافت را مالحظه کرد توان نشانه در این قطع کالم، می

کـه  ( 2)شود؛ ماننـد نمونـه   شود و از تذکر و امر ساده به شوخی و خنده نیز منتهی می تر می اما در برخی از موارد، قضیه پیچیده

کنـد و باعـث خنـده     مـی ، کالم خود را برای تذکر به خودش درباره لزوم رعایت وقت قطـع  (مرد)در یك جلسه ارائه مقاله، سخنران 

 . شود عمومی می

 (مرد)سخنران  :1نمونه 

 این کار بوده  databaseمهمترین چیزیه که در واقع از آثار او مونده و اصل . . . (:مرد)سخنران  4

خنـده  [ )ده؟ عرض کنم خدمتتون که چـرا  کسـی تـذکر نمـی     ↑سه دقیقه وقت داری ((نام خانوادگی خود سخنران]))  2

 . . . ترین آثار از مهم( عمومی

 .«سه دقیقه وقـت داری » نوعی کالم خودش را با بیان پاره گفتدر این نمونه، سخنران با بلند کردن صدا و زیر و بمی خیزان، به

( 4323گریمشـاو،  ) .«زدایـی  رسمیت»جز تذکر دارد که شوخی و تا مقداری نیز کند که هدف دیگری به برای تذکر قطع می( 2خط )

 . رسدشود و به هدف خود میده است که به خنده عمومی نیز منتهی میاز جلسه بو

 . نیز همین سخنران، کالم خود را به خاطر تذکر به شخصی دیگر قطع کرده است( 9)در نمونه 

 (:9)نمونه 

مجله دانشـکده   ای در در این زمینه و مقاله(( نام خانوادگی مؤلف))ارجاع میدم دوستان رو به کتاب آقای . . . :سخنران مرد 4

 . . . و [↑گوش کن (.)↑آقایی که اومدی]ادبیات بوعلی سینای همدان 

در این موقعیت سخنران که از منزلت تقریباً باالیی در این جامعه کنشی برخوردار است، کالم خود را برای تـذکر دادن بـه فـرد    

. کنـد است و به نوعی بین خود و طرف مقابل افتراق ایجاد مـی کند که همراه  با صدای بلندتر و زیر و بمی خیزان وارد، قطع میتازه 

هـا سرچشـمه    از دو منبع درون نوبت( یا همپوشی کالم)ها  عقیده دارد که قطع کالم( 32: 2111)در رابطه با این بحث، لیدی کوت 

گیـرد؛   ز روند طبیعی نوبت فاصله مـی کند و دیگری ا اندازد و آن را قطع می یکی منابعی که تداوم صحبت را به مخاطره می: گیرند می

دهد توسط قطع صـحبت همـراه بـا ایسـت      هایی که رخ می نامد؛ ضربه می 13«انحراف»و دومی را  11«ضربه»اولی را ( 2111)شگالف 

. گیـرد هـای قبلـی صـورت مـی     وسیله طوالنی کردن بخشی از صحبت و تکـرار صـحبت  کالمی مانند توقف چاکنایی یا نرمکامی یا به

توان طبـق   را نیز می( 9)و ( 2)نمونه . گیردتر صورت می وسیله صدای بلند شده و زیر و بمی خیزان یا صحبت آهستهافات نیز بهانحر

این زیـر و بمـی خیـزان، باعـث جلـب      . بندی شگالف جزء انحرافات دانست که با صدای بلندتر و زیر و بمی خیزان همراه است دسته

البته در این مورد عالوه بر منزلـت  . کندرا  نیز آشکار می _که تا حدودی شوخی بوده است_ینده شود و هدف گو توجه مخاطبان می

همچنین شاید بتـوان برداشـت کـرد کـه     ( 9)و ( 2)های از نمونه. های شخصیتی افراد نیز نقش مؤثری داردو قدرت سازمانی، ویژگی

 . کنندگرا بیشتر از قطع کالم استفاده میافراد برون( 4311)ظر ریم گرایی برخوردار است و طبق نسخنران از ویژگی شخصیتی برون

 های جدلی قطع کالم. 9 _1

به چالش کشیدن  ۀ، در نتیجآید می به شماراز انواع مهم ( Vide. Sugawara, 2012) پیشینتحقیقات  بیشترکه در   این قطع کالم

کنند، بلکه  قطع کالم نمی ،اطالعات ۀبحث یا ارائ انحرافبه چالش کشیدن،  لیلدزنان، به برخی معتقدند که . افتدنظر گوینده اتفاق می

های دانشگاهی،  داده در اما (Tannen, 1990: 144) دکنن های دیگران قطع کالم می ها برای توافق، حمایت یا کامل کردن صحبت آن

عدم بروز مخالفت و به . کنند ت و جدل با گوینده قطع میمخالف برای، کالم را گروهیشان توجه به بافت و هویت فردی و درون با زنان

ها آزموده  ای از کنش های جنسیتی است که باید در گستره کلیشه وهای مختلف هم جز چالش کشیدن نظر دیگران توسط زنان در بافت

هیئت رئیسه به مخالفت  سخنران با عضوکه  مثالی برای قطع کالم جدلی است 1 ۀنمون ((Goodwin, 1990: 9 شود منسوخ تاشود 

                                                           
1
 hitch 

2
 perturbation 
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 . پردازد می

 (مرد)سخنران (  مرد)عضو هیئت رئیسه : 1نمونه 

 دونم که واقعاً نظر آقای دکتر  اینجوری باشه یعنی من این دریافت رو کردم بعید می. . . :عضو هیئت رئیسه 4

 [ من نظرم  این نبود آقای دکتر]: سخنران 2

کنم که ایـن اسـتدالل    یك سخنرانی جمعی این استنباط رو کردم امروزم احساس می در (.)من این استنباط رو : عضو هیئت رئیسه 9

 شاید االن وقتش نباشه من این تصور را دارم اگر واقعاً فرمایش شما این نیست که . . . شده

 [اصالً من نظرم این نیست]: انسخنر 1

 . . . خوب: عضو هیئت رئیسه 3

و ( 1خـط  ) .«من این استنباط رو کـردم »، (4خط ) .«من این دریافت رو کردم»از  در این بافت که عضو هیئت رئیسه با استفاده

 .«شـاید »کاهد و همچنین با استفاده از  با شخصی نمودن نظر مخالف، از شدت تهدید وجهه شنونده می( 1خط )« کنم احساس می»

و بـا  ( 2111ریزمیلـر،  )دهـد   نشـان مـی  شدت مخالفت است، نوعی مخالفت تعدیل شده را نسبت بـه مخاطـب     که کاهنده( 3خط )

مـن نظـرم ایـن    »اما سخنران، کالم عضو هیئت رئیسه را با بیان جمله نقض . کند استفاده از پیوند ایجاد شده، انتقاد خود را بیان می

دید شده؛ امـا  شود که نه تعدیل شده و نه تش هایی محسوب می کند که جزء مخالفت برای بار اول قطع می( 2خط ) .«نبود آقای دکتر

اسـت،  ( 2111ریزمیلـر،  )که جزء مخالفت تشدید شده  «اصالً»با تشدیدگر ( 6خط ) «اصالً من نظرم این نیست»گفت  بار دوم با پاره

تر است، مخالفت تشدید  با توجه به اینکه در جامعه کنشی حاضر، منزلت سخنران از منزلت هیئت رئیسه پایین. کند کالم را قطع می

سخنران از منزلـت بـاالیی   ( گروهیبرون)رود، ولی درجامعه کنشی دانشگاهی خارج از بافت سخنرانی  جامعه انتظار نمی شده در این

توانـد   در حد همان عضو هیئت رئیسه برخوردار است و همچنین از لحاظ سنی نیز در یك رده سنی قرار دارند؛ بنابراین سخنران می

فت خود را نشان دهد اگرچه با ابزارهای تشدیدگر تهدید کننـده وجهـه باشـد و بـدین وسـیله      در برابر انتقاد عضو هیئت رئیسه مخال

  (2144نك به لدگارد، )ای عضو هیئت رئیسه را به چالش بکشد قدرت سازمانی و حرفه

نیز در داده  (قطع کالم بیانگر شوخی و تدافعی)امری و جدلی دو نوع قطع کالم دیگر _عالوه بر قطع کالم های همکاری، تذکری

های تحقیق یافت می شود که به خاطر بسامد پایین آنها از ذکر نمونه های آن صرف نظر می شود اما در تحلیل کمـی لحـاظ شـده    

 . است

 تحلیل کمّی. 0

 . نمایش داده شده است 2 و 4ها و جنسیت اعضا در نمودار قطع کالم هاینقشمیزان و 

مقاله در همایش، بیشترین کسانی که کالمشان قطع شده است  سخنرانان زن و اعضا ، در جلسات ارائه (4)بر اساس نمودار

توان گفت که صرف تعداد نمی. هیئت رئیسه مرد هستند و کمترین کسانی که کالمشان قطع شده اعضا هیئت رئیسه زن هستند

تر از اعضا لتی در این جامعه کنشی پایینها با جنسیت و منزلت افراد در ارتباط است، چون حضار زن که از لحاظ منزقطع کالم

همانطور که . اندشوند، بیشترین کسانی هستند که کالم دیگران را قطع کردهای محسوب میهیئت رئیسه زن هستند و اعضا حاشیه

 . ندانشان داده شده است، آنها در همه موارد کالم دیگران را برای همکاری و ایجاد همبستگی قطع کرده( 2)در نمودار
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در جلسات ارائه مقاله در همایش کالمشان قطع شده و کالم ( ایحاشیه هسته و)تعداد دفعاتی که اعضا: 4نمودار

 . انددیگران را قطع کرده

 
 هاای در جلسات ارائه مقاله در همایشتوسط اعضای هسته و حاشیه تعداد انواع قطع کالم: 1نمودار

در مقایسه سخنرانان زن و مرد، سخنرانان زن . ن زن و مرد توزیع جنسیتی برابری دارنددر این جامعه کنشی تنها سخنرانا

تواند به تنهایی اکثراً برای همکاری بوده است و نمی(  9)که بر اساس نمودار )بیشتر از سخنرانان مرد کالمشان قطع شده است 

اند لیکن نقش آنها به یك میزان کالم دیگران را قطع کرده اما هم سخنرانان زن و هم سخنرانان مرد (نشانه تسلط و برتری باشد

اند و تنها در موارد به منظور همکاری و ایجاد همبستگی در تعامل، کالم دیگران را قطع کرده% 21متفاوت است؛ سخنرانان زن در 

% 41که سخنرانان مرد تنها در در حالی. دانتواند بیانگر افتراق باشد، قطع کالم انجام دادهموارد برای مخالفت و تا حدودی می% 21

در این جلسات سخنرانان مرد در . اندموارد برای جدل و تذکر که نشانگر افتراق است، قطع کالم کرده% 11موارد جهت همکاری و 

ت به خوبی بازی مقایسه با همتایان زن خود، بیشتر نظرات دیگران را به چالش کشیده و نقش چالشگر را که القاگر هویت مردانه اس

توان گفت که تنها جنسیت است که عامل بروز این تفاوت شده است بلکه عوامل دیگر مانند منزلت و سن با این وجود، نمی. اندکرده

 . تری نیاز داردتواند تأثیرگذار باشد که به مطالعات دقیقنیز می( 1مانند نمونه )سخنرانان 

  
و زنان کالم زنان ( م_ز)، مردان کالم زنان(ز_م)، زنان کالم مردان(م_م)الم مردانتعداد دفعاتی که مردان ک: 9نمودار

 . اندرا درجلسات ارائه مقاله در همایش قطع کرده
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، هدف از قطع کالم اعضا در جامعه کنشی جلسات ارائه مقاله ابتدا همکاری و سپس تذکر، مخالفت، دفـاع و  (9)براساس نمودار

در این جلسات بیشترین قطع کالم از نوع همکاری توسط زنان در گفتار مـردان صـورت گرفتـه و سـپس     . در آخر شوخی بوده است

طور مساوی اتفاق افتاده است و این نشانگر ایـن مطلـب اسـت کـه در ایـن      قطع کالم همکاری توسط مردان و زنان در گفتار زنان به

ن بلکـه مـردان نیـز از ایـن ابـزار بـرای همکـاری و ایجـاد پیونـد و          تأکید شده است، نه تنها زنا( 4323)بافت همانطور که در کوتس

 . مردان نیز در این جامعه کنشی مانند زنان، نقش تسهیل کننده ارتباط را بر عهده دارند. کنند همبستگی به خوبی استفاده می

. انـد تر کالم مـردان را قطـع کـرده   تواند ابزار افتراق باشد نیز مردان بیشامری که می _های جدلی و تذکریدر مورد قطع کالم

شـود و  ای با منزلت باال انجام مـی امری و جدلی معموالً  توسط اعضای هسته _های تذکریچون در این جامعه کنشی نیز قطع کالم

هـای  ، بنـابراین قطـع کـالم   (زن 2مـرد در برابـر   21)ای نابرابر است چون اکثر این اعضا مرد هستند و توزیع جنسیتی اعضای هسته

 . امری و جدلی بیشتر توسط مردان صورت گرفته است _تذکری

های بیانگر شوخی اسـت  مبحث آخر در مورد قطع کالم. های تدافعی نیز در این بافت از بسامد پایینی برخوردار استقطع کالم

 . رود از بسامد پایینی برخوردار استطور که در بافت جلسات رسمی انتظار میکه  همان

 گیری هنتیج. 6

و میزان بر جنسیت که آیا  در پاسخ پرسش اول. تتعامل اس ةبرندگریزناپذیر و در عین حال پیش ،ارائه مقالهقطع کالم در جلسات 

ها با زنان و مردان از قطع کالم دهد نشان می و کمّی کیفی های تحلیل باید گفت تأثیر دارد، ارائه مقالهها در جلسات نقش قطع کالم

شود و می و تدافعی شوخی ،امری و جدلی _یتذکرهمکاری، کنند که شامل یکسانی در جلسات استفاده می های نقشاهداف و 

-جنسیت قطع که حالی تأثیر است؛ درها تقریباً بی کالم در میزان و نقش قطع( مانند سخنران)جنسیت کسی که کالمش قطع شده 

-گاهی ویژگی. شده برای کالم زنانه و مردانه نیست تعیین های از پیشیژگیلیکن همیشه طبق و استمؤثر  تا حدودی کنندة کالم

کنند و مردان بیشتر از قطع کالم جدلی  همکاری قطع می برایمثال زنان بیشتر کالم را  طور بهکند؛ ای را تأیید میهای کلیشه

ای دارند و گسترده ةاز قطع کالم همکاری استفاد انمردینکه ای است؛ مانند اهای کلیشهگاهی نیز خالف ویژگی. کننداستفاده می

تنها موردی که از نظر کیفیت و کمّیت مختص اعضای . اندامری و جدلی استفاده مقتضی داشته _یتذکر های کالم قطعاز  انزن

دارد،  عهده برزدایی را زدایی و رسمیتچون شوخی در جلسات رسمی نقش تنش ؛ای مرد است، قطع کالم بیانگر شوخی استهسته

 . دانندمردان خود را مسئول این موضوع و به نوعی انحراف از موضوع اصلی می

تأثیرگذار است، باید گفت  ارائه مقالهها در جلسات نقش قطع کالمو میزان در پاسخ به پرسش دوم که آیا عوامل دیگری بر 

و  ارائه مقالههای جلسات ارزش ،الگوها ،له بافتعواملی از جم. ها دخیل استگیری قطع کالمدر شکل دیگری نیزعوامل 

به  ها کالم قطعبرخی از انواع  ،های کمّی نیز بحث شدکه در تحلیل طور همان. انگاشت موقعیتی که افراد از این جلسات دارند پیش

، منزلت و نوع یعامل بعد .ها است کالم میزان قطع ة نقش وکنند در مواردی تعیین نیزسن افراد . گرددمیازماهیت این جلسات ب

و در میزان و نقش قطع  دارد اعضا سازمانیو  فردی و قدرتمستقیم با هویت  ۀافراد است که رابط( ای و وابستههسته) تعضوی

 . ها نیز مؤثر استکالم

ی ارتباط و ، نقش مهمی در برقراراست کنشی ۀاساسی جامع های جنبه ازدغدغه و هدف مشترک که  شده، ذکرعالوه بر عوامل 

زنان و مردان با استفاده از امکانات فرهنگی و زبانی مشترک به پیشبرد . افراد در تعامل دارد ۀهویت و وجه جنسیت، گیری شکل

 . کنندکمك می رکنش مورد نظ

تسلط رسد چون در بیشتر تحقیقات گذشته رابطۀ قطع کالم و جنسیت با رویکردهای این تحقیق در نوع خود جدید به نظر می

برای  های کیفی با رویکرد جامعۀ کنشیاند و تحلیل و تفاوت انجام گرفته است و غالب پژوهشگران تنها به تحلیل کمّی اکتفا کرده

 . انداین رابطه ارائه نداده

 ها نوشت پی. 6
4. community of practice   
2. core members 
9. peripheral members 
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1. butting in 
3. dominance 
6. difference 
1. turn construction unit (TCU) 
2. transition_relevance place (TRP) 
3. turn allocation component 
41. face 
44. connection 
42. separation 
؛ پایان قطع کالم [ ؛آغاز قطع کالم ]؛ شده استقسمتی از آوانگاری حذف. . . :ها به شرح زیر است شده در تحلیل نمونه عالئم استفاده .49

زیر و ؟؛ شدن صدای قبلی طوالنی :؛مرز بین عبارات یاکلمات تکراری، ؛پایان جمله. ،هان یا درون گفتهشکاف خیلی کوچك بی (.)

کالمی  های غیر کنش )(؛ تر بیان می شودکه آهسته کالمی °°؛  صدای همراه با خنده** ؛ خیزش ناگهانی زیرو بمی ↑؛ بمی خیزان

 . باصدای بلندترکلماتی  بولد؛ توضیحات آوانگار  (())؛ مانند خنده

41. deformalization 

43. contrapuntal conversation   
46. hedge 
41. code gloss 
42. evaluative 
43. inclusive we 
21. dispreferred 
24. exclusive we 
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 های شهیدان نامه تحلیل گفتمان وصیت
 ریحانه زوری           

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات  فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 زاده مریم شعبان        

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه دانشیار

 چکیده 
شود که از نزدیك با جنگ دست این زبان توسط کسانی به کار گرفته می. آفریندزبان و بیان را میای خاص از فضای جنگ در هر سرزمینی، گونه

تواند برای نسل امروز چه های مهمی است که میباشد که حاوی پیامهای مکتوب آن زبان، وصیت نامۀ شهدا میاز جمله گونه. کنندو پنجه نرم می

های بررسی متن تحلیل گفتمان یکی از روش. های ملی و میهنی بسیار راه گشا باشدجنگ و آرماندر زمینۀ شناخت هویت اسالمی چه اهداف 

های تحلیل گفتمان از جمله اینکه هیچ متن خنثی و بی طرفی وجود ندارد و همۀ متون در شرایط و با توجه به برخی از پیش فرض. است

البته این امر بدون در نظر گرفتن . های درونی آن ها آگاه شدنی را بررسی نمود و از الیههای گوناگوتوان متناند میهای خاص تولید شدهموقعیت

چرا که برخی از زبان شناسان . توان تحلیل جامع و کاملی از آنها ارائه دادپذیر نیست و نمیموقعیت و شرایطی که متن در آنها شکل گرفته امکان

ها نیز سازوکاری دارد تا به آن وسیله بتوان نیت گوینده یا کند و کشف این پنهان شدهزد، پنهان میسامعتقدند که زبان بیش از آنچه آشکار می

نامۀ شهدا ای و بسیار گسترده است ولی تاکنون از این روش در زمینۀ تحلیل علمیِ وصیتتحلیل گفتمان یك رویکرد بین رشته. نویسنده را فهمید

های شهدایی همچو سرداران شهید مهدی نامهش سعی بر آن است تا به تحلیل گفتمانِ فرازهایی از وصیتدر این پژوه. کمتر استفاده شده است

زین الدین، شهید ابراهیم همت، شهید مهدی باکری، شهید محمود کاوه، شهید حسین خرازی، شهید حسن باقری، شهید عبدالحسین برونسی، 

حمت اهلل اصفهانی براساس نظریۀ وان دایك بپردازیم و از این طریق بررسی و رویکردهای شهید عباس بابایی، شهید قاسم میرحسینی و شهید ر

های تحقیق حاکی از یافته. زبانی و فرازبانی در این متون تفکر، عقاید و بستر شکل گیری مفاهیم موردنظر آن شهیدان را بررسی و واکاوی نماییم

های آنها انعکاس نامهاند که در وصیتل جامعۀ زمان خود نظر داشتهری و ایدئولوژیکی به مسائه رزمندگان عالوه بر توجه به مسائل فکآن است ک

 . یافته است

 مقدمه ها، سنامهتحلیل گفتمان، ادبیات پایداری، وصیت :هاکلیدواژه
جاودانه عشق را با خط سرخ  شور جوانان فداکارِ ایرانی، مثنوی. سازی، سرزمین خدامحوری و والیت پذیری بودانسان هجبهه کارخان

ان شهود حضرت حق، اذان های الله و شقایق به کعبه مقصود شتافته و بر آستاینان از جاده. خونین بر صفحه تاریخ نگاشته است

لطف حضرت حق یارشان رزمندگانی که به برکت قدرت عشق به حضرت حق، ترسی از آتش و آهن نداشته و . دهندعشق سر می

در ابتدا . های پیکار حق علیه باطل حماسه و عظمت آفریدندرزندان غیور ایران زمین در میدانف. جاودانی خلق کنند شد تا حماسه

ای در قرآن و دین اسالم مختصر اشارههای شهدا، به مقام شهید و جایگاه شهادت ل از پرداختن به تحلیل وصیت نامهالزم است قب

 . شودها اشاره میشهدا آمده است که به برخی از آن مقام روایات متعددی دربارهفراوان و  در فرهنگ اسالمی آیات. شود

 (21آیه / قرآن، محمد) .«والذین قتلوا فی سبیل اهلل فلن یضل اعمالهم» _4

 . اند هرگز اعمالشان گم نخواهد شد و اجر و پاداش شان ضایع نخواهد گشتکسانی که در راه خدا کشته شده

 (431آیه / قرآن، بقره) .«لمن یقتل فی سبیل اهلل امواتٌ بل احیاء و لکن التشعرونو ال تقولوا » _2

 . یابیددر نمی شود مرده نگویید بلکه او زنده است و جاوید، شهید مرده نیست،به کسی که در راه خدا کشته می

شهادت، برترین مرگ »: است که فرمودند (ص)از جمله احادیث و روایاتی هم که به مقام شهید اشاره کرده است، حدیث رسول خدا 

د خداوند کسی که در راه خدا کشته شو»: امام فرمودند. است( ع)و یا روایت ابوبصیر از امام صادق ( 2:4912مجلسی، ) .«هاست

 (22: حرعاملی، بی تا) .«گیردگناهان او را نادیده می

بار به صورت مفرد، جمع و ظرف در قرآن  36است که دست کم  ترین معنای شهید، شاهد عینی یا در معنای فقهی آن شاهدرایج

-نثاری کنند صاحب منزلت خاصی میراهِ خدمتگزاری به دین خویش جان اسالم کسانی را که در( 16:4912قرشی، ). آمده است

شهدا حاوی  نامهوصیت. استآشکار ( سیره، علم رجال و تفسیر)و منابع دسته دوم ( قرآن و حدیث)اول  امر در منابع دسته این. داند
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 هایی که در حوزهیکی از گونه. های بسیار مهمی است که متاسفانه تاکنون کمتر مورد توجه و واکاوی علمی قرار گرفته استپیام

دید می آیند، ها و تفسیرها با این فرض پاین شرح. متن است «شرح و تفسیر»گیرد از ادبیات جای میدانش و پژوهش ادبی و بحث 

رآیند فهم متن که در از سوی دیگر در ف. ها را از متن بزدایدارد و شارع می کوشد، این پیچیدگیهایی وجود دکه در متن، پیچیدگی

ن گفت تواپس می». ای کشف و شناخت معناست، هدف شارح دست یافتن به معنای تاریك و کشف رازهای متن استحقیقت، گونه

تاویل  الزمه( 93:4932نظری،  -قجری) .«دارد که به جای علت کاوی در پی یافتن معنا است هاییتحلیل گفتمان ریشه در تالش

-وهش برای بازخوانی متن وصیت نامهدر این پژ. متن، آگاهی و آشنایی تاویل کننده و شارح متن با بافت فرهنگی و تاریخی است

یکرد زبانی و راستا تالش شده است تا به تحلیل متن و رو در این. کنیمفاده میهای شهدا از روش تحلیل گفتمان وان دایك است

های انجام شده تاکنون چندان پژوهشی با این با بررسی. های گوناگون بپردازیمهای شهدای شاخص از استاننامهفرازبانی وصیت

بررسی وصیت  ر حوزهد. گرددقیق محسوب میروش در حوزه ادبیات دفاع مقدس صورت نگرفته است و این روش نوآوری این تح

های ماندگار از ابوالحسن ناصرپور و سیدعلی حسینی که به بررسی و تطبیق های واژهور کلی پژوهشی با عنواننامه ی شهدا به ط

دار صورت پذیرفته است فرمانده شهید از علی محمد پشت 43پردازد و بررسی متن وصیت نامه ی میوصایای شهدا با تعالیم اسالم

تحلیل گفتمان نیز در تحلیل متون ادبی بررسی متن نامه مسعود غزنوی به  در زمینه. ما در این تحقیق قرار گرفته استکه الگوی 

 . ارسالن خان از محدثه قدسی، محمدجعفر یاحقی و مهدخت پورخالقی صورت پذیرفته است

 ها نامهتحلیل گفتمان وصیت

ی استفاده از آن در حال ابه آن شده است و به طور فزاینده اقبال زیادیهای اخیر های پژوهش کیفی که در دههاز روشیکی 

تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به سخن کاوی، تحلیل کالم و تحلیل گفتار نیز ترجمه . باشد تحلیل گفتمان استگسترش می

 _در پی تغییرات گسترده علمی 4311تا اواسط دهه  4361 ای است که از اواسط دههاست، یك گرایش مطالعاتی بین رشتهشده 

های علوم انسانی و اجتماعی شناسی و سایر رشتهو بیان، زبان شناسی، قوم نگاری، شعر، معانیهایی چون انسانمعرفتی در رشته

ح تحلیل اصطال»( 99:4932نظری،  -قجری). مند ساختار و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده استمند به مطالعات نظامهعالق

هریس در این مقاله . ای از زبان شناس معروف انگلیسی زلیك هریس به کار رفته استدر مقاله 4332نخستین بار در سال گفتمان 

شناسان، تحلیل گفتمان را نقطه مقابل تحلیل متن نبعد از هریس، بسیاری از زبا. گرایانه از جمله، به دست داددیدی صورت

و تحلیل متن شامل تحلیل  ...گوها ووساختار زبان گفتاری مانند گفت این عده تحلیل گفتمان شامل تحلیل به اعتقاد. انددانسته

دیری نگذشت که بعضی از زبان شناسان این مفهوم را در معناهای متفاوتی به کار . است ...ها وساختار زبان نوشتاری مانند مقاله

مطابق . پردازدجمله و کشف و توصیف روابط آن می ان بیشتر به کارکرد و ساختاراخیر معتقد بودند که تحلیل گفتم دسته. بردند

عناصر نحوی و لغوی تشکیل دهنده جمله به  های سنتی زبان شناسانه، دیگر صرفا با، در تحلیل گفتمان، برخالف تحلیلاین تعریف

فراتر از آن به عوامل بیرونی از متن یعنی بافت موقعیتی،  متن سروکار نداریم، بلکه ن مبنای تشریح معنا، یعنی زمینهتریعنوان عمده

اکنون یکی از اهداف ما در این پژوهش پرداختن و توصیف، ( 91:4932نظری، _قجری) .«فرهنگی، اجتماعی و غیره سروکار داریم

ای از م، باید آن را زنجیرهدهیاگر بخواهیم توصیف ساختاری از گفتمان ارائه ب». باشدفرازبانی و عوامل بیرونی متن می به مسایل

ل و معنادار هایی منسجم، قابل قبوها، گفتمانبعضی از این زنجیره. آیندنظم و ترتیب خاصی به دنبال هم میهایی بدانیم که با جمله

گفتمانی »ه نی را کبه عبارت دیگر، یك توصیف ساختاری باید روابط و شرایط گوناگو. کنندسازند، اما برخی دیگر چنین نمیمی

ها و مدار دارای مشخصهساختارهای گفتمان( 29:4923دایك، ون ) .«شوند، توضیح دهدهای جمالت را موجب میزنجیره .«بودنِ

 . تواند بار مثبت و منفی داشته باشدکنند که میدر سطح جمله منعکس میهای هستند که ایدئولوژی خاصی را مولفه

مطالعاتی »در کتاب خود با عنوان  «تئودور آدریانوس وان دایك». شودمان وان دایك استفاده میحلیل گفتدر این پژوهش از روش ت

 . پردازدبه چند بحث اصلی می «حلیل گفتماندر ت

 بحث های نظری گفتمان یعنی زبان، ایدئولوژی و قدرت  -4

 بازتاب مسایل اجتماعی  تحلیل متن در حوزه -2

قدرت سرکوب گر نیست و منظور نیروی مولد درونی است که از  گفتمان قدرت به منزلهوان دایك  شایان ذکر است که در نظریه

ان هستند و شهدا از آنجا که مخاطب، عزیزانش نامهدر وصیتبا این همه . گرددآگاهی در ذهن و زبان فرد جاری میطریق معرفت و 
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از طرح آن در این  ندان جایگاهی در این بین ندارد لذاهای ضروری فرد به اطرافیان است، گفتمان قدرت چمعموالً سخن از توصیه

ضع قدرت و با لحن خوریم که نسبت به دشمنان از موشهدا به مطالبی برمی نامهیتالبته گاهی در وص. نماییممتن خوداری می

ها، سیاست و هنگتکنیك و روش جدیدی را در مطالعه متون، فرتحلیل گفتمان این است که  هدف عمده». اندحماسی سخن گفته

شهدا . . . توان به افق های فکری، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی واز این منظر می( 24:4912ام پور، بهر) .«به دست آوریم ...اجتماع و

 . دست یابیم

 «رکت در عملح»شود؛ اما در بیان کالسیك بر زبان به عنوان ر گفتار و نوشتار به کار برده میمفهوم گفتمان، به معنی تجلی زبان د

-زمانساختار زبان هستند، ثابت و پایدار نبوده و در  و مفاهیم که اجزای تشکیل دهنده بدین طریق کلمات. همواره تاکید شده است

سلیمی، ). از این رو ساختار زبان همواره تغییرپذیر بوده است. کندن شده و معنای مختلفی را بیان میهای متفاوتی دگرگوها و مکان

شان النه گزیده و گاه در برخی مسایل شفافیت خود را از دست داده و به های سخنراین ایدئولوژی رزمندگان در الیهبناب( 33:4929

 . دهد برداشتی مطابق دلخواه از آن داشته باشدمی مخاطب اجازه

ها و شرایط زمانی و ژگان در موقعیتوا»پس . کندکه در کنار هم مفهومی را القا میای از واژگانی است دانیم که کالم مجموعهمی

 (44:4923یارمحمدی، ) .«کنندمکانی مختلف، معنای جدیدی کسب می

نگارد، توصیف فضایی که نویسنده در آن میآن به تولید واقعیت و  های مختلف تشکیل دهندهواژهدر یك متن باید دید که چگونه »

محدوده این مقاله از ( 421:4921سلطانی، ) «.واژگان امری موثر استایدئولوژی خاص نویسندگان در انتخاب . کنندکمك می

باشد برگزیده شده و در شهدا می  های همهنامهای از وصیتمختلف که نمونه هایهای شهدای شاخص ایران در استانوصیت نامه

ها به نامهشد و این وصیتباشهدا می های حال همهبررسی پیام و زبان ها هیچ تعمدی در کار نبوده است چرا که هدف،انتخاب آن

ها که در اند لذا با بررسی کالم آنزیسته خاص با شرایط اجتماعی خاص شهدا در زمانه. مرواریدی از آن دریای پر گوهر است مثابه

-ها درگیر بودهی که با آنسایلها و مفاهیم و مهای درونی آنتوان به انتظارات و دغدغهده؛ میهای آنان به یادگار باقی ماننامهوصیت

 . اند پی برد

بررسی . کنندای تبیین وضعیت موجود استفاده مینحو و بیان بر[ . . . اسم، فعل، قید و]ها رزمندگان از واژگان خاص نامهدر وصیت

  .های فکری آنان را باز نمایدتواند افقبرخی واژگان و تعابیر در سخن می بسامد و توجه ویژه رزمندگان به

ای است که دانیم سطح زبانی مقوله گستردهمی. دهیمنی و فرازبانی مورد توجه قرار میبرای تحلیل گفتمان، متن را از دو دیدگاه زبا

های انی به واژه، فعل، دستور و آرایهدر سطح زب( 439:4919شمیسا، ). به سه سطح آوای، لغوی و نحوی قابل تقسیم بندی است

گرایانه، باورها و ات ملیخاص نویسنده، احساسایدئولوژی شود پرداختن به ه در سطح فرازبانی مطرح میآنچ. پردازیمادبی می

 . است ...های مذهبی و اعتقادی، مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، اخالقی واندیشه

 رویکرد زبانی  _4

 سطح زبانی  _4_4

شخص شد که تعداد جمالت معلوم بیش از جمالت مجهول است همین امر بیانگر ها منامههای انجام شده در این وصیتبا بررسی

 -در این بخش به بررسی لغات و ترکبیات عامیانه. باشدی در کالم میاطمینان نویسنده به کالم خود و پرهیز از شك و دودل

 . پردازیموجه فعل می -اصطالحات و ترکبیات عربی

 لغات و ترکبیات عامیانه  -4-4-4

گرفته است و اکنون در میان ه در گذشته مورد استعمال قرار میشود ککهنی می رکیبات عامیانه شامل ترکیبات قدیمی ولغات و ت

 . گیردکمتری مورد استفاده عوام قرار میروزگار ما با بسامد 

 :شهید همت چنین آمده است نامهدر وصیت

فرامین او را مو به مو اجرا کنید تا . خلوص و دریایی از معرفت استامام مظهر صفا، پاکی و  ... !ای عزیزان من توجه کنید» _4

 .«.خداوند از شما راضی باشد زیرا او ولی فقیه است و ارزش باالیی دارد

(http://www. aviny. com/rahiyan_noor/revaiat_eshgh/khatere/37. aspx) 
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ایشان با به کار بردن این ترکیب . مو به مو را به کار برده استخویش ترکیب کنایی و عامیانه  نامۀیتشهید ابراهیم همت در وص

 . دهنداجرای فرامین حضرت امام نشان می حساسیت باالی خود را در

 :در وصیت شهید اصفهانی چنین آمده است

 .«بوده که منافقین این منطقه را در به در کرده است[ مردم]همین وحدت شما » _2

خود را از شهید رحمت اهلل اصفهانی با استفاده از ترکیب در به در کردن نفرت و خشنودی ( 24:4921پور گودرزی، قلی الهی)

 . دهدآوارگی دشمنان نشان می

 اصطالحات و ترکیبات عربی  _4_4_1

شدن خاطر مانوس ادعیه به  شود که عموما رزمندگان از قرآن کریم، روایات معصومین وبخش شامل اصطالحات و ترکیباتی میاین 

 . نمودندهای خود به آن اشاره میها در وصیتبا آن

 :آرا چنین است کهشهید جهان نامهدر وصیت
 (293:4923رجایی، ) .«.ای رب العالمین، بر ما مپسند ذلت و خواری را...» _4

 . خوردبه چشم میکه نوعی مناجات با خدا نماییم ا، که در آن ترکیبی را مشاهده میشهید جهان آر فرازی از وصیت نامه

 :شهید میرحسینی چنین آمده است نامهوصیتدر 

-را برایم تعریف می( ع)بالی حسین های کرآفرینیام وقتی داستان حماسهختهاز شما پدر و مادر مهربانم در کودکی آمو ...» -2

 (931:4911باقری، ) .«.حرب لمن حاربکمیا ابا عبداهلل انی سلم لمن سالمکم و : تصمیم گرفتم با امام حسین بیعت کنم که. کردید

. داند این امر کامالً در زندگی او مشهود استعاشورا می زندگی خودش را وابسته به مکتب شهید قاسم میرحسینی اساس و پایه

ك تمس. داندمی( ع)را دوست و محب امام حسین  رزمندگان اسالم بخشی از زیارت عاشورا خود و همهایشان با به کار بردن 

 . های بارز دفاع مقدس استزمندگان به نهضت عاشورا از ویژگیر فرماندهان و همه

 :گویدت نامه خود میشهید همت در وصی

انّ اهلل اشتری من »هایی که معتقد به دادن جان برای گفتن بقا و حیات ابدی و نزدیکی با خدای چرا که الگو و اسوه[ شهدا] _9

  .«.المومنین

(http://www. aviny. com/rahiyan_noor/revaiat_eshgh/khatere/37. aspx) 

سوره توبه را یادآور شده است که بیانگر این است که همانا مومنان در  بخشی از آیه شریفه خود نامهشهید ابراهیم همت در وصیت

 . پردازندامله میآنان با حق به مع. دهندد را به خدا میهای خوآوردن بهشت خداوندی اموال و جان دسته راه ب

 : شهید خرازی چنین آمده است که نامهدر وصیت

را در آغوش بگیریم کالمی و ( ع)وار هم باید بجنگیم، اگر بخواهیم قبر شش گوشه امام حسین ما لشکر امام حسینیم، حسین» -1

 .«.و آل محمد اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی و ممات محمد: دعایی جز این نباید باشد

(http://www. sarbazaneislam. com/vasiyat_shahid_kharazi. html) 

خواهد که مرگ و زندگی او را با اهل اشورا و ترکیب عربی از خداوند میشهید حسین خرازی هم با به کار بردن بخشی از زیارت ع

 . بیت و عشق به آنان قرار دهد

 وجه فعل  _4_4_9

. شودمان از آن با تعبیر وجهیت یاد میدر تحلیل گفت. سی متن نگاه دستوری و کاربرد وجه فعل در آن استیکی از معیارهای برر

گو ووجه کالم در یك گفت. میزان درستی مفهوم یك جمله اشاره دارد ای دربارهنده از چیزی یا عقیدهوجهیت عموماً به تلقی گوی»

  (223:4931فتوحی، ) .«.کندتماعی را مشخص میاد و مناسبات اجیا گفتمان نوع روابط میان افر

 :نوع است که عبارتند از 6در زبان فارسی امروزه وجوه افعال بر 

 . آن است که وقوع کاری را به طریق خبر بیان کند: وجه خبری -4

 (931:4911باقری، ) «... بردبه قربانگاه عشق میابراهیم خود فرزندش را . الگوی تو حضرت ابراهیم است! پدرم»

 . آن است که کار را به طریق شك، دودلی، آرزو، خواهش و مانند آن بیان کند: وجه التزامی -2
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  .«ها بایستی از حرارت و شوقش سرخ شودستی شهادت را در آغوش گرفت، گونهای عاشقان ابا عبداهلل، بای»

(http://mhshirazi. blogfa. com/post/16) 

 . را با طور شرطی بیان نماید آن است که کار: وجه شرطی -9

رزمیم و اگر امروز ما پاسدار انقالبمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم و اگر مشیت اگر امروز ما در صحنه پیکار می»

( عج)مان زالهی بر این قرار گرفته که به دست شما رزمندگان و ملت ایران، اسالم در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت امام 

 .«.است( ع)عشق، عالقه و محبت به امام حسین  فراهم گردد، به واسطه

(http://shoohada. persianblog. ir) 

 . آن است که کار را به طور حکم، خواهش و فرمان بیان نماید: وجه امری _1

 .«ا سرمشق زندگی تان قرار بدهیدفرزندانم خوب به قرآن گوش کنید و خودتان را به قرآن متصل کنید و این کتاب آسمانی ر»

(http://masjede_abalfazl. blogsky. com/1390/2/20/post_892) 

 . آن است که فعل به صورت صفت و در معنی فعل باشد: وجه وصفی _3

  (411_414:4912فروزانفر و دیگران، ). فعلی است که به صورت اسم درآمده باشد: وجه مصدری _6

 .«... رزمیم و اگر ما پاسدار انقالبمان هستیمپیکار می هاگر امروز ما در صحن»

(http://shoohada. persianblog. ir) 

 سطح ادبی  _4_1

گویند که شامل ساختارهایی مانند ان به آن بُعد رتوریکی گفتمان میکه در گفتم. شودهای بیان و معانی میح شامل جنبهاین سط

 . شودمی ...تعاره، اغراق وتجانس آوایی، قافیه، طنز و کنایه، اس

 ادبی تشبیه  آرایه _4_1_4

 :شهید جهان آرا چنین است که هنامدر وصیت

( 296:4923رجایی، ) .«...کار ارزانی داشتیحقیر و گناه ه رسیدن به خودت را به منِ بندهتو را شکر که شربت شهادت، این یگانه را» -4

خود را به شهادت نشان  کار بردن این ترکیب میل و عالقهداند ایشان با به میبخش را همچو شهدی شیرین و لذتآرا شهادت جهان

 . دهدمی

 :کندخود اشاره می نامهشهید میرحسینی در وصیت

. اگرچه از دست دادن جوان سخت است اما چون رضایت خدا باالتر از هر چیزی است شما هم باید رضا باشید به رضای خدا» -2

را همچو امانتی در نزد شهید میرحسینی فرزند ( 936:4911باقری، ) .«... د، خدا امانتش را از شما گرفتفرزندتان امانتی بیش نبو

چرا که این امانت روزی به صاحب اصلی اش . دهدین را با آن مورد آزمایش قرار میداند که خداوند، بدین طریق، والدوالدین می

ناصرپور حسینی، ). فرزندان همچو امانتی در دست پدر و مادر هستند: سخن شهید اشاره به این حدیث دارد که. برمی گردد

243:4932) 

 :گویدهید همت در فرازی از وصیت خود میش

  .«.ورزیدم کبوترانی که همیشه در حال پرواز به سوی عالم ملکوت اعالیندنید که من چقدر به شهیدان عشق میداخودتان می» _9

(http://www. aviny. com/rahiyan_noor/revaiat_eshgh/khatere/37. aspx) 

کبوترانی که مرگ را به سخره . بیند که مقصدشان به سوی عالم ملکوت استدا را مانند کبوترانی سبك بال میشهید همت شه

 . اندزندگی دنیایی خود را فراموش کردهگرفته و به راحتی 

 :نویسدشهید مهدی باکری در وصیت خود می

  .«اشحاد، عصر مظلومیت و پیروان واقعیعصر ظلم و ستم و کفر و ال. وح خدا نجات دهنده ما از منجالب عصر حاضرسالم بر ر» -1

(http://mhshirazi. blogfa. com/post/16) 

 . داندمانند منجالبی برای امت ایران میباشد را به م که مربوط به دوران شاهنشاهی میشهید مهدی باکری عصر ظلم و ست

 :شهید باقری آمده است نامهفرازی از وصیتدر 
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  .«.مستضعفین جهان ان درآمده است و یاوری برای همهفعالً انقالب ما همچو تیر زهرآگینی برای تمام مستکبر ...» _3

(http://8shohada. blogfa. com/post/18) 

 . داندناخوشایند مستکبران و دشمنان می شهید حسن باقری با به کار بردن لفظ تیر زهرآگین برای انقالب ایران آن را

 : گویدفهانی در وصیت خویش میشهید اص

قلی پور  -الهی) .«درود فراوان بر آن یار مستضعفین جهان و خار چشم دشمنان شرق و غرب یعنی حضرت آیت اهلل خمینی» -6

او به خار در چشم دشمن نشان داده شهید رحمت اهلل اصفهانی قدرت شخص محبوبش را با تشبیه قدرت  (21:4921گودرزی، 

 . است

 (همان) .«... سالم خالصانه من به ارواح پاک شهدای صدر اسالم باالخص شهدای عزیز کربالی ایران» _1

به دشت کربال در این متن از طریق همانندسازی آن دو در فکر و ذهن نویسنده در کالم او بازتاب داشته ن و مشبهانتخاب مشبه ایرا

 . باشدمی( ع)ایشان به امام حسین  ه از اعتقادات ناب شیعی و عالقۀین امر برگرفتا. است

 مکنیه  -ادبی استعاره مصرحه آرایة _4_1_1

 :نویسدخود می شهید جهان آرا در وصیت نامه

 .«...دیدمرا مییك ماه به طور مداوم کربال ای که خرمشهر سقوط کرد من ز روزی که جنگ آغاز شد و تا لحظها! ای امام ...» -4

د شدن همرزمان و یا مجروح شدن کربال اوج وخامتِ اوضاع در شهی د جهان آرا با به کار بردن واژهشهید محم( 293:4923رجایی، )

 . باشدواژه استعاره مصرحه از خرمشهر میکند، این ها را یادآوری میآن

 :شهید همت چنین آمده است نامهدر وصیت

. خواهم از قفس به درآیمبینم و میارم و خویشتن را در قفس محبوس میای دگمشده. گنجمود نمیمن نیز در پوست خ» _2

 .«دارد متنفرمادیات و همه آنچه از خدا بازم میمن از دنیای ظاهر فریب م. اندهای خاردار مانعسیم

(http://www. aviny. com/rahiyan_noor/revaiat_eshgh/khatere/37. aspx) 

این تعبیر . داند که در آن گرفتار استو روح ملکوتی را به مانند پرنده میقفسی  مت تن و کالبد آدمی را به مثابۀابراهیم هشهید 

های خاردار و ظاهر فریب بودن دنیای مادیات اشاره ن در کالم خود به مانع بودنِ سیمایشان همچنی. نوعی استعاره مصرحه است

 . گیرداستعاره مکنیه جای می داده لذا به این منظور در زمره ه آن تشخیصکرده اند در حقیقت به نوعی ب

 :شهید باکری در فرازی از وصیت خود یادآور می شود

  .«.ها بایستی از حرارت و شوقش سرخ شودشهادت را در آغوش گرفت، گونهای عاشقان ابا عبداهلل، بایستی » _9

(http://mhshirazi. blogfa. com/post/16) 

کشیدنش و به وصال داند که با در آغوش ایشان شهادت را همچو معشوقی می. کنندمی شهید باکری شهادت را با تعبیری زیبا بیان

این شهید بزرگوار برای رساندن منظور خود، به شهادت همچو انسانی . گرایدها از شدت ذوق به سرخی میآن رسیدن، گونه

 . تشخیص بخشیده است

 دبی مجاز ا آرایه _4_1_9

 :شهید همت چنین آمده است در وصیت نامه

  .«... نامی که هرگز از وجودم دور نیست و پیوسته با یادش آرزوی وصالش را در سر داشتم. به نام خدا» _4

(http://www. aviny. com/rahiyan_noor/revaiat_eshgh/khatere/37. aspx) 

 . باشدمحل به حال می جاز از فکر و اندیشه و به عالقهاین واژه م. ردخوشهید همت واژه سر به چشم می نامهدر وصیت

 :کندد برونسی در فرازی از وصیت نامه خود اشاره میشهی

 .«.فرزندانم خوب به قرآن گوش کنید و خودتان را به قرآن متصل کنید و این کتاب آسمانی را سرمشق زندگی تان قرار بدهید» _2

(http://masjede_abalfazl. blogsky. com/1390/2/20/post_892) 

کتاب آسمانی واژه عام که مطلق . عام به خاص است ن برونسی مجاز از قرآن به عالقهکتاب آسمانی در وصیت نامه شهید عبدالحسی

 . پیامبر، قرآن را اراده کرده است باشد اما شهید معجزهتب است، میک همه
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 :ستشهید اصفهانی چنین آمده ا در وصیت نامه

 (24:4921قلی پور گودرزی،  -الهی) .«. . .سروران من شما در مجلس شهیدی شرکت کردید ...» -9

ام دهد که ایشان فرجاین تعبیر نشان می. مایکون به ماکان است اصفهانی مجاز به عالقه نامه شهید رحمت اهللواژه شهید در وصیت

 . دانسته استو آینده کار خود را در جنگ می

 (همان) .«.تا خون در بدن دارید امام را تنها نگذارید ...» -1

ایشان در قالب این جمله رزمندگان را به یاری امام . ملزومیت است انی مجاز از زنده بودن به عالقهشهید اصفه نامهخون در وصیت

 . خواندمی فرا

 ادبی کنایه  آرایه _4_1_1

 :گویدآرا چنین میشهید جهان

از ام، سخنی با تو دارم که از اعماق جانم و حسینی را در کربالی خرمشهر دیده من به عنوان کسی که شاید کربالیای امام،  ...» -4

 را اصطالح پرپر شدن ترکیب کنایهشهید جهان آ در وصیت نامه( 293:4923رجایی، ) .«.خیزیدپرپر شدن جوانان خرمشهری برمی

ان خرمشهری همچو گلی لطیف هستند که با تمام آرزوها و جوانی خود در مقابل در نظر شهید، جوان. است از شهید شدن جوانان

 . کنندجاعانه از مرز و بوم خود دفاع میدشمن بعثی قد علم کرده و ش

 ادبی سجع  آرایه _4_1_0

 :فرازی از وصیت شهید اصفهانی

 (24:4921پور گودرزی،  قلی -الهی) .«...شهادت که همان سعادت ابدی است نصیب او فرموده است ...» -4

باشد که نوعی سجع متوازی شهادت و سعادت می مورد سجع هم دیده شد و آن واژه شهید اصفهانی یك نامهبا بررسی متن وصیت

 . است

 ادبی تلمیح  آرایه _4_1_6

 :خود می گوید شهید میرحسینی در وصیت نامه

! مادرم ...تو خود مرا به جبهه روانه کردی . بردرا به قربانگاه عشق میود فرزندش ابراهیم خ. الگوی تو حضرت ابراهیم است! پدرم» -4

الگوی تو حضرت هاجر است، حضرت هاجر خودش چشمان فرزندش را برای قربانی در راه خدا سرمه کشید و تو مرا از زیر قرآن 

تان به قربانگاه بردن حضرت اسماعیل شهید میرحسینی با یادآوری داس( 931:4911باقری، ) .«...برای رفتن به جبهه عبور دادی

 . خواهد که در مقام صبر آن بزرگواران را الگوی خود قرار دهندکند و از آنان میدر دلداری دادن به والدین خود میتوسط پدر، سعی 

 :فرازی از وصیت شهید برونسی

رشی که لقمان به فرزندش کرد که نماز را به پا دارد همان سفا. کنمو شما را به اقامه نماز سفارش میفرزندانم شما را به نماز » _2

 .«.امر به معروف و نهی ار منکر کنید

(http://masjede_abalfazl. blogsky. com/1390/2/20/post_892) 

ایشان . زندها شاید بهتر به پندهای قرآنی میود، گریزی به قرآن و داستانشهید عبدالحسین برونسی در وصیت به فرزندان خ

نند عمل لقمان حکیم به فرزندش کند و این کار خود را به مابه معروف و نهی از منکر دعوت می رزندان خود را به برپایی نماز و امرف

 . داندمی

 :فرازی از وصیت شهید اصفهانی

ــان    _9 ــتند از جــ ــه بگذشــ ــان کــ ــا آنــ  خوشــ

 

 

ــان   |  ــوی جانــــ ــر کــــ ــود بــــ ــانیدند خــــ  رســــ

 

ــتند  ــدان گذشــــ ــان و فرزنــــ ــال و جــــ  ز مــــ

 

ــه   ــرآن بــــ ــظ قــــ ــیهن حفــــ ــن و مــــ  |راه دیــــ
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ــد   ــدر روزگارنـــــ ــده انـــــ ــهیدان زنـــــ  شـــــ

 

 ایشان                   راه     هرگز     محو      نگردد  

ــی) ــی پــــــــور گــــــــودرزی،   _الهــــــ  (21:4921قلــــــ

 

بل احیاء عند  و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا»سوره آل عمران  423مصرع شهیدان زنده اندر روزگارند تلمیحی به آیه 

 . شهید اصفهانی شعری را به یاد داشته که هم مضمون قرآنی و هم مضمون میهنی در آن مندرج است. دارد .«ربهم یرزقون

 ادبی اقتباس  آرایه _4_1_7

 (14آیه / قرآن، نسا) .«یا ایها الذین آمنوا خذوا و حذرکم فانفروا ثبات اونفروا جمیعاً»

 (21:4921قلی پور گودرزی،  -الهی( )امام خمینی) .«ت ما در گرو این جنگ استجنگ جنگ است و عزت و شراف»

ای از قرآن کریم و سخن امام شروع کرده است که این امر نشان از اهمیت آن کتاب خود را با آیه نامهشهید اصفهانی ابتدای وصیت

 . در نظر اوست( ره)الهی و سخنان امام 

 رویکرد فرازبانی  -1

گیرد ربرمیسطح فکری را د است،که های متفاوتشود که دربردارنده افکار و عقایدی در زمینهمختلفی می مل سطوحرویکرد شا این

و باور اخالقی، تربیتی را های همچون باورهای مذهبی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، ملی، میهنی، اقتصادی و این سطح زیر مجموعه

 . گیردفرا می

 سطح فکری  -4-1

های مذهبی، اعتقادی و مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ملی و میهنی و امور ها، آرزوها، اندیشهه بررسی آرماندر سطح فکری ب 

 . ها می پردازیماخالقی مندرج در متون وصیت نامه تربیتی و

 اعتقادی  -باور مذهبی _1_4_4

 :در بخشی از وصیت شهید جهان آرا چنین آمده است

 .«... فقیر و حقیر و گناه کار ارزانی داشتی دن انسان به خودت را به من بندهت، این یگانه راه رسیتو را شکر که شربت شهاد» -4

را راه  ایشان شهادت. شهادت در اندیشه و اعتقاد جهان آرا تنها راه رسیدن به پیشگاه حضرت حق است( 296:4923رجایی، )

شقانه از خدای خویش طلب شهادت قوا و نهایت اخالص اوست که عااین سخنان شهید، بیانگر ت. داندرسیدن به سعادت حقیقی می

 . کندمی

 :گویدود میشهید بابایی در وصیت خ

مرگ مرا و فرزندان و همسر را شهادت قرار ! خدایا. خمینی را نگه دار( عج)تا انقالب مهدی ( عج)تو را به جان مهدی ! خدایا! خدایا» -2

شهید عباس بابایی در ابتدای وصیت نامه ی خود، خدا را به ( 263:4923اکبر، ) .«.و می سپارمهمسر و فرزندانم را به ت! خدایا. بده

از این جمله، اعتقادات شیعی شهید بابایی، اعتقاد به امام عصر . امام زمان قسم می دهند که حافظ و نگه دار حضرت خمینی باشند

 هم برای خود و هم برای خانواده  م از خداوند متعال درخواست شهادت راایشان با آگاهی و بصیرتِ تما. و اصل والیت فقیه برمی آید

 . کردنداوج توسل و دعا شهادت را طلب می رزمندگان ما در دعا کردن همتی بلند داشته اند و از خدای متعال در. خود دارد

 :شهید میرحسینی براین باور است که

بار خدایا به پیامبر خاتمت حضرت محمد . دهمشهادت می. . . تایی برایت نیستبار خدایا به یگانگی ات و این که شریك و هم» _9

پیشوا و امام اول شیعیان است و اینکه قیامت و محشر ( ع)به اینکه حضرت علی . دهمکه فرستاده و رسول تست شهادت می (ص)

ارکان  شهید میرحسینی اصول و نامهدر این بخش از وصیت( 933:4911باقری، ) .«... دهمز رستاخیز حق است شهادت میرو

ترین آن که اعتقاد به یگانگی خدا، نبوت پیامبر و اعتقاد به اصل امامت است اشاره شده اعتقاد به خدایِ اعتقادی اسالم و شاید مهم

جانشینان آن  در اسالم حق حاکمیت تنها از آن خداست که با حاکمیت پیامبر و. بی همتا در قلب هر انسان سلیم اثبات شده است

 . حضرت تجلی پیدا می کند



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

534 

 

اگرچه از دست دادن جوان سخت است اما چون رضایت خدا . تکلیف حسینی اقتضاء کرد که در جبهه حضور پیدا کنم. .  » _1

سایل بریدن از جنگ و فشار ناشی از آن را باید در م علت عمده ... باالتر از هر چیزی است شما هم باید رضا باشید به رضای خدا

 (933:4911باقری، ) .«عقیدتی و روحی پیدا کرد نه در کمبودهای آموزشی، کادری و تجهیزاتی

 رکی برای حضور در جبهه برای همه داند این امر محها به خاطر نهضت حسینی مییرحسینی علت حضور خود را در جبههشهید م

هبی دارند چرا که شکست مان خود اشاره به مسایل روحی و مذایشان در سفارشی به همکاران و همرز. رزمندگان اسالم بوده است

 . داندگان از مسایل مذهبی و اعتقادی میها را به خاطر نبودِ اعتقاد راسخ و یا تهی بودن رزمنددر عملیات

 :گویداز وصیت خود میالدین در فرازی شهید زین

تواند پاسداری از اسالم کند هیچ کس نمی. است( ع)ن به امام حسین اولین شرط الزم برای پاسداری از اسالم، اعتقاد داشت ...» _3

رزمیم و اگر امروز ما پاسدار پیکار می اگر امروز ما در صحنه. نداشته باشد( ع)در حالی که ایمان و یقین به ابا عبداهلل الحسین 

قرار گرفته که به دست شما رزمندگان و ملت انقالبمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم و اگر مشیت الهی بر این 

عشق، عالقه و محبت به امام حسین  فراهم گردد، به واسطه( عج)زمان ایران، اسالم در جهان پیدا شود و زمینه ظهور حضرت امام 

 .«است( ع)

(http://shoohada. persianblog. ir) 

ری از دین اسالم و ترویج این دین مبین را در جهان، اعتقاد قلبی داالدین در وصیت نامه خود الزمه حفاظت و نگهشهید مهدی زین 

ایم اعم از پیروزی ت که هر آن چیزی که به دست آوردهاو بر این باور اس. داندمی( ع)حضرت ابا عبداهلل الحسین  به ساالر شهیدان

عشق شهید به . است( ع)قلبی به امام حسین  قههمه به واسطه عشق و عال ... ها، قدردان بودن از شهدا، تسلیم و توکل بر درگاه حق

در حادثه انقالب ( ع)اکنون به تاثیر عمیق حرکت امام حسین ». بیانگر اوج تقوا و شهادت طلبی در نظر شهید است( ع)امام حسین 

مقتدای خویش کرده اند،  ایران و جنگ تحمیلی علیه ایران اسالمی که شهیدان این قیام حقیقتاً پیرو آن امام همام بوده و اقتدا به

وصایای شهدا دفاع و انقالب نه تنها یك بار بلکه چندین بار و به طور مکرر از  که در همه قطعاً به همین دلیل است. کنیمبسنده می

 (212:4922خدایار، ) .«امام حسین، عاشورا؛ کربال و فرزندان آن بزرگوار یاد شده است

 :در وصیت شهید خرازی آمده است

کشیم و هرچه که بر سرمان ه میهرچ. ها خود را دخیل بدانیم این حجاب است برای ما، این شاید انکار خداستاگر در پیروزی» _6

استغفراهلل، خدایا امان از تاریکی و تنگی و فشار قبر و سوال نکیر و منکر در روز محشر و قیامت، به . آید از نافرمانی خداستمی

خدایا از مال دنیا چیزی جز بدهکاری و گناه . دانم و بس، صاحب پیروزی و موفقیت تو را میه و مضطرمخدایا دلشکست. فریادم برس

  .«مندم سازاز فیض عظمای شهادت نصیب و بهره مرا قبول کن و تو خود توبه! خدایا. ندارم

(http://www. sarbazaneislam. com/vasiyat_shahid_kharazi. html) 

ایشان با روح بلند و پرهیزگار . داندرا در اراده و فرمان حضرت حق می خود، همه چیز ر فرازی از وصیت نامهین خرازی دشهید حس

ایشان با لحنی عاجزانه از خدای . تقوای اوست گوید و این امر نشان دهندهن میخود از نگرانی روز محشر و تاریکی فشار قبر سخ

 . طلبدای است، از خدا میرا که واالترین آرزوی هر رزمنده شهادت متعال درخواست پذیرش توبه را دارد و آرزوی

 :شهید باقری معتقد است که

و امام ( ص)در این موقعیت زمانی و مکانی، جنگ ما جنگ کفر است و هر لحظه مسامحه و غفلت، خیانت به پیامبر اکرم . .  » _1

  .«. . .و پشت پا زدن به خون شهدا است( عج)زمان 

(http://8shohada. blogfa. com/post/18) 

ایشان . کنده دفاع از میهن و انقالب دعوت میخود با لحنی قاطع و صریح همگان را ب نامهفرازی از وصیت شهید حسن باقری در

 . داندخیانت و پایمال کردن خون شهدا میهرگونه غفلت و کوتاهی را در راه دفاع و انقالب 

 :آمده استدر وصیت شهید اصفهانی چنین 
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و نایب بر حقش آن یار ( عج)با سپاس به خدای متعال و درود فراوان به منجی عالم بشریت حضرت بقیه اهلل امام زمان » _2

من به ارواح پاک شهدای  اهلل امام خمینی و سالم خالصانهمستضعفان جهان و خار چشم دشمنان شرق و غرب یعنی حضرت آیت 

 ( 21:4921قلی پور گودرزی،  -الهی) .«. . .کربالی ایران زمینصدر اسالم باالخص شهدای عزیز 

دی امور اعتقا در اسالم و شهدای کربال در زمرهستایش خداوند، اصطالح منجی عالم بشریت، درود فرستادن بر ارواح پاک شهدای ص

 . گیردو مذهبی شهید اصفهانی قرار می

 اجتماعی  _باور سیاسی _1_4_1

 :ن باور استشهید جهان آرا بر ای

از پرپر ام، سخنی با تو دارم که از اعماق جانم و حسینی را در کربالی خرمشهر دیده ای امام، من به عنوان کسی که شاید کربالی» -4

یك که خرمشهر سقوط کرد من  روزی که جنگ آغاز شد و تا لحظه از! ای امام: خیزد و آن این استشدن جوانان خرمشهری برمی

در حقیقت . ظریفی به سقوط خرمشهر دارد آرا اشارهشهید جهان( 293:4923رجایی، ) .«... دیدمم کربال را میماه به طور مداو

 او از حمالت وحشیانه. کفایتی برخی مسئولین و عدم حمایت از مردم در زمان ریاست جمهوری بنی صدر اشاره دارندایشان به بی

 . کندی و مالی فراوان شده بود، یاد میهای جانها در طول یك ماه که باعث خسارتبعثی

 :فرازی از وصیت شهید میرحسینی

از مظلومیت ما در برابر ستمگران بگویید از . کنم در هر مجلس و محفلی از جنگ و انقالب سخن بگوییدبه برادرانم توصیه می. .  » -2

 (932:4911باقری، ) .«.رهبری و والیت فقیه سخن بگویید

 :خرازیفرازی از وصیت شهید 

 .«.خواهم که پشتیبان والیت فقیه باشند، راه شهدای ما راه حق استاز مردم می» _9

(http://www. sarbazaneislam. com/vasiyat_shahid_kharazi. html) 

ه بنماییم که این دو بزرگوار مردم و اطرافیان خود را میرحسینی و شهید خرازی مشاهده میفوق، از شهید  در هر دو نمونه

نامه وده است با نگاهی اجمالی به وصیتشهدا و رزمندگان ب این امر دغدغه و نگرانی همه. خوانندمی پشتیبانی از والیت فقیه فرا

 . های آن ها می توان به این امر پی برد

 :در بخشی از وصیت شهید باقری چنین آمده است

تکبرین جهان سر جنگ داریم و در رابطه با این هدف، جنگ با صدام ما با هیچ دولت و کشوری شوخی نداریم و با تمام مس ...» -1

  .«... یزید فقط مقدمه است

(http://8shohada. blogfa. com/post/18) 

ریزی کند، امت بیدار و آگاه با ای را که علیه انقالب طرحکرده باشد که هر توطئه دشمن باید بداند و این تجربه را کسب» _3

اگر . آینده جنگ هم کامالً روشن است که پیروزی نصیب رزمندگان اسالم خواهد شد. عزیز آن را خنثی خواهد کردپیروزی از رهبر 

ر به و اگ. ها آسیب رسیده استشه وارد شده است، به آنامروز به انقالب ما خدشه وارد شود، بدانید که به مسلمانان جهان خد

  .«دانها پیروز شدهانقالب ما رونق داده شد، آن

(http://www. sarbazaneislam. com/vasiyat_shahid_kaveh. html) 

 . اندگفته های باال با لحنی قاطع سخنهای خود در نمونهد کاوه در فرازهایی از وصیت نامهشهید باقری و شهید محمو

ایشان به . داندآگاه ایران باطل می رهبری و مردمدشمنان را برای نابودی انقالب با مدد  د کاوه با لحنی صریح و جدی نقشهشهی

 . جهان شمولی انقالب ایران در میان سایر کشورها به خصوص کشورهای مسلمان اشاره دارند

 :گویدشهید اصفهانی چنین می

ا شما را به خون شهد ... کنمز آنکه شما را به مقاومت دعوت میعزیزان من حتماً منتظر من هستید من وصیتی ندارم ج ... » -6

 (24:4921قلی پور گودرزی،  -الهی) .«.سوگند نگذارید این جتگ به سازش کشیده شود، هرگز

خواهد تا با ها میکند و از آنن دعوت میخود عزیزانش را به مقاومت در برابر دشم نامهصفهانی در این بخش از وصیتشهید ا

 . دشمن سازش نکند
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 :شهید میرحسینی معتقد است که

وی تو حضرت هاجر است، حضرت هاجر خودش چشمان فرزندش را برای قربانی در راه خدا سرمه کشیده و تو مرا از الگ! مادرم» _1

ها و روابط ت دفاع مقدس، تقویت معنوی معاشرتاز برکا( 931:4911باقری، ) .«... زیر قرآن برای رفتن به جبهه عبور دادی

شهید میرحسینی . ها و یا از زیر قرآن عبور دادنههگان جهت اعزام به جبرزمند ه است همچو حضور در مراسم بدرقهاجتماعی بود

مادر بزرگوار با . باشدشیدش میراه فرزند ر اشاره دارد که تمام لحظات سایه حمایت او بدرقه خود به مادری مهربان نامهدر وصیت

ماجرای  شهید عزیز برای تسلی خاطر مادر،. طلبددد میآن عبور داده و از خداوند متوکل بر خدا و به مدد قرآن فرزند را از زیر قر

 . نمایدحضرت هاجر را یادآوری می

 میهنی  _باور ملی _1_4_9

 :فرازی از وصیت شهید اصفهانی

 (21:4921قلی پور گودرزی،  -الهی) .«.جنگ، جنگ است و عزت و شرافت ما در گرو این جنگ است» _4

ان آبرو و حیثیت ملی، میهنی همه  ایش. ملی و میهنی شهید رحمت اهلل اصفهانی جای داردهای دفاع از عزت و شرافت در اندیشه

 . داندایرانیان را وابسته به جنگ می

 باور اقتصادی _1_4_1

-های اقتصادی اسالمی است، برمیاز فرهنگ اسالمی که نشان دهنده آموزه ها به باورهای اقتصادی منبعثنامهبا بررسی متن وصیت

 . مخوری

 :شهید اصفهانی ز وصیت نامهبخشی ا

وصیت دیگر به شما همکاران یعنی بازاریان محترم مواظب یك عده افراد سودجو و فرصت طلب باشید، نگذارید این قدر با  ...» -4

دگان و بازسازی ضمناً اگر از ثلثم اضافه باقی ماند، بدهید برای جنگ ز ... احتکار و گران فروشی دادِ مردم مستضعف را دربیاورند

 (22:4921قلی پور گودرزی،  -الهی) .«.کشور عزیز که واقعاً احتیاج است

. کننداز احتکار و گران فروشی دعوت می ایشان بازاریان را به پرهیز. شهید رحمت اهلل اصفهانی به مسایل روزگارِ خود نظر داشته اند

ای از توجه به مسایل اقتصادی شرعی است که در عین نمونه کشور این شهید بزرگوار درخصوص بخشیدن ثلث مالش برای بازسازی

 . حال با وطن پرستی ایشان و درک مصالح کشور نیز مرتبط است

 :فرازی از وصیت شهید میرحسینی

 (111:4911باقری، ) .«... ام برداشت کنیدمراسم را از اموال شخصیمخارج » _2

ایشان حاضر نیستند که مخارج مراسم . به مسایل اقتصادی هم اشاره داشته استشهید قاسم میرحسینی در فرازی از وصیت خود 

 . داندوالِ خود میها از طریق امخانواده را ملزم به پرداخت هزینهتدفینشان توسط سازمانی پرداخت شود بلکه 

 :گویدشهید همت چنین می

 .«.بدهید و بقیه را همسرم هر طور خواست خرج کند هرچه پول دارم اول بدهیِ مکه مرا به پیگیری سپاه تهران ... » _9

(http://www. aviny. com/rahiyan_noor/revaiat_eshgh/khatere/37. aspx) 

له بیانگر آن است که این مسئ. انداند و از این امر مستثنی نبودهاقتصادی اشاره داشتهشهید همت هم به مانند دیگران به مسایل 

ها را برطرف کنند تا دینی بر یشان از همسر خود خواسته تا بدهیا. به معاش خانواده توجه داشته است ایشان بعد از خود نسبت

 . گردن ایشان نباشد

 :کندشهید باقری چنین اشاره می

را هم در راه کمك  ام و بقیهبضاعت فرجاته را هم خمسش را دادهدر مورد درآمدها چیزی به آن صورت ندارم و همین  ...» _1

 .«... جویان و سربازان اسالم با سپاه کفر خرج کنیدساندن به جنگر

(http://8shohada. blogfa. com/post/18) 
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برای خود  ین شهیدِ عزیز از مال دنیا توشها. در این بخش از وصیتِ شهید باقری مادی گرا نبودن ایشان به وضوح مشخص است

ای که از شهید باقری اندک بهره. اینطور می بود با روح بلند او سازگاری نداشت جمع نکرده است و چشمی به آن نداشته چرا که اگر

 . نمایدن را دوباره در راه اسالم خرج میمال دنیا برده است هما

 تربیتی  _باور اخالقی _1_4_0

 :آرافرازی از وصیت شهید جهان

 .«...فقیر و حقیر و گناه کار ارزانی داشتی به منِ بندها تو را شکر که شربت شهادت، این یگانه راه رسیدن انسان به خودت ر» -4

آنان ره صد ساله را در یك شب . شاید بتوان گفت شهدا بزرگترین معلم اخالق در روزگار خود بوده اند( 296:4923رجایی، )

از خود نکرده بلکه دائم برای به این بزرگواران هرگز تعریفی . زداری در مرام و اخالق آنان موج میتواضع، فروتنی، خودانکس. پیمودند

 . کردندوردن نفس، خود را حقیر و کوچك میتسلط درآ

 :در وصیت شهید بابایی چنین آمده است

تواضع و فروتنی از ( 263:4923اکبر، ) .«. . .نامه بنویسمکشم تا وصیتهای شهدا خجالت میبه خدا قسم من از شهدا و خانواده» -2

به مانند این خط از وصیت شهید بابایی که ایشان در . خوردنامه شهدا به چشم میاست که در وصیتایل اخالقی ترین مسبرجسته

 . داندنامه میهایشان عاجز از نوشتن وصیتاز شهدا و خانوادهنهایت سادگی و به دور از هرگونه آالیش خود را به خاطر شرم 

 :در وصیت شهید زین الدین چنین آمده است

شود و کسی می تواند زندگی کند که منتظر باشد، منتظر شهادت، منتظر ظهور بت کبری به کسی منتظر گفته میغی در زمان» _9

 .«.خواهدشهادت طلبی می، خداوند امروز از ما همت، اراده و (عج)امام زمان 

(http://shoohada. persianblog. ir) 

اند که منتظر واقعی کسی است که انتظار خود را اخالقی اشاره کرده تهنامه خود به نکن در این قسمت از متن وصیتالدیشهید زین

 . در عمل نشان بدهد، اراده و همت خود را برای رسیدن به هدف متعالی به کار گیرد و در این راه از گذشتن جان هم دریغ نکند

 :بخشی از وصیت شهید ابراهیم همت

چقدر شما . درود خدا بر شما باد که هرگز مانع حرکتم در راه خدا نشدید! عزیزممادر گرامی و همسر مهربانم، پدر و برادران » _1

  .«.مرا به خدا بسپارید و صبور و شجاع باشید. تابی کنند راضی نیستمفامیل و همسرم اگر به خاطر من بیاز مادرم و همه . صبورید

(http://www. aviny. com/rahiyan_noor/revaiat_eshgh/khatere/37. aspx) 

ر متوجه جایگاه با تاملی بیشت. کندرا با لفظی سرشار از محبت یاد میاعضای خانواده  نامه خود، همهشهید ابراهیم همت در وصیت

قراری برای فرزندش است دادن مادر که دریای از محبت و بیایشان وصیت به خانواده را با خطاب قرار . شویممادر نزد شهید می

-م، شهیدِ سعید از اعضای خانواده خود به نوعی قدردانی میدر قسمت دو. امر نشان از اهمیت مادر در نزد اوستاین . کندشروع می

بایی تك ایشان با لحنی دلسوزانه از صبر و شکی. اندها نشدهانع از حضور او در جبههها و اینکه منماید به جهت همدلی و همراهی آن

ی به معنای کردند در فرهنگ اسالمتقامتی که رزمندگان از آن یاد میهای صبر و اسالً واژهمعمو». کندتك اعضای خانواده یاد می

رود در ت که صبر در نامالیمات به کار میشود، ولی تفاوت صبر و شکیبایی با استقامت و پایداری در آن اسواحدی به کار برده می

و عدم کژروی از راه حق های دینی ی و پایداری در اصل دین و ارزشاراستقامت به معنای پافش. حالی که استقامت این گونه نیست

های مصایب و عدم تمکین در های اطاعت و دشواریکه صبر و شکیبایی در برابر سختی های کفر و نفاق است؛ در حالیبه بیراهه

 (43:4932حسینی،  -ناصرپور) .«برابر طغیان شهوات است که بیشتر در مقام عمل متصور است

 :رازی از وصیت شهید خرازیف

 .«...ها داردعبادی تاثیر نامطلوبی بر پیروزی سهل انگاری و سستی در اعمال ...» -3

(http://www. sarbazaneislam. com/vasiyat_shahid_kharazi. html) 

ت در به جا آوردن کل به خدا، مداومپیروزی را عالوه بر تو مهایشان الز. اندخوبی اشاره کردهشهید خرازی به نکته تربیتیِ اعتقادی 

 . اندبه وجود آمدن اثرات مخرب دانسته داند و ترک آن را باعثاعمال عبادی می

 .«...این چند روزه دنیا، قابل آن نیست که شما به گمراهی بروید و به این طرف و آن طرف بزنید ...» -6
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(http://masjede_abalfazl. blogsky. com/1390/2/20/post_892) 

-انسان. کشاندسان را به سمت گمراهی و ضاللت میارزش است که اعمال تباه، انقدر کوچك و بیین شهید بزرگوار آندنیا در نظر ا

که دنیا به ماری ( ع)بینند و یا مانند سخن حضرت علی را به مانند عروس هزار داماد می های عارف مسلکی همچو شهیدان دنیا

این بزرگواران به این حقیقت پی برده و قصد در آگاه کردن . داندم در حالی که زهرش کشنده است، مینر شباهت دارد که لمس آن

 . مردم و دوستان خود داشتند

 گیرینتیجه

ها مانده؛ که با مطالعه آن هایی است که از آنان به یادگار باقینامهشخصیت و اندیشه شهیدان وصیتهای شناخت یکی از بهترین راه

ی و فرازبانیِ ما در این پژوهش به تحلیل گفتمان و بررسی رویکردهای زبان. های درونی آنان پی بردتوان به انتظارات و دغدغهمی

نامه با بررسی وصیت. ایمداختههای مختلف متن پریابی به جنبههای شهدای شاخص ایران، برای دستنامههایی از وصیتقسمت

رای نامه از واژگان و تعبیرات خاصی بهای خود در ضمن وصیتقاید و پیامآنان برای بیان ع های این شهیدان دریافتیم که

اهل بیت و والیت فقیه، حفظ احکام  از محورهای مهم وصیت نامه این شهدا پیروی از سیره. کردندتاثیرگذاری بیشتر استفاده می

 ه از آیات و احادیثی که در زمرهزبانی استفاد وزه فرازبانی بود و در حوزهدر ح ...شریعت و قرآن، پاسداری از انقالب و پرهیز از دنیا و

در خالل این . آالیش مطرح شدند که حائز اهمیت فراوانی استت عامیانه که با زبانی ساده و بیترکیبات عربی و استفاده از برخی لغا

های ادبی به تولید کاربرد افعال و آرایه ه با نحوهشکیل دهنده یك متن همرارسیم که واژگان مختلف تبه این باور می پژوهش

سرشار از معنویت،  آرزوهای خود را به مانند جامعه ها ور از طریق این متون عقاید، آرماناین شهیدان بزرگوا. کندواقعیت کمك می

 . انداند، پرده برداشتهکردهای که در آن زندگی میم از مسایل جامعهبیان داشته و در ضمن کال ...وحدت، ظلم ستیزی و
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 ی شاملو“پریا” ۀقص در معناشناختی روایتـ  تحلیل نشانه

 (تحلیل گفتمان ةیبر پا)
 وند سعید زهره

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

 یمنصور رحیم

 (ره)الملل امام خمینی شگاه بینکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دان آموختۀ انشد

 یحسین سرداغ محمد

 (ره)الملل امام خمینی نشگاه بیناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دا

 کیدهچ
های معناشناختی  اصلی پژوهش ةگفتمان، ماد. یند معناسازی استها در فرا چگونگی روابط نشانه ۀعلم مطالع ،معناشناسیـ  نشانه

 ۀقص. وضوع پژوهش معناشناختی استگیری معنا، م بررسی ارتباط عناصر معناساز متن و نقش هر یك از این عناصر در شکل. است

ایم با بررسی  ما در این پژوهش کوشیده. معناشناسی قابل بررسی است ةعنوان یك متن روایی، در حوزبه احمد شاملو  ةپریا سرود

های زیرین متن قصه  بندی عناصر معناساز و سپس بررسی روابط این عناصر با یکدیگر به تحلیل الیه عناصر معناشناختی و طبقه

به این منظور برخی از عناصر . های عامیانه را رمزگشایی کنیم عنایی قصهای از نظام م های ناشناخته بپردازیم تا از این راه جنبه

 ۀها در قص رسی هر یك از این بخشایم سپس به تحلیل و بر بندی کرده معناشناختی را در قالب چهار زنجیره و سیزده بخش طبقه

 . ایم پریا پرداخته

 . پریا ۀقص تحلیل گفتمان، احمد شاملو، معناشناسی،ـ  نشانه: ها کلیدواژه

 مدخل .4-4

پردازد،  ی سخن میدرسطح جمله و زنجیره( langue)زبان ۀانشناسی ساختارگرا که به مطالعمعناشناسی به خالف زب

های روایی متن را تجزیه و  کند و انواع پیواند میان نشانهو در سطحی فراتر از جمله متمرکز می( parole)ی خود را بر کالممطالعه

معناسازی، جریانی است که طی »لذا، . گیری معنا را در کالم روایی آشکار سازد رایند معناسازی و چگونگی شکلکند تا ف تحلیل می

 (2: 4922شعیری و وفایی،).«.رود گردد و به شکل سیال و ناپایدار به پیش می جا می شود، جابه کند، پیچیده می آن نشانه تغییر می

که مشتق از (discourse)ت و گفتمان اصطالحی است معادلهدف معناشناسی تجزیه و تحلیل گفتمان اس

این واژه در معنایی کلی، به . وارد زبان فرانسه شد (discourrere)است که در قرن دوازدهم از فعل التینی (discourir)فعل

: پور و همکاران وییکهنم). دهند شود که یك کل منسجم و یکپارچه را تشکیل می یی سازمان یافته از جمالتی اطالق می مجموعه

: عضدانلو). اندتر از جمله نیز دانسته هایی بزرگ افزون بر این، گفتمان را نمایانگر تبیین زبان در ورای مقیاس( 291و299،  4924

معنایی تحقق یابد و در کنش زبانی متجلی شود ما با گفتمان مواجه  هرگاه فرایند نشانه»( 41،  4921

یارمحمدی . شود بنابراین گفتمان، کنشی فردی است که تا به انجام نرسیده است ظاهر نمی( 412: 4932مقدم، داوودی).«.هستیم

یارمحمدی، ). یی زبانی و با معناست که اجزای آن به شکلی با هم ارتباط دارند همچنین برخی برآنند که گفتمان، قطعه( 4: 4923)

، گفتمان .«ماشین_رفتار»مدار یا  مه گفتمان برنا: ت که عبارتند ازاسشعیری گفتمان را در پنج گونه منحصر دانسته( 4921،4

لینت ولت نیز  ژپ( 22_41،  4922: شعیری). و گفتمان رخدادی( حسی)مرامی، گفتمان حضوری_، گفتمان اخالقی(تجویزی)القایی

: شمارد فتمان را بدین شرح بر میوی پنج نوع گ. بندی مشابهی از انواع گفتمان را به دست داده است با اندکی تفاوت، تقسیم

از آنجا که ( 12_61،  4931: لینتژپ). کننده، گفتمان انتزاعی، گفتمان عاطفی و گفتمان وجهی گفتمان توضیحی، گفتمان ارزیابی

. کند شناسی ارتباطی نزدیك پیدا میپردازد با گفتمانمعناشناسی به تحلیل گفتمان و روابط تنگاتنگ عناصر متن می

های پنهان آن را  برداری از عناصر زیرین زبان، جنبه شناسی، آن جنبه از علم زبانشناسی است که با پرده مانگفت»

شناسی، روابط معنایی انواع گفتمان روایی را در  ی روایت معناشناسی در حوزه( 411: 4923یارمحمدی وهمکاران،).«.کند آشکارمی

ناسی نوین به دنبال کشف معنایی از پیش تعیین شده نیست، بلکه به بررسی فرایند بنابراین معناش. کند ساخت متن تحلیل می ژرف
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ها در نظام روایی و چگونگی  به عبارت دیگر، روابط تنگاتنگ نشانه. پردازد های زیرین متن می ها در الیه پویا و سیال ارتباط نشانه

از این دیدگاه تجزیه و تحلیل معناشناختی ». شناسی نوین استها با یکدیگر هدف معنا گیری معنا بر اساس ارتباط این نشانه شکل

گیری فرایندی معنایی است که  ها نیست، بلکه محل شکل متون بر این اصل استوار است که کالم یا متن، محل تجمع نشانه

ی  عناشناسی در شیوهشناسی با م بنابراین، تفاوت نشانه( 6: 4934شعیری،).«.ی گفتمان است مسؤولیت اصلی تولید آن بر عهده

معناشناسی، جستجو برای دست یافتن به جوهری موهوم به نام معنی نیست و »شناسی،  برخالف نشانه. ست هاتحلیل نشانه

تر از آن درک این مطلب است که  ها و جمالت است و شاید مهم واژه .«ی معنی دادن شیوه»تواند باشد، بلکه تالش برای درک  نمی

ها و روابط  بر این اساس، تجزیه و تحلیل چگونگی حضور نشانه( 33: 4921پالمر،).«.دار شوند توانند معنی چگونه میها و جمالت  واژه

هایی از گفتمان است که  شکل»در واقع، روایت . آید معناشناسی به شمارمی_آنها در سطح نظام روایی گفتمان، هدف غایی نشانه

های  آغاز، میانه و پایان در قصه( 32: 4921اباذری وامیری،).«.دهد و پایانی روشن جای میرخدادها را در یك توالی با آغاز، میانه 

اصوالً دنیای معناشناختی داستان، براساس تضاد میان . عامیانه غالباً تغییر از یك وضعیت پایدار اولیه به وضعیت متعادل ثانویه است

معناشناسیِ روایی، تقابل  _؛ یعنی در نشانه(421، 4922:معین)شود ریزی می در روند ساختار روایی داستان پی .«تغییر»و  .«ثبات»

معناشناسی روایی بر دو اصل کنش _به بیان دیگر، نشانه. رود میان ثبات و تغییر، عنصری بنیادین در ساختار روایی متن به شمار می

 (449، 4922: شعیری و وفایی). تواند رسیدن به معنایی پایدار باشد ی آن می و تغییر استوار است که نتیجه

کننده دارد و ساختار ارتباطی آن در کالم  معناشناختی، نشانه در فرایند معناسازی نقشی تعیین_در تجزیه و تحلیل نشانه

و محدود   پویایی نشانه در علم معناشناسی، نظام بسته. شود تا نشانه در معناشناسی، تعریفی متفاوت داشته باشد روایی سبب می

تا جایی که در تحلیل گفتمان انتقادی، کسانی . کند از معنا را شناسایی می  شکند و فراتر از جمله، ابعادی ناشناخته بان را درهم میز

با ( 43، 4931: زاده آقاگل). آیدبه دست می (. .موقعیتی، فرهنگی و)اند که معنا از تعامل عناصر درون زبانی و برون زبانیبر آن شده

هایی  گفتمان، چیزی نیست جز توالی جمله»گیرد که در آن  شناسی ساختارگرا قرار میمعناشناسی نوین در تقابل با زباناین حال، 

پندارند  یی از جمالت می شناسان ساختگرا، گفتمان را مجموعهزبان»به همین سبب، ( 94: 4921بارت،).«.دهند که آن را تشکیل می

 ( 449: 4923صاحبی و همکاران،).«.که با هم ارتباط ساختاری دارند

هر نشانه در تعامل، چالش، تبانی، پذیرش، طرد، تناقض، تقابل، همگرایی، واگرایی، همسویی، »معناشناسی _ در نشانه 

زند که این حرکت، خود راهی است به سوی تولید  های دیگر حرکتی فرایندی را رقم می دگرسویی، همگونی و دگرگونی با نشانه

هرگاه . شناسان و زبانشناسان ساختارگرا نیز معتقدند، نشانه دارای دو داللت معنایی است که نشانه چنان( 4: 4923یری،شع).«.معنا

. معناشناسی، ما با زبانی ضمنی مواجه هستیم_در مورد نشانه». آید ما با معنای ضمنی سروکار داریممیانها به سخن از معنای نشانه

ی گفتمان را  دهی شده ی سازمان توانیم ساختارهای اولیه ی آن می کارگیری مفاهیمی است که به واسطه منظور از زبان ضمنی به. . 

های  های معنایی و گزاره ی ارتباط شاخصمعنای ضمنی در گفتمان، نتیجه( 62: 4923گرماس،).«.گذاری کنیم بندی و نام طبقه

های بالقوه با آواها و اصوات همراه در  ، هنگامی که مشخصهکربراتکاترین از دیدگاه معناشناسی ». روایی متن با یکدیگر است

 (26: 4922تجرق، اسداللهی).«.آورند شوند ساز و کارهای تولید معناهای ضمنی را پدید می گفتمان جاری می

 روش و مواد تحقیق .4-1

در فرایند . ی پریا است اختی در قصهبندی و تحلیل گفتمان و عناصر معناشن ی طبقه تحلیلی و برپایه_ی توصیفی روش کار به شیوه

چارچوب کلی تحلیل در چهار زنجیره . ایم بهره جسته «مبانی معناشناسی نوین»ی متبوع در کتاب  تحلیل گفتمان از شیوه

 :بندی شده است طبقه

 :ایم نخست چهار مبحث معناشناختی را تحلیل کرده  در زنجیره. 4_1_4

مانند عامل فاعلی، مفعول ارزشی، فاعل حالتی و ) خش به توصیف عناصر درونی و برونی کالمدر این ب: عوامل درون و برون کالمی . أ

 . ایم پریا با نمودار نشان داده  پرداخته و این عناصر را در قصه روایی  رتباط آنها با یکدیگر در زنجیرهو چگونگی ا( فاعل عملی

و نیروهای مخالف و ( موافق)نیروهای یاریگر: ندی نیروهای حاضر در متنب فرایند گذر از آسیب، رفع نقصان، طبقه: بعد پویای کالم . ب

 . اند در چارچوب بعد پویای کالم در این بخش تحلیل شده «شدن»مبحث  در نهایت،
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. ایم ی پریا پرداخته و چگونگی حضور این گفتمان در قصه( تجویزی)در این بخش به بررسی گفتمان القایی: فعالیت متقاعدسازی . ت

ایم که  حرکتی صورت پذیرفته و از این طریق نشان داده_ادراکی و حسی_گفتمان القایی برمبنای تحلیل جریان حسی بررسی

 . ی پریا شده است حرکتی چگونه سبب بروز ساختارِ شناختی و ارزیابی در قصه_جریان حسی

 . ایم ی پریا را در این بخش تعریف کرده مفعول ارزشی در قصه: بعد ارزشی کالم . ث

 :ایم ی دوم سه عنصر معناشناختی زیر را تحلیل کرده در زنجیره. 1_1_4

دهنده  کننده، عامل پویایی و سامان ی تخریبی پریا در سه گونه های قصه در این بخش، شخصیت(: ضدقهرمان)عامل ضدفاعلی . أ

 . اند بندی و تحلیل شده طبقه

و وضعیت تقابلی انفصال و وصال با مفعول ارزشی بر مبنای مربع در این بخش به تحلیل د: انفصال عامل فاعلی از مفعول ارزشی . ب

 . ایم ی چهار ضلع مربع را بررسی کرده گانه ایم و روابط دوازده معنایی گرماس پرداخته

ایم و  ی پریا بررسی کرده ی دو نمودار، روابط همگرایی و واگرایی عناصر را در قصهدر این بخش با ارائه: بررسی فرایند تنشی گفتمان . ت

 . ایم های مثبت و منفی گستره، فشار و نقش آن را در فرایند معناسازی متن قصه نشان داده جهت

 :ی سوم از چهار بخش زیر تشکیل شده است زنجیره. 9_1_4

. ایم ی پریا نشان داده سنجی کالم را با رسم نمودار در قصه ی واقعیت در این بخش از تحلیل، چهار جنبه: بعد واقعیت سنجی کالم . أ

 . ی قالبی ی مستور و جنبه ی واقعی، جنبه ی توهمی، جنبه جنبه: این چهار مورد عبارتند از

ی پریا، در این  کار بررسی مکان توانشی، مکان برزخی و مکان کنشی و جایگاه هر یك از این سه نوع مکان در قصه: بعد مکانی کالم . ب

 . بخش صورت گرفته است

ایم  رسی تعریف کردهنویسان فا جا نخست فعل مؤثر را از دیدگاه دستوردر این: «دانستن»و  «وانستنت»، «خواستن»نقش افعال مؤثر  . ت

 . ایم ی پریا پرداخته تأثیرگذاری و نقش هر یك از این سه فعل در فرایند معناسازی نظام معنایی قصه ةسپس به نحو

های روایی در محور همنشینی از  پریا شناسایی و عبارت ۀی قصاین بخش ابتدا ساختار روایدر : بررسی فرایند جانشینی و همنشینی . ث

ها در تثبیت معنای  محور و نقش آن های روایی جانشین طریق جدول بازنویسی شده سپس با استفاده  از نمودار به بررسی عبارت

 . ایم متن پرداخته

 :است ی چهارم دو مبحث معناشناختی زیر مطرح شده در زنجیره. 1_1_4

ی پریا چگونه سبب انسجام  ایم که تقابل ایستایی و پویایی کالم در قصه در این بخش نشان داده: گسیختگی کالمو ازهمانسجام  . أ

 . کالم روایی شده است

به . ایم ی مربع معنایی گرماس پرداخته ی پریا بر پایه در بخش پایانی این پژوهش، به بررسی فرایند معناسازی در قصه: مربع معنایی . ب

مربع معنایی قرار   های چهارگانه ن روایت را در قطبی پریا شناسایی شده؛ عناصر بنیادین ای ظور، ابتدا روایت پایه در قصهاین من

 . ایم تقابلی و ترادفی این عناصر و نقش آنها در فرایند معناسازی پرداخته  گانه داده، سپس به روابط دوازده

برای  مبانی معناشناسی نوینقتبس از الگویی است که مؤلف محترم کناب تحلیل در این مقاله، م  ته نماند شیوهناگف

 . تحلیل متون روایی به کاربرده است

 تحقیق  پیشینه .4-9

نشانه معناشناسی، یکی از مباحث نوینی است که به تازگی مورد توجه پژوهشگران ایرانی واقع شده و بر این اساس 

ها و مقاالت آقای دکتر حمیدرضا شعیری  توان به کتاب ها می ترین این پژوهش ممه  از جمله. هایی به انجام رسیده استپژوهش

راهی به . . . ققنوس»و  «معناشناختی گفتمان تجزیه و تحلیل نشانه»، «مبانی معناشناسی نوین»: اشاره کرد که اهم آنها عبارتند از

. گذریماسی به چاپ رسانده است و ما از ذر یکایك آنها درمیمعناشن_نشانه   ای مقاالت که در حوزهارهو پ «معناشناسی سیال نشانه

کاوی  های گفتمان ی آغازی بر تحلیل اهلل یارمحمدی نقطه زاده و لطف های فردوس آقاگل تحلیل انتقادی گفتمان نیز پژوهش  در حوزه

 . آید در ادبیات فارسی به شمار می
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های انجام شده در این حوزه  است، بیشتر پژوهش فارسی ترجمه نشده به زبان «معناشناسی _نشانه»از آنجا که منابع اصلی 

فریده /«معناشناختی شعر آرش کمانگیر و عقاب تحلیل نشانه»: از جمله. ی تحلیلی و آثار دکتر شعیری هستند متأثر از شیوه

معناشناسی گفتمانی در  گوی نشانهبررسی ال»علی عباسی و بابك معین، / «معناشناسی شهید اسطوره از منظر نشانه»مقدم،  داوودی

بررسی تطبیقی داستان یوسف در قرآن و کتاب مقدس از منظر معناشناسی » هایبا عنوان نامه و دو پایان «پور شعر قیصر امین

 «مسمعناشناسی روایی گر نشانه  نظریه  بر پایهبررسی ساختار روایی داستان سیاوش »مهر و  فریده کریمی/«روایت و گفته پردازی

 . فهیمه خراسانی آثاری هستند که کمابیش ساختاری مشابه دارند

شاملو   های عامیانه کاوی بر منظومهمانمعناشناسی و گفت  شی مستقیم یا غیرمستقیم در حوزهگونه پژوهبا این همه، تاکنون هیچ

 . صورت نگرفته است و جای چنین تحقیقی خالی است

 پریا ةصمعناشناختی ق_ه و تحلیل نشانهتجزی .4

 اول ةزنجیر .1-4

 عوامل درون کالمی و برون کالمی .1-4-4

پریا بیانگر   در قصه( 214 :4929احمدی،)اولیه وضعیت پایدار . است وضعیت اولیه  ود گفتمان حاوی اطالعاتی دربارهوج

و درجهت بازگشت به شوند  های عامیانه غالباً با یك وضعیت نابسامان آغاز می قصه. در قصه است( اسارت)آسیب یا فقدان پیش آمده

 «فرایند گذر از آسیب»یا  «فرایند بهبود»گیرد که  این حرکت براساس فرایند تحولی صورت می. روند تعادل اولیه پیش می

برد، اما عازم سرزمینی است  او در میان اسیران به سر می. است قهرمان_راویپریا   عامل فاعلی در قصه. نام دارد( 63 :4934مارتین،

اسارت، یك عامل فاعلیِ درحال . کندبنابراین عامل فاعلی، خود با آسیب دست و پنجه نرم می. رسد جا اسارت به پایان میکه در آن

به منظور رهایی . توان فاعل حالتی نامید این گونه عامل فاعلی را می( 4934،13)به اعتقاد شعیری. دهد انفصال از آزادی را نشان می

تبدیل  «فاعل عملی»با آزادی، الزم است عامل فاعلی قصه از فاعل حالتی به  «وصال»این حالت به سمت از حالت انفصال و عبور از 

ی  در قصه( 13: 4934شعیری،).«.ی عمل شود و برای رفع نقصان تالش کند که به طور عینی و ملموس وارد مرحلهیعنی این»شود؛ 

به همین منظور و به قصد . اش سفر دهد هاند و آنها را با خود به شهر آرمانیها را نیز از اسارت بر پریا، عامل فاعلی سعی دارد پری

 :کند تا با وی به سفر بروند کند و آنان را ترغیب می ها معرفی می ، اسباب سفر را به پری«عزیمت»ی  ورود به مرحله

رگ  آهوی آهن/ب صرصر تگ منمرک/یال و دمش رنگ عسل/نل اسب سفید نقره/اسب سفیدم ببینین/قد رشیدم ببینین! پریا»
 (431: 4924شاملو،).«اش ببینین باد دماغ/اش ببینین گردن و ساغ/من
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خورشید خانوم  )طلوع خورشید  ≠تنگ غروب 

 (                       آفتاب کرد
 های کشیدن، هوی کشیدن                                

 رقصیدن و رقصاندن                ≠شبگیر   ناله
 ی خندان ریختن غنچه                                 

 نقل بیابان ریختن                                 
 آباد ≠ویرانه 

 خنده ≠گریه 
 پادشاهی سپیدی ≠ی سیاهی  سلطه

 شهر مردم ≠شهر غالمان اسیر 
 . . . قالی  ≠حصیر 

 ادیآز ≠اسارت  اشکال درونه      
 ی کالمدرونه و برونه(: 4)ی  نمودار شماره 
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ای از ادراکات و عوامل  سازد، بلکه نظام پیچیده دهد، معنا به آسانی خود را نمایان نمی نشان می «نقصان معنا»گرماس در کتاب 

، (آزادی)به قصدِ یافتن مفعول ارزشی( انقهرم_راوی)های عامل فاعلی ی پریا کنش در قصه. بیرونی در تعیین معنا دخالت دارند

معنای ( پاخاستن خلقانقالب و به)گذر از آسیببه عبارت دیگر، فرایند . شود می( معنای ضمنی) «ی معنایی هاله»سبب ایجاد نوعی 

انقالب در برونه یا معنای صریح . ای یافت«برونه»یا  «صورت»توان برای هر یك از معناهای ضمنی  می. کشد ضمنی را پیش می

از آنجا که فرایند گذر از آسیب سبب تغییر وضعیت نامتعادل اولیه به . است «گذر از موانع و پیروزی در برابر ستم»ی پریا  قصه

ی پریا  به عبارت دیگر در قصه. آفریند ی متن می های روایی را در شکل برونه  وضعیت متعادل ثانویه است، دو گروه تقابلی از گزاره

محور متعلق به آزادی در تقابل  ی کالم، تمام عناصر جانشین در شکل برونه. است «آزادی»به  «اسارت»ی متن، تغییر از  هشکل درون

 :توان نشان داد این تحلیل را به صورت نمودار زیر می. گیرند قرار می «اسارت»محور  با عناصر جانشین

 بعد پویای کالم  .1-4-1

متضمن  .«پاخاستن خلقبه»به عبارتی دیگر . دهد گذر از آسیب یا نقصان را شکل می، فرایند «انقالب»ی پریا  در قصه     

 :است( آزادی)رهایی عامل فاعلی از اسارت و رسیدن وی به مفعول ارزشی 

 (219: 4924شاملو،).«زندگی مال ما شد/ از وقتی خلق پا شد»
. دهد، در ارتباط استقصد ایجاد دگرگونی وضع رخ می ی دیگر که به به مرحله  ی گذر از یك مرحله پویایی کالم با مسأله

شدن، در معنی عام ». شودرا باعث می .«شدن»خوردگی پویایی کالم با فرایند گذر از آسیب، صیرورت و گره( 4934،24:شعیری)

ای  یافته پایدار تغییر وضعیت «شدن»در واقع، ( 24، همان). رسد آن، پیوستگی و استمراری است که در تغییر و دگرگونی به ثبت می

ای که دیگر  یافته آزادی و وضعیت تغییر. است «شدن»ی پریا قصد فاعل، آزاد  در قصه. است که قصد و هدف عامل فاعلی بوده است

 :هرگز تغییر نکند و خاصیت پیوستگی و استمرار را داشته باشد

 (219: 4924شاملو،).«.شیم دیگه اسیر نمی/ شیم از شادی سیر نمی»
ای که تغییر از وضعیت نابسامان  در هر قصه. کند داللت می «شدن»بر استمرار و پیوستگی  «شیم دیگه اسیر نمی»جا عبارت  ر ایند

از این . کند گیرد عامل فاعلی از نقصان و آسیب پیش آمده آگاه است و در جهت رفع نقصان تالش می به وضعیت متعادل صورت می

 : بندی کرد ل قصه را در دو گروه دستهها و عوام توان شخصیت رو، می

کنند و از نیروهای مثبت در  که همسو با قصد عامل فاعلی و به منظور کمك به وی ایفای نقش می «نیروهای موافق«  (4

 . متن هستند

نیز و ( قهرمان)ها ایجاد موانع بر سر راه فاعل شوند و قصد آن که عکس جهت حرکت فاعل ظاهر می «نیروهای مخالف»( 2

این عوامل از نیروهای منفی در متن تلقی . با آن بازدارند «وصال»نیروهای موافق است تا آنها را از حرکت به سمت مفعول ارزشی و 

از جمله . خواند می «ویژه نقش»ها را  های پریان، نیروهای دخیل در این قصه والدیمیر پراپ، در تحلیل ساختاری قصه. شوند می

یابیم  با اندکی دقت درمی( 493_61: 4926پراپ،). است «شریر»و  «گر قهرمان یاری»راپ برشمرده است هایی که پ ویژه نقش

 . انددر متن قابل تطبیق( منفی)با نیروی مخالف «شریر»با نیروی موافق، و  «گر قهرمان یاری»

آنها را در توان  یك از این عوامل، مینُه عامل حضور دارد که با توجه به جایگاه و نوع کنش هر  طور کلیپریا به  در قصه 

از نیروهای موافق و عناصر  شهر بی، مردم ده و مردم ها، غالمان، اسیران، بی پری. بندی کردنیروهای موافق و مخالف دسته دو دسته

در مقابل، . رسانند مثبت متن هستند که هر یك به نحوی در ترغیب عامل فاعلی یا تسهیل فرایند گذر از آسیب، قهرمان را یاری می

گیرند و هر کدام  در ردیف نیروهای مخالف و عناصر منفی متن قرار می و دیو[ چهارم قصه  در پاره]ها باف، پری عمو زنجیر داران، برده

هر در  «ها پری». اندمربوط( قهرمان)به شکل خاصی با پیدایش نقصان و آسیب و تداوم این وضعیت یا ایجاد موانع بر سر راه فاعل 

های این دو دسته در تضاد و تقابل با یکدیگر هستند، در نگاه نخست  از آنجا که کنش. دو دسته عناصر مثبت و منفی، حضور دارند

نماید که یك عامل واحد در متن دارای دو کنش متضاد باشد و در هر دو قطب منفی و مثبت قصه حضور داشته  اندکی بعید می

مربوط (4: 4912سرکاراتی،)و متضاد آن در اساطیر  به هویت دوگانه پریهای متضاد شود که کنشار میاما با اندکی تأمّل آشک. باشد

شاملو . ای دارای قالبی مشخص است ای اسطوره های او نیز همچون گونه هویت پری وابسته به جهان اسطوره است و کنش. شود می
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ای پتیاره و فریبکار در کنار جادوان، و زمانی بسانِ  یك بار چون بوده: هدد ای پری را باهم پیوند می در این قصه، هر دو وجه نشانه

 . موجودی خجسته

 فعالیت متقاعدسازی  .1-4-9

در گفتمان القایی هر دو طرف کنش یا برنامه در تعامل با ». است «القایی»در فعالیت متقاعدسازی، گفتمان از نوع 

نی یکی از دو طرفِ تعامل باید طرف دیگر را به اجرای کنش، متقاعد شوند؛ یع یکدیگر سبب تعیین کنش یا شکل گرفتن آن می

امانشان را پایان  ی بی ها را با خود ببرد تا آنها نیز آزاد شوند و گریه ی پریا فاعل قصد دارد پری قصه در( 42: 4922شعیری،).«.سازد

گیرد، برای ترغیب و  که بیشترین بخش متن را دربرمی ها گفتمانِ عامل فاعلی با پری. ها کار آسانی نیست متقاعد کردن پری. دهند

ها را متقاعدسازد که با وی به  گیرد تا شاید بتواند پری کارمیهای خبری و انشایی متفاوتی به فاعل، عبارت. متقاعدکردن آنهاست

( ها پری)نسبت به کنشگرموقعیت برتر  گزاری است که در قهرمان، کنش -راوی. سفر کنند و به آزادی برسند .«سرزمین دیگر»

چنین . است یافتهخواهد آنها را به کنشی وادارد که هدف آن تغییر وضعیت اولیه و نابسامان به وضعیتی ثانویه و سامان قراردارد و می

دهد، دست می به شهر مردمهای متعددی که از  عامل فاعلی با توصیف. است(القایی)وضعیتی همان نظام گفتمانی تجویزی 

هاست و در تقابل با  مکانی آرمانی و محل حصول ارزش «شهر مردم»ها و نیزخواننده را به این یقین برساند که  وشد تا پریک می

ی نظام گفتمانی  گونه محور در توصیف آزادی و سرزمین دیگر، های جانشین به عبارت دیگر، گزاره. گیرد قرارمی «شهر غالمان اسیر»

ی تحریك و ترغیب  ها جنبه این گفتمان. تر به خواننده القا کند ها و در مقیاسی وسیع ادی را به پریاست تا لذت آز(تجویزی)القایی

-های روایی متعددی را در محور جانشینی به راوی قصه گزاره. هاست گفتمان عامل فاعلی، ابزاری برای متقاعد ساختن پری. دارند

 «خواست»ها به گفتمان قهرمان، حاکی از آن است که آنها تمایلی به پذیرشِ کند، اما واکنش پریها را ترغیبگیرد تا پریکارمی

 :دهندی مداوم خود ادامه می تفاوتی نسبت به گفتمان راوی، همچنان به گریه آنها با بی. فاعل ندارند

 (211، 4924شاملو،) .«کردن پریا مث ابرای باهار گریه می/کردن پریازاروزار گریه می/چی نگفتنپریا، هیچ
به همین منظور، . اندها با یك آسیب مواجه یابد پری یی است که عامل فاعلی از طریق آن درمی قرینه «گریه کردن»

کوشد تا باعث تغییری در  های نحوی متفاوت می کارگیری گزارهعاملِ فاعلی با تغییر لحن و به. شود میسازی ازسرگرفته متقاعد

رسد سرانجام در بند چهارم قصه نخستین کنش  ان از آنجا که از راه گفتمان به جایی نمیقهرم_راوی. ها شود تفاوتی پری بی

 :دهد محور را صورت می عمل

 (212، 4924شاملو،) .«.شون که کنم روونه/ شون دس زدم به شونه»

حس  شود و به دلیل تحریك، به دلیل انتقال از یك کنشگر به کنشگر دیگر، جریانی حرکتی محسوب میدست زدن

حرکتی است که سبب ایجاد حساسیت در کنشگر _گفتنی است همین جریان حسی. ادراکی است_یی کنش حسی المسه، گونه

حرکتی _به عبارت دیگر جریان حسی. دهد ها را شکل می چنین حساسیتی، ساختارهای واکنشی پری( 4923،11: شعیری). شود می

حرکتی _ساختارهای شناختی از جریاناتی حسی»اعتقاد ژاک فونتنی نیز به . شود گیری ساختارهای شناختی می منجر به شکل

ها در سه بند نخست قصه  پری( 11همان، ).«.سازند گیرند که امکان هدایت کنش از طریق احساس و ادراک را فراهم می نشأت می

از همین رو، . خود به سرزمینی دیگر ببرد خواهد آنها را با قهرمان می: یابند در تعامل با عامل فاعلی به نوعی شناخت نسبی دست می

از آنجا که فرایند گفتمانی برای متقاعد کردن، . گیرند سازی جای می ی فعالیت متقاعد تمام پاره گفتارهای سه بند پیشین در حوزه

گیرد و شکلها  جوید تا ساختار واکنشی پری بهره می دست زدنحرکتی مثل _حاصلی دربرندارد، عاملِ فاعلی از جریانی حسی

( حرکتی_جریان حسی)ها با تماس دستِ عامل فاعلی پری. به کنشی پویا مبدّل شود( کردنتفاوتی و گریه بی)کنش ایستای آنها

حرکتی به _ها براساس این جریان حسی به عبارتی، پری. یابند که قهرمان مصمم است به هر شکل ممکن آنها را با خود ببرد درمی

ی ارزیابی ها نتیجه ساختارِ شناختی پری. باشد «کاربردی»و  «شناختی»تواند دارای دو وجه زنند که میدست می ارزیابینوعی 

است و در نهایت وجه کاربردی ( فعل مؤثر توانستن)کنش عامل فاعلی نیز وابسته به توانش وی. آنها از کنش عامل فاعلی است

در توضیح کارکرد . ی آزادی است رسیدن راوی به شهر مردم و وصال با ابژه ارزیابی نیز، حاصل وصال عامل فاعلی به مفعول ارزشی و

. مدار است های القایی یا برنامه ارزیابی کننده باید افزود این نوع گفتمان حاصل نوع برداشت ذهنی شخصیت از حوادث و گفتمان
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ی آن حکمی ذهنی را در  که شخصیت، به واسطهداند  کننده را نوعی قیاس و تفسیر میگفتمان ارزیابی( 63، 4931)لینت ولت ژپ

یی تفسیر  ها به گونه در ذهن پری( دست زدن)ها از کنش عامل فاعلی  ارزیابی پری. کند مورد داستان یا دیگر کنشگران ارائه می

ی  ی در قصهبرای تبیین هر چه بهتر نظام ارتباطی گفتمان تجویز. گردد های متضادی در داستان می شود که سبب بروز کنش می

 :توان به صورت نمودار زیر نشان داد ها را می و نتایج حاصل از ارزیابی پری «دانستن»و  «توانستن»ی کنش با دو فعل  پریا، رابطه

 
ساختار شناختی )شناختی

 (ها پری

تفسیرذهنی )ارزیابی 

ها از کنش دست  پری

 (   زدن

گفتمان    (دست زدن)کنش  

)القایی

متقاعد

 (سازی

ها و  جادوی پری)کاربردی 

 (گذر فاعل از موانع و جادوها

فعل مؤثر )توانش  پردازش  

 ( توانستن

 گفتمان القایی و ارزیابی آن(: 1)  نمودار شماره

 ارزشی کالم ةجنب .1-4-1

 به بیان دیگر،( 26: 4934شعیری،)پردازند که آن را دارای ارزش بدانند  های کالمی به جستجوی چیزی می اصوالً عامل

که  «ارزش»پریا عامل فاعلی، قهرمانی جستجوگر است و به دنبال یك   ثر از یك مبحث ارزشی است در قصهنظام کلی هر روایت متأ

 . های او در این جهت سوق می یابد پردازد و کنش وصول به آزادی است، به جستجو می

 دوم  زنجیره .1-1

 (ضد قهرمان)عامل ضد فاعلی . 4_1_1

گیری ساختار معنایی روایت نقشی تعیین  رود و در شکل وهای منفی در متن روایی به شمار میعامل ضد فاعلی از نیر

در واقع عامل ضد فاعلی . نقش عامل ضد فاعلی با ظهور آسیب و نقصان یا تداوم این وضعیت در ارتباط است. کند کننده را ایفا می

های  پژوهش. شود غییر از وضعیت نابسامان به وضعیت متعادل میزند یا مانع ت میتعادل اولیه را برهم تخریب کننده،در نقش 

 :دهد، تغییر از حالتی به حالت دیگر متأثّر از سه عنصر است گرماس نشان می

 (نیروی تخریب کننده). شود عنصری که تغییر را سبب می  (4

 . شود دم تحقق آن میکند یا سبب ع پذیر می عنصری که عامل پویایی در روایت است و تغییر را امکان  (2

 (34: 4932عباسی،( )دهنده نیروی سامان). دهد عنصری که روند تغییر و تحول را خاتمه می  (9

این وضعیت اولیه را  «شرارت»با خویشکاری  «شریر»اند و اگر یك عامل ضد فاعلی به نام  پریا، مردم آزاد بوده  در قصه

. را دارند کننده تخریبنقش ( باف داران و عمو زنجیر برده)در اینجا عامل شرارت .گرفت داد اساساً داستانی شکل نمی تغییر نمی

از این رو، . اندازند شوند و از دیگرسو تحقق آن را به تأخیر میسو سبب ایجاد تغییر میاز یك: اندهای متقابل ها عنصری با کنش پری

دهد و چون  بسان نیروی سوم، روند تغییر و تحول را خاتمه مینیز ( عامل فاعلی)قهرمان. آیندبه شمار می عامل پویایی کالم

داران  ی پریا عامل ضد فاعلی، عمو زنجیرباف و برده بنابراین در قصه. سازد در قصه، تعادل اولیه را برقرارمی دهنده نیروی سامان

ها نیز از آن جهت که در راه رسیدن فاعل به  از سوی دیگر، پری. اند ی مردم سلب کرده هستند که آزادی را از عامل فاعلی و نیز همه

 :آیند کنند به نوعی عامل ضد فاعلی به شمار می مفعول ارزشی موانعی ایجاد می

جوون /پیر شدن، گریه شدن/ پایین اومدن پود شدن/ باال رفتن تار شدن/ جادو بودن دود شدن/ پریا جیغ زدن، ویغ زدن»
امید شدن، یأس / بسته شدن انار سر/ میوه شدن، هسته شدن/ کنده شدن س سرخرو/ خان شدن، بنده شدن/ شدن، خنده شدن

 (212: 4924شاملو،) .«. . .ی نحس شدن ستاره/ شدن

 انفصال عامل فاعلی از مفعول ارزشی. 1_1_1

ی پریا  در قصه. شود سبب انفصال عامل فاعلی با مفعول ارزشی می( کننده تخریب)های عامل ضد فاعلی کنش

این وضعیت با . ی آزادی در وضعیت انفصال قرار دارد برد و نسبت به ابژه سرمیی مردمان، در اسارت بهان چون همهقهرم_راوی
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انفصال از »و  «وصال با آزادی»به همین روی، تالش عامل فاعلی در جهت رسیدن به وضعیت . برابر است .«وصال با اسارت»حالت 

در واقع دو  «انفصال با اسارت»و رسیدن به  «وصال با اسارت»ست با پایان یافتن این وضعیت برابر ا. گیرد صورت می «اسارت

اگر بر اساس . دهند یی را شکل می گانه های ارتباطی دوازده وضعیت تقابلی انفصال و وصال در کنار دو مفهوم آزادی و اسارت حالت

ی  ی ترادفی و هشت نوع رابطه سی کنیم چهار نوع رابطهی مورد بحث را برر گانه های ارتباطی دوازده مربع معنایی گرماس حالت

 :آید تقابلی میان چهار ضلع مربع به دست می

 ی تقابلی رابطه

 وصال با آزادی                                    انفصال از آزادی

 ی تقابلی رابطه

 

 ترادفی ی ی ترادفی                                           رابطه رابطه

 ی تقابلی رابطه

 انفصال از اسارت                                    وصال با اسارت

 ی تقابلی رابطه
 مربع گرماس و روابط متقابل آزادی و اسارت(: 9)ی نمودار شماره

ارتباطی برقرار  ی معنایی این مربع، دوازده حالت دهد، در میان چهار مؤلفههای مربع فوق نشان می چنان که جهت پیکان

ی  دو ضلع عمودی مربع، چهار حالت رابطه. توان استنتاج کرد در این میان چهار حالت ترادفی و هشت حالت تقابلی را می. است

توان  ی تقابل دوتایی برقرار است که می گیرند و مابین دو ضلع افقی و دو دوضلع مورب نیز هشت حالت رابطه ترادفی را در بر می

 :ه صورت زیر بازنویسی کردها را ب آن

 بررسی فرایند تنشی در گفتمان. 9_1_1

یی تابع ساختار تقابلی نیست، بلکه جریانی سیال و  دهد که دیگر روابط بین عناصر نشانه می نظام تنشی متن نشان»

این سخن ( 13، 4922شعیری و وفایی،) .«.های حاکم بر گفتمان است ی نوع ارزش کننده گیرد که تعیین ای نوسانی شکل می رابطه

ای سیال و  فرایند تنشی گفتمان نشانگر رابطه. ی تقابلی دانست طهتوان فقط عناصر گفتمانی را تابع راب بدان معناست که دیگر نمی

توان  این دو عنصر را می. شود مطرح می «گستره»و   «فشاره»ی بین  در فرایند تنشی، رابطه. های زبانی است نوسانی در میان نشانه

ای همسو یا کنند، رابطه مثبت حرکت می در حالتی که گستره و فشاره هر دو در جهت. نشان داد yو  xبا استفاده از دو محور 

شود، درحالی که اگر یکی از این دو عنصر در جهت منفی و دیگری در جهت مثبت پیش بروند رابطه ناهمسو یا  همگرا برقرار می

 :توان به صورت نمودار نشان داددو حالت ارتباطی واگرا و همگرا را می. واگرا خواهد بود

                                                    +                                                            + 

 هشت حالت ارتباط تقابلی چهار حالت ارتباط ترادفی

 انفصال از اسارت= وصال با آزادی 

 وصال با اسارت= انفصال از آزادی 

 انفصال از آزادی= وصال با اسارت 

 وصال با آزادی= انفصال از اسارت 

 انفصال از آزادی ≠وصال با آزادی 

 اسارت وصال با ≠وصال با آزادی 

 انفصال با اسارت ≠انفصال از آزادی 

 وصال با آزادی ≠انفصال از آزادی 

انفصال از  ≠وصال با اسارت 

 اسارت

وصال با  ≠وصال با اسارت 

 آزادی

انفصال از  ≠انفصال از اسارت 

 آزادی

وصال با  ≠انفصال از اسارت 

 اسارت
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-                                                         _ 

                                             +_                                                           +_ 

 ی همسو یا همگرا                          رابطه(: 1)ی  نمودار شماره                   

 ناهمسو با واگرا ةرابط(: 0)ةنمودار شمار 

از در آغ. مورد بررسی قرار داد yو  xپریا را بر اساس دو محور  ۀتوان فرایند تنشی در قص اال میبا توجه به  توضیحات ب

این . پریا حس اندهبار اسارت است ۀی آغازین روایت قص وشی در صحنهرخداد ش. مواجه هستیم 16قصه، ما با یك وضعیت شوِشی

 به( ها داران، عمو زنجیرباف و پری برده)عامل ضد قهرمان. داردها را درپی های گوناگون راوی با پری رخداد شوشی، گفتمان و کنش

از این . استشده را سبب( آزادی)این موضوع فقدان مفعول ارزشی. اند «اسارت»سبب پیدایش و تداوم مثابه عناصر منفی در متن، 

توان با نمودار زیر که بیانگر این وضعیت را می. استی اسارت افزوده شدهی آزادی کاسته و در مقابل، بر دامنه» گستره»روی، از 

 :داددر متن است، نشان ( واگرا)ی ناهمسو رابطه

 

 آزادی               عامل فاعلی: ارزش

   

 (ها دارن، عمو زنجیرباف، پری برده)اسارت                                   عامل ضدفاعلی: ارزش                            

 اسارت(: آسیب)وضعیت پایدار اولیه                                                                    

 ی ناهمسو یا واگرا رابطه(: 6)ی  نمودار شماره

در برجها بسته . شود گیریم بر کمیت گستره و فشار عاطفی افزوده می ی آغازین قصه، بیشتر فاصله می هر چه از صحنه 

شوند  ها آباد می ویرانه شود،شوند، خورشید نمادین نمایان می شوند، مردم شاد می داران رسوا می شوند، برده شود، اسیران آزاد می می

در بخش . آید رسد و آزادی به عنوان مفعول ارزشی به دست می عامل فاعلی در کشمکش با عوامل ضد فاعلی به پیروزی می. . . و

در واقع حرکت گستره و فشاره در جهت . در تقابل با رخداد شوشی ابتدای قصه، است( شادی و آزادی)پایانی قصه، رخداد شوشی

از این رو، در میان عناصر متن، . رسد می( آزادی)ی صعود کیفی به وصال با مفعول ارزشی عامل فاعلی در باالترین نقطه. مثبت است

 :توان نشان داد صورت نمودار زیر میشود که آن را به  ی همسو یا همگرا برقرار می رابطه

 یآزادی و رهایی از ستم         عامل فاعل: ارزش                   

 ها داران، عمو زنجیرباف، پری برده: عامل ضدفاعلی                                        

 فرایند گذر قهرمان از موانع                        اسارت

 همسو یا همگرا ۀرابط(: 1)ةنمودار شمار

 

 

 

 سوم ةزنجیر .1-9

 بُعد واقعیت سنجی . 4_9_1

 : است که عبارتند ازنجی در کالم را بر چهار گونه دانستهس های واقعیت جنبه( 411، 4934)شعیری 

 (وجود نداشتن+ ظهور )توهمی   بۀجن  (4

 (ظاهر نشدن+ وجود )مستور  ۀجنب  (2

                                                           
16

ای گونه یا هبژا با عاملی لصاو ةکنند نبیا یا دارد ارقر آن در عاملی که ستا حالتی ةکنند توصیف یا ششو. .  است. «شدن»شوِش اسم مصدری از مصدر  _ 

 (42، 4922:شعیری.  )ارزشی است
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 (ظهور+ وجود )واقعی  ۀجنب  (9

 (ظاهر نشدن+ وجود نداشتن )قالبی  ۀجنب  (1

ای  موجودی خجسته و زیباست و زمانی به مثابه بوده بار پرییك: وجودی پری مواجه هستیم  پریا ما با دو جنبه ۀدر قص

عامل فاعلی . اند موجوداتی نیك پنداشته شده «ها پری»پریا،  ۀدر آغاز قص. گیردپتیاره و فریبنده درکنار جادوان و جهیکان قرارمی

سبب ( گریستن) ها و کنش آنها ریبرساند، چون ظاهر پ «وصال با آزادی»به وضعیت  «انفصال از آزادی»قصد دارد آنها را از وضعیت 

زیرا . واقعیت مواجه هستیم توهمی  جنبهبه عبارت دیگر در این پاره، ما با . هایی خجسته بپندارد است، عامل فاعلی آنها را بودهشده

ها  منفی و شوم پری  ا وجود جنبهاز سوی دیگر، تا آغاز بند چهارم، ما ب. وجودی است  شوند که فاقد جنبه یأتی ظاهر میها در ه پری

ظاهر »لذا ما با . ها باشدیی وجود ندارد که حاکی از پتیارگی پری رو هستیم که تظاهر بیرونی ندارد و هیچ عبارت، گزاره یا نشانهروبه

در بند . دهد سنجی کالم را شکل می واقعیت مستور  جنبه «ظاهر نشدن+وجود»طبق تعریف شعیری . مواجه هستیم «نشدن

زنند و با تغییر شکل خود، سعی در جادو کردن عامل فاعلی دارند تا مانعی در راه رسیدن وی به  ها دست به جادو می یچهارم، پر

  جنبه،  «وجود» به عالوه «ظهور»د و نتیجتاً از شو شوم پری که در اساطیر وجود دارد ظاهر می  لذا جنبه. مفعول ارزشی ایجادکنند
آنها ظاهر   کردند، هویت دوگانه دو درکارنمیزدند و فریب و جا ها دست به عمل تغییر شکل نمی پری اگر. شودکالم آشکار می واقعی

شکل  قالبی  جنبهشد و  ها که در اصل وجود ندارد، به چالش کشیده نمی ی پری شد و در نتیجه هیأت نیك و خجسته نمی

 :ودار زیر نشان دادتوان از طریق نم پریا را می  وجودی در قصه  چهار جنبه. گرفت می

 واقعی

 ظهور                                      وجود

 توهمی                                                     مستور

 وجود نداشتن                      ظاهر نبودن

 قالبی

 ی واقعیت سنجیجنبه های چهارگانه(: 3)ی نمودار شماره

شوند  هستند و به شکلی ظاهر می .«توهمی»ها ابتدا عاملی پری. دهد ها را نشان می کت هویت پریجهت پیکان، مسیر حر

توهمی به   ها از جنبه مسیر حرکت هویت پری شود؛ یعنی می «ظاهر»دارد  «وجود»واقعی آنها که  «هویت»که وحود ندارند سپس 

 . واقعی است  سمت جنبه

 بعد مکانی کالم. 1_9_1

معتقدند مکان ( 91: 4934پرینس،)شناسان برخی از روایت. وایت ممکن است در یك یا چند مکان رخ دهدهای یك ر کنش

  در قصه. شود ها ذکر نمی به طوری که گاه در بسیاری از روایت. های مشهور ندارند ای در بیشتر روایت گری نقش تعیین کننده روایت

عامل فاعلی، خانه را به قصد یافتن چیزی و رسیدن به . شویم مواجه می( 411: 4926پراپ،)پریا، ما با انتقال مکانی میان دو سرزمین 

( 416، 4934:شعیری). نامد می «مکان توانشی»یا  «مکان شامل»یا  «مکان خودی»مکان اول را . گوید مفعولی ارزشی ترک می

 :توصیف شده است «سر پشت»و  «رو روبه»پریا با تعبیر   مکان توانشی در قصه

از افق، جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر / ی پیر افسانه  شون سرد و سیا قلعه پشت/ ی اسیرروشون تو افق، شهر غالما وبهر»
 (433: 4924شاملو،) .«.ی شبگیر میومد از عقب از توی برج، ناله/ میومد

آزمون اصلی . کند ده میآما «آزمون اصلی»شود و فاعل در این مکان خود را برای  آغاز می مکان توانشیحرکت فاعل از 

عامل فاعلی در همان مکان . استدر بند چهارم آمده «آزمون اصلی»ی پریا  در قصه. بخشد فرایند تحولی را در کالم تحقق می

به . ای نشده است اشاره آزمون اصلیپریا به مکان   در قصه. پردازد توانشی یا مکانی دیگر به مبارزه با ضد قهرمان و عبور از موانع می

یا مکان کنشی  «مکان برزخی»، «مکان توانشی»تواند  این مکان می. رسد نظرمیبه( انتزاعی) همین جهت مکان رویداد نسبتاً فانتزی

و  مکان شاملنیز حد واسط میان  مکان برزخی. داند شعیری مکان کنشی را مکانی دور از خانه و محل انجام آزمون اصلی می. باشد

این دو مکان تا حدودی در یکدیگر . توانشی و کنشی روشن نیستمکان پریا مرز میان   رسد در قصه ر میبه نظ. است مکان کنشی
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پریا براساس فرایندی تحولی که مبتنی بر آزمون اصلی است، انتقالِ مکانی قهرمان، میان دو   قدر مسلم آن که در قصه. اند ادغام شده

رسد که خلق در آن آزاد به سر  می( شهر آرمانی)مان اسیر به آن سوی کوهگیرد؛ یعنی قهرمان از شهر غال سرزمین صورت می

 :برند می

 (219: 4924شاملو،) .«.زدن پای آواز می هم/ زدن اون ور کوه ساز می/ دویدم و دویدم، باالی کوه رسیدم»

 نقش افعال مؤثر. 9_9_1

شوند بلکه بر فعلی کنشی  م سبب تحقق عمل نمیداند که به طور مستقی افعال مؤثر را افعالی می( 412، 4934)شعیری 

توان معادل  فعل مؤثر را می. شوند های کمکی ظاهر می گذارند و در واقع در تحقق عمل و فعل کنشی به عنوان فعل تأثیر می

ها و  ختسا  دانند که همه را فعلی میفعل ناقص ( 31و39، 4911)گیوی و انوری  احمدی. های ناقص در دستور زبان دانست فعل

نیز معتقد ( 11_11، 4926)خیامپور. یارستن، بایستن، توانستن، شایستن و مانند آن: مانند. رود های آن در زبان به کار نمی زمان

دیگری نیز الزم است تا آن را   اند تشکیل جمله بدهد، بلکه کلمهتو صریح نمی است فعل ناقص تنها با فاعل و مفعول صریح یا غیر

 . خواستن، بایستن، توانستن، دانستن و باور داشتن: ری در مجموع پنج فعل مؤثر را برشمرده استشعی. تمام کند

پریا، عامل فاعلی به   ریا نمود آشکارتری دارند در قصهپ  در قصه خواستن، توانستن و دانستنبا این همه، سه فعل 

این بدان معناست که ما با دو وجه دانایی و توانایی قهرمان . به مفعول ارزشی آگاه است «وصال»توانایی خود در سفر به شهر مردم و 

خواهد با توانایی خود،  خود برای رسیدن به آزادی آگاه است، بلکه می  اعلی نه تنها به توانایی بالقوهافزون بر این، عامل ف. ایممواجه

خواهد که با وی به شهر مردم  گذارد و از آنها می ان میها در می لذا خواست و تصمیم خود را با پری. ها را نیز از اسارت برهاند پری

 :سفر کنند

 ( 432، 4924شاملو،) .«. . .ببینین صداش میاد/ رسیم به شهر مردم می/ سوار اسب من شین/ اگه تا زوده بلن شین»
گر واکنش از سوی دی. های عامل فاعلی هستند در واقع سه فعل مؤثر دانستن، توانستن و خواستن، محرک اصلی کنش

ها  محور پری در بند چهارم نیز که کنش عمل. ها نسبت به خواست عامل فاعلی، تا آغاز بند چهارم کنشی ایستا و منفعل است پری

در این صورت، ما . خواهند فاعل را همراهی کنند ها در ظاهر نمی پری. ایستند گیرد، آنها در برابر خواست عامل فاعلی می صورت می

ها و عامل  تقابل دو فعل مؤثر خواستن و نفی خواستن سبب پیدایش کشمکش و تنش میان پری. مواجه هستیم «ننفی خواست»با 

کند  ها غلبه می پری .«نخواستن»شود و در نهایت، خواست عامل فاعلی بر  این کشمکش در بند چهارم قصه ظاهر می. شود فاعلی می

 :رسد و قهرمان به مقصد می

رو ور  پاشنه/ رو سرکشیدم شرابه/ تو آسمون تتق زد/ ش کوه شد و زق زد یکی/ ش دریای آب شد کیی/ ش تنگ شراب شد یکی
 (219و212، 4924شاملو،) .«. . .باالی کوه رسیدم/ دویدم و دویدم/ از اون ورش به در شدم/ زدم به دریا ترشدم/ کشیدم

 بررسی فرایند جانشینی و همنشینی در گفتمان. 1_9_1

عامل فاعلی . شود انه با توضیح آسیب یا فقدان، آغاز میهای عامی پریا نیز مانند بسیاری از قصه  طورکه گفتیم، قصههمان

نمادین را از انفصال با آزادی برهاند و به همین منظور گفتمان وی با  .«پری»شود و قصد دارد  به قصد یافتن مفعول ارزشی اعزام می

فاعل به . ی مدامشان استدادن به گریهتفاوتی و ادامه  ها نخست بی واکنش پری. گیرد میفعالیت متقاعدسازی صورت  ا درحوزهه پری

تفاوتی آنها را  ها از بی واکنش پری. ها را به واکنش وادارد جوید تا پری حرکتی بهره می_دنبال متقاعدسازی، از جریان حسی

ری موانعی نیز بر کا خواهند با راوی به مفعول ارزشی برسند، بلکه با تغییر شکل و فریب آنها در واقع نه تنها نمی. کند رمزگشایی می
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 محور همنشینی(: 4)ی جدول شماره
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 (212، 4924شاملو،) .«. . . .تو آسمون تتق زد/ ش کوه شد و زق زد یکی/ ش دریای آب شد یکی/ ش تنگ شراب شد یکی»

به اعتقاد وی روایت، عبارت از تغییر و دگرگونی از . آورد ساختار به میان می گرماس در پژوهش معناشناختی روایت، سخن از یك ابر

ی پریا،  در قصه. این سخن یا تعریف ساختارگرایان بزرگی چون پراپ و تودوروف از روایت، یکسان است. حالتی به حالت دیگر است

ی پریا با نمودار نشان  اگر بخواهیم این تغییر را در قصه. است( آزادی)به وضعیت ثانویه( اسارت)تغییر وضعیت اولیه .«ساختار ابر»

 :های روایی به شکل زیر خواهد بود رفت دهیم، ساختار معنایی پی

 

 
 یای پرهای روایی قصه رفت ساختار معنایی پی(: 3)ی نمودار شماره

، .«وضعیت پایدار اولیه»ی  های روایی در سه مرحله ی پریا در محور جانشینی باید گفت گزاره گفتارهای قصه در بحث پاره

ی گذر از آسیب،  در مرحله. نشینند در محور عمودی به جای یکدیگر می .«وضعیت تعادل یافته»و  .«فرایند گذر از آسیب»

قهرمان جهت تثبیت پیام متن و به _راوی. گیرد زی بیشترین بخش روایت قصه را دربرمیی متقاعدسا های روایی در حوزه رفت پی

در اینجا برای کوتاه کردن سخن این . بندد کارمیهای روایی متعددی در محور جانشینی به ها عبارت منظور متقاعدساختن پری

 :آوریمگفتارها را به شکل نمودار زیر می پاره

و تعادل اولیه آورد  ، مفعول ارزشی را به دست می«پیروزی»گذارد و در نهایت با  سر می شود و موانع را پشت قهرمان اسیر جادو نمی

اند و در کنار هم ی خط سیر قصه کننده های روایی در محور همنشینی، تعیین گزاره. رسد شود و قصه به پایان خود می را برقرار می

های  برخالف گزاره. کند ای که حذف یکی از آنها ساختار منسجم قصه را دچار آسیب میبخشند، به گونه نظام قصه را سامان می

ها تنها در تثبیت پیام متن  نشینند و کمیت آن محور، در محور عمودی به جای یکدیگر می های جانشین نی، عبارتمحور همنشی

 ی پریا را براساس محور همنشینی  اگر بخواهیم قصه. مؤثر است

ی پریا را براساس محور همنشینی  اگر بخواهیم قصه. پیام متن مؤثر است محور همنشینی(: 4)ی جدول شماره

 :جدول زیر شکل خواهد گرفت نویسی کنیمباز
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 ی پریاعالیت متقاعدسازی در فصهف(: 45)ی نمودار شماره

 چهارم  زنجیره .1-1

 انسجامی کالم انسجام و بی. 4_1_1

فعالیت وی تا آغاز بند چهارم در وضعیت تعلیق . پریا تا پایان بند سوم، عامل فاعلی دارای وضعیتی ایستاست  از آغاز قصه

محور  با آغاز بند چهارم، کنشِ عمل. تقاعدسازی استم  وع القایی یا تجویزی و درحوزهقرار دارد و تنها کنش وی گفتمانی از ن

های  شود تمام گزارههای پویا و ایستا را نشان داد که باعث میتوان دو گروه متقابل از وضعیت در اینجا می. شود قهرمان قصه آغاز می

الم ایستا و راکد است و تحرک و در سه بند نخست، ک. های روایی بند چهارم قرارگیرند روایی سه بند نخست در تقابل با گزاره

. برد دهد و در کشمکش و تعلیق به سر می در این حالت، عامل فاعلی نقش فعال خود را از دست می. گیرد تغییری صورت نمی

پریا که تحرک واقعی قصه در   هدر بند چهارم قص. شود که این کشمکش به پایان برسد تحرک زمانی آغاز می( 442، 4934: شعیری)

شود و وصال فاعل به مفعول ارزشی را دچار اختالل یکباره به عامل ضدفاعلی بدل می( ها پری)شود عامل یاریگر فاعل آغاز میآن 

در ساختار  «انسجام»شود تا ما شاهد نوعی  تقابل ایستایی و پویایی کالم، همچنین عامل فاعلی و عامل ضدفاعلی، سبب می. کند می

 . قصه باشیم

 ناییمربع مع. 1_1_1

در آغاز قصه، : پریا را رسم کرد و یادآورشد که  توان مربع معنایی در قصه یم، میپیشین گفت  با توجه به آنچه در سه زنجیره

 :مواجه هستیم( اسارت)با وضعیت آسیب 

. . . /کردن پریا مث ابرای باهار گریه می/ کردن پریا زاروزار گریه می/ لخت و عور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود»
از / از افق جیرینگ جیرینگ، صدای زنجیر میومد/ ی پیر ی افسانه شون سرد و سیا، قلعه پشت/ روشون تو افق، شهر غالمای اسیر روبه

 (433: 4924شاملو،) .«.ی شبگیر میومد عقب از توی برج، ناله
ن نشان دادیم که عامل فاعلی در صدد رهایی های مؤثر خواستن، دانستن و توانست با تحلیل توانش و کنش عامل فاعلی و نقش فعل

و طی فرایند گذر از آسیب، تعادل  «نیروی سامان دهنده»شود تا در جایگاه  ی کنشی می ی توانشی وارد مرحله از اسارت، از مرحله
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و  .«شوند می»ان آزاد آید؛ اسیر به میان می «شدن»همراه است و در نهایت مبحث  «پیروزی»کنش عامل فاعلی با . اولیه را بازگرداند

( آزادی)یافته به وضعیت تعادل( اسارت)از وضعیت نامتعادل «تغییر»ی پریا،  بنابراین روایت پایه در قصه. شود تعادل اولیه برقرار می

نفی و  نفی آزادیی دیگر آن را ی مربع جای دهیم دو زاویهرا در دو زاویه اسارت و آزادیاگر براساس مربع معنایی گرماس، . است
 : دهندتشکیل می اسارت

 آزادی                                   اسارت   

 

 

 

 نفی اسارت                                    نفی آزادی

 ی پریامربع معنایی گرماس قصه(: 44)ی نمودار شماره

ی تقابلی و چهار حالت  ر این میان، هشت حالت رابطهد. چهار ضلع مربع، در این وضعیت دوازده حالت ارتباطی با یکدیگر دارند

ها افقی و مورب نشانگر هشت حالت  های عمودی بیانگر ارتباط ترادفی و پیکان جهت پیکان. توان نشان داد ی ترادفی را می رابطه

عنوان انفصال عامل فاعلی از  ی دوم تحت ها در نمودار مشابهی در زنجیره چگونگی این ارتباط. ی تقابلی عناصر معنایی هستند رابطه

 . شود لذا از تکرار آن خودداری می. مفعول ارزشی برسی شده است

 گیری نتیجه .1

 :ی تحلیلی در متن این پژوهش به نتایج زیر دست یافتیم ی پریا در قالب چهار زنجیره معناشناختی قصه_با تحلیل نشانه

شکل گرفته ( آزادی)یافته به وضعیت سامان( اسارت)ت نامتعادلی پریا روایت پایه بر مبنای تغییر از وضعی در قصه _4

ها به این اعتبار که  اند، پری کننده، تعادل اولیه را بر هم زده داران و عمو زنجیرباف در نقش نیروی تخریب در فرایند تغییر، برده. است

آیند  اندازند عامل پویایی کالم به شمار می تأخیر میشوند و از سوی دیگر فرایند تغییر را به  از یك سو سبب تحقق فرایند تغییر می

 . شود، نیروی سامان دهنده است از آن جهت که سبب بازگرداندن تعادل اولیه می( قهرمان_راوی)و عامل فاعلی

ها  عامل فاعلی به قصد متقاعد ساختن پری. ی پریا از نوع گفتمان القایی یا تجویزی است گفتمان غالب در قصه  (2

ها  حرکتی سبب ایجاد نوعی ساختار شناختی در پری_ادراکی و حسی_در این راستا جریان حسی. بندد ان القایی را به کار میگفتم

 . کنند خواستن، توانستن و دانستن نقشی تعیین کننده در فرایند کنشی عناصر قصه ایفای نقش می .«فعل مؤثر»سه . شده است

ها به غرض وصال با آزادی  گفتمان و کنش وی با پری. است( آسیب)وصال با اسارتفاعل در حالت انفصال از آزادی و   (9

در بین چهار عنصر انفصال از اسارت، وصال با اسارت، انفصال از آزادی و وصال با آزادی به عنوان . گیرد و انفصال از اسارت صورت می

ها از نوع ترادفی است و هشت حالت  ن میان چهار مورد از رابطهدر ای. شود چهار قطب مربع معنایی، دوازده حالت ارتباطی برقرار می

 . دیگر ارتباطی تقابلی با یکدیگر دارند

 منابع و مآخذ

 هاکتاب

 . ، تهران، انتشارت علمی و فرهنگیتحلیل انتقادی گفتمان، (4934)زاده، فردوس  گل آقا

 . ، تهران، مرکزهای تصویری تا متن از نشانه، (4929)احمدی، بابك 

 . ، تهران، انتشارات فاطمی4دستور زبان فارسی ج، (4911)گیوی، حسن و حسن انوری  احمدی

 . ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگیاورکیونی_، معناشناسی از دیدگاه کاترین کربرات(4922)تجرق، شکراهلل  اسداللهی

 . اغب، تهران، رخداد نوی محمد ر ، ترجمهدرآمدی بر تحلیل ساختاری روایت، (4921)بارت، روالن 

 . ای، تهران، توس ی فریدون بدره ترجمه های پریان، شناسی قصه ریخت، (4926)پراپ، والدیمیر 

 . ی محمد شهبا، تهران، مینوی خرد ، ترجمهشکل و کارکرد روایت: شناسی روایت، (4934)پرینس، جرالد 

 . شارات ستوده، تبریز، انتدستور زبان فارسی، (4926)خیامپور، عبدالرسول 
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 . ی کورش صفوی، تهران، انتشارات کتاب ماد ، ترجمهنگاهی تازه به معناشناسی، (4921)پالمر، فرانك . ر

 . ، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریزمجموعه مقاالت: های شکار شده سایه، (4912)سرکاراتی، بهمن 

 . گاهتهران، ن شعرها،: مجموعه آثار، دفتر یکم، (4924)شاملو، احمد 

 . ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگیمعناشناسی سیال ، ققنوس، راهی به نشانه(4922)شعیری، حمیدرضا و ترانه وفایی 

 . ، تهران، سمتمعناشناسی_تجزیه و تحلیل نشانه، (4923)شعیری، حمیدرضا 

 . ، تهران، سمتمبانی معناشناسی نوین، (4934)  __________

 . ، تهران، نیگفتمان و جامعه، (4921)عضدانلو، حمید 

 . ، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانفرهنگ توصیفی نقد ادبی، (4924)دخت خطاط و علی افخمی  کهنمویی، ژاله، نسرین

 . ترجمه و شرح حمیدرضا شعیری، تهران، نشر علم نقصان معنا،، (4923)گرماس، آلژیرداس 

 . ی محمد شهبا، تهران، هرمس ه، ترجمهای روایت نظریه، (4934)مارتین، واالس 

علی عباسی و نصرت حجازی، تهران، انتشارات   ، ترجمهدید  شناسی روایت، نقطه در باب گونه یا رساله، (4931)لینت  ولت، ژپ

 . علمی و فرهنگی

 . ، تهران، هرمسشناسی انتقادی ارتباطات از منظر گفتمان، (4923)اهلل  یارمحمدی، لطف

 مقاالت

، صص (1)4، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی  فصلنامه، «بازخوانی رمان شوهر آهو خانم»، (4921)ف و نادر امیری اباذری، یوس

33_12 . 

، .«معناشناختی شعر آرش کمانگیر و عقاب، تحول کارکرد تقابلی زبان به فرایند تنشی_تحلیل نشانه»، (4932)مقدم، فریده  داوودی

 . 421_413، صص (49پیاپی)ی اول شمارهی چهارم،  ، دورهجستارهای زبانی

، «ی تحلیل گفتمان بررسی و نقد روایی گلستان بر اساس نظریه»، (4923)صاحبی، سیامك، محمدهادی فالحتی و نسترن توکلی 

 . 499_413، صص 46ی ، شمارهپژوهش زبان و ادبیات فارسی

از جالل آل  .«سه تار»از هزار و یك شب و روایت  .«ز فروشحکایت نما»بررسی زایش معنا در ساختار روایی »( 4932)عباسی، علی 

 . 411_23، صص (49پیاپی)اول  ، شماره1 ، دورهجستارهای زبانی، .«احمد

، .«معناشناختی ماهی سیاه کوچولو -بررسی نشانه: عبور از مربع معنایی به مربع تنشی»، (4931)عباسی، علی و هانیه یارمند 

 . 412_411، صص (1پیاپی)سوم  دوم شماره  ، دورهقیپژوهش زبان و ادبیات تطبی

 . 492_441، صص (4)91، علوم انسانی  پژوهشنامه، «معناشناسی روایت»، (4922)معین، بابك 

های کوتاه معاصر بزرگساالن و  تحلیل انتقادی گفتمان داستان  مقایسه»، (4923)اهلل، مرتضی یمینی و لیال قنبری  یارمحمدی، لطف

 . 466_419اول، صص   ، سال اول، شمارهمطالعات ادبیات کودک، «ی کوتاه معاصر نوجوانانها داستان
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 اکسپرسیونیسم و غزلیات شمس
 وند دکتر سعید زهره

 ت علمی دانشگاه لرستاناستادیار و عضو هیئ 

 زهرا منوچهری
  دانش آموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان

 چکیده

 ها آنبینی مبتنی بر انفجار عواطف و احساسات عمیق و ابراز ی پر طرفدار قرن بیستم، نوعی جهانها هدیپدیکی از  ،اکسپرسیونیسم

این  رسد یمنظر  به. ی معمول و پذیرفته شدة جامعه استها سنتی پرخاشگرانه و به دور از آرامش، طغیان علیه ها وهیشبا 

و شطح آلود، فرا  رواعرفان خلسه. گیری باشدران ادب فارسی قابل پیشاع نیتر برجستهخصوصیات در آثارموالنا به عنوان یکی از 

-ویژه حسی بیانی بهها وهیشی منجمد و بسیاری ها سنترفتن از واقعیت و سطوح ظاهری، احساس مداری و بیان تأویلی، نفی 

حال که  در. و موالنا است ها ستینویاکسپرسآمیزی و نیز بسیاری از موضو عات و مضامین مشترک از جمله موارد شباهت و نزدیکی 

 ی سرخورده از مدرنیسم و جنگ جهانی،ها ستیونیاکسپرس ۀانیگرابینی پوچنوع نگاه هدفمند عرفانی و شهودآمیز او در مقابل جهان

 . اختالف مولوی و اکسپرسیونیسم است نیتر مهم

 . بینیجهان اکسپرسیونیسم، هنجار شکنی، غزلیات شمس، نگرش انتزاعی، :هاکلیدواژه

 مقدمه .4

هایی است که در دوران گرفته شده است و آن از جمله مکتب Expessionismusاصالً از واژة آلمانی  11اصطالح اکسپرسیونیسم

این عنوان به طور کلی به شکلی از ادبیات یا ». در آلمان شکل گرفت_ 4341_4321ی ها سالدر حدود  _جنگ جهانی اول

که در تضاد شدید با رئالیسم یا ناتورالیسم قرار داشته باشد و جهانی به شدت به هم ریخته بر اثر  دشو یمهنرهای بصری اطالق 

تصویر و زبان بیشتر در خدمت بیان احساس باشد و خیالپردازی . فشارهای حاالت روحی، نظریات و احساسات فردی را مجسم کند

 (ذیل اکسپرسیونیسم :فرهنگ آکسفورد) .«.بر واقعیت بیرونی موجود، غالب باشد

ی دیگر هنر مثل تئاتر، ها شاخهی ادبی و هنری از نقاشی طلوع کرده و بعد ها جنبشاکسپرسیونیسم هم مثل بسیاری دیگر از 

خالق تابلو معروف »از نقاش نروژی  توان یمی اکسپرسیونیسم ها وهیشاز میان سایر پیشگامان . ادبیات و سینما را هم تسخیر کرد

 . نام برد توان یمغیره  «. . .و کوکوشکا آگوست استریندبرگ و گئورک کایزر، برتولت برشت،»د مونش، نویسنده سوئدی ادوار .«جیغ

ی تند و اشکال ها رنگاکسپرسیونیست شیوه ای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای هیجانات شدید خود از 

 خواهد یمشیوه ای عاری از واقعیت گرایی که . هاست شکلو  ها رنگنوعی اغراق در  به. ردیگ یمکج و معوج و خطوط زمخت بهره 

به هرحال اولین بار این عنوان برای معرفی سبکگروه بزرگی از نقاشان به کار . حاالت عاطفی را هر چه روشن تر و صریح تر بیان کند

، به ها حکومت ستمگرانهتند عاطفی و عصیان گری علیه نظام رفت که در دهه اول قرن بیستم بنای کارشان را بر بازنمایی حاالت 

 . و حیرت و سر گردانی ناشی از آن نهاده بودند «مدرنیسم»تصویر کشیدن انسان گرفتار شده در هزار توی 

ه و یك تابلو زیبا یا یك شعر به سامان به هیچ وجه هدف اصلی هنرمند این مکتب نبود خلق. اغراق، وجه عمده این سبك است 

ی تندو مهیج یا کلمات درشت و زمخت ویا مضامین تکان دهنده سعی در تحریك و تهییج احساسات ها رنگبا استفاده از  او. نیست

برای این هنرمندان مانند یك  سمیونیاکسپرس. بی آنکه دغدغه زیبایی اثر یا منطقی بودن ایده اولیه آن را داشته باشد. مخاطب دارد

 . فریاد گوشخراش استحنجره بزرگ برای یك 

که به نشان دادن بیرون آن  سعی دارند درون اشیاء را نشان دهند بی آن ها آن. هنرمند این مکتب به حد افراطی ذهن گرا است»

، ظهور شود یممفهوم فدا  ها آنیی برای حس آمیزی که گاه به خاطر ها کوششدر شعر به صورت توجه به اصوات و رنگ، . بپردازند

 (4914:31داد، ) .«.کند یم
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؛ مثل نگرد یمی شخصی و فردی به مسائل نوعی و ذاتی بشر ها یمشغولبه جای پرداختن به موضوعات روزمره و کلیشه ای و دل 

اما نه آن عشق و مرگ و ترسی که . به زندگی و ازاین قبیل دیام رابطه انسان با جهان یا احساسش در باره مرگ، عشق، ترس،

بلکه نمایاندن انقالبی که هر یك از این مفاهیم در ذهن و روح هنرمند . دهند یمهریك را نشان  رفتۀویر شسته و واقعیت گرایان، تص

یا به کلی آن را از  اند بردهمذهب با ژرف ساخت آخرالزمانی جزو جدایی ناپذیر آثار این مکتب است که یا به آن پناه . کند یمبر پا 

 . اند دهیددست رفته 

، اعتراض بر ضد قراردادهای ماند ینمکه تنها ادبیات باقی  کند یمو از ادبیاتی دفاع  کند یمی سنتی را نفی ها قالبسم اکسپرسیونی»

 (4921:142سیدحسینی، ).«.موجود قالب هنری، در عین حال انکار چهره بورژوازی است و قیامی بر ضد نظم موجود

ن کامالً از هم پاشید و تغییرات واضحی در ادبیات دراماتیك قرن بیستم با ظهور این مکتب در آلمان ساختار سنتی ادبیات آ

 . این تغییرات گسترده هم ساخت ظاهری زبان و هم ساخت معنایی آن را متحول کرد. ایجاد شد

یأس  ،مرگ ی دیکتاتوری، عشق و نفرت،ها دستگاهدر حوزه محتوا؛ مفاهیم انسانی نظیر دلزدگی از زندگی ماشینی، طغیان علیه 

در ذهن نویسنده و شاعر اکسپرسیونیستی، فارغ از قوانین فرم در  ها تیواقعبازتاب . به گستردگی محتوای آثار را در بر گرفت. . و

بهترین مثال . رکن این نوع از ادبیات شد نیتر مهمفاصله گرفتن از امور طبیعی و توجیه پذیر . شد یممنعکس  ها شنامهینماو  ها رمان

از بینش نومیدانه و نگرش بدبینانه  که. یك سوسك غول پیکر و نفرت انگیز است به «مسخ»شخصیت اصلی رمان کافکا  هم استحاله

 «ذهنیت گرا»نویسندگان این مکتب تا چه حد  دهد یمضمناً نشان . دهد یمنویسنده نسبت به موقعیت انسان معاصر در جهان خبر 

سخنوری  تصنعات :اما در حوزه ساخت ظاهری زبان هم تغییرات از این قرار بود. رندهستند و مفاهیم انتزاعی چه جایگاه مهمی دا

با از بین رفتن بافت . پرتحرک و استعاری داد کامالًکسل کننده که مخصوص ادبیات دراماتیك درباری بود جای خود را به زبانی 

ی لفظی زبان شعر را ها نهیقرلگرام گونه از کلمات و حذف استفاده ت. ی دور از ذهن وارد شعر شدها استعارهمنطقی زبان انبوهی از 

 . رمزآلود و کثرت افعال حرکتی به آن پویایی قابل توجهی بخشید

در نمایشنامه نویسی به عنوان شاخه ای دیگر از ادبیات آثار جدیدی تألیف شد و به روی صحنه آمد که نوید بخش دوران نوینی در 

ی بی سابقه اشان به خوبی اصولی که اکسپرسیونیسم از ها یژگیوبا  ها شنامهینمااین . شی و تئاتر بوددو حوزه هنر یعنی ادبیات نمای

گاهی شخصیت اصلی داستان هیچ اسم . دیگر روایت منطقی داستان وجود ندارد. کند یمرا به مخاطب القاء کرد یمدفاع  ها آن

یی نا متعارف و به صورت صحنه در صحنه بدون لزوم رعایت فضاهان در داستا. شود یمخوانده  «نا شناس»مشخصی ندارد و تا پایان 

هم  ها نامهدرونمایه نمایش . ی این سبك استها شینمایها یژگیواز  ها داستانخواب گونه  حالت. افتد یماتفاق  ها پردهنظم در توالی 

ی ها نظامبه تسلط  اعتراض نو گرایانه، التیتما :مانند. شود یمعمدتاً موضوعات انسانی است که با لحنی پر تنش و اضطرار روایت 

 . گرایی و مانند آن پوچ ی و امید،دلواپس خود کامه،

با آنکه این مکتب عمر کوتاهی به اندازه یك دهه . ی زوال این جنبش ادبی ظاهر شدها نشانه، آرام آرام (4321)اوایل دهه بیست 

در واقع ذهنیت گرایی و بی اعتنایی به قواعد فرمالیستی اکسپرسیونیسم بود . ذار بودندداشت اما آثار آن در ادبیات اروپا بسیار تأثیرگ

 . در ادبیات اروپا شد «دادائیسم»و  «سوررئالیسم»که زمینه ساز ظهور 

 بیان مسأله .4-4

بر خلسه، فرا  اکسپرسیونیسم فارغ از ظرف زمانی و تاریخچه کوتاهآن رویکردی فراگیر در بیان و آفرینش هنری است که اساس آن

درونگرایی و گذر از سطوح عینی بنا شده است و مسائلی  ی منجمد،ها سنتینف رفتن از واقعیت، احساس مداری و بیان تأویل آمیز،

چون مرگ و پایان زندگی، بروز احساسات درونی، پوچی دنیا و تحقیر دنیا گرایی، عقاید مذهبی و اخالقی، تغییر وضعیت موجود و 

با نگاهی به شعر موالنا با تأکید بر بررسی هنجار شکنی در . است ها ستیونیاکسپرسی همیشگی ها یمشغولب از دل شورش و انقال

 ها ستیونیاکسپرسۀ او با شاعرانو ابزارها و فنون آفرینش  ها روشی کلی کردهایرویی در ها شباهت ساختار ظاهری و معنایی سخن،

ی خلق آثار خویش را تعلق ها نهیزمنیتر مهمرمندان اکسپرسیونیست انگیزه اصلی یا یکی از ، به ویژه که بسیاری از هندیآ یمبه چشم 

رسیونیسم در ی آفرینش هنری اکسپشگردهای بیانی و ها روشبنا بر این در این مقاله نحوه بروز برخی . اند دانستهبه عرفان شرقی 

ی قرن بیستمی ها ستیونیاکسپرسی مهم میان موالنا و ها اختالفی بسیار و البته ها شباهتو  شودغزلیات شمس بررسی می

 . گردد یمیادآوری 
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 پیشینه تحقیق .4-1

درباره مکتب هنری و ادبی اکسپرسیونیسم سخن بسیار رفته و آثار بسیاری نگارش یافته است، همان طور که درباره موالنا و 

درباره موضوع تحقیق ما و بنا بر  اما. ه عرضه شده استشعر و اندیشه او نیز آثار بسیاری به صورت کتاب و مقاله و پایان نام

 «روزنامه شرق»از خانم فاطمه مصدری که در  «اکسپرسیونیسم انتزاعی در آثار مولوی»جستجوی فراوان جز مقاله کوتاهی با عنوان 

 . های مشترک است ز ویژگیای ا البته این مقاله نگاهی گذرا دارد و تنها ناظر بر پاره. به چاپ رسیده است، اثری دیده نشد

 ضرورت تحقیق .4-9

کوششی فرهنگی و علمی است که  کند یمکه او با زیر بناهای فکری و هنری روز گار ما برقرار  شناخت موالنا و آگاهی از نسبتی

به تصحیح  دیوانی ها غزلدر بررسی . ما را به خودآگاهی بیشتر فرهنگی برساند تواند یمی علمی ها پژوهش دامنۀافزون بر گسترش 

 . دکتر شفیعی کدکنی اساس کار قرار گرفته است

 بحث و بررسی .1

 موالنا و اکسپرسیونیسم .1-4

سبك نوینی به وجود آمد ( سوررئالیسم) ییگراو فرا واقع ( اکسپرسیونیسم) یینمادر نیویورک از تلفیق دو شیوه هیجان  4311دهه 

تا شکل و فضا از قید بازنمایی سنتی  شود یماین طرز بیان تالش  در. شود یماز آن یاد  «اکسپرسیونیسم انتزاعی»که با عنوان 

 هنر مندان این سبك با عدم تاکید بر ساختار شکل و فرم،. اند معروف12(ی کنشیها ینقاش)یاین مکتب به ها ینقاش. وعینی رها شود

. ای و آنی هستندنات و احساسات لحظهبیان هیجا درصدد گذاری بر اساس حر کات بدنی و کنش روانی به طور آنی و تصادفی، رنگ

ی ها نمونهی سنتی و دستوری را زیر پا بگذارند و ضوابط دیرینه زیبا شناختی را لغو اعالم کنند که ها كیتکنقیود و  خواهند یم ها آن

 . ی جکسون پاالک استها ینقاشآن 

این معنا که  به. کنشگری در خلق آثار خود بوده استوی همواره به الهام پذیری از عرفان شرقی اذعان داشته و قائل به نوعی »

و در این حالت سماع گونه آثار خود را  آورده یمهنگام نقاشیبا حرکات سریع و خلسه وار بدنیبه نوعی از خود بی خودی عارفانه روی 

 (4934مصدری، ) .«.است کرده یمخلق 

ده سال بعد یك  چند. دیرس یمی قلم مو بر روی بوم به نظر ی پاشیده شده و حرکات تصادفها رنگی او مخلوطی از ها ینقاش

ی فراکتالی مشخصی در آثار او وجود دارد که تنها با پاشیدن یا ریختن رنگ الگوهافیزیکدان به بررسی آثار او پرداخت و دریافت که 

برای ما  ها آنبینش و جهان بینی خالق  ی عمیقها تفاوتنظر از محتوا و  صرف این شیوه خلق آثار هنری،. اند آمدهبر بوم به وجود 

موالنا در حالتی عارفانه و . بسیاری از غزلیات شمس زاییده این حال سکر و احوال مستانه است. ای نا آشنا و غریب نیستشیوه

به وجد و خلسه وار با استفاده از ذهن ورزیده و گنجینه لغات شگفت انگیزی که دارد و ظرف روحی وروانی عاشق مسلك اش چنان 

و در اوج مستی و  شد یم از شراب عشق سر ریز شود یمو سر ریز شود یمکه مانند جامی که از شراب لبریز  دیرس یمسر مستی 

 . دارد یمکه شنیدنش قلب هر صاحب ذوقی را به تپش وا  شد یمغیبت عقل معاش سخنانی بر زبانش جاری 

ری و درد و بی تابی روحی که انگیزه آن عشقی شدید و است، گرفتار بی قرا آگاه مولوی در لحظات هجوم هیجانات عاطفی ِ .«من»

و  مولوی در این لحظه درد. کشد یمای برای رهایی یا تسکین آن پیدا نشود کارش به جنون که اگر وسیله شود یمسایی طاقت فر

 :زنند یمکه زنبورها مدام اورا نیش  ندیب یمای بی قراری، خود را مانند برهنه

 اقیا آب در انداز مرا تا گردنس

 

 زان که اندیشه چو زنبور بود من عورم 

 (269: 4916مولوی، ) 

و به دور از  شیاند معاشتافارغ ازعقل شود یم، سبب دهد یمی موالنا را شکل ها غزلغلبه این قبیل هیجانات عاطفی که بسیاری از »

ه آگاهی هجوم بیاورد و در ذهن حادثه ای از عواطف و معانی که هر کدام ی ضمیر ناخودآگاه به عرصها اندوخته»ی تجربی، ها یآگاه

ی قانون مندی زبان و محو بندهاهم انگیزنده و هم انگیخته دیگری است بر پا شود که ظهور آن در زبان جز با شکستن قید و 

 (424: 4922پور نامداریان،) .«.ارتباط داللتی میان دال و مدلول ممکن نیست
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در اثر غالب شدن هیجانات درونی و فشارهایی که بر . ردیگ یماست که سخن موالنا رنگ و بوی شطحیات عارفانه به خود این گونه 

تا هرچه رها تر  شکند یمدر هم  تابوهاذهنی و  موانع. گسلد یمی خویشتن داری عارف از هم بندهاشود یمروح عاشق مجذوب وارد 

این منظر اشعار سروده شده در تضاد کامل با واقعیت گرایی قرار  از. آلود بر زبان جاری شود و بی پروا تر کلمات نا خود آگاه و شطح

 :اشعار موالنا خود گواه این حالت سکر مستی از می عشق الهی است. ارکان اکسپرسیونیسم است نیتر یاساسکه از  ردیگ یم

 

 اش سوخته؛ چنان فرح انگیز و روح نواز است که هر دم حالوتی نو به جان شود یماین آتش که بر روح او هر لحظه گلستان 

 :دیسرا یماو از تنوع این لحظات پرشور و مستی چنین . چشاند یم

 یست چو مستی دوشمستی امروز من ن

 غرق شدم در شراب عقل مرا آب برد

 عقل و خرد در جنون رفت ز دنیا برون

 

 می نکنی باورم کاسه بگیر و بنوش 

 گفت خرد الوداع باز نیایم به هوش 
 چون که ز سر رفت دیگ چون که زحد رفت هوش

 (661، 21مولوی،) 

 تا جایی که دیگر کند یمو معشوق در جانش تجلی  شود یمهی که از خود ت رسد یماین مستی، به جایی  تجربۀموالنا در 

کلیات »ی ها غزلاین حالت سکر و غلبه هیجانات عاطفیدرون مایه اکثر . ای بر گفتار و شنیدارش مقدم بداردتأمل واندیشه تواند ینم

 :است .«شمس
 ی من نیست زمن همه از اوستها نالهاین همه 

 ار من کز جان و جهان زعشق تو رفت ز دست ک

 

 مدد می لبش بی دل و بی زبان شدم 
 چون که ازین جهان شدم کنم یممن به جهان چه 

 (191، 21مولوی، ) 

هر کلمه بار معنایی پویا و  گردد یمو باعث  شود یماین شور و غوغای قلبی مانند خون در هررگ دیوان کبیر ساری و جاری 

در غزلیات عالمی پویا  ندیب یمانسان کامل که خود را با طبیعت و جهان خلقت هم سو به عنوان  موالنا. حرکت مدارانه ای پیدا کند

 . ندیآفر یمی عارفانه و هستی ساز ها شهیاندو فعال از 

 هنجارشکنی .1-1

ی مکتب اکسپرسیونیسم سرپیچی از قوانین و بر ها یژگیویکی از 

یاد  .«هنجار شکنی»از آن با عبارت  که هم زدن نظم معهود است،

ی ها یژگیوبرای بررسی بیشتر به تحلیل یك تابلو نقاشی با . میکن یم

اکسپرسیونیستی و مقایسه سبك آن با سیاق آفرینش غزلیات توسط 

 . میپرداز یمموالنا 

های قلمی و ذغالی  شامل چهار تابلوی رنگی و تعدادی طرح .«جیغ»

 :مجموعه جیغ بخشی از سه گروه آثار مونش با مضامین. است

 .«کتیبه زندگی»ها را  است که خودش آن .«مرگ» ،.«رنج» ،.«عشق»

 . نام گذاری کرده است

این تابلو به عنوان یکی از نمادهای سبك اکسپرسیونیسم شناخته 

هایش را بر بنا  چهره ای از ریخت افتاده با دهانی باز؛ دست. شود می

این تصویر آن قدر تأثیر گذار است که . کشد گوش فشرده و جیغ می

. تواند صدای جیغ را هم همراه دیدن تصویر؛ بشنود گویی بیننده می

کشد کمی از فرم منطقی صورت و بدن یك  چهره فردی که جیغ می

سازد که برای  انسان به دور است که ذهنیت گرایی نقاش را نمایان می

چنان مستم چنان مستم من امروز 

 چنان چیزی که درخاطر نیاید

 

 ز چنبر برون جستم من امروزکه ا 

 چنان استم چنان استم من امروز

 «621: 21مولوی،»

 
 :سال ترسیم .«ادوارد مونش»اثر  .«جیغ»و تابل(: 1)شکل شماره 

(1981) 
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. ا با خمیدگی قامت وی نشان داده استنشان دادن ترس درونی وی از خطوط پیچان و لرزان استفاده کرده و سنگینی فشار ترس ر

این فاصله پیامی . شوند درفاصله ای دورتر از شخصیت اصلی؛ دو شبح تیره با قدی کشیده؛ در پس زمینه تصویرروی پل؛ دیده می

ح خمیده و طر. دهد ها خبر می بر زندگی انسان «انسان»جز انزوای روح آزرده و تلخ کام انسان ندارد و از ظهور سایه هراس انگیز 

. دهد کند را به خوبی نشان می خارج از فرم بدن شخصیت اصلی؛ هراس و بی قراری که بر حجم تیرة بدن ضعیفش سنگینی می

خورد در کنار خطوط صاف و موازی پل که در آن  پیوند می خطوط پیچان و در هم آب که به سرخی آسمان مواج و الیه الیه؛

های گرم مثل نارنجی و قرمز  های سرد مثل آبی با رنگ تضاد رنگ. د جالبی ایجاد کرده استپرسپکتیو به خوبی رعایت شده؛ تضا

 . تواند نماد تضاد روز وشب یا آرامش و اضطراب باشد می

ها، ذهنیت  ها و حرکت گردابی قلم مو، نمایش ترس عمیق انسان، انزوا و تنهایی انسان تضاد رنگ: عناصر اکسپرسیونیستی این اثر

  .گرایی

های فنی خود در نقاشی اجتناب ورزیده و ظاهری ساده و کودکانه به آن بخشیده  در این نقاشی هنرمند تعمداً از نشان دادن مهارت

ترسیم واقع گرایانه یك منظره نیست بلکه دستاویزی برای بیان احساسات و هیجانات شدید  هدف از نقاشی این تصاویر،. است

روشن فکرانه و هنری باشند بلکه سعی شده به شکلی صادقانه ترسی عمیق و انسانی را  ماً نباید زیبا؛این احساسات لزو. هنرمند است

ها  بیش از آن که نگران رعایت اصول فنی و نمایش زیبایی های تند و متضاد و اشکال خارج از فرم، با به کار گیری رنگ. نمایش دهد

 . بر روح خود است در اثرش باشد در صدد انتقال احساس و هیجان غالب

. ی پذیرفته سنتی عروض و قافیه شعر فارسی را در هم پیچیدها شالودهموالنا هم در غزلیات، نسخه و فاداری مطلق به معیارها و 

. شد کاری به رعایت قوانین دست و پا گیر فنی و عروضی و دقت در آوردن قوافی بی نقص نداشته باشد یمبیان حقیقت عشق باعث 

ی فدا آورد، تا حقیقت کالم، یمبه جای سروسامان دادن به محتوا و فرم به نوعی ضد شعر و بی وزنی در کالم روی در شاعری 

. در این میان دایره لغات وسیع او هم بی سابقه ترین ترکیبات را برای غزلیاتش به ارمغان آورد. سامان دهی و تلطیف بیان نشود

 . چرا که اساس افکارش بر نوجویی و چشیدن حالوت آن بنا شده بود طرفدار نویی و تازگی در بیان مضمون بود

ی گوناگون زندگی وی قابل مشاهده ها جنبهصفات شخصیتی موالنا سنت ستیزی و ساختار شکنی است که در  نیبارزتریکی از 

و شیوه  بخشد یم ی دیگریرنگ و بو شکل شناخته شده و معهودی یافته بود، باًیتقراول اینکه به تصوف که تا زمان او . است

 ختنیگر ، در هم آمیختگی رابطه مرید و مرادی با دوستدارانش،ها خاتونکه بر گزاری مراسم سماع با  ندیگز یممتفاوتی از آن را بر 

یشه خبر از وسعت فکر و اند که. هاست تفاوتاین  نیتر یجنجالی معمول در حشر و نشر با مردم و مریدانش از جمله بندهااز قید و 

 . دهد یمعادت ستیز او 

سر  اش یعرفان _در سرایش آثار ادبی اش زمانهی رایج ها نرمراحتی از  به. در خلق آثارش نیز این هنجار گریزی نمود فراوانی دارد

طعن و کاردر عصر و زمانه او بی سابقه است اما هیچ کس هم  نیا. دیسرا یمو تحمیدیه . . . تافته و مثنوی معنوی را بدون بسم آ

 . کند ینمانتقاد جدی بر او وارد 

مثالً به کار بردن تخلص در غزل شیوه مرسوم زمانه اوست و هر شاعری تخلص معینی . کند یمهم اینگونه رفتار  اش یشاعردر شیوه 

برمی گزیند  واژه مختلف را به عنوان تخلص چند. برد ینم، او در هیچ کجا نامی از خود به عنوان تخلص دهیگز یمبرای خود بر 

 . گاه بیش از یك بار و گاهی هم بیش از یك تخلص را در غزلی آورده است که «. . .خمش، شمس، خاموش، حسام الدین و»

به کار برده هجده وزن یا به ندرت در شعر فارسی به کار رفته است  ها غزلبه طور کلی از چهل و هشت وزن عروضی که مولوی در 

نکته بیان  نیا. سیزده وزن را از ابتکارات خود مولوی دانست توان یماقل  حد. ه کار گرفته نشده استپیش از مولوی ب اصالًویا 

کننده این حقیقت جالب درباره مولویست که تنها انگیزه او از سرایش این ابیات بیان انفجار عواطف روحانی است نه اندیشیدن به 

 . مبانی عروض و قافیه

مثالً . یافت توان یمبلکه آن را در کاربرد ردیف و قافیه هم  شود ینمتنها به وجه موسیقایی کالم منحصر  ها سنتاین عدم وفاداری به 

مصرع به تمامی مصرع دوم ابیات یك غزل را  كی «سر مایه و اصل دلبری بود. . . . اول نظر آر چه سرسری بود» در غزلی با مطلع

می تکرار  .«آخر نه به روی چون پری بود»ز هرسه مصرع در مصرع چهارم عبارت بیان دیگر بعد ا به ،دهد یمیك در میان تشکیل 
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شودکه نه تنها نظم متداول و سنتی شعر را از نظر رعایت قافیه و ردیف به هم می زند، بلکه خود نوعی قالب ابتکاری و بی سابقه، 

 . نت شکنی مولوی حتی در قالب و صورت اشعار استنمونه گویایی از س که آورد یممرکب از ترجیع بند و مسمط در شعر به وجود 

 :ی درون هر بیت آمده استها هیقافدر بیت اول وجود ندارد و در ابیات بعد پس از  .«شود ینمبی تو به سر »در غزلی دیگر ردیف 

 شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی 

 شود تو به سر نمی گوش طرب به دست تو بی

 «964، 21مولوی، » 

چرا که ظرفی آهنگین و زیبا برای ابراز آن همه غلیان روحی  آورده یمعر گفتن برای او هدف نبوده و اساساً از سر نیاز به آن روی ش

چنین نتیجه گرفت که  توان یم. بازگو کند «ی شرحه شرحه از فراقها نهیس»برای را  «شرح درد اشتیاق»و قلبی الزم بوده تا بتواند 

و از سامان دهی مطالب به  دهد یمدراختیار مخاطب مشتاق قرار  دهیجوش یماش  آن گونه که از سرچشمه قریحهتعمداً مفاهیم را 

 . است کرده یمزیپره ذهن منطقی آن را بپذیرد، گونه ای که

را به گونه نیز در بسیاری از اشعارش کلمات  موالنا. گفتیم که در اکسپرسیونیسم تصویر و زبان بیشتر در خدمت بیان احساس است

ای بر محور ترکیبی زبان در کنار هم می نشاند که کامالً پیداست قصد داشته خود را از معنی اندیشی و قیود آشنای زبان، آزاد 

 :ی سنتی زبان، بار عاطفی غالب بر روحش را در قالب کلمات جاری سازدبندهاساخته و بدون مزاحمت قید و 

 یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا 

 وح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویین

 نور تویی سور تویی دولت منصور تویی

 

 یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا 

 سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا

 مرغ کُه تور تویی خسته به منقار مرا

 .«61، 16مولوی،» 

معنای  نه. با دیگر کلمات به کار گرفته شده است پیداست که در این غزل کلمات در خدمت ایجاد احساس و هماهنگی موسیقایی

 . داشته باشد تواند یممفردی که هر کلمه 

بی اعتنا ست و در عوض مفهوم  ها دهیپدهمان گونه که هنر مند اکسپرسیونیست در جریان ذهنیت گرایی به شکل عینی و واقعی 

، موالنا نیز کلمات و بطور کلی زبان را از قید تك پندارد یمرا اصل  سازند یمدر ذهن ما  ها دهیپدانتزاعی و ذهنی که واقعیت بیرونی 

ی نشسته بر محور ابیات، معنایی جدید در خدمت بیان احساسات و نمایش ها واژهبه . رهاند یممعنایی و انحصار آن به دنیای سنتی 

 . بخشد می «معنی شناختی»هیجانات فارغ از ارزش 

های زوج  یکم و مصراع مصراع غزل قالبی از شعر است که در آن» :ر اختیار داریمآمده استدر تعریف سنتی که از قالب غزل د

 (42 ،4961همایی،).«.بیت است 42تا  3و حد معمول آن به طور میانگین  دان قافیه هم

امروزه دسته بندی بر  اما. والبته یکی از وجوه تمایز غزل و قصیده در کنار تفاوت زبان و درون مایه تعداد ابیات هریك ذکر شده

 32بیتی تا  2این ساختار را نادیده گرفته و دردیوانش غزل در زمان خودش  موالنا. مبنای تعداد ابیات، فرمالیستی و بی معناست

 :مانند. چرا که گاهی در اثنای غزل از مخاطبش عذر خواهی کرده گرفته یماین عمل آگاهانه صورت البته . ی آورده استتیب

 غزل شتر بود از آن شد درازمطلع این 

 

 ی شه هوشیار منا زاشتر کوتهی مجو، 

 (622، 16مولوی،) 

 :شود جهت پرهیز از دراز گویی تنها مطلع چند غزل آورده می

زهی سرگشته در عالم سر وسامان که من 

 دارم

 وگر در راه بازار غم عشقت خریدارم

 

 زهی در راه عشق تو دل بریان که من دارم 

 بنفروشم زعشقت آنچه من دارم ها جانبه صد 

 (331، 16،تیب 2) 

 نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم

 

 به کسم مکن حواله که به جز تو کس ندارم 

 (16،646بیت،  9) 
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 ای زتو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان

 

  ای جان مردان عشق ما بر دف زنان زنند یم 

 (16،122بیت، 32) 

جا پرنیان احساسش اندکی جلوه کند و زود برچیده شود، غزلی کوتاه متولد  هر. نه تمام نمای روح پر غوغای اوستاشعارموالنا آی

که امواج خروشان بر ساحل آرامش  شود یمشده و هرگاه دریای روح او طوفانی و کف بر لب آورده باشد آنقدر دامنه سخن گسترده 

که او تجربیات روحانی و منحصر به  چرا ی شاعری کامالً با احوال او تناسب دارددهاینباو  این بی توجهی به باید. دو باره قرار یابند

 . فرد خود را دارد

پند آمیز بر دوش  ی منظوم به عهده مثنوی است و وظیفه بیان مضامین آموزنده وها داستانهمچنین در ادبیات سنتی رسالت بیان 

غزلی مثالً ،ردیگ یمقیود در غزلیات هم گاهی شیوه داستان در داستان مثنوی را در پیش قصیده است اما موالنا با بی توجهی به این 

 :بامطلع کند یمتمثیلی را آغاز 

 آن میر دروغین بین با اسبك و با زینك

 

 شنگینك و منگینك سر بسته به زرینك 

 (614، 21مولوی، ) 

از  لغزدر  هیقاف ،قیاسبك عر یشعررساختادر نی را تعلیم داده باشد،تا مقوله ای عرفا دیگشا یمی حاضر نمادهاو در پایان گره از 

به شکلی که حساب قافیه و قوانین آن از دست  شکند یمو ارکان را در هم  هین قاعدای ، مولوستآن ا مرـفو  کلـلی شـصا نکاار

 . رود یمخواننده در 

و تمام ارکستر شعر او را قافیه رهبری  شدیاند ینمجز به قافیه چنان است که  گاه. رفتار موالنا با قافیه رفتاری دو گانه است»

گاه چنان بی اعتنا به قافیه است که حرفش را که تمام کرد برای خالی نماندن عریضه  و .«. . . . .مرده بدم زنده شدم»مانند کند یم

موارد مستغرق حس و حال و اندیشه ای است که  این گونه در. کند یمو بیت را با آن تمام  دیجو یمیك کلمه ای را به عنوان قافیه 

کلماتی  حتماًها هیقافیی ندارد از این که پروا (. . .جزم/بزم/رزم)غزلی را با قافیه ای دشوار  مثالً. او را در تسخیر خود گرفته است

شفیعی ) (نغولکی/لکیگو/ملولکی)یی از نوع ها هیقافای( قم اهل :قنبی/خنبی/نجنبی)نوع یی از ها هیقافباشند یا  مأنوس

 (4921:491کدکنی،

 تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس .1-9

این هدف که  با. شود یمیی از شعر موالنا آورده ها مثالبه همراه  وارفهرست در اینجا بطور خالصه، مبانی اکسپرسیونیسم،

ی عمده آثار اکسپرسیونیستی و ها یژگیو. دکرده باشیم و به فهم بهتر مطالب کمك شو ارائهی مطرح شده ادعاهاشاهدی برای 

 :از اند عبارتمصادیق آن در غزلیات شمس 

ها و انعکاس آن در غزلیات گاهی رنگ و بوی  درک وتفسیر متفاوت از پدیده (:واقعیت گرایی)تضاد شدید با رئالیسم . 4_9_2

 . بخشد شطحیات عارفانه به آن می
 بر سر کوی یك بتی کند یمکعبه طواف 

 به چو از سنگ پرستان پر استکع 

 

 این چه بتی است ای خدا این چه بال چه آفتی 

 روی به ما آر که خانه خداست

 (16،341مولوی، ) 

واقعیت امر این است که کعبه به عنوان قبله مسلمانان تقدس ویژه ای دارد اما موالنا به عنوان یك عارف و شاعرذهن گرا در این )

که خود به طواف انسان کامل یا معشوق حقیقی آمده و زائران کعبه را مشتی سنگ پرست  ندیب یمی ابیات کعبه را بنایی سنگ

 (.خواند یم

این ویژگی در آثار موالنا . کنند یمها خاصیت آرامش بخشی و چشم نواز بودن را از کار خود خارج  اکسپرسیونیست _2_9_2

 :گاهی در معنا. مصادیق بسیار دارد

 نامشمست گشتم زشوق دش

 طرب افزا تر است از باده

 

 یارب آن می به است یا جامش 

 ی تلخ آشامشها سقطآن 

 (613، 21مولوی،) 

 :آورد یمی زشت و دشنام گونه ای به زبان ها حرفدرغزلی با این مطلع . و گاهی در ظاهر و نمای بیرونی کلمات
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 من سر نخورم که سر گران است

 

 پاچه نخورم که استخوان است 

 (16،424وی، مول) 

نیازی به تلطیف بیان و زبان . توجه موالنا به زبان گفتاری توده مردم باعث شده به دنبال صورت شسته و رفته کلمات نباشد 

بلکه حس اصیلی که  تا. را نه به صورت ادبی بلکه به شکل محاوره ای به کار برد ها آنو چه بسا تعمداً و آگاهانه  ندیب ینمشعرش 

 . یا اگر به کار برد چشم نواز تر خواهد بود دیگو یمبه شنونده منتقل شود نه آنچه آداب شاعری  دخواه یمخود 

غزل . نه آن گونه که در واقعیت بیرونی وجود دارد کنند یمبیان  کنند یمرا آن گونه که احساس  ها دهیپد _ذهن گرایی _9_9_2

 :باشدتواند  زیر نمونه خوبی از ذهن گرایی اکسپرسیونیستی می

 نشان که منم رنگ و بی وه چه بی

 گفتی اسرار در میان آور

 کی شود این روان من ساکن

 

 کی ببینی مرا چنان که منم 

 کو میان اندر این میان که منم

 این چنین ساکن روان که منم

 (21،631مولوی، ) 

 . در جریان است و حرکت میکن یمموالنا بر آن است در این جهان هر آن چه را که به ظاهر ایستا و ساکن تصور  

در شعر توجه به اصوات و رنگ کلمات برای حس آمیزی، استفاده از زبانی موسیقی وار و پر تحرک شیوه غالب این مکتب  _1_9_2

 :هایی از این دست در شعر موالنا است و نمونه

 بیش مزن دم ز دوی دو دو مگوی چون ثنوی

 

 یپرس یم ی چهنیب یماال ای جان جان جان چو 

 

 من که مست از می جانم تتناهو یا هو

 

 اصل سبب را بطلب بس شد از آثار مرا 

 (412، 16مولوی، ) 
 یترس یماال ای کان کان کان چو با مایی چه 

 (316، 16مولوی،) 

 فارغ از کون و مکانم تتناهو یا هو

 (316، 16مولوی،) 

ی هنری بی اعتنا و گاه معترض ها قالبی موجود و دادهات به قرار و نسب کند یمی سنتی را نفی ها قالب، هنجار شکنی _0_9_1

 (هنجارشکنی ←). است

شیوه فکری و عملی هنرمندان  یافتن نظم در بی نظمی،_تازه و غریب، قیام برنظم موجود اشتیاق برای هرچه نو، _6_9_1

 :سخن موالنا در باب نو جویی. اکسپرسیونیستی است و
 مــبشکن اندـنزقفل تا  ،عید نو نچو ممدآزبا

 خورند یرا م نخاکیا نکاآب را، ختربی ا هفت

 

 نو و دام نو باغ روز نو و شام نو،

 

 کنمـبش انندد و لچنگارا  ارخودممر خین چرو 

 نمــبشک ناهاــشدپا هـم ،نمز تشآ برآب  هم
 (111، 21مولوی، ) 

 خوشی و نو غناست نو هرنفس اندیشه نو،

 (941، 21مولوی،) 

 :.از دیگر خصوصیت آثار این دوره است کژنمایی و بیان پرخاشگرانه _7_9_1

 کی آن دهان مردم است، سوراخ مار و کژدم است

 

 روم یممن به سوی باغ و گلشن 

 

 منه بر اقربا کژدم کهگل در آن سوراخ زن، 

 (463، 21مولوی،) 

 روم یم من یی نیا،آ ینمتو 

 (694، 16مولوی،) 

هایی بی  در به تصویر کشیدن مفاهیم انتزاعی باعث به وجود آمدن استعاره و تشبیهبه سوی ابتکار حرکت از تقلید  _3_9_1

 :مانند تشبیه عشق به عقاب و تصاویر دیگر. سابقه در شعر و ادبیات این سبك شده است
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 بر من گذشت عشق و من اندر عقب شدم

 

 آب حیات خضر را در رگ ما روانه کن

 

 مرا خورد چون عقابوا گشت و لقمه کرد و  

 (464، 21مولوی،) 

 آینه صبوح را ترجمه شبانه کن

 (393، 21مولوی،) 

که خود  «ترجمه شبانه»و  «آینه صبوح»و میان دوکلمه  سازد یمدر مصرع دوم بیت اخیر موالنا تصویری انتزاعی و درخشان 

 . کند یمترجمانی دیگر ازلیت و ابدیت است، پیوندی هرجه زیباتر برقرار 

 :کند ای دراز از نور تصویر می سابقه، سالم مالئکه را با دنباله یا در جایی دیگر با ابتکاری بدیع و بی

 زهی سالم که دارد ز نور دمب دراز 

 

 چنین بود چو کند کبریا سالم 

 (341، 16مولوی،) 

تر هم  ین سبك است و پیشترین مشخصه ا و هیجانات درونی که واضحگرایش شدید به نمایش انفجار احساسات _3_9_1

 :گفته شد که شاعری تنها وسیله ای برای تخلیه هیجانات و غوغای درونی موالنا بوده است

 ای لولیان ای لولیان یك لولی ای دیوانه شد

 ام دهیببر، چون گل قبا ام دهیببرمن که ز جان 

 

 طشتش فتاد از بام ما نك سوی مجنون خانه شد 
 ان من بیگانه شدزان روشدم که عقل من با ج

 (919، 21مولوی،) 

های مهم آثار این مکتب است که با مشرب فکری  ، پذیرفتن و گاه تحقیر آن از درون مایهتذکار اجتناب ناپذیری مرگ _45_9_1

 :موالنا کامالً هم سو و هماهنگ است

 پایان فراق بین که جهان آمد این جهان

 مرگت گلو بگیرد تو خیره سر شوی

 

 ن کی دید کسی کز جهان نرفتاندر جها 

 گویی رسول نامد وین را بیان نرفت

 (212، 16مولوی،) 

 :یا

 «فراق فراق»چو ببینی مگو  ام جنازه

 فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر

 

 مرا وصال و مالقات آن زمان باشد 

 و قمر را چرا زیان باشد شمس غروب،

 (392، 21مولوی،) 

ها که زبون و  موالنا برعکس اکسپرسیونیست. طلبد ی، مرگ را به همآوردی و همآغوشی میغنای_زمانی هم با بیانی حماسی

 :رود اند، با خلعتی رنگ رنگ به استقبال مرگ فناپیشه می ترسان از مرگ

 مرگ اگر مرد است آید پیش من

 من ازو جامی برم بی رنگ و بو

 

 تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ 

 او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ

 (346، 16مولوی،) 

 ها تفاوت .1-1

 ظهور. میالدی در قونیه در گذشت 4219میالدی در بلخ خراسان به دنیا آمد ودر سال  4211موالنا جالل الدین محمد در سال 

سال قبل از این  611 باًیتقریعنی موالنا . صورت پذیرفت 4321میالدی و حداکثر تا  31و زوال اکسپرسیونیسم در ابتدای دهه 

شاید در نگاه اول قرار گرفتن این دو کلمه در کنار هم ترکیب ناسازی به نظر برسد و برقراری هرگونه ارتباطی میان  ستهیز یم تاریخ

ی خاصی دارد و برای تطبیق و مقابلۀ ها یژگیوطور که گفته شد هر مکتب اصول و این دو کلمه نامحتمل به نظر برسد، اما همان

در آن اثر مشاهده شود  ها یژگیوکه آن اصول و  نیهم. یازی به هم زمانی و هم مکانی نیستاثری با یك مکتب به خصوص، ن

ی مکتب مورد نظرشان را استخراج کنند واز ها یژگیوبسا که دوست داران یك مکتب ادبی از یك اثر خاص  چه. کند یمکفایت 

مانند آثار . ا مطلوب و حد اعالی عالیق خود بیابندهمان منظر تحسین کنند در حالی که طرفداران یك مکتب متضاد همان اثر ر

 دانستند یم، مطرودان جامعه و از این قبیل واقع گرا شهرهارا به خاطر نمایاندن فقر، محرومیت  ها آن ها ستیناتورالداستایفسکی که 
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ی مذهبی از ها رگهعقالنی و  ، روانشناسی جنایت، وجوه غیرها تیشخصی بیمار گونه ها حالتبه جهت نمایش  ها ستیونیاکسپرسو 

 . یك اثر معین را از هر زاویه و نگاهی بررسی کرد توان یمپس . دانستند یمآن خود 

معنایی و  ساخت تا به اینجا سعی شد تطابق برخی ابیات غزلیات با اصول و مبانی مکتب اکسپرسیونیسم ازلحاظ ساختار زبانی،

یك اثر  صرفاًهیچ گاه سعی در اثبات این معنی نبوده که دیوان شمس اما. شد ارائه مدعا به همراه شواهد نیا. آوایی بررسی شود

اعتراف کرد  دیبا. تالش شد تا از زاویه دید دیگری نگاه نوینی به این مجموعه ارزشمند ادبی شده باشد بلکه. اکسپرسیونیستی است

 . یافت توان یمتفاوتی را افق م اش کرانهکه از هر  است یپهناوردیوان غزلیات چون بحر ژرف و 

هنری مختلف ریشه در خواستگاه فرهنگی متفاوتی دارد و تطبیق قطعی و صد در صدی آثار ادبی ما _ی ادبیها مکتباین ایسم ها و 

 که است یابزار و هاست انسانی مشترک ها تیقابلاز آنجا که هنر محصول  اما. رسد یمبا اصول این مکاتب امری دور از ذهن به نظر 

یی ها مشابهتهم نا ممکن نیست که  قدرهای بشری اشتراکاتی ایجاد کندآن نهادهافارغ از مقوله هم زمانی و هم مکانی بین تواند یم

 . ی متفاوت بتوان یافتها فرهنگی مختلف و ها دورانکلی یا جزیی بین آثار هنری 

زمانی کوتاه تولید شده باشد تا بر چسب این مکتب را بر  نباید در آن بازه حتماًو همانطور که گفته شد یك اثراکسپرسیونیستی 

هر گاه بشر خواسته فریاد بلند یاس و امید غم و شادی مرگ و زندگی را از حنجره هنر برآورد و برای چشیدن  بلکه. خود بپذیرد

 . خورد یمبشورد یك اثر اکسپرسیونیستی رقم  ها سنتبر  ها تازهحالوت 

ی ها جانیهی ابراز ها روشیی که در طرز بیان مفاهیم و ها شباهتآثار اکسپرسیونیستی اروپا فارغ از  از مقایسه غزلیات شمس با

که به صورت  مینیب یمغالب بر افکار شاعران دیدیم تفاوت فاحشی از نظر درون مایه و مضامین فکری و ساختار معنایی کالم نیز 

 :شود یمخالصه و فهرست وار به آن اشاره 

به بسط و نشاط عارفانه این طرب و شادی را در  قائل موالنا با سلوک در شیوه. ای غزلیات دنیای شاد و آهنگین استدنی. 4_1_2

شعر موالنا فاصله و تمایز میان انسان و خدا برداشته  در. اندیشه دراینجا شعری ناب و شعر اندیشه ای ناب است». روح غزلیات دمید

ی ها یمستو سر  ها یخوشکه ما را تا دوران کودکی بشر و سر  کند یمای ایجاد  کودکانه و مستانهموالنا فضایی شاد و  شعر. شود یم

 (4926حسینی، ) .«برد یماو رو به زمان و مکان ازلی و ابدی 

 :گوید موالنا می
  مادرم بخت بد است و پدرم جود و کرم

 

 فرح ابن الفرح ابن الفرح ابن الفرحم 

 (341، 16مولوی،) 

 منشأعشق که از نظر او . دید یمموالنا زندگی را فرصتی برای رسیدن به کمال و مرگ را پایانی انتظار برای وصال معشوق  .2_1_2

 :برای نمونه. را به خود اختصاص داده است رهایتصو نیباتریزو هاست غزلخلقت است درون مایه اغلب 

 عمرک یا واحدا فی درجات الکمال

 پرست و ببالچند از این قیل و قال عشق 

 

 قد نزل الهم بی یا سندی قم تعال 

 زوال تا تو بمانی چو عشق در دو جهان بی

 (341، 16مولوی،)

نه تنها مفهومی هراس انگیز و تلخ نیست بلکه باتعابیری نظیر . ی ذهنی مخاطب داردها شهیکلمرگ تعریفی متفاوت از . 9_1_2

که معنایی  دیابی ینمدو بیتی را  چیه. در افکار و آرا او تناقض راه ندارد. کند یماد آر آن ی «عروسی ابد» «پیمبر عیش» «پایان فراق»

 :محض نمونه. متعارض یا متناقض با هم داشته باشند

 ز مرگ خویش شنیدم پیام عیش ابد

 

 زهی خدا که کند مرگ را پیمبر عیش 

 (341، 16مولوی،) 

یی و وجد او عمق و وسعتی دارد به دایش. ی به روی تکامل انسان بسته نیستهیچ در. یاس و نا امیدی در ابیات او نیست. 1_1_2

 :دیگو یماو خود . اندازه خود او بنا بر این شور عرفانی موالنا از این دست هیجانات و حاالت زود گذر نیست

  باده در جوشش گدای جوش ماست

 

 چرخ در گردش اسیر هوش ماست 

 (341، 16مولوی،) 
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عاشق او همواره در اتصال قوی با منبع الیزال  قلب. ور و غوغای درونی موالنا ریشه در جهان بینی الهی او دارداصالت ش. 3_1_2

 . کند یمو غزلیات همگان را به شنیدن و هم نوا شدن با سرود عاشقانه هستی دعوت  برد یمعشق در هستی به سر 

یا گرفتار اعتیاد به الکل و مواد مخدر  اند برده یمز بیماری روانی رنج یا ا شان یزندگاما بیشتر پیشروان مکتب هیجان نمایی، در 

یا : اند رفتهاینانن کمتر با مرگ طبیعی از دنیا . ها متأثر بوده است در خلق آثار هنری کمابیش از همین زمینه نبوغشاناند و  بوده

و تناقضات روحی و  تضادهااند و اسیر  هبی شدید داشتههای مذ اغلب گرایش. اند شدهیا در جنگ و تصادف کشته  اند کردهخود کشی 

ی دالل آثار هنری و مدتوی . های روانی، قسمتی از گوش خود را برید او در یکی از حمله. ونگوک روان نژند بود مثالً. اند بودهروانی 

 13. خاتمه داد اش یندگزای به سینه خود به  با این همه در پایان، با شلیك گلوله. زمانی معلم و واعظ مذهبی بود

 اگر. است ها آنو ریشه ای ترین تفاوت غزلیات شمس و آثار اکسپرسیونیستی فرق ما بین جهان بینی خالقان  نیتر بزرگبنا بر این، 

گندم »: گندم بروید و هم جو و هم اینکه این یك قاعده است تواند یماکسپرسیونیسم را خاک مزرعه تصور کنیم از همین خاک هم 

و به  کنند یمبا اینکه هر دو از یك منبع تغذیه می شونداما هر کدام استعداد ظرفیتی و ذاتی خود را دنبال  «گندم بروید جو ز جواز 

 . کنند یممحل نشویکسان محصول متفاوت عرضه  با. نندینش یمبار 

دارای نوعی شعور معرفتی نسبت به  او. دشو یمافکار موالنا از آبشخور عشق به حقیقت و ایمان به ذات کمال گرای انسان سیراب 

و آواز پر  دیآ یمبه وجد  دود یمازین همه شور شعف که در رگ هستی . داند یمی کائنات را هدفمند و پویا تمام. کل هستی است

ا را پوچ و ی دنیدهاینباتمام باید و ها ستیونیاکسپرسالبته در شعرشهم منعکس شده ولی شود یمهلهله عالم پاک عشق را هم آواز 

داس مرگ هم که نا  دانند یمانسان را رو به سقوط و انسانیت را رو به زوال  اند دهیدعشق رافراموش شده و مطرود  اند افتهبی معنا ی

تا شنیده و دیده  آورند یمبه آن چنگ بر  شود یم، اکسپرسیونیسم حنجره ای برای بر کشیدن فریادهاشان درود یمگزیر انسان را 

 . شوند

رود، شرایط روحی و وضعیت عاطفی که این اصطالح بر آن داللت دارد  به ندرت به کار می «اکسپرسیونیسم»گرچه این روزها واژه » 

اگر این اصطالح به معنای حق خیالپروری باشد و حتی کابوس دیدن، حق آزادی غریزی و طغیان علیه . شرایطی ازلی و ادبی است

پس نگرشی مثبت به زندگی است؛ میل به افراط . ن آور و مهم تر از همه حق بیان و آفریدنهای خفقا ماشینی شدن و محدودیت

 (446: 4931مصدری،) .«.است هم، با آن جاذبۀ خطرناکش، مالزم ضروری آن

 نتایج و پیشنهادها .9

این  چون. ارائه دهیمیی که درتعریف مکتب اکسپرسیونیسم وجود دارد، تصویری کلی از آن ها یدشواردر آغاز سعی شد با وجود 

ی نزدیك به ها سبكو به واسطه قرابت با . ی متفاوتی را در خود جای داده که عمالً بی معنا شده استها یژگیوسبك هنری چنان 

به هر روی با شناختی که از  اما. تا حد قابل مالحظه ای با مدرنیسم هم پوشانی دارد مثالً. آن تعریف مشکل تری پیدا کرده است

نتیجه گرفت که اکسپرسیونیسم تنها یك مکتب ادبی و هنری با  توان یمکتب در پژوهش پیش روی به دست آمد این م

یك روش فکری، نوعی جهان بینی و یك نگرش عصیان گرایانه برای بشریت  بلکه. یی معین و خط کشی شده نیستها چارچوب

 . رهایی بخش هم باشد ها تیمحدودبا گشودن بند  تواند یماست که 

ی سلطه بندها گسستن رهایی از غفلت، خود پرستی،. رهایی: شود یمپیام آثار موالنا نیز به طور خالصه در همین یك کلمه خالصه 

 . ی دست و پا گیر و یافتن دیدگاهی نو و از این قبیلها سنتی اعتنایی به ب و خود کامگی،

 رسد یماما با در نظر گرفتن اصل انصاف در نتیجه گیری به نظر . شد به اشاره یا تفصیل بیان ها تفاوتو  ها شباهتدر این مقاله 

و  ها شهیاندجهت گیری  نوع در طرز بیان، ها شباهتبدون داشتن ادعای تأثیر و تأثر هر کدام از این دو طرف موضوع بر هم، کفه 

                                                           
و به تصوير کشيدن صور  اش ينيدي پندارهااميل نولده آلماني در نقاشي با تجسم بخشيدن به : مندان ديگر اين مکتب نيز احوالي مشابه داشتندهنر _ 79

ثه جکسون پاالک دائم الخمري بود که زندگي پر تالطمي داشت و در يک حاد . يکي از نقاط اوج اين شيوه هنري را رقم زد اش آشفتهي ذهن ها کابوس

 . را به پايان رساند اش يزندگليتواني با تيغ ريش تراشي  _مارک روتکو نقاش اکسپرسيونيست انتزاعي آمريکايي . رانندگي جان باخت
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اعتقادی و فرهنگی و ایدئولوژیك سنگین  در اصول کلی نظیر مسائل ها تفاوتو کفه  کند یمی کهنه سنگینی ساختارهانگرش نو به 

 . تر است

مطمئن بود که راه رسیدن به نتیجه را به تمامی صحیح وبی  توان ینمالبته این پژوهش هم مانند همه کارهای انسانی کامل نبوده و 

 . نقص طی کرده است و با استناد به آن نتیجه غایی و متقنی حاصل کرد

دریچه نوینی به  تواند یمی ادبی پیشینیان ما با علم روز دنیاست که ها هیسرماحقیق در آشتی دادن اما فایده و نتیجه اصلی این ت

 . دنیای پژوهش و تحقیق برای نسل امروز بگشاید

گفته شده غزلیات شمس  بارهاهمان طور که . کلیات شمس را با سنگ محك مکاتب ادبی دیگر هم سنجید توان یمرسد یمبه نظر 

بی کرانی است که هر صیاد معانی که به ژرفای آن سفر کند، بعید است با دست خالی از ضیافت سخاوت مندانه اش چون اقیانوس 

 . باز گردد

دوستان واقع  مورد قبول طبع اساتید و ادب امید است این قدم کوچکی که در راه اعتالی فرهنگ و زبان فارسی برداشته شده است،

 . گردد

 فهرست منابع 

 :ها کتاب

 . سخن :تهران ،شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر موالنا: سایه آفتاب در ،(4922) تقی، پور نامداریان، _

 . مروارید :تهران ،فرهنگ اصطالحات ادبی ،(4911) ،مایس داد، _

 . نگاه :تهران ،ی ادبیها مکتب ،(4921) رضا، سید حسینی، _

 . سخن نشر :تهران یات شمس،و تصحیح غزل مقدمه( 4921) رضا، محمد شفیعی کدکنی،_

 نشر مرکز :تهران ترجمه فرزانه طاهری، ،سمیونیاکسپرس ،(4931) آر نس، فرنس، _

 . سخن :تهران تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، ،غزلیات شمس ،(4921)جالل الدین مولوی، _

 . امیرکبیر :تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران ،کلیات شمس تبریزی ،(4916)________________ _

 . هما: تهران فنون بالغت و صناعات ادبی، ،(4961) جالل الدین، همایی، _

 :مقاالت

 . 423_411صص ،4926زییپا ،93ش نامه فرهنگستان، فصل ،.«منظوم موالنا اتیشطح»حسینی، مریم، _

 . 43و هنر  ادب روزنامه شرق، ،«اکسپرسیونیسم انتزاعی و آثار موالنا»( 1/2/4934) فاطمه، مصدری، _
  



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

567 

 

Xaqani Şirvani və ərəb dünyası 
Zeynalova Elnarə Aydın qızı 

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi 

Elmi işçi 
 

X ü l a s ə  
Məqalədə qədim Şivanda doğulub, orada boya_başa çatmış, dövrünün tanınmış 
simalarından biri olmuş Xaqani Şirvani yaradıcılığında tez_tez rast gəlinən ərəb mədəniyyətinə 
məxsus  elementlər araşdırılmışdır. Şairin həm fars, həm də ərəb dilində olan “Divan”ından 
gətirilən nümunələr əsasında onun ərəb intellektual dünyası ilə bağlılığı öyrənilərək, belə 
nəticəyə gəlinmişdir ki, dövrünün savadlı şəxsiyyətlərindən biri olan Xaqani nəinki ərəb 
mədəniyyətinə, ərəb dilinə gözəl bələd olmuş, hətta öz fikirlərinin məna tutumunu artırmaq 

üçün bu dilin bütün incəliklərindən məharətlə bəhrələnmişdir.  

 
Açar sözlər: ərəb hərfləri, ərəb mühiti, hərəkə, əlif, ətlal 

 
Şərq klassik ədəbiyyatını hansı tərəfdən araşdırsaq, yenə də bir kökü ərəb dili, ərəb 
ədəbiyyatı, ərəb mühiti ilə bağlı olacaq. Bunun bir səbəbi İslam dini ilə əlaqədardırsa, ikinci əsas 
səbəbi isə hələ islama qədər qədim Cahiliyyət dövründə ərəblər arasında sözə verilən yüksək 
qiymətlə bağlıdır. Belə ki, gözəl söz demək bacarığını qeyri_adi bir istedad kimi qiymətləndirən 
Cahiliyyət ərəblərinin həyat tərzi ədəbiyyatla sıx bağlı idi. Köçəri həyat tərzi, susuz səhralar, 
qızmar günəş, səhra küləkləri, isti iqlim şəraiti, bu şəraitə uyğunlaşmış flora və fauna, 
tayfalararası münasibətlər, qədim adət_ənənələr və s. bağlı mövzular poeziayada bütün 
çılpaqlığı ilə öz əksini tapırdı. Hətta ərəb şerinin yarandığı əruz vəzni belə bədəvi ərəbin 
həyatında əvəzsiz rol oynayan (əgər çarəsiz vəziyyətdə olan birini “dəvəsi ölmüş ərəblə” 
müqayisə etdiyimizi xatırlasaq, dəvənin bədəvi üçün nə demək olduğunu asanlıqla təsəvvür edə 
bilərik) dəvənin ləngərli yerişi ilə bağlıdır. Buna müvafiq olaraq da, şairlər böyük nüfuz sahibi 
idilər. Bədəvi ərəb qəbilələri arasında şairlərin mövqeyini Avropa şərqşünası Neldek belə 
açıqalyır:  şair “. . . öz tayfasının peyğəmbəri, sülh dövründə tayfanın başçısı, müharibə dövründə 
isə qəhrəmanı idi;  yeni otlaqlar seçərkən onunla məsləhətləşirdilər; düşərgə salıb alaçıqları 
qurmaq və ya susuzluqdan əzab çəkən yolçuları su axtarmağa məcbur etmək üçün onun bir sözü 
kifayət idi” (6, 46) İslamın yaranması ilə poeziyaya münasibətdə bəzi ziddiyyətli məqamlar özünü 

göstərsə də, ərəblərdə söz demək bacarığı yenə də yüksək qiymətləndirilirdi. Təsadüfi deyildir ki, 

əgər Musa peyğəmbər (s. ə. s.) dövründə magiya və sehrbazlıq, İsa peyğəmbər dövründə (s. ə. s.) 

təbabət inkişaf  etmişdisə də, Məhəmməd peyğəmbər (s. ə. s.) dövründə ərəblər arasında məhz 

bəlağət, gözəl danışıq, natiqlik bacarığı yüksək qiymətləndirilirdi. Elə buna görə də,  klassik Şərq 

ədəbiyyatında istifadə olunan  janrların, bədii təsvir vasitələrinin əksəriyyətinın kökü məhz  ərəb 

ədəbiyyatı ilə bağlıdır. Bundan başqa, klassik dövr şairlərimizin müraciət etdikləri mövzular 

arasında ərəb dastanlarından, “Min bir gecə” nağıllarından, Quran rəvayətlərindən, hədislərdən 

qaynaqlanan mövzuların, süjetlərın, obrazların  özüməməxsus yeri vardır . 
Azərbaycan klassik ədəbiyyatına gözəl əsərlər bəxş etmiş Xaqani Şirvaninin yaradıcılığı 

da bu baxımdan çox rəngarəngdir. Belə ki, şairin əsərlərində ərəb mühiti ilə bağlı elementləri şərti 

olaraq, aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür: 
- Ərəb hərfləri, rəqəmlər, hərəkələrdən istifadə; 

- Ərəb coğrafi adları, ərəb şəhərləri ilə bağlı düşüncələr; 
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- Ərəb intellektual aləmi, ərəb şair və alimləri haqqında biliklər; 

- Quran ayələrinə və hədislərə müraciət; 

- Qədim ərəb adət_ənənələrinin təsviri; 

- Qədim ərəb dastanları, rəvayətləri, ərəb məsəlləri və s.  

Klassik ədəbiyyatda şairlərin öz fikirlərini daha obrazlı ifadə etmək üçün ərəb 
hərflərindən, hərəkələrdən, rəqəmlərdən istifadə etmələri faktlarına tez_tez rast gəlirik. 
Ümumiyyətlə, ərəb klassik lüğətlərinə nəzər salsaq, ərəb hərflərinin əksəriyyətinin müəyyən 
simvolik mənalar daşıdığının şahidi olarıq. Xaqani də öz fikirlərini daha qabarıq şəkildə 
göstərmək üçün ərəb hərflərinin həm yazılış qaydalarından, həm yazıda daşıdığı qrammatik 
vəzifələrdən məharətlə istifadə etmişdir. Məsələn, ərəb əlifbasının ilk hərfi olan əlif klassik 

ədəbiyyatda gözəl, şux qamətin göstəricisi hesab olunur: 
Başıma bir çəkic zərbəsi dəydi, 

“Əlif” qamətimi “mim” kimi əydi. (1, 32) 
Və yaxud aşağıdakı beytdə şair namaz adı çəkiməmiş, namaz vaxtı insanın aldığı vəziyyəti 

üç hərf _ dəl, əlif və ləm hərfləri ilə göstərməklə, öz fikrini oxucuya belə çatdırmışdır: 
Dərgahda beş dəfə, hər səhər_axşam, 

Gahi “dal”, gah “əlif”, gah da olsun “lam”. (1, 64) 
Belə misallara şairin bütün yaradıcılığı boyu rast gəlinir. Məsələn, siyasi səbəblərə görə, 
Misrə birmənalı münasibət bəsləməyən şair öz əsərlərində bu qərəzini gizlətməmiş və  Bağdada 
həsr etdiyi ərəbdilli qəsidəsində öz fikirlərini hərflərin yazılış qaydalarına  fəlsəfi don geydirməklə 

belə ifadə etmişdir:  
 ( 334, 1)و میم مصر أذل من ألف   الوصل إذا  الح باء بغداد 

“Misrin mim_i əlifin alçalmış, əzilmiş formasıdır. Bağdadın bə_si görünən zaman isə 

düzəlir” . 
Burada şair düz şəkildə yazılan əlifin Misir sözünü yazmaq üçün əyilərək mim şəklinə 

düşdüyünə, Bağdad sözünü yazarkən isə öz əvvəlki vəziyyətinə qayıtdığını göstərir. Məlumdur 

ki, Bağdad sözünün yazılışı zamanı əlif hərfi özündən əvvəl gələn dəl hərfi ilə birləşmir, düz xətt 

şəklində yazılır. Misir sözündə isə mim hərfi sözün əvvəlində gələn yazılış qaydasına görə, başı 

aşağıya qatlanmış vəziyyətdədir. Bəlkə də öz əsərləri ilə daim cəmiyyəti tərbiyələndirməyə 

çalışan, gənclərə yaxşılığı, gözəl keyfiyyətləri aşılayan, pislikdən çəkinməyi məsləhət görən şair 

burada da nəsihətsiz ötüşməmiş və daha qlobal məsələyə toxunaraq, yaxşı əməllərin insanı 

başıuca, pis əməllərin isə başıaşağı etməsini Misir və Bağdadın timsalında göstərməyə 

çalışmışdır . 
“Tuhfətul_İraqeyn” əsərində şairın Misrə qarşı tutduğu mövqe daha qabarıq şəkildə əks 

olunub. Burada şair ərəb dilində Misir)  (مصرsözündəki sad (ص) hərfini dad (ض) hərfi ilə əvəz 

etməklə, onu zərərverən, ziyankar   (ٌّمُضِر)kimi qələmə verir: 
Misrə nöqtə qoysan, tez müzürr olar, 

Görün, bir nöqtədə nə sirrlər var. (1,73) 
Poeziyası zəmanədən, zəmanə əhlindən, müasirlərindən şikayət dolu beytlərlə zəngin olan 

şair hər adama etibar etməmiş, yaşadığı dövrü “zahiri zər bəzəkli, içərisi zibilxana”, zəmanə 

əhlini isə “işə yaramayan boş külək” adlandırmışdır. Fani dünyaya uymamağı, insanlara çox da 

güvənməməyi nəsihət edən şair bu məqsədlə əlif hərfinin yazılış qaydalarına müraciət etmişdir. 

Belə ki, ərəb dili qrammatikasından məlum olduğu kimi, sözün əvvəlində gələn həmzə dayağı 

kimi  əlifdən istifadə olunur. Əlif ikişəkilli yazılan hərf olduğuna görə, bu zaman heç bir hərflə 

birləşmədən tək, başda yazılır: 
“Əlif” kimi tək dolansan daim başda olar yerin, 
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Başqasıyla birləşincə, keçib sonda oturarsan. (1. 397) 

Şairin yaradıcılığında zeyn, dəl, ayn, sin, şin, hə və s. kimi hərflərlə də bağlı  maraqlı 

bənzətmələrə, fikirlərə tez_tez rast gəlinir . 
 Xaqani yaradıcılığından bəhs olunan tədqiqat işlərində şairin öz vətəni Şirvanı tərk etməsi 

onun zəmanədən narazılığı, vətəndə xoş gün görməməsi ilə izah olunur. Tədqiqatçılar şairin öz 

əsərlərindən götürülən beytlər əsasında belə bir qənaətə gəlirlər. Amma zahiri görünüş yox, batini 

məna axtarışında olan şairin öz vətənini, isti yuvasını tərk etməsinin səbəbi zənnimcə, daha geniş 

ictimai anlam daşıyır. Klassik alman fəlsəfəsinin inkişafında böyük xidmətləri olan Georq 

Hegelin (1770_1831) məşhur fikirlərindən biri də budur ki, insan təfəkkür sayəsində ruh ilə 

təbiətin, subyekt ilə obyektin eyniliyini aşkar edir. Və Hegel bu eyniliyi ideya adlandırır. Bəs 

görəsən, belə ideyalarla aşıb_daşan Xaqani təfəkkürünü kiçik bir məmləkət olan Şirvana 

sığdırmaq olardımı? Məncə, yox. Şirvan artıq Xaqani dühasına dar gəlirdi. Və o, daha geniş 

məkanlara çıxmalı, yeni insanlar, yeni məmləkətlər görməli idi. Bu, məhz həmin dövr idi ki, 

“Elm Çində də olsa, ardınca get” kimi məşhur dini buyuruğa sözün əsl mənasında əməl olunurdu. 

Xaqani də bir neçə dəfə onun dünyagörüşündə, fikir aləmində böyük dönüş yaratmış səfərlərdə 

olmuş və gördüyü ölkələri, onların əhalisini, görüşdüyü görkəmli şəxsiyyətləri,  bir sözlə, etdiyi 

səfərlərlə bağlı təəssüratları bir rəssam bacarığı ilə qələmə almışdır. İkinci Məkkə səfərinin 

məhsulu olan “Mədain xərabələri” əsəri bu baxımdam çox qiymətlidir . 
Xaqaninin ərəb ədəbiyyatı ilə sıx bağlılığını göstərmək üçün bu əsərə iki cəhətdən 

yanaşmaq olar. Birinci cəhət əsərin məzmunu ilə bağlıdır. Yəni, bu əsər öz məzmununa görə 

qədim ərəb poeziyasında qəsidənin giriş hissəsində verilən ətlala bənzəyir. Ərəbcədən yaşayış 

yerlərinin, obaların qalıqları, izləri kimi tərcümə olunan ətlalda həm dəriyyat (evlərə, yaşayış 

yerlərinə həsr olunmuş şerlər), həm də mərsiyə janrının əlamətləri var. Yəni, əgər mərsiyə 

janrında ölmüş adama yas tutulub, göz yaşı axıdılıb, ölən şəxsin məziyyətləri xatırlanırdısa, 

ətlalda tərk edilmiş obaya yas tutulur, şair həmin obanın keçmiş günlərini dilə gətirir. Ərəb 

müəlliflərindən biri yazır: “Yerlərə yas tutmaq ərəb ədəbiyyatında maraqlı mövzulardandır. 

Onun ilk əlamətləri obanın qalıqlarına və xarabalıqlarına yas tutulan cahiliyyət dövründə 

müşahidə olunur”(13)  
Sirr deyil ki, bizlərdən hər birimiz aradan uzun illər keçdikdən sonra uşaqlıq illərimizi 

keçirdiyimiz yerə qayıdarkən nostalji hisslərə dalıb kövrəlirik. Bu, çox təbiidir. Bu baxımdan 

bəlağət və fəsahətdə ad çıxarmış qədim ərəblərin bu qədər önəm verdikləri ətlal ilk baxışda sönük 

və bəsit görünə bilər. Lakin dərindən araşdırdıqda görürük ki, bədəvi şairinin ətlalı simvolik 

xarakter daşıyır. O, şairin maddi aləmə münasibətini, fikirlərini əks etdirmək üçün bir metoddur. 

Aida Qasımova yazır: “Məhz xarabazarlığa çevrilmiş oba qarşısında ərəb şairi qəzavü_qədərin 

amansızlığını qəlbən duyub hiss edir, varlığın bir parçası olmaqla insanın zaman burulğanında 

bir saman çöpütək acizliyini duyur. Nəticədə hər şeyin dövranın axarında hərləndiyi amansız 

dünyada qəzavü_qədər şəxsləndirilib amansız bir obraza dönür” (4, 141) Əgər bu deyilənləri 

nəzərə alsaq, Xaqaninin “Mədain xərabələri” əsərini də ətlala gözəl bir nümunə kimi 

qiymətləndirmək olar . 
Əsərin ikinci bir maraqlı tərəfi isə budur ki, eyni mövzuya İbn Raşiq Qeyrəvaninin “şer 

səltənətinin şeyxi” adlandırdığı Əbu Ubadə əl_Valid ibn Yəhya əl_Buhturi (821_897) də 

müraciət edib. Bir rəssam dəqiqliyi ilə yaratdığı lövhələrlə ərəb ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus 

yer tutan Buhturi yaradıcılığı da Xaqani yaradıcılığı kimi öz novatorluğu ilə seçilir. Belə ki, 

klassik şer ənənələrinə, ənənəvi üsluba üstünlük verən Buhturi, ənənələrə sadiq qalmaqla 

kifayətlənməmiş, onlara yeni bir təravət qatmışdır. Əgər qədim ərəb şairləri qəsidələrinin giriş 

hissəsində səhralardan, tərk edilmiş obanın qalıqlarından bəhs edirdilərsə, Buhturi də bu ənənəni 

özünəməxsus şəkildə davam etdirmiş, bəzən tərk edilmiş obadan deyil, uçub dağılmış qəsrlərdən 

söz açmış, bəzən də yeni tikilən memarlıq abidələrinin təsvirinə geniş yer ayırmışdır. Bu da şairin 
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incə memarlıq duyumundan, yaxşı müşahidəçilik qabiliyyətindən xəbər verir. Klassik ərəb 

ədəbiyyatı nümayəndələrinin əsərlərinə dərindən bələd olan  Xaqaninin Buhturi yaradıcılığı ilə 

tanışlığı şübhəsizdir. Hətta onun “Mədain xərabələri” əsərini yazarkən,  Buhturinin eyni mövzuda 

olan “Siniyyə” (qəsidənin bütün misraları sin hərfi ilə bitdiyinə görə belə adlanır) qəsidəsindən 

bəhrələndiyi istisna edilmir. Hər iki qəsidənin mövzusu keçmişdə bütün dünyaya meydan oxuyan 

Sasanilərin əzəmətindən qalan xarabalıqlardır. Hər iki əsərdə hikmətamiz fikirlər verilib. Hər iki 

şair sarayın keçmiş təmtərağını onun indiki xarabalığı ilə qarşılaşdıraraq, bəşər övladını bundan 

nəticə çıxarmağa çağırmışdır. Bu əsərlə bağlı maraqlı fikirlərdən biri də budur ki, ərəb müəllifləri 

Buhturinin Azərbaycan məvali şairi əl_Əmanın ənənəsini davam etdirdiyini yazırlar . 
Aralarında bir neçə yüzillik məsafə olmasına baxmayaraq, bu iki şairi birləşdirən ortaq bir 

nöqtə var. Və bu ortaq nöqtə zəmanənin insanda yaratdığı daxili sarsıntıdır. Abbasi xəlifəsi 

əl_Mütəvəkkilin ən yaxın saray şairi olan Buhturi xəlifə qətlə yetirildikdən sonra onun qətlində 

əli olan oğlu əl_Müntəsir billah əl_Mütəvəkkilin yanında qala bilmir və kədər, qüssə dolu ürəyini 

boşaltmaq üçün Mədainə səyahət edir. Xaqani də vətəni Şirvanda baş verən ədalətsizliklərə 

dözməyib, Şamaxını birdəfəlik tərk etmək qərarı ilə səfərə çıxır. Və səfər əsnasında Mədain 

şəhərində Kisra sarayının qalıqlarını görüb daxili sarsıntı keçirir. Hər iki əsər ədəbiyyat alimləri 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilsə də, Xaqaninin əsəri daha nüfuzedici, daha ibrətamiz təsir 

bağışlayır. Bəlkə də bu, Buhturinin bir şair kimi tanındıqdan sonra saraylarda dəbdəbə içində 

yaşamasından, daim hörmət_izzət görməsindən, Xaqaninin isə saraylara qarşı üsyankar 

olmasından, zəmanə əhlindən daha yanıqlı olmasından qaynaqlanır. Amma məqsəd eynidir: 

dəbdəbəli həyat sürən hökmdarlara, əyanlara hər şey kimi hakimiyyətin də keçici olduğunu 

göstərmək və bu keçici an üçün bir_birləri ilə mübarizə aparmağın mənasız, yanlış olduğu fikrini 

bəşər övladına aşılamaq:  
İbrətlə bax, ey könlüm, bu aləmə, gəl bir an, 

Eyvani_Mədaini ayineyi_ibrət san. (1, 361) 

Qeyd etdiyimiz kimi, Xaqaninin əsərlərində ərəb şair və alimlərinin adlarına tez_tez rast 

gəlmək olar. Şair mədhiyyə və fəxriyyələrində ya özünün, ya da mədh etdiyi şəxsin istedadını 

daha qabarıq vermək üçün həmin şair və alimlərin adlarını çəkmişdir. Bu da şairin özünə qədər 

olan Şərq elmi və ədəbi mühitinə yaxşı bələd olmasına bir sübutdur. Məsələn, IX əsrdə öz 

fəsahəti və bəlağəti ilə şöhrət tapmış məşhur ərəb natiqi və ədibi Söhban ibn Vailın adına da 

Xaqani yaradıcılığında rast gəlinir. Ərəb mənbələrində orta əsrlərdə bəlağət və bəyan elmində 

kiminsə məharətini mədh edərkən, onu məhz Söhban Vaillə müqayisə etmək ənənəsinin mövcud 

olduğu göstərilir (13) Xaqani də bu ənənəyə sadiq qalmış, gözəl söz söyləmək bacarığından 

danışarkən, Söhban Vailin adını xatırlamışdır. Məsələn, şair həm nəzmdə, həm də nəsrdə olan 

istedadını belə vurğulayır: 
O Həssanın qəlbin yeyən bu nəzmimin həsrətidir, 

O Söhbana sillə vuran bu nəsrimin qüvvətidir. (1,106) 

Və yaxud şair “Meratüs_səfa”da Qəznəvilər dövlətinin banisi Sultan Mahmudun saray 

şairi olmuş, öz zəmanəsinin zəngin adamlarından hesab olunan Ünsüriyə həsr etdiyi hissədə 

Ünsüridə bəlağətli söz demək bacarığının olmadığını göstərmək üçün Söhban Vailin və məşhur 

ərəb alimi, ərəb leksikologiyasının banisi Yarəbin adını çəkərək, onda məşhur adamlarla 

müqayisə edilə biləcək keyfiyyətlərin olmadığını göstərir: 
Nə alim, nə şarehdi, nə bir ədib, 

Nə Söhban, nə Yö rabbəyan, Ünsüri. (1,109) 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, şairin təxəllüslərindən biri olan Həssanul_əcəm ərəb şairi 

Həssan ibn Sabitin adı ilə bağlıdır. Yaradıcılığı əsasən, ənənəvi mədhiyyələrdən ibarət olan ilkin 

İslam dövrü şairi Həssan ibn Sabit və dərin fəlsəfi məzmunlu şerlər müəllifi olan Xaqani 

yaradıcılığı arasında böyük fərq var. Bəlkə də yaradıcılğının ilk illərində ənənəvi üslubda 

mədhiyyələr yazan şairə bu təxəllüsü yaraşdırmaq olardı. Amma getdikcə ədəbiyyatda fərqli bir 
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istiqamətin əsasını qoyan üsyankar ruhlu bir şair üçün  Xaqani (söz mülkünün xaqanı) təxəllüsü 

daha məqsədəuyğun idi . 
Ümumiyyətlə, ərəb ədəbiyyatı tarixində Peyğəmbərin (s. ə. s.) Həssanın timsalında 

bütpərəstliklə mübarizədə yeni dini təmsil edən şairi gördüyü bildirilir. Əvvəlcə tayfa şairi, sonra 

saray şairi, ömrünün sonuna yaxın isə İslam şairi kimi tanınıb “İslam nəğməkarı” adını alan şair 

İslamı, Məhəmməd peyğəmbəri (ə. s. ə) ilk mədh edən şairlər sırasına daxil olduğundan öz 

dövrünün  hörmətli şairlərindən hesab olunub. İ. M. Filştinskiy Əbul_Fərəc əl_İsfəhaninin 

“Kitəbul_əğən” əsərinə istinadən yazır: “Məhəmməd Həssan ibn Sabitə əsasən, yeni dinin qızğın 

tərəfdarı kimi, siyasi düşüncələr baxımından himayədarlıq edirdi. O, Həssanı düşmənlərdən 

qoruyur, pul mükafatları  veirir, saray və hətta kopt mənşəli kəniz də hədiyyə etmişdi”. (5, 154) 
Bəlkə də elə buna görə Xaqani sonralar “O Həssanın qəlbin yeyən bu nəzmimin 

həsrətidir” deyərək, öz sənətini Həssan yaradıcılığına qarşı qoymuş, özünün ondan daha qüdrətli 

sənətkar olduğunu vurğulamışdır . 
Peyğəmbərə (ə. s. ə) həsr etdiy nətində şairın Həssan ibn Sabitlə bağlı düşüncələri daha 

aydın əks olunub: 
Aman axtarsan aləmdə o dünyanın əzabından, 

Ümidini xaliqə bağla, əgər şairsən, Həssan ol! (1, 208)  

_ deyən şairin beytini  “əgər başının sakit olmasını istəyirsənsə, Həssan kimi şair ol” kimi 

açıqlamaq olar . 
 Qafar Kəndli Herisçi də şairin təxəllüsləri ilə bağlı araşdırma apararkən bu məqamı belə 

vurğulamışdır: “Həssan ibn Sabit Məhəmmədə nətlər yazdığı üçün sənətinə görə ona böyük 

hörməti vardır. Həssanın müsəlman Şərqində böyük hörmət və nüfuzu var idi. Ancaq yaradıcılıq 

və sənət məsələlərinə gəldikdə Xaqani Həssan ibn Sabiti özü ilə qarşılaşdırmaq fikrində belə 

deyildir. . . ” (3,95) 
 Şairin Həssan ibn Sabitin adını çəkdiyi başqa bir beytə nəzər salaq: 

Zahidəm, amma, nə  Yəhyatək, brəhmən seyrətəm, 

Şairəm, amma, nə Həssantək, Ləbidi tiynətəm. (1, 262) 

Beytin şərhi Məmmədağa Sultanov və Əkrəm Cəfər tərəfindən hazırlanmış “Şərhlər” 

bölümündə belə izah olunur: “Yəhya peyğəmbər Allaha həddən artıq ibadətlə məşğul olmuşdur. 

Brəhmən dini oda sitayiş etmiş olan hind dinlərindəndir. Həssan Məhəmməd peyğəmbəri mədh 

edən məşhur Həssan ibn Sabit, Ləbid isə şeri Məkkədə divardan asılan cahiliyyət dövrünün 

şairlərindən olub, Həssanın əleyhinə olmuşdur . 
Xaqani təvazökarlıqla özünü Brəhmən və Ləbidə oxşadır”. (1,612 1987/2,622) 

Beytin fars dilindən hərfi tərcüməsi təxminən belədir:  “Zahidəm, ancaq Brəhmən 

dininə (məxsus), Yəhya məsləkinə aid deyiləm. Şairəm, amma Ləbid üslublu, Həssan üslublu 

deyiləm” . 
 Bu şərhdə şairin təvazökarlıqla özünü Həssana tay tutmayıb, Ləbidə bənzətməsi fikri bir 

qədər şübhə doğurur. Bildiyimiz kimi, Ləbid ibn Rəbiə müəlləqəsi Kəbə divarından asılmış yeddi 

məşhur şairdən biridir. Haqqında məlumat az olsa da, qəsidəsinin Kəbə divarlarından asılması 

Ləbidin heç də Həssan ibn Sabitdən zəif şair olmadığını göstərir. Və zənnimcə, şairin özünün 

Ləbid tiynətli qələmə verməsinin təvazökarlıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Ləbidlə bağlı bir məqamı 

da qeyd etmək yerinə düşər. Belə ki, Əbul_Fərəc əl_İsfəhaninin “Kitəbul_əğəni” əsərinə  istinad 

edən Filştinskiy  yazır: “Ləbidin uzun ömür sürdüyünə və nəinki Məhəmməd peyğəmbərdən və 

hətta onun xələfləri olan Raşidi xəlifələrindən sonra öldüyünə baxmayaraq, onun ədəbi fəaliyyəti 

demək olar ki, tamamilə islamaqədərki dövrlə bağlıdır. Mənbələrə görə, islamı qəbul etməklə, 

(bəlkə də şair islamı 630_cu ildə Mədinədə olarkən qəbul edib) Ləbid Kufəyə getmiş və 

yaradıcılıqdan tamamilə  imtina etmişdir” (5, 94) Hər iki şair – həm Ləbid ibn Rəbiə, həm də 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

572 

 

Həssan ibn Sabit haqqında deyilənlərdən belə bir nəticə əldə etmək olar ki, Xaqani bu beytdə 

şərhdə qeyd olunduğu kimi, təvazökarlıq  edib özünü Həssana yox, Ləbidə tay tutması şairin 

onların həyat və yaradıcılığına yaxşı bələd olmasından irəli gəlir. Yəni, şair bəlkə də  burada 

Həssan ibn Sabit kimi sakit həyat seçmədiyini, zəmanənin tələbinə uyğun mədhiyyələr 

yazmadığını göstərmək istəmişdir . 
Şirvanşah Mənuçöhrə həsr etdiyi bir şerində isə Xaqani hökmdara olan bağlılığını, 

sədaqətini  ön plana çəkmək üçün Həssanul_əcəm təxəllüsündən məharətlə istifadə etmişdir. Belə 

ki, şair hökmdarı Məhəmməd peyğəmbərə (s. ə. s), özünü isə Həssan ibn Sabitə bənzətmişdir:  
O bir Məhəmməddir, Həssanı mənəm, 

Onu mən tanıram, məni də xaqan. (1, 152) 

Xaqani yaradıcılığında Həssan ibn Sabitlə bağlı beytlərin təhlilindən belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, üsyankar ruhlu bir şair olan Xaqani öz yaradıcılığını Həssan yaradıcılığından üstün 

tutmuş, Həssan təxəllüsündən və bu təxəllüsün səbəbkarı olan Həssan ibn Sabit adından ədəbi bir 

priyom kimi bəhrələnmişdir . 
 Xaqani Şirvani ərəb aləmində məşhur olan alim, şair, ədib, görkəmli şəxsiyyətlər 

haqqında geniş məlumatlara mailk olmuş və əsərlərində yeri gəldikcə İmrul_Qeys, Ləbid ibn 

Rəbiə, Buhturi, Cahiz, Qəss, Əşa kimi şəxsiyyətlərin adlarını çəkmişdir. Amma təbii ki, şairin 

ərəb mühiti ilə bağlılığı bununla yekunlaşmır. Şair dərindən bələd olduğu Quran ayələrindən, 

Quran qissələrindən, hədislərdən,  İslam ənənələrindən də bol_bol bəhrələnmişdir . 
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 سرایی در شعر اقبال و وردزورث طبیعت

 محمدحسین ساکت

  مستشار پیشین دیوان عالی کشور، وکیل دادگستری

 
با . کند ی زندگی اشاره می هایش پیوسته به فلسفه شاعری است متعهد که در سروده( م 4392/ خ 4941: م)محمد اقبال الهوری 

اقبال نخست شعر اردو و سپس شعر فارسی را رساترین ابزار . ی انسان و شیدای طبیعت همه، آوای او صدای شاعری است دلبسته این

او برای شعر . اش را در قالب شعر ارائه داد سیاسی و تربیتی/ اجتماعی/ دینی/ های فلسفی هایش یافت و دیدگاه ی اندیشه برای ارائه

:خواست او را تنها به نام یك شاعر بشناسند گاه نمی و هیچ 80گرفت رسالت واالیی در نظر می  

 مثال شاعران افسانه بستم  باده مستم نپنداری که من بی        

 

  نبینی خیر از آن مرد فرودست        

 

  شعر و سخن بست که بر من تهمتِ 

 

 :هدف اقبال از سرایش، چیز دیگری بود

 او حدیث دلبری خواهد ز من 

 

 رنــگ و آب شــاعران خواهــد ز مــن 

 

ــد   ــانم ندی ــابی ج ــر بیت ــم نظ   ک

 

  آشـــکارم دیـــد و پنهـــانم ندیـــد    

 

 هنر  بارهسه دیدگاه در

را بـه راه   «هنـر بـرای هنـر   »جنـبش   (Baudlaire)و بـودلر   (Gautier)، گوتیـه  (Flaubert)نـوزدهم، فلـوبر     در آغاز سـده 

در انگلسـتان و   (O. Wilde)، و اُسـکار وایلـد   (W. Pater)شاعران و نویسندگانی مانند پوشکین در روسیه، والتر پیتـر  . انداختند

ایـن دیـدگاه    کسـانی کـه بـا     همه. ی آمریکا به هواداری از این جنبش ادبی برخاستند در ایاالت متحده (E. A. Poe)ادگار آلن پو 

 . گرفتند در آلمان الهام می (Heine)و هاینه  (Schlegel)همسو بودند از اشلِگل 

هـواداران قالـب    «تقلیـدی بـودن هنـر   »، و «قالب برای قالب»: همگام با جنبش هنر برای هنر، دو جنبش ادبی دیگری پدید آمد

انداختند و بر این باور بودند کـه محتـوا ارزش    ی آن جدایی می و قالب هنر با محتوا و مضمون و مایه (form)برای قالب میان شکل 

بخشد قالب و شکلی است کـه هنـر در آن    راستی مهم و درخور نگرش است و به هنر شکوه و زیبایی می زیباشناختی ندارد و آنچه به

از . هنر و تقلیدی بودن هنـر همسـاز نبـود    اقبال با هنر برای. دانست و بس دیدگاه سوم، هنر را تقلید می. شود گیرد و ارائه می جا می

تا آنجا او بـر نـوآوری و آفریننـدگی تکیـه و تأکیـد      . است( ابداع)و نوآوری ( خلّاقیت)نگاه او، واالترین ارزش و هنر انسان آفرینندگی 

/ کالمی/ ار یا مکتب اعتقادیرا در باورمندی به این یا آن دستور ک( کافر)و ناگرونده ( مؤمن)کرد که جدایی راستین میان گرونده  می

 :دانست ی ذات و زندگی بشر می دید، بلکه آفرینندگی و نوآوری را در خمیرمایه مکتبی نمی

 هرکه او را قوت تخلیق نیست

 

  پــیش مــا جــز کــافر و زنــدیق نیســت 

 

 :های اوست کاری تابندگی و ماندگاری انسان به تازه

  تاره کنند آنچه پـیش از ایـن کردنـد   مه و س   هاست کاری فروغ آدم خاکی ز تازه

                                                           
ی  ، سـخنرانی در ششـمین کنگـره   .«رسـالت شـاعر از دیـدگاه اقبـال    »محمدحسین سـاکت،  : ی شعر و رسالت شاعر نك برای آگاهی از دیدگاه اقبال درباره.  21

تبریـز، دانشـگاه تبریـز، بهمـن     )ی تحقیقات ایرانـی،   های ششمین کنگره ی سخنرانی شده در مجموعه ، چاپ4936، (تبریز)تحقیقات ایرانی، دانشگاه آذرابادگان 

شـر میـراث مکتـوب،    تهـران، ن ) شناسی اقبال ی اندیشه گزاره و گزینه؛ ماهتاب شام شرقشده در محمدحسین ساکت،  ، بار دیگر چاپ99_4، صص 9، ج (4931

 . 363_393، صص (4923
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. شـمار آورد  بـه  (Functionalist) «کـارکرد بـاور  »ای قائـل بـود، بایـد او را     از آنجا که اقبال برای هنر هدف، آرمان و خواسـته 

د و ذات دانسـتند، و دیگرانـی کـه هنـر را خـو      بخشی مـی  هنر را لذت و کام  کسانی که هدف و خواسته: دکارکردباوران دو دسته بودن

انـد، و افالطـون، روسـکین،     از نخسـتین دسـته   (Santanaya)ارسطو، قدّیس آگوستین، هیوم و سانتانایا . آوردند شمار می زندگی به

 . ، تولستوی، برنارد شاو و اقبال از دومین گروه(Ibsen)آیبسن 

 . 24شعر و شاعری شاگرد او بود  ریهطون سر ستیز داشت، ولی در نظی فلسفی با افال اقبال با آنکه در فلسفه و اندیشه

پلوتینـوس یـا   . همسـاز بـود   (Expressionism)نمایی  اقبال گذشته از آنکه کارکردباور بود، با مکتب اکسپرسیونیسم یا حالت

زیبـایی در ذهـن   : گفتنـد کـه   هواداران این مکتب مـی . آوردند را نخستین اکسپرسیونیست بزرگ به شمار می (Plotinus)افلوطین 

، اکسپرسیونیست سترگ معاصر، هنر را سرشاری عواطـف و احساسـات هنرمنـد در قالـب     (Croce)کروچه . بندد رمند چهره میهن

 . ی فرد است یافت یا کشف و شهود همان خوداظهاری آزمودن و تجربه درونْ. دید می (intuition)یافت  تخیّل، بینش یا درونْ

  تو قدر خویش ندانی، بها ز تو گیرد

 

  ی سـنگ اسـت   نه لعل درخشـنده پـاره  وگر 

 

 :دیدگاه اکسپرسیونیستی اقبال در شعر باال و دو بیت زیرین پیداست

 آن هنرمندی که بر فطرت فزود

 

ــود    ــا گش ــاه م ــر نگ ــود را ب  راز خ

 

  آفرینــــد کاینــــات دیگــــری  

 

  قلــب را بخشـــد حیــات دیگـــری   

 

 سرایی اقبال دوستی و طبیعت طبیعت

. های زیبا و دلکشی از طبیعت ترسیم کرده اسـت  های فارسی و اردوی خویش صحنه م، اقبال در سرودهی اکسپرسیونیس از روزنه

یش، ناگزیر بایسـتی او را در  ها سرشار اقبال به هنگام سخن گفتن از طبیعت در سروده  ور و شوق و ابراز احساس و عاطفهبا نگاه به ش

که در نشاط بـاغ کشـمیر سـروده اسـت،      «نامه ساقی»شعر . نشاند (Wordsworth)سرا مانند وردزورث  شاعران بزرگ طبیعت  رده

 :گواه هنر و شورمندی شاعر در توصیف طبیعت است

ــاری   ــا نوبهـ ــاری، خوشـ ــا روزگـ  خوشـ

 

ــرن   ــوم پـ ــزاری  *نجـ ــت از مرغـ  رُسـ

 

 زمـــین از بهـــاران چـــو بـــالِ تـــذروی

 

ــاسْ   ــوّاره المــ ــاری  ز فــ ــار آبشــ  بــ

 

ــل    ــه و گ ــه در الل ــز ک ــه ج ــد نگ  نپیچ

 

ــبزه   نغ  ــر س ــه ب ــز ک ــوا ج ــد ه  زاری لت

 

 لــبِ جــو خــودآرایی غنچــه دیــدی؟    

 

ــاری   ــه زیبانگـ ــه ! چـ ــه آیینـ  داری چـ

 

 صــدایی نـوایی، چـه دلکـش    چـه شـیرین  

 

ــی   ــه م ــاری   ک ــوتِ شاخس ــد از خل  !آی

 

 به تن جـان، بـه جـان آرزو زنـده گـردد     

 

 ز آواز ســــاری، ز بانــــگ هــــزاری   

 

ــیانی   ــرغ بلندآشــــ ــای مــــ ــه   نواهــــ ــا نغمـ ــت بـ ــاریی ج درآمیخـ  ویبـ

                                                           
81

.  M.  M.  Sharif, "Iqbal's Theory of Art", in Iqbal, vol.  II, No.  3, P. 10.  
 . ی ثریا ی پروین، ستاره خوشه: نجوم پرن . *
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ــرین را  ــزدان بهشــت ب ــو گــویی کــه ی  ت

 

ــاری    نهـــاده اســـت در دامـــن کوهسـ

 

 چه خواهم در ایـن گلسـتان، گـر نخـواهم    

 

ــاری؟    ــابی، نگـ ــابی، ربـ ــرابی، کتـ  !شـ

 

 ســـیما ســـرت گـــردم ای ســـاقی مـــاه

 

ــاری    ــا یادگــ ــان مــ ــار از نیاکــ  !بیــ

 

ــان را     ــه ج ــی ک ــز آب ــاغر فروری ــه س  ب

 

ــاری    ــو ن ــوزد چ ــوری، بس ــو ن ــروزد چ  ف

 

 !قایق برویــــان ز خــــاک نژنــــدمشــــ

 

ــاری   ــه مشــت غب ــروچین ب  !بهتشــی ف

 

 (پیام مشرق)
 :سراید گونه از طبیعت می خواند و این می «نورُسته  غنچه»شاعر خود را 

 !نورُسته دلگیر  م  شو ای غنچه

 

 ؟سـرا دیگـر چـه خـواهی     از این بستان 

 

ــن     ــرغ چم ــل، م ــزم گ ــو، ب ــبِ ج ــیر ل  س

 

ــبحگاهی    ــوای صـ ــبنم، نـ ــبا، شـ  صـ

 

 :ها همزبان در دوبیتی دیگری، شاعر با مرغان چمن همداستان است و با غنچه

 به مرغان چمن همداستانم

 

 زبـــانم هـــای بــی  زبــان غنچــه   

 

 !چو میرم با صـبا خـاکم بیـامیز   

 

 که جز طـوفِ گُـالن کـاری نـدانم     

 

 (پیام مشرق)

های نغـز   های بلند و غزل گوی را به سرودن مثنوی و پارسیتنها شاعران ایرانی  های کشمیر نه آفرین دامنه زیبایی و شکوه شگفتی

حاج محمدجان قدسـی مشـهدی بلنـدترین،    . های جادویی آن سامان کشاند، که دامن شاعران انگلیسی را هم گرفت ی زیبایی درباره

 . ی در زبان فارسی دانستسرای ترین مثنوی را در توصیف دشت و کوه کشمیر سروده که باید آن را شاهکار طبیعت زیباترین و سخته

 The Bride of)و عـروس اَبیـدوس    .«کـافر »یـا   (Gaiour)بـا الهـام از شـعر گـایور      (Thomas Moore)تامـاس مـور   

Abydos)میهن خویش لرد بایرن  ، اثر دوست و هم(Lord Byron)  اللـه رخ »، شـعر» (Lallah Rookh)  ایـن شـعر   . را سـرود

رخ، دختـر   قـرار اللـه   بی  ه امیر ناشناس بخاراست و دلبستهجوانی است ک ر و شیدایی شاعر تازههایی از عشق و دلدادگی و شو داستان

 «آتش  بنده»، «بهشت و آفریدگار»، «پیامبر ناشناس خراسان«  به هم پیوسته  ورکانی هند؛ مور در چهار منظومهاورنگ زیب پادشاه گ

نام مردان و زنان قهرمان شرقی  «های عربی شب»ی  در سروده (Robert Southey)، به پیروی از رابرت ساوثی «روشنایی حرم»و 

هـای داسـتانی مـور را     شخصـیت  (Byron Proter Smith)بـایرون پروتـر اسـمیث    . آورد تا به شعر خود آب و رنگی بدهـد  را می

، گل، بلبل، درخت خرمـا  میان توصیف خود از آبشار «روشنایی حرم»مور در شعر . 22کند توصیف می «همشهریان ناشناس ایرلندی»

 :زند و شرح دشت کشمیر، پل می

 کدامینِ شما ناآشناست با دشت و کوهستان کشمیر؟

 هایش که پوشانده زمین را یکسره از نور و بوی گل با گل

                                                           
82

.  Byron Proter Smith, Islam in English Literature, edited with an Introduction by S.  Bushrui and Anahid Melikian, 

and a oreward by Osman A.  Farroukh (Delmar, N. Y: 
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 ها، آبشاران روشن و پاک و زالل آن ها، درّه با نیایشگاه

 های عشق روی موج سانِ چشمه به

 ریزند، ستارگانی که فرومی سانِ و درخشش جویبارهایش به

 و ندای هزار که به آسمان بلند است

 رسد بر گوش، ها ـ صداهایی که از دیدار جوانان می ها و گام و خنده

 29. سازد آن را قطع می

 :سپارد؛ هر چیزی در طبیعت پاسخی است به عشق و دوستی او او خود را به طبیعت می. ی طبیعت است اقبال دلداده

 خـــودرو شناســـمی  مـــزاج اللـــه

 

 به شاخ اندر، گُـالن را بـو شناسـم    

 

 :از آن دارد مــرا مــرغ چمــن دوســت

 

ــه   ــام نغمـ ــم  مقـ ــای او شناسـ  هـ

 

 (پیام مشرق)

اگرچـه او نتوانسـت شـکوه راسـتین ایـن      . ماهورهـای بیرونـی هیمالیـا    کودکی اقبال در سیالکوت گذشت، شهری کوچك در تپه

 :هیمالیاست  ستین شعرهای اردوی اقبال دربارهیکی از نخ. انست از دور نگاهی بدان بیاندازدها را از نزدیك ببیند، ولی تو کوه رشته

 !ای تو باروی کشور هندوستان! هیمالیا

 ات، شود تا زند یك بوسه بر پیشانی آسمان خم می

 برف دستاری است از ارج و فضیلت،

 که نشسته بر سرت

 تاب سانِ مهرِ گیتی و به

 هایش را دهدهد ارزانی تو خن می

 پروین  هایت سرگرم سخن گفتن با خوشه لهق

 در زمینی تو ولی سرکشیده سوی کیهان آن ستیغ تو

 طور سینای کلیم، پرتوی از نور توست

 !از برای چشم بینا تو سراسر پرتوی

 (بانگ درا)
  (Vale of Chamonix)یکس چـامون   آورد کـه در دره  را به یـاد مـی   (P. Schelley)های زیر پرسی شللی  ی باال بیت سروده

 :سروده است

 شکافد آسمان بیکران را ها می کوه سپید زان دوردست

 پیداست ـ هنوز برفی و آرام (Mont Blanc)مون بالن 

 انگیز، هایی وهم کوهش شکل رشته

 های پهن ای از صخره و یخ گردِ آن، درّه توده

 زده و برف سنگین، های یخ در میان سیل

 پهر آویزان،سان س رنگ به آبی

 21های تند و انبوه پچید میان شیب و باد می

. گویـد  طبیعت بود، شایان نگرش است اینکه از نور و اشراق سخن می  او درباره  ل، که نخستین سرودهآنچه در شعر هیمالیای اقبا

او پـس از دیـدار از سـیمپلون    . ماشراق به سراغ وردزورث هم آمد، ولـی دیرهنگـا  . ی تفکر فلسفی اقبال گردید مایه بعدها اشراق جان

                                                           
83

.  David Perkins (ed. ), English Romantic Writers (New York, Hart Court Brace and World [1967], P.  703.  
84

.  S.  A.  Vahid, Studies in Iqbal (Lahore, Sh.  Muhammad Ashraf, July 1986), P.  174.  
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هـای آلـپ، هـیچ در     کـوه  هـای مهیـب و پرصـالبت رشـته     در میان منظـره »: هایش نوشت ، در یکی از نامه(Simplon Pass)پاس 

  .«23بود که این جالل و شکوه سترگ را فراروی من آفرید( خدا) اوی انسان نبودم؛ سراسر جانم متوجه  اندیشه

(Ravi)رود راوی   ور آمد، شهری بزرگ در کرانهاله اقبال از سیالکوت به
وآمـد شـهر    ، و بیشتر وقت خود را در بخـش پررفـت  26

داشتنی گرداگرد سیالکوت یـا در امتـداد رود و    های دوست گونه، او فرصت دیدار با طبیعت را پیدا نکرد، مگر در بوستان بدین. گذراند

تـاب، شـبنم،    آورد، مانند کـرم شـب   ای در شعر خویش می آنجا چیزهای سادهاقبال در . گرفتند جویبارهایی که از شهر سرچشمه می

 :دهد اش را نشان می نگری های معمولی، هنرنمایی و ژرف ولی حتا در توصیف همین صحنه. . . ابرها، غروب خورشید، ستارگان و

 رسند از سوی خاور، بار دیگر، ابرهای تار و تیره می

 ای تار و سیاه تن جامهکرده بر  «سَربَن»بر فراز تپه 

 اند ابرها پیغام همیشه شادمانی و خوشی آورده

 21ها را به گوهر اند تا بیارایند گلبرگ ابرها آمده

 (بانگ درا)

در هایلدلبرگ  (Neckar)در سفر به اروپا راهی انگلستان و آلمان شد و چنان زیر تأثیر زیبایی و فریبندگی نکر  4313اقبال در 

 :را سرود .«ی نکر پگاه بر کرانه»زیبای  قرار گرفت که غزل

 نور ماه آرام،

 جنبش های هر درخت آرام و بی شاخه

 اند خوانان در میان دشت خاموش نغمه

 زمزمه اند و آرام و بی درختانِ سرسبز در کوهسار، خموش

 طبیعت در آغوش شب آرمیده است بیهوش

 سکوتی که اینجاست زیبا و افسونگر است

 خرامد خموش نان میو رود نِکَر همچ

 !در آغوش حزن و سکوت، دال دل

  !تو آرام باش و ساکت

 (بانگ درا)

 :اندازد های زیرین گوته را به یادمان می شعر باال بیت

 اکنون، در سراسر نوک درختان

 سکوت است و خاموشی

 سختی توانی شنیدن صدای نفس را به

 پرندگان سبك آرمیده به روی درختان

 م دیر یا زودبمان منتظر؛ تو ه

 22. سانِ همینان، آرام خواهی گرفت به

                                                           
85

.  Stopford A.  Brooke, Theology in the English Poets (London, J.  M.  Dent & Sons), P.  129.  
 هـای  ی شما بـه یـك غـروب شـکوهمند در کرانـه      ها در کتابخانه آور کتاب ی دانش شگفت همه»: نویسد ی راوی، اقبال می ی غروب در ساحل رودخانه  درباره.  26

 (Stray Reflections, edited by Javid Iqbal, 008, P.  118)  .«رزدا راوی نمی
 !کـا سـرین طپـوش هوا پهر پهار سـیاه  تهی پهرآج پـورب سی کالنـی گها.  21

 قبای گل مین گهر فکنی کو آئی هی  چمن مین حکم نشاط مدام الئی هی   

 (بانگ درا)
88

.  Ueber allen gipfeln 

      Its Ruh, 

      In Allen Wipfeln 
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 :کند ی سکوت را چنین ترسیم می وردرورث صحنه

 دور از کسان در این جای آرام و خاموش، به

 ؛(Ossian)آرامد اُسیان  ای باریك، می درون درّه

 ولی، در این جای خاموش و آرام،

 :های جویباری نرم و خاموش رسد، زمزمه تنها به گوش می

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 23!اما خموش است و آرام، در آنجا سکوتی نیارست بود
(Glen Almain) 

او در آنجـا  . از کشـمیر دیـدار کـرد    این هنگامی بـود کـه  . طبیعت سرود  اروپا به میهن، چند شعر درباره اقبال پس از بازگشت از

 :کشمیر شعر زیرین را سرود  ی را به چشم دید و در توصیف درهشکوه و زیبای

 !رخت به کاشمر گشا، کوه و تل و دمن نگر

 !، الله چمن چمن نگر!سبزه جهان جهان ببین

 باد بهار موج موج، مرغ بهار فوج فوج

 !زوج بر سر نارون نگر و سار زوج *صلصل

 ز خاک بردمید، موج ز آبِ جو تپیدالله 

 !، آبْ شکن شکن نگر!خاکْ شرر شرر ببین

 (پیام مشرق)

 . موسیقی شعری که در توصیف طبیعت از اقبال خواندیم، شایان نگرش است

 :اقبال به هنگام دیدار از شهر تاریخی قندهار، چنین سرود

 اهل دل را خاکِ او خاکِ مراد  قندهار آن کشور مینوسواد

 ها ها تابنده چون سیماب آب  ها ها، بوها، هواها، آب گرن

ــه ــارها  الل ــوت کهس ــا در خل  ه

 

ــا    ــدر ناره ــته ان ــخ بس ــا ی  ناره

 

 (مسافر)

زنـد   شاعر آنگاه به دل خویش گریزی می. بیند که از راه پیمودن خسته شده است اقبال در توصیف ماه آن را مسافر شبگردی می

 :خیز است که موج

 اه من بسی دور استمیهن تو ز زادگ

 زن، ات در دل من موج لیك آن گیرایی

 سپاری به سوی کدام انجمن؟ ره می! ای ماه

 کسی هست آنجا سالمت کند، خوشامد بگوید؟

 ای از سفر تو درمانده و خسته

 31و شاید برای همین رنجه و زردرویی

                                                                                                                                                                                            
      Spurest du 

      Kann einen Hauch; 

      Warte nur balde 

      Ruhest du auch.  

 ( به انگلیسی انجام گرفته است (Longfellow)ی النگفلو  ی فارسی از روی ترجمه ترجمه)
89

.  Poetical Works of Wordsworth (Oxford University Press, 1950)  
 . کبوتر جنگلی: لصلص.  *
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 (بانگ درا)

 :ی انگلیسی سروده است ست، آنجا که این شاعر بلندآوازهآیا اقبال در سرایش شعر باال، از پرسی شللی الهام گرفته ا

 زد، چرا که تویی خسته و مانده تویی روی! ای ماه

 از ره سپردن به باالی این گنبد نیلگون ـ آسمان ـ

 و خیره شدن به زمین،

 گون تولّدی دارند، در میان ستارگانی که گونه

 بازند سانِ یکی چشم ناشاد، رنگ می و همیشه به

 ای نها و سرگشتهتو ت

 یابی؟ اش نمی هدفی را که بیارزد به پایداری

 :کند گونه ترسیم می پریدگی ماه را این ویلیام وردزورث رنگ

 !سپاری هایی اندوهگین و غمناک به باالی آسمان ره می با چه گام! ای ماه

 !چه آرام و با رنگِ از رخ پریده

 کجایی؟ همیشه تو را بر فراز سپهر،

 34!دوی می (Wood)زادگان وود  بینند، که در میان ابرها با پری  میسوی باال آن

پس، طبیعی اسـت کـه   . اش صوفی و عارف ماند او در سراسر زندگی. سرایی اقبال عرفان و تصوف اوست طبیعت  سیمای برجسته

ات شـاعر از زیبـایی، عشـق و خـدا     این واقعیت که تصـور . وبو گرفته باشد اش رنگ های صوفیانه و عرفانی شعر طبیعت اقبال از نگرش

خواه اقبال را وحدت وجـودی  . آید بسیاری از هنرمندان نیز راست می  اش تغییر کرده است، درباره ندگیهای گوناگون ز همگام با دوره

یش از هـا  او در سـروده   منشـانه  هـای عرفـانی و صـوفی    و شـکل ، به هـر ر (Panentheist)بدانیم یا یکتاپرست یا همه ـ در ـ خدایی   

. دانسـت  اش وحدت وجودی بود و طبیعت را نمودی از حُسن یا زیبایی ازلی مـی  ای از زندی اقبال در دوره. طبیعت پژواک یافته است

 :خوانیم اقبال به اردو می «تاب کرم شب»در شعر 

 :چیزی پیداست پرتو حسن ازل در همه

 شود گفتار در انسان، لذّت بشکفتن و رویش در غنچه؛ می

 بینیم، گویی قلبِ شاعر است ا در آسمان میماه ر

 نغمه گویا نکهتی از بلبل است، بوی گل نغمه است

 راز وحدت پوشیده در کثرت

 . شود بوی خوش تاب، در یك گل می تابد در کرم شب آنچه می

 (بانگ درا)

قاره برگشـت،   گلستان به زادگاهش شبههنگامی که او از ان. پذیرد پایان می 4312این دوران بالندگی تصورات اقبال از طبیعت در 

گـرایش پیـدا    (Vitalism)از این پس، اقبال از رمانتیسم به مکتب جاندارانگاری  32. ی وحدت وجود برخاست به رویارویی با اندیشه

 . کرد

کـه  یکصـد سـال پـیش از آن   . جانـدارانگاری گرویـد    نـوزدهم بـه سـوی فلسـفه      دوم سـده   جنبش رمانتیك در غرب پس از نیمه

                                                                                                                                                                                            
 میری ویرانی سی کوسون دورهی تیراوطن.  31

 هی مگر دریائی دل تیری کشش سی موجزن    

 قصد کس محفل کاهی؟ آیا هی کس محفل سی؟    

 زرد روشائد هوارنج ره منزل سی تو    

 (بانگ درا)
91

.  The Poetical Works of Wordsworth, P.  211.  
 . 113_191، صص ماهتاب شام شرق، در محمدحسین ساکت، .«اقبال و وحدت وجود»امیرحمزه ثنواری، : برای آگاهی بیشتر نك.  32
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رمانتیسم غرب انقالبی بود بر . نویسندگان و شاعران اردوزبان به جنبش رمانتیسم روی آورند، این نهضت ادبی در غرب آغاز شده بود

رمانتیسم بـه جـای خـرد و دل بسـتن بـه      . های دینی های ساختگی، آیین و سنت ضد خرد برتری، خودسری نهادهای تجاوزگر، مانع

ویژه در شعر  پای آن، به یافت و تخیّل آمیخته به احساسات و عواطف را به کرسی نشاند و پابه یا درونْ دستامدهای عقل بشری، اشراق

اش  های نـوین گنجانـده اقبـال در آغـاز کـار شـعر و شـاعری        های بلند عشق به طبیعت و احساس ناب زیبایی را در اندیشه و داستان

اقبال در وصف طبیعـت  . ، نبوغ شعری، روح پیامبری شاعر، غیبگوی رویدادها بوداز نگار رمانتیسم. ی این تصورات گردیده بود شیفته

اندیشـه و    ای از این شـیوه  نمونه «تاب کرم شب»در شعر . پنداشت شده می سرود و هر چیزی را در طبیعت، حسن ازلی الهام شعر می

 . برداشت را دیدیم

قـاره و مسـلمانان    ماندگی مردم شبه اختن به واکاوی شرایط و دالیل عقباقبال در پرد. ی جاندارانگاری در غرب رواج یافت فلسفه

خداونـد  . دارد (egohood) «خـودی »اقبـال    یا به تعبیـر تـازه   «من»هر چیزی در طبیعت یك . جهان، این فلسفه را به کار گرفت

اش از زیباشناختی گیر  اندارانگاری در نظریهراه میان تفکر نوافالطونی و ج در این دوران، اقبال در نیمه. است (Super Ego)ابرخود 

های طبیعت پیامی برای کار و کوشش و  اکنون، توصیف. ی طبیعت دگرگونی پذیرفت های اقبال درباره اینجا بود که دیدگاه. کرده بود

یـزی بـرای اقبـال پیـام     تاب و در یك سخن، هـر چ  الله و گل، بلبل و بهار، خزان، ماه و ستاره، کرم شب. کنش زندگی به همراه دارد

 :سراید بهار می  برای نمونه، درباره. دارد زندگی و سرزندگی است که انسان را به کار و کوشش و تکاپو وامی

 خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار؛

 مست ترنّم هزار

 طوطی و دُرّاج و سار

 بر طرف جویبار

 زار کِشتِ گل و الله

 !چشم تماشا بیار

 !و دشت خیمه زد ابر بهار خیز که در کوه

 (پیام مشرق)

. دیـد  جـان را دارای شخصـیت مـی    تأثیر دیگری که دگرگونی اندیشه و تصور اقبال بر جا نهاد این بود که هر چیز جانـدار یـا بـی   

هـای گونـاگون بالنـدگی و تکامـل خـویش دارای       هـا و گنجـایش   خداوند ابرخودی است، ولی هر چیزی در طبیعت نیز برابـر درجـه  

او در . گراییـد  (Pathetic Fallacy)دستامد این اندیشه آن بود که اقبـال هرچـه بیشـتر بـه حسـدارنمایی اشـیاء       . است «خودی»

 :گوید توصیف نسیم بامدادی می

ــم ز روی بحــر و ســرِ کوهســار مــی   آی

 

 نشناسـم کـه از کجـا خیـزم     ولیك می 

 

 پـیچم  به سبزه غلتم و بر شـاخ اللـه مـی   

 

ــو ز مشــا   ــگ و ب ــزمکــه رن  مات او برانگی

 

ــن   ــردش م ــود او ز گ ــا نش ــده ت  خمی

 

 نرمـك آویـزم   به برگ اللـه و گـل نـرم    

 

هـا یـا بامـداد     خوانیم که بر روی هم از بهار، فصل طبیعت می  هایی درباره عربی وارد و سروده ویژه فارسی، های شرقی و به در زبان

شـوند، ولـی انـدکی از آنهـا      های آهنگین بیان مـی  و زبان زیبا و گاه واژه ها با تخیّل زنده و روشن اگرچه بیشتر این سروده. گویند می

سـوز   انجز اشاره به گرمای سـخت تابسـتان تـا سـرمای اسـتخو      ها به توصیف. دهند عشق و شور شخص شاعر را به طبیعت نشان می

ایـن توصـیف سـنّتی و رایـج از     . عت اسـت های خود شاعر از طبی انگیزی است و کمی از آنها مشاهده خیال  زمستان معمولی و بر پایه

ی معمـولی و غیرمنتقـد    حتا برای خواننده»: دهیم به سخن یکی از منتقدان غربی گوش می. طبیعت منحصر به ادبیات شرقی نیست

بـه تعبیـر خـود    )، هر کـدام  (Tenyson)سن  ، یا تنی(Keats)میان معرفت دست اول و درستی و دقت خاص وردزورث، یا کیتس 

هـای گنـگ و مـبهم و غفلـت از      گـویی  فروشی، کلـی  شوند، تضاد و دوگانگی، فضل که با چشم خویش به موضوع خیره می( رثوردزو
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 .«در شـعر روسـتانما  »بینـیم   این است که می 39. کرد، پیداست در مکتب ادبی هریك مشخص می (Pope)جزئیات را، چنانکه پوپ 

(Pasoral Poetry) های کالسیك نوشته شـد، سـخن گفـتن از طبیعـت تـا       روش  به این سو درباره( رنسانس)زایی که از روزگار نو

 31 .«ای سراسر تقلیدی و سنّتی و متداول بوده است اندازه

بـه اردو  ( 4291_4193)، اکبـر نظیرآبـادی   (4211_4214)دمان در شعر زیبای شـاعرانی ماننـد انـیس     پیدایی بامداد و سپیده

. اند، چهار فصل را ترسیم کـرده اسـت   اش را نشناخته ، که هنوز استعداد شاعری(4322_4239)احمد علی شوق . توصیف شده است

بهـار در ایـران بـا شـکوفایی     . گویند ها از بهار سخن می سرایی اند، در بیشتر طبیعت ها سروده گل  جز شاعرانی که درباره فارسی، بهدر 

  ای دربـاره  هشاید در ادبیات جهان کمتـر سـرود  . آورد پذیری می ر و حال و الهامای را به شو های زیبا و رنگارنگ هر بیننده ها و الله گل

ولی، با معیاری که گفتـه  . ویژه منوچهری، فرخی و قاآنی بتوان یافت ویژه بهاران به زیبایی و تصویرآفرینی شاعران ایرانی به طبیعت به

سرا که شعر شرق به خـود   ترین شاعر طبیعت شاید سترگ. نامیدسرا  توان شاعران طبیعت آمد، این شاعران بزرگ و سرشناس را نمی

دالیلـی در  . بـه زبـان سنسـکریت باشـد     (Shakuntla) **ی نمایش معروف شـکونتال  آفریننده (Kalidasa) *دیده است کالیداسه

شـاعران فارسـی و اردوی   میان اقبال و دیگر . ی شعر کالیداسا و دیگر شاعران سانسکریت را خوانده است دست است که اقبال ترجمه

ویـژه   که همانندی اقبال با شـاعران سانسـکریت، بـه    های همانندی شکوه، زیبایی زبان و تخیل آنهاست، درحالی سرا تنها نکته طبیعت

 . های ترسیم یافته است کالیداسا، دقت و درستی توصیف، پرداختن به جزئیات در صحنه

زبـان و  . بینـیم  هایی مـی  ویژه وردزورث چه در تصورات و چه در سبك بیان، همانندی های از شاعران انگلیسی ب  میان اقبال و پاره

های طبیعی  ای از شاعرانی را پدید آورده است که توصیف موضوعات و صحنه آوری را داشته است که دسته ادبیات انگلیسی این بخت

هـای میانـه    ولی این واقعیت را باید پذیرفت که در سـده . ه استزبان انگلیسی، مانند زبان فارسی، زبان شاعران. اند داشته را دوست می

بـا  . ای بیافریننـد  ای بسنده شعر و شاعری دلپذیر و نغز و پسندیده ای نبودند که بتوانند به اندازه هم زبان و هم قواعد سرایش به گونه

ی  سرا بـه زبـان انگلیسـی تـا سـده      شاعر طبیعت چهاردهم شاعران بزرگی نمایان شدند، نخستین  سده  همه، هنگامی که در میانه این

او در . سـرا بـود   نخستین طبیعـت ( Francis Thomson :4111_4112)در زبان انگلیسی فرانسیس تامسون . هجدهم ظهور نکرد

را کـه  هـایی   هایی از جنگل، رودهـا، و کـوه   شاعر صحنه. را نشر داد .«ها فصل«  همه  سروده 4191و در  .«زمستان»ی  منظومه 4126

 :کند تامسون برگریزان در پائیزان را چنین توصیف می. ای واقعی در شعر خود ترسیم کرد دیده بود به گونه

 انگیز اکنون، در این پاییز برگریز غم

 شود و در هوا پیاپی برگ از شاخه جدا می

 ریزد زنان فرو می چرخ

 خش کند ها خش تا در زیر گام

                                                           
93

.  W.  H.  Hudson, An Introduction to the Study of Literature (London, G.  G.  Harrap and Co.  Ltd. , 1949), P.  320.  
94

.  Ibid, P.  320.  
نویس در زبـان سانسـکریت کـه بـه      ترین شاعر و نمایشنامه ی کالسیك سانسکریت، بزرگ نویسنده( خدمتکار کالی: بان سانسکریتبه ز)کالیداسه یا کالیداسا .  *

ی زادگـاه کالیداسـه    پژوهش پیشتاز درباره.  اند ببیشتر دانشمندان او را کشمیری دانسته.  زیسته است ی پنجم و ششم میالدی می احتمال فراوان در میان سده

هـا و   دهـد کـه در میـان تنـاقض     نشـان مـی  ( 4326)هـا   ها، ارجاعات و پیوسـت  ، با یادداشتزادگاه کالیداسهدر کتاب ( 4339_4234)ست الکشمی داکاال به د

ی شـود، علـوم شـعر    ای ازدواج کرد و بـرای اینکـه شـاعر بزرگـ     کالیداسه از اصل و نسبی معمولی بود که با شاهزاده.  ها، کشمیر زادگاه او بوده است گویی دوگانه

 . اند که او با کومارداسا، پادشاه سیالن، دیدار کرد و به علت خیانت در آنجا کشته شد برخی بر آن.  آموخت

 . ی دو رزمنامه است کالیداسه نویسنده.  ی هندو استوار است ی پورناس و فلسفه های کالیداسه بر شالوده نمایشنامه
آمـده و   مهابهاراتـا داستان او در .  در سانسکریت، همسر دوشیانته و مادر امپراتور بهاراتا (Sakuntalā)ندی و سکونتال در زبان ه) Shakuntalaشکونتال .  **

 ریشی کانوا، شکونتاال را در جنگل یافت که پرندگان وی را احاطه کرده بودنـد، بـرای  .  به نمایش درآورده است ی شکونتاال نشانهی  کالیداسه آن را در نمایشنامه

ی شـکونتاس محاصـره شـده بـود،      او در بیابانی برهـوت بـه وسـیله   : خوانیم میمهابهاراتا در .  ی شاکونتاال شده همین نام او را کشکونتاال گذاشت، یعنی نگهداری

 . ی شکونتاال شده بنابراین من او را شکونتاال نامیدم یعنی حمایت

.  اش زخمـی شـده بـود    وجوی گوزن نـری بـود کـه بـا اسـلحه      او در جست.  با لشکریانش در جنگل دیددوشیانتای پادشاه نخست شکونتاال را به هنگام مسافرت 

دوشیانتا برای اورنگ پادشاهی وی را ترک گفت و قول داد زود برگردد و شاکونتاال را با خـود  .  ی هم شدند و با یکدیگر ازدواج کردند شکونتاال و دوشیانتا دلداده

 . سرانجام، پس از ماجراهایی دور و دراز این دو دلداده به هم رسیدند.  از شوهر خبری نشدروزها سپری شد و .  ببرد
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 :کند ها را توصیف می اندازد که فروافتادن گلبرگ ا به یاد میزیرین اقبال ر  شعر تامسون سروده

 ریزند، ها در خزان فرو می گلبرگ

 بازی رنگارنگ که از دستانِ سانِ اسباب به

 33افتد شود و می آلود رها می کودکی خواب

 (بانگ درا)

انـداز و منظـره،    د او بـه چشـم  مشـاهدات و عشـق خـو   : ی تامسون از سه تار و پود اصلی تنیـده شـده اسـت   «ها فصل»گویند  می

 . آید اقبال نیز راست می  همین سخن درباره. وهوای دینی دلبستگی علمی، و سرانجام حال

گویـد تـا    شعری که مستقیم از طبیعت برای طبیعت سـخن مـی  »: گوشزد کرده است (Stopford Brooke)استاپفورد بروک 

سرایی آغاز شد تا زمانی که وردزورث با شتاب به بالندگی  نگامی که طبیعتشود و ه در انگلستان دیده نمی (Cowper)زمان کاوپر 

این مفهـوم    رگ و ریشه. سرا وردزورث است ترین شاعر طبیعت در زبان انگلیسی بزرگ. 36.«یابد کامل خود رسید، به کمال دست نمی

کـرد   ن بیرونی باز و شنوا بود و شاعر احساس میچشم و گوش شاعر در برابر جها. بینیم را که طبیعت زنده است در دیگر شاعران می

از نگاه وردزورث، سراسر هستی با روح، اصل فعّال، زنده اسـت، و وردزورث بـه   . گوید طبیعت از راه حواس با جان و روحش سخن می

ولی همچنـین کـار     خودش را داشت،  زی از طبیعت، روح و منش جداگانههر چی. نامید داد و آن را طبیعت می این روح شخصیت می

ای تك و تنها روح بسگونه و بیشتری داشتند تا روح و جانی که در یك گل یا یك صـخره   جاهایی چون درّه. داد ای انجام می جداگانه

هـا، عواطـف و تصـورات شخصـی خـود را       هنگامی که برای طبیعت جان و زندگی بشناسیم، هر نمودی از طبیعت لذت. کند خانه می

بخشد تا با هـر نمـودی از    بالد و به او این توان را می ست که در ذهن انسان اندیشه و تصور زندگی معنوی شخصی میدارد و از اینجا

سـان،   بـدین . کند که از دیگری جدا و متفـاوت اسـت   ای پیدا می های جداگانه زندگی ارتباط برقرار سازد ـ درخت یا گل یا ابر ویژگی 

 31. کند طبیعت ارتباط برقرار می  آید و جان زنده با روان زنده میار شم طبیعت در نگاه انسان یك زندگی به

های خاص زیستِ طبیعی از نگاه وردزورث چیست و چگونه آنها با تصور زنـدگی یزدانـی    خیزد که ویژگی اینك، این پرسش برمی

رسانشـی یـا ارتبـاط     دگی؛ و سوم، همنخست، شادمانه زیستن؛ دوم، آرامش و آسو: از دید این شاعر، سه ویژگی هست. خورند گره می

 32. دوسویه

اقبال همیشه بر این باور بود که زیستِ طبیعت زیست شادمانه است و اگرچه جهـان در کشـاکش اسـت، نیکبختـی در طبیعـت      

 :است

 چه لـذت یـارب انـدر هسـت و بـود اسـت؟      

 

 دل هــر ذرّه در جــوشِ نمــود اســت  

 

 ی گـــل شـــکافد شـــاخ را چـــون غنچـــه

 

 ذوق وجـــود اســـت تبسّـــم ریـــز از 

 

 (پیام مشرق)

 :سروده است (intercommunication)رسانشی  در پیرامون ارتباط دوسویه یا هم (Prelude) مقدمهوردزورث در 

 !ای خرد و جان جهان

 ها ها و خیال تو آن جانی که به شکل

 !دمی وجوش جاوید، ازلیت و بیکرانی تفکر می و به هر جنب

 ا فروغ ستارگان از نخستین سپیدهپس، با روز ی. بیهوده نیست

                                                           
 هین خزان مین اس طرح  پتیان پـهلولون کـی گـرتـی.  33

 کـهلونـی جـس طــرح  دست طفل خفته سی رنگین    
96

.  Stopford A.  Brooke, Theology in English Poets, P.  23.  
97

.  Ibid, PP.  82_83.  
98

.  S.  A.  Vahid, Studies in Iqbal, P. 190.  



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

583 

 

 مان را آفرید ـ از کودکی برایم عواطفی تنیدی که جان انسانی

 نه با کارهای پست و ناچیز انسان،

 های واال و اشیای ماندگار، بلکه با مایه

 عناصر احساسات[ خداوند]سان  با زندگی و طبیعت، بدین

 هم به رنج و دردسازد و با چنین انضباطی  و تفکر را پاک و منزه می

 بخشد تا در ضربات قلب و هم به بیم و هراس تقدّس می

 33. شکوه و عظمت را بازبشناسیم

 (441_11، کتاب اول؛ مقدمه)

 :گوید اقبال می

 حجاب من خدا را دیدم آنجا بی   کوه و دریا و غروب آفتاب

 (اسرار خودی)

شعر باالی اقبال با ایـن بیـت وردزورث درخـور سـنجش     . تعالی استرسیم به این نکته که یکتایی و یگانگی امری م در اینجا می

 :است

 حضور قدرت اسرارآمیز پروردگار

 فرمایی طبیعت جلوه کرد در فرمان

  (2_291: 3، مقدمه)

ای درخور نگرش بـا برداشـت اقبـال     اش به اندازه بینیم که برداشت وردزورث از طبیعت در واپسین پلکان شکوفایی سان، می بدین

نگـرد، در   اش همتراز است؛ با این تفاوت که وردزورث تا جایی که بـه خـدا همچـون درونـی و ذاتـی مـی       نخستین پلکان بالندگی در

خدا از نگاه اقبـال در طبیعـت و انسـان    . است (transcendent)طبیعت تنها نیم وحدت وجودی است و برای انسان، برین و متعال 

ه طبیعت برای وردزورث در کودکی تنها یك زمین بازی بود و در هنگام بلوغ با شور و احسـاس  اند ک گفته. هر دو درونی و ذاتی است

 411. خاطر خود طبیعت شد، ولی بعدها خدا را در طبیعت دید عاشق طبیعت به

ی بـه  داشت، ول خاطر خود طبیعت دوست می اقبال از همان آغاز شاعری خدا را در طبیعت دید و در واپسین پلکان، طبیعت را به

 . نگریست می( Egoمن ) .«خود»عنوان دارای شخصیت و یا  طبیعت به

در وردزورث دو حسّ دیدن و شنیدن بسیار خوب بـود، ولـی حـسّ    . وردزورث و اقبال در موهبت حسّی همانندی مشترکی دارند

 . معناست نکهت بی گوید، برای وردزورث این سان، هنگامی که اقبال از نکهت گل سخن می بدین. بویایی خوبی نداشت

، و اقبـال بـا آنکـه    414اند؛ وردزورث پیش از هر چیز شاعر طبیعـت اسـت   های سترگی بر جا نهاده وردزورث و اقبال هر دو سروده

کند هرگز  های زیبا و دلکش طبیعت را ترسیم می اقبال حتا هنگامی که صحنه. ی طبیعت شعر سروده است، شاعر انسان است درباره

فریبندگی و زیبایی که در طبیعت هسـت، کارهـای     او باور دارد که با همه. سپارد جهان و هستی را به فراموشش نمیموقع انسان در 

 Sir)اقبـال بـا ایـن سـخن سـرتاماس بـراون        412. ترانـد  دارد چشـمگیرتر، زیبـاتر و هنـری    هنری از همگی آنچه طبیعت عرضه می

Thomas Browne) 419 .«ال طبیعت استهنر، کم»: گفت همداستان است که می 

 :کشاند ای با خدا، برتری کارهایش را به رخ می انسان، در مناظره

                                                           
99

.  The Poetical Works of Wordsworth (Prelude, Book I, PP.  401_14)  
100

.  H.  C.  Grierson and J.  C.  Smith, A Critical History of English Poetry (London, Chatto and Windus, 1949), P.  

307.  
101

.  Walter Raleigh, Wordsworth (London, Edward Arnold and Co. , 1939), p.  73.  
412  .Religio Medici به نقل از سید عبدالواحد در ،Studies in Iqbal  ،431 ص . 
با توصیف شـود، بـاز هـم هنـر در     آورد که حتا اگر طبیعت بتواند به شایستگی به هر رو زی هگل استدالل می»: در این زمینه شاید اقبال با هگل همسو بود.  419

 .«ی روح است ی بسیار باالتری تواند بود، زیرا زیبایی باز زاییده درجه
(E.  F.  Carritt, The Theory of Beauty (Methuen & Co. ,), P.  36.  
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 تــو شــب آفریــدی، چــراغ آفریــدم

 

 ســـفال آفریـــدی، ایـــاغ آفریـــدم 

 

 بیابــان و کهســار و راغ آفریـــدی  

 

ــان و گلــزار و بــاغ آفریــدم      خیاب

 

 من آنم که از سـنگ آیینـه سـازم   

 

 من آنم که از زهـر نوشـینه سـازم    

 

بـرد، ولـی    کـار مـی   وردزورث زبان رایج و کوچه و بازار مردم را به. سبك و بیان ادبی نیز میان وردزورث و اقبال جدایی هست در

 . جست اقبال از زبان ادبی و فاخر بهره می

ه آن را او در جانی سراسر فراگیر دمیـد کـ  . ی طبیعت شعرهای زیبایی سرود پس از وردزورث، پرسی شللی شاعر انگلیسی درباره

 . اش را در این عشق پیدا کرد او عشق و عواطف دینی. 411اش نامید نه خدا خواند و نه بدان شخصیت بخشید، بلکه عشق و زندگی

 . ای با برداشت شللی از طبیعت همساز بود ورزید، و در یك مرحله تا اندازه دیدیم که اقبال به طبیعت عشق می

  شـیفته  کیـتس   کمتر شاعری در جهان به اندازه. داشت خاطر خود طبیعت دوست می هزیبایی طبیعی را تنها ب (Keats)کیتس 

مندانه و دانشورانه داشت و از طبیعت مفاهیم فلسفی و اخالقی بیـرون   اندیشه  با آنکه اقبال روحیه. ت بودخاطر خود طبیع طبیعت به

 . داد کشید، ولی بارها مانند کیتس به طبیعت پاسخی احساسی و عاطفی می می

، طبیعت در سراسر هزاران شکل و قالب خود همیشه در خدا زنده است، ولی هر شـکلی روح و  (Coleridge)از دیدگاه کالریج 

شـللی طبیعـت را خـود ـ بـودش      . رسـد زیسـت و فرجـامِ خودمحـور خـاص خویشـتن را دارد       نظـر مـی   ای دارد که به جان جداگانه

(self_existent) ولی کالریج پس از آن به این تصور گراییـد کـه آنچـه را مـا     . دانست را جاری از خدا میپنداشت و کالریج آن  می

نـامیم، و   ایـم آن را زنـده مـی    سازیم، تنها به این دلیل که زنـده  کند، این ماییم که آن را می خوانیم تنها در ما زندگی می طبیعت می

 . های ماست کنیم، بلکه همان اندیشه یافت نمیگیریم چیزی جدای از خود در هنگامی که احساساتی را از آن می

سهیم بودنـد و آن  [ هستی]، هر گل، ابر و جانداری، و هر نهری، همگی در زندگی سراسر (Tenyson)سن  ی چشم تنی از روزنه

کردنـد،   س مـی بردنـد، احسـا   ی متفاوتی از بقیه، لـذت مـی   ی خود و در نمونه هر کدام در نمونه. ساختند ای می در خود، زندگی ویژه

توانسـتند بـه مـا     ها و نیز به یکدیگر بفرستند، می توانستند زندگی خاص خویش را به ما انسان هریك می. اندیشیدند زیستند و می می

تا اینجـا، برداشـت   . در یك سخن، هر چیز جدایی در طبیعت زندگی خودش را داشت. همدردی بخشند و سپاس ما را دریافت دارند

اش  های جداگانـه  ی زندگی هر جا با همه. سن فراتر رفت ولی تنی. اش با اقبال همسو بود در سومین پلکان بالندگی سن از طبیعت تنی

و سـرانجام، تمـامی   . هـا، دارای زنـدگی جمعـی خـودش بـود      ها، ابرها و دیگر چیزهایش تعلق داشت، در ورای این زیسـت  که به گل

سـن   اقبال در اینجا با تنـی . داگانه در جان زمین و سپس در یك جان جهان جهیدهای جاهای جداگانه، و همگی دیگر اشیای ج روح

 . هماهنگ است

زبان در خور سنجش است ـ زبانی کـه     سرایی اقبال در سنجش با زیباترین شعر شاعران انگلیسی بینیم که طبیعت گونه، می بدین

 . ترین شاعران طبیعت را پدید آورد برخی از بزرگ

های میان این دو اشـاره   ی دیگری از ناهمانگی در اینجا به نمونه. سرایی گفتیم میان اقبال و وردزورث در طبیعت های از همانندی

. ها در توصیف زیبایی برتـری دارد  ها و کنایه اگرچه درستی مشاهدات هر دو یکی است، ولی اقبال با یاری گرفتن از استعاره. کنیم می

حـل بـه سـراغ     یافـت ایـن راه   ْ حلی یافتند، ولـی درون  ی از بغرنج انسانی در رویارویی نیك و بد راههم اقبال و هم وردزورث برای رهای

بخـشِ اعتقـاد خـویش قـرار      آفـرین و پایـان   ْ وردزورث طبیعـت را مـتن  ». وردزورث از راه طبیعت آمد و پـیش اقبـال از طریـق دیـن    

همه، هر دو شاعر برای یاری به انسان در سوز و گداز و شور و شوق  اینبا . آید ی اقبال این سخن راست نمی ولی، درباره. 413.«دهد می

چه بسیار دلم گرفت تـا  »: وردزورث نوشت. و همبستگی و دلبستگی سوختند تا به انسانیّت شادمانه زیستن را برای همیشه بیاموزند

                                                           
104

.  W.  H.  Huson, Keats and His Poetry (George G.  Harrop and C.  Ltd. , 1938), P.  35.  
105

.  Norman Lacey, Wordsworth's View of Nature (Cambridge University Press, 1948), P.  4.  
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 :و اقبال سرود. 416.«بیاندیشم که انسان از انسان چه چیزی ساخته است

 ی اسرار زیست تا دریدم پرده  ها گریست م من شببهر انسان چش

 (اسرار خودی)

 .«.خدایی رهـایی بخشـید   ام مرا از بی وردزورث در روزهای دانشجویی»: ی وردزورث نوشت شگفت نیست که یك بار اقبال درباره

411 

 

 

 
 

 

  

                                                           
106

.  Ibid.  
107

.  Muhammad Iqbal, Stray Reflections, The Private Note Book of Muhammad Iqbal, edited by Afterword by Dr.  

Javid Iqbal, Revised and annotated by Khurram Ali Shafique (Lahore, Iqbal Academy Pakistan, 2008), P.  53.  

دو نفر نخست مرا بهه  .  دار هگل، گوته، ميرزا قالب، ميرزا عبدالقادر بيدل و وردزورث ام اي زياد وام کنم که به اندازه من اقرار مي»: ي اقبال اين است متن نوشته

هاي شعر و شاعري بيگانه چگونه شرقي بمانم، و آخهري مهرا    ياد دادند که پس از خو گرفتنم با آرمان اشياء رهنمون ساختند؛ سومي و چهارمي به من. «درون»

 .«. خدايي رهانيد ام از بي در روزهاي دانشجويي
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 ضدیّت با امپریالیسم در شعر شاعران معاصر
 

 مصطفی ساالری 

 بیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدانزبان و اد استادیار گروه

 راشین مبشری

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 

 چکیده

ها نسبت به خاک این میهن داشتند و توانستند بخش عظیمی از پیکر ایران را از  های بسیاری که روس اخیر با دست اندازی در سدة

م و پس از پایان یافتن جنگ جهانی دو. کنش برخاسته و نخستین پایه های ضدّ استعمار را بنا نهادندآن جدا نمایند، شاعران به وا

. ری از چپاول مواجه شدندها با شکل دیگ ملّت یا همان امپریالیسم، تعمار کهنه و پیر به استعمار نو المللی از اس های بین تغییر نظام

ن این سرزمین با این منادی هم نوا شدند، برای مثال در انقالب روسیه و روی کار آمدن هایی از زمان تعدادی چند از شاعرا در برهه

مورد دیگر در انتخاب رضاخان از سوی انگلستان برای به قدرت . کمونیسم، بسیاری با این جریان هم آوا شدند و آن را ستودند

و تصوّر شخصیّتی ناسیونالیستی از رضاخان، با کودتای وی  رسیدن بود که شاعران و روشنفکران، به دلیل ناامیدی از حکومت قاجار

مخالفت با پهلوی اوّل . اما در هر دو جریان، دیری نپایید که حقیقت، آشکار و روشن شد و شاعران راهِ رفته را بازگشتند. همراه شدند

از روشنفکران، به  شماری به عقیدة. هانی بودامپریالیسم جم نه تنها مخالفت با یك دیکتاتور بلکه در راستای مخالفت با و پهلوی دو

دلیل این که حکومت پهلوی دست نشانده و مجری اوامر امپریالیسم بود، مبارزه با این دو در یك راستا قرار می گرفت، یعنی مبارزه 

ان عنصری تازه در کسب آمریکا به عنو. بازیگر دیگری در صحنه جهانی ورود کرد 4992با کودتای . با هر کدام، قطع ید دیگری بود

با پیروزی انقالب، . م با زبانی نمادین دست به اعتراض به نظام حاکم زدندشاعران در پهلوی دو. رد ایران شدمنافع خود در منطقه وا

ی امپریالیسم آمریکا راهی نوین در سلطه گری در پیش گرفت که عبارت بود از امپریالیسم دفاعی و آن یعنی حفاظت از منافع داخل

المللی  های بینزیرت برنده خود را در باهای مظلوم در سراسر جهان، کانیز با ایجاد شبکه هایی با ملّت ایران. آمریکا در تمام جهان

ای  بله با امپریالیسم فرهنگی، رسانهسرودند و در مقا. . . شاعران نیز هم آوا با این رویکرد تازه از فلسطین و لبنان و سوریه و. رو نمود

گری غرب، توانستند با نظام  ای صد و چند ساله با سلطهمقابلهمخلص کالم این که ایرانیان در . مریکا، اردوگاه مقاومت را بنا نهادندآ

های امام  بینی طور که چند دهه پیش با پیشهمان ندازند ورا در شرق و غرب عالم به خطر  بیو فرهنگ اسالمی، منافع امپریالیسم 

 . کمونیستی فروپاشید، اینك هنگامه در هم شکستن هژمونی غرب به رهبری آمریکاست نظام( ره)خمینی
 . امپریالیسم، ادبیات معاصر، شعر پایداری :ها کلیدواژه

 :مقدمه

ب ریشه بسیاری از مشکالت جامعه بشری، ناشی از مادی گرایی و عدم کنترل امیال و دوری جستن از معنویات که بیشتر در قال

در دو قرن گذشته وقوع دو جنگ جهانی و ظهور و بروز ایدئولوژی های مختلف که هر کدام . باشدنمود یافته است، می ادیان الهی

ها از رئالیسم تا طیف این ایدئولوژی. دایه ی حل مشکالت جامعه بشری و تامین سعادت وی را داشتند، نشانی از این واقعیت است

دانستند معتقد بودند که باید بر اساس یط و وضعیت موجود بر روی زمین میخود را تابع شرا ها کهرئالیست. ایده آلیسم متغیر است

در این گروه کانترتالیسم ها قرار می گرفتند که به نظر اینان وجود یك دولت و سیستم اقتصادی مرکزی در . واقعیات تصمیم گرفت

طه مقابل ایده آلیسم ها که ریشه نزاع های جوامع بشری را در نق. درون مرز های مشخص بین المللی الزم و ضروری می نمود

همین مرز های خود ساخته دست بشر می دانستند و معتقد بودند که این مرز ها باید برداشته شود و جوامع به طور آزاد با یکدیگر 

کمترین دخالت دولت هستند به این  حکومت های لیبرالیسمی که معتقد به اقتصاد آزاد و با. به تبادل اقتصادی و فرهنگی بپردازند

 . دسته نزدیکترند
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ساالری  و جهان  خواری  جهان گرایی، گرایی، سلطه گشایی، امپراطوری جویی، جهان جهان  معنای ، در لغت به412امپریالیسم واژه

در انگلستان رواج  4231در دهه  گرفته شده است و ( Empirer)تر امپراتوری  و از کلمه قدیمی (4492: 4923، آریان پور)است

 (96: 4919، آشوری). یافت

های دیگر بپردازد و  که بیرون از حوزه ملی خود به تصرف سرزمین( یا دولتی)عنوانی است برای قدرتی  امپریالیسم، در اصطالح 

برداری  ها به سود خود بهره ها را به زور وادار به فرمانبرداری از خود کند و از منابع اقتصادی و مالی و انسانی آن مردم آن سرزمین

  (363 :4911، گیدنز). مطرح شد 413هابس. ا. بار توسط مورخ انگلیسی ج نظریه امپریالیسم نخستین(91 :همان). کند

ریالیسم حاکی از نوعی سلطه طلبی و زیاده خواهی است که می تواند در زمینه های فرهنگی، سیاسی و به خصوص امپ بنابراین

این کلمه در واقع از ریشه های فکری کمونیسم شکل می گیرد و اولین بار توسط لنین به کارگرفته شده است و . اقتصادی باشد

یه داران با استفاده از ابزاری که در دست دارند در پی انحصارطلبی در بازار درواقع سرما. معنای آن حد نهایی سرمایه داری است

می  آمریکا به عنوان کشور سردمدار امپریالسم جهانی شناخته. های جهانی و سلطه بر منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز هستند

یا اختالل در سیستم های بانکی و اقتصادی، در پی  شود، به طوری که با استفاده از نیروی نظامی و استقرار دولت ها دست نشانده و

در عرصه اقتصادی و سیاسی رویدادهای شگرفی  ،(یعنی از ابتدای قرن چهاردهم)در عصر معاصر. سلطه اقتصادی بر جهان است

انقالب اسالمی  از روی کار آمدن دولت مردمی مصدّق که با ملّی شدن صنعت نفت همراه بود تا. درتاریخ معاصرایران رخ داده است

سیر مبارزه با امپریالیسم و استعمارستیزی . ایران که در واقع عزمی ملّی برای بریدن دست سلطه بیگانه بر تمامیّت ارضی ایران بود

عدّه ای معتقدند که بازتاب این وقایع در ادبیّات به دو گونه می ، در همین ارتباط. در الیه های مختلف جامعه وجود داشته است

می توان در آن دید،  اوّل این که ادبیّات هر ملّت همچون آینه ای است که وقایع هر جامعه را . ند فرصت ظهور و بروز یافته باشدتوا

دوّم این که ادبیّات نه همچون آینه که تصویرگر تمام نمای وقایع باشد بلکه همچون منشوری که نور را به الیه های تشکیل دهنده 

( 4 :4923، برکت). یّات نیز وقایع را تلطیف نموده و با ظاهری هنری و لطیف به مخاطب خود عرضه می کندآن مجزا می کند، ادب

بی شك ادبیّات معاصر ایران نیز چه بر اساس نظریه اوّل و چه براساس نظریه دوّم، باید روحیات ضدّ امپریالیستی مردم را در خود 

درپی پاسخ به این سواالت ، های این جریان فکری و اعتقادی و گاها ایدئولوژیکیدر این تحقیق با بررسی نمود . جای داده باشد

 :هستیم که

 روند تحول شعرضد استعماری در دوره معاصر به چه شکلی است؟*

 اهمیت بیشتری یافته است؟، کدام یك از مضامین ضدّ امپریالیستی در شعر شاعران، در هر دوره*

 های ماهوی، قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران دارد؟ اشعار ضدّ امپریالیستی چه تفاوت*

بنابر این آن چه که می توان به عنوان هدف تحقیق ترسیم نمود بررسی درون مایه های ضدّ استعماری و ضدّ امپریالیسمی جهت 

 . کشف پویایی و کارآمدی ادبیّات معاصر، می باشد

 :مفهوم انگاری واژه امپریالیسم

شناخته شده باشد، مفاهیمی ، ای به نام امپریالیسم بتواند دارای اقبال عمومی قرارگیرد و در میان اذهان عموم پیش از آن که کلمه

در آن زمان به تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی فردی و جمعی از تحوالت فرهنگی و  جهانی شدن. همچون جهانی شدن مطرح بود

البته این جهانی شدن از دیدگاه هر دسته و گروهی به مثابه  (Ashcroft ،1998 :110). اقتصادی در بعدی جهانی اشاره داشت

می شد در حالی که  مترادفی برای پیروزی نظام سرمایه داری تلقی، محافظ کاران و لیبرال هابرای . شی ء متفاوتی ظهور می یافت

برای آن که بتوان مفهوم جهانی . می کرددیگری را به ذهن متبادر  مفاهیمها و همچنین منتقدان آن ها در اردوی مارکسیست 

شدن را درک کرد، الزم است تا تنها به تعاریف بر روی اوراق کتاب ها رجوع نشود، بلکه این جهانی شدن بر روی زندگانی اقشاری 

. آوردوسیعی از مردمان این کره خاکی تاثیر گذار بوده است و بهترین تعریف را می توان از این دسته از افراد به دست 

(Mittelman،2000 :22 )وجوهی سه گانه از توسعه می نماید، جهانی شدن که هر دسته و گروهی ارائه  فارق از هر تعریفی
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ت امپریالیسیم متاخر، در سه حوزه بر این اساس ماهیّکه نشان از دکترین نوین استعماری جدید است، طلبی را به نمایش می گذارد 

 ( 46 :4929شیوا، ). سیاسی و فرهنگی، تصادیاق قابل مطالعه و تمایز است

نظریات سه امّا . گراها بررسی نماییماز چپ گراها و راست اگر بخواهیم تعریفی جامع از امپریالیسم ارائه دهیم باید طیف وسیعی را 

 . تواند شاخص مناسبی برای درک این مفهوم چندالیه باشدمتفکر در این زمینه می

جامعه شناختی، فرض  با تاکید بر تنوع اشکال تاریخی و مالحظه ای(4343) جامعه شناسی امپریالیسم بژوزف شومپیتر در کتا

ها برای گسترش گیری دولتق تر شومپیتر امپریالیسم را موضعکند، به عبارت دقیداری را نفی میبا سرمایهامپریالیسم مساوی 

 ( Schumpeter ،1974 :12). تعریف می کند نامحدود و بی پایان منافع خود

ارد، شومپیتر ضمن تاکید بر این واقعیت که به جای یك امپریالیسم چندین امپریالیسم وجود د ز رینولدز نیز با تأسی از نظریهچارل

و روشن و در قالب حاکمیت سیاسی مبتنی  این سلطه، خواه بارز. کندرابطه سلطه حکایت می داند که ازامپریالیسم را اندیشه ای می

کند که فعالیت آنان مان سیاسی، چنان کنترلی ایجاد میر زور به دست آمده باشد و خواه به شکل ضمنی و بدون بهره گیری از سازب

رینولدز به درستی ضمن تاکید ( 9 :4914، رینولدز). دهدامین نیازها و منافع نظام حاکمه سلطه یافته شکل میرا به مقتضای ت

جایگاه امپریالیسم یك کشور باشد اما عملکرد آن مبتنی بر نهادهای اقتصادی و کارگزاری های دیگر  ممکن است مرکز و» :براین که

 (32 :همان) .«یاد می کند بیولوژیك ایدئولوژیك و امپریالیسم اقتصادی، امپریالیسم قدرت، امپریالیسم از چهار نوع امپریالیسم باشد

عمل، نظر و ایستارهای یك مرکز بزرگ  راامپریالیسم ، 441عد استعمار گراییادوارد سعید به عنوان متفکری در چهار چوب مابَ

سعید در کتاب  (4922:11، سعید). تعریف می کند می گیرد؛ شهری مسلّط و غالب که درباره ی سرزمین های دور دست تصمیم

در چنین شرایطی نه تنها دولت  فرهنگ و امپریالیسم با نگاهی به چگونگی اعمال سلطه ی فرهنگ غربی در شرق تصریح می کند

غربی بلکه همسو با آن، هنرمندان، سیاستمداران، سیّاحان، پزشکان، ارباب رسانه ها، انسان شناسان و جغرافی دانان هر یك در 

در  ن سازیمأموریت در تمدّ آنها اساساً این نقش را. جایگاه خود به ایفای نقش مناسب در تسهیل توسعه طلبی غربی پرداخته اند

به این ترتیب با اجماع و دیدگاههای عرضه شده می توان امپریالیسم را گفتمانی از انواع سلطه . سطح جهان عقب مانده می نامیدند

شامل حاکم و تابع یا تابعین، یك دولت و دولت دیگر، یك مرکز و مناطق  ،در نظر گرفت که در مناطق پیرامونی میان دو طیف

 . آیدپیرامونی به اجرا در می 

های جهانی شدن استوار نموده است تا سطح قدرت و سلطه خود را در ه شد، امپریالیسم خود را بر پایههمان طور که پیشتر گفت

گسترش مقیاس، رشد اندازه، سرعت یافتن و تعمیق تأثیر فرا قاره ای جریانات و »به عبارت دیگر با . اقصی نقاط جهان گسترش دهد

می خواهد جامعه های دور دست را به یکدیگر متصل کند و دسترسی به روابط قدرت را در مناطق و . . . الگوهای تعامل اجتماعی

  (4922:4هلد و مك گرو،) .«قاره های دنیا گسترش دهد

 البّته تعاریف در باب جهانی شدن بسیار گسترده است که در مجال این تحقیق نمی گنجد اما به طور کلی ویژگی تمام این نظریات،

رای وصول منافع و حاکی از یك به هم فشردگی جهانی و از میان رفتن مکان در اثر گسترش شبکه هایی برای پیوندهای متقابل ب

 ( 41: 4924، تاملینسونو  93: 4921رابرتسون،). باشدتضمین سلطه، می

ر، مد و اعتقادات مخدّ مردم، دانش، موادّ امروزه  کاال، سرمایه،». واقعیّت جهانی نیز موید همین تعریف جامع از جهانی شدن است

شبکه های فراملّی، جنبش ها و رابطه های اجتماعی تقریباً در تمام عرصه ها . همه به راحتی از مرزهای کشور عبور می کنند

 ( 43: 4921رابرتسون، ) .«گسترش یافته اند

داری نیز دارد وگرنه به مرور زمان دچار اضمحالل و پوسـیدگی  ایجاد این شبکه ها و راه های برقراری امپریالیسم نیاز به حفظ و نگه

در اسـتعمار  . حفظ و حراست این سیسـتم دروغ، پاسـدار و نگهبـان الزم دارد   . می شود و یا از سوی افراد فرودست، مختل می گردد

مستعمرات رخ داد، تسلّط مسـتقیم   بر سر. . . کهنه همانند آن چه که توسط اغلب کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، آلمان و

در ایـن ارتبـاط نیـازی بـه پنهـان کـاری و       . و یا ایجاد حکومت هایی بود که به صورت مستقیم توسط این دوَل اروپایی اداره می شد

سـلطه گـران   ، ایجاد شبکه های مخفی  نبود بلکه هر آن چه که رخ می داد آشکار و مبین بود، امّا در استعمار نو یا همان امپریالیسم
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در این میان آن چـه کـه ضـامن بقـای طـوالنی      . در لفّافه و در زیر دسایس گوناگون دست به چپاول و تأمین سودهای خود می زنند

یعنی قدرتمندان در پی ایجاد تغییر در فرهنگ . مدّت این ارتباط ناسالم میان سلطه گر و سلطه پذیر وجود دارد، مقوله فرهنگ است

یزی و خواسته های خود هستند تا بتوانند با ایجاد شبکه ی هوشمند و قابل کنترل، مردمان فرودسـت را وادار بـه   ملل طبق برنامه ر

وقتی فرهنگ اصیل بومی خفه شـد و  بنابراین . تأمین خواسته های آنان بکنند، بی آن که خود آشکارا از این مهم اطّالع داشته باشند

شـود، شـبه فرهنـگ     پخـش مـی   مسـتعمران که برای پر کردن این جای خالی، توسط  رهنگیرا پرکرد، ف آناز میان رفت، باید جای 

نمونه این مهم را می توان در دوران پهلوی مشاهده نمود کـه  . فرهنگ استعمارگران و امپریالیستهاست شکل ناقصاست که  یمفلوک

 . هنگ بومی ایرانی داشتبا گسترش بی اساس و بی منطق فرهنگ مصرف گرای غربی، سعی در پر کردن خال فر

  :امپریالیسم در شعر فارسی معاصر

 :امپریالیسم تا اواخر دوره قاجار

این . تقریبأ اوّلین رویارویی های میان ایران و جهان غرب را می توان در دوران صفویّه و به خصوص در دوران قاجار مشاهده کرد

این مهم در دوره . ترش مستعمرات خود در نقاط مختلف جهان هستندزمانی است که هر کدام از دول اروپایی در پی ایجاد و گس

در واقع اوّلین اقدامات سلطه گرانه غربی ها در قرن معاصر، با لشکر کشی و . معاصر، با تجاوز روس ها به تمامیت ایران آغاز می شود

ه خصوص در دوران مشروطه رخ می دهد، از بسیاری تحوّالت عظیم که در ادبیّات دوره های بعد و ب. اقدامات نظامی همراه است

 . آبشخور همین رخدادها سرچشمه می گیرد

نقش بی ، شاخص ترین چهره ادبی عصر قاجار که در پی ریزی ادبیّات ضد استعماری و بازتاب جنگ های روس با ایران در شعر

 بوالقاسم قائم مقام فراهانی است بدیلی داشته، میرزا ا

طور مستقیم در میدان های نبرد ایران و روس شرکت داشته و این رویداد را به طور دقیق در اشعار خود بازتاب قائم مقام فراهانی به 

اهمیّت اشعار قائم مقام در آن است که وی بر خالف معاصران خود، که هیچ گونه اشاره ای به حوادث زمان خود نمی ». داده است

 (11: 4912، آرین پور) .«مدهای روز سخن می داردوقایع و پیشاکنند، در بعضی از این اشعار از 

شاید همین صراحت وی در بیان حقایق باشد که سبب تنگ نظری و بغض عده ای از نویسندگان و حکام بود که امروزه از سی »

 (413: 4913، شمس لنگرودی) .«بیت باقی مانده است 4311هزار بیت از اشعار قائم مقام، فقط 

کی از مشهورترین اشعار دیوان خود را در شکست ایران و استیالی روس از روی دلتنگی سروده و در آن ضمن بر قائم مقام فراهانی ی

 . شمردن برخی اصطالحات نظامی روسی، شکست ایران و حادثه جنگ ها را یکی از بازیچه های بسیار روزگار دانسته است

 چرخ بازیگر از این بازیجه ها بسیار دارد            ارد      روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار د»

 قهر اگر دارد بسی ناساز و ناهنجار دارد         آرد            بی هنگام  و  بی جا  بسی   آرد   اگر  مهر 

 گه چو رهبان و کشیشان جانب کفار دارد           بندد        اسالم  تهمت گه به خود چون زرق کیشان 

 گاه با سرهنگ و با سرتیپ و با سردار دارد            افسر           و   کپیتان با  و   پلکنیك   با   نظر گه 

 کشوری را گه به دست مرد مردمدار دارد               خواهد   خوار  مردم گرم  کام   به  گه  را سرکری 

 گه کروری چند از این جا برهیونان بار دارد                راند  غالب   اسپهی  پطر یوزغ   از  تبریز   به گه 

 .«قاجار دارد   خسرو   چاکران   مراد   بر             ی      بین   نیك   هر چه زین اطوار دا رد عاقبت چون

 (19 :4966، فراهانی)

را به کام و دندان کشیده، به لشکر  قائم مقام فراهانی در این شعر با بیان این که گرگ مردم خوار روسیه تزاری لشکر سربازان ایرانی

کشی روس به فرماندهی پاسکویچ از پترزبورغ اشاره می کد و باد آور می شود که در پی انعقاد قراردادهای ننگین ترکمنچای که به 

در واقع . زدامضای آصف الدوله و ابوالحسن خان ایلچی رسید، مقرر شد ایران ده کرور تومان به عنوان غرامت جنگ به روسیه بپردا

همین موضوع نیز سبب . این قرارداد سنگین ترین و ننگین ترین قرار دادی بود که یك دولت می توانست به بیگانگان اعطا نماید

 . ایجاد روحیّه ضدّ استعماری درمیان مردم و شعرا گردید

سینی بن عبدالنبی متخلّص به خاوری دیگر فردی که در باب تقابل با اجنبی روس شعر سروده است میرزا فضل اهلل شریفی الح

تاریخ ، اثر معروف خاوری شیرازی در مورد جنگ های روس با ایران». شیرازی از شاعران و نویسندگان دربار فتحعلیشاه است
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خاوری که دیوانی به قدر پنج هزار بیت از اقسام . هجری قمری است 4231تا  4242ذوالقرنین نام دارد که شامل حوادث سالهای 

 ( 31: 4914، بهبودی) .«شعر مسمِی به مهر خاوری دارد

در بخشی از این واقع نگاری بیان شده است که سرداران روس با اظهار مسرّت از عهد شکنی انگلیس در مساعدت به ایران، تصمیم 

به نوشته . ر پیکر ایرانیان وارد کندگرفتند با حمله ناگهانی به سپاهیان ایرانی در قلعه لنگران و شبیخون به سربازان، ضربه نهایی را ب

روانه لنکران شدند و در شب تاسوعای سنه یك هزار و . . روسیه خیره گشته و» :فضل اهلل خاوری شیرازی در تاریخ ذوالقرنین

معلوم علی الصباح که سر بریده مهر از طشت از خونین افق جلوه نمود، . . . دویست و بیست و هشت، یورش به آن قلعه متین برده

گردید که کشتی جان احدی از فرقه اسالم در آن شب ظالم از آن بحر خونخوار به سالمت نگذشته و عرصه قلعه لنکران به مناسبت 

 ( 931: 4921، خاوری) .«روز عاشورا چون دشت کربال از خون شهیدان دین رنگین گشته است

 قلعه لنکران  قتل  از  وای وای                    بدنهاد           روس    جور   از   آه آه»

 هر کران  از  به پا کربالیی شد            دلکش حرم                 در آن   تاسوعا  شام 

 به قوم روسی خذالن نشان اف ته حیف                        کش  مسلمانان بسی شد  از 

 برتر از آن، بد  اعمال  با چنین                     مروانی اند       یقین   بنی اصغر   این 

 جوی خون کشتگان چون ناودان                   بال               باران      بارید      آسمان

 جوی خون کشتگان چون کهکشان    لنکران همچون سپهر                        قلعه صحن 

 جاودان بهشت    هر یك     بهره       لیك                    گرچه از جان جملگی بی بهره

 نیست ای معنی غریب از آسمانعزا                             زین  ببارد   خون  گر آسمان 

 زانکه افزون شد عزای انس و جان     فزون شد حزن خلق                         تاسوعا شام 

 «تاسوعا نه عاشورا بدان: گفت                             قتل جدید  این   تاریخ     خاوری

 (934 :4921، خاوری)

خان صبا از فتحعلی. های روس با ایران استه بیانی بزرگ ترین شاعر دوره جنگترین و بتحعلی خان صبا یکی دیگر از معروفف»

از جمله سفرهای مختلف به های پادشاه دیوانی فتحعلی شاه، اغلب مسافرت جمله شاعرانی است که ضمن تقرّب به دستگاه

وی عالوه بر شاعری، حکومت کاشان و قم را هم داشته و مدت ها کلیددار مقبره . مناطق جنگی همراه او بود آذربایجان و بازدید از

 (422: 4914، موتمن) .«کرده استیاری از جنگ ها شاه را همراهی میحضرت معصومه بوده و در بس

شاه به او مبنی بر به نظم با ایران گفت، دستور ویژه فتحعلیهای روس اره زندگی ادبی صبا و جنگاید دربمهمترین حادثه ای که ب

 . کشیدن تاریخ جنگ های روس با ایران و روایت منظوم این حادثه است

رد و صبا آن را در گویا دربازگشت از مسافرت آذربایجان از شاه دستور یافت تا کتابی در بحر تقارب به نام شاهنشاهنامه به نظم آو»

 (42: 4912، آرین پور) .«مدت سه سال در چهل هزار بیت به اتمام رسانید

 به نالش در آورد غرنده کوس وس                          پرخاش ژولیده مویان ر  به»

 زروی وز آهن برو برز و یال                    سگال         جادو  دیوساران     همه 

 دهان برگشاده چون غاری شگرف       ه ماری شگرف                   کف ز آهن آورد به        

 دریده جگر گاه شیران نر                     آشفته سر         گرگ   گرسنه همه 

 به رخشان همه رسته موی هژبر                           ستبر     به بازو  و  دراز   باال  به        

 اشپخدر تیزچنگ                           چو غران پلنگ و چو پیمان نهنگ  اندر  قلب  به          

 «زآهن کاله و زآهنش گرز                          چو عفریتی از روی و آهنش برز   

 

 (24 :4914، صبا)

اگر چه در اواخر عصر قاجار  صر قاجاری است که مالمحمّدعلی فرزند آقا معصوم علی معروف به حکیم هیدجی، از دیگر شاعران ع

کرد و ایام جنگ های روس با ایران را درک نکرد لکن در فرازهایی ازمثنوی معروف دانشنامه که منظومه ای اخالقی و زندگی می
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این کشور به خاک اجتماعی است، به جدایی بخش هایی از سرزمین های قفقازی و به ویژه دسایس روسیه  تزاری در ایران و تجاوز 

 . میهن ما، واکنش نشان داده است

نگاهی کوتاه به مثنوی دانشنامه نشان می دهد که حوادث سیاسی تاریخ ایران و اظهار تنفّر شدید از روسیه و دیگر کشورهای 

 . متجاور گر به ایران در این اثر ادبی بازتاب یافته است

ایران در مثنوی دانشنامه این همسایه شمالی را مایه بدبختی و مظهر پلیدی  حکیم هیدجی در ابیات مربوط به جنگ های روس با

 . می داند

 که دورند مردم زناموس و عارار                             این روزگ   چه بد روزگار است»

 ندارند اندیشه نام و ننگ                          در پی اب و رنگ    همه چون زنان 

 ز روس و فرنگی زبونی برند     همه اندرند                         اری  و  خرده  به  خو   

 چه بدتر از این زندگی، مسلمان ی                             پرستندگ       نصاری  بر  کند         

 شد مرد راچنین دردها می ک             این درد را                    مرد  می برد   کجا     

 نجستی تن آسانی و خرمی                    کمی                 عار بودی   شاه را  اگر  

 چه بد روزگاری است آمد بدم  دم                             من آم   روزگاری که  این  در     

 شوری کارد از پای خارآید به کار                              نه دان نه یك رهنمایی است     

 «جهان است بر کام گرگان همه                       این رمه            مگر    ندارد   شبانی        

 (23 :4969، هیدجی)

 :(رضاخان)امپریالیسم در دوران پهلوی اوّل 

و گلستان، زمزمه های اصالحات در  پس از این رخدادها و از دست دادن بخشی وسیعی از خاک ایران تحت دو قطعنامه ترکمنچای

. مشروطیت یکی از ماندگارترین تاثیرات خود را بر جامعه ایران گذاشته است. ایران با سرلوحه قرار دادن مشروطه خواهی نمایان شد

یك ابزار های خاص مجالس رسمی و ادبی رهایی یافت و نیز به گویی زیادی مردمی شد و از مغلق حدّ ات در عصر مشروطه تاادبیّ

. های ادبی ایران را به خود اختصاص داد ترین دوره ت یکی از سیاسیمهم و موثر در مبارزه سیاسی تبدیل گردید؛ چنانکه مشروطیّ

استعماری پیدا  گیری ضدّ ات جهتها، ادبیّ ومرج های داخلی و خارجی و هرج، به تبع درگیری4911تا سال  4223های طی سال

 . نمود

که در آن رضاخان توانست سردار سپهی خود را به حکومت قاجار تحمیل نماید، دورانی تازه از استعمار در  4233تای همزمان با کود

راه پیشرفت انگلیسى ها در ارزیابى خودشان، رضاخان را رهبر قدرت مند ناسیونالیستى مى دانستند که در ». ایران شکل گرفت

 (4912:932، آرین پور) .«وکراسى پارلمانى به سبك غربى آماده نیستکند که هنوز براى دماجتماعى کشور کوشش مى

های اقتصادی و فرهنگی الزم را برای حضور بلند مدت استعماری قدرت نشاندن فردی بودند تا زمینهبنابراین انگلیس ها در پی به 

 . زد در این بین رضاخان نیز دست به اقداماتی در همین راستا. خود در ایران مهیا نمایند

اسخدام مستشار، اعزام دانشجو به خارج، متّحدالشکل کردن لباس اتباع ایران در داخل کشور، آغاز به کار رادیو ایران، لباس رسمی 

نهادهایی مانند ». کارکنان دولت به سبك لباس های فرنگی و کشف حجاب نمونه ای از اقدامات دولت پهلوی اوّل در این زمینه بود

ازمان پرورش افکار هم با هدف اشاعه طرز تفکر و نحوه سکلوک غربی در همه طبقات و گروه های اجتماعی تشکیل کانون بانوان، س

پایه ریزی شد و در پی تاسیس مدارس جدید، مکتب خانه ها  4913تا  4911نظام آموزشی جدید ایران نیز بین  سالهای  . شد

آغاز شد و  4911اعزام دانشجو نیز از سال . دانشگاه تهران تاسیس شد 4949تعطیل و دانش سراها و     دانشکده ها و در سال 

 (216: 4921، موثقی) .«بودجه وزارت فرهنگ افزایش یافت

با توجه به ناکامی ها و شکست . پس از فرصت طلبی های روس ها، این بار نوبت انگلیس بود تا بر سر این خوان هفت رنگ، بنشیند

دم ایران تحمیل کرده بود، بسیاری از روشنفکران و ادیبان و شعرا در ابتدای قدرت گرفتن رضاخان، به هایی که حکومت قاجار بر مر

سبب این که وی چهره ای ناسیونالیستی یافته بود، با وی همراهی کردند و به این شکل به طور ناخواسته با سیاست های 
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عر نام آشناى آن دوره که پیش از آن به دلیل مخالفت با قرارداد میرزاده عشقى و عارف قزوینى دو شا. استعمارگران همراه شدند

 . طعم زندان را چشیده بودند، اکنون با سرودن شعر و ساختن تصنیف، کودتا را مى ستودند 4343

 میهمانان وثوق الدوله خون خوارند سخت          رفت شاه و رفت ملك و رفت تاج و رفت تخت»

 «اى خدا با خون ما این میهمانى مى کنند      ندند این درختباغبان زحمت ملکش کز ریشه ک

 (77 :4913، عشقی)

 :گفتبه هنگام روى کار آمدن سید ضیاء در غزلى چنین عارف قزوینی نیز در همراهی با کودتاچیان 

 به زنجیر ببر از من پیام کز اشراف                 بدان که مملکت داریوش و کشور جم»

 به دست فتنه بیگانگان نخواهد ماند                  ده  بشارت  را   راباتخ   کوى  گداى

 «هم عن قریب شه کامران نخواهد ماند                     بار گران نخواهد ماند دگر به دوش تو 

 (81 :4931، عارف قزوینی) 

با ت سایر رقبای خود از عرصه ایران را داشت، انگلیس که بذر به قدرت نشستن رضاخان را می پاشید و سعی در کوتاه کردن دس

انقالب روسیه که با ندای حمایت از طبقه کارگر و . خطری جدّی را برای خود تصوّر می کردشوروى،  4341پیروزى انقالب اکتبر 

ین انقالب این بار ا. زحمت کش توانسته بود حکومت تزاری روسیه را که زمانی نیز دشمن سرسخت ایران بود، از قدرت برکنار نماید

چرا که در زمان تزار و جنگ های میان ایران و روسیه، نبرد نظامی میان دو طرف . خطری جدی تر برای ایرانیان به وجود آورده بود

رخ می داد، اما این بار، حکومت وقت شوروی توانسته بود با تصاحبت مغزها، افرادی را در جوامع مختلف با خود همراه نماید و به 

شاعرانی ». شدمیاین مهم شامل حال ایرانیان نیز . های جهان برپا کندنگی خود را بر بخش وسیعی از کشورن شکل سلطه فرهای

ها در روسیه، با شور و عالقه به استقبال آنان با روى کار آمدن بلشویكند و عارف قزوینی فرخى به سوسیالیسم متمایل شدهم چون 

 :(311 :4912، آرین پور) .«رفت

 تخم چشم من آشیانه توست                                اى لنین اى فرشته رحمت»

 «هین، بفرما که خانه خانه توست                                کن قدم رنجه زود، بى زحمت  

 (44 :4931، عارف قزوینی)

رای برپایی سلطه خود برقرار سازد و میهن را خطری جدید این زمان بود که استعمار توانسته بود تا نزدیك ترین اردوگاه خود را ب

 . تهدید می کرد

این زمان . اما این خوش خیالی دیری نپایید که با به قدرت نشستن رضاخان و برقراری جو خفقان و دیکتاتوری رو به خاموشی نهاد

ر و قدرت متوسل شده بودند، نشانه گیری بود که شاعران نوک پیکان قلم خود را به سوی عامالن استعمار در داخل که به زو

 ترانه آزادى و برادرى، پیکار با بیگانه پرستى و نادرستى و اعتراض شدید بر ضدّ»در این زمان بود که اشعار فرخی تبدیل به . نمودند

، آرین پور) .«ه اندردکت ها تحمیل تمام سازمان هاى سیاسى و اجتماعى است که سیاست هاى استعمارى امپریالیسم را به دوش ملّ

4912 :311) 

زیرا که کشورهای . به طور کلی و در دوره زمانی بازتر، بیگانه ستیزی از ویژگی های دوره مشروطه خواهی محسوب  می شود

شور استعماری عالوه بر غارت بنیه مالی و اقتصادی کشور، فرهنگ، هنر و دین و سنّتهای دیرینه ایرانی را نیز به یغما می بردند و ک

 . و مردم را از نظر فرهنگ تهی می نمودند

 خم گشته است دهر ز چوگان انگلیس     انگلیس                       مردان    بگوی بازی   بسازم»

 «افتاده همچو گوی به میدان انگلیس               ایران و هند و تازی و سودان و ترک و چین      

 (424 :4913، عشقی)

 آلمان فیل، انگل فیل، روس فیل  فیل                       سه ز   ویران  شده   ایران  خاک »    

 رفته اندر کرج و ینگی امام            عظام                         رفیقان    به همراه   پس

 همین شعر مدام عارفی خوانده                    تمام               کشیدند       نقشه      رفقا      

 «آلمان فیل، انگل فیل، روس فیل فیل                           ز سه ویرا     شده    ایران   خاک



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

593 

 

 (411 :4914گیالنی، )

ق توسط قزاقان روس تزاری در مشهد انجام شد  4991توسط قزاقان روس که در سال ( ع)در قضیه به توپ بستن حرم حضرت رضا

 :ار چنین می گویدمرحوم ملك الشعرای به

 اسالم  را شهید جفا کرد توپ روس                 نتوان گفت که چها کرد توپ روس»

 زین ماتم نوی که به پا کرد توپ روس   هر ماتمی که بود کهن شد به روزگار             

 «ستجدید عهد کرب و بال کرد توپ رو                  اوخ که در دیار خراسان یه عهد ما 

 (223 :4921، بهار)

 :گویدتوسط قوای روس نیز چنین می نسیم شمال در رابطه با جنگ جهانی اول و اشغال ایران

 ای دریغا می رود هم مملکت و هم دین ما      اجنبی شد حمله ور بر مذهب و آیین ما »

 ت استای هواخواهان دین امروز روز غیر  است           یوم همت، ای جوانان وطن الیوم

 دشمن بیگانه آمد بر سر بالین ما    می رود ناموس آخر این چه خواب غفلت است        

 «ای دریغا می رود هم مملکت و هم دین ما

 (434 :4914گیالنی،)

 بانهطل استقالل های جنبش موفّقیّت نیز و امپریالیسم سلطه علیه مبارزه با که جهانی  عنوان به.«جنگ از پس جهان»4313 سال از 

 استقالل از پروسه این. گرفت قرار معرفی خاورمیانه، مورد و آسیا آفریقا، سیاسی جدید در مستقل های ملّت آمدن وجود به و آن

 جدید تحرّک یك  به است شروعی فقط حقیقت در است، اما رسیده انتها به داستان که بیاید نظر به چنین است  ممکن سیاسی

 جمع را بساطشان استعماری قدرتهای  که وقتی. بدهیم فرهنگی وابستگی یا فرهنگی امپریالیسم  انعنو آن به توان می که جهانی

 خود از آنها. نبود آنها مداخله پایان معنای به حرکت این برداشتند  دست مستعمرات در اقتصادی و دولتی مستقیم اداره از و کرده

  مختلف های سیاسی، رویه های مردم، مدل  زندگی اداره هایدین، راه نهمچو گذاشتند جای  به را اروپایی گرایشات و ها ارزش

 سلطه از قبل اینها از هیچکدام که دیگر، فرهنگی عادات از خیلی و لباس های مدل ای، حرفه های آموزش و پرورش و آموزش

 . نداشت وجود استعمار

 و خام نفت صدور  مبنای بر عمدتأ که وابسته  اقتصادی توسعه از نیروش  نمونه توانیم می ایران در توسعه  پروسه به دقیق نگاه یك با

 . کنیم مشاهده را است خارجی  سرمایه به گسترده وابستگی با  اولیه مواد

انعقاد قراردادهای ننگین نفتی و اعطای امتیاز بهره برداری از سکوهای نفتی به انگلیس از جمله این توسعه طلبی ها را مشاهده 

 . کنیم

مطالب تندی را در روزنامه ای که مى نامید،  «معامله فروش ایران به انگلستان»که آن را  4343در مخالفت با قرارداد قی عش

 :تأسیس نموده بود بیان داشت که حاکمیّت پهلوی اول حضور او را بر نتافت
 ی کندپس بدین خونخوار اگر شد روبرو چون م      می کند   خون، دل بشنود، نام خونی وطن»

 عنقریب این گته را با کرده مقرون می کند       آن گه گفتی محو قران را همی باید نمود  

 پای صاحب خانه را از خانه بیرون می کند    وای از این مهمان که اندر خانه ننهاده هنوز

 «موش اگر گربه بگیرد رها چون می کند      داستان موش و گربه است عهد و ما انگلیس

 (33 :4913، عشقی)

 :او همچنین در جای دیگری می گوید
 از خون خلق آرسته اند، خوانی اندر ملك ما       سته انددست و پای گله با دست شبانانشان ب»

 «هیاتی هم بهرشان خوان گسترانی می کند     گرگهای انگلوساکسون بر آن بنشسته اند     

 (33 :4913عشقی، )
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با تزریق آمپول هوا  4942وشنفکری بود که هرگز دیکتاتوری رضاشاه را بر نتافت و در نهایت در سال فرخی یزدی از دیگر شاعران ر

غزل زیر را فرخی هنگامی که در عمارت کاله فرنگی  در دربند شمیران می زیست و ( 13: 4931، مکی). در زندان به قتل رسید

 :تحت نظر بود سروده است

 دربندیم ما، تا که آزادی بود دربند  ندیم ما     به کی در بند درباینکه پرسی تا »

 «شاد و خرسندیم ما، با وجود این همه غم       خوار و زار و بیکس و بی خانمان و دربرد           

 (21: 4931، فرخی یزدی)

ر خطابه به نام قصیده دیروز و او چها. از دیگر شاعران نامداری که در ابتدا با حکومت رضاخان موافقت داشت، ملك الشّعرای بهار بود

مسمط . او اما خطر روس و انگلیس را برای ایران دریافته بود و درباره آن دو مسمط بلند سرود. امروز سرود که در مدح رضاخان بود

  :وطن در خطر است با سی و شش بیت

 ای ایرانی  مسکن لشکر بیگانه شد                       ای ایرانی ات یکسره ویرانه شد خانه»

 کشتی ما را رانده است به گرداب بال                   خرس صحرا شده همدست نهنگ دریا

 «آری این صلح و صفاشان زپی ذلت ماست         رقبا را به هم امروز سر صلح و صفاست

 (803 :4921، بهار)

 : و مسمط ایران مال شماست را با بیست و چهار بیت سرود

 مملکت داریوش دستخوش نیکالست                    ایران اندر بالست! انای ایرانی هان »

 غیرت اسالم کو؟ جنبش ملی کجاست                  مرکز ملك کیان در دهن اژدهاست

 «ایران مال شماست، ایران مال شماست              اینهمه سستی چراست! برادران رشید

 (4921:804، بهار)

 :(محمّد رضا)ران پهلوی دوّم امپریالیسم در دو

 4912خرداد  43  ، قیام خونین4992مرداد  22در دوره ی پهلوی دوم حوادثی همچون اشغال ایران به وسیله ی متفقین، کودتای 

 . بیشترین تأثیر را بر اشعار سیاسی این دوره داشت

 . بیگانه در به سلطه کشیدن ایران بوددخالت مستقیم  4992مرداد  22دخالت مستقیم انگلستان و آمریکا در کودتای 

در مورد شعر این دوره باید گفت به سبب خفقانی سنگینی که بر جامعه تحمیل شد، شعر انتقادی در الک خود خزید و شعر در 

تأسی این جریان اجتماعی اثرگذاری خود را مدت ها بعد در شعر فارسی نشان داد چنان که اخوان ثالث در . قالب نمادین مطرح شد

 . از این جریان اشعار زمستان، کتیبه، قصه شهر سنگستان و آخر شاهنامه را سرود

 نوین های پردازی مفهوم ی دهه چهل ی دهه .بود دیگرگونه آمریکا آنها رأس در و غرب حضور 92 سال کودتای از پس 

  .بود جدید التتحوّ این با مواجهه در ایرانی سیاسی پردازان نظریه و روشنفکران

 اقتصادی وابستگی این. آن چه که در دوران پهلوی دوم بیشتر خود نمایی می کند، وابستگی فراوان اقتصادی به غرب می باشد»

پیش رفتن به سوی جامعه غربی روح حاکم . بود شده متخصص افراد هم و تکنولوژی زمینه در هم نظامی و سیاسی وابستگی  باعث

حکومت برای رسیدن به این هدف دو راه را در پیش گرفت، نخست، کوشش برای وارد کردن  .بر طرح تجدد گرایی عصر پهلوی بود

بخش هایی از دانش غربی، به ویژه دانش فنی، بوروکراسی، اصول اقتصادی و نظام حقوق جدید و تالش برای به کارگیری سبك 

 (292: 4921، علی اکبری) .«رفتاری در ایران_زندگی اروپایی و تغییر الگوی زیست

این دسته از شاعران، وطن، استقالل و پیشرفت آن را وجهه ی همت خود . جریان شعر سیاسی در این دوره، اشعار ملی گرایان بود

در  4992مرداد  22کودتای . ایران را به دست بیگانگان سپرده، نکوهش می کردند ،قرار داده بودند و شاه را که با سیاست های خود

 . ی کراراً تجلیل می شدق، رهبر مظلوم نهضت ملّدائمی داشت و از مصدّخاطره ی اینان حضور 

 غرب تسلط از بود عبارت او پردازی مفهوم در زدگی ربغ .کرد پردازی نظریه را ایرانی روشنفکران از سنتی گرشن احمد آل جالل

 این که سیاسی ی مبارزه آن نتیجهدر .بودند فرهنگی های ویژگی سری یك توسط توصیف قابل شرق و غرب او مدل در .شرق بر
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 آل) .دانست می غربی فرهنگی های شاخصه استیالی با مبارزه با همراه را شاه دیکتاتوری با مبارزه بود آن ساز بستر پردازی مفهوم

 (29 ،9ج :4919 ،احمد

 بود پهلوی حکومت همانا که ایران در آن قدرت بازوهای برچیدن با همزمان را غربی امپریالیسم با مبارزه احمد آل جالل واقع در

  .کرد می قلمداد عقیم ای مبارزه را آن ،وگرنه دانست می

 به شاه دیکتاتوری رژیم از خود طبقاتی تحلیل در ،«تاکتیك هم و استراتژی هم مسلحانه مبارزه» کتاب در اما احمدزاده مسعود

 او .کند می طرح را امپریالیسم لهئمس ایران بر حاکم دیکتاتوری رژیم قدرت منبع جستجوی در او .بودند رسیده امپریالیسم لهأمس

 درونی طبقات ی نماینده نه مستقیم صورت به که است ایران در رژیمی نخستین واقع در پهلوی شاهنشاهی که دهد می نشان

 می ایران در جهانی پریالیسمام هایافق و ها طرح اجرایی عامل را آنان وی .هستند جامعه در امپریالیسم نماینده  بلکه جامعه،

 و رهایی تحقق مانع اصلی نیروی واقع در و باشد امپریالیسم با مبارزه از جدا توانست نمی شاه دیکتاتوری با مبارزه درنتیجه .دانست

  .کردمی حکومت جهان از منطقه این بر دخو سیاسی نشانده دست طریق از که بود امپریالیسم جامعه، در برابری

کند و شکل امروزی به عنوان نکبتی هزار ساله یاد میاز تاریخ شاهان فارزاده شاعر نام آشنای قبل و پس از انقالب اسالمی، طاهره ص

 . استعمار را با واژه توریست در شعرش آورده است
ها را از بر که نقش ستون توریست آمده/   بعد از فساد اسکندر/   ما را گرفته است/   چندین هزار ساله/   کاین نکبت هزار ساله»

 (11 :4926صفارزاده، ) .«کند
دهد که به زودی بندهای ظلم و ستم گشوده خواهد شد و طلوع امید و زندگی بر های اسیر ظالمان امید میشاعر به همه انسان

 . قامت بلند شما خواهد تابید
 
اینك /   انسان نزدیك است افطار فاتحانه/  ظلم جهانخواران ای بندیان/   دلیران/   زنان/   مردان/   ای روزه داران عصر اسارت»

 (23 :4921، صفارزاده) .«در قامت بلند شما تابیده هست/   دیریست کان طلوع
سلسله مبارزات مستمری علیه حکومت شاه صورت گرفت تا این که منجر ، 4912تقریبا پس از کشتار رژیم شاهنشاهی در خرداد 

ادبیّات پایداری، ». این وقفه زمانی، ادبیّات نیز وظیفه خود را در قالب ادبیّات پایداری ایفا نمود. شد 4931ال به پیروزی انقالب در س

نوعی از ادبیّات به شمار می آید که از تعهد و التزام فکری و اعتقادی و مقاومت و پایداری مردم در برابر تهاجمات دشمن و معاندان 

ات پایداری جدید دوران معاصر ماست که بر پایه مشارکت همگانی مردم در مقطعی از تاریخ سخن می گوید، نوعی ادبیّ، کشور

 (12 :4911، زرین کوب) .«سیاسی کشور ما صورت پذیرفته است

که خود عکس العمل جامعه ایران به  4912بعد از واقعه پانزدهم خرداد . این جریان ریشه در تحوّالت سیاسی قبل از انقالب دارد

گسترده محمد رضا پهلوی برای اشاعه فرهنگ غرب بود، جریان پرنفوذ سیاسی، دینی و فرهنگی با طرح نظریه بازگشت به  تالش

 . این بینش فکری درست در مقابل طرز تفکری بود که امپریالیسم در پی راه اندازی آن در ایران بود. خویشتن شکل گرفت

. ای شگرف در تاریخ معاصر ایران زده شدهای واقعهگرفت تا این که زمزمه داین مبارزات تا حدود ده سال، شکل نهان به خو

 :مژده انقالب را به همگان می دهد و طاغوت را محکوم به فنا و نیستی می داند 4933ارزاده شاعر انقالبی، در سال صفّ

/  که باد صرصر/   مرگ و زندگی ست فاصله/   اهللاز ال اِلهَ تا اِال /  که قدرتتان شیر بیرق است/   ای سخرگان/   ای قوم سرفکنده»

 (23 :4926، صفّارزاده، الف) .«حق می خیزد و از اراده/   صرصر همیشه پایگه داد است/  آن را در هم خواهد پیچید
 :امپریالیسم در دوران اسالمی

ان ه خاورمیانه به خود نمی دیدند، چنپس از پیروزی انقالب اسالمی که استعماگران غربی، حتی خواب چنین شکستی را در منطق

های خود لقب داده بودند، در پی توطئه و ایجاد خلل در روند صلح آمیز مبارزات مردم ها و سودجوییکه ایران را جزیره ثبات عیاشی

نه را در شعر خود می عوامل نظامی و سیاسی و فرهنگی نفوذ بیگا (31شهریور  41)به بهانه رویداد  طاهره صفّارزاده. ایران بر آمدند

 . آورد
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عشر /    مشرف به زاغه/    مشرف به سر پناه/   مشرف به قوم دزد زده/  دزدان برج و بنای قلعه/    بنّای داخلی/    معمار خارجی»

 (46 :4926، ب، صفّارزاده) .«… زندان مجاور نابودستان/    تکده مقابل زندان
تر  تر و مخرب مخرب عامل ظلم و ستم در جامعه هستند اولین عنصر که از مورد دیگر قوی ارزاده بر این باور است که دو عنصرصفّ

   :است نفس مستبد است و دومین عنصر تسلط خارجی است که راه خود را با کمك عنصر اول می یابد
منکوب آز و سلطه ی بیگانه /   «خودی»مقهور جهل و نفس /   در هر دیار/  می داند که استقالل/   و او که از قساوت نان می داند»

 (491 :4926صفّارزاده، ج، ) .«ست
ادبیّات دفاع ». این دوره به ادبیّات دفاع مقدّس اشتهار یافت. وقوع جنگ تحمیلی سبب شد تمام توجّهات به سوی آن جلب  شود

ی و مبتنی بر قلمرو الهی و دین دنبال های دفاعیامدهای آن را با تکیّه بر ویژگیمقدّس نیز که مسائل هشت سال دفاع مقدّس و پ

 (43 :4924، سنگری) .«می کند

نعکاس مظلومیّت انجام این وظیفه بزرگ و ا. های انقالب، مستولیّت تازه ای پیدا نموده بودندآرمان شاعران این جریان، در کنار بیان

ها به ی را به سمت و سویی کشاند که بعدا شعر پایدارهرگرفته بود و ایثار و فداکاری آنرحمانه مورد یورش قراملّت ایران که بی

وا و از حیث محت، های خود در طول شعر پایداری قبل از انقالب استنیانشعر دفاع مقدس هرچند در ب. شعر دفاع مقدّس تعبیر شد

اخلی بود و شاعران برای دشمن اصلی، استبداد د، در شعر پایداری قبل از انقالب. های عمیق داردگیری سیاسی با آن تفاوتجهت

پرداختند، اما در شعر دفاع مقدّس، دشمن دیگر داخلی نبود بلکه بیان ظلم و ستم و خفقان موجود میدر هم شکستن آن به 

 . بخش از خاک کشور را اشغال کرده بود، حمله مستقیم کشوری بود که با

مقدّس است که به صورت فراگیر در اشعار شاعران وطن دوست به  بنیادی ترین قلمرو موضوعی ادبیّات دفاع، بنابراین دفاع از وطن

 . چشم می خورد

راه به ، غرب پس از این که در تهیج عراق در حمله به ایران و وارد کردن هشت سال ضربه های مهلك بر پیکر نظام اسالمی ایران

در . اینك روند جدید را با نام خاورمیانه جدید بنا کرد، جایی نبرد و نقشه های خود را با پیروزی انقالب اسالمی نقش بر آب می دید

در واقع امپریالیسم . ها می شده های نظامی آمریکا و همدستان آناین نقشه تمام کشور های اطراف ایران به نوعی تبدیل به پایگا

های خود شد که اضمحالل رنامهوارد مرحله خطرناکی از ب، دیداسالمی ایران را در مقابل خود میجهانی که اینك قدرت جمهوری 

 . آن را سرعت بخشید

عد نظامی هژمونی خیرخواه به بُ «خطرناک ترین مرحله ی امپریالیسم در سراسر تاریخ»ایستوان مزاروش در تبیین تز خود مبنی بر 

مستمسك قرار دادن مبارزه  به اعتقاد او هدف سیاستگذاری جدید که پس از ماجرای یازده سپتامبر با. حده اشاره می کندایاالت متّ

کنترل » کند،به ایده رواج دموکراسی نیز استناد می با تروریسم به مثابه امکانی برای پیدا کردن دشمنان جدید پس از جنگ سرد،

 ( 4922:64، مزاروش) .«ترین عملیات نظامی استمکن و خشنم کره ی خاکی با هر وسیله  تمامی

این مرحله که به امپریالیسم دفاعی . ها استفاده از قدرت نظامی بالمانع استسازی ایدهپیاده منافع آمریکا و قپس در راه تحقّ

و منافع خود را در هزاران بایست به اقدامی پیشگیرانه دست یازد حده میایاالت متّ، معروف گشته است مبنی بر این است که

توانست بهانه الزم برای اجرایی کردن این هدف در پی می ،ن تراشیبنابراین با دشم. کیلومتر خارج از مرز های خود تامین نماید

 (226 :4929، شیوا). بگیرد

این بودند که کردند، غافل از وزتهدید به حمله نظامی ایران  میدادند و هر ران چنگ و دندان به ایران نشان میاین بار که آمریکایی

حضور بازوان قدرتمند نظام اسالمی در کشورهایی همچون فلسطین و لبنان . دارندهای مناسب خود را بر روی میز ایرانیان نیز گزینه

 . همه نشان از عمق درک و آگاهی و آمادگی ایران از دشمن متخاصم دارد. . . و اخیرا در عراق و سوریه و
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در بیرون مرزهای خود در پی منافع  شاعران ایرانی نیز بنابر اقتضای زمان، درست ترین انتخاب را نمودند و در مقابل امپریالیسم که

ارتباط منطقی . استند، در بیرون مرزها، به مقابله برخخود بود، اینان نیز از منافع ملّی ایران در مقابل آمریکا و سایر دول سلطه گر

ای از ارتباطات را بنا نهد تا موجود میان انقالب اسالمی ایران با تمام مظلومان جهان، این امکان را برقرار نمود تا ایران بتواند شبکه 

. . . ارتباط با مردم فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان و. این بار ایران باشد که منافع امپریالیسم را در سراسر جهان به خطر بیاندازد

 . از همین اندیشه سرچشمه می گیرد
می کند و همه را به راهی واحد که پیروزی  نی برقرارت ایران و مردم ستم دیده جهاارزاده پیوندی ظریف بین خلق فلسطین و ملّصفّ

 :حتمی به دنبال دارد، دعوت می کند
ما راه را دنبال /   به هم پیوسته ست/   از معبر شکنجه ی سلطه/    راه تمام خلق های تحت ستم/   راه شما و ما و خلق فلسطین»

 .«و فتح با ما خواهد بود/  دنبال می کنیم/    ما راه را/   بر شانه های روشن حقّ/   دنبال این همه تابوت سرخ/  می کنیم

 (96 :4921، صفّارزاده)

حمید سبزواری می ، این شاعران، با سایر ملل مظلوم و کشور های ستمدیده جهان، همدردی کرده و به دفاع از آنان می پردازند

 :گوید

 ایمان پرورند، ن فدا سازندمومنان گر جا     شهید        بحر جوشد از دل هر قطره خون»

 سیرتان         آن چه را گردان حزب اهلل به میدان پروند    بهشتی  ایثار  تاثیر  جز  نیست

 هان ببین با آن چه در لبنان و افغان پرورند    گرفت       عالم   خدا شهیدان   خون  رشحه

 گو خون دل نوشند و هذیان پرورند، منکران       تیر    تیغ و بر  شود غالب می تکبیر   نغمه

 «پاسخ نامرد را این گونه مردان می دهند       دهیم   ماجواب خصم را در بدر و خیبر می

 (293 :4962، سبزواری)

در آتش خونین استکبار و های اسالمی کند که چگونه در سرزمینهای مسلمان اشاره میق کاشانی هم به اوضاع اسفبار ملتمشف

 :رسندها به هالکت میایادی آن

 خانمان ها را به هر جا بی سر و سامان ببین         بی خانمان   ، در کاروان مسلمین را کاروان»    

 غربت قرآن ببین، در غریبستان هستی برخاسته               را زنو بیت ها ، در حریم قدس

 این آتش که بر می خیزد از افغان ببینحال         سوختیم         آه فلسطین  سال ها در شعله     

 آسیاگردان ببین، و ندر آن سنگ ستمگر        گرداب خون      در  سرزمین بوسنی را غرقه 

 در هجوم کافران صرب خون افشان ببین دگر             آیین   را به  یبوسن دخون آلو  خاک

 «مردم ایران ببین، ت ها بر آسماندس درد ناک                   ماجرای  امت توحید را زین

 (96 :4916، مشفق کاشانی)

های تاکتیکی و تکنیکی شاعران ایرانی است که همچون خاری در چشم امپریالیسم جهانی ترین خط مشیآزادی قدس از جمله مهم

اسرائیل، کورکورانه دست های خونخوار آن، همچون ن نظام مستبد جهانی و دست نشاندهفرورفته، چنان که سبب گشته است تا ای

انی گر جهشکار گردد و پایان این نظام سلطههای جهان آیش دست آنان در مقابل چشمان ملّتبه جنایت فاحش بزنند تا بیشتر از پ

 . تر به وقوع بپیونددهرچه سریع

 :گیرینتیجه

قتصادی کشور مورد نظر را در غالب و مدل امپریالیسم در مرحله نخست در سطح کشورهای وابسته به خود، تالش می کند سیستم ا

و سیستم سرمایه داری دولتی پیاده کند تا در هر موقع از زمان که اراده نماید چرخش سیستم اقتصاد ملی هر سرزمین وابسته را به 

ن رضا شاه ها با روی کار آورداین همان طرحی بود که انگلیس. دهدمی سوی هدف های تولیدی و اقتصادی و مصرفی خویش سوق

اما برکناری رضاخان و . استعمار انگلیس با روی کار آوردن رضاخان در واقع در پی تحقق این مهم بود. در پی تحقق آن بودند

از دست انگلیس ها خارج شد و گوی به میدان آمریکاییها  4992مرداد  22جانشینی محمّدرضا شاه، این فرصت تاریخی در تاریخ 

آمریکاییها خط مشی خود را بر امپریالیسم فرهنگی بنا . ر عرصه جهانی پس از جنگ جهانی دوم بودند افتادکه از بازیگران تازه د
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، در واقع این طرز جدید استعمار بر این منطق سوار بود که برای تضمین بلند مدت سود دهی، باید سایر عوامل فرهنگی. نهادند

این چنین بود که آمریکا با ابزار ارتباطی سعی در تغییر فرهنگ . دی قرار دادارتباطی و رسانه ای را در خدمت امپریالیسم اقتصا

بازتاب منفی داشت چنان که سبب شد نارضایتی های وسیعی نسبت به این فرهنگ و ، این تناقض در جامعه ایرانی. ایرانیان می کرد

میان حکومت و ملّت، نوای انقالب هرچه بلندتر نواخته با باال گرفتن شکاف . عامالن این فرهنگ که نظام پهلوی بود به وجود بیاید

تمام ژئوپولتیك منطقه خاورمیانه دستخوش تغییر شد و منافع امپریالیسم  4931می شد تا این که با وقوع انقالب اسالمی سال 

د و تازه بنیان اسالمی بود که آمریکا با تهیج عراق در حمله به ایران در صدد ویرانی این سنگر قدرتمن. آمریکایی را به خطر انداخت

 . موفق به انجام آن نیز نشد

وارد یك جانبه گرایی در مناسبات ، پس از این دوره ایاالت متحده آمریکا به سبب این که نقش رهبری برای خود در جهان قائل بود

. ر خود را در این منطقه فراهم نمایدسبب شد تا آمریکا با دشمن تراشی در خاورمیانه جواز حضو اتخاذ این سیاست. بین المللی شد

حوادث یازده سپتامبر همان بهانه جویی بود که اتفاق افتاد و سبب شد عصری نو در تاریخ امپریالیسم روی دهد که به امپریالیسم 

از دوره  در هر یك. در این عصر، امپریالیسم در پی تامین امنیّت داخلی خود در خارج از مرزهای خود است. دفاعی معروف گشت

و اقداماتی بعدی استعمارگران، همواره شاعران  4992های یاد شده از زمان روی کار آمدن رضاخان به دست انگلیس ها تا کودتای 

نیز شاعران ایرانی همچون رزمندگان سپاه اسالم در شرایط کنونی . ایرانی، همگام با زمان، مسئولیّت اجتماعی خود را انجام داده اند

قدرت و اقتدار ایران را به هزاران کیلومتر خارج از مرزها انتقال داده اندو با دشمن قسم خورده ایران، در بیرون از آن به که مرزهای 

مبارزه برخواسته اند، اینان نیز مرزهای ادبیّات پایداری را به کشورهای مظلوم جهان گسترش داده و با سرودن شعر در حق ملّت 

مانع از نفوذ فرهنگی امپریالیسم به داخل مرزهای فرهنگی ایران شده اند و با این ابتکار . . . عراق و مظلوم فلسطین، یمن، سوریه،

وضعیت معاصر برای عمل زمینه ساز اضمحالل هرچه سریع تر این نظام سلطه را فراهم کرده اند، چنان که به گفته نظریه پردازانی 

جغرافیایی از دست داده و به نوعی تولید انتزاعی  _تمام موقعیت های فرهنگیچنان که لنگرگاه خاص خود را در  گشتهغرب وخیم 

ریشه اش از خاک تاریخی و جغرافیایی که بی هویت و بی سرزمین شده ایاالت متّحده امروز سرزمینی . فرهنگی تبدیل شده است

 . اهد شدهمین امر نیز سبب خشك شدن این درخت در آینده نزدیك جهان خو. اش برکنده شده است

 منابع

 رایانه جهان ، تهران،فرهنگ انگلیسی به فارسی ،4923پور، منوچهر و دیگران؛ آریان

 زوار، تهران، از صبا تا نیما، 4912، یحیی، آرین پور
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 توس، ، دیوان اشعار4921، محمدتقی، بهار

 حوزه هنری، تهران، ادبیّات در جنگ های ایران و روس، 4914، هدایت اهلل ،بهبودی

 مجلس شورای اسالمی، تهران، ناصر افشار فر، تاریخ ذوالقرنین، 4921، فضل اهلل، خاوری شیرازی
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 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی  :تهران، حسین سیف زاده ترجمه، وجوه امپریالیسم ،4914، چارلز، رینولدز

 سخن ، تهران، پیر گنجه در جست و جوی ناکجا آباد، 4911، عبدالحسین، زرین کوب

 موسسه کیهان، تهران، سرود سپیده، 4962، حمید، سبزواری

 قومس :تهران، اکبر افسری ترجمه، فرهنگ و امپریالیسم، 4922 ارد،سعید، ادو

 ، قم، یاقوت(سفرهنگ عاشورا و دفاع مقدّ)دو فرهنگ ، پیوند 4492سنگری، محمّدرضا، 
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 . آگه، تهران، سیف احمد ،خشونت جهانی کردن، در جهان پس از سپتامبر، 4929 وندانا، شیوا،

 اقبال ، تهران، محمد علی نجاتی، دیوان اشعار، 4914، فتحعلی خان، صبا

 ، تهران، انتشارات پارس کتابدیدار صبح ،4921طاهره،، صفارزاده

 تهران، انتشارات هنر بیداری، اریبیعت با بید :ب ،4926طاهره،، صفارزاده

 هنربیدارین، ، تهرامردان منحنی :الف ،4926طاهره،، صفارزاده

 ، تهران، انتشارات برگ زیتونهفت سفر، ، ج4926طاهره،، صفارزاده

 انتشارات جاویدان  ، تهران، کلیّات دیوان، 4931 ، ابوالقاسم، عارف قزوینی

 چاپخانه علمی ، تهران، کلیّات مصوّر عشقی، 4913، میرزاده، عشقی

 علمی و فرهنگی ، تهران، تبارشناسی هویت جدید ایرانی، 4921محمد، ، علی اکبری

 امیرکبیر، ، تهراندیوان فرّخی یزدی، 4931، محمد، فرخی یزدی
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 تصحیح بیتی از شاهنامه

 

 خانیانی معصومه سام

 دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان          

 چکیده

این منظومه حدوداً شصت هزار بیتی که . ه در ایران و چه در جهان یکی از برترین آثار ادبی استشاهنامۀ فردوسی بدون شك چ

شناسان در گوشه و کنار های نسخههای اخیر با توجه به یافتهفردوسی سی سال از عمرش را برای سرودن آن صرف کرد، در سده

در عین حال مؤخرترینشان، شاهنامه با تصحیح دکتر خالقی  ها وجهان، چندین چاپ معتبر داشته است که یکی از معتبرترین

خوریم که پیچیدگی و ابهام در های فراوان ایشان، باز هم گاهی به ابیاتی در این نسخه برمینظر و تالشبا وجود دقت. مطلق است

ی یکی از این ابیات را به سادگی بدل ایم تا پیچیدگدر این مقاله سعی کرده. بردآن، سالست و روانی زبان فردوسی را زیر سؤال می

 :سازیم

 د    یسپهبد کزان گونه آوا شن
 

 دید رخ را بدینگه کرد خورش 
 

 شده بام از آن گوهر تابناک 
 

  اقوت، خاکیبجاى گِلش، سرخ  
 

 چهر  ن داد پاسخ که اى ماهیچن
 

 ن از سپهریدرودت ز من آفر 
 

 (343_349، ب 433_432/ 4ج: 4962چاپ خالقی، )

های چاپ مسکو، بروخیم و ها، با استناد به شاهنامهو توضیحات ایشان در بخش یادداشت 341با توجه به ابیات پیوسته به بیت 

 . خوردگی در این بیت را از بین خواهیم بردنسخۀ خطی بیروت پیچش و گره

 . سن ژوزف بیروتشاهنامۀ فردوسی، چاپ خالقی، چاپ مسکو، چاپ بروخیم، نسخۀ خطی : هاکلیدواژه

 مقدمه. 4

های کهن بازمانده از قوم ایرانی کـرد،  شاهنامۀ حکیم فردوسی که سی سال از عمرش را صرف سرودن مجموعه روایات و داستان

هـای متعـددی بـا    هـا چـاپ  از ابتدای قرن نوزده مورد توجه مصححان نسخ قرار گرفته و شروع به چاپ آن نمودند که طی این سـال 

در پژوهش مـورد نظـر از سـه چـاپ مسـکو،      . گوناگون از آن به منظور هرچه کاملتر شدن متن در دسترس قرار گرفت اختالف نسخ

ایم تا مشـکل بیتـی را از شـاهنامه کـه در دو چـاپ مسـکو و خـالقی        ژوزف بیروت استفاده کردهبروخیم و خالقی و نسخۀ خطی سن

هـا و  ای از چـاپ پیش از بررسی و تحلیل بیت مورد نظـر تاریخچـه  . ییممشکوک است از طریق چاپ بروخیم و نسخۀ بیروت حل نما

 . ایمنسخۀ استفاده شده در این کار به بده دست داده

 های شاهنامهچاپ. 1

 چاپ ماکان و ژول مول. 4_1
ت کـه در  اسـ  المسدنالبته این چاپ دنبالۀ کار . نخستین چاپ کامل از شاهنامه است 4223در چهار جلد در سال  ماکانچاپ 

وی در . فرانسوی کـار جدیـدی را آغـاز کـرد     ژول مولنُه سال بعد  (دوازده: 4962خالقی مطلق، : ک. ر)م آغاز کرده بود 4244سال 

ایـن دو  . در هفت جلد و بر اساس سی و پنج نسخۀ خطی، چاپ معتبر دیگـری را از شـاهنامه ارائـه داد    4212 _4291طی سالهای 

اند فلورانس بهره نبرده. م 4241/ ق. ه 641تری چون نسخۀ های کهنلها نبوده و همچنین از نسخهچاپ کامل شامل ضبط نسخه بد

چاپ معتبر دیگری از شاهنامه در دسترس  4221 _4211آلمانی در سالهای  یوهان فولرسپس از ژول مول،  (ک، همان، سیزده. ر)

این چاپ از شـاهنامه در سـه   . ها را در حواشی ضبط نمودتالف آنهای ماکان و مول بود و اخنهد که گویی اساس کارش بر چاپمی

جلد به صورت ناقص یعنی تا پادشاهی دارا منتشر گردید و در آینده نیز اساس کار سعید نفیسـی و همکـارانش در چـاپ بـروخیم از     

  (223: 4931آیدنلو، )شاهنامه قرار گرفت 

 چاپ بروخیم. 1_1
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ده جلـدی چـاپ    ةدور. فروشی بروخیم انتشـار یافـت   کتاب ۀاپ جدیدی از شاهنامه با سرمایدر هزارمین سال تولّد فردوسی چ 

بـروخیم،   چاپ اساس گونه که گفته شدهمان. خاتمه یافت 4943رود، در سال های شاهنامه به شمار میبروخیم، که از بهترین چاپ

اسـتادان مینـوی، اقبـال آشـتیانی، سـلیمان      . ده شده استدر جلد چهارم به بعد استفا های ماکان و مولچاپ فولرس است، از چاپ

  (231_223: 4931آیدنلو، )اند حییم و سعید نفیسی کار تصحیح را بر عهده داشته

 چاپ مسکو. 9_1

مؤسسه خاورشناسی ». پژوهان بود، شاهنامۀ معروف به چاپ مسکو استها مرجع بسیاری از شاهنامهچاپ معتبر دیگری که سال

برتلس، و پس از وفـات وی در  . ا. عدّه ای از دانشمندان را به سرپرستی ی. م4331 دهۀجماهیر شوروی، در اتحاد علوم فرهنگستان 

پـس از یـازده    (چهـارده : 4962خالقی مطلـق،  ) .«به سرپرستی عبدالحسین نوشین، به تهیّه متنی علمی از شاهنامه گماشت 4331

شـاهنامۀ چـاپ مسـکو بـر اسـاس      . جلد فراهم آمد و در مسکو انتشـار یافـت   3مه در متنی از شاهنا( 4314تا  4361از )سال تالش 

. اش را معرفی کـرده اسـت  های مورد استفادهبرتلس است، نسخه. ای از مقدمۀ مفصل یپیشگفتار مختصر آن در جلد اول که چکیده

هجـری، انسـتیتوی خاورشناسـی     199ال هجری، کتابخانۀ عمـومی لنینگـراد مـورخ سـ     613چهار نسخۀ خطی موزة بریتانیا مورخ 

اند بـه تـاریخ   ، انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی بدون تاریخ که حدس زده213فرهنگستان علوم شوروی مورخ سال 

از دیگر نکات مثبت این چـاپ، ثبـت نسـخه    . این چهار نسخه با ترجمۀ عربی بنداری نیز مطابقت داده شده است. هجری باشد 231

لنـدن  / ترین نسخۀ کامل شاهنامه یعنی نسخۀ بریتانیاآیدنلو محاسن این چاپ را در استفاده از کهن (همانجا)ها در پاورقی است بدل

های مـورد  نویسکم بودن دست: و از معایب آن است. داندبدلها در زیر صفحات و توجه به ترجمۀ بنداری میق و دادن نسخه. ه 613

هـای  ای تشـتّت های حتی نادرست نسخ اساس و کم توجهی به منابع جانبی تصحیح شـاهنامه و پـاره  از ضبطاستفاده، پیروی فراوان 

 (234: 4931آیدنلو، : ک. ر). ناشی از تعدّد افراد مصحح است

  چاپ خالقی. 1_1

در ایـن چـاپ   . اسـت های معتبر از این اثر گرانسنگ، شاهنامه به همت خالقی مطلق یکی از بهترین و در عین حال آخرین چاپ

خالقی از بین چهل و پنج دستنویس، به صورت مستقیم از دوازده نسخۀ اصلی در تصحیح مورد نظر خود استفاده کرده است کـه دو  

م و 4241/ ق . ه 641کتابخانـۀ ملـی فلـورانس، مـورخ      تـرین نسـخ موجـود از شـاهنامه اسـت، دسـتنویس      نسخۀ اصلی آن از کهن

عالوه بر آن از سه نسخۀ غیر اصلی به اضافۀ ترجمۀ بنداری نیز بهـره  . م4216/ق . ه 613انیا در لندن، مورخ کتابخانۀ بریت دستنویس

نتیجۀ این کار و بررسـی و  ». وی در این کار از اصول علمی فن تصحیح استفاده کرده است( بیست: 4962خالقی مطلق، )برده است 

-به کار بستن قاعدة برتری ضبط دشوارتر و اعمال تصـحیح . های نسخه اساستهگزینش انتقادی ضبطها و عدم پیروی کامل از نگاش

 (233: 4931آیدنلو،) .«. . .های قیاسی بوده است و

 نسخة خطی سن ژوزف بیروت. 0_1
این نسخه پس از پایان تصحیح انتقادی دکتر خالقی مطلق شناخته شده است مربوط به اواخر سدة هفـتم و اوایـل قـرن هشـتم     

آیـدنلو،  )چـاپ شـده اسـت     4923نسخۀ مذکور در یك جلد به صورت عکس در تهران توسط انتشارات طالیه در سال . ستهجری ا

 . گشایی برخی مشکالت باقی مانده در چاپ خالقی سودمند باشدتواند در راهنسخۀ سن ژوزف می (226: 4931

هـا را معرفـی کـردیم و برخـی دیگـر نیـز       رخی از این تـالش های انجام شده که نتیجۀ بباید توجه داشت با توجه به تمام تالش 

هایی که با توجـه  پیچیدگی. هایی همراه استاند، همچنان متن شاهنامه که در دسترس همگان است با ایرادها و پیچشمعرفی نشده

در عـین حـال   . ظنون بـود به زبان درست و سالم فردوسی به شهادت متن موجود از شاهنامه، مشخص است که باید به کاتبان آنها م

انـد  اند در چنین مواردی که دچار ابهام شدههایی را اساس کار خود قرار دادهمصححان محترمی چون خالقی با توجه به اینکه نسخه

هـایی کـه در کنـار    اند و در بخش توضیحات و یادداشـت های دیگر همان ضبط نسخ اساس خود را در متن نهادهبدون توجه به چاپ

انـد تـا هـم ابهـام و سـؤال خـود را برطـرف نماینـد و هـم          های دیگر توجهی ننمودهاند، باز هم به نسخ و چاپلی تهیه کردهمتن اص

در ادامه به بررسی یك بیت در سه چاپ خالقی، مسکو و بروخیم و نسخۀ تصحیح نشدة بیـروت  . خوانندگان را از سرگشتگی برهانند

توان برخی ازیـن گونـه مشـکالت را    های موجود میتا نشان دهیم که با توجه کردن به چاپ ایمچنین مشکلی را یافته و سعی نموده

 . های شاهنامه رفع کردحتی در بهترین چاپ
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 بررسی بیتی از شاهنامه. 9

ــاد   ــاد بـــ ــرم دل و شـــ ــتنده خـــ  پرســـ

 
ــاد    ــرد یـــ ــو کـــ ــراپای کـــ ــانی ســـ  چنـــ

 
ــاده ــان بــــدین پیــ ــراى پــــرده ز ســ    ســ

     
ــدت  ــن برنجیـــ ــروانى ایـــ ــاى دو خســـ   پـــ

 
ــپهبد ــزان ســـ ــه کـــ ــنید آوا گونـــ      شـــ

   
 بدیـــــد  را رخ خورشـــــید  کـــــرد  نگـــــه  

 
ــده ــام شـــ ــوهر آن از بـــ ــاک گـــ   تابنـــ

      
ــاى  ــش، بجــ ــرخ گِلــ ــاقوت، ســ ــاک یــ   خــ

 
   چهــــرمـــاه  اى کــــه پاســـخ  داد چنـــین 

      
ــن ز درودت  ــرین مـــــ ــپهر از آفـــــ  ســـــ

 
 (343_344، ب 433_432/ 4ج: 4962چاپ خالقی، )

. پردازنـد ای کـه در آن بـه وصـف یکـدیگر مـی     ای بین زن و مردی رخ داده است، مکالمهاست که مکالمهاز ابیات آمده مشخص 

های عاشـقانۀ شـاهنامه و ادب   داستان عشق زال و رودابه به یکدیگر که یکی از زیباترین داستان. وصفی غنایی در کالم فاخر حماسی

شـود  آنجـا کـه رودابـه از نگـاه زال وصـف مـی      . و دلـدار بـا یکـدیگر اسـت    دهندة نخستین دیدار این داین ابیات نشان. پارسی است

در ادامـه  . چهره و رخسارة رودابه در وصفی هنری چنان تابان و درخشان است که برای زال تـداعی خورشـید را دارد   .«خورشیدرخ»

ی در تصویر و بـه تبـع آن در مفهـوم    اما در حین همین توصیفات است که پیچیدگ. یابنداین توصیفات در تصاویری متعدد ادامه می

 : در این بیت. دهدروی می

ــده ــام شـــ ــوهر آن از بـــ ــاک گـــ   تابنـــ

      
ــاى  ــش، بجــ ــرخ گِلــ ــاقوت، ســ ــاک یــ   خــ

 
پندارد به واسـطۀ آن تمـام محـیط    حدی ایجاد نموده است که زال میاین خورشیدرخ در اغراقی شاعرانه بر فراز بام روشنایی بی

اما چند سؤال مطرح . کند البته در عقیدة قدماها میشده است همان کاری که نور خورشید با سنگ اطرافش چون گوهری درخشان

مصرع اول از این بیت در تصویر و معنا باید مستقل دانسته شود یا موقوف و پیوسته به مصراع دوم؟ پـس از آن در مصـرع دوم   . است

 ؟باز هم از نظر تصویری و معنایی چه اتفاقی رخ داده است

از آن گوهر تابناک یعنـی از رودابـه، گِـل    : گویدکه نویسش ما درست باشد، میدر صورتی»: نویسدخالقی در توضیح این بیت می

: شـود از این توضیحات سه نکته ویـژه مـی  ( 296: 4934) .«.ولی گویا تحریفی در متن راه یافته است. بام چون یاقوت سرخ شده بود

دودیگر اینکه مصرع اول را در تصـویر  . طی را چندان نپسندیده است و دربارة درستی آن تردید داردیکی آنکه خالقی خود چنین ضب

آورد که چندان به سامان نیست و ابهـام کلـی   سه دیگر توضیحی است که در باب مصرع دوم می. داندو معنی پیوستۀ مصرع دوم می

 . بیت پابر جاست

 :و نیز آورده شودبهتر است قبل از توضیح هریك ضبط چاپ مسک

ــان درود[ ــرین جهــ ــر آفــ ــو بــ ــاد تــ     بــ

    
 ]بــــاد تــــو زمــــین گــــردان چــــرخ خــــم 

 
ــاده ــان بــــدین پیــ ــراى پــــرده ز ســ    ســ

     
ــدت  ــن برنجیـــ ــروانى ایـــ ــاى دو خســـ   پـــ

 
ــپهبد ــزان ســـ ــه کـــ ــنید آوا گونـــ      شـــ

   
ــه  ــرد نگـــ ــید و کـــ ــد را رخ خورشـــ  بدیـــ

 
ــده[ ــام شـــ ــوهر آن از بـــ ــاک گـــ   تابنـــ

      
 ] خــــاک یــــاقوت ســــرخ گــــلِ بجــــاى 

 
ــین ــه پاســـخ داد چنـ    چهـــر مـــاه اى کـ

      
ــن ز درودت  ــرین مـــــ ــپهر از آفـــــ  ســـــ

 
 (313_312، ب 414/ 4ج : 4369مسکو، )

به جـای گـل   »: شود فضاهای هر دو چاپ یکسان است و تنها در بیت مذکور اختالفی جزئی مشهود استگونه که دیده میهمان

 :با توجه به این دو چاپ توضیحاتی ضروری است. آمده است «تیاقوبه جای گلش سرخ»که در خالقی  «سرخ
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را در اینجا ضـمیر اشـاره    «آن». را مشخص کنیم مشکل این قسمت حل خواهد شد «آن»دربارة مصراع نخست اگر نقش نحوی 

بیـت   .«خورشـیدرخ »بدانیم یا صفت اشاره؟ اگر ضمیر اشاره بدانیم معنی و تصویر مصرع اول مستقل خواهد بود و مرجع ضمیر نیـز  

همانگونـه کـه آورده شـد    . بهی است برای بـام در این صورت گوهر تابناک مشبه. بام از آن خورشیدرخ، گوهر تابناک شد: قبلی است

در ایـن خـوانش حشـو گِـل و     . گِلش یاقوت سرخی شده اسـت ( رودابه)=بام از آن گوهر تابناک : داندرا صفت اشاره می «آن»خالقی 

صفت  «آن»اگر . ناچار در معنی یکی از آنها باید حذف شود و تکلیف واژة بجای نیز مشخص نیستع درآمده که بهخاک در یك مصر

بـام از آن گـوهر تابنـاک بـه جـای      : صورت نثر چنین خواهد بودای است از رودابه و نویسش بیت بهاشاره باشد گوهر تابناک استعاره

امـا در  . گـردد وهر تابناک که باعث سرخ یاقوت شدن گل و خاک است نامشـخص مـی  و رابطۀ گ!!! یاقوت شده استگلش، خاک سرخ

در  (شده)گوهر تابناک شده و به جای گلش، خاک سرخ یاقوت ( رودابه: خورشیدرخ)=بام از آن : ضمیر قلمداد شود «آن»صورتی که 

گهان چه رخ داده و چه چیزی سبب شـده اسـت   صورت تنها مشکل مصرع اول از تغییر سادة نحوی آن به آسانی حل شده، اما نااین

 . که به جای گل بام، خاک یاقوت سرخ شده است؟ هرچند همچنان حشو گِل و خاک پابرجاست

خاک بام، یـاقوت  ( چهرة رودابه)بجای گُل سرخ : انداز سوی دیگر در نسخۀ مسکو مشخص است که مصححین گِل را گُل خوانده

 :مشکلی نخواهد بود اما دو نکته مطرح است گویا در این شکل خوانش. شده است

در این بیت معنی بسامانی داشته باشـد بایـد بـه     «بجای»در بیت مذکور چه معنایی دارد؟ اگر بخواهیم  «بجای»صورت در این. الف 

ن معنـایی را  کدام چنینامۀ دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ سخن و فرهنگ شاهنامه هیچمعنی شود که با بررسی در لغت «به خاطر»

این بیت را ضـبط نکـرده اسـت تـا      «بجای»فرهنگ شاهنامه را که رواقی گردآوری کرده است ذیل ! اندبرای این ترکیب ضبط نکرده

پایدار »، «در حق؛ دربارة»: از معانی ثبت شده ذیل این واژه است. تواند داشته باشدمشخص شود این ترکیب در نظر او چه معنی می

در این خوانش معانی دیگری کـه  ( 211: ، جلد اول4931رواقی، ) .«درجای؛ جانشین»، «زنده»، «یافتهرپاشده و سامانب»، «و ماندگار

نمایـد و  و غیره درست نمی( لغتنامۀ دهخدا) .«در حقِ»، «دربارة»، «بدلِ»، «در عوض»در لغتنامه نوشته شده از قبیل  «بجای»برای 

 . ت همچنان معنی پیچیده خواهد بوددر صورت گذاشتن هریك از آنها در بی

ای و با توجه به فضای سه بیت، رخسار رودابه چون ماه و خورشید درخشان است و ناگهان گُل شـدن آن بـدون هـیچ زمینـه    . ب

ای از چهـره . تواند باعث سرخ شدن چیز دیگری شـود کـه در کنـارش قـرار گرفتـه اسـت      همچنین درخشش نداشتن گل سرخ، نمی

شـوند همچـون   خورشید و ماه است که در پرتو آن چیزهای دیگر البته با اغراق شاعرانه یـاقوت و گـوهر تابنـاک مـی    درخشان چون 

 . مصرع اول

 : اما در چاپ بروخیم مصرع دوم با تفاوت فاحشی ضبط شده است

 (461/ 4ج : 4943بروخیم؛ )

بـا توجـه بـه    . خـوردگی بـه وجـود نیامـده اسـت     گونـه گـره  شود نه در مصرع اول و نه در مصرع دوم هـیچ همانطور که دیده می

ودابه با رخ چون خورشید ر. نیز درست است و در فضای تصویری و معنایی همخوانی دارد «تاب رخ»خورشیدخ، گوهر تابناک، ضبط 

سازد همچنان که در باور قدما خورشـید بـا تابیـدن بـه سـنگ کوهسـتان       تابش به خاک، آن را گوهر و یاقوت درخشان با ارزشی می

 . سازدبرخی از آنها را به سنگهای قیمتی تبدیل می

روت را هم بررسـی نمـودیم تـا    ای به نسخ مورد استفاده در چاپ بروخیم ایراد وارد کنند، برای تأیید، نسخۀ خطی بیاگر هم عده

 : سندی معتبر باشد، سندی که خالقی در تصحیحش بدان دسترسی نداشته است

 ســـپهبد چـــو از بـــاره آوا شـــنید   

 

ــد    ــیدرخ را بدیــ ــرد و خورشــ ــه کــ  نگــ

 
 شــــده بــــام از او گــــوهر تابنــــاک

 

 یـــاقوت خـــاک ب رخـــش ســـرخ ز تـــا 

 

 ســـپهبذ کـــزان بـــاره اوا شـــنید   

 

ــذ   ــیذرخ را بدیــ ــرد و خورشــ ــه کــ  نکــ

ــاک   ــوهران تابنـ ــام ازان گـ ــذه بـ  شـ

 

 یـــاقوت خـــاک ز نـــور رخـــش ســـرخ   
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 (منوچهر _39_: 126/ 431بیروت؛ یکم )

اضافی بر واژه باشد هرچند در همـین ضـبط اسـتقالل مصـرع      «ان»به احتمال قوی باید اشتباه کاتب در افزودن  «گوهران»واژة 

هر دو درسـت   «تاب رخ»و  «نور رخ»گونه پیچیدگی معنایی وجود ندارد و معنی در مصرع دوم نیز باز هم هیچ. شوداول نیز ثابت می

هر دو نیز زیبایی خاص خود را دارند؛ هرچند نور با توجه اینکه در کنار رخ و سرخ و قرار گرفته موسیقی خاصـی را ایجـاد   . نمایدمی

در . آوردکند و از سوی دیگر تاب با توجه به تابناک در مصرع اول و خاک در مصرع دوم موسیقی خاص دیگری را بـه وجـود مـی   می

گوهر تابناک شده و خاک نیز از تابش و نـور رخسـارة   ( خورشیدرخ)بام از او یا آن : بسامان بیت با توجه به این دو متننهایت معنای 

 . او یاقوت سرخی شده است

با توجه به اینکه ایشان چاپ بروخیم را مد نظر قرار ندادند و همچنین به نسخۀ بیروت هم دسترسی نداشتند، ایـن بیـت ضـبط    

ها تحقیق بیشتری نمـوده و بـا   ت و چه نیك بود که دربارة ابیاتی که چنین مشکالتی را داشتند در قسمت یادداشتمبهمی یافته اس

 . کردندهای پیش آمده را اصالح میهای موجود کژتابیمراجعه به چاپ

 نتیجه گیری. 1

-اند و چاپی گرانقدر از شاهنامه را ارائه کردهها به کار بردهبا وجود اینکه دکتر خالقی مطلق تمام توانمندی خود را در طول سال

. شـود ها احساس مـی بیتتری البته در حد تكاند اما هنوز هم اشکاالتی در این چاپ موجود است و لزوم بررسی و تصحیحات دقیق

آنها بهره گرفتـه نشـده   های دیگر شاهنامه استفاده نمود و هم از نسخ خطی که هنوز در کار تصحیح از برای این کار هم باید از چاپ

 . است

در پژوهش حاضر ضبط بیتی را از چاپ بروخیم و نسخۀ سن ژوزف بیروت بر ضبط چاپ خالقی و مسکو ترجیح دادیـم و دالیـل   

 . برتری آن را هم مطرح کردیم
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 4923ای از جالل خالقی مطلق، تهران، نادر مطلّبی کاشانی، با مقدمه

 

 
 

  

 چنــین داذ باســخ کــه ای مــاه جهــر 

 

 هردروذت ز مـــــن وافـــــرین از ســـــپ   
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 جمالت فارسی در برونداد معنایی استنباط و نظورکنش معنا، مبرهم
 یسبزواری مهد

 ت علمی دانشگاه پیام نورعضو هیئ

 چکیده

تر شدن ای است و داشتن شناختی علمی از چگونگی این درک باعث غنیدرک جمالت هر زبان و زبان  فارسی فرایندی چندالیه

رهم کنش معنی یا مفهوم،منظور و استنباط در برونداد معنایی یك جمله در واقع نشانگر تعامل چگونگی ب. شودمطالعات زبانی می

و تحلیل برهم کنش این سه سطح، درک درستی از میزان اهمیت معنی و  بررسی. شناسی و کاربردشناسی است های معنیحوزه

کدام در  طوح با هم همپوشی دارند و میزان اهمیت هردهد و اینکه آیا این سمنظور و نهایتاً تعبیر جمالت فارسی به دست می

در این مقاله با بررسی اجمالی نقش هر یك از این سطوح در . برآیند معنایی جمله تا چه میزان است مورد توجه این مقاله است

نهایی یا برونداد  شود که معنیبرونداد معنایی نمونه جمالت خبری زبان فارسی معیار  که جمالت پایه زبان هستند مشخص می

این مقاله اهمیت تعامل حوزه . منظور گوینده و استنباط یا تعبیر شنونده است معنایی یك جمله برآیند معنای واژگانی جمله،

 . سازدشناسی را در مطالعات زبان فارسی نمایان میشناسی و کاربرد معنی

 . معنی شناسی شنونده، جمله، معنی گوینده، معنی برونداد معنایی، معنی: هاکلیدواژه

 مقدمه_4

این اطالعات و . معنی و مفهوم درواقع توصیف ذهنی سخنور یك زبان از یك پدیده یا شیء عینی و انتزاعی در جهان خارج است

بنابراین معنی یك واژه همان مفهومی است که از مصداق و . توصیفهای ذهنی در واقع همان چیزی است که ما آنرا مفهوم می نامیم

به طور مثال مفهوم یك پرنده شامل شکل و رفتار آن پرنده و کلیه . رجع آن واژه در ذهن سخنوران یك زبان نقش بسته استم

 مفهومیا درواقع همان  از سوی دیگر در حوزه واژگانی زبان، معنی. اطالعات مربوط به نوع زندگی آن است که در ذهن ما وجود دارد

واژگانی هر زبان و ارجاع عبارتست از رابطه یك واژه و دنیای خارج در  نظاممیان عناصر درون  عبارتست از روابط معنایی موجود

. در واقع معنی یك واژه برآیندی از کارکرد مفهوم در ارتباط با سایر واژه ها و ارجاع به جهان خارج است. هنگام بیان یك پاره گفتار

از یك ( زیراندازو غیره,گلیم،موکت)آن و رابطه این واژه با واژه های معادل آن ما معنی واژه فرش را بواسطه تمایز  ،به طور مثال

 . درک می کنیم از سوی دیگر در جهان خارج فرش طرف و شیء

نوع اول  یمعن. است یو معنای غیرتحت الفظ 444یتحت الفظ از جمله مواردی که در معنی شناسی همواره مورد توجه است معنی

نیز  و یا استعاری و غیر واقعی 442یمجاز ینوع دوم که معن ییك واژه در جمله و معن دائره المعارفیو صلی ااشاره دارد به معنای 

شناسان  زبان. خود یاصل یغیر از معن ینامیده می شود و اقسام مختلفی دارد به طور کلی عبارتست از استعمال یك واژه در معنای

فرایندی مداوم از مقوله  یو استعار یبه نظر لیکاف فرایند تولید معنی مجاز. ندشو یتمایز قائل نمی بین این دو نوع معن یشناخت

از دیدگاه  (Lakoff,1988:123). سازی ذهن بشر از جهان بیرونی است و معنی مجازی با معنی تحت الفظی عجین است

از معنای تحت الفظی واژه مبدل می استعارات وارد زبان می شوند و پس از مدتی خارج می شوند و به بخشی  ،شناسان دیگر یمعن

شوند و به دلیل اینکه برای شنوندگان به لحاظ معنایی غیر معمول هستند استنباط آنها نیز متفاوت از معنی معمول است و این دو 

 . از یك مقوله نیستند یمعن

 بیان مسئله و پیشینه _ 1_4

در این مقاله . منظور واستنباط است ،میعنی مفهو و کاربردی معنایی سطحاین سه  برهم کنش حاصلجمله  یك معنایی وندادبر 

این برهم  شنونده در این میان، چگونگی زکاوی توصیف معنایی نمونه جمالت زبان فارسی و نقش گوینده وبا با سعی برآن است تا

هنگامی که شنونده . یره باشدبرونداد معنایی یك جمله ممکن است شفاف یا ت. بررسی شودایی جمالت فارسی معن وندادبردر  کنش

زمانی که معنی جمله، . برداشت متفاوتی از معنی جمله یا معنی گوینده داشته باشد می توان گفت که معنی جمله شفاف نیست
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مواجه با مفاهیم استنباط و منظورشناختی  بدیهی است در. گوینده و شنونده بر هم منطبق و یکسان باشد معنی جمله شفاف است

دخیلند اما در این در معنی دادن و معنی کردن یك جمله روانشناختی و شناختی گوینده و شنونده  امل مختلف اجتماعی،کالم عو

گیرد و با مبنا قرار دادن دانش درون زبانی  که عوامل فوق را نیز در برمیبه طور کلی  در نظر گرفتن دانش برون زبانی با مقاله

 . آن مورد بررسی قرار گیرند احتمالی دخیل درمعنای نهایی و عوامل  عنایی یامونداد چگونگی رسیدن به بر سخنور،

شناسی  شناسان برای قایل شدن تمایز میان این دو معنی یعنی آنچه موضوع مطالعه معنی کند که برخی از معنی صفوی عنوان می

و معنی ( sentence meaning)هآید از دو اصطالح معنی جمل است و آنچه موضوع مطالعه کاربردشناسی به حساب می

 (19:4929:صفوی،). شناسی و کاربردشناسی مربوطند کنند که به ترتیب به معنی استفاده می (speaker meaning)گوینده

صفوی در جای دیگری می نویسد که به اعتقاد گرایس، معنی جمله را باید در ذهن گوینده جستجو کرد و تبیین آن از طریق وضع 

توان با قاطعیت مدعی شد که دیدگاه گرایس نوعی محدود سازی مطالعه معنی در حوزه  بنابراین می. امکان پذیر استذهنی گوینده 

محور اصلی طرح او را باید مفهوم جدیدی از معنی دانست که دقیقا با آنچه معنی شناسان معنی جمله در نظر . روان شناسی است

همچنین اشاره دارد که مسلما آنچه گرایس به عنوان معنی گوینده در نظر دارد وی  (469:4932صفوی،)می گیرند انطباق ندارد

 (463همان،). ویتگنشتاین تایید می کند زیرا او نیز برای جمله، بدون در نظر گرفتن آن در محیط ارتباط معنایی متصور نیست

رند به نظر گرایس چندین نوع است و این سعید عنوان می دارد مفروضاتی که شنوندگان درباره گفتگوی گوینده بوجود می آو

 ((Saeed:2009:213. مسئله باعث بوجود آمدن انواع مختلفی از استنباط یا از دیدگاه گوینده منظور می شود

مطرح می کند الزمه استنباط درست رعایت  449و براساس اصولی که وی تحت عنوان اصول مشارکت یا همیاری سیانظر گر به

اصل مشارکت . شود سوی گوینده است و در این صورت است که ارتباط صحیح بین گوینده و شنونده برقرار میاز  گفتاراصولی در 

یك نوع توافق ضمنی بین گوینده و شنونده برای مشارکت در ارتباط است البته باید توجه داشت که این ارتباط همیشه کامل 

 (Grice,1975:45)). نیست و در عمل همواره امکان مختل شدن ارتباط وجود دارد

 بحث  _9

که حاصل جمع  441معنی جمله: در این ارتباط ما سه نوع معنی داریم. معنی را برابر کاربرد در نظر می گیرند شناسان معنیبرخی از 

 نامیده می 441که تعبیر 446که آنرا مفهوم یا به تعبیری منظور می خوانند و معنی شنونده 443معنی گوینده ؛معانی کلمات جمله است

معنی جمله زیر بنای مفهوم است و شنونده با درک و دریافت خود معنی و منظور را غنی  به نظر این گروه از معنی شناسان. شود

و تحلیل می کند تا موفق به تعبیر آن شود و هر چه این تعبیر به مفهوم نزدیکتر باشد ارتباط با موفقیت بیشتری صورت  سازدمی 

 . می گیرد

ادای یك جمله از سوی گوینده آن جمله دارای بافت می شود که همان بافت غیر زبانی است الیه های  ضبه مح که که ار آنجایی

جمله در ذهن گوینده دارای این ، که پیش از تولید پاره گفتاردیگر تحلیل معنایی یعنی منظور و استنباط فعال می شوند درحالی

در واقع با تولید جمله و متعاقب آن نمود بافت غیرزبانی است که برآیند . یان استالیه ها نیست و صرفا معنای واژگانی آن قابل ب

 . معنایی وارد فازهای بعدی می شود

اما چنانچه معنی را در ارتباط با گویندگان و شنوندگان و دنیای . شناسی تنها به معنای عناصر زبانی جمله توجه می شود در معنی 

را در نظر  "این محل در حال بسته شدن است"توان جمله  می ،به طور مثال. شویم ربردشناسی میحوزه کا خارج بررسی کنیم وارد

تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد و معانی متفاوتی را القاء کند بسته به ای آن مشخص است اما همین جمله میگرفت که معن

 (. . .دعوت به خروج و ،هشدار ،مفاهیمی چون عجله)باشند ار داشتهاینکه وضعیت مخاطبان چگونه باشد و در چه موقعیتی قر

و در  دارد و بافت متکی است 442به بافت گیبنابراین کاربردهای مختلف یك جمله و مفاهیمی که از این کاربردها برمی آید بست
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که همان تمایز میان  در اینجا تمایز میان معنی جمله و معنی گوینده مطرح است. حیطه مطالعات کاربرد شناسی جای می گیرد

الزم به ذکر است که ایجاد این نوع تمایزات برای سهولت در مطالعه و تفکیك عوامل موثر . شناسی و کاربردشناسی است یمعن

براساس اصل تعبیر . معنایی است اما در واقع  درک معنی یك واحد زبانی حاصل تجمع معنای زبانی و بافت است

شود که اجزاء آن با هم همخوانی دارند و کل ای تعبیر میبارت پیچیده همیشه به شیوهیك ع( Lobner,2002:52)443مداوم

  . عبارت با بافت همخوانی دارد

ها در ها مشخص نیست به دلیل اینکه واژهسیاری از موارد حدود معنایی واژهنکته حائز اهمیت درباره معنی واژگانی اینست که در ب

در واقع بافت تاثیر به . شودنایی آنها دچار افزایش و کاهش میهای دیگر بار معهمنشینی با واژه یابند و بر اثر جمالت نمود می

سازد و این همان چیزی است تلف را در مورد هر کلمه فراهم میمعنای واژگانی دارد و امکان خالقیت و تولید معانی مخ سزایی بر

ز طرف دیگر بافت غیر زبانی می تواند منظورهای مختلفی را القاء کند و تعابیر ا. که می تواند موجب ابهام و دوپهلو بودن کالم باشد

معنی آن خسته شدن بدنی "خسته شدم"به طور مثال اگر فردی به طور عادی و پس از انجام کاری بگوید. متفاوتی داشته باشد

انك نشسته است این جمله رابگوید این خستگی که در یك ب ناشی از کار است اما اگر همین فرد پس از یك انتظار طوالنی در حالی

معادل خستگی ناشی از انجام کاری بدنی نیست زیرا فرد نشسته است و در واقع صبر وی بعد از انتظاری طوالنی به پایان رسیده 

 . شنونده می شود است بنابراین منظور گوینده از این جمله واحد در دو بافت متفاوت غیرزبانی منجر به دو استنباط مختلف از سوی

معنایی مد نظر گوینده در وهله نخست با چگونگی ابراز  وندادبر ی،فرضیه اصلی این مقاله عبارتست از اینکه فارق از عوامل برون زبان

و نوع کلمات به کار رفته و ساختار کالم به شکلی صحیح نسج می یابد که بردانش کلی زبانی گوینده استوار است و اگر گوینده از 

درواقع این اصول . انتقال منظور وی که همان معنی گوینده هست مختل می شودکند  تخطی 421یساگر مشارکت گفتگو اصول

قواعد تخطی ناپذیری نیستند و به همین دلیل است که در بسیاری از موارد گوینده نمی تواند منظور خود را به روشنی به شنونده 

 . منتقل کند

به )421و چگونگی کالم  429بودن اجزای کالم تبطمر ،(به معنای درستی کالم)422کیفیت ،424کمیت این اصول عبارتند از رعایت

براساس این اصول شنونده از گوینده انتظار دارد حقیقت را بگوید و بتواند به درستی . است(معنای صراحت و بدور از ابهام بودن کالم

دانسته ها گفته هایش را مرتب کند درباره موضوعی که می  حدس بزند که مخاطبش چه می داند و چه نمی داند و براساس این

اگر گوینده این اصول همیاری را مثال با . خواهد بگوید اطالع داشته باشد و این امکان را به مخاطبش بدهد تا منظور او را درک کند

یس در اکاربردهای زبانی و ادبی را گردروغ گفتن رعایت نکند در واقع این اصول را نقض کرده است اما عدم رعایت این اصول برای 

 . ابهام است ،استعاره ،مجاز ،می خواند که نمونه های آن اغراق( flouting)واقع بازی زبانی 

هنگامی که گوینده جمالت خود را ادا می کند می داند و فرض را بر . انسجام متن است و شنونده محور استهای استنباط از ابزار  

ونده قادر است تا ارتباط منطقی بین آنها را درک کند و براساس دانش زبانی و دانش برون زبانی خود بین این می گذارد که شن

جمالت ارتباط برقرار کند یعنی شنونده منظور گوینده را درک کند و به این ترتیب استنباط و تعبیر درستی از کالم گوینده داشته 

ت می شود و بعد درباره اجزاء آن شنونده به راحتی می تواند کلیت موضوع را درک وقتی درباره یك خانه صحب ،به طور مثال. باشد

البته همیشه آنچه گفته می شود با آنچه برداشت می . کند زیرا می داند که خانه چه اجزایی دارد و براین اساس استنباط می کند

 . شود لزوما یکی نیست و این مسئله منجر به سوءتفاهم می شود

 :(Yule,41:2000) یول مثال زیر را ارائه می کند. ای که در مورد منظور گوینده است اشاره می کنیم به نمونهدر اینجا 

 . امیدوارم تو نان و پنیر آورده باشی:چالرنه
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 . اوه،من نان آوردم:دکستر

از اصل کمیت گرایس ناآگاه بعد از شنیدن پاسخ دکستر، چالرنه باید فرض کند که دکستر در گفتگو مشارکت دارد و به طور کلی 

نیست با اینحال حرفی از پنیر نمی زند اگر او پنیر آورده بود این را می گفت زیرا اصل کمیت ایجاب می کند که وی اینرا هم بگوید 

گفتگو در این . و منظور دکستر اینست که چالرنه از گفته وی این استنباط را داشته باشد که چیزی که گفته نشده آورده نشده است

 . است پیامی بیشتر از گفته اش را منتقل کرده است 423دکستر با چیزی که تحت عنوان منظور گفتگو

 برونداد معنایی جمالت فارسی _4_1

همانطور که بیان شد برونداد معنایی یك جمله حاصل تعامل سطوح معنی،منظور و استنباط است در این راستا جمالت زبان 

 . رند و برای درک و تحلیل درستی از برونداد معنایی باید تفاوت نوع جمالت در نظر گرفته شودنمودهای متفاوت معنایی دا

نشانگر همپوشی یا عدم می تواند امری  پرسش، تقسیم بندی سنتی انواع جمالت به لحاظ کاربردی و منظورشناختی به خبری،

ه و کاربردی که از آن متصوریم این امکان وجود دارد که در راین اساس بسته به نوع جملب. باشدمنظور و استنباط  همپوشی معنی،

نشان و در جمالت  معنی و منظور و تعبیر بر هم منطبق نباشند اما در حالت بی ای واحد به لحاظ ساختاری با بافتهای متفاوت، جمله

 :لهای زیر توجه کنیدبه مثا. معنایی حاصل جمع  عملکرد این سه سطح است وندادخبری این سه بر هم منطبقند و بر

 هوا سرد است

این جمله در حالت بی نشان و خبری دارای معنای مشخصی است که حاصل جمع واژه های آن است و منظور گوینده اطالع رسانی 

مبنی براینکه هوا سرد  یند معنایی کسب اطالع استآاست و استنباط شنونده نیز منطبق بر معنی جمله و منظور گوینده است و بر

 . ستا

اتاق  درِ ،اگر در محیطی. رسانی نباشد بسته به بافت می تواند منجر به استنباطهای مختلفی شود همین جمله اگر به منظور اطالع 

رود  از سوی شنونده است و انتظار می اتاق به طور مثال باز باشد کاربرد این جمله به منظور امر و یا خواهش جهت بستن در

عمل به گفتار "به این فرایند در اصطالح زبان شناسی. اشد و در را ببندد و یا موافق باشد که در بسته شوداستنباط او نیز همین ب

ای کارکردی  بنابراین چنانچه جمله. گفته می شود یعنی کاربرد جمله ای به منظوری غیر از معنی و کاربرد اصلی آن "غیر مستقم

ظور و استنباط برهم منطبق نیستند در واقع منظور و استنباط برهم منطبقند و با غیر از کارکرد اصلی خود داشته باشد معنی و من

 . معنی و کاربرد اصلی جمله در تقابلند

در گفتگوهای روزمره موارد متعددی بین طرفین گفتگو پیش می آید که شنونده به گوینده اظهار می دارد که منظورت از این حرف 

شنونده واقعا معنی واژه های جمله و معنی جمله را نمی داند بلکه نشان می دهد که شنونده  چیه؟ این جمله بدان معنی نیست که

در اینجاست که ارتباط . با وجود اینکه معنی جمله را می داند اما نمی داند یا مطمئن نیست که قصد گوینده از کاربرد آن چیست

یرا گوینده نتوانسته و یا نخواسته است تا منظور خود را به طرفین گفتگو مختل می شود و برونداد معنایی جمله ناقص است ز

دختر خاله ام اینا هر "به طور مثال اگر در گفتگوی بین یك زن و شوهر، زن بدون مقدمه به شوهرش بگوید که. شنونده منتقل کند

ه نشود؛ اینکه آیا همسرش شنونده که همسر وی است ممکن است منظور وی را از این جمله متوج "سال یك سفر اروپایی می رن

این . می خواهد به وی بفهماند که چرا آنها نمی توانند به سفر اروپایی بروند و یا اینکه صرفا قصد داشته از فامیل خود تعریف کند

ده جمالت مبهم و دو پهلو و جمالتی که سیاست مداران ابراز می کنند می تواند دربردارن. جمله می تواند باعث سوء تفاهم شود

 . منظورهای مختلفی باشد

 :است در جمله پرسشی زیر منظور از کاربرد این جمله پرسش نیست بلکه منظور گوینده ترغیب شنونده به انجام کاری

 میشه ماشینت رو از اینجا برداری؟

ه خواهش از الب جمله پرسشی است اما هدف از کاربرد آن طرح سوال و کسب اطالع نیست بلکه منظور گویندقجمله فوق در 

اما اگر به فرض محال شنونده استنباط پرسش از این جمله داشته باشد و صرفا به دادن پاسخ بله یا  شنونده برای انجام کاری است

 . نه اکتفا کند منظور نویسنده مختل می شود
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 :اگر جمله صرفا پرسشی باشد مانند

 فردا کجا می روی؟

منظور گوینده کسب اطالعی است که شنونده براساس استنباط خود از این جمله  گوینده منتظر پاسخی از سوی شنونده است و

چنانچه گوینده پاسخ پرسش را از قبل بداند منظور وی کسب اطالع نیست بلکه رسیدن به . پرسشی پاسخ مناسبی به آن می دهد

می نر گوینده چیزی جز طرح سوال است البته اگر شنونده استنباطش این باشد که منظو. درستی یا نادرستی پاسخ شنونده است

 . تواند پاسخ مناسبی به وی بدهد

-پدر مادرم به دیدنم می"اب بگوید آیی؟ و وی در جورسد که آیا امشب به مهمانی من میاگر به طور مثال شخصی از دوستش بپ

شخص دوم با استفاد از منظوری ویژه  در واقع. کنداصل مرتبط بودن گرایس را نقض می این پاسخ آن پرسش نیست و به نظر "آیند

ده این تعبیر را از این پاسخ تواند به مهمانی برود و شنونفهماند که نمیفرد پرسش کننده میمستقیم به شنونده و و غیر426شده

 . مستقیم خواهد داشتغیر

جمالت امری ابهام ندارند و معنی . منظور و استنباط آنها یکسان است همیشه معنی،در آنها جمالت امری تنها جمالتی هستند که 

 . آنها صریح است و منظور گوینده امریست که استنباط آن نیز پیروی کردن یا نکردن از آن امر و دستور است

من  :به طور مثال در جمله مقابل (Saeed,2009:212)کنداشاره می 421های پل زنندهبه استنباط( 4311)سعید به نقل از کالرک

 . سقف آن بسیار باال بود. مبه اتاق نگاه کرد

در این جمله صحبت از سقف بعد از جمله اول نشان می دهد که مرجع برای شنونده قابل دسترسی است و جزء اطالعات 

در این مثال چیزی که باعث می شود شنونده بین دو جمله ارتباط برقرار کند و استنباط پل زننده داشته باشد که . است 422مفروض

در کالم می شود دانش پیشین شنونده است به این معنی که هر کسی می داند که اتاق دارای سقف است و گوینده  423باعث انسجام

 . با آگاهی از این دانش گفته خود را بیان می کند

ال های جمله غیر از معنای اصلی آنهاست و منظور گوینده کاممعنی واژه درجمالتی که دارای معنای مجازی و یا استعاری هستند

متفاوت است با معنی جمله اما در این جمالت استنباط شنونده یا کامال بر منظور گوینده منطبق است و یا در جمالت مبهم به 

 :در جمالت. تواند متفاوت باشد استنباط و به دنبال آن تعبیر شنونده می دلیل عدم تشخیص دقیق منظور گوینده،

 فالنی دوزاریش کج است 

 فالنی دستش کج است

 فالنی چشمش شور است 

این در . تنها یك تعبیر وجود دارد که با منظور گوینده یکی است در این جمالت دنکه معنی مجازی یعنی معنی غیر حقیقی دار 

به طور مثال اگر گویشوری از شهری دیگر وارد . حالیست که معنی اصلی جمله اگر معنی دار باشد با منظور گوینده همپوشی ندارد

 :تود و با اصطالحات فارسی تهرانی آشنا نباشد با شنیدن جمالتهران ش

 !سرکارش گذاشتم

   !کله اش بوی قرمه سبزی می ده

 !یا وضعش توپه

در اینجاست که شنونده از گوینده . آید نتواند هیچ تعبیری از این جمله بدست دهد از طرفی معنای جمله نیز درست از آب نمی

اما در ترکیب نهایی  ن معنی است که گویشور و شنونده معنی تك تك واژه ها این جمله را می داندپرسد منظورت چیه؟ این بدا می

توان از معنای واژه  گوینده این جمله را که شکل اصطالح به خود گرفته نمی و رسیدن به برآیند معنایی ناموفق است زیرا منظور

  :به طور مثال در جمله. معنای ترکیبی و استنباطی ندارند زیرا ر سپردرا به خاط این جمالتباید معنای  درواقع. های آن دریافت
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 رابطه شان شکر آب شده است

در )رابطه استعاری حاکم بر جمله با استفاده از عناصر واژگانی موجود در آن، مفهومی جدید و متعاقب آن  مرجعی متفاوت می سازد

رابطه . در حالت عادی و در سطح معنای واژگانی این مرجع متصور نیست که( این مورد به معنای خراب شدن رابطه میان دو نفر

نوع نکته مهم در اینجا این است که منظور گوینده از بیان این . استعاری به طریقی باعث تغییر و تعدیل مرجع ترکیب می شود

ت معنی استعاری واژگان است که تعبیری از گونه جمالمنظور گوینده از بیان این. یکسان نیست هاجمالت با  مفهوم اصلی واژگان آن

این . منظور و تعبیر به حداقل خود می رسد در این نوع جمالت تعامل سطوح معنی،. پیش تعیین شده را در شنونده برمی انگیزاند

و معنای های آنها است حاصل جمع معنای واژه دیگر جمالتآنها معنای در مقابل  و نوع جمالت به لحاظ معنایی تیره هستند

عنی واقعی کلماتی چیزی فراتر از م گویندهتیره باشد منظور  جملهبنابراین اگر معنی . ترکیبی دارند نه معنی مجازی و غیرحقیقی

 :در جمالت مبهم مانند. کنداست که بیان می

 خانم دکتر را می شناسم

 دیشب شانه ام شکست

در واقع جمالت مبهم نمونه . رسدکند و به یك تعبیر واحد میام میرفع ابهتواند متفاوت باشد که بافت از آن استنباط شنونده می

 . ای از عدم انطباق منظور گوینده با استنباط شنونده است

کوشد منظور خود را به گوینده می ،چگونگی کالم_1مرتبط بودن _9کمیت _2کیفیت _4براساس اصول چهارگانه همیاری گرایس 

در واقع شنونده . تواند منجر به عدم تفهیم و تعبیر درست کالم از سوی شنونده شوداز این موارد می کند نقض هرکدام روشنی بیان

. از گوینده انتظار دارد تا منظور خود را به درستی و با استفاده از کلمات مناسب و مرتبط به صورت مختصر و مفید بیان کند

شود که اصول همیاری از سوی گوینده محقق شوند انی در کالم محقق میور گوینده زمبنابراین براساس اصول کاربردشناختی منظ

 . را به طور مستقیم و یا به وضوح بیان کند دمگر اینکه گوینده به دالیلی نخواهد منظور خو

رعایت مستقیم با منظور و قصد گوینده مرتبط است و در واقع باط به طورست که استنا توان گفت اینآنچه در مورد استنباط می

شود به سخنی دیگر اصول مشارکت گفتگو  اصول گرایس که گوینده محور است منجر به استنباط درست از سوی شنونده می

توان گفت که این گوینده است که استنباط ر شنونده نقش دارد و با تسامح میگرایس به طور غیر مستقیم در استباط درست و تعبی

معنی نهایی و استنباط شنونده براساس محتوی و معنایی فراتر از معنای واژگانی اجزا جمله . کند شنونده را تعیین و هدایت می

به طور مثال با ادای این جمله که می دونی ساعت چنده؟ اگر پاسخ محدود شود به گفتن ساعت، معنی جمله ادا شده است . است

در واقع، . استنباط شنونده فراتر از معنی جمله خواهد بود اما براساس بافتی خاص و کاربردی متفاوت  منظور گوینده و در نهایت

های دیگر در تك تك عناصر جمله و در معنی جمله وجود ندارد و ده از این جمله و بسیاری از جملهمنظور گوینده و استنباط شنون

ده و استنباط، ذهن شنونده با برای رسیدن به معنی شنون. استنباط براساس محتوایی است که فراتر از محتوی تك تك عناصر است

عنی کند و استنباط درست را از معناصر غایب محتوی را بازسازی می استفاده ار معنی جمله، قواعد حاکم بر گفتگو و بافت موجود

در نظر  با توجه به مطالبی که تاکنون ارائه شد می توانیم برونداد معنایی را به شکلی مثلثی. سازدجمله و منظور گوینده میسر می

 . کننده هرکدام در سطحی جداگانه عمل میمنظور و استنباط است ک بگیریم که دارای سه ضلع معنی،

 معنی            منظور

 

 (تعبیر)استنباط

 استنباط

 مثلث برونداد معنی                                                    

 

 مثلث برونداد معنی

 نتیجه گیری_9
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در تعیین معنای نهایی و برونداد . مطالب فوق  و تحلیل ارائه شده  جمع بندی حاصل از این مقاله به این شرح استبا توجه به 

. معنی جمله حاصل ترکیب معنای واژگان آن جمله است. معنایی جمالت باید منظور گوینده و استنباط شنونده را نیز در نظر گرفت

ه از بیان یك جمله که در بیشتر جمالت زبان معنی جمله با منظور گوینده یکسان است و معنی گوینده اشاره دارد به منظور گویند

در سایر موارد گوینده با ادای همان جمله منظور متفاوتی را دنبال می کند به سخنی دیگر وی نمی . استنباط شنونده متغیر نیست

نرو با استفاده از جمالتی که معنای اصلی آنها متفاوت است سعی خواهد و یا نمی تواند منظور خود را به طور مستقیم بیان کند ازای

 . دارد تا شنونده منظور وی را به طور غیر مستقیم درک و استنباط کند و تعبیر درستی از کالم وی داشته باشد

 . گو گرایس هرچه بیشتر منظور خود را به معنی اصلی جمله نزدیك می کندوگوینده با رعایت اصول همیاری گفت

در مطالعات برونداد معنایی و تعیین معنی نهایی یك جمله عالوه بر حوزه معنی شناسی که به بررسی روابط معنایی درون جمله و 

در زبان فارسی هر نوع جمله عالوه بر کاربرد و نقش اصلی که . چگونگی ارجاع می پردازد حوزه کاربرد شناسی نیز باید لحاظ شود

قصد گوینده کاربرد دیگری نیز داشته باشد یعنی گوینده از بیان آن جمله منظور دیگری نیز داشته باشد و دارد می تواند بسته به 

برونداد معنایی حاصل تعامل سه سطح معنی واژگانی و جمله، منظور گوینده و استنباط و تعبیر . شنونده به چالش کشیده شود

 . شنونده است
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 بررسی رمانتیسم در دفتر شعر قصیدة آبی، خاکستری، سیاه حمید مصدق
 رضا ستاری

 دانشگاه مازندران زبان و ادبیات فارسی استادیار

 یردار رضاییمصطفی م

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

 عباسانی راحیل محمدی ده  

  دانشگاه مازندران کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

های گوناگونی همچون ادبیات، جنبش و نهضت جهانی، زمینهاین . مکتبی است ما بین دو مکتب کالسیسم و رئالیسم ،رمانتیسم

رمانتیسم از لحاظ تاریخی دراوایل . گیردسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماری، موسیقی، نقاشی، سینما و جز آن را در بر میفل

ایران نیز به مانند سایر کشورها تحت تأثیر این مکتب قرار . ها راه یافتاروپای قرن نوزدهم اوج گرفت و به تدریج به دیگر سرزمین

نقطۀ عطف رمانتیسم در ایران را شاید . کرد وجو جستتوان در ادبیات روزگار مشروطه ای این مکتب را میهنخستین مؤلّفه. گرفت

. در ادامه پرویز ناتل خانلری، گلچین گیالنی و فریدون توللی پیشکسوت شعر رمانتیك ایران شدند. نیما دانستافسانۀ  بتوان منظومۀ

. کردهای مکتب رمانتیسم را مشاهده  توان نمودهای گوناگون ویژگیاشعار او میحمید مصدق از جمله شاعران معاصر است که در 

پردازد، تا ضمن های مکتب رمانتیسم در دفتر شعر قصیدة آبی، خاکستری، سیاه مصدق میها و شاخصهاین جستار به بررسیِ ویژگی

 . در شعر رمانتیك معاصر مشخص و معلوم گرداند شاعر را( دفتر شعر)ها در شعر او، جایگاه این واکاوی و ارائۀ این مشخصه

 . ، رمانتیسم؛ اصول مکتب رمانتیسمقصیدة آبی، خاکستری، سیاه: هاکلیدواژه

 آبی، خاکستری،سیاه قصیدهدفتر شعر  _4

این از لحاظ مختصات فکری، . منتشر شد 4919دومین دفتر شعر مصدق است که در سال آبی، خاکستری، سیاه  قصیدهدفتر شعر 

در واقع . یابدمی( اجتماعی)های آخر دفتر، شعر سمت و سویی حماسیاثر بیشتر به ادب غنایی مربوط و مرتبط است؛ اگرچه در پاره

زرقانی، ).«پذیرد؛شود و با دعوت به مبارزه پایان میشعر با تغزل شروع می»از خصوصیات جالب و مختص به این دفتر، این است که 

در باب بیان احساسات و . کندو هم بیانی حماسی دارداحساسات و عواطف شخصی را مطرح میاعر هم ش یعنی( 691: 4921

و در باب حماسی بودن آن  4دهدعواطف درونی در این دفتر شعر، این مشخصه تا حدی است که به شعر خصوصیت ناب بودن را می

ولی چند سال بعد، با اوج گیری جوّ چریکی در ایران در سال باید گفت که این اثر بالفاصله پس از چاپ مورد توجه واقع نشد، 

آبی، خاکستری، ها افکند، قسمت پایانی شعر را بر سر زبان[ شاعر]از قضا، آنچه برای اولین بار نام »ناگهان مشهور شد و ( 4912)
/ ر برخیزممن اگ: ی پایانی شعر اوستو اساساً به خاطر همین سطرها( 693: پیشین).«اجتماعی دارد ـسیاه بود که محتوایی سیاسی 

در اذهان عمومی و هنوز ( 494: 4913  یاحقی،) .«گشته در آن روزگار دهان به دهان می»که  ...خیزندمیهمه بر/ تو اگر برخیزی

ها، در ترین شعریکی از مشهورترین و محبوب»این منظومه . شعر معاصر و تاریخِ سیاسیِ ایران، حك شده است زنده و در حافظه

   . مصدق در این شعر شاعری عاشق، روشنفکر و اجتماعی است( 222: 4921لنگرودی، ) .«.تاریخ شعر نو فارسی تا امروز بوده است

 :    مکتب رمانتیسم _1

شمیسا، ).«تغییر و تحوالت اجتماعی است[ 2و مکتب]محرک اصلی و به اصطالح موتور تغییر و تحول سبك »با توجه به این که 

ی پیدایش رمانتیسمدر اروپا نیز همزمان است با فروپاشی نظم کهن، انقالب صنعتی، رشد شهرنشینی، رشد طبقه( 432: 4922

و به همین (461: 4912جعفری،)های قبلی وجود خارجی نداشت های نو دیگری که در دورهمتوسط، گسترش سوادآموزی و پدیده

 (69-19: 4913 آربون،). مدرنیته است به سنت از گذار دوران روپاا در رمانتیك برخی محققان معتقدند عصرخاطر 

هنجارشکنی، نوآوری،  :های آن تاکید بر مفاهیمی چون با فلسفه و ادبیات سرشته شده است و بارزترین ویژگی» رمانتیسم

و به طور (1: 4922، کشاورزرستمی و) .«.پردازی، تنهایی، ناامیدی و یأس و رستاخیز ادبی است ستیزی، بلند پروازی، خیال سنت

 _9از بین رفتن اصول و قوانین ثابت اخالقی _2ی بورژوا پیدایش طبقه-4: دانندنتیسم را از این قرار میعوامل پیدایش رما خالصه
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-ثبح_2 روزنامه نویسی_1ایجاد فرهنگستان  _6انقالب صنعتی انگلیس _3انقالب کبیر فرانسه  _1آشنایی با ادبیّات مشرق زمین 

 (                  61-62: 4931شمیسا، ). های نظری

شد پدیدار شد و اگر پیش از این ایام این لفظ استعمال می 4212_4111های مابین سال»اصطالح رمانتیسم به عنوان مکتبی ادبی 

در قرون وسطی »باید گفت و آبشخور این اصطالح   سرچشمه  درباره( 39:4923ثروت، ) .«.کسی به عنوان مکتب از آن تلقی نداشت

دانستند، فضال آثار علمی و مذهبی التین زبان علم بود و مردم عادی آن را نمی. گفتندهای محلّی مشتق از التین، رمانس میبه زبان

ر عامیانه و به معنی آثا[ . . . ]شد؛ یعنی مربوط به رمانس ها رمانتیك گفته مینوشتند که به آنهای مادری خود میخود را به زبان

است که  «رومی»یا   «رومانو»است که اصل آن  «رمان«  صفتِ همان کلمه  ریشه»پس رمانتیسم ( 62: پیشین).«.پسندمردمی و عامه

ای جدید  کشورهای مختلف اروپا به گونه  های عامیانه ین، بلکه به زبانشود که نه زبان الت اش به داستانی اطالق می در صورت ابتدائی

در توضیح اصطالح رمانتیسم در ( 469: 4916، 4سیدحسینی،ج) .«.شده باشد و نیز از قوانین و مقررات کالسیك تبعیت نکندنوشته 

های انگیز بوده و به توصیف مناظر و مکانبربه معنای گفتار یا نوشتاری که تخیّل»: فرهنگ لغت آکادمی فرانسه این گونه آمده است

شود، مشخصاً اصطالحی است که به امّا آنچه امروزه به عنوان رمانتیسم از آن یاد می 9(Rodway, :341986) .«پردازد طبیعی می

-اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به وجود آمد، اطالق می (. . .اعم از ادبیات، هنر، فلسفه و)جنبشی فراگیر که در فرهنگ 

 ( 442: 4916میرصادقی، ). شود

تعریفی از رمانتیسم برآید به کاری مخاطره آمیز دست زده که  کسی که درصدد ارائه»ن مکتب، گفته شده در باب دشواری تعریف ای

در مجله کنیون ریویو در باب 4314بورگام در سال . بی. این هشدار به موقعی است که ای. بسیاری کسان را ناکام گذارده است

در میان مکاتب ادبی جهان هیچ کدام به اندازه رمانتیسم پردامنه، » چرا که(  44: 4921فورست، ) .«.دهدرمانتیسم به ما می

همین امر موجب شده است هر کسی بر حسب ظن خود، . الیه نبوده استبست هزار پیچیده، مرموز، معمائی حل ناشدنی و بن

ت بسیار متضاد ها از ماهیّین پیچیدگیرسد ابه نظر می. آنکه آن تعریف، تعریفی جامع و مانع بوده باشدتعریفی از آن ارائه دهد؛ بی

های مختلفِ عقاید و افکار را در آن  و جلوه(2:4923خاکپور،) .«.آن نشأت گرفته است؛ چرا که رمانتیسم محل تالقی تضادهاست

دگی و آثار این تضادها نه فقط در بطن هنر رمانتیك به طور کلی نهفته است، بلکه اغلب در زن»توان مشاهده کرد و جالب اینکه  می

 42تب ادبی اروپا در قرن مک»ا در یك تعریف کلی، رمانتیسم امّ( 424:4926، یرسه) .«.یك نویسنده و حتی یك متن نیز وجود دارد

نهضتی هنری، فلسفی و اجتماعی است که از لحاظ تاریخی در اروپای »و در اصل( 33: 4931شمیسا، ) .«است 43اول قرن   و نیمه

این ( 33: 4931شمیسا، ) .«.، سال کمال رمانتیسم و نیز افول آن است4291سال » (4: 4912جعفری، ) .«.رفتقرن نوزدهم اوج گ

رمانتیسم به تدریج سر تا سر اروپا را در نوردید و حتی . تنها مخصوص به اروپا و کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه نبود»جنبش 

تی را پس از ملت دیگر فرا گرفت و یك ملّ»و به تدریج ( 4: 4912جعفری، ) .«ادکشورهای غیر اروپایی را تحت تأثیر خود قرار د

: 4964هاوزر، ).«.زبان مشترک پدید آورد که سرانجام در روسیه و لهستان نیز به همان اندازه انگلیس و فرانسه قابل فهم بود

ن شاید هیچ کدام از مکاتب ادبی به اندازه مکتب در تاریخ ادب قر»نماید که این بحث، ذکر این نکته ضروری می  امهدر اد(433

احساسات رقیق و غالباً  شود تصور همگانی بیشتر معطوف بهوقتی بحث از رمانتیسم می. جاگیر و گسترده نبوده است  رمانتیسم همه

ین مکتب، نه تنها ادبیات را در بر ی متأثر از ا ها رمانتیسم و حوزه  نکه در طول تاریخِ آغاز و ادامهدوران جوانی است؛ حال آ  عاشقانه

ثروت، ) .«.های مذهبی و حتی اعتقادی را نیز شامل می شودهای اجتماعی و سیاسی، جنبش گیرد، بلکه تمامی افکار، عقاید، ایده می

شمیسا، ) .«.ها به نحوی تحت تأثیر رمانتیسم هستندانسان همه»: توان گفتمی با این تفاسیر به قول برتراند راسل(31:4923

علل و دالیل اجتماعی و فکری خاص خود را نیز  ،این تأثیرپذیری گذشته از تقلید و اقتباس از آثار ادبی غرب»البته ( 11: 4931

 .«.اندای را از سر گذراندهجوامع کم و بیشبا شدت و ضعف چنین تجربه رمانتیسم هم ذات عصر جدید است و همه دارد؛ گویی اصوالً

 (2 :4912جعفری،)

 :تاریخ و مکان پیدایش مکتب رمانتیسم_4_1

ای بر این اعتقادند که اصطالح رمانتیك را برای اولین بار فردریش شلگل ـ در آلمان ـ در متون ادبی به کار برد، اما برداشت  عدّه  

ب شکل تخیلی به کار برد؛ در به واقع شلگل این واژه را در باب مواد احساس برانگیز در غال. روشنی از این اصطالح به دست نداد

برادرش اوگوست نیز اشاره داشت که ادبیّات . شد این طور تصور کرد که رمانتیك یعنی ابهام و بی شکلی همان زمان به روشنی می
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ه های قرن هیجدهم، با گردآمدن گروهی از افراد همفکر بدر آخرین سال. رمانتیك در نقطه مقابل کالسیسم و در تناقض با آن است

در انگلستان، جنبش رمانتیك به  4132کالریج و وردزورث به سال  های غنایی سرودها انتشار ترانهگرد برادران شلگل در آلمان و ب

هایی که با هنر رمانتیك پیوند دارند، ها، عقاید، مفاهیم، و سبكامّا بسیاری از نگرش. معنای واقعی آن خود را به جهان معرفی کرد

گیری و گرایشی تازه و پدیدار شده بودند که در طول قرن هیجدهم جهت –الاقل به شکل ابتدایی و رشد نایافته  -یخ پیش از آن تار

-عبارتی نقطه اوج و کمال روند تکاملی طوالنی محسوب میبنیادین به تدریج شکل گرفت؛ به این معنا جنبش رمانتیك پیامد و به

 (62: 4921فورست، ) شود

کم در های رمانتیکی دستدر آغاز قرن نوزدهم نهضت»: نویسدرنه ولك یاد کرد؛ او می توان از گفتهاین گروه می عتقاددر تأیید ا

است که بیشتر مطالب آن را ( 4132-4211)آت  باره مجلهلمان سند قاطع در ایندر آ. طور قطع آغاز شده بودآلمان و انگلستان به

ث در سال ان، این امر در کتاب باالدهای غنایی اثر وردزورث و کولریج مشهود است که وردزوردر انگلست. اندبرادران شلگل نوشته

 (1: 4913، 2ولك، ج) .«.مبانی نظری آن اشعار به آن افزود پیشگفتاری درباره 4211

عصر که عصر روشنگری در این . شود های ژان ژاک روسو و ولتر آغاز می جنبش رمانتیسم با اندیشه»ای دیگر اما معتقدند  دسته

هنرمندان اعتقاد داشتند که بشر ذاتاً به نیکی گرایش دارد، پس عواطف او مانند خرد او ( ربع سوم قرن هجدهم)است نامیده شده

با نوشتن ( Dalembert)و داالمبر ( Diderot)دیدرو . ساز ظهور مکتب رمانتیسم گردید ها، زمینه این اندیشه. قابل اعتماد است

حتی اگر قرار باشد تنها ویژگی رمانتیسم را احساساتی بودن آن بدانیم . المعارف در بیداری مردم نقش مهمی را ایفا کردنددایره 

های رمانتیسم است و باشد اما چون احساساتی بودن تنها یکی از ویژگیتواند در هر دوره وجود داشتهطبیعتاً چنین ویژگی می

 43و  42به بعد مــربوط می شود پس بهتر است که دوران شکوفائی این مکتب را به قرن های  42ضوابط فهم دیگران غالبا به قرن 

 (39:4923ثروت،). مربوط بدانیم

تردیدی نیست که جنبش رمانتیسم در آلمان آغاز شد و خاستگاه واقعی »: اما در بابِ مکان ِ ظهور و پیدایش این مکتب باید گفت

رد، خاصّه آلمان فراتر رفت و در هر کشوری که نوعی نارضایتی اجتماعی وجود داشت رخنه ک اما از مرزهای. آن آلمان بود

پرشورترین . کفایت بودند، به خصوص در شرق اروپا گر یا مردانی بی مشتی برگزیدگان خشن و سرکوب کشورهایی که زیر چکمه

لرد بایرون رهبر کل جنبش رمانتیسم شد و در اوایل قرن  های رمانتیسم را شاید در انگلستان بیابیم، یعنی کشوری که درآنجلوه

 (244:4923برلین، ) .«.کم و بیش مترادف با رمانتیسم بود .«بایرونیسم»نوزدهم اصطالح 

 :های کالسیسم و رمانتیسمتفاوت_1_1

العملی سازند و یا عکس جدا میهای پیشین  ای راه خود را از نحله آورند و از نقطه به طور معمول، مکاتب یا از دل هم سر بر می

مکتب رمانتیسم هم گفته شده که  د را پشت سر نهاده است و دربارهها روایی داشته و اوج خوهستند در برابر مکتبی که پیش از آن

د، اما بزرگان مکتب کالسیسم واقع ش  این مکتبدر ابتدا مورد تمسخر( 66: 4931شمیسا، ).«.رمانتیسم طغیانی علیه کالسیسم بود»

تر، نام خود را  ای شد برای هرگونه اعتراض و مقابله با وضع موجود بلکه با اقتدارِ هرچه تمام در نهایت، نه تنها خود دستمایه و بهانه

-برای تبیین تعارضات مکتب کالسیسم و رمانتیسم، برخی تفاوت. به عنوان مکتبی پر طرفدار و تأثیرگذار در تاریخ جاودانه ساخت

 :شودکتب ذکر میهای دو م

مکتب خود آراء مغایری  ها اغلب دربارهولی رمانتیك ،آن توافق نظر داشتند ها قواعد و اصول معینی داشتند که دربارهیستکالس»_4

: گویدپیشوای رمانتیسم آلمان میSchlegel.«شلگل. ها را با هم متحد ساخته، نامفهوم و اغلب متضاد استدارند و اصولی که آن

 (412: 4916، 4، جسیدحسینی) .«است اضداد و آمیزش انواع مختلف ادبی تیك عبارت از جمعرمان
کوشند ها میی و خوبی را شرح دهند ولی رمانتیكیخواهند فقط زیباآلیست هستند یعنی در هنر میها بیشتر ایدهـ کالسیك2

از واقعیت میباشد ولی در مکتب رمانتیك واقعیت هرچند کالسیسیسم نوعی فرار . گذشته اززیبائی، زشتی و بدی را هم نشان دهند

 با همه .«وژپشت نتردامگ» برای مثال زشتی نیز دارای زیبای خاصی است؛»ها شود چون از نظر آنزشت و تلخ باشد، باز هم بیان می

 (224: 4924،اشرف زاده) .«.یکی از قهرمانان کتاب بینوایان .«ماریوس»اش در آثار ویکتورهوگو همان مقام را دارد که زشتی

 . پردازی هستندبند احساس و خیالها بیشتر پایدانند ولی رمانتیكها عقل را اساس شعر کالسیك میکالسیك»ـ 9
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ها از ادبیّات مسیحی قرون وسطی گیرند ولی رمانتیكها و الهام آثار خویش را از هنرمندان یونان و روم قدیم میها تیپـ کالسیك1

کنند و بیشتر به شکسسپیر گیرند، از ادبیّات معاصر ملل دیگر تقلید میهای ملی کشورهای خویش الهام مینس و افسانهو رنسا

 . رمانتیسم هنر همان روز وکالسیسیسم هنر روز قبل است: توان گفتپس می. کننداستناد می

دهند ها بیشتر ترجیح میرمانتیك. د جالل و رنگ و منظرهبنها پایاند ولی رمانتیكها بیشتر طرفدار وضوح و قاطعیتـ کالسیك3

 . اشعاری شبیه نثر بسرایند و از لحاظ آهنگ، مضمون و تصویر متنوع باشد

آزادی خواهی »اند وها قواعد را مانع فکر و آزادی بیان دیدهآن. ها مبارزه است و روش آنها به کلی منفی استی رمانتیكـ برنامه6

 (413_419: 4916، 4ی،جسیدحسین) .«.اندهم ریختهه خواهند از این رو قواعد کالسیك را برا می «در هنر

 : های رمانتیسماصول و ویژگی _9_1

های خاص هر صهمشخّ ِ شناختِ مکاتب مختلف، همین شوند و مرز ها و خصوصیاتی مختص به خود پدیدار می ژگی ها با ویمکتب

ها و اصولی دارد که در آثار آن بر این پایه،هر مکتب برای خود ویژگی. کندها متمایز میکتبمکتب است که با آن را از دیگر م

 . یابدبازتاب می

این از آنجاست که پیروان مکتب . چنانکه ذکر شد، رمانتیسم برخالف کالسیسم مکتب بسیار پیچیده و تعریف ناپذیری است

مکتب خود آراء مغایری  ها اغلب دربارهند، ولی رمانتیكآن توافق نظر داشت ارهد و اصول معینی بودند که دربکالسیسم دارای قواع

شلگل، پیشوای رمانتیسم آلمان در این باب نظری دارد که . و. ا. دارند و اصولی که بر سر آن به توافق برسند خیلی مشخص نیست

و  .«جمع اضداد»رمانتیك عبارت از » :او اعتقاد دارد. دتواند گویای وضعیت گفته شده باشهای این مکتب، میپیش از تشریح ویژگی

در سبك رمانتیك طبیعت و هنر، . ذوق رمانتیك پابند نزدیکی مداوم امور بسیار متضاد است[ . . . ]آمیزش انواع مختلف ادبی است

زمینی است، و بالخره زندگی و  شعر و نثر، جد و هزل، خاطره و پیشگویی، عقاید مبهم و احساسات زنده، آنچه آسمانی است و آنچه

اند، آن نوشته چه پژوهشگران دربارهبراساس آن ترین اصول این مکتب رااما مهم(  412:4921سیدحسینی، ).«.آمیزدمرگ درهم می

صورت  جهت پرهیز از درازگویی، این اصول و قواعد در اینجا تنها بهالبته : )1بندی کردطورِ خالصه بدین شرح دستهتوان بهمی

 (.گیردها در خالل بررسی اشعار مصدق صورت میصهشوند و تحلیل و تشریح مشخّای ارائه مینموداری شاخه

 

 

 

 آزادی                                                                                                       

 (فردگرایی)شخصیت 

 هیجان و احساسات 

 گریز و سیاحت                                                            هایترین اصول و ویژگیمهم

 ا طبیعتهمدلی و یگانگی برمانتیسم 

 تکیه بر خیال

 کشف و شهود

 

 :رمانتیسم در ایران _1_1

ا رمانتیسم ایرانی صرفاً گرایشی ادبی ـ رمانتیسم اروپایی تنها یك مکتب هنری نیست بلکه مکتب فلسفی و اجتماعی هم هست، امّ»

در ایران، کلمۀ رمانتیسم و »و بدتر اینکه به خاطر عدم علم و آگاهی درست( 222: 4921زرقانی، ) .«نه حتی مکتبی ادبی ـ است

ها تحت تأثیر ایران نیز به مانند سایر کشورامّا در این که ( 42: 4931شفیعی کدکنی، ) .«.شودمحترمی تلقی نمی رمانتیك کلمۀ

: 4934اویسی کهخا، ) .«.تأثیر ادبیات اروپا بر شاعران نوپرداز ما اصلی مسلّم است»به طور کلی، . این مکتب قرار گرفت، شکی نیست

، زرقانی) .«.تاریخ هنر پیوسته بود، در ایران رواج یافت ها پس از این که این مکتب در اروپا به موزهایرانی سال»رمانتیسم لیکن( 23
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مشروطه به بعد بر اثر آشنایی ادبا با زبان  از دوره». یابدهای این مکتب در شعر مشروطه ظهور می نخستین بار مولفه(246: 4921

شمیسا، ).«.نویسان و شاعران تحت تأثیر این مکتب قرار گرفتندها به فارسی ترجمه شد و لذا داستانفرانسه، بسیاری از آثار رمانتیك

های نزدیك به صدر مشروطه ـ یعنی در اوج مبارزات سال»اجتماعی رمانتیسم در  مشروطه صبغه در شعر دوره تهالب (19: 4931

و پربسامدترین مضامین آن عبارت است از دلبستگی شدید ( 449: 4931شفیعی کدکنی، ) .«سیاسی ـ ظهور و بروز بیشتری دارد

دوستی و آرمانی، میهن های روشن و آیندهروم و رنجدیده، امید به افقای محهآرمانی به انقالب و آزادی، همدردی با توده

نخست اینکه رمانتیسم و : در این میان یادآوری دو نکته ضروری است. ناسیونالیسم و توجه به ایران باستان و شکوه از دست رفته

ت آن به سوی ناسیونالیسم تیسم به جهت ماهیّو همواره یك گام رمان (441: 4929شفیعی کدکنی، )ناسیونالیسم خواهران توأمانند 

مشروطه که از ارکان رمانتیسم آن دوره است، در دیدگاه   پرستی مطرح شده در دورهو میهن دوم اینکه ناسیونالیسم. متمایل است

عشقی و عارف . متفاوت است ...الممالك، بهار وعشقی با سیداشرف، ادیب یکسان نیست و ناسیونالیسم میرزادةشعرای این دوره 

. ای از ایران و اسالم ترکیب یافته استالممالك و سیداشرف با آمیزهادیبکه ناسیونالیسم  قزوینی بر اساس مفاهیم اروپایی در حالی

 (  41: 4926جعفری، )

شعر رمانتیك  هایویژگی»شود و به باور پژوهشگران شکوفا می افسانه ایران با نیما یوشیج در منظومه در ادامه، رمانتیسم

نیما شروع رسمی شعر رمانتیك ـ به معنای  افسانه»شود و در حقیقت دیده می(229: 4921زرقانی، ) .«به تمام و کمال افسانهدر

، (رمانتیسم است و این برخالف شیوه)ی روان نیست زبان نیما در افسانه، زبان»اگرچه ( 912: پیشین).«ـ در ایران است مصطلح کلمه

در کنار . کار به سمبلیسم اجتماعی گرایید البته نیما در ادامه(11: 4931شمیسا، ) .«.ترین اثر رمانتیك دانسترا مهمفسانه اتوان می

به عنوان [ مرغ بهشتی و هذیان دل]عشقی و برخی آثار شهریار  میرزادهآل ایده»توان از می( و برخی دیگر از آثار او)نیما  افسانه

 (912: 4921زرقانی، ). یاد کرد .«نهافساخواهران توامان 

دکتر »در این دوره ( همانجا) .«سی، روزبازار این نوع شعر شکوفایی شعر رمانتیك است و دهه بیست، دوره دهه» امّا 

یمی، تسل) .«های نیمایی پیشکسوت شعر رمانتیك ایران شدندپرویز ناتل خانلری، گلچین گیالنی و فریدون تولّلی به تأثیر از قالب

های بعد این جریان ادبی پدید آمده، شاعران دیگری راه آغازگرانِ شعر رمانتیك را پی گرفتند و در سال و در ادامه( 443: 4921

هوشنگ ابتهاج، نصرت رحمانی »( 19: 4931شمیسا،) .«، مشیری(قبل از تولدی دیگر)حجازی، دشتی، نادرپور، فروغ»شاعرانی چون 

 . ظهور کردند (932 :4921زرقانی، ) .«...و

این شاعر با . معاصر یاد کرد، حمید مصدق است ه عنوان شاعری رمانتیك در دورهشود از او باز جمله شاعرانی که می 

های مکتب ها و شاخصهکوشد تا ویژگیاین جستار می. آثاری که به چاپ رساند، مورد توجه مخاطبان روزگار خود قرار گرفت

ها این مشخصه رار دهد، تا ضمن واکاوی و ارائهحمید مصدق مورد بررسی قآبی، خاکستری، سیاه  قصیدهشعر رمانتیسم را در دفتر 

 . شاعر را در شعر رمانتیك معاصر مشخص و معلوم گرداند( دفتر شعر)در شعر او، جایگاه این 

 : پژوهش پیشینه _9

. مستقلی صورت نگرفته است حمید مصدق، تا به امروز مطالعهه آبی، خاکستری، سیا قصیدهدرباب بررسی رمانتیسم در دفتر شعر 

های این مکتب در شعر شاعران فارسی آثاری چند قابل اشاره است های آن، و بررسی ویژگیمکتب رمانتیسم و ویژگی  امّا در زمینه

 :                    ها به اختصار از این قرارندترین آنکه مهم

در این کتاب، نویسنده پس از معرفی مکتب رمانتیسم، ادبیات رمانتیك  (4916)یرضا سیدحسینی، نوشتهبیهای ادمکتبـ کتاب 4

                                                                                        . آوردهایی از آثار مهم و معروف پیشوایان رمانتیسم را میدهد و سپس قسمترا در کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می

ترین عناوین دیگر کتابی است که در این باب مطالبی دارد که از مهم، (4926)از دکتر محمود فتوحی بالغت تصویرـ کتاب 2

 های این مکتب، نقدتوان به تعریف اصطالح رمانتیك، عوامل پیدایش رمانتیسم، ویژگیمرتبط این کتاب با موضوع این مقاله می

                                         . رمانتیسم و میراث رمانتیسم اشاره کرد
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توان تعریف ترین عناوین این کتاب میاز مهم. به قلم مسعود جعفری سیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیماـ کتاب 9

نویسنده در این کتاب چند شعر معروف رمانتیك نیما . ردهای رمانتیسم را نام باصطالح رمانتیك، عوامل پیدایش رمانتیسم و ویژگی

                     . های شعر رمانتیك بررسی کرده استرا از منظر ویژگی

از فرشته رستمی و مسعود  رمانتیسم در اشعار فروغ فرخزادپردازد، کتاب ـ کتاب دیگری که در باب این مکتب به بحث می1

                                                                                                                          . اندهای رمانتیستی شعر فروغ پرداختهدر این کتاب به بررسی جنبه است نویسندگان (4922)کشاورز

، که به تعریف رمانتیسم و (4924)زاده اشرفبه کوشش رضا  (اصول آن و نفوذ آن در شعر معاصر ایران)رمانتیسم  ـ مقاله3 

 . پردازداصول آن و چگونگی نفوذ آن در شعر معاصر ایران می

، به رمانتیسم و چگونگی نفوذ آن در (4931)از داود احمدوند  های رمانتیسم در اشعار منوچهر آتشیجنبه ـ مقالۀ6

  . ایران، و سپس بازتاب آن در شعر منوچهر آتشی پرداخته است

 :مصدقآبی، خاکستری، سیاه قصیدهها در دفتر شعرنمودهای اصول رمانتیسم و تحلیل آن_1

از . های خاصی است که از دل هر مکتب پدید آمده استمشخصه ِ شناختِ مکاتب مختلف، گونه که گفته شد، مرزهمان

هر مکتب برای خود موازین و قواعدی دارد که  و با اصول بنیادیِ دیگر مکاتب متفاوت استها و اصول هر مکتب این رو، ویژگی

گفته در دفتر شعر شواهدی از شعر مصدق به بررسی اصولِ پیش در این قسمت با ارائه. دهد اصول و اساسِ آن مکتب را شکل می

 . این شاعر پرداخته خواهد شد آبی، خاکستری، سیاه قصیده

 : آزادی _4_1

به (21:4961پرهام، ) .«ها آزاد کردبار پس از قرون وسطی، هنرمند را از زنجیر سنّتنخستین انقالبی داشت و برای جنبه»رمانتیسم 

قواعد و  ها همهاز این رو، رمانتیك. هایی که در ادبیات رواج یافته، مانع آزادی فکر و بیان شده استآنها دستورالعمل عقیده

خواهی آزادی»: گویدطور که ویکتور هوگو میعنی رمانتیسم هماناند؛ یدستورهای کالسیك را در هم شکسته و دور انداخته

و اساساً این گرایش در سطح ادبی خود با تأکید بر آزادی از هر محدودیتی شناخته ( 413: 4916سید حسینی،) .«درادبیـــات است

به نظر . هاستهای رمانتیكمامی دیدگاهت خواهی در ادبیات، اساس و پایهیدر حقیقت، آزادی وآزاد( 249: 4921زرقانی، ). شودمی

ای از زندگی را، چه زیبا و چه تواند هر گوشهادبیات می. ـ را محدود سازدآزادیای باشد که عشق و عالقه ـادبیات نباید قاعده»آنان 

 (421:4921سیدحسینی، ).«.زشت، چه عالی و چه دانی، موضـوع بحث قرار دهد

خواهانه را کنند و نوعی نگاه آزادییابد و شاعران به مسائل سیاسی هم توجه میجامعه هم تسرّی می خواهی به مسائلِاین آزادی 

ها آزادی فردی را با آزادی فراپچنکو معتقد است که رمانتیك. توان دید که در آن نگاهی انقالبی قابل ردیابی استدر شعر آنان می

فراپچنکو، ). ها و تغییر وضع موجود شودکه بتواند موجب از بین بردن تباهی دانستند و خواهان نیرویی بودندمردم یکسان می

4961 :943) 

 . یابدمتفاوت تجلّی می گیرد و به دو شیوهبی به خود میاجتماعی ـ انقال ن ویژگی در شعر مصدق بیشتر جنبهای

در شعر زیر شاعر با  برای نمونه. زندهایش را میفم و با زبانی سرخ حربا صراحت تما پرده وزمانی بیمصدق : بیان صریح _4_4_1

خواند و نشستن را گناهی فرا می(استبداد)هرآینه خلق را به برخاستن و ستیزیدن با دشمن (م یا برخیزی)برخیز تکرار واژه

 :دی محال خواهد بودداند؛ چراکه اگر کسی برنخیزد، دیگر کسی نیست تا با دشمن بستیزد و در این صورت تحقّق آزانبخشودنی می
چه کسی با دشمن /  چه کسی برخیزد؟/ تو اگر بنشینی/ من اگر بنشینم/ خیزندهمه برمی/ تو اگر برخیزی/ من اگر برخیزم

 (                                                                 4923:23مصدق،)بستیزد؟

افزاید، این نکته نیز در خور توجه است که شاعر، فرد فرد تأثیرگذاری شعرمیکه بر  برخاستن ةسوای لحن حماسی و تکرار واژ

و سپس با مخاطب قرار ( من اگر برخیزم)کند کند و برای افزایش گیراییِ دعوتش از خود شروع میجامعه را به مبارزه دعوت می

                                                              . بند استبداد و رسیدن به آزادی حرکت کند خواهان ایجاد اتحاد و آغاز قیام انقالبی است تا جامعه به سوی گسستنتودادن 
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زند؛ چرا که اوضاع پس هایش را در لفافه میگیرد و حرفشاعر از زبان استعاری بهره می در این شیوه: بیان استعاری _1_4_1

مثال شعر زیر که در بافت و بیانی استعاری سروده شده است، حسرت ایام پیش از  برای. پرده سخن گفتن نیستاست و زمانِ بی

 :کندرا به ذهن متبادر می4992مرداد  22کودتای 
باد کولی تو چرا /و جهان را به سموم نفست ویران کردی/ شاخ پُر برگِ درختان را عریان کردی؛/ رحمانه،تو چه بی!/ بادِ کولی، ای باد

 (21: پیشین)سم فروکوبان برخاک، گذشتی همه جا؟ / چنان اسبی بگسسته عنان،هم/ کشان،زوزه

ا از هرگونه برگ تازد و آنان ردهد که بر درختان میصفتی را ارائه میبادِ کولی رحمانهتصویری از تاخت و تاز بیمصدّق در این شعر، 

هایی یله و به خود وانهاده و وحشی کشان خود بسان اسبزوزهباد ستمگر و سرگردانی که با نفس مسموم و . سازدو باری عریان می

توان به قطب های پنهان در قالب هر نماد میبا رمزگشایی شعر و تصویر فوق و شکافتنِ و یافتنِ شخصیت. کندخاک را ویران می

مجبور است لب ببندد، ستمگران  سانای که شاعر غنچهدر زمانه. استعاری زبان شعر و علل به کارگیری آن از سوی شاعر پی برد

. تِ باغی ویرانختانی عریان و سرزمین شاعر در هیئدر یابند و خلق در خلوارهظهور می (و اسبان عنان گسیخته)زمان، در قالب باد 

 :سرایدپس شاعر مغموم و اندوهناک با حسرتی صدچندان می

و چه امّید عظیمی / . . . آه، کبوترها را _/و کبوترها را / ها را بشکستندکه پر پاک پرستو/ ها را پربستندکه قناری/ سوزد،دل من می

 (12-11: پیشین). به عبث انجامید

اما چه چاره . . . و کبوترها( که هریك خود نمادند)گناه و پر پاک پرستوها های بیبرای باغ، درختان و قناری. سوزدشاعر دلش می

 . چاره نیست و به عبث انجامیدنِ امید و آرزوها که جز از استعاری سرودن و حسرت خوردن

 (: فردگرایی)شخصیت  _1_1

هنر،  سازد و به وسیلهیات مستقر میرا در ادب منبه دنبال آزادی از قید قواعــد کالسیـك فرمانروایی، »نویسنده و شاعر رمانتیك 

در پی آنند که فردیت آدمی را »آنها بیشتر ( 413: 4916سیدحسینی،).«داردهای روح خود را بیان میهای دل و رنجخواهش

انگیزد و هر خواند، خالقیت را در او برمیای فرا میهای تازهها آدمی را به تجربهآن عرصه. متجلی سازند و او را به آینده پرتاب کنند

 .«.جویدمهار ناپذیر آدمـی می کند و مجالی برای بیان احساسـات شخصی و هیجاناتای دعوت میلحظه به جسـت و جوی امر تازه

و  دهدنوعان خویش قرار میهم ۀگذارد و نمونای میخویشتن را به جای قهرمان افسانه»هنرمند رمانتیك ( 29: 4926فتوحی،)

ن نظرابسیاری از صاحب»به همین سبب  (223: 4924، اشرف زاده).«کندهای روح خود را بیان میها و رنجخواهش ،ی هنروسیله به

جعفری، ) .«.اندترین دستاوردهای رمانتیسم دانستهرا یکی از عمده .«کشف خود به عنوان فاعلِ شناسایی»و  .«کشف مرکزیت خود»

4912 :434) 

گذارد که زندگانی فردی و مشخصی دارند و تحت تأثیر محیط و هایـی را میآلی کالسیـك، انسانهای ایدهجای قیافهبه»این مکتب 

مهمترین عنصری که رمانتیسم به جهان مدرن »: از این رو، جونز معتقد است( 119: 4916سیدحسینی،).«.اقع می شوندعصر خود و

این فردگرایی با ( 431: 4912جعفری، ) .«.هدیه داده این است که هر موجود انسانی از یك هویت ممتاز و خاص برخوردار است

، اما «فردگراییِ خردگراست»الوجوی معتقد است فردگراییِ دورانِ روشنگری. تدار آن بود تفاوت داشآنچه عصر روشنگری داعیه

فردگراییِ »ای عام و همگانی چوناست که ناظر بر درونِ فرد است و با پدیده .«فردگراییِ متکی بر قلب»ها، فردگراییِ رمانتیك

هایی است که از دل یکی ازپدیده»قهرمان رمانتیك  (434: همان). برای اندیشمندانِ عصر روشنگری، اساساً متفاوت است .«خردگرا

قهرمان رمانتیك فردی است که دغدغدهای فردی . ها سر برآورده استو فردی رمانتیك های متناقض اجتماعیگرایی وگرایشفرد

. شودحسوب میخود را با روح عصر درهم آمیخته است و مظهر امید دوران برای رهایی از وضع موجود و رسیدن به وضع آرمانی م

در عصر [ . . . ]توان یافت این نوع قهرمان را قبل از عصر رمانتیك نمی. گرایی امری کامالً روشن استاین قهرمان «رمانتیك» جنبه

ی تجربه کند؛ و اصوالً این عصر، دورهمیرمانتیك، اوج گرفتن فردیت و درهم ریختن نظام کهن زمینه را برای قهرمان گرایی آماده 

های ناپلئون های مذهبی، دستاوردهای علمی وفنی، جنگهای اجتماعی و صنعتی، جنبشانقالب فرانسه انقالب: هرمانی استق

 (     439_431: همان) .«.ومسائلی از قبیل، باعث پدید آمدن نوعی کیش وآیین قهرمانی وقهرمان ستای گردید

مصدّق، حضور دارد و این مشخصه  آبی، خاکستری، سیاه قصیدهعر به وفور در دفتر ش (فردگرایی)شخصیت این مشخصه، یعنی 

دهد و با این کار را کانون توجه قرار می «من»در این روش، شاعر ضمیر . یابدبیشتر با استفاده از ضمایر شخصی و مشترک بروز می
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امری که تا ). دهدشعر سر بزند، به خود نسبت میکند و افعال و اعمالی را که باید از قهرمان داستان یا خود را قهرمان اثر معرفی می

بهره   «امو  م، من»او در اشعار خود از ضمایر اول شخص مفرد منفصل و متصل یعنی  (.قبل از دوران رمانتیسم چندان معمول نبود

 :گیردمی

زائر ظلمت گیسوی / فرسا،در این تیره شب جان من/در این تاریکی، من/،توامعابد چشم سخنگوی / ،خویشدر شبان غم تنهایی 

 (4923:31ق،مصدّ)توام

 (32 :پیشین) کردممیزن بر سرِ هر موج گذر بوسه/ مناز شطِ گیسوی مواجِ تو، / کاش با زورق اندیشه شبی،

در شب گیسوی  /من کاشکی پنجه/ گرم رقصی موزون/ ن؛گیسوان تو در اندیشه م/ های تو سرشار سرور،هنوز از اثر عطر نفس من

 (33: پیشین)جستیچ تو راهی میپرپ

 (61: پیشین)چه کسی نقش تو را خواهد شست؟  _/اما، مناز دل / ی پنجره را باران شستشیشه/ باران؛/ وای باران؛

را شست  مپرِ مرغانِ نگاه/ وای، باران، باران،/ تا دور، مپَرد مُرغ نگاهمی/ دلتنگ مدرونِ قفسِ سردِ اتاق من/ آسمان سربی رنگ،

 (64: شینپی)

 3(همان: پیشین). . . گویدمی منو ندایی که به / بینم،را در رؤیاها می مهای امیدشکوفائی گل من

 : هیجــان و احسـاســات _9_1

-است و بیشتر رمانتیسم را با این قاعده میاصلی که شاید بیش از دیگر اصول، امروزه رمانتیسم به آن معروف و شناخته شده 

ها با کنار گذاشتن عقل و خرد کالسیك امّا رمانتیك. زمان فرمانروایی خرد بود»ها کالسیك دوره. و احساسات استشناسند، هیجان 

در روح آدمــی احســاس بیـش از »: معتقد بودند آنها( 414: 4916سید حسینی،).«.به دامان هیجان و احساسات چنگ زدند

دادند، گذشته از اینکه احساسات را بر عقل ترجیح می»ها رمانتیك( 421: پیشین) .«.اندیشـه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت است

 .«.به حزن و اندوهی که بعدها بر رمانتیسم حاکم شد متمایل شدند و در زندگی دوستدار زندگی اجتماعی و طبیعت وحشی بودند

ی، در پی آنند تا حاالت و روحیات درونی به جای توصیف صادقانه و دقیق طبیعت بیرون»هنرمندان رمانتیك (414: پیشین)

 ( 236: 4912جعفری،).«.خودشان را در طبیعت کشف کنند

شود و قلم مصدّق در بازنمایی احساسات و هیجانات درونی فراوان یافت می آبی، خاکستری، سیاه قصیدهاین مشخصه نیز در دفتر 

 . بنددآن جز از طریق احساس و هیجان صورت نمی شك عشق، مبنای آن است و توصیفامری که بی. بسیار تواناست

 همه/ واجِ سیاه،کاش بر این شط م/ کردمزن بر سرِ هر موج گذر میبوسه/ از شطِ گیسوی مواجِ تو، من/ کاش با زورقِ اندیشه شبی،

 (4923:32ق،مصدّ)کردمعمر سفر می

 (33: پیشین)شدم از بود و نبود در نگاه تو تهی می/ بی بر آب،کاشکی همچو حبا/ ام بستر رودگونه/ اشك، زاینده چشم من، چشمه

پردازد و در ادامه، برای تشریح احساس و  انگیز میاوّلِ شعر باال، شاعر با به کارگیری ادات تمنّا به توصیفِ تصویری خیال در پاره

کند که مخلوقی است بسیار حساس و نازک و یهیجانِ خود و به زبان فهم رسانیدن آن، خویشتن را به حبابی بر روی آب تشبیه م

ای : گویددر حقیقت شاعر با به کارگیری ادات تمنا آرزوی حباب شدن را دارد و می. هرلحظه امکانِ نیست و نابود شدنش وجود دارد

ثالً تهی بودنِ واقعی م. های بالغی شعر نیز جالب استتوجه به جنبه! )شدم از بود و نبودکاش حبابی بودم که در نگاه تو تهی می

مصدّق نازکای احساس . شودفضای درونی چشم و حباب؛ و دیگر اینکه حباب به راستی با کوچکترین تلنگری نیست و نابود می

امّا مصدّق برای بیان احوال احساسی و هیجانی خود و نمایاندن آن احوال به خواننده از  (.آورد خویش را با این تعبیر به توصیف می

 :گیردوش بهره میچند ر

برد، های زیادی از آن برای به تصویر کشیدن احساسات و هیجانات خود میعنصر بالغی و مهمی که مصدّق بهره: تشبیه _4_9_1

-های مخصوص به آن مشبهدر این تصاویر شاعر با ماننده کردن خود به موجودات دیگر و همانند کردن خود با ویژگی. تشبیه است

برای مثال در شعر زیر مصدّق وجود خود را بدون حضور معشوق به خاکستری سرد و . کندرونی خود را آشکار میها، احوال دبه

 : کندخاموش تشبیه می

 (4923:11ق،مصدّ)نه خروش / نه مرا بر لب، بانگ شادی،/ من، دل با شوق، نتپد دیگر در سینه/ ، خاموش،خاکستر سردمبی تو 
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در )تپد و خالی از هرگونه احساس و هیجان؛ که بدون حضور روح ی که دیگر با شوق در سینه نمیدل. هیچ شادی و خروشیبی  

 . خاکستری بیش نیست( وجود شاعر)جسم ( اینجا معشوق

امیدِ بارشِ بارانِ نوبهارم نیست  /درختِ خشکِ کویرم که برگ و بارم نیست /توبی _/که من/ بیا/ چرا شك؟/ چرا هراس       

 (219 :پیشین)

ترین عواملی که شاعر را به سمت و سوی وادیِ  مزبور در راه خلق احساس و هیجان، یکی از مهم خارج از خصیصه: عشق _1_9_1

در این . مانند بوده استای که در طول تاریخ مهمترین عامل خلقِ آثار بزرگ و بیویژگی. است عشقکشاند، هیجان و احساس می

 :حاصل از این برخوردستها مدیون عشق و احوالِ  گراییآفرینیو احساسجاندفتر شعر، مصدّق بیشتر هی

/ این برآورد درخت اندوه،/ این گیاه سرسبز،/ برگ برگردون سود/ سر برآورد، درختی شد، نیرو بگرفت/ از دلم رُست گیاهی سرسبز،

 (4923:14ق،مصدّ)تو بود  مهرحاصل 

درختی که از بدو تولّد که گیاهی سرسبز بیش نبود تا زمانی که درختی تنومند شد، با  شاعر در این قطعه از شعر، عشق را همانند

-نابِ عشق به کمترینه او مدهوش از باده. شوددیده می این مهر به معشوق در تمامِ شعرش کشد وسا به تصویر میهایی گردونبرگ

ای است اگرچه هاست و عرصهرای شاعر لذّت نابِ همآغوشیدهد؛ حتی خواب که در آن بهایی که در آن معشوق باشد، رضایت می

 :آمیزنامحسوس اما وصل

هاست لذّت نابِ همآغوشی/ با تو در خواب مرا/ هاستکه در آن دولت خاموشی/ خواب را دریابم،!/ هاستفراموشی رؤیای خواب

 6(64: پیشین)

 : گریز و سیاحت_1_1

-های دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا بر روی بالفضاها و زمان آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به»

حــال این گریــز یا به ». هاستدیگر رمانتیست به طور کلی گریز و سیاحت، مشخصهو ( 4921:421سیدحسینی،) «های خیال

گریز به آینده، به ناکجا آباد نیز . گرایی رمانتیك استگریز به گذشتـه تنـها یك شکل غیر واقعیت و وهم. گذشته است یا به آینده

ی، عقاید مبهم و گویو پیشطبیعت و هنر، شعر و نثر، جد و هزل، خاطره »در مکتب رمانتیك ( 432: 4964هاوزر، ) .«وجود دارد

یاد »زند، نوعی رقم می و این خصایص، نوعی اندوه را( 419: 4916سیدحسینی،) .«آمیزدزنده، زندگی و مرگ در هم میاحساسات 

رمانتیسم، نوستالژی است، آویختن به دام خیال، رؤیای مستی بخشی است، مالیخولیای »و به گفته آیزایا برلین  .«...باد آن روزگاران

برلین، ) .«شیرین و مالیخولیای تلخ، تنهایی است و رنج تبعید، احساس یگانگی است و پرسه زدن در جاهایی پرت افتاده است

4923 :23) 

تواند با بودِ حاضر کنار بیاید، برای رهایی از احساس بر اساس این مولفه، شاعر که از روزگار حال و وضع موجود راضی نیست و نمی

این سفرهای رویایی در آرزوی یافتن محیط زیبا و مجلل و  همه»رود و نوستالژیك خود، سوار بر بال تخیل به سفرهای خیالی می

سفر به بیرون یا درونِ خویش؛ واقعی یا تخیلی؛ به تنهایی ( 424: 4916حسینی،سید) .«و زیبایی کمال مطلوب است های تازهرنگ

                                                . . . یا گروهی و

جهان )  خواهد به خانه و میخواند و از امعشوق را به همراهی می «من تو را خواهم برد» با تکرار جملهمصدّق در این دفتر، 

                                                                                   . شاعر سفر کند(  ناشناخته

                                                                               ( 4923:63ق،مصدّ)چه صفائی دارد / که در آن شوکت پیراستگی/ خود خواهم برد من تو را با خود تا خانه/ استگیبگذر از زیور و آر    

 (                  66: پیشین)های کودکِ خواهر خویش؛ من تو را خواهم برد؛ به عروسیِ عروسك     

 خود که در حقیقت، شوق را به خانهشاعر، مع. بیشترِ سفرهای شاعر در این شعر از نوع سفرهای ذهنی و خیالی است رسدبه نظر می

این سفر و در  اش خود امری ذهنی است، در ادامهکند که صفای شوکت پیراستگیخودش است، دعوت می  دنیای درونی و ناشناخته

حیات زیرکه معشوق را به سرِ رودِ خروشانِ  یا در پاره! بردخواهر خویش می های کودکمسیر عالم خیال او را به عروسی عروسك

 :                                       بردمی

 (                                              61: پیشین). . . من تو را خواهم برد به سرِ رودِ خروشانِ حیات،      



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

621 

 

انجام داده را برایش بازگو ( وو برای رسیدن به ا)البته در مواقعی که شاعر، خاطرات سفرهایی را که به تنهایی و در غیاب معشوق 

کردم و  سفرها دارم، از دیاران که داستان: آیند و گویا در عالم واقعی صورت پذیرفته استکند، سفرهایش ملموس به نظر می می

 (29: پیشین)کردیو صبوریِّ مرا، کوه تحسین م/ رفتم، تنها، تنهارفتم، میتو میبی/ تواز دیاران که گذر کردم و رفتم بی/ تو،رفتم بی

 :همدلی و یگانگی با طبیعت_0_1

شود که شاعر طبیعت را  دانند و این همسایگی گاه چنان تنگاتنگ و نزدیك می دیوار به دیوار طبیعت می  ها خود را همسایهرمانتیك

در هر یك از مناظر  کند،به خصوص وقتی که محیط طبیعی به احوال روحی آنها شباهت پیدا می»یابد  همدم و همدرد خویش می

رود که  آنجا پیش می تاًو این یگانگی با طبیع( 42: 4922 مشرف،) .«.کنندطبیعت یکی از احوال و صفات روح خود را مجسم می

های زرد پائیز تر از برگ جای سرسبزی بهار بیشهها بحتی در اشعار بزمی، رمانتیك. دهد جای خود را به اندوهی آشنا و غریب می

جای روشنائی، سایه و تاریکی  کند، بهآلود غروب جلوه میهای پر نشاط بامدادی، آهنگ حزنرود، به جای نغمهسخن می

کند و بخشد، راهنما و معلم اوست، طغیان میدهد، الهام شاعرانه مین حیات میدر اشعار رمانتیك، طبیعت به انسا. فرماست حکم

 یتی آن با انسان از اصول برجستههوهای مختلف طبیعت و حس همنسانی با حالتدهد و در واقع ارتباط حاالت امیناله سر

در مواقعی که محیط طبیعی شباهت تام و تمامی با حاالت و وضعیت روح و ذهن »به ویژه  (26: 4922فرد، پورعلی). رمانتیسم است

 (39: 4913فورست،) .«.کند فرد پیدا می

مشحون است از همدلی با طبیعت، و سرشار از همدلی با عناصری از طبیعت، از قبیل ابر و هآبی، خاکستری، سیا قصیدهدفتر شعر 

  ارائه _2ها  ندوه آمیز رمانتیستا  با همان سابقه و سائقه -4: است او با عناصر طبیعت به دو گونه  البته مواجهه ...باد و کوه و برگ و

 . تصویرهایی خالی از اندوه

از وجوه [ یکی]های تاریك ذهن و یأس و بدبینی افراطی نسبت به جهان توجّه به جنبه» :آمیزهتصویرهای اندو _4_0_1

تضاد میان آرمان و واقعیت، و ارتباط ناخوشایند فرد با محیط »در واقع ( 92: 4921شاهی، حسینی و پنجه) .«هاسترمانتیسم

کند و آنها را هرچه بیشتر به سوی خودمحوری و انزوا نی و رنج میها را دچار پریشابرد، رمانتیكای که در آن به سر میاجتماعی

توانند از خود به در آیند و همین در یابد و نمیشان معنی میشخصی «منِ»همه چیز در پیوند با [ هابرای رمانتیك. . . ]. کشاندمی

شود که در به افسردگی و پریشانی منجر می آفریند وخود ماندگی و عطف توجه به خود است که تراژدی قهرمان رمانتیك را می

 (219: 4912جعفری،) .«.مشخص شده است «بیماری قرن»همان عصر با اصطالح فرانسوی 

در این شیوه، عموماً تصاویر مأیوس و خالی از امید است که شاعر در آن برای بیان اوضاع و احوال پریشان خود از عناصر افسرده در 

 :گیرد طبیعت بهره می

-بی تو، سرگردان/ باد برگِ پاییزم، در پنجه/ در دشت، گردبادم/ در کوه _/تر، از پژواکمبی تو سرگردان/ بی تو من چیستم؟ اَبرِ اندوه      

 (16_4923:11ق،مصدّ) مرغ درمانده به شب گمراهم//برده زیادآشیان/[…]/از نسیمِ سحرم/ تر،

است، از ی گمراهی که در شب گرفتار شدهاست یا نسیمی سرگردان و یا مرغ درماندهباد  شاعر به برگِ پاییزی که در پنجهتشبیه 

همین  ؛توانسته از آنها بهره بجوید تا حاالت خود را بازگو کند کند و گویا بهترین امکاناتی که شاعر می انبوه اندوه شاعر حکایت می

/ ابر خاکستری/ شب تهی از اختر/ شب تهی از مهتاب. کند ا بیان میاند که شاعر همراه و همدل با آنها غم وافر خود رعناصر طبیعت

 (33: 4923مصدق، ). . . ابر خاکستری بی باران دلگیر است/ آسمان را یکسر/ بی باران پوشانده

 1(61:پیشین). . . من درونِ قفسِ سردِ اتاقم دلتنگ/ آسمان سربی رنگ،

دلی با طبیعت و دستیاری از عناصر موجود در آن برای توصیف  صدّق در مسیر همامّا م :تصویرهایی خالی از اندوه  ارائه_1_0_1

قبل شاعر از ابزار   بار به عکس دفعهاین. دهد ای شاد ارائه می حاالت خود در این دفتر شعر، بیشتر تصاویری خالی از اندوه و تا اندازه

 :                                                                                                          دارد ایان میرا دیگرگونه نم( احوال خودش)جوید و طبیعت  شاد و روشن سود می

تو / گشاید پر و بالمی / از گریبان تو صبح صادق،/ بیندصبح تو را می دیده در آئینه/ ستپر مرغان صداقت آبی/ ها آبی،آسمان            

گیرد از تو می/ نه،بهاران از توست _/ تریتو بهاری؟از آن پاک/، نه _/ تو چنان شبنم پاکِ سحری؟/ تو گلِ یاسمنی/ خِ منیگل سر

 (                                       69: نپیشی! )ای بهین باغ و بهارانم تو/ هوس باغ و بهارانم نیست /همه زیبائی راهر بهار این/ وام،
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جاری بودن حیات و امید است   های زنده و سبز که نشانه شبه جهبار به و بیان شور و شوق درونی و احوال شاد خویش ایناو برای 

 :آورد روی می

/ سبزی چشم تو تخدیرم کرد[. . . ]مزرع سبز تمنایم را/ پلك بگشا که به چشمان تو دریابم باز،/ دریای خیال/ سبزی چشم تو           

 (                    61: نپیشی)سوخته برگم از توست  حاصلِ مزرعه

 :تکیه بر تخیل_6_1

طورکلی اصل خیال در مکتب بهو ( 9، 4921کدکنی، شفیعی) .«های قدیم و جدید استتعریف عنصر اصلی شعر، در همه»خیال 

جز سخنی ساده و عادی »ال را از شعر بگیریم، خی و اصوالً اگر مقوله کندق نقش اصلی و اساسی را ایفا میرمانتیسم و اشعار مصدّ

آرزو و معجزه تخیل، امید، »رمانتیك  شاعر یا نویسنده( 3: پیشین) .«.ماندکه از زبان همه کس قابل شنیدن است، چیزی باقی نمی

-زد، از آنچه باید بحث میآمینر خود را با دروغ و مبالغه درمیه. بند تصور استسازد و بیشتر از تقلید، پایرا جانشین حقیقت می

 (432: 4926، فتوحی) .«.کنداشناسی و یك حالت مخصوص تلقی میشعر را یك حس زیب. کند

برای . زندبه شعر خود رنگی رمانتیك می و واقعیتحقیقت  به جایآرزو و معجزه تخیل، امید، مصدّق در این دفتر با جایگزینیِ  

که کودک قلب شاعر در یك فضای رمانتیك و خیالی در یك شب دور و فرخنده حقیقت ی زیر به وضوح نمایان است در قطعه مثال

 :شنوداز و رمز زیستن را از دهان او میو ر

از لبانِ تو / ی شاد،هکودک قلب من این قصّ/ آن شب دور که چون خواب خوش از دیده پرید/ چه شبی بود و چه فرخنده شبی

 (          62 :4923ق،مصدّ). خوابدتو می   هکودک چشم من از قصّ/ ستشیرینی هقصّ[. . . / ]ستییزندگی زیبا/ زندگی رؤیا نیست /:شنید

کند تا وقتی که کودک چشمانش به خواب شیرین را مرور می هی این رخدادها را شاعر در درون خویش می بیند و آن قصّو همه

پردازی رمانتیك در خیال. سازدا در درون، شاعر را از فضای تلخ کنونی دور میهه و آن شب دور و تکرار اینت از آن قصّلذّ. رودمی

-های فراوانی در این دفتر شعر او وجود دارد که این ویژگی را برجسته میاشعار مصدّق عنصری اصلی و غیرقابل انکار است و نمونه

 :کند

در من این سبزی / زسب ای تو چشمانت/ مزرع سبز تمنایم را /پلك بگشا که به چشمان تو دریابم باز/ دریای خیال/ سبزی چشم تو

من به چشمان / را ویرانه کنان می کاود/ مهمه بنیان وجود/ سیل سیال نگاه سبزت/ مرگم از توستو زندگی از تو / هذیان از توست

 (61_69:پیشین). . عاقبت هستی خود را دادم/ و دراین راه تباه/خیال انگیزت معتادم

 (                                                                                                   62: پیشین)چیندخرمن خواب مرا می /داس به دستمهر در صبحدمان / بیندر دلِ شب، خواب پروانه شدن میدلِ من، د

پرِ / وای، باران، باران، ]. . . [/چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ _/از دل من اما،/ پنجره را باران شست شیشه/ باران؛/ وای باران؛

 2(64: پیشین)مرغانِ نگاهم را شست 

 : کشف و شهود_7_1

برای این کار . های شخصی خویش بیان کنند و معنای آنها را نشان دهندخواستند تا راز اشیاء را با توسل به دریافت می» هارمانتیسم

این کار را تنها با نمایش . برند ویند، بلکه به ذات کمالی و عواطف و احساسات خویش پناه میج به ذهن منطقی توسل نمی

ر خرد، به بنابراین، شاعران رمانتیك به جای تکیه ب (Kermode, 1957:11).«.توان انجام داد های تخیلی و شخصی می تجربه

ه دادند، کمتر به سنّت توجیو الهام شخصی و دریافت خود مبه سبب اهمیتی که آنان به شهودِ فردی و  کشف و شهود روی آوردند

امین پور  این خصیصه به قدری بر شعر آنها اثر گذاشته است که. توان در آثار آنان سراغ کردداشتند و نوعی تجدد شعری را می

 شمارد ها برمیروی رمانتیكتوجهی به سنت را یکی از خطرات پیش دریافت و شهود فردی و الهام شخصی و بیتوجه بیش از حد به

 ( 61: 4929،امین پور)

شود که این دچار بودن را در جای جای این دفتر شعر او و با زبان مصدّق نیز در دنیای شاعری خود دچار کشف و شهودهایی می

 :بینیممخصوص خود او می
 (4923:16مصدق،). . . ن شعر من استکاهش جان من ای/ از درون تلخی واریزم را/ چون چناران کهن/ ابمیبی تو در می

 :بیشتر کشف و شهودهای مصدق در این دفتر شعر، زود فهم است و درک و دریافت آن برای خواننده چندان دشوار و دوریاب نیست

 (21: پیشین) آتش عشق تو خاکستر کرد؟/ جنگل جان مرا/ چه کسی باور کرد :من به خود می گویم
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 3(62:پیشین). . . ستآبیداقت پر مرغان ص \، آبی هاآسمان

 :                             آبی، خاکستری، سیاهنمودهای اصول رمانتیسم در منظومه ای و نموداریِ تحلیل شاخه_3

ها در سراسر شعر او باشد و این ویژگیهای رمانتیك شعر مصدق از نوع فردی میدهد بیشتر شاخصهبررسی باال نشان می

باشد و نسبت حضور این شاخصه نسبت های رمانتیسم اجتماعی تنها در اواخر این دفتر میود؛ در حالی که نمود ویژگیشرا دیده می

فردی، »با اینکه مختاری پس  تقسیم شعر رمانتیك ایران را به دو دسته . است( فردی)به شش( اجتماعی)به رمانتیسم فردی یك

از »دارد که ، اذعان می«اجتماعی، انقالبی»و رمانتیسم «کناراز جامعه و تاریخ و انقالبشهودی و بر _میانه رو، غیرسیاسی، عاشقانه 

امّا ( 62: 4914مختاری، ) .«غالباً مشکل عشق و سیاست را به سود سیاست حل کردند. . . بسیاری از شاعران مبارز 21آغاز دهه 

های اجتماعی چربش دارد مانتیسم فردی به وضوح  بر مشخصههای رعکس این قضیه در این دفتر شعر اتفاق افتاده است و مشخصه

ای و نموداری های باال در قالب دو تحلیل شاخهبرای تبیین این مساله، بررسی. و مصدق این مشکل را به نفع عشق حل کرده است

های تِ حضور ویژگیای، و سپس، نسبهایی که مورد بررسی قرار گرفت در قالب تحلیل شاخهشود؛ نخست، شاخصهارائه می

 :شودرمانتیسم اجتماعی به رمانتیسم فردی با نمودار نشان داده می

 بیان صریح:                             ایتحلیل شاخه-0-4

 بیان استعاری                                   (اجتماعی)آزادی                  

 (             فردگرایی)شخصیت 

 یهتشب 

های رمانتیسمویژگی هیجــان و احسـاســات                  استعاره               

ی                                                                                                    در منظومه  

 آمیز  تصویرهای اندوهآبی، خاکستری، سیاه                                                                                           

 ا طبیعتهمدلی و یگانگی ب  

                                                                                                                         

 تصویرهایی خالی از اندوه                                                                                                                           

 

 تکیه بر خیال

 کشف وشهود
 

 

 :تحلیل نموداری_1_0
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 :گیرینتیجه

-مصدق به وضوح دیده میخاکستری، سیاه آبی،  قصیدهدر دفتر شعر ها و اصول مکتب رمانتیسم ویژگی مطابق بررسی این جستار،

 . های خاصِ این مکتب داردکارگیریِ مشخصهشود و شاعر گرایشِ شدیدی به به

این مکتب هم از . اتحاد آراء و اصول مغایری است که تفاوتشان از کجاست تا به کجا از خصایص مختص به مکتب رمانتیسم،

. های خروشان خشم و مبارزات اجتماعی و انقالبیمند است، و هم از سیالبهای عواطف لطیف و احساساتِ فردی بهرهسرچشمه

های جالب و از جنبه. سازداین موضوع را آشکار می( هیجان و احساسات+ مثالً آزادی)های اصلی این شعر نگاهی به شاخصه

و ادب غنایی توجه دارد و هم به این است که شاعر هم به بیان احساسی ( همانند مکتب رمانتیسم)خصایصِ مخصوص این دفتر 

سرایی و بیان غنایی با اسلوب رمانتیسم و شود و این عاشقانههای عاشقانه و غنایی آغاز میشعر با پاره. بیان حماسی و اجتماعی

، هیجان و احساسات، گریز و سیاحت، همدلی و (فردگرایی)شخصیت )های احساسی این مکتب تأثیرپذیری شدید از شاخصه

های آخر منظومه، شعر به سمت و سویی حماسی در پاره رود تاپیش می (کشف و شهودو گی با طبیعت، تکیه بر خیالیگان

 (.این مکتب است، نظر دارد ترین شاخصه، که نخستین و اصلیآزادی در این شیوه نیز شاعر به مشخصه). یابدشدن می

( و انقالبی)و رمانتیسم اجتماعی (  و احساسی)دو نمودِ رمانتیسم فردی از هر آبی، خاکستری، سیاه  قصیدهمصدق در دفتر شعر 

احساسی و  دفتر شعر نیز حاویِ هر دو خصیصهاست، این  «جمع اضداد»گیرد و همانند یکی از تعاریف رمانتیسم که بهره می

و نسبت حضورِ بر اجتماعی غلبه دارد های رمانتیسم فردی آمیزند؛ اگرچه در این دفتر بازتاب ویژگیاجتماعی است که درهم می

 . های رمانتیسم فردی نسبت به رمانتیسم اجتماعی شش به یك استشاخصه

پیشه و احساساتی، و همچنین مبارزی شاعری عاشق نتیسم در این دفتر، از خود چهرههای متضاد رمامصدق با آمیزش شاخصه 

                                                                         . دهدروشنفکر و اجتماعی ارائه می

 :نوشتپی

 (919: 4922شمیسا، ) .«.فقط در بیان احساسی سروده شده باشد»شعر ناب در اصطالح  شعری است که  _4

. نام مکتب نداریم شود و به طور کلی در ایران چیزی بهاستفاده می «سبك» بیشتر از واژه .«مکتب»ای اصطالح در ایران به ج _2

: شمیسا، پیشین) .«.الواقع مراد از سبك در اینجا مکتب استفی»: گویددر این باره می شناسی شعرسبكاما استاد شمیسا در کتاب 

49 ) 

انی، مخیّل، غیرعقلی، راز آمیز، غیرواقعی، پهلو: عالوه بر مطالب گفته شده، رمانتیسم و رمانتیك معانی متعدد دیگری هم دارد» _9

 (69: 4931شمیسا، ) .«.پرماجرا، مالیخولیایی، زیبا و آراسته، جذاب، احساساتی

 . هایی از آن در این منظومه یافت شده استشود که نمونههایی از مکتب رمانتیسم ذکر میاصول و ویژگی _1

 (12 _19_ 13_ 11 _24_23_4923:22ق،مصدّ): این دفتر شعر مشحون است از این مشخصه، برای نمونه _3

، 24، 16،13، 63، 62، 32پیشین): های دیگرنمونهبه طور کلی ویژگی عشق و پرداختن به آن در سراسر این منظومه وجود دارد_6

29 ،26) 

 (. . .11،11، 19، 12: پیشین: )های دیگرنمونه _1

 (26، 29، 21، 63،11،13، 32،62:پیشین): های دیگرنمونه _2

 (. . .21، 32،63،12، 36،31:ینپیش): های دیگرنمونه _3

 :منابع

 (:فارسی)هاها و مقالهکتاب

 . نقش جهان: ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری، تهرانمدرنیته گذار از گذشته به حال، مدرنیته و مدرنیسم،  ،(4913)آربون،پیتر _4

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، ش اول  مجله،(اصول و نفوذ آن در شعر معاصر ایران)رمانتیسم ، (4924)زاده، رضا اشرف_2

 . 211 _242صص . 93و دوم، سال 

 . منشورات اتحاد الکتاب العرب: ، دمشقتطور الصوره الفنیه فی الشعر العربی الحدیث ،(4329)الیافی، نعیم _9
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 . نشر نگاه: ، تهرانسنت و نوآوری در شعر معاصر، (4929)پور، قیصر امین _1

پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و ، بررسی رمانتیسم و بازتاب آن در شعر حسن هنرمندی، (4934)، عبداهللاویسی کهخا_3
 . 3_22سال دهم، شماره هجدهم، صص بلوچستان، 

 . نشر ماهی: کوثری، تهران. . . عبدا ، ترجمههای رمانتیسمریشه ،(4923)برلین، آیزایا  _6

 . آگاه: ، تهرانلیسم و ضدرئالیسم در ادبیاترئا، (4961)پرهام، سیروس  _1

 . 16 یات و علوم انسانی تبریز، شمارهادب ، دانشکدهرمانتیسم اروپا و شعر نو پارسی، (4922)فرد، اکرم پورعلی _2

 . اختران: ، تهران(شعر)هایی در ادبیات معاصرگزاره، (4921)تسلیمی، علی  _3

 . سخن: ، تهرانهای ادبیمکتبآشنایی با ، (4923)ثروت، منصور  _41

 . نشر مرکز: ، چاپ اول، تهرانسیر رمانتیسم در اروپا، (4912)، مسعود جعفری _44

 . مرکز: ، چاپ اول، تهرانسیر رمانتیسم در ایران، (4926)ــــــ  ، ــــــ _42

پژوهشی علوم انسانی  -، فصلنامه علمیهای رمانتیسم در شعر حمیدی، جلوه(4921)شاهی، الهام حسینی، مریم و کفاش پنجه _49

 . 34-23، صص 12، سال هجدهم، شماره (س)دانشگاه الزهرا

، سال یازدهم، علمی پژوهشی کاوش نامه فصلنامه، ، رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی(4923)خاکپور، محمد _41

 . 223_211: ، صص24شماره 

 . نوای دانش: ، اراکرمانتیسم در اشعار فروغ فرخزاد، (4922)رستمی، فرشته و کشاورز، مسعود _43

 . نشر ثالث: چاپ سوم، تهرانانداز شعر معاصر ایران، چشم، (4921)زرقانی، مهدی _46
 . 443-419:وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صص: یوسف اباذری، ارغنون، تهران ، ترجمهرمانتیسم و تفکراجتماعی، (4926)یر، رابرتسه _41

 . نگاه: ، چاپ پانزدهم، تهران4، جهای ادبیمکتب، (4916)سیدحسینی، رضا  _42

 . نگاه: ، چاپ پانزدهم، تهران4، جهای ادبیمکتب،(4921)ــــ  ، ـــــــــ  _43

 . ، چاپ دوم، تهران، سخنادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، (4929)کدکنی، محمدرضاـ شفیعی21
 . مهارت چاپخانه: ، چاپ اول، تهران(یرانهایِ تحوّلِ شعر معاصر ادر جستجویِ ریشه) با چراغ و آینه، (4931)ــــــــــ ، ـــــــــــ _24

 [، تهران، نشر آگاهصورخیال در شعر فارسی، (4921)ـــــــــ ، ـــــ _22

 . فردوسی، تهران، چاپ ششم، تهران، انتشارات شناسی شعرسبك، (4922)ـ شمیسا، سیروس 29

 . ، چاپ اول، تهران، نشر قطرههای ادبیمکتب، (4931)ـــــــ، ــــــــ _12

 . ، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردوسنقد ادبی، (4929)______________ـ 32

 . سخن: ، تهرانبالغت تصویر، (4926)فتوحی رودمعجنی، محمود  _26

 . آگاه: فازی عظیما، تهران ، ترجمهسنده و تکامل ادبیاتفردیت خلّاق نوی، (4961)فراپچنکو، میخاییل  _21

 . مرکز: مسعود جعفری، چاپ پنجم، تهران ، ترجمهرمانتیسم ،(4921)فورست، لیلیان _22

 . مرکز: ، چاپ چهارم، تهرانتاریخ تحلیلی شعر نو، (4921)لنگرودی، محمد  _32

 تهران: ، توس، چاپ اولانسان در شعر معاصر، (4914)مختاری، محمد _91

 . ثالث: چاپ اول، تهران، مرغ بهشتی، (4922)مشرف، مریم _94

 . نگاه: ، چاپ یازدهم، تهراناشعار مجموعه، (4923)ق، حمید ـ مصد92ّ

 . ، چاپ دوم، تهران، نشر کتاب مهنازهنر شاعری نامهواژه، (4916)میرصادقی، میمنت _99

 . نیلوفر: سعید ارباب شیروانی، تهران ترجمه، (2ج)تاریخ نقد جدید، (4913)ولك، رنه _91

 . نشر دنیای نو: ، تهران9امین مؤید، ج ، ترجمهتاریخ اجتماعی هنر، (4964)هاوزر، آرنولد _93

 . جامی: چاپ دوم، تهران، هاجویبار لحظه، (4913)یاحقی، محمدجعفر _96

 :ـ منابع التین

_Rodway, Alan (1986), Romantism, London, Chatto and Winaus .4 
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های رمانتیسم در اشعار حمید مصدق بررسی مؤلفه  
 

 رضا ستاری

  دانشگاه مازندران دانشیار زبان و ادبیات فارسی

 عباسانی راحیل محمدی ده

  دانشگاه مازندران کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 مصطفی میردار رضایی

 زندرانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ما 
 

 چکیده
های گوناگونی همچون ادبیات، زمینه ،جنبش و نهضت جهانیاین . مکتبی است مابین دو مکتب کالسیسم و رئالیسم ،رمانتیسم

 رمانتیسمِ رمانتیسم خود به دو شاخۀ. گیردفلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماری، موسیقی، نقاشی، سینما و جز آن را در بر می

های ها، خود دارای اصول و مشخصهشود که هریك از این شاخهتقسیم می «انقالبی اجتماعی» رمانتیسمِو  «(ردییا ف) احساساتی»

به تدریج سرتاسر اروپا را در نوردید و اما  از لحاظ تاریخی در اروپای قرن نوزدهم اوج گرفت رمانتیسم. مخصوص به خود هستند

رمانتیسم . ثیر این مکتب قرار گرفتأایران نیز به مانند سایر کشورها تحت ت. قرار دادحتی کشورهای غیر اروپایی را تحت تأثیر خود 

-دکتر پرویز ناتل خانلری، گلچین معانی و فریدون توللی به تأثیر از قالب. آغاز شد «افسانه»ۀ معاصر ایران با نیما یوشیج در منظوم

ز جمله شاعران معاصر است که در دفتر شعر او با اندکی تسامح، حمید مصدق ا. های نیمایی پیشکسوت شعر رمانتیك ایران شدند

که هریك خود میراثی از مکتب رمانتیسم  تغزلیپیشه و یعاشق وسیاسی  ،خواهحماسی، آزادینمودهای مختلف شعری از قبیلِ 

پردازد تا ضمن مصدق میهای مکتب رمانتیسم در دفتر شعر ها و شاخصهاین جستار به بررسیِ ویژگی. شودهستند، یافت می

 . ها در شعر او، جایگاه این شاعر را در شعر رمانتیك معاصر مشخص و معلوم گرداندواکاوی و ارائۀ این مشخصه

 . مکتب رمانتیسم، اصول مکتب رمانتیسم، حمید مصدق :هاکلیدواژه

  :ـ مقدمه4

 :رمانتیسم _4ـ4

اما این جنبش تنها . ز لحاظ تاریخی در اروپای قرن نوزدهم اوج گرفتفلسفی و اجتماعی است که ا، رمانتیسم، نهضتی هنری»

رمانتیسم به تدریج سر تا سر اروپا را در نوردید و حتی کشورهای غیر . مخصوص به اروپا و کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه نبود

های گوناگونی و نهضتی جهانی است که زمینهرمانتیسم نه فقط یك مکتب ادبی، بلکه جنبش . اروپایی را تحت تأثیر خود قرار داد

گیرد، اما رمانتیسم به همچون ادبیات، فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماری، موسیقی، نقاشی، سینما و جز آن را در بر می

 ( 4: 4911جعفری، ).«ای اروپایی استمعنای خاص و تاریخی آن اساساً پدیده

ی نبود، که ملتی را پس از ملت دیگر فرا گرفت و یك زبان مشترک پدید آورد که تنها یك جنبش عام اروپای» رمانتیسم

هایی است بل همچنین ثابت کرد که یکی از گرایش. سرانجام در روسیه و لهستان نیز به همان اندازه انگلیس و فرانسه قابل فهم بود

البته » (433: 4964هاوزر، ).«عاملی پایدار باز مانده استگرایی گوتیك یا کالسیسم باززایی در تکامل هنر همچون که مانند طبیعت

 علل و دالیل اجتماعی و فکری خاص خود را نیز دارد؛ گویی اصوالً ،این تأثیرپذیری گذشته از تقلید و اقتباس از آثار ادبی غرب

 .«.اندر گذراندهای را از سبا شدت و ضعف چنین تجربه جوامع کم و بیش رمانتیسم هم ذات عصر جدید است و همه

 ( 2: 4911جعفری،)
در میان مکاتب ادبی جهان هیچ کدام به اندازه رمانتیسم پردامنه، »: برای تعریف مکتب رمانتیسم پیش از هرچیز باید متذکر شد

همین امر موجب شده است هر کسی بر حسب ظن خود، . الیه نبوده استبست هزار پیچیده، مرموز، معمائی حل ناشدنی و بن

ها از ماهیت بسیار متضاد رسد این پیچیدگیبه نظر می. آنکه آن تعریف، تعریفی جامع و مانع بوده باشدعریفی از آن ارائه دهد بیت
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های مختلفِ عقاید و افکار را در آن  و جلوه( 2:4923خاکپور،) .«.آن نشأت گرفته است؛ چرا که رمانتیسم محل تالقی تضادهاست

-گرا و خیالانقالبی و ضد انقالبی، جهانی و ملی، واقع( یا به تناوب)درعین حال »حقیقت مکتب رمانتیسم  در. توان مشاهده کرد می

. طلب، سرخ و سفید، عرفانی و حسی است خواه و سلطنت ، دمکراتیك و اشرافی، جمهوری(آرمانگرا)گرا و یوتوپیایی پرور، بازگشت

کلی نهفته است، بلکه اغلب در زندگی و آثار یك نویسنده و حتی یك متن نیز  این تضادها نه فقط در بطن هنر رمانتیك به طور

 ( 424:4926، یرسه) .«.وجود دارد

آنها در عصر  در اصل یك جنبش مطلقاً انقالبی است و شعارهای آن همان سخنان فلسفی و سیاسی است که تقریباً همه»رمانتیسم 

ای انسان و تایید حقوق فردی، هم از نظر زمانی معاصر انقالب فرانسه و هم مخالف هبیان آزاد حساسیت. روشنگری مطرح شده است

فجیع و تراژیك  مایگی و تسلط فئودالیته جدید صنعت و پول، رمانتیسم اصرار دارد که از جنبهدر یك دوران بی. عصر خویش است

-م را چیزی فراتر از صرف یك سبك ادبی میاگوست ویلهلم شلگل رمانتیس» (462: 4916سیدحسینی،) .«.زندگی سخن بگوید

چنین آیزا برلین جوهر اصلی هم( Thorlby,4326 :2) .«.کردهای واقعیت نگاه میجدیدی در تجربه دانست و به آن به عنوان شیوه

عوامل زیر که ولك آن را ترکیبی از  در حالی «حکومت مستبدانه هنر بر زندگی»: این مکتب را در این عبارت خالصه کرده است

: 4921فورست، ) .«ها نگرشی خاص نسبت به تخیل، رویکردی خاص نسبت به طبیعت و کاربردی خاص از سمبل»: استدانسته

43_41_ 49) 

. وارد فرانسه شد 4616رفت از سال رمانتیك که از قرن هفدهم در انگلستان در مورد تعبیرات شاعرانه به کار می» واژه

های درآن تاریخ کالسیك. شدبه کار برده می( ایافسانه) Romanesqaeانگیز و خیال Pittoresqaeمدت زیادی مترادف با 

ولی نویسندگان جدید این کلمه را . بردندها به کار میآن شکست خورده این کلمه را برای مسخره کردن طرفداران رمانتیسم درباره

مکتبی است که با فلسفه و »تعریفی کلی رمانتیسم  پس در( 411:همان) .«.قبول کردند و آن را با کمال افتخار به زبان راندند

ستیزی، بلند پروازی، هنجارشکنی، نوآوری، سنت: های آن تاکید بر مفاهیمی چونادبیات سرشته شده است و بارزترین ویژگی

شود که ای گفته می به دوره «انتیسمماقبل رم» و (1:4922رستمی،) .«پردازی، تنهایی، ناامیدی و یأس و رستاخیز ادبی استخیال

های کهن به خوانندگان عرضه در آن تمایالت عاطفی وارد ادبیات شده ولی نویسندگان، این احساسات جدید را اغلب در همان قالب

خود  شود که نویسندگانی خوش ذوق و جسور طرز بیان جدیدی برای احساساترمانتیسم وقتی شروع می باید گفت دوره. اندکرده

  (413-416: 4916سیدحسینی،). کودکی و بلوغ آن نامید ماقبل رمانتیسم را باید دوره. کنند ابداع می

 :رمانتیسم در ایران _1_4_4

 رمانتیسم معاصر ایران با نیما یوشیج در منظومه. ثیر این مکتب قرار گرفتأایران نیز به مانند سایر کشورها تحت ت

دکتر پرویز ناتل خانلری، گلچین معانی و فریدون »اجتماعی گرایید، اما  کار به سمبلیسم یما در ادامه؛ اگرچه نآغاز شد «افسانه»

این جریان ادبی پدید  در ادامه (443: 4921تسلیمی، ) .«های نیمایی پیشکسوت شعر رمانتیك ایران شدندتوللی به تأثیر از قالب

ظهور . . . های بعد شاعرانی چون نادرپور، نصرت رحمانی ورا پی گرفتند و در سال آمده، شاعران دیگری راه آغازگرانِ شعر رمانتیك

این شاعر با آثاری . معاصر یاد کرد، حمید مصدق است به عنوان شاعری رمانتیك در دورهشود از او از جمله شاعرانی که می. کردند

های ها و شاخصهنامه، نگارنده قصد دارد تا ویژگیین پایاندر ا. روزگار خود قرار گرفت به چاپ رساند، مورد توجه مخاطبانکه 

 . مکتب رمانتیسم را در شعرهای حمید مصدق مورد بررسی قرار دهد و جایگاه این شاعر را در شعر رمانتیك معاصر مشخص کند

 :حمید مصدقـ رویکردهای شعری 1ـ4

-ـری؛ در یك رویکرد شاعری است حماســی، آزادیشاعری است با رویکردهای مختلف شعـ( ش. ه 4942ـ4911) حمید مصدق

آبی خاکستری »ن در آثاری چو. آیدبه چشم می «درفش کاویان»این بعد شخصیــت او بیشـتر در مجموعه  خواه و سیاسی که

پیشه و یـقشاعری عاشسرا را دارد و در جایی دیگر اجتماعی و تا حدی عاشقانه ،روشنفکرشاعری  نمودِ «رهگذار باد در»و  «سیاه

البته این بدان معنا . تر استاین رویکرد او پررنگ «شیر سرخ»و  «های صبوریسال»، «هااز جدایی»های در مجموعه. سراستتغزلی

توان هردو نمود شاعری لعکس، بلکه با اندکی تسامح میاشعرهای لیریك و عاشقانه به چشم نیاید یا ب ،حماسی رویکردنیست که در 

ی پردازد تا ضمن واکاوی و ارائههای مکتب رمانتیسم در اشعار مصدق میها و شاخصهاین مقاله به بررسیِ ویژگی. او یافترا در آثار 

 . ها در شعر او، جایگاه این شاعر را در شعر رمانتیك معاصر مشخص و معلوم گردانداین مشخصه



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

628 

 

 : پژوهش ـ پیشینه 9ـ 4

مکتب رمانتیسم و   اما در زمینه. مستقلی صورت نگرفته است تا به امروز مطالعه ،مصدقر حمید اشعارمانتیسم در  ب بررسیدربا

از به اختصار ها آنترین آثاری چند قابل اشاره است که مهمهای این مکتب بر شعر شاعران فارسی و بررسی ویژگی ،های آنویژگی

 :  این قرارند

دیگر چندین مکتب  سوای مکتب رمانتیك، که البته رمانتیسم نوشته شده است ـمکتب  هایی که در زمینهـ یکی از بهترین کتاب4

رضا سیدحسینی است که تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده  ی، نوشتههای ادبیمکتبکتاب  ،کندمعرفی و تشریح می نیز را

پس از نویسنده  در این بخش از کتاب،. اختصاص یافته استدر این کتاب حدود نود صفحه به بحث پیرامون مکتب رمانتیسم . است

و معروف  از آثار مهم یهایو سپس قسمت دهدمیادبیات رمانتیك را در کشورهای دیگر مورد بررسی قرار  ،این مکتب معرفی

 . آوردرا، میپیشوایان رمانتیسم 

این مرتبط  ترین عناویناز مهمکه  مطالبی دارددیگر کتابی است که در این باب ، از دکتر محمود فتوحی بالغت تصویرکتاب  ـ2

، نقد رمانتیسم و این مکتبهای تعریف اصطالح رمانتیك، عوامل پیدایش رمانتیسم، ویژگیبه توان می نامهبا موضوع این پایان کتاب

 . اشاره کردمیراث رمانتیسم 

طور که از نام آن پیداست به  همانکه  ، اثری استبه قلم مسعود جعفری از مشروطه تا نیما سیر رمانتیسم در ایرانـ کتاب 9

توان ترین عناوین این کتاب میاز مهم. پردازدمی از روزگار مشروطه تا پیدایش شعر نو و شخص نیما بررسی سیر رمانتیسم در ایران

د شعر معروف نویسنده در این کتاب چن. های رمانتیسم را نام بردویژگی و تعریف اصطالح رمانتیك، عوامل پیدایش رمانتیسم

 . های شعر رمانتیك بررسی کرده استرمانتیك نیما را از منظر ویژگی

د و مسعو فرشته رستمیاز  رمانتیسم در اشعار فروغ فرخزادکتاب پردازد، کتاب دیگری که در باب این مکتب به بحث می ـ1

 . اندختهرداپشعر فروغ های رمانتیستی به بررسی جنبه نویسندگان در این کتاب. است کشاورز

به تعریف رمانتیسم و  ه، ک(4924)زادهبه کوشش رضا اشرف (اصول آن و نفوذ آن در شعر معاصر ایران)رمانتیسم مقاله  ـ3

                                                                                                   . زدپردامیاصول آن و چگونگی نفوذ آن در شعر معاصر ایران 

، به رمانتیسم و چگونگی نفوذ آن در ایران، و (4931) داود احمدونداز  های رمانتیسم در اشعار منوچهر آتشیجنبه  ـ مقاله6

                                                                     . سپس بازتاب آن در شعر منوچهر آتشی پرداخته است

 :وب مفهومیچارچ _1

های نوظهوری پا به  کند و قوانین و ایدئولوژی ها تغییر میگونه که با روی کار آمدن یك حکومت جدید، خواه و ناخواه سیاستهمان

 همینِ شناختِ مکاتب مختلف،  شوند و البته مرز ها و خصوصیاتی مختص به خود پدیدار می ژگی نهند، مکاتب نیز با وی میدان می

بر این . شود ها، حساب آن نحله از دیگرها جدا می شناسایی آن با دیگری فرق دارد و به صرفِخاص هر مکتب است که های مشخصه

دهد و رمانتیسم نیز از اصول چندی  پایه هر مکتب برای خود موازین و قواعدی دارد که اصول و اساسِ آن مکتب را شکل می

 . شوندصول و قواعد در خالل بررسی اشعار مصدق ذکر میبرخوردار است که جهت دوری از درازگویی، این ا

 :نمودهای اصول رمانتیسم در دفتر شعر مصدق _4_1

و ( یا احساسی)فردی پیش از بررسی شعر مصدق الزم به ذکر است که رمانتیسم در یك نگاه کلّی، به دو شاخه 

با شعار مصدق از چنین منظری بررسی و تحلیل شود و کوشش شده است تا ادر این قسمت . شودتقسیم می( و انقالبی)اجتماعی

 :شوددر دفترهای شعر مصدق، روندِ گرایشِ او به سمت رمانتیسم فردی و اجتماعی پدیدار می( موتیف)گیری از واژگان پرکاربردبهره

ای های اسطورهموتیف این دفتر شعر شخصیت. انتشار یافت 4914نخستین دفتر شعر مصدق است که در سال  درفش کاویان

، آبی، خاکستریدفتر شعر . های رمانتیسم اقالبی اجتماعی در این دفتر به مراتب بیشتر از رمانتیسم احساسی استویژگی. هستند
در این . پنجره، شب، خواب، کودک خواهر من، باد و برخیزیم است: های این دفتر عبارتند ازموتیف. منتشر شد 4919در سال  سیاه

. آمیزندهای رمانتیسم فردی بر اجتماعی غلبه دارد اگرچه در پایان شعر دو ویژگیِ اجتماعی و احساسی درهم میژگیدفتر شعر وی

-باد، زاینده: واژگان پرکاربرد این دفتر شعر عبارتند از. انتشار یافت 4911سومین دفتر شعر مصدق است که در سال  در رهگذار باد
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 هااز جداییچهارمین دفتر شعر مصدق . های رمانتیسم فردی بیشتر استدر این دفتر نیز ویژگی. رود، رود، بهار، درخت نارون، ماهی
پونه، : شود و واژگان پرکاربرد آن عبارتند ازدر این دفتر یگانگی با طبیعت زیاد دیده می. منتشر شد 4932نام دارد که در سال 

در این دفتر نیز . سپید، صداقت، باغ، شهر، خواب، کویر، جام، آفتاب باران، بهاران، شراب، موج، طلوع خورشید، پنجره، حصار،

منتشر شد و  4963شعر مصدق است که در سال  پنجمین مجموعه های صبوریسال. رمانتیسم احساسی بر اجتماعی غلبه دارد

اما موتیف . شودبیعت زیاد دیده میدر این دو دفتر شعری نیز ط. اشاراتو دفتر دوم  عشق چشمهدفتر اوّل . باشدشامل دو دفتر می

عشق، نسیم، ماه، خورشید، گل، باغبان، کاوه، سیاووش، پر، پرواز، شب، سنگ، بیابان، دیو، درخت بید، : این دو دفتر عبارت است از

نتیسم اجتماعی ، رمااشارات ، رمانتیسم احساسی بر اجتماعی غلبه دارد، اما در دفتر دوم یعنیعشق چشمهدر دفتر اول، یعنی . رود

واژگان پرکاربرد این . است شیر سرخانتشار یافت  4916ششمین دفتر شعری مصدق که در سال . بر رمانتیسم احساسی غلبه دارد

های رمانتیسم فردی این دفتر شعر بیشتر است، اما طور کلی ویژگیبه. ینه و اشكشب، باد، درخت بید، کویر، آی: از دفتر عبارتند

 . های رمانتیسم اجتماعی در آن وجود داردیژگیهایی از ورگه

 :رمانتیسم احساسی یا فردی_4_9

م احساساتی نام آغازین که از آن به عنوان رمانتیس دو مرحله را پشت سرگذاشت، مرحلهمکتب رمانتیسم در طول دوران رشد خود، 

انتیسم احساساتی در جهان درونی عواطف و خیاالت نویسندگان رم. بعدی که به رمانتیسم اجتماعی معروف است برند و مرحلهمی

مند بودند هایی عالقهگشتند؛ به موضوعابتدایی می ساده های طبیعی و جامعهپدیدهخود غرق بودند و در دنیای خارج نیز به دنبال 

. های خیالی بودندمینکه با تصنعِ زندگی شهری کامالً در تضاد و ناهمخوان بود و با شوق و هیجان در طلب رسیدن به سرز

 (412: 4922میرصادقی و میرصادقی، )

 (: فردگرایی)شخصیت  _4_4_9

در مکتب کالسیسم عموماً . است( فردگرایی) شخصیت گیرد،رمانتیسم که در گرایش رمانتیسم فردی قرار می مکتب اصول از یکی

-ری خراسانی خودمان؛ اما رمانتیسم این حصار را در هم میباالی جامعه بودند همانند شعر دربا قهرمانان دست نیافتنی و از طبقه

 ،هنر وسیله و به دهدنوعان خویش قرار میهم گذارد و نمونهای میهنرمند رمانتیك خویشتن را به جای قهرمان افسانه»شکند و 

گونه کند و آنفردیت خود تأکید می گونه شاعر برو این (223: 4924، زادهاشرف) .«کندهای روح خود را بیان میها و رنجخواهش

کشف مرکزیت »نظران بسیاری از صاحب»به همین سبب . سازدشد فردیت خویش را میکه در مکتب رمانتیسم بر آن تأکید می

 این( 434: 4912جعفری، ) .«اندترین دستاوردهای رمانتیسم دانستهرا یکی از عمده «کشف خود به عنوان فاعلِ شناسایی»و  «خود

 . یا استفاده از ضمیر اول شخص مفرد یا با نوعی حالت تجریدی: گیردفردگرایی در اشعار مصدق بیشتر به دو روش صورت می

دهد و با این کار خود را قهرمان اثر را کانون توجه قرار می «من»در این روش، شاعر ضمیر : با ضمایر اول شخص _4_4_4_9

امری که تا قبل از دوران . دهده باید از قهرمان داستان یا شعر سر بزند، به خود نسبت میکند و افعال و اعمالی را کمعرفی می

 . رمانتیسم چندان معمول نبود

 :جویداز چهار روش سود می  .«امو  م، من»مصدق در اشعار خود از ضمایر اول شخص مفرد منفصل و متصل یعنی 

 :.«من»گیری از ضمیر اول شخص منفصل  بهره _4_4_4_4_9

جهان و جمله جهان شد / خوان گشتمترانه منبه یاد عشق تو تا  /منستاره سوختگانند مهربان با / منرفتی و نفس گرم عاشقان با 

 (4923:112مصدق، )من چنین که گریه کند چشم آسمان با / ز بیخ و بن بکند کوه درد و غم این سیل/ منخوان با ترانه

 :بسامد این نوع کاربرد در شعرهای مصدق خیلی زیاد نیست: .«م»ول شخص متصل گیری از ضمیر ا بهره _1_4_4_4_9

/ گذردچه به مرغان چمن می/ تا بگویم که در این تنگ قفس/ پر پروازم نیست/ تا گشایم پر و بال/ بال و پر ریخته مرغم به قفس

 (342: همان)رُخصت آوازم نیست 

 (11: همان)آهم / دردم،/ تو، اشکم،بی ]. . . [در کوه _/تر، از پژواکمتو سرگردانبی
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شاید پرکاربردترین نوعِ استفاده از ضمایر در شعرهای مصدق، آمیزش : «من و م»کارگیری توأم هردو ضمیر به _9_4_4_4_9

ود س «من» منفصل اول اینکه شاعر در یك قطعه یا بند هم از ضمیر. این دو ضمیر باشد که البته این آمیزش به دوگونه است

 :های زیرمانند نمونه، «م»جوید و هم از ضمیر متصل  می

-همه/ کاش بر این شطِ موّاجِ سیاه، /مکردزن بر سرِ هر موج گذر میبوسه /مناز شطِ گیسوی مواجِ تو، / کاش با زورق اندیشه شبی،

 (31_32 :همان) مکردی عمر سفر می

 (234: همان) نمعاشق قدیمی ایرا من /ی پاکانماز نسل، از سُالله/ ،من /نبه یك پیاله محبت ک منبا !/ امشب، امید رفته ز دستم

آمیزند و از ترکیب  بدون هیچ واسطه و حایلی به هم می «مو من »روش دوم آمیزش دو ضمیر توسط شاعر به این صورت است که 

 :این مورد هم در دفتر شعر مصدق اندک استتواند باشد و البته بسامد شود که مصداق فردگرایی میحاصل می «منم» این دو واژه

آن کودک  منم ]. . . [/ممن امشب باز بیدار/ حرامم باد آسایش/ حرامم باد خواب و راحت و شادی/ من اما دیگر از هر خواب بیزارم

 (21: همان)ز مهر افکنده سایه بر سر من مام / تهی دل از غم ایام/ آسوده و آرام

 (921: همان)منِ مبهوت / ،منماین  _/میان این برهوت

 : «من و ام»استفاده از ضمایر  _1_4_4_4_9

 (412: همان) .«اماز یاد روزگار فراموش گشته»/امخاموش گشته/ زندگانیمکه با طلوع گرم تو در / ام،آن ستاره من/ آری

 :گیردیبهره م «ام»در این شیوه شاعر ابتدا فاعل یعنی ضمیر من و سپس در پایان بند از ضمیر 

 (931: همان) امشاه بیت غزل زندگی/ که تویی،/ دانممن فقط می /امندانم که کی من

 (31_32 :همان)ام زائر ظلمت گیسوی تو/ در این تیره شب جانفرسا، من/ در این تاریکی، من

که برای نمونه در این شعر به . شود دیدکند، نوعی حدیث نفس را میگونه ضمیرها استفاده میدر بیشتر مواردی که شاعر از این

 :وضوح مشخص است

سرایم به امیدی که تو می/ بود منسرنوشت / در ازل شاید این/ وصف دالرایی تست منشعر / است منی شعر زندگی قافیه

 (133: همان)بود  «مُردن»اش قافیه /منآخرین مصرعِ / ورنه _/خوانی،

ه شد فردگرایی در اشعار مصدق بیشتر به دو شکل قابل شناسایی است؛ طور که گفتهمان :به شکل نوعی تجرید _1_4_4_9

 .«.تخاطب شاعر با نفس خود»: یعنی تجرید. کارگیری ضمایر بود که از آن یاد شد و نوع دوم آن با استفاده از تجریدیك نوعِ آن با به

 (423: 4929شمیسا،)

 (212: همان! )کن به من محبت/ خوبی تشنه -/ «حمید»/باران است کویر تشنه

 :   نمایاندشاعر در این روش و به کمك این شگرد به طور مستقیم با آوردنِ نام خود، خود را به مخاطب می

تر از آئینه با دلی روشن/ با دلی از شوق چون آتش /من حمیدم /نه آرش/ نه سیاووشم/ یا سیاووشی/ انتظارِ آرشی دارند/ از تو اما،

 (621: همان)

ای گیری از صناعت تلمیح و اشارهای ضمن بهرههای اسطورهدر کنار اسامی شخصیت( حمید)شعار شاعر با آوردن نام خود در این ا

اما در مواردی این شگرد از شکل . آوردها میای، با کمك تجرید نام خود را در کنار این شخصیتگذرا به چند رویداد اسطوره

 :آوردشاعر نام خود را میشود و مخاطب قرار دادن خود خارج می

 (134: همان) حمیدتو گوش شد  سر تا به پا به گفته/ شورِ عشق بگشای لب، بگوی حدیثی ز

 :آیدکند و نام شاعر است که مکرر به چشم میموتیف پیدا می شود که در شعرش جنبهقدر پرتکرار میو گاه آن

از / سوخته در رهگذار بادچون شمع نیم […]/حمید غصه هماغوش شدبا درد و رنج و  /حمیداز خاطرت چه شد که فراموش شد 

وار تهمت سودابه[…]/ حمیداز یاد روزگار فراموش شد / اینی اهرمن به یاد وی و نه فرشته /حمیدخشمِ پُر خروش تو خاموش شد 

 (134: همان) حمیدهای قدس سیاووش شد در شعله/ جا به او مزنبی

 :هیجان و احساسات _1_4_9
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اصلی که شاید بیش از دیگر . استهیجان و احساسات  شوداصول مکتب رمانتیسم که به رمانتیسم فردی مربوط می از دیگر  یکی

به هر روی، اصلِ بروزِ . شناسنداست و بیشتر رمانتیسم را با این قاعده میاصول، امروزه رمانتیسم به آن معروف و شناخته شده کرده

معتقد  هااز اصول اساسیِ این مکتب است و هم چنانکه در فصل دوم گفته شد، رمانتیسم نی در اثر ادبی،احساسات و هیجانات درو

و از این  (421: 4921سیدحسینی،) .«.در روح آدمــی احســاس بیـش از اندیشـه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت است»: بودند

شود و فراوان یافت می «آبی، خاکستری، سیاه قصیده»در دفتر ق و به خصوص قید و شرط سخن گفتن در دفتر مصددست بی

شك عشق، مبنای آن بود و توصیف آن جز از جریان امری که بی. قلمش در بازنمایی احساسات و هیجانات درونی بسیار توانا است

 . بندداحساس و هیجان صورت نمی

 همه/ کاش بر این شط مواجِ سیاه،/ کردمزن بر سرِ هر موج گذر میبوسه/ از شطِ گیسوی مواجِ تو، من/ کاش با زورقِ اندیشه شبی

شدم از در نگاه تو تهی می/ کاشکی همچو حبابی بر آب،/ ام بستر رودگونه/ اشك، زاینده چشم من، چشمه ]. . . [/کردمعمر سفر می

 (32_33: همان)بود و نبود 

پردازد و در ادامه برای تشریح احساس و  انگیز میبه توصیفِ تصویری خیال در قطعه اول شعر باال شاعر با بکارگیری ادات تمنا

کند که مخلوقی است بسیار حساس و نازک و هیجانِ خود و به زبان فهم رسانیدن آن، خویشتن را به حبابی بر روی آب تشبیه می

ای : گویدادات تمنا آرزوی حباب شدن را دارد و می کارگیریبار نیز شاعر با بهاین. هرلحظه امکان نیست و نابود شدن آن وجود دارد

مثالً تهی بودن واقعی . های بالغی شعر نیز جالب استتوجه به جنبه! )شدم از بود و نبودکاش حبابی بودم که در نگاه تو تهی می

مصدق نازکای احساس . شودفضای درونی چشم و حباب؛ و دیگر اینکه حباب به راستی با کوچکترین تلنگری نیست و نابود می

اما مصدق برای بیان احوال احساسی و هیجانی خود و نمایاندن آن احوال به خواننده از  (.آورد خویش را با این تعبیر به توصیف می

 :گیردچند روش بهره می

دن احساسات و عنصر بالغی و مهمی که شاید مصدق بیشترین بهره را از آن برای به تصویر کشی: استفاده از تشبیه _4_1_4_9

های مخصوص به در این تصاویر شاعر با ماننده کردن خود به موجودات دیگر و همانند کردن خود با ویژگی. کند هیجانات خود می

 :سازدها، احوال درونی خویش را برمال میبهآن مشبه

که تو / کردم،آرزو می/ من استکاهش جان من این شعر  /درون تلخی واریزم رااز / ،چناران کهن چون/ یابم،میبی تو در

-کاشکی شعر مرا می _/شعرم باشی باورم نیست که خواننده/ ، هرگز،نه، دریغا /-خوانی؟ راستی شعر مرا می _/شعرم باشی خواننده

 ( 16: همان) –! خواندی

 : کندییا برای مثال در شعر زیر مصدق وجود خود را بدون حضور معشوق به خاکستری سرد و خاموش تشبیه م

 (11: همان)نه خروش / نه مرا بر لب، بانگ شادی،/ من، دل با شوق، نتپد دیگر در سینه/ ، خاموش،خاکستر سردمبی تو 

شود، دارا که به گرایش هیجان و احساسات مربوط می های مکتب رمانتیسماز دیگر مشخصه: قطب استعاریِ زبان _1_1_4_9

روش  و رمانتیسم و سمبولیسم غلبه دارد»ادبیات ر باستعاری   شیوهه در فصل دو دیدیم چنانک. قطب استعاریِ زبان است بودنِ

پسندند چرا      استعاره را بیش از تشبیه میدر استفاده از ابزار بیانی، ها  رمانتیكهمچنین ( 22: 4921فتوحی، ) .«.ر رئالیسمبمجازی 

های حسی به حسی  ها تشبیهدر کار رمانتیك. آورد     تشبیه فراهم می امکان تصرف خیالی در شئ را بسیار بیشتر از ،که استعاره

کند، اما شاعر رمانتیك میان واقعیت و احساس شناور است، کار  تشبیه حسی میان دو واقعیت ارتباط برقرار می. معموال اندک است

: 4921فتوحی، ). کند     صی خود تعبیر میاو توصیف روابط سطحی و حسی میان اشیا نیست، بلکه او شئ را با وجدان و عاطفه شخ

22) 

سازند و این واقعیت را بر جهانی      فرایندی است که در آن کلمات از درون خود، واقعیتی را می»استعاره در رمانتیك به تعبیر کالریج، 

ستعاری بودن زبان در اشعارش گیری مصدق از قطب ابهره( 11: 4911هاوکس،) .«.کنند     کنیم تحمیل می     که در آن زیست می

کنند نه در این نوع استعاره مشبه را ذکر می» کنایه یا تشخیص است در قالبِ جان بخشیدن به اشیا و استعاره( رمانتیسم فردی)

ی از سازند و سپس برای آن که این تخیل به خواننده منتقل شود یکبه را و آن را در دل و ضمیر خود به جانداری تشبیه میمشبهٌ

 البته یك نمونه از آن در شاخصه( 62: 4929، شمیسا) .«.کنندرا در کالم ذکر می( مستعارٌمنه) دارصفات یا مالئمات آن جان
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و همچنین شستن و پاک کردن نقش )شوید پنجره را می کند که شیشهرا انسانی مصور می باران شخصیت ذکر شد که که شاعر

شوید اما به دهد و با بارش خود شیشه را میرا انجام می( شستن پنجره)ه باران به راستی این کار اگرچ (شاعر معشوق را در سینه

-مانندی در هم میمکنیه یا همان تشخیص را با واقعیت هر حال این فعل، عملی است انسانی و اوج هنر شاعر آنجاست که استعاره

                                      :                                            آمیزد

وای، باران،  ]/. . . [/چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ _/از دل من اما، /شست پنجره را باران شیشه /باران؛/ ؛بارانوای   

 (64: همان)پرِ مرغانِ نگاهم را شست / باران،

 :نها شخصیت انسانی بخشیده استو باور پذیری ابر که شاعر به آ( و شنیدن درختان)و سخن گفتن باد 

 (11: همان) کردابر باور می /« چه تُهیدستی، مَرد؟»: گفتمیبا برگِ درختان  باد

 :یا خواب دیدنِ دل و داس به دست بودنِ و خرمن چیدنِ مهر در شعر زیر

 (62: همان)چیند می خرمن خواب مرا /داس به دستمهر در صبحدمان / بیندخواب پروانه شدن می/ دلِ من، در دلِ شب،

تشبیه نیست، اما به هرحال  اگرچه بسامد این صناعت برای بیان احساس و هیجان به اندازه: استفاده از تشخیص _9_1_4_9

 :جویدشاعر از این صناعت برای برای عینی کردن و خلق تصاویر احساسی سود می

وای، باران،  ]. . . [/چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ _/اما، از دل من /شست ی پنجره را بارانشیشه /باران؛/ ؛بارانوای  

 (64: همان)پرِ مرغانِ نگاهم را شست / باران،

ی و همچنین شستن و پاک کردن نقش معشوق را در سینه)شوید پنجره را می کند که شیشهرا انسانی مصور می باران که شاعر

شوید اما به هر حال این فعل، دهد و با بارش خود شیشه را میرا انجام می( هشستن پنجر)اگرچه باران به راستی این کار  (شاعر

آمیزد و عالوه بر مانندی در هم میمکنیه یا همان تشخیص را با واقعیت عملی است انسانی و اوج هنر شاعر آنجاست که استعاره

باران به انسانی ماننده شده است . گیرداز آن تصویر می احساس خویش  ای است که شاعر در ارائهتر از این همه، بهره ها و مهم این

اما مصدق برای ممکن نبودن این زدودن و همیشگی بودن نقش معشوق، و برای . شاعر بزداید تواند نقش معشوق را از سینهکه می

را خواهد شست؟ شاید به نوعی چه کسی نقش تو : پرسد زند و می نشان دادن اوجِ احساسِ خود، تشبیه را به سوالی بالغی پیوند می

 :هایی دیگر از استفاده از تشخیصو نمونه! تواند نقش تو را از دل من پاک کند خواهد بگوید هیچ کس نمیمی

و  /آویخت /های آهنی ساحل،بر نرده/ را های نحیفشدستو  […]/بردمیسحری  سوی سپیده/ ما را به سوی صبح، /شب،

 (491:همان)ی روان ریخت هابر روی آب /ی سیاهشسایه

 :و اوج بکارگیری تشخیص در این شعر است

چو / شمیمِ گیسوانت را /بستانمگر  /خندیدندکه سَر خَم کرده  /دیدند ترا /نسرینمگر  /سنبلمگر  /گندم خوشهمگر آن 

از / نشناس و پا نشناسسرکه / ور گشتنددر عطر تن تو غوطه/ آبادباغ ریگ های سرخگلمگر / نوشیدساران روان آب چشمه

-می/  و رقصندمی/ و  شنگندمیکه / بلندِ باغِ حیدر را نوازش کردچنارانِ تنِ سبزِ /  مگر دست سپید تو/ خبر گشتندخود بی

 (934:همان) خندند

ر هایی که شاعر برای نمایانیدن احساس خود به کایکی دیگر از روش: بیان نوستالژیکی و حسرت ایام گذشته _1_1_4_9

کند و با این شیوه هیجانِ حاصل از تجسمِ روزهای دورِ ها با حسرت یاد مییاد ایامی که شاعر از آن. گیرد بیان نوستالژیك استمی

 . دهدخوب را بروز می

غالبِ مصدق برای بیان نوستالژیکی و حسرت ایام گذشته در قالبِ ستایش کودکی است که  شیوه: ستایش کودکی _4_1_1_4_9

 :خوش دارد، میان خواب و بیداری، سوار بر سمندِ خاطرات، گریزی به آن روزگار خوب بزند شاعر

-کامرانیخوشا آن روزگار / هادوران شور و شادمانی _/به سوی روزگار کودکی /کوبدسمند خاطراتم پای می/ میان خواب و بیداری

 (21:همان) ها
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رود و با تعبیر خوشا آن روزگار از آن به نیکی یاد می و دوران شور و شادمانیشاعر با مرورِ خاطرات به سوی روزگارِ خوب کودکی 

 دریغ از دوره عر زیر نیز شاعر با تکرارِ واژهدر ش. سازدها احساس حسرت خود را نمایان میکند و با یادآوریِ آن همه کامرانیمی

 :کندآرامش و شادی یعنی روزگار کودکی یاد می

دریغ از روزگار /  آرامش و شادی آن دوره _/ دریغ از کودکی/ گونه دشمنکامنه شهر این/ نه من غمگین،/ دل پرکیننه / در آن دوران

 (24: 4923مصدق، )در این وادی   _/اینك در این دوران _/سرآمد روزگار کودکی /آزادیخوب 

کودکی که در آن با حسرت از دوران خوب  اطرهکی شعری هم دارد با عنوان خالبته مصدق در باب این ویژگی، یعنی ستایش کود

 : کند، چرا که در آن روزگار چین به پیشانی و غم بر دل شاعر راه نداشتکودکی یاد می

 (141: همان). . . بردخبرِ شادی ما را می/ تا فراسوی زمین/ بادبادک با باد/ راه نداشت/ چین به پیشانی و غم بر دلِ ما

کارهایی که مصدق برای انعکاسِ احساسِ یکی دیگر از راه: های دفتر شعر شمسز اوزان ضربی غزلتأثیرپذیری ا _0_1_4_9

های آن را در دیوان کارگیری اوزان ضربی است که نمونهکند بهدرونی و برون نمایاندنِ آن و خلق تصویرهای پراحساس استفاده می

خاصیت  طور کلی اوزان ضربی به واسطهبه. شاعر با کالم موالناست های انسشك محصول دورهتوان دید که بیکبیر موالنا می

هایی نمونه. کندهمخوانی آن با احساسِ شور و سرور درونی آدمی، به خوبی احساسات درونی را نمایان می ضرباهنگیِ آن و به واسطه

 :از این اوزان و تأثیرپذیری مصدق از موالنا

مدهوش ز پیمانه / مویمنالم و میمن مست و پریشانم می/ خیزمافتم و میدلداده و دفتر شعره می/ زمخیافتم و میدر کوی تو مستانه می

 (162: همان)خیزم افتم و میاز عشق چو پروانه می/ گریمسوزم و میچون شمع شب عاشق می/ خیزمافتم و میمی

حالت القایی و ضربی  کند و به واسطهو شعف خود را نمایان می شاعر در شعر باال با تکرار وزنِ دوریِ مفعولُ مفاعیلن حالت هیجان

همین . کنددوری بودن وزن نیز به درک این احساس کمك شایانی می. کندوزن، خواننده را نیز در درک این احساس سهیم می

 : بینیمخصیصه را در شعر زیر نیز می

روز / دور از آن نگاهِ تو، وز رخِ همچو ماهِ تو/ منم، منم، منم/ چشمِ تو، مست؟کیست به یادِ / ای زمن، تاب نمانده  در تنمتا تو گسسته

 …جمله فدای میهنم/ گر بودم هزار جان،/ گر چه در آب و آتشم، سوزم و گریم و خوشم/ به فغان و شیونم/ در آه و زاریم، شب

 (612: همان)

 :ایجاد شده است «مفعول مفاعلن مفاعیلن فع»گاهی هم این اوزان غیر دوری است همانند شعر زیر که بر وزن 

ای کاش دلت با دل من / رفتمهر چند که با تو پا به پا می/ آمداز وَجد به رقص، جان و تن می/ آمدبا من چو لب تو در سخن می

 (113: همان! )آمدمی

عواملی که شاعر را به سمت و  ترین های مزبور در راه خلق احساس و هیجان، یکی از مهمخارج از خصیصه: عشق _6_1_4_9

ای که در طول تاریخ ویژگی. است عشق( به نوعی در خاللِ خصایص باال نیز حضور دارد)کشاند و سوی وادیِ هیجان و احساس می

ها مدیون عشق و  گراییو احساس آفرینیدر دفتر شعر مصدق بیشتر هیجان. مانند بوده استترین عامل خلقِ آثار بزرگ و بیمهم

 :حاصل از این برخوردستاحوالِ 

/ این برآورد درخت اندوه،/ این گیاه سرسبز،/ برگ برگردون سود/ سر برآورد، درختی شد، نیرو بگرفت/ از دلم رُست گیاهی سرسبز، 

 (14: همان)تو بود  مهرحاصل 

بیش نبود تا زمانی که درختی تنومند  شاعر در شعر باال، عشق را در قالب تشبیه همانند درختی که از بدو تولد که گیاهی سرسبز

 :شوددیده می( که زندگی او نیز هست)کشد و این مهر به معشوق در تمامِ شعرش سا به تصویر میشد، با برگهایی گردون

 اممن ندانم که کی

 دانممن فقط می

 که تویی،

 (931:همان) امشاه بیت غزل زندگی

 :کندن احساس تا حد زیادی موفق است و احوال خود را در چنین شرایطی به خوبی بیان میمصدق در بروز و واکاویِ ابعادِ درونیِ ای
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 زدگیحسرت ر این شب که بلند است به اندازهمن د

 آیدگیسوان تو به یادم می

 زدگیحسرت ین شب که بلند است به اندازهمن در ا

 خوانمشعر چشمان تو را می

 شوق چشم تو، چشمه

 (113: همان)راز وجود  ترینچشم تو، ژرف

تر از دیگر را برجسته( احساس و هیجان)توان این اصل از اصول رمانتیسم این موضوع به حدی در شعرهای او برجسته است که می

 :اصول در اشعار او دانست

مدهوش / که هر چه مرد را/ چشمِ تو آن شرابِ خُلّرِ شیرازست/ کندشکرآفرین نگاهِ ترا نوش می/ گویی وجود من،/ وقتی تو با منی،

 (213: همان)کند می

هایی که در آن معشوق باشد رضایت نابِ عشق به کمترینه این خصیصه سرتاسر وجود شاعر را فرا گرفته است و او مدهوش از باده

 :آمیزای است اگرچه نامحسوس اما وصلهاست و عرصهدهد؛ حتی خواب که در آن برای شاعر لذّت نابِ همآغوشیمی

هاست لذّت نابِ همآغوشی/ با تو در خواب مرا/ هاستکه در آن دولت خاموشی/ خواب را دریابم،!/ هاستخواب رؤیای فراموشی

 (64: همان)

 :گریز و سیاحت_9_4_9

مطابق این اصل شاعر که از . استگریز و سیاحت  مرتبط است، رمانتیسم فردیکه به گرایش  رمانتیسمدیگر اصول مکتب  از

تواند با بودِ حاضر کنار بیاید، برای رهایی از احساس نوستالژیك خود، سوار بر بال ار حال و وضع موجود راضی نیست و نمیروزگ

های تازه و زیبایی کمال این سفرهای رویایی در آرزوی یافتن محیط زیبا و مجلل و رنگ همه»رود و تخیل به سفرهای خیالی می

 (424: 4916حسینی،سید) .«.مطلوب است

 . . . سفر به بیرون یا درونِ خویش؛ واقعی یا تخیلی؛ به تنهایی یا گروهی و

 . سفر به بیرون از خویش -2. سفر به درون خویش -4: آیدبه طور کلی دو نوع سفر در دفتر شعر مصدق به چشم می

( ان ژول ورن که به اعماق زمین رفتسان قهرمبه)این سفرها که عموماً تخیلی است شاعر  در :سفر به درون خویش _4_9_4_1

 :دهدرود و از احوال و ابعادِ درونی خود خبر میبه درون خویش می

آنجا برای من، […] /و میلِ به جنایت/ های آتش و خون دیدمآمیزه/ من در جنوب نقش جنون دیدم/ بود سفری هنگامه/ هنگام،

فرصت / گویا که گاه/ ست؛شاید که سیبِ سرخِ هشیواری/ جزیره، که آنجا در آن/ نه نامسکون/ ممنوع بوده است، پنداشتی جزیره

 (433_436: همان)ست بیداری

 !سان تا سوی مراسمِ اعدامِ خودش و شاهدِ شهادت خویش بودنسفرهایی به شرق و غربِ خویش و شتابی برق

تا شاهدِ شهادت خود باشم / راسمِ اعدامِ خویشتن،رفتم سوی م/ _تر از برق پنداشتی سریع _/و با چه سرعتی،/ رفتم به سوی شرق

 (462_469_461: همان)

 :و سفر کردن از

 (412: همان)های دنیا تا دام/ های دنیا،از بام/ امپرواز کرده/ من،

تواند چندان  از بام به دام رسیدن نمی. سفرهای شاعر به مکانی بهتر از جایگاه اکنونِ شاعر نیست  دهد همه قطعه شعر باال نشان می

 مطلوب باشد و گویا سفرهای درونیِ شاعر آنقدرها خرسندکننده نیست و همیشه با اندوهی تلخ همراه است، به خصوص آنجا که

 :کند برای دیدارِ مزار عهد جوانیِّ خویشتن سفر می

من با عصای /[…]کنمهموار می/ بر جانِ خویشتن/ این راهِ صعب همه شب تا به صبحدم،/ که مندیگر برای دیدنِ او نیست؛ این

من از مزار عهد جوانیِّ !/ هرگز _!/اما برای دیدنِ او؟/ کنمهموار می/ بر جانِ خود تمامی این راه سخت را،/ پیری خود در دست

 (411_413: همان)کنم دیدار می/ خویشتن،
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تواند با و وضع موجود راضی نیست و نمیطور که گفته شد شاعر که از روزگار حال همان :سفر به بیرون از خویش _1_9_4_9

گونه که ذکر شد گاهی این سفرها به درون خویش است و زند و همان آنچه هست کنار بیاید، دست به سفرهای تخیلی و واقعی می

برون از  برای مثال در شعر زیر که شاعر به سیاحت در. آمیزدگاه بیرون از خویش و حتی گاه گاهی با مرزِ سفر در درون نیز می

های هوا بال رود مرز میان واقعیت و تخیل به وضوح مشخص نیست، زیرا شاعر بر اوجِ موج های هند و کشمیر می خویش به سرزمین

 :  کشدمی

چون از کمان رها / دلپذیر/ های فریبندهبا خط و خال/ های خرمِ کشمیراز خطه/ کنممی کشمیر گذر ز خطه/ ده،دی/ ها راکوچِ بلوچ

کشم های هوا بال میبر اوجِ موج/ و حاضرانِ غایب/ با غایبانِ حاضر/ تا این دیار پر ز عجایب /هندتا سرزمین / با شتابِ تیر/ ای،هشد

 (634: همان)

نماید، پس به  سان شاعران رمانتیسم از فضا و بودِ حاضر خرسند نیست و به اکنونی که در آن واقع شده، بسنده نمیمصدق نیز به

 :کوچد باران که جایگاه صالحانِ صلح و صبوری است می ر از سرزمین سبز و دروغینِ یار پرفریب به سوی کویر بیناچا

و کاشکی تو از این / ترین یارانو مهربانی این مهربان/ بارانکویرِ بی/ کنون کنار کویرم،/ گذشتم از تو و آن پرفریب شهر بزرگ

 (234:همان)به وام بستانی / وفا و خوبی را/ به قدرِ یك ارزن/ –کرمانی  از این مردمانِ _/صالحانِ صلح و صبوری

گوید، به مقصد بارگاهِ قدسِ  و گاهی نیز خسته و دلگیر از مکانِ اکنون با لبی نه پر زحسرت و افسوس، سرزمینِ جهل را ترک می

 :سفری در مسیر واقیت. اهورایی

از مرزِ / روممی توستا / تا بارگاهِ قدسِ اهورایی/ ی خودراییخطه _/ مینِ جهلاز سرز/ روممی _/نه بر لبم افسوس _/ آری منم

 _/آن زیسته هماره چو ققنوس/ آن پاسدارِ کشور ایران/ سازِ یادِ دلیرانآن زنده/ تا بارگاهِ روشنِ فردوسی/ بوسبا عزم پای /خاوران

 (636: همان)روم می توستا / روممی

کشف و  توان آن را در ذیل رمانتیسم فردی قرار داد،رمانتیسم است که می اصول مکتب از دیگریکی : کشف و شهود _1_4_9

نوعی »رمانتیسم در حقیقت . و آشکار کردن ابعادِ گوناگونِ تصورات و تخیالت هاکشف ناشناخته: کشف و شهود یعنی. استشهود 

و سعی دارند ( 61: 4929،امین پور) .«.نگرندت عارفانه به زندگی میبا نوعی حال [هنرمندان این مکتب]. آمیز استبینی مبالغهدرون

بند تصویرهای خشك واقعیت ها پایآنها مانند رئالیست. های نو و دیگرگون خود را به همگان ارائه دهنداز پسِ این نگاه، یافته

به جهانِ بیرونی و درونی داشته باشند و این  تخیل نگاهی دیگرسان و عارفانه کوشند با حربههای شسته میچشم نیستند، بلکه با

شود که مصدق نیز در دنیای شاعری خود دچار کشف و شهودهایی می. دانندمهم را به عنوان اصلی از اصول اساسی مکتب خود می

دوریاب است و کشف و شهودهایی که گاه برای مخاطب . بینیماین دچار بودن را در جای جای شعر او و با زبان مخصوص خود او می

فهم آن اندکی سخت و صعب؛ و کشف و شهودهایی که زودفهم و آسان است و البته بیشتر کشف و شهودهای مصدق از این نوعِ 

 . اخیر است

کند که شاید با احوال  هر شاعر در مسیر شاعری خود خواه و ناخواه احوالی را تجربه می: کشف و شهودهای زودفهم _4_1_4_9

بازگرداندن این تجارب در قالب شعر . نگردچشم خود به جهان می ه قول معروف هر هنرمند از دریچهوت باشد و بدیگر شعرا متفا

اما این کشف و شهودها گاه عمیق و . شودهای شاعر مربوط میکاری است به غایت ظریف و فنی که البته بیشتر به توانمندی

چندان دشوار نیست و خواننده ( کشف و شهودهای سطحی و زودفهم)تجربیات درک این قبیل . انددوریاب و گاه سطحی و زودفهم

بیشتر کشف و . جدید و بدیع او را که ناشی از کشف و شهود است، ببیند  تواند با اندکی تأمّل جهان مصورِ شاعر و تجربه می

 :شهودهای مصدق از این نوع و قابل درک است

 ( 233 :همان)ما  که سنگِ تفرقه افکند در میانه/ های پلیدیبه دست/ نفرین باد هزار/ ما چگونه باز به ماتم نشست خانه

  دیدِ  محبت آموختن از قطره قطرهیا تصویرِ ج. است  زده های پلید ماتم دست  دهد که بر اثر تفرقه ا ارائه میای ر شاعر تصویر خانه

 :های سرخ ی گل باران در آستانه

 ( 922: همان)ز نو بیاموزیم  _/ باران، ز قطره قطره/ و مهربانی را/ حراهای سُرخ در صگل یبه آستانه/ بیا، بیا برویم
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هایی که  نمونه. و از این دست کشف و شهودهای زودفهم که حاصل نگاه خاص مصدق به جهان است، در اشعار او فراوان وجود دارد

 :به وضوح آشکار و زودیاب هستند و نیاز به توضیح ندارند

 (23: همان)مشتِ رسوایان را وا نکنیم / از کجا که من و تو/ باز برپا نکنیم/ شور یکپارچگی را در شرق/ جا که من و تواز ک

 (4) (112: همان)رفت تا ابدیت می/ کاش این آمدنت/ ست؛تِق تِقِ گام تو بر سنگ چه آوای خوشی/ گردیوقتی از تفرقه بر می

و به دست آوردن آن رنجِ وافری  شف و شهودهای دوریاب از آنجا که شاعر برای تجربهک: کشف و شهودهای دوریاب _1_1_4_9

است، بازگرداندن آن به زبان شعر نیز اندکی مشکل و فهم آن های کمیاب زدهتجربه برده و در حقیقت برای رسیدن به آن دست به

 :                                   د دارددر دفتر شعر مصدق از این قبیل تجربیات نیز وجو. بر است مقداری زمان

/ به ذهن برف _/رویای پاک باکرگی را،/ که سُمِ گرازان تیزرو _/ و همچنان/ کندمَرعوب می/ های شهامت را،تهدید، شور شعله/ دیدم،

 (431_434: همان) مکتوم مانده بود/ دیدم که آن حقیقت عریان زچشم من/ داناییم به ناتوانیم افزود[…]/ کندمنکوب می

کند توجیهی یافت و تواند رویای پاک باکرگی را به ذهن برف منکوب  توان برای تحلیل اینکه چگونه سُمِ گرازان تیزرو می البته می

های شهامت لگد مال شدن برف را توسط گرازان تیزرو منکوب شدن رویای باکرگی برف دانست اما اینکه چگونه تهدید، شور شعله

 !برد کند جای بسی تأمل و تفکر دارد و خواننده در نگاه اول پی به این تصویر ارائه شده نمیعوب میرا، مَر

اما شبی که جشنِ / همت گماشتیم که تا روید از زمین/ ما بذر کاشتیم/ هرگز نکاشتیم که توفان درو کنیم/ ما باد را/ ای یار نازنین

 (616: همان! )همین/ . . . چه بگویم دگر _!/ حرامیان ناگه/ –درآن بزمِ دلنشین _/درو گرم گشته بود

 : افسون سخن_0_4_9

افسون سخن یعنی خودِ سخن . استافسون سخن  مربوط است، رمانتیسم فردیکه به گرایش  رمانتیسمدیگر اصول مکتب  از

را  سخنا بدان حد است که ویکتو هوگو افسون است و کالم از جایگاهی به غایت باال برخوردار است و جایگاه این باالیی و واالیی ت

به ارزش کلمات مختلف در مکتب رمانتیسم . نمودو ارزش آهنگ سخن توجه ز کالم انگیباید به مفهوم خیالداند و از این رو خدا می

. توجه نمودند گیزدانهایی که هرکدام برمیها و خاطرهبه روابط کلمات با یکدیگر و هیجان. کالم مقام فرمان روایی یافت. توجه شد

 :داند را آغاز راز می( سخن)آمیز و واژه  ها سخن را افسون مصدق نیز بر اسلوب رمانتیست (413_441: 4916، 4،جسیدحسینی)
/ کم/ کم کم و/ تیك تیك/ نازک و باریك/ و تیك تاک تیك/ مستور در تمامت تاریکی/ تاریك تا نهایت تاریکی/ تارِ تار/ تار/ تار/ تاریك

 راز بازو / آغاز گشت راز/ واژه شد آغاز/ باز/ و باز/ دمادم/ تکرار تیك تاک/ و تاک تاک مبهم و درهم/ و تیك تاک درهم و مبهم/ کم

 (334: همان)شد  باز رازو / شد

فسونی از برای داند و شعر خود را ابزار و ا شعر خود می  ند است که زندگی را شعر و قافیهقدر ارزشم در نگاه مصدق کالم و شعر آن 

 !: میرد هایی که برای شاعر وجود دارد که اگر او نباشد زندگی نیز جریان ندارد و قافیه می توصیف بهترین

 _/سرایم به امیدی که تو خوانی،می/ سرنوشت من بود/ در ازل شاید این/ شعر من وصف دالرایی تست/ من است شعر زندگی قافیه

 (133: همان)بود  «مُردن» اشقافیه من مصرعآخرین / ورنه

آورد با سرودن هر شعر، شاعر بارها از  کند و به نگارش در می مصدق به هنگام سرودن و خلق شعر گویی قطعاتی از جانِ خود را می

 :کاهد جان خود می

 ن این شعر من استکاهش جان م[…] /زیبایی تو غمگینم من به اندازه/ نهایی من خوشبختیت تو به اندازه/ بینمبینم، میمیآه 

 (16: همان)

دارد چرا که این ابزار و افسوس در راه خلق  خرد و حتی بسی دوست می اما مصدق این کاهش و کاستنِ جان را به جان می

 :تصویرهای معشوق است و معشوق برای او از هرچیزی گرانقدرتر است چراکه

 (19: همان)ی هست منای از زندگی سطر برجسته/ و تو چون مصرع شعری زیبا،

 :ترین شاه بیت و اتفاق زندگی شاعر است چرا که زندگی یعنی شعر و شعر یعنی او، اویی که بزرگترین و برجسته

 (931: همان)ام بیت غزل زندگیشاه/ که تویی،/ دانممن فقط می/ اممن ندانم که کی

 :نیز دارد. . . های از نوع پادشاه ملك سخن و البته مصدق به مثابه پیشینیان جمله



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

637 

 

 (341: همان)گدایی کرد / چون گدا،/ وفا و عشق ترا/ دریغ در طلب آشنایی با تو/ غرور من که به مُلك سخن خدایی کرد

 :همدلی و یگانگی با طبیعت _6_4_9

ها ی ایرانی از زماناه رمانتیك»مثالً : ی این یگانگی با طبیعت و بروز اندوهی همدالنه و آشنا در ادبیات فارسی نیز سابقه دارد سابقه

: 4926فتوحی، ) .«.زمان برای آنها ظرف حاالت روحی مختلف است. پسندد ها پاییز و زمستان را بیشتر میشب و از فصل

 و پاییزهم چنین . بسامد باالیی دارد توللیو  فروغ، نیمادر  حالت اضطراب و هراس و نگرانی و شبدلی با  مثالً هم (443_412

نیما در اشعار  حالت خفقان و افسردگی و جمود و سرما ،برف ،زمستانیا . ای دارددر اشعار فروغ برجستگیِ ویژه راقحالت جدایی و ف

و  احساس نشاط و بیداری و امیدواریو  صبح، و حالت دل گرفتگی و مه ،روزان ابریکه چنانشود؛ هم به کرات دیده می و اخوان

 . شود در شعر نیما فراوان دیده می حالت خمول و واماندگی و تابستان ،گرما

دفتر شعر مصدق نیز مشحون است از این همدلی با طبیعت و فراوان و سرشار از همدلی با عناصری از قبیل ابر و باد و کوه و برگ 

تصویرهایی خالی از   ائهار -2ها  آمیز رمانتیستاندوه  با همان سابقه و سائقه -4: است او با عناصر طبیعت به دو گونه البته مواجهه  ...و

 . اندوه

ای که در آن به سر تضاد میان آرمان و واقعیت، و ارتباط ناخوشایند فرد با محیط اجتماعی» :تصویرهای اندوه آمیز _4_6_4_9

-رای رمانتیكب. . . ]. کشاندکند و آنها را هرچه بیشتر به سوی خودمحوری و انزوا میها را دچار پریشانی و رنج میبرد، رمانتیكمی

توانند از خود به در آیند و همین در خود ماندگی و عطف توجه به یابد و نمیشان معنی میشخصی «منِ»همه چیز در پیوند با [ ها

شود که در همان عصر با اصطالح فرانسوی آفریند و به افسردگی و پریشانی منجر میخود است که تراژدی قهرمان رمانتیك را می

 (219: 4912جعفری،) .«.مشخص شده است «بیماری قرن»

در این شیوه، عموماً تصاویر مأیوس و خالی از امید است که شاعر برای بیان اوضاع و احوال پریشان خود ـ از عناصر افسرده و 

 :گیرد جمودناک ـ در طبیعت بهره می

از / تر،بی تو، سرگردان/ باد برگِ پاییزم، در پنجه/ در دشت، مگردباد/ در کوه _/تر، از پژواکمبی تو سرگردان/ بی تو من چیستم؟ اَبرِ اندوه

 (16_11: همان)مرغ درمانده به شب گمراهم / برده زیادآشیان[…]/نسیمِ سحرم

است از انبوه باد است یا نسیمی سرگردان و یا مرغ درمانده گمراهی که در شب گرفتار شده شاعر به برگِ پاییزی که در پنجهتشبیه 

توانسته از آنها بهره بجوید تا حاالت خود را بازگو کند همین عناصر  کند و گویا بهترین امکاناتی که شاعر می شاعر حکایت می اندوه

 :کند و عموماً اکثر دفتر شعر مصدق را این اندوه فرا گرفته است طبیعتند که شاعر همراه و همدل با آنها غم وافر خود را بیان می

: همان)امیدِ بارشِ بارانِ نوبهارم نیست / درختِ خشكِ کویرم که برگ و بارم نیست/ توبی _/که من/ بیا/ چرا شك؟/ چرا هراس

219) (2) 

دلی با طبیعت و دستیاری از عناصر موجود در آن برای توصیف  مصدق در مسیر هم: تصویرهایی خالی از اندوه  ارائه _1_6_4_9

قبل شاعر از ابزار شاد و روشن سود   بار به عکس دفعهاین. دهد ای شاد ارائه می تا اندازهحاالت خود گاهی تصاویری خالی از اندوه و 

 :دارد را دیگرگونه نمایان می( احوال خودش)جوید و طبیعت  می

تو / الگشاید پر و بمی/ از گریبان تو صبح صادق،/ بیندصبح تو را می دیده در آیینه/ _ستپر مرغان صداقت آبی _/ ها آبی،آسمان

گیرد از تو می/ بهاران از توست/ نه، _/تو بهاری؟/ تریاز آن پاک/ نه، _/تو چنان شبنم پاکِ سحری؟/ تو گلِ یاسمنی/ گل سرخِ منی

 (69: همان! )ای بهین باغ و بهارانم تو/ هوس باغ و بهارانم نیست/ همه زیبائی راهر بهار این/ وام،

جاری بودن حیات و امید است   های زنده و سبز که نشانه شبه بار به وجه ال شاد خویش ایناو برای بیان شور و شوق درونی و احو

 :آورد روی می

حاصلِ / سبزی چشم تو تخدیرم کرد[…]مزرع سبز تمنایم را/ پلك بگشا که به چشمان تو دریابم باز،/ دریای خیال/ سبزی چشم تو

 (61: همان)ی سوخته برگم از توست مزرعه

تا آستانِ / سوزصبحِ ستاره تا ساحلِ سپیده/ ام را بردایحهآمد نسیم و ر/ در ژرفنای شب/ چون عطر پونه بودم؛/ نور/ آب،/ چون دشت،

 (411 :همان)روز 
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گیرد عالقه به دین  رمانتیسم فردی قرار می  مکتب رمانتیسم که در زیرمجموعه های یکی دیگر از مشخصه: عالقه به دین_7_4_9

شد و عموماً هنرمندان آن را نادیده  در دوره کالسیسم به دین هیچ توجهی نمی. است( در نوع اروپایی آن)حیتو به خصوص مسی

مصدق به عنوان یك ایرانی . ای نشان دادند به آن توجه ویژههنری و بر اساس احساسات خویش  نگاه با ها اما رمانتیك. گرفتند می

-شاعر اشارات دینی خود را بیشتر در قالبِ تلمیحات تاریخی دینی ارائه می. ود داردمسلمان، اشاراتی به دین اسالم در شعرهای خ

از زمان خلقت حضرت آدم و حوا . شونداند و مربوط به زمان و مکان خاصی از تاریخ نمیهای او در طول تاریخ پراکندهشخصیت. کند

 ... گرفته تا

 (212: همان)نیست  _/گندم ا فریب، دانهحو/ حتی،/ شت زندگانی ما،در د/ ستبَریکند، آواز بیتا چشم کار می/ اینجا،

در شعر . رساندهای دینی میاو را به دین و شخصیت زدی در شعر خود دارد که عالقهمشاعر با توجه به سرگذشت هر پیامبر چش

که یك شخصیت )خواند، موسی زیر ضمن اینکه بیان تا حدی نوستالژیك است شاعر، ضمن اینکه دشمنان را ماران شعبده می

 : خویش بر اینان فایق آید کند تا با معجزهایش را آرزو میو عص( تاریخی ادبی است

 سازد عصای معجزه/ روز و روزگار کجاست تا که در اینموسی  /هرکنار/ هر گوشه/ ماران شعبده/ شمارماران شعبده در شهر بی

 (661: همان)خویش آشکار 

 : کنندتاب میصبر و شکیبایی را بی ترین خالیق و اسوهشرمی حتی رامکه از وسعت وقاحت و بی( برادرانی)دشمنان و مارانی 

لبریز / ی صبرش راوقتی که کاسه /ایوب یادآورِ حکایت/ این صبور/ این صابر،/ تر از هرچه در خیال فراز آیدرام _/این رامِ رام    

 (329 :همان)کنند می

ای به آیین مسیحیت نکرده باشد بلکه هرازگاهی از معجزات عیسایی نیز سخن گفته  هم نیست که مصدق، هیچ اشارهالبته این طور 

 :است

وقتی  /عیساییدر دست توست معجزه / چه هستم توانائی،ای با تو هر/ نیای مهربانی داریمد/ وقتی تو مهربان باشی،/ آه ای یگانه

 (242:همان)از دست مهربان تو بوییدم / میم عشقِ نخستین خویش را،آن شب ش/ بهار بود و گلِ رنگ رنگ بود

-تصور، کشف و شهود و درونپایبندی به (فردی)های مکتب رمانتیسم  یکی دیگر از شاخصه (:ناخودآگاه)بینی درون _3_4_9

تخیل، »رمانتیك  ویسندهطور که در توضیح این مشخصه در فصل دوم آمد، در راستای این شاخصه شاعر یا ن است و همان بینی

آمیزد، از هنر خود را با دروغ و مبالغه درمی. بند تصور استسازد و بیشتر از تقلید، پایامید، آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می

ای از این چکیده (432: 4926، فتوحی) .«.کندشعر را یك حس زیباشناسی و یك حالت مخصوص تلقی می. کندآنچه باید بحث می

( فردگرایی)کشف و شهود و همچنین خودِ شخصیت  برای مثال در مشخصه. های پیشین ذکر شده استشاخصه در خالل مشخصه

در روح آدمی احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو ها معتقدند همچنین ذکر شد که رمانتیسم. و به ویژه در هیجان و احساسات

به  آمیز استبینی مبالغهرمانتیسم نوعی درونو در حقیقت  بند تصور هستندتقلید پایآنها بیش از . بیش از حقیقت مؤثر است

 :        روداش  در خود به سفر میخصوص آنجا که شاعر با خود و سایه

 (422: همان)ام به گشت و گذر رفتم با سایه/ با خود شبی به سیر و سفر رفتم

 :یابدخود را دیگرگونه می در درون خود،( یا واقع)و یا در عالم خیال 

آیا توان / گفتم به خویشتن/ خیره در منست/ استاده رو به روی من و/ مستِ مست/ این دیو، این رها شده از بند/ این مرد خودپرست

 (132: همان)قد رو به رو شکست تمام آیینه/ ناگهان دریغ/ او، مشتی زدم به سینه/ ین نگاه هست؟رَستنم از ا

و واقعیت در شعر زیر به وضوح نمایان است که کودک قلب شاعر در یك حقیقت  به جایتخیل، امید، آرزو و معجزه  و جایگزینیِ

 :فضای رمانتیستی و خیالی در یك شب دور و فرخنده حقیقت و راز و رمز زیستن را از دهان او می شنود

:/ از لبانِ تو شنید/ شاد، کودک قلب من این قصه/ پریددیده آن شب دور که چون خواب خوش از / چه شبی بود و چه فرخنده شبی

 (62: همان)خوابد تو می شم من از قصهکودک چ/ ستشیرینی قصه/[…]ستزندگی زیبایی/ زندگی رؤیا نیست
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ب کند تا وقتی که کودک چشمانش به خواشیرین را مرور می ی این رخدادها را شاعر در درون خویش می بیند و آن قصهو همه

سازد و حتی در جاهایی پنهان لذت از آن قصه و آن شب دور و تکرار اینها در درون شاعر را از فضای تلخ کنونی دور می. رودمی

 :گویدمنَش با منِ پنهانش سخن می

/ بودن،/ بودن،»: گفتپنهان منم با منِ پنهان می/ گوشم از شنیدن پُر بود/ گفتم ومی/ فرسودوز محنت این غمی که جان می

 (631: همان) .«ست؟همیشه بودن، کافی

های فردی مکتب رمانتیست گویا به هم پیوند خورده و از ساختار منسجمی برخوردار اصوالً مشخصه: تکیه بر خیال _3_4_9

اما . ستهای دیگر نیز قابل ردیابی اای از هر شاخصه در خالل مشخصهپیشین ذکر شد چکیده طور که در مشخصهاست؛ یعنی همان

زیرا تقریباً . دیگر آن قابل مقایسه نیست( فردی و حتی اجتماعی)های خیال در این مکتب با مشخصه در این میان، نقش مشخصه

دیگری قابل جبران  ی شاعران رمانتیسم است و در تمام زوایای شعر آنها حضور دارد و فقدان آن با هیچ مشخصهخیال برگ برنده

های فراوانی در اشعار او وجود دارد که این مهم را تأیید و مصدق عنصری اصلی و غیرقابل انکار است و نمونه خیال در اشعار. نیست

 :کندتصدیق می

 همه/ اش بر این شطِ مواجِ سیاه،ک/ کردمزن بر سرِ هر موج گذر میبوسه/ از شطِ گیسوی مواجِ تو، من/ کاش با زورقِ اندیشه شبی،

ام بستر گونه/ اشك، زاینده چشم من، چشمه/ جُستتو راهی می در شب گیسوی پرپیچ/ من، کاشکی پنجه […]/کردمعمر سفر می

 (33: همان)شدم از بود و نبود در نگاه تو تهی می/ کاشکی همچو حبابی برآب،/ رود

. سوزدها مرتبط و مربوط میمانیستر دهد او را به غایت به نحلهتصاویری که مصدق با تکیه بر این اصل و در عالم خیال ارائه می

 : ذوقشود آبکی و بیکم تصویری میماند و یا دستآن حذف کنیم چیزی از آن باقی نمی تصاویری که اگر خیال را از پیکره

ر پ _/ها آبی،آسمان/ چیندخرمن خواب مرا می/ مهر در صبحدمان داس به دست/ بیندخواب پروانه شدن می/ دل من، در دلِ شب،

 (62:همان)بیند صبح تو را می دیده در آیینه/ _ستن صداقت آبیمرغا

ها در تصاویر رمانتیستی هایی از پیوند مشخصهآمیزند و اصوالً رگههای رمانتیسم گاهی درهم میطور که ذکر شد مشخصههمان

های پیشین آورده هایی که در مشخصهمثال در. شود و البته این نکته نیز ذکر شد که اصل اساسی این تصاویر خیال استدیده می

ها دو نمونه های درهمِ رمانتیسم و نقش خیال در آناما در این قسمت برای اثبات حضور مشخصه. توان یافتشد این موضوع را می

 :شودذکر می

ود یا او را به رسفر می گریز و سیاحت گفته شد گاه در این سفرهای تخیلی و رویایی شاعر یا با مخاطب به در مبحث مشخصه

 :گویدخواند و یا از خاطرات خود با او میهمراهی می

من تو را  ]. . . [چه صفائی دارد/ که در آن شوکت پیراستگی/ خود خواهم برد من تو را با خود تا خانه/ استگیبگذر از زیور و آر

: همان). . . به سرِ رودِ خروشانِ حیات،/ تو را خواهم برد من ]. . . [/کودکِ خواهر خویش؛/ هایبه عروسیِ عروسك/ خواهم برد؛

61_66_63) 

خواهد به  خواند و از او میمعشوق را به همراهی می .«من تو را خواهم برد»ی و البته ذکر شد که در شعر باال شاعر با تکرار جمله

یا با هم بروند به سر رودِ ! کودک خواهر شاعر برودهای شاعر سفر کند و با او به جشن عروسیِ عروسك(  جهان ناشناخته)ی  خانه

خواهد در این سفر خیالی به سرزمین و فضای خیالی با خروشان حیاتی که شاعر در ذهن خود خیال کرده است و معشوق را نیز می

 (9)!آورد؟ن میو حذف عنصر خیال از این شعر چه بر سر آ! داند رود خروشان حیات کجاست؟خود همراه کند ورنه چه کسی می

ای است درهم تندیده طور که پیشتر گفته شد، تصویر رمانتیسم فردی شبکههمان: جهان ذهنی بر جهان واقعی غلبه _45_4_9

ها که در کنار دیگر یکی از این مشخصه. مجزا در دل یك تصویر حضور دارد یعنی چند عنصر و مشخصه. های مختلفاز مشخصه

با گریز از واقعیات اجتماعی  رمانتیسم در فصل دوم اشاره شد. ی جهان ذهنی بر جهان واقعی استغلبه ،گیردها جای میشاخصه

 به عنوانپذیرفته و ها ، در میان رمانتیكجایگاهی نداشت در مکتب کالسیسمدین که . یابدآلود گرایش میعوالم ذهنی و حزنبه

این اتفاق در تاریخ . خود گرفتدرونی به الف شعر کالسیك شعر رمانتیك جنبهبرخاز این رو، . مقبول واقع شدقلبی و درونی  نیاز

اما شعر سبك عراقی  گرا استگرا و واقعی خراسانی شعری برونشعر دوره. شناسی خودمان نیز افتاده استادبیات و به ویژه سبك

این مشخصه را در . شوددر اشعار مصدق نیز دیده می جهان ذهنی بر جهان واقعی این اصل یعنی غلبه. گرا و ذهنی استبیشتر درون
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و خیال به ( در خویشتن)گرایی، سفر های درونمشخصه به عنوان مثال حوزه. توان دیدهای پیشین میهای مشخصهبسیاری از مثال

 :ز، خیال و جهان ذهنیهای سیاحت و گریمانند شعر زیر که ترکیبی است از مشخصه. جهان ذهنی بسیار نزدیك است غلبه شاخصه

های با پیاله _/ شب،/ با سایه گفتگوی من آن شب ادامه داشت/ ام به گشت و گذر رفتمبا سایه/ با خود شبی به سیرو سفر رفتم

 (422: همان)گرفت پایان نمی/ پیاپی،

برایش دشوار است از این جهان  تابد و تحمل این وضعشاعر که فضای موجود را بر نمی. سفر در مکان و فضایی غیرواقعی و ذهنی

جهان ذهنی گریزی  طور که ذکر شد غلبهدر واقع همان. پردازداش به سیر و سیاحت میگریزد و سوار بر بال خیال با سایهواقعی می

تا به  کندای را در ذهن خود خلق میدهد و جهان دیگرگونهخود را تسکین می(و خیال)است از جهان واقعیت که شاعر به مدد آن

 : آن پناه ببرد

با / های مرمر،از پله/ در باغ عشق، او/ گفتی که باغ عشق، بهشت است/ کندای مست میاز باغ عشق رایحه/ مشام جان را، _/ناگه،

/ ،دیدم که انعطاف نگاهش/ کندآشفته می/ انبوهِ گیسوان سیاهش را،/ های سپیدش،دیدم که دست […]/آمدمی/ قامتی بلندتر از افرا

 (441_442: همان)ها بود پروازِ پاکِ چلچله

 :هاو مثالی دیگر از ترکیب شاخصه

 (129: همان)چینم آیی و از باغ تنت صد بوسه میتو می/ بینممن اینك در خیال خویش خواب خوب می

اب به نوعی خود از عالم عالم خو! بیندشاعر در عالم خیال خواب می. خیال و جهان ذهنی در شعر باال هویداست ترکیب مشخصه

یا در ! بیندشاعر در این عالم، خوابِ آمدن و بوسیدن معشوق را می. بیند واقعیت نیستجهان ذهنی است و آنچه انسان در آن می

 :شودشعر زیر که منِ شاعر در جهانی ذهنی و غیر واقعی از خودش جدا می

/ از جسم خود جدا شده بودم/ _یعنی من_/آری بخار بر شده از تن،/ […]/دماز پیکرم جدا شده بو/ تر از آنشاید سبك/ مثل بخار آب

حتی زشهر / درخت/ دیوار و در،/ دور/ دور/ خود دور گشتم ز خانه/ چون نور/ ز پنجره رفتم برون/ از قید تن رها شده بودم

 (1)(311: همان)شیرین است چه / این است/ گفتم اگر که مردن/ ام منشاید که مرده/ یك لحظه فکر کردم[…]/تهران

 _2رمانتیسم احساساتی  _4: رمانتیسم شامل دو مرحله است»طور که گفته شد همان: رمانتیسم اجتماعی انقالبی _1_9

در این قسمت به تشریح . های فردی یا احساسی آن ذکر شدکه در صفحات قبل شاخصه (31: 4924،روزبه) .«.رمانتیسم اجتماعی

نویسندگان رمانتیسم اجتماعی برخالف پیروان رمانتیسم احساساتی، ». شودم انقالبی اجتماعی پرداخته میهای رمانتیسمشخصه

پرداختند و نسبت به تبعیض طبقاتی بیشتر به جمع توجه داشتند تا فرد و در آثارشان اغلب به جامعه و مسائل مربوط به آن می

غیر علمی و غیر عملی از روی تخیالت خود  خواستند آینده را به شیوهو می دادند و به سوسیالیسم تمایل داشتندواکنش نشان می

 (412: 4922میرصادقی و میرصادقی، ) .«.گذاری کنندپایه

 : آزادی _4_1_9

امروزه شاید هر مکتبی که بخواهد، این اصل را یکی از . است آزادیرمانتیسم اجتماعی انقالبی  مشخصه تریننخستین و اصلی

اما رمانتیسم این تابو را ! ی خود قرار دهد، اما رمانتیسم در روزگاری پدید آمد که حتی فکر کردن به آزادی تابو بودجستهاصول بر

شکست و هنرمندان آن با تصویب اصلِ آزادی به عنوان یکی از قواعد اصلی و اساسی این مکتب، به نوعی حصارِ تنگِ سنن را 

این مشخصه در فصل دوم بحث شد و گفته شد هنرمندان رمانتیسم بر علیه وضع موجود  در باب تبیین و تعریف. درنوردیدند

نظام  د که ترک سنن کالسیك، که زیبندهاصلی این جنبش نیاز روزافزونی بو  انگیزه»ه و دست به مبارزه زدند عصیان کرد

شعارهای  کوشید تا به وسیلهود و هردم مین بمتوسط که در کار قد برافراشت طبقه. شدفئودالیستی و اشرافیّت بود احساس می

تجارت آزاد، وجدان آزاد، حکومت آزاد، مردم را برانگیزاند، احتیاجی مبرم به هنرمندی داشت که پرچم آزادی را بتواند در اقلیم 

قید و بند خود ابق تخیّالت بیتوانست برآورد که به دلخواه و مطاین حاجت را نویسنده رمانتیك، فرد آزاد، می. ادبیّات نیز برافرازد

ها آزاد بار پس از قرون وسطی، هنرمند را از زنجیر سنّتاز این لحاظ رمانتیسم جنبه انقالبی داشت و برای نخستین. نوشتمی

. . . ار قوانین وتا عالئق خود را به دور از فش» و آزادانه شعر بگوید شاعر باید آزاد باشد هارمانتیسماز دید ( 21:4961پرهام، ) .«.کرد

 (223 :4924زاده،اشرف) .«.کننددر ایران نیز بسیاری از نویسندگان از عصر مشروطه به بعد بر این اصل تاکید می. ابراز کند
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های اجتماعی انقالبی است اما وفورِ حضورِ تر و بیشتر از مشخصههای فردی در دفتر شعر مصدق فراوانهای شاخصهاگرچه جنبه

 :خود مهرِ وطن و دردِ آزادی دارد مصدق نیز به نوبه. توان تکذیب کردانقالبی اجتماعی را در اشعار او نمیهای شاخصه

مهر وطن سرشتِ من، دوزخِ آن بهشت /[…]جمله فدای میهنم/ گر بودم هزار جان،/ گر چه در آب و آتشم، سوزم و گریم و خوشم

 (612: همان)زنم دَم ز وطن، وطن / روز و شبان و دَم به دَم،/ من

که با . . . ای از قبیل آرش و کاوه وهای اسطورهبرای مثال یاری گرفتن از شخصیت. کنداو این درد خود را به طرق مختلف بیان می  

های های این شخصیتها و جوانمردانگیها و آزادگیکند و در عین حال ضمن یادآوری دالوریبیانی نوستالژیك از آنها یاد می

 !گیردکند و در این راه حتی قضای آسمانی را نادیده میای، با همگان را به برخاستن و آزادی دعوت میرهاسطو

و با دیو ستم جانانه  /اگر مردانه برخیزید /قضای آسمانی نیست/ قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد؟/ گویدکه می

 (12: 4923مصدق، )ن و دلیران چون نخواهد شد؟ به پیش عزم مردا/ مقدارستمگر خوار و بی/ بستیزید

بیانی نوستالژیك و  _2. ایهای اسطورهیاری گرفتن از شخصیت -4: گیردبه طور کلی مصدق برای بیان آزادی از سه طریق بهره می

 . همگان به مبارزه برای رسیدن به آزادی پردهدعوت بی _9. غم روزهای آزاد گذشته

کارگیری آزادی به مشخصه کارهای مصدق برای اشاعهیکی از راه: ای و تاریخیهای اسطورهشخصیتکارگیری به _4_4_1_9

مداری بودند و بر خواهی و غیرتهایی که در تاریخ ایران همیشه معروف و مشهور به آزادیشخصیت. ای استهای اسطورهشخصیت

های یکی از این شخصیت. به پا خواستند( اندخواهینشان ظلم و ستم ها که نماد وها و ضحاکدهاکخصوص اژیبه)علیه زورگویان 

نیز به او آهنگر است که گویا شاعر ـ بسان هر ایرانی با غیرت دیگرـ ارادت خاصی  کند کاوهبه کرات از او یاد می ای که شاعراسطوره

 :کاوه از کودکی آشنا بوده است دارد چرا که با حماسه

 (22: همان)گفت آن آهنگر آزاده را می/ ،کاوهدرآن شب داستانِ / گفترا می کاوهستان درآن شب مادر من دا

 :ای بپا خواست کهکاوه در زمانه

 :نجوای گنگی داشت _ اَژدهاک –چنین با خویشتن 

 (23: همان) .«هفت کشور را/ که ریزم زیر تیغ خویش خون مردمان/ جز اینم آرزویی نیست»

 :هوا بس پس بود، هر کسی سر به الک خویش فرو برده بودای چنین زمانهدر این

ای مردم / شما را عزمِ جزم/ فری باد و همایون باد»: آنگه گفت _/به سرانگشت خود بستُرد اشك شوق /کاوهآهنگری  کنار کوره

به سوی / بود اهورادم با  دل و جانش در آن/ آنگه چون عقابی بیکران دور را پیمود کاوه نگاه[…] .«به سوی مهر بازآیید/ آزاد

 (14_12: همان)آورد  میترانیایش با خدای عهد و پیمان /  _یاران هم چنین کردند  _/ آسمان دستان فرا آورد

دهد که البته ای مینکوهیده و ستمگر در دفتر شعر مصدق به آن رنگ و بویی اسطوره به عنوان چهرهاَژدهاک طور کلی حضور به

 . استعاری برای شکایت از وضع موجود استاین خود نوعی روش 

بر روی تخت خویشتن / دیوخو اَژدهاکنشسته / تا دل این قیرگون دریای وارون بود _/که گرداگرد آن را برج و بارو/ به کاخ اندر

 (21: همان)خون بود  لبانش تشنه/ مبادا کس شود بیدار/ هشیار

در نگاه . خروشدآورد و میاست که در مقابل ستم و ظلم دیکتاتوران زمانه تاب نمیخواه های آزاده و آزادیانسان کاوه نماد همه

شاعر با برجسته . زند و هر ایرانی آزادمرد و باغیرتی باید بسان او به پا خیزدخواهی است که دست به تابو میمصدق کاوه، آزادی

 (:همسانانش در تاریخ)کردن پیروزیِ کاوه و یارانش 

به سوی فتح و / تاب و بس سرکش روان گشتندهمه بی ]. . . [/به سوی بارگاه اژدهاک پیر با فریاد /آزادزبند بندگی / روانشان شاد

 (16: همان)ها سرود افتخارآمیز پیروزی و برلب/ به سوی روز بهروزی /آزادی

 :کندای مردم را دعوت به آزادی و مبارزه میو به دستیاری این شخصیت یا ابرمرد اسطوره

و / ها بزنیدتیشه/ ستم و ظلم به ریشه/ که تا برای همیشه/ زیدو با گسسته بندِ دماوند جمله بستی/ بپا خیزید هاکاوه کنون شما همه

 (913: همان)خاک  ان ظلم و ستم خفته به، به سینهنش /ضحاکپیکر / قعر گور گذارید
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صورت واضح و شفاف سخن بگوید به ناچار مجبور روی آوردن به لود بهآتواند در محیط دیکتاتوری و خفقانهنگامی که شاعر نمی

در شعر . کندآزادمردی باغیرت را که کاوه باشد ترسیم می خوار و بدسیرت چهرهو در مقابل این ضحاک خون. شودبیان استعاری می

 :شوداند دیده میار گرفته شدهای نمادین و زبانی استعاری به کهایی که با چهرهدیگری از این شخصیت زیر نمونه

شرابِ دلکش  /فرهادسرابِ حسرتِ ایام، حاصل / گُلِ مُراد چه جویی، سموم پائیز است/ ببند غنچه صفت لب، زمانه خونریز است

 داراهمیشه کشور / انگیز استبه جویبار دَوَد خون، چه وحشت/ آیدزار جهان بوی داغ میز الله[…]است پرویز، به کام شیرین

 (3)(911: همان)است  چنگیززیر چنگِ  جمهماره مُلکتِ  /اسکندرخراب از 

های موجود در شاهنامه کنند عموماً از شخصیتهای دیگری که در دفتر شعر مصدق با بسامد باالیی حضور پیدا میاما شخصیت. 

 :باشندمی

/ یِ تونوشداروامید / زین کن/ سرکش خود، رخش !/زبرخی/ نیست _/غمی که افکند از پا _/اما،/ راست، غمی سنگین سهرابمُرده

 (31: همان)از کیست؟ 

و در . خواندفرا می( آزادی) در این شعر دیگربار شاعر با لغت برخیز مخاطب را با تأثیر از داستان رستم و سهراب به یافتن نوشدارو

 : کندای شاهنامه بیان میهای اسطورهصیتبندهای زمانه و مظلومیتِ بیگناهان را در قالب شخشعر زیر ستمگریِ قداره

این پُرغرورِ مانده به بندِ  _را چه کنی تمکین؟ اسفندیار[…]/به چاه افتاد/ ، به دست خصمبیژن /ریخت سیاوش، خون افراسیاب 

 (33_36: همان)بر تو گزند آید / از دست خویش/ مرگ توست ، مایهچاهِ شَغاد[…] .«من»

من در میان  کند و با آوردنِ واژهاشاره می یحی گذرا و بیانی موجز به چهار تراژدی موجود در شاهنامهشاعر در چند بند با تلم

زند و با آمیزش اسطوره و حال تأثیری عمیق و اندوهناک بر جان مخاطب های زمان حال را به آن روزگار گره میبندها، نامالیمت

 : گذاردمی

 (629: همان) سیاووشی یا/ دارند آرشی انتظارِ/ از تو اما،[…] /تابندبر نمی /بودنت را جز به مرگی ناگوار و تلخ

های مختلفی دارد که یك نوستالژیك یا غم غربت انواع و جلوه: بیان نوستالژیکی و حسرت روزهای آزاد گذشته _1_4_1_9

-عر با تداعی آن دچار اندوهی گزنده میایامی بس نیك و نیکو که شا. نوعِ آن، با حسرت یاد کردن از روزهای خوب گذشته است

چه در . شود بصورت پنهان و آشکار در شعر مصدق حضور دارداین طرز بیان که از عدم رضایت فضا و اوضاعِ کنونی حاصل می. شود

 . ای، چه در دعوت به مبارزه و چه در توصیف فضای اکنون و گذشتههای اسطورهبکارگیری از شخصیت

: همان)کردیم از درون قفس سرد رها می/ ها را،ما قناری/ پراندیم در آغوش فضامی/ زسرشاخه به بانگ هِی، هِی،ا/ ما پرستوها را،

29) 

 :آمیزدای و بیان نوستالژیك را به هم میکارگیری شخصیت اسطورهگاهی نیز شاعر دو طریقِ به

ی کاوهکجاست / ز کشته کوهی ساخت/ ها که ز کشتهپشته چه/ شرر انداخت/ سان به خرمنِ آزادگانچه/ چون رعد/ چو برق آمد و

 (912:همان)و داد مردم بیداد دیده بستاند / اسیریانِ ستم را ز بند برهاند/ که برخیزد /آهنگری

 :و باز هم در مثالی دیگر

 (312:همان) .«ین کاخ بکوشتو به ویرانی ا/ هنوز آباد استضحاک قصر »: ی خاموشبا لبان/ با نگاهی گویا/ گویدمی ی آهنگرکاوه

 :کندرا به ذهن متبادر می4992مرداد  22چنین شعر زیر، حسرت ایام پیش از کودتای هم

باد کولی تو / و جهان را به سموم نفست ویران کردی/ شاخ پُر برگِ درختان را عریان کردی؛/ رحمانه،تو چه بی!/ بادِ کولی، ای باد

 (21: همان)سم فروکوبان برخاک، گذشتی همه جا؟ / سته عنان،همچنان اسبی بگس/ کشان،چرا زوزه

خاطر غربتی بودن و ه شاید منظور شاعر از کولی بودن باد ب)صفتی بادِ کولی رحمانهتصویری از تاخت و تاز بیمصدق در شعر باال 

باد ستمگر و سرگردانی . سازدباری عریان میتازد و آنان را از هرگونه برگ و دهد که بر درختان میرا ارائه می( نداشتن اصالت باشد

با رمزگشایی شعر و . کندهایی یله و به خود وانهاده و وحشی خاک را ویران میکشان خود بسان اسبکه با نفس مسموم و زوزه

کارگیری آن از توان به قطب استعاری زبان شعر و علل به های پنهان در قالب هر نماد میتصویر فوق و شکافتنِ و یافتنِ شخصیت

 (و اسبان عنان گسیخته)سان مجبور است لب ببندد ستمگران زمان در قالب باد ای که شاعر غنچهدر زمانه. سوی شاعر پی برد
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پس شاعر مغموم و اندوهناک با حسرتی . درختانی عریان و سرزمین شاعر در هیأتِ باغی ویران یابند و خلق در خلوارهظهور می

 :سرایدصدچندان می

و چه امّید عظیمی / . . . آه، کبوترها را _/و کبوترها را/ که پر پاک پرستوها را بشکستند/ ها را پربستندکه قناری/ سوزد،دل من می

 (11_12: همان). به عبث انجامید

اما چه چاره . . . هاو کبوتر( که هریك خود نمادند)گناه و پر پاک پرستوها های بیبرای باغ، درختان و قناری. سوزدشاعر دلش می

جا و که جز از استعاری سرودن و حسرت خوردن چاره نیست و به عبث انجامیدنِ امید و آرزوها؛ و سرانجام ناامید از همه چیز و همه

 :در نهایت به خواب دیدنِ روزهای آزادی

 (233: همان)شبی بدین شادی  _/مگر به خواب ببینم،/ ؟آزادیدوباره  _/دوباره با تو نشستن

هایی که مصدق برای مبارزه و یکی دیگر از روش: همگان به مبارزه برای رسیدن به آزادی پردهدعوت بی _9_4_1_9

این شیوه شاعر در . همگان به مبارزه برای رسیدن به آزادی است پردهدعوت بی گیردکار میه ها سیاسی اجتماعی خود بفعالیت

زند و واضح و شفاف با هایش را میپرده و با زبانی سرخ حرفگیرد بلکه بیه سخن گفتن نمیقطب استعاری و در لفاف دیگر از حربه

 . خواندآزادی مردم را به مبارزه می بیان کردنِ واژه

های دلم گرفت از این شیوه/ شادی نشانه _/آبادیدر این کویر نبینم نشان  /آزادیعشق و نسیم  کجاست نغمه/ بیا بیا برویم

 (994:همان) آزادیبه سوی  _/خوشا که رَستَن و رفتن/ بیا، بیا برویم/ شدّادی

که خود نماد ! آبادی و آزادیکویری خشك، بی. جویدمصدق برای بیان وخامت روزگار حال و سرزمین خود از صفت کویر سود می

آمده، پس مخاطب را نیز به همراه تنگ اش سخت به است و فضای سینهگرفتهشاعر در این بیابانِ اسارت، دلش . ظلم و ستم است

 : داندو نجات از کویر و ستم می را راه چارهرفتن او گاه . خواند برای رفتن و یافتنِ نشان آزادیمی

 (211:همان)ست آزادیشور رهایی و / در آن سوی حصار/ ستدر آن سوی حصارِ حصین شادی/ من از حصار سخت گذشتم

او همگان را به ماندن و مبارزه کردن و تغییر وضع موجود برای رسیدن . در اکثر اوقات ایستادن و مبارزه را و گاه یا بهتر است بگوییم

 (:  بیشتر با لغت برخیزیم و بپا خیزیم)به آزادی 

-گیر میاسخ و پیشما را عزمی اکنون ر/ بایدها تیر میکماندارانتان را در کمان/ بایدشمشیر می کف دستانتان را قبضه!/ پا خیزیدبه 

 (99: همان)باید 

برخیزیم همگان را به برخواستن و  توان دید و شاعر با تکرار واژهرمانتیسم اجتماعی انقالبی را در آن می و شعر زیر که اوجِ شاخصه

و در این  خواند و نشستن را گناهی نبخشودنی؛ چراکه اگر کسی برنخیزد کسی نیست که با دشمن بستیزدستیزیدن با دشمن می

 : صورت تحقق آزادی محال خواهد بود

چه کسی با دشمن بستیزد / چه کسی برخیزد؟/ تو اگر بنشینی/ من اگر بنشینم/ خیزندهمه برمی/ تو اگر برخیزی/ من اگر برخیزم

 (23:همان)

کند و امعه را به مبارزه دعوت میافزاید این است که شاعر فرد فرد جبرخواستن که بر تأثیر شعر می سوای لحن حماسی و تکرار واژه

شاید دلیل این موضوع  تو به کاربردن واژه)تو و سپس با لغت ( من اگر برخیزم)کند برای افزایش گیراییِ دعوتش از خود شروع می

-رامی، مخاطب را به سمت و سوی خروش و قیام تا حصول آزادی ف!(فقدان آزادی: نیز باشد که ای مخاطب درد من و تو یکی است

 : خواند حتی اگر این مبارزه ذهنی و خیالی باشد

به یك فشار به / ذهن خود تهی کردند درون آینه/ سلسل به دست در کوچهکه کودکانِ م/ به چشم خویش ببینیم/ به شهر برگردیم

 (934: همان)و روی خاک فکندند خیل دشمن را / هزارها تن را/ ماشه

طور کلی به. های رمانتیسم اجتماعی انقالبی، همدلی با محرومان جامعه استز ویژگییکی ا: همدلی با محرومان _1_4_1_9

دلیِ خود را کوشد این هممحروم اجتماع، احساس درد و رنجِ مشترکی دارد و می خصوص طبقهك با مردم جامعه و بههنرمند رمانتی

 :شودو همدلی با محرومان دیده میهایی از همدردی در اشعار مصدق نیز جلوه. در آثار خویش منعکس کند

 (126: همان). کنمگریه می/ من نیز در مصیبت تو/ همدردِ تو منم /ای سنگِ سردِ سخت/ ــ ای تو چنین واژگونه بخت 
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. یدگربختی او میداند و بر واژگونههمدرد به وضوح خود را شریك مصیبتِ مخاطبِ خویش می کار بردن واژهباال، شاعر با بهدر شعر 

احساس دردی ( جامعه)یعنی شاعر با خلقِ محرومِ شهر. شودگاهی نیز همدردی شاعر با ویژگیِ دعوت همگان به مبارزه آمیخته می

کرده و از بند (تیشه)، بیدار (جام به دست)کوشد با دعوت آنان به مبارزه و رهایی از وضع کنونی، آنان را از خوابمشترک دارد و می

 :برهاند

به /  این رشد کرده زهرآگین ـ که ریشه/ چرا؟/ تیشه را بردارو / تو جام را بگذار/ ون که شهر دمادم به دست تاراج استکن       

 (962: همان). تیشه محتاج است

در شعر زیر این همدردی را شاعر با زبانی . ماندگاهی نیز این دعوت و همدری به یأس مبدل گشته و تنها همان همدردی باقی می

 :زا آورده استتعاری و بیانی غمگین و حسرتاس

اما شبی که / همت گماشتیم که تا روید از زمین/ ما بذر کاشتیم/ هرگز نکاشتیم که توفان درو کنیم/ ما باد را/ ای یار نازنین     

 (616: همان! )همین/ . . . ـ چه بگویم دگر!/ ناگه حرامیان /ــ در آن بزم دلنشین/ جشن درو گرم گشته بود

 : گیرینتیجه _1

 :نمودهای اصول رمانتیسم در دفتر شعر مصدق_4_1

شود که هریك این تقسیم می «انقالبی اجتماعی» رمانتیسمِو  «(یا فردی)احساساتی» رمانتیسمِ رمانتیسم خود به دو شاخه

 . های مخصوص به خود هستندها، خود دارای اصول و مشخصهشاخه

های و هر شاخصه توان هردو نمود شاعری را در آثار او یافتبا اندکی تسامح می ر که ذکر شدطو همان در دفتر شعر مصدق

های هر شاخه را به طور مجزا بررسی  این رساله با علم به این موضوع، مشخصه. فردی و اجتماعی را بررسی کرد اصلی هر دو شاخه

 . های هر شاخه پرداخته استو به تشریح و تحلیل شاخصه

  :ی یا فردیاتاحساس ست بررسی تأثیرات رمانتیسم شاخهنخ_4_4_1

 :در دفتر شعر مصدق رمانتیسم احساسی یا فردیهای شاخصه

  (:فردگرایی)شخصیت _4_4_4_1

( فردگرایی) شخصیت شودرمانتیسم فردی واقع می رمانتیسم در دفتر شعر مصدق که در زیر مجموعه نخستین مشخصۀ

گیری از ضمیر اول  بهره :الف: به چند نحو با ضمایر اول شخص _4. گیردرا به چند شیوه به کار می است که شاعر این مشخصه

استفاده از ضمایر  :د «من و م»کارگیری هردو ضمیر ه ب :ج «م»گیری از ضمیر اول شخص متصل  بهره :ب «من»شخص منفصل 

 . تجریدکارگیری نوعی ه ب _2 «من و ام»

 :ساتهیجان و احسا _1_4_4_1

هیجان  شود و در دفتر شعر مصدق مصداق داردواقع می رمانتیسم فردی که در زیر مجموعه رمانتیسمدومین اصل مکتب  

اصلی که شاید بیش از دیگر اصول، امروزه رمانتیسم را به آن معروف و شناخته شده است و گویا عوام بیشتر . استو احساسات 

 استفاده از _2. تشبیهاستفاده از  _4 :گیردرا به چند شیوه به کار می مصدق این مشخصه. شناسندرمانتیسم را با این قاعده می

 . عشق _3. های دفتر شعر شمساز اوزان ضربی غزلتأثیرپذیری  _1. و حسرت ایام گذشته نوستالژیکیبیان  _9. تشخیص

 :گریز و سیاحت _9_4_4_1

. است گریز و سیاحتشود رمانتیسم فردی واقع می ه در زیر مجموعهمکتب رمانتیسم در دفتر شعر مصدق ک سومین شاخصه

 . سفر به بیرون از خویش _2. سفر به درون خویش _4: شوداین مشخصه در دفتر شعر شاعر به دو صورت بیان می

 :کشف و شهود _1_4_4_1

کشف و شهود  شودفردی واقع میرمانتیسم  که در زیر مجموعه رمانتیسمِ موجود در دفتر شعر مصدق چهارمین شاخصه 

ی دو این اصل را نیز شاعر بر پایه. و آشکار کردن ابعادِ گوناگونِ تصورات و تخیالت هاکشف ناشناخته: کشف و شهود یعنی. است

 . کشف و شهودهای دوریاب _2. کشف و شهودهای زودفهم_4 :داردشیوه بیان می

 :افسون سخن_0_4_4_1
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. استافسون سخن  شودواقع می رمانتیسم فردی در دفتر شعر مصدق که زیر مجموعه نتیسمرماپنجمین ویژگی مکتب   

ها  مصدق نیز بر اسلوب رمانتیست. باشدافسون سخن یعنی خودِ سخن افسون است و کالم از جایگاهی به غایت باال برخوردار می

شعر   ند است که زندگی را شعر و قافیهکالم و شعر آنقدر ارزشمداند در نگاه مصدق  را آغاز راز می( سخن)آمیز و واژه  سخن را افسون

هایی که برای شاعر وجود دارد که اگر او نباشد زندگی نیز جریان  داند و شعر خود را ابزار و افسونی از برای توصیف بهرین خود می

                               !                                                        میرد ندارد و قافیه می

 :همدلی و یگانگی با طبیعت_6_4_4_1

همدلی و . شودرمانتیسم فردی در آثار او دیده می ین اصل که به عنوان ششمین شاخصهدفتر شعر مصدق مشحون است از ا

مواجهه شاعر با عناصر . ظهور می یابد بروز و. . . در دفتر شعر مصدق با عناصری از قبیل ابر و باد و کوه و برگ و یگانگی با طبیعت

                                                                                                . تصویرهایی خالی از اندوه  ارائه _2ها  نتیستاندوه آمیز رما  با همان سابقه و سائقه _4: است طبیعت به دو گونه

 : سیحیّتعالقه به م_7_4_4_1

گیرد عالقه به دین و به خصوص  رمانتیسم فردی قرار می  مکتب رمانتیسم که در زیرمجموعه های یکی دیگر از مشخصه

 نگاه با ها اما رمانتیسم. گرفتند شد و عموماً هنرمندان آن را نادیده می در دوره کالسیسم به دین هیچ توجهی نمی. مسیحیت است

این موضوع در دفتر شعر مصدق از آنجا که یك ایرانی و . ای نشان دادند به آن توجه ویژهش هنری و بر اساس احساسات خوی

ای به آیین مسیحیت نکرده باشد بلکه هرازگاهی از  شود اما این طور هم نیست که هیچ اشاره مسلمان است به ندرت دیده می

                  . معجزات عیسایی سخن گفته است

 بینیدرونتصور، کشف و شهود و پایبندی به در آثار دفتر شعر مصدق( فردی)مکتب رمانتیسم   اخصههشتمین ش _3_4_4_1

ها بیش از تقلید آن. در روح آدمی احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت مؤثر استها معتقدند رمانتیسم. است

 . آمیز استنی مبالغهبیرمانتیسم نوعی درونو در حقیقت  پای بند تصور هستند

 : تکیه برخیال_3_4_4_0

. استتکیه بر خیال  شودرمانتیسم فردی واقع می در دفتر شعر مصدق که زیر مجموعه رمانتیسمپنجمین ویژگی مکتب     

شاعران  خیال تقریباً برگ برنده. دیگر آن قابل مقایسه نیست( فردی و حتی اجتماعی)های خیال در این مکتب با مشخصه مشخصه

خیال در دفتر شعر . دیگری قابل جبران نیست ها حضور دارد و فقدان آن با هیچ مشخصهرمانتیسم است و در تمام زوایای شعر آن

                                                                             . کندهای فراوانی در اشعار او وجود دارد که این مهم را تأیید و تصدیق میمصدق عنصری اصلی و غیرقابل انکار است و نمونه

 :ی جهان ذهنی بر جهان واقعیغلبه _45_4_4_1

ی جهان ذهنی بر جهان غلبهگیرد ها جای میهای رمانتیسم فردی که در کنار دیگر شاخصهیکی دیگر از این مشخصه

جهان ذهنی گریزی است از  غلبه. یابدآلود گرایش میلم ذهنی و حزنعوابا گریز از واقعیات اجتماعی به رمانتیسم. است واقعی

کند تا به آن پناه ای را در ذهن خود خلق میدهد و جهان دیگرگونهخود را تسکین می( و خیال)جهان واقعیت که شاعر به مدد آن 

                                                                                                                    . اوان استآن بر جهان واقعیت در دفتر شعر مصدق فر بطور کلی ترسیم جهان ذهنی و غلبه. ببرد

 :قطب استعاری زبان _44_4_4_1

 انقطب استعاری زب شود و در دفتر شعر مصدق حضور داردرمانتیسم فردی واقع می یر مجموعهیازدهمی که در ز شاخصه

امکان تصرف خیالی در شئ را  ،پسندند چرا که استعاره     استعاره را بیش از تشبیه میدر استفاده از ابزار بیانی، ها  رمانتیك. است

اصوالً شاعران مکتب رمانتیسم توجه خاصی به صناعت استعاره و قطب استعاری بودن زبان . آورد     بسیار بیشتر از تشبیه فراهم می

های خویش را بیان کند شاعر به مدد این پرده حرفجا که مصلحت یا هرآن چیز دیگری که نگذارد شاعر راحت و بیدارند و آن

گیری مصدق از قطب استعاری بودن بهره. دهدبه راه و فعالیت خویش ادامه می( های اجتماعی انقالبیبه خصوص در فعالیت)حربه 

 . است تشخیصکنایه یا  لبِ جان بخشیدن به اشیا و استعارةابیشتر در ق( رمانتیسم فردی)زبان در اشعار 

 : بررسی تأثیرات رمانتیسم اجتماعی انقالبی _1_4_4_1

 :اجتماعی انقالبی در دفتر شعر مصدقرمانتیسم های شاخصه
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 :آزادی_4_1_4_4_1

شاعر باید  هارمانتیسمز دید ا. است آزادیی رمانتیسم اجتماعی انقالبی در دفتر شعر مصدق ترین مشخصهنخستین و اصلی

در ایران نیز بسیاری از نویسندگان از عصر . ابراز کند. . . تا عالئق خود را به دور از فشار قوانین و و آزادانه شعر بگوید آزاد باشد

-چند طریق بیان میشاعر این درد خود را به . خود دردِ آزادی دارد مصدق نیز به نوبه. کنندمشروطه به بعد بر این اصل تاکید می

همگان به  پردهدعوت بی_1_. زبان استعاریقطب  _9. نوستالژیکیبیان  _2. ایهای اسطورهشخصیتکارگیری ه ب _4 :دارد

                                                                       . مبارزه

 :بستگی به میراث گذشتهدل_1_4_4_1

مصدق  آثار گیرد و درتماعی انقالبی قرار میرمانتیسم اج زیر مجموعه در که رمانتیسممکتب   ستههای برج دومین شاخصه

حضور این مشخصه در . است (و دوران کودکی و طبیعت دست نخورده) هاو دوران نخستینه آغازبازگشت بهنمود قابل توجهی دارد 

 . ـ تلمیحات تاریخی ـ دینی2. ایتلمیحات اسطوره_4: گیردکارگیری دو شیوه صورت میه دفتر شعر مصدق بیشتر با به ب

البته  (صورت فردی و چه اجتماعیه چه ب)های فوق دلیلی است بر متأثر بودن مصدق از مکتب رمانتیسم حضور مشخصه

ی هاویژگینمودِ )های اجتماعی انقالبی است تر و بیشتر از مشخصههای فردی در دفتر شعر مصدق فراوانهای شاخصهجنبه

های انقالبی اما وفورِ حضورِ شاخصه( بیش از سایر دفترهای شعر اوست «آبی خاکستری سیاه قصیده»رمانتیسم در دفتر شعرِ 

نمایاند که تصاویر رمانتیستی در پایان این بحث ذکر این موضوع واجب و ضروری می. توان تکذیب کرداجتماعی را در اشعار او نمی

-های مجزا و خاصی که به عنوان اصول و اساس مکتب رمانتیك هستند گاه تلفیقی میگیری از مشخصهبهره سوای برخورداری و

یعنی چند . های مختلفای است درهم تندیده از مشخصهشبکهشوند از اجتماع چند شاخصه که در این حالت تصویر رمانتیك 

برای . شودها در تصاویر رمانتیستی دیده میهایی از پیوند مشخصهاصوالً رگه. مجزا در دل یك تصویر حضور دارد عنصر و مشخصه

و هیجان و احساسات بیامیزد ( فردگرایی)های کشف و شهود و شخصیت خیال با مشخصه ست شاخصهمثال در یك تصویر ممکن ا

                                                                                                                     . و تصویری مرکب را ارائه دهد

 :نوشتپی

 :کشف و شهودهای زودفهم ر از مشخصههایی دیگنمونه _4

 از شیر خشمگین 

 از شیر سرخِ مانده به زنجیر

 ست  جز غرشِ شگرفِ نه شاینده

 روباه را بگوی 

 ی تزویرارزانی تو جامه

 ( 321:همان)ت این جامه بر تنِ تو برازنده اس

، (611)، (661)، (669)، (632)، (612)، (911) ،(432)، (431)، (33)، (26_21)، (33: )هایچنین مراجعه شود به صفحهو هم

 . . . و( 116)

 :و از این دست مثالها در دفتر شعر مصدق فراوان است  _2

 ای شب _

 ای شبِ ظلمت گرفته در آغوش _

 فذمندلم گرفت از این غارهای بی

 های نورش کو؟به آفتاب بگو نیزه

 تو پَرپَر شدبه آفتاب بگو الله بی

 (911: همان)چراغِ باغ فرو مرد

 . . . و( 311)، (162) ،(132)، (122)، (116)، (919: )هایچنین مراجعه شود به صفحهو هم
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 :تکیه بر خیال هایی دیگر از مشخصۀنمونه_9

     ای سرکشیده از دل این قیرگونه شب؛   

 بر آسمان برآی و رها کن

 زرتار گیسوان زرافشان را

 ها همچون شهاب

 (224:همان)در بیکران سپهر 

 . . . و( 613)، (143)، (631)، (113: )هایچنین مراجعه شود به صفحهو هم

 :آن بر جهان واقعیت در اشعار مصدق فراوان است طور کلی ترسیم جهان ذهنی و غلبهبه _1

 ی از فراز سرِ منوقتی که شهاب

 آمد و در کویرِ شنمی

 شدگم می

 تعبیر عبورِ عالمِ الهوتی

 تفسیر سفر ز سرزمینِ ناسوت

 ایچون برگ جدا ز شاخه

 در کفِ باد

 افتاد رفت و به بحرِ نیستی میمی

 فشاندم بَر شنمن گوهر اشك می

 در بطنِ کویر

 تن را به ریاضتِ شگرفی خواندم

 کویر، تا حاشیه

 پیداتا نا

 (631: همان)وان توسنِ سرکشِ خیالم راندم 

 . . . و( 222)، (229) ،(491)، (64)، (22: )هایچنین مراجعه شود به صفحهو هم

 : این شعر به اقتفای این شعر حافظ سروده شده است _3

 بیز استبخش و باد گلاگرچه باده فرح    

 

 :منابع

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، ش اول  مجله ،(ل و نفوذ آن در شعر معاصر ایراناصو)رمانتیسم ، (4924)زاده، رضا اشرف _

 . 93و دوم، سال 

 . نشر نگاه: ، تهرانسنت و نوآوری در شعر معاصر، (4929)پور، قیصر امین _

 . آگاه: ، تهرانرئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات، (4961)پرهام، سیروس  _

 . اختران: ، تهران(شعر)هایی در ادبیات معاصرگزاره، (4921)تسلیمی، علی  _

 . نشر مرکز: ، چاپ اول، تهرانسیر رمانتیسم در اروپا، (4912)، مسعود جعفری _

 . طلوع: ، چاپ آینده، تهراندیوان حافظ، (4919)حافظ  _

، سال یازدهم، شماره وهشی کاوش نامهعلمی پژ فصلنامه، ، رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی(4923)خاکپور، محمد _

 . 223_211: ، صص24

 . نوای دانش: ، اراکرمانتیسم در اشعار فروغ فرخزاد، (4922)رستمی، فرشته و کشاورز، مسعود _

 . روزگار: ، تهران(نثر)ادبیات معاصر ، (4924)روزبه، محمدرضا  _
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، : ف اباذری، ارغنون، تهرانیوس ، ترجمهرمانتیسم و تفکراجتماعی، (4926)یر، رابرتسه _

 . 443_419:صص

 . نگاه: ، چاپ پانزدهم، تهران4، جهای ادبیمکتب، (4916)سیدحسینی، رضا  _

 . نگاه: ، چاپ پانزدهم، تهران4، جهای ادبیمکتب ،(4921)ــــ  ، ـــــــــ  _

 . انتشارات فردوسی: تهران ، چاپ هشتم،بیان و معانی، (4929)شمیسا، سیروس  _

 . سخن: ، تهرانبالغت تصویر، (4926)فتوحی رودمعجنی، محمود  _

 . 434_421: ، شماره نهم ودهم، صصهای ادبیپژوهش فصلنامه، تصویر رمانتیك، (4921)ــــــ ، ـــــــــــــــــ _

 . مرکز: رانمسعود جعفری، چاپ پنجم، ته ، ترجمهرمانتیسم ،(4921)لیلیان ، فورست _

 . نگاه: ، چاپ یازدهم، تهراناشعار مجموعه، (4923)مصدق، حمید  _

 . کتاب مهناز: ، چاپ دوم، تهراننویسیهنر داستان نامه نامهواژه، (4922)میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت _

 . نیای نونشر د: ، تهران9امین مؤید، ج ، ترجمهتاریخ اجتماعی هنر، (4964)هاوزر، آرنولد _

 . مرکز: فرزانه طاهری، تهران ، ترجمه، استعاره(4911)هاوکس، ترنس _
 . _Thorbly, Antony (1986), The Romantic Movement longmans   
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 های شاهنامه داستان شناسی گفتار در شکل
 قدمعلی سرامی دکتر

 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان 

 فاطمه عالی 

 کتری دانشگاه آزاد اسالمی وا حد زنجاندانشجوی د

 چکیده

متناسب و سزاوار  یع به گفتارهایۀ باستان به داستان، آراستن وقایرایپ ات ساده و کمیدر دگرگون کردن روا یفردوس یاز شگردها

ت ینمودار اهم نیا. افته استین گفتارها اختصاص یات شاهنامه به همیت از ابیست هزار بیکه بالغ بر ب یطوربه. بوده است

ن یمتن ا در ینگر درنگ و ژرف یبا اندک. آنهاست یت داستانیت و هویدن شخصیشاهنامه در تحقق بخش یها داستان یگفتارها

ات نامۀ باستان داشته است تا یتر کردن روا ین نقش را در هر چه داستانیبزرگتر یگفتار یها شیم که آرایابی یحماسۀ بزرگ در م

م برقرار یمستق ینها نسبتآ زان به کارگیری گفتار دریها و م در پرداخت داستان یق فردوسیان توفیهمواره م: تتوان گف یآنجا که م

 یها مراد از گفتار در داستان. شتر استیشان ب یات گفتاریهمانها است که اب یپرداز استاد طوس در داستان یاست و شاهکارها

و زبان  یطور کلچ وجه با گفتار بهیکند و به ه یها نقل م ل قهرمانان داستانآنها را از قو یاست که فردوس یشاهنامه سخنان

دنها، گفت و شنودها، پرسش و یشیم که قهرمانان در با خود اندیشتر به آن سخنان نظر داریبلکه ب. میندار یکار ییداستانسرا

 . اند خته با کردارها بر زبان آوردهیدر آم. . . ها و یها، سوگوار شیایها، ن پاسخ

 . پردازی فردوسی، شاهنامه، گفتار، داستان :هاکلیدواژه

  :مقدمه

ع به گفتارهای یکردن روایات ساده و کم پیرایۀ باستان به داستان بیگمان یکی آراستن وقا از شگردهای فردوسی در دگرگون

این نمودار . بطوریکه بالغ بر بیست هزار بیت از ابیات شاهنامه به همین گفتارها اختصاص یافته است. متناسب و سزاوار بوده است

نگری در  با اندکی درنگ و ژرف. و هویت داستانی آنهاستهای شاهنامه در تحقق بخشیدن شخصیت  اهمیت گفتارهای داستان

تر کردن روایات نامۀ باستان  های گفتاری بزرگترین نقش را در هر چه داستانی یابیم که آرایش تمامت این حماسۀ بزرگ در می

ر داشت گفتار درانها نسبتی ها و میزان به کا همواره میان توفیق فردوسی در پرداخت داستان: توان گفت داشته است تا آنجا که می

بعد از داستان رستم . پردازی همانها است که ابیات گفتاریشان بیشتر است مستقیم برقرار است و شاهکارهای استاد طوس در داستان

کار  های رستم و سهراب، رستم و کاموس کشانی، رستم و خاقان چین، دوازده رخ، فرود سیاوشان، پایان و اسفندیار، داستان

بینیم که میزان ابیات گفتاریشان بسیار  سرو، بهرام چوبین و هرمزد و خسرو پرویز، سیاوش و سودابه و چند داستان دیگر را میکیخ

مراد از گفتار در . اند شاهکارهای اصلی فردوسی به شمار آمده، ها در نظر اکثریت ناقدان ادب باالست و اتفاقاً همین داستان

کند و به هیچ وجه با گفتار به طور کلی و  ها نقل می است که فردوسی آنها را از قول قهرمانان داستانهای شاهنامه سخنانی  داستان

بلکه بیشتر به آن سخنان نظر داریم که قهرمانان در با خود اندیشیدنها، گفت و شنودها، پرسش و . زبان داستانسرایی کاری نداریم

 . اند ته با کردارها بر زبان آوردهدر آمیخ. . . ها و ها، سوگواری ها، نیایش پاسخ

  :اند های شاهنامه از چند نظر در خورد توجه گفتارهای داستان

 تناسب شیوة کاربرد از سوی سراینده :جنمایش منش و کاراکتر قهرمانان  :بتنوع ساخت و محتوا  :الف

های اصلی گفتار را در آن جایگزین  ونهتوان گفت فردوسی گ گفتارهای شاهنامه چندان است که می:تنوع محتوا و ساخت: الف

 : از ان جمله است. ساخته است

 ـ گفت و شنود4

تقریباً دو . بیشترین این گفتارها، گفت و شنودهای کوتاه و دراز میان قهرمانان داستان بویژه دو مرد برتر آن رستم و اسفندیار است"

گیرد و با  داستان با گفت و شنود آغاز می. لوان رد و بدل شده استسوم ابیات گفتاری به سخنانی اختصاص داردکه میان این دو په

 :مهمترین گفت و شنودهای آن از این قرارند. پذیرد گفت و شنود پایان می
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کند و عزم خود مبنی بر درخواست  ـ گفت و شنود میان اسفندیار و مادرش کتایون که طی آن اسفندیار از بدعهدی پدر گالیه می

 . گذارد ت از سوی پدر به خویش را با او در میان میتفویض تاج و تخ

 . پرسد کار اسفندیار می ـ گفت و شنود میان گشتاسب شاه و جاماسب وزیر که در طی آن شاه از آینده

خواهد تا به عهد خویش مبنی بر تفویض تاج و تخت به  ـ گفت و شنود میان اسفندیار و گشتاسب که در طی آن اسفندیار از پدر می

 . ی وفا کندو

 . دارد ـ گفت و شنود دوباره اسفندیار و کتایون که طی آن مادر فرزند خویش را از اندیشیدن به تاج و تخت برحذر می

 . گیرد ـ گفت و شنود میان بهمن پسر اسفندیار و زال که طی آن بهمن از زال سراغ رستم را می

آگاهاند که پیامی از اسفندیار برای او  به تهمتن معرفی کرده وی را میـ گفت و شنود میان بهمن و رستم که طی آن بهمن خود را 

 . دارد

دهد و رستم را به عظمت، زورمندی و  ـ گفت و شنود میان بهمن و اسفندیار که طی آن بهمن گزارش مأموریت خویش را می

 . ستاید دلیری می

ر شاهزاده به کرانۀ هیرمند آمده است وی را به بزرگی ـ گفت و شنود نخستین رستم و اسفندیار که طی آن رستم که به دیدا

 . خواند ستاید و به خان خویش فرا می می

 . کند ـ گفت و شنود میان اسفندیار و پشوتن که طی آن اسفندیار پشیمانی خویش را از همپیاله شدن با رستم آشکار می

آورد که  کند و اسفندیار بهانه می نایی شاهزاده نسبت به خویش گالیه میاعت ـ گفت و شنود دوم میان رستم و اسفندیار که طی آن رستم از بی

از رنگ گل تارنج )". خواسته است در این هوای گرم موجبات زحمت او را فراهم آورد اگر کسی به دنبال وی نفرستاده نمی

 (426_421خار،قدمعلی سرامی ص

 . گذارد بر نبرد کردن با اسفندیار با پدر در میان می ـ گفت و شنود رستم و زال که طی آن تهمتن عزم خود را مبنی

گذارند و اسفندیار قطعیت و تغییر ناپذیری عزم  ـ گفت و شنود سوم رستم و اسفندیار که طی آن با هم قرار جنگ تن بتن می

 :گوید خویش را به نبرد با جهان پهلوان چنین باز می

 وارس بیسوی آخور آید همی  ببینیم تا اسب اسفندیار

 خداوند روی به ایوان نهد بی و یا بارة رستم جنگجوی

 4119_4141، ب 221_213ص ، 6ج   

 ـ با خود سخن گفتن قهرمانان1

اسفندیار پس از آنکه بر سر : نمونه دیگر گفت و شنود با خود سخن گفتن قهرمانان در شرایط و اوضاع مختلف است بطور مثال"ـ 

زند، در اندرون خویش دچار  کند گردن می را که از پیش رفتن به سوی رویین دژ خودداری میدو راهی ناگزیر، شتر پیشاهنگ 

شود و با بیان این اندیشه که هر اتفاقی که باید بیفتد خواهد افتاد و آدمی نباید چنین رویدادهایی را به فال بد بگیرد،  دلهره می

 (423همان ص : )"نشاند دلشورة خویش را فرو می

 لب مرد باید که خندان بود بود هر دو ز یزدانبد و نیك 

 433_432ب ، 291ص ، 6ج  

 ـ وصف قهرمان از زبان رقیب و دیگران9

گسترد  پس از کشتن شتر پیشاهنگ، اسفندیار خوان می: ـ وصف قهرمان از زبان رقیبان و اطرافیان از دیگر موارد گفت و شنید است

 . پردازد های او می یری و بزرگیو بر سرخوان به ستایش رستم و توصیف دل

 ـ پیام دادن1

اسفندیار از طریق بهمن، به رستم :نوع دیگری ازگفت و شنودهاپیام دادن وپیام فرستادن است که درشاهنامه جایگاه ویژه ای دارد"ـ 

ار بیاورد و اگر رستم فرستد که گشتاسب شاه از او ناخرسند است و او را فرمان داده است که دست بسته وی را به درب پیام می
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، ب 291_294،ص6ج ). فرمانبرداری خویش را بنمایاند خود از او نزد شاه شفاعت کرده، آزادی را به وی باز خواهد گرداند

242،229) 

 گفتار آمیخته به کردار ـ 0

تر کردن آن  فتار، هر چه جدیبگاه با استادی به کار گرفته است، در این موارد نقش کردار آمیخته با گ این شیوه را فردوسی گاه"

ها از تو در  تواند بست و شنیدن این حرف فلك هم دست مرا نمی: گوید است، رستم به خشم آمده است و خطاب به اسفندیار می

. فشارد گیرد و می زند و دست او را به دست می در این میان اسفندیار به خشم او پوزخند می. خور مقام و شوکت پهلوانی من نیست

 (423از رنگ گل تا رنج خار، قدمعلی سرامی،ص )"

 دستش گرفت استوار و   بیازید     ز تیزیش خندان شد اسفندیار 

 انجمن   از  بشنیدم  که  چنانی     بدو گفت کای رستم پیلتن

 دلیر     اژدهای  چون  بر و یال     ستبر است بازوت چون ران شیر

 چنگ  به ویژه کجا گرز گیرد به     میان تنگ و باریك همچون پلنگ

 کهن      مرد   بخندید   برنا ز      بیفشارد چنگش میان سخن

 مرد   درد  زان  نجنبید  همانا      ز ناخن فرو ریختنش آب زرد

 چنین گفت کای شاه یزدان پرست     گرفت آن زمان دست مهتر به دست

  اسفندیار    چو   اردد  پور کجا      خنك شاه گشتاسب آن نامدار

 او     بیفزاید   گیتی  و فر  همی     خنك آنکه چون تو پسر زاید او

 داشت تا چهر او شد چون خونهمی     و چنگش به چنگ اندرونهمی گفت 

 همان ناخنش پر ز خوناب کرد

 (169_139،ب 269،ص 6ج)
    

 تاب کرد   از  پر   بروها  سپهبد 

 ـ فرمان6

دهد تا وسایل پذیرایی از اسفندیار را  رستم به زواره و فرامرز و فرمان می: ر موارد گفت و شنیدهای بی جواب استفرمان از دیگ"

 . آماده کنند

  191_122ب ، 219ج، ص 
. ایددهد تا خوانبیار شود به زواره فرمان می ـ رستم پس از آنکه از آمدن فرستادة اسفندیار برای فراخواندن خویش به خوان نومید می

 . 

 312_314ب ، 232ص ، 6ج

 سخن گفتن با پروردگار _3

ام کشته  اگر در این زخم که از تیر اسفندیار برداشته: پرسد ایستد و از خدا می ـ رستم پس از رهیدن از چنگ اسفندیار به نیایش می

 شوم چه کسی کین مرا باز خواهد گرفت؟

 4413_4412ب ، 223ص ، 6ج 

گیرد و  نشاند و به هنگام رها کردن آن خدا را گواه می شود، تیر گز را در کمان به زه کرده می نومید میگری  ـ رستم چون از البه

 : گوید چنین می

 سر خویش کرده سوی آسمان     همی راند تیر گز اندر کمان

 و زور   فر   و    دانش      فزاینده     همی گفت کای پاک دادار هور

 مرا     روان        هم  مرا    توان     اهمی بینی این پاک جان مر

 کارزار   از    بپیچاند  سر     مگر     که چندین بپیچم که اسفندیار
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 همی جنگ و مدری فروشد همی     همیتو دانی که بیداد کوشد 

 تیر   و   ماه    آفرینندة     تویی     به باده افره این گناهم مگیر

 4922_4911ب ، 911ص ، 6ج       

 ـ رجز3

بخش بزرگی از گفت و شنودهایی که در داستان های رزمی شاهنامه علی الخصوص رستم و اسفندیار میان این دو پهلوان صورت 

درتمامی مواردتنها به ارائه نمونه . گیرد ازنوع رجز است و ما را سر آن نیست تا همۀ این گونه سخنان را در این داستان باز گوییم می

 :گوید اسفندیار پیش از آنکه به تیر گز تهمتن از پای در بیاید، در وصف تیراندازی خویش چنین می. کنیم یبسنده م

 نشد سیر جانت ز تیر و کمان     بدو گفت کای سگزی بد گمان

 لهراسبی      یکاندل شیر و پ     ببینی کنون تیر گشتاسبی

 4923_4921ب ، 911ص ، 6ج       

 ثاگری و ر ـ نوحه3

 :ای دارد که در اثر جاودان فردوسی نیز از نمونه های گفت و شنید استگری و رثا جایگاه ویژهارسی نوحهدر فرهنگ و ادب ف

 :گوید نشیند و می پشتوتن پس از زخمی شدن اسفندیار به سوگ او می

 جهانجوی و از تخمۀ شهریار     فت زار ای یل اسفندیارهمی گ

 ز پای   را   شیر ژیان    افکند   که     گی ز جایکه کند این چنین کوه جن

 نیل       دریای   موج  با   آگند  که     یده دندان پیلکه کند این پسند

 رسد  بد  بیگمان   کنشبد  بر   که     چه آمد بر این تخمه از چشم بد

 آواز تو  باشد به بزم آن خوش  کجا      کجا شد به رزم اندرون ساز تو

 تو     دین    و    اختر    و  توانایی      جا شد دل و هوش و آیین توک

 باد   این کوشش بیش و این بختبر      که نفرین بر این تاج و این تخت باد

 روان  روشن   و   دانا     و   سرافراز      که چون تو سواری دلیر و جوان

 روزگار     بر او     سرآید      به زاری     بدین سان شود کشته در کارزار

 بار گاه   مه گشتاسب و جاماسب و آن     که مه تاج بادا و مه تخت شاه

 4126_4143ب ، 911، 916ص ، 6ج       

 ـ وصیت45

خواهد  کند و از او می اسفندیار پس از در غلتیدن از اسب به هنگام نزدیك شدن لحظۀ واپسین زندگانی خویش، به رستم وصیت می

خواهد که پس از مرگ او لشکر را به  دهد و از او می بعد پشوتن را مخاطب قرار می. ه تربیت بهمن فرزند او را به عهده بگیردک

پایتخت برگرداند و به پدر بگوید که سرانجام به مراد دل خویش رسیدی و با به کشتن دادن من، در همه چیز مطلق العنان گردیدی 

. چشم به راه توأم و چون بیایی با هم به نزد داور داوران خواهیم شد و او میان ما داوری خواهد کرد ولی بدان که من در آن جهان

 ( 439_431همان صص )"

 ـ سخن گفتن با نبرد افزار و درگاه44

 :زواره به فرمان رستم جوشن و جنگ افزار برادر را آورده است، آنگاه"

 د از جگر برکشیدسر افشاند و با     چو رستم سلیح نبردش بدید

 یك روزگار  از جنگ  بر آسودی     چنین گفت کای جوشن کارزار

 ت باشخ پیراهن ب  به هر جای     کنون کار پیش آمدنت سخت باش
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 دو دلیر هر    اندر آیند به جنگ      چنین رزمگاهی که غران دو شیر

 کارزار     دم  در   بازی کند چه      کنون تا چه پیش آرد اسفندیار

 311_396ب ، 211ص ، 6ج      

کند که فردوسی در سرودن شاهنامه تنها به نظم روایات کهن  انبوهی گفتارها تنوع آنها در این داستان بروشنی حکایت از این می

. ته استبسنده نکرده بلکه در پوستۀ یکایك قهرمانان خویش خزیده، سخنان مناسب را به مقتضای حال بر زبان آنان جاری ساخ

گردش در نمایشگاه گفتارهای این داستان کافی است تا ثابت کند که کار فردوسی بسیار فراتر و واالتر از بر گرداندن زبان منثور 

 ( 439همان،ص)". کهن به زبان منظوم بوده است، مالحظات زیرین نیز در نمایش ژرفای این مدعا ما را بیشتر یاری تواند کرد

 رهانوسان در گفتا( الف

شان خبر  های شاهنامه از طراحی آگاهانه و سرشار از خبرگی آفریننده گفتارهای داستان رستم و اسفندیار و نیز دیگر داستان"

وی فراز . گیرد گفتار در دست فردوسی در حقیقت چونان ابزاری است که آن را برای شکل دادن به روند کردارها به کار می. دهند می

گفتار . نرمی و سختی، جد و طنز را در این گفتارها، چون تارها و پودهای نسجی فاخر درهم تنیده استو فرود، اوج و حضیض، 

آورد و در پی آن پرستاری است  کند که سرانجام با موفقیت کامل، نوزاد حادثه را از بطن داستان بیرون می نقش مامایی را بازی می

های شاهنامه به هیچ وجه به موازات خط  گفتار در داستان. دهد گ یاری میکه حادثه را در طی طریق از نوزادی تا پیری و مر

نوردد و معموالً انحنای این روند به دور و تسلسل  یابد که در روندی منحنی از آغاز تا پایان رویدادها را در می مستقیم جریان نمی

 . انجامد می

کند که در  سرانجام این دو پهلوان را به جان هم بیندازد، چنان عمل میداند باید  در داستان رستم و اسفندیار، فردوسی با آنکه می

نامجویی و ، بیند دو پهلوان بر بنیاد دو پندار تهی خواننده و شنونده در آغاز می. روند گفتارها خودبخود به جان هم بیفتند

ی این دو پندار را در روند گفت و شنودها نگشاید، ها پیداست که اگر سراینده دوک. سرستیز با یکدیگر را دارند، فرمانبرداری از شاه

جنگ میان آن دو قابل قبول نخواهد بود چرا که اسفندیار پس از آن همه آزمون کردن پدر، دیگر باید دانسته باشد که فرمان بردن 

حث ما جهان پهلوان بوده از او، خردمندانه نیست همانگونه که رستم باید در طول پانصد سالی که به قول خود در داستان مورد ب

های  کند، رفته رفته دوک فردوسی با نوساناتی که در گفتارها ایجاد می. است آموخته باشد که نام و ننگ را چندان ارج و بها نیست

اد، به های گفتارها را وا گذاشته است تا سرانجام در چرخشی آز او سرنخ را به دست مخاطب داده و قرقره. گشاید این دو پندار را می

شوند و هر یك به  ها از بند آزاد می ماند ولی دوک رسند سرنخ در دست مخاطب می هایی که برگردن دارند می واپسین حلقۀ رشته

کند و رستم با مرگ پنهان خویش که  اسفندیار با مرگ آشکار خود واپسین حلقۀ رشتۀ زندگی را از گردن وا می. خزند سویی می

یابد که اگر چه در ظاهر رستم پیروز  در فرجام داستان، مخاطب با شگفتی در می. کند خودکشی می همان کشتن اسفندیار است،

رستم شکست خورده اسفندیار به پیروزی . آمده و اسفندیار شکست خورده است، در باطن همه چیز واژگونه صورت بسته است

 ( 433_431رنگ گل تارنج خار،ص)". رسیده است

 ان در گفتارهانمایش شخصیت قهرمان( ب

های شاهنامه این است که وی  عظمت دیگر کار فردوسی، در خلق گفتارهای درخور، برای داستان رستم و اسفندیار و دیگر داستان"

درد و مخاطب در عین حال که سخن قهرمانی را در  به مدد همین گفتارها رفته رفته، حجاب کاراکتر قهرمانان خویش را از هم می

کند که از این رهگذر با درون آن قهرمان نیز آشناتر شده و بیشتر او را  شنود، احساس می خواند و می می باب موضوعی خاص

در هیچ جای شاهنامه خواننده آگاهی متراکمی را که به مدد گفتارها، در داستان رستم و اسفندیار از این دو پهلوان به . شناسد می

دلی و صفای باطن اسفندیار،  بازی دستان، ساده وتن، خویشتن بینی رستم، نیرنگدور اندیشی پش. کند آورد، حاصل نمی دست می

 (431همان،ص )". بیش از هر جا در این داستان در گفتارهای این قهرمانان نمود پیدا کرده است

 :تناسب شیوه کاربرد از سوی سراینده یا گفتار به عنوان ابزار عینی کردن ذهنیات( ج

ای از  توجه به گفتارهای قهرمانانش در نگریم، آنها را مجموعه های شاهنامه بی و اسفندیار و دیگر داستاناگر به داستان رستم "

. فردوسی به مدد گفتار گذاری برای رویدادها آنها را تا قلۀ واقعی بودن باال برده است. رویدادهای ذهنی و خیالی خواهیم یافت
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اندیشۀ )آید و با همین ابزار ساده است که فردوسی میتوس  ه تجلی در میها و روند همین گفتارهاست که ب منطق داستان

کند و گذشته غبارگرفته را در آئینه صیقل خوردة اکنون به نمایش در  دگرگون می( رفتار منطقی و معقول)را به لوگوس ( ای اسطوره

گیرد و رفته رفته با جابجا کردن فواصل  ر مینما به کا در تحقق این امر فردوسی گفتارها را چونان ابزارهای بزرگ. آورد می

. بینیم های او خود را در صحنۀ حوادث و در کنار قهرمانان می های این ابزارها، ما به عنوان خوانندگان یا شنوندگان داستان عدسی

دادی زمینی در پیش ای کیهانی را چون روی های شاهنامه، حکم تلسکوپ نیرومندی را دارد که سرانجام حادثه گفتار در داستان

 . گستراند های ما می چشم

یال و دم و اشکم مثنوی معنوی رویاروی  سرانجام باید بگوییم که اگر گفتارها را از داستان های شاهنامه برداریم خود را با شیر بی

 . خواهیم دید

ای از سخنان به  ر احساس کنیم، گوشههای آن بیشت برای اینکه نقش گفتار را در هر چه روشنتر کردن فضای داستان و گشودن گره

 :کنیم شان اشاره می آفرید و همای را خطاب به پدر کژ اندیش

 دادیش      اندرزها  و  پند   بسی     از ایدر به زابل فرستادیش

 زار و پیچان شود   بر او    جهانی     که تا از پی تاج بیجان شود

 مراو را چو کشتی منالی تو کشت     نه سیمرغ کشتش نه رستم نه زال

 بهر امید ز    کشتی  فرزند   که      تو را شرم بادا ز ریش سپید

 سزاوار بود    شاهی  تخت که بر      جهاندار پیش از تو بسیار بود

 پیوند را دودة خویش و  نه از      رابه کشتن ندادند فرزند

 4613_4611ب ، 941ص ، 6ج       

آگاهاند که تنها اسفندیار نیست که پدر را  این گفتار در متن رویدادهای این داستان، مخاطب خویش را می فردوسی با گنجاندن

ها توانسته است در  شاعر با این گونه گفتار گذاری. داند که هر کسی درگیر ماجراست از این حقیقت تلخ آگاه است قاتل خویش می

ها و تمامیت معنویت انها  ها سخنی به زبان آورد، راز و رمزها، درونمایه یل روند داستانآنکه خود مستقیماً در تحل بسیاری از موارد بی

کند،  پرداز بزرگ ایران در مخاطب نفوذ می ازین گذشته در پرتو همین گفتارهاست که داستان. را به مخاطب خویش ابالغ کند

این گفتارهای سرشار از صفا و صمیمت : توان گفت حتی می. گذارد انگیزد و تأثیری ماندگار در جان او بر جای می عواطف او را بر می

های خویش  آید فردوسی به کار خویش دلگرمتر شود و با رغبت بیشتر پرداختن و به پایان بردن داستان و زاللی است که با عث می

در پرتو این گفتارهاست که فردوسی به توان از این فراتر رفت و چنین اندیشید که  را دنبال کند و اگر این برداشت خطا نباشد می

سراید مسلم فصیحتر از شعری از کار در خواهد آمد که  زبانی خویش دست یافته است، زیرا شعری که شاعر به رغبت می کمال چیره

تی های خود سرمس به بیان دیگر فردوسی وقتی از گفتارهای شورانگیز درون داستان. وی را در سرودن آن چندان اشتیاق نیست

این سخن در بادی امر، سخنی حاصل از . آمده است گرفته و به هیجان درآمده از عهدة هر چه فصیحتر پرداختن دنبالۀ آنها بر می می

هایی چون رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، رستم و  زبانی فردوسی در داستان اما به راستی چیره. نماید استنتاجی ذهنی می

های بهرام گور و تمام موارد دیگری که گفتار قهرمانان در آنها از جوهریت  فرود سیاوشان، داستان اشکبوس، سودابه و سیاوش،

 (211_436همان، صص )". بیشتر برخوردار است، بیشتر و آشکارتر است

 بندی گفتارهای شاهنامه  طبقه

 : بندی کرد توان طبقه های زیر می به طور کلی گفتارها را از دیدگاه"

 : اند که در این صورت دو دسته:گوینده  گاهاز دید :الف

 . گفتارهای قهرمانان ـ1پرداز  ـ گفتارهای داستان4

 . گوید از چهار گونه خارج نیست آنچه فردوسی از زبان خود، باز می

 ها  چینی برای داستان ـ مقدمه

 ها  های مندرج در وقایع داستان گیری و تجزیه و تحلیل اندیشه ـ نتیجه
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 ارش کردارهای داستان ـ نقل و گز

ای از اوصاف را مستقیماً بر زبان قهرمان جاری ساخته است اما با این همه در موارد متعدد نیز از زبان خویش  فردوسی پاره. ـ وصف

. . . ا،ه ها، بزم افزارها، رزم ها، کسان، چیزها، جانوران، موجودات مابعد الطبیعی، مناظر طبیعی، فصول، شب و روز، جنگ به وصف جای

 . پرداخته است

به طور کلی سخن . اند اند و تا کجا به طنز و طیبت نزدیك یعنی اینکه تا چه حد به جد گفته آمده:از دیدگاه کیفیت و حالت :ب

توان از مقولۀ  توان سراغ کرد اما در موارد تنگیابی به سخنانی که می فردوسی از مقولۀ جد است و از هزل و هجو در آن اثری نمی

هایی که  های پهلوانان در میدان های جنگ خطاب به یکدیگر و الف از این قبیل است گواژه. خوریم شان شمارد باز می نز و طیبط

 . ها رفته است گاه در حال مستی بر زبان قهرمانان داستان

 . و گفتارهای شفاهی تقسیم توان کرد ها که کالً گفتارهای شاهنامه را به دو گروه نامه: از دیدگاه شفاهی یا مکتوب بودن گفتارها :ج

 :شان توان کرد شان به پاسخ که به دو بخش بزرگ تقسیم نیازی از دیدگاه نیازمندی یا بی: د

توان از آنها ذیل عنوان  اند و به پاسخ مخاطب یا مخاطبان محتاج نیستند و می ـ گفتارهایی که به پایان گرفتن سخن گوینده تمام4

 . ر یاد کردمونولوگ یا تك گفتا

شوند و به ضرورت با پاسخ مخاطب یا مخاطبان یا سخنی از جانب آنان  ـ گفتارهایی که با پایان پذیرفتن سخن گوینده تمام نمی2

  های شاهنامه تك گفتارهای داستان. یاد کرد( یا گفت و شنود)توان از آنها ذیل عنوان کلی دیالوگ  گیرند و می هویت و شخصیت می

 :اند چنین

 . ـ سخن نخستین شاهان به هنگام تاجگذاری و جلوس بر تخت4

 . پذیرد ـ آفرین خوانی که از سوی بزرگان پس از پایان گرفتن سخن پادشاه انجام می2

 ـ نیایش خداوند 9

 ـ فرمان1

 ـ گزارش3

 ـ توقیعات، عهدها، و پند و اندرزهای شاهان و دستوران و دیگر قهرمانان6

 ـ نفرین1

 سوگند _2

 صیت ـ و3

 ـ مرثیه 41

 ـ با خدا سخن گفتن و او را شاهد بر کردار خویش گرفتن44

 ـ با خود سخن گفتن 42

 ـ الف زنی49

 . رود ـ سخن گفتن با جنگ افزار، کریاس، کشته، یا هر چه که پاسخی از آن انتظار نمی41

 ـ سرود خوانی43

گفت و . ای رو در رو و گفت و شنودهای دورادور تقسیم کردتوان نخست به دو بخش گفت و شنوده وشنودهای شاهنامه را می گفت

توان چنین  های شفاهی اما گفت و شنودهای رو در رو را می ها و پیام گیرند نامه شنودهای دورادور دو گونۀ بزرگ را در بر می

 :بندی کرد طبقه

 وشنودهای عمومی ـ گفت4

 ـ رجزخوانی2

 ـ گواژه زنی9

 ـ گالیه و درد دل1

 وییـ راز گ3
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 ـ اعالم جرم و دفاعیه6

 ـ اقرار به بیعت با پادشاه1

 مجادله _2

 ـ اصرار3

 ـ تقاضا41

 ـ پوزش خواهی44

 ـ وصف42

 ـ زنهار خواهی49

 ـ گفت و شنودهای عاشقانه41

 گیری از حوادث داستان  ـ نتیجه43

 :هایی است از این دست ـ پرسش و پاسخ که خود دارای گونه46

 عمولیهای م پرسش و پاسخ: الف

 های آزمونی پرسش و پاسخ: ب

 پرسش معما و پاسخ دادن به آن: ج

 پرسش در باب خواب و بیان تعبیر آن: د

 بینی اخترشناسان پرسش از راز سپهر و بیان پیش: هـ

 رایزنی: و

 مناظره: ز

 پدرپرسی قهرمان از مادر خویش: ح

 خان پرسی قهرمان و پاسخ گفتن رهنمون: ط

 از رهنمون  ها و پاسخ گرفتن صاحبان درفشپرسیدن قهرمان از : ی

 پرسیدن نام و نشان و پاسخ گفتن پرسنده : یا

های پرسش و پاسخ را شکلی خاص از دیالوگ بشماریم جمعاً بیست و شش شکل گفت و شنود خواهیم  که اگر هر یك از گونه

 . داشت

 :ه گروه تقسیم کردتوان از دیدگاه چونی گوینده و شنونده به س گفت و شنودها را نیز می

 . نماست اند و گفتارها در آنها به صورت طبیعی و واقع شان هر دو انسان ـ آنها که گوینده و شنونده4

شان جنبۀ نمادین دارد چون گفت و شنودهایی  شان از قوه نطق برخوردار نیستند و سخن گفتن ـ آنها که یکی از طرفین مخاطب2

 . ان و درختان رفته استها و مرغ که میان قهرمانان داستان

فرق گفت و . است. . . شان، موجود ما بعدالطبیعی از قبیل دیو، اژدها، سیمرغ، سروش، ابلیس، و ـ آنها که یکی از طرفین مخاطبت9

توانند گفت، وقتی به گفت و شنودهای  دانند درخت و پرنده سخن نمی شنودهای دستۀ دوم و سوم این است که چون همگان می

گیرند اما چون همگان را در اعتقاد به بودش موجودات ما  کنند بالفاصه جنبۀ سمبولیك قضیه را در نظر می برخورد می نوع دوم

کسانی این گفت و شنودها را . روند های مختلف می بعدالطبیعی اتفاق نظر نیست، در تعبیر از گفت و شنودهای نوع سوم به راه

فی المثل چنانکه . در بسیاری از موارد گفتارها در شاهنامه سرشتی آمیخته دارند. ارندشم پندارند و کسانی مجازی می حقیقی می

ها در بسیاری از موارد در هم  گونه که رجزخوانی همان. اند بینی، گزارش، و وصف ای از نیایش، فرمان، پیش ها گاه آمیزه دیدیم نامه

 ( 269_231از رنگ گل تارنج خار،صص)". های دیگراند زارش و گونهای از گفت و شنودهای معمولی، الف و گزاف، گواژه، گ بافته

 پذیر های داستان ـ وصف4

آید تا  آورد، این موجب می های خویش را از زبان قهرمانان به عمل می فردوسی در بیشتر موارد، وصف اجزا گوناگون داستان"

الخصوص که این کار با  علی. ود را در فضای داستانی حس کنندها زنده و پویا به نظر بیایند و خواننده و شنونده بیشتر خ داستان
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گیرد یا آنکه خود به هنگام رجزخوانی یا  شود فی المثل قهرمان از زبان رقیب مورد توصیف قرار می های جانبی نیز تؤأم می ظرافت

با این همه . گشایند ، به وصف او زبان میاند پردازد یا آنان که از دور نگران او و تماشاگر کردار وی سرودگویی به وصف خویشتن می

ها گاه از زبان فردوسی و گاه از  گیرد و نوسان توصیفات داستان در موارد معتنابهی نیز داستانپرداز خود کار توصیف را به عهده می

 . آورد های آن را فراهم می زبان قهرمانان، گیرایی هر چه بیشتر این منظومۀ بزرگ و پاره

وصف شب و روز، طلوع و غروب، بهار و پاییز و زمستان و . ماند پرداز باقی می تحقق کردارها همیشه در عهدة داستانتوصیف زمان و 

گیرد، اما در  ای نمادین صورت می ها به گونه ای موارد، در مقدمات داستان در پاره. های شایع شاهنامه است تابستان از جمله وصف

المثل بهار در همۀ  فی. آید و معموالً توصیفی کلی و مینیاتوری است وع حوادث پیش میها بیشتر در سرآغاز وق متن داستان

 . روز های شبانه گونه که پاییز و دیگر فصول، همچنانکه بامداد و دیگر بخششود، همان سان به توصیف گرفته میها یک داستان

خواسته است مخاطب افسون شدة خویش را متوجه گذشت  انگار تنها فردوسی می. وصف زمان در بیشتر اوقات کوتاه و فشرده است

زیباترین توصیفی که در شاهنامه از زمان سراغ داریم و نه چون تابلو مینیاتور کلی بل چون پردة نقاشی، . زمان کند و دیگر هیچ

 ( 262همان،ص)". ه استگون واقعیت زمان است، همان وصف شب در مقدمۀ بیژن و منیژ نقش آفرینی رئالیست سرشار از ابعاد گونه

فردوسی سیصد سال روزگار بهی . وصف زمان گرچه در اکثر موارد کلی است، گاهگاه روشنگر واقعیات روزگار و روزگاریان نیز هست

 :کند جمشید را چنین وصف می

 آن روزگار   ندیدند مرگ اندر     چنین سال سیصد همی رفت کار

 بسان رهی   ته دیوانمیان بس     ز رنج و ز بدشان نبد آگهی

 ز رامش جهان پر ز آوای نوش     به فرمان مردم نهاده دو گوش

 کردگار    خوبی  جز  ندیدند      چنین تا بر آمد بر این روزگار

 23_26 ب، 12ص ، 4ج       

مناسبات روشنی با واقعیت اند،  ها در عین حال که انتزاعی و کلی ها وضع چنین نیست و معموالً این گونه وصف در توصیف جای

 . موصوفات خویش دارند

 :به طور مثال وصف خان زن جادو در هفت خوان رستم

 چون بود جای مرد جواچنان     درخت و گیاه دید و آب روان

 پر نبیندیکی جام زرین بر او      چو چشم تذروان یکی چشمه دید

 اند رشنمکدان و ریچال گرد     یکی غرم بریان و نان از برش

 111_932ب ، 31ص ، 2ج      

 . وصف کسان، تقریباً در تمام موارد استادانه صورت گرفته است

 :وصف گردآفرید از زبان فردوسی

 را   عناب   بگشاد   ز خوشاب     چو رخساره بنمود سهراب را

 به باالی او سرو دهقان نکشت     بوستان بد در اندر بهشت ییک

 هر زمان  تو گفتی همی بشکفد     ابرو کمان دو چشمش گوزن و دو

 213_219ب ، 421، ص 2ج       

های شاهنامه را به ارائه اوصاف گوناگون اختصاص داده است از جمله در بخش مربوط به پادشاهی  ای از قسمت فردوسی حتی پاره

ر آن رفته ویژه ساخته است و در پایان به خسرو پرویز، فصلی را به توصیف تخت طاقدیس و بیان تاریخچه آن و حوادثی که ب

کند و در حقیقت نیز  فردوسی از این وصف دور و دراز به عنوان داستان یاد می. های مختلف این تخت پرداخته است توصیف قسمت

 : شود این وصف با این بیت آغاز می. توان به چشم داستانی وصفی در آن نگریست می

 از آن یکدل و یکزبان راستان     کنون داستان گوی در داستان 
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 9342، ب 221ص ، 3ج       

البد خواننده متوجه است که آوردن وصف جمال دو زن یکی از . های مینیاتوری است خصلت وصف همه جا همان خصلت نقاشی"

از اوصاف . مایانده شودتا حالت مینیاتوری این دو وصف را ن. حکمتی نبوده است دوران پهلوانی و دیگر متعلق به عهد تاریخی بی

وصف . توان آن دو را از یکدیگر تمیز داد اند اما نمی توان دریافت که هم دختر گژدهم و هم دخترکید از زیباترین زنان عالم شاعر می

وان یابیم که با آدمیانی تنومند و پرت پهلوانان نیز در شاهنامه چون وصف زنان است یعنی با خواندن اوصاف دلیران تنها در می

ها و حالت  تواند دریابد که رنگ چشم رویاروییم فی المثل با تمام توصیفاتی که فردوسی از رستم به عمل آورده است، خواننده نمی

 . نگریستن این پهلوان چگونه بوده است

انی واقعی هر چه وصف زمان و مکان و اشخاص در شاهنامه انتزاعی است وصف کردارها، بویژه کردارهای پهلو: وصف کردارها

وصف تیرانداختن رستم به . کند ها، خود را در صحنه احساس می نماید چندان که مخاطب به هنگام خواندن و شنفتن این وصف می

 :اشکبوس را بخوانیم تا بهتر سرشت این گونه اوصاف شاهنامه را دریافت کنیم

 ن کرد یك چوبه تیر خدنگگزی     تهمتن به بند کمر برد چنگ

 عقاب    پر    چار   او   بر    نهاده     الماس پیکان چو آبیکی تیر 

 خدنگ  تیر    اندر آورد  به شست     کمان را بمالید رستم به چنگ

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست     برو راست خم کرد و چپ کرد راست

 خروش    بر آمد   گوزنان   ز شاخ     چو سو فارش آمد به پهنای گوش

 او       پشت   مهرة  بر  کرد گذر      پیکان سر انگشت او دچو بوسی

 زمان دست او داد بوس  سپهر آن     بزد بربر و سینۀ اشکبوس

 4919_4231ب ، 431_436ص ، 1ج       

فی المثل . فتتوان از آن تا واقعیت کردار ر ای است که می شود اما باز هم به گونه گاهی وصف کردار با نهایت اختصار برگزار می

العمل او را در قبال این حادثۀ دردناک تنها با  وقتی گردیه خواهر بهرام چوبین سرکشتۀ برادر را در آغوش می گیرد، فردوسی عکس

 :کند یك مصراع وصف می

 کارزارهمی کرد با خویشتن      نهاد آن سر خسته را در کنار

 2621ب ، 461ص ، 3ج       

خواهد وصف را  آمیز بودن انهاست و این شگرد را معموالً فردوسی در مواردی که می ها در شاهنامه مبالغهخصلت اصلی اوصاف کردار

خواهد سخنی کوتاه را در جای وصفی دور و دراز بنشاند، برای جبران  در حقیقت چون می. گیرد به ایجاز برگزار کند، به کار می

. کند ار فردوسی کارساز است یعنی مخاطب را به عظمت و اهمیت کردار واقف میالحق این ک. دهد کوتاهی الفاظ معنی را بلندی می

 :از این دست است ابیات زیر(211_261همان،صص )"

 ز نیزه هوا همچو پشت پلنگ     شد از سم اسبان زمین سنگ رنگ

 2131ب ، 429ص ، 9ج       

 همه کوه دریا شد و دشت کوه     زمین شد ز نعل ستوران ستوه

 2233ب ، 421ص ، 9ج       

 که گفتی بر آمد ز پهلوش پر     ش گهرچنان گرم شد رخش آت

 612ب ، 461ص ، 2ج       

 ـ گواژه1

در شاهنامه به هزل . کلمه گواژه در فرهنگ ها به معنی طعنه و سرزنش و گواژه زدن به معنی نکوهیدن و بدگویی کردن آمده است

اما گاهگاه به سخنانی که از مرز جد فراتر رفته است و از شوخی و گستاخی گوینده . رنمیخوریمو هجو به معنی ضد اخالقی ان ب
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فردوسی خود اصطالح گواژه را به . گرانبار است می رسیم که میتوان انرا نمونه طنز به معنایی که امروز می شناسیم به شمار اورد

 :به معنای مسخره و استهزا توامان اورده استمعنی سخن نیشدار و سرزنش آلود به کار گرفته و با فسوس 

 که این نامور پهلوان را چه بود     گواژه همی زد پس او فرود

 کارزار   در صف نه چمد چگو     که ایدون ستوه آمد از یك سوار

 143، 142ب ، 31ص ، 1ج      

 (گفتارهای بی جواب)ها ـ مونولوگ9

 : نخستین سخن شاهان 9_4

نشیند، خطاب به بزرگان و سران کشور که برای تهنیت گویی و آفرین  نهد و بر تخت می هر پادشاهی که تاج بر سر میدر شاهنامه "

پردازد و ضمن دادن اندرزهای  کند که معموالً طی آن به بیان برنامه کار خویش می اند، سخنانی ایراد می خوانی به حضور وی شتافته

این گونه از گفتار در شاهانامه گاه دور و دراز است چون سخنان . گذارد ه را در اختیار آنان میسزاوار به حاضران رهنمودهای بایست

گاه نیز موجز و مختصر است چون سخن یزدگرد سوم به . بیت بدان اختصاص یافته است 32کسری به هنگام تاجگذاری که جمعاً 

 . هنگام بر تخت نشستن

 :آفرین خوانی بزرگان 9_1

آنکه به بازگو کردن سخن آنان بپردازد،  اند، بی داز تنها به ذکر این نکته که بزرگان در پاسخ شاه بر او آفرین خواندهپر گاه داستان

 :خوانیم کند چنانکه در مقدمۀ پادشاهی لهراسب، پس از پرداختن از سخنان پادشاه می بسنده می

 زمین خواندند رورا شهریا     مهان جهان آفرین خواندند

 41ب ، 3ص ، 6ج       

 : نیایش خداوند 9_9

بالغ بر هزار بیت شاهنامه، ویژه این گونه سخنان . جواب بیشتر است های گفتارهای بی شمار نیایشگری در شاهنامه از دیگر گونه

اری ها یکنواخت و تکراری است و همه جا چه در سرآغاز نامه و سخنان نخستین پادشاهان و چه در هنگام ی گری نیایش. است

ها و چه در موارد متنوع دیگر، همه توصیف خداوند به یگانگی، دانایی، و  خواستن پهلوانان از خداوند، به هنگام رویارویی با سختی

 . است. . . توانایی و

 :فرمان 9_1

ها گاه رویاروی  نفرما. های پادشاهانیکی دیگر از گونه های گفتار های بی جواب است که در جای جای شاهنامه پراکنده است فرمان

 . رسد شود و گاه طی نامه یا پیام به آگاهی آنان می به فرمان پذیران ابالغ می

فی المثل پس از پایان گرفتن سالی سوگواری . شود گاه نیز فرمان، فرمان الهی است که از سوی سروش به قهرمان داستان ابالغ می

 . دهد آورد و وی را به ستاندن کین پسر فرمان می می در شهادت سیامك، سروش برای کیومرث از پروردگار پیام

 :گزارش 9_0

شوند و معموالً  ها گاه رویاروی و گاه طی نامه و پیام ابالغ می از انواع دیگر گفتارهای بی جواب گزارش هاهستند که چون فرمان

 . ها باز گفت مجدد آنهاست و گزارش پرداز در روند نقل داستان آنها را توصیف کرده است شرح وقایعی هستند که از داستان

کنند یا  اند یا طی نامه و پیام برای شاه بازگو می های خویش، آنچه را که به انجام رسانده معموالً پهلوانان، پس از انجام مأموریت

 . گذارند حضوراً با وی در میان می

 :توقیعات و عهدهای شاهان 9_6

محتوای این گونه از گفتار، رهنمودهای سیاسی، اندرزهای . ها آمده است ا از متن داستاناین گونه گفتارها معموالً در شاهنامه جد

 . های فلسفی و کالً بیان مسائل تعلیمی است اخالقی، اندیشه

 :نفرین 9_7
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گاهگاه به از انواع گفتار در شاهنامه نفرین است که بسیار نیست اما چون حاکی از خشم و خروش قهرمانان به هنگام گرفتاری است، 

 . ها افزوده است زیبایی و لطف داستان

انگیز این است که آغاز و فرجام شاهنامه به نفرین آمیخته است یکی نفرین کیومرث نخستین کی داغدار که پس از کشته  شگفت

 :خوریم شدن فرزندش سیامك بر دست اهریمنان و شنفتن فرمان سروش مبنی بر ضرورت ستاندن کین او، به آن باز می

 بر آورد و بدخواست بر بدگمان     کی نامور سر سوی آسمان

 را   مژگانش  بپالود  بخواند و     بر آن برترین نام یزدانش را

 31، 13ب ، 94، ص 4ج       

سته و دیگری نفرین بزرگان بر دوده ماهوی بیدادگر، کشنده یزدگرد است که چون نقطه پایانی بربن جملۀ دراز آهنگ شاهنامه نش

 :است

 سر از کشتن شاه پر کین کنند         بزرگان بر آن دوده نفرین کنند

 به داد   فرستد   که او را نه نفرین     که نفرین بر او باد و هرگز مباد

 214_211ب ، 921ص ، 3ج       

نامۀ بیداد نیز هست و اگر چه از نفرین  و حقیقت جز این نیست که به همان اندازه که شاهنامۀ فردوسی آفرین نامۀ داد است، نفرین

کیومرث تا نفرین بزرگان چندین هزار بیت شاهنامه بظاهر فاصلۀ بسیار انداخته است، چون هر دو از اندرون دردناک شاعری بیداد 

 . چشیده از اهریمنان روزگار،برآمده است فریادی یگانه از سردرد و داغ است

 :سوگند 9_3

قهرمانان شاهنامه در بسیاری از موارد برای مؤکد کردن اقوال خویش سوگند یاد . بی جواب سوگند است از دیگر موارد گفتارهای

به هنگام امان داده به دشمن، به وقت کین ستاندن و به هر حال هر جا که پای تعهدی در میان است، گاه نیز برای جلب . کنند می

المثل سباک چون دست نشاندة اردوان بوده است، پس از آنکه به اردشیر  فی. خورند اعتماد طرف مقابل و رفع سوء ظن سوگند می

 . خورد آورد و سوگند می پیوندد، چون احساس می کند که شاه نسبت به وفاداری او بدگمان است، زند و اوستا می می

 :وصیت 9_3

خوریم یکی در انتهای سرگذشت  به ان بر می از انواع دیگر موارد گفتارهای بی جواب وصیت است که در شاهنامه معموالً در دو جای

در مورد اول لطف . پادشاهان به هنگام تعیین جانشین و دیگری در شرح دقایق پایانی زندگانی پهلوانان و شاهزادگان و شاهان

کنند،  میها کمك  های دستۀ دوم عالوه بر آنکه به گسترش فضای تراژیك داستان بینیم اما وصیت ها نمی چندانی در این وصیت

 . چون صورت واپسین سخن شهیدان را دارند، از حالتی رمانتیك سرشارند

 :مرثیه 9_45

هایی است که پس از مرگ یا شهادت قهرمانی از سوی بازماندگان وی صورت  خوانی ترین گفتارهای شاهنامه، مرثیه از دلکش

ها معموالً در فرجام، این  ملی ماست و در تمام این داستان های تراژیك حماسۀ ها، جزء الینفك داستان این مرثیه خوانی. گیرد می

های رستم در مرگ فرزند ناکام خویش  ها، مرثیه ترین این مرثیه از دلکش. شود گونه سخنان از زبان خویشان شهید عزیز نقل می

 . سهراب و مرثیۀ تهمینه در سوگ اوست

  :با خدا سخن گفتن و او را شاهد کردار خویش گرفتن 9_44

چنین گفتارهایی . نمونۀ بسیار زیادی این گونه از گفتار را هنگام بررسی گفتارهای داستان رستم و اسفندیار، مشاهده می کنیم

طور وقتی  همین. بیند و ناچار به انجام کاری است بست می کند که قهرمان داستان خود را در بن معموالً وقتی ضرورت پیدا می

کند،  بیند و در اهواریی یا اهریمنی بودن کار خویش تردید می نتیجه می یش را در جهت تحقق امری بیاندازة خو قهرمانی کوشش بی

خواهد تا اگر کردار او خدایی است، عنایت خویش را همراه وی کرده، کامروایش  آغازد و معموالً از او می باز با خدا سخن گفتن می

 . دشمن را بر او چیرگی دهد سازد و اگر اهریمنی است جانب او را فرو گذارد و

 :با خود سخن گفتن قهرمانان 9_41
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. های آنان است ها، درونکاوی قهرمانان از طریق باز گفت اندیشه یکی از شگردهای بزرگ فردوسی در گفتارگذاری داستان

انان، به تصویر کردن پرداز از این طریق برای ایجاد هیجان بیشتر در مخاطب و نیز تحلیل همه سویۀ کردارهای قهرم داستان

پرداز است زیرا با این تمهید،  استفاده از این شیوه نمودار استادی داستان. نشاند پردازد و پندار آنان را بر زبانشان می شان می ذهنیات

ب را آمادة گیرد و هم مخاط ها را به بررسی می یابد و هم جوانب مختلف کردارهای داستان تر قهرمانان توفیق می هم به معرفی دقیق

 . کند که از قهرمان سر خواهد زد پذیرش کرداری می

 :. . .افزار و کریاس و سخن گفتن با جنگ 9_41

. سخن گفتن با ابزار و االت جنگ از دیگر جنبه های گفتارهای بی جواب است که داستانهای شاهنامه به وفور با ان مواجه هستیم

آورد، جهان پهلوان خطاب به جوشن خویش چنین  ره جنگ افزارهای رستم را میدر داستان رستم و اسفندیار پس از آنکه زوا

 :گوید می

 بر آسودی از جنگ یك روزگار     چنین گفت کای جوشن کارزار

 به جنگ اندر آیند هر دو دلیر     چنین رزمگاهی که غران دو شیر

 دم کارزار  در  چه بازی کند      کنون تا چه پیش آرد اسفندیار

 311_391، 211ص ، 6ج      

 : سرود خوانی قهرمانان 9_40

فردوسی با این تمهید حال و هوای ادبیات . های دیگر گفتارگذاری شاهنامه است ها از شیوه استفاده از سرود و چامه، در متن داستان

 (236_211صص ، همان)". افزاید ها می کند و برلطف داستان غنایی را در حماسه تجدید می

 فت و شنودهای قهرمانانـ گ1

های گوناگون قهرمانان با یکدیگر اختصاص یافته  تقریبا سه چهارم حجم گفتارهای شاهنامه بالغ بر پانزده هزار بیت، به نقل دیالوگ"

با . ی کردبند خطا آنها را طبقه توان به سادگی و با دقت و بی اند و نمی این گفت و شنودها از نظر محتوا و مضمون بسیار متنوع. است

 . های گفت و شنودهای شاهنامه را شناسایی نام ببریم ایم تا مهمترین گونه این همه کوشیده

 گفت و شنودهای معمولی  1_4

 رجز خوانی 1_2

 گالیه و درد دل 1_9

 رازگویی  1_1

 انتقاد، اعالم جرم و دفاعیه 1_3

 اقرار به بیعت با پادشاه 1_6

 مجادله 1_1

 اصرار 1_2

 تقاضا 1_3

 خواهی پوزش 1_41

 وصف 1_44

 زنهار خواهی 1_42

 گفت و شنودهای عاشقانه 1_49

 گیری از حوادث داستان نتیجه 1_41

 (941_233از رنگ گل تارنج خار،صص)"پرسش و پاسخ 1_43
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 نتیجه

های رنگارنگ  تانفردوسی به مدد گفتارگذاری روایات متفرق و چه بسا مفصل روزگاران گذشته را به صورت ترکیبی درخشان از داس

او هر جا که سزاوار یافته این تکنیك داستان آفرین را به کار گرفته و هرگاه که میسر بوده کردارها را با گفتارهای . در آورده است

ها گفتارهای مناسب بسیجیده و کردار رزم را با رجزخوانی،  ها و کارهای قهرمانان داستان او برای همۀ حال. سزاوار آراسته است

خوانی همراه  در آمیخته است و کار بزم را با معماگویی، سرودخوانی، سخنان عاشقانه و آفرین. . . درفش پرسی و زنی، پرسی، گواژه امن

گزاری و اخترگزاری، رایزنی و خوداندیشی را در کار گرفته و به هنگام مرگ قهرمانان،  ساخته و در تنگناها نیایش و نفرین، خواب

دانسته کردارها و کیفیات روحی  خالصه به هر ترتیبی که مقتضی می. قرار داده است  و مرثیه را مورد توجه اندرز گویی، وصیت

توان آن را نمودار واالترین کوشش آدمی در راستای  ای شورانگیز از حال و قال که می قهرمانان را با گفتار درهم تنید و آمیزه

صد البته تنوع گفتارهای شاهنامه و پختگی یکایك آنها گواه آن است که . ته استآفرینش ادبیات داستانی به شمار آورد، پرداخ

 . پردازی وقوفی تام و تمام داشته است فردوسی خود به اهمیت گفتارگذاری درکار داستان

 فهرست منابع

 . 4914آفرین فردوسی، شادروان دکتر محمدجعفر محجوب، تهران، مروارید، چاپ اول، . 4

 . 4913، دکتر قدمعلی سرّامی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ دوم، (های شاهنامهشناسی قصهشکل)تا رنج خار از رنگ گل . 2

 . 4926اهلل رضا، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ ششم، های فردوسی، فضلپژوهشی در اندیشه. 9

ادروان دکتر مصطفی رحیمی، تهران، شرکت ، ش(خسروهای فریدون، کاووس، سیاووش و کیتحلیلی از داستان)سیاووش در آتش . 1

 . 4914سهامی انتشار، چاپ اول، 

 . 4913شاهنامه، حکیم ابوالقاسم فردوسی، بر اساس چاپ مسکو، به کوشش دکتر سعید حمیدیان، تهران، قطره، چاپ پنجم، . 3

 . 4924شاهنامه فردوسی به نثر، دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی، تهران، قطره، چاپ دوم، . 6

 . 4923فردوسی و شعر او، شادروان استاد مجتبی مینوی، تهران، معین، چاپ اول، . 1

 . 4966فرهنگ تلمیحات، دکتر سیروس شمیسا، تهران، فردوس، چاپ اول، . 2

 . 4926فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادب فارسی، دکتر محمدجعفر یاحقی، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ اول، . 3

 . 4926و شاهنامه، دکتر منوچهر مرتضوی، تهران، توس، چاپ اول،  فردوسی. 41

قصص االنبیاء، ابواسحاق ابراهیم بن منصوربن خلف نیشابوری، تصحیح شادروان حبیب یغمایی، تهران، علمی و فرهنگـی، چـاپ   . 44

 4933دوم، 
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 تاریخ بلعمی مقایسۀ محتوایی داستان حسنك وزیر در تاریخ بیهقی با داستان بهرام چوبین در
 نژاد سمیه سروش

 ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس

 داوود محمدیدکتر 

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان
 چکیده

ها را ای که ذهنمسئلهخواهم تاریخی متفاوت با تواریخ دیگر بنویسم و شاید ابوالفضل بیهقی در آغاز تاریخ خود آورده است که می

تواند با تواریخ دیگر داشته باشد و زند چیست؟ تاریخ بیهقی چه تفاوتی مید این باشد که تفاوتی که بیهقی از آن حرف میدرگیر کن

شود؟ در این مقاله سعی شده وجوه آیا با تواریخ دیگر سراسر تفاوت دارد یا بین تاریخ او و تواریخ همزمان او اشتراکاتی هم دیده می

تان حسنك وزیر و بهرام چوبین را به ترتیب از دو تاریخ بیهقی و بلعمی ـ دو ماجرای تاریخی از دو کتاب اشتراک و تمایز دو داس

اند ـ از لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار گیرد و با مقایسۀ این دو داستان تاریخی که تقریباً در فاصلۀ زمانی اندکی به نگارش درآمده

 . های تاریخی پی ببریمبه امتیاز کتاب تاریخ بیهقی با دیگر کتاب. . . و سبك نگارش و پردازیاز لحاظ زاویۀ دید، شیوة شخصیت

 . تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی، حسنك وزیر، بهرام چوبین، مقایسه :هاواژهکلید

 مقدمه -4

  (41، 4922بیهقی، ).«... خواهم داد این تاریخ بتمامی بدهممی»: نویسدبیهقی در کتاب تاریخی خود می

این گفتار آتش . های تاریخی دیگر پیش از او، بتمامی ادا نشده استی در این عبارت به صورت ضمنی اشاره کرده که حقّ کتابو

آن  ب تاریخی دیگر بپردازیم که ثمرهماجرایی از کتاب تاریخی او با ماجرایی از کتا ور ساخت که به مقایسهر ما شعلهرغبتی را د

 . است «بلعمیچوبین در تاریخ  بیهقی با داستان بهرام وزیر در تاریخایسه محتوایی داستان حسنكمق»پژوهش حاضر با عنوان 

-اهمیّت تاریخی این کتاب تنها در آن نیست که قسمتی از مهم»های تاریخی است البته ترین کتابکتاب تاریخ بیهقی یکی از مهم

بلکه بیشتر از باب روش کار مؤلف و اتّقان و صحت مطالب و دقت بیهقی ی غزنوی در آن نگارش یافته، ترین حوادث سیاسی دوره

 (234، 4963صفا، ) .«ی او از اسناد و مدارکی است که مقام درباری او را در اختیارش نهاده بوددر نقل حوادث و استفاده

  (11، 4924عبداللهیان،) .«زیر استترین قسمت تاریخ بیهقی داستان حسنك ویکی از غمناک»یکی از ماجراهای مشهور و در واقع 

یکی از شد و به فارسی ترجمه   تاریخ بلعمیبه نام نام برد که در نیمه قرن چهارم طبری  «تاریخ» توان از کتابمیاز طرف دیگر 

ز که سردار ساسانی و مدعی سلطنت در روزگار هرمزد چهارم و خسروپروی ماجراهای تاریخی مشهور آن ماجرای بهرام چوبین ـ 

 . پردازیمکه به مروری از این ماجرا در تاریخ بلعمی می ت ـ استتخت شاهی نشس بر هیمدتی کوتا

همین بود که  عیب کار او. پرداختقویان  خوار داشت درویشان و ضعیفان وبه نیکو داشت شد  ـ انوشروانـ  جانشین پدر وقتی هرمز

را دوست و مهتران او  کرد به همین دلیل درویشان اوهای بزرگ منسوب میبهمردمان بزرگ را خرد و درویشان و حقیران را به مرت

دنبال شخصی جسور بود که بتواند با این دشمن ه هرمز ب. بود سابه از ترکستانیکی از  دشمنان اصلی هرمز . داشتندرا دشمن می

و از . است همه گفتند بهرام چوبین( شابه)ی جنگ با ترکاز مهتران پرسید چه کسی شایسته به همین دلیلسرسخت مبارزه کند 

ترین فرد برای جنگ با سابه شایستهما تو را  که  هرمز به بهرام چوبین نامه نوشت. شوداینجاست که داستان بهرام چوبین شروع می

سابه کشته شد؛ و بعد از آن در جنگ میان بهرام و سابه، بهرام پیروز و . ی پادشاه و فرمانبردار اویمبهرام گفت من بنده. ایمدانسته

-ماجراهای دیگری از جمله پسر سابه به خون خواهی پدر برخاست که در این ماجرا بهرام نیز پیروز و پسر سابه اسیر شد و غیمت

ای ملك این بسیار است »: گفتها را دید، یزدان بخش وزیر هرمز وقتی غنیمت. هایی که بدست آورده بودند نزد هرمز فرستاد

( 131، 4913بلعمی،) .«این یك نواله است از سوی بهرام، نگر تا سور چگونه بوده است که یك نواله از آن چندین بوده است ولیکن

ای نزد بهرام چوبین ی مردانشاه دوکدانی پنبه با نامهی بهرام در دل هرمز افتاد و بر او خشم گرفت و به وسیلهچنین کینهو این

و  .«. . .خیانت کردی و به سوی من آن فرستادی که از تو بیش آمد و نعمت مرا ناسپاسی کردی و»بود  اش نوشتهفرستاد و در نامه

از اینجا رویدادهای مختلفی از جمله دشمنی میان آغاز دشمنی میان بهرام و هرمز، فرستاده شدن پرویز به جنگ با بهرام، سکه زدن 
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ی بهرام بدلیل ایجاد عداوت میان هرمز و پرویز، رسیدن این خبر به به وسیله ها در مداینبه نام پرویز و پراکنده کردن آن سکه

هرمز، فرار پرویز از ترس به آذربایجان، پی بردن هرمز به فکر اشتباهی که در مورد بهرام کرده بود، فرستادن یزدان بخش نزد بهرام 

ی بهرام، پایین آوردن بخش بوسیلهن زدن پسر عمّ یزدانبخش بوسیله پسر عمّ خود، دستورگردبرای عذر خواهی، کشته شدن یزدان

نشاندن پرویز بر تخت، جنگ بهرام با پرویز  بخاطر مقصر دانستن ، هرمز از تخت کور کردن چشمانش توسط مهتران شهر مداین

یوستن سپاهش به سپاه پرویز در خلع وکور شدن هرمز، شکست پرویز از بهرام و فرار به روم، کشتن هرمز، فرار بهرام به دلیل پ

تناع خاقان، کشتن بهرام با پرویز، پناه بردن بهرام به خاقان ترکستان، درخواست پرویز از خاقان برای تحویل دادن بهرام به او، ام

 . دستور خاقانه کشتن غالم ب آلود توسط غالم خاتون،زهر دشنه

 ـ وجوه افتراق دو داستان حسنک وزیر و بهرام چوبین1

 ضوعمو _4_1

-های حادثهداستان :دکنبندی میبه طور کلی به پنج دسته طبقه را هاموضوع داستانمیرصادقی در کتاب عناصر داستان خود 

 جادویی (رئالیسم)های واقع گراییداستان، (فانتزی)و وهم  های خیالداستان، های وهمناکداستان، های واقعیداستان، پردازانه

 (242، 4916میرصادقی،)
-زیرا هر دو داستان تاریخی شوند؛محسوب می های واقعیداستان حسنك وزیر و بهرام چوبین جزو داستانبندی باال دو دسته طبق

 هایی هم بین موضوع این دو داستانتفاوت این وجوداما با  ؛ستا های واقعیای از داستانهای تاریخی زیر مجموعهو داستان اند

و آن این است که موضوع تاریخ  وجود دارد (های تاریخ بیهقی و تاریخ بلعمیر کتابداستان حسنك و بهرام چوبین د)

پس از یك طرف هر دو داستان با هم از . تاریخی است( بهرام چوبین) تاریخ بلعمی موضوع ادبی وـ تاریخی  (حسنك وزیر)بیهقی

یخ بیهقی و ادبی نبودن تاریخ بلعمی با هم افتراق جهت واقعی بودن موضوع شباهت دارند و از طرف دیگر به دلیل ادبی بودن تار

 . دارند و چون ادبی بودن بر بافت کلّی تاریخ بیهقی ـ حسنك ـ  تأثیر شگرفی گذاشته بهتر است که از وجوه افتراق شمرده شود

 دید زاویه _1_1

اصلی یا شخصیت  شخصیت)های ز شخصیتی داستان یکی اگوینده،ی دید درونیدر زاویه. یا بیرونی است درونی یا ی دیدزاویه

 . شودمی بیان داستان از زاویه ی دید اول شخص داستان است و(فرعی

 )4916،926میرصادقی،)

ل شخص  نگارش یافته و خود بیهقی ی دید اوّی زاویهبه شیوه درونی است و (داستان حسنك) ی دید در تاریخ بیهقیزاویه 

 . شودزبان این شخصیت فرعی بازگو می کند و داستان ازی است که ماجرا را تعریف میشخصیت اصلی داستان نیست بلکه شخص

. ای افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است که گذشته استاند در گوشهاین قوم که من سخن خواهم راند یك دو تن زنده از»

 ) 226، 4912بیهقی،) .«.. 

ها از بیرون داستان های شخصیتبیرونی است یعنی افکار و اعمال و ویژگی (بهرام گور داستان) ی دید در تاریخ بلعمیزاویهاما 

ی دید سوم راوی داستان است و داستان از زاویه، در واقع نویسنده. گونه نقشی نداردیعنی فردی که در داستان هیچ ؛شودتشریح می

 . شودشخص نقل می

گفت تا خاقان زنده بود حق ما را نگاه داشت و این پسرش خال منست ولکن حق  پس هرمز نامه کرد و بهرام چوبین را بخواند»

 (112 ،4913بلعمی،) .«گیردخویش نشناسد و سپاه آورد و پادشاهی ما همی

  یپردازی شخصیتشیوه _9_1

 . شوداستفاده می پردازیبرای شخصیت در داستان از سه شیوه :گویدمیرصادقی در کتاب عناصر داستان می  

  از شرح و توضیح مستقیم  معونتها با صریح شخصیت نشان دادن  -4

 . و تفسیر یا بدون آن توضیحها از طریق عمل آنان با کمی شخصیت نشان دادن -2

 )32 _21 ،4916میرصادقی،). یتعبیر و تفسیر گونهدون هیچدرون شخصیت ب نشان دادن -9

 . کندزاده و فاضل و ادیب اما شرور معرفی میل را مردی امامحسنك با صراحت و توضیح مستقیم شخصیت بوسه داستان در 
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و با ـ  و التبدیل لخلق اهللـ  د شدهزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکّاین بوسهل مردی امام» 

. . خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی ار بر چاکریآن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبّ

 (4912،226بیهقی،) .«.
-ها نشده است زیرا بلعمی قصدش تعریف ماجرا بوده است و با شرح دادن شخصیتاما در داستان بهرام توضیح صریحی از شخصیت

ب دیگری به نام تاریخ طبری ی کتاها این باشد که کتاب او ترجمهها کاری نداشت؛ شاید یکی از دالیل او از نپرداختن به شخصیت

ها اعراض کرده است، یا چون تاریخ ها نپرداخته بلعمی هم به تبعیت از او از بیان صریح شخصیتاست و چون طبری به شخصیت

 . تافتی تاریخی زیادی را در برداشت، پرداختن به جزئیات را بر نمیبلعمی دوره

 نگارش سبک یا شیوه _1_1

رین نمونه از روش ترسّل فارسی و آثار منشیان درباری قرن پنجم هجری است و اطناب و استشهاد و بکار سبك نگارش بیهقی، بهت

 (232_234، 4963صفا، ). کار رفته استه بردن لغات عربی به میزان بیشتری از آنچه در قرن پنجم معمول بوده در آن ب

دست ممکن است چنان مشخصات سبك خود نویسندگان چیرهگیرد سبك بیهقی سبکی است که اشتهارش را از نام نویسنده می 

آورند و پیروانی پیدا  نگارش خود قرار بدهند که اسلوبی به نام خود به وجود را متعالی کنند و معاصران خود را تحت تأثیر شیوه

ه و پیروان بسیاری یافته است و که اسلوبی به وجود آورداست [ بیهقی]سبكآن  و نمونه کنندکنند پیروانی که از همدیگر تقلید می

گیری از که با بهره از جمله محمود دولت آبادی کنند،نگارش او پیروی می که از شیوه هستنددر بین نویسندگان معاصر کسانی 

 (344، 4916میرصادقی،). نگارش بیهقی و واژگان مردم خراسان سبکی خاص خود به وجود آورده است شیوه
به  محمدتقی بهار به قول. روان و شیوا دارد ، ساده ی، نثر هزار ساله به ما رسیده است ههربك ی یا آن که از ژرفاتاریخ بلعمی باما در

 . اند هم قادر به استفاده از قرائت آن بوده یزنان ایران ساده بوده که پیر ایاندازه

 داستان بهرام چوبین  نویسی فشردهداستان حسنک و اطناب  _0_1

در جای  روشن ساختن مطلبی اما برا ؛ستا بسیارکمیاب یمترادفات لفظ. باشدیم یطوالن یهاجمله یدارا یل بیهقابوالفض رنث

توصیف از . وصف است .«تاریخ بیهقی»های اطناب درزده است یکی از روش های فراوانیجای داستان حسنك دست به وصف

 ،ای خاص از زمان را روشن کردهتاریخ بیهقی محدوده. تاریخ بیهقی استر نگترین ابزار روایت جزئیو مهمزیباشناسانه  هایشاخصه

ك توانست در ییم كدار کردن حسن مثالً واقعه بر (29 همان،) به تصویر بکشد آن محدوده را به صورت زنده و تجسمی و قصد دارد

مطالب کرده   به طور فراگیر اقدام به تلخیصبلعمی، ؛ در حالیکه آن را در چند صفحه بیان کرده است یصفحه تمام شود اما بیهق

. داشته استیداند محفوظ میم یرا که ضرور یو تنها عناصرپرداخته  ی بوده،ضرور غیر که از نگاه او یبه حذف عناصر و  است

ولی .  ه کرده استها بسند به ذکر اصل گزارش و  کنندگان را حذف نمودهگزارش ی ها ، غالباً اسناد روایات و نام بلعمی در ترجمه

 . بردبیهقی به خاطر اینکه خواننده به صحّت قضیه پی ببرد از راوی نام می

مشخص کرده است و  گاهی نویسنده شخصی را از دیدگاه ظاهری و بیرونی توصیف نموده و موقعیت ظاهری او را برای خوانندگان

-ها نیز گاهی کوتاه و گزارشرسی قرار داده است البته این وصفشان مورد برها را از دیدگاه کردارها و فضایلگاهی دیگر شخصیت

ها گونه که هست به خواننده به خوبی بشناساند و گاهی وصفها را آنشخصیت، گونه است که نویسنده تالش کرد با رعایت ایجاز

  (1_6، 4916پور،علی). شودگونه میاز چند گاهی نمایش بلند و هر

ی بیهقی آن واقعه را با شیوه، اعدام حسنك است ،کندلب دیگر در انسان ایجاد همدردی و شفقت میموضوعی که بیش از هر مط

 ،کنداش را وصف میرنگ لباس حسنك و همچنین بدن حسنك و از بین رفتن پاهای خشك شده ،همیشگی خود توصیف کرده

اجرای دستور سنگسار حسنك از سوی حاضران و  پردازد و نیز عدمحتی به وصف احساسات هواداران حسنك در میان جمعیت می

، 4913والدمن، ) .«کنندها قیام نمیافسران مسعود مردم را تهدید به مرگ کردند آن»رساند که چنین به اتمام میاین بخش را این

429) 

 . های یك نمایش تراژیك توصیف نمایددار کردن او را همانند صحنه بر بیهقی تالش کرده حسنك و واقعه

زاده در داستان حسنك تنها به وصف حسنك پرداخته نشده بلکه افراد دیگر هم وصف شده مانند بوسهل زوزنی که او را شخصی امام

 . کرد و و اینکه او همیشه منتظر بود تا پادشاهی بر زیردستی خشم گیرد و او آتش بیار معرکه شودو محتشم معرفی می
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و با ـ  و التبدیل لخلق اهللـ  د شدهم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکّزاده و محتشاین بوسهل مردی امام»

 آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و

و المی بزرگ بدین چاکر رسانیدی وانگاه الف زدی که فالن این مرد از کرانه بجستی و فرصت جستی و تضریب کردی ، فرو گرفتی

 (221_226، 4912بیهقی،) .«را من فرو گرفتم

 . ها و موهای او پرداخته استآوردند بیهقی به وصف لباسحسنك را برای اعدام می که آنجایی

دایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری اعه و ردرّ ،گونهخلق ،ای داشت حبری رنگ با سیاه میزدجبه ،حسنك پیدا آمد بی بند»

بود و والی حرس با وی و علی ی میکاییلی نو در پای و موی سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مایه پیدا میمالیده و  موزه

 (294همان، ) .«رایض و بسیار پیاده از هر دستی

ی عمیق را مشخص کند و هاخ باید تنها برخی از برجستگیشود، بسیار وسیع باشد، آن وقت موراگر بستر تاریخی که توصیف می

وقتی . ی واقعی تاریخ کامالً مشخص و متصوّر نباشدخیلی سریع و گذرا از کنار وقایع عبور کند که همین امر باعث می شود تا چهره

شود، بسیار کم رنگ و ی نشان داده میهای تاریخگمان تصویری که از دورهتاریخ از حضرت آدم آغاز شود تا مغول را در بر گیرد، بی

 ( 22_24، 4913جهاندیده،). گنگ خواهد بود

 حتی در آنجایی که سخن از به پادشاهی استبندرت به کار رفته  یا نیست و در آن وصف تاریخ بلعمی هم از این مقوله است 

گذرد و این از آن می ام چوبین است اما خیلی سریعهای داستان بهرترین اتفاقآید با اینکه یکی از مهمرسیدن پرویز به میان می

 . ساری و جاری استشیوه در سراسر داستان بهرام 

بر وی ثنا کردند و ایشان را به داد و عدل امید داد چون مردم ، خلق را بار داد، چون پرویز به پادشاهی بنشست و تاج بر سر نهاد» 

 (132، 4913،بلعمی) .«. . .و بپراگندند پرویز سوی هرمز شد

 ـ وجوه اشتراک دو داستان حسنک وزیر و بهرام چوبین9

 ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آنشخصیت ـ نشان دادن4ـ9

کند از طریق عمل و افعال آن گذارد و سعی میگاهی مواقع نویسنده برای نشان دادن شخصیت داستانی خود بیان صریح را کنار می

نشان  در داستان حسنك، بیهقی از طریق عمل بوسهل جهت آسیب رساندن حسنك خباثت بوسهل را. شخصیتش ببرد فرد پی به

ی ی سورهجزئی از آیه)المحسنین اس واهلل یحبّالکاظمین الغیظ و العافین عن النّ: فرمایددهد که عمل او با قول خداوند که میمی

 . منافات دارد( آل عمران

بست به هرات آوردند بوسهل زوزنی او را به علی رایض چاکر خویش سپرد و در رسید بدو از انواع استخفاف چون حسنك را از »

بوسهل دراز کردند  ها رفت و بدان سبب مردمان زبان برها کشید و تشفیآنچه رسید که چون بازجستی نبود کار و حال او را انتقام

 )221، 4912بیهقی،) .«تالعفو عند القدر: ه گفته اندکه زده و افتاده را توان زد مرد آن مرد است ک

علی رایض چاکر بوسهل »: در داستان حسنك چنین آمدهی خشن و زشت  بوسهل و از طرف دیگر شفقت علی رایض تصویر چهره

و به  .«با رفتی هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد از ده یکی کرده آمدی و بسیار می»:یك روز به بیهقی گفت که

 (222 همان،) .«دمید که ناچار حسنك را بر دار باید کردبلخ در امیر می

یك روز استراحت کند و بعد با او داد به پرویز اجازه  می توان به جوانمردی او پی برد، زیرااز عمل بهرام در داستان بهرام چوبین 

گوید که اگر مصلحت بینی یك امروز مرا زمان دهی تا من پرویز همی»فت ام را فراز خواند و گربندوی به»: ،چنین آمدهدنمبارزه ک

 (139 ،4913بلعمی،) .«بهرام گفت رواست .«بیاسایم پس فردا فرود آیم

ی پرویز در خاقان اثری توان پی برد، جایی که حیلهدر داستان بهرام چوبین از طریق عملکرد خاقان به رند و خردمند بودن او می

 . کندنمی

پرویز به رسول گفت خاقان را بگوی که بهرام مردی بیوفاست و اندر ملك عجم عاصی شد رسول بشد و بگفت خاقان خشم گرفت » 

 ( 136همان، ) .«و گفت بهرام مرد نه مراست و نه ترا و گناه شما را بود که عاصی شد

  دشنامـ  1ـ9
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میمندی  او را بسیار تکریم کرد و بر دست راست نشاند و  وقتی حسنك را برای محاکمه بردند خواجه حسن در داستان حسنك

بوسهل بر دست چپ او نشست و بوسهل از این ماجرا سخت خشمناک شد و وقتی بوسهل به حسنك گفت نگران نباش که چنین 

فرج است و بوسهل  آید به هرچه خداوند فرماید فرمانبرداری باید کرد تا جان در تن است امید صدهزارها برای مردان پیش میحال

 . عصبانی شد و حسنك را سگ خواند

خواهند کرد به فرمان امیرالمومنین چنین  خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمطی که بر دار :بوسهل را طاقت برسید، گفت» 

   (292، 4912بیهقی،)؟.«گفتن

و سواران رفته بودند با »: های زشت داد، چنین آمدهدر مسیر آوردن حسنك برای اعدام میکاییل حسنك را مواجر خواند و دشنام 

ی چون از کران بازار عاشقان در آوردند و میان شارستان رسید میکائیل بدانجا اسب بداشته بود، پذیره پیادگان تا حسنك را بیارند؛

 (291همان، ) .«های زشت دادوی را مؤاجر خواند و دشنام وی آمد،

ی هرمز، یزدان بخش را نزد بهرام برای معذرت خواهی فرستاد پسر عموی یزدان بخش هم همراه در داستان بهرام چوبین وقت 

بخش عصبانی شد و او را با لفظ سگ مورد بخش رفت واو را در راه کشت و سرش را نزد بهرام برد و بهرام با دیدن سر یزدانیزدان

بهرام  بخش را کشت و پیش بهرام بردرفتن به سوی بهرام یزدانبخش در راه وقتی پسر عم یزدان»: خطاب قرار داد، چنین آمده

 (134، 4913بلعمی،)؟«آمد بزنهار او را بکشتیای سگ تو یارستی مردی چنین بزرگ و فاضل را که بر من همی: گفت

 زن چهرهـ 9ـ9

مادر حسنك »: کندمعرفی می تنها زنی که از آن سخن به میان آمده مادر حسنك بود که او را سخت جگرآوردر داستان حسنك  

 (296، 4912بیهقی،) .«نان شنودم که دو سه ماه ازو این حدیث نهان داشتند، چون شنید جزعی نکردچزنی بود سخت جگرآور، 

 :آیدسخن به میان میی متفاوت ادر داستان بهرام از دو زن با دو چهره

 . کنددهد اما خاتون در کشتن بهرام همکاری مینجات می با این که دختر خاتون را بهرام از چنگ خرس: قدر ناشناس. 4

نتوانست باز استدن بهرام برفت و آن خرس را بکشت و آن دختر را بستد و بخاتون خاتون را دختری خرس به کوه برده بود همی»

گفت حیلت کن تا بهرام را تباه و رسول پرویز سوی خاتون شد و او را خواسته بسیار بداد و . . . باز داد پس خبر به پرویز رسید و

کنی خاتون را غالمی بود ترک و او را بیست هزار درم بداد و گفت دشنه بزهر آب داده بر گیر و گفت برو بدر بهرام و بار خواه و با او 

 (136 ،4913بلعمی،) .«حدیث کن از زبان خاتون و او را دشنه بزن

 : کند، چنین آمدهمردانه معرفی می کردویه خواهر بهرام را دارای خصایص: مردانه. 2

 (136همان، ) .«ترو همچنین بمردی و مردانه [و زنش بود]بهرام را خواهری بود کردویه نام »

 تضریب ناموفق بودن در حیله وـ 1ـ9

یی که در هر دو داستان حسنك و بهرام چوبین از ناموفق بودن حیله وتضریب سخن به میان آمده است در داستان حسنك آنجا  

 . شودچینی بوسهل از بونصرمشکان مثمرثمر واقع نمیتضریب و سخن

بوسهل همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی، این مرد » 

ـ  الف زدی که فالن را من فرو گرفتماز کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و المی بزرگ بدین چاکر رسانیدی وانگاه 

زدند کسی که وی جنبانیدندی و پوشیده خنده میو خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری میـ  که اگر کرد دید و چشید

 (221ـ 226، 4912بیهقی،) .«جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت. گوی استگزاف
شود از ترس این که مبادا خاقان به بهرام سپاه استان بهرام چوبین آنجایی که پرویز از خدمات بهرام نسبت به خاقان مطلع میدر د

 . کنددهد شروع به تضریب بهرام نزد خاقان می

به خاقان فرستاد با  رسول. خبر به پرویز رسید که خاقان بهرام را چگونه دارد، ترسید که او را سپاه دهد و او بحرب پرویز آید»

بسیار و گفت حیله کن تا مکر بهرام را تباه توانی کردن و گفت خاقان را بگوی که بهرام مردی بیوفاست و اندر ملك عجم  خواسته

 .«رسول بشد و بگفت خاقان خشم گرفت و گفت بهرام مرد نه مراست و نه ترا و گناه شما را بود که عاصی شد. عاصی شد

 (136، 4913بلعمی،)

 ـ  مکر و حیله0ـ9
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شود آنجایی که بوسهل زوزنی برای اینکه زودتر حسنك را اعدام کنند دو نفر از مردان دیده می در داستان حسنك تنها یك حیله

اند که حسنك ی قاصدان بغداد را پوشیده بودند نزد مسعود فرستاد و گفتند که از طرف خلیفه  دستوری آوردهخود را که جامه

 . باید به دار آویخت و سنگسار کرد قرمطی را

ی خلیفه آورده که حسنك قرمطی را بر دار باید کرد و بسنگ اند و نامهپیکان که از بغداد آمده دو مرد پیك راست کردند با جامه» 

 (299، 4912بیهقی،) .«باید کشت

فرستد و بهرام از ترس اینکه به جنگ بهرام میشود آنجا که هرمز پسرش پرویز را ای دیده میدر داستان بهرام چوبین هم حیله

ی پدر و پسر ـ هرمز و پرویزـ را به هم بزند پس به نام گیرد که میانهاندیشد تصمیم میای میشاید سپاهش به پرویز بپیوندد حیله

ابت خرید کاال دادند و هرمز از های ضرب شده به نام پرویز را بزند و برای تجارت به مداین روند و کاال بخرند و سکهپرویز سکه می

 . شودیابد و نسبت به پسرش پرویز بدبین میاین ماجرا اطالع می

بهرام آگاه شد و . هرمز را پسری بود پرویز نام او را ولی عهد کرده بود هرمز تدبیر آن کرد که پرویز را بحرب بهرام فرستد با سپاه»

ند تدبیر آن کرد تا چگونه عداوت افکند میان هرمز و پرویز همه سپاه را بفرمود تا ترسید که اگر پرویز بیامد سپاه میل سوی او کن

دعوت کردند و گفتند خداوند ما اوست و بهرام بفرمود تا صد هزار مرد درم بنام پرویز بزدند و آن درم ببازرگانان دادند تا به مداین 

گانان همچنان کردند و خبر بهرمز شد چنان دانست که آن کار راست بردند و آنجا کاال خریدند تا آن درم بدست مردمان افتد بازر

، 4913بلعمی،) .«فرستی ببهرام تا بنام تو درم زنداست، پرویز را بخواند و گفت بزندگانی من بملك من طمع کردی و کس همی

134) 

 . اندیشدای میحیله یا در جای دیگر داستان بهرام بندوی راهب برای خالص شدن پرویز از دست سپاهیان بهرام

بندوی گفت . بندوی گفت من حیلتی دانم که تو رها شوی ولکن جان من در خطر است پرویز گفت چگونه بکن مگر کشته نشوی»

ها بدو داد و برنشست با یاران و برفت، و پرویز جام. های خویش بمن ده و تو بر سپاه برنشین، مرا دست باز دار و بدیشان بهلتو جام

، های شاهانپس بر بام صومعه شد و بیستاد، تا سپاه فراز رسیدند، بندوی را دیدند با جام. وی بندوی درپوشید و بنشستجامه 

 (139_132همان، ) .«. . .پنداشتند که پرویز است و

 ـ تطمیع6ـ9

حسنك و بهرام هم از این امر در تمام یا اغلب ماجراهای تاریخی تطمیع افراد برای انجام کاری به خصوص قتل وجود دارد داستان 

-کس از حاضرین تبعیت نکرد پس به عدهدر داستان حسنك آنجایی که دستور سنگسار کردن حسنك را دادند هیچ. مستثنی نبود

 . ای رند پول دادند تا حسنك را با سنگ بزنند

خاصه نشابوریان، پس مشتی رند را  گریستندکرد و همه زار زار میو آواز دادند که سنگ دهید، هیچ کس دست به سنگ نمی» 

 (293، 4912بیهقی،) .«سیم دادند که سنگ زنند

در داستان بهرام هم پرویز از سپاه دادن خاقان به بهرام هراس داشت از خاتون خواست تا بهرام را بکشد خاتون هم به غالم خود 

 . بیست هزار درم داد و گفت با این دشنه ی زهرآگین بهرام را بکش

ون را غالمی بود ترک و او را بیست هزار درم بداد و گفت دشنه ای بزهر آب داده برگیر و گفت برو بدر بهرام و بار خواه و با او خات» 

 (136، 4913بلعمی،) .«حدیث کن از زبان خاتون و او را دشنه بزن

 :گیریـ نتیجه1

اند ولی تند که در فواصل زمانی اندکی با هم نوشته شدههایی تاریخی هسداستان حسنك وزیر و بهرام چوبین گرچه هر دو داستان

ای متمایز با دیگر تاریخ نویسان در پیش بیهقی خود در کتابش آورده شیوه. ی سخنوری هر دو نویسنده حکایت دارداز تفاوت شیوه

کردن وجوه تمایز و افتراق آن تا  با بررسی این دو داستان و مشخص. گیرد ولی اذعان نکرده بود که این تمایز از چه جهاتی استمی

رنگ و بوی ادبی بودن در داستان حسنك وزیر نسبت به داستان بهرام چوبین در اوج است . شودحدودی به این تمایز پی برده می

شود میهای تاریخی دیده ی داستانشود تقریباً در همههایی که بین این دو داستان از جمله مرگ و حیله و تطمیع دیده میشباهت

شود از جمله اطناب در داستان حسنك که وصف زیر هایی که بین دو داستان حسنك وزیر و بهرام چوبین دیده میاما تفاوت
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شود شاید به ی ادبی بودن داستان حسنك است تلخیصی که در داستان بهرام چوبین دیده میی آن است نشان دهندهمجموعه

 . طبری و شاید هم به دلیل میدان وسیع تاریخ مورد بررسی باشدای است از تاریخ دلیل است که ترجمه

 :منابع

، تکمله و ترجمه تالیف ابوجعفرمحمدبن جریرطبری، به تصحیح محمدتقی بهار ملك الشعراء، به بلعمی تاریخبلعمی، ابوعلی، . 4

 ،4913کوشش محمد پروین گنابادی، تهران، زوار، 

 . 4912مهتاب، : ، تهران4، به کوشش خطیب رهبر،جبیهقی تاریخ بیهقی، محمدبن حسین،. 2

 . 4913انتشارات چوبك،: ، رشتمتن در غیاب استعارهجهاندیده، سینا، . 9

 . 4962انتشارات علمی و فرهنگی، : ، تهرانخار رنج تا گل رنگ از ،سرامی، قدمعلی. 1

 . 4963انتشارات فردوس، : ، تهرانایران در ادبیات تاریخصفا، ذبیح اهلل،  . 3 

 . 4924، دانشگاه اراک انتشارات: اراک، بیهقی تاریخ در ادبی هایجنبه عبداللهیان، حمید،. 6

 . 4916، تهران، انتشارات فردوس، پیر پارسای بیهق پور، منوچهر،علی. 1 

 . 4912امیرکبیر، : ، ترجمه حسن انوشه، تهرانغزنویان تاریخ کلیفورد باسورث، ادموند،. 2

 . 4916انتشارات سخن، : ، تهرانداستان عناصر، جمال، میرصادقی. 3

 . 4913، نشر تاریخ ایران، (نظام مافی)، ترجمه منصوره اتحادیهزندگی و کارنامه بیهقی, زمانه والدمن، مریلین،. 41
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 البالغه و مثنوی معنوی انسان در نهج بررسی آزادی و اختیار

 سیامک سعادتی

 ان  دانشجوی دکتری دانشگاه تهر

 اصل مرتضی قبادی

 خلخال    اسالمی واحد دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد

 چکیده

از نظر . نهایی خلقت انسان است ۀآزادی چه در بعدی فردی و بعد معنوی و چه در بعد اجتماعی آن، برای رسیدن به کمال و مرحل

پاک و صاف  ۀین موجود مختار و آزاد با کمال عقل و اندیشاین است که ا ،مختار و آزاد آفریده شده تاًفلسفی علت اینکه انسان اصال

را انتخاب کند و به سعادت  ها، تشخیص داده و آن خود که مرتبط با فطرت الهی و پاک اوست، راه صحیح و هدایت را از گمراهی

ای باالتر   و تعلقات دنیایی و درجهها  ها و وابستگی البالغه آزادی و آزادگی، رها شدن از تعصب از منظر نهج. دنیا و آخرت نایل شود

سعادت است و تقوای الهی هم کلید هر گونه  برای وارستگان واقعی، حتی وارستگی از تعلقات اخروی و عروج انسان به تکامل و

 هر به دهد می اجازه را او که ای وسیله داند؛ می بشر های خالقیت کشف برای ای وسیله را آزادی مولوی نیز. آزادگی و وارستگی است

حقیقت مطلب این است که مولوى . کند زندگی و بیندیشد داند، می بهتر که گونه همان هستی رموز کشف با و بزند سرک ای دریچه

بلکه او پیرو مکتب وسط و اعتدال بوده و به پیروى از قرآن کریم که هم آیات جبرى  (تفویض)نه جبرى است و نه اختیارى محض 

در مورد جبر هم مولوی معتقد است که . هم ابیات جبری و هم ابیاتی مربوط به اختیار انسان داردى نیز دارد و هم اختیارى، و

اى از کمال است که آدمى خود را محصول و منظور حضرت   جبر عارفه، رسیدن به مرحله. ترین آن است  بهترین نوع جبر، عارفانه

ها تالش و کوشش   نیل به این مرحله هزاران زحمت و سال. ث پى ببرداز حقایق عالم آگاه شود و به اسرار حواد. حق بداند

 . روزى الزم دارد  شبانه

 . ، مولوی، جبر(ع)آزادی و اختیار، نهج البالغه، امام علی: هاکلیدواژه

 مقدمه

 طول در که است نکاتی از ،مختار یا است مجبور موجودی کلمه، واقعی معنی به انسان امر، واقع در آیا که این و اختیار و جبر مسالۀ

 راه به خود پیرامون را فراوانی بحث که ست نکاتی از نیز مختلف ادیان در و بینیم می آن سردچار را بزرگی اندیشمندان فلسفه، تاریخ

 مایند،ن می دخیل امر این در که دیگر مسایل از بعضی به توجه با نکته این حل به تا داشته تالش یی گونه به کس هر و انداخته

 ذاتی صفات از بعضی به تا کند می وادار را دیندار اندیشمند مساله، این به پرداختن الهی، ادیان گسترة در مثال طور به. بپردازد

 مورد خداوند صفات این دربارة تفکر با همراه را اختیار و جبر بحث و باشد داشته نظری نیز عدالت و قدرت علم، مانند خداوند

 . دهد قرار بررسی و تحلیل

دالیل، استداللها برهانهای گوناگونی برای انسان مختار عرضه شده و او مختار و آزاد است که یا راه رشد و هدایت را برگزیند یا راه 

شود و دیگری به شقاوت و سقوط در حضیض  گمراهی و ضاللت را؟ او آزاد در انتخاب است ولی یکی به سعادت و کمال منتهی می

است البته آزادی توأم با  .«اختیار و آزادی»ی بدتر از آن، چرا که وجه امتیاز انسان با غیر خود، در اصل اصیل حیوانیت و حت

تر از  کج و گمراهی را اختیار کرده و به پائین رشد را انتخاب کرده و از مالئکه هم باالتر رود و یا اینکه راه تواند راه مسئولیت، او می

نتیجه این که آزادی در تمام ابعاد آن نه به این معنی است که هر کسی هرگونه که خواست و دوست  پایان هم سقوط کند، چهار

داشت عمل کرده و انتخاب کند و در هر حال هم به سعادت و کمال برسد، بلکه راهها و مقصدها واضح و روشن است و رونده مختار 

 . و آزاد

 :آزادی و اقسام آن

مکاتب مختلف گاه آزادى را مطلق فرض . بینى آن مکتب تعاریف گوناگونى دارد شناسى و جهان ر انسانآزادى در مکاتب مختلف بنا ب

بخش، که ضامن سعادت  بدون تردید اسالم به منزله یك مکتب حیات. اند و گاه انسان را فاقد هرگونه آزادى معرفى مى کنند کرده

براى یافتن جایگاه آزادى در این نظام . و حدود آن سخنى نگفته باشد "ىآزاد"تواند در باب  دنیا و آخرت پیروان خویش است، نمى
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نگرى، درک نادرست این  فکرى و سیاسى، باید مفاهیمى وابسته به این مفهوم را مورد توجه قرار دهیم؛ چرا که غفلت از این کلى

 . مقوله مهم و حیاتى را موجب خواهد شد

 .«اندازند کار به را خویش خدادادی و طبیعی های توانایی و استعدادها بتوانند انسانها ،آن موجب به که حقی» از است عبارت آزادی،

 (436ص اول، ج ایران، اسالمی جمهوری اساسی حقوق)

و در این میان انسان و رشد و  خواهد راه رشد و تکامل را طی کند، یکی از احتیاجاتش آزادی است هر موجود زنده ای که می

هایی هستند که با موانعی که در جلوی رشد و های آزاد انسانانسان». برخورداری از آزادی و مواهب آن است پرورش او نیازمند

 (46:،ص4912شهید مطهری،) .«دهند هایی هستند که تن به وجود مانع نمیانسان. کنند تکاملشان هست مبارزه می

یك نوع آزادی ». های دیگری هم داردندند، یك سلسله نیازمندیآن نیازمهایی که گیاهان و حیوانات به انسان، گذشته از آزادی

یعنی بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد، دیگران مانعی در راه رشد و تکامل او . اجتماعی است

دیگران او را استثمار نکنند، استعباد  نباشند، او را محبوس نکنند، به حالت یك زندانی در نیاورند که جلوی فعالیتش گرفته شود،

 (46:همان،ص) .«نکنند

آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسّر و عملی نیست . نوع دیگر آزادی، آزادی معنوی است که بیشتر از هر چیز دیگر ارزش دارد

این آزادی ». رود آزادی معنوی نمیخواهد آزادی اجتماعی را تأمین کند ولی به دنبال  و درد امروز جامعه بشری این است که می

 (24:همان،ص) .«شود گفته می "تقوا"و  "تزکیه نفس"همان است که در زبان دین، 

 این ولی بردارد، روی پیش از را ها محدودیت این تواند نمى او و شود؛ مى محدود جهت چند از ناخواسته، یا خواسته انسان هاى آزادی

 دیگر، سوى از امام های راهنمایی و اراده نیروى از گیری بهره و سو یك از دانش و خرد از استفاده با حدودی تا که دارد وجود امکان

 در را خویش سرنوشت و سازد منطبق خویش هاى خواسته با را آنها و کند ایجاد کننده محدود عوامل این از بعضى در تغییراتى

 . گیرد دست

در . است البالغه نهج نورانى کتاب خصوص به اسالمى مهم منابع به مراجعه آزادى، موضوع با هایى سوال به گویىپاسخ روش بهترین

 . مثنوی مولوی می پردازیم کنار نهج البالغه،به بررسی مفهوم آزادی در یکی از برترین منظومه های عرفانی ادب فارسی،

 بحث و بررسی

 :آزادی در نهج البالغه

 دآور شده و پاداش و منشی و حریت را به مردم آموخته و اختیار انسان را در سخن و کردار یا در گفتار و رفتار خود، آزاد( ع)امام علی

داستان آفرینش  حضرت در خطبه اول نهج البالغه. جزا در آخرت را نیز در راستای افعال اختیاری و آزادانۀ انسان ارزیابی کرده است

عَیْشَهُ وَ آمَنَ فِیهَا مَحَلَّتَهُ [  عِیشَتَهُ]أَسْکَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَدَ فِیهَا  ... :دار بودانسان در بهشت از آزادی برخور. کند انسان را بیان مى

 از و دهید قرار خود جاى را بهشت حوّا همسرت و تو آدم اى گفتیم (19:ص نهج البالغه،صبحی صالح،). . .  وَ حَذَّرَهُ إِبْلِیسَ وَ عَدَاوَتَه

 و شیطان از و( باشید ستمکاران از رفتید اگر که نروید درخت این نزدیك و بخورید خواهید چه هر تمام خوشحالى با آن نعمتهاى

 (92:شرح نهج البالغه فیض االسالم،ص). . .  ترسانیدش او دشمنى

هرگز به این درخت نزدیك نشوید ام استفاده کنید؛ ولى  هایى که در بهشت برایتان نهاده شما آزادید تا از تمام نعمت! اى آدم و حوا

اى براى او قرار داد که  هایى که در اختیار انسان قرار داده بود، محدوده پس خداوند علیرغم آزادی. که از ستمکاران خواهید شد

که از آن به عبارت دیگر انسان در بهشت دارای آزادی مطلق نبود و خداوند حدودى براى او قرار داده بود . تخطی از آن جایز نبود

 . نیدتجاوز نک

آیا رفتن ما به شام به قضا و قدر الهی است؟ قائل شدن به : پرسد در پاسخ به یکی از سپاهیان در سفر شام که میامام علیه السالم 

 کَذَلِكَ ذَلِكَ کَانَ لَوْ  حَاتِماً دَراًقَ وَ لَازِماً  قَضَاءً ظَنَنْتَ لَعَلَّكَ وَیْحَكَ. . . کنند را نفی می( عدم اختیار و آزادی)جبر و قضا و قدر حتمی 

 وَ عَسِیراً یُکَلِّفْ لَمْ وَ یَسِیراً کَلَّفَ وَ تَحْذِیراً نَهَاهُمْ وَ تَخْیِیراً عِبَادَهُ أَمَرَ سُبْحَانَهُ اللَّهَ إِنَّ الْوَعِیدُ وَ الْوَعْدُ سَقَطَ وَ الْعِقَابُ وَ الثَّوَابُ لَبَطَلَ

 وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ لَا وَ عَبَثاً لِلْعِبَادِ الْکُتُبَ یُنْزِلِ لَمْ وَ لَعِباً الْأَنْبِیَاءَ یُرْسِلِ لَمْ وَ مُکْرِهاً یُطَعْ لَمْ وَ مَغْلُوباً یُعْصَ لَمْ وَ کَثِیراً قَلِیلِالْ عَلَى أَعْطَى

 (124:صالح،ص البالغه،صبحی نهج). النَّار مِنَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ فَوَیْلٌ کَفَرُوا الَّذِینَ ظَنُّ ذلِكَ _بَاطِلًا بَیْنَهُمَا مَا وَ الْأَرْضَ
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 و وعده و باطل دادن کیفر و پاداش صورت، دراین نباشیم مختار و آزاد ما و باشد حتمی قضای و جبر روی از ما حرکات و افعال اگر

 یا طاعت و الهی نهی و امر واساساً آفریده مختار و زادآ را بندگانش متعال خداوند اما است، مورد بی هم عقاب و ثواب به وعید

 آسمانی کتب با را پیامبرانی و رسوالن متعال خداوند که روست همین از هاستانسان آزادی و اختیار برمبنای همه خداوند معصیت

 . کنند هدایت را هاانسان تا فرستاد

 رغبت به که) آسان( کاره ب) کرده تکلیف و( عذاب از) ترس و بیم با مودهفر نهى و اختیار با کرده امر را بندگانش سبحان خداوند "

 خود این که) فرموده عطا بسیار پاداش را اندک کردار و( نباشند مجبور آن انجام در تا) دشوار( کاره ب) نداده دستور و( دهند انجام

 و( باشد مى غالب و قاهر بندگانش بر زیرا) باشد شده وبمغل اینکه جهت از اند نکرده نافرمانى را او و( است داشتن اختیار الزمه

 را پیغمبران و( است ساخته آماده را کار هر اسباب و داده اختیار را همه بلکه) باشد کرده مجبور اینکه جهت از اند نبرده را فرمانش

 هاکتاب و( بترسانند دوزخ از را نافرمانان و داده مژده بهشته ب را کنندگان اطاعت تا فرستاده را آنها بلکه) نفرستاده بازى جهت از

 زمین و هاآسمان و( باشند آشنا خدا بدستور تا فرستاده را آنها بلکه) نفرستاده بیهوده بندگان براى را( قرآن و انجیل و توریۀ مانند)

 کسی را کردار درست حکیم که شودمی چگونه پس آفریده، حکمت به را آنها همه بلکه) نیافریده جابی را است آنها در آنچه و

 (4424:شرح نهج البالغه فیض االسالم،ص). "سازد مجبور

 براستی که حالی در مباش، دیگری عبد و برده (114:نهج البالغه،صبحی صالح،ص). . . حُرّا اللَّهُ جَعَلَكَ قَدْ وَ غَیْرِکَ عَبْدَ تَکُنْ لَا 

 . . . است داده قرار آزاد را تو خداوند

شان آزادند فقط خودشان حق دارند راه و روش خود را انتخاب کنند و این  اند تا بدانند که همه عموم مردم( ع)سخن امام مخاطب  

را پایمال کرده و به بردگی دیگران درآیند زیرا آنان واقعاً و  به ارادة خود آنان است که برمبنای اصل اصیل آزادی بمانند و یا آن

 . است را او ببخشیده و یا اعطا کرده ی حق ندارد این آزادی را از آنان سلب کرده و یا مدعی شود آنکس و هستند آزاد  قانوناً

 :امام علی علیه السالم در نامه به مالك اشترمیفرماید

 مَعَ إِلَّا یَشْقَى لَا وَ بِاتِّبَاعِهَا إِلَّا أَحَدٌ یَسْعَدُ لَا الَّتِی سُنَنِهِ وَ ضِهِفَرَائِ مِنْ کِتَابِهِ فِی بِهِ أَمَرَ مَا اتِّبَاعِ وَ طَاعَتِهِ إِیْثَارِ وَ اللَّهِ بِتَقْوَى أَمَرَهُ". . . 

 أَعَزَّهُ مَنْ إِعْزَازِ وَ نَصَرَهُ مَنْ نَصْرِبِ تَکَفَّلَ قَدْ اسْمُهُ جَلَّ فَإِنَّهُ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ وَ بِقَلْبِهِ[  قَلْبِهِ وَ بِیَدِهِ] سُبْحَانَهُ اللَّهَ یَنْصُرَ أَنْ وَ إِضَاعَتِهَا وَ جُحُودِهَا

 (126:نهج البالغه،صبحی صالح،ص). . . "الْجَمَحَاتِ عِنْدَ یَزَعَهَا[ یَنْزَعَهَا] وَ الشَّهَوَاتِ مِنَ نَفْسَهُ[ عِنْدَ نَفْسِهِ مِنْ] یَکْسِرَ أَنْ أَمَرَهُ وَ

 از فرموده امر بآن( کریم قرآن) خود کتاب در آنچه از پیروى و او، فرمان برگزیدن و خدا، از ترس و پرهیزکارى به را او نماید مى امر"

، آنها ساختن تباه و نرفتن بار زیر به جز گردد نمى بدبخت و آنها، از پیروى به مگر شود نمى بخت نیك کسى که مستحبّات و واجبات

 امر زبان به و گیرد جلو دشمن از دسته ب و داشته باور و ایمان لبد) کند یارى زبان و دست و بدل را سبحان خداوند( دین) اینکه و

 ارجمند و کند، یارى را خود کننده یارى که گشته ضامن او نام است برتر که خداوندى زیرا( نماید منکر از نهى و معروفه ب

 . فرماید ارجمند را اش داننده

 نیافتاده او بدست عنان تا) دارد باز آنرا سرکشیها هنگام و نشاند، فرو شهاخواه و شهوات هنگام را خود نفس که فرماید مى امر را او و

 (339:شرح نهج البالغه فیض االسالم،ص)"(نیافکند سختیهایش در و

پاداش و جزاى اخروى که در سخن حضرت آمده است، نشانه دیگری از آزاد بودن فرد است؛ انسان مختار است که عمل نیك انجام 

زیرا هیچگاه بر عملی اجباری پاداش یا مجازات تعلق . ن پاداش بگیرد و یا این که از آن سر باز زند و مجازات شوددهد و در قبال آ

یابد که انسان آزاد باشد از بین دو راه، راه صحیح را انتخاب کند و پاداش یابد و یا راه خطا  گیرد؛ پاداش و جزا زمانى معنا مى نمی

 . رود و مستحق جزا شود

شخصی حضرت را با . علی علیه السالم در این خطبه یکی از انواع آزادی های اجتماعی یعنی آزادی بیان را تفسیر می نمایدامام 

 أَهْلِ عِنْدَ بِهِ ظُیُتَحَفَّ بِمَا مِنِّی تَتَحَفَّظُوا لَا وَ الْجَبَابِرَةُ بِهِ تُکَلَّمُ بِمَا تُکَلِّمُونِی فَلَا" :عبارات غلیظ و مدحی،ثنا گفت آن گاه امام فرمودند

 لَهُ یُقَالَ أَنْ الْحَقَّ اسْتَثْقَلَ مَنِ فَإِنَّهُ لِنَفْسِی إِعْظَامٍ الْتِمَاسَ لَا وَ لِی قِیلَ حَقٍّ فِی اسْتِثْقَالًا بِی تَظُنُّوا لَا وَ  بِالْمُصَانَعَۀِ تُخَالِطُونِی لَا وَ الْبَادِرَةِ

 وَ أُخْطِئَ أَنْ بِفَوْقِ نَفْسِی فِی لَسْتُ فَإِنِّی بِعَدْلٍ مَشُورَةٍ أَوْ بِحَقٍّ مَقَالَۀٍ عَنْ تَکُفُّوا فَلَا _عَلَیْهِ أَثْقَلَ بِهِمَا الْعَمَلُ کَانَ یْهِعَلَ یُعْرَضَ أَنْ الْعَدْلَ أَوِ

 لَا مَا مِنَّا یَمْلِكُ غَیْرُهُ رَبَّ لَا لِرَبٍّ مَمْلُوکُونَ عَبِیدٌ أَنْتُمْ وَ أَنَا فَإِنَّمَا مِنِّی هِبِ أَمْلَكُ هُوَ مَا نَفْسِی مِنْ اللَّهُ یَکْفِیَ أَنْ إِلَّا فِعْلِی مِنْ ذَلِكَ آمَنُ لَا
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نهج )".  الْعَمَى بَعْدَ الْبَصِیرَةَ انَاأَعْطَ وَ بِالْهُدَى الضَّلَالَۀِ بَعْدَ فَأَبْدَلَنَا عَلَیْهِ صَلَحْنَا مَا إِلَى فِیهِ کُنَّا مِمَّا أَخْرَجَنَا وَ أَنْفُسِنَا مِنْ نَمْلِكُ

 (993:البالغه،صبحی صالح،ص

( آنها خشم اثر بر) خشمگین مردم از را آنچه و نگویید، میشود گفته( آنها آمد خوش براى) گردنکشان با که سخنانى من با "

 باره در و نکنید، آمیزش من با( زبان به) دادن رشوه و چاپلوسى و بمداراة و ننمائید، پنهان من از نمایند مى پنهان کرده خوددارى

 گردنکشان مانند من با خواهم نمى) را خود نمودن بزرگ خواست در گمان نه و آید، دشوار شود گفته حقّى اگر که مبرید گمان من

 پیشنهاد باو که را تىدرس و دادگرى یاد شود گفته باو که را حقّ سخن که کسى زیرا( نمائید رفتار گویند نمى بایشان حقّ سخن که

 را حقّ پروا بى من با) ننمائید خوددارى بعدل مشورت یا گویى حق از پس است، دشوارتر او بر عدل و بحقّ عمل شمرد دشوار گردد

 مگر باشم نمى ایمن خویش کار در آن از و کنم خطاء اینکه از نیستم برتر من زیرا( کنید بیان دانید مى بعد و درست را آنچه گفته

 را خطا خود براى اینجا در که السّالم علیه امام مقصود) است تواناتر و مالکتر من از بآن او که آنرا کند کفایت من نفس از خدا آنکه

 خداوند هاىنعمت جمله از حضرت آن عصمت که است باین اقرار است، خطاء از منزّه و معصوم امام صورتیکه در دانست ممکن

 نیست، اى دهنده پرورش و جزا که پروردگارى اختیار در مملوکیم و بنده شما و من که نیست این جز و:( دفرمای مى لذا است، متعال

 و بندگى و جزا وظیفه و است او زیبنده بزرگوارى پس) نداریم اختیارى آن در خودمان که را آنچه ما از است اختیار صاحب و مالك

 به را ما گمراهى و داده، سوق بود مصلحتمان که معرفتى و بعلم آورده بیرون بودیم آن در که نادانى و جهل از را ما و( است فروتنى

شرح نهج البالغه فیض ). "(دنیا و دین امر در بودن نادان از بعد) بخشید بما کورى از بعد بینایى و نمود، تبدیل یافتن راه و هدایت

 (623:االسالم،ص

 حَتَّى  أَمْلَقَ قَدْ وَ عَقِیلًا رَأَیْتُ لَقَدْ اللَّهِ وَ:جرای امام علی علیه السالم و عقیل می بینیمنمونه اعالی آزادی و اختیار انسان را در ما 

 کَرَّرَ وَ مُؤَکِّداً عَاوَدَنِی وَ ظْلِمِبِالْعِ وُجُوهُهُمْ سُوِّدَتْ کَأَنَّمَا فَقْرِهِمْ مِنْ الْأَلْوَانِ غُبْرَ الشُّعُورِ شُعْثَ صِبْیَانَهُ رَأَیْتُ وَ صَاعاً بُرِّکُمْ مِنْ اسْتَمَاحَنِی

 جِسْمِهِ مِنْ أَدْنَیْتُهَا ثُمَّ حَدِیدَةً لَهُ  فَأَحْمَیْتُ طَرِیقَتِی مُفَارِقاً قِیَادَهُ أَتَّبِعُ وَ دِینِی أَبِیعُهُ أَنِّی فَظَنَّ سَمْعِی إِلَیْهِ فَأَصْغَیْتُ مُرَدِّداً الْقَوْلَ عَلَیَّ

 أَحْمَاهَا حَدِیدَةٍ مِنْ تَئِنُّ أَ عَقِیلُ یَا الثَّوَاکِلُ ثَکِلَتْكَ لَهُ فَقُلْتُ مِیسَمِهَا مِنْ یَحْتَرِقَ أَنْ کَادَ وَ أَلَمِهَا مِنْ دَنَفٍ ذِی ضَجِیجَ فَضَجَّ بِهَا لِیَعْتَبِرَ

 (911:نهج البالغه،صبحی صالح،ص). . . " هلِغَضَبِ جَبَّارُهَا سَجَرَهَا نَارٍ إِلَى تَجُرُّنِی وَ لِلَعِبِهِ إِنْسَانُهَا

 و نمود، درخواست من از را شما( المال بیت از) گندم یك من که دیدم پریشانى و فقر بسیارى در را عقیل( برادرم) بخدا سوگند

 براى عقیل و بود، شده سیاه نیل با رخسارشان آنکه مانند تیره هاىرنگ و آلوده غبار موهاى با دیدم پریشانى از را کودکانش

 روش از فروخته باو را خود دین کردمی گمان و دادم، مى گوش را گفتارش من و نمود، مى تکرار را سخن کرده تأکید خود درخواست

 تا بردم تنش نزدیك کرده سرخ او براى اى پاره آهن پس 9( دهم مى انجام بگوید چه هر) روم مى او دنبال برداشته دست خویش

 تو سوگ در مادران عقیل اى: گفتم باو 1 بسوزد، آن اثر از بود نزدیك و بیمار، ناله مانند کرد شیون و ناله آن درد از و گیرد، عبرت

 خشم براى آنرا قهّار خداوند که آتشى بسوى مرا و کنى،می ناله کرده سرخ خود بازى براى آنرا آدمى که اى پاره آهن از آیا بگریند،

 (143:ترجمه و شرح نهج البالغه فیض االسالم،ص) ننالم؟ دوزخ آتش از من و نالى مى( اندک) رنج این زا تو آیا کشانى؟ مى افروخته

. السالم با وجود توانایى و آزادى عمل، از انجام خواسته برادر خود سر باز زدند؛ چون عاقبت کار خود را مى دانستند حضرت علی علیه

ودند و آن را به صالح خود و برادرشان نمى دیدند، لذا از آزادى خود در استفاده از امام با علم خود به سرانجام این کار آگاه ب

-کارگزاران نیز احساس مسؤولیت مى امام نه تنها در مورد خودشان بلکه نسبت به. المال، سود نبردند و آن را محدود کردند بیت

 . دادندکردند، به آنها تذکر میفاده مىستکردند و هرگاه آنان از آزادی هاى خود بر خالف مصلحت خود و جامعه ا

البالغه، آزادی معنوی و همان وارستگی و آزادی و عدم دلبستگی به هرگونه تعلقات و  یکی از مصادیق آزادی از منظر نهج

ری وابستگی و دلبستگی به چیزی، کلید و مرکب گرفتا( ع)های دنیوی و مادی است از منظر علی خواهشهای نفسانی و وابستگی

 (311:نهج البالغه،صبحی صالح،ص)" التَّعَب مَطِیَّۀُ وَ النَّصَبِ مِفْتَاحُ الرَّغْبَۀُ ":است

آزمندی و حرص ورزیدن به چیزهایی که دلبستگی و وابستگی را بدنبال دارد بر خالف آزادی معنوی بوده و بلکه  :مُؤَبَّد رِقٌّ الطَّمَعُ

 (314:همان،ص). باشد بندگی جاودانه می

 طُولُ أَمَّا وَ الْحَقِّ عَنِ فَیَصُدُّ الْهَوَى اتِّبَاعُ فَأَمَّا الْأَمَلِ طُولُ وَ الْهَوَى اتِّبَاعُ اثْنَانِ[  اثْنَتَانِ] عَلَیْکُمُ أَخَافُ مَا أَخْوَفَ إِنَّ النَّاسُ یُّهَاأَ

 از پیروى اوّل: است چیز دو ترسم مى به آن شما ابتالى از کهچیزی  ترسناکترین مردم اى( 21:همان،ص). . . "الْآخِرَة فَیُنْسِی الْأَمَلِ



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

674 

 

 یاد از را آخرت حساب بى آرزوى و دارد، مى باز حقّ راه از را شخص نفس هواى از پیروى امّا بی شمار، آرزوى دوّم و نفس هواى

 (422:شرح نهج البالغه فیض االسالم،ص). برد مى

ن را پیروى از ترین آآورد، ترسناک کند و زمینه انحراف او را به وجود میتهدید مىا چرا حضرت از بین تمام خطراتى که یك فرد ر

د، آزادى درونى خود را از دست این بیانگر اهمیت مطلب است؛ وقتى انسان بنده و اسیر هواى نفس شو کند؟هواى نفس معرفى مى

 . امل بیرونى ـ مثل استبداد ـ از دست مى دهددهد و در نتیجه به راحتى آزادى اجتماعی خود را نیز تحت غلبه عومى

 :برای نایل شدن به آزادی معنوی( ع)راهکارهای علی 

 تُنَالُ وَ هَارِبُالْ یَنْجُو وَ الطَّالِبُ یَنْجَحُ بِهَا  هَلَکَۀٍ کُلِّ مِنْ نَجَاةٌ وَ  مَلَکَۀٍ کُلِّ مِنْ عِتْقٌ وَ مَعَادٍ ذَخِیرَةُ وَ سَدَادٍ مِفْتَاحُ اللَّهِ تَقْوَى فَإِنَّ

کلید درستی کردار و اندوختۀ قیامت و موجب رهایی و ( ترس از خدا)همانا تقوی  (932نهج البالغه،صبحی صالح،ص)" الرَّغَائِب

 . آزادی از هر گونه بندگی و رهایی از هر تباهی است

های خود را به دنیا ببرید و پرهیزگاری را پشتیبان خود  پس وابستگی (924:ن،صهما) التَّقْوَى بِزَادِ اسْتَظْهِرُوا وَ الدُّنْیَا عَلَائِقَ فَقَطِّعُوا

 . ای همراه خویش برید کنید و مانند توشه

در این ( اشواسته از دنیا ب)خواهان دنیا مباش  (313:همان،ص) عَنْك بِمَغْفُولٍ فَلَسْتَ تَغْفُلْ لَا وَ عَوْرَاتِهَا اللَّهُ یُبَصِّرْکَ الدُّنْیَا فِی ازْهَدْ

 . را به تو نمایان خواهد کرد های آنصورت خداوند، زشتی

های آنست  مدار و محور دلبستگی و بندگی و بردگی و یا آزادی و آزادگی، دنیا و تعلقات دنیا و دل سپردن به آن و برگزیدن خوشی

ت از دنیا و عدم استفاده از آن به ذهن و آزادگی، عدم دلبستگی به تعلقات دنیوی است، حال ممکن است، شبهۀ رهبانیت و عزل

های  چنان که اسم آن بر مسمی است، دلبستگی به خوشی خطور کند اما منظور از دنیا، این جهان و یا این روزگار نیست بلکه هم

 . روزگار استهای درست و اصولی و بهتر از دنیا و  ها در مقابل امکان استفاده ها و دون گذرا و تعلقات آن و دل سپردن به زشتی

 :آزادی و اختیار انسان در مثنوی

 :برای بررسی مفهوم آزادی و اختیار انسان،ابتدا باید نظر فرق اسالمی درباره این مفاهیم را بیان کنیم

 . کندنامند برای حصول کفایت میمی"قدرت حادثه"رت آدمی که آن را انسان مختار و مستقل در فعل است و قد :نظر معتزله

مانند حرکات در خانه است که آنرا می بندند و می  گونه اعمال ندارد و حرکات انسانآدمی هیچ گونه تاثیری در این :ریانجب نظر

 افتادن بدان سنگ مربوط نیست تاثیری داشته باشد یا سنگی که ان را از باال به زیر افکنند که این فرو گشایند بی آنکه در خانه

 یات قرانی و احادیث نبوی و سخنان صحابه راه دیگری پیمود و آن راه میان جبر واختیار بود که به آنابوالحسن اشعری با توجه به آ

 (361:،ص2شرح مثنوی فروزانفر،جلد). می گویند کسب

نه جبر مطلق درست است و نه اختیار : وقتى از ائمه اطهار در خصوص جبر و اختیار سؤال کردند، جواب فرمودند که :نظر شیعه

 "السالم ال جَبْرَ وَ ال تَفْویضَ وَ لکِن امْرٌ بَیْنَ الْامْرَینِ قالَ الصَّادِقُ علیه". ؛ بلکه چیزى بین این دو درست است(تفویض)مطلق

 . تکاپو است مولوی معتقد به آزادی اراده و مخالف جبر است و عرفان او عرفان حرکت و

 او. کندمی ابطال هم را دربست مطلق و اختیار تفویض به قول و قدریه عتقادا داند،می باطل را جبریان عقیده که طورهمان مولوی"

مسئله  این در و است اختیار و جبر مابین حالت بلکه محض، اختیار نه و است صرف رجب طور به نه انسان افعال که است معتقد

 (31:،ص4924همایی،)". قت اوستاست که پیشوای فکر و شعار مسلك و طری «رمیت اذ مارمیت»اعتقاد او به مفاد آیه 

انسان منوط به کوشش اوست به درباره این که سرنوشت  بنا به گفته او سرنوشت انسان جهاد یا سعی و عمل و مجاهده است و

 :آورده است های مختلف در مثنویصورت

 لیس لالنسان الّا ماسعی                                   قدرهمت باشد آن جهد و دعا

 در ترازوی خدا موزون بود                                    ذره ای گر جهد تو افزون بود   

 .بی خود و بی اختیار آنگاه شوی                                  جهد کن کز جام حق یابی نوی         

 (2344_2349دفترچهارم،)

از میان غذاى متنوع هر حیوانى غذاى . شود  دار شود اختیارش نیز بیدار مىوقتى حیوان خوابیده باشد اختیارى ندارد ولى وقتى بی

 . کند  آدمى نیز چنین است؛ از میان چندین چیز متفاوت یکى را اختیار مى. کند  مناسب با ذائقه خود را انتخاب و اختیار مى
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  نخست را کف یوسفى او ندید تا                                   اختیار اندر درونت ساکن است

 گشود بالى و پر که آن دید روش                                       اختیار و داعیه در نفس بود  

 مو کرد گربه گوشت بجنبد چون                                اسب هم هوهو کند چون دید جو  

 شرار انگیزد آتش ز نفخى همچو                                      دیدن آمد جنبش آن اختیار  

  ویس پیغام آردت دالله شد                                  پس بجنبد اختیارت چون بلیس                         

 نورد بگشاید خفته اختیار                         چون که مطلوبى برین کس عرضه کرد                          

 غریو دل در کند مى دارد عرضه                                    شته خیرها بر رغم دیوو آن فر

 خو دو  این است خفته عرضه از  پیش  زانك                                          تا نجنبد اختیار خیر تو                 

 اختیار عروق تحریك بهر                                دار پس فرشته و دیو گشته عرضه

 کسه دَه شرّت و خیر اختیار                                       ها و وسوسه شود ز الهام مى    
 (2313_2321دفتر پنجم،)

 :دالیل مولوی در اثبات اختیار و ابطال جبر

 :آمدن پیامبران متعدد

 .مومنان را ز انبیا آزادی است                               چون به آزادی نبوت هادی است 

 نام خود با آن علی موال نهاد                                     زین سبب پیغمبر با اجتهاد 

 ابن عم من علی موالی اوست                             یعنی هرکس را منم موال و دوست 

 بند رقیت ز پایت بر کند                               ه آزادت کند کیست موال، آن ک                             

 .همچو سرو و سوسن آزادی کنید                                 ای گروه مومنان شادی کنید        
 (1391_1314دفتر ششم،)

  :دلیل وجدانی

 که بشر خود به خود اختیار در خود احساس می کند

 حس را منکر نتانی شد عیان                           رجهان اختیاری هست ماراد

 .ره رها کردی به ره آ، کج مرو                            اختیار خود ببین جبری مشو

 (2361_2362دفتر پنجم،)

 :دلیل تردید و تردد در امور

دلیل است بر این که برای خود اختیار اثبات و احساس  یعنی همین وجود حالت تردید در انسان که فالن کار را انجام بدهم یا ندهم

 می کند

 . این دلیل اختیار است ای صنم                   این که فردا این کنم یا آن کنم 

 (9123دفتر پنجم،)

 

کوه سنگین را بپرم یا  هرگز فکر نمی کند که به هوا مثال انسان در امور غیر ممکن و خارج از طاقتش حالت تردید پیدا نمی کند

دست نمی دهد  همچنین در امور تکوینی که تحت اختیار بشر نیست هرگز حالت تردید فعل و ترک بایك دست از جای برکنم،

 ویا به جای دوچشم چهارچشم داشته باشم یا نداشته باشم مثال هرگز فکر نمی کند که قد خود را بلند وکوتاه کنم یا نکنم

 وز کلوخی کس کجا جوید وفا                              سنگ را هرگز نگوید کس بیا

 یا بیا ای کور در من در نگر                                   آدمی را کس کجا گوید بپر

 (2362_2363دفترپنجم،)

اتب که قلم با حرکت دست ک، دست او می لرزد تفاوت واضح و آشکار مابین حرکت دست مرتعش که مرض رعشه دارد و بی اختیار

 :نویسد به دست می گیرد و با اختیار می
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 دست کان لرزان بود از ارتعاش                                وآنك دستی تو بلرزانی ز جاش

 هر دو جنبش آفریده حق شناس                             لیك نتوان کرد این با آن قیاس

 مرتعش را کی پشیمان دیدیش                              زان پشیمانی که لرزانیدیش 

 (4136_4133دفتر اول،)

 :دهد دلیل اختیار استعد از افعال زشت قبیح برمادست میحالت ندامت و پشیمانی که ب

 ای عجب که جبر نی و ظلم نیست                     عدل قسام است و قسمت کردنی است 

 توبدی   نگهبانی  کی   بودی   ظلم                          جبر بودی کی پشیمانی بدی         

 (4619_4611دفترچهارم،)

 :شود دلیل بر اختیار استکه از فعل قبیح بر انسان عارض میحالت خجلت و شرمساری 

 خجلت ما شد دلیل اختیار                 زاری ما شد دلیل اضطرار

 وین دریغ و خجلت و ازرم چیست  رم چیست           گر نبودی اختیار این ش   

 (624_622دفتر اول،)

 :پیدا شدن حالت خشم و کینه وغضب بر افعال و اقوال دیگران

 اعتذار جبریانه نگویى تا                                   خشم در تو شد بیان اختیار

 کند قصد زننده مى آن شتر                                  زند  گر شتربان اشترى را مى   

 بو برُدست شتر مختارى ز پس                             خشم اشتر نیست با آن چوب او         

  منثنى گردد حمله آرد تو بر                           همچنین سگ گر بر او سنگى زنى     

  رى و ندارد بر تو دستدو تو که                             سنگ را گر گیرد از خشم توست       

 دار شرم انسان عقل اى مگو این                          عقل حیوانى چو دانست اختیار            

 (9113_9131دفترپنجم،)

 : تعلیم و تربیت، دلیل اختیار است

زیرا در تعلیم و تربیت یاد دادن . تهاى گوناگون دلیل محکمى بر اختیار آدمى اس  تعلیم و تربیت در سطوح مختلف و به شیوه

تواند بدون اختیار کسى   انسان نمى. ها منظور شده است  ها و ناشایسته  ها و عمل به آنها و دور ساختن از نابایسته  ها و شایسته  بایسته

ان نشانه و پرچم اختیار آدمى همه مراکز تعلیم و تربیت در سراسر جه. اى را به او یاد دهد  و صنعت یا حرفه. را به چیزى راضى کند

 . است

 مزید در آید دید مطلب دو چون                                   اختیارى هست در ما ناپدید

 کنند کى را سیه سنگ ادب آن                                   زنند  اوستادان کودکان را مى

 !سزا؟ را بد دهم من نیایى ور                                    هیچ گویى سنگ را فردا بیا

 کند؟ کس عتابى سنگى با هیچ                                   هیچ عاقل مر کلوخى را زند

 (9113_9112دفتر پنجم،)

 : کشش به سوى خوبى و بدى، دلیل اختیار است

هاى مختلف، توبه از بدى و گرایش به خوبى، همه بیانگر   میل به خوبى و بدى و انتخاب یکى از آن دو و ارتکاب به هر دو در زمان

 . اختیارى بودن این امور است

خداوند فرشته و شیطان را دو دعوت کننده قرار داده است که هر دو انسان را به : مولوى با توجه به آیات قرآن کریم گفته است

هر دوى اینها به . دهند  اى دیگر به شیطان پاسخ مثبت مى  هگویند و عد  اى نداى فرشته را لبیك مى  عده. خوانند  سوى خویش مى

 . هست -تتمه اختیار -اصطالح مولوى از

 . شود  یعنى اختیار، ابعاد گوناگون دارد که وجود ملك و دیو به یکى از ابعاد اختیار او مربوط مى

  من زور ردمنک کردم  مى عرضه                               دیو گوید اى اسیر طبع و تن
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  غمت گردد فزون شادى ازین که                           و آن فرشته گویدت من گفتمت    

  جِنان سوى ره سویست آن از کى                           آن فالن روزت نگفتم من چنان        

 تو اباىب مخلص ساجدان                               افزاى تو  ما محب جان و روح

  زنیم  مى صالیت مخدومى سوى                          کنیم   این زمانت خدمتى هم مى      

 ابا کرده اسجدوا خطاب در                                  آن گروه بابات را بوده عِدى

  اختىنشن ما خدمتهاى حقّ                                   آن گرفتى آنِ ما انداختى 

 اختیار تتمه از هستند دو هر                        دار  مَخلَصْ این که دیو و روح عرضه    

 مزید در آید دید مطلب دو چون                           اختیارى هست در ما ناپذیر             

 (2332_9113دفترپنجم،)

 :گوید  رآن دانسته و مىمولوى یکى از دالیل مختار بودن را اوامر و نواهى ق

 ر را که دیدمرم سنگ کردن امر                          جمله قرآن امر و نهى است و وعید 

 کند کین و خشم سنگ و کلوخ با                                   هیچ دانا هیچ عاقل این کند     

  ردید اى موات و عاجزانگچون ن                            که بگفتم که چنین کن یا چنان    

  چنگ نقش بر زند چنگى کى عقل                   عقل کى حکمى کند بر چوب و سنگ       

 وغا سوى بیا و برگیر نیزه                          کاى غالم بسته دست اشکسته پا                              

 (9126_9191دفترپنجم،)

 :از دالیل اختیار است توبه و تردید

زیرا توبه در جایى معنى دارد که آدمى . ها بهترین دلیل بر اختیار آدمى است  توبه انسان از کارهاى زشت و بازگشت به سوى نیکى

 اش انجام بوده ترک کرده  اش ترک بوده، مرتکب شده و آنجا که وظیفه  جایى که وظیفه. باشد  در انجام یا ترک کارى مختار بوده

 . باشد

 مهتدى گشتى خویش اختیار ز                            و آن پشیمانى که خوردى زآن بدى

 چیست؟ آزرم و خجلت و دریغ وین                              گر نبودى اختیار این شرم چیست      

  چراست گردان رهاتدبی از خاطر                                  زجر استادان و شاگران چراست 

 او ابر اندر شد پنهان حق ماه                                 ور تو گویى غافل است از جبر او

  بگروى دین در و کفر از بگذرى                             هست این را خوش جواب ار بشنوى  

  است بیدارى همه بیمارى وقت                                  گه بیمارى است  حسرت و زارى   

 تو استغفار جُرم از کنى  مى                                    شوى بیمار تو  آن زمان که مى

  ره به آیم باز که نیّت کنى  مى                                         نماید بر تو زشتى گنه  مى   

  کارگزین نبودم طاعت که جز                             کنى که بعد از این  عهد و پیمان مى  

 (622_623دفتر اول،)

 :انتخاب و اختیار، دلیل نفی جبر است

  اى  اندیشه و دارم کاختیارى                                    اى  اى تو پیشه  اختیارى کرده

 کدخدا؟ اى ها  پیشه میان از                                اى آن پیشه را  ورنه چون بگزیده

 را تو آید اختیار مَرْده بیست                                   چون که آید نوبت نفس و هوا

 گشود جانت در جنگ اختیار                               چون برد یك حبّه از تو یار سود 

  کم تو سنگى وز نیست اختیارت                                       چون بیاید نوبت شکر نعم     

  بین معذور مرا سوزش کاندرین                                دوزخت را عذر این باشد یقین   

 (9163_9111دفترپنجم،)
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 :ارزش اعمال در اختیاری بودن آنهاست

موجودات از قبیل جهاد و نبات و حیوان و ملك  در حالى که سایر. کرامت انسانى در پرتو انتخاب عبادت اوست ویاز نظر مول

 . اند  به همین دلیل آنها به کرامت انسان نائل نیامده. عبادتشان اختیارى نبوده بلکه فطرى و جبرى است

  ن فلكای ناخواه به گردد مى ورنه                                     اختیار آمد عبادت را نمك 

  حِساب وقت هنر آمد اختیار که                                 عِتاب گردش او را نه اجر و نه 

 نیست آن تسبیح جبرى مُزدمند                                 جمله عالَم خود مسبح آمدند  

  زن  راه یا او گردد غازى که تا                             تیغ در دستش نِه از عجرش بِکَن

 مار نیم شد عسل زنبور نیم                                  شد آدم ز اختیار زانك کرَّمنا

 اختیار عنان کش دَر کف در                                     کرّمنا سوار گآدمى بر خِنْ

 آگهى حِفاظ و زاختیارات                         در جهان این مدح و شاباش و زهى                              

 (9221_9236دفترسوم،)

 :دالیل مولوی در رد جبر

 تا نبینی آن در و درگه مخسب                          جبر تو خفتن بود در ره مخسب 

 جز به زیر آن درخت میوه دار                        هان مخسب ای کاهل بی اختیار 

 مرغ بی هنگام کی یابد امان؟                          جبر و خفتن در میان رهزنان؟

 (311_316دفتر اول،)

فساد مأموریتی ندارند،  شده ازسوی شیاطینی که جز گسترش شر و مولوی با تشریح آزادی انسان و این که جبر امری است القا

ن کاهلی او را به بند جادوگران و کند که آدمی باید بصیرت خویش را پاس بدارد و از تنبلی و کاهلی بپرهیزد، زیرا که همیتأکید می

 :سحره مزدور فرعونیان زمان خواهد افکند

 جبر هم زندان و بند کاهالن                             جبر باشد پر و بال کامالن 

 (4112دفترششم،)

 . فریبدد و دیدگاه جبری بعضی، او را نمیافتانسان خردمند هرگز به اشتباه نمی

 همان. آب مومن را و خون مرگبر را                       دان این جبر را  همچو آب نیل     

 بال، زاغان را به گورستان برد                     بال، بازان را سوی سلطان برد 

 (4119_4111همان،)

-و جبرانگاری خودخواسته نادانیهای خداوند، بیداری خردمندان را در پی دارد و غافالن را در های نهفته در جریانات و سنترافتظ

 . ای فرو خواهد برد

 این عجب که جبرنی و ظلم نیست            عدل قسام است و قسمت کردنی است      

 ظلم بودی کی نگهبانی بدی                        جبر بودی کی پشیمانی بدی

 (4619_4611دفترچهارم،)

رای شناخت حق و باطل دارد، به خوبی قادر به تشخیص حق از باطل است و آنچه بر سر مسلماً با مالک ها و معیارهایی که انسان ب

 . او می آید از خود اوست و هیچ کس جز خود او مقصر نیست

 دست داری چون کنی پنهان تو چنگ               پای داری چون کنی خود را تو لنگ 

 (391دفتر اول،)

ت دهد و از جایی که انسان آزاد اسفریبد و بازی میوسته آدمی را مییگر و فریبکار است پیاز جایی که فکر و ذهن آدمی بسیار باز 

گوید و با آن که شود و تناقض میآزادی نمی اندیشد، دچار تناقض میای از کردار خود در قبال و مختار، گاهی به سرانجام پاره

 . کند که او مطلقاً آزاد بودوش میگراید و فرامگری میکند به جبریی را به خوبی درک میآزاد

 او همین داند که گیرد پای جبر                       هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر
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 قصه مکر خرگوش/اول

 تا همان رنجوریش در گور کرد                           هر که جبر آورد خود رنجور کرد 

 کند؟ چون جاهالنه نهى و امر                               خالقى که اختر و گردون کند

 (4111_4112دفتر اول،)

زیرا انسان غیرمختار . اند  اند، در واقع به عبث بودن امر و نهى اقرار کرده  آنان که با وجود جبر قائل به تکلیف دینى و الهى شده

 . نداردهمانند جامدات بوده و امر و نهى جامدات غیر از جهل و لغو معنى دیگرى 

خواستید با نفى اختیار از آدمى و منحصر داشتن آن در ذات . گوید شما جبرگرایان، از چاله درآمدید و به چاه افتادید مولوى مى

االطالق معرفى کنید، ندانستید که با فکرِ جاهالنه خود، خدا را   حدّ خدا را اثبات کنید و تنها او را مختارى على  بارى تعالى، قدرت بى

 . جهل متصف ساختید که بدتر از اثبات اختیار به غیر خداستبه 

  خواندى سفیهش و گیج و جاهل                                          احتمال عجز از حق راندى      

 بود بدتر عاجزى از جاهلى                                          عجز نبود از قدر ور گر بود

 دار  جرم بر آیدت  مى چون خشم                                         گر نباشد اختیارغیر حق را    

 او؟ جرم و گناه بینى همى چون                                 چون همى خایى تو دندان بر عدو    

 (9192_9111دفترپنجم،)

 :گیرینتیجه

ای باالتر برای وارستگان واقعی،   ها و تعلقات دنیایی و درجه ها و وابستگی ز تعصبالبالغه آزادی و آزادگی، رها شدن ا از منظر نهج

حتی وارستگی از تعلقات اخروی و عروج انسان به تکامل وسعادت است، و تقوای الهی هم کلید هر گونه آزادگی و وارستگی است، 

 . ر کسی که به او اقتدا کندمولی الموالی و مولی المتقین است و آزاد کننده و رهایی بخش ه( ع)علی

البالغه، آزاد شدن انسان از هواهای نفسانی و از معصیت خداوند است و تقوی یعنی مخالفت با هرگونه  راز آزادی از منظر نهج

های نفسانی چه در بعد شخصی و چه در بعد اجتماعی آن و متقی رها از طمع و حرص به تعلقات دنیا و عدم دلبستگی به خواهش

گونه و  ست خود چنین بوده است و در یك کالم راز آزادی و آزادگی، علی«موال»که ( ع)و مقام ومکنت و مال است چرا که علی جاه 

 . وار بودن است علی

له جبر و اختیار از طرف دیگر باعث شده است که وى در شرایط متفاوت ولوى از یك طرف و پیچیده بودن مسئجوالن ذهنى م

حقیقت مطلب این است که . اند  اى دیگر اختیارى معرفى کرده  اى او را جبرى و عده از این رو عده. ه باشدمواضع متفاوتى داشت

بلکه او پیرو مکتب وسط و اعتدال بوده و به پیروى از قرآن کریم که هم آیات  (تفویض)مولوى نه جبرى است و نه اختیارى محض 

 . به جبر و اشعار مُشعِر به اختیار داردجبرى دارد و هم اختیارى، وى نیز اشعار مُشعِر 

زیرا بعد از نابودی کامل نفس اماره و تحقق روح الهی در بشر  رفت؛گابیات مربوط به جبر را نمی توان دال بر جبری بودن مولوی "

جرقه ی خود کند و در تاریکاز طریق اندامهای جسمانی عمل می تا جایی که نفس اماره یردگقدسی میگ است که فعل آدمی رن

این اعمال یا به عبارتی تقابل دیالکتیکی نفس و روح به امر . شخص، مسئول اعمال خویش است. کنداعمال نیك را خاموش می

و  یتیكچ)"انداند مجری امر الهیاند و فقط عامل نفس ناطقها کشتهتنها اعمال کسی که نفس اماره ر. قدسی منسوب نیست

 (231ص:4926 ران،گدی

ان را شهود معیت حق است در واقع مشاهده عجز خود بر فعل و ترک، انس، باری حق در نزد عارف تجربه مجبوری نیستشهود ج"

و جماد تلقی  گفعل و حرکت سن ونچدارد اما شهود معیت حق او را از آنکه ترک و فعل خود را همبه نفی قدرت از خویش وا می

 (211ص :4926زرین کوب )"رسدتعلیم موالنا به تعادل می تیار درمفهوم جبر و اخ ونهگو بدین  آیدکند مانع می

کند و معقتد است که این موهبت الهی است و هیچ کس حق ندارد به حریم آن سان را از بنیاد و اساس بررسی میمولوی آزادی ان

 . لهی ایستاده اندبنابراین تمام جباران و مستبدان تاریخ با بی خردی تمام در مقابل این موهبت ا. تجاوز کند

 :منابع و مآخذ

 4926/نشر سخن/تهران/ترجمه مریم مشرف/میراث مولوی/چیتیك و دیگران،ویلیام_
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 4141/قم/نهج البالغه/صبحی صالح_

 4931/تهران/شرح مثنوی شریف/فروزانفر،بدیع الزمان_

 تهران/سالمموسسه چاپ و نشر تایفات فیض اال/ترجمه و شرح نهج البالغه/فیض االسالم،علی نقی_

 4912/نشر صدرا/نشر صدرا/تهران/آزادی معنوی/مطهری،مرتضی_

 4913/نشر توس/تهران/تصحیح نیکلسون/مولوی،جالل الدین_

 4924/موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/تهران/چاپ دوم/دو رساله در فلسفه اسالمی/همایی،جالل الدین_

 4926زمستان/نشر میزان/تهران/حقوق اساسی جمهوری ایران/هاشمی،سید محمد_
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 بالغی کتاب درّة نادرهـ  یبررسی هنر

 (خان استرآبادی یرزا مهدیاثر م) 
 عباس سعیدی غالم

 یرضو یاسالم علوم دانشگاه استادیار

 دهیچک

جای خود را کم  از قرن ششم به بعد، نثر ساده کم. های زیادی داشته استکنون دگرگونینثرنویسی زبان فارسی از گذشته تاشیوة 

های ساختاری شد و سادگی و روانی های لفظی و آرایهتکلّفات و پیرایه نثر فنّی رفته رفته، سرشار از. به نثر فنّی یا نثر مصنوع داد

 بسیاری به کتاب و. اندی را دشوارترین نثر فارسی دانستهاثر میرزامهدی خان استرآباد "درّة نادره"برخی کتاب . خود را از دست داد

اندازد به این این کتاب ای دیگر، نگاهی می، از دریچه"عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی"این نوشته از باب . اندنویسنده تاخته

 . گیردهای هنری و بالغی آن را پیشِ چشمِ خواننده میفنّی و ویژگی

 . یسیبالغی، دشوارنوهای  ، ویژگیی، نثر هنریخان، نثر فنّ یرزامهدیدرّة نادره، م: هادواژهیکل

 مقدّمه

. . نویسان برداشت ووی را از ریاست رقم"نادرشاه در روز تاجگذاری خود . میرزامهدیخان استرآبادی، منشی نادرشاه افشار بود         

ثر معروف در دو ا. نشین شد و به هیچ کاری نپرداختبعد از قتل نادرشاه خانه (مو: 4914استرآبادی، ) "نویسی گماشتبه تاریخ. 

به دشوارنویسی زبانزد  (41_3: 4993فروغی، )دوّمی آسان شدة اوّلی است . درّة نادره و تاریخ جهانگشای نادری: تاریخ نادری دارد

دشواری این کتاب آنگونه زبانزد خاص و عام شده است که پیشینیان در . دانندبرخی درّة نادرة او را دشوارترین نثر فارسی می. است

توان گفت که می (کب: 4914استرآبادی، ) "اندمعاصران از تمسخر به مؤلِّف و مؤلَّف دریغ نفرموده"اند و ها گفتهآن سخنبارة 

این نوشته دری . انداند و نپسندیدهای ویژه درّة نادره را دیدهاند و تنها از زاویهمنتقدان درّة نادره همیشه از روی انصاف سخن نگفته

 . به درّة نادرهگشاید تازه می

 پیشنۀ دشوار نویسی 

از اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری، گرچه نثر سادة دورة سامانی و غزنوی ادامه یافت؛ امّا پا به پای آن شیوة جدیدی 

-ثر مصنوع میدر نثرنویسی به وجود آمد و ادامه یافت که نقطۀ مقابل نثر ساده بود؛ به همین جهت به این نوع نثر، نثر فنّی یا ن

های لفظی و نثر فنّی کم کم ازسادگی و روانی که ویژگی بارز و نمایان نثر ساده بود، فاصله گرفت و سرشار از تکلّفات و پیرایه. گویند

. توان گفت که بنای نثر مصنوع و فنّی بر آرایش سخن و تناسب الفاظ و معانی استهای صوری و ساختاری شد؛ بنابراین میآرایش

هایی چون سجع و موازنه و ترصیع و تضمین مزدوج و ایهام و تضادّ و مراعات نظیر و ارسال مثل و حسن تعلیل و مبالغه و هآرای

اغراق و غلوّ، و نیز اطناب در وصف با آوردن مترادفات لفظی و ایراد جمل متوازن و متقارن و تضمین آیه و حدیث و خبر و شعر و 

فاده از مصطلحات علوم در بیان تعبیرات و اصرار در آوردن تشبیهات و استعارات بدیع و ابداع کنایات ها و استمثل و استشهاد به آن

ای که کار را در بسیاری از شود، به گونهجدید و دیگر بدایع لفظی و معنویِ کالم همه در یك نثر فنّی و مصنوع بسیار زیاد دیده می

توان نخستین نثر فنّی زبان فارسی به کلیله و دمنه را می (دو: 4924دری نسوی، زی)کند اوقات بر خواننده یا شنونده سخت می

حساب آورد که در نیمۀ اوّل قرن ششم به همّت ابوالمعالی نصراهلل بن محمّد بن عبد الحمیدِ منشی از عربی به فارسی ترجمه شده 

 . دمنه شروع شده است توان گفت که دشوار نویسی در زبان فارسی با کلیله وبنابراین می. است

با بررسی پیشینۀ نثرنویسیِ عربی . هایی، رواج داشته و پسندیده بوده استدشوارنویسی در ادبیّات عرب، دست کم در دوره

آنگاه که ابوعلی . انداند یا دشوارنویسی را مقبول دانسته به آن سفارش کردهخوریم که دشوار نوشته شدههای زیادی برمیبه متن

در این : عضد الدوله کتاب را نپسندید و گفت. را نوشت، آن را به عضد الدّوله داد االیضاحاحمد فارسی کتاب معروف خود  حسن بن

عضد . ابوعلی رفت و بقیّۀ کتاب را نوشت و آورد. ای، این برای کودکان مناسب استدانم نیاوردهکتاب چیزی بیش از آنچه من می

 (292: 1تاجحموی، بی)فهمیم نه خودش جناب شیخ خشمگین شد و چیزی آورد که نه ما می: تالدوله کتاب را بررسی کرد و گف

پسرش، . که تنوانست قبل از مرگ به پایان برساند االقناع فی النّحوحسن بن عبداهلل مرزبانی سیرافی نیز کتابی داشته است به نام 
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ها انداخت پدرم با نوشتن االقناع نحو را به مزبله: تاری پدرش چنین گفتیوسف، کتاب ناتمام پدر را تمام کرد؛ امّا در بارة سبك نوش

در زبان فارسی  (413: 2تا جحموی، بی)و منظورش از این سخن آن بود که پدرش آنگونه ساده نوشت که دیگر نیازی به شرح ندارد 

ی کیکاووس بن اسکندر بن قاموس در قابوسنامه  عنصر المعال. اندپسندیدهآوری را نمیآوری و جناسمعموالً دشوارنویسی و سجع

 "اندر نامۀ تازی سجع هنر است و خوش آید لکن اندر نامه پارسی سجع ناخوش آید اگر نگویی بهتر است"معتقد است که 

وح زبان سجع را که از عناصر اصلی نثر مصنوع است با ر 4ص عتبه الکتبهمنتجب الدّین بدیع نیز در " (239: 4913عنصرالمعالی، )

کوشیدند تا سخن خویش را از آفت تکلّف سجع و ترصیع و ایراد قراین که خود باعث عمدة اطناب شمردند و میفارسی مالیم نمی

-بهاء (سه: 4924زیدری، ) "بی فایده و تطویل بالطائل و بازماندن نویسنده از غرض اصلی و مقصد غایی خویش است مصون دارند

 :کندصفحات نه تا یازده، به شیوة نویسندگی در زمان خود اشاره می التّوسّل الی التّرسّل غدادی درالدّین محمّد بن مؤیّد ب

. . . سخن به اعتبار مترسّالن اما مصنوع باشد و اما مطبوع و مصنوع را به حسب اختالف صنعتها اقسام فراوان و انواع متفنّن است "
شود یا سخن رقیق و دالویز که دالیل لطف طبع از ت خاطر از اثناء آن معاینه میو مطبوع یا کالم جزل و محکم باشد که آثار قوّ

بعضی . . . و به حسب این تقسیم سیاقت سخن را مناهج بسیار و فنون مختلف پدید آمده است. . . افتدمضمون آن مشاهده می
و این اسلوب به نزدیك مهرة سخن . . . هنددسپرند و مطالع و مقاطع سخن را بدان حیلت آرایش میطریق ترصیع و تسجیع می

صناعت محبوب نیست چه بیشتر اوقات یك رکن از دو طریق کالم مرصع قلق و نامتمکّن افتد و از تنگنای ترصیع جانب فصاحت 
ین معنی نامرعی ماند و میدان ترسّل که مجالی نیك فراخ و عرضۀ نیك به غایت عریض دارد به مقدار چند خطوة معدود باز آید و ا

تر از آن نیست که اگر سیاقت سخن بدین شیوه مستحبّ بودی و مستدعی کمال آمدی در محکم تنزیل که را هیچ مصداق قوی
ای گرد سخن مصنوع طایفه. . . برهان فصاحت و عنوان بالغت است این مساق علی طریق االتّساق ال علی وجه االتّفاق یافته شدی

های مختلف چون تجنیس و اشتقاق و موازنه و مطابقه و وفق امنیت خویش مکاتبات را به صنعتکنند و به حسب طاقت طوفی می
-کشند و در رقّت الفاظ میگردانند و گروهی رقم اختیار بر سخن لطیف آبدار و کلمات عذب خوشگوار میو غیر آن مشحون می

  (41_3: 4943بغدادی، ) "کوشند نه در دقّت معانی
اند امّا به تدریج نثر فارسی از کردهنویسی و پرهیز از دشوارنویسی سفارش میه گرچه این بزرگان به سادهباید توجّه داشت ک

نویسی دارد، حالتی است بین دو شیوة همه سفارش به سادهشیوة خود بغدادی در کتاب باال که آن. سادگی به سمت دشواری رفت

افتد و در واقع در ای که در آن دو اسلوب ممتاز ساده و مصنوع مشهود مییوهاین طریقه یعنی ش (دشوار)و مصنوع ( ساده)مطبوع 

از اواخر این قرن و اوایل قرن . یابدمنزلتی میان این دو طریق مشخّص قرار دارد، تا اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم نیز ادامه می

کند و نثر فنّی به اوج تکلّف و تصنّع و ثر فارسی تغییر میرود و اسلوب نهشتم است که آثار سبك نثر قدیم تقریباً از میان می

چنانچه نصراهلل منشی را اوّلین دشوارنویس بدانیم، بعد از او کسان دیگری به شیوه او دشوار  (چهار: 4924زیدری، )رسد دشواری می

دشوار نویسان معروف فارسی و کتابهایشان . نوشتند تا آنکه نوبت به آخرین نفر از این سلسله یعنی میرزامهدیخان استرآبادی رسید

نصر اهلل منشی در کلیله و دمنه، احمد بن عمر بن علی نظامی عروضی سمرقندی در چهارمقاله، قاضی حمید الدّین عمر : عبارتند از

التّوسّل الی التّرسّل،  بن محمود بلخی در مقامات حمیدی، منتجب الدّین بدیع در عتبه الکتبه، بهاء الدّین محمّد بن مؤیّد بغدادی در

محمد بن علی بن محمّد بن حسن ظهیری سمرقندی در سندبادنامه، نجم الدّین ابوبکر محمّد بن علیِ بن سلیمان راوندی در راحه 

الصّدور، ابوالشّرف ناصح بن ظفر بن سعد جرباذقانی در ترجمۀ تاریخ یمینی، محمّد بن غازی ملطیوی در روضه العقول، سعد الدّین 

وراوینی در مرزبان نامه، شهاب الدین محمّد خرندزی زیدری نسوی در نفثه المصدور، عالءالدّین عطاملك جوینی در تاریخ 

  . جهانگشای جوینی، ادیب عبداهلل بن فضل اهلل ملقّب به وصّاف الخضره در تاریخ وصّاف و میرزا مهدیخان استرآبادی در درّة نادره

 دشوارنویسی و نقد ادبی

به راستی ادبیّات . ی دشوارنویسی در بالغت و ادب، ارتباط مستقیمی دارد با تعریفی که ما از ادبیّات برای خود داریمبررس

ها بیش از دوهزار کند؟ این پرسشهایی یك متن ادبی مثل شعر را از یك متن غیر ادبی، یعنی غیر شعر جدا میچیست؟ چه ویژگی

. اندها دادههای متعدّد و البتّه متفاوتی به این پرسشدر طول تاریخ، پاسخ. ل کرده استسال است که ذهن بشر را به خود مشغو

دانست، الهامی که از سوی ربّ النوع یا الهۀ شعر به ذهن شاعر و افالطون ویژگی اصلی و جوهرة ذاتی ادبّیات، بویژه شعر را الهام می

به نظر افالطون، شاعر  (92: 4913دیچز، )گوید ه از زبان شاعر سخن میبه سخن دیگر، این الهۀ شعر است ک. شودادیب جاری می
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کند و بنیاد تعریف خود را بر خیال استوار می، (.م. ق922 –. م. ق 921حدود ) ارسطو (91: همان)کند حقایق آسمانی را بیان می

اند اهمیّت عنصر خیال در ساختمان شعر نظر داشته ناقدان اروپایی، به تقلید از ارسطو از دیرباز، به. داندشعر را سخنی مخیّل می

اساس ، در کتاب معروف خود، (.ق612 – 331)حکیم بزرگ اسالمی، خواجه نصیر الدّین طوسی  (2: 4966شفیعی کدکنی، )
: 4969اقبالی، )داند نه از فصول ذاتی آن و قافیه را از لوازم شعر می( 326: 4961طوسی، )داند ، شعر را کالمی مخیّل میاالقتباس

 (22: 4911شفیعی کدکنی، ) "اندهای منطق دورة اسالمی، شعر را کالم مخیّل و بنیاد شعر را تخییل دانستهدر همۀ کتاب " (41

گویند، جوهر شعر و ادب و ویژگی ذاتی آن تخییل و گونه که خواجه نصیر طوسی و بسیاری از حکمای اسالمی میبنابراین، آن

 : ذیرش این اصل پیامد بزرگ زیر را دارد که باید بپذیریمپ. خیالورزی است

نقش بارز و ابتدایی . رودمتن عادّی بیشتر برای بیان واقعیّت، یعنی برای إخبار به کار می. متن ادبی با متن عادّی متفاوت است

 . و بیان واقعیّت دانست( خبر رسانی)یك متن ادبی هیچگاه إخبار 

ای که برای یك متن ادبی  الغی نویسان مسلمان مستقیم و غیر مستقیم پذیرفته شده است، به گونهاصل باال از سوی تمامی ب

نویسان مسلمان، برای بالغی. معنیِ اوّل و معنیِ دوّم: گویند یك متن ادبی دو نوع معنی داردگیرند، یعنی میدو معنی در نظر می

، فائدة الخبر و الزمُ (269: 2111جرجانی، )معنی و معنی المعنی : اند مثلدهاصطالحات متعدّدی وضع کر( ثانوی)معنی اوّل و دوّم 

؛ جارم 292: تامدرّس افغانی، بی)، إخبار و أغراضٌ أخری (12: 4962تفتازانی، )، حکم و الزم حکم (21: 2119قزوینی، )فائدة الخبر 

ود به خود باعث دشواری متن ادبی نسبت به متن عادّی این دوالیه بودن متون ادبی خ (13: 4926؛ شمیسا، 411: 4333و امین، 

میزان این دشواری و سطح آن هم بستگی به این دارد که نویسندة متن ادبی یا ادیب چقدر بین این دو الیه فاصله گذاشته . شودمی

معانوی ثانوی است و البتّه بین  حال چنانچه یك متن ادبی مانند درّة نادره را که انگیزة اصلی نویسنده از نوشتن آن رساندن. باشد

شود که برخی از زاویۀ معنی اوّل به بوتۀ نقد و داوری بگذاریم، نتیجه همان می، ای بلند افتادهدو الیۀ معنایی شکافی عمیق و فاصله

 . انداز پیشینیان و معاصران در بارة این کتاب ارزشمند گفته

 مخالفان و موافقان میرزا مهدیخان استرآبادی

ها ناظم االسالم کرمانی است که در یکی از تندترین آن. استیرزامهدیخان در طول تاریخِ بعد از خود مخالفان زیادی داشتهم

، نه تنها به میرزامهدیخان که به تمام تاریخ ادب فارسی و نویسندگان و شاعران معروف آن تاریخ بیداری ایرانیانکتاب معروف خود، 

باید مالحظه نمود که تا کنون از آثار ادباء و شعرای ما چه نوع تأثیر به عرصۀ ": گویدگیرد و میانتقاد می تازد و همه را به بادمی

کرمانی، ) "اند چگونه نتیجه داده استاند چه ثمری بخشیده و تخمی که کشتهظهور رسیده و نهالی که در باغ سخنوری نشانده

چون رودکی و عنصری و فرخّی و عراقی و انوری و ظهیر و رشید و کمال و سعدی و او ابتدا از شاعران و بزرگانی  (414: 4ج4924

اغالقات منفور خاقانی و امثال  ":گویدکند و در بارة میرزا مهدیخان استرآبادی میهمام و سوزنی و سنائی و خاقانی به زشتی یاد می

مرحوم ملك الشعرای بهار در سبك شناسی در بارة  (همانجا) "داو بود که میرزا مهدیخان و صاحب وصّاف را به تعسّفات بیهوده افکن

میرزامهدیخان استرآبادی منشی پیشگاه نادری که سرآمد منشیان آن دوره است با کمال  ": نویسدمؤلّف درّه و تألیف او چنین می

ایشان  (944: 9سبك شناسی ج)رد قدرت قلم و ذوق طبیعی و پختگی عبارت و تتبع وافر باز نتوانسته است جلو طغیان قلم را بگی

بسیار پیچیده و متکلفانه  _4: میرزا مهدیخان سه قسم منشئات دارد": نویسنددانند و میدرّة نادره را بسیار متکلّفانه و غیرمفید می

مورد بتوان به و نامرغوب که تقلید محض از موارد دشخوار و ناهنجار نثر جوینی و وصّاف است بلکه در تمام وصاف شاید چهار پنج 

  (9:942سبك شناسی ج). . . دست آورد که به این دشخواری و تعسف و تکلّف نثری آورده باشد

خود، بسیار محترمانه، میرزامهدیخان و شیوة او در نثرنویسی را به باد  علم بدیعمحمّدحسین فروغی در مقدّمۀ کتاب 

فت و بنابراین به هیچیك از شناس گمؤلف و نویسنده آن را بتوان سخن هاین بنده یك کتاب در این فن ندیده ام ک":گیردانتقاد می

های مذکور اعتمادی نیست و از شعر گذشته نثر خوب هم همین حالت را دارد یا قدری مشکلتر است و اگر چنین نبود تذکره

سرمشق باشد بلکه خود آن مرحوم  کردند که برای مترسّلیندری را در عصر و زمان ما طبع نمیمنشئات مرحوم میرزا مهدیخان نا

بود و مرد کم و کوچکی نیست و عجب  خان مرحوم از اجلّۀ فضالدانید که میرزا مهدیاین سبك انشاء نمی نمود و شما میاختیار 

غیر از آنکه بعد از نوشتن درّة نادری که تاریخ نادرشاه است، به او گفت این کتاب شما با جاللت قدر زیاده از حدّ مشکل است و 

را  تاریخ جهانگشای نادریآید، میرزا مهدیخان خواست کار را آسان کند، فحول ادبا و متبحرین احدی از عهدة فهم این بر نمی
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نوشت و اگر شما همّت کنید و از تشبیهات که در اوّل هر سال از سنوات تاریخیِ آن کتاب نگاشته سطری چند بخوانید، میدانید آن 

اه اصلی دور افتاده و اگر اهمیّت وقایع سلطنت نادرشاه نبود حاال دیگر نه کسی اسم درّه میرزا مهدیخان  را مرد فاضل چطور از ر

عرض میکنم که کتاب درّه نادری را میرزا مهدیخان به تقلید کتاب وصاف . . . برد و نه از جهانگشای او حرفی به میان می آمدمی

  (41_3: 4993فروغی، )مغول است، نوشته و در اصل که خود وصّاف باشد حرف می رودتألیف ادیب عبداهلل شیرازی که در تاریخ 

که دل باشند از منتقدان تند و تیز میرزا مهدیخان که هنوز در قید حیات هستند، جناب آقای دکتر خسرو فرشیدورد می

 ": اند، از جملهند میرزامهدیخان را نواختهانگستانیان و مغلق نویسان دارند و هر جا فرصتی یافتهپردردی از فرهنگستان و فره

های ناسالم و انحرافی در زبان و ادبیّات به اند که جریانگونه کجروان بودههای جهان، همواره از اینمتأسفانه در طول تاریخ زبان

ی و فرهنگستانی و کار مغلق اند لغات دساتیراند از آن جملهدرآوردی و نثر مغلق و شعر بد ساختهو لغت غلط و من وجود آورده

از معاصران، دکتر . 491(13-12: 4921فرشیدورد، )" ... بافانی چون منتجب الدّین جوینی و وصّاف الحضره و میرزامهدیخان منشی

ر ایشان نظ. سیّد جعفر شهیدی نظر کامالً مساعدی به این نویسنده دارد و درّة نادره را تصحیح و همراه با توضیحات چاپ کرده است

اند و میرزا مهدیخان و درّه ای بی انصافی کردهباره مؤلف و کتاب او تا اندازهاگر بگوییم اینان در»: نویسدمیمخالفان را قبول ندارد و 

جا نیست، چنانکه گفتیم تنها مشکل بود نثر درّه همه بی لطفی و معاملۀ خمانه را از جانب فضال عصر ما ندارند بینادره استحقاق این

کنم عامل غیر مستقیم که شاید بیشتر خوانندگان هم متوجّه آن ست که میرزا مهدیخان را آماج طعن ساخته است، گمان مینی

اند کسی او را بستاید خواستهاند و نمیی آخر زندگانی قهرمان کتاب داشتههانیستند، خاطرة بدی است که بعض مردم ایران از سال

دیگر این که میرزا مهدیخان به عصر ما نزدیك است و برای ما که . د که جنبۀ ستایش داشته باشدیا در بارة عصر وی کتابی بنویس

اریخ با میرزا مهدیخان شاید اگر ت. کنیم کوتاهی این فاصله خالی از اهمیّت نیستقدیم را با ارزش بیشتری تلقی می گذشته

کردند و برای مهری نمیتا بدین حد در حق او بیبود، فضال یاز زمانی که در آن زیسته است م کرد و چند قرن پیشمساعدت می

انشاء وی مقامی در ردیف تاریخ وصّاف و عتبه الکتبه و التوسُّل الی التّرسُّل تعیین می فرمودند، در حالی که به زعم این بی مقدار 

دکتر شهیدی بین نثرهای  (کد –کج : 4914، استرآبادی) "سزاوار نیست برای التوسل الی الترسل ارزشی بیشتر از درّه قائل شویم

کسی ": گذلردگونه فرق میپرورند، اینپردازند و نثرهای ادبی و بالغی که بیشتر معانوی دوّم را میعادّی که بیشتر به معنیِ اوّل می

ن را بخواهد که از نامۀ بازرگانی های ابونصر مشکان و منشئات منتجب الدّین هماکه بین نثر تاریخی و نثر ادبی فرق نگذارد و از نامه

مطلوب است، مانند کسی است که فایدة کاسۀ کاشی را منحصر در غذاخوری بداند و بگوید چون کاسۀ مقلّم عصر صفوی به کار 

فسۀ ای نیست و باید آن را از قپس خرین و نگاهداشتن آن کار عاقالنه، خوردآید و دیگر امروز کسی در کاسه غذا نمیغذاخوری نمی

او متوجّه نیست که اهمیّت ظرف کاشی عصر صفوی یا تنگ سفالی دورة سلجوقی در به کار ! ها بیرون آورد و به دور ریختموزه

همچنین در . آمدن آن برای غذاخوری و آبگیری نیست، بلکه به خاطر هنر سازنده در پرداختن و رنگ آمیزی این اثر نفیس است

ن علی سمرقندی، مفوضات شیر و شغال و موش و گفتگوی درندگان و جانداران مورد بحث نیست و کتاب نصر اهلل منشی یا محمّد ب

دارد، مهارتی است که داند، بلکه آنچه خاطر فاضالن و ادیبان را مشغول میکسی چهارمقالۀ نظامی عروضی را مستند تاریخ نمی

در . انداند و سبکی است که برای ریختن معانی در قالب الفاظ برگزیدهها به کار بردهها در تحریر و ابداع جملهنویسندگان این کتاب

شود که خواننده مهارت و های شیوا و دلپذیر دیده میهای آن موجود است، فقرههمین درّة نادره با همۀ تکلّفی که در عبارت

فاضل آن را در به کار بردن صنایع لفظی از ها را بخواند و قدرت نویسندة کیست که این عبارت. کنداستادی مؤلّف را تحسین می

 ( ز –و : 4914استرآبادی،  "انواع جناس، مراعات النظیر، تضاد، طباق و سجع در نیابد و تسلّط او را بر کلمات فارسی و عربی نستاید

 های سبکی درّه نادرهویژگی

خن دیگر نویسنده بیشتر به معانی ثانوی یا الیۀ نویسی نیست؛ به سهدف اصلی نویسنده از نوشتن این کتاب إخبار و تاریخ (4

البتّه باید اقرار کرد که فاصله . فرسایی و هنرنمایی اوای است برای قلمدوّم معنی توجّه دارد و معنیِ اوّل یا الیۀ اوّل معنی تنها بهانه

این . درّة نادره را بسیار سخت کرده استو شکاف موجود بین الیۀ اوّل معنی و الیۀ دوّم بسیار ژرف و گسترده است و همین، متن 
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توضیح آن که دکتر شهیدی، مصحّح درّة . یابیم که حجم ساده شدة این کتاب را با اصل متن مقایسه کنیمفاصله را وقتی در می

متن ساده شده نسبت این . نویسی کرده و آورده استنادره، در پایان کتاب، تمام مطالب درّة نادره را در کمتر از چهل صفحه ساده

توان گفت که نسبت اهمیّت معنیِ اوّل به معنیِ دوّم، در نظر نویسنده، یك به ده بنابراین، می. به متن اصلی کمتر از یك دهم است

  . بیندفروشی و خودنمایی هنری و ادبی میبرای همین است که خواننده، متن را بسیار سنگین و دشوار و گاه سرشار از فضل. است

توان ای که میها دارد، به گونهسنده تسلّط و مهارت بسیار زیادی بر واژگان عربی و فارسی و فهم معانی حقیقی و مجازی آننوی (2

 . های نامأنوس استگفت بزرگترین هنرنمایی او آوردن واژه

ای که به گونه. دهندل میسجع و جناس دو رکن اساسی صنعت تحریر این کتاب را تشکی. صنایع لفظی در این کتاب بسیار است (9

از . آوردنویسنده گاهی به خاطرآوردن یك جناس یا یك سجع چندین عبارت که در لفظ و معنی خالی از ثقل و رکاکت نیست می

 . بین انواع جناس، به جناس خطّ بیش از همه عالقمند است

مثال و اشعار عربی و فارسی و ایهام و تضادّ و مراعات های بالغی دیگر چون موازنه و ترصیع و تضمین آیات و احادیث و اآرایه (1

نیز در درة نادره کم نیست، امّا سجع و جناس بیش از همۀ . . . نظیر و ارسال مثل و حسن تعلیل و مبالغه و اغراق و غلوّ و اطناب و

 . ها به کار رفته استآن

های کتاب ب دارد و نویسنده در این امر مهارت زیادی دارد عنوانای در این کتاتضمین آیات قرآن و امثلۀ عرب است جایگاه ویژه (3

 . های قرآن تضمین شده استبا آیه( جز هفت مورد)

 سجع و جناس در درّة نادره

نویسندة این کتاب مانند صاحب . شودهای دیگر در درّة نادره دیده میگونه که گفتیم، سجع و جناس بیش از آرایههمان

انیِ عرب دوست و قاضی حمید الدّین بلخی نویسندة مقامات حمیدی و بسیاری از نویسندگان عرب و ایرانی دیگر بن عباد، وزیر ایر

های بالغی از جمله سجع و جناس در اصل مربوط به الیۀ بدیهی است که آرایه. عالقۀ بسیار عجیبی به سجع و جناس داشته است

ها در امر إخبار و معنی رسانی های بالغی نداریم، بلکه، گاه، این آرایهدانی به آرایهبرای الیۀ اوّل نه تنها نیاز چن. دوّم معنی است

-نویسندگانی چون صاحب بن عبّاد و قاضی حمید الدّین بلخی و میرزامهدیخان استرآبادی آنگونه در بند آرایه. کنندخلل وارد می

. "گونه شیفتۀ سجع بود که گویند که صاحب بن عباد آنمی. ردندکهایی چون سجع و قافیه بودند که گاه معنی اوّل را فراموش می

و آن قاضی بیچاره وقتی حکم عزل  ایّها القاضی بقم قد عزلناک فقم: ای به یکی از قضات خویش در شهر قم نوشت کهروزی نامه. . 

تعیین کرده است و حق ( پس برخیز )= فقمو (نام شهر)=  قممن هیچ گناهی ندارم، سرنوشت مرا سجع : خود را مشاهده کرد گفت

عشق ابن عباد به سجع تا ": گویند که از ابن مسیّبی پرسیدندهمچنین می (43: 4911شفیعی کدکنی، ) "با آن قاضی بوده است

بپذیرد چه پایه است؟ گفت تا بدانجا که اگر داند سجع او نظام کشور را به هم میزند و شیرازة ملك را از هم میگسالند این جمله را 

قاضی حمید الدّین بلخی نیز در مقامات حمیدی، سوار بر امواج سجع و  (گو: 4914استرآبادی، ) "و از سجع خویش در نگذرد

در واقع در این ". آورد که در عمر خود یك لحظه هم در آن شهرها نبوده استرود و سر از شهرهایی در میجناس به سفرهایی می

آمیزد و فواصل در ع چنان بر پای مؤلّف پیچیده که گاه حتّی سمت و سوی جغرافیایی هم به هم میسفرها زنجیر سجع و قید ترصی

رسد مبدأ سفرش بلخ یا سمرقند یا به هر حال شهری از شهرهای بینیم که مؤلّف بلخی که به نظر میمثالً یك جا می. ریزدهم می

امّا یك مرتبه سر از  494/سفر صبور کردم و رای حرکت به نیشابور آوردم دل بر شداید/ خراسان بزرگ کهن باشد، عازم نیشابور است 

آورده و هماهنگی  نیشابور بوده که او را به صبور توان حکم کرد که به احتمال قوی سجعاین است که می! آوردشهر ارمینیّه در می

شانیده و گرنه نویسنده هیچکدام از شهرها و نواحیی ک آذربادگانوی را به  آزادگانبرده و توازن اوش است که مؤلّف را به شهر  دوش

های قبلی خود برد ندیده و اگر هم دیده باشد در بیان مقامه ذهنش آنچنان در تسخیر صنایع لفظی بوده که از آگاهیرا که نام می

الیۀ اوّل معنی فدای سجع آوری و در درّة نادره هم در بسیاری از موارد  (42: 4963انزابی نژاد، ) "ای بر گیردنیز نتوانسته بهره

های را به زور کنار هم چه عبارت( وصّاف)بینیم که نویسنده برای یك سجع نمونه را، در عبارت زیر می. جناس سازی شده است

شیح و التّلمیح انواعُ جواهر التّرصیع و اجناس الجناس البدیع فی دُرْج دَرَج امالئه الصّافی صواف، و اصناف وشائح التّو": چپانده است
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 (49: 4914استر آبادی، ) "فی درْج انشائه الضافی علی مواقع وقیع التّوقیع طوّاف، ابن فضل اهلل ابی الفضل عبداهلل الملقّب بالوصّاف

در . ماندازیسازی وی نگاهی میآوری و جناسهایی از سجعبرای آشنایی بیشتر با سبك میرزامهدیخان در درّة نادره، در زیر به نمونه

 :  در هر مورد شمارة صفحه مشخّص شده است. ها از کتاب درّة نادره تصحیح دکتر جعفر شهیدی گرفته شده استتمام موارد مثال

 (14: 4921همایی، ) "ها در وزن یا حرف روی یا هردو موافق باشندسجع آن است که کلمات آخر قرینه" :سجع

سی و عربی عالقۀ عجیبی به سجع دارد و در درّة نادره گاهی برای آوردن یك سجع میرزامهدی نیز مانند بسیاری از ادیبان فار

در ابن فضل اهلل ابوالفضل عبداهلل الملقّب بالوصّاف  خواهد ازآورد، نمونه را، آنگاه که میچندین سطر عبارت درشت و زمخت می

  (49: 4914ترآبادی، اس)کتاب خود نامی ببرد، چند سطر عبارت ناهموار را به هم پیوسته است 

 "(و خامه، نامه( دست، شست)و ( کار، بار)آن است که کلمات در وزن و حرف روی هر دو مطابق باشند، مانند ":سجع متوازی

  (22: 4ج 4921همایی، )

. . . . د ایلبارس راابوالمحمّد ول. . . . طریق رشاد را به ان گروه القا و ایشان نیز به سمع رضا اصغا نموده:سجع متوازی در غیر فعل

بآستان نصرت پاسبانِ خدیو کشورسِتان که دوستان و راستان را جای آستان است . . . عزّ ترخّص و تلمّص بخشیدند و جمعی از رؤسا

  (331)و ماه شمسۀ درگاهش اعداء باستان را سال آسِتان، روی نیاز آورده مورد احسان شدند 

-گفت و بر گوش زمانه این در میشاهزادگان و هو انطق من لسان المقال این نکته میقضا به لسان حال  :سجع متوازی در فعل

  (114)سفت 

  (633)در کنارت نهند و آخرت اجرت اُجرت دهند . . . کاری آغاز کن که در انجامش جزای خیر

  (12: 4921همایی، ) "آن است که الفاظ در حرف رویّ یکی و در وزن مختلف باشند":سجع مطرف

 (331)وری شد زوال اظهار مجادعه و مخادعه کرده حایل حبایلِ حیلهبا دولت بی :ع مطرّف در غیر فعلسج

خانۀ چرخ تُرسی به کمان. . . نشینگیران چلّهشتم و ذمّش را ورد زبان آوردند و گوشه. . . مشایخ و شبّان :سجع مطرّف در فعل

  (613)روی نیاز آوردند 

و نامه، ( نهال، بهار)و ( کام، کار)کلمات قرینه در وزن متّفق و در حرف رویّ مختلف باشند، مانند آن است که ":سجع متوازن

  (19: 4921همایی، ) "(ناله

  (661)باک مزارع را از قصامه و قصاره و نسافه و عصافه پاک ساخت از طبع بی: سجع متوازن در غیر فعل

  (611)خود پخت  نانی از خیاالت خامِ وخام برای اوالد و اعقاب

صورت حال را در آیینۀ خودبینیِ ذلك هو الخسران المبین، مبین و رخ از کعبۀ صدقِ الیه ادعوا و الیه : سجع متوازن در فعل

  (633)متاب، متاب 

  (111)از گلزار دهر دو رنگ جز گل قحبه نروید و بر ثبات او اعتمادی نشاید 

رایجترین نوع موازنه آوردن مخلوطی . . . جمله به وسیلۀ تقابل اسجاع متوازن است( دیا چن)هماهنگ کردن دو "(:مماثله)موازنه 

  (12_14: 4926شمیسا، ) "از اسجاع متوازی و متوازن است

 . از بیم همنامی طال، طال در دامن دشت نگشتی و از خوف هم اسمی نقره، نقره در بساط زمین پدید نگشتی 

  (662)سودند، از تذلّل پا بر فلك دیدند جمعی که از تدلّل سر بر فلك می

 . های جناس در گفتن و نوشتن یعنی در حروف و حرکات یکسان و در معنی متفاوت هستندپایه:جناس تام

بعد از مُضیّ جوشنٍ من اللیل، افواج فوالدجوشن، حوس حوش الفؤاد، در جوشن خوش جوش، جوش و : جناس تامّ در غیرفعل

و بعضی در محاذات معسکر نصرت  ومیّه که جمعی در حَوش و حظیرة حظیرة کاظمین علیهما السّالم خروش برآورده بر سر ر

  (951). . . احتشام در کنار شطّ به رسم استحفاظ مقام، مقام داشتند

. . . نکشد و, کشدانسان ساغرِ عافیت، تا خود را به گوشۀ گمنامی ن. . . تا پنجۀ طمع نتافت نور عزّت بر او نتافت:جناس تام در فعل

  (634)در راه سلوک تا زیر پای خود نپاید، نپاید و شاهد توفیقش چهره، تا کشف حجاب خودی ننماید، ننماید 

  (632)هر که دین به دنیا فروخت، نار جحیم بر خود فروخت 
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 . های جناس بسیط یا در حکم بسیط است و دیگری مرکّبیکی از پایه:جناس مرکّب

آشام تا هنگام شام با آن گروه غدّار أشأمُ من قدار مشغول کارزار گشته و بر ایشان کار، زار یالن خون: غیرفعلجناس مرکّب در 

  (212)ساخته 

  (416)زبونند ، سایه نشینان قباب گردون اگر عالی م گر دون، پیوسته در راسته بازار جهان به آزار راستان

 (623)ریست عاقبت کار نگریست هر که عاقبت کار را نگ :جناس مرکّب در فعل

  (631). عارف، دلی را که به درگاه معبود روی نیاز آرد نیازارد

و نهال برخورداریش تا . . . تا از عالئقش نه دستار ماند و نه بُرد بهرة جاوید نبرد و تا از شاخ بی برگی بر نخورد به کام دل برنخورد

  (634)نوگل توکّل برنیارد، بر نیارد

قریب المخرج با هم متفاوت هستند، مثل گام و کام، بست و ( هایصامت)های های جناس تنها در همخوانپایه: ارعجناس مض

 . . . پست و

 (911)بختی فلك حامل در جنب هیکلشان خامل بود : جناس مضارع در غیر فعل

ه گریز جُسته، جَسته جَسته جسته، خسته، و کام خصم از خضم و قضم به حدّی ناکامی گزید که جمعی هر روزه به رسم دریوزه را

  (942 – 944)گشتند می. . . خشته، حسبهً للّه گویان خود را از حصار بیرون افکنده وارد معسکر نصرت اثر

پس قلم بالرّأس و العین گفته، نخست به آب گوهر معنی دهان شست و به جنبش پای جبین راه تحیّتش : جناس مضارع در فعل

  (12)چُست، جُست 

 :های جناس، در آغاز یك یا دو هجا بیشتر داردیکی از پایه:جناس مطرّف

  (941)آغاز ستیز کردند . . . تیز و همانروز. . . بر آهنگ جنگ چنگ و چنگال اقتحام: جناس مطرّف در غیر فعل

  (632)هرکه با قضا ستیزه کرد، کمان کین به راستی به خود زه کرد 

وران زخارف دنیا پیش دیده. ب توکّل غم کالن و خرد نخورد و حریص هرگز صرفه از زد و برد نبردصاح :جناس مطرّف در فعل

  (623)نمود ننمود و هیچ هوشیار قِالدة تعلّق، زیور گرد نکرد و تا سر به گریبان خمول نکشید پای رفعت بر سر بیض و سود نسود 

  (416)آخته است و خرگاه دولت برای بیهنران افراخته  همیشه چرخ نیلوفری تیغ خصومت بر سر دانشوران نیکوفر،

  (493)بانو خطاب این بانوک سراییدن گرفت بانی و بناهای بیهای جغد و جغدهای کنگره در سراهای بیکنگره: جناس مذیّل

 (:ناقص)جناس محرّف 

غِاللَه کشیده و غُاللَه گشوده بار عزیمت را بار دیگر بوساطت ایلچی و علماء اعالم، اَعالم اِعالمِ مقصود را : جناس محرّف در غیر فعل

  (613)به سمت معلوم معکوم ساختند 

و گوی سعادت از میدان تا دام عالئق نبُرَد، . . . دنیا پرست تا از قید هستی نَرَست، گل مرادش نَرُست: در فعل( ناقص)جناس محرّف 

 (634)نَبَرَد 

گذاری مختلف باشند، مانند کلمات رکان جناس در کتابت یکی و در تلفّظ و نقطهآن است که ا:491جناس خط یا جناس مصحَّف

رکن اساسی صنعت تحریر این کتاب،  "توان گفت که می (36: 4921همایی، ) "بیمار، تیمار و پیر، تیر و شور، سوز و نظایر آن

فظ و معن خالی از ثقل و رکاکت نیست انشاء های را که در لجناس و مخصوصاً جناس خط است و گاهی به خاطر این جناس عبارت

  (که: 4914استرآبادی، )و ظرَز طریر ظریر طرز تلفیقش سراسر جواهر رنگین آبدار : کند، مانند این جملهمی

  (916)از ممرّ تیغ خونبار، جویبار خون چون جیحون در شاطئ شطّ سیالن یافت :جناس خط در غیر فعل

 (636)ر کنارند سبکباران از سنگباران فتنه ب

  (323)چون جَدای رحمت را به جِذای زحمت بدل کرده از حق آئب و ضایع و حقائب دولت را ضایع و باطل کرد 

                                                           
492
 . گویندجناس خط را صنعت مضارعه و مشاکله نیز می _
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دان و برقع ترفّع از روی آرزو و هوس هوش پرداز، پرداز و هر یوم از نوم پندار بیدار باش و ای شقیق شفیق، میدان جاه را پرچاه می

و بد از نیك بیك نظر بی بطر بشناس و بسپاس دادار داددآور عفوّ غفور قُوی را قَوی مشغول ساز و ساز هوا  پاس بساتین نشأتین بدار

  (639)و هواجس را یکباره بکناره نه و با کِرام باکرام و با خسان باحسان سلوک مسلوک دار و از عهدة نفس بدرای بدرآی 

 : بندی میرزامهدینقش شیوة نگارش در آرایه

تا ضبط عنان نفس سرکش . . . تا ترک هواجس نگویی با محبوب حقیقی رو بیاری نیاری: خط یا جناس مصحف در فعلجناس 

  (631)نکنی توسن تفوّق بجهانی نجهانی 

 :های جناس در تلفّظ یکسان هستند امّا در امال متفاوتپایه :جناس لفظ

  (632)واست از سر هوا بر خاست و از دوحۀ توفیق بر خ:جناس لفظ در فعل

  (622)جمعی طعمۀ سیف مأثور و به سیر فتراک عتاق سریع السّیر مأسور شدند : جناس لفظ در غیرفعل

کف و : مصوّت کوتاه در وسط اضافه دارد+ یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری یك مجموعۀ صامت ":جناس وسط

  (69: 4926شمیسا، )"کنف

  (91)میپراند و به بال حمایتش هر ذباب ضعیفی شیرمگس میراند  در زمان دولتش عنکبوت از بیکاری مگس

جمعی از افشاریّه که پاسدار سرادق شهریاری و از شعار عار عاری بودند در میان سراپرده پی به سر او برده با تیغ : جناس مذیّل

  (622)الماسگون یاقوت مذاب از کان ارکان وجودش بر انگیختند 

 :جناس اشتقاق یا اقتضاب

  (626)از آن همه بُهَم و خیل و خول و خیالء و خیاالت جز حسرت و خسرت با خود نبرد 

  (323)نقش بی نقیشِ عمرِ نفیس را به دست خویش از صفحۀ هستی سترده سطر سطورِ دولت خود نمود 

  (13). . . چون دبیر همّت، قلم اظفار قلم کرده، ترقیش و ترشیق و تعلیق و تمشیق آغازید: جناس قلب

 :جناس و رسم الخط

خط نمایانگر آواهای . بردشنود و از آن بهره میمیبنابراین این گوش است که جناس را . جناس البتّه با آواها سر و کار دارد       

ج را که از نوع توان فعالً جناس رایمی. . در درّة نادره، گاه، نوعی جناس داریم که نه با گوش بلکه با چشم سر و کار دارد. زبان است

 :مثالً به عبارت زیر توجّه فرمایید. اوّل است جناس شنیداری یا گوشی و جناس دوّم را جناس دیداری یا چشمی نامید

  (941)کردندجستند ماحضر درویشانه ساخته شکم آز را سنگ قناعت میاز فرط گرسنگی اگر سنگی می

به سخن دیگر آنقدر که شکل . برد تا گوشیشتر از آن حظّ و بهره میای است که چشم بجناس ویژهاگر سنگی و گرسنگی بین 

توجّه داشته باشیم که این نوع جناس با جناس خطّ کامالً . ماندماند حالت گفتاری و تلفّظشان به هم نمیها به هم میظاهری آن

شد و هم دیداری؛ یعنی چشم در وقت آید که هم شنیداری بابدیهی است که اوج زیبایی در جناس وقتی پیش می. متفاوت است

تصحیح  دکتر جعفر شهیدیکه ادیب توانمند معاصرشادروان  درّة نادرهدر متن . خواندن و گوش در وقت شنیدن از آن بهره ببرد

ها ای انتخاب شده است که جناسکرده و به چاپ سپرده، رسم الخط در خدمت جناس قرار گرفته است؛ یعنی شیوة نگارش به گونه

 : به اسم بعد از خود چسبیده است به مثالً در بسیاری از موارد حرف اضافۀ . که شنیداری هستند، دیداری هم بشوند

  (632)هرکس که آشناست بدوست، روی آشنا و بیگانه بدوست 

  (639)بطر بشناس و بسپاس دادار دادآور عفوّ غفور قُوی را قَوی مشغول ساز بد از نیك بیك نظر بی

  (639)ة نفسِ بدرای بدرآی از عهد

به واژة بعد از خود به دوست و به او است، به یك نظر، به سپاس و به در آی های در عبارت "به" های باال حرف اضافۀدر نمونه

به سخن دیگر . عالوه بر جناس شنیداری جناس دیداری هم بسازد بدوست، نیك، بشناس و بدرایهای چسبیده تا به ترتیب با واژه

 : رساندمقایسۀ دو مثال زیر بهتر این امر را می. توان گفت که شیوة خطّ در خدمت جناس قرار گرفته استیم

  (639)ای شقیق شفیق میدان جاه را پر چاه میدان 

  (631)دم را غنیمت دان که دمِ دیگر نه چشم خواهدت ماند نه بینی . آنچه از دمسردی دی دی دیدی، فردا نه بینی
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جناس دیداری بسازد؛ امّا در مثال  میدانبه فعل چسبیده است تا با  می، جزء پیشین فعل یعنی دانمیوّل در فعل امر در مثال ا

با هم جناس و نه بینی  ( نبینی)نه بینی  و جدا از فعل جدا نوشته شده تا دو عبارت نهبه صورت  نـدوّم جزء پیشین و منفی سازِ 

 . دیداری بسازند

 تداعی جناس

گیرد قدر در آوردن این آرایه ماهر است و تمام جزئیّات آن را در نظر می ا مهدیخان آنقدر به آوردن جناس عالقه دارد و آنمیرز

یا  تداعی جناستوان نام این نوع جناس یا این نوع آرایه را بینیم که میای از جناس میهای او نوع تازهکه گاه در برخی عبارت

 :   ثال زیر توجّه فرماییدبه م. گذاشتجناس متداعی 

  (944)در طلب حمص، نه خود بلکه جمیع اعزّة ملك، أَذلُّ من قیسیٍ بحمص شدند 

به یك معنی حمص  کند که بارا در ذهن تداعی می نخودواژة  نه خودعبارت . فارسینَخودِ  یك واژة عربی است به معنی حمصواژة 

و دیگری از جهت لفظی یعنی از جهت  حمصاز جهت معنوی یعنی از جهت شود یکی این تداعی از دو جهت تقویت می. است

تداعی شده است، نوعی جناس وجود دارد که حتماً نخود که مفقود است امّا  که موجود است و نه خودبنابراین بین . نه خود عبارت

 . میرزا مهدیخان به آن توجّه داشته است

 گیرینتیجه

ثر عادّی و اِخباری بدانیم، شاید این سخن درست باشد که نویسندة آن، زبان فارسی را به چنانچه نثر درّة نادره را یك ن 

انگیزة . کژراهه یا بیراهه برده است؛ امّا هدف اصلی نویسنده از نوشتن این کتاب إخبار نیست، گرچه موضوع آن خبر و تاریخ است

ادبیّات با معانی ثانوی یا الیۀ . سی است نه خبر رسانی و تاریخ نویسینویوشتن درّة نادره هنرنمایی و ادبیاصلی میرزامهدیخان از ن

چنانچه از این زاویه، دری به درّة نادره بگشاییم و . دوّم معنی، سر و کار دارد و چیزی نیست جز ادای معنای واحد به طرق مختلف

ای شیرین و آبدار به شویم که در هر گام میوهسری به درون آن ببریم و سیری در آن بکنیم، با باغی سرسبز و شاداب روبرو می

دهد که دلیل اصلی مشکل بودن درّة ها نشان میبررسی. دهداندازد و در هر گوشه گلی زیبا و خوشبو به دستمان میپایمان می

فاصلۀ ژرف . کندالش میکه به معنیِ اوّل توجّه داشته باشد، برای معنی دوّم سعی و تنادره این است که نویسنده بیش و پیش از آن

 . گرددو گستردة بین معنی اوّل و معنی دوّم، از یك سو باعث سخت شدن متن و از سوی دیگر نشانگر درجۀ ادبیّت متن می
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 . نشر میترا: تهران. معانی (4926). شمیسا، سیروس

 . نشر میترا: تهران. عنگاهی تازه به بدی (4926). شمیسا، سیروس
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. چاپ دوّم. به کوشش غالمحسین یوسفی. گزیدة قابوسنامه (4913). عنصر المعالی، کیکاووس بن اسکندر بن قاموس بن وشمگیر

 . انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

 . تبلیغات اسالمیحوزة هنری سازمان : تهران. سازی و وضع و ترجمۀ اصطالحات علمی و فنّیلغت (4921). فرشیدورد، خسرو

 . نابی: تهران (به ضمیمۀ شرح حال شاعران ایرانی) علم بدیع (4993). فروغی، محمّدحسین بن محمّد مهدی

 . دار الکتب العلمیبه: بیروت. وضع حواشیه ابراهیم شمس الدّین. االیضاح فی علوم البالغه (.هـ4121/ . م2119). قزوینی، خطیب

 امیرکبیر: تهران. به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی. تاریخ بیداری ایرانیان (4924). کرمانی، ناظم االسالم

 . مرکز نشر دانشگاهی: تهران. به تصحیح رضا انزابی نژاد. مقامات حمیدی (4912). محمودی بلخی، حمید الدّین ابوبکر عمر

 . مؤسّسه دارالکتاب للطباعه و النشر: قم. یه المطوّلالمدرّس االفضل فیما یرمز و یشار ال (تابی). مدرّس افغانی، شیخ محمّد علی

 . نشر هما: تهران. چاپ چهاردهم. فنون بالغت و صناعات ادبی (4921). همایی، جالل الدّین
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 خارجی نآموزافارسی خطاهای آوایی
 عباس سعیدیغالم

 علمی گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه علوم اسالمی رضوی تهیئعضو 

 دهیچک

. شوندآموزان، در مراحلِ مختلفِ یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی، دچار مشکالت آوایی متعدّدی مییفارس

آموز سیستم آوایی و واجی زبان مادری خود را در ذهن دارد و هنوز با سیستم آوایی و واجی زبان فارسی آشنا نشده است؛ فارسی

این نوشته با توجه به . کندشنود و حتی تلفظ میان فارسی را طبق سیستم آوایی و واجی زبان مادری میهای زببنابراین آواها و واج

آموزان و راه پیشگیری از این خطاها را بیان دانش آواشناسی، آواهای زبان فارسی را دسته بندی کرده و خطاهای احتمالی فارسی

 . کرده است

 . ، خطاهای آوایییی، نظام آوایشناس، واجی، آواشناسیزبان فارس یا، آواهیآموزش زبان فارس :هادواژهیکل

 مقدّمه (4

. زندای، اطّالع گیری و اطّالع رسانی حرف اوّل را میدر چنین دوره. دانندجهان امروز را جهان ارتباطات و فنّاوری اطّالعات می

های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تردید در زمینهاشد، بیکشوری که در امر اطّالع گیری و اطّالع رسانی دست برتر را داشته ب

زبان فارسی نیز از این قاعده . زبان یگانه رسانۀ فراگیر در عصر فنّاوری اطّالعات است. ربایدگوی سبقت را از دیگر کشورها می

نامش را فرهنگ و تمدّن  تواناز آن گذشته، زبان فارسی حامل تمدّن و فرهنگی سترگ و تاریخی است که می. مستثنی نیست

بسیاری از . های مشتاق، وظیفۀ هر ایرانی مسلمانی استدفاع از این فرهنگ و رساندن آن به گوش انسان. اسالمی گذاشت_ایرانی

های گوناگون دانش بشری از جمله در طول تاریخ پژوهشگرانِ زیرشاخه. اندزبانشناسان از رابطۀ دوسویۀ فرهنگ و زبان سخن گفته

( 4349_4231) 499سوسور. اندنشناسان، رابطۀ تنگاتنگی بین زبان یك ملّت از یك سو و فرهنگ و تمدّن آن از سوی دیگر دیدهزبا

به اعتقاد او زبان مقدّمۀ درک درست جهان است؛ بنابراین از نظر سوسور این زبان است که . دانستزبان را پیشرو اندیشۀ بشری می

به نظر او، قبل از دخالت زبان و . سازدو فرهنگ و تمدّن او را می (Chapman, 2006: 9018) دهد جهان بینی بشر را شکل می

ادوارد  (Saussure, 1916: 155)بندی مشخّصی از جهان ممکن نیست ای و هیچ مرزبندی و مقولهنظام حاکم بر آن، هیچ اندیشه

دانست که به آن زبان سخن ای و مردمی میو تمدّن جامعه واژگان یك زبان را آیینۀ تمام نمای فرهنگ، (4393_4221) 491ساپیر

، معتقد بود که هر زبان گویشوران خود را با واحدهای معنایی متفاوتی (4314_4231) 493بنجامین لی وورف. گویندمی

(Different Isolates of Meaning) ها را برای کند و این امر امکان درک واقعیّت را و درست و نادرست بودن چیزمجهّز می

است که  ای در هم و بر هم و به هم ریختهاو معتقد بود که جهان مجموعه (Chapman, 2006: 9018)کند گویشوران فراهم می

از پیوند دیدگاه  (Carrol, 1956: 213)بندی شود باید به کمك ذهن ما و به کمك نظام زبانی موجود در ذهن ما، مرتّب و دسته

 & Richards)گذاری شد بنیان (Linguistic Relativity) نظریّة نسبیّت زبانینی ساپیر و وورف، دو دانشمند پیشین، یع

Schmidt, 2002: 322) بینی گویشوران آن جان سخن در این تئوری این است که واژگان و نظام حاکم بر یك زبان با نوع جهان

ارتباط مستقیم و تنگاتنگ زبان فارسی و فرهنگ  (Chapman & Routledge, 2009: 116)زبان ارتباط مستقیم دارد 

بعد از انقالب اسالمی، سرنوشت ایران و اسالم و زبان . کندایرانی در طول تاریخ، نظریّۀ نسبیّت زبانی را به نوعی تأیید می_اسالمی

انیان قد برافراشته و عرض اسالمی، بلندتر و رساتر از همیشه پیش چشم جه_فارسی بیش از پیش به هم گره خورده و تمدّن ایرانی

های دیگر شود و گسترش آن را در بین ملل و تمدّناین زبانِ یك فرهنگ است که سبب پویایی و جاودانگی آن می. اندام کرده است

بنابراین هر قدمی که . همین است که گسترش زبان فارسی را در دستور کار مسئوالن فرهنگی کشور قرار داده است. سازدممکن می

                                                           
133

.  Ferdinand de Saussure 
13 

 _ Edward Sapir 
13 

 _ Benjamin Lee Whorf 
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اسالمی در سطح جهان کمك _ر راه آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان خارجی برداشته شود، به گسترش فرهنگ سترگ ایرانید

 . کندمی

. نزدیك دو دهه است که ترویج زبان و ادب فارسی از سوی نهادهای فرهنگی جمهوری اسالمی جدّی گرفته شده است 

اسالمی است، باید بر پایۀ آخرین دستاوردهای علم _ای برای ترویج فرهنگ ایرانیبدیهی است که ترویج زبان فارسی که مقدّمه

آموز آموزش دهند، آن تر به زبانتر و آساندر این علم، برای آنکه بتوانند یك زبان را راحت. انجام پذیرد (Teaching)آموزش زبان 

 (Writing)و نوشتن  (Reading)، خواندن (Speaking) ، گفتن(Listening)شنیدن : کنندرا به چهار مهارت اصلی تقسیم می

فارسی آموزان خارجی مانند هر زبان آموز دیگری، در شنیدن و گفتن دچار اشتباهاتی میشوند که با توجّه به نظام آوایی و واجی 

است در جهت آشنایی بیشتر  این مقاله گامی. گیری استبینی و البتّه پیشآموز خارجی قابل پیشزبان فارسی و زبان مادری فارسی

 . با نظام آوایی و واجی زبان فارسی و استفاده از این نظام جهت تجزیه و تحلیل خطاهای شنیداری و گفتاری فارسی آموزان خارجی

 بندی آواهای زبان فارسیدسته (2

-بندی و حتّی تولید میو دستهشنود فارسی آموز، آواهای زبان فارسی را با توجّه به نظام آوایی و واجی زبان مادریش می

پس باید از . ها و جلوگیری از تکرارشان با فارسی آموز تمرین کنداستاد باید به موقع خطاها را تشخیص داده، در جهت رفع آن. کند

ن به سخ. یك سو شناخت کافی از نظام آوایی و واجی زبان فارسی داشته باشد و از دیگر سو توانایی تشخیص خطاهای ممکن را

ها را به درستی توصیف، مقایسه و دیگر استاد زبان فارسی باید شناخت دقیقی از تك تك آواهای فارسی داشته باشد و بتواند آن

که گروهی از  4226به ویژه از سال . باید توجّه داشت که امروز علم آواشناسی پیشرفت زیادی کرده است. دسته بندی کند

لدفوگد، )اند را تأسیس کرده ((International Phonetic Associationللی آواشناسی آواشناسان اروپایی انجمن بین الم

، 4223انجمن فوق در سال . زبانی شتاب بیشتری گرفته استهای آواشناسی به ویژه پژوهشهای تطبیقی و بین، پژوهش(26: 4322

این الفبای  (26 :4334کریستال، )را اختراع کرد IPAیا   (International Phonetic Alphabet)الفبای آوانگاری بین المللی 

بین المللی با اصول و قواعد آواشناختی و واجشناختی که از سوی انجمن فوق نهاده شده، بررسی، مطالعه و آموزش و یادگیری هر 

که تعدادشان و ( مصوّت) که تعدادشان و انواعشان بیشتر است و واکه( صامت)همخوان : آوا دونوع است. است تر کردهزبانی را آسان

بندی های فارسی را دستهها و واکهدر زیر ابتدا، با توجّه به آخرین دستاوردهای آواشناسی و واجشناسی، همخوان. انواعشان کم است

ره بینی خطاهای احتمالی در تشخیص و تولید آواهای فارسی از سوی فارسی آموز و ارائۀ راهکار در این باسپس به پیش. کنیممی

 . پردازیممی

 های فارسیدسته بندی همخوان (4. 1

ها آغاز به حرکت می کند و در مسیر خود از بازدم ستونی از هواست که از شش. پایۀ گفتار انسان را بازدم تشکیل می دهد 

-ورد با موانعی که انـدام گذرد و پس از برخمی( هاخیشوم)های بینی حلق و سرانجام دهان یا سوراخ، (Vocal Cards)نای، تارآواها 

بـرای هـر    (91: 4911؛حـق شـناس،   443: 4322لدفوگـد، )رود دهند با حالتی ویژه به بیـرون مـی  های گفتار در سر راهش قرار می

 Voicing)واکـی  باواکی یا بـی : توان در نظر گرفتمی (Distinctive Features)همخوانی در هر زبانی سه مختصّۀ تمایز دهنده 

state)گاه تولید ، جای(Place of Articulation)  و شیوة تولید(Manner of Articulation) (،4: 4339کار)    با واکی یـا بـی

چنانچه در هنگام عبور هوا تارآواها یا پرده های صوتی حرکـت کننـد،   . واکی به حالت تارآواها در هنگام عبور ستون هوا بستگی دارد

جایگاه تولید به جایگاهِ مانعِ ایجاد شده در مسیر هوا و شیوه تولید به شیوة خروج هوا . واکشود، در غیر این صورت بیواج باواک می

 :کندهای زبان فارسی را به دو دسته تقسیم میواکی همخوانبی/مختصّۀ باواکی. های گفتار بستگی دارداز اندام

 . /ب،د،گ،ق،ء،و،ز،ژ،ج،م،ن،ل،ر،: /های باواکهمخوان

 . /پ،ت،ک،خ،هـ،ف،س،ش،چ: /واکهای بیهمخوان

در . های گفتار ِفارسی زبانان امکان ایجاد مانع اسـت ه است؛ یعنی در نه نقطه از انداممختصّۀ جایگاه تولید در زبان فارسی نه گون 

ر جایگـاه  هـای فارسـی را از نظـ   پس همخوان. شوند که مختصّۀ آن جایگاه را با خود دارندها تولید میهر جایگاه تعدادی از همخوان

 :کنندتولید به نه دسته به شرح زیر تقسیم می

 . /پ، ب، م/ :(Bilabials)دولبی _4
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 . /ف، و/ :(Labiodentals)دندانی_لبی _2

 . /ت، د، س، ز، ن/ :(Dental_alviolar)لثوی_دندانی _9

 . /ل، ر/ :(Alveolars)لثوی _1

 . /ش، ژ، چ، ج/ :(Alveo_palatals)کامی_لثوی _3

 . "یار "در واژه ی/ ی/:(Palatals)کامی _6

 . /ک، گ/ :(Velars)نرمکامی _1

 . /ق، خ/ :(Post_veolars)پس نرمکامی _2

 . /ء، هـ/ :(Glottals)چاکنایی _3

تـوان تقسـیم   های فارسی را از این نظر به هفت دسـته مـی  مختصۀ شیوة تولید در زبان فارسی هفت گونه است؛ یعنی همخوان

 :              کرد

 . /پ، ب، ت، د، ک،گ، ق، ء/ :(Stops)انسدادی _4

 . /ف، و، س، ز، ش، ژ/ :(Fricatives)سایشی _2

 . /ج، چ/ :(Affricates)انسایشی _9

 . /م، ن/ :(Nasals)خیشومی _1

 . /ل/ :(Laterals)کناری _3

 . /ر/:(Vibrants)لرزشی _6

 . . "یار"در واژه ی / ی/ :(Semivowels)نیمه مصوت _1

تر و بهتر دیده ها ملموسهای فارسی را با توجّه به این سه مختصّۀ مفارق در جدولی قرار دهیم شباهت و تفاوت آنه همخوانچنانچ

کـه در یـك   ( حروفی)هایی تمام همخواندر این جدول،  (431: 4923؛ یاحقی و سعیدی، 421: 4919یارمحمّدی،  :.ک. ر) شوندمی

کـه در یـك ردیـف    ( حروفـی )هـایی  مخرج هستند و تمـام همخـوان  است؛ یعنی اصطالحاَ هم ستون هستند، جایگاه تولیدشان یکی

هایی که در دو ستون مجاور هستند قریب همخوان. روش بنامیمها را همتوانیم اصطالحاَ آنهستند روش تولیدشان یکی است که می

 . باشندالمخرج می
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     ج     با واک انسایشی

       ن  م با واک خیشومی

      ل    با واک کناری

      ر    با واک لرزشی

    ی       نیمه واکه

 های زبان فارسیهمخوان: 4جدول

 های فارسیبندیِ واکهدسته (2. 2

-تارآواهـا مـی  ، هـا دلیل اوّل آن است که در تولید تمام واکـه : ها نیستدسته بندی واکه ها به دو دلیل به سادگی همخوان

هـا،  دلیل دوّم این است که در هنگام تولیـد واکـه  . توان بین آنها تمایز و تقابلی ایجاد کردنمیواکی پس بر اساس باواکی و بی: جنبند

این امر . ها تنگشود و برای بعضیها بسته میها، مسیر هوا برای بعضیهنگام تولید همخوان. کندمسیر جریان هوا هیچ تغییری نمی

آورد را به وجود می( Manner Of Articulation)و شیوة تولید ( Place Of Articulation)دو ویژگی آوایی جایگاه تولید 

 روش تولیـد و  جایگـاه تولیـد  پس براساس . آیدبرای واکه چنین حالتی پیش نمی. شوندها دسته بندی میکه بر اساس آنها همخوان

در . گـردد ای از مصوّتها ارائـه مـی  سبتاً سادهتوصیف ن. .  »با این وجود، در آوا شناسی عملی . ها را دسته بندی کردهم نمی توان آن

حرکت زبـان را  . . . . های گفتار است، در مرکز توجّه قرار می گیردترین عضو اندامکه پر تحرّّک، این توصیف، موقعیّت و حرکت زبان

 :توان مبنای توصیف قرار دادبه اعتبار حرکت آن در دو بعد، می

  (432: 4919یارمحمّدی، )عقب رفتن و جلو آمدن  :باال رفتن و پایین آمدن و ب: الف

تر است و برعکس؛ یعنی هرچه دهان در هنگـام تولیـد یـك آوا بـازتر     تر باشد،آن آوا باالییهرچه دهان در هنگام تولید یك آوا بسته

ها گردتر تر باشد لبآوا خلفی هر چه. های خلفی لب ها به نوعی گرد هستنداز سوی دیگر، در تمام واکه. تر استباشد، آن آوا پایینی

-خلفی مـی /پایینی  و  قدّامی/با توجّه به معیارهای باالیی. تر استتر باشند، آوا قدّامیها گستردهشوند و برعکس؛ یعنی هرچه لبمی

 (:212: همانجا)بندی کرد های زبان فارسی را به صورت زیر دستهتوان واکه

 خلفی قدّامی

 باالیی او ای

 یانیم اُ اِ

 پایینی آ اَ

 واکه های زبان فارسی: 2جدول

بندی کرد؛ امّا این دسـته  ها و باز یا بسته بودن دهان دستهتوان براساس گرد یا گسترده بودن لببدیهی است که همخوانها را هم می

چنانچـه بخـواهیم   . باشـد مـی  بیواکی، جایگاه تولید و روش تولیـد /باواکیبندی به دقّت آن دسته بندی نیست که بر اساس سه اصل 

 . بندی کنیمها دستهها را هم با معیار واکهها را بر هم بسنجیم و تبیین کنیم، ناگزیر هستیم همخوانها و واکهتأثیر همخوان

 بینی خطاهای آواییپیش (9

نـابراین آنگـاه کـه آواهـای     آموز خارجی با نظام آوایی و واجی زبان فارسی آشنا نیسـت؛ ب گونه که قبالً گفتیم، فارسیهمان 

شـنود و  هـا را مـی  کند و طبق همین نظام هـم آن ها را بر نظام آوایی و واجی مادری خود عرضه میکند، آنزبان فارسی را گوش می

زیـرا  بدیهی است که نظام آوایی و واجیِ زبان مادریِ فارسی آموز با نظام آوایی و واجیِ زبان فارسی یکی نیست؛ . کندبندی میدسته

های ممیّزه و غیر ممیّزة برخی از یا ویژگی. مثالً برخی از آواها که در زبان فارسی هست در زبان مادریِ فارسی آموز نیست و بالعکس

بندی آواها و نهایتاً در ان جاست که فارسی آموز در شنیدن و دسته. آواهای به ظاهر مشترک در دو نظام آوایی و واجی متفاوت است

بندی آواهای فارسی گفتیم، خطاهای فارسیِ فارسی آمـوزان خـارجی   با توجّه به آنچه در بارة دسته. شودها دچار اشتباه میتولید آن

 هاخطا در شنیدن و تولید واکه: ها و بخطا در شنیدن و تولید همخوان: الف: گیرنددر دو دستۀ کلّی جای می

 ها  خطا در شنیدن و تولید همخوان (4. 9
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 :دهندهای فارسی یکی از خطاهای زیر را انجام میآموزان خارجی در شنیدن و تولید همخوان، فارسی4جّه به جدولبا تو 

چاکنایی  علی و عالیهای فارسی در واژه/ ء/همخوانِ : شودزیادی یافت میبرای این نمونه از خطاها نمونه :خطا در جایگاه تولید

چاکنایی / هـ/یا همخوان . آورندکنند؛ یعنی جایگاه تولید آن را جلوتر میرا حلقی تلفّط می است؛ امّا فارسی آموزان عرب زبان آن

کنند؛ یعنی جایگاه تولید آن شنوند و تلفّظ میمی/ خ/است؛ امّا فارسی آموزان ترکمن که با زبان روسی آشنا هستند آن را به صورت 

شنوند و تلفّظ می/ گ/ها آن را به صورت ی است امّا گویشوران برخی از زباندر فارسی پس نرمکام/ ق/همخوان . آورندرا جلوتر می

 . آورندکنند یعنی جایگاه را تغییر داده جلوتر میمی

-یعنی سایشی می/ خ/که در زبان فارسی انسدادی است؛ امّا برخی فارسی آموزان آفریقایی آن را / ک/مثل  :خطا در روش تولید

  .کنندشنوند و تولید می

یعنی / ب/واک است؛ امّا فارسی آموزان خارجی آن را به صورت که در زبان فارسی بی/ پ/مثل  :واک و واکدار بودنخطا در بی

   . کنندشنوند و تلفّظ میواکدار می

 هاخطا در شنیدن و تولید واکه (2. 9

 :یکی از خطاهای زیر را خواهند داشت های خارجی، فارسی آموزان خارجی در شنیدن و تولید واکه2با توجّه  به جدول

که خلفی است / _/را که قدّامی است به صورت / آ/نمونه را بیشتر فارسی آموزانِ عرب، واکۀ : خطا در خلفی و قدّامی بودن واکه

 . کنندشنوند و تولید میمی

را که میانی هستند به ترتیب / _/و / _/ی هابیشتر فارسی آموزان عرب و حتّی تاجیك، واکه: خطا در باالیی و پایینی بودن واکه

 . کنندشنوند و تلفّظ میکه باالیی هستند می/ او/و / ایـ/به صورت 

 فرجام سخن (1

شنوند، آواهای زبان فارسی را بر پایۀ نظام آوایی و واجی زبان های زبان فارسی را میآموزان خارجی، آنگاه که جملهفارسی 

در . کننددهند و در نهایت در هنگام سخن گفتن به فارسی، تولید میکنند، تشخیص میبندی میشنوند، دستهمادری خود می

-بدیهی است که این مؤلّفه. هایی که در تولید و تشخیص یك آوا دخالت دارند، کامالً مشخّص هستندشناسی، مؤلّفهآواشناسی و واج

آموز خارجی را در همین امر است که فارسی. کامالً متفاوتی وجود دارندها، البتّه با نمودهای ها جهانی هستند و در تمامی زبان

، شناسی کمك گرفتهدر این مقاله از آواشناسی و واج. داردبندی و تولید آواهای زبان فارسی به خطا وا میشنیدن، تشخیص، دسته

ای از خالصه و چکیده. ایمها فراپیش نهادهآن آموزان خارجی و پیشگیری از بروزبینی خطاهای آوایی فارسیچهارچوبی برای پیش

 :  آموزان خارجی در جدول زیر آمده استانواع خطاهای آوایی فارسی

 

 

 

 

خطاهای آوایی و 

واجی فارسی آموزان 

 خارجی

 

 

 خطا در همخوانها

 /خ/←/هـ/؛ /گ/←/ق/؛ /ع/←/ ء/ جایگاه تولید

 /خ/ ←/ک/ روش تولید

 /ب/ ←/ پ/ واک بودنبی/ واک

  ای از خطاهامجموعه

 

 هاخطا در واکه

 /_/ ←/ آ/ قدّامی بودن/خلفی

 /او/ ←/ _/؛ /ایـ/ ←/_/ پایین بودن/باال

 آموزان خارجیانواع خطاهای آواییِ فارسی: 9جدول 

 

 کتابنامه
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 سویۀ زبانِ فارسی و تمدّنِ اسالمی رابطۀ دو
 غالمعباس سعیدی

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی ستادیارا

 دهیچک

اند، زیرا زبان پیشرو اندیشۀ بشری و مقدّمۀ درک جهان است و شناسان رابطۀ تنگاتنگی بین زبان و فرهنگ دیدهدر طولِ تاریخ، زبان

گاه حتّی ساز و کار آن را  گذارد و واژگان واز سوی دیگر فرهنگ و تمدن بر زبان تأثیر می. سازدبه نوعی فرهنگ و تمدّن بشر را می

ایرانیان و به تبعِ . ایران در طول تاریخ، شاهد رابطۀ دو سویۀ زبان و ادب فارسی و تمدن اسالمی بوده است. دهدبه نوعی تغییر می

-ز کردهدر همان حال کمك فراوانی به گسترش اسالم و شکوفایی تمدن اسالمی نی اما اندشك وامدار اسالم بودهآن زبان فارسی بی

رسد که این نوشته به رابطۀ دوسویۀ زبان و ادب فارسی و تمدن اسالمی در طول تاریخ پرداخته، در پایان به این نتیجه می. اند

 . پرداختن به یکی و فروگذاشتن دیگری شدنی نیست

 . نزبان فارسی، فرهنگ و تمدن اسالمی، نسبیّت زبانی، آموزش زبان فارسی، تاریخ ایرا: هاواژهدکلی

 مقدّمه

های فراوانی به گسترش اسالم و شکوفایی تمدّن شك، ایران در طول تاریخ وامدار  اسالم بوده است؛ امّا در عین حال کمكبی

های ایرانیان و بی نیاز از زبان و خطّ فارسی، امروز کمتر پژوهشگری است که بی نیاز از آثار و نوشته. پربار اسالمی نیز کرده است

زبان فارسی با هویّت فرهنگیِ بعد از  ". های اسالمی، پژوهشی علمی و قابل قبول انجام دهدبخواهد در بارة اسالم و دانشبتواند یا 

های نخستین که دین اسالم سرزمین فارسی زبانان را منوّر به نور توحید کرد، به کارکردی ارزنده بر گرفته شد و اسالم از همان دهه

ترین تحقیقات و تتبّعات یخی و ادبی که در گوشه و کنار منطقه فارسی زبانان صورت گرفت، عمیقسوای کارهای تفسیری، تار

. . . علمی غزنین، ماوراءالنّهر، هرات، خوارزم، فارس، آسیای میانه، دهلی و_پیرامون علوم اسالمی به زبان فارسی در مراکز سیاسی

ترین آثار علمی را برای جهان ترین و دقیقعرفانی، فارسی زبانان گستردههای ادبی و کالمی و انجام شد، به طوری که در زمینه

ترین زبان جهان توان بر اثر خدمات فرهنگی آنان، زبان فارسی را پس از زبان عربی شاخصاسالم به ارمغان آوردند آنچنانکه می

ایران و اسالم و زبان فارسی بیش از پیش به هم بعد از انقالب اسالمی، سرنوشت  (21: 4961مایل هروی، ) "اسالم به شمار آورد 

این زبانِ . اسالمی، بلندتر و رساتر از همیشه پیش چشم جهانیان قد برافراشته و عرض اندام کرده است_گره خورده و تمدّن ایرانی

باید . سازدمی های دیگر ممکنشود و گسترش آن را در بین ملل و تمدّنیك فرهنگ است که سبب پویایی و جاودانگی آن می

آنچه انگیزه . شودایرانی است که به عنوان حامل این فرهنگ در دنیا شناخته می_بپذیریم که زبان فارسی یگانه رسانۀ تمدّن اسالمی

شود که گویشوران ملل دیگر در سرتاسر جهان به زبان فارسی رو بیاورند و آن را بیاموزند، همین اندیشه و فرهنگ و تمدّنی است می

همین است که گسترش زبان فارسی را در دستور کار مسئوالن فرهنگی کشور  (3: 4922حدّاد عادل، )این زبان حامل آن است  که

های گوناگون دانش بشری از جمله زبانشناسان، رابطۀ تنگاتنگی بین زبان یك در طول تاریخ پژوهشگرانِ زیرشاخه. قرار داده است

به . دانستزبان را پیشرو اندیشۀ بشری می( 4349_4231) 496سوسور. اندن از سوی دیگر دیدهملّت از یك سو و فرهنگ و تمدّن آ

 دهد اعتقاد او زبان مقدّمۀ درک درست جهان است؛ بنابراین از نظر سوسور این زبان است که جهان بینی بشر را شکل می

(Chapman, 2006: 9018) ای ل از دخالت زبان و نظام حاکم بر آن، هیچ اندیشهبه نظر او، قب. سازدو فرهنگ و تمدّن او را می

، (4393_4221) 491ادوارد ساپیر (Saussure, 1916: 155)بندی مشخّصی از جهان ممکن نیست و هیچ مرزبندی و مقوله

مین لی بنجا. گوینددانست که به آن زبان سخن میای و مردمی میواژگان یك زبان را آیینۀ تمام نمای فرهنگ و تمدّن جامعه

 Different Isolates of)، معتقد بود که هر زبان گویشوران خود را با واحدهای معنایی متفاوتی (4314_4231) 492وورف

Meaning) کند کند و این امر امکان درک واقعیّت را و درست و نادرست بودن چیزها را برای گویشوران فراهم میمجهّز می

                                                           
13 

.  Ferdinand de Saussure 
137

 _ Edward Sapir 
138

 _ Benjamin Lee Whorf 
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(Chapman, 2006: 9018) است که باید به کمك ذهن ما و  ای در هم و بر هم و به هم ریختهکه جهان مجموعه او معتقد بود

از پیوند دیدگاه دو دانشمند پیشین،  (Carrol, 1956: 213)بندی شود به کمك نظام زبانی موجود در ذهن ما، مرتّب و دسته

 :Richards & Schmidt, 2002)گذاری شد بنیان (Linguistic Relativity) نظریّة نسبیّت زبانییعنی ساپیر و وورف، 

بینی گویشوران آن زبان ارتباط مستقیم جان سخن در این تئوری این است که واژگان و نظام حاکم بر یك زبان با نوع جهان (322

ایرانی در طول _ارتباط مستقیم و تنگاتنگ زبان فارسی و فرهنگ اسالمی (Chapman & Routledge, 2009: 116)دارد 

بعد از گسترش دین مبین اسالم به بیرون از شبه جزیرة عربستان، ایرانیان دو . کندیخ، نظریّۀ نسبیّت زبانی را به نوعی تأیید میتار

 :ها را از ملل و اقوام دیگر متمایز کرده استاند که آنویژگیِ منحصر به فرد داشته

ای از علوم اسالمی ای که در شاخهاند، به گونهتأثیر را بر آن گذاشته اند و بیشترینترین خدمت را به فرهنگ اسالمی کردهبزرگ: الف

  . نیست که یك یا چند ایرانی را جزو بنیانگذاران یا پیشگامان و تأثیرگذاران آن نبینیم

زبان ملّی و این در حالی است که تمام ملل دیگر پس از ورود اسالم به کشورشان . اندزبان خود را با چنگ و دندان حفظ کرده: ب

 . بومی خود را وانهادند و کم کم زبان عربی را به جای زبان مادری خود برداشتند

های پرباری از اند و شاخهبه سخن دیگر، ایرانیان از یك سو سبب رویش و بالش و گسترش فرهنگ و تمدّن اسالمی شده

اند و از سوی دیگر زبان خود را نه تنها وا ان اسالم پیوند زدهفرهنگ ایرانیِ قبل از اسالم را به درخت تنومند و سایه گستر و برافش

اند بلکه با وام گرفتن واژگان زبان عربی، آن را به مقام و مرتبۀ زبان دوّم عالم اسالم و زبان اوّل تشیّع بر ننهاده و از دست نداده

ر به فرد و بی نظیر است، بر اساس نظریّۀ نسبیّت زبانی این استقالل فرهنگی و استقالل زبانی ایرانیان که در دنیا منحص. اندکشیده

بی سبب نبوده که اعراب قبل از اسالم . دو روی یك سکّه هستند و ریشه در روح و روان آزاده و مستقلّ ایرانیان داشته است و دارد

ت، جوش خوردگی و گره خوردگی زبان یك بر پایۀ تئوری نسبیّ. اندگفتهمی( آزاده زادگان)حتّی شاعرانشان به ایرانیان بنواالحرار 

دهد که این شواهد تاریخی نیز نشان می. ها پذیرفته استجامعه با فرهنگ و تمدّن آن، به عنوان یك اصل نظری در تمام فرهنگ

الن این امر، وظیفۀ ملّی و مذهبی بزرگی بر دوش مسئو. ایرانی صادق است_امر دست کم در بارة زبان فارسی و فرهنگ اسالمی

نیاز از کند، باید خود را بیای که کار فرهنگی میهر پژوهشکده و دانشگاه و مؤسّسه: توان گفتای که میگذارد؛ به گونهفرهنگی می

در ادامۀ این مقاله . یگانه راه و بهترین راه گسترش یك فرهنگ، گسترش زبان آن فرهنگ است. های زبانی نبیند و نداندپژوهش

پردازیم تا چگونگی رویش و بالش این دو را در کنار هم و در ایرانی می_های تاریخیِ زبان فارسی و فرهنگ اسالمییابتدا به پیوستگ

سپس به . ایرانی جدایی ناپذیر هستند_دامن هم ببینیم و به این باور علمی و تاریخی برسیم که زبان فارسی و فرهنگ اسالمی

اه و جایگاه این دو در جهان کنونی و اهمیّتشان برای ملّت بزرگ ایران و وظیفۀ مسئوالن وضعیّت موجود این دو مؤلّفۀ همزاد و همر

 . کنیمفرهنگی و سیاسی جهت تعمیق و گسترش و تقویت این دو در سطح جهان، اشاره می

 های تاریخیچالش: اسالمی_زبان فارسی و فرهنگ و تمدّن ایرانی

ستان و انتشار آن در قلمروهای جدید، فرهنگ اسالمی به یکبارگی با مجموعۀ پس از بیرون آمدن اسالم از شبه جزیرة عرب

بدیهی بود که . هایی روبرو شد که هر کدام دین و فرهنگ و آداب و رسوم و بویژه زبان ویژة خود را داشتندمتنوّعی از اقوام و ملّت

از این میان، زبان استثنا بود، زیرا . توانست بپذیرداشت، نمیهای اصیل اسالمی سر ناسازگاری ددین مبین اسالم، آنچه را که با آموزه

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا : تواند داشته باشد که طبق آیۀ شریفۀهای اسالمی منافاتی نمیتنوّع زبانی در یك جامعۀ اسالمی نه تنها با آموزه

، یکی از (49: 13/حجرات) قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ

اند تا ها بیشتر اهمیّت داشتهاز آن گذشته، در فرهنگ اسالمی همیشه مضامین و اندیشه. های قدرت خداوندی استها و جلوهنشانه

های متعصّبی افتاد که قوم عرب در سال چهلم هجری، حکومت اسالمی کم کم به دست عرب( ع)ز شهادت حضرت علی بعد ا. تعابیر

گونه بود که خط و زبان پهلوی، به تدریج این. گرفتنددانستند و فرهنگ و تمدّن اقوام دیگر را به هیچ میرا برتر از اقوام دیگر می

 :توان در حدیث مجعولی دید که ابوهریره به صورت زیر نقل کرده استمهری را میاوج این بی . مورد بی مهری قرار گرفت

: 44ج4111؛ ذهبی، 142 :.م4313مقدسی، ) یعنی زبان فارسی منفورترین زبان نزد خداوند است. "أبغض الکالم الی اهلل الفارسیۀ"

  (416: 49و ج 11
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با دیگر مسلمانان تفاوتی نداشتند و خود را بخشی از  (ع)و حضرت علی  (ص)این در حالی بود که ایرانیان، در زمان پیامبر اسالم 

ایرانیان که از ظلم و ستم و سیستم طبقاتی حکومت ساسانی و خرافات و بدعتهای غیر قابل . دیدندامّت اسالمی و در خدمتِ آن می

. برابر معاندان عرب، با تمام وجود از آن دفاع کردندتحمّل دین زرتشت، به تنگ آمده بودند، به راحتی اسالم را پذیرفتند و حتّی در 

بر پا کردند، با پایمردی و  «قیس بن عبد یغوث»و  «اسود عنسی»های بزرگی که اوّلین مرتدّان عرب و پیامبران دروغینی چون فتنه

نواحی )رد کوفه شدند، مردم سواد کوفه برای اوّلین بار وا( ع)در بحار االنوار آمده است که آنگاه که علی . تدبیر ایرانیان خاموش شد

فرمودند من نمی ( ع)تعداد این ایرانیان آنقدر زیاد بود که حضرت علی . که ایرانی بودند، دسته جمعی به سویش شتافتند (کوفه

حضرت . زیدندرا به نمایندگی برگ «نرسا»ایرانیان شخصی به نام . ای برای خود برگزینیدنماینده. توانم با تك تك شما صحبت کنم

درباره ظلم پادشاهان ساسانی به ویژه خسروپرویز و دلیل  «نرسا»و . هایی از نرسا کردند، در بارة پادشاهان ایرانی پرسش(ع)علی 

-توان گفت که زبان فارسی از سوی نظام سیاسی، نظامی و اداری بنیمی (932: 92ج. ق4932مجلسی، )انقراض آنان صحبت کرد 

دید و تقویت های اسالمی قدر میشد؛ امّا از سوی نظام فرهنگی و آموزهشد و به نابودی کشانیده میس تضیف میعبّاامیّه و بنی

زدة آن زمان ترین یاری رسانان زبان فارسی در اوضاع آشوبشكّ، بزرگدر این میان، مترجمان نخستینِ قرآن کریم، بی. گردیدمی

 . اندبوده

 های سیاسی و اداری  ریشه کن شدن فارسی در حوزه

این امر به . پذیر باشدی آن، کاری نیست که یك شبه امکانبدیهی است که افول یك زبان و جایگزینی زبانی جدید به جا

هنگامی که تازیان ایران را فتح کردند، یك نظام گسترده اداری و دیوانی در برابر خود . شودتدریج و با گذشت روزگار انجام می

ابن )چم و خم آن هیچ سر در نیاوردند؛ بنابراین خود را ناگزیر دیدند تا کشور را بر همان شیوه دیوانی گذشته اداره کننددیدند که از 

این امر . ؛ یعنی دیوانهای محلّی و بومی را با کارمندان و زبان و دفاتری که متداول بود بر جای گذاشتند(122: 4ج   4962خلدون، 

، حکومت (.هـ 26 – 63خالفت )حجّاج، از سوی خلیفۀ اموی، عبدالملك بن مروان . ادامه داشت (.ه 33متوفی )تا زمان حجّاج  

ق به صالح بن عبد الرّحمن، دبیر خود، . ه 12حجّاج در سال . به عهده داشت. ق. ه 33تا  13را بین سالهای  «عراق و مشرق»

ز صالح بن عبدالرّحمن، یك ایرانی به نام زادان فرّخ پیری، دبیر حجّاج قبل ا. دستور داد دیوان عراق را از فارسی به عربی برگرداند

ایرانیان راضی شدند صد هزار . بعد از قتل زادان فرخ، صالح بن عبد الرّحمن دبیر شد. بود که دیوان را به زبان فارسی می چرخاند

صالح نپذیرفت و دیوان رسائل را . ه عربی نشدنی استدرهم به صالح بدهند و او در عوض به حجّاج  بگوید که نقل دیوان از فارسی ب

 : مردانشاه پسر زادان فرّخ اینگونه نفرینش کرد. به عربی برگرداند

عراق و  (4334: 4؛ مصاحب، بیتا ج919: 4ابن ندیم، بیتا ج) .«خدا بیخ و بن تو را براندازد که بیخ و بن فارسی را برافکندی»

ها به زبان عربی تنها دربارة اری تابع حکومت واحد  بودند؛ امّا دستور حجّاج در خصوص نقل دیوانخراسان در دوره اموی، از نظر اد

در عهد خالفت هشام بن عبد  (هشت: 4ج  4961رواقی، )ها بعد به زبان فارسی باقی ماند عراق اجرا شد؛ امّا دیوان خراسان تا سال

، حاکم آن زمانِ عراق و مشرق شد، بیشتر کاتبان (ق. ه 426متوفی )ر، آنگاه که یوسف بن عم(.ق 423 – 413خالفت )الملك 

ق، به نصر بن سیّار، نائب خود در خراسان . ه 421یوسف بن عمر در سال . ها به زبان فارسی بودخراسان  ایرانی بودند و تمام حساب

ور داد که دیگر از مشرکان در کارهای اداری و دیوانی دست نصر بن سیّاربه  یوسف بن عمر. ها را به عربی برگردانددستور داد تا دیوان

اسحاق بن طلیق از نزدیکان  نصربن سیار، برای نخستین بار دواوین خراسان را از . منظور او از مشرکان، ایرانیان بودند. استفاده نکند

  (19: ق. ه 4931جهشیاری، )فارسی به عربی برگرداند 

گرفت و روز به روز داد، زبان عربی نیروی بیشتری میلمروهای خود را از دست میدرحالی که زبان فارسی روز به روز ق

های کتاب (4_ 31: 2ج 4332احمد امین، )آورد به میدان می. . . تألیفات جدیدی در موضوعات دینی چون حدیث، تفسیر، فقه  و

حتّی  (911 _ 923: 4ج 4931، ابن ندیم)شدند می به زبان عربی ترجمه. . . علمی زیادی نیز از زبانهای فارسی، نبطی، هندی و

این  (913: همان)کردند بسیاری از دانشمندان ایرانی نیز، مانند ابن مقفّع و خاندان نوبخت، از زبان فارسی به زبان عربی ترجمه می

های خود را به این زبان ایرانی کتابای که دانشمندان امور باعث شد که زبان عربی در بین ایرانیان جایگاه بلندی پیدا کند، به گونه

نوشتند و حتی شهریاران  ایرانی  نیز که داعیۀ استقالل و ایرانیگری داشتند، زبان عربی را به عنوان زبان رسمی دربار خود انتخاب 

 . کردند و دبیران تازی را ارج نهادند



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

711 

 

-گیرد و نوعی تشکیالت دیوانی در دربارآنان ریشه میدر قرن سوّم حکومت نیمه مستقلّ و مستقلّ طاهریان و صفّاریان پا می

بزرگان خاندان طاهریان، خود مترسّالن و سخنوران ماهری در . تا این زمان زبان رسمی و دیوان رسائل همه جا عربی شده بود. دواند

سر سلسلۀ دودمان طاهریان و ، طاهر بن حسین، الفهرست در ابن ندیم. زبان عربی بودند و در بین عرب به این هنر شناخته بودند

های هر کدام از این دو، مجموعه نامه»: را از شاعران و مترسّالن بلیغ زبان عربی می شناسد و می گوید عبداهلل بن طاهرپسرش 

 (491: 4ابن ندیم،بیتا ج) .«این نامه زیباست. عباسی در هنگام  فتح بغداد مشهور است مأمون به طاهر بن حسیننامۀ . مدوّن دارند

را به عنوان یکی از ادبای عرب معرّفی کرده و نامه ها و اشعارش را  طاهر بن الحسین الخراسانی، العقد الفریدنیز در کتاب  عبد ربّه

بوده، در  وامق و عذرا، کتابی را که حاوی قصّه عبد اهلل  طاهرحتّی گفته اند که  (. . .و 12، 11: 2ج . ه 4111عبد ربه، )آورده است 

اند بلکه از این امر نشان می دهد که طاهریان نه تنها به زبان عربی تمایل شدیدی داشته (62 :4921کی منش، )افکنده است آتش 

ایشان را در »ها می نویسد در بارة آن لباب االلبابشاید به دلیل همین قراین است که عوفی در . اندزبان فارسی نیز رویگردان بوده

گذاری یك دانستند و در پی بنیانها خود را ایرانی  میاین در حالی بود که آن (2: 2ج  4993عوفی، ) .«لغت دری اعتقاد نبود

، به خاطر کتابی که در علّان شعوبیبه  طاهربن حسینحتّی . حکومت مستقلّ ایرانی بودند و از حرکت شعوبیّه حمایت می کردند

دانی و عربی نویسی نوعی فضل به ای بود که عربیشرایط به گونه (24 :4ج   4332احمد امین، )مثالب عرب نوشته بود، جایزه داد 

رفت و شهریاران و نخبگان سیاسی  ایرانی دانستن آن را، جهت پیشبرد امور، الزم می دانستند؛ بنابراین هیچ امیدی نبود شمار می

 . ون آمد و کاری کرد کارستانکه زبان فارسی بتواند دوباره برخیزد و کمر راست کند؛ امّا دستی از غیب بر

 رویش دوبارة فارسی در دامن فرهنگ اسالمی   

دانست را برای خود الزم بلکه واجب می های اسالمی، بویژه معارف قرآنی که هر ایرانیِ مسلمان دانستن آنجا بود که آموزهاین

. و به مرتبه و منزلت زبان دوّم جهان اسالم رساند داند، دست زبان فارسی را گرفت و از حضیض نیستی به اوج عزّت برکشیدو می

 (.ق 431 – 21)توان قرآن را به زبان فارسی برگرداند؟ ابوحنیفه آیا می :های فقهی ایرانیان مسلمان این بود کهیکی از اوّلین پرسش

توانند هنوز به عربی عادت نکرده و نمی توان قرآن را به فارسی برگرداند بلکه برای ایرانیانی که زبانشانمعتقد بود که نه تنها می

. برگردان قرآن را به فارسی بخوانند تا وقتی که زبانشان عادت کند، قرآن را در نماز به فارسی بخوانند، جایز است که در نماز

سورة فاتحه را برایشان خواستند که  (.ق. هـ93متوفّی )ایرانیان از سلمان فارسی  ": گویدکند که میابوحنیفه به روایتی استدالل می

 (91: 4تاجسرخسی، بی) "خواندند تا آنکه زبانشان با عربی خو گرفتایرانیان  آن را در نماز می (او چنین کرد)به فارسی بنویسد 

 : اندشمردهبعدها نیز برخی عرفا، با استناد به رأی ابوحنیفه نماز خواندن را به زبانی غیر از عربی جایز می

اند و ذمّ سرکشان ها گفتهحدّ سخنانبیاء و اولیاء در ترغیب طلب آخرت و مشغول شدن به بندگی و طاعت حق بیجمله . . . "

هر که بر مضمون معانی ایشان سخن گوید، اگر چه عین آن عبارت نباشد الّا در حقیقت همان باشد و لهذا قرآن را . و غافالن کردند

که بر تازی خواندن قادر باشد و اگر به تازی خواندن قادر نباشد، به حنیفه به وجود آندر نماز به پارسی خواندن رواست پیش ابو

این امر، صرف نظر از درستی یا نادرستیِ آن، به این  (941 – 949: 4911سلطان ولد، )اتّفاق تمام مذاهب به پارسی خواندن رواست 

الم، فارغ از تعصّبات نژادی و زد و بندهای اداری و سیاسیِ فرمانروایان نکته اشاره دارد که قوم ایرانی و زبان فارسی از همان صدر اس

های دیگر اگر و فرماندهان تازیِ آن روزگار، در دامن فرهنگ و معارف اسالمی جایگاهی بلند یافته بود که نسبت به اقوام و زبان

انی مسلمان و پاک نهاد که در امور مختلف یار و مشاور شك، وجود سلمان فارسی به عنوان یك ایربی. تر هم نبودپایین، باالتر نبود

دانند که سلمان را اوّلین کسی می، در برخی کتب تفسیری و فقهی نیز. استبوده، در این امر بی تأثیر نبوده ( ص)پیامبر اسالم 

 :، به فارسی برگردانده است(ص)قرآن را با اجازه شخص پیامبر 

وی را . دستوری خواست تا قرآن به پارسی به قوم خویش نویسد _و سلّم( و آله)ی اهلل علیه سلمان فارسی از مصطفی صلّ. . . "

هذا القرآن الّذی أُنزل علی : آنگه به آخر آن بنبشت. چنین گفتند که وی قرآن بنبشت و پارسی آن اندر زیر آن بنبشت. دستوری داد

      (2: 4ج4913اسفراینی، ) "و سلّم (و آله)صلّی اهلل علیه  –حمّد ، این است قرآن که فرو فرستیده آمده است بر م(ص)محمّدٍ 

زمان با نزول وحی، توان گفت که ترجمۀ متون اسالمی، بویژه قرآن کریم به زبان فارسی، از همان زمان پیامبر و همبنابراین، می

اند که آثار ای بودهژه علوم قرآنی، ایرانیان برجستهدر طول تاریخ نیز، با آنکه در میان پیشگامان علوم اسالمی، بوی. آغاز شده است

وطنان خود در این های همزبانی، از معارف قرآنی و پژوهشاند، عامّۀ مردم به دلیل ناهمسنگی به عربی از خود به جای گذاشتهگران
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های این کتاب اند، معارف و آموزهکردهمیهای علوم قرآنی از همان آغاز سعی برای همین، برخی از چهره. اندبهره بودهها بیزمینه

متوفّی )و عمرو بن عبید  (.ق. هـ 413یا  412متوفّی )ضحّاک بن مزاحم بلخی خراسانی . الهی را به فارسی برای ایرانیان  بیان کنند

ضحّاک شاگرد . اندیم بوده، از اوّلین مفسّران و مترجمان ایرانی قرآن کر(.هـ233متوفّی )و موسی بن سیّار االسواری  (.ق. هـ411

، در بلخ و مرو و (496: 4921غالمی جلیسه، )بوده و علم تفسیر را از وی در شهر ری آموخته  (.ق. هـ 33متوفّی )سعید بن جبیر 

ضحّاک کتابی در تفسیر  (614: 9ج4962شهابی، )آموخته است سمرقند و بخارا مدّتی اقامت داشته و به کودکان قرآن و علم می

و طبری در تفسیر خود از آن نام برده و ( 19: 4ج 4964آل قیس، )برد ته است که حاجی خلیفه در کشف الظنون از آن نام میداش

؛ امّا از گزند ایّام جان (122: 4921بغدادی، )ظاهراً نام کتابش تفسیرالقرآن بوده  (21: 41ج4961طبری، )به آن استناد کرده است 

زرکلی، )نوشته بوده است  التّفسیرو بن عبید از بزرگان و بنیان گذاران معتزله بوده و کتابی به نام عمر. سالم به در نبرده است

گوید که از مفسّری ایرانی به نام موسی بن سیّار االسواری سخن می البیان و التبیین،جاحظ، در کتاب معروف خود  (24: 3ج4321

در  ": نویسدت او در فارسی با فصاحتش در عربی برابری داشته است و میهای جهان بوده، زیرا که فصاحدر نظر او از شگفتی

خواند و ای از کتاب خدا را مینشستند و او آیهتازیان در سمت راست و ایرانیان در چپ او می. نشستمجلس خود که مشهور بود می

گفت و کسی در ر آن را برای ایشان به فارسی میکرد و تفسیسپس به ایرانیان رو می. کردآن را به عربی برای تازیان تفسیر می

  (962: 4ج. ق. هـ4142؛ جاحظ، 916: 4ج4911ناتل خانلری، ) "گویدیافت که به کدام یك از این دو زبان بهتر سخن مینمی

ترجمۀ  نخستین ترجمۀ کامل و رسمی از قرآن کریم به نام( ق. هـ 966تا  931مدّت حکومت از )در زمان منصور نوح سامانی 
شده و مردم و فقیهان و متشرّعان با های پراکنده و غیر رسمی از قرآن کریم انجام میبا آن که ترجمه. انجام پذیرفت تفسیر طبری

گیران، از فقیهان مسلمان بیند برای بستن دهان متحجّران و خردهاند، امیر سامانی الزم میکردهها آشنا بوده و اعتراضی نمیآن

 :رد مبنی بر این که ترجمۀ قرآن و تفسیر آن به زبان پارسی جایز استفتوایی بگی

گفتند . پس علماء ماوراء النّهر را گرد کرد و این از ایشان فتوی کرد که روا باشد که ما این کتاب را به زبان پارسی برگردانیم. . . "

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ : ی نداند از قول خدای عزّ و جلّ که گفتروا باشد خواندن و نبشتن تفسیر قرآن به پارسی مر آن کسی را که او تاز

  (3: 4ج4961طبری، ) "(1: 41ابراهیم، )رَسُولٍ إِال بِلِسَانِ قَوْمِهِ 

های دینی و زبانی ایرانیان باز کرد بعد از این ترجمۀ رسمی بود که ترجمۀ قرآن و تفسیر آن به زبان فارسی جای خود را  در پژوهش

 . سازی شدآفرینی و واژهتوانمند شدن این زبان بویژه در امر واژگان و واژه و باعث

 های قرآنی در رشد و تکوین زبان فارسی نقش ترجمه

. های ترجمه شده، زبان فارسی این افتخار را دارد که در کنار متن مقدّس قرآن نشسته باشدبینیم که در قرآنهنوز هم می

دانند، حقیقت این که گسترش فرهنگ اسالمی در قلمرو ایران را سبب تضعیف زبان و ادب فارسی می برخالف نظر برخی کژاندیشان

که   زبان فارسی از آن زمان که به عنوان ترجمه در کنار متن مقدّس قرآن  "آیمش از عهده برون گویم و میمی "است و من 

گواه شاهد صادق در آستین  ". ر دیده است و بر صدر نشسته استهمیشه قد "نشین تو از تو به باید هم "که نشست، به حکم آن

ای است از قرآن کریم کنم که ترجمهترین متن به جای ماندة فارسی اشاره میبه عنوان شاهد صادقی بر ادّعای خود به قدیم :"باشد

ها وی و ناشناخته بودن بسیاری از آن واژههای آن با زبان پهلبا توجّه به شباهت فروان واژه "متن این ترجمه . به نام قرآن قدس

آقای دکتر علی رواقی که این ترجمه را در سال  (413: 4ج4924: میر باقری فرد و دیگران) "آید ترین نثر فارسی به حساب میکهن

ترجمه بسیار به چاپ سپرده، معتقد است که این  ترین برگردان قرآن به زبان فارسیکهن: قرآن قدسخورشیدی با عنوان  4961

ترین نثر فارسی که قدیماین (بیست و دو تا بیست و چهار: 4961, رواقی) ارجمند است و تا کنون مانندی برای آن شناخنه نیست 

مهمترین دلیل، آن است که برخی از فرهیختگان ایرانیِ علوم قرآنی به دلیل استقبال و . دلیل نیستای از قرآن کریم است بیترجمه

اند و این گویش همه جا و همیشه در های زبان فارسی ترجمه کردهافزون ایرانیان مسلمان، قرآن کریم را به یکی از گویشنیاز روز

نشینی و همراهی با این متن مقدّس، قدر یافته و بر صدر نشسته و دست به دست گشته و دهان به دهان سایۀ قرآن و به دلیل هم

شك این امر یکی از دالیل اصلی برکشیده شدن این گویش به مقام و مرتبۀ یك زبان رسمی بی. چرخیده و به دست ما رسیده است
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ترجمۀ نادرست و مسخ کالم "مترجمان قرآن و به طور کلّی تمامی مسلمانان را عقیده بر آن بوده و هست که . 493نیز بوده است

است که برای هر کلمۀ عربی معنی واقعی و معادل دقیق الهی گناهی نابخشودنی است، همین امر مترجمان باسواد را بر آن داشته 

از آنجا که مخاطبان فوری مترجمان قرآن و حدیث،  (4313: 3ج4913یاحقی، )"پارسی آن را بجویند و در ترجمۀ خویش بیاورند

یا بسیاری از : انداند، این مترجمان خوش ذوق و باسواد یکی از دو کار را کردهگفتهمردمی بودند که به زبان فارسی سخن می

که اند، یا اینهای دستوری و آوایی را از گویش همین مردم برگزیده و در ترجمه خود به کار بردههای واژگانی و حتّی ساختمعادل

 های قرآنی گنجینۀ با ارزشی است کهفرهنگنامه. اندسازی بردههای بالقوّه و بالفعل زبان فارسی دست به واژهبا توجّه به توان

در خود حفظ کرده ، های ساخته شده به دست آنان راگوهرهای نابی از واژگان محلّی و گویشی مترجمان گوناگون، به همراه واژه

 . توانیم یافتها میای که امروز در برابر هر واژه و اصطالح قرآنی چندین برابرِ فارسی از دل این فرهنگنامهاست به گونه

عبّاس های سیاسی و اداری و نظامی، از اعراب بنی امیّه و بنیهایی که در حوزهبر خالف بی مهری این گونه بود که زبان فارسی

. دیده بود، در دامن پرمهر فرهنگ و تمدّن اسالمی از نو بالیدن گرفت و البتّه دین خود را به این فرهنگ پویا و بالنده نیز ادا کرد

وسیلۀ پیشینیان فرهنگ دوست مسلمان در مراکز علمی چونان بلخ و بخارا، غزنی، هزار و اندی سال تالش و حرکت فرهنگی که به "

های علوم قرآنی، حدیث نبوی، شعر و ادب، طبّ به عمل آمد و صدها تألیف، تصنیف و ترجمه در زمینه. . . خراسان، فارس، خوارزم و

پیشکش . . . اخالق، سیاسات مدن و آئین کشورداری و روحانی و جسمانی، کالم، اصول و فقه، عرفان و تصوّف، تاریخ و جغرافیا،

-جهان اسالم و عالم بشریّت گردید و سبب شد که در فرهنگ اسالمی زبان فارسی در کنار زبان عربی از اعتبار و رونق خاصّی و ویژه

عربی، در شناخت فرهنگ اسالمی  ای برخوردار گردد آنچنانکه بتوان هماره زبان فارسی را پس از زبان عربی، و شاید به موازات زبان

-با تمام زیبایی –توانیم پیکرة فرهنگ اسالمی را توان گفت که در عصر حاضر نمیحائز اهمیّت دانست به طوری که به جرأت می

ۀ های عربی و فارسی را در تتبّعات و تحقیقات و بر تراشیدن مجسّمبر تراشیم، مگر اینکه جانب اهمیّت و اعتبار زبان –هایش 

که قرار است به قول پژوهشگر با  _حال چنانچه بخواهیم این پیکره  (21: 4961مایل هروی، ) "اسالمی متوجّه شویم و توجّه دهیم

نمایندة تمام عیار فرهنگ تشیّع یا به سخن دیگر فرهنگ و تمدّن ، _فرهنگ، نجیب مایل هروی، از فرهنگ اسالمی تراشیده شود

    . ارسی جایگاه نخست یا دست کم جایگاه برابر را نسبت به زبان عربی خواهد داشتاسالمی باشد، زبان ف_ایرانی

 های پیش روچالش: اسالمی_زبان فارسی و تمدّن ایرانی

شكّ زبان فارسی به خاطر مسائل تاریخی و مفاهیم ارزشمندی که با خود داشته و دارد و به سبب این که یگانه رسانۀ یك بی

برای جایگاه زبان فارسی و . هایی برای دویدن و رشد کردن داشته و دارددار است، در جای جای دنیا ریشهفرهنگ و تمدّن ریشه

 :توان در نظر گرفتبندی زیر را میداران آن در سطح دنیا، تقسیماسالمی و طرف_تمدّن ایرانی

 . نندککشورهای افغانستان و تاجیکستان که هنوز مردم آن به زبان فارسی صحبت می (4

 . شبه قارّة هند و کشورهایی مانند هند و پاکستان و بنگالدش (2

 . کشورهای آسیای میانه و حوزة قفقاز مثل ازبکستان و آذربایجان و ترکمنستان (9

 . . . کشورهایی مثل ترکیّه و چین و اندونزی و کشورهای منطقۀ بالکان و کشورهای عربی بویژه مصر و لبنان و سوریّه و (1

 جهان غرب و ژاپن (3

 قارّة آفریقا (6

  (491: 4913یارمحمّدی،  :.ک. ر). مهاجران ایرانی در برخی کشورها بویژه اروپا و آمریکا (1

کشد و از حدّ این مقاله خارج است؛ بنابراین نگاه مختصری به برخی از سخن در بارة هر کدام از هفت محور باال سخن را به درازا می

که به زمان حکومت مسلمانان فارسی زبان به ( هند)علمی و هنری در شبه قارّه , های عظیم ادبیگنجینه": ندازیمامحورهای باال می

های بلندی و افتخار از طرف کشورهای سرزمین پهناور مزبور به جهانیان معرّفی ترین سرچشمهوجود آمده و امروز به عنوان بزرگ

دانشگاه در  96در هند حدود . دهدایرانی را به خوبی نشان می_عنوی فرهنگ اسالمینفوذ م( 11: 4939شهریار نقوی، ) "شودمی

                                                           
493

ه عنوان زبان بیشتر پژوهشگران معتقدند که زبان فارسی، بعد از اسالم، در اصل گویشی بود که از خراسان برخاست و تمام نواحی ایران را در نوردید و ب _ 

 ( 44: 4929ن کامیار، وحیدیا)رسمی از سوی ایرانیان پذیرفته شد 
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دانشگاه در دورة کارشناسی عمومی برنامۀ آموزشی  211دانشگاه در دورة کارشناسی و حدود  21دورة کارشناسی ارشد  دکتری و 

در پاکستان و بنگالدش نیز، کم و بیش . شغول هستندها به تدریس ماستاد زبان فارسی در دانشگاه 431زبان فارسی دارند و حدود 

بولتن خبری گزارش شورای گسترش زبان و ادب فارسی، تیرماه  :.ک. و ر 494: 4913یارمحمّدی، )وضع به همین صورت است 

خبر از  توان گفت که در هند و حتّی پاکستان، فارسی تنها یك زبان نیست بلکه یك فرهنگ است کهمی (24، ص49، شمارة 4914

پیوندهای تاریخی و  (4912رادفر،  :.ک. ر)دهد های دیر و دور میاسالمی در شبه قارّة هند از سال_های قوی تمدّن ایرانیریشه

آغاز شده ( پیش از میالد 126_322)فرهنگی ایرانیان و مردمان شبه قارّة هند و پاکستان از زمان پادشاهی داریوش هخامنشی 

مسلمانان چین هنوز در عقد . ، در دورة اسالمی شدّت یافته و تا کنون ادامه داشته است(236_233: 4912، پروفسور محمّد باقر)

به  بانگ نمازبه جای وضو،  آبدستهای فارسی و در نماز از واژهقبول کردم و  قبول کردی؟ازدواجشان از اصطالحات فارسی 

کنم به قصد گزاردن نماز پیشین به آبدست می "هایی از نوع جمله. کنندبه جای مناره استفاده می بانگ جایجای اذان و 
در اندونزی نیز  (4913و یارمحمّدی  4919صدیقیان،  :.ک. ر)هنوز در بین مسلمانان چین رایج است  "نیّت نزدیکی به پروردگار

قبور علماء و عرفا زیارتگاه . شودبرگزار می عزاداری در ایّام عاشورا در انرونزی مفصّل. فرهنگ ایرانی اسالمی نفوذ عمیقی داشته است

در ( هجری 299متوفّی به سال ) سیّد شریف خیر بن امیرعلی استرآبادیآرامگاه یك دانشمند معروف ایرانی به نام . مردم است

 4121ی به سال متوفّ) نائینا حسام الدّینآرامگاه ایرانی دیگری به نام . سوماترای شمالی قرار دارد که مورد توجّه مردم است

ها گذشت روی مزار ما آب فوّاره سال ": شودهای فارسی دیده مینیز در سوماترا هست که بر سنگ قبر آن این عبارت( میالدی

و یارمحمّدی،  4919اقبال،  :.ک. ر)  "گذریمچرا روی مزار دیگران با غرور می. یك لحظه است عمر انسان. فشارید و باد صبا وزید

های اسالمی و ظرفیّت _های انبوه و استوار فرهنگ ایرانیعه و بررسی هر کدام از محورهای هفت گانۀ باال ما را با ریشهمطال (4913

استفاده از این . کندهای آبدار افشاندن آشنا میپیدا و پنهان این فرهنگ جهت جوانه زدن دوباره  و شاخ و برگ در آوردن و میوه

گاه ممکن است که مسئوالن ما زبان و فرهنگ را در کنار هم و مانند دو روی یك سکّه بدانند و از بن استعدادهای پیدا و پنهان آن

 . فرهنگ بسیار سخت بلکه نشدنی استزبان و زبان بیدندان باور داشته باشند که گسترش فرهنگ بی

ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان را ، برنامۀ کارشناسی 4912/  4/  21ریزی در جلسۀ مورّخ شورای عالی برنامه       

ها، امید پس از تصویب این برنامه و شروع دورة کارشناسی ارشدِ آموزش زبان فارسی در دانشگاه. ها اعالم کردتصویب و به دانشگاه

شت نزدیك به دو دهه و رفت که مسائل برون مرزی مربوط به زبان و فرهنگ ایران اسالمی سر و سامانی بیابد؛ امّا پس از گذمی

ترین مشکل در این زمینه ندیدن زبان و بزرگ. دانش آموختگی افراد زیادی در این رشته، هنوز اندر خم یك کوچه هم نیستیم

برنامۀ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی . فرهنگ در کنار هم است که این امر از همان آغاز مشهود بوده است

میتۀ زبانشناسی تهیّه و پیشنهاد و سپس تصویب شده است، برای همین امور فرهنگی در آن دیده نشده یا بسیار زبانان، در ک

شاید بهتر بود که این برنامه با همکاری گروه زبانشناسی و یك نهاد فرهنگی بویژه نهادی که در امور برون . کمرنگ دیده شده است

های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، یا به آن شده است که رایزنی نتیجه. شدکند، تنظیم میمرزی فعالیّت می

های دیگر جز آموزش زبان فارسی دهند یا جهت آموزش زبان فارسی به خارجیان، از دانش آموختگان رشتهزبان فارسی اهمیّتی نمی

اسالمی _نهادهای فرهنگی متعدّدی که با فرهنگ ایرانیمشکل دیگری که در این زمینه مشهود است این است که . کننداستفاده می

نمونه را، چند سالی است که از ادغام . مرزی سر و کار دارند، کوچکترین همکاری و ارتباطی با هم ندارندو زبان فارسی در بعد برون

این دانشگاه به تربیت طلّاب . ستراه اندازی شده اجامعه المصطفی العالمیّه مدارس علمیّۀ خارج از کشور، دانشگاه بین المللی 

. آیند تا دروس حوزوی بخوانندهر ساله تعداد بسیار زیادی از طلّاب خارجی سراسر دنیا به دانشگاه می. خارجی اختصاص یافته است

این . شوندیآموزند و سپس وارد تحصیالت تخصّصی و حوزوی خود مزبان فارسی را می دورة تمهیدیّهای به نام اینان ابتدا در دوره

در . های آموزشی خوبی تهیّه و تدوین کرده استدانشگاه تا کنون در آموزش زبان فارسی به خارجیان بسیار موفّق عمل کرده و متن

ها را با تکیه بر بعد آموزش سمعی و بصری نیز مواد آموزشی خوبی تهیّه کرده و موفّق بوده است؛ امّا متأسّفانه تمام این موفّقیّت

برای همین با تمام . های علمی و تئوری غافل بوده استشخصیِ نیروهای مؤمن و متعهّد خود به دست آورده و از جنبه تجربۀ

های زبانشناسیِ از سوی دیگر گروه. هایی داردهایی که داشته در روش تدریس و در انتخاب متون آموزشی هنوز ضعفپیشرفت
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بهره های کاربردی و تجربی آموزش زبان فارسی بیفارسی به خارجیان دارند، از جنبه هایی که کارشناسی ارشد آموزش زباندانشگاه

-های این رشته، به دلیل دور بودن از فضای کاربردی و تجربی، با توجّه به نیازهای موجود نوشته نشدهنامهبسیاری از پایان. اندمانده

آموختۀ آموزش زبان نگارنده که دانش. ل و کاربرد کارایی چندانی ندارنداند، در عمهای مادّی و معنوی بردهاند و با آنکه هزینه

و  جامعه المصطفی العالمیههاست که در آموزش زبان فارسی به خارجیان تجربه اندوخته و با فارسی به خارجیان است و سال

ی و فرهنگی وجود داشته باشد کار همکاری دارد، معتقد است که تا این گسست و فاصله بین نهادهای علم های فرهنگیرایزنی

 . یابدفرهنگ و زبان ما در بیرون مرزها آنگونه که باید و شاید سر و سامانی نمی

 فرجام سخن

اسالمی رابطۀ تنگاتنگی _دهد که این زبان در طول تاریخ رفته رفته با فرهنگ و تمدّن ایرانیپیشینۀ زبان فارسی نشان می        

اند و تألیفات زیادی که در این باره ت خدمات فرهنگی بسیار زیادی که ایرانیان به اسالم و فرهنگ اسالمی کردهبه علّ. پیدا کره است

اند، زبان فارسی هم اکنون به عنوان زبان دوّم جهان اسالم و زبان اوّل جهان تشیّع و یگانه رسانۀ فرهنگ به زبان فارسی داشته

ای زند، چارهدر دنیای کنونی که پردازش و جابجایی اطّالعات حرف اوّل را می. ه استاسالمی در سطح جهان شناخنه شد_ایرانی

ای بهتر از زبان چه رسانه. هایی جهت گسترش و تبلیغ فرهنگ خود در سطح منطقه و جهان داشته باشیمنداریم جز این که رسانه

 . گه داشته استهایش را هنوز زنده نفارسی که خود از دیرباز در جای جای جهان ریشه

 کتابنامه

 . مرکز انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. ترجمه محمّد پروین گنابادی. مقدّمه ابن خلدون (4962). ابن خلدون، عبد الرّحمن

 . تهران. الفهرست (ق. ه 4934/ ش . ه 4931). ابن ندیم، ابوالفتح محمّد بن ابی یعقوب اسحق المعروف بالورّاق

 . بیجا. رضا تجدّد: تحقیق. کتاب الفهرست للنّدیم (بیتا). ح محمّد بن ابی یعقوب اسحق المعروف بالورّاقابن ندیم، ابوالفت

به تصحیح نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی . تاج التّراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم (4913). اسفراینی، ابوالمظفّر شاهفوربن طاهر

 . فرهنگیشرکت انتشارات علمی و : تهران. خراسانی

 . 42شماره . سال سوّم. آشنا. "نمود فرهنگ ایران در فرهنگ و ادب اندونزی" (4919). اقبال، محمّد مظفّر

 . مؤسّسه البحوث و التّحقیقات الثّقافیّه: تهران. راجعه الدّکتور نادر نظام تهرانی. االیرانیّون و االدب العربی (4964). آل قیس، قیس

 . مکتبه االسره: القاهره. الطبعه السابعه. االسالم ضحی (4331). امین، احمد

مکتبه : استانبول. الطّبعه الثالثه. هدایه العارفین فی اسماء المؤلّفین و المصنّفین (.م4361/ ش . هـ4921). بغدادی، اسماعیل باشا

 . االسالمیه و الجعفری تبریزی

. های تاریخیبررسی. ترجمۀ مجید وهرام. "ر شبه قارّة هند و پاکستانتأثیر و گسترش زبان فارسی د" (4912). پروفسور محمّد باقر

 . 941_233صص . 24و  21شمارة . 4912خرداد تا شهریور 

مکتبه : القاهره. بتحقیق و شرح عبد الساّلم محمّد هارون. البیان و التبیین. م4332/ . ق. هـ 4142). جاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر

 . الخانجی

 . المکتبۀ العربیۀ: بغداد. الطبعۀ االولی. کتاب الوزراء و الکتاب. م 4392/ ق . ه 4931)عبداهلل محمّد بن عبدوس جهشیاری، ابو

. 9شماره . چشم انداز ارتباطات فرهنگی. "های فرهنگی کشورجایگاه زبان و ادب فارسی در فعّالیّت" (4922). حدّاد عادل، غالمعلی

 . 41_2صص 

 . دار الکتاب العربی: بیروت. تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم (4111). د احمد بن عثمانذهبی، شمس األین محمّ

 . 2شمارة . 4912. پژوهشگران. "فارسی برای مردم هند فقط زبان نیست، یك فرهنگ است" (4912). رادفر، ابوالقاسم

 . رواقی مؤسّسۀ فرهنگی شهید محمّد: تهران. قرآن قدس (4961). رواقی، علی

 . دار المعرفه: بیروت. المبسوط (تابی). سرخسی، شمس االئمّه ابوبکر محمّد بن ابی سهل

 –مؤسّسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران : تهران. به اهتمام دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی. رباب نامه (4911). سلطان ولد

 . دانشگاه مك گیل

 . انتشارات وزارت ارشاد اسالمی: انتهر. ادوار فقه (4962). شهابی، محمود



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

715 

 

. 492شماره . 4939فروردین . هنر و مردم. "تجلّیات زبان و فرهنگ ایران در هند و پاکستان" (4939). شهریار نقوی، سیّد حیدر

 . 24_11صص

 . 49شمارة . 4919. پژوهشگران. "فارسی زبان عبادی مسلمانان چین" (4919). صدیقیان، مهیندخت

 . انتشارات نیلوفر: تهران. چاپ دوّم. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تاریخ طبری یا تاریخ الرّسل و الملوک (4961). بن جریرطبری، محمّد

 . انتشارات توس: تهران. چاپ سوّم. به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی. تفسیر طبری (4961). طبری، محمّدبن جریر

 . دار الکتب العلمیۀ: بیروت. الطبعۀ االولی. العقد الفرید (م 4329/ . ه 4111). عبد ربه، احمد بن محمّد االندلسی

 . انتشارات کتابفروشی ابن سینا: به تصحیح سعید نفسی، بیجا. لباب االلباب (4993). عوفی

 . 411 – 492صص . شماره چهل و پنجم. سال دوازدهم. بیّنات. "های قرآنینامهکتابشناسی واژه" (4921). غالمی جلیسه، مجید

دانشکده ادبیات و علوم  .«.ه 4923انجمنهای ادبی از آغاز شعر فارسی دری تا سال » (4921). ، عباس(مشفق کاشانی)کی منش 

 . 21 – 64صص . 16شماره. انسانی دانشگاه تهران

صص . 21شماره . 4961ن آبا. کیهان فرهنگی. "زبان فارسی و پیوند آن با هویّت اسالمی در افغانستان" (4961). مایل هروی، نجیب

21_94 . 

 . مکتبه اسالمیه: تهران. بحار االنوار (.ق 4932). مجلسی، محمّد باقر

 . انتشارات امیرکبیر:تهران. چاپ چهارم. دائرة المعارف فارسی (بیتا). مصاحب،غالمحسین

 . انتشارات بریل: دبغدا. احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم (.م4313). مقدسی، ابو عبداهلل محمّد بن احمد

 . انتشارات سمت: تهران. تاریخ ادبیّات ایران (4924). اکبر و دیگرانمیر باقری فرد، علی

 . انتشارات توس: تهران. به کوشش دکتر عفّت مستشارنیا. چاپ پنجم. دستور تاریخی زبان فارسی (4922). ناتل خانلری، پرویز

 . 49شمارة . خبری گزارش شورای گسترش زبان و ادب فارسی بولتن (4914). وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 . های اسالمیبنیاد پژوهش: مشهد. فرهنگنامۀ قرآنی (4912). یاحقی، محمّدجعفر

صص . 24شمارة . 4913بهار . نامۀ فرهنگ. "وضعیّت آموزش زبان فارسی در جهان امروز" (4913). یارمحمّدی، لطف اهلل

422_493 .  

Carrol, John B. (1956) Language, Thought And Relativity: Selected Writings of Benjamin Whorf. 
Cambridge, MA: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology . 

Champman, Siobhan & RoutLedge, Christopher. (2009) Key Ideas in Linguistics And The 
Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press . 

Chapman, S. (2006) "Relativism". In Encyclopedia of Language & Linguistics (Second Edition) 
Editor_in_chief: Keith Brown. Elsevier Ltd. P: 9018 . 

Saussure, Ferdinand de. (1916/1966) Course in General Linguistics (Course de Linguisique 
Generale) Trans. Wade Baskin. New York: McGraw_Hill . 

  



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

716 

 

 های وانشده دریچه شعر و
 (علی صالحی نگاهی به سبک شخصی سید)

 فخرالدین سعیدی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 هدیچک

 یسینواز ناب یپنجاه شمس ۀموج ناب که از اواخر ده ۀشاعران برجست از یصالح یعل دیاست به شعر س یگرینگاه د ،ن مقالهیا

ن نکته واقف است که یز به ایالبته خود شاعر ن ؛ده استین را شعر گفتار نامآافته که نام یتازه دست  یسشیبه نو فاصله گرفته و

داشته است و  حافظ وجود یحت و ین اعتصامیپرو شاملو، ن است در شعر احمدآقبل از او در شعر فروغ فرخزاد که اوج  ییگفتارسرا

ز به ین ینظر ك ویاز لحاظ تئور ییاو عالوه بر گفتارسرا اما ش شعر گفتار قبل از او بودهیسرا ۀاست که درست است که سابق معتقد

نسالن خود گر همینسبت به د ین شاخصه باعث شده که صالحیهم است و محور ییشعر گفتار محاوره گو. پرداخته است شعر گفتار

ز یمقاله ن ۀدر مقدم. دهد یبا شعر آشت یشمس هفتاد ۀاز مخاطبان عام را در ده شماری برخوردار شود و یبهتر یز اقبال عموما

 . آثارش شده است یذکر نام برخ او و ۀنامیبه زندگ ینگاه

 . نوشتار زبان، ،یقیموس شاخصه، شعر، ،یصالح یعل دیس :هادواژهیکل

  مقدمه

هنوز اول راه است حتی برای من . بعضی جاهای خالی را پرکند تواندمی به تعبیرحافظ قبول حاضر است و که چیزی دارد تو شعر

نه کانکندن بیا شبها ببین کان کندنم را  "گفت نبود نظامی نمی اگر که مادرت هستم دست یافتن به اوج متضمن رنج فراوان است و

دریغ که فرصت کوتاه است از دست  دانم ونمی بدانم و ن بایدهست که م چیزها بسیار هنوز"که خود جان کندنم را

سید  ". بانوی غزل ایران سیمین بهبهانی به سید علی صالحی است ای از نامهاین تکه (24ص4929صالحی سیدعلی )"مگذارش

در  4991او در سال  .بالقوه در شعر معاصرایران بود توانی، شصت ده ی معاصر ایرانی ست که در دههعلی صالحی شاعر و نویسن

به دلیل شیوع بیماری حصبه و پس از  4911صالحی به سال . پدرش شاهنامه خوانی کشاورز بود. روستای مرغاب ایذه متولد شد

در استان خوزستان به سمت  (یکی از روستاهای ایذه)فوت خواهرش که به همین بیماری دچار شده بود به همراه خانواده از مرغاب 

در مسجد سلیمان دیپلم ریاضی گرفت اولین شعرهای او به وسیله ابوالقاسم حالت در مجله محلی . مهاجرت کردمسجد سلیمان 

مجید ، به همراه چندین شاعر خوش قریحه ی مسجد سلیمانی مثل هوشنگ چالنگی 4931تا  4939شرکت نفت چاپ شد سال 

چهر آتشی و بعدها این نوع نوشتار توسط منو. یابندر دست میبه نویسشی تازه در شع، منشسیروس راد، پورار محمد اسدی، فروتن

موج ناب را بر کند و نام ر خصوص این جریان شعری در مجله تماشا منتشر میای دشود و آتشی مقالهنصرت رحمانی حمایت می

عران موج ناب اغلب شا. شصت ایران است ثیر گذارترین جریانات شعری دههأهم یکی از تگذارد این جریان این جریان شعری می

. گفتند شعر باید توان سینه به سینه نقل شدن را دارا باشدمی اند به این دلیل که معتقد به چاپ کتاب نبودند وشاعرانی شفاهی

کم از این جریان شعری ها کمشعر فروغ می گردد و از همین سال برنده جایزه 4936موج نابی هابود سال  صالحی هم که از نحله

این فاصله به یك دیگر نویسی نسبت به شعر موج ناب . داندگیرد و دلیلش را شبیه شدن همه شاعران موج ناب به هم مییصله مفا

شعری که حرکت ان . گذاردبر آن می شود که اگرچه ریشه در همان موج ناب دارد اما  با ان متفاوت است ونام گفتار رامی منجر

شعری ، گیرد بدون شکستن نحو ونرم زبانهمه چیز دانی سوژه سخنگو شکل می وزبانی معیار  لحنی صمیمی و با براساس گفتگو

-ریشه این گفتار در گات :وید کهگزیادی گذاشت خود صالحی می ثیرأشعر شاعران جوان ت بر که در اواخر دهه شصت مقبول افتاد و

گفتم غم تو " :گویدصمیمی می ساده و نزدیك به محاوره و و ن حافظ است انجا که با زبان معیار آاوستاست و معمار نخست  های

. یك شاعر کامل گفتار است "اند اما فروغ دقیقاشاملو هم به این حوزه نزدیك شده معتقد است که نیما و و "دارم گفتا غمت سراید

 منطبق بودن ورعایت زبان معیار در این بند از شعر نیما دانی سوژه سخنگو ومثال همه چیز

 شهربیدار شده ست"

 شهرهشیار شده ست
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 جنبدش ازجا رفتهمژه می

 وجدای از هم اوارنگهش

 (16،ص4931نیمایوشیج،)"سوی دنیارفته

 ویا  در این شعر ازشاملو

 :دردهای مشترک خلق با بیگانه نیست شاعر امروز"

 زندلبان مردم لبخند می با او

 امید مردم را درد و

 (412ص4932شاملو،احمد،)"زنداستخوان خویش پیوند می با

نرم زبان گفتار را در این بندهای شعر  سالمت نحو و ساده بودن و صمیمی و محاوره و ویا منطبق بودن زبان شعر با زبان معیار و

 فروغ

 دلم گرفته است"

 دلم گرفته است

 (929ص4929فروغ، فرخزاد،)"کشمشب می انگشتانم را به پوست کشیده به ایوان می روم و

 یدآام که کسی میواب دیدهمن خ"

 اممن خواب یك ستاره قرمز دیده

 پردپلك چشمم هی می و

 شوندکفش هایم هی جفت می و

 (923ص4929 فروغ، فرخزاد،)"کور شوم اگر دروغ بگویم و

نخستین دفتر شود و انتشارات محیط مشغول به کار میبا نامی مستعار به عنوان پادو در  4931صالحی پس از رفتن به تهران سال 

سال در  41و پس از آن مدت آید ویت کانون نویسندگان ایران در میبه عض 4932کند سال ها چاپ میخود را به نام منظومه شعر

 "وعه شعر منتشر نموده مجم 43نویسد و تاکنون بالغ بر شود او همچنان مین دبیر سرویس ادبی و سفیر شعر میدنیای سخ نشریه

  4932سال  انتشارات محیط،، هامنظومه _4"اند که از آن جمله( 43تا 4، 4913، سیدعلی، صالحی)

  4961شطرنج، پیش گو و پیاده_2

 4916عاشق شدن در دی ماه مردن به وقت شهریور،نگاه،  _9

 4919انتشارات دارینوش،، هانامه_1

 4911انتشارات دارینوش،، هانشانی_3

 4913حیط،م، 32سفر به خیر مسافر غمگین پاییز _6

 4916، رؤیای قاصدک غمگین که از جنوب آمده بود_1

 4913، رفتدعای زنی  در راه که تنها می_2

 4921، دریغا مال عمر_3

 :ادبی زبانی و نظر از _الف

ری بودن مقدمه شدن است اما دلیل شدن نیست بودن و بودن و به گونه ای دیگر بودن می تواند شدن را بیافریند معتقدم که اثر هن

از جبروت حافظه و  چه گاه نزدیکی ادبیات و متافیزیك ما رااگر)لی نبوده و الهام منزل نیست همیشه ریشه اش در خاک عالم مث

بلکه می تواند یك برآمد و روگرفتی از عمل شخصی ثانی باشد که اگر این برآمد و روگرفت در ذهن آفریننده ( دهدتاریخ نجات می

باشد تصویری که ت اگر چنین نشود اثری استنادی میهنری اصیل و قائم و قائل به آفریننده خود اساثر هنری باز تولید شود 

هایدگر از شعر ناب دارد شعری است که توان شکستن جبر زبان را داراست و نظر به موضوعات بنیادین دارد با چنین جستاری پر 

گردد تا به یشتر به مضامین متعدد کوچك بر میهای شاعر بنگیحی از فلسفه تهی است یعنی دلتواضح است که شعر سیدعلی صال

به همین دلیل مضامین آرکائیك با آن قابل انتقال نیست اما از نظر زبانی نوشتار سید نوشتاری ساده و . مسائل و اصول بنیادین
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-وحسی بسیاری را به دوش می عاطفی چون بار. اندافتد کلمات در نویسش، شاعر منشمی که شکست نحوی در آن اتفاق نمیصمی

 و اما با گذر از این .«موج ناب»و  .«شعری دیگر» بوده و منطبق با هنجارهای زبانی هاگیرند نویسشی که شروع آن با منظومه

ی هان نویسش، شاعر از طبیعت و زیباییتر گردیده تا جایی که دیگر در آتر و متفاوتهای زبانی خیلی زود شخصیهنجارها و مولفه

شود به خاص است نمودی ندارد و تبدیل می طبیعت بختیاری و فرهنگ بختیاری آن گونه که در شعر دیگر شاعران موج ناب

طلبد هم پاغازی و گاه هم پا نشینی کلمه در کار شاعر نمودی برجسته دارد اص خود را مینویسشی شهری که هنجارهای زبانی خ

 :کند مثل هم پا نشینی کلمات لیالی و جای تو خالی درمك شایانی میهنگ و هارمونی شعر ککه به ایجاد ضرب آ

 نوش نوش الجرعه لیالی         " 

 (91ص4913صالحی سیدعلی )"در جمع من و این بغض بیقرار جای تو خالی

ند آداب الجرم و مان ؛شودکر و موافق با ذوق مخاطب منجر میهایی بجنس به خلق ترکیبجنس و گاه ناهمقریب نشینی کلماتی هم

 ژگان خفته در خمیازه کتابیا سالم نوش لیموی گس یا وا

 از شب که گذشتیم  " 

 ( 429 :4921، سید علی، صالحی) "حرفی بزن سالم نوش لیموی گس

 (                 412. 4921سید علی ، صالحی) "دیگر از این همه سالم ضبط شده بر آداب الجرم خسته ام  "

عاشقانه که در سطح اتفاق می افتد تك تاویل و تك مفهومی که در زبان اتفاق نمی افتد بلکه با زبان اتفاق می افتد  شعری لیریك و

شعری روایت مدارانه ساده و در عین حال صمیمی و حاوی تصاویری بکر و زیبا که به احساس مخاطب تلنگر می زند و رویاهایش را 

 : بیدار می کند مانند

 ستاره در مصیبت شامگاهپیاله باژگون "

 (43ص4913صالحی سیدعلی )"گلدانی تشنه بر ایوان آذرماه

و نیز قرابت زبانی و انطباق آن با شعر فروغ ( سپهری)شعری مبتنی بر گفتار و روزمره که قرابت حسی شاعر با شاعر صدای پای آب 

 :مشهود است

 حاال پیراهن چرک آن سالها را به در می آورم  "

 روبروی سهمی از سکوت آن سالها  و می گذارم

 و می گریم می گریم چندان بلند بلند که باران بیاید 

 (                 412. 4921سید علی ، صالحی  "و بفهمم باز همسایه ام میهمان و موسیقی دارد

 یا 

 از خانه که می آیی یك دستمال سفید "

 پاکتی سیگار گزینه شعر فروغ 

  و تحملی طوالنی بیاور

 (   416. 4921سید علی ، صالحی). "احتمال گریستن ما بسیار است

 حال مقایسه شود با این بندهای شعر فروغ فرخزاد 

 من از نهایت شب حرف می زنم  "

 من از نهایت تاریکی 

 و از نهایت شب حرف می زنم 

 من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور  اگر به خانه

 (    239، 4929فرخزاد فروغ، ) "خوشبخت بنگرم  زدحام کوچهدریچه که از آن به ا و یك

 من عریانم عریانم عریان  "

 های محبت عریانممن مثل سکوتهای میان کالم

 (            913، 4929، فروغ، فرخزاد) "هایم همه از عشق است عشق عشق عشق و زخم
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های گروه موازی"ایی است که به قول دکترشفیعی کدکنی یا از خصوصیت بارز و مؤلفه برجسته شعرهای شاعر استفاده از واج آر

های موازی صوتی که در ان کلمات نها وجود دارد ویا از گروهآ معنایی که عالوه بر کشش موسیقایی نوعی ترادف یا شبه ترادف در

ها حرفگاه آرایش همین ( 216و213ص ،4911محمدرضا، کدکنی، شفیعی)"حوزه مفهومی نیستند یا ترکیب شده از یك مقوله و

به صدا معنایی منجر می شود مثل کنار هم گذاشتن سال و ساده و سکوت که تکرار واژه س عالوه بر اینکه ایجاد موسیقی و 

کند که با سکوت هم معناست و فراوان است واج آرایی در تبادر میهارمونی درونی در شعر می نماید کلمه هیس را به ذهن م

ام در چند خواهم آنچه را که خواندهمی"گوید علی صالحی می نویسد میای که برای سید سیمین بهبهانی در نامه، نوشتارهای شاعر

شور بر  "ای از شعر هجوم واژه های برآمده از هیجان درون و ضمیر ناخوداگاه یا به تعبیر پوشکین سطر کوتاه ارزیابی کنم اگر گونه

هجوم این واژه ها متناسب و خوش اهنگ بیفتد و اگر بتواند حس شاعر را به دیگران منتقل کند و و اگر  "دل افتاده در آرامش باشد

کنی و در بند تناسبشان هستی اما بیشتر تناسب ها را ماهرانه تلفیق میهمزبانی بیابد تو سید علی صالحی شاعر موفقی هستی واژه

های حرفی زیاد و از این دست در شعرهایت فراوان است و به جناس "وترکبریت و کب " "بویی و بوسه " "کالله، کوه "موسیقیایی 

 ( 22، 4921، سید علی، صالحی) "توجه داری 

کنم خیلی دیگر از مخاطبان شعر سید نیز با من هم عقیده اند این است که شاعر ای که من به آن اعتقاد دارم و احساس میو نکته

نمایاند انگار در انبان ذهن شاعر جز تعدادی واژه نیست محدود میاست دایره واژگانی شاعر خودش را و شعرش را بسیار تکرار کرده 

شود واژه های دوری شاعر که جز پیکره تمام شعرهای شاعر کشیدن حس شاعر مقدس انگاشته نمی و اگر هست برای به تصویر

 . . . است گریه، سکوت، ساده، خداحافظ، گریستن، ستاره، ماه، و

کند و دیگر اینکه اگر بپذیریم که شعر رشعر شاعر انگشت به چشم مخاطب میکرار و محدودیت واژگانی چیزی است که دهمین ت

 . چیزی بیش از نقاشی کلمات است شعر سید چیزی کم دارد

 :از نظر فکری _ب

ها و بر قید و بندها و محدودیترمانتیسم به ناخوداگاه وابسته است درست بر خالف کالسیسم که با تأکیدی که »گوید لوکاچ می

غالب اکثر  رمانتسم شخصی بار( 469، 4912، زهرا، خواهمهین) "ه من و فرامن گرایش دارد ویژهنظم دارد به سوی آگاهی و ب

اه مانتیسم شخصی همراجتماعی با این ر نی بعضی از شعرها بار دردمندانههای بیروید علی صالحی است ما گاه در الیههای سسروده

 هر زبان ادبی که بر پایه»گوید ای است به زخم عمیق که بر کشاله اجتماع نشسته است روالن بارت میشود و انگشت اشارهمی

-شاملو درشعری که زندگی ست می .«ردکند رهایی ندار فضیلت توصیف که آن را محدود میگفتار اجتماعی استوار باشد هرگز ا

 :نویسد

 ب بپوشد امروزشاعر باید لباس خو"

 کفش تمییز واکس زده به پاکند

 انگاه در شلوغ ترین نقطه شهر

و بر همین اساس حول همین آگاهی ست که (411،ص4911شاملو،احمد،)"موضوع و وزن و قافیه شعر خود را یکی یکی جداکند

دیشه افراطی می تواند برای که همانا درد مردم افغانستان وظالمی که یك ان"دریغامالعمر"صالحی دردی انسانی را در مجموعه 

آفرین سیدعلی که "وچنان زیبا که سیمین بهبهانی لب به ستایش شاعر می گشایدکه. مردمی رقم بزند را به تصویر کشیده است

دریغامالعمر راسرودی دران تعمق می کنمونیمی از بغض گره خورده رادرگلوی خشك فرو می برم ونیم دیگر را باچشم ترم می 

 (2،ص4929ی،سیدعلی،صالح)"گشایم

 دریغاکبوترکشان کهنه کار"

 سلیمه به سنگسارو

 خواهرم به خانه مرد

 کودکانم به کابل

 (232،ص4929صالحی،سیدعلی،)"وشوهرم به کرانه های کویت

 شاعر بغض خودش را که از محیط واجتماع پیرامونش بارور شده را می ترکاند وفقر را به تصویر می کشد"میدان هروی"ودر شعر 
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 ونوعی تن فروشی را که زیربنایش فقر است

 آن سوی ایستگاه فعله ها. . . . "

 بیوه سی ساله ای باکیف زنانه اش در دست 

 چشم انتظار دعوتی نامعلوم

 قدمهای بی مقصدخودرا رو به شب شمال  می شمرد

 . . . . . . 

 وقتی که رفت

 ساعت بی سوال

 میان همان شش و هفت حوصله مرده بود

 ه باز امد باز ساعت مردهوقتی ک

 . . . . بر دوش برجك اجری نگاهش می کرد

 روبه دلواپسی جنوب برمی گشت

 بوی بسترکهنه دهان مرده وسیگار زر می داد

 مشتی برنج ویك اب نبات کوچك چوبی، پنج نان تازه، صدگرم گوشت

 (461تا461،ص4929صالحی،سیدعلی،)"فقط همین

واژه ها تپانچه هایی پر هستند اگر سخن  "ست به گفته ای از بریس پارن اشاره می کند که ژان پل سارتر در کتاب ادبیات چی

بگوییم شلیك کریم می توان خاموش ماند اما اگر شلیك کردن را بر گزینیم باید مردانه انجام دهیم یعنی به هدفی شلیك کنیم نه 

 ( 2، 4922 ،روالن، بارت)"چون کودکان بی هدف و برای لذت بردن از صدای آن

طنز خود به خود در تضادها و نیش و کنایه ها ، های مهم چه در شعر کالسیك و چه در شعر امروز استطنز نیز یکی از شاخصه

 امکان ظهور پیدا می کند

 ش می بردند . زکوی میکده دوشش به دو " 

 (حافظ) "امام شهر که سجاده می کشید به دوش

 احساس می کنم این روزها با هرکه دوست می شوم  "

 (نصرت، رحمانی) "انقدر دوست بوده ام که دیگر وقت خیانت است 

معنا ، ای پرمایه است که در شعر سید نیز البته نه به صورت طنز کالمی و ظاهری بلکه طنزی که در بافتطنز از ارکان اصلی اندیشه

 و بطن کالم پا به زا می باشد ظاهر می شود

 نایلون نبود  در این زمستان سیاه اگر " 

 خودم کنار پنجره می خوابم 

 (423، 4921، سید علی، صالحی) "کاش یك آسپرین ارزان خریده بودی 

 هه  "

 مرا نمی شناسد مرگ 

 (423، 4921، سید علی، صالحی) "یا کودک است هنوز یا شاعران ساکتند

 عر سید نیز حضورش محسوس است پارادوکس نیز یکی از شاخصه هایی است که در شعر نمودی شاخص دارد و در ش

 ( 21، 4913، سید علی، صالحی) "خاموش به رساترین شیون آدمی تو از یادم نمی روی  "

گاه در شعر صالحی شاهد دوگانگی در فرم هستیم یعنی شعر با سپید نویسی شروع می شود با نیمایی ادامه پیدا می کند و پایان 

 می یابد 

 نوش نوش الجرعه ی لیالی  "

  "ر جمع من و این بغض بی قرار جای تو خالید
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از دیگر مولفه های شعر صالحی این است که نگاه شعر اسمانی نیست شعر همواره در زمین سیر می کنداز درد ورنج وعشق می 

همه کس نویسدامادرد را با کلماتی لطیف،لطیف تصویر می کند از عشق می نویسد اما همه چیزرا در معشوق نمی بیند ومعشوق را 

 خودنمی داند ساده وصمیمی وزیبا معشوق رابه تصویر می کشد واز معشوق می گوید

 تو بوی اهوی خفته در پناه صخره خسته می دادی"

 تودرپس جامه های عزاداران اینه پنهان بودی

 . . . . . 

 برهنه به بستر بی کسی مردن توازیادم نمی روی

 ی رویخاموش به رساترین شیون ادمی توازیادم نم

 (41،ص4913صالحی،سیدعلی،)"تو چه کرده ای بامن که از یادم نمی روی

اگر شخصی به مرحله ای نرسیده باشد که احساس هویت ومن بودن بکند از "اریك فروم در کتاب هنرعشق ورزیدن می گوید

همانند خیرمطلق می پرستد  معشوق خود بتی خواهدساخت پس او باقوای خود بیگانه شده است وانها را درمعشوق خود که اورا

وتجسم همه عشق همه روشنائی همه خوشی می داند منعکس می کند در این وضع او خودرا از احساس هرنوع قدرتی محروم می 

 (426،ص4923اریك فروم،به نقل از ابومحبوب،)"کند وبه جای اینکه خودرادرمعشوق پیداکند در او گم می شود

 :یریگجهینت

  :که شودیم برداشت نیچن انشخو و جستار نیا در

 است یشمس 31 دهه شعر و ناب موج شعر و فروغ شعر ادامه در همواره او شعر میستین یادب انقالب شاهد یصالح یعل دیس شعر در (1

  ارنوشت دهیگرد او شعر شدن پسندترعامه باعث هم نیهم و باشدیم هجم شعر و ناب موج شعر از کمتر او شعر در یسینوابهام اگرچه

  است شده حفظ اش شده منتشر یها مجموعه تمام در که است حاکم کدستی یزبان و خاص یوارگ اندام و نظم دیس نوشتار در (2

، مویل، خداحافظ، سالم مثل یکلمات اندینمایم محدود را یو یواژگان رهیدا و است یتکرار شاعری  شده استفاده باتیترک و لغات (3

  اند شده زین او شعر لیموت که دانم یم، گرید حاال، گل

 زیآم مسالمت یستیز هم با سال هزار ییگو که است چنان کلماتش ینیچ هم کنار  است شده عمل خالقانه کلمات نشیچ در ( 

  "نوش سالم " بیترک مثل کند یم وارد زبان ذهن به را یاتازه یساز واره گاه جا به و درست سازمان نیا و اند داشته

  شود یم منجر یگاه هم ییمعنا صدا به که او موقع به یها ییآرا واژه مثل است صورت کنار در و فرم از یجزئ دیس شعر در مفهوم ( 

  است کامل و سالم زبان ندارد وجود دیس نوشتار در یزبان هنجار و ینحو شکست ( 

  دیجو سود مهاوره زبان تیظرف از است توانسته اما افتد یم اتفاق زبان با و افتدینم اتفاق زبان بر اگرچه او شعر زین (7

 رسوخ یکالم تیمدن در را یلیا و یبوم فرهنگ توانسته است بوده هایناب موج با همگام که یزمان 61 تا 31 یهاسال یشعرها در (8

  شودیم دهید مؤلفه نیا کمتر یو یانیپا یکارها در اگرچه دهد

 : منابع

 ( 422 تا421 ص 42 و 44 شماره گوهران نامه فصل در. یسنت عشق به عشق نسبت( 4923)، احمد، محبوب ابو (1

  اول چاپ، هرمس، تهران، انیقیدق دخت نیریش ترجمه، نوشتار صفر درجه، (4912)، روالن، بارت (2

  ازدهمی چاپ، نگاه، تهران، اشعار مجموعه، (4911)، احمد، شاملو (3

 چهارم چاپ، آگاه، تهران، شعر و یقیموس، (4911)، محمدرضا، یکدکن یعیشف ( 

 چهاردهم چاپ، نگاه، تهران، اشعار مجموعه، (4932)، نصرت، ینرحما ( 

  اول چاپ، پارسا، تهران، یاریبخت پژمان مقدمه، اشعار وانید، (4911) حافظ، محمد نیالد شمس ( 

  سوم چاپ، دیمروار، تهران، اشعار نهیگز، (4929)، یعل دیس، یصالح (7

  اول اپچ، نوشیدار، تهران، ها ینشان، (4913)، یعل دیس، یصالح (8

  دوم چاپ، نوشیدار، تهران ها، نامه، (4913)، یعل دیس، یصالح (9

  اول چاپ، طیمح، تهران، 32 زییپا نیغمگ مسافر ریخ به سفر، (4916)، یعل دیس، یصالح (11
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 صادق هدایت آثار رئالیسم و ناتورالیسم در
 فخرالدین سعیدی

 نشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسیدا

 دهیچک

مورد بررسی قرار  مختلف هایدیدگاه از توانمی را های اوداستان. است رانیمعاصر ا اتیادب سندةینو نیتراسسرشن ت،یهدا صادق

 گاه و یستیناتورال ،یستیرئال یهاشهیاند وی آثار در. است داشته یخاص مهارت و تبحر ها،این داستان پردازش در وی. داد

 کندیآغازم هاتیشخص یریتصو یمعرف ای و عتیطب از مختصر یفیتوص با را هایشداستان معموالً. است مشاهده قابل یستیسوررئال

 یمحور یهابخش و هاسکانس رخدادها زمانی نظم شکستن درهم با تیهدا. رساندمی پایان به آمیزاعجاب یاوهیش با را داستان و

-وهیش درک با  تا است بر آن پژوهش نیا. شودمی نداستا در یهنر ابهام و یدگیچیپ ایجاد باعث که سازدیم برجسته را داستان

 . بپردازد یدر آثار و ستییناتورال و یستیهای رئالاندیشه لیو تحل هیتجز به کوتاه، داستان پردازش در تیهدا یها

 . صادق هدایت، داستان کوتاه، رئالیسم، ناتورالیسم: هاکلیدواژه

 مقدمه_4

 خوانندگان بین در وی اشتهار اصلی علت (214 :1384 کامشاد،). است معاصرایران دبیاتا نویسنده ترینسرشناس هدایت صادق   

 مفهوم به کوتاه هایداستان نوشتن ایران، در( 4911:442کاتوزیان، ). هایش به ویژه بوف کور استروان داستان خاطر به منتقدان، و

 و استادمسلّم را او باید شكبی و شد معمول هدایت وسیله هب جمالزاده، از بعد نویسیداستان صحیح اصول بر مبتنی و واقعی

 نظیر اروپایی قصه کوتاه استادان آثار با آشنایی طریق از"هدایت  (4923:491 پور،آرین)دانست معاصر ادبیات در رشته این بنیانگذار

چخوف در  آثار مترجم نخستین وی .نویسی مجهز شدبه فنون علمی داستان (4912:31، سپانلو)"چخوف آنتوان و دوموپاسان گی

 صادق (49 :بی تا، کمیسروف)کرد ترجمه فارسی به 4392 سال در هدایت که است وی داستان نخستین خاردار تمشكاست  ایران

 این. است بررسی و تعمق قابل متنوع ابعاد در و گوناگون زوایای از آثارش که است ایران نویسندگان تریناستثنایی از یکی هدایت

-پیچیدگی این بر که امامنطقی است؛ عجیبی تودرتوهای و هاپیچیدگی دارای  هدایت درونی شخصیت همچون هرکدام اگرچه ابعاد

 در". گشود خواهد او برای را پیچ هزار کالف این –آسانی به نه اگرچه –سرانجام باشد، کافی نظر و دقّت مخاطب اگر، است حاکم ها

 به را اجتماع و جهان به هدایت کلّی نگرش اساسی نخ سر و برد جایی به ره توانمی آن اتکا به هک است درونی منطق همین، واقع

 وادبیات، هنر فلسفه، تاریخ، عشق،. غیره و فلسفی اجتماعی، انسانی، هایمقوله از است پر هدایت آثار حال هر به. آورد دست

 از دیگر هاده و هاده و اجتماعی هایمحرومیت حیوانات، مظلومیت ان،انس رنج و درد طبیعت، شناسی،جامعه شناسی،روان موسیقی،

 یکی اغراق، بی هدایت، هایداستان گفت توانمی که هاستنشانه همین اساس بر البتّه و زنندمی موج آثارهدایت در مسائل، نوع این

 و سیاسی، فلسفی مسائل به هدایت کلی نگرش اظلح از" (43_4912:41، قربانی)است ایران داستانی ادبیات آثار ترینارزنده از

 از بیشتر و است هدایت روانی و روحی مسایل بازتاب که هاییداستان اول،. شودمی تقسیم هم از مجزا دسته پنج به او آثار اجتماعی،

 و نیچه بینیجهان از متأثر است هاییداستان، سوم یونگ؛ و ید فرو ازافکار گرفته سرچشمه هاییداستان، دوم گیرند؛می الهام پو آثار

 دردها، که هاییداستان پنجم، دسته و احساساتی العاده فوق و پرستانهمیهن گرایشات با است هاییداستان چهارم، دسته ؛ خیام

 او تانهدوس انسان احساسات و هدایت فکری هایمایه از تر،بیش و گیردرادربرمی کشورمان مردم گوناگون اقشار مصایب و هارنج

 (41-43 :4912 قربانی،)"گیردمی نشأت

 رئالیسم و ناتورالیسم _ 1

 رئالیسم 4 _ 1

. اند برده بکار چیزگرایی یا شزیسم صورت به چیز، معنی به، res ریشۀ از حقیقی، معنای به real  ریشۀ از را رئالیسم  

 حالتی و شیئ وضع، رئال(4931:411، ثروت) ". ستا هستی اضافه به انسان شناخت موضوع دیگر عبارت به "( 36:4913گرافت)

 با رئالیسم که آنجا از اند کرده مطرح رسوا و ریاکار مفهومی را رئالیسم گاه. گیرد می قرار ذهنی مقابل نقطۀ در درست و عینی کامالً

 زیرا رسد نمی نظر به مناسب چندان «رسوا و ریاکار» صفت گرچه( 42: 4913گرانت). دارد کار و سر ذهن از بیرون و ملموس امری
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 که صفاتی انواع از و ساخت محدود را رئالیسم توان نمی راحتی به بنابراین است طبیعی روندی رئالیسم از انتظار روند علمی نظرگاه از

 و واقع جهان از نویسنده دریافت رئالیسم( 411 :4931، ثروت). اند داده نشان را پدیده این .«مزمن ثباتی بی» اند بسته بدان

 وجود اصالت مشرب برابر در و ها اندیشه واقعیت به اعتقاد آن معنای که بود دیرپایی فلسفی تعبیر ابتدا در رئالیسم. هاست شخصیت

 های مقوله تحت را واقع و طبیعت دنیای که شمرد توان می کالسیك یا فلسفی رئالیسم گذار پایه را ارسطو. داشت قرار اسمی

 هنرمند اندیشۀ در که کند می مطرح واقعیت نمایش و بیان و طبیعت از محاکات را ادبیات شاعری هنر در و داند می ای دهگانه

 آرای و روشنگری عصر گرایی عقل بسط محصول» رئالیسم فلسفی نظر از. شود می بازآفرینی تخیل نیروی کمك به و داشته انعکاس

 پردازش قابلیت و فشردگی لحاظ به کوتاه داستان( 411_414:زرشناس). دانست «دیدرو و ولتر همچون آن نمایندگان و سخنگویان

 استفاده با هدایت صادق ایران در. است اجتماعی رئالیسم ویژه به آثاررئالیستی، خلق برای مناسبی بستر جزئی، موضوعات با آن

 و عادات مورخ» را نویسنده رئالیسم، ویسندگانن پیشوای بالزاک،. وجودآورد را به خود رئالیستی آثار کوتاه داستان  قابلیتِ ازاین

 «لزوم حد تا» را آنها باید نویسنده که «کوچك مسائل و حوادث ای توده» از متشکل را زندگی و داند می خویش جامعۀ «اخالق

: سیدحسینی) .پردازد می جامعه تشریح به هستند خود نظایر نمونۀ که هایی قهرمان انتخاب با نویس رمان همچنین نماید، بزرگ

 بر در را عینیت بلکه ،«بیفتد اتفاق توانست می» ارسطو گفتۀ به که آنچه  نه است واقعیت از برداشتی رئالیسم نتیجه در( 222

 (4921:419، حسینی سید)"آمد وجود به هنر برای هنر جریان برضد که بود العملیعکس اول وهله در رئالیسم". گیرد می

 لیستیرئا هایشخصیت 4 – 4 – 1

 برای باید نویسنده. باشند خود نظایر برای اینمونه که شوند برگزیده ایگونه به باید نویسنده هایقهرمان که بود باور این بر بالزاک  

 دانست می خویش جامعه مولود را بشر وی. درآمیزد هنری ذوق با و بگیرد واقعی نمونه چند از را حقیقت نظرش مورد تیپ خلق

 بر در را غریب و عجیب هایانسان ها_شخصیت دیگر بنابراین( 214: حسینی سید). گذارد تأثیر جامعه افراد بر تواندمی جامعه پس

. داد جامعه بطن از قهرمانی به را خود جای هارومانتیك فردی من طرفی از. بود خواهند خویش جامعه از اینمونه بلکه گیرند،نمی

-اساسی را( پرسوناژ)شخصیت مقاالتی انتشار با فرانسوی، منتقد تولی، هانری. شد زمانه اجتماعی شرایط انسان رفتار ریشه بنابراین

 وی. آیدمی وجود به او در محیط و اجتماعی موقعیت به توجه با که خصوصیاتی کلیه با کرد مطرح رمان و کوتاه داستان عنصر ترین

. است معتبر هاشخصیت پروراندن برای ایوسیله همچون هاتوصیف نهمچنی. باشد اجتماعی طبقه هر از و معاصر ترجیحاً باید

. کندمی عرضه را خویش رمان هایشخصیت  واقع جهان مشاهده با نویسنده بنابراین. باشد مؤثر شخصیت وجود در باید صحنه

 گزیند،برمی را باورپذیر و عادی شخصیتی کند، جلوه حقیقی و واقعی چیز همه اینکه برای رئالیست نویسنده بنابراین( 31: فاطمی)

.  آنها از تر کوچك نه و هستند ما پیرامون جهان های انسان و رویدادها از تربزرگ نه ، رئالیستی هایداستان های شخصیت و وقایع

-به هاتشخصی میان گفتگوی( 46: تقوی). کنندمی تغییر داستان حوادث جریان در و نیستند ایستا و راکد رئالیستی هایشخصیت

        . دهدمی شرح را ماجرا تدریج

 رئالیسم هایویژگی 1 – 4 – 1

 تسلط دوم و بود خارج دنیای تجسم در نویسنده احساسات دخالت که رومانتیسم درونی جنبه نخست: شکست را مانع دو رئالیسم

 بالزاک که طوری به. است رئالیسم هایویژگی از تخیل به همیشگی ظن سوء بنابراین. آن دادن قرار الشعاعتحت و واقعیت بر تخیل

 زندگی شئون همه در سودجویی روح. چرخیدمی طال هایشمش محور گرد پاریس اجتماع»: شده فاسد وی جامعه که داد نشان

 صمیمانه عشق بنابراین .«.کردمی بازی سیاسی و اجتماعی حیات در را گذارقانون نقش پول بالزاک خود گفته به و بود شده دمیده

کم  روسپیان سرنوشت به نسبت زوال امیل یا پوست،سیاه بردگان به نسبت بیچراستو هاریت یا یتیم، کودکان به نسبت دیکنز

 با که طبیعتی گرفت شکل اجتماع و طبیعت پایه بر رئالیسم ساختار(  16: ثروت). شدنمی محسوب مذکر و مؤنث عشق از تراهمیت

-معرفت. است وفادار هنر از بیش تجربه به رئالیستی رمان. گیرد می خود به مطلوب کمال شکل و زدآمی می نویسنده هنری ذوق

 در ترتیب و نظم هاینظام انسجام درباره مستقیم تجربه ارزشمندی به آن گرایش و  تجربی شناسیمعرفت رئالیسم، پس در شناسی

 رمان بنابراین. سازدنمی داستان وارد را خود احساسات و افکار و تاس تماشاگر بیشتر رئالیست نویسنده( 14:لیواین). بود جهان

 رومانتیسم درون از که رئالیسم. کندمی اجتناب بافی فلسفه و احساساتی های رازگویی از اثر، در خود حضور به تظاهر در نویس

 هنر برای هنر هدف»: گفتمی  که کوربه ایهنقاشی با آن نبرد و آورد بر سر بودند، رومانتیك اغلب که کسانی تالش با اجتماعی،
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 رمان و نبود جایز خیالبافی هاآگاهی این در دیگر. پرداخت دقیق و عینی آگاهی از طرفداری به شد، آغاز .«.است بیهوده و پوچ

 تحقیر فلوبر دید از دادند گسترش آثارشان در را خود هیجانات که آنهایی آورد؛ می وجود به «شخصی غیر» اثر بایستمی نویس

 غیر و عینی مکتبی نتیجه در و شد برابر دو زیانش نویسیرمان هنر در است بار زیان هنرها همه در وی نظر از که الهام و شدند

 . گرفت قرار رومانتیسم درونی یا ذهنی مکتب برابر در شخصی

 های رئالیست در آثار هدایت ویژگی 4 – 1 – 4 – 1

-زمان، شخصیت عنصر ، استفاده از(روشمند و مبهم، علمی) انگیزشگفت داستان، پایان چگونگی شروع هم، با عناصر داستان ارتباط

 . پیوستگی در داستان و تصاویر، انسجام تکرار، طبیعت توصیفی، توصیف پردازی

 ناتورالیسم 1 – 1

 سایرکشورهای و انگلستان آمریکا، در سپس و فرانسه در نخست بیستم، قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در که فلسفی مکتبی 

 علم فعالیت حوزه در بنابراین است؛ طبیعت از بخشی وجود دارد، که چیزی هر ناتورالیسم، فلسفه اساس بر. آمد وجود به اروپایی

 فلسفه، همین اساس ناتورالیسم، بر مکتب نویسندگان. است تشریح و توصیف قابل طبیعی، و مادی هایعلت وسیله به و دارد قرار

 اعتقادی زندگی رویدادهای و حوادث توجیه برای علمی هایپدیده علت ماورای به و کنند می تشریح را زندگی رویدادهای و حوادث

. "است نویسیداستان در خصوص به و ادبیات در جبرگرایی بردن کار به" کرد، توانمی مکتب این از که توصیفی ساده ترین. ندارند

 ریشه و سریع ی تغییرات نتیجه سیاسی، و اقتصادی تحول با همراه فکری، تحول یك عنوان به ناتورالیسم (4962:361، میرصادقی)

 نیمه زندگی بر که عواملی دیگر از. بود گذاشته جا به شمالی وآمریکای غربی اروپای در نوزدهم قرن در صنعتی انقالب که بود داری

 داشت عمده ی نقش ناتورالیسم پیداییش در داروین نظرات. بود 4233 در دارویننظرات  انتشار گذاشت، تأثیر نوزدهم قرن ی

 و اجتماعی علمی، سیاسی، فلسفی، هایگرایش و رویدادها. شد ناتورالیستی هاینوول از بسیاری اصلی مضمون بقا، تنازع یومساله

 . سزایی داشتتاثیر ب های ناتورالیسمپایه و زمینه آوردن فراهم در نوزدهم قرن اخالقی

 ناتورالیسم، اخالق و واقعیت اجتماع 4 – 1 – 1

 زوال آثار در منتقدان اکثریت که چند هر اخالقی است؛ اثر یك حال درعین جدید، رمان یعنی علمی، اثر که کرد می ادعا زوال امیل

 نویس رمان عقیده زوال، به. کرد می راراص خود ادعای این روی زوال کردند،می کشف اخالقی بودن غیر و پردگیبی به شدید تمایلی

 یك رحمانهبی ناپذیری نفوذ و طرفی بی کند،می که تحلیل مشخصاتی و وضع برابر در البته دهد؛ نمی انجام را دانشمند خالص کار

 کندمی اضافه هم زوال «است بازپرس گر،تجربه» است، گفته «برناد کلود» که سان همان این، کند؛ باوجودمی مراعات را دانشمند

-بی اخالقی، مسایل مورد در تواندمی چگونه باشد، طرفبی قاضی قراراست اگر و «آنهاست عواطف و هاآدم بازپرس نویس رمان» که

 (212 سیدحسینی،) .«باشدن طرف

 با اخالق، طرفدار بشیجن عنوان به این مکتب. است بوده بندپای اخالق به همیشه متعهد، ادبیاتی عنوان به ناتورالیستی ادبیات

 نویسنده. است اخالق ضد مقوله درمان برای حلی راه ارائه درصدد آنان، پلشت بیان زندگی و وراثت و محیط بند در هایآدم ترسیم

 از تا نشاندمی قضاوت کرسی بر را وی و گذاردمی خود خواننده دیدگان برابر در را آن جامعه، هایزشتی بر وقوف با ناتورالیست

 . بیابد زشتی این درمان برای حلی راه افراداجتماعی، شخصیت برون و درون

 از یکی در و اند پیوسته هم به نقطه یك در دارند، اما اندام و جسم دو که هستند دوقلوهایی مانند ناتورالیسم و رئالیسم مفهوم دو

 امری عینی است؛ تقلیدی، بنیان و اصل در هنر که است بنیادین اعتقاد این دهد،می هم پیوند به این دو را چه آن. ها شریکنداندام

روزمره،  زندگی میان از را خود مضمون که داشت آن بر را هاناتورالیست اعتقاد این. است دیگر واقعیتی بازنمایی واقع، در و است

 رعایت محتوا و تکنیك در را بودن فردیدارد، غیر امکان که جایی تا و کنند انتخاب بود، دسترس در چه آن و بازار و کوچه مردم

 آن، مبنای بر تا آورد فراهم ایزمینه و شد می شمرده «همگانی گرایش»یك  رئالیسم لوین، هاری قول به و دیدگاه این از. نمایند

 (11:4924 باغی، قره). شود گنجانده «گرایانه واقع» و «غیرواقعی» بندیطبقه دو در هنری آثار تمام

 رئالیسم سوی به گرایش نوعی ناتورالیسم و آمد میان به تقلیدگری پای سرانجام که بود دست این از هایییفتعر سبب به

 ترور  دوران معادل ناتورالیسم و بود ادبیات در فرانسه 4123 انقالب معادل رئالیسم»دیگر،  گفته به. شد توصیف تقلیدگرایانه

 به تر،کوبنده واژگان و تردقیق جزییات با خواستمی ناتورالیسم که است قعیتوا این به اشاره گفته، این از مراد "است1793
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 از بسیاری به را خود چشم گاه که است افراطی رئالیسمی ناتورالیسم، که دانست باید " (13 همان،). بپردازد تردهندهتکان مضمون

 (4931:412، ثروت) .«بندد می هاواقعیت

 اصول ناتورالیسم 1 – 1 – 1

 فجایع، شکستن و هازشتی از گفتن سخن)، ضدیت با اخالق (وراثت فیزیولوژی و مساله علم به توجه)اثیر علم و روش علمی ت

 تصویر مشروح، به تجربه یك عنوان به جنسیت و جسمانی نیاز یك به  عنوان عشق شدن مطرح مفاهیم، و کلمات کاذب حرمت

 . گرایی جبر و (جامعه در موجود کتفال و فقر بی عدالتی، پریشانی، پلیدی، کشیدن

 رئالیسم و ناتورالیسم در آثار هدایت _ 9

 شد فارسی نویسی داستان حیطه وارد گرفت، صورت ایران در بعد به مشروطه صدر از که هاییترجمه طریق از ناتورالیسم و رئالیسم

. . . و آبادی دولت محمود محمود، احمد چوبك، صادق یت،هدا صادق مانند کسانی وسیله به چند، آثاری مکاتب، این از تأثیر تحت و

 . درآمد نگارش رشته به

 های رئالیستی در داستان های صادق هدایتویژگی 4 – 9

 که دراین شودمی آغاز ورامین میدان توصیف با ولگرد سگ داستان. کندمی توصیف شروع با را های خودمعموال داستان هدایت

 کند آغاز مقدمۀ وصفیبی را درونمایه که هاییقصه است کم او هایداستان در. دارد هاییوموپاسان همانندید گی و چخوف با زمینه

 شود می آغاز ورامین میدان توصیف با ولگرد که سگ داستان (4931:431، دستغیب)دهد قرار جریان در دل را خواننده مستقیم و

-می تشکیل را داستان رخدادهای و ماجراها اصلی صحنه که میدان ورامین زیآغا هایتوصیف این که بینیممی داستان ادامه در

 . دارند داستان روند و گیریدرشکل مهم نقشی دهند،

 فصل در اگر باشد داشته اضافی و زائد چیز هیچ نباید داستان او اعتقاد به داشت؛ عالقه خیلی کوتاه داستان فنی اصول به چخوف

 که هدایت (4911:239، موام). شود خالی باید حتماً تفنگ تیر سوم یا دوم فصل در است، آویخته دیوار به تفنگی که گوییدمی اول

 به هدایت حاجی مراد داستان آغاز در. است کرده استفاده خوبی به خود هایداستان در تکنیك این از بود، متأثر زیاد چخوف از

 پایان در( 4913:22بگور، زنده)" "میکرد صدا غژغژ او نو هایکفش داشت برمی که قدمی هر" کندمی اشاره او کفشهای غژغژ

 را پایش کردمی کوشش و شد خانه روانه حاجی سربه زیر» کند می اشاره مراد حاجی کفشهای ویژگی همین به هدایت نیز داستان

 به داستان آغاز در چنین هدایتهم (4913:99گور،ه ب زنده) .«نشنود را خودش کفش غژغژ صدای تا بگذارد زمین روی ترآهسته

 شخصیت آن در که را داستان پایانی هایوسیله، صحنه بدین تا کندمی اشاره حاجی مراد اجتماعی وجهه و شخصیت به ضمنی طور

 و منسجم بافتی به صورت را داستان هایبخش ارتباط و کند تربرجسته شود؛می تخریب جلوی مردم، خوردن تازیانه از بعد حاجی

 اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، موقعیت روانی، وضعیت. . . دوش و روی عبا انداختن نقره، کمربند حنابسته، ریش. دهد جلوه منطقی

 خودش تصور و پندار که هرچند اجتماعی، این وجهه وجود با حاجی بینیممی داستان پایان در اما. کنندمی منعکس را حاجی مراد

. ایستاد او کنار آمد دست به تازیانه نفر یك و برداشتند کولش روی از را حاجی زرد عبای"صنعی بود وی ت به مردم احترام و بود

 پایان در حاجی مراد "نیامد ابرویش به خم او ولی زدند او به جلومردم تازیانه پنجاه و انداخت پایین را سرش خجالت زور از حاجی

-می انتظار در و کند معرفی است، شده که مرتکب اشتباهی اصلی مسبب را دخو زن وسیله بدین تا دهدمی طالق را زنش داستان

 (23 :4912قربانی، ) برگرداند وی به را سابقش اعتبار باردیگر و کند تبرئه را وی جامعه که ماند

زنده ) .«شیدپو چشم کلی به باید. رفت نخواهم کار این دنبال من هرگز نه، نه،»داستان  آغاز جمله گوژپشت داستان داود در

 که هر کندمی مطرح را داود خواستگاری موضوع هدایت داستان، همین اواسط در. شودمی تکرار داستان پایان در (4913:91بگور،

 در نزدیکی همین در که بود زیبنده آنها از یکی اتفاقاً» که کندمی اشاره هدایت .«قوزی را ببین»کنند می مسخره را او هازن بار

 هنگامی داستان، پایان در( 92، همان) .«بشوم قوزی زن من که است قحط آدم مگر بود گفته جواب در که داشت منزل فیشرآباد

 نابیناست؛ که کندمی زنی برخورد با مهتاب روشنایی در است، شهر رفته بیرون به اندوه و ناامیدی فرط از هنگامداود شب که

-می را جانینیمه سگ مهتاب روشنایی در داود داستان، همین در. زیبنده است همان زن این که یابددرمی تعجب کمال در خواننده

 بود؛ دیده راه در که سگی همان پهلوی تا کشانید را خودش داود"که  بینیممی داستان پایان در است شرف مرگ در که بیند

 (14، همان)". بود مرده آن سگ اما. داد فشار خودش آمدة پیش سینۀ روی را او سر و نشست
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نانوایی قصابی، . شودکنند برجسته میت را هرکدام ازاین اصناف اذیت میولگرد، وقتی پا سگ داستان ابتدای هایتوصیف کاربرد

 میزد، کتك را او پادو جلو دکان نانوایی،). فروش شیربرنج پسربچه دو نیز ها وماشین شد و آمد سلمانی، یك و خانهقهوه دو ،عطاری

 و کردمی پذیرایی او از شوفر دارمیخ کفش سنگین لگد برد،می پناه اتومبیل زیرسایه اگر پراند،می سنگ او به شاگردش ،قصابی جلو

 (.بردمی شکنجه او از مخصوصی لذّت فروش شیربرنج بچه شدند،می خسته او به آزار از همه کهزمانی

 که اندختمی افسرده لبخندهای آب روی و باریدمی سمجی باران بود، فهخ و تیره هوا شودها با این توصیف آغاز میداستان صورتك

 این(21، همان)"مانده بود باران زیر حرکتبی و خاموش درختها شاخه. شدندمی محو کمکم بعد و پیچیدندهم می در زنجیروار

 را هاشخصیت پریشان افکار اینکه حین در انداست ناگوار پایان بر استهاللی باشد براعت تواندمی داستان آغاز در هدایت توصیفهای

 و اُخت منوچهر افکار با عجیبی طرز به منظره این»گوید می توصیف همین پایان در خود هدایت. کرد استنباط توانمی آن از نیز

 (21، همان) .«آمدمی جور

سه قطره )"کشت مرا. . . تو عشق. . . مرجان. . . بگویم که به. . . کشتی تومرا. . . مرجان. . . مرجان"داش آکل جمله  داستان در

 آکلداش روی صورت که هاییزخم نیز و آکلداش سال و سن داستان، همین در. شودمی تکرار در پایان داستان(11: 4944، خون

 که شودمی آن از مانع نهایت در پردازد،می جزئی صورت به موارد همه این به داستان ابتدای در وی معرفی در هدایت و بسته نقش

 جوان و خوشگل شوهر بلکه! باشد نداشته دوست مرا شاید"که  اندیشدمی آکلداش زیرا دردهد تن مرجان با ازدواج به آکلداش

 نیز مرجان با آکلداش ازدواج عدم(11، همان)"است سالم چهل من و دارد سال چهارده او. . .  است دور مردانگی از نه،. . . کند پیدا

 . دهدمی نشان خوبی به است؛ استوار آن بر داستان شالوده که را او نگیمردا

 و ساکت را همه جا داستان سگ ولگرد هدایت در. محوری دارد نقش که است مطلبی برجسته کردن در راستای هاتوصیف گاهی

 آرزوی شده، نیم بریان نیم سوخته، ،قهار خورشید زیر هایش آدم و میدان"سازد  برجسته ناله پات را صدای تا دهدمی جلوه آرام

 الی که هاییگنجشك بودند افتاده جنبش و کار از جانوران، و هاها، درختدکان ها،آدم. کردندمی را شب سایه و غروب نسیم اولین

 ناله صدای فقط. زدندچرت می و بودند خاموش گرما شدت از نیز بودند، کرده النه[ ورامین معروف برج] آن آجرهای ریخته درز

 آب و هستند فرسوده و پیر که هادرخت وضعیت نامتعادل، جوی وضعیت( سگ ولگرد)شکست می را سکوت فاصله به فاصله سگی

 درمانده سگی برجسته کردن وضعیت در تصاویر این همه ورامین، ترکخورده برج کشاند،می را خودش زحمت که به غلیظی آلودگل

 . کنندمی فاای بسزایی نقش خورده،کتك و

 با همقدم و داستان پیشبرد با همسان آن، از بعد کندمی داستان صحنه وارد ناشناخته و مبهم به صورت را هاشخصیت ابتدا هدایت

 هاشخصیت روانی خصوصیات با را خواننده داستان، جریان پیشروی در و پردازدمی هاشخصیت تصویری معرفی به کمکم خواننده،

 داستان در (493:4922 پاینده) "پردازدمی هاشخصیت ارزیابی به خواننده آن، در که است این در شیوه مزیت این" .سازدمی آشنا

 از نیز را وی بودن قهرمان ضد. شویممی وی منفور شخصیت نیز و زبان لکنت متوجه کاکارستم هایصحبت خالل آکل ازداش

-قهوه شاگرد. . .  ببینیم بیار چای یه یه بچه، به به»: گفت و چیقهوه شاگرد به رستم روکرد کاکا. داد تشخیص توانمی مجرا همین

 (93: 4944، خون قطره سه) .«کرد نگاه آکلداش مردد به لبخند با چی

 زندگی از برشی ابتدا روش، این در وی کند؛استفاده می نیز توصیفی پردازیشخصیت از تصویری، پردازیشخصیت کنار در هدایت

 بعد، به. بردپی می آن حوادث و داستان اصلی محور به آن خالل از خواننده که گذاردمی به نمایش داستان ابتدای در را هاتشخصی

 ناچار و دارد منفعل نقشی خواننده شیوه این در» پردازدمی هاشخصیت معرفی به شخص، سوم دید زاویه با مستقیم، و جزئی طور

 . است برخوردار باالیی بسیار مهارت از روش این وی در (4922:493، پاینده) .«پذیردمی را راوی ارزیابی

 ضرب که شدنمی پیدا لوطی  هیچ و بود سرشناس سفید پیشانی گاو مثل شهر آکل درداش»که  خوانیممی آکلداش داستان در

 (11: 4944 ،خون قطره سه) .«داشتند دوست اهل شیراز همه را آکلداش. . . باشد نچشیده را شصتش

 برمال کند،می ایجاب داستان مقام و حال که را آنها از هاییجنبه هربار و کندمی معرفی شرایط اقتضای به را هاشخصیت هدایت

 ساله، وپنج سی مرد آکلداش»گوید می شود،می ساله چهارده مرجان عاشق آکلداش آنکه از بعد آکلداستان، داش در کند؛می

 بود قداره زخم جای او پیشانی و هاگونه روی. . . زدمی ذوق توی اشقیافه دیدمی را او اول دفعۀ کس هر. بود مابدسی ولی تنومند
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 راپایین چپش چشم کنار آنها از یکی بدتر، همه از و میزد برق صورتش شیارهای الی سرخ از گوشت و بود خورده جوش بد که

 (11، همان) .«بود کشیده

 را منطقی رخدادها سیر هدایت است؛ داستان ساختار در زمان عنصر از استفاده شیوه جوید،می آن بهره از یتهدا که دیگری ویژگی

 به هم داستان وقایع زمانی تسلسل که روش این در. می سازد هنرمندانه را داستان ساختار کار این با و ریزدمی هم به زمانی نظر از

 دو از ولگرد داستان درسگ. میشود زیبایی انعطاف و پویایی دارای و میآید بیرون اختییکنو و حالت رکود از داستان است، ریخته

 در را صاحبش دوم بخش. داشت بخشیرضایت و آرام زندگی و بود صاحبش پیش پات  که نخست بخش شود؛می تشکیل بخش

 جا به جا را بخش دو این جای هدایت استاند این در. شودمی آغاز روز همان از او نکبت بار زندگی و کندمی گم ورامین میدان

 از گردابداستان  آغاز جمله های. است کرده تربرجسته را پات نابسامان وضعیت و بارنکبت زندگی طریق، این از هدایت. است کرده

 پهلو سینه ثرا بر داستان پایان در که است هما دخترش مرگ از صحبت آن در زیرا هستند داستان آخر به مربوط زمانی خط نظر

 قطره سه). "زد می بامزه حرفهای و بود خندان آنقدر که او. . . !شد خاموش کلی به صدایش آهنگ و او چشم روشنایی آیا"میردمی

 زمانی خط نظر از فقط رخدادها هدایت، در داستانهای چراکه ندارد آنها بودن رئالیستی با منافاتی زمان شکستن( 22: 4944، خون

 . زندنمی ایلطمه است، جامعه واقعی که بازتاب داستان محتوای به امر این و زندریمی به هم

کوچك  اینشانه حتی یا و سرنخ کمترین هاداستان اینگونه در وی پذیرند،می پایان ازانتظار دور هدایت به هایداستان از بسیاری

 بر همواره شود،می محسوب حادثه ترینکه محوری داستان پایانی رخداد رواین از و دهدنمی دست به داستان، عناصر ارتباط بر دال

 خشتون دختر روشنك، که شودمی معلوم داستان پایان در ،(4944 قطره خون، سه)  گجسته دژدر داستان . پوشیده است خواننده

: همان) .«شناخت را دخترش و دید را روشنك پیشانی روی ماه گرفتۀ لکۀ سوز، پیه لرزانِ روشنایی جلو خشتون" است؛ کیمیاگر

 موضوع حتی خواننده. نیست معلوم خشتون، به روشنك دادن قبال در او آزادی و خورشید اسارت علت داستان، این در (432

-می را او که دانستمخورشیدمی"گویدمی برد،می وی پیش را روشنك آنکه از بعد خشتون، که یابددرمی زمانی را اسارت خورشید

 (434همان،) " آزادی حاال من بده. آوری

 هرچند ای،نشانه و عالمت داستان طول در زیرا است برخوردار ساختاری چنین از نیز خورها مرده داستان غیرمنتظره در پایان

 ساختار به، نیستند برخوردار هم زیادی بسامد از که مبهم هایپایان قبیل این. است نیامده مشدیزنده شدن  بر دال کوچك،

 . سازدمی وارد خدشه علمی نظر از هدایت هاینداستا

 های صادق هدایتهای ناتورالیستی در داستانویژگی 1 – 9

 این از نیز هدایت. دارد همراه به خود با را ادبی مکتب ازهر ایشمه و نیست صرف ناتورالیستی، ایران در ناتورالیستی هایداستان

 بیان به جای هایش برخی از داستان در هدایت. گرددمی شامل را مقوله این او، یستیناتورال هایاکثرداستان و نیست جدا خصیصه

می  شان اخالقی هایخصیصه به بردن پی برای را حاالت آنها و مزاجی وضعیت از مشخّصاتی افراد، روحی و اخالقی هایویژگی

 خفقان بود، روشن تاریك هنوز هوا":است توصیف شده تصور این به کور بوف راوی مالیخولیایی افکار و دلهره و ترس حالت. نویسد

 دید خواست بترکد،می امسینه و بود شده ضخیم اندازه بی دیوارها کرد،می سنگینی سرم روی سقف که آمد نظرم به داشتم، قلب

-می شروع، نو سر از دوباره و شمردممی را آنها. شده بودم خیره اتاق تیرهای به زده وحشت حال به مدتی. بود شده کدر چشمم

 داستان در (36 و 33 کور، بوف)"بزند جارو را اتاقم بود آمده ننجون آمد، در صدای دادم، فشار هم به را چشمم که همین. کردم

 تر بیش شکم، حوالی در حس این کردم، خستگی احساس شدم، سنگین اول"گویدمی، مرگ حس با مواجهه در راوی گور، به زنده

 هایمچشم دادم، راتکان هایمدست. کرد سرایت سر به سپس و سینه به خستگی این، آن از پس. نشود هضم غذا که وقتی مثل بود؛

 کند قلبم تپش. میدادم فرو را دهانم آب دشواری به بود، شده خشك دهانم شد، ام تشنه. است جایش سر حواسم دیدم کردم، باز را

 مثل بود، بدنم یبرجسته ازجاهای تر بیش رفت،می بیرون ی تنمهمه از راییگوا و گرم هوای کردم می حس گذشت، کمی. شد می

 (22 گور، به زنده)"بکشم را خودم خواهممی که دانستممی، حال همان در. . . غیره و بینی تك ها، انگشت سر

 نوعی دچار که عمویش یا درپ مانند به کور بوف راوی. آدمیست بدبختی یا عامل خوشبختی نیاکان از بازمانده ایگاهی خصیصه

 و کریه هایچهره مالیخولیایی با افکاری دارد؛ شدن مسخ از بعد را عمویش یا پدر حالت همان او. گرددمسخ می بود، شده مسخ

 اسکاتلند در او اجداد همه چه بود، او موروثی حس این"ولگرد  سگ در پات. زندمی رقم او برای را محتوم سرنوشتی که ناخوشایند
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 دردناکی احساس. دادنمی او به را ترین حرکتکم هاجاز که بود کوفته قدری به تنش اما. بودند دیده پرورش آزادنه سبزه، میان

 به او (42 ولگرد، سگ). آمدند هیجان به همه شده، گم شده، فراموش احساسات مشت یك داد دست او به ناتوانی و ضعف با آمیخته

 . شودمی دچار( مرگ) موهوم سرنوشتی به جنسیت، موروثی حس غلبه دلیل

 همه در قانون این که کرد می آرزو "داند می پدرش را خودش بختی شور این دلیل گفتند،می  قوزی او به هازن که گوژپشت داوود

-می او کنند، چونب خودداری زناشویی از معیوب و ناقص اشخاص تا کردندمی قدغن جاها اغلب مثل اقلّا یا و شدمی ا اجر دنیا جای

 حالت و باز نیمه دهان کبود، و گود هایچشم پای های استخوانی،نهگو پریده، رنگ صورت. است پدرش تقصیر اینها همه که دانست

 او هایبچه همه و بود جوان گرفته زن که پیر کشیده کوفت پدر. گذشت چشمش جلو از بود، دیده که طوریهمان را پدرش مرگ

 خودش با. مرد پیش سال دو که این تا بود احمق و الل هم او بود، مانده که زنده برادرهایش از یکی. بودند آمده دنیا هب افلیج و کور

 (92 گور، به زنده)"اندبوده خوشبخت آنها شاید :گفت می

 بر را خواننده بیزاری حس ،(آبادی دولت و چوبك) نویسندگان دیگر هایداستان از بیشتر که کندمی توصیف را هاییصحنه گاه او

 قطره سه. شدند می بیان پرده در اخالقی، مسائل خاطر به و جامعه بر حاکم عرف دلیل به آن، از قبل تا که هاییداستان. انگیزند می

-صحنه آنها در که هاهستندداستان این دسته از ولگرد، سگ کور، بوف محلّل، ها،صورتك آمرزش، طلب داش آکل، گرداب، خون،

 ایصحنه چنین با رسد،می میرزا بهرام یمرده بالین بر که زمانی گرداب، داستان در همایون. است آمده اکراه آمیز واقع به اییه

 خون هایمژه. زد پس آهسته را بود کرده نشد آن پشت از خون و بودند انداخته صورتش روی که سفیدی پارچه". شودمی روبرو

. کرد تأثیر او در صاعقه مانند خویشانش تابیبی و ناله قالیچه، روی خون هایلکّه بود، شده ش ریختهبال روی که او سر مغز آلود،

  (21 خون، قطره سه)

 از تمتّع و زیستن خوشبخت و ورزیدن وعشق داشتن دوست حقّ کسی هر که شده پرورانده فکر این هدایت هایداستان در»

 ودوستی، عشق همه و سعادت و خوشی همه که است چنان بشری جوامع منبع ختانهولی بدب دارد؛ را جهان این زندگی موهبات

 آثار در سیری با» (4921:492 پور، آرین) .«اندگرفته دست در را سه هر مقام، و مال و قدرت که است میسر کسانی برای تنها

 زندگی و تالش هرگاه او، داستانی هایشخصیت تربیش موارد، دربرخی جز به که شد واقف نکته این به توانمی حتی را به هدایت

 بار رقّت سرنوشتی یا مرگ به بدهد، شهوت به را خود جای آنان وجود در عشق یا و باشد مخالف جنس به یافتن خاطردست به شان

 (4912:413 قربانی،) .«گردندمی محکوم

 نسبت جنسیش عشق در شکست خاطر به آکل داش. کندخودکشی می بدری، به نسبت شهوانیش عشق خاطر به بهرام در گرداب،

 خواستگاریش مردی به هیچ زشتش چهره خاطر به که خانم آبجی. شودمی کشته رستم کاکا دست به و آیدمی در پا از مرجان به

 همان،) دهدمی خاتمه اشزندگی به و اندازدمی حیاط انبار آب در را خود ندارد، کردن شوهر جز ایانگیزه زندگی در چون رود،نمی

 آکل، داش گرداب، خون، قطره سه زندگی، خانم،آب آبجی مادلن، گوژپشت، داوود گور، به زنده هایداستان در هدایت صادق (432

 آفرینگان، پشت پرده، عروسك کرد، گم را مردش که زنی ل،. ل. گ. س دژ،گجسته محلّل، ها،صورتك ، آمرزش طلب شکسته، آینه

 تجلّی، ابونصر، تخت کاتیا، بست، بن کرج، ژوان دن ولگرد، کور،سگ بوف خانم، علویه آدم، پدران لبخند، آخرین ورامین، هایشب

 خوبی به تحقیرآمیز، حالت با را جنسی عشق و شهوت و آمیز احترام و احساس پر لحنی صورت به را سایه مغول عشق و آقا حاجی

 (439 همان،) .«کندمی ترسیم

-می مطرح (ناتورالیسم)مکتب این نویسندگان انکارناپذیر، همواره درآثار اصل یك عنوان به طبیعت و محیط رجب ابدی، محکومیت

یك  سوی به را او شناسی،زیست تکامل و وراثت اجتماع، جمله از عوامل، هگرفته وهم قرار تاریخی جبر مسیر در انسان اینکه. شود

 زنده: نظیر نویسنده این های داستان در. نبوده است غافل مسأله این از هایش تانداس در هدایت. رانندمی پیش به مکتوم سرنوشت

 گور به زنده داستان در. کرد دنبال توانمی را نفی آزادی پای رد ولگرد، کور و سگ بوف محلّل،، زندگی، آب گوژپشت، داوود گور، به
 برایم که گذرنده هایخیال این احساسات، این دیوانه، کرهایف این نمی توانم از سرنوشت خودم بگریزم،"شنویم می راوی زبان از

 آزادم، کنم می گمان. من افکارمنطقی تا آیدمی نظر به ساختگی تر کم و ترطبیعی خیلی صورت هر در نیست؟ آیاحقیقی آید،می

. کشاندمی سو آن و سو این به مرا که اوست اوست، دست به من افسار. ایستادگی بکنم ترینکم توانمنمی خودم سرنوشت جلو ولی
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 گور، به زنده). احمق زندگی بکنند نبرد توانندنمی بکشند، فریاد توانندمی بگریزند، دستش از توانندنمی که زندگی پستی، پستی

26) 

 به او زندگی سرانجام که دهدمی قرار روحی و فشارجسمی تحت را داوود چنان حاکم، جبر و وراثت تأثیر، گوژپشت داوود داستان در

 . انجامدمی مرگ

 این از هدایت صادق که رسدمی نظر به. دارد قرار خود جسمانی شرایط فرمان زیر انساناز دیگر اصول مکتب ناتورالیسم آنست که، 

 به دست مختلف انواع به بارها داستان، راوی گور، به زنده داستان در. است جسته وفور بهره به آثارش در ناتورالیسم خصیصه

 داستان در. سپاردمرگ می دست به را او که است خانم آبجی حسادت و این حرص خانم، آبجی داستان در. زندمی خودکشی

. شودمی، هما دخترش، مرگ سرانجام و هاآن زندگی پاشیدن هم از باعث بدری، به زنش، نسبت همایون کاذب بدبینی گرداب،

 همین غلبه از ناشی چنگال، داستان در احمد، سید برادرش، دست به ربابه شدن شتهک شکسته و آینه داستان در خودکشی اودت

 اطالع دیگری باشخص همسرش، خجسته، رابطه از که زمانی منوچهر ها،صورتك داستان در. است( جنون و صرع) جسمانی شرایط

. زندمی خودکشی، به دست زنش، همراه، دره قعر به انداختن ماشین با که شودمی گسیخته هم از او افکار چنان کند،می پیدا

-می بر دین از( جنسی غریزه و طبیعی احتیاجات) شرایط جسمانی فشار زیر کشت، را نفسش که مردی داستان در میرزاحسینعلی

 . گردد

 راوی] من». ردازدپمی. . . و زمان و مکان ها،باطن شخصیت و ظاهر شرح به دهد،می اجازه داستان فضای که جایی تا هدایت صادق

 میز روی بعد میزدم بر اول. گرفتممی فال ورق با هم سر پشت نیم و ساعت سه دیدم کردم، حساب روز یك[ گور به زنده داستان

 پشت از دیگر ورق چهار رو و از ورق یك بود پشت از که دومی ورق روی وقت آن دیدم،می پشت از دیگر پنج ورق و رو از ورق یك

 خال یك و سیاه خال یك که چیدممی طوری بعد آمد،می رو از هم ورق ششمی ورق روی اینکه تا ترتیب همین هب گذاشتم، می

 رو از را آن زیر ورق شد،باز می که خانه هر. غیره و نه ده، سرباز، بی، بی شاه،: ترتیب به بگیرد قرار هم روی به فاصله فاصله سرخ

 اگر و گذاشتممی هم روی تا سه تا سه بود دستم در که هاورق باقی آن بعداز. بود بهتر شد، می کمتر یا خانه پنج اگر و گذاشتم می

  (42 ص گور، به زنده)"دیدممی هاخانه روی آمد،می مناسبی ورق

 حیوانی خوی شهوت، حرص، چون حیوانی هایکه انگیزه شوندمی انتخاب کسانی از معموالً ناتورالیستی هایداستان هایشخصیت

 که خورهاداستان مرده در. است نوشته مؤلّفه این از پیروی به را هایش داستان از تعدادی هدایت. است ترقوی هاآن در. . . و

 حال عین در و کننده مشمئز هایصحنه با خواننده است، نرگس مطرح و منیژه یعنی داستان، زن شخصیت دو بازی سیاه و ریاکاری

-می نمایش به( شوهرشان) رجب مشدی از بازمانده دارایی سر بر را زن شخصیت دو این ولع و حرص است که رو روبه مضحکی

 دوم زن خدیجه، و هوویش هایبچه از دوتا است، کرده رسوخ او در حیوانی امیال کامالً که آمرزش طلب داستان عزیزآقای. گذارد

 برای گاه آن و رساندمی قتل به (کشتن و حسادت حس) حیوانی پست هایانگیزه بودن غالب دلیل به را ،(علی گدا) شوهرش

 . شودمی زیارت راهی گناهانش شدن بخشوده

 اول دقت با خیلی و آوردم داشتم، اتاقم پستوی در که استخوانی دسته کارد نکردم، تردید دیگر دفعه این"گوید می کور بوف راوی

  پاره کردم بود، پوشانده را بدنش که چیزی تنها بود، کرده محبوس خودش میان در را عنکبوت او تار مثل که نازکی سیاه لباس

 از سرد شده لخته خون چکه های کردم جدا را بعد سرش کرد، جلوه برایم معمول از بلندتر چون بود؛ کشیده قد او که بود این مثل

 سیاه لباس همان لباسش، و جادادم چمدان رد مرتب اعضایش با را او تن همه و بریدم را پاهایش و هادست بعد آمد، بیرون گلویش

 (99 کور، بوف)کشیدم  راحتی نفس شدم، فارغ کههمین  گذاشتم جیبم در را کلیدش و کردم قفل را چمدان در کشیدم رویش را

 داش گرداب، م،خان آبجی گوژپشت، داوود مراد،حاجی گور، به زنده. نیستند روبه رو پذیردل پایانی با هدایت صادق هایداستان اکثر

 . هستند هاداستان دست این از سگ ولگرد، کور، بوف دژ، گجسته کشت، را نفسش که مردی چنگال، ها،صورتك شکسته، آینه آکل،

 داشتن بر را تنهایی و دهدمی طالق ا ر زنش او مراد، حاجی داستان پایان در. کندمی خودکشی داستان پایان در گور به زنده راوی

 ایمرده سگ داند بهمی شده رانده همه از را خود که زمانی گوژپشت داوود. دهدآورد، ترجیح میدرمی را جانوران همه ینوا که زنی

 به بردن پناه با را خودش( زشتی) ضعف که خانم خانم، آبجی آبجی داستان در. باشد او مضحك سرنوشت شریك تا بردمی پناه

 چیز گشتند، را هرجا»:سپاردمی مرگ دست به را خود تنفّر، و حسادت سر از اهرخ،م خواهرش، شب عروسی در کند، پرمی مذهب
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. افتاده آب انبار دریچه نزدیك خانم آبجی دمپایی کفش دید حسن ننه بخوابند، بروند برگشتند وقتی بود، نداده رخ العادهای فوق

 رخت بود، شده پیچیده دورگردنش به مار مانند او سیاه تهباف موهای آب، روی بود آمده خانم آبجی نعش بردند، دیدند جلو را چراغ

 زشتی نه که جایی یك به بود رفته او که بود این مانند داشت، نورانی و حالت باشکوه یك او صورت بود، چسبیده تنش به او زنگاری

 به زنده) بهشت به بود رفته او. داشتن وجود آنجا در اندوه، نه و شادی نه گریه، نه و خنده نه عزا، نه و عروسی نه نه خوشگلی، و

  (33 گور،

 . شودمی کشته و آیدمی پای در از ناجوانمرد قمه کاکارستم با مرجان، عشق گران بار تحمل از بعد آکل داش

 یبرا را انگیزیغم پایان و اندازدمی دره به قعر ماشین با را خجسته نامزدش، و خودش سرانجام ها،صورتك در بدبین منوچهر

 با خواننده چنگال، داستان در. کندمی خودکشی قصه آخر در کشت، را نفسش مردی که داستان شخصیت. زندمی رقم داستان

 پدرش از که (جنون و صرع) شرایط جسمانی فشار زیر احمد سید است؛ مواجه تأثیرگذار حال عین در و دهشتناک ای بسیارصحنه

 خون قطره سه آوردن دست به پی در دژ، گجسته داستان در خشتون. کندخفه می را، ربابه، خواهرش، است رسیده ارث او به

 سوء و کاذب دنبال بدبینی گرداب به داستان در. کشدمی ایوحشیانه طرز به را روشنك دخترش طال، اکسیر تهیه برای دخترباکره،

 مبتال و منزل از روزه پنج فرار از بعد کند، می بیتابی پدر دوری که از هما آنها، جدایی و بدری زنش، به نسبت همایون بیجای ظن

 آن تا. کرد پهلو سینه سرما  سوز از. بود کرده گم را راه. آوردند مانخانه به را[ هما] او که بود شب سر":میردمی پهلو، سینه به شدن

 سه)"سپردیم خاک به را او میرزا بهرام قبر ویپهل همان عبدالعظیم، شاه بردیم را او دیروز. زدمی صدا را شما اشهمه مرد، که دمی

 (91خون، قطره

 گیرینتیجه – 1

 گرایی ابهام و ریخته هم به زمان و غیرخطی ساختار و کرد داستانی ادبیات وارد را مدرنیسم که بود ایرانی نویسنده نخستین هدایت 

 و کافکا معاصرش، نویسنده و پاسان مو دو گی پو، الن ادگار از هدایت. برد کار به خود کوتاه هایداستان در را مدرن نویسی داستان

-نویسنده هدایت. است تأثیری چنین منکر خود اما بود؛ متأثر داستایوفسکی فئودور و چخوف آنتوان نوزدهم، قرن بزرگ نویسندگان

 هستند برخوردار بسامد بیشترین از او، هایتجربه دیگر با قیاس در وی، رئالیستی کوتاهِ هایداستان. گرا درون و کاو روان است ای

 بیش. شودمی دیده هایشداستان در نیز ناتورالیسم مکتب هایویژگی خود، افکار غلبه شاید یا و دیگران از تأثیر به، وجود این با

 بر حیوانی انگیزه بهغل ها،داستان وحشتناک و انگیز غم پایان محیط، جبر :از عبارتند هدایت صادق ناتورالیستی هایمایهبن ترین

 . او انتخاب آزادی عدم و انسان محکومیت وراثت، داستانی، هایشخصیت اکثر

 :منابع

 . زوار تهران، دوم، چاپ هدایت، آثار و زندگی ،(4923). یحیی پور،آرین

 روزنگار؛ تهران، اول، چاپ ادبی، نقد در مقاالتی نقد؛ گفتمان ،(4922). حسین پاینده،

 . انسانی علوم جامع پرتال ،«احمد آل جالل هایداستان بر نقدی با داستانی ادبیات در ئالیسمر». علی تقوی،

 . علم، چاپ سوم، های ادبی، تهرانآشنایی با مکتب، (4931). منصور، ثروت

 . انسانی علوم جامع پرتال ،«ایمیان رئالیسم مکتب». منصور ثروت،

، 6شماره ، مجلۀپژوهش زبان و ادبیات فارسی، «داستانی ادبیات در رئالیسم ساختار و مبانی»، (4923). علی تقوی، و احمد خاتمی،

 . 444_33صص 

 سپهر؛ تهران، افست، چاپ هدایت، صادق آثار نقد ،(4931). عبدالعلی دستغیب،

و نقد ادبی از مشروطیت نویسی نویسی، نمایشنامهرمان نویسی،قصه بر مروری ایران؛ پیشرو نویسندگان ،(4912). علی محمد سپانلو،

 . سهیل، تهران، ، چاپ پنجم4931تا 

 . تهران زمان، ادبی، هایمکتب ،(4932). رضا سیدحسینی،

 نگاه؛ تهران، پانزدهم، چاپ اول، جلد ادبی، هایمکتب ،(4921). رضا سیدحسینی،

 . زمان تهران، کتاب ادبی هایمکتب (4932). رضا سیدحسینی،

 . انسانی علوم جامع پرتال ،«کوتاه داستان و رمان در رئالیستی ازیسشخصیت». سعید فاطمی،
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 . مرکز: تهران هدایت صادق با آشنایی (4912). ف. م فرزانه،

 نویسنده؛، اراک اول، چاپ، هدایت صادق کوتاه های داستان شناسیریخت ،(4921). علی فرهادی،

 . انسانی علوم جامع پرتال کریمی، داریوش: مترجم ،«رئالیسم تفسیرهای». ر. لیلیان فورست،

 ژرف؛ تهران، اول، چاپ هدایت، صادق آثار تفسیر و نقد ،(4912). محمدرضا قربانی،

 . ژرف تهران، هدایت صادق آثار تفسیر و نقد ،(4912). محمدرضا قربانی،

 . 39 شماره، گلستان نشریه .«ناتورالیسم: جهانی فرهنگ واژگان» ،(4924). اصغر علی باغی،قره

 نو؛ طرح تهران، اول، چاپ فیروزه مهاجر، ترجمۀ، واقعیت تا افسانه از هدایت؛ صادق ،(4911). همایون علی محمد کاتوزیان،

 شادگان؛ تهران،، دوم چاپ فیروزوند، کاظم ترجمۀ، نو نقد و ادبیات فرهنگ ،(4926). ای. جی کادن،

 نی؛ تهران، اول، چاپ فارسی، جدید نثر پایه گذاران ،(4921). حسن کامشاد،

 حسن ترجمۀ شوروی، علوم آکادمی نشریۀ سویتسکوی، مجلۀ، «هدایت صادق آثار و زندگی دربارة»، (بی تا). س. د کمیسروف،

 مسکو؛ چاپ قائمیان،

 . تهران مرکز، افشار، حسین ترجمه رئالیسم،، (4913). ایمیان گرانت،

 . انسانی علوم جامع پرتال ی،خطیب لیال: مترجم ،«چیست؟ رئالیسم». دیوید الج،

 . انسانی علوم جامع پرتال صاعلی، شهناز: مترجم ،«رئالیستی تخیل». جرج لیواین،

 جیبی؛ کتابهای سهامی شرکت ششم، تهران، چاپ دهگان، کاوه ترجمۀ، کوتاه داستان و رمان دربارة ،(4911). سامرست موام،

 1 شماره ماه، دی ،1 سال ،چیستا  .«ناتورالیسم»،(4962). میمنت میرصادقی،

 . جاویدان، تهران، ، سه قطره خون(4944). صادق، هدایت

 . ، زنده بگور، تهران، جاویدان(4913). صادق، هدایت

 . سینا تهران، کور، بوف ،(4994). صادق هدایت،

 . امیرکبیر انتشارات تهران، ولگرد، سگ ،(4992). هدایت، صادق
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 گریماس اساس نظریۀ تاریخ بیهقی بربررسی و تحلیل دو حکایت از 
 سالمات ارقط

 دزفول   واحد اسالمی آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

 دکتر ناصر کاظم خانلو                                                                                                        

 نشگاه پیام نور همداناستادیار دا

 چکیده

گریماس با طرح سه پی رفت اجرایی، پیمانی و متمایز تالش کرده است تا ثابت کند بیشتر داستان ها یا از وضعیتی منفی به 

استفاده از دو الگوی  در پژوهش حاضر با. شوندیتی مثبت به شکستن پیمان منجر میکنند و یا از وضعوضعیتی مثبت حرکت می

های پژوهش حاضر نشان  یافته. های گریماس به تحلیل و بررسی دو حکایت از تاریخ بیهقی پرداخته شده استرفتپی کنشگر و

 را «گیری سپهساالر غازیفرو»و  «فروگیری اریارق»حکایت  توان دومی های گریماسرفتشگر و پیدو الگوی کن طبق دهد برمی

 و کننده متمایز اجرایی، هایرفتثانیاً پی. یماس در این دو حکایت  قابل ردیابی استکنشگران مورد نظر گر اوال زیرا نامید روایت

 فروگرفتن حکایت در. افتدمی اتفاق اساسی تحول یك اینکه باالخره کند ومی صدق هاحکایت این از کدام هر مورد در پیمانی

 در که حالی در شودمی منجر( اریارق شدن کشیده بند به) پیمان شکستن به( امیر رضایت) مثبت وضعیتی از از روایت اریارق،

 سلطان دادن امان) مثبت وضعیتی به( شدن دستگیر از غازی وحشت و ترس) منفی وضعیتی از روایت مسیر غازی فروگیری حکایت

 . کندمی حرکت( غازی به

 . ریماس، فروگیری اریارق، فروگیری غازی، کنشگر، گها، تاریخ بیهقیرفت پی: هاواژهکلید

 مقدمه 

بیهقی از آن دسته نویسندگانی است که ذوقی سرشار و ذهنی توانا و قلمی رسا داشته و نسبت به جادوی کالم و سخن به خوبی 

های مربوط به آن، از کارکردهای عناصر زبانی با توانمندی بهره ه، هم زمان با ثبت تاریخ و گزارشآگاه بوده است، از همین رو کوشید

ستان بیهقی توصیف نباید از نظر دور دارد که دا»مخاطب او لذتی دو چندان از خواندن مطالب تاریخش ببرد و خوانندهتا  گیرد

بیهقی، بسیاری از عناصر درام و کشمکش داستانی  ی حقیقی است که به اقتضای قریحهاکوی و برزن نیست؛ بل نقل واقعه منظره

نظیری اغلب او با مهارت و چیره دستی کم (4929:46حسینی،) .«آن رعایت شده است در ... پردازی و ایجاد تعلیق ومثل شخصیت

ی می کند به گیرد و در این میان سعنتایج و عواقب احتمالی آن پی می حتی گیری تا فرایند اجرا وشکل دها را را از نطفه این رخدا

کوشد تا حد امکان اعتماد مینده برای تاثیر بیشتر سخن خود این نویس» با انصاف جانب انسانیّت را بگیرد عنوان یك تاریخ نگار

از شعرهای فارسی و  کند و برای آراستن اثر خودهای گوناگون سخن خود را مستند میمین رو به شیوهمخاطب را جلب کند؛ از ه

-گیری خوانندگان میبرای عبرتستان به تناسب موضوع و گیرد؛ او نوزده داهای پیش از خود بهره میها و داستانعربی و حکایت

ها، یکی داستان فروگیری اریارق و دیگری داستان فروگیری سپهساالر از جمله این داستان (411_492صص:4929محمدی،) آورد

روایت،  غازی که به لحاظ شیوه و اریارق فروگرفتن حکایت شود تا ریخت شناسی روایت در  دودر این مقاله تالش  می. غازی است

گیری از نگارنده با بهره. بررسی و تحلیل قرار گیردی بسیار زیبا و نادر هستند مورد هاود و ایجاد کشش داستانی از حکایتو فر فراز

اجرایی، پیمانی و  متمایز و نیز   رفتپی سه کارکردالگوی پیرنگ و تحلیل کنش گران گریماس، این دو حکایت را از منظر 

 . و اعتبار سنجی آنها پرداخته است به تحلیل، گران کنش گوناگونی

 تحقیق  پیشینه 

 درکتاب( 4924) هایی صورت گرفته است، حمید رضا شعیریگریماس تاکنون پژوهش از منظر نظریۀ بررسی متون در زمینه

 لی عباسیچنین محمد هادی محمدی و عانه از این منظر پرداخته است؛ همبه بررسی یك داستان عامی «شناسی نوینمبانی نشانه»

فهیمه خراسانی و . های بهرنگی از این منظر پرداخته اندهبه بررسی ساختار قص «صمد ساختار یك اسطوره»نیز در کتاب( 4924)

مبنای الگوی کنش گریماس ایی سه داستان از تاریخ بیهقی برای به بررسی ساختار رودر مقاله (4934) غالمحسین غالمحسین زاده

ای به تحلیل معنا ساختاری دو حکایت از تاریخ در مقاله(4922)چنین نرگس خادمی و مهدخت پورخالقیاند هممبادرت ورزیده
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با بررسی مطالعات پیشین می توان گفت که تاکنون هیچ پژوهش . بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس پرداخته اند

گریماس پرداخته  از تاریخ بیهقی براساس نظریه «ر غازیسپهساال»و « فروگیری اریارق»مستقلی به بررسی و تحلیل دو حکایت 

 . نشده است

 روایت و پیرنگ

ای روایت در لغت به معنی نقل کردن خبر یا حدیث یا سخن گفتن از کسی یا داستان گویی آمده است و در اصطالح ادبی نقل رشته

روایت یکی از انواع ، در بالغت جدید. ا وجود داشته باشدهبه نحوی که ارتباطی بین آن، از حوادث واقعی و تاریخی یا خیالی است

با سیر حوادث در زمان و با زندگی در ، نوعی از بیان است که با عمل، روایت»: ود و تعریف آن چنین استشبیان محسوب می

 .«نقل می کند دهد و داستان راجواب می «چه اتفاق افتاد؟»روایت به سؤال ، حرکت و جنب و جوش سر و کار داشته باشد

   (412 :صادقی و همراهانمیر)

حشرات ، های فضاییبیگانه، حیوانات، هاها از آنچه که برای آدمو داستان. دهدداستانی که در زمان رخ می، روایت یك داستان است 

این بدان مفهوم است . گیردبر میای از رخ دادها را در داستان زنجیره، یعنی. گویندمی، اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است ... و

، کودکانههمانند یك قصه ، تواند بسیار کوتاهزمان می این دورة. گیرندصورت می، زمانی نوعی دورة در چارچوب یا طی، هاکه روایت

  (42 :4923، آسابرگر). ها مصداق داردها و حماسهطور که در مورد برخی رمانآن، یا بسیار طوالنی باشد

روی ، شالوده و پایه آمده و رنگ به معنای طرح و نقش ؛ بنابر این ، ؛ پِی به معنای بنیادرنگ است+ رکب از دو کلمه  پی گ مپیرن 

استداللی حوادث در داستان است و چون و  الگو یا شبکه، طرح، ؛ نقشهپیرنگ. طرح است یا شالوده، هم پیرنگ به معنی بنیاد نقش

داستان حوادث را در داستان چنان تنظیم و ترکیب  یا نقشه، پیرنگ، به عبارت دیگر. می دهد چرایی حوادث را در داستان نشان

 بلکه مجموعه سازمان یافته، پیرنگ تنها ترتیب و توالی حوادث نیست، از این نظر، کند که در نظر خواننده منطقی جلوه کندمی

ای به چه دهد که هر حادثهدر هر اثر ادبی پیرنگ نشان می. علولیحقیقت نقل حوادث است با تکیه بر روابط علت و مدر. وقایع است

استان را به طور عقالنی تنظیم ؛ بدین معنی که پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث دافتدتاده و به چه دلیل اتفاق میدلیل اتفاق اف

ضمن پیرنگ گاه ترتیب و توالی زمانی وقایع را در . دهدای است که نویسنده بر اساس آن وقایع داستان را نظم میکند و ضابطهمی

  (61 – 69: 4922، میر صادقی و همراهان) کندجا میریزد و آنها را جابهبه هم می

تعریفی است کلی . دانسته است .«ترکیب کننده حوادث و تقلید از عمل»ه است و پیرنگ را ارسطو تعریف صریحی برای پیرنگ داد 

است که  «الگو»ژة ترین تعریفی که برای پیرنگ آورده اند واکوتاه (62 :4931، صادقیمیر). گیردر میکه مفهوم داستان را در ب

آورد بلکه پیرنگ خط ارتباط معقول میان اما حوادث به خودی خود پیرنگ را به وجود نمی، است «الگوی حوادث»خالصه شده 

به  پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را»ن تعریف کنیم است پیرنگ را چنی از این رو ممکن، کندحوادث را ایجاد می

 (61: همان منبع) .» کندطور عقالنی و منطقی تنظیم می

و متمایز ( میثاقی)رفت اجرایی، پیمانی شناسی روایت، سه پیتبیین مباحث ریخت گریماس در ادامه های روایتفترگریماس و پی

 ریخت عنوان به خود آثار ترینمهم از یکی در پراپ. کندپراپ و لوی استروس پیشنهاد می را در تکمیل آرای( انفصالی)کننده 

 از یك هر او برای. شود می مطرح گرا ساختار نقد هایپایه از یکی که سازد می مطرح را معروفی الگوی پریان هایقضه شناسی

( خویشکاری) نقش عنوان به پراپ که را چهآن. شود می قائل خاصّی اختصاری عالمت و عنوان های روایی در پیرنگ یك روایت،نقش

 طبق که ها خویشکاری این از یك هر زیر عالوه بر آن. شود می جدول در بیش از سی و یك مورد ارائه یك طبق است، کرده تعیین

 این. گرفت درنظر ها کاریخویش این دیگر نمودهای را ها آن توان می که است مطرح نیز دیگری موارد است، شده بیان پراپ نظر

د بیش گستردگی و تعدا( 33_32: 4929اسکولز، ) .«شوند می داده نمایش اعداد همراه به شده مشخص  نشانه همان با ها خویشکاری

لوی استروس در ». شودهای بعدی میی جدیدتری  در پژوهشهای مورد نظر پراپ منجر به راهکارهااز حد کارکردها و خویشکاری

 وریك را بر اساس بررسی نقش ویژهبندی حکایت های فولکاساس و منطق کار پروپ یعنی دسته «ساختار و شکل»ای با عنوان مقاله

ها را استروس تالش کرد تا برخی از نقش در واقع( 462: 4932احمدی،) .«ها را کاهش دادرفت، تنها تعداد این نقش ویژهآنها پذی

را   «تحمیل»و  «ممنوعیت»، «تخطی»به عنوان مثال او سه نقس . در یك نقش محدود ساخت و ای با هم مرتبططبق الگوی تازه

 . او عالوه بر محدودتر ساختن الگوی پراپ، عمال دشواری و ابهام بحث بر مبنای آن را نشان داد. به یك نقش واحد مبدل ساخت
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تصمیم گرفت مفهوم نقش و ، ایی مانند نظریه ی استروسهگ پراپ و با در نظر داشتن دیدگاهگریماس پس از بررسی الگوی پیرن 

. نحوی نام برد رفت اصلی همچون سه قاعدهسه پی او از. نقش ویژه را کنار گذاشته و به جای آن مفهوم پی رفت را جایگزین نماید

 :رفت عبارتند ازاین سه پی

 ا و غیرههها، کنشت به زمینه چینی وظایف، نقش ویژهاجرایی، که وابسته اس _4

 . کند، همچون اراده به انجام کاری یا سرباز زدن از آنن را به سوی  یك هدف راهنمایی میپیمانی یا هدفمند، که وضعیت داستا_2

 (462: 4932احمدی،) .«گیردها را در برمیها و حرکتمتمایز کننده، که دگرگونی= 9 

، رفت پیمانیر پی رفت اجرایی متکی است اما پیاختار روایی هر داستان بس، رفت باید در نظر داشت کهدر تبیین بیشتر این سه پی

خوانیم در حکم طرح نیستند، بل آنچه ما وضعیت میمرکزی  ها در خود نکتهچرا که نشان می دهد وضعیت»تر است از آن مهم

  (همان) .«پذیرش یا رد پیمان است

یتی منفی به وضعیتی مثبت ها یا از وضعبیشتر داستان» نتیجه بگیرد کهخواهد رفت میگریماس بر اساس این سه پیدر مجموع 

و یا از وضعیتی مثبت به شکستن پیمان منجر می ( شود به حل شدن فرد در آنبیگانگی از جامعه تبدیل می)کنند حرکت می

  (همان) .«شوند

 . شودداخته میاینك به بررسی و تحلیل دو حکایت از تاریخ بیهقی براساس نظریه گریماس پر

 حکایت فروگیری اریارق 

 :وضعیت ابتدایی

  (149 _412: 4929بیهقی،)دهد  می مسعود سلطان دربار وضعیت توضیحاتی درباره  راوی: پی رفت اجرایی

ن پدریان درباریا. ی پدریان و پسریان تقسیم شده بودند به دو دسته از نظر جهت گیری سیاسی درباریان: پی رفت متمایز کننده

  (همان) محمود بودند و پسریان هواخواهان مسعود

ها  آن. دهند شان را از دست می ها پایگاه کردند که با آمدن آن چون احساس می. بردند محمودیان به پسریان رشك می :رفت پیمانیپی

  (همان)اند دانستند که همه چیز را قبضه کرده ای می ریشه های بی را آدم

 :گسستگی  کنشگری

تاریخ )به عنوان یك خرده روایت از روایت اصلی  .«فرو گرفتن اَریارِق حاجب ساالر هندوستان»ی کنشگری در حکایت گسستگ

دو  پردازد که در آن پیشینهنصر میاست  و به نقلی از خواجه بو( بیهقی)افتد روایت از زبان راوی اصلی هنگامی اتفاق می( هقیبی

 . راوی یعنی بیهقی گفته پرداز است .«من»ازین این حکایت ساالر بیان می شود اما در وضعیت آغ

 :وضعیت آغازین

 :محمودیان با تخطئه و نیرنگ در صدد نابودی ساالر اَریارِق و ساالر غازی برآمدند:  پی رفت اجرایی

یستادند و بر آن شنود، در حیلت ااز این ابواب چیزی گفتند و وی میو چن پیش امیر  ، و محمودیان فراختر در سخن آمدند»

 :همان) .«افتد و چون بر افتاد و غازی تنها ماند، ممکن گردد که وی را برتوانند انداختنخست حیله باید کرد تا اریارق بربنهادند که 

413) 

 :بین کنندیی این دو ساالر را نزد سلطان بدآنها تالش کردند تا با بدگو

 (412 :همان) .«ته برنتوانستی تافتساالر غازی گربزی بود که ابلیس او را رش سپاه»

شود به عنوان تمهیدی در کشاندن او نزد ریان شراب نمیخالف سایر درباحمودیان از این که ساالر غازی برم :رفت متمایز کنندهپی

 :سلطان استفاده کردند

 (413 :همان) .«وی هرگز شراب نخورده بود»
 :نوشاندرده و به دو سپاه ساالر شراب میکسلطان مسعود مجلس شراب بر پا   :پی رفت اجرایی

 (421 :همان) .«ساالر را شراب داد و امیر چون بشنید، هر دو سپاه»

 :دهندو در مستی گشاده دستی به خرج می از مالطفت و رضایت سلطان شادمانه مستی می کنند اریارقغازی و 
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و اریارق  ن و هر روز فوجی را به خانه بازداشتن و شراب و صلت دادنساالر بود، لشکر را نواخت و آغازید غازی، به حُکم آن که سپاه»

 .«و در هر دو مجلس، چون شراب نیرو گرفتی، ترکان این دو ساالر را به ترکی ستودنی. نزد او بودی و وی نیز میهمان او شدی
 (424 :همان)

 :پی رفت متمایز کننده

سخن گفتن ساالر ترکان با در آن روزگار  ترکی . با افراد خود پرداختند دو ساالر به هنگام مستی با زبان ترکی به سخن گفتن

 . شد ای زبان رمز تلقی می گونه وزیردستانش اظهار استقالل کردن بود و خطرناک 

کفایتی کدخدایان منسوب به آنان و سخن چینی محمودیان باعث بدگمانی بی، رفتارهای این دو ساالر در مستی :پی رفت پیمانی

  ان مسعود به این دو ساالر شدسلط

و محمودیان » :دارند استقالل و توطئه به گوش مسعود رساندند که این دو ساالر قصد و غرضمحمودیان  :رفت اجراییپی

فرونایستادند از تضریب، تا به آن جایگاه که در گوش امیرافگندند که اریارق بدگمان شده است و با غازی بنهاده که شری به پا کنند 

  (422 :همان) .«اند و بیشتری از این لشکر در بیعت وی و اگر دستی نیابند، بروند

 :پاره میانی دوم

روزی، امیر » :امیر مجلسی بر پا کرد  و در  آخر آن مجلس از دو ساالر و دیگران خواست برای شرابخواری بمانند:  رفت اجراییپی

بزرگ و عارض و صاحب   و خواجه. مروید که شراب خواهیم خورد: امیر فرمودمردم جمع شدند و چون بار بشکست،   بار داد و همه

 (429_422: مانه) .«دیوان رسالت نیز بنشستند

 :شودآدب و شئون و با شکوه برگزار می مجلس سلطان با رعایت کامل

بوسهل زوزنی و بونصرمشکان پیش امیر بر تخت یکی و پیش غازی و پیش اریارق یکی و پیش عارض : ها آوردن گرفتند و خوانچه»

 (429 :همان) .«نشست یکی، پیش ندیمان هر دو تن را یکی و بوالقاسم کثیر به رسم ندیمان می

 :کندمی تواند از این دو ساالر تعریف و تمجید  وزیر تا می ،و وزیر سلطان طبق قرار قبلی :رفت پیمانیپی

پس این بزرگان چون نان بخوردند، برخاستند و به طارم دیوان باز آمدند و . و الگشته و رشته فرموده بودند بیاوردند سخت بسیار»

 (429 :همان) .«بزرگ هر دو ساالر را بستود و نیکویی گفت  خواجهو . بنشستند و دست بشستند

از : فتندایشان گ».کند ها را تهدید نمی تا این دو تن گمان کنند که هیچ خطری آن دهدسلطان هم صلت و پاداش فراوان می 

. دارند و ندانیم تا چه باید کرد ها فدای خدمت داریم، ولیکن دل ما را مشغول می خداوند همه دلگرمی و نواخت است و ما جان

. توقف کنید، چندان که من فارغ شوم و شمایان را بخوانند. هم اکنون، از دل شما بردارد. این سوداست و خیالی باطل: خواجه گفت

گاه، رای خداوند راست  آن: ای باشد تازگی دلگرمی خلوتی خواست و این نکته بازگفت و درخواست تا ایشان را به و تنها پیش رفت و

 (421_429 :همان) .«بدانستم: امیر گفت. چه بیند و فرماید در آن

 :پی رفت متمایز کننده

 :گویددو ساالر سخن می ر ویژه در ستایشنماید و به طوسلطان به بهانه وقت نماز ظهر مجلس را متوقف می

تا این غایت حق : پس، روی سوی وزیر کرد و گفت. چون روز به نماز پیشین رسید، امیر مطربان را اشارت کرد تا خاموش ایستادند»

ه اگر غازی است، آن خدمت کرد به نشابور و ما به سپاهان بودیم که هیچ بند. ایم شناختن ساالر چنان که باید فرموده این دو سپاه

 (421 :همان) .«و اریارق چون بشنود که ما به بلخ رسیدیم، با خواجه به خدمت شتافت. نکرد و از غزنین بیامد

 :و مخصوصا شایعات مربوط به بدگمانی خودش از ایشان را به شدت رد می کند 

بر این . از آن نباید اندیشید. دارند یخایند و دل ایشان مشغول م نمایند و ژاژ می شنودیم که تنی چند به باب ایشان حسد می و می» 

 (423 :همان) .«که ما سخن هیچ کس در باب ایشان نخواهیم شنید. جمله که ما گفتیم اعتماد باید کرد

 . شوندکنند، به شدت ناراحت میشاهده میهای سلطان را مخبرند و ظاهر ستایشن دسته از محمودیان که از توطئه امیر بیآ

 :9پاره میانی 
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ر نوبت بعدی که مجلس امیر برپا شده است، ساالر غازی  آمده است در حالی که غرور بیشتری او را فراگرفته و ساالر اَریارِق غایب د 

چون بنشست امیر » :شود که او به میمنت کسب رضایت امیر تا سه شبانه روز به عیش مدام مشغول خواهد بودگفته می. است

امیر . او عادت دارد سه چهار شبان روز شراب خوردن، خاصه بر شادی و نواخت دینه: ؟ غازی گفتاریارق چون نیامده است: پرسید

و آغاز شراب . مرو: گفت. غازی زمین بوسه داد تا بازگردد. و اریارق را دوری فرستیم. ما را هم امروز شراب باید خورد: بخندید و گفت

 (422 :همان) .«کردند

که با اریارق  نیز الفت شدیدی دارد، زمینه را ( امیرک)ی گیرد تا با فرستادن یکی از معتمدان خود امیر تصمیم م: پی رفت پیمانی

 .برای فروگیری او فراهم کند

 :پی رفت متمایز کننده

شدن فرستد تا ضمن اینکه اریارق را در عیش همراهی کند او را از شرفیاب اریارق می  پنجاه قرابه شراب سلطان امیرک را  به همراه

 :به دربار معاف دارد

امیر . امیرک پیش آمد. دار خمارچی را بخواندند و او شراب نیکو خوردی و اریارق را بر او الفی تمام بود و امیر فرمود تا امیرک سیاه»

گاه که مست  تا آن. باش که وی را به تو الفی تمام است نزدیك حاجب اریارق رو و نزدیك وی می. گفت پنجاه قرابه شراب با تو آرند

 (423:همان) .«شود و بخسبد و بگوی ما تو را دستوری دادیم تا به خدمت نیایی و بر عادت شرابخوری

 :پاره پایانی

 :پی رفت پیمانی  

 : در روز بعد،سلطان تصمیم به دستگیری اریارق گرفته است

 .«بر خضرای برابر طارم دیوان رسالت بنشست و آمد. و امیر دیگر روز بار نداد و ساخته بود تا اریارق را فرو گرفته آید»

 (431 :همان)

 :پی رفت اجرایی

 :تمهیدات دستگیری اریارق با رعایت مراتب امنیتی در حال اجرا است

در این میانه، روز به نماز پیشین رسیده، عبدوس بیامد و . آورد رفت و اخبار اریارق را می و کس پوشیده می. و ما به دیوان بودیم»

 (434 :همان) .«به گوش بونصر مشکان بگفتچیزی 

عبدوس فرمان به خلوت کردن باغ  داده و . جویدسود می، خدمتکار معتمدکه همواره  عبدوس ، از برای اجرای این مهم سلطان

استند و جز من، جمله برخ. بازگردید که باغ خالی خواهند کرد: دبیران را گفت. وی برخاست»: نظامیان را در آن مخفی می نماید

و هشیار باش تا . اسب به خانه بازفرست و به دهلیز دیوان بنشین که مهمی پیش است تا آن کرده شود: مرا پوشیده گفت که. برفتند

و . و وزیر و عارض و قوم دیگر نیز به جمله بازگشتند. و وی برفت. چنین کنم: گفتم. چه رود مقرر کنی و پس به نزدیك من آیی آن

و به دهلیز باز آمد و محتاج، امیر حرس، . و به نزدیك امیر برفت و یك ساعتی بماند. اماد علی دایه، به دهلیز آمدبگتگین حاجب، د

ای پانصد بیاورد، از هر دستی، با سالح تمام، و به باغ باز فرستاد تا پوشیده  وی برفت و پیاده. را بخواند و با وی پوشیده سخنی بگفت

 . شودارق از سوی سلطان احضار میاری (432 :همان) .«بنشستند

 :پی رفت پیمانی

شرفیاب شود اما امیرک طبق نقشه قبلی او را متقاعد  خواهد طبق عادت همیشه  با جمعی از غالمان و نظامیان قومشاریارق می 

یری از مقاومت زمینه را برای پیشگ). کند که در چنین حالت مستی شایسته نیست این همه با شور و گسترده رهسپار شویمی

 (آوردریارق به هنگام دستگیری فراهم میا
برخی از اطرافیان او که به شدت مست است، شرفیابی در چنین شرایطی را دور از ادب می دانند اما : پی رفت متمایز کننده

 .مامورین سلطان اصرار شدید دارند

 :پی رفت اجرایی
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تی هم به خاطر خلوتی و رفتار عجیب اشخاص تصمیم به بازگشت می گیرد اما اریارق به باغ سلطان می آید حتا در همان حالت مس

شد  چون به درگاه رسید، بگتگین حاجب پیش او باز. و اریارق خود از این جهان خبر ندارد»: کنداعد به ماندن میاو را متق  بگتگین

مستم و : برخاست و گفت اریارق یك لحظه بود،. جا بنشاندند او را فرود آوردند و پیش وی رفتند تا طارم و آن. و امیر حرس

  ( 439 :همان) .«تا آگاه کنیم. فرمان بازگشتن زشت باشد بی: بگتگین گفت. بازگردم. توانم نمی

 :دستگیر می کنند( به سبب مستی زیاد)و باالخره بگتگین و دیگر سرهنگان محمود، اریارق را به هنگام آب نوشیدن 

چون به طارم بنشست، پنجاه سرهنگ سرایی دررسیدند و بگتگین درآمد، اریارق را در کنار گرفت و . مدوی بازگشت و به طارم آ»

غالمان دیگر درآمدند، موزه از پایش جدا . سرهنگان درآمدند از چپ و راست، او را بگرفتند، چنان که البته هیچ نتوانست جنبید

ای پنجاه کس  و پیاده. همه از وی جدا کردند و بیرون گرفتند. دند، زهر یافتندقباش باز کر. و در هر دو موزه دو کتاره داشت. کردند

و نماز خفتند بگزارده، اریارق را از طارم به قهندز . پیادگان دیگر دویدند و اسب و ساز و غالمانش را بگرفتند. او را گرد بگرفتند

و بوعلی بر حکم فرمان او را . و به سرهنگ بوعلی کوتوال سپردندو پس از آن، به روزی ده، او را به سوی غزنین گسیل کردند . بردند

پس او را به غور فرستادند، نزدیك بوالحسن خلف، تا به . یکچند به قلعت داشت، چنان که کسی به جای نیاورد که موقوف است

 (431_439: همان) .«و حدیث وی به پایان آمد جانبی بازداشتش

 :گسستگی مکانی و زمانی

حول دربار سلطان  حوادث شود و عمدهگی مکانی مشاهده نمیهای ابتدایی، آغازین، میانی و انتهایی این حکایت گسستبین پاره

در یك موعد  حوادث ماس هست، اتفاق نمی افتد و عمدههمچنین گسستگی زمانی آن گونه که مورد نظر گر. افتدمسعود اتفاق می

 . افتدزمانی مشخص اتفاق می

 :نگراتحلیل کنش

او . فرستد گر را به ماموریت می بر طبق الگوی گرماس او کسی است که فاعل کنش: گر فرستنده یا تحریك کننده یا مسبب کنش_4

چه عملی باعث شد تا فاعل : توان این پرسش را کرد می گر فرستنده ای پیدا کردن این کنشبر). دهد دستور اجرای فرمان را می

از او با عنوان ، سلطان مسعود که در متن .«هندوستان ساالر حاجب اَریارِق گرفتن فرو» ر حکایتد( گر به سوی هدفش برود؟ کنش

در واقع به دستور اوست که هدایا و شراب و مطربان را برای اَریارِق می فرستند و نیز . شود کنش گر فرستند استیاد می .«خداوند»

 . ه و در حالت مستی فرو می گیرندبه دستور اوست که اَریارِق را به طرزی ناجوانمردان

 ساالر حاجب اَریارِق گرفتن فرو» در حکایت. برد گر سود می او کسی است که از کنش فاعل کنش: گر گیرنده یا سودبرنده کنش_2

برده و  مستی و سرکشی گاه و بیگاه سود، در شرابخواری( اریارِق)َاز زیاده روی فاعل کنشگر ( پدریان)غالب محمودیان  «هندوستان

توان خواجه علی را کنش گر سود برنده دانست که وردند در این بین به طور مشخص میاو را فرود آ( دستگیری)زمینه ی فروگرفتن 

 . پس از اَریارِق در هندوستان  منصب گرفت

 ساالر حاجب یارِقاَر گرفتن فرو» در حکایت. رود کند و به طرف شئ ارزشی خود می او کسی است که عمل می: گر فاعل کنش_9

او که عالقه ی وافری به مستی و شرابخواری دارد به میمنت اینکه سلطان مسعود . گر اصلی استاَریارِق فاعل و کنش ، «هندوستان

 . نسبت به او لطفی تازه داشته است و در مقام خویش ابقا شده است دچار غرور و غفلت شده، سه شبانه روز شراب می نوشد

. ، رضایت سلطان و ابقا در مقام است«هندوستان ساالر حاجب اَریارِق گرفتن فرو» حکایت شی ارزشی در: رزشیگر شئ ا کنش_1

مستی  را به تمام و کمال با حضور مطربان و ندیمان و امیرک که ، خواهد به میمنت  نزدیك شدن به رضایت سلطاناَریارِق می

 . به جای گذارد الفتی عظیم با او دارد، در سه شبانه روز متوالی

 حاجب گرفتن اَریارِق فرو» حکایت در. گر به شئ ارزشی برسد شود تا فاعل کنش او کسی است که مانع می: گر بازدارنده کنش_3

، بگتگین در نقش کنش گر بازدارنده از جمله اشخاصی است که باعث بدبینی سلطان مسعود به اَریارِق شده و در .«هندوستان ساالر

 . آوردرا برای  دستگیری او فراهم می نهنهایت زمی

 فرو» هایی از حکایتبخش  در. کند تا به شئ ارزشی برسد گر کمك می او کسی است که فاعل کنش: گر یاری دهنده کنش _6

زم شراب گر یاری دهنده است که موافق و همراه  اَریارِق است، او را به ب، ساالر غازی کنش«هندوستان ساالر حاجب اَریارِق گرفتن
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کنند تا دالیل کافی برای خاطر خواجه احمد و دیگران سعی میکند و در انتها نیز نگران فرو گرفتن اوست و به همین دعوت می

 . تقاعد او  داشته باشند

 .«فرو گرفتن اَریارِق حاجب ساالر هندوستان»نظام روایی حکایت 

ل اخالقی یا رخداد کند او هنگامی که از اصور تا سر متن صحبت میراوی در س. در مورد نقش راوی در متن ایهام وجود ندارد

ابوالفضل ) «من»شود که عبارت است از می .«ما»ت راوی کند در این حالد مخاطب را نیز در روایت دخیل میگویتاریخی سخن می

ن صورت است که صلی روایت بدیکنش ا (اعصار مخاطبان تاریخ وی در همه) «شما»یا ( مخاطب روزگار بیهقی) «تو»( + بیهقی

رضایت سلطان و ابقا در )را  در حفظ شیء ارزشی ( اَریارِق)کند کنشگر فاعل سعی می( خواجه بونصر مشکلن) کنش گر یاری دهنده

مورد ستایش سلطان قرار گرفتن و صله و هدایای ویژه دریافت )یاری دهد و او را به سمت سطح ارزشی باالتری سوق دهد ( مقام

سلطان )گر فرستنده های فراوان موفق می شوند کنشالشپس از ت( بگتگین و محمودیان)اما در ادامه، کنش گر بازدارنده ( دنکر

 گرشکست خورده و کنش( اریارق)گر اصلی سازند تا در نهایت کنش( اَریارِقفروگرفتن )را راضی به فرستادن پیغام شرورانه ( مسعود

 . دست یاید( حاجب هندوستان)زشیبه شی ار( بوعلی)سود برنده

 :تحول

از مسیر دشوار انواع خطرات و تهدیدهایی ( رضایت سلطان و ابقا در مقام)تحول اساسی در این داستان از دست رفتن شیء ارزشی 

االری اَریارِق که در ابتدای حکایت س. پدید می آید( اَریارِق)برای کنش گر اصلی ( محمودیان)است که از سوی اشخاص شریر 

( محمودیان)دسیسه چینی و خیانت اطرافیان ، ناجوانمردی یت سلطان است در نهایت به واسطهتنومند، سرخوش و مورد رضا

 . دستگیر شده و خوار و زبون می گردد

 

 قدرت، سرخوشی                                                                خواری و زبونی

های آغازین در حالی که در پاره. سلطان مسعود است .«دهن بینی»داستان اتفاق می افتد در نتیجه   این تحول دیگری که در

کند به برای دستگیری اَریارِق  اعمال میای که انتهایی با خدعه وتمند و آسوده خاطر دارد در پارهسلطانی مقتدر، سخا داستان چهره

 ی شودسلطانی بددل، ناجوانمرد و سخت گیر بدل م
 بددل، ناجوانمرد و سخت گیر                                                 سلطانی مقتدر، سخاوتمند و آسوده خاطر 

 حکایت فروگیری سپهساالر غازی 

پیشین کایت ح های آغازین میانیاز دید کالن روایت به واقع پاره. حکایت نسبتا طوالنی تر اریارق است این حکایت در واقع در ادامه

در پاره پایانی حکایت قبلی به  و دانددر واقع بیهقی زمینه دستگیری این دو ساالر را یکی می. شودمتعلق به این حکایت نیز می

از این رو چه این حکایت به عنوان خرده . دارددر اینجا همین موضوع را درباره غاری بیان می و کندشیوه سرنگونی اریارق اشاره می

توان براساس الگوی گریماس زیر را می رفتخوانده شود و چه به عنوان پاره پایانی دوم حکایت پیشین، سه پی مستقلحکایت 

 :متصور شد

-گوشه و کنار و بیشتر از آن دسیسهغازی پس از مرگ اریارق بسیار نگران و مضطرب است و بیان این نگرانی در :  پی رفت اجرایی

با این وجود بدبینی سلطان خیلی جدی نیست اما . شوددبینی سلطان محمود نسبت به او مییجاد بهای پنهانی محمودیان باعث ا

این ، های مختلف و از جمله فریفتن دختر بوالفضل بستی که مادرخوانده ی یکی از کنیزکان معتمد غازی بودهمحمودیان با شیو

کند ا فرار میغازی شبانه  و در خف. سلطان نیّت فروگیری او را دارددهند که ترسانند و با رقعتی خبر دروغ می ساالر را بسیار می

 کندد که سپاه سلطان او را محاصره میگردد که قصد خراسان کنشود و برمییمان میگذرد اما متعاقبا پشابتدا از جیحون می

  (214_211: 4929بیهقی،)

 فرستند وغام در آویختن با غالمان غازی میسپاهیان پی برای انهخودسر اقدامی در محمودیان که حالی در: پی رفت متمایز کننده

 . بکشند، در حالی که نیّت سلطان چنین نیست و فرموده است از نبرد بپرهیزند را غازی امکان صورت در که دارند تاکید

رساند، غازی که در جنگ با سوگند موکد سلطان را به غازی می عبدوس از سلطان امان نامه و مهر می گیرد و : رفت پیمانیپی

 (219_212: همان) گرددشود و با آنها برمیپاه سلطان زخمی شده است تسلیم میس
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 :گران کنش تحلیل

. یکی از کنیزکان غازی است ختر بوالفضل بستی که مادرخواندهد در این حکایت، :مسبب یا کننده تحریك یا فرستنده گر کنش_4

اعث تحریك  غازی و فرار نویسد و در نهایت بهای متعددی میاو که خطی خوش دارد رقعه. تگر فرستنده و تحریك کننده اسکنش

 . شودناشیانه او می

 محمودیان همانند حکایت قبلی غالب. برد می سود گر کنش فاعل کنش از که است کسی او: سودبرنده یا گیرنده گر کنش_2

  .آوردند فرود را او( دستگیری) فروگرفتن زمینه و دهبر ترس و بدگمانی غازی سود، روی زیاده از( پدریان)

که پس از شبیخون مرگ اریارق به شدت ترسیده است دست به هر  او. است اصلی کنشگر و فاعل ساالر غازی: فاعل گرکنش_9

 . اقدامی می زند تا از مرگ ناگهانی توسط سلطان نجات یابد

 . است مقام در ابقا و سلطان د حکایت قبلی رضایتدر این حکایت همانن ارزشی شی: ارزشی شئ گرکنش_1

 محمودیان  :بازدارنده گرکنش_3

اند و از کشته شدن او رسامان نامه سلطان را به نزد غازی می که است دهنده یاری کنشگر عبدوس: دهنده یاری گر کنش_6

 .کندپیشگیری می

 «فروگیری سپساالر غازی»نظام روایی حکایت 

خداد کند او هنگامی که از اصول اخالقی یا رراوی در سر تا سر متن صحبت می. در متن ایهام وجود ندارددر مورد نقش راوی 

ابوالفضل ) «من» شود که عبارت است ازمی «ما»کند در این حالت راوی د مخاطب را نیز در روایت دخیل میگویتاریخی سخن می

ن صورت است که کنش اصلی روایت بدی (اعصار طبان تاریخ وی در همهمخا) «شما»یا ( مخاطب روزگار بیهقی) «تو»( + بیهقی

رضایت سلطان و ابقا در )در حفظ شیء ارزشی  را( اَریارِق)کند کنشگر فاعل سعی می( جه بونصر مشکلنخوا) کنشگر یاری دهنده

دریافت  ن و صله و هدایای ویژهمورد ستایش سلطان قرار گرفت)یاری دهد و او را به سمت سطح ارزشی باالتری سوق دهد ( مقام

سلطان )گر فرستنده شوند کنشهای فراوان موفق میپس از تالش( دیانبگتگین و محمو)گر بازدارنده اما در ادامه، کنش( کردن

 شکست خورده و کنش( اریارق)سازند تا در نهایت کنش گر اصلی ( فروگرفتن اَریارِق)را راضی به فرستادن پیغام شرورانه ( مسعود

 . دست یاید( حاجب هندوستان)به شی ارزشی( بوعلی)گرسود برنده

 :تحول

از مسیر دشوار انواع خطرات و تهدیدهایی است ( رضایت سلطان)تحول اساسی در این داستان  به دست آوردن مجدد شیء ارزشی 

به شدت نومید و  دای حکایتغازی که در ابت. آیدپدید می( غازی)برای کنشگر اصلی ( محمودیان)که از سوی اشخاص شریر 

ق و در نهایت پس از یك فرار ناموف هراسد،ن نسبت به خود بسیار میظن سلطا سوء ست و از شایعات پیرامونش دربارههراسان ا

 . شودیرد، موفق به جلب رضایت سلطان میگوس با ذکاوت از سلطان برای او میای که عبدزخمی شدن و به مدد امان نامه

 

 راب                                       شادمانی و آرامشترس و اضط

 

 

 :گیرینتیجه

توان روایت نامید زیرا  را می «فرو گرفتن غازی»و  «هندوستان ساالر حاجب اَریارِق گرفتن فرو» بق الگوی گرماس دو حکایتبر ط

کند، ها صدق میمد در مورد هر کدام از این حکایتاله آهای اجرایی، متمایز کننده و پیامانی به شرحی که در این مقرفتاوال پی

ی قابل ردیابی است و پردازی و جزیی نگری دقیق بیهقها به واسطه شخصیتظر گرماس در هر یك از حکایتگران مورد نثانیا کنش

ند رام و سرخوش و محتشم هستاریارق و غازی دو سردار مورد احت، در ابتدای روایت. افتدره اینکه یك تحول اساسی اتفاق میباالخ

عالوه . گیرد و غازی فرار ناموفقی داردارق در مستی مورد شبیخون قرار میاری. شوندای فرو گرفته میاما در پایان هر کدام به شیوه

 وضعیتی از ازدر حکایت فروگرفتن اریارق، روایت . بر این این دو حکایت هر کدام یکی از دو حالت مورد نظر گرماس را برعهده دارند

حکایت فروگیری غازی مسیر  شود در حالی که درمی منجر (به بند کشیده شدن اریارق)پیمان  شکستن به (رضایت امیر)مثبت 
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در . کند می حرکت (امان دادن سلطان به غازی)مثبت  وضعیتی به (ترس و وحشت غازی از دستگیر شدن)منفی  وضعیتی روایت از

میانی و ، ابتداییهر سه پاره  فرو گرفتن غازی»و  «هندوستان ساالر حاجب اَریارِق گرفتن فرو»حکایت   دو مجموع با توجه  این که

اما نقطه ضعف آن عدم تناسب بین سه پاره و طوالنی شدن بیش از حد پاره میانی . توان آنها را داستان نامیدپایانی را دارند، می

 . شوندر با نیروی تخریب کننده مواجه میبا چندین، است و قهرمانان داستان به جای یك بار

 فهرست منابع و مآخذ

انتشارات : روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، ترجمه پرویز اجاللی، چاپ اول، تهران (4923). آسابرگر، آرتور – 4

 سروش
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 سمت : مبانی معناشناسی نوین، تهران (4924). شعیری، حمید رضا – 6

 411_423، صص9، مجله تاریخ در آیینه پژوهش، شماره.«شیوه ی تاریخ نگاری بیهقی» (4929). محمدی، هاشم – 1
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 بررسی تطبیقی داستان هابیل و قابیل با داستان سمفونی مردگان
 زهرا سلجوقی

 ان و ادبیات فارسی گرایشِ تطبیقیدانشجوی کارشناسی ارشد زب

 عسگر صالحی

 اه محقق اردبیلیاستادیار زبان و ادبیات فارسیِ دانشگ

 چکیده

موضوعی که عالوه بر . است (ابوالبشر)و دوران زندگانی آدم  ترین مباحث مربوط به آفرینش انسانداستان هابیل و قابیل یکی از مهم

ه چی های ایرانداستان درل یقاب ثیر و بازتاب داستان هابیل وأت. خود گرفته استبه هم ای اسطوره ۀمذهبی در گذر زمان جنب ۀجنب

ما در این مقاله . قابل بررسی است( سمفونی مردگانمانند داستان )نو چه و  ،در شاهنامه( پسرانش فریدون ومانند داستان ) کهن

نامه و ابتدا گذری به زندگی. نیم که به مقایسه و تطبیق داستان هابیل و قابیل در قرآن کریم با داستان سمفونی مردگان بپردازیمآبر

و سپس به بررسی وجوه اشتراک آوریم میدو داستان را  ۀخالص آنگاه جهت آشنایی با این دو داستان، کنیم وروفی میآثار عباس مع

 . پردازیممیآنها و افتراق 

 . سمفونی مردگان ،تطبیق، حسادت، هابیل و قابیل :هاکلیدواژه

 مقدمه

های مختلف و گاه دور یعنی نزدیك نمودن رخدادهای حوزه: تطبیق». تطبیق را معنا کنیم ةقبل از پرداختن به موضوع ابتدا باید واژ

: اندبا توجه به این تعریف از تطبیق، ادبیات تطبیقی را چنین تعریف کرد «از هم به قصد استخراج قوانین و قواعد کلی در آن حوزه

 .«ها و اختالفاتها در برابرییافتن از همگنی های شبیه به هم برای آگاهیها و حتی صفحهها و نمونهگردآوری و مقابله بین کتاب»

  (43: تاگم، بییت)

 پیشینة تحقیق

، توسط «ایران و جهان های ادبیاتهابیل و قابیل در برخی از رمان ةبازتاب اسطور»عنوان  باای قابیل مقاله داستان هابیل و ۀمینزدر 

از داستان هابیل و قابیل با  رمان ایرانیه ثیرپذیری ستأدر این مقاله . نوشته شده استپور، دکتر لیال هاشمیان و پیمان دهقان

نیز، در مورد سمفونی مردگان . مورد بررسی قرار گرفته است ،ر داشتس، سمفونی مردگان و فریدون سه پغادلوت بفافسانه : عناوین

توسط  «(برادرکشی)اضطراب مرگ  ۀلأکید بر مسأو سمفونی مردگان با ت ستبهای بنبررسی تطبیقی داستان»عنوان  باای مقاله

 . مصطفی گرجی نوشته شده است

 نامه و آثار عباس معروفیمختصری از زندگی

هنرهای ۀ تهران در رشتانشگاه دالتحصیل هنرهای زیبای فارغ. خورشیدی در تهران متولد شد 4996عباس معروفی به سال

رو به روی »نخستین مجموعه داستان او با نام . های تهران بوده استدراماتیك است و حدود یازده سال معلم ادبیات در دبیرستان

شار اما با انت. رسیدبرخی مطبوعات به چاپ می های او درپیش و پس از آن نیز داستان. شر شدتنمدر تهران  4933در سال «آفتاب

ور طبهگذاری کرد و را پایه «گردون»ادبی  ۀمجل 4963در سال . ود که نامش به عنوان نویسنده تثبیت شدب «سمفونی مردگان»

توقیف آن و موجب فشارهای پی در پی و سرانجام محاکمه  ،سبك و روال وی در این نشریه. جدی به کار مطبوعات ادبی روی آورد

 . ناگریز به ترک وطن شد «نگردو»معروفی در پی توقیف . شد

های عاشقانه و ذوب شده، نامه ،پیکر فرهادتر، ر داشت، سمفونی مردگان، دریاروندگان جزیره آبیسفریدون سه پ: توان بهاز آثار او می

 . و عشق، این سو و آن سوی متن اشاره کرد قضاتالعین ۀمنظوم

 قابیل داستان هابیل و ةخالص

 : داستان هابیل و قابیل در آن ذکر شدهکه از قرآن کریم آیاتی 

 : تمائده مطالبی بیان شده اس یسوره 92تا  21در آیات داستان  این ةدربار

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=132511
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تُلَنَّكَ قالَ إِنَّما یَتَقَبَّلُ اهللُ مِنَ الْمُتَّقینَ نَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْوَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِ»

(21) 

 (22)ینَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَیَّ یَدَکَ لِتَقْتُلَنی ما أَنَا بِباسِطٍ یَدِیَ إِلَیْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّی أَخافُ اهللَ رَبَّ الْعالَم

 (23)مِنْ أَصْحابِ النّارِ وَ ذالِكَ جَزاءُ الظّالِمینَ إِنِّی أُریدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمی وَ إِثْمِكَ فَتَکُونَ 

 (91)فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرینَ 

أَنْ أَکُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِیَ سَوْأَةَ أَخی فَبَعَثَ اهللُ غُراباً یَبْحَثُ فِی الْأَرْضِ لِیُرِیَهُ کَیْفَ یُواری سَوْأَةَ أَخیهِ قالَ یا وَیْلَتى أَ عَجَزْتُ 

 (94)فَأَصْبَحَ مِنَ النّادِمینَ 

حْیاها فَکَأَنَّما ما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ کَتَبْنا عَلى بَنی إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّ

  .«(92) لَمُسْرِفُونَ أَحْیَا النّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا ِبِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذالِكَ فِی الْأَرْضِ

 :ترجمة آیات

پس، از یکی از آن دو . قربانی پیش داشتند ]هر یك از آن دو،[درستی برایشان بخوان، هنگامی که و داستان دو پسر آدم  را به»

-گان میخدا فقط از تقواپیشه»: گفت ]هابیل[ .«.حتماً تو را خواهم کشت»: گفت ]قابیل[. پذیرفته و از دیگری پذیرفته نشد

 (21).«.پذیرد

شم، چرا که من از خداوند، اگر دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من دستم را بسوی تو دراز نمی کنم تا تو را بک»

 (22).«.ترسمپروردگار جهانیان می

بازگردی، و در نتیجه از اهل آتش باشی، و این است سزای  ]به سوی خدا [خواهم تو با گناهِ من و گناهِ خودت من می»

 (23).«.ستمگران

 (91).«.شد اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد، و وی را کشت و از زیانکاران]امّاره[پس نفسِ »

وای بر من، : گفت ]قابیل[. کاوید تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کندپس، خدا زاغی را برانگیخت که زمین را می»

 ( 94) .«پشیمانان گردید ]زمرة [پس از  .«آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا برادرم را پنهان کنم؟

فسادی در زمین ـ بکشد، چنان  ]به کفر[رر داشتیم که هر کس کسی را ـ جز قصاص قتل، یا روی بر فرزندان اسرائیل مقاز این»

و قطعاً . و  هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گوئی تمام مردم را زنده داشته است. است که گوئی همۀ مردم را کشته باشد

 (   92).«.کنندز آن بسیاری از ایشان در زمین زیاده روی میپس ا ]با این همه [پیامبران ما دالئل آشکار برای آنان آوردند، 

با . گذشت فرزندان آدم، در قرآن کریم، تنها ماجراى هابیل و قابیل، بدون ذکر نام آن دو به عنوان پسران آدم ذکر شده استز سرا

. هاى متفاوتى بودندها و خصلتراى خلقهاى متفاوتى داشتند و دااینکه هابیل و قابیل برادر و از یك پدر و مادر بودند، شخصیت

 هاى اعتقادى و اخالقى،دلیل صالحیته ب. خو و شیطان صفت بودکه برادرش تندهابیل روحى پاک، و ایمانى محکم داشت، در حالی

ور شد و شعلهآتش حسد در درون قابیل . تر بودکه قابیل از نظر سن و سال از او بزرگهابیل نامزد جانشینى پدر گردید، در حالی

پدر، براى رفع کدورت و دلتنگى برادران، و براى اینکه به قابیل بفهماند که انتخاب هابیل براى جانشینى . برادر در دل گرفت ۀکین

او، فرمان خداست نه تبعیض میان آنها، دستور داد هر یك از آنها، یك قربانى به درگاه خدا تقدیم کنند تا قربانى هر کدام قبول شد، 

دار بود و براى هابیل گله. پیشنهاد پدر مورد قبول برادران قرار گرفت و محلى براى تقدیم قربانى آنها معین شد. انشین پدر گرددج

قابیل کشاورز بود و از محصوالت زراعى خود، . قربانى، بهترین گوسفندى که در گله داشت انتخاب کرد و در محل قربانى قرار داد

-در آن روزگار، نشانه قبول شدن قربانى بندگان، پیدایش جرقه. نوع نا مرغوب آن، به جایگاه تعیین شده آوردهم از مقدارى کم، آن

. اى دورتر به انتظار نشستنددو برادر هدایاى خود را در محل معین قرار دادند و در نقطه. و سوزانیدن قربانى بود اى از نوع آتش 

قابیل همانگونه دست نخورده باقى  ۀعله نمایان شد و قربانى هابیل را در خود فرو برد ولى هدیانتظار آنها زیاد بطول نیانجامید که ش

-من نمى: روزى به هابیل گفت. سوزان حسد، بیش از پیش در درونش زبانه کشید ۀشعل با مشاهدة قضیه پیش آمدهقابیل . ماند

 هابیل. من تو را خواهم کشت و به این وضع خاتمه خواهم داد. من برسد تو اشغال کنىه گذارم تو زنده بمانى و مقامى که باید ب

قبول نشدن قربانى تو دلیل دیگرى دارد و آن این است که خداوند . کندکنى، کشتن من مشکل تو را حل نمىتو اشتباه می :گفت

دست آوردن فرصتى بود که هابیل ه ب شب و روز در پى. یکند و تو تقوا نداربزرگ، فقط قربانى و عبادت بندگان با تقوا را قبول مى
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 دست آمد و قابیل،ه در یکى از روزها این فرصت ب. را دور از چشم پدر و مادر و تنها پیدا کند و نقشه شوم خود را به اجرا در آورد

ان شریف و بیگناه را با خشونت و سنگدلى فراوان قطعه سنگى را که در اختیار داشت بر سر برادر کوبید و آن انس. برادر را تنها یافت

تا آنروز انسانى از دنیا نرفته بود که به  زمین ریخته شد و نخستین جنایت رخ دادر به قتل رسانید و بدین ترتیب اولین خون ناحق ب

یاد داد که باید به او . قابیل نیازمند به راهنما بود. خاکش بسپارند و قابیل هم یاد گرفته باشد که باید بدن هابیل را به خاک بسپارد

از طرفى پیکر . تر از آن بود که از طریق وحى آسمانى ارشاد شودارزشاو بى. اما چه کسى و از چه طریقى راهنمائیش کند. چه کند

اینجا بود که به فرمان خداوند، کالغى سمت معلمى او را بر عهده . دار گرددپاک هابیل هم نباید روى زمین بماند و حرمت او خدشه

اى از زمین را حفر کرد و با چنگ و منقار خود، نقطه کالغى ظاهر شد و. ر مقام یك فرد ناالیق و حقیر به او آموزش دادگرفت و د

. گودالى پدید آورد و در مقابل چشمان قابیل، چیزى را در آن گودال گذاشت و سپس خاک بر آن ریخت و زیر خاک پنهانش کرد

جسد برادرم چه با تر بودم که بدانم آیا من از کالغ ناتوان: زبان به مالمت خود گشود و گفت روز، آه سردى کشید وآن جنایتکار تیره

خاک ه هابیل به کار بست و بدن او را در قبرى که کنده بود، ب آنگاه درسى را که از کالغ آموخته بود در مورد. کنم؟ واى بر من

پدر داغدیده بر آرامگاه . ى نمودیید و او را به مزار هابیل راهنمام رسانجبرئیل امین، ماجراى آن قتل فجیع را به اطالع آد. سپرد

نفرین کرد و او را براى همیشه  را شد قابیلبینى میگونه که پیشها ریخت و عزادارى و سوگوارى نمود و همانفرزند دلبندش اشك

  (93: 4921صوفی، ) از خود راند

 خالصة داستان سمفونی مردگان

جابر در اردبیل به کار . کندنام جابر اورخانی همراه برادرش از اورمیه به اردبیل کوچ میه شود که یك مرد بیی آغاز میداستان از جا

دهد و وی در اردبیل تشکیل خانواده می. کندمیهای زیادی کسب خاطر تالش فراوان موفقیته پردازد و بتجارت خشکبار می

از بین آنها آیدین و آیدا دوقلو بوده و از نظر . ای یوسف، آیدین و اورهان و دخترش بنام آیداهسه پسر بنام. شودفرزند می 1صاحب 

خواهد که می استناپذیر جابر اورخانی در این داستان پدری خشك و انعطاف. های بسیاری به هم دارندخلق و خوی شباهت

ای شده و علیل می شود، جابر به دچار صانحه خانواده اورخانی رگپس از اینکه یوسف پسر بز. راه او را ادامه دهند ،فرزندان او هم

ولی آیدین دوست دارد درس بخواند و . داری و شغل خود بکشاندکند آیدین یعنی پسر دومش را به سمت مغازههر قیمتی تالش می

شدیدی که از خود  ۀعالق و با ،طلبرصتانسانی است ف ،کوچك خانواده ۀاورهان بچ برعکس آیدین،. داری نداردای هم به مغازهعالقه

خاطر ه مادر ب ،برعکس پدر. کند در مغازه جای آیدین را بگیرددهد، خود را در قلب پدر جای داده و سعی میبه تجارت نشان می

ع حسادت کند که همین باعث شروسادگی و پاکی دل آیدین، او را بیشتر از همه دوست دارد و همیشه خود را برای آیدین سپر می

. تا آیدین را جلوی پدر که دل خوشی از او ندارد تخریب نماید کنداورهان از فرصتی استفاده می. شوددر اورهان نسبت به آیدین می

ارزش دانستن علم و عدم بی)با افکار پدر ( گرایی و طبع نویسندگی آیدیناستقالل)عدم سازگاری اخالقی و عدم تناسب افکار آیدین 

-ور کردن این اختالفات توسط اورهان از سوی دیگر باعث میاز یك سو و دو به هم زنی و شعله( به استقالل فکری آیدین اعتقاد او

. اسبی در اطراف اردبیل مشغول به کار شودبری در روستای شامو در یك کارگاه چوب کردهپدری نقل مکان  ۀشود آیدین از خان

بری و ابراز ندامت و پشیمانی پدر از ده شده بود که حتی بعد از مراجعه پدر به کارگاه چوباختالفات پدر و پسر تا به آن حد گستر

خاطر طرد شدنش ه از یك طرف هم آیدا دوقلوی آیدین هم که ازدواج کرده است ب. کندمیتحقیر آیدین، آیدین میلی به برگشتن ن

بسیار بزرگی را  روحیبا شنیدن این خبر آیدین صدمه . ندپدری، دست به خودکشی می زۀ توسط شوهر و ترس از بازگشت به خان

-در این لحظات تنها کسی که به آیدین امید می. سپاردهای خود را به فراموشی میگردد و در واقع تمام آینده و آرمانمتحمل می

آیدین هم پس از آیدا متحمل پدر . دهد سورمه یعنی دختر ارمنی است که آیدین پس از خروج از خانه پدری با او آشنا شده است

گردد و در مغازه پدری باز می ۀآیدین به خان. وی برگردد ۀکند تا به خانشود و از آیدین دوباره درخواست میصدمه روحی زیادی می

جابر . سدرشود، تا اینکه وقت مرگش فرا میتر میکم ضعیفپدر کم. کندکند شروع به کار میکه حاال فقط اورهان در آنجا کار می

. گیردو سپس مرگ را در آغوش می. کند تمام اموالش را نصف به نصف بین آیدین و اورهان تقسیم کننددر وصیتش اعالم می

صورت آشکار ه کم اورهان بکم. شود که در باطن هیچ حقی را برای آیدین متصور نباشدناپذیری اورهان باعث میورزی و سیریطمع

آیدین هم . خواهد که دیگر به مغازه پا نگذارد و دنبال درس و دانشگاه خود برودگوید و از او مین و ناسزا میدر مغازه به آیدین توهی

اورهان که از چنین وضعی به ستوه آمده . ورزداورهان اجتناب می پیشنهاد خاطر قولی که در هنگام مرگ پدر به او داده از قبوله ب
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او زن . شوددار نمیشود که بچهاورهان پس از ازدواج متوجه می. شودانگی و جنون وی میاست آیدین را مسموم کرده و موجب دیو

ای که هیچکدام از اهالی خانه نمانده بود به جز یوسف و خانه. کندپدری زندگی می ۀتنهایی در خانبه دهد و خود را طالق می

پس از قتل . نمایده کشتن یوسف در بیابانی خارج از شهر میچون تحمل تن علیل و فلج برادرش یوسف را ندارد مبادرت ب. آیدین

رفتار آیدین با مردم . شودای مضحك در شهر تبدیل میکم به دیوانهآیدین کم. شودیوسف، اورهان در شهر به برادر کش مشهور می

ه همیشه با آیدین بدرفتاری طوری کهب. شودو مسخره شدنش از یك سو و خارج شدن آیدین از کنترل اورهان موجب خشم او می

گذرد و پس از ناپدید شدن آیدین، کشیشی به صورت اتفاقی اورهان را پیدا کرده و مدتی می. زندکند و حتی وی را کتك میمی

 ازدواج کرده و صاحب( دختر ارمنی)مه ربرد که آیدین با سواورهان به این نکته پی می. آیدین است ردختعمیمی تر کند پدادعا می

. خواهد آیدین را پیدا کرده و بکشدبنابراین اورهان با این طرز فکر که مبادا دختر آیدین مدعی ارث پدر شود می. دختری شده است

و از  شودبرود اما وسط راه در برف و سرمای شدیدی گرفتار می ،که آیدین همیشه آنجا بوده ایخانهخواهد به قهوهاورهان می

جالب اینجاست که حتی در چنین شرایطی هم امید برای پیدا کردن و کشتن . شوددوباره نا امید می بازگشت به شهر و زندگی

و کمیت است میان شروع و پایان حرکت اورهان به تصویر کشیده شده  ۀصورت ایستایی زمان و در فاصله داستان ب. آیدین دارد

بیابان  دنبال پیدا کردن آیدین دره در آخر داستان اورهان که ب. ردگذصورت گذرا مانند فیلمی از جلوی ذهن اورهان میه داستان ب

طور کشته شدن یا البته مرگ اورهان و همین. شودو ظاهراً تسلیم مرگ می کندپر از برف گرفتار شده با مرگ دست و پنجه نرم می

 . کندعهدة خواننده واگذار می ماند و تا حدودی قضاوت را برای از ابهام باقی مینشدن آیدین به دست او در هاله

 بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو داستان 

 حسادت( الف

 : پردازیمهای مختلفی دارد که به ذکر آنها میحسادت در این دو داستان گونه

ن عمل، حس ای. طبق نظر اهل تشیع، هابیل که دارای صالحیت اعتقادی، اخالقی بود به عنوان ولی و جانشین پدر اعالم شد _4

پدر برای اینکه نشان دهد . که من بزرگتر از توام و صالحیت وصایت دارم: برانگیخت و گفت( قابیل)حسادت را در برادر بزرگترش 

با توجه به متن داستان که قبال ذکر شد، قربانی . این انتخاب، امری الهی است نه تبعیض، از آنها خواست تا در راه خدا قربانی کنند

 . ور شد و دست به قتل هابیل زدیرفته شد و پس از آن آتش حسادت قابیل شعلههابیل پذ

طبق نظر اهل تسنن، علت قتل هابیل توسط قابیل، حسادت قابیل به تزویج او با خواهرش است و معتقد بودند قابیل به علت  _2

کند و یگر دختر حضرت آدم یعنی لیوذا بود، حسادت میهوا و هوس به ازدواج هابیل با اقلیما دوقلوی قابیل که به نظر او زیباتر از د

 . همین حسادت عامل قتل هابیل توسط او می شود

 :و اما حسادت در داستان سمفونی مردگان

پدر اصرار خاصی دارد که آیدین در مغازه و درکنار پدر باشد ولی اورهان دوست داشت که آیدین فقط به مدرسه و درسش  _4

 . یی در مغازه و کنار پدر کار کندبرسد تا او به تنها

اورهان هرگز حتی . خوردآیدین نزد مادر بسیار عزیزتر از اورهان است، تا جایی که به خاطر دفاع از آیدین از شوهرش سیلی می _2

 . گیردبعد از دیوانگی آیدین جای او را در قلب مادر نمی

و چاپ شدن شعرش در روزنامۀ اطالعات همیشه اورهان را که در  العادة آیدین در درس و همچنین نویسندگیپیشرفت فوق _9

 . آزرده استدوم راهنمایی ترک تحصیل کرده می

به خاطر زیبایی و قدبلندی آیدین، زنان و دختران عالقۀ زیادی به معاشرت و مصاحبت با او دارند و اورهان که هرگز مورد توجه  _1

 . ورزیده استیشده به شدت به او حسادت مکسی واقع نمی

 پشیمانی(ب

پشیمانی قابیل یا به خاطر این بود که عمل زشت و ننگینش سرانجام بر پدر و مادر و دیگران آشکار شده و مورد سرزنش قرار 

خواهد گرفت؛ یا به دلیل بر دوش کشیدن جسد برادر بود که چرا مدتی آن را دفن نکرده است و یا به این دلیل بود که اصوالً انسان 

کند؛ ولی روشن است که انگیزة ندامت او به هر بعد از انجام کار زشت یك نوع حالت ناراحت و ندامت در دل خویش احساس می

دلیل که باشد دلیل بر توبۀ وی از گناهش نخواهد بود، چون توبه واقعی این است که شخص گناهکار از ترس خدا و به خاطر عمل 
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هبۀ )او نه تنها توبه نکرد بلکه تهدید کرد که برادر دیگرش را به نام . غ چنین اعمال ننگین نرودزشت توبه کند و در آینده هرگز سرا

 . کسی که ولی و جانشین پدر از طرف خداوند شد، خواهد کشت( اهلل

-میسوزد اما دلسوزیش دلیل نبارها دلش برای یوسف می( کشته شدن تدریجی)در سمفونی مردگان اورهان در حین کشتن یوسف 

کند بلکه اورهان پس از کشتن یوسف نه تنها اظهار ندامت و پشیمانی نمی. شود در کشتن یوسف حتی کوچکترین درنگی نماید

این تصمیم او به خاطر تصاحب ارثیۀ پدری بود تا جایی که اورهان قبل از مرگ . کندمی( آیدین)تصمیم به کشتن برادر دیگرش 

 . میرداز کشتن آیدین، خود او میخورد که چرا قبل حسرت این را می

 کالغ( پ

. مانددر داستان هابیل و قابیل، قابیل پس از کشتن برادرش از پنهان کردن و محافظت جسد برادرش از حیوانات درنده عاجز می

ود زمین را کنده و کشد سپس با نوک منقار خها دیگری را میبیند که یکی از این کالغناگهان دوکالغ را که با هم درگیر بودند می

-در اینجا با توجه به این عمل کالغ، قابیل متوجه عجز و ناتوانی خود در برابر یك موجود به ظاهر بی. کندجسد کالغ را دفن می

ای است اما کالغ در سمفونی مردگان پرنده. کندشود و جسد برادر خود را مثل جسد کالغ در خاک دفن میارزش مانند کالغ می

توان گفت که کالغ ناظر این است که به نوعی می. خوردهای اورهان به چشم میفقط در فصل زمستان و در تنهایی که حضورش

 . هایی استرا مشاهده کرده و با گذشت زمان باز هم ناظر چنین قتل( کشته شدن هابیل توسط قابیل)اولین قتل روی کرة زمین 

 برادرکشی( ت

ولی بحثی که در اینجا مدنظر است، کشته . سط قابیل قبالً درخالصه داستان آورده شده استبحث در مورد کشته شدن هابیل تو

برادر ( اورهان)اما در سمفونی مردگان برادر کوچکتر . به خاطر حسادت است( برادربزرگتر)توسط قابیل ( برادر کوچکتر)شدن هابیل 

 . رگترش یعنی آیدین را هم بکشدکند برادر بزکشد و درنهایت سعی میبزرگتر یعنی یوسف را می

در داستان سمفونی مردگان . در داستان هابیل و قابیل انگیزة قتل هابیل، حسادت قابیل به خاطر جانشینی هابیل به جای پدر بود

به ولی سعی او در کشتن آیدین، . علت کشته شدن یوسف توسط اورهان سربار بودن او و عاجز بودن اورهان از نگهداری یوسف است

 . دلیل ترس از تصاحب ارث پدرش توسط دختر آیدین است

 نحوة کشتن( ث

کند سر هابیل جوید و شیطان پیشنهاد میدر داستان هابیل و قابیل، قابیل با درماندگی از نحوة کشتن هابیل، از شیطان کمك می

ولی در داستان سمفونی مردگان . کندملی میقابیل گفتۀ شیطان را ع. را بین دوسنگ بگذارد و سپس سنگ زیرین را برسر او بکوبد

های دو دستش و سپس بریدن شاهرگش و در اشاره دارد، قتل یوسف با بریدن رگ( یوسف و آیدین)که تاحدودی به قتل دو برادر 

ذای مسموم، ولی در مورد آیدین که اورهان با راهنمایی پیرزن جادوگر در خصوص دادن غ. افتدنهایت زنده به گور کردن اتفاق می

 . طوری که زنده و مرده بودنش هیچ فرقی نداشتکار او را به جنون و دیوانگی کشانده بود به

 تبعیض( ج

در داستان هابیل و قابیل انتخاب شدن هابیل به عنوان ولی و جانشین پدر نه تنها تبعیض نبود بلکه فرمان الهی بود چرا که هابیل 

 . ددارای صالحیت اعتقادی و اخالقی بو

کند؛ طوری که از همان ابتدا اورهان یعنی پسر ایفا می( پدر)ولی در سمفونی مردگان تبعیض نقش مهم در خانواده جابر اورخانی 

-طلبیتر از بقیه دوست دارد و برعکس همیشه آیدین را به خاطر خوی کنجکاوی و استقاللگوش به فرمان و کوچکتر خود را بیش

 . کنداش سرکوب می

 های متفاوتتخصل( چ

در هر دو داستان هابیل و آیدین دارای خصایلی چون روحی پاک و تقوی و ایمانی قوی هستند؛ طوری که در داستان سمفونی 

ولی . بردسوزد، موفقیت او درکار تجارت را زیر سؤال میمردگان اورهان با ذکر اینکه آیدین بیشتر از خودش دلش برای دیگران می

 . کشدرای خصایل مذموم و ناپسند هستند تا جایی که این خصلت ناپاک آنها را به مراتب پست انسانی میقابیل و اورهان دا

 رانده شدن از خانه( ح
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خواست برای او رقم بزند، اقدام به در داستان سمفونی مردگان، آیدین به خاطر استقالل فکری و مبارزه با سرنوشتی که پدر می

این کار چنان مصمم است که پدرش حتی با وجود اصرار در برگشتن او به منزل، با جواب منفی وی کند؛ وی در ترک آن خانه می

مرگ آیدا همان مرگ آرزوها . است( خواهرش)کند، مرگ آیدا تنها چیزی که آیدین را مجبور به برگشتن به خانه می. شودروبرو می

ولی در داستان هابیل و . گیردهای سابق را نمیبال افکار و آرمانو افکار آیدین است چون پس از برگشتن به خانه، هیچ وقت دن

 . کندشود و پدرش او را از خانه طرد میقابیل، این قابیل است که پس از کشتن برادرش مورد قهر پدر واقع می

 گیرینتیجه

سمفونی مردگان با تصویرسازی . همیشه تضاد و اختالف و کشمکش بر سر مال و اموال بین فرزندان بوده و هست و خواهد بود

 . روددقیق خاطرات در وقایع، بیشتر در قالب روایت شخص اول و اندکی در قالب شخص سوم با اورهان پیش می

های ساختاری و حتی تضادهای بین قهرمانان این دو تأثیرپذیر سمفونی مردگان از داستان هابیل و قابیل دلیلِ عدم وجود تفاوت

همچنین برخورد بدی و خوبی به . کندا این همه کلیت داستان در همان مسیر داستان هابیل و قابیل حرکت میب. شودداستان نمی

 . شود، در داستان سمفونی مردگان نیز قابل مشاهده استهمان شکل که در داستان هابیل و قابیل دیده می

ولی در داستان . ظور از کشتن همان قتل هابیل استالبته در داستان هابیل و قابیل من. موضوع هر دوداستان برادرکشی است

سمفونی مردگان محور برادرکشی همان کشتن ذهن و قدرت تفکر آیدین و به جنون کشیدن اوست و نه تنها کشتن جسم معلول و 

 . فلج یوسف

 منابع

 . قرآن کریم _4

 . نشر قم: اتم انبیاء، قمهای قرآن از آغاز خلقت تا رحلت خدورة کامل قصه (4921)صوفی، سید محمد  _2

 . مکتبۀ العصریه: المقارن، ترجمۀ سامی مصباح، بیروتاالدب (تابی)وان تیگم، بی _9

های ادبیات ایران و جهان، فصلنامۀ ادبیات عرفانی و های هابیل و قابیل در برخی از رمانبازتاب اسطوره (4923)هاشمیان، لیال  _1

 . 24، شماره 23شناختی، سالاسطوره
 

  



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

737 

 

 احسان، جود و کرم در غزلیات صائب بررسی فضایل اخالقی
 فرد ایوریقمهدی سلحشور

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی 

 بهنام فتحی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده

برای این . و کرم است که در سراسر اشعار صائب جاری و ساری استهای اخالقی احسان، جود موضوع اصلی این مقاله، فضیلت

. ایمبندی فضایل اخالقی پرداختهاخالق و هنر و تقسیمۀ اخالق، رابطاخالق، هدف علم منظور ابتدا به طور مقدماتی، به تعریف علم 

دهای هر یك از آنها را همراه با شواهد کارکر( احسان، جود و کرم) پس از آن، ضمن تقسیم بندی متن اصلی مقاله به سه قسمت

کند ضمن صائب با طرح انواع فضایل از جمله احسان، جود و کرم، شاعرانه تالش می. ایممناسب از غزلیات صائب نشان داده شعری

را در اختیار  وارد ساختن مخاطب در فضای اخالقی، آدمی را به نیازهای اساسی همنوع متوجه سازد تا بخشی از دارایی و اموال خود

این امر در حکم پل زدن و گره زدن بین دو فضیلت . نیازمندان قرار دهد و از این راه بتواند در راه برقراری عدالت گام هایی بردارد

 . بخش دنیا و آخرت هستنداحسان و عدالت است که البته سعادت

 . کرم صائب تبریزی، غزلیات، فضایل اخالقی، احسان، جود، :هاواژهکلید

 مقدمه

خیال اندیش و نازکاو شاعری باریك. های اخالقی و صفات واالی انسانی استصائب تبریزی از شاعران عصر صفوی و منادیگر ارزش

گیر نیست بلکه در متن گزین و گوشهصائب شاعری عزلت. آفریندپا افتاده مضامین ناب و اشعار آبدار میهای پیشِاست و از سوژه

-وی با دقتِ نظر به. کند، آشنایی کامل داردکند و با خصوصیات جامعۀ خود و افرادی که در میان آنان زندگی میجامعه زندگی می

صائب با عبرت گرفتن از . کندیابد و برای آن درد، داروی متناسب تجویز میجامعۀ خود را درمی سانِ طبیب ماهری درد و بیماری

های کند تا ارزشاندازة توان خود تالش مییابد و به نسانی را که مسألۀ اخالق است درمیترین مشکل جوامع اتاریخ، یکی از اصلی

داند که تقیّد به آن های اصلی انسانیّت میهمین خاطر وی اخالق را یکی از پایهبه. واالی اخالقی و انسانی بر جامعه حاکم شود

کند که هرکس به دنبال هدف خود خواهد بود امعه را به جنگل تبدیل میای امن به ارمغان خواهد آورد و عدم پایبندی نیز ججامعه

ما با بررسی دقیق و  نگرشی . ها را پایمال خواهد نمودهای خود وارد حریم دیگران خواهد شد و حقوق آنو برای رسیدن به خواسته

-او آن. زد کنداخالقی را به مخاطبانش گوشکند تا یك نکتۀ شویم که در هر فرصت مناسب تالش میژرف در غزلیات او متوجه می

سعادت ابدی سوق  ها را به طرف کمال انسانی وکند تا  فطرت انسانی مخاطبانش را بیدار کند و آنقدر این کار خود را تکرار می

کند که تأکید می همواره دین اسالم و مذهب تشیع. باشداین خصوصیت شعری او  متأثر از اندیشۀ ناب اسالمی و شیعی او می. دهد

-ها را از رفتن به راهرا به صراط مستقیم دعوت کنند و آن های دیگردوست باشند و در حدّ توان و وسع خود، انسانها باید نوعانسان

مایۀ صائب در  غزلیات خود تا حدّی به مفاهیم اخالقی پرداخته است که درون. هایی که رضای خداوند در آن نباشد برحذر کنند

او از میان مفاهیم اخالقی به فضایل . لی اشعارش را مضامین اخالقی تشکیل داده، و یکی از خصوصیات اصلی شعر او شده استاص

کم رذایل از وجود اخالقی بیشتر از رذایل اخالقی پرداخته است تا نشان دهد که اگر انسان فضایل اخالقی را در خود پروش دهد، کم

 . بندداو رخت برمی

شود تا بدانیم جایگاه مفاهیم اخالقی در شعر او چگونه نظران در مورد مضامین اشعار صائب مطرح مییدگاه دو تن از صاحباکنون د

 . است

غالب ابیات او در پند و اندرز و امثال و حکم »: گویدفیروزکوهی دربارة صائب و بازتاب مضامین اخالقی در اشعار او چنین میامیری 

و قضایای شعری او مطالب اخالقی و عرفانی است و پیداست که گیرندة این الهامات را با ملهم حقیقی سر و  و نتیجۀ استدالالت

در عزّت و استغنای طبع و ابای نفس و رعایت بیچارگان و اعتقاد به پاداش اعمال در دنیا و آخرت و سایر . سِرّی در کار بوده است
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صائب، ) .«ۀ صفات عالی و شرایف اخالقی اوستبود و خالصه، آنکه دیوان او مجموعمظاهر انسانیّت فردی کامل و نموداری شامل 

4996 :92)  

هایی که به نام نه مثنوی»: گویدهای او چنین میهای صائب دربارة غزلکوب نیز ضمن تمجید از غزلعبدالحسین زرین

اهمیّت او بیشتر برای . در ستایش بزرگان عصر گفته استقندهارنامه و محمود و ایاز که ساخته است اهمیّت دارد و نه قصایدی که 

-در بیشتر این. ها شاهکار ذوق و اندیشه استبعضی ابیات این غزل. های اوست که تنها غزل نیست، عرفان و حکمت نیز هستغزل

بیهوده . کنده است، روشن میترین نکات اخالقی را به کمك امثال ـ امثالی که از جزئیات زندگی جاری گرفت، شاعر لطیفگونه ابیات

  (21: 4914دریا گشت، ) .«زد مردم عامه شده است و حکم امثال سایر را یافتهنیست که بسیاری از این ابیات زبان

مایۀ اصلی غزلیات صائب و جایگاه مفاهیم اخالقی در اشعارش، به تعریف علم اخالق، هدف علم اکنون با مشخص شدن درون

 . پردازیمو هنر و  تقسیم بندی فضایل اخالقی می اخالق، رابطۀ اخالق

 تعریف علم اخالق

کند، ملکاتى که مربوط به قواى نباتى  فنى که پیرامون ملکات انسانى بحث مى»: طباطبایی علم اخالق عبارت است از در نظر عالمه

دا سازد و معلوم کند کدام یك از ملکات لش جیها را از رذال آنیکند که فضاو حیوانى و انسانى اوست، به این غرض بحث می

ها خود را با نقص اوست، تا آدمى بعد از شناسایى آن ۀیك بد و رذیله و مای کمال اوست و کدام ۀنفسانى انسان خوب و فضیلت و مای

اجتماع انسانى  ى است، انجام دهد تا دررونل دیاعمال نیکى که مقتضاى فضا ،کند و در نتیجه یل دوریل بیاراید و از رذایفضا

: 4913طباطبایی، ) .«خود جلب نموده، سعادت علمى و عملى خود را به کمال برسانده ستایش عموم و ثناى جمیل جامعه را ب

  (4/332ج

 هدف علم اخالق

هدف علم اخالق رسیدن به ». دانندعلمای اخالق هدف علم اخالق را رسیدن به سعادت ابدی و تقرب به پروردگار عالم می

اند و حتی در معنی سعادت نیز دو فرق قائل شدهاند، گروهی بین آنال و سعادت است، گرچه بعضی هر دو را یکی دانستهکم

تقرب  .«کمال»در ادیان الهی، هدف اخالق غیرمادّی است؛ در ادیان غالباً هدف اخالق کمال است و  . اختالف نظرهایی وجود دارد

  (491:4912پناهی، ) .«به خداست

 بطة اخالق و هنررا

هنر ». دهندة خصوصیات اخالقی و انسانی هنرمند استاخالق و هنر رابطۀ محکم و ناگسستنی با یکدیگر دارند؛ چون هنر نشان

که احساس و  آنجاچیزی جز تجلّی احساس و نمود افکار تلطیف شده و گذشته از صافی ذوق و پرورده از تخیل هنرمند نیست و از 

های اخالقی و دینی و مرامی اوست، آثار ها و باورداشتبینی و منبعث از اعتقادات و عالئق و دلبستگیلور جهاناندیشۀ هر کسی تب

های هنرمند ـ خصوصاً شاعر و نویسنده را ـ با وضوحی بیشتر ـ در هایی است که انعکاس تمایالت و آرمانینهان آیهنری نیز چون

ان شعور اجتماعی و خرسندی و آگاهی او را در گزینش مضامین هنری که پیوندی توان احساس کرد و از طرفی میزها میآن

توان نمود و مآالً از این رهگذر به علوّ طبع و ظرافت و طبیعی با خلقیّات و روحیّات هنرمند دارد، در محتوای آثار وی مالحظه می

  (4/33ج: 4963 رزمجو،) .«بردصفای روح و یا بالعکس به دنائت نفس و تیرگی جان او پی

 تقسیم بندی فضایل اخالقی 

نصیرالدین طوسی در کتاب اخالق ناصری، فضایل اخالقی را تحت عنوان چهار گروه اصلیِ حکمت، شجاعت، عفّت و عدالت  خواجه

ا را زیر طوسی سخ. های فرعی متعدّد تقسیم کرده استهای اصلی را به زیر شاخهاو هر یك از این گروه. بندی نموده استدسته

تر تقسیم نموده که کرم را به عنوان اولین زیر زیرشاخۀ فرعی  2او  فضیلت اخالقی سخا را  نیز به . مجموعۀ عفّت قرارداده است

  (421_421: 4921طوسی، )مجموعۀ سخا ذکر کرده است 

او . صل مستقل تقسیم کرده استطوسی مقالۀ سوم کتاب اخالق ناصری را به بحث سیاستِ مُدن اختصاص داده و آن را به هشت ف

-طوسی عدالت را یکی از خصوصیات اصلی ملوک می. فصل چهارم این موضوع را با عنوان سیاست مُلك و آداب مُلوک آورده است

  (921_924همان، )تر از احسان نیست داند و معتقد است بعد از عدل هیچ فضیلتی بزرگ
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 . پردازیممی ۀ اخالقی احسان، جود و کرمتبریزی دربارة سه مؤلّفش صائبدر تنۀ اصلی مقاله به بحث و بررسی طرز نگر

آیه در قرآن  19در مورد احسان جمعاً ». اخالقی است که در لغت به معنی نیکی کردن آمده است فضایلاحسان یکی از احس 

نی فعلی که شایسته است از خیر انجام احسان در لغت یع»: گویدجرجانی در این باره می (423: 4921نعیم آبادی، ) .«وجود دارد

بینیم ولی او ما بینیم و دانستن این نکته که اگر ما او را نمیکنیم که گویی او را می عبادتشود و در شریعت یعنی خداوند را چنان 

تر از مُلك بزرگبعد از عدل، هیچ فضیلت در امور »: گویدطوسی نیز دربارة احسان چنین می (6: 4911جرجانی، ) .«بیندرا می

احسان نبود، و اصل در احسان آن بود که خیراتی که ممکن بود، زیادت بر مقدارِ واجب بدیشان رسد به قدر استحقاق، و باید مقارن 

  (913_912: 4919طوسی، ) .«احسان بی هیبت موجبِ بطر زیردستان و تجاسر ایشان و زیادتی، حرص و طمع گردد. هیبت بود
ای در بین شاعران در این باب، از اهمیّت ویژه( ع)و همچنین احادیث معصومین  کریمدلیل تأکید قرآن فضیلت احسان به 

سعدی، استاد . اند تا به بهترین وجه این موضوع را در اشعار خود مطرح کنندشاعران سعی کرده. زبان و ادب فارسی برخوردار است

 . کندسان اختصاص داده و در این باره حکایات جالب و شنیدنی بیان میسخن فارسی، باب دوّم کتاب بوستان را به فضیلت اح

او گاه یك مفهوم را با . خواندعنوان یکی از منادیگران فضایل اخالقی، همگان را به سوی فضیلت احسان فرا می صائب نیز به

 . گیردشتر سخنان خود بهره میهای ادبی مختلف برای جذّابیت هر چه بیکند و یا از آرایهکلماتی گوناگون بیان می

 انواع احسان از دیدگاه صائب _4_4

 :دانددر یك دیدگاه کلی صائب احسان را دو نوع می

 احسان خاص _4_4_4

کند نه هر زمینی، همچنان که قطرة باران تنها در دیدگاه اول، صائب معتقد است زمین قابل دانۀ احسان را به کیمیا تبدیل می

 . کنی بشناسی و بعداً احسان کنیپس باید شخصی را که به او احسان می. شود نه هرجاوهر شهوار تبدیل میدر درون صدف به گ

 گوهر شهوار گردد در صدف اشك سحاب                کیمیای دانۀ احسان، زمین قابل است

 (4/129ج: 4921صائب، )

 توصیه به احسان عام _1_4_4

احسان باید عام باشد و برای احسان کننده هدف باید جلب رضایت پروردگار عالم باشد  در دیدگاه دوم، صائب معتقد است که

 . نه چیز دیگری و در واقع این نوع احسان از نوع اول بهتر و برتر است

 ریزیم ماپیش هر مرغی که باشد دانه می           به استحقاق نیستریزش ما را نظر صائب 

 (4/419همان، ج)

 احسان به ایتامتوصیه به  _1_4

داند و خواستار احسان به مریم محترم میبنهای اسالمی و مضامین ناب قرآنی، ایتام را همچو عیسیصائب تحت تأثیر اندیشه

 . هاستآن

 در منزلت به عیسی مریم برابر است       کس نواز باش که هر طفل بی پدربی

 (2/322همان، ج)

تـو نیـز بـه پـاس     ]؛ و امـا  فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْهَـرْ »: سورة ضحی چنین آمده است 3در آیۀ . کندمی قرآن کریم بر احسان به ایتام تأکید

  .«یتیم را میازار[ نعمت ما

 احسان زادِ سفر _9_4

و ی سفر برای راه پرپیچ و خم آخرت به دست آورد، باید به دیگران احسان کند خواهد زاد و توشهبه بیان صائب کسی که می

 . کار عملی انجام دهد و تنها به احساس همدردی و تأسف خوردن اکتفا نکند

 ی راهی به کف آور             حاصل زدل و دیدة خونابه فشان چیست؟تخمی بفشان، توشه

 (2/4161همان، ج)
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 احسان موجب بقای دولت  _1_4

 . د از این مهم غافل بماندگردد و انسان نبایدر دیدگاه صائب احسان موجب دوام و بقای دولت می

 عنانداری به دست باز کن این اسب سرکش راشود باقی                به احسان دولت دنیای فانی می

 (4/421همان، ج)

 ی شیرازة این دفترستحفظ دولت در پریشان کردن سیم و زر است              مدّ احسان رشته

 (2/131همان، ج)

 که باشد باد دستی لنگر آرام منصب را              تا منصبی داری مکن در مدّ  احسان کوتهی،

 (4/413همان، ج)

 احسان، رساننده به مقصد و مقصود _0_4

 . رسند هرچند ظاهراً به مقصد نرسنددر دیدگاه صائب احسان کنندگانِ به معنی واقعی کلمه، به مقصد و مقصود می

 در منزل هست هرچند دنبال کاروان است      دنبال ماندگان را هرکس که دست گیرد

 (2/4123همان، ج)

 داردهای اشك، تاک انگور میبه قدر قطره       وهر مقصود بَرخوردنتوان از گبه ریزش می

 (9/4193همان، ج)

 دشمن به دوست احسان، تبدیل کننده _6_4

حسان مانند بند و زنجیری به دست و پای دشمن شود و اتر میخوار با احسان کردن مالیمصائب معتقد است که دشمنِ خون

 . داردپیچد و او را از ادامۀ دشمنی باز میمی

  (429: 4923شهری، ریمحمدی) .«کندبخشندگی آدمی را محبوب مخالفانش می»: فرماینددر این باره می( ع)امام علی 

 به از سیری نباشد شیر را هیچ زنجیری              ز، دستخوار را کوته به احسان سادشمن خون

 (4/93ج: 4921صائب، )

 کند                       عاقبت اندیش با اقبال دنیا دشمن استخوار را احسان گوارا میدشمن خون

 (2/312همان، ج)

 احسان به سایل _7_4

 . کندعرفی میصائب احسان به سایل را به عنوان بهترین خلق و خوی انسان و کاری ارزشمند و خدا پسندانه م

 که بوسد دست خود، هرکس که گیرد دست سایل راخُلقی بهتر از احسان       نباشد آدمی را هیچ 

 (4/431همان، ج)

ای علت این بوسید؛ عدهبخشید، دست سایل را نیز می، هرگاه که چیزی به سایلی می(ع)در روایت آمده است که امام سجاد 

( این بخشش)خاطر آن است که لِاَنَّها تَقَعُ فی یَدِ اهللِ قَبلَ یَدِ العَبدِ؛ این به»: در جواب فرمودندحضرت . کار را از حضرت جویا شدند

  (2/114ج: 4923مکارم شیرازی، ) .«رسددست خدا میکه در دست بنده قرار گیرد بهپیش از آن

 . کندت مطرح میصائب نیز در بیت فوق، مضمونی شبیه مضمونِ حدیث فوق را البته با کمی تفاو

 اندازاحسان در حکمِ  پس _3_4

ها، و باعث ازدیاد دخل کریمان داند، بلکه آن را نوعی دخل و پس انداز برای آخرت انسانصائب نه تنها احسان را خرج نمی

 . داندمی

 آید به کار خلق، در کار خود استهر که می  ها دخل است چون باشد به جای خویشتنخرج

 (2/123ج: 4921صائب، )

 

 در گشاده، در بسته است باغ مرا              زِ خرج، دخل کریمان یکی هزار شود
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 (4/913همان، ج)

خاطر از دست ها را تضمین کرده است و بهگر و بخشنده خوف و وحشتی از آینده ندارند؛ زیرا خداوند زندگی آنافراد انفاق

شود، بیشتر از آن است که از ها داده میدانند، آنچه از فضل پروردگار به آنیرا میشوند؛ زدادن بخشی از اموالشان اندوهگین نمی

  (2/112ج: 4923مکارم شیرازی، ) .«انددست داده

 احسانِ نهانی _3_4

صائب معتقد است که بهترین نوع احسان، احسان به صورت پنهانی است چون در این صورت آبروی کسی را که به او احسان 

در دیدگاه صائب این نوع احسان موجب . ی ریا نخواهد بوداحسانی که به صورت پنهانی انجام گیرد آلوده. نماییفظ میکنی، حمی

 . شودطول عمر احسان کننده می

 حاالن راها              مکن رسوا به احسان چهرة پوشیدهبخش شو در پردة شبچو آب زندگی جان

 (4/212همان، ج)

 عـبادتی کـه نـهانی بـود ریایی نیستستگیری محتاج               د خوش است در دل شب

 (2/236همان، ج)

 نماستپردة ظلمت به روی آب حیوان خوش     ، عمر جاویدان دهدریزش پنهان به سایل

 (2/126همان، ج)

از اهمیّت انفاق به صورت  سورة بقره نیز انفاق در شب قبل از انفاق در روز مطرح شده است؛ که این امر ناشی 211در آیۀ 

َالَ  الَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ و عَالَنِیَۀً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ َالنَّهَارِ سِرًّا وَ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّیْلِ و»: فرمایدقرآن کریم می. پنهانی دارد

هاست پروردگارشان است، نه ترس بر آنکنند، مزدشان نزد وز، پنهان و آشکارا انفاق میها که اموال خود را شب و ر؛ آنهُمْ یَحْزَنُونَ

  (211بقره، )شوند و نه غمگین می

 شمولِ برکاتِ احسان _45_4

 . رسدکند، نتیجۀ آن به خود احسان کننده یا به فرزندانش میصائب معتقد است کسی که احسان می

 

 چون نباشد در میان، نیکی به فرزندش کنند      دستگیر چون صدف هرکس که شد افتادگان را

 (9/4211ج: 4921صائب، )

 نماند بر زمین هرکس که کوری را عصا گیرد                  آردنهال دستگیری، دستگیری بار می

 (9/4113همان، ج)

  .«. . .؛ اگر نیکی کنید به خود، نیکی کرده اید. . . أَنفُسِکُمْإِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِ»: باشدسورة اسراء می 1این نکته برگرفته از آیۀ 

 احسان به دیگران _44_4

 . داندصائب احسان به دیگران را باالتر از احسان به خویشان می

 باردخوشا نخلی که فیض خود به جای دور می    آیدثمر در پای خود افشاندن از هر نخل می

 (9/4149ج: 4921صائب، )

 احسان جمعیّت خاطر، ثمره _41_4

 . کنددالن و همچنین موجب ازدیاد نعمت آنان معرفی میصائب احسان را موجب جمعیّت خاطر روشن

 شودخرمن مه را پریشانی نگهبان می      دالنکند جمعیّت روشنریزش افزون می

 (9/4922همان، ج)

 تخم پاشیدن زیاد حاصل دهقان شود از      باد دستی کهربای خرمن جمعیّت است

 (9/4416همان، ج)

 احسان بهتر از اندوختن _49_4
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 . داندصائب احسان و بذل و بخشش را بهتر از اندوختن می

 ترستریز از نو بهاران خوشپیش عارف برگ                    رتبۀ ریزش بود باالتر از اندوختن

 (2/131همان، ج)

 از فصل نوبهار، خزان باصفاتر است         رسداندوختن به رتبۀ ریزش نمی

 (2/392همان، ج)

 احسان سبب رهایی از غم  _41 _4

 . تواند با احسان کردن از کوهِ غم نجات یابدبه نظر صائب انسان می

 که سنگ، بار نگردد به دل فالخن را         زکوه غم دل و دست گشاده را غم نیست

 (4/949همان، ج)

 اییاحسان، در وقتِ توان _40_4

 . که بهتر است تا زمانی که انسان قدرت و توانایی دارد با دست خودش احسان کند کندصائب توصیه می

 رخنۀ ملك سلیمان جز دهان مور نیست        دست تا از توست، دست از دانه افشانی مدار

 (2/692همان، ج)

 روییاحسان توأم با گشاده _46_4

 . یابدرویی دو چندان میگشاده صائب ضمن آوردن تمثیلی، احسان را با

 ترستخندة برق از سحاب گوهر افشان خوش       کند روی گشادمدّ احسان را دو چندان می

 (2/126همان، ج)

 احسان ایمن کننده از فتنه _47_4

 که جز نقش پی موران حصاری نیست خرمن را ن، زبرق فتنه ایمن شو بیفشان دانۀ احسا

 (4/241همان، ج)

 

 نمایی احسان از بزرگانخوش _43_4

 دهدخورد از موج و عنبر میبحر سیلی می         نماستدر مقام قهر، احسان از بزرگان خوش

 (9/4991همان، ج)

 احسان، سپر روز قیامت _43_4

 که فردا تیغ خورشید قیامت را سپرگردد            پناهان راسپرداری کن از دست حمایت بی

 (9/4911همان، ج)

 روی جزا سایبان توستدر آفتاب              ایای به سوخته جانی فکندهسایه گر

 (2/331همان، ج)  

 اهمیّتِ احسان _15_4

 . گل است بهتر از طواف کعبه( دل طواف کعبه)ه دست آوردن دل مردم در دیدگاه صائب احسان کردن و در واقع ب

 که دستگیری مردم هزار چندان است            ی گل، پای سعی رنجه مکنبه راه کعبه

 (2/216همان، ج)

 جود و سخاوت _1

که در [ جود و سخاوت]این واژه ». جود و سخاوت در لغت به معنی بذل و بخشش و دهش و فیض و جوانمردی آمده است

است؛  «سخاوت»باالتر از  یامرحله« جود»رسد که شود؛ ولی گاهی به نظر میاست، غالباً در یك معنی استعمال می «بخل»مقابل 

، در حالی که .«بخشش بدون درخواست است که در عین حال، بخشش خود را کوچك بشمارد»: اندزیرا در تعریف جود گفته
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از فضایل مهم اخالقی  «سخاوت»و  «جود»به هر حال . شودتری دارد و هرگونه بذل و بخشش را شامل میسخاوت معنی وسیع

ۀ ایمان و شخصیت نشان «سخاوت»و  «جود»پستی و حقارت و ضعف ایمان و فقدان شخصیت است،  نشانه «بخل»ندازه هر ا. است

که بخل میوة چنان. های زهد استو آن از میوه. . .  سخاوت ضد بخل است» (2/931ج: 4923مکارم شیرازی، ) .«واالی انسان است

های رود و یکی از ریشهت و برترین اخالق انسانی به شمار میشکی نیست که جود و سخا از شریفترین صفا. . . دوستی دنیاست

  (436_2/433ج :4923نراقی، ) .«ترین اخالق فرستادگان الهی استرستگاری است و مشهورترین اوصاف پیغمبران و معروف

که منطبق بر این شود به کار نرفته است، اما تعبیرات دیگری دیده می «سخاوت»و  «جود»در آیات قرآن مجید گرچه واژة »

صائب با ذکر کارکردهای  (2/932ج: 4923مکارم شیرازی، ) .«دو مفهوم است و قرآن نیز برای آن ارج فراوانی بیان کرده است

 . کنددنیوی و اخروی جود و سخاوت همگان را به داشتن چنین صفتی تشویق می

 سخاوت، کلید در جنّت _4_1

در ( ص)پیامبر اکرم . شوند و سخاوت کلید درجنت استدستی نمیوقت دچار تنگچصائب معتقد است که افراد با سخاوت هی

  (2/144ج: 4923مکارم شیرازی، ) .«سخاوتمندان است هُ دارُ االسخِیاء؛ بهشت خانهالجَنَّ»: فرماینداین باره می

 سین سخا کلید در باغ جنّت است               دست گشاده را نشود بستگی نصیب

 (2/321ج: 4921 صائب،)

 باال دست بودن اهل جود _1_1

 . گردندنمیوقت زیردست در دیدگاه صائب دست اهل جود باالترین دست است و افراد بخشنده هیچ

 باشدکه هر نخل بلندی زیردست تاک می           نباشد هیچ دست از دست اهل جود باالتر

 (9/4342همان، ج)

 نگردد زیردست آن کس که دستی در سخا دارد رعناتر            شد از سرو به اندک روزگاری تاک 

 (9/4141همان، ج)

 دستیبخشش اهل جود در تنگ _9_1

 . دستی انجام گیردگردد و بهترین جود آن است که در زمان تنگدستی مانع جود و بخشش نمیصائب معتقد است که تنگ

 تنگ دستی مانع ریزش نگردد جود را           برگی شود گوهرفشان از اشك، تاکوقت بی

 (4/23همان، ج)

 ورنه کار ابر در جوش بهار، افشاندن است          نماستجود صائب در زمان تنگ دستی خوش

 (2/312همان، ج)

 جود، سپر آفتاب قیامت _1_1

 . کندصائب جود را همچون سپری در مقابل آفتاب قیامت معرفی می

 حاصالن ببار اینجازدست جود به بی            ز آفتاب قیامت کباب تا نشوی

 (4/229همان، ج)

 بخشش دائمی اهل جود _0_1

 . گرددبه نظر صائب فیض اهل جود در زمان حیات و مرگ یکسان است و مرگ باعث از بین رفتن فیض اهل جود     نمی

 خورداتم میکاروان روزی همان از خاک ح         فیض اهل جود یکسان است در موت و حیات 

 (9/4421همان، ج)

 شودکاروان منعم هنوز از خاک حاتم می     مرگ نتواند گسستن فیض اهل جود را

 (9/4922همان، ج)

 ثمرجود، شاخ بیدستِ بی _6_1

 . داندفایده میثمر، بیجود را مانند شاخ بیصائب دست بی
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 تثمرسدست بی جود، شاخ بی      بارانچشم  بی اشك، ابر بی

 (2/4121همان، ج)

 برابری در سخاوت _7_1

 . گذارنددر بینش صائب بخششِ اهل سخاوت عام است و سخاوتمندان مانند ابر در بخشش بین گُل و خار فرق نمی

 دهدابر فیض خود به خار و گل برابر می   در ترازوی گهربار سخاوت میل نیست

 (9/4991همان، ج)

 بقای نام در گرو سخاوت _3_1

 . داندبقای نام آدمی را ثمرة بذل و بخشش می صائب

 ها نام حاتم مانده استکز سخاوت بر زبان          نام باقی در زوال مال فانی بسته است

 (2/324همان، ج)

 سخاوت، حافظ ثروت _3_1

 . داندصائب سخاوت را موجب ایمن شدن مال و ثروت از دیدة افراد بدبین می

 جویی موران سپندی نیست خرمن رادارد             به از دلبین نگهسخاوت مال را از دیدة بد

 (4/244همان، ج)

 سخت گیر نبودن اهل سخاوت _45_1

 . گیری وجود نداردبه نظر صائب در سرشت سخاوتمندان سخت

 گیری در گهر اهل سخاوت را          گره وا گردد از دل چون حباب آسان در این دریانباشد سخت

 (4/293ج همان،)

 بخششِ سخاوتمندانه _44_1

 . کنندصائب معتقد است سخاوتمندان بدون سؤال به افراد نیازمند کمك می

 پیش ارباب سخاوت حاجت گفتار نیست    نگذرد مینای می خشك از لب خاموش جام

 (2/699همان، ج)

 توصیه به ترک جود اضطراری _41_1

به نظر او جود اضطراری در . کند که جود اضطراری را ترک کنندتوصیه می پسندد و به همگانصائب جود اضطراری را نمی

 . آیدحقیقت جود به حساب نمی

 هر که در کام نهنگ از بیم جان اسباب ریختترک جود اضطراری کن کز اهل جود نیست          

 (2/111همان، ج)

 ریزد مال، سوداگر در آبترک جود اضطراری کن کز اهل جود نیست              گر زِ بیم غرق 

 (4/126همان، ج)

 سخاوت غرض آلود _49_1

 . کندصائب در ابیاتی بخشش غرض آلود را غیرسودمند و نوعی گدایی معرفی می

 ها در سخاوت سود نیست           در تالش نام، سیم و زر فشاندن جود نیستنیست تا پاک از غرض

 (2/691همان، ج)

 به چشم اهل بصیرت کم از گدایی نیست          یشاناندآلود کوته سخاوت غرض

 (2/233همان، ج)

 کرم _9
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جرجانی، ) .«به آسانی{ است}کرم، اعطاء چیزی»: کندجرجانی در کتاب التعریفات کرم را چنین تعریف میالدینسید شریفمیر

ه بر نفس سهل نماید انفاقِ مالِ بسیار در کرم آن بود ک»: گویدصاحب کتاب اخالق ناصری نیز دربارة کرم چنین می (491: 4911

  (443: 4911طوسی، ) .«اموری که نفع آن عام بود و قدرش بزرگ باشد بر وجهی که مصلحت اقتضا کند

صائب کارکردهای کرم . داندبرای جامعۀ او الزم و ضروری میصائب کرم را نیز مثل سایر فضایل اخالقی هم برای خودِ فرد و هم 

 :شماردبرکات مادی و معنوی کرم است، چنین برمیرا که شامل 

 کرم، شعار کریمان _4_9

 . کنندبه نظر صائب اهل کرم در همه حال بخشش می

 ماه نو شد بدر و نور مهر تابان کم نشد گردد زجود           کاسۀ اهل کرم خالی نمی

 (9/4432ج: 4921صائب، )

 کرم نهانی_1_9

 . کندپسندد و در این رهگذر از حسن تعلیل استفاده میفظ آبروی سایل بیشتر میصائب کرم نهانی را به خاطر ح

 بیشتر فصل بهاران در سحاب است آفتاب       ترستریزش اهل کرم در پرده صائب خوش

 (4/191همان، ج)

 کرمِ بدون درخواستِ سایل _9_9

افراد . کنندها بخشش میها درخواستی کنند، به آناج از آندر بیان صائب افراد کریم و بخشنده قبل از اینکه افراد سایل و محت

 . ها کمك کنندکریم همیشه در طلب افراد محتاج هستند تا بدان

 گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است             ندهد فرصت گفتار به محتاج، کریم

 (2/111همان، ج)

 انتظار جام باشد گردن مینا بلندز               وجوی سایل استچشم ارباب کرم در جست

 (9/4261همان، ج)

 چون سبو دست طلب در ته سر داشتنی است      جوش دریای کرم نیست به خواهش موقوف

 (2/113همان، ج)

 طلبِ کریمان _1_9

ب معادله او در این رهگذر از آرایۀ اسلو. نهندصائب معتقد است که افراد کریم برای بخشش به دیگران رنج طلب بر خود می

 . استفاده می نماید

 ریزدز دریا هر چه گیرد ابر گوهربار می     نهد رنج طلب بر خودکریم از  بهر ریزش می

 (9/4121همان، ج)

 رستگاری کریمان _0_9

وی ضمن اینکه . توانند گلیم خویش را از آب بیرون بکشندشوند و  میصائب در بیت زیر معتقد است که افراد کریم رستگار می

 . مندی کریمان از دریای لطف الهی را نیز در نظر داردمندی ابر از آب دریا و بهرهبهره

 سرا هرکس که دستی در کرم دارد         گلیم خویش را چون ابر از دریا برون آرددر این عبرت

 (9/4113همان، ج)

 کرم موجب وفور نعمت _6_9

 ها شود بلکه موجب ازدیاد نعمتمال و منال نمی در دیدگاه صائب نه تنها کرم باعث از بین رفتن

 . شودهمچنان که هرقدر چشمه مورد کاوش قرار گیرد آبش زیاد می. گرددمی

 شوددخل ارباب کرم افزون ز سایل می              گردد زیادچنان کز کاوش آب چشمه  میآن

 (9/4924همان، ج)
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 عیار کرم _7_9

او معتقد است بلند آوازگی اهل کرم به . گرددجود و کرمش مشخص می کریم به سایل، اندازه زان بخششِگوید از میصائب می

 . سایل بستگی دارد

 که باد دستی خرمن ز خوشه چنین پیداست       نمایان عیار جود کریمز سایل است 

 (2/242همان، ج)

 ابر بهاران سایلی داردخوشا دریا که چون            کریمان را بلند آوازه سازد جود محتاجان

 (9/4191همان، ج)

 افالسِ کریمان _3_9

-گذارد و افالس افراد کریم باعث درویشی و بیچارگی همۀ عالم میدر دیدگاه صائب خداوند تعالی افراد کریم را درمانده نمی

 . گردد

 

 سخاوت را روید زر از کف همچو گل اهلکه میدرمانده نگذارد           کریمان را خدای مهربان 

 (4/421همان، ج)

 گرددز افالس کریمان عالمی درویش می         هاباران شود باطل زراعتچنان کز ابر بی

 (9/4934همان، ج)

 آفات کرم _3_9

 . داندبه نظر صائب شهرت طلبی سنگ راه ارباب کرم است و او کرم را برای شهرت طلبی بدتر از گدایی می

 هر که صائب طیّ این وادی کند حاتم شود          اب کرموادی نام است سنگ راه ارب

 (9/4913همان، ج)

 در چشم بی نیازی ما کم زسایل است  شهرت بود ز ریزش اگر مطلب کریم

 (2/311همان، ج)

 گیرینتیجه

ربوط به مکتب ، همان فضایل م(از جمله احسان، جود و کرم)فضایلی که در غزلیات صائب مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته 

وی ضمن الهام گرفتن از . های ادبی و به سبك خاصّی به مخاطبان عرضه شده استاسالم است که به طور شاعرانه و تعابیر و آرایه

آیات و احادیث و پیش رو قرار دادن ادبیات فارسی، در مباحث ارزشمندِ احسان، جود و کرم داد سخن داده و بر این اعتقاد است که 

کند، بلکه این عمل پسندیده، موجب توزیعِ بخشی از ثروت ها را برآورده میان، جود و کرم نه تنها حس همدردی انسانفضایل احس

دارد؛ این امر، گام بلندی به توانگران بین نیازمندان شده و نیازمندان را از ارتکاب هرگونه رذایل همچون دزدی و تعدّی و جور باز می

 . است سوی تحقّق عدالت در جامعه

صائب ضمن برشمردن آثار و برکاتِ احسان خاص و عام و همچنین دو فضیلت دیگر، مخاطبان را از طلب شهرت که در حکم سنگ 

توان نتیجه گرفت که صائب مروّج  فضایل اخالقی است و همگان را به آراسته به طور کلی می. داردراه ارباب کرم است، بر حذر می

-ها بدون هیچ دغدغهشمارد تا آنکند و موانع رسیدن به این مهم را جهت آگاهی مخاطبانش برمیمی شدن به چنین صفاتی توصیه

 . ای قدم در مسیر نهاده و به سر منزل سعادت دنیوی و اخروی برسند

 منابع

 . قرآن کریم

 . روزنه: ، چاپ اول، تهراناخالق عارفان (4912). پناهی، میهن -4

 . انتشارات فرزان: ، ترجمۀ حسن سید عرب و سیما نوربخش، چاپ اول، تهرانتعریفات (4911). جرجانی، میر سید شریف -2
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نشر : ، مصحح منصور جهانگیر توکلی، چاپ اول، تهرانتحقیقات صائب و سبك هندی در گستره (4914). دریاگشت، محمدرسول -9

 . قطره

چاپ و انتشارات آستان قدس  موسسه: ، مشهدجلد اول، چاپ دوم ،شعر کهن در ترازوی نقد اسالمی (4963). رزمجو، حسین -1

 . رضوی

 . خیام انتشارات  کتابخانه: امیری فیروزکوهی، چاپ دوم، تهران ، با مقدمهکلیات (4996). صائب تبریزی، محمدعلی -3

تشارات شرکت ان: ، به تصحیح محمد قهرمان، جلد اول و دوم و سوم، چاپ پنجم، تهراندیوان (4921). صائب تبریزی، محمدعلی -6

 . علمی و فرهنگی

دفتر : قم دوازدهم،چاپ ، جلد اول، سید محمد باقر موسوى همدانى ، ترجمۀتفسیر المیزان (4913). طباطبایی، محمد حسین -1

 . مدرسین حوزه علمیه قم  انتشارات اسالمى جامعه

، تصحیح مژگان احمدی، چاپ (ستانیشهرود کرد)، به اهتمام عبدالهادی قضایی اخالق ناصری (4921). طوسی، خواجه نصیرالدین -2

 . انتشارات بهزاد: اول، تهران

: ، به تنقیح و تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، چاپ پنجم، تهراناخالق ناصری (4919). طوسی، خواجه نصیرالدین -3

 . انتشارات خوارزمی

 . دارالحدیث: ششم، قم ، مترجم حمید رضا شیخی، چاپمنتخب میزان الحکمه (4923). محمدی ری شهری، محمد -41

  (ع)انتشارات امام علی بن ابی طالب : ششم، قم، جلد دوم، چاپ اخالق در قرآن (4923). مکارم شیرازی، ناصر -44

شرکت چاپ و نشر کیمیای : نهم، تهران، ترجمۀ جالل الدین مجتبوی، جلد دوم، چاپ جامع السعادات (4923). نراقی، مهدی -42

 . حضور

 . شرکت چاپ و نشر بین الملل: دوم، تهران، چاپاحسان (4921). نعیم آبادی، غالمعلی -49
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 پردازی  ی تحلیلی و تطبیقی شخصیت و شخصیتبررس
 (پاسان از گی دو مو «ولگرد»از صادق چوبک و  «عروسک فروشی»های کوتاه  در داستان)

 ریحانه سلطانی

 دانشگاه گیالن کارشناس ارشد ادبیات فارسی 

 علی صفاییدکتر  

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن گروه ت علمیهیئ عضو

 چکیده

هردو از نویسندگان بزرگ جهان در  نویسنده مشهور فرانسوی، (4231_ 4239)و گی دو موپاسان  (4346_4332)صادق چوبك 

های دو شابه در داستانمضامین م. انددر این زمینه در کشور خود پیشگامروند و هر دو داستان کوتاه و رمان به شمار می زمینۀ

های داستانی شان موجب شده تا اشخاصی با شباهت فراوان های جامعه و شخصیتاه نسبتاً یکسان این دو به انساننویسنده و نیز نگ

های مایه موپاسان، آثاری دارای دروندوصادق چوبك و داستان ولگرد از گی داستان عروسك فروشی از. در آثارشان خلق کنند

له و نیز با طرح این پرسش که آیا چوبك در نگارش این داستان از موپاسان تاثیر این پژوهش با تکیه بر این مسئ. ی هستندمشترک

های مذکور های خلق این اشخاص در داستانقایسه و تحلیل عنصر شخصیت و شیوهتصمیم دارد به م، پذیر بوده است یا خیر

 . بپردازد

 . داستان کوتاه وپاسان، چوبك، شخصیت،پردازی، م شخصیت :هاکلیدواژه

 :مقدمه

 (433:4964براهنی، ) .«شوددگی به صورت حوادث مسلسل گفته میای است که در آن ماجرای زنشامل هر نوع نوشته»داستان 

ایع است به داستان نقل وق»: نویسدرمان در تعریف داستان چنین میهای در کتاب جنبهنیز رمان نویس انگلیسی  411سترورف. ام. ای

  (96:4932فورستر،) .«ترتیب توالی زمانی

ای واحد هایی اصلی در واقعهشخصیت یا شخصیت، داستانی است کوتاه که در آن به قصد بیان پیامی واحد»و امّا داستان کوتاه 

هستند که پیکره آن هایی  ها و بخشهای کوتاه دارای ویژگیداستان، از جمله داستانهر ( 42:4913مستور، ) .«شوندنشان داده می

موضوع، : ترین نمونه آن ده مورد است که عبارت است ازنزد اهل فن متفاوت است ولی کامل تعداد این عناصر. آورندرا به وجود می

 . درونمایه، شخصیت، دیدگاه، صحنه، لحن، فضا، زبان، سبك و تکنیك

 . پردازی استنیز عمل شخصیتررسی عنصر شخصیت و آنچه در این پژوهش حائز اهمیت است، ب

، چرخد،کلیه عوامل دیگراست که تمامیت قصه بر مدار آن میعامل شخصیت محوری » :نویسدرضا براهنی در تعریف شخصیت می

ترین تعریف درباره شخصیت این ساده. کنندمیکمال، معنا و مفهوم و حتی علّت وجودی خود را از عامل شخصیت کسب ، عینیت

 .«ه شخصیت، شبه شخصی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت و تشخیص بخشیده استخواهد بود ک

  (212و4962:213براهنی، )

ها هستند، ها در داستان شما آدمتشخصی»: نویسدمی شخصیت پردازی و زاویه دید در داستاناورسون اسکات کارد نیز در کتاب 

های واقعی به نظر های شما مثل آدمما خوانندگان انتظار دارند شخصیتسازید ادانیم که شما آنها را مییالبته م. موجودات انسانی

و در نهایت قابل استناد ترین تعریف از شخصیت تعریفی است از ( 43:4926کارد،) .«باور کردنی و درخور توجه، کامل و زنده. برسند

شخصیت در . نامندشخصیت می، شونده در داستان و نمایشنامه ظاهر میرا ک (مخلوقی)اشخاص ساخته شده »: جمال میرصادقی

 .«.گوید و می کند وجود داشته باشدو اخالقی او در عمل او و آنچه میفردی است که کیفیت روانی ، اثر روایتی یا نمایشی

 (21و4916:29میرصادقی،)
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داستان و ، مختلف وجود داشته اند زیرا آفرینش یك اثر ادبی آن هم قصهها همواره در آثار ادبی به انواع و اشکال بنابراین شخصیت

-که ساختمان یك اثر روی آن بنا میهایی دانست ها را باید پایهشخصیت». پذیر نبوده و نیستها امکانرمان بدون وجود شخصیت

 (4914:41دقیقیان،) .«.زمانه مصون تر خواهد بودها با استحکام تر باشند بنا محکمتر و پایدار تر و از گزند هرقدر این پایه. شود

که این های مخصوص گفته می شود به طوریاستانی با استفاده از اصول و روشهای دپردازی نیز به خلق شخصیتشخصیت

 . ها برای خواننده واقعی جلوه کنندشخصیت

عروسك »از گی دو موپاسان و  .«ولگرد»های پردازی در داستانررسی عنصر شخصیت و نیز عمل شخصیتدر این پژوهش ب

دامه ابتدا به ذکر در ا. از صادق چوبك و بررسی و مقایسه تحلیلی و تطبیقی این دو داستان از این منظر حائز اهمیت است .«فروشی

ی دو هاها در داستانداستان پرداخته و سپس این ویژگی پردازی درهای شخصیت و شخصیتبندیها و طبقهبرخی از ویژگی

 . نویسنده بررسی خواهد شد

 : پردازیهای شخصیتروش

شد بندی میتقسیم .«نمایشی و گزارشی»دو گروه پیش از این به ، پردازی بکار گرفته می شودها و تدابیری که برای شخصیتشیوه

 :ستا .«پردازی بی تعبیر و تفسیرشخصیت»کنند و آن روش فه میولی امروزه روش سومی نیز به آن اضا

ق راوی و به طور مستقیم های داستانش را از طریاز نام آن پیداست نویسنده شخصیت طور کهدر این روش همان  :گزارشی شرو

 . کندمعرفی می

خود را به ، کند تا با گفتار و رفتار خود در داستانهای داستانش را وادار مینویسنده شخصیت، در روش نمایشی: شیوه نمایشی

بالعکس . بدیهی است که هرچه نویسنده مهارت بیشتری داشته باشد، در این روش موفق تر عمل خواهد کرد. اسانندخواننده بشن

 . گیرندای از ابهام قرار میهای داستان در پارههای شخصیتویژگی، اگر نویسنده در این شیوه موفق عمل نکند
های ها و خوی و خصلتی داستان داشته باشد و نیز شخصیتهاصیتتری از شختواند قضاوت درستخواننده می، با کمك این شیوه

 . تر خواهد شدآنها برایش باورپذیر

های ذهنی و عواطف درونی شخصیت، ها و کشمکشبه این ترتیب که با نمایش عمل: تعبیر و تفسیرها بیارائه درون شخصیت»

 (34:4916همان، ) .«.وجود آورده استه ذهن را ب های سیالاین روش جریان. شناسدخواننده غیرمستقیم او را می

 :انواع شخصیت در داستان

 :کندداستانی را به شش گروه تقسیم می هایمیرصادقی در عناصر داستان شخصیت

ی هایی هستند که از دید خواننده نو و جدید نیستند و تنها اداهای قالبی شخصیتشخصیت :414های قالبیشخصیت_4

 . آورندشده را در میهای شناخته شخصیت

وزیر . شوندها تکرار میها و نمایشنامهای هستند که بارها در داستانهمان افراد شناخته شده: 412های قرار دادیشخصیت _2

 . . . دست راست، دلقك ها، عیار ها و

هستند که مختص ای رای خصوصیات منحصر به فرد و ویژههر گروه یا طبقه اجتماعی دا: 419های نوعی یا تیپشخصیت_9

های مانند خصوصیات نوعی پروفسورهای گیج و یا وکیل. . . . . شوندز دیگران بازشناخته یا متمایز میخودشان است و توسط آنها ا

 (414_36: 4916ک همان،. ر). قالتاق

به این . ها جانشین شونده هستندهای تمثیلی شخصیتشخصیت» :413های نمادینشخصیت و 411های تمثیلیشخصیت_3و 1

هایی است که قبال ها و جوهررایی تجسم احساسی هستیکه نمادگدرحالی. . . شوندجانشین فکر، خلق و خو و صفتی می معنا که

 (416_411: 4916همان،) .«.درک نشده باشد و جز به شکل نمادین هم قابل درک نباشد
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ها و های مختلفی از ویژگی از این رو جنبه .ها کاملترین نوع شخصیت هستنداین شخصیت: 416های همه جانبهصیتشخ_6

 . شودآنها به جزئیات بیشتری اشاره می گذارند زیرا در پردازشصفات انسانی را به نمایش می

 :412های سادهشخصیت  ، 411شخصیت های جامع

ای این دو گروه بر. های داستانی می توانند در یکی از دو گروه شخصیت ساده یا شخصیت جامع قرار گیرندهریك از شخصیت

 «شخصیت دو بعدی و شخصیت سه بعدی»از جمله . اسامی دیگری نیز ذکر شده

شخصیتی که تنها . یابندوه انسانی خود در داستان حضور می، افرادی است که تنها با یکی از وجهای سادهشخصیتمنظور از »

در مقابل اگر شخصیتی با تمام وجوه . یتی ساده استشناخت مخاطب از او ترسو بودن یا خرافی بودن یا مغرور بودن اوست، شخص

 ( 91:4913مستور، ) .«.خود در داستان حضور پیدا کند شخصیتی جامع خواهد یافت

 :431شخصیت های ایستا  ، 413شخصیت های پویا

یك شخصیت در  بندی بنا بر میزان تغییراتی کهاین تقسیم. بندی کردتوان تقسیمی داستان را از جهتی دیگر نیز میهاشخصیت

اسامی دیگری نیز برای این دو گروه شخصیت ذکر . شخصیت پویا و شخصیت ایستا: صورت می گیرد، طول داستان متحمل می شود

 . که چندان متداول نیست «گسترش یابنده وشخصیت های ساکن » :از جمله، کرده اند

به عبارت دیگر در پایان داستان همان باشد . ری را بپذیردشخصیت ایستا شخصیتی در داستان است که تغییر نکند و یا اندک تغیی

ای از دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبهو شخصیت پویا شخصیتی است که  یکریز و مداوم در داستان . . . که در آغاز بوده است

ست عمیق باشد یا این دگرگونی ممکن ا. شخصیت او، عقاید و جهان بینی او، یا خصلت و خصوصیت شخصی او دگرگون شود

 ( 31و39: 4916میرصادقی،) .«پر دامنه باشد یا محدود. سطحی

 :هادرجات اهمیت شخصیت

 :شوندن در داستان به سه گروه تقسیم میهای داستانی از نظر میزان اهمیت و اعتبارشاشخصیت

 هاهای فرعی و سیاهی لشکرشخصیت، های اصلیشخصیت

بدون . شوندگسترش داده نمی اشخاصی هستند که هرگز در داستان بسط و: هارهای بی اهمیت و سیاهی لشکشخصیت_4

 . روندآیند و میمی، اینکه چندان به آنها اهمیتی بدهیم یا عملشان نقش بسزایی در داستان داشته باشد

در روند داستان ها نیز در داستان حضور مداوم ندارند و ممکن است تنها تأثیر کوچکی این شخصیت: های فرعیشخصیت _2

 . جذابیتی برای خواننده ندارند و خواننده با آنها از نظر عاطفی درگیری پیدا نخواهد کرد. داشته باشند

ها بین ما و این شخصیت. های داستان با آنها همراهیمهایی هستند که در بیشتر قسمتصیتشخ :434شخصیت های اصلی _9

ترسیم یا امیدواریم از آنها می. دوست داریم سرنوشتشان را دنبال کنیم. آیدود میبه وج (احساس عالقه یا تنفر)درگیری عاطفی 

 (442و4926:444، کارد) موفق شوند

برد و در واقع همه حوادث داستان را پیش میهای داستان یا در بعضی مترین قسمتشخصیتی است که اصلی: داستان 432قهرمان

  .قهرمان داستان معموالً همان شخصیت اصلی داستان است. رسدا نمیرسد یاش در داستان مینهایت به هدف اصلی

 :های داستانشناخت شخصیت

 : کنندهای داستان به ما کمك میاین موارد در شناخت بیشتر شخصیت
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تغییر و _6 کشمکش_3 ارتباط و پیوند _1 تاریخچه زندگی_9 ویژگی های شخصیتی_2های ظاهری نشانه -4

 (11و16 :4912، مهاجرانی) (در طول داستان یا عدم تغییر و تحول او تحول یك شخصیت)دگرگونی

 : داستان ولگرد

دی که برای یافتن کار، ای به نام ژاک راندل، نجار تنومند و قدرتمنآواره و گرسنه، داستانی است درباره پسر فقیر «ولگرد»داستان 

بی مهری و قساوتی که . گیرد که با او رفتاری جز بی مهری ندارندیای قرار مترک کرده و در مقابل اهالی دهکدهاش را محل زندگی

ولگرد را تبعات جنگ به بیکاری کشانده است و به نوعی اسیر جبر . منجر به حرکت راندل در راه خالف و دستگیر شدنش می شود

 . اجتماعی است

اس اهالی دهکده افتاده تا به او کار یا تکه نانی بدهند امّا غذایی به التمحاال از زور بیکاری و بی، پسر تنومندی که زمانی نجار بود

و  که او را شباهنگام سیراب می کندبا این وجود تنها موجودی . گویندکنند و به او ناسزا میرا طرد میاهالی ده با بی مهری او 

 . کندمل میهای داستان عن تر از انسانمفیدتر و مهربا، دارد، ماده گاوی است که به طعنهربرابر سرما و باران گرم نگاه مید

ه او امتناع و با او بدرفتاری این بار شهردار نیز از دادن غذا ب. شوددستگیر و پس از بازپرسی آزاد می پسر ولگرد یکبار توسط شهردار

با این . افتدبه زندان می کند وجاده تجاوز میزند و به دختری در ای برای خوردن غذا دستبرد میوی سر انجام به خانه. کندمی

-و گناهی را متوجه پسر ولگرد نمی دهد که خواننده تقصیرن را به نحوی در کنار هم قرار میحال موپاسان تمام عوامل این داستا

د و مراسم ؛ از سویی ریاکارانه به کلیسا می روناندد که عطوفت و مهر را از یاد بردهدانهایی میه گناهکار اصلی را انسانبیند، بلک

داستان ولگرد . کنندزنند و بی اعتنایی پیشه میکنند و تهمت میو از سویی دیگر قضاوت نادرست می مذهبی برگزار می کنند

جوی هویت و احترام و وجست موقعیت کاری پایدار، شأن و منزلت انسانی، نمایشی است از جدال انسان در جهت مطالبات انسانی،»

 (462: 4934شمسی،) .«هم بستگی اجتماعی

 :داستان  عروسک فروشی

ها بزرگ شده ه از کودکی در زندان و در خیابانشخصیت اصلی داستان پسرک خالفکاری است ک «عروسك فروشی»امّا در داستان 

ولی ندارد حاال فصل سرما زودتر فرا رسیده و پسر پ. گذراندهایش را در تهران میی و تابستانهایش را در مناطق گرمسیرو زمستان

-او به ناچار عروسکی می. زور سرما و گرسنگی وادارش می کند تا دوباره دزدی کند. تا غذایی بخرد و به شهری دیگر نقل مکان کند

 . میردزند و میها یخ میم در میان برفدزدد امّا خریداری برایش پیدا نمی شود و سرانجا

سك فروشی ناچار داستان عرو «حسن»با این تفاوت که . یت فروش نیستشباهت به داستان معروف دخترک کبراین داستان بی

اننده را با او همدرد و خو پردازی خاص خود،ام می شود که چوبك با روش داستانشود و این عمل درحالی انجمجبور به دزدی می

 . انگیزددر مقابل او برمیرحم خواننده را سرنوشت تلخ پسر و رفتار ظالمانه مردم در مقابل او حس ت. کندهمراه می

 :بررسی و مقایسه دو داستان

این دو داستان از نظر محتوا بسیار به یکدیگر شباهت دارند و بعید نیست که چوبك در نگارش عروسك فروشی از این داستان الهام 

 . گرفته باشد

ت ها در سراسر داستان در این فضای سرد شخصی. هر دوی این داستان ها در فضای سرد و غم انگیز جاده و خیابان شکل می گیرد

 . آواره اند و به دنبال راه چاره می گردند

-ا به همراه توله سگش به تصویر میکند و آنگاه حسن را در این فضفضای سرد و برفی زمستانی آغاز میچوبك داستان را با وصف 

 . صی حسن به دست بدهدای از زندگی شخاند، بدون اینکه پیش زمینهکشد که کنج خیابان نشسته

دهد، اینکه نجّار بود و در ی از شخصیت داستان به خواننده میابدون مقدمه پیش زمینه، موپاسان امّا از همان ابتدای داستان ولگرد

 . زندها پرسه میر جستجوی کار در جادهطول بیکاری عمومی بیکار شده و خانواده فقیری دارد و د

تا اینجای . دهدرای معرفی حسن در داستان قرار میه اولین برخورد پسر با پلیس را زمینه اولیه بای کوتاچوبك پس از مقدمه

دهد، از ی که چوبك از او و پلیس ارائه میاهای هوشمندانهسن آواره و بی مکان است و دیالوگفهمد که حداستان خواننده می

آنگاه چوبك خود شروع به معرفی . ون اینکه چیز زیادی از حسن بداندبد همان ابتدای داستان دلسوزی خوانند را بر می انگیزد،
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حسن پدر و مادرش را نمی شناسد و . نثر و شیوه او در معرفی شخصیت داستان ساده و شبیه نثر موپاسان است. شخصیت می کند

در همین حین چوبك توصیف . هاا در زندان گذرانده یا در خیابانشغل اصلی اش دزدی است و سال های عمرش ر. آواره است

 .«موهای سرش و مژگانش سرخ زنجبیلی بود و چشمانش زاغ و پوستش سفید بود»: دهدری از ظاهر حسن نیز ارائه میمختص

 (432 :4911چوبك،)

می  به همین ترتیب موپاسان نیز در میان توضیحات اولیه اش درباره شخصیت داستان، توضیحی کوتاه در مورد وضع ظاهری او ارائه

 . او در داستان ولگرد موپاسان تنها به ذکر تنومند بودن ژاک راندل بسنده می کند. دهد

با این حال دو نویسنده ، توصیفات دو نویسنده درباره ظاهر شخصیت ها مختصر و کوتاه و با زبانی ساده و بی تکلف صورت می گیرد

 . اص را توسط راوی توصیف می کنند و از دراز گویی واهمه ندارندتا جایی که می توانند سرگذشت زندگی و ویژگی های باطنی اشخ

امّا شخصیت . تا به اینجای داستان ها چوبك در سطور اول هم از شخصیت پردازی مستقیم و هم غیر مستقیم استفاده می کند

 . پردازی موپاسان تنها به شیوه مستقیم و توسط راوی است

به زمان حال باز می گردند و دوباره به وصف هوا می ، ظاهری و باطنی درباره شخصیتدو نویسنده پس از فراغت از توصیفات 

همه ، تاریکی هوا، باد سوزناک، هوای سرد، برف. عنصری که دو نویسنده در شخصیت پردازی از آن به خوبی بهره می گیرند. پردازند

نند و ترحم خواننده را نسبت به شخصیت های داستان عواملی است که شرایط حاضر داستان را غمناک و دلسرد کننده وصف می ک

هر دو گرسنه اند، سردشان است و . وصف آب و هوا به خوبی با وضع وخیم جسمی شخصیت ها درهم می آمیزند. بر می انگیزند

علوم به راه افتاده لباس و کفش مناسبی به تن ندارند از این رو برای رفع گرسنگی و یافتن مکانی برای گرم شدن به سوی مکانی نا م

 . خیابان خلوت و دشت متروک تنهایی این شخصیت ها را بیشتر نمایان می کند. اند

این دو با منظور نمایش و توصیف بهتر . تشبیهات در نثر چوبك و موپاسان و بخصوص در این داستان ها بسیار مبتکرانه و بدیع است

حاالت و اندام انسانی را به طرز جالبی به حاالت حیوانات تشبیه می کند شخصیت های داستان و شخصیت پردازی دقیق تر، گاهی 

برای مثال گرسنگی غیر . و یا مناظر طبیعی و چهره های شخصیت ها را به مشبه به هایی ابداعی و درخور توجه همانند می کند

 . قابل تحمل شخصیت های داستان در این سطور به زیبایی وصف می شود

تو شقیقه هاش می . از گرسنگی دلش مالش می رفت. ی بود و تو تیره پشتش و تو پهلوهاش لرزه افتاده بوددرونش ته»: چوبك

 .«بوی بازمانده از تبی که در تن مرده حبس شده بود می داد. دهنش تلخ و خشك و بویناک بود. کوبید و می خواست باال بیاورد

 (431: 4911چوبك،)

او که بی رمق شده . ن گرسنگی های حیوانی که خرس ها را وا می دارد تا به انسان ها حمله کنندراندل گرسنه بود؛ از آ»: موپاسان

چشمانش سرخ و لبانش . سرش سنگین بود و خونش می جوشید. بود،گام های بلند بر می داشت تا از تعداد قدم های خود بکاهد

در دست می  ی که به خانه بازمی گشت تا غذا بخورد،چوبدستش را با میل مبهم کوبیدن بر سر اولین رهگذر. خشك شده بود

 (423و421: موپاسان، بی تا) .«.فشرد

وصفی ناب و جدید و منحصر ، چوبك امّا عادت دارد همیشه در توصیفاتش، هردو از گرسنگی توصیف ملموس و روانی ارائه می دهند

. ف ذکر می کند ویژگی همیشگی توصیفاتش را نمایش می دهددر اینجا نیز جمله ای که در پایان این پاراگرا. به فرد ارائه دهد

 . در جمله اش بهره می گیرد، «تشبیه به حاالت و حرکات حیوانی»یعنی ، موپاسان نیز از شیوه وصف مورد عالقه اش

ن نیز شیوه ای ای. دو نویسنده در ادامه به ذهن شخصیت ها نفوذ می کنند و چالش ها و کشمکش های ذهنی آنها را بازگو می کنند

ژاک راندل در کشمکش های درونی اش به مردم و به طبیعت بد و بیراه می گوید که او را رها . دیگر برای شخصیت پردازی است

او حتی هوای بارانی را هم نفرین می کند و نا امید و از همه کس و همه جا تصمیم می گیرد به خانه . کرده و یاری اش نمی کند

مسئله ای که او را قابل ترحم تر می کند، . امّا از کودکی با همین شرایط رشد کرده و تقریباً آن را پذیرفته استحسن . اش بازگردد

به سگش می اندیشد و به اینکه سایر هم رده هایش که اکنون کجا هستند؟سپس ، این است که باوجود سن کم و گرسنگی بسیار

 . د و خود را به شهری دیگر برساندمانند راندل تصمیم می گیرد از آن شرایط بگریز

مغازه دار ها و مردم : در مرحله بعد دو نویسنده شخصیت های اصلی داستان را در مقابل شخصیت های فرعی دیگر قرار می دهند

 . و مردم دهکده در برابر ژاک راندل، خیابان در برابر حسن
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چوبك و . و شخصیت های اصلی را به سختی از خود می رانند این اشخاص فرعی هیچ کدام رحم و مروتی از خود نشان نمی دهند

این افراد در حال رفتن به کلیسا ، در داستان ولگرد. موپاسان در بیان بی رحمی افراد، طعنه و کنایه به مذهب را نیز از یاد نمی برند

از پشت پیشخوان به آنها نگاه می کرد و  کله پز»: امّا چوبك از عنصری نمادین برای بیان مقصودش بهره می گیرد، تشبیه می شوند

 (431: 4911چوبك،) .«.تسبیح چرکش را توی دستش می چرخاند

آنها برای بر انگیختن حس دلسوزی بیشتر خواننده و برای فراهم . چوبك و موپاسان در این قسمت دست به حربه دیگری می زنند

شخصیت ها را در موقعیتی قرار می دهند که ، ار است مرتکب شوندکردن مقدمه ای برای ادامه داستان و عملی که شخصیت ها قر

حسن مجبور می شود از زور گرسنگی به مردم التماس کند و استخوان سگش را بلیسد و راندل برای رفع . تحقیر آمیز است

 . خوابدشدن او را در آغوش می گیرد و می گرسنگی از پستان گاوی شیر می نوشد و برای گرم

هایی حیوان. ها به عنوان نماد وفاداری و مدد رسانی به انسان، شایان توجه استهای حیوانات نیز در این داستانتز شخصیاستفاده ا

ای است که دو نویسنده به عمد و با نگاهی ترند و این مسئلهها ارزشمندتر و بخشندهاز انسان ها از برخیدر این داستان که گاهی

 . کنندان مطرح میهایشآمیز در داستانهطعن

 دیگر دو حاال. جا زده می شودشوند و ضربه بعدی همینموقتاً به جرم ولگردی دستگیر می ساعاتی بعد حسن و راندل هر دو

به . شوند و نه از جانب دولتنه از جانب مردم یاری می، تحقیر شده اند دانند که چیزی برای از دست دادن ندارند،شخصیت می

او با دلی پر . زند و تنها عروسکی سخنگو می یابدای دستبرد میحسن به خانه. بینندعمل نجات بخش را دزدی می ت تنهاهمین علّ

راندل نیز به خانه ای که صاحبانش به کلیسا . شودامّا کسی حاضر به خرید آن نمی. از امید به خیابان باز می گردد تا آن را بفروشد

ای است این نتیجه. کندکند و در راه به دختری تجاوز میآنگاه مست می، خوردهای روی گاز مید می زند و از غذارفته اند دستبر

گونه دستش به کنند و اینجامعه و طبیعت طردش می، نجار ماهر و درستکاری که از دولت: یردخواهد از داستان بگکه موپاسان می

 . زندها طعنه میرحمی انسانگیرد و به بیمی «عروسك فروشی»شابه از داستان ای مچوبك نیز نتیجه. شودگناه آلوده می

 . راندل هم در نهایت دستگیر می شود و به چندین سال زندان محکوم می گردد. حسن در پایان داستان از زور گرسنگی می میرد

ها و بقاتی در آفرینش شخصیتپروتوتیپ طگیری از بهره، هاپردازی دو نویسنده در این داستاناز موارد پر اهمیت در شخصیت

 . حضور اشخاصی از قشر متوسط جامعه و صاحبان صنایع و پیشه وران است

اکثر شخصیت های داستان . طبیعتاً این قشر از جامعه و پروتوتیپ طبقاتی بیشترین بسامد را در داستان های چوبك و موپاسان دارد

 . یا مغازه دار و راننده. رگرندکارمند و کا. های دو نویسنده انسان های عادی هستند

چوبك با . . . نانوا و، کله پز، میوه فروش، کبابی: به طور غیر مستقیم به این مشاغل برخورد می کنیم «عروسك فروشی»در داستان 

واه، بی قرار دادن این افراد در مقابل شخصیت اصلی داستان که پسرکی آواره و گرسنه است، همه آنها را افرادی بی وجدان،خودخ

نگاه !! رحم و نفرت انگیز توصیف می کند که با وجود اینکه دستشان می رسد، از دادن تکه نانی به کودک فقیری دریغ می کنند

در این داستان به وضوح مشاهده سرد و بدبینانه چوبك را نسبت به این قشر از جامعه که نمایانگر اکثریت جامعه ایرانی نیز هستند، 

 . کنیممی

 . ستان ولگرد نیز ژاندل که پیش از این نجار بود و اهالی روستا نماینده این قشر از جامعه انددر دا

بی رحمی، خودخواهی، خساست، : در نهایت اینکه این قشر از جامعه در داستان این دو نویسنده با خصوصیات مشترکی از جمله

 . توصیف می شوند. . . . خرافه پرستی و ، ریاکاری مذهبی

گفتگوها اندک، ساده و کوتاه اند و در داستان . کننددید دانای کل نامحدود استفاده میها هر دو نویسنده از زاویه ین داستاندر ا

لحن در دو . شوند، زبانی که نمایانگر سطح فرهنگ و سواد این قشر از جامعه استا زبانی شکسته و محاوره نگارش میچوبك ب

بیشترین بار شخصیت ، به عبارت دیگر با توجه به کوتاهی گفتگوها در داستان. ان محاوره استداستان خودمانی و نزدیك به زب

 . پردازی بر عهده نویسنده و توصیفات نویسنده است

 :جامع یا ساده بودن شخصیت ها

ناسد و عکس از ویژگی های شخصیت های ساده این است که هرگاه در داستان ظاهر می شوند خواننده به راحتی آنها را می ش

شخصیت ساده بر خالف شخصیت جامع هرگز در داستان مرتکب عملی نمی شود که . العمل بعدی آنها را در داستان حدس می زند
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اما شخصیت جامع همواره با اعمال خود که غیر قابل پیش بینی است، خواننده را در بهت و . خواننده با مطالعه آن شگفت زده شود

ه بر این شخصیت های ساده بنا بر ویژگی هایی که دارند، موجب می شوند تا خواننده بعدها آنها را سریع تر عالو. حیرت فرو می برد

. و راحت تر بخاطر آورد زیرا این افراد در برابر شرایط و اوضاع مختلف در داستان، دگرگون نشده اند بلکه از میان آنها عبور کرده اند

و  91:4914:یونسی. رک). تقریباً همه ساده اند دیکنزباً همه جامع و اشخاص داستان های تقری داستایوفسکیاشخاص داستان های 

 (31:4932ک فورستر. نیز ر

طبیعی است که در داستان کوتاه نویسنده کمتر مجال آن را دارد که شخصیت هایی با خصوصیات متعدد و متنوع ارائه دهد و 

عالوه بر . در داستان کوتاه معموالً شخصیت های جامع و همه جانبه کمتر می بینیم. خواننده را با همه ابعاد وجودی وی آشنا سازد

 . شخصیت ها محوریت چندان زیادی ندارند، در این دو داستان که هدف نویسندگان بیشتر نمایش یك آسیب اجتماعی است، این

نیز به  «ژاک راندل»های اخالقی و باطنی  داستان عروسك فروشی را با چند خصوصیت ساده می شناسیم و از ویژگی «حسن»ما 

بنابراین به وضوح می توان گفت دو نویسنده در این داستان ها شخصیت های ساده ای ارائه نموده اند که . طور کامل آگاه نیستیم

 . هنوز به جامعیت چندانی دست نیافته اند

 :پویا یا ایستا بودن شخصیت ها

قریبا خط ثابتی را طی می کند و با توجه به اتفاقات داستان تحول خاص یا بزرگی در در داستان عروسك فروشی شخصیت حسن ت

بنابراین . از کودکی دزد و ولگرد بوده که در نهایت نیز برای پیش برد اموراتش منجر به دزدی می شود. شخصیت او اتفاق نمی افتد

 . ساب می آیدحسن شخصیتی ایستا به ح، با توجه به عدم دگرگونی شخصیت در داستان

امّا در داستان ولگرد، ژاک راندل جوان نجار و کار بلدی است که در ابتدای داستان با توجه به حس وظیفه و مسئولیت در قبال 

در ابتدای داستان خواننده راندل را فرد درستکار و ستم . خانواده و برای یافت شغل مناسب به این شهر و آن شهر سفر می کند

امّا کم کم شرایطی که در طول داستان بر او عارض می شود و نیز گرسنگی و . د که مرتکب اشتباهی نشده استدیده ای می بین

بنابراین در این داستان از . کالفگی راندل از عدم اعتماد مردم به او، موجب می شود تا او نیز دگرگون شود و مرتکب خالف گردد

شخصیتش را با در ، تحولی که نویسنده داستان. ن را به سرعت متحول می کندشخصیت داستا، موپاسان شرایط محیطی و اجتماعی

 . دچار شدن به آن محق می داند

 :نوع شخصیت ها در این داستان ها

شخصیت های اصلی در داستان دو نویسنده از نمونه نوعی و تیپ هستند که ما آنها را با خصوصیات منحصر به فرد و خاصشان می 

 . شناسیم

 :شخصیت پردازی در داستان ها روش های

به عبارت . در این روش شخصیت های داستان از طریق راوی و به طور مستقیم به خواننده نشان داده می شوند :روش گزارشی

دیگر نویسنده در این روش یا خود شخصاً رفتار و نوع نگرش شخصیت های داستان هایش را معرفی می کند و یا اینکه از دیگر 

 . داستان در این راه بهره می گیرد شخصیت های

 : وصف باطن شخصیت ها توسط راوی یا سایر شخصیت ها

در آفتابه دزدی و دله دزدی های تر و چسب تا نداشت و گاه می شد که به یك چشم بر هم زدن می پرید تو و » :داستان چوبک

 (432: 4911:چوبك) .«.هرچی به دستش می رسید برمی داشت و در می رفت

او شاگرد نجار، بیست و هفت ساله، خوش رفتار،مملو از شجاعت، طی دو ماه تحت تکفل خانواده اش زندگی » :ستان موپاساندا

 (422:موپاسان، بی تا) .«.می کرد

 :وصف ظاهر شخصیت ها توسط راوی یا سایر شخصیت ها

 (432: 4911چوبك،) .«.فید بودموهای سرش و مژگانش سرخ زنجبیلی بود و چشمانش زاغ و پوستش س» :داستان چوبک

 (421: موپاسان، بی تا) .«. . .با چشم هایی قرمز و لب هایی خشکیده» :داستان موپاسان

 . در این روش این گفتار و اعمال شخصیت های داستان است که به خواننده در شناختن آنها کمك می کند: شیوه نمایشی  
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 :معرفی شخصیت از طریق اعمال

خودش را روی . . . . پسرک دنبال استخوان دوید. استخوان برف را شکافت و درون آن نشست»صف گرسنگی و :داستان چوبک

دندان های تیز پسرک چند جای مفصل استخوان را . . . . راست ایستاد و استخوان را لیس زد. . . . . استخوان انداخت و آن را قاپید

 (431و436: 4911وبك،چ) .«.آن را لیسید و بویش را هورت کشید. خراشید

با چشم هایی قرمز و لب هایی خشکیده چوبدستی اش را با امید »وصف خشم و کالفگی ناشی از گرسنگی  :داستان موپاسان

مبهمی در دستهایش می فشرد تا با برخورد با اولین مردی که برای خوردن شام به خانه اش باز می گشت با قدرت تمام روی سرش 

او در حالی که فریاد می زدمحکم تر در . هیچ کس پاسخ نداد. ضربه های محکم چوبدستی اش شروع به در زدن کرداو با . . . . بکوبد

 (423و421: موپاسان، بی تا) .«.زد

 :معرفی شخصیت از طریق گفتار

ه صب پاشم جا نداشتم اومدم اینجا خوابیدم ک، سرکار به خدا من کاری نکردم»وصف بی خانمان بودن شخصیت  :داستان چوبک

 (434: 4911چوبك،) .«.برم دنبال کارم

پس مردم حق ندارند من را بدون نان . چون هوا مال همه است. چون نفس می کشم. من حق زندگی دارم» :داستان موپاسان

 (429: موپاسان،بی تا) .«.بگذارند

ته اند که عالوه بر حضور چشمگیر راوی در بنابراین دو نویسنده هم از روش گزارشی و هم نمایشی در داستان هایشان بهره گرف

گفتار و اعمال شخصیت ها نیز در پیشبرد داستان و شناساندن ، (به ویژه در داستان های چوبك)داستان و توصیفات متعدد 

 . شخصیت ها به خواننده نقش بسزایی دارند

 :نتیجه

سایر ، عالوه بر حیاتی و تعین کننده بودن نقش آنشخصیت و شخصیت پردازی از مهمترین عناصر داستان به شمار می رود که 

 . عناصر داستان نیز در خدمت آن قرار می گیرند

 . های داستان دارندو منحصر به فردی در پرداخت شخصیتهای مشابه زرگی هستند که هردو روشموپاسان و چوبك نویسندگان ب

داستان ولگرد از موپاسان و عروسك فروشی از چوبك ، یز دارندهای مشهور دو نویسنده که درونمایه مشترکی ناز جمله داستان

 . کنند که در نهایت منجر به دزدی و خالف می شودبه مقوله فقر و بیکاری اشاره می دو داستان. است

ت ان شخصیاند که بسیاری از آنان نیز به عنومتوسط با خصوصیات مشترک یاد کردهدو نویسنده در داستان هایشان از طبقات 

. آیندب اجتماعی است به کمك نویسنده میشوند و برای پرداخت موضوع که به چالش کشیدن یك آسیفرعی در داستان ظاهر می

 . های حیوانی نیز در داستان به همین منظور به کمك نویسنده می آیدده از شخصیتاستفا

توصیف ظاهر و اندام شخصیت . و دقیق تری دارد ها نو و زیباست هرچند چوبك توصیفات عمیق ترتوصیفات شخصیت در داستان

 . ها، توصیف شرایط جوی و آب و هوایی و نیز توصیف محیط داستان همگی دارای اهمیت و در خدمت شخصیت پردازی داستان اند

 . شودماند و شخصیت موپاسان دگرگون میشخصیت ها ساده و غیر جامع اند با این حال شخصیت چوبك ایستا باقی می

گفتگوها هرچند اندک امّا در  شخصیت پردازی . ر هر دوی این داستان ها زاویه دید دانای کل نامحدود و راوی سوم شخص استد

 . موثر اند و دو نویسنده زبانی ساده و صمیمی را برای عام پسند کردن داستان برگزیده اند

و نیز پیشگامی و شهرت موپاسان در  در موضوع و درونمایهالخصوص علی در نهایت اینکه با توجه به اشتراک فراوان دو داستان

 . احتمال می رود چوبك در نگارش داستانش از داستان ولگرد موپاسان الهام گرفته باشد، عرصه داستان نویسی

 :منابع

 . نشر نو، چاپ دوم:قصه نویسی، تهران (4964). رضا، براهنی -

 . ان، چاپ اولجاوید: روز اول قبر، تهران (4911). چوبك، صادق -

 . نویسنده، چاپ اول:منشأ شخصیت در ادبیات داستانی، تهران (4914). شیرین دخت، دقیقیان -
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، نقد ادبی، شماره .«بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه ویالن و ویالن الدوله. موپاسان و جمالزاده» (4934). شمسی، طاهره -

 416_431،ص43

 . امیرکبیر، چاپ اول: تهران، رمان، ترجمه ابراهیم یونسی هایجنبه (4932). فورستر، ادوارد مورگان -

 . رسش، چاپ اول :پردازی و زاویه دید در داستان، ترجمه پریسا خسروی سامانی، اهوازشخصیت (4926). اورسون اسکات کارد، -

 . مرکز، چاپ اول: تهران، مبانی داستان کوتاه (4913). مستور، مصطفی -

 . ابن سینا :ترجمه اصغر فرانفرمایی قاجار، تهران، ترین قصه ها و داستان های کوتاهبه (بی تا). موپاسان، گی دو -

 . کتاب باران، چاپ دوم:هزارتوی داستان، تهران (4913). نسرین مهاجرانی، -

 چاپ اول،، سخن:عناصر داستان، تهران (4916)میرصادقی، جمال  -

 . کبیر، چاپ اولامیر : تهران، هنر داستان نویسی (4914). یونسی، ابراهیم -
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 های پرسشی در غزلیّات طالب آملی منظورشناسی جمله
 زاده اطاقسرایی سید محمدعلی سلمان

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

  چکیده

ا این امر درآثار ادبی به رود امّهای پرسشی است که عمدتاً برای کسب خبر و آگاهی به کار میهای دستوری، جملهیکی از مقوله

در این مقاله به بررسی سؤال از نظر چگونگی ساخت و بسامد کاربرد آن ها در معنا و . ندرت در این معنا و منظور استعمال می گردد

رسشی، جملۀ پ 212نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که طالب آملی با به کار بردن. منظور ثانوی در غزلیّات طالب آملی پرداخته شد

معنا و منظور به کار برده است؛ نظیر انکار، عجز و ناتوانی، تعجّب و حیرت،  21غزلیّاتش را پر از احساس و عاطفه نموده و آن را در 

های لفظی و معنوی سبب افزایش تأثیر غزلیّاتش که با بهره جستن از آرایه. . . گالیه و شکایت، تمنّا و آرزو، و مالمت و سرزنش،

او با . های پرسشی بی اثر نخواهد بودالبتّه حال خوانندة اثر و چگونگی خوانش وی در برداشت معنا و منظور ثانوی جمله .شده است

در . جملۀ پرسشی را در معنی اولیّۀ خویش استعمال کرده است 9جملۀ پرسشی که در غزلیّاتش به کار برده است تنها  212وجود 

های پرسشی، بیش از هر نوع جملۀ از آنجا که جمله. ای کاربرد فراوان و جایگاه خاصی استهای پرسشی دارغزلیّات طالب، جمله

های ه بیان احساسات و عواطف و خواستههای پرسشی بآورد او با استفاده از این جملهدیگر، آمادگی ذهنی را در مخاطب پدید می

های پرسشی، عمدتاً روی سخنش با معشوق بوده زیرا در این جملهای بیان مافی الضمیرکرده است؛ درونی خویش پرداخته و به گونه

های لفظی و معنوی های پرسشی چون با برخی از آرایه این جمله. یا این که از بخت سیاه و اوضاع نابسامان خویش سخن گفته است

 . همراه شده سبب زیبایی و تأثیر بخشی غزلیّاتش گردیده است

 . شناسی، معناشناسی، علم معانیهای پرسشی، منظورملی، جملهغزلیّات طالب آ :هاواژهکلید

 درآمد _4

های پرسشی به دالیل مختلفی در آثار ادبی ب آگاهی به کار می رود امّا جملههای پرسشی برای کسب خبر و طلاگرچه جمله       

از آن جا که تأثیر سؤال در مفهوم . اطب استبا مفهومی غیر از کسب خبر و آگاهی به کار می رود که مهم ترین آن اقتضای حال مخ

این  با جمله های پرسشی بیش از قالب خبر است پدیدآورندگان آثار ادبی برای. . . عجز و ناتوانی، تعجّب و حیرت، شِکوه و شکایت و

ر آثار ادبی بلکه در گفتار جویند که این امر نه تنها دهای پرشسی بهره میتر تأثیر گذارند از جملهکه بر مخاطبشان بهتر و عمیق

گردد و مانند آن ایی جمله ها نیز بیشتر میهای معنهنری تر می شود، ظرافت و پیچیدگیهر چه قدر زبان . روزمره نیز کاربرد دارد

ی برای این زبان به انسان های معمول»: از این رو، گفته اند. ها پنهان می سازدنده معنا و منظور خود را در جملهاست شاعر یا نویس

 .«های زرنگ تر برای این داده شده تا مافی الضمیر خود را پنهان کنندخود را بیان کنند، اما به انسان داده شده تا ما فی الضمیر

تواند رسش بیش از هر نوع جملۀ دیگری میپ. یکی از انواع جمله که چنین کارکردی دارد، جملۀ پرسشی است (42: 4923باطنی،)

  (41:4922آقاحسینی،)در مخاطب پدید آورد و او را برای پذیرش سخن گوینده آماده سازدآمادگی ذهنی 

های پرسشی می ریزد و در این حالت، جملۀ پرسشی، سخنی اوج احساسات خود را در قالب جملهدر بسیاری از موارد گوینده      

ای پرسشی ما را با معانی و مفاهیم نهان گویندگان و هابراین، شناخت معنا و منظور جملهبن (424:4922فرشیدورد،)مؤکّد است

نویسندگان آگاه می کند و برخی از احساسات و تفکّرات و در حقیقت ابعاد شخصیّتی گویندگان و نویسندگان را برای خوانندگان 

 . روشن و آشکار می سازد

و در این مقاله کوشش شد تا  د پژوهش قرار گرفتهطالب آملی از جمله شاعرانی است که با وجود اشعار ارزشمند، کمتر مور      

 . های پرسشی غزلیّاتش از نظر معنا و  منظور شناسی مورد بررسی قرار گیرندجمله

 چارچوب مفهومی پژوهش _1

 جمله و انواع آن  _4_1

شد و در ساختمان کامل با صورتی است از زبان که دارای آهنگی خاص و درنگی پایانی و معنایی: انددر تعریف جمله گفته       

شود که از یك یا چند ی از زبان گفته میاند به واحدهمچنین گفته (441: 4921فرشیدورد، )تری به کار نرودصورت زبانی وسیع
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گروه ساخته شده باشد و به دو قسمت نهاد و گزاره بخش پذیر باشد و در ساختمان واحد بزرگتر زبان یعنی جملۀ مستقل  به کار 

  (41_3: 4922وحیدیان و عمرانی،). و جملۀ مستقل بزرگترین واحد سخن است که از یك یا چند جملۀ ساده ساخته می شودرود 

انوری و )خبری، پرسشی، عاطفی و امری: توان به چهار دسته تقسیم کردطرز بیان و ارائۀ چگونگی پیام میجمله را به اعتبار      

-شده است، در ادامه اندکی بدان میکه موضوع این پژوهش بر کارکرد جملۀ پرسشی نهاده  با عنایت به این (911: 4913احمدی،

 . پردازیم

له جم. گیرد و یا بدون آنیا به وسیلۀ کلمات پرسشی صورت میجملۀ پرسشی آن است که پرسش را برساند و این پرسش         

جمله های  (441_4921:449فرشیدورد، )شوند زان شناخته میباشند، از آهنگ خی های پرسشیای که خالی از کلمههای پرسشی

هایی که دارای کلمات جمله. با کلمات پرسشی اند و بدون کلمات پرسشی: پرسشی در زبان فارسی به دو شکل ساخته می شوند

ت؛ رسشی اجباری اسهای پاب آهنگ خیزان برای این نوع جملهپرسشی نیستند، همیشه آهنگ خیزان دارند؛ به عبارت دیگر، انتخ

یکی : هایی که دارای کلمات پرسشی اند، بسته به نوع کلمات پرسشی به دو دسته تقسیم می شوندتو خودت گفتی؟ امّا جمله: مثل

مثالً کلمات پرسشی ای که برای نوع . اجباری بودن گزینش آهنگ خیزان و دیگری اختیاری بودن گزینش آهنگ خیزان یا افتان

هایی که یکی از این سه کلمۀ پرسشی را با خود داشته باشند، اجباراً تمام پرسش. آیا، مگر و هیچ: روند، سه تا هستنداوّل به کار می 

با فعل مثبت به کار می رود گوینده انتظار دریافت جواب منفی دارد، وقتی با فعل منفی به  .«مگر»وقتی . دارای آهنگ خیزان اند

  (21 :4934باطنی،)جواب مثبت استکار رود، انتظار گوینده دریافت 

گویند؛ اما دستۀ دیگری های پرسشی ایجابی می، جملههای و خبر است که به این گونه جملههدف اصلی از پرسش کسب آگاه     

ایج است، ها که در ادبیّات بسیار ربه این گونه سؤال»نیازی ندارد،  های پرسشی، غیر ایجابی اند، یعنی سؤالی که به پاسخاز جمله

: 4913شمیسا، ب).«مستقیم و مؤثرتر استال بالغی انتقال پیام به طرز غیرسؤ. گویندمی( Rhetoric question)سؤال بالغی

421)  

 معنا شناسی  _1_1

د به به طور کلی هر علمی که با انسان سر و کار دار. ای است که علوم مختلف انسانی را به خود مشغول داشته استمعنا پدیده      

امّا معنا یی که علوم مختلف انسانی به دنبال آن هستند غیر از معنایی است که مورد مطالعۀ علوم . شناسی مرتبط استنحوی با معنا

درحقیقت معناشناسی در . علوم زبانی هیچگاه ادعای دستیبابی به معنای مطلق و کامل را ندارند. زبانی از جمله معناشناسی است

معنای ابتدایی راه را برای عبور به معنای . معنای ابتدایی و معنای ثانوی: یی، برای هر موضوع دو معنا قایل استتقسیم بندی معنا

معنای ثانوی در پرداخت به موضوع از . بنابراین، چینن معنایی پایه و اساس معنای ثانوی محسوب می شود. ثانوی هموار می کند

  (93 _91 :4924شعیری،). عمق بیشتری بر خودار است

می توان معنا شناسی را مطالعۀ انتقال معنی از طریق زبان دانست در معنی شناسی از میان واحدهای زنجیری گفتار، دو واحدِ        

نیز در سطح همین دو واحد وارد بازی ( واحدهای زبر زنجیری)واژه و جمله در مطالعۀ معنی دخیل اند و از آن جا که تکیه و آهنگ 

شوند می توان به صورتی ساده انگاشته، تحلیل معنی درسطح واژه و تحلیل معنی در سطح جمله را هدف اصلی معانی می 

وسیلۀ معنای واژگانی که جمله را می سازند، تعیین نمی  معنای جمله صرفاً به (91:4929صفوی،)معناشناسی زبان در نظر گرفت

  (61:4923الینز،)شود بلکه به ساخت دستوری نیز بستگی دارد

 منظور شناسی  _9_1     

نظرگاه سومی نیز مطرح است که به . جمله یا بی معنی است و دارای ارزش کاذب است یا دارای معنی و ازرش صادق است      

چنین . تحلیل جمالت در بافت کالم یا موقعیت واقعی زبان می پردازد و از آن به تحلیل کالمی یا منظور شناختی یاد می شود

معنی شناختی جمالت است؛ چرا که گاهی یك جمله از نظر معنی شناختی منطقی بی  _هایی نقطۀ مقابل تحلیل منطقی تحلیل

  (94: 4922مرادیان،)معنی و کاذب است در حالی که همان جمله با رویکردی منظور شناختی کامالً معنی دار و تعبیر پذیر است

آن را ( یا نویسنده) کاربردشناسی مطالعۀ معنی است؛ معنایی که گوینده. سی استیکی از شاخه های زبان شناسی، کاربرد شنا    

بنابراین، کاربردشناسی با تحلیل منظور افراد از پاره گفتارهای شان سر و کار دارد تا با . برداشت می کند( خواننده) منتقل و شنونده

  (44:4921یول،)معنی خود کلمات یا عباراتی که به کار می برند
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کالمی که محل توجه اهل بالغت باشد، همواره دو معنی در بر دارد یکی معنی لغوی یا عرفی که کالم از حیث لفظ و ترکیب به     

دیگر معنایی که متکلّم در نظر گرفته و کالم را به . حسب وضع بر آن داللت دارد این معنی را معنی اصلی یا معنی اوّل کالم گویند

این معنی را نظر به این که مدلول . لطایف و خصوصیاتی که مطابق با مقتضای حال باشد مشتمل می گرداند خاطر افاده آن معنی بر

کالم در مرتبۀ ثانی است، معنی دوم گویند در علم معانی، معانی اول الفاظ و عبارت مورد نظر نیست بلکه منظور اصلی در این علم، 

                     (19: 4929یارمحمدی،)همان معانی دوم می باشد

چنان که صاحب معالم . نویسندگان علوم بالغت، معنا و منظور کاربردی زیادی برای جمله های پرسشی بالغی ذکر کرده اند      

استبطاء، تعجب، تنبیه، امر، نهی، استبعاد، تحسّر، استیناس، وعید، : البالغه، معانی زیر را برای جمله های پرسشی بر شمرده است

انکار تکذیبی، انکار توبیخی، تنبیه، تعجب، استبطاء، امر، تقریر، : و احمد نژاد این مقاصد را( 412_4913:41رجایی،)م و تقریرتهکّ

و علوی مقدم و اشراف ( 91_94: 4911)حسرت، تعجب، ارشاد، دردمندی، تذکّر: و تجلیل این مقاصد را( 412_4923:442)استبعاد

عجب و شگفتی، تحقیر، ریشخند، سرزنش، تعظیم و تکریم، تنبّه و تذکّر و هشدار، بیان رنج و اندوه و انکار، ت: زاده این مقاصد را

استفهام : و شمیسا بیست و هشت معنای کاربردی ذکر کرده که بعضی از آن ها عبارتند از( 62_66: 4913)تحسّر، تجاهل از امری

  (444_443: 4913الف)جز، تعجب و حیرت، شمول حکم و اظهار ندامتانکاری، تشویق، توبیخ و مالمت، اظهار مخالفت و بیان ع

 پیشینة پژوهش _9

دربارة منظور شناسی جمله های پرسشی در غزلیّات طالب آملی پژوهش مستقلی انجام نگرفته، اما مقاله هایی در بارة دیگر       

 :شاعران نگاشته شده که راهگشای این پژوهش بوده است و عبارتند از

مجلۀ علوم انسانی و  ،.«منظور شناسی جمله های پرسشی در شعر اخوان ثالث»،(4929)رحیمیان، جالل و بتولی آرانی، عباس _     

 . 33_12، صص11ش ،اجتماعی دانشگاه شیراز
مقوله های قطعه از اشعار اخوان ثالث مورد بررسی قرار گرفت و شرح و توضیح  41جملۀ پرسشی برگرفته از 34در این پژوهش       

 . انجام گرفت منظوری مربوط به هر شعر بر اساس منابع تحقیقی معتبر فارسی _معنایی

مجلۀ  ،«ات حافظغزلیّ در پرسشی جمالت منظوری _معنایی های نقش»،(4924)احمدآبادی، کاظم رحیمیان، جالل و شکری_  
  .91_41، دورة هجدهم، ش اول، صصعلوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز

از ابیات % 11بیت پرسشی از غزلیّات حافظ بررسی شد و نتایج آن بیانگر این است که بیش از  911در این پژوهش بیش از      

 . باقی مانده برای سایر مقاصد% 91شگفتی، نفی، تمنّا و نهی به کار رفته و : مورد بررسی برای بیان چهار منظور

فصل نامۀ ، «منظور شناسی جمله های پرسشی در غزلیّات سعدی»، (4932)نوسر، مریم باقری خلیلی، علی اکبر و محمودی _     
 . 31_19، دورة نوزدهم، ش اول، صصبهار ادب

کنش و واکنش . 2منظور شناسی. 4:در این پژوهش جمله های پرسشی در غزلیّات سعدی از سه دیدگاه  مورد بررسی قرار گرفته    

  .نقش عناصر بالغی. 9های گفتاری

سال هفدهم و  ،فصل نامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا ،«سؤال و اغراض ثانوی آن در غزلیّات حافظ»،(4921)طاهری، حمید _     

 . 442_12، صص63و 62هجدهم، ش 

با جمله  46نتیجۀ این پژوهش گویای آن است که . جملۀ پرسشی از غزلیّات حافظ مورد بررسی قرار گرفت 123در این تحقیق      

منظور را به عنوان اغراض ثانوی جمله های پرسشی در  13هم چنین نویسنده . تا با ادات استفهام 149آهنگ، پرسشی شده و 

 . غزلیّات حافظ برشمرده است

 روش پژوهش _1

. لی استتحلیلی است و واحد تحلیل، بیت های دارای ساختار و مفهوم پرسشی در غزلیّات طالب آم _روش این پژوهش توصیفی    

 :نسخۀ غزلیّات طالب آملی که در این مقاله مورد استناد قرار گرفته، عبارت است از

 . کتابخانۀ سنایی: ، تصحیح طاهری شهاب، تهران(بی تا)کلیّات اشعار ملك الشعرا طالب آملی_

 . و روش ارجاع به ابیات بر اساس شمارة غزل ها است
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 طالب آملی _0

شاعران معروف ایران در سدة یازدهم هجری است که در دیار هند شهرت بسیار یافته و در صف اوّل از ( طالبا)طالب آملی     

والدتش در آمل اتّفاق افتاد و در همان جا به . تخلّص می کرد «طالب»وی در شعر به نام خود . شاعران عهد خود جای گرفته بود

ز مدتی ها سرگردانی به دربار جهانگیر شاه رسید و در آن جا به مقام او از آن جا به هند رفت و پس ا. تحصیل دانش و ادب پرداخت

  (4132 _4136: 4961صفا،)ملك الشعرایی رسید

به گفتۀ  (436: 4922، گودرزی)او در سرودن اشعار به پیروی از مکتب خاصی برنخاسته و از عقیده ای مخصوصی دفاع ننموده است

آن قدر استعداد که با اوست با دیگر شعرای این ایّام . وحید دوران خود استفخرالزمانی، او نادرة عصر، فرید زمان و 

طالب در شمار کسانی که شیوة شاعری را از آن چه دنبالۀ سبك آغاز سدة دهم محسوب می شده  (313: 4911فخرالزمانی، )نیست

چنان است که گویی زبان غزل شاخۀ  اهمیّت و تأثیر طالب (4162: 4961صفا، )به جانب یك تحول سریع و تغییر قاطع بردند

هندوستانی همان زبان غزل طالب است که بسیار پیچیده تر و انتزاعی تر شده و بسامد ترکیبات تازة خاص و پارادوکسی آن در کنار 

  (491: 4921حسن پور آالشتی،). حسامیزی افزونی چشمگیرتر یافته است

 ب آملیمنظور شناسی جمله های پرسشی در غزلیّات طال _6

ساختار جمله های پرسشی در غزلیّات طالب آملی دو گونه است؛ یعنی هم با کلمات پرسشی، و هم با آهنگ خیزان ساخته       

جمله با آهنگ  1جمله با ادات پرسشی و  262جملۀ پرسشی از غزلیّات طالب به دست آمد که  212در این پژوهش. شده است

 44/1)تنها یك بار «آیا»بیشترین بسامد و( درصد 11/16)بار 116با  «چه»ه های پرسشی، از میان جمل. خیزان سؤالی شده است

. کلمۀ پرسشی، برای سؤالی کردن جمله ها استفاده کرده است 43او از . کمترین بسامد را در غزلیّات طالب آملی داشته اند( درصد

( چه وقت) «کی»وجود دارد که کلمۀ پرسشی( چه وقت) «کی»و هم چنین (چه کسی) «کی»در غزلیّات طالب آملی کلمۀ پرسشی

جدول زیر ادات پرسشی را در غزلیّات طالب آملی از پربسامد ترین تا کم . بار تکرار شده است 24( چه کسی) «کی»بار و  16

 :بسامدترین نشان می دهد

 درصد    بسامد            ادات پرسشی ردیف 

 46/77 406 چه 4

 9/10 79 چون 2

 8/75 16 (چه وقت)یک 9

 6/91 61 چرا 1

 6/91 61 کو 3

 5/52 12 کجا 6

 3/68 92 چند 1

 3/57 94 چسان 2

 2/64 29 که 3

 2/41 24 (چه کسی)کی 41

 1/61 42 چگونه 44

 1/03 3 کدامین 42

 0/92 2 کدام 49

 0/23 2 مگر 41

 0/11 4 آیا 43

 411 868 مجموع
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ن انسان های معمولی به کمك جمله های پرسشی به بیان ما فی الضمیر خویش می پردازد، امّا جمله اگرچه طالب  نیز چو      

های پرسشی را عمدتاً برای اهداف ثانوی به کار می برد و بر آن است تا چون دیگر شعرا تأثیر کالم خویش را بیشتر کند و چنان که 

 21ارکردهای ثانوی جمله ها است و می توان گفت که شاعر آن ها را در اشاره شد یکی از اهداف عمدة علم معانی بررسی همین ک

طالب آملی به وفور از جمله های پرسشی در غزلیّاتش بهره جسته و با این روش توانسته بر . معنا و منظور ثانوی به کار برده است

 :ا کم بسامد ترین کاربرد آن ها آمده استدر جدول زیر به ترتیب از پر بسامد ترین ت. ارزش ادبی و هنری غزلیّاتش بیفزاید

 ردیف معنا و منظور بسامد درصد

 4 انکار 464 18/80

 2 عجز و ناتوانی 440 16/05

 9 تعجب و حیرت 446 13/20

 1 مالمت و سرزنش 411 12/27

 3 گله و شکایت 13 8/60

 6 تمنّا و آرزو 11 8/48

 1 نهی 93 4/47

 2 کثرت 24 2/40

 3 یرتحق 42 2/06

 41 جلب توجه به مخاطب 42 2/06

 44 اظهار تأسف 42 2/06

 42 انتظار 46 1/83

 49 ترغیب و بر انگیختن به کار 43 1/72

 41 اظهار اندوه 42 1/37

 43 استبعاد 3 1/32

 46 شمول حکم 1 0/80

 41 تقریر 6 0/68

 42 تجاهل 1 0/45

 43 تعظیم و بزرگداشت 1 0/45

 21 هشدار 9 0/34

 24 پرسش حقیقی 3 0/34

 22 استرحام 4 0/11

 29 امر 4 0/11

 21 طنز و تمسخر 4 0/11

 مجموع 212 411%

 

 استفهام انکاری _4_6

در . پرسش گاه از آن در سخن آورده می شود که انکار آن چه را به شیوة هنری پرسیده شده است، از سوی سخنور نشانگر باشد    

جملۀ پرسشی در  212از  (24: 4911کزّازی،)خواست پرسنده وارونۀ آن چیزی است که پرسیده استاین گونه از پرسش هنری، 

 :دو بیت زیر نمونه ای از آن است. جملۀ پرسشی دارای معنا و منظور انکار است 461غزلیّات طالب آملی، 
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 (31)ش مرابا وجود عشق در چشمم هوس را بار نیست     تا بود گل کی نظر با خار و خس با      

 . باشد نظر بر دیگران نمی کند( معشوق)طالب در این جمله پرسشی بیان می کند تا زمانی که گل   

 ( 114)از این چه غم که غم عشق بوالهوس نخورد        رواست گر شکر تلخ را مگس نخورد   

 . از این که بوالهوس غم عشق نخورد؛ هیچ غمی نیست    

                                                                                                     عجز و ناتوانی   _1_6   

عمدتاً در این معنا و . اظهار عجز و ناتوانی عاشق در مقابل معشوق، یکی از موضوعات رایج و شایع غزلیّات عاشقانۀ فارسی است     

هی در برابر معشوق و گاهی از بخت بد خویش، ناامیدی، درد و رنج و گذر سریع عمر و او گا. منظور روی سخنش با معشوق است

بار در غزلیّات طالب به کار  491این معنا و منظور که بعد انکار بیش ترین بسامد را دارد . جوانی اظهار عجز و درماندگی کرده است

 . رفته است

 (419)شق درون نیز همچو بیرون استخزینه داری راز تو چون کنم که مرا        ز نور ع

بنابراین . طالب آملی ناتوانی خویش را از نگه داشتن راز معشوق بیان می کند؛ زیرا به سبب نور عشق باطنش چون ظاهرش است   

 . نمی تواند رازدار باشد

 (4139)به لرزان دست چون گیرم در پیری گریبانش    ا دیدیم و نگرفیتم دامانش     جوانی رفت و م

او از گذر جوانی خویش می نالد که چرا به خوبی از آن بهره مند نشده است و حال که پیر شده است دیگر توان نگه داشت آن       

 . را ندارد؛ زیرا که لرزان دست و ناتوان شده است

 تعجب و حیرت _9_6

او گاهی از . ر در غزلیّات طالب آملی به کار رفته استبا 446این معنا و منظور از حیث بسامد در جایگاه سوم واقع شده است که     

دل هرزه گرد خویش، از درد و غم خویش، از شدّت اشك و گاهی هم از فقدان اشك چشم خویش و اعمال و رفتار معشوق اظهار 

 . حیرت و شگفتی می کند
 (622)غافل نمی گردد که دل یك لحظه از بهر بتان            نمی دانم چه گل چیده است از باغ وفاداری

 . شاعر از این که دل او پیوسته در اندیشه و دنبال زیبارویان است درحیرت و شگفتی است

 (4214)طالب به گرد سینه ام این طوف غم ز چیست          آخر نه کعبه و نه حجاز است سینه ام

شگفتی شده است؛ زیرا سینه او حجاز و کعبه  طالب از شدت غم و اندوه که در اطراف سینه او در طواف هستند دچار حیرت و

 . نیست که جایگاه این همه غم و غصّه باشد

 مالمت و سرزنش  _1 _6 

عاشق گاهی به خاطر جفاپیشگی معشوق و آزار و اذیّتش، به ستوه آمده و معشوق خویش و گاهی خود را مورد مالمت و عتاب     

این معنا و منظور از جمله های . هم خود را نیز به باد مالمت و سرزنش می گیرد طالب گاهی زاهد ریاکار و گاهی. قرار می دهد

 . دو بیت زیر نمونۀ از آن است. بار به کار رفته است  411پرسشی در غزلیّات طالب 

 (392)چون او مریض قابل فیض شفا نبود    طالب چرا به خستگی هجر جان نداد   

ا به سبب جراحت های هجر و فراق جان نداده است؛ زیرا که بیماری چون او قابل درمان و طالب خویش را سرزنش می کند که چر  

 . شفا نبوده است

 (191)جهان چرا نبود خوش، جهان پناه خوش است      شگفته رویی دهر از نشاط صحّت اوست             

داند حال که جهان پناه او خوش است دلیلی ندارد  می( جهانگیر شاه)او شکوفایی روزگار را به سبب نشاط و شادی ممدوح خویش 

 . که جهان خوش نباشد

 گله و شکایت_0_6 

یکی از موضوعات گفتگو بین عاشق و معشوق، ناز معشوقی و نیاز عاشقی است که این امر سبب می شود تا عاشق مورد بی       

ی از روزگار نامساعد و ستمگر، بخت ناسازگارش و زاهد طالب آملی گاه. مهری معشوق واقع شود و لب به شکوه و شکایت بازکند

گویا مهاجرت طالب و نامرادی های که در این دوران متحمّل شده است در ابراز گله و شکایت تأثیر گذار بوده . شکایت کرده است
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شوق برساند با جمله های شاعر برای این که گالیه و شکایت خود را به مع. است امّا عمدتاً از معشوقش گله و شکایت کرده است

این معنا و . این شیوه، سبب می شود تا از گزندگی و تندی شکایت کاسته شود. پرسشی و غیر مستقیم از وی شکایت کرده است

 . بار به کار رفته است 13منظور در غزلیّات طالب

 (411)گر شعله را نهان نتوان در حریر داشت        بر عارضت نقاب بر روی نقاب چیست؟

 . طالب از رو نشان ندادن معشوقش و از این که بر چهرة خویش نقاب انداخته است، شکایت کرده است  

 (239)سپهر از دل بی کینه ام چه می خواهد        غبار گشته ز آینیه ام چه می خواهد

 . خواهددر این بیت شاعر شاکی است که چرا روزگار بر او  کینه دارد و از دل چون آینیه اش چه می  

 تمنّا و آرزو _6 _6 

 شمیسا،)آرزویی را که از نظر گوینده مُحال و دشوار باشد تمنّی و آرزویی را که از نظر گوینده مُحال و دشوار نباشد ترجّی گویند     

 طالب گاهی به سبب بخت نامساعد خویش، آرزوی بخت و اقبال مساعد می نماید و گاهی هم آرزوی نوشیدن (441:4913الف

با این وجود مخاطب اصلی او در این نوع جمله های پرسشی معشوق است که به بهانه های . شراب و حتّی مرگ نیز نموده است

مختلف آرزو می نماید تا او را ببیند و به مراد دل خویش برسد؛ زیرا که بیان بی پرده و مستقیم آن تاحد زیادی از ظرافت و لطافت 

بار به کار رفته  11این معنا و منظور در غزلیّات طالب آملی . ر الزم را در مخاطب ایجاد نخواهد کردآن می کاهد و در نتیجه تأثی

 . است

 (223)کو قاصدی که مژدة دیدارم آورد    طالب ز فرق تا قدمم چشم انتظار    

 . هدشاعر سرا پا در انتظار به سر می برد و آرزو دارد تا قاصدی مژدة دیدار معشوقش را به او بد

 (4426)وز بر و دوش تو آرایش آغوش کنم       کی بود کی که می از جام لبت نوش کنم  

 . طالب در این بیت آرزو دارد تا بوسه ای از دلبر خویش بستاند و او را در آغوش کشد

 نهی     _7 _6 

گونه جمله های پرسشی غیر ایجابی در از جمله های پرسشی غزلیّات طالب آملی مشخص می گردد که او در استفاده از این      

او در این نوع جمله های پرسشی . بار درغزلیّاتش تکرار شده است 93این معنا و منظور . معنا و منظور نهی زیاد استفاده کرده است

 . گاهی خود و گاهی معشوق خویش را از اعمال و رفتار ناخوشایند نهی می کند

 (14)زنجیر به پا کس نزند مرغ هوا را   در سلسلۀ زلف چه داری دل ما را    

 . او معشوقش را مورد خطاب قرار می دهد که دلش چون مرغی هوایی است بیهوده در بند زلف نگاه ندارد

 (223)ز حسن عهد چه الفی ترا شناخته ایم          ارادت تو به یك تار موی در بند است

 . ف نزند؛ زیرا به خوبی او را شناخته و از بد عهدی یار با خبر استدر این بیت او از معشوقش می خواهد که بیهوده ال

 کثرت_3_6

 . بار در غزلیّات طالب آملی به کار رفته است 24این معنا و منظور از جمالت پرسشی    

 (4442)حل رموز عشق در اوراق محنت است          بیهوده چند دفتر راحت به هم زنیم

 . ن دفتر راحت را ورق زده است امّا برای حل راز عشق باید در اوراق محنت جست و جو شودهر چند شاعر خیلی فراوا   

 (4121)چند بار خون توان بارید                   شهر ویران شد ای ستمگر بس
 . پرسشی که در این بیت مطرح است بیانگر کثرت و افزونی اشك خون باریدن است

 تحقیر  _3_6

او . و منظور جمله های پرسشی در غزلیّات طالب آملی است او با طرح پرسش مورد سؤال را تحقیر می کنداز دیگر معنا       

بار در غزلیّاتش به کار  42این نوع معنا و منظور . معموالً در این نوع معنا و منظور با تحقیر کردن دیگران، معشوقش را ارج می نهد

 . رفته است
 (293)پیش سرو قامت او نام همدوشی برد        به سهو  کیست شمشاد چمن کز روی گستاخی 
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 . طالب با یك جملۀ پرسشی شمشاد را در برابر دلبر سرو قامتش تحقیر می کند   

 (142)یار اگر یار است گو اقبال یار ما مباش                با وجود یاری او یاری اقبال چیست

تند اما طالب معتقد است که اگر یار، یار باشد اقبال در برابر یار با وفایش حقیر و هرچندکه افراد خواهان بخت و اقبال نیکو هس  

 . ناچیز است

 جلب توجّه مخاطب      _45_6 

گاهی اوقات هدف از پرسش جلب توجه و آماده کردن مخاطب برای بیان مسأله است؛ یعنی گوینده با این شیوه می خواهد که     

این  (441:4913شمیسا، الف).«معموالً یك جملۀ خبری بعد از جملۀ پرسشی می آید»خود نماید که  شنونده را آماده شنیدن سخن

 : دو بیت زیر نمونه ای از آن است. بار در غزلیّات طالب به کار رفته است که عمدتاً مخاطبش، معشوق وی است 42معنا و منظور 

 (294)من شب شب پره ای چنددل ها به خم زلف تو دانی چه گروهند        آویخته در دا

 . طالب با یك جملۀ پرسشی معشوقش را آماده پاسخی که در ذهن دارد می کند تا عمیق تر در جانش بنشیند 

 (423)تلخ تر از زهر چیست چاشنی صبر         تلخ تر از هر دو نوشداری پند است

 . مخاطبش را آماده شنیدن پاسخ می کند او در این بیت برای این که تلخی صبر را برساند با یك جملۀ پرسشی 

 اظهار تأسف _6_44

او گاهی از بخت نامساعد گاهی از فقر و  نداری و هم . بار در غزلیّات طالب آملی به کار رفته است 42این نوع معنا و منظور       

 . چنین از عدم دسترسی به معشوقش تأسف خورده است

 (222)ولی چه سود که بیچاره دستگاهش نیست    گدای میکده را دست هست و همّت هست   

 . طالب علی رغم این که دست و همّت دارد امّا تأسف می خورد که فایده ای ندارد؛ زیرا که دستگاهی ندارد

 (212)احباب را عداوت بخت سیه بس است     گو دوست باش خلق زمین و زمان چه سود 

ست باشند سودی ندارد؛ زیرا که، دشمنی بخت و اقبال سیه برای دوستان، کافی شاعر معتقد است چنان که خلق زمین و زمان دو

 . است و او را از پای درمی آورد

 انتظار  _41_6

دو . او معموالً خبر انتظار را با یك جملۀ پرسشی بیان می کند. بار به کار رفته است 46این معنا و منظور در غزلیّات طالب آملی  

 :نمونۀ زیر را بنگرید

 (313)درد ما را عرض کن یك یك به نزد اختیار        تا کدامین درد را دل بیند و مایل شود

 . شاعر می گوید درد ما را به نزد اختیار عرضه کن و برای این که دل کدام درد را ببیند و بدان مایل شود؛ باید منتظر بود

 (326)نه با او هم وثاق افتاده بوددوش بازم بیش رشگی در رگ جان می خلید         تا کدامین فت

 . در این بیت طالب می گوید برای این که بدانیم که کدام فتنه با رگ جان هم اتاق شده باید منتظر بود و صبوری کرد 

 ترغیب و برانگیختن برای انجام کار _ 49_6

زمانی که بخواهیم کسی را . را دو چندان می کند این معنا و منظور حتّی در زندگی روزمره ما نیز به کار می رود و تأثیر سخن     

مثالً اگر از کسی بخواهیم که او . به امری برانگیزیم برخی اوقات در قالب یك جملۀ پرسشی او را ترغیب به انجام کاری می کنیم

 . تبار در غزلیّات طالب به کار رفته اس 43باید حرکت کند، می گوییم چرا ایستاده ای؟ این معنا و منظور 

 (116)سری بر آر که خوش عالمی است عالم صبحفرو بسته ای سپیده دمید         دال چه دیده              

 . او برای بیدار نمودن خویش از خواب شیرین سحر گاهی، با یك جملۀ پرسشی خویش را ترغیب به برخاستن می نماید

 (361)العنان دارد سمند ناطقۀ مطلق      چرا به عرش نتازد کسی که چون طالب

طالب چون سمند ناطقۀ مطلق العنان دارد پس باید به عرش سیر کند و ترغیب این کار را با یك جملۀ پرسشی هر چه نیکوتر     

 . بیان می کند

 اظهار اندوه _41_6 
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دتاً از اوضاع نامساعد خویش و او در  این نوع جمله های پرسشی عم. بار به کار رفته است 42این معنا و منظور در غزلیّاتش        

 . خصو صاً از هجر و فراق معشوقش اظهار اندوه کرده است

 (229)دور از آن بزم چه گویم که چه بر من بگذشت     آن چه از برق به هنگامۀ خرمن بگذشت

که  بر خرمن  بگذرد تشبیه  شاعر به سبب دوری و هجر از آن بزم خوش اظهار اندوه می کند و شرایط اندوه بار خویش را به برقی   

 . کرده است

 (142)زاین تصورکن که ما را دوری از احوال چیست        د مهر افروز بین دارد چه حال روز بی خورشی     

طالب برای این که حال خویش را به سبب دوری از معشوق بیان کند حال خود را همانند روزی می داند که خورشید عالم افروز در 

  (سیاه و اندوهبار)نداشته باشد آن وجود

 استبعاد _40_6

این نوع معنا و . در استبعاد بیشتر معنا مورد نظر است تا بعد مسافت آن. در لغت به معنی بعید دانستن و دور شمردن است      

لۀ کاربردی معموالً به دو این مقو. بار در غزلیّات طالب به کار رفته است که عمدتاً در بیان عدم دسترسی به معشوق است 3منظور 

 : شکل در غزلیّاتش آمده است یا استبعاد بین دو چیز است مانند نمونۀ زیر

 (361)کجا زلف دراز او کجا عمر   به زلفش عمر می سنجیم امّا      

 . شاعر در این جا بین زلف دراز معشوق و عمر کوتاه خویش استبعاد آورده است

 :افات را می رساندیا به طور کلی استبعاد و من  

 (322)جنت کجا تواند با او برابری کرد          چون لطف پادشه گشت رونق فزای کشمیر               

 . وقتی لطف پادشه باعث رونق کشمیر شده است بهشت هم بعید است که با او برابری تواند کرد     

 شمول حکم  _46 _6

 . بار در غزلیّات طالب آملی استعمال شده است 1فراد نیز کاربرد دارد و این معنا و منظور در گفتگوی روزمرة ا   

 (191)زبان کیست که مشغول گفتگوی تو نیست    نه ذکر تست شب و روز شغل طالب و بس   

 . تنها زبان طالب نیست که مشغول ذکر معشوق است بلکه زبان همه مشغول ذکر اوست 

 (149)کو دلبری که عالمی از وی خراب نیست      اند    خوبان دهر مایۀ آشوب عالم          

 . بنابراین تمامی دلبران باعث خرابی عالم هستند. چون خوبان روزگار سبب آشوب جهان هستند

 تقریر _47_6

 (421: 4913شمیسا، ب )در استفهام تقریری مخاطب به صحّت قول گوینده اقرار می کند به مطلب مورد اقرار مقرٌ به می گویند     

این معنا و منظور از جمله های پرسشی نه تنها در ادبیّات بلکه در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد و تأثیر سخن را دو چندان می کند 

. تقریر معموالً یك اعتقاد، اندیشه، عرف، قاعدة اجتماعی و. مثالً آیا می توان از چراغ قرمز عبور کرد؟ شنونده قطعاً خواهد گفت خیر

 . بار در غزلیّات طالب به کار رفته است 6این معنا و منظور . را در بر می گیرد.  .

 (4132)که دایم ز آشیان سینه می بینم گریزانش     مگر مرغ دلم را چشم بر مار غم افتاده است    

 . حتماً مرغ دل طالب بر مار غم افتاده است که پیوسته از آشیان سینه اش گریزان است    

 تجاهل العارف _43 _6

نحوه بیان معموالً به . آن است که در اسناد امری یا در تشخیص بین دو امر کامالً متباین، تردید یا بی اطالعی نشان دهند     

استفاده می شود علت عدم تشخیص آن است که  «نفهمیدم»و  «نمی دانم»صورت سؤال بالغی است و گاهی از افعال نفی از قبیل 

 . بار در عزلیّاتش به کار برده است 1طالب آملی این معنا و منظور را  (21:4916شمیسا،). را شبیه هم یافته است شاعر چند امر

 (929)یا موسم جوش گل به باغ است      بر سینۀ من هجوم داغ است    

ظهار تجاهل و بی خبری کرده امّا آشکارا ا. شاعر به خوبی می داند که سنیه اش در هجوم داغ درد بی نصیبی واقع شده است   

 است



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

766 

 

 تعظیم و بزرگداشت _43 _6

 . او با طرح پرسشی عظمت و بزرگی معشوقش را می رساند. بار در عزلیّات طالب به کار رفته است 1این معنا و منظور نیز     
 (131)دچه شهد است این که از یادش مگس بر من هجوم آر     ز یاد لعل نوشینش هوس بر من هجوم آرد     

 . طالب شیرینی لب معشوقش را آن قدر عظمت می دهد که با یاد آن، مگسان بر او حمله ور می شوند   

 هشدار     _15 _6

گاهی اوقات طالب آملی از جمله های پرسشی برای غرض هشدار استفاده کرده است تا بدین طریق شنونده خویش و حتّی گاهی    

نمونۀ زیر را می توان . بار در غزلیّات خویش استعمال کرده است 1این معنا و منظور را . م دهدخودش را هشدار دهد و از خطری بی

 :بر شمرد

 (262)بار بند ای غافل از تیر حوداث باربند        در کمین گاه کماندران چه منزل کرده ای

بنابراین مواظب . ان ابرو اقامت گزیده ایاو با طرح یك جملۀ پرسشی مخاطبش را هشدار می دهد که در کمین گاه زیبارویان کم

 . باش تا مورد اصابت تیر نگاهشان قرار نگیری

 پرسش حقیقی _14 _6

به عبارت دیگر جمله های پرسشی در . گاهی جمله های پرسشی در غزلیّات طالب برای کسب اطالع و آگاهی به کار رفته است    

 . بار در غزلیّاتش به کار رفته است 9این نوع پرسش . ر معنای مجازی و ثانوی آنمعنی اولیّه و اصلی خویش به کار رفته است نه د

 (361)دلم بگفت کز اجزای عشق خوشتر چیست؟         بگفتم از همه اجزای او حیا خوشتر

 استرحام  _11 _6

 . ستاو تنها یك بار از جمله های پرسشی در معنا و منظور استرحام و طلب بخشش استفاده نموده ا   

 (43)ای هجر مروّت است مردیم      تا چند شکنجۀ دل ما

 . بنابراین با این جملۀ پرسشی طلب استرحام کرده است. طالب به سبب درد و رنج جانکاه هجر و فراق، قرین مرگ شده است   

 امر _19_6

 . ات طالب آمده استگاهی غرض از سؤال، امر و دستور دادن است که این معنا و منظور یك بار در غزلیّ     

 (313)چرا نایی به کف دامان استغنا نه ای آخر     چو کام بی نصیبان از چه دورادور می گردی    

 . خواهد که بیایدم با یك جملۀ پرسشی از مخاطبش میطالب در مصراع دو 

 طنز و تمسخر _11_6

و از این نوع جملۀ پرسشی برای تمسخر معشوقش سود جسته ا. طالب آملی این معنا و منظور را تنها یك بار به کار برده است  

 . است

 (169)جور تو همچو لطف خدا کم نشود     این شکر چون کنیم که با بیدالن شوق    

 گیرینتیجه

ور زیر های پرسشی در غزلیّات طالب آملی به کار رفته است به ترتیب بیشترین کاربرد به معنا و منظمعنا و منظوری که از جمله    

 :مربوط می شود

، تمنّا و (61/2)، گالیه و شکایت (21/42)، مالمت و سرزنش(21/49)، تعجب و حیّرت(13/46)، عجز و ناتوانی(21/42)انکار 

، جلب توجه (11/2)، کثرت(11/1)معنا و منظور می شود و در معنا و منظور نهی 6درصد مربوط به این  12که تقریباً ( 12/2)آرزو

درصد  3درصد از کل جمله های پرسشی را تشکیل می دهد و  13/49، که تقریباً (16/2)اظهار تأسف و تحقیر هر کدام به مخاطب، 

کمترین کاربرد جمله های پرسشی مربوط به طنز و تمسخر، استرحام و امر که هر . معنا و منظور دیگر است 49دیگر مربوط به 

جملۀ  9جملۀ پرسشی که در غزلیّاتش استعمال کرده فقط  212این که طالب آملی از  نکته دیگر. بار به کار رفته است 4کدام تنها 

 . پرسشی را در معنای اولیّۀ آن به کار برده است
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طالب آملی را باید جزء انسان های معمولی دانست؛ زیرا در معنا و منظور انکاری که تقریباً یك چهارم جمله های پرسشی را در      

او . ی در دیگر معنا و منظور جمله های پرسشی، روی سخنش یا مستقیم یا غیر مستقیم با معشوق بوده استبر می گیرد و حتّ

گاهی از اوضاع آشفته و پریشان یا از بخت ناساز و نامرادش، شِکوه و شکایت کرده و گاهی هم از معشوق خود، روزگار و بخت سیاه 

طالب گاهی از اعمال و رفتار معشوقش، بخت و اقبال و روزگارش . داده استخویش و  حتّی خود را مورد مالمت و سرزنش قرار 

طالب آملی گاهی هم به سبب بی . تعجّب و حیرت کرده و گاهی در برابر شان چاره ای نداشته و اظهار عجز و ناتوانی کرده است

بیان کرده؛ زیرا که بیان بی پرده و مستقیم مهری که از دلبر خویش متحمّل شده بود آرزو و تمنّای خویش را با جمله های پرسشی 

هم چنین از وضعیّت نا . آن تاحد زیادی از ظرافت و لطافت آن می کاهد و در نتیجه تأثیر الزم را در مخاطب ایجاد نخواهد کرد

دگی ذهنی را مناسب و نامساعد خویش اظهار تأسف و اندوه کرده است؛ زیرا که پرسش بیش از هر نوع جمله دیگری می تواند آما

طالب آملی گاهی اوقات جمله های پرسشی را در معنا و منظور نهی، . در مخاطبش پدیدآورد و او را برای قبول سخنش آماده کند

در واقع طالب از جمله های پرسشی برای بیان . به کار برده است. . . کثرت، تحقیر، جلب توجۀ مخاطب و اظهار تأسف و اندوه و

بهره جسته است و به ابراز احساسات و عواطف و خواسته های درونی خویش پرداخته است و چون این جمله مافی الضمیر خویش 

 . های پرسشی با برخی از آرایه های لفظی و معنوی نیز همراه شده زیبایی و تأثیر بخشی غزلیّاتش را دو چندان کرده است
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 تحلیل روابط بینامتنی اسطورة سلیمان و جمشید در غزلیات حافظ

 (بر اساس نظریة باختین)

 بادیدکتر صغری سلمانی نژاد مهرآ

 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 حمیده حجازی

 گیلدانشگاه مك -سسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهرانپژوهشگر مؤ

 چکیده 

اسطورة سلیمان و . یابندمیاهت دارند و گاه در هم ورود ها با هم شبطبق منطق مکالمۀ اساطیر، همواره عناصری از اسطوره

ن این موارد است که در کتب مختلف بینامتنیت شدید موجود در هر دو اثر سبب یکی دانستن این دو جمشید از مشهورتری

حافظ به عنوان شاعری که حافظ قرآن است و کامالً با شخصیت سلیمان در قرآن آشناست، و جمشید را نیز . شخصیت شده است

بررسی ابیاتی که به وسیلۀ حافظ دربارة . سخن گفته استشناسد، در دیوان خود از هر دو شخصیت حداقل از طریق شاهنامه می

مایۀ بن 6دهد که وی تحت تاثیر آثار قبل از خود این دو شخصیت را یکی دانسته و در این دو شخصیت سروده شده است، نشان می

 . اساطیری و عنصر داستانی خاص، نام این دو شخصیت را به جای هم به کاربرده است

 حافظ، بینامتنیت، اسطورة سلیمان، اسطورة جمشید شعر: هاکلیدواژه

 :مقدمه _4  

های تاریخی زیادی چون تاریخ طبری، همچنین کتاب. سلیمان از پیامبران بزرگی است که در قرآن و تورات از او یاد شده است

های بقره، بار آمده است، که سوره 41 در قرآن کریم نام سلیمان. اندنیز از او سخن گفته ...التواریخ والقصص وتاریخ بلعمی، مجمل

در سورة . اندنساء، انعام، انبیاء، نمل و سبأ هریك در چند آیه با ذکر نام سلیمان به بخشی از حکایت زندگی وی پرداخته

ز مواهب گردد و نیز اها مطرح میداستان حکم عادالنۀ سلیمان در باب چرای گوسفندان در یکی از بوستان( 24و13، 12آیات)انبیا

آیات )ص انگیزند، در سورةوصف اسبانی که تحسین سلیمان را برمی. رودالهی عطا شده به سلیمان از قبیل تسخیر باد سخن می

های مربوط به زندگی سلیمان به ویژه گفتگوی مور اغلب داستان( 13و  91،96، 42تا43آیات )سورة نمل هم. شودذکر می( 91و 91

گردد و تسخیر باد و حضور ذکر می( 44آیه )وفات سلیمان در سورة سبأ. ن آوردن بلقیس را دربرداردو سلیمان و همچنین ایما

 . شودپریان و خدمت به او به طور کامل بیان می

در کتاب مقدس هم از او سخن گفته شده است؛ اما در آنجا او بیشتر یك پادشاه است تا پیامبر و خداوند ابتدا وی را تحت 

-در تورات بخش (4246: 2قاموس کتاب مقدس، به نقل از لغت نامه دهخدا، ج )خوانده استیعنی محبوب خود  .«یایدید»عنوان 

قاموس کتاب مقدس، )اش مطرح گردیده استهای مختلف زندگی سلیمان مطرح شده و جزئیاتی از ثروت و شرایط زندگی

-نمی ز سلیمان اشاره شده است، که این موارد در قرآن مشاهدهدر کتاب مقدس به اشتباهات و گناهانی ا (22تا  43: 41پادشاهان

 . های چشمگیری داردشود و در اغلب حکایات مطرح شده، قرآن با قاموس کتاب مقدس تفاوت

وی . اند، جمشید استشخصیت دیگری که همواره مورد توجه ایرانیان بوده و در اغلب اساطیر به تفصیل دربارة وی سخن گفته

. اش بر زمین مورد تکریم بسیار استهزارساله یبه سبب روایت فرمانروایاند و هی است که در کتب دینی از او نام بردهتنها پادشا

های مختلف اوستا، بندهشن، ریگ ودا، مهابهاراتا و نیز برخی کتب تاریخی بعد از داستان زندگی این شخصیت اساطیری در بخش

 . مل التواریخ والقصص، تاریخ ثعالبی و نهایتاً در شاهنامه آمده استاسالم چون تاریخ بلعمی، فارسنامه، مج

قطعاً بهترین متنی که در دسترس حافظ بوده . آنچه در این مقوله قابل ذکر و بررسی است، متون مورد توجه حافظ بوده است

کشد، بیش از کند و به تصویر میگو میو بهترین اثری که جمشید را برای حافظ باز. و داستان سلیمان را ذکر کرده است قرآن است

داستان سلیمان در قرآن و جمشید در شاهنامه از نظر برخی محققان شباهتهای بسیاری باهم دارد و . سایر متون، شاهنامه است

ر داستان هایی از هر داستان داعتقاد براین است که تاثیر بینامتنیت در متون مربوط به این دو شخصیت آنقدر زیاد بوده که بخش

التواریخ مجمل. رک)انددیگر مشاهده شده و گاه در بعضی از آثار نخستین بعد از اسالم این دو شخصیت یکی شمرده شده
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در شعر حافظ نیز به نحوی عجیب شاهد درآمیختگی این دو داستان هستیم؛ از این رو ابتدا منظور از منطق  (92: 4942والقصص،

نقل کرده و سپس ( قرآن و شاهنامه)م، سپس این دو داستان را از دو منبع اصلی و در دسترس حافظ کنیمکالمۀ اساطیر را بیان می

 . گیریمآمیختگی این دو داستان را در ابیات پی میکنیم و درهمابیاتی را که در دیوان حافظ به این دو شخصیت پرداخته بررسی می

 : پیشینه و روش تحقیق _1

الب بسیاری نوشته شده و تطبیق این دو شخصیت نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ دربارة دربارة سلیمان و جمشید مط

شعر حافظ هم مقاالت متعدد و بسیار است؛ اما تاکنون مقاله یا کتابی که به بررسی این دو اسطوره در شعر حافظ پرداخته و روابط 

برای انجام این تحقیق به شیوة توصیفی تحلیلی ابتدا تمام . ده استبینامتنی آن را در دیوان حافظ دنبال کند، به چشم نگارنده نیام

ابیات مربوط به این دو شخصیت استخراج شده و سپس روابط بینامتنی دو اسطوره براساس منطق مکالمۀ اساطیر مورد تحلیل قرار 

 . گیردمی

 بینامتنیت و منطق مکالمة اساطیر _9

یم، منظور عناصری است که تقریباً در اغلب اساطیر ردپایی از آنها موجود گویوقتی از منطق مکالمۀ اساطیر سخن می

. دهنداین عناصر در طول دوران تاریخی کمتر دستخوش تغییر و دگرگونی شده و اساس و زیربنای تمام اساطیر را تشکیل می. است

ذهن بشری در »وی معتقد است . دوران است دلیل اصلی وجود این عناصر از نظر لوی استراوس یکسان اندیشی ذهن انسان در تمام

اعصار کارکردی یکسان داشته است و در این خصوص تفاوتی بین انسان به اصطالح متمدن با انسان ابتدایی نیست و فقط  ۀهم

 . شودبه همین دلیل در تمام اساطیر عناصری مشابه مشاهده می (4924:92احمدی،) .«.مسائل پیش روی ایشان متفاوت است

دهد که بین اساطیر روابط بینامتنی نشان می. هاستآن 439ی از راهکارهای بررسی اساطیر، تحلیل روابط بینامتنییک

مطرح  431منطق مکالمۀ اساطیر توسط باختین. سازدمشترکی موجود است که تقریبا تمام آنها را به هم شبیه می نمادهایمختلف 

ضوع مشترکی با هم دارند های پیشین که موآگاه یا ناآگاه با سخن ،د یا غیرعمدهر سخن به عم»شد به این صورت که او معتقد بود 

آوای هر متن در این همسرایی معنا . کنندگفتگو می ،های آینده که به یك معنا پیشگویی و واکنش به پیدایش آنهاستو با سخن

لوی . توانند گویا باشندگیرند و به تنهایی نمیقرار میهای مختلف در ارتباط با هم به این ترتیب متن (39 :4921احمدی،).«یابدمی

-اند و عناصر هر یك میدانست که به هم پیوستههای موسیقی میشناس فرانسوی نیز اساطیر مختلف را مانند نتاستراوس انسان

بین رفتن موسیقی خواهد  این پیوستگی به شدت اهمیت دارد؛ چون عدم آن سبب از. تواند عاملی برای شناسایی موارد دیگر باشد

در این نگرش هر اسطوره، دگرگون شدة اسطورة دیگری است و این تغییر و تحول در اساطیر برآمده از تحوالت ذهنی افراد . شد

  (423و 422: همان. رک)انسانی در طول تاریخ است

یر باید مورد بررسی و تحلیل قرار از نظر او بیش از هر چیز روابط بین اساطیر اهمیت دارد و دستور خاص حاکم بر اساط

ای نه اسطوره ای است وآن چه اهمیت دارد مناسبات بینااسطوره»: گویدوی می. گیرد و نه صرفاً داستان اساطیری و کهن خاص

سیقی مو ای نهایی دربل چونان نغمه ؛الگویی نیست که هر اسطوره با آن خوانا شود ،برخالف داستان ،ساختار نهایی اسطوره. خاص

  (434:همان).«دهندنهایی را شکل می ۀاساطیر این نغم ۀسازد و مجموعای از آن را میاست که هر اسطوره پاره

. قرار گرفت 433منطق مکالمۀ اساطیر که باختین آن را مطرح کرده بود، بعدها مورد توجه کسانی دیگر چون ژولیا کریستوا

کریستوا، . حلیل و بررسی اساطیر نشان داد که بر همان منطق مکالمه تاکید داشتوی با بیان نظریۀ بینامتنیت راهی تازه برای ت

  (4912:449مقدادی، ) .«داند و در این نظریه پیرو باختین استای دیگر میای به نظام نشانهگذر از یك نظام نشانه»بینامتنیت را 

ای از منطق و گفتگوی حاکم ل بررسی است و گونههای اساطیری خاص در سایر اساطیر قابمایهاز این دیدگاه تداخل بن

 . دهدبر کل اساطیر را نشان می

 داستان سلیمان در قرآن  _1
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. تر به رسالت آیدقرار داد تا پس از او به عنوان پیامبری مقتدر، و با شکوهی افزون( ع)را وارث داوود( ع)پروردگار، سلیمان 

او بر زمین و هر چه در آن بود تسلط داشت،  436. ای برخوردار بودالعادههای فوقز قدرتدانست و ازبان پرندگان را می( ع)سلیمان 

های تجاری و جنگی او را به اندازة مسیر یك ماه در کرد، به طوری که کشتیحتی تند باد مسخر او شده و به فرمان او حرکت می

 . 432. کردند، در دریا برایش غوّاصی میها نیز مسخر او شدهبرخی از شیاطین و جن 431. داددریاها حرکت می

دیوان وحشی در غل و زنجیر . شدالطاف الهی به طور کامل شامل حال سلیمان بود و روزگار به خوبی و خوشی سپری می

اب تافتند، از عذسر برمی( ع)معادن مس برای او ذوب و روان گردیده و هر کدام از دیوها که از اطاعت سلیمان  433بردند،به سر می

ها و ها و ظروف بزرگ مانند حوضچهها و مجسمهنمازخانه: کردندخواست تهیه  میآنان برای او هر چه می. شدندمند میسوزان بهره

؛ امّا با کمك تجهیزات و نیروی مخالفان مختلفی داشتوقتی سلیمان به حکومت رسید،  461. ساختندهای چسبیده به زمین میدیگ

سپس از پروردگار خود خواست تا به او حکومت و سلطنتی عطا . آنان برخاست و مقتدرانه بر آنها پیروز شدسواره نظام به جنگ با 

 464. کند که به هیچدام از افراد قبل و بعد از او نداده باشد و ندهد

سورة )رهای وی است که در قرآن به ویژه سخن گفتن با موآشنایی او با زبان پرندگان و سایر موجودات نیز از شاخصه

نظیر بر تمام جهان و موجودات با آرامش کامل و اقتداری بی( ع)حضرت سلیمان . و پرندگان اشاره شده است( 43و  42آیات : نمل

برای تعیین صدق و کذب سخنانش دست به  462شودوسیلۀ هدهد از سرزمین سبا و ملکۀ آن بلقیس باخبر میوقتی به. حاکم گشت

سپس بلقیس را ابتدا به پرستش خدای یکتا و سپس به سرزمین . دهد تا به ملکۀ سبا برسانددهد میای به هکار شده و سپس نامه

 . کندخود دعوت می

شود که وقتی فرستادگان با شکوه سلطنت سلیمان در هنگام ورود نمایندگان بلقیس به نزد سلیمان چنین تصویر می

شت به دندان شدند و زمانی که هدایای ملکه را تقدیم کردند، سلیمان با نظر هدایا نزد سلیمان آمدند، با دیدن قصر باشکوه وی انگ

نیاز هدایا را به صاحبش برگردانید؛ زیرا پروردگار من آن قدر به من عطا فرموده است که بی: اعتنایی بر آنها نگریست و گفتبی

بدین ترتیب ملکه تصمیم گرفت تا . ا آن را نداشته باشندآیم که قدرت مقابله ببرگردید که من با سپاهی به سراغ ایشان می. امشده

تواند تخت بلقیس را پیش از آن که ایشان نزد یك از شما میای بزرگان کدام: سلیمان گفت. تسلیم شده و خود به نزد سلیمان رود

س برخیزی که من نسبت به این آورم، پیش از آن که از مجلمن آن را نزد تو می: من آیند، برای من بیاورد؟ عفریتی از جن گفت

من آن را پیش از آن که چشم بر هم زنی، نزد : که علم کتاب در نزد او بود، گفت(  وزیر سلیمان)بن برخیا کار توانا و امینم؛ امّا آصف

کند که آیا  این از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمایش: هنگامی که سلیمان تخت را نزد خود مستقر دید، گفت. تو خواهم آورد

 (11تا  42سوره نمل، آیات )کنم؟آورم یا کفران میشکر او را به جا می

                                                           
   

 . 21/46و وَرِثَ سُلیمنُ داودَ و قال یا ایَّها الناسُ عُلَّمنا منطق الطّیر و أوتینا من کلّ شیء انَّ هذا لهَو الفضلُ المُبین،  _

از )این همان فضل و بخشش آشکار است  . نعمت عطا کردند که ما را زبان مرغان آموختند و از هر گونه: و سلیمان که وارث ملك داود شد به مردم گفت

 ( خدای متعال
431
کرد به ؛ و باد تند را برای سلیمان کردیم که به امر او حرکت می24/24انبیاء  .  . . ولِسُلیمنَ الرّیحَ عاصِفۀً تجری بأمرهِ الی االرضِ التی بارَکنا فیها _

 . سرزمینی که در او برکت قرار دادیم

  . ؛ و باد را مسخر ساختیم تا صبحگاه یك ماه راه برد و عصر یك ماه91/42 .  . . لیمنَ الرّیحَ غُدُوُّها شهرٌ و رواحُها شهرٌولِسُ
432
 . ؛ و نیز برخی از دیوان را مسخر سلیمان کردیم که برای او در دریا غواصی کنند24/22 . . . وَ مِن الشیطین مَنْ یغوصُونَ لَهُ _
433
 . را نزدیك به هم در زنجیر قرار دادیم( از دیوان وحشی)؛ و بعض دیگر 92/92 . . . مُقرَّنینَ فی االصفادِو ءاخرینَ  _
461
مـا یَشـا ُ مِـن محاریـبَ و     یَعْمَلـونَ لَـهُ    ٭ب السَّـعیر وَ أسَلنا لَهُ عَینَ القِطر وَ مِنَ الجِنّ مَن یَعمَلُ بینَ یدیهِ باذنِ ربَّهِ وَ مَن یَزغ مِنهُم عَن اَمرِنا نُذِقه مِن عَـذا  _

؛ برای او چشمۀ مس جاری گردانـدیم و برخـی از دیـوان بـه اذن پروردگـار در حضـورش بـه خـدمت         49و  91/42 . . . تَمثیلَ وَ جفَانٍ کَالجَوابِ وَ قُدورِ راسیاتٍ

ست از کاخ و عمارت و نقش و تمثـال و ظـروف بـزرگ ماننـد     چشانیم آن دیوان برای او هر چه خواپرداختند و از آنها که سر از فرمان ما بپیچد عذاب آتش می

 . ساختندهای بزرگ که بر زمین کار گذاشته بودند همه را میهای منقوش و دیگحوض
464
نتی عطا فرما که پس از من سزاوار ؛ عرض کرد بار الها مرا بیامرز و مرا سلط92/93قالَ ربَّ اغفِرلی وَهَبْ لی مُلکاً الیَنبغی لِأحَدٍ من بَعدی انّكَ اَنتَ الوَهّابُ  _

 . ایکسی نباشد که تو تنها بخشنده
462
 . به بعد 43سورة نمل آیات  _
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آمده که در تفسیر  469از سورة ص 91این نکات در آیۀ . در قرآن از آزمایش سلیمان و انابۀ او نیز سخن به میان آمده است 

ترجمۀ این . روزة صخر جنی است چهلومت آن مطالب مختلفی ذکر شده است و از آن جمله گم شدن انگشتری آن حضرت و حک

و پس از آن، باز سلیمان سوی ملکت و طاعت خدای خویش  «ثم اناب»ما بر کرسی او دیوی را فرستادیم »: گونه آمده استآیه این

بر کرسی او سلیمان را آزمایش کردیم و کسی دیگر را »: در تاریخ بلعمی نیز این آیه چنین ترجمه شده است .«.بازگشت و توبه کرد

داند مبنی بر اختیار و سپس در پی آن، دلیل این موضوع را داستانی می« .پس چون به در ما آمد، او را ملك باز دادیم. بنشاندیم

رسد به نظر می (به بعد 111: 4929بلعمی،. رک). دهدپرستی را رواج میکردن همسری بت پرست توسط سلیمان، که کم کم بت

 . ز تورات و اسرائیلیات گرفته باشدبلعمی این بخش را ا

همچنین در روایات آمده است که سلیمان انگشتری داشت که اسم اعظم پروردگار بر آن نوشته شده بود و او هنگام 

داد؛ امّا در یکی از روزها که سلیمان انگشتری را به دست آبدست، همیشه انگشتری را به دست یکی از همسرانش به نام جرّاده می

. گرددگیرد و بر تخت نشسته و به حکومت مشغول میسپارد، صخر خود را به شکل سلیمان درآورده و انگشتری را میمی همسر

این است که از قصر و شهر خارج شده و به ناچار به ماهیگیری . تواند حقیقت گفتار خود را ثابت کندگردد نمیسلیمان که باز می

دهد، تا این که حکمی بر روز به حکومت ادامه می 11دیو تا. کندتمزد دو ماهی دریافت میشود و هر روز به عنوان دسمشغول می

( ع)نهایتاً آصف از طریق همسران سلیمان . گویندکند؛ امّا همه از ترس این که او سلیمان است، سخنی نمیمی خالف تورات صادر

از حقیقت آگاه شده و سلیمان به لطف پروردگار دوباره به پادشاهی آصف . روز است به سراغ آنان نرفته است 11شود که او آگاه می

  (113و  112: 4929بلعمی، . رک)گرددباز می

 داستان جمشید در شاهنامه _0

یابد و مرغ و دیو و پری فرمانبردار وی فرزند طهمورث است و در دورة پادشاهی او زمانه  از دشمنی و خصومت رهایی می

-بدین ترتیب تصمیم می. 461داندایست که فرّ ایزدی با خود دارد و در کنار پادشاهی، موبدی را نیز خوب میزادهاو شاه. گردنداو می

ابتدا برای جنگیدن آماده گشته و پهلوانان و . ها را از جهان کوتاه کرده و همه را به سوی روشنایی هدایت کندگیرد دست تمام بدی

هخود و سایر یروی فرّة ایزدی آهن را در دستان خود نرم کرده و بدینسان به ساختن زره، کالبا ن. گماردبزرگان را به این کار می

شود و باز برای ساختن لباسی مناسب دست به کار سال از عمر خود را به این امور مشغول می 31وی  463. پردازدوسایل جنگی می

آموزد و شادی و نشاط را به آنان هدیه شستن و دوختن را به مردم می کتان و ابریشم و خز و دیبا را به کار گرفته و بافتن،. شودمی

. فرستد، تا همواره به کار پرستش بپردازندکاتوزیان را جهت عبادت به کوه می. نمایدسپس مردم را به چهار گروه تقسیم می. کندمی

گروهی دیگر را . و نگهداری تخت پادشاهی بکوشند کند تا برای حفظنیساریان را نیزکه مردانی جنگاورند، در جایی دیگر ساکن می

شوند و چهارمین گروه نگارد، تا خود بکارند و سپس از آن استفاده کنند، که به سودی نامیده میآزادانه به کار کشاورزی می

 (49و 42: 4922فردوسی،. رک)دهد وران قرار می، را همان پیشه(هااهتوخوشی)

شود و برای هر کسی پایگاه خود را مشخص کرده و هر کسی را به اندازة د نیز سپری میپنجاه سال دیگر از عمر جمشی

دهد تا آب را با خاک آمیخته جمشید به آنان دستور می. گیردنماید و بعد از آن برای ساخت و ساز، دیوها را به کار میخود آگاه می

گرمابه . آورندهایی هندسی روی آن پدید میپردازند و شکلر     میآنگاه دیوان با سنگ و گچ به ساختن دیوا. کنند و خشت بسازند

  (49: همان)هایی سربرافراشته که از هر گزندی در امان بدارد سازند و کاخمی

واسطۀ آنها و انواع کنند و بهآنان از سنگ خارا گوهرهایی درخشان استخراج می. شودمدت زمانی بدین ترتیب سپری می            

انواع بوهای خوش مانند عود، عنبر، کافور، مشك، . نمایندها را مزیّن میهای قیمتی دیگر چون یاقوت، بیجاده، سیم و زر، کاخنگس

                                                           
469
 . ؛ و ما سلیمان را امتحان کردیم و کالبدی بر تخت وی افکندیم و سپس انابه کرد92/91و لَقد فَتَنَّا سُلیمنَ و القَینا علی کُرسیّه جَسداً ثُمَّ اَنابَ،  _

 همم شهـــریاری و هـــم موبدی  منم گفت با فـــــــــرّة ایزدی                  461

 (2ب : 42: 4922فردوسی،)                                                                                     

_
 چو خود و زره کرد و چون جوشنا   بــفرّ کــیئی نــرم کــرد آهـنا  463

 هـمه کــرد پیدا چــو روشن روان   غ و چو برگستوانچو خفتان و تی

 (1 و 9، ب 1 : 831 ،فردوسی)        
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-شاید طبابت و درمان دردها نیز یکی از عوامل شادی و صلح و رفاه در زمان جمشید می. آیددست مینیز در آن زمان به. . . گالب و

 . شودرّها در آن روزگار آشکار میگردد و بسیاری از س

قیمت مزین و پردازد که با گوهرها و جواهرات مختلف و گرانآنگاه به واسطۀ همان قدرت فرّة مینوی به ساختن تختی می 

 : گرددمرصع می

 (همان)بفرّ کیانی یکــی تـخـت ساخـت        چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت 

العادة خود آن را از دریا و دشت و نگیز است و هرگاه جمشید اراده کند، دیوان با قدرت فوقاآن تخت بسیار زیبا و شگفت  

شدند و بخت بلند تمام افراد مملکت بر گرد او جمع می. درخشدجمشید چون خورشیدی در میان آن تخت می. دهندکوه عبور می

های کشبه پادشاهی رسید، نوروز نامیدند و در آن زمان پیشروزی را که جمشید برای حکومت . داشتاو، همه را به شگفتی وا می

 . بسیاری به او هدیه کرده و جشن و فرح بسیاری به پا کردند و از آن پس عید نوروز یادگار ماند

فقط خود را دید و دست به ناسپاسی . کم غول غرور در دل و جانش خانه کردشد تا اینکه کمروزگار به خوبی سپری می 

های آن را به بزرگان لشکر را دعوت کرد و در نزد آنان اظهار خدایی نمود و سپس تمام گیتی و خوشی( 41: همان)ار زد پروردگ

ها و توانایی جمشید با لطف الهی همراه نشد، در همه از درگاه جمشید دور شدند و بدین ترتیب وقتی زیبایی. خود نسبت داد

کس از او صد سال جمشید در جهان ناپیدا بود و هیچ. ه کردند و جمشید فراری شدمردم به ضحّاک توج. کارهایش شکست خورد

 . خبری نداشت، تا این که ضحاک در دریای چین او را به چنگ آورد و با ارّه به دو نیم کرد

یم بسیار مورد تکراش بر زمین ی هزارسالهیبه سبب روایت فرمانرواو  که در اوستا مطرح شده استوی تنها پادشاهی است 

خوردن گوشت گاو مورد نکوهش  ترویجبه سبب  جمشیددر این روایت . در نقش یك گناهکار نیز یاد شده است جمشیداز . است

و با ادعای خدایی مرتکب شده روایت چنین است که جم مغرور که شاهنامه نیز آن را پذیرفته، در متون دیگر . گیردزرتشت قرار می

 . دهدو این چنین فرّة ایزدی را از دست می. دگردمیدروغ 

در این تغییرات جمشید بیشتر نقش یك بنیانگذار تمدن . سطورة جمشید در دوران اسالمی دچار تغییرات بسیاری شدا 

به طوری که ساخت شهرهای همدان، استخر، تیسفون، بابل، طوس و ( 11تا92: 4916پیامبران و شاهان،. رک)را بر عهده گرفت 

داستان جمشید در شاهنامه، از نظر بسیاری از محققان، شبیه به  (466: 4913یاحقی، . رک)حتی گرمابه به وی منسوب است 

 . سلیمان مطرح شده در قرآن است

 داستان سلیمان و جمشید در دیوان حافظ  _6

بیت  21بار  ذکر شده است و حافظ بیش از  93بار و نام جمشید یا جم  46بار، نام آصف  26در دیوان حافظ نام سلیمان 

های مورد اشارة مایهدر اینجا ابتدا بن. تواند قابل توجه باشداین تعداد بیت می. ان و جمشید اختصاص داده استرا به داستان سلیم

 . ها را مشخّص می نماییممایهآوریم و در بخش بعد درآمیختگی این بنحافظ در غزلیات را می

 های داستان سلیمان در دیوان حافظ مایهبن 4 _6

حافظ در هنگام ارائۀ . بیت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به داستان سلیمان اشاره داشته است 11ز در دیوان حافظ بیش ا

 : این عناصر عبارتند از. کندهای اصلی این داستان نیز اشاره میمایهشخصیت سلیمان در دیوان غزلیات، به برخی از بن

 . سلیمان فرزند داوود خوش صداست _4_4_6

 :مایه از داستان سلیمان اشاره کرده استطور ضمنی هنگام وصف طبیعت به این بن حافظ در دو بیت به

 411غزل  که سلیمان گل از باد هوا بازآمد  مرغ سحر نغمۀ داودی بازبرکش ای

 243غزل سحر که مرغ درآید به نغمۀ داود  وارچو گل سوار شود بر هوا سلیمان

 

 . م لدنی و بسیارمقتدر استوزیر حضرت سلیمان، آصف، صاحب عل _1_4_6

شکوه و عظمت آصف وزیر سلیمان در کتاب آسمانی با عبارت صاحب علم لدنی ذکر شده و آوردن تخت سلیمان در کمتر 

در قرآن نام وزیر ذکر نشده؛ اما تقریباً تمام تفاسیر و کتب تاریخی که این . هم زدنی از نتایج این علم و قدرت استاز چشم به

http://myth.tarikhema.ir/article-tag/%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af
http://myth.tarikhema.ir/article-tag/%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af
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مایه در ابیاتی از آصف حافظ با توجّه به این بن. القول هستند که نام وزیر حضرت سلیمان، آصف استاند، متفقکر کردهداستان را ذ

 . یاد کرده و یا در وصف ممدوح  خویش به عنوان وزیر، او را آصف عهد خوانده و از کرم و انصاف و شکوه وی سخن گفته است

 414غزل ضرت سلیمان عشرت اشارت آمدکز ح  دوش از جناب آصف پیك بشارت آمد

 231غزل حسـود گو کــرم آصفی ببین و بمـیر  بـیار ســــاغر درّ خـوشاب ای ســاقی

 226غزل پوشبخش عیـبآصف صاحبقران جرم  کردحافظ فهمهایرندیده کهساقیا می

 946غزل تا به خاک در آصـــف نرســد فریادم  فریادم رسکن برمن مسکین و بهرحم

 933غزل که اگر دم زنم از چرخ بخواهــد کینم  بنــدة آصـــف عهدم دلـــم از راه مبر

 936غزل غالم آصـف ثانی جالل الحـق والدینـم  باشد کار هرکسیگویی نهوفاداری و حق

 969غزل و آصـف ملك سلیـــمان نیــــز هـم  محتسب دانـد که حافــظ عاشق است

 132غزل که یادگیر دو مصرع زمن به نظم دری  برد پیغامآصف که میز من به حضرت 

 162غزل قم فاسقنی رحیقا آصــفی من الـزالل  صافیست جام خاطر در دور آصف عهد

 243غزل وزیر ملك سلـیمان عماد دین محمود  بخواه جـام صبوحی به یاد آصــف عهد

 شکوه آصفی و اسب باد و منطــق طیر

 

 

 23غزل  نبستهیچ طرفو ازوخواجهفتباد ربه 

 12غزل  ز اثــر تربیت آصـــف ثانی دانســـت  انگیختکه ازطبعاین گوهرمنظومحافظ

 من غالم نظر آصـــف عهـــدم کــو را

 

 

 13غزل  درویشــانستوسیرتصورت خواجگی 

داند و با کمك صاحب تربیت صحیح می پوش، وفادار و حق گو وحافظ آصف را صاحب کرم، صاحبقران، جرم بخش، عیب

 . همین مفاهیم به آفرینش ابیاتی دست زده است

 حکومت سلیمان گسترة وسیع – 9_4_6

البته عناصر دیگری هم از . دهدمایه نیز با هنرنمایی دقیق حافظ در یك بیت خود را نشان میدر دیوان حافظ این بن

 . پردازیمدر جای خود به آن می شود کهداستان سلیمان در این بیت مشاهده می

 424غزل داردجهان زیر نگینکه نقش خاتم لعلش  استسلیمانمگر ملكشیرینشتنگدهان

 

 سلیمان صاحب حکمت و دانش _1_4_6

کند و به طور ضمنی سیطرة او بر تمام موجودات جهان را نیز خاطر بیت زیر عنصر حکمت و دانش سلیمان را مطرح می

 . زدسانشان می

 123غزل بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی  نمایدکه شكدر حکمت سلیمان هرکس

 عنان باد در اختیار سلیمان _0_4_6
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حافظ از . های داستان سلیمان که در ادبیات فارسی نمود پررنگی دارد، در اختیار داشتن باد استترین بخشیکی از اصلی

 . تن کنایاتی زیبا توجه خود را به این نکته بیان نموده استمایه استفاده کرده و ضمن ساخاین بن

 21غزل  دستجز باد بهبهتواش نیستاز وصلیعنی  حافظ از دولـت عشق تو سلــیمانی شد

 411غزل در معرضی که تخت سـلـیمان رود به باد  بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ

 22غزل مثل باد با سلـیمان گفتکه این سخن به  گــره به باد مــزن گــرچه بر مراد رود

 94غزل مرکبستکه مورمبرانم منبا سلیمان چون  زینبر پشت صبا بندند اندرآن ساعت که

 سخن گفتن سلیمان با مور _6_4_6

جه حافظ در این دو بیت مورد تو(43و42نمل، آیات . رک)سخن گفتن مور با سلیمان که در قرآن نیز از آن یاد شده است

 . قرار گرفته است

 22غزل یاوه کرد و بازنجستکه خواجه خاتم جم  زبان مور به آصف دراز گشـت ورواست

 212غزل نظرها بودبرمورشحشمتبا چنانسلیمان  نیستمنافی بزرگیدرویشانبهنظرکردن

 

 یابی اهریمن بر آن انگشتری سلیمان و دست _7_4_6

او . گویدیابی شیطان بر آن سخن میدهد و از دستلۀ انگشتری خاص سلیمان اختصاص میحافظ ابیات چندی را به مسأ

 : کندکند و از اسم اعظم یاد میدر توصیف معشوق لب او را با انگشتری سلیمان مقایسه می

 129غزل چـه خاصــیت دهــد نقــش نگینی؟  گــر انگشـــت سلــــیمانی نبـاشــــد

 31غزل  زمان است که خاتم با اوستاو سلیمان  ان پادشهانند ولیگرچه شــیرین دهــن

 464غزل صد ملك سلیمانم در زیر نگــین باشد  از لعل تو گــــر یابم انگشــتری زنهــار

 424غزل زیرنگین داردجهانلعلشنقش خاتمکه  تنگ شیرینش مگرملك سلیمانستدهان

 119غزل ر پناه یك اسـم اسـت خاتم سلیمانید  با دعای شبخیزان ای شـکردهان مستیز

    

 : یابی چندروزة اهریمن بر آن را در این ابیات یادآوری کرده استهمچنین گم شدن انگشتری و دست

 461غزل که گاه گاه بر او دســـت اهــرمن باشـد  من آن نگــین ســـلیمان به هیچ نستانم

 921غزل دارماز اهرمناعظمم باشد چه باکچواسم  سزد کز خاتم لعلش زنم الف سلـــیمانی

 221غزل که به تلبـیس و حیل دیو مسلمان نشود  باشدل خوشاسم اعظم بکند کارخود ای

 ارتباط سلیمان و هدهد _3_4_6

 هدهد. داستان گفتگوی سلیمان با هدهد در خبرآوردن از سرزمین سبا در قرآن، سورة نمل مورد توجه قرار گرفته است

این داستان در دیوان حافظ . در ادبیات فارسی نماد رهبر و پیشرو شده است و در مواردی به نام مرغ سلیمان شهرت یافته است

 : گونه نمود یافته استاین

 413غزل که مــژدة طـرب از گلــشن سبا آورد  صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

 943غزل طع این مرحله با مرغ سلــیمان کردمق  من به سرمنزل عنــقا نه به خود بردم راه

 411غزل هدهد خوش خبر از طرف سـبا باز آمد  مژده ای دل که دگــــر باد صبا باز آمـد

 31غزل فــرستمتبنگر که از کــجا به کجا می  فرستمتای هـدهــد صبــا به ســبا می
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 های داستان جمشید در دیوان حافظمایهبن _1_6

بیت آمده است؛ اما عناصر زیادی از این  11این داستان در حدود . شید در دیوان حافظ نمودهای زیادی داردداستان جم

و در برخی ابیات دیگر قدرت اساسی جمشید و  در دیوان حافظ اغلب با جام جم همراه استنام جمشید . داستان مطرح نشده است

ته تخت و مسند جمشید و حکومت باشکوه او  نیز در مواردی اندک مورد توجه الب. کنیمنگری او از طریق جام را مشاهده میآینده

 : کنیمهای جداگانه بررسی میدر ادامه عناصر اصلی این داستان را در دیوان حافظ در بخش. حافظ قرار گرفته است

 جمشید و جام جهان نما  _4 _1_6

می در شعر حافظ سبب شده تا این عنصر بیشتر از سایر اسطورة . حافظ در موارد متعددی به جام جم اشاره کرده است

البته از نظر حافظ جام جم به تنهایی نشان دهندة حقیقت نیست؛ بلکه الزم است . عناصر داستان جمشید مورد توجه واقع شود

 :اش باشدبصیرت نیز ضمیمه

 132غزل بصریکه جام جم نکند سود وقت بی  چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی

 : بسیاری از موارد جایگاه جام می در نظر او مانند جام جم واال و ارزشمند است در
 12غزل انکار ما مکن که چنین جام، جم نداشت  ســاقی بیـــار باده و با محتسب بگـوی

 13غزل رموز جام جم از نقش خاک ره دانسـت  هرآن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند

 39غزل دهــند زالل خضر ز جام جمتچو می  ای دریابـــهروان تشـنۀ ما را به جرعـ

 419غزل که خاک میکـده کحل بصر توانی کرد  کردبه ســرّ جـام جـم آنگه نظـر توانی

 122غزل بین دهـــدت آگاهیپــرتو جام جهان  زسرّ دوجهانهمچوجم جرعۀ ماکش که

 112غزل به جامی داریدست ارجم وقت خودی  ای که در کـوی خـرابات مقامی داری

 934غزل تا من حکایت جم و کاووس کـی کنم  کی بود در زمــانه وفا جـام می بیــار

 216غزل از فیض جام و قصۀ جمشـــید کامگار  سوال کندرجهان مبند و به مستیدل

 413غزل که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند  اند این بودسرود مجلس جمشیدگفته

 442غزل ســلــــطانی جـــم مـــــدام دارد   ن کـس کـه بـه دســت جــام داردآ

 212غزل گورشونهبهرامستصحرانهاینپیمودممنکه  کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار

از  پناه بردند ارزش داند و همزمان با اشاره به جام جم و شکوه عظمت جمشیحافظ گاه ارزش جام می را از جام جم نیز بیشتر می

 :سازدتعلقات مادی به جام می را مطرح می

 194غزل داند که جم کی بود و کی کیکه می  بده جـــام مـی و از جم مکـــن یاد

 . داند که از اسرار الهی آگاه استحافظ گاه نیز از جام جهان بین برداشتی عرفانی دارد و آن را معادل دل عارف می

 412غزل وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد  کردجام جـم از ما می ها دل طلــبسال

 412غزل گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد  تو کی دادحکیمبین بهجهانجامگفتم این

 211غزل باشنمـا میبیا و همـــدم جان جهان  رسیجم به سرّغیبهواست که چونگرت

 131غزل داریتو تمـــنا ز گل کــوزه گران می  گـرستگوهــر جام جم از کان جهانی د

 132غزل بصـریکه جام جم نکند سود وقت بی  چو مســتعد نظر نیستی وصــال مجوی

    

 تخت باشکوه جمشید 1_1_6
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 . تتخت و مسند با شکوه جمشید که در شاهنامه نیز به آن اشاره شده است؛ در دو بیت مورد توجّه حافظ قرار گرفته اس

 24غزل گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت  گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو

 191غزل و افسر کیاستز تخت جم سخنی مانده  شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد

 جمشید به عنوان  نماد عظمت  _9_1_6

نظیری برای آن در بین سایر در اساطیر، دوران حکومت جمشید به عنوان دورة بسیار باشکوه مطرح شده است که 

بزرگ منشانه و  ةکه با هم اشتراک یابند؛ شیوپادشاهی و روحانیت درکنار همند، بی آن» در این دوران. شودها مشاهده نمیحکومت

ده حافظ این ویژگی را در مورد سلیمان مطرح کر (63:4912، اسالمی ندوشن).«.ای که به دور از تعصب و جمود استآزاد اندیشانه

 : است

 13غزل  درویشانستوسیرتصورت خواجگی  من غالم نظر آصـــف عهـــدم کــو را

حافظ  در دیوان خود گاه از جمشید به عنوان نماد عظمت سخن گفته است که در عین داشتن قدرت و شکوه بسیار،  

اشاره کرده و مراد از این اشاره یادآوری آن  حافظ در سخن از ناپایداری جهان بارها به این اسطوره. مرگ را در آغوش کشیده است

 . عظمت و سلطنت و در عین حال ناپایدار بودن آن است

 414غزل زکاسۀ سرجمـشید و بهمن است و قـباد   گــیر زانکه ترکیبششــرط ادبقـدح به

 421غزل داستان دارداز جمشیدوکیخسرو فراوانکه  بشنودلاهلوحالای برخاکبیفشان جرعه

 424غزل داردکمترینصدجمشید وکیخسروغالمکه  صبااز عشق من رمزی بگو باآن شه خوبان

 413غزل که جام باده بیـــاور که جم نخواهـد ماند  اند ایـن بودسـرود مجلس جمشـید گفته

 216غزل از فیض جام و قصّـــۀ جمشـید کامگــار  دل درجهان مبند و به مستی ســوال کن

 132غزل ور خود از تخمۀ جمشید و فریدون باشی  هی طلـبی گوهــر ذاتی بنــمایتاج شــا

 194غزل دانــد که جــم کی بود و کـِی کیکه می  بـــده جـام مــی و از جـم مکـــن یــاد

 122غزل زنهــــار دل مبــند بر اســـباب دنیــوی  جمشــید جز حکایت جام از جهـان نبرد

 . بیات از داستان جمشید و عناصر این اسطوره برای بیان منظور خود در گذران بودن جهان استفاده کرده استحافظ در این ا

 بینامتنیت در داستان سلیمان و جمشید در شعر حافظ _7

برخی : های بسیار سبب اظهار نظرهای مختلف شده استهای دور تاکنون داستان جمشید و سلیمان با شباهتاز گذشته

های این دو و گروهی در صدد اثبات شباهت( 92: 4916،التواریخ و القصصمجمل ک. ر)اندحت این دو را یکی دانستهبه صرا

است؛ به طوری که این دو شخصیت در درآمیختگی این دو داستان بیش از همه در ادبیات فارسی نمود داشته. اندشخصیت برآمده

مثالً جام . های اصلی دو داستان گاه در داستان دیگر قابل مشاهده و بررسی استیهمااند و عناصر و بنمواردی به جای هم آمده

جادویی که در شاهنامه متعلق به کیخسرو است و در اغلب متون دیگر به جمشید تعلق یافته، و به صورت جام جم در ادبیات 

، گاه به سلیمان نسبت (423_422: 4341ریستین، ک. رک)رسدو تاریخ این تحول نیز گویا به بعد از اسالم می)فارسی شهرت دارد 

همچنین . یابد، در مواردی از آن جمشید دانسته شده استداده شده است و یا انگشتری مشهور سلیمان که اهرمن بر آن دست می

ی دو آمیختگدر دیوان حافظ این درهم. شهر و جایگاه حکومت این دو شخصیت هم در ادبیات فارسی با هم مخلوط شده است

 . مایه قابل مشاهده و بررسی استداستان در شش بن

 . کندتخت و مسند جمشید بر باد حرکت می _4_1

با اینکه در قرآن، از در اختیار گذاشتن عنان باد به سلیمان سخن رفته است؛ اما در شاهنامه هرگز سخنی از ارتباط باد و 

از . ی این عنصر در دو شخصیت جمشید و سلیمان در شعر حافظ هستیمحال ما شاهد در آمیختگجمشید مطرح نشده است؛ با این

البته درست است که مفهوم کنایی این عبارت در شعر بسیار برجسته است؛ اما حافظ . رودنظر او تخت جمشید نیز بر باد می

  (136: 4913 خرمشاهی،. رک)گر سازدای داشته است که همزمان ایهام را نیز جلوههوشمندانه از عبارت ارائه

 414غزل تخت جم برباد چون رفتاست کهکه واقف  کجا رفتنداست که کاووس و کیکه آگه

 912غزل که مِی خوریمگر غم خوریم خوش نبود به  رود به بادجایی که تخت و مسند جم می
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 دور ماندن جمشید از تخت خود چون سلیمان  – 1_7

نحوة . کند تا میسّر نبودن کام همیشگی را به تصویر بکشدجمشید از تخت خود می حافظ در بیتی نیز اشاره به دور ماندن

کند، تا اینکه دور شدن فرّة ایزدی از  روزة او از تخت را تداعی می بیشتر داستان سلیمان و دور ماندن چهل .«ماندن»کاربرد فعل 

آمیختگی این دو داستان و یکی شدن این دو درهماین نکته ناشی از . جمشید و از دست دادن حکومت وی را به خاطر آورد

 . شخصیت در ذهن حافظ است

 234غزل جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش  ای حافظ ار مراد میسّر شدی مدام

 نسبت انگشتری سلیمان به جمشید  _9_7

نی در این مورد گفته های مربوط به جمشید جایی ندارد و هرگز سخانگشتری حاوی اسم اعظم در هیچ یك از داستان

نشده؛ اما با توجه به یکی دانستن این دو شخصیت در ادبیات فارسی به ویژه شعر شاعران، در دیوان حافظ، جمشید، صاحب 

البته شاعرانی پیش از این نیز، این . یابدانگشتری است که اسم اعظم بر آن نوشته شده است و نیز مدتی اهریمن بر آن دست می

 :    اند؛ مثال خاقانی گفته استدر شعرشان به نمایش گذاشتهدرآمیختگی را 

 دم مردان خطاست، در پی مردم شدن           بی کف جم احمقی است، خاتم جم داشتنبی

 :این بینامتنیت در دو اسطوره، در شعر حافظ چنین جلوه کرده است

 931غزل ـت اهرمنکاسم اعظم کرد ازو کوتاه دس  خاتم جم را بشارت ده به حسـن خاتمت

 222غزل چه شـودگرفتد عکـس تو بر نقش نگینم  آخـر ای خاتم جمشـــید همایـــون آثار

 22غزل خاتم جم یاوه کرد و بازنجستکه خواجه  زبان مور به آصــف دراز گشت و رواسـت

 443غزل ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد؟  دلی که غـیب نمایســت و جام جم دارد

 سخن گفتن مور با جمشید  _1_7

حافظ در دیوان خویش در یکی دانستن سلیمان و جمشید تا آنجا پیش رفته است که از سخن گفتن مور با جمشید 

بیت به مطرح شده است و حافظ در دو  42این بخش از داستان سلیمان به صراحت در قرآن، سورة نمل، آیۀ . حکایت کرده است

 . را خاطر نشان کرده است وضوح رابطۀ جمشید و مور

 22غزل که خواجه خاتم جم یاوه کرد و بازنجست  زبان مور به آصــف دراز گشت و رواست

 414غزل همت نگر که موری با آن حــقارت آمـد  جم که تاجش معراج آسمان استبر تخت

 . امتنیت در این دو داستان استتوان پذیرفت، مسألۀ بینآمیختگی میای که برای این درهمتنها دلیل قانع کننده

 معرفی آصف به عنوان وزیر جمشید  _0_7

. پیش از این گفته شد که آصف نام وزیر حضرت سلیمان است که در قرآن به عنوان صاحب علم لدنی معرفی شده است

تان سلیمان و جمشید را به آمیختگی داس گیرد و به این ترتیب وجه دیگری از درهمدر دیوان حافظ، آصف در کنار جمشید قرار می

 : تصویر کشیده است

 212غزل گو در نظر آصف جمشید مکان باش   کندش جام جهان بینحافظ که هوس می

 962غزل وز انتصاف آصــف جم اقتدار هم      حافظ اسیر زلف تو شد از خدا بترس

به عنوان یك صفت  «جم اقتدار»د عبارت هرچن. دارددر بیت دوم حافظ معشوق را از قدرت آصف جم اقتدار بر حذر می

برای آصف استفاده شده است؛ اما منطق حاکم بر دو اسطورة سلیمان و جمشید است که سبب ساخت چنین ترکیبی در ذهن 

به عنوان مثال فرخی سیستانی در مدح خواجه ابوسهل . این اتفاق در شعر شاعران پیش از حافظ نیز افتاده است. حافظ شده است

 : انی به صراحت جمشید را پیامبر دانسته و گفته استسیست

 

 (212:4912 فرخی،)

 : ی حسنك وزیر آورده استو یا در بیت دیگر در مدح خواجه ابوعل

  آری او آصف باشد چو ملك باشد جم  آصف است او و ملك، جمّ پیمبر به قیاس
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  یارسفند چوسهم رستم وسهمسهمش  کارش چو کار آصف و امرش چو امر جم

 (434: 4912فرخی،)

 محل حکومت جمشید و سلیمان  _6_7 

آمیخته از این دو داستان ارائه کرد، جایگاه و شهر محل حکومت این دو توان به عنوان عنصری در هممورد دیگری که می

بازماندة دوران  جمشید که از آثاردانستند و حتی عنوان تختایرانیان قدیم پارس را مرکز حکومت جمشید می. شخصیت است

آمیختگی داستان سلیمان و جمشید، سبب شده است تا شهر شیراز به درهم. دهدهخامنشی است، به نحوی این نکته را نشان می

 : در شعر حافظ این نکته در چند بیت قابل بررسی است. صورت ملك سلیمان، و حاکمان این شهر جانشین سلیمان معرفی شوند

 243غزل وزیر ملك سلیمان عماد دین محمود  د آصف عهدبخواه جام صبوحی به یا

 933غزل رخت بربندم و تا ملك سلیمان بروم  دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

 969غزل و آصف ملك سلیـــمان نیــــز هم  محتسب داند که حافــظ عاشق است

 :نتیجه گیری

کم های تاریخی خود را نشان داده و کمآغاز تاریخ اسالمی در کتاببینامتنیت در دو داستان جمشید و سلیمان ظاهراً از همان 

جمشید در دیوان حافظ بسیار شبیه به جمشید در شاهنامه است و سلیمان دقیقاً همان شخصیت . به ادبیات ما رسوخ کرده است

رفته و در شعر خود نقل نکرده مطرح شده در قرآن است و حافظ هیچ یك از موارد مطرح شده در تورات را در مورد سلیمان نپذی

های از آنجا که بسیاری معتقدند جمشید در شاهنامۀ فردوسی همان سلیمان مطرح شده در قرآن است و با توجه به شباهت. است

این بینامتنیت در . این دو داستان از مناظر مختلف قابل مشاهده است آمیختگیمتعدد، درهمظاهری این دو شخصیت در موارد 

. دارند مشترک رادر شعر حافظ تخت و مسند سلیمان و جمشید یك ویژگی . داستانی قابل بررسی است در شش عنصرحافظ دیوان 

هر دو برای . یابدهر دو، انگشتری با اسم اعظم دارند و اهریمن بر آن دست می. هر دو شخصیت عنان اختیار باد را در دست دارند

آصف وزیر جمشید و سلیمان است و محل حکومت هر دو یکی . گویندو با مور سخن میهر د. مانندمدتی از حکومت خود دور می

بیت این نکته به صراحت  43است و در حدود ( ع)شود که در دیوان حافظ جمشید همان سلیمانبه این ترتیب مشخّص می. است

 . مطرح شده است

 منابع

 القرآن الکریم  _

 . نشرگام نو :تهران. ساختار و هرمنوتیک (4924)احمدی، بابك _

 . نشر مرکز: تهران. ساختار و تاویل متن (4921). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

 . نشرآثار :تهران. هاداستان داستان (4912)اسالمی ندوشن، محمدعلی _

، ترجمه جعفر (ملوک االرض واالنبیاتاریخ سنی ) تاریخ پیامبران و شاهان (4961()حمزة اصفهانی)الحسن اصفهانیحمزه بن _

 . امیر کبیر: شعار، تهران

 ، محمد عباسی، انتشارات امیر کبیردیوان (4996)الدین بدیل بن علیخاقانی شروانی، حسان العجم افضل _

 انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. حافظ نامه (4913). خرمشاهی، بهاءالدین _

 چاپخانۀ مجلس: تهران، دیوان (4921)حافظ شیرازی، خواجه محمد  _

 . زوار  :چاپ پنجم، تهران  کوشش محمد دبیرسیاقی، ، بهدیوان، (4912)علی بن جولوغ  فرخی سیستانی _

 . قطره: ،از روی نسخه مسکو، چاپ نهم، تهران(متن کامل)شاهنامه فردوسی (4922)فردوسی، ابوالقاسم _

 . کالله خاور: هار، تهران، چاپ محمدتقی ب(4916)التواریخ و القصصمجمل _

تکمله و ترجمه تاریخ طبری، به تصحیح محمدتقی بهار، چاپ محمد پروین : تاریخ بلعمی (4921)محمدبن محمدبلعمی _

 . گنابادی، تهران
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 . فکرروز :تهران ،حاضر عصر تا افالطون از ادبی نقد اصطالحات فرهنگ (4912)بهرام مقدادی، _

 . اساطیر: ، تهرانکتاب مقدس قاموس، (4911)هاکس، جیمز _

مطالعات و تحقیقات فرهنگی : ، تهرانفرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی (4963)یاحقی، محمدجعفر _

 . سروش
_ Arthur Christensen, Les types du premier homme et du premier roi dans l'histoire 

legendaire des Iraniens , Leiden 1917_1934; 
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 و پایداری درشعر شاعر مقاومت آن و بازتاب (اجتماعی ادبیات)اعتراض  ادبیات
 (حسینی سیدحسن)

 حسین سلیمی

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس

 چکیده 

 زمان، از برهه و در آن بود حمیلیت جنگ روزهای مولود آغازین است، یادشده شعر اعتراض با عنوان غالباً آن از که اجتماعی ادبیات

-راجایز نمی هادر برابرسوء استفاده و کشور بودند و سکوت انقالب آینده نگران که بود متعهدی شاعران فریاد رسای شعر، این

 اعتراض شعر پیشگامان و داران طالیه از معاصر شاعران میان در را «قزوه رضا علی» و «صفارزاده طاهره»توان میهرچند . شمردند

 پوروسیدحسن قیصرامین هراتی، سلمان چون شاعرانی های سروده در توان می را آثار گونه این حجم بیشترین همه، این با دانست،

 و انقالبی شاعران از کدام هیچ شاید. اند کرده دنبال را آن خاص نگرشی با و اند پرداخته بدان گوناگون های قالب در دیدکه حسینی

 فراموش و رفتن دست از به انتقاد و اعتراض موضوع به را خویش های سروده از مقدار این حسینی سیدحسن اندازه به معاصر، متعهد

 با که دانست معاصر انقالبی شاعر ترین معترض را او توان می حیث این از. باشد نداده اختصاص جنگ و انقالب واالی های ارزش شدن

 توانمی کلی؛ بندی دسته دریك. پردازد می خود اعتراضی های اندیشه بیان به شعرنو ویژه هوب شعرفارسی های قالب بیشتر از استفاده

 یافتن قدرت به نسبت اعتراض_4 :از عبارتند که قرارداد بررسی مورد موضوع سه در را حسینی سیدحسن اعتراضی شعرهای

 یاد فراموشی به اعتراض_9. وپایداری جنگ روزهای شدن فراموش به اعتراض_2. جامعه محرومان به اعتنایی وبی زور و زر صاحبان

 یه دینی غیرت نوعی بهتر، عبارت به یا دینی نگاهی سیطره زیر را موارد این همه حسینی. ها ارزش رفتن بین از و شهیدان خاطره و

 . پردازد می زمانه روشنفکران شبه با تعارض و و رویارویی مبارزه به طریق این از و کشد می تصویر

 . حسینی سیدحسن اجتماعی، ادبیات اعتراض، شعر پایداری، ادبیات :هاواژهلیدک

 مقدمه -4

این  زمان، آن برهه از در و عنوان شعراعتراض یادشده است،مولودآغازین روزهای جنگ تحمیلی بود با ادبیات اجتماعی که ازآن غالباً

. شمردندنمی جایز را هااستفادهسوء برابر سکوت در و بودند کشور وکه نگران آینده انقالب  رسای شاعران متعهدی بود فریاد شعر،

عدالت  آن، در اجتماعی که کانون توجه شاعر سیاسی و شعر ای ازتازه برای گونه عنصری است نسبتا جامعه ادبی ما، در این شعر،

ترین هدفی است که می توان برای روشن ،خواهیعدالت بتوان گفت، شاید. گاه اجتماعی است های اقتصادی ورفع تبعیض خواهی و

-می شرایط موجود نارضایتی از معترض درخالل آن به ابراز شعری است که شاعر شعراعتراض،به طورکلی،. شد متصور این شعرها

 ایبندپ را خود وهله اول، شاعرانی هستندکه در جریان شعری انقالب است وشاعران اعتراض، امتداد حقیقت، در این شعر،. پردازد

 به برخی روندهای موجود سنجند،می (ع)الگوی زمان حضرت علی با چون انقالب را عین حال، در و گفتمان انقالب می دانند

به برخی انحرافات  اما دارند آنان به ساحت معنوی نظام اعتماد. اندانقالب شعر بستر رشدیافته در بالیده و این شاعران،. اعتراض دارند

مرحله افشاگری  گاه تا د،دارن اصالح معضالت اجتماعی را و درمان دردها چون قصد به بیان دیگر؛. انده معترضروندهای طی شد و

 . کنندصحنه دعوت می آگاهانه در و پرشور حضور استواری و به بیداری و جامعه را و کنندمحاکمه می روند،پیش می نیز

سه  پدر باید را سنایی شاعری است که او. دانندادبیات فارسی می اعتراض در شعر آغازگر سنایی غزنوی را همه منابع پژوهشی، در

 دو البته در. قصیده سرایی اعتراض آمیز_9سرایی عرفانی،غزل_2اخالقی، سرایی تربیتی ومثنوی _4 :ایران دانست در نوع شعر

 و عطار منطق الطیر سرایی درمثنوی اندند؛سنایی رس شعر تری ازبه مراتب رفیع را شعر و بزرگانی یافت شدند، گرایش نخست

 تارک قله بلند غزلیات حافظ بر دیوان شمس تبریزی و سرایی عارفانه درغزل و رسید سپس مثنوی بزرگ موالنای بزرگ به اوج خود

سرایی درقصیدهده است ولی حافظ پنهان مان و سایه موالنا در همه عظمت خویش، سنایی با به همین دلیل نیز. نشست شعر

هم به . نشدنی است تکرار کسی که دراین زمینه،. نظیری یافت نتوان برای سنایی بدیل و شاید انتقاد، اعتراض و شعر و آمیزاعتراض

چنان  او قصاید بعضی از. سخنورانه او بیان هنری و عین حال، در صریح و موضع روشن و هم به خاطر و دلیل کمیت این گونه شعر

سنایی  از بعد. دوره سروده شده است و گویی برای مردم همان عصر دریافت است؛ ای قابل درک وزمانه هر که در اندسرزنده عینی و
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به . های بلندی دراین زمینه برداشتندسیف فرغانی وبیدل دهلوی،گام حافظ، انوری، ناصرخسروقبادیانی، شاعران بزرگی چون؛ نیز

 و جامعه آن عصر اخالق حاکم بر فساد های عقیدتی وناراستی برابر در ناپذیرگیخست ستیزی سرسختانه و که با ویژه ناصرخسرو

همه  با ها،آن هیچ کدام از شعر این همه، با. اعتراض کوبید و به تازیانه نقد تنه همه آن انخرافات رایك و است کرد قدر زمان،

اندکی  ناصرخسرو شعر. ندارد جذابیت سخن سنایی را ی وهنرمند_باشد سنایی نیز از برتر شاید_استواری مبانی فکری خردورزی و

افسوس . مضامین علمی مسایل و تا به مبانی اعتقادی می پردازد بیشتر حماسی است اما اگرچه باشکوه و خشك است و عالمانه و

عرفان اصیل خالی  ورش حال و از احساس و از و گردید دریافت پر اعتراض اصطالحات غیرقابل درک و که این سروده های حماسی و

 به عنوان شاعر را توان سراغ گرفت که بتوان اونمی شاعری را مشروطیت، عصر دوره بیداری و سنایی تا از بنابراین  بعد. گشت

 . نشاند به قامت او اعتراض را لباس شعر و معترض متصف کرد

به  ترویژه و ترخاص گرا اجتماعی و های سیاسی واین مرزوبوم درحوزهمیراث شعرکهن  چرا بپرسیم که؛ خود از به راستی باید

 را های ماعمومی غزل ساختار عارفانه،_عاشقانه ساختار چرا ناتوان بوده است؟ و چنین الغر اعتراض، موضوع شعر در موضوع بنگریم،

رسم رایج همه  نامه،اقیس احیاناً یا سرایی وحکایت حکمت یا و پند و موضوع معمول قصاید ستایش، وصف و مدح و شکل داده و

 فارسی رازبان اجتماعی قلمرو عقیدتی و تاریخ سیاسی، در ترکاووشی وسیع پاسخ به این پرسش، های این فرهنگ بوده است؟مثنوی

این میان سهم تمام  جامعه در فکری حاکم بر رکود سیاسی و استبداد رسد،می به نظر توان گفت که؛می این قدر. کندطلب می

اگرهم . نباشد پذیرنه بامظلوم که ستم و حاکم است که ستم نکند با روی سخن بیشتر این نظام اجتماعی، در باری،. است داشته

چون  گرایدالبته نمی و بدان بگراید بلکه عدالتی است که ملك باید عدالتی نیست که رعیت خواهان آن باشد سخن ازعدالت رود،

مردم به کاری که این حواله  کهن ما، شعر گاه درهیچ به همین دلیل است که تقریباً. ارکندبدان گرایش واد را چیزی نیست که او

 . مردم نیست حتی درکالم سنایی روی سخن با اصالً واقع، در و تشجیع نمی شوند تشویق و عوض کند، تاریخی را

اندک  ای که مردم،دوره. دوره مشروطیت دید بیداری و توان درعصرتعریف دقیق کلمه را می اعتراض در عرهای شنخستین نشانه

های آن گیریتصمیم در اقدامات حکومتی ایستاده و تصمیمات و بسیاری از برابر در اندک نسبت به حقوق خویش آگاهی یافته و

نوان به ع و کشیدند به شعر خویش را انتقاد وبه عنوان قشر روشنفکر جامعه، اعتراض بیداری  شاعران عصر. دخالت داشتند

اثری است که دارای تاریخ  اعتراضی دوره مشروطیت نیز اشعار ین همه،با ا. ایستادند بیدادگر ظالم و برابر در مظلوم، نمایندگان قشر

 همین عصر در حتی گروهی نیز و دادنگ باخته و موضوعیت خود را از دست میاندک راندک گذشت زمان، با و مصرف بود

که  این وهله تنزل کند تا نباید که شاعر عقیده داشتند آسمانی قایل بوده و شأنی قدسی و ای شعر،که بر داشتند مشروطیت وجود

 . آسمان بازماند از و مسایل روزمره بسراید از

سمبل عدالت  و نماد جبهه، این شعر، در. عراق دانست زمان جنگ ایران و در و 61ابتدای دهه در باید اعتراض را واقعی شعر آغاز

 توان درهم می اعتراض را های شعرنخستین جلوه. زدگیرفاه نشانه نوعی غفلت و و نماد دارد، پشت جبهه قرار آنچه در و شودمی

پیشگامان واقعی  باید را انقالبی که آنها و شاعران متعهد. دید پورامین قیصر سیدحسن حسینی و سلمان هراتی، شاعرانی چون؛ آثار

جای  فراوانی بر تأثیر های بعدشاعران دوره و آن روزگار شعر اعتراضی آنان بر شاعرانی که آثار. انستد دوره معاصر اعتراض در شعر

 . شعرآنان گذاشته شد سنگ بنای جریان ادبی اعتراض با و نهاد

 گرفته و رارستایش ق جبهه مورد های رزمندگان درمظلومیت و هاجانبازی ها،رشادت سو،یك از اعتراض، های شعردرنخستین جلوه

 مسند به مال و آن شرایط دشوار، دادن مردم در قرار تحت فشار با عافیت طلبانی که سعی می کردند جویان وبه منفعت دیگرسو از

ادبیاتی که . راستین است و های واالدافع ارزشم و آرمانگرا ادبیاتی پویا، ادبیات اعتراضی، واقع؛ در. تاخته شده است منالی برسند، و

 . کند تفاوت عبوربی ها،اوتتف کنار از نمی تواند و تاب نمی آورد را هانابرابری و ثرتکا

 در. است (ع)روایات خاندان پاک وحی احادیث و آیات قرآن کریم، از گیری شاعربهره اعتراض، های شعرترین مشخصهمهم یکی از

 گرفته است و استفاده قرار چشمگیری مورد به نحو میزان سنجش، مدل و و تاریخ صدراسالم به عنوان الگو فرازهایی از این آثار،

 . داده است به شدت هشدار عباس شد،بنی امیه وحرافاتی که موجب روی کارآمدن بنیان آن وقایع و نسبت به تکرار

پیوندی ناگسستنی  ها،ارزش و هاآرمان مضامین مذهبی و با و بود حماسی برخوردار بیانی جسورانه و که از آنجا اعتراض از شعر

به تدریج  اما بود برخوردار نیز هاحمایت رسانه جنگ تحمیلی از سال پس از چند حتی تا و اجتماعی پرشوری شد رویکرد داشت،
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دوران  شعر انقالب با اعتراض پس از پیش رفت که شعر به آنجا تا این نقد گرفت و قرار هاجریان برخی از نقد مورد این شیوه،

 . آمد جنبه شعریت آن به شمار از جنبه شعاری آن بیشتر گرفت و مقایسه قرار موردمشروطیت 

درک کرده که دوران دفاع مقدس را  شود صراعتراض به شاعران آرمانگرایی منح شعر تا موجب شد فضای ادبیات اجتماعی درایران،

 اعتراض تنها که شعر شد فضایی ایجاد درنتیجه،. شودمی یاد «نسل سوخته» آنان به عنوان انقالب که از شاعران برخاسته از بودند؛

الزم است که شاعران این  این نکته نیز ذکر. آن قابل دستیابی بود نشریات مرتبط با های مربوط به دفاع مقدس وریبون همایشت از

 . جهانی شدن نداشتند تاب جاودانگی و اعتنای چندانی به تب و عرصه غالبا

شاعران به فضاهای  به این که گروهی از شد منجر اجتماعی قایل بود، _رسالت التزامی اعتراض که برای خود شعر فاصله گرفتن از

 یاد «برهنه کثیف و» آن به عنوان شعرهای که از «جنسیتی» شعرهای «پوچ گرا» شعرهای. گردند سیاه باز خاکستری و مه آلود،

 پیش آمده، خال در تدریجا های حدیث نفس،انواع شیوه و دک می کشندی را «وحشت ژانر» که عنوان «شعرهای سیاه» شده است،

آرمانگرایی صف آرایی  شعری که مقابل سنت و. سؤال کشاندند به زیر را هفتاد دهه شصت و حتی آثار و رسیدند تکثیر و به رشد

هویت به مفهوم  فاصله گرفتن از. برمی انگیخت تعجب مخاطب مخاطب را فرط غربت، که از بود ای برخوردارچنان شاکله از کرد

 این انقطاع فرهنگی در». شدحس می فرهنگ مادری کامال ای بودکه احساس رویارویی بامواردی به چنان درجه گسترده آن در

 و تحلیل ها درخت ادبیات این دیار، های متفاوت ازبرآمدن چنین میوه. اخل مرزهای سرزمین انقالبی به راستی شگفتی آفرین بودد

 و شرایط نو قابل انتظار گروهی به عنوان معلول طبیعی و آنان به عنوان پیشرفت ادبی، گروهی از. پی داشت در توجیهات متعددی را

عملی برای تاختن به  یا پیام و اشعاری که فاقد طیفی از ظهور. فرم گرایی یادگردند یك طبع آزمایی و حد آن در از گروهی نیز

توان تمام می .«برای هنر هنر»به بهانه  انداخت که آیا هازبان سر دوباره بر رفته را یاد این پرسش از اع بود،های اخالقی اجتمبنیان

پاسخگوی  فرهنگ غرب، مقلد کامال بدون پیام و رواج شعر. ذهن سوزاست البته پرسشی ژرف و این پرسش، گذاشت؟ پا زیر را قواعد

 ای رامحتوایی قابل مالحظه زمانی ارزنده است که بار ها،قابلیت دیگر های هنری وتکنیك از استفاده. باشد تواندنیازهای جامعه نمی

شاعران اعتراض . عدالتی هاستبی از اعتراض به دنبال انتقاد شعر (21 :4923 شرفشاهی،) .«.به مخاطب منتقل کند به مخاطب را

های نمونه زیرا. هم موجود هم حقیقت و آل است وهم ایده هاهای آنفضای شعر این نظر از و دارند به سیره امام اول شیعیان نظر

 فقط از را الگوهای خود اعتراض، شاعران شعر. هست شیعی بوده و شعری کامال این شعر،. داشته است تاریخ وجود عینی آن در

 واقع، در. یبرال چپ گرایان متفاوت استخواست روشنفکران ل با خواهی آنهاعدالت به همین دلیل، و گیرندسیره امامان می اسالم و

 . دینی است درون گفتاری و کامال ها،اعتراض کردن آن

 داشته است اما انقالب هم وجود پیش از شعر در (عج)توجه به امام زمان. اعتراض است های اصلی شعرمایهدرون یکی از «انتظار»

عینی  جنبه اجتماعی و انتظار انقالب، شعر در اما. اسی داشته استاحس جنبه حسی و آن دوره بیشتر شعر در (عج)امام عصر حضور

 به عدالت دنیای پس از شاعر اعتراض، شعر در. دارد وجود (ره)حضرت امام خمینی تفکر یعنی همان چیزی که در کنند،می پیدا

 . گرددمی ایجاد جور ظلم و از شدن دنیا پر عدالتی که پس از. پردازدمی ظهور

 :گان برجسته شعراعتراض دردوره معاصرنمایند_4_4

 سرودن آن را اعتراض و شعر ها،آن درمی یابیم که بیشتر نگاهی بیندازیم، هاآن شعر شاعران برجسته دوره انقالب و به شعر اگر

 باید قزوه را یرضاسروده عل «نداشت ویال موال» معروف توان شعربرای نمونه می. اندبه آن پرداخته خود اشعار در و اندتجربه کرده

. آن فاصله گرفته است از که جامعه موجود کندترسیم می شهری راآرمان قزوه، این شعر، در. اعتراض دانست نمونه واقعی یك شعر

 «البالغه برگردیمبه آفتابی نهج بیا» شعر. اندتفکرات فرهنگ شیبعی بهره گرفته از بسیار شعرهای اعتراضی خود شاعران شیعی در

 . است (ع)اخالقی حضرت علی سیره عملی و توجه به زندگانی و با این اشعار ه دیگری ازنمون

 اعتراض، پیشگامان شعر نمایندگان و دیگر از. به جامعه ایران است انتقاد غفاری است در زبان ابوذر که از «خیابان نخلستان تا از»

-ارزش فاصله گرفتن جامعه از در و وضعیت موجود از انتقاد در وا. اندمعروف بسیار سیدحسن حسینی است که شعرهای اعتراضی او

 به طوری که به جرأت می توان گفت او معترض ترین شاعر. های فراوانی داردفراموشی دستاوردهای انقالب سروده و های واال

 دیگر از امین پور رقیص سلمان هراتی و. استساختاری شعر  کیفیت واالی هنری و نظر چه از جهت کمیت و انقالب چه از

 . می روند به شمار دوره معاصر در نمایندگان برجسته این گونه شعر
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 :اعتراض شعر سیدحسن حسینی و _1_4

درحقیقت . ترین آنهامعترض شاید انقالب است و شعر و دوره معاصر اعتراض در پیشگامان شعر گفتیم که سیدحسن حسینی یکی از

 شعر زیرا رنگ اعتراض؟ چرا. رنگ اعتراض است به یقین این رنگ، رنگی بیابیم، حسینی،بخواهیم برای شعرهای سیدحسن  اگر

 اما. گاهی سرخ گاهی خاکستری، گاهی سبز،. دو گاهی هر گاهی یکی است و. نه سیاه سیاه است و سفید نه سفید «حسینی»

 . حقیقت آن است که سیدحسن حسینی شاعری است معترض

 این ایام، در. دانست پنجاه به بعد های چهل ودهه جامعه ایرانی از توان ثمره تحوالت فکری درمیبه واقع  حسن حسینی را سید

 و شد های روشنفکری پدیدارمحیط در _دین است مسأله مذهب و اجتماع با که حاصل آمیختگی سیاست و _نوعی نگرش نوین

دارای گونه ای  این جریان، از متأثر حسینی، شعر. نهاد تأثیر شعر دربه ویژه  اندیشه و های ادب وحوزه جوانان بالنده در بر این امر

 نوع جهت گیری هم سوی با موضوع و نظر هم از لحاظ مکتبی و مکتبی هم از مضامین این شاعر است و نگرش روزآمد گرایش و

مضامین مطرح  از هاآن مسایل مرتبط با جنگ تحمیلی و بزرگان انقالب، شهدا، امام، انقالب،. های آن استارزش و هاآرمان انقالب و

هیچ  و به هیچ چیز و دهدتشکیل می های شعری اومجموعه در را مضامینی که منظومه فکری او. حسن حسینی است سید شعر

 اشعار حسن حسینی به بیدل دهلوی و دالیل اشتیاق مثال زدنی سید توان یکی ازحتی می. دهدنمی را هاحرمتی به آنکس حق بی

به  اعتراض، شعر گستره ادبیات و در را شاعری که او بیدل دانست، شعر در انتقادآمیز به دلیل همین بیان مسایل اعتراضی و را او

 . نمایندگان آن نام برده اند عنوان یکی از

 تعارض او و رویاروییخصوصیتی که موجب . آن به نوعی غیرت دینی تعبیرکرد بتوان از شاید نوعی نگاه دینی هویداست و او شعر در

هدف  را شاملو احمد ،«حلق اسماعیل با هم صدا»مجموعه  از «خورشید قلمرو کبریت در» شعر در. گردیدشبه روشنفکران زمانه  با

نشاندن ترجمه  با این شعر، حسینی در. ی شاملو«هاچشم با» ای است برای شعرحقیقت جوابیه ساخته است که در حمله طعنه خود

تعابیری  آوردن واژگان و با شعر ادامه در و دانددین می ضد و کافر را غیرمستقیم شاملو خویش، شعر آغاز سوره بقره بر از 42آیه

 شاعری وراج و را شاملو این شعر، در «حسینی». دهدنشان می شاملو شعر شخصیت و درمورد اندیشه خویش را دیدگاه و شگفت،

هدایتگری  حسینی به نصیحت و ادامه شعر، در. کشاندبه گمراهی می هایی که خلق رایاوه. ددانیاوه می را های اوگفته و گویاوه

 های گوش خویش بیرون آورده ودخمه از های تجاهل راکه انگشت موش خواهدمی آنها از و پردازدمی شاعرانی همچون او و شاملو

 :ببینند روشن تر و بهتر را هاارزش و هاواقعیت

 خورشید روقلم کبریت در

شب  وقتی که شب، /تابان را روشن و خورشید /به خالیق /خواستی نشان دهیمی /سلطه شیطان عصر در /روزهای نه چندان دور در

 /یاوه خالیق /یاوه این، /که خلق شاید /کردی اشارتی به تفنن /پری و های دیوباقصه /قصه ها چون دیو /خرناسه می کشید /ظلمانی

 /ببینند و خواب برشوند از /های تمسخرانعکاس سرفه وز /های روشن امیدشان کجاستدروازه /دریابند وهای گنگ تقصه از

 خردک شرار /خورشیدشان دیدند /این دشمنان خونی ضحاک /کاوه خالیق /کاوه، /این /خلق، اما /کجاست؟ «خورشیدشان»

 /ای داشتمعراج مضحکه /رقص مرتعش تخدیر با /«دود» رگرقاص عشوه و /ورقی براقسقف ز زیر در /که می سوخت /مختصری بود

 /این طلیعه خونبار اینك در /قلمداد (یاوه) /_ماردوش عصر در_ /های زمان راای کرده کاوه /ای بامداد /کی وراج شاعر طاق مغز تا

می  /فانوس سرخ صاعقه /مان شهرآس بر /دیری است /تو به رغم باور زیرا /برون آر /های گوشدخمه از /های تجاهل راانگشت موش

  (4922 حسینی،). سوزد

دارای رویکردی دیگری  بعدها شود،دیده می سلمان هراتی نیز و پورامین قیصر: جانب شاعرانی چون که از هااین نوع موضعگیری

حسن حسینی به  سید شعر در هاجریان و افراد با گیرودار اعتراض و این نوع شعر. اندیشی بودخشك مبارزه با آن مقابله و و شد

 که به طور مثال آورد را «نوشداروی طرح ژنریك» اعتراض و طنز طعن و توان مجموعه سراسرمی تنها. خوردبه چشم می وفور

 و شعرها دیگر در ادامه یافت و آن نیز از های بعدسال در هااین تاختن به ناروایی. های خودی استجریان و به خود مشخص انتقاد

اعتراضی  این منظومه،. است که به تحلیل جداگانه نیازمند «هامرداب و هاآب» مثنوی مشهور ویژه دربه. شد وارد های اوموعهمج

 برخالف بسیاری از او. اقتباسی نیست این منظومه، در جهان بینی شاعر. حفظ کرده است را انتقادی خود اصیل است که کارکرد

ضربت خوردن  از. . . .  و سیطره ریا از و گویدمی هااستحاله ارزش از. نویسدمی بردرنجی که می از. دزننق نمی اعتراض، شاعران شعر
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به اصطالح مجلس  به چالش کشاندن شعرهایی که اعتراضشان تشریفاتی و در کارایی این شعر. کندسراب شکوه می از موالی دریا

اعتراض آمیزکه  حماسی و و این منظومه بلند به فرازهایی از. تماشایی است ربسیا شوند،تشویق می برای اعتراض، و گرم کن هستند

 :توجه کنید است، گویای همه چیز خود،

 گرفت عرضه کاال را های ماجای ارزش                گرفت    کم کمیت باالکم :این است ماجرا

 شکست پای ترازوها ردی خسته شددست مشکست                   ذهن بازوها در (ع)علی یا احترام     

 خاک خورد و های آتشین متروک ماندخطبهچاک خورد                  دیگر بار  عدالت  موالی فرق         

 نم کشید مقوا مانند های سخت،وانم کشید                  سقفتق  سقف جاهل، های باران زیر

 عیب شد؟ هایمردانگ ناجوانمردی هنر،          دل هامحبت غیب شد         از سحر  کدامین با

 رفت و ناگهان برق محبت اتصالی کردخالی کردورفت                   عشق را ما  هایدل خانه 

 پوشالی شدند پول و خدمتگزار هاعشقخالی شدند                     سروها از هاسینه سرای سر   

 های ماورایی پوک شدد                     کله احساسش  دوک  نحیفی خدایی از عشق  پیکر

 زدند به روی بال کفترها باطل شد مهر زدند                      دفترها دیوان و بی رنگ در  آتشی     

 گرفت کم بوکم و زرگندید درهوای سیم ورستی خوگرفت                   پ زر با هاقلباندک اندک        

 کنندسرپرستی می جان زرپرستی می کنند                    زمره بیچارگان را می که ازقو غالباً 

 است سرپرست                   لنگی این قافله تاصبحگاه محشر زرپرست  سرپرست زرپرست و  

 گرفت جا روح تاجرپیشگی درکالبدهاپاگرفت                       هادست کجروی همان آغاز از  

 زدند تاجر به نام کاسب و پنج نوبت را زدند                     جر ما با  باز بازی   گردانانکار   

 فن خوابانده شد فوت و و طفل بیداری به مکر    مردی خوانده شد                روح بر رسا تکبیر چار          

 برد باد چون سابق کاله عاشقان را باز برد                     یاد  از را  عشق  پرورکینه روزگار

 مردان طریقت بسته شد اعجاز دست پرتن خسته شد                   تاول زرف پای پر ساکنان را    

 های ناجوانمردی زدندطبل ناکسان بر   زدند                  دلسردی آهنگ  سازهای سنتی     

 پس گرفت را خود خورشید چشم ما آسمان ازس گرفت                  کرک پر و  بال هوای صاف را تا            

 خیمه زد هاجای جای آسمان روح شبدر خیمه زد                  هاانبه ج هاسیاهی رنگ ولگرد      

 برای آسمان خنجرکشید سیه مست و شد    الجرعه کابوس سیاهی سرکشید               صبح را      

 کندحکومت می شعله خاکستر بالد در کند                 حکومت می باور الق براین زمان ش 

 نیست دود از آهی به غیر هابساط شعله درنیست                   موعودآن شدت  دگر تیغ آتش را    

 . . . . .نتباهی چرخز هایی ازهاله هادل گرداهی چرخزن                 سیاهی درسی و دود در دود      

  (412:4922حسینی،)

 به اعتراض و طنزآلود بیانی حماسی و با را اخالق پیرامون شاعر دنیای فاقد این منظومه به تناسب محتوای خویش که همه مظاهر

. مراجعه نمایند412صفحه  «سفرنامه گردباد» برای مطالعه آن به کتاب توانندخوانندگان می طوالنی است و بسیار کشد،می نقد

 پلشتی و عدالتی وبی ظلم و با حسینی که رایحه پیکار آمیزهای اعتراضسروده چون دیگرهم گفت که این شعر، باید همین قدر

محتوای  عالوه بر این شعر ویژگی بارز. انسانی است های الهی وارزش به دنبال بسترسازی برای استقرار دارد، را هانامردمی نامردی و

 دهان مخالفان تعهد این رویکرد، با ای بخشیده ووجوه هنری ویژه خویش را آمیزاعتراض تعهد عر،این است که شا آن،

 کیفیت بیان اوست که به اشعار حسن حسینی و های هنری سیدتوانمندی. بسته نگاه داشته است اجتماعی خویش را_سیاسی

هنری بررسی  رویکردهای بالغی و منظر از را واهیم این شعربخ به طوری که اگر. ماندگاری بخشیده است مانایی و او آمیزاعتراض

حسن حسینی است چه درظرف  این خصوصیت همه شعرهای اعتراضی سید بریم وآن پی می های نهفته درکنیم به اوج زیبایی

 :های دیگرقالب چه در نیمایی و و غزل سپید چه در مثنوی و

 من مهلت تسکین گرفت نامردی از با درد          رچین گرفت    پ مثل باغی تشنه در کین دلم را
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 کشتگاه تازه ام راتفرت دیرین گرفتزد                   چرخ  ناامیدی  احساس تلخ داسی از

 بلدرچین گرفت و ازسار مزرع روح مرا خاطرم               در مه زدباران خی  خشکسال شعله

 شیرین گرفتبی فرهاد انتقامی تلخ از            ام   یشهر    بر تیشه زد هانامردمی  خسرو

 عقل ظاهربین گرفت ام رادوردست دیده  نهفت              نگاهم رو باطن عشق از عنقا چوهم

 ظلمت دیرین گرفت ام راخلوت نورانی  المذهب ربود               هجران های مرادلخوشی

 طراحی زوبین گرفت پیش رو دشمنم در       کشید          نقشه خنجر   رپس پشتم برلد در

 راه قلعه آمین گرفت رفت و و پرگشود     ام          سینه از آهی سرکشید  مرغ شامگاهی 

 عصمت یاسین گرفت چشم حیران دلم را     فروش         خروش عاصیان دین زگوش بستم ا

 هم چون پنجه شاهین گرفت پناهم عشق، در       چنگال هوس        مینم بودک کرکس در هم چو   

 خون من آذین گرفت نگار نقش و راه از   آمدم                  برابرنا   کارزاری   ز  مدارا   ز

 مهربان بازوی موالیم زروی زین گرفت      سقوط مرگبار           ش ازپی درکمر نیش خنجر

 (39:492 2:سفرنامه گردباد حسینی،)                                                                         

های موضوع شعرهای با اعتراض که در شعر در شعارگرایی نه تنها هرچند نمی دهد شعار خود، شعرهای اعتراض آمیز حسینی در

تعهدنه برشانه های  درشعراعتراض،»اساسا. اعتراض پرداخت شعر این حربه به رد نبایست با و داشته باشد ظهور تواندمی نیز دیگر

  (12:4913شمس لنگرودی،) .«نه شاعر باشد باید متعهد مخاطب، و کندسنگینی می بلکه بردوش مخاطب شعر شعر، و شاعر

 گوهرپاک درلجن گم شدتن گم شد                     هجوم در جان ما

 دهن گم شد درمیان آمد                    عالمی واژه  حرف اصلی که در   

 بخشی ازخاطرات من گم شدافتاد                              ایدوباره  اتفاق      

 دربیابان پیرهن گم شدعریانی                            نظیربی   یوسف

 کودک عشق درکفن گم شدزایید                          بطن آرزو  هوس از     

 گل من دردل چمن گم شدعید                       بل     امر   باور    آرزو    

 درهیاهوی اهرمن گم شد    که آسمانی بود                     هایی نغمه

 نرگس ویاس ونسترن گم شد       غم خزان گل کرد                   خارخار    

  (413_411:4922_سفرنامه گردباد حسینی،)                                                                  

به  را نو شعر او این همه، با می برد سود های اعتراضی خودفارسی برای بیان اندیشه های شعرقالب بیشتر سیدحسن حسینی از

س پ که در جامعه را رحاکم د روح فاسد نگاهی تیزبین، برخورداری از با او. داندجامعه می عنوان بهترین راه بیان فضای حاکم در

دوباره  قالب کلماتی موزون بیان می کندودرصدداست تاوجدان به خواب رفته مردم را در آید،هیاهوی هرروزه به چشم نمی

به نمونه هایی ازاین سروده های اعتراضی . به تماشانشست« درملکوت سکوت» این گونه شعرهارابیشترمی توان درمجموعه. بیدارکند

 :توجه کنید

ونهفتن /که چیزی برای گفتن ندارند/خسته ام ازدهان های رسمی/این تابوت های تحفه وخالی/وازکلمات/م ازهجاهاگرفته استدل

شمشیری ازفریادهای /برکاروان حرف های برهنه/که راه می بندد/وازغول غوغاها/ملولم ازدیوودداصوات/آفتاب راخمیازه می کشند

ای کاش چون /درمن زبانه می کشد/چون جوانه ای سرخ/وساده ترین آرزوها/. .  .وجامی ازصراحت سقراط/کشیده می طلبم

  (14:4922:حسینی،درملکوت سکوت). درسکوت من بود/ملکوت من/سوسن

ودست هایی که ازتسمه های گره /بازیرچشم های کبود/واژه های کتك خورده/ازرازهای برهنه گفتن/باواژه های نقابدار/ناممکن است

ازکاروان های /آتش/که گاهی به علمداری/حتی آهی/ممکن نیست/حتی عطسه ای روبه آفتاب/به صدایی بلند/ده اندشالق خور/دار

ناممکن /قطورمی کند/که پرونده های مرگ زده را/برگی است/که سکوت شمرده شمرده ات/نه تنهافریاد/حکایت می کند/غارت شده

وازسکوت سیاه قلم /هدیه دادن/به بادهای موسمی/قاب شده را/ه هایوپروان/درگلدان های خالی نهادن/گل های قالی را/است
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ناممکن /ممکن/اینجاحتی/خواندن/شعرهای نامکشوف را/وازصفحه های سپید/حدس زدن/فرجام داستان های جنینی را/ها

  (61_62همان،). واجب/وسکوت/است

شمارش معکوس /وبدرودشان/بوی عددمی دهد/انسالمش/درکفه های ترازومی ریزند/وغنچه هارا/باخط کش می سنجند/نسیم را*

ازحساب /وحال تورا/سرمی زنند/صرفه جویانه/طول می دهند/به عمد/وعرض نبسم را/به طالتبدیل می کنند/لبخندهارادردل/است

بی /ماشین های حساب/ضرب می کنند/تورادراحتمال های طالیی/ومدام/همه جامی گردند/صرافان بی مغازه/های جاری می پرسند

  (13_16:همان). جمع الجمع است_درعین پریشانی_/وتنهاعمل اصلی شان/حساب می چرخند

کوپن های /کنارخیابان کاینات/وفرشتگان مقرب/شکفته وشاداست_چون نقش های قالی کرمان_شیطان/فرش صادراتی است/عرش*

  (11:همان). خریدارند_همه رقم_/باطل شده فضیلت را

-همراه سیاسی نیز های اجتماعی ومایه های اعتراضی سیدحسن حسینی که باسرودهنمایان است، رشعرهای مذکو گونه که درهمان

شعرهایی که . به طنزهای واقعی همانندند بوده و دور هجو لطیفه و از به همین دلیل نیز. انددرهم آمیخته فرهنگ پویا مایه از با اند،

ساختاری  بافت و کلمات در. اندان شدهسابقه بییب و ساختاری جدید در و دانآمیخته شده زیبا باهنرمندی تمام باطنزی کامل و

ای آمیزه تصنعی صورت گرفته است، هرگونه تکلف و از ای که به دورمنطق ادیبانه. درون شاعراند به راستی روایتگر روان، منسجم و

 و ابتکار این امری است که خالقیت و است و آن دشوار در هجو از ای که تشخیص طنزبه گونه هجو اعتراض و و طنز است از

 :طلبدمی هنرمندی بسیار

یك بغل نان  و/آیدزده میهای تاولبادست/عباس/نسانمصیبت ازلی ا بر/ای استروزمره تاکید/_پرتب وتاب طویل و_صف نانوایی*

 پای شاخه گلی تك افتاده و و/شویم میخ/ای سرنگونمهچون خی/های صبورباغچه کنار/کندمی پاش خالی رهادرکنارآب_مچاله_را

  (16:همان). . . . چکدچشم شرمسارت فرومی از/یك فطره درشت/معصوم

بهترین  خود انتظار، دانست که شعر باید است و انتظار غیرمستقیم شعر مستقیم و سیدحسن حسینی، اشعار حجم قابل توجهی از

 پویایی معنا برخاستن و بلکه در ایستادگی، انتظاررانه درنشستن و ران شیعه،شاع. بیداری است حرکت و انتقاد، گاه اعتراض،جلوه

به  انقالب است و شاعر سیدحسن حسینی،. زایندگی است زندگی و شعر بازدارندگی نیست، شعرمردگی و انتظار، شعر. کنندمی

انقالب  هایر ارزشب را فع شخصی خودافشای چهره آنان که منا ستمگران، ستیزه با. اعتراض است شعر شعرش، همین دلیل نیز

ایستادگی مداوم  حق علیه باطل و های نبردقهرمانان میدان تکریم بزرگان و انسانیت، قحطی وجدان و روزگار نقد دهند،ترجیح می

 حماسی و و زبان مؤثر بیان استعاری و و اندحسن حسینی های محتوایی شعرهای اعتراضی سیدجمله ویژگی اززورگویان  برابر در

 . دانست او گونه اشعارهای ساختاری اینویژگی توان ازمی تخیل را عاطفه و عنصر برخورداری از نیز کارکردهای هنری و

 :گیرینتیجه

دستاوردهای انقالب  ها وبین رفتن ارزش از اعتراض نسبت به فراموشی و _اعتراض پیشگامان شعر از باید سیدحسن حسینی را

نوشداروی طرح »این خصوص، مجموعه  در. این عرصه نهاد پورگام درامین قیصر که همراه باسلمان هراتی وبرشمرد  _اسالمی

اگرچه این روحیه اعتراض . مورد بررسی دقیق قرارداد را او مانندطنزهای بی شگردها و و هامهارت و جدی تلقی کرد باید را «ژنریك

 . مشاهده کرد نیز های شعری اوهمه مجموعه در تربه صورتی مالیم های متفاوت وشیوه ها وتوان به صورتمی را

میان  آمیزاعتراض اندیشه بیدل دهلوی نیز، عالوه براشتراک روحیه حماسی و و سید حسن حسینی به شعر اشتیاق شدید عالقه و

 روشنفکرانی که شعر. زده دانستغربهای روشنفکران نسبت به اندیشه تضاد نوعی اعتراض و بیانگر تواند،حسینی، می سید بیدل و

به خدامی  کافر و «اته ایست»شاعرانی بزرگ چون حافظ را های دست چندم دانسته وجایگاه بیان اندیشه تنها کالسیك فارسی را

 . دانستند

نگرانی  و گیردمی انتقاد های خویش به بادسروده در طلبی راعافیت تفاوتی وطلبی، بیزدگی، فرصتخویش، رفه شعر حسینی در

های فرینیآفراموش شدن حماسه کجی نسبت به دستاوردهای خون مقدس شهیدان ودهن و هارنگ شدن ارزشخویش را ازکم

های فاصله سال شعرهایی که در دلتنگی در اوج این اعتراض و. داردمی های حق علیه باطل ابرازرزمندگان جبهه

 نیز های اوسروده شیبی نرم در با و ترآرام و تربه صورتی مالیم نیز ها بعدهااین اعتراض. شوداند، دیده میسروده شده4962تا4261

 . یابدادامه می
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تعارض  خصوصیتی که موجب رویارویی و. تعبیرکرد «غیرت دینی»بتوان ازآن به نوعی  شاید نوعی نگاه دینی هویداست و او شعر در

های چهل دهه جامعه ایرانی از توان ثمره تحوالت فکری دریقت؛ سیدحسن حسینی را میحق در. شبه روشنفکران زمانه گردید با او

 . دانست پنجاه به بعد و

 :منابع

 . ، درملکوت سکوت، انجمن شاعران ایران، تهران4922حسینی، سیدحسن

 . سفرنامه گردباد، چاپ دوم، انجمن شاعران ایران، تهران ،4922،_____________

 . ، نوشداروی طرح ژنریك، چاپ چهارم، انتشارات سوره مهر، مرکزآفرینش های ادبی، تهران4921،____________

 ، 4923  ، شرفشاهی

 . ، چاپ پنجم، نشرمرکز، تهران2، تاریخ تحلیلی شعرنو، ج4912لنگرودی، شمس، 
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 معاصر حسینی شاعر آیینی در شعر سیدحسن آن و جایگاه مهدوی ادبیات

 حسین سلیمی

 دیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارساستا

 چکیده
 در قسمت که حضوری. دارد فراگیر و گسترده حضوری زبان، فارسی آیینی شعرای مناقبی اشعار در( ع)مهدی حضور حضرت

 مهدوی شعر در ت،غیب زمانه در حضرت آن یاران و انتظار فرج، ظهور، غیبت، همانند؛ لیمسائ و دارد جریان آیینی شعر از اعظمی
 اند اندک. آید می شمار به مهم غیر و ایحاشیه هایمایه درون و موضوعات از انتظار و مهدویت فارسی، کهن شعر در. است مطرح
 آنان. باشند داده اختصاص ظهور و مهدویت موضوع به کامل طور به را خود شعری هایمجموعه یا خود هایسروده که شاعرانی
 بیت چند و بیت مصراع، حدود در یا و پرداختندمی موضوع این به تاریخی اشارات صورت به یا و تلویحی تلمیحی، منظری از بیشتر
 به را آنان و دارد گونه گزارش و روایی ساختاری و شکل آنان، مهدوی ادبیات و اشعار ساختار. کردندمی تأمل و درنگ آن حوالی در

 یعنی است؛ دگرگونه انتظار، و مهدویت موضوع با اسالمی انقالب از پس شاعران برخورد اما دارد وانمی تکاپو و پویایی و تحرک
-می بیان خاص تفسیر با و درخور و ویژه جدیتی با ظهور موضوع ها آن در نیز غالباً و دارد اختصاص حضرت آن به مشخصاً هاسروده

 مهدوی، اشعار بستر در و است تئوریك و کلی مفهومی مهدویت، و انتظار مفهوم اسالمی، انقالب از قبل تا شاعران، شعر در. شود
. است محسوس روشنی به فوق نکته دو حضور انقالب، از پس انتظار شعر در که درحالی شود نمی احساس چندانی وصمیمت عاطفه

 محتوای و مایه درون را موضوع این. آید شمار به هاآن ترین معترض شاید و معاصر انقالبی و معترض شاعران از حسینی سیدحسن
 است، جنگ و انقالب دستاوردهای و ها ارزش شدن فراموش شاهد شاعر، که مقدس دفاع دوران از بعد هایدرسال ویژه به او آثار
 و شوردمی موجود وضع بر همواره که شعری. نیزهست شعراعتراض انتظار، شعر گفت؛ توان می اغراقی گونه هیچ بی. دهد می نشان
 به و دارد را نامردمی و پلشتی و زشتی عدالتی، وبی ظلم با پیکار داعیه که است شعری شعر اعتراض،. کندمی اشاره وعودم افق بر

 وضع به اعتراض الزمه که جا آن از و است توحیدی جامعه گذاری بنیان و جهان بر «اهلل» حاکمیت استقرار برای بسترسازی دنبال
 و امیدوارانه که شعری. است مربوط انتظار موضوع به حسینی، سیدحسن رویکرد و توجه شترینبی موعوداست، آینده ترسیم موجود،
 شعر در انتظار و مهدویت موضوع بررسی به مقاله این. گذارد می نمایش بها ر بیداری و تکاپو برکت، انتظار، از ای جلوه توفنده،

 . دهد می قرار بررسی مورد موضوع این به را شاعر متفاوت رویکردهای و پردازد می حسینی سیدحسن

 . حسینی سیدحسن آیینی، انتظار، شعر ،(عج)مهدی حضرت مهدوی، ادبیات :هاواژهکلید

 :مقدمه

 :کلیات و مهدوی،تعاریف ادبیات_4

 و ریشه آرمان ادبیات باشد،در حاکم آن بر مینوی و معنوی الگوهای که آرمانی جامعه تشکیل و بخش رهایی و منجی وجود به باور

 مفـاهیم  و آرمـانی  دینـی،  باورهـای  از تـوجهی  درخـور  دهنده،بخش نجات و «سوشیانت» به باور. دارد بسزای جهان،اهمیت تعلیمی

 زبانـان فارسـی  سرشـت  بـا  اسـالم  دیـن  کـه  زمـانی  از و بـود  گرفتـه  بـر  در اسالم از پیش ادبیات و فرهنگ هایعرصه در را فرهنگی

 آن به رویکرد و مفهوم این انقالب، از پس ویژه به و گذاشت جای بر زبان فارسی شاعران شعر در دهگستر بازتابی باور این درآمیخت،

  (422:4923مقدم، علوی). شد ترفراگیر ادبیات، در

 و کمـال  بـه  رسـیدن  از امیـدی نا و یأس سازد، می قطعی را آن انحطاط و سقوط و کند می تهدید را جامعه هر که خطری بزرگترین

 آن راحتـی  بـه  توانـد مـی  کنـد،  سـرایت  جامعه، آن جوانان ویژه به جامعه، اندیشه و ذهن به خطرناک بیماری این اگر. ستا سعادت

 رغـم  بـه  امـروز   بشـر . کنـد مـی  تهدیـد  را انسانی جوامع گذشته، از تربیش خطر این متأسفانه و بکشاند نابودی و قهقرا به را جامعه

 خـود،  گذشـتگان  از بیشـتر  حتـی  و یابد دست خود سعادت منشور به نتوانسته تکنولوژی، و علمی هایعرصه در سریع هایپیشرفت

 سـامان  و موعـود  ظهـور  و رسـیدن  فـرا  بـه  قلبی عمیق باور و انتظار ناامیدی، این مقابل نقطه. کندمی ناامیدی و سرگردانی احساس

 و جمـال  و کمـال  راه بـه  بشـر  انگیزه ترینعالی که است رانتظا همین و (221: 4922 خراسانی، محدثی). است پریشان اوضاع یافتن

 وسـیله  توانـد مـی  و دارد عظـیم  بـس  اثـری  دهـد، می فرمان الهی انسان آن در که قرآن حکومت گذاریپایه در و است تعالی و رشد

 و بوده مطرح فارسی عرش در دیرباز از مهدویت موضوع نیز دلیل همین به (31: 4912 خلجی،). باشد استوار و قوی امت یك سعادت
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 طـوری  بـه  اندکرده یاد( عج) موعود مهدی از روشن، و آشکار صورت به گاه و غیرمستقیم و کنایی صورت به گاه زبانفارسی شاعران

 . است آیینی شعر طیبه شجره پربار و طراوت با هایشاخه از یکی «مهدوی شعر» یا «موعودیّه» گفت؛ توانمی که

 و خـاطر  در موعـود،  به گرایش دلیل ترین مهم ها،دغدغه این و است بشریت دیرینه هایدغدغه از برابری، و دریبرا و عدالت آزادی،

 همـین  بـه  و کمـال  و نـور  و الهـی  روشنای سوی به است روشنی اندازچشم موعود، انتظار و مهدویت. شودمی محسوب بشریت جان

 مختلف، ادیان در و است بوده هاانسان بین در فراگیر دینی باور یك خود، عام معنای در مهدویت و منجی ظهور به اعتقاد» نیز دلیل

 مسـیحیت،  و یهـود  در «مسـیحا » چـون؛  مختلفـی  تعـابیر  بـا  منجـی  واز اسـت  یافتـه  تجلی بارزی و ملموس نحو به اعتقادی چنین

  (63: 4961 حکیمی،) .«است شده یاد اسالمی فرهنگ در «(عج)مهدی حضرت» نهایت در و زرتشت در «سوشیانت»

 :مهدوی شعر پیشینه(1

 روشـن  شکل به گاه و غیرمستقیم و کنایی صورت به گاه زبانفارسی شعرای و بوده مطرح فارسی شعر در دیرباز از مهدویت یمسئله

 تـاریخی  دینمـا  عنـوان  بـه  بیشتر( عج) مهدی مقدس نام از هجری آغازین های سده در. اند کرده یاد( عج)موعود مهدی از آشکار و

 اسـت؛  جهـانی  کفـر  نـابودی  و اسالمی شمولی جهان پیروزی، عدل، و قسط آرامش، و صلح یادآور که نمادی است؛ شده می استفاده

. انـد  کرده یاد است، شرک و کفر و خونریزی و جنگ فتنه، قساوت، مظهر که نمادی نماد؛ یك صورت به نیز دجّال از که گونه همان

 پـی  امـروز  بـه  تـا  هجری آغازین هایسده از( عج)مهدی ظهور به مسلمانان، استوار و راسخ اعتقاد به توانمی ادبی، پیشینه همین از

 عنـوان؛  دو زیـر  را مسـئله  ایـن  ناگزیریم فارسی، ادب و شعر پیشینه در مهدویت موضوع چون و چند در تر اصولی بررسی برای. برد

 :دهیم قرار تحلیل و تجزیه مورد «آیینی رشع در مهدویت» و «درباری شاعران شعر در مهدویت»

 :                    درباری شاعران شعر در مهدویت(الف*

 شاعر این. است هجری پنجم و چهارم های سده در فارسی زبان اول تراز سرایان قصیده از( ق. هـ 194 متوفی) بلخی عنصری حسن

 گیـری نکته ضمن خود، مناقبی قصاید در است، بوده برخوردار ایویژه مقام و منزلت از غزنوی محمود سلطان دربار در که سراقصیده

 !کندمی معرفی( عج)موعود مهدی شمول جهان حکومت از اینتیجه را غزنوی محمود سلطان حکومتی شیوه شاعر، رازی غضایری از

 جـز  مسیری که. . . و ابیوردی انوری یزی،تبر قطران رونی، ابوالفرج غضایری، و عنصری همین چون؛ مداح و درباری شاعران شعر در

 مـردم  دارریشـه  و اصـیل  باورهـای  و دینـی  مقدسـات  انـد، نداشته قدرت خداوندان و زور و زر ارباب برابر در چاپلوسی و خودباختگی

 ی خودکامـه  نممدوحا و گرفته نادیده ورزند، می ارادت و عشق ،(ع)معصومین حضرات به جان ژرفای از که را بوم و مرز این متدین

 و خـواه آزادی مـردم  کـه  البتـه . سـازند مـی  پایـه هم( عج) عصر امام با را آنان و کنندمی مقایسه خداوندی، هایذخیره این با را خود

 هـذیانی  را آنـان  مناقبی اشعار و نهندنمی ارجی آنان آمیزتملق هایسروده برای و تابندبرنمی را ارزشی ضد مناقب این هرگز متدین،

 تخطئه را درباری شعرای مناقبی شیوه دیرباز از مردم، از نمایندگی به آزاده و متدین شعرای از بسیاری که طوری به. دانندنمی شبی

 . اندداده قرار سرزنش مورد را آنان و کرده

  :آیینی شعر در مهدویت (ب*

 قسـمت  در کـه  حضـوری  اسـت؛  فراگیـر  و دهگستر حضوری زبان، فارسی آیینی شعرای مناقبی اشعار در( عج)مهدی حضرت حضور

 مهـدوی  شـعر  در غیبـت،  زمانه در حضرت آن یاران و انتظار فرج، ظهور، غیبت، همانند؛ مسایلی و دارد جریان آیینی شعر از اعظمی

 از پـر  جهان در اینکه از و کرده یاد حسرت با( عج)مهدی حضرت غیبت از همیشه خویش هایسروده در سنایی، حکیم. است مطرح

 روایت را خود همیشگی انتظار آنان، صفات رذایل برشمردن و اصحاب سرزنش ضمن او. است مندگالیه دارد، حضور سوزعالم دجّاالن

 عرفـانی  هـای منظومه در نیشابوری، عطار فریدالدین شیخ. است کرده یاد جهانی موعود از متعددی قصاید در خاقانی، حکیم. کندمی

 از سـوال » عنـوان؛  زیـر  «نـوروز  و گـل » منظومـه  در کرمانی، خواجوی محمود الدینکمال. است کرده یاد( جع) مهدی از بارها خود،

-صـاحب  مهـدی  همـان ( ع) عیسـی  حضـرت  معتقدنـد؛  کـه  اسـت  کوشیده کسانی نظر تبیین در «آن جواب و( عج) الزمان صاحب

 االنثـی  االئمـه  مناقـب  و االنبیـاء  نعـت  فـی » عنـوان؛  تحـت  که بند هفده در دارد وجود بندی ترکیب او، دیوان در. است( عج)الزمان

 برمـی  مـورد  یـك  بـه  فقـط  شیرازی، حافظ الغیب؛لسان دیوان در. دارد( عج)موعود مهدی به اختصاص آن شانزدهم بند و «(ع)عشر

 :دارد خود با آشکارا را( عج)مهدی حضرت ظهور بشارت که خوریم

 رسید ماه و مهر به بشارت و فتح نوید                      رسید  پادشاه  منصور   رایت  که  بیا
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 رسید دادخواه فریاد به عقل مال                      انداخت  نقاب   ظفر روی ز بخت جمال

 رسید شاه که رسد اکنون دل کام به جهان                      آمد ماه  که کند اکنون دورخوش سپهر            

 رسید راه مرد که دانش و دل قوافل                        ایمن   شوند زمان این یقطر قاطعان ز   

 رسید ماه اوج به برآمد چاه قعر ز                       غیور       برادران   رغم به  مصر  عزیز

 رسید پناه دین مهدی که بسوز بگو                       شکل ملحد چشم دجّال صوفی کجاست  

 رسید کاه برگ به آتش کز رسید همان                         فراق  اسیر این به !شاها تو روی شوق ز      

 رسید صبحگاه درس و شب نیم ورد ز                         قبول بارگاه به حافظ که !خواب به مرو     

  (حافظ) 

 آن در کـه  رمزهـایی  و راز خـاطر  به نیز پژوهشگرانی و است سروده منصور شاه ستایش در را غزل این حافظ، که معتقدند نیز برخی

 و هـا بیـت  یـا  غیرمسـتقیم  هـای  اشاره حافظ، دیوان در البته. کرد استشمام آن از را مهدوی عطر توان می که باورند این بر اند،یافته

 . دارد وجود نفراوا کرد، تفسیر( عج) مهدی حضرت شخصیت مورد در را آنها بتوان که هاییغزل

 سـتایش  در شـیوا  منـاقبی  قصـیده  دو هجری، هشتم  سده در مشرب شیعی پرآوازه شاعر فریومدی؛ علی بن محمود فخرالدین امیر

 خوسفی؛ حسام ابن. کشدمی تصویر به اهلل آل به نسبت را خود زایدالوصف ارادت آنها بیت بیت در و دارد( ع)معصومین مقدسه ذوات

 میـان،  ایـن  در و اسـت  معطـر  و سرشـار ( ع) معصـومین  ائمه مناقب از او اشعار دیوان. است هجری نهم سده در یآیین پرآوازه شاعر

 همه؛ این با دارد بسیاری آیینی اشعار حسام، ابن. دهدمی نشان( عج) عصر ولی حضرت مقدس ساحت به نسبت را بسیاری شیفتگی

 انگیزی بشارت غزل قاسمی، به متخلص ؛(ق. هـ 291 متوفی) انوار قاسم دیوان در. برخوردارند دیگری سوز و شور از او مهدوی اشعار

 فغـانی  بابـا . ندارد خود با را خودکامه حکام و سالطین قماش  از ممدوحی نام و رسد می مشام به آن از مهدوی رایحه که دارد وجود

 عـرض ( عج)عصر ولی حضرت پیشگاه به ،(ع)اطهار ی ائمه از ستایش ضمن خود، مناقبی های سروده در( ق. هـ323متوفی) شیرازی

 و کنـد مـی  یاد( عج) موعود مهدی از خود مناقبی اشعار از بسیاری در ،(ق. هـ312 متوفی) شیرازی اهلی محمد موالنا. کندمی ارادت

 ایقصـیده  در ،(ق. هــ 4196متـوفی ) آملی طالب. داردمی ابراز عزیز، وجود آن به را خود قلبی ارادت میزان شایسته، ارادتی عرض با

. . و گویدمی سخن شده، اسالمی امت دامنگیر که هاییگمراهی و هانابکاری از ،(عج) عصر ولی حضرت دادن قرار خطاب با آمیزگالیه

 تکـریم  و سـتایش  در کـه  برخـورد  مختلـف  قوالب در اشعاری به توان می امروز به تا شیعی شاعران همه دیوان در ترتیب همین به. 

 و فـراق  از نیـز  و اسالمی امت هایگرفتاری و ها نابسامانی از حضرت، آن دادن قرار خطاب با و اندشده سروده( عج)عصر ولی رتحض

 . اندکرده گالیه آرمانی و فاضله مدینه ایجاد و آرامش و صلح برقراری برای حضرت آن حضور عدم

 بیـنش  و نظرگـاه  از هرچند اشاراتی روند؛می شمار به بوم و مرز این ادب و شعر بزرگان از غالباً که نیز تسنن مذهب شاعران شعر در

 میان مهدویت، موضوع پیرامون» که؛ کرد اعتراف باید همه این با. شودمی دیده مهدویت موضوع و( عج) مهدی حضرت به اساطیری،

 طـرح  امـا  اسـت  اجمـالی  و واراشـاره  مهدویت هب پرداختن گذشته، شاعران شعر در. دارد وجود هاییتفاوت امروز شعر و کهن ادبیات

 اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  از پس دوران ویژه به شیعی، تفکر آمدن کار روی و صفویه دوران آغاز به فارسی، شعر در مهدویت گستره

 عکـاس ان گفـت؛  تـوان مـی  کـه  طـوری  بـه . اسـت  داشته شدن مطرح برای بیشتری مجال موضوع، این که روزگاری. گرددبرمی ایران

 شـاعران  اسـالمی،  انقـالب  پیـروزی  از پـس . اسـت  فارسـی  شـعر  تاریخ تمام با برابر اسالمی انقالب پیروزی از پس شعر در مهدویت

 الینفـك  جـزء  کـه  هدفمنـدی،  و پویـایی  بینیم،می که چنان و کنند نگاه جدیدی و بایسته مناظر از مهدویت موضوع به تا کوشیدند

 از جدیدی تعریف خویش شعر در اندکرده سعی اسالمی انقالب شاعران و بوده تاثیرگذار هازمینه همه در است، ایران اسالمی انقالب

 مـوج  کمـال  به عشق او وجود در که است کسی منتظر و نیست سستی و رخوت برای جایی آن در که انتظاری دهند؛ ارائه را انتظار

: 4922 خراسـانی،  محـدثی ) .«اسـت  واقعـی  منتظر همان او و خواندمی فرا آفرینش و ابداع حرکت، به را وی عشق، همین و زند می

223)  

 کـه  شـاعرانی  انـد، انـدک . آیـد می شمار به غیرمهم و ایحاشیه هایمایه درون و موضوعات از انتظار و مهدویت فارسی، کهن شعر در

 از بیشـتر  آنـان . باشـند  داده اختصـاص  هـور ظ و مهـدویت  موضوع به کامل طور به را خود شعری هایمجموعه یا را خود هایسروده

 در بیـت،  چنـد  و بیـت  مصـراع،  حـدود  در یـا  و پرداختندمی موضوع این به تاریخی اشارات صورت به یا و تلویحی تلمیحی، منظری
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 بـه  را نآنـا  و دارد گونـه  گـزارش  و روایـی  ساختاری و شکل آنان، مهدوی ادبیات و اشعار ساختار. کردندمی تأمل و درنگ آن حوالی

 در دجّـال  با تقابل در را( عج) مهدی حضرت نام قدیم، شاعران که جا آن از گفت؛ توانمی حتی. داردنمی وا تکاپو و پویایی و تحرک

 خیـر » دارریشه موضوع به ایگونه به اند،آورده نیز دجّال از نشانی و اسم است،( عج) مهدی از نامی که جا هر و اندآورده خویش شعر

 زر صـاحبان  بتواند که نیست کسی ،(عج) موعود مهدی نیز دلیل همین به. اند داشته اشاره بوم و مرز این فرهنگ و تاریخ در «شر و

 :کند هدایت راست راه به اند،شده بیگانه حقیقت با که _را مقام و جاه مغروران این: دهلوی بیدل قول به _زور و

 هادجّال این به آیدبرنمی( عج) مهدی سعی          جاه مغروران پیش در مبر حق دین عرض

  (61 اول، جلد: 4911 دهلوی، بیدل)                                                                         

 تحضـر  آن بـه  مشخصـاً  هـا  سـروده  یعنـی  اسـت؛  دگرگونـه  مهدویت، و انتظار موضوع با اسالمی انقالب از پس شاعران برخورد اما

 . شودمی بیان خاص تفسیر با و خوردر و ویژه جدیتی با ظهور موضوع آنها در نیز غالباً و دارد اختصاص

 و رخـوت  از مفهـوم  ایـن  درک بـا  مـا  ریخـت،  تشنه و روشن های جان در را انتظار از ابدی و ازلی عمیق، مفهومی اسالمی، انقالب»

 اسـت  کسی واقعی منتظر. نیست گذاشتن دست روی بر دست واقعی، انتظار ه؛ک رسیدیم تشخص این به و آمدیم بیرون خود انفعال

  (234: 4922 خراسانی، محدثی) .«.کند حرکت تابانهبی و عاشقانه موعود، سمت به که

 کـم  فارسی شعر در هم آن از پیش که مضامینی از بسیاری روی به جدیدی هایدریچه شدن گشوده با انقالب شعر در» حقیقت؛ در

 جاهـایی  در ویژه به است شده نگریسته موضوع به تریعمیق و گسترده صورتی به تازه، افق این در. ایممواجه، اند بوده مطرح یشب و

 شـعر  بـه  نسـبت  حتی مهدویت، موضوع به نسبت نگرش تغییر این. اندداده تشکیل مذهبی هاینگرش را شعری موضوعات عمده که

 بـه . نیسـت  مقایسـه  قابـل  نیز. . . و ورزی ابوالحسن فیروزکوهی، امیری شهریار، همچون؛ یستندزمی انقالب بحبوحه در که شاعرانی

 احیای و انقالب از پس. گرفت خود به دیگرگونه ایجلوه و رنگ شاعران، شعر در انتظار مفهوم انقالب، پیروزی از پس» بهتر؛ تعبیری

 اسـت  انتظار مفهوم و عاشورا مسئله آن، ترینمهم که شویممی مواجه شعر در مذهبی باورهای وفور با ما اسالمی، هایآرمان و باورها

 خود خاص هایویژگی نیز کیفی لحاظ از و شد آیینی شعر حوزه ترینبرجسته به تبدیل شاعران، بسیار استقبال به توجه با انتظار، و

 در را موعـود  شـاعر،  معاصـر،  انتظـار  شعر در. باشدمی اسالمی بانقال از قبل شاعران آثار از متمایز کامالً که هاییویژگی کرد؛ پیدا را

 گفتگوی برای عاطفی و صمیمی بستری انقالب، از پس دوران شاعران شعر منظر، همین از و کندمی حس خویش با مستقیم ارتباط

  (239:همان).«.است ملموس و عینی مفهوم یك شاعر، برای انتظار که؛ است حال این از متاثر و است موعود و منتظر

 صـمیمیت  و عاطفـه  مهدوی، اشعار بستر در و است تئوریك و کلی مفهومی انتظار، مفهوم اسالمی، انقالب از قبل تا شاعران شعر در

 . است محسوس روشنی به شده یاد نکته دو حضور انقالب، از پس انتظار شعر در که حالی در شود،نمی احساس چندانی

                  :   فارسی انزب در مهدوی شعر انواع_9

 زبـان  در مهـدوی  شعر به کلی نگرش یك در ولی. کرد ارائه آن از متفاوتی اقسام و برشمرد بسیاری انواع توانمی مهدوی شعر برای 

 وعی،موضـ  و محتـوایی  مقولـه  در. داد قـرار  بررسی مورد ساختاری و شکلی و موضوعی و محتوایی مقوله دو در را آن توانمی فارسی

 . شودمی توجه آن بیرونی و ظاهری صور به شکلی، و ساختاری  مقوله در و درونی و معنوی هایجنبه به مهدوی شعر

 انتظـار، (1 ،غیبت(9،مناقبی( 1،توصیفی(4:شـود می تقسیم زیر انواع به مایهدرون و محتوایی نظر از فارسی زبان در مهدوی شعر

 . یدارد شعر(3 ،نیایشی( 7،توسّلی6(،ظهور(0

 وجـودی  کرامـات  و ذاتـی  جـالل  و شـکوه  معنوی، و صوری جمال به مهدوی، شعر انواع از یکی عنوان به مناقبی و توصیفی شعر در

 در مهـدوی،  شـعرهای  گونه این. گیردمی قرار آیینی شاعران توجه مورد مختلف زوایای از و شودمی پرداخته( عج)عصر ولی حضرت

 . است احساسی و عاطفی حاالت از سرشار و داشته جریان عاطفی بستری

 و عقلـی  براهین اقامه ،(عج)زمان امام غیبت آثار و فلسفه شامل که هست و بوده مطرح گوناگونی موضوعات و مسایل غیبت، شعر در

 در حضـرت  آن شـیفتگان  حـاالت  ،(عـج )عصر امام ناپیدایی و پیدایی در بررسی و کاوش ،(عج)زمان امام عمر طول خصوص در نقلی

 . است امام آن غیبت با مرتبط مضامینی و غیبت زمان
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 گـر روایـت  زنـد، مـی  مـوج  انتظار شعر در که حالی و شور. است فارسی زبان در مهدوی شعر هایزیرمجموعه ترینمهم از انتظار شعر

 نشستن در نه را انتظار شیعی، عرانشا. است بیداری و تکاپو انتقاد، اعتراض، گاهجلوه انتظار، شعر. است شیعی شاعران درونی انقالب

 . است زایندگی و زندگی شعر نیست، بازدارندگی و مردگی شعر انتظار، شعر. کنند می معنا پویایی و برخاستن در بلکه ایستایی و

 داری نـه دام بازتـاب  و است برخوردار مهدوی شعر قلمرو در وسیعی ی حوزه از مهدوی، شعر انواع از دیگر یکی عنوان به ظهور شعر

 جنبـه  دو هـر  بـه  مهدوی شعر در و است عمومی و شخصی  جنبه دو دارای ظهور ی مقوله. دارد و داشته آیینی شعر از گونه این در

 . است شده پرداخته

 آن بـا  بـاطنی  ارتباطی برقراری با آیینی شاعران. میزند موج آن در تمنّا و نیاز که است مهدوی شعر از نوع آن نیایشی، و توسلی شعر

 . کنند می آرزو بیرونی و درونی های ظلمت اسارت حصار از را خود رهایی روشنایی، و نور کانون

 جمیـل  جمـال  دیـدار  سـعادت  فـیض  به بیداری عالم در که است کسانی احواالت مورد در و است آیینی شعر انواع از نیز دیدار شعر

 . اند آمده نایل مهدوی

 جـای  خـویش  در را آنـان  مهدوی هایسروده و گرفته قرار آیینی شاعران استفاده مورد فارسی شعر هایقالب انواع تاکنون گذشته از

 و غـزل  دوبیتـی،  مثنـوی،  ربـاعی،  و فارسـی  کالسـیك  شعر در غزل و مسمّط بند،ترجیع بند،ترکیب دوبیتی، مثنوی، رباعی،. اندداده

 نظـر  از مهـدوی  شـعر  اگرچـه  کـه؛  نمانـد  ناگفته. است بوده شاعران وجهت مورد بیشتر امروز شعر در سپید و نیمایی و آزاد هایقالب

 نقط یك به نهایت در انواع این همه ولی یکدیگرند از متمایز کامالً موضوعی نظر از اینکه با و دارد متفاوتی اقسام محتوایی، و معنوی

 یـك  هـای حلقـه  هماننـد  کنـد، مـی  مرتبط هم به را آنها همه که است( عج) زمان امام مبارک وجود آن؛ و رسندمی معنوی مشترک

 . گرفت نادیده هم با را آنها تنگاتنگ ارتباط تواننمی دارد، حلقه خود که وجودی استقالل رغمعلی که زنجیر

 :مهدوی شعر نبایدهای و بایدها _0 

 :                                عینی و حسی بیان (1

 اسـتفاده  همـین  دارد، مـوثری  نقـش  مخاطبان، با ارتباط برقراری در که معاصر روزگار در هدویم شعر الزامی معیارهای ترینمهم از

 یـك . است رسیده پایان به ذهنی و مجرد مقوالت مصرف تاریخ دیگر امروزه. است مفاهیم بیان برای ملموس و حسّی بیان از شاعران

 خـویش  شـعر  مخاطبـان  با ناملموس و غیرحسی بیانی با گذشته، شاعران همانند که بیند نمی مجاز را خود هرگز موفق آیینی شاعر

 جـایگزین  توانـد نمـی  غیرملموس و ناملموس مفاهیم از یك هیچ و صداست رنگ و تصویر ی زمانه امروز، زمانه که چرا کند؛ صحبت

 . باشد شنیداری و دیداری و حسی ابزار برای مناسبی

                                   : شعر زبان سادگی (1

 نیـز  مـا  زمانه آیینی شعر. تابدبرنمی را دشوار و مهجور هایواژه حضور معاصر، شعر. است مهدوی شعر معیار ترینشاخص ساده، زبان

 بـه  بـا  و گویـد  بـدرود  غیرکارآمـد  و مهجـور  هـای واژه بـا  کـه  است ناگزیر پسند،مخاطب و موثر و صمیمی زبان یك به رسیدن برای

 بـردن  پی برای دور چندان نه گذشته در اگرچه سازد، منتقل مخاطبان به آسانی به را خود پیام دلنشین، و ساده باتترکی کارگرفتن

 ایـن  برای مجالی و فرصت دیگر ماشینی، عصر در و امروز کنند، رو و زیر را لغت فرهنگ چندین که بودند ناگزیر شعر، یك معنای به

 تـر موفـق  خـود  مخاطبـان  بـا  ارتبـاط  برقراری در باشد، تر صمیمی و تر ساده شعر، زبان هرچه نبنابرای. است نمانده باقی کارها گونه

                                   . بود خواهد

 :                                       تصویرگری (9

 در مهـدوی  شعر معیارهای تریناصلی از و ندآفریمی را شعر تجسمی و حسی ابعاد و است منظوم کالم در خیال عنصر تجلّی تصویر،

 ترکیبـاتی  و هـا واژه سراغ به است ناگزیر ابداعی، و پرجاذبه تصویرهای ارایه در توفیق برای شاعری هر. رودمی شمار به معاصر روزگار

 کـه  دارنـد  را هـایی عـایق  حکـم  ناملموس، هایواژه و ایکلیشه ترکیبات حضور که؛ چرا. برندمی باال را شعر تصویری قابلیت که برود

 مسـیر  در نیـز  و سـازند مـی  دشوار او شعر مخاطبان برای هم و شاعر برای هم را عاطفی عبور و گردندمی خیال سیّال جریان از مانع

 شعر پیام الانتق کار باشد، ترشفاف و ترزالل هرچقدر شعر، در شده ارایه تصویرهای بنابراین. کنندمی آفرینیمشکل شعر، پیام انتقال

 بـه  اطرافش محیط از را خود تازه ذهنیت که دهند می را اجازه این شاعر به و سازندمی ترآسان را آن عاطفی و حسی جریان عبور و
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 بـه  بایـد  شـاعر  تصـویرگرایی،  مبحـث  در. کنـد  استوار اساس این بر را خود هنری هایکشف زیربنای و سازد مبدل ملموس عینیتی

 . برآید امر این عهده از بتواند تا باشد داشته دقیقی و درست آگاهی. . . و کشف تصویر، تزاحم تصویر، وفور چون؛ هم مواردی

 :         مهدوی شعر در عروضی جدید اوزان از استفاده(1

 در اسـالمی  قـالب ان پیـروزی  از پس و اخیر ی دهه دو در که گونه همان. دارد آیینی شاعران ی مشتاقانه های تالش به نیاز امر، این

 سـرانجام  و بـوده  کرده کمین، مطنطن و دار دامنه اوزان شکار برای که بودیم کوشی سخت شاعران امان بی های تالش شاهد ایران،

 همـین  بایـد  نیز مهدوی شعر در بودند، ساخته مواجه محتوایی و ساختاری تطّور با جدید اوزان بردن کار به با را مثنوی و غزل قالب

 . کرد مشاهده توان می امروز مهدوی شعر در را آهنگین تطّور این از هایی نمونه خوشبختانه که پذیرد رتصو تطّور

                  : شعری جدید های قالب از گرفتن بهره(0

 آیینـی،  شعر  ی پیشینه در. است گرفته قرار معاصر آیینی شاعران کار دستور در عروضی، جدید اوزان به رویکرد موازات به کار این 

 هـای  قالـب  بـه  .«جنـدقی  یغمـای » جدید رویکرد با و سوی این به قاجاریه ی دوره از ولی هستیم روبرو شعری محدود های قالب با

 شـده  فرامـوش  های قالب به آیینی شاعران روزافزون عنایت و عاشورایی های نوحه قالب در او های نوآوری و تضمین و مستزاد غزل،

 شـعر . اسـت  بـوده  سابقه بی گاه و سابقه کم آیینی شعر ی پیشینه در که ایم بوده موفقی آثار آفرینش شاهد ی،نیمای سنتی شعر ی

 . باشد دور به تطّورات و ها نوآوری این از تواند نمی نیز ما روزگار در مهدوی

 :                              مهدوی شعر موضوعات _6

 دسـت  فراوانـی  مضامین و موضوعات به توان می مهدوی شعر قلمرو در گلگشتی با و است حمطر بسیاری موضوعاتی مهدوی شعر در

 زیـر  مـوارد  را کـرد  مشـاهده  زبـان  فارسـی  شاعران مهدوی اشعار در که موضوعاتی و مضامین ترین مهم توان می همه؛ این با. یافت

 تبیین(9 ،(عج)عصر ولی حضرت تکوینی والیت کشیدن تصویر به(2 جهانی، مصلح تنها عنوان به( عج)موعود مهدی معرفی(4:دانست

 گردیـد،  بیـان  مهـدوی  شـعر  انـواع  مبحـث  در کـه . . . و ظهـور  انتظـار،  غیبـت،  قبیـل؛  از مسـایلی (1 ،(عج)زمان امام جهانی رسالت

 در مضـمون  نایـ  هرچنـد . است گرفته قرار توجه مورد اخیر هایسال در شاعران هایسروده انتظار در که ظهور تعویق درخواست(3

 داشـته  مشغول خود به را شاعران زبان و ذهن مضمونی چنین که اندازه همین ولی نیست برخوردار باالیی بسامد از ها سروده انتظار

 . ماست امروز دینی جامعه شناسی آسیب نوعی نیز مضمون این به پرداختن واقع در. دارد تأمل جای اجتماعی نظر از است،

          : حسینی حسن سید شعر در( جع)مهدی حضرت سیمای _7

 و مایـه  درون را موضـوع  ایـن . آیـد  شـمار  به آنها ترین معترض شاید حتی و معاصر انقالبی و معترض شاعران از حسینی حسن سید

 و انقـالب  دسـتاوردهای  و هـا  ارزش شـدن  فرامـوش  شـاهد  شاعر، که مقدس دفاع دوران از بعد های سال در ویژه به او آثار محتوای

 بـر  همـواره  کـه  است شعری. هست نیز اعتراض شعر انتظار، شعر که؛ گفت توان می اغراقی گونه هیچ بی. هد می نشان، است جنگ

 و زشـتی  عـدالتی،  بـی  و ظلم با پیکار دار داعیه که است شعری اعتراض، شعر. کند می اشاره موعود افق بر و شورد می موجود وضع

 توحیـدی   جامعـه  گـذاری  بنیان و جهان بر .«اهلل»حاکمیت استقرار برای سازی بستر دنبال به و رددا را نامردمی و نامردی و پلشتی

 توجه بیشترین مهدویت، موضوع در که؛ گفت توان می است، موعود آینده ترسیم موجود، وضع به اعتراض الزمه که جا آن از و است

 و تکـاپو  برکـت،  انتظـار،  از ای جلـوه  توفنـده،  و امیدوارانـه  کـه  شعری. است مربوط انتظار موضوع به حسینی، حسن سید رویکرد و

 در کـه  انتظـاری  شـعر  در. اسـت  موجود وضع نپذیرفتن و آفرینی حماسه به دعوت انتظار، او، باور در. گذارد می نمایش به را بیداری

 کـه  حالت یك معنی به نه را انتظار او. ندارد معنا گذاشتن دست روی دست و رخوت انفعال، شود، می دیده حسینی حسن سید آثار

 ،.«پرغبـار   قلّـه » ترکیـب  آوردن بـا  شـاعر  نخسـت،  بیت همان از زیر های سروده انتظار در. میکند معنا رسالت و عمل یك عنوان به

 :کشد می تصویر به را انتظار موضوع امیدوارانه آنگاه و کند می بیان موجود وضع به را خویش اعتراض

                                  روزگاران پرغبار های قله از                      داران زنده شب ای آید می دگر صبحی  

                                                  انتظاران چشم ساحل تا او آید می                      غیبت    اقیانوس   سبز   کران بی   از  

                                         نابکاران گلوی شب انتهای در                      نور  وارث  آن  درد می  آتش  تیغ  با   

                                              بهاران رهوار اسب بر گل سرخ چون                       آید     تازه   عطرهای   زار بیشه   از   
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                                  سواران چابك مرکب راهش گرد در                        بازماند    او   کند تا  میدان   گآهن    

                                  داران آیینه را تو سیمای ماییم                         موعود  صبح  ای  حق  آیین    آیینه

            یاران؟ چشم رویت به روشن شود می کی                         دل در نیست ماندن وت بی  قرار  دیگر

  (412: 4922 حسینی،)                                                                                  

 در شـمار  بـی  کشـتارهای  و قتل و ها عدالتی بی شاهد و رروزگا ی چهره بودن غبارآلود و تاریکی گر نظاره شاعر، اگرچه، حقیقت در

 آن بـه  خـویش  همسـفران  بـا  و دارد ایمـان  عـدالت  مشرق از روشنایی و نور طلوع به عمیقاً همه این با است، خویش پیرامون جهان

 و اسـتوار  بیـان  و لحن در که شعر محتوای از تنها نه را ناب حقیقت آن به شاعر راسخ ایمان و اعتقاد. است حرکت در سوی و سمت

 . دید توان می نیز او حماسی

 نمـی  محـدود  خاص زمانی به را انتظار شوند، می ارائه تصویری و استعاری زبانی در بیشتر که خویش های سروده انتظار در حسینی

 یـك  متعلّقـات  از بیشـتر  کـه  خـویش  هـای  آرمان و آرزوها ترسیم با و است واقعی منتظری خویش، زندگی لحظات تمام در او. کند

 وضـعیت  انتقـادی،  و اجتماعی مسایل طرح با و نشیند می خویش گستر عدالت معشوق با گفتگو به است، انسانی ی فاضله ی مدینه

 امـام  از اسـتعاره . . . و .«عاشـقی  هـای  دشـت  رهنـورد » و .«سـتاره » ،.«بهـار ». گذارد می نمایش به را ظهور دوران آرمانی و مطلوب

 سـروده  نـو  قالـب  در کـه  اسـت  آن شعر، این توجه قابل و مهم ویژگی. رساند می انجام به را محمدی گل رسالت هک است( عج)زمان

 :شد می سروده آن در آیینی اشعار کمتر انقالب، از قبل تا که قالبی است؛ شده

 غـزال  چـون  کـه  ای/تـو  جـام  دبـا  سـپیده  ی بـاده  ز پـر !/عاشقی های دشت رهنورد/را تار شام کویر در ستاره رویش/را بهار عاشقم_

 من/است نهفتن رخ مرگ محاق در/رهزنان و گران فسون ی چاره/تو گام غبار در/ تو کالم جاری ز دلم مزرع/خورد می تازه آب/تشنه

 بهار در که ای/است گفتن تو از همیشه/عاشقم که من شعر/را ناشنیده های سروده/جستجوگرم که من/را سپیده از زاللی ام تشنه که

  (64_61: 4922 حسینی،). است شکفتن/محمدی گل رسالت/تو نام بزس

 آن در کـه  ای زمانـه  هـای  پلشتی و زشتی کشیدن تصویر به ضمن شاعر است، شده سروده نیمایی و نو قالب در که نیز زیر شعر در

 موعـود  صبح به را آنها هستند، و بوده اعتقادی و اجتماعی نامطلوب وضعیت این شاهد و متحمل که آنان به خطاب کند، می زندگی

 بنیـادین  تحـولی  ی زمینه را( عج)موعود حضرت ظهور شعر، پایان در آنگاه. دهد می بشارت( عج)مهدی حضرت ظهور برای انتظار و

 کـه  تحولی. است شده پرداخته آن به دینی و آسمانی کتب و ادیان تمامی در که است موعودی و بلند حدیث همان این و»: داند می

 چیز همه، کالم یك در و کند می بیدار گران های خواب و جهالت بستر از را او و گرداند بازمی خویش راستین خویشتن به را سانان

 (:232: 4922 خراسانی، محدثی).«.میخورد ورق حال زیباترین به هست، اما و باشد نباید که چه آن هر و

 در هـم /خـاک  بـر  پـاک  هـای  نغمه بذر افشانده/شباهنگ چونان/درد از انیدام با زرد فصول در ای/تنگ ی سینه ای/زخمی نای ای_

 دوزخ ابرهـای  از/ببارنـد،  جانـت  و تـن  بـر  آتـش  و باران/شکفتن صبح در هرچند/سنگ از جوشیده  ی الله ای/. . . سرد و تیره شبان

 در حتـی  مظلـوم  ای/شـیعه  ای/ماهنگه پویم می تو با من/آواز هم میجوشم تو با من/رود جاودان ای/موعود صبح تا/خصومت آسای

  (21_13: 4922 حسینی،). حکومت

 و صـمیمی  بسـتری  او شـعر  دلیـل  همـین  به و میکند حس خویش با مستقیم ارتباط در را منتظر و موعود شاعر، موارد، بسیاری در

 سـید  زیـر،  غـزل  در. دارد عینـی  و ملموس مفهومی او برای انتظار شعرها، از گونه این در. است موعود معشوق با گفتگو برای عاطفی

 بـه  و آن ضـمن  در و اسـت  آورده میـان  بـه  سخن عاشقانه هوایی و حال و فضا در موعود، و انتظار از نگرش همین با حسینی حسن

 فرامـوش  به نسبت نگرانی ویژه به و جامعه موجود وضع به نسبت را خویش انتقاد و اعتراض و نگرانی غیرمستقیم، و کنایی ای شیوه

 و عاشـقانه  ای رابطـه  موعـود،  و شـاعر  میـان  شـعرها،  ایـن  در گفت؛ توان می. است کرده بیان انقالب، دستاورهای و ها ارزش دنش

 هـا  سـروده  انتظـار  گونـه  این زبان. رساند می هم به را معشوق و عاشق آسمان، تا زمین از کشیده گذرگاهی که است برقرار صمیمی

 :است تغزلی زبانی نیز،

                                  میگیرن آفتاب رنگ تو  ی تازه طلوع با                   ناامید    هایسایه  تمام  روز یه  دونم می

                                                  میگیرن قاب تو حضور کنن، می باز پلکارو                   منظره    یه  تشنه   هایپنجره  عاقبت   

                                         میده نفس جرأت ترانه بی لبای به                   بهشت از نسیمی مثل نفست  ندارم   شك
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                                              میده قفس ی میله به مرخصی حکم وقتی                   کنه می  نوازش  غرق  رو  پرنده تو دست

                                  کشه می حاال به سری میشه رد گذشته از                   زندگی   قدیم  شوق  ندارم  شك بیای تو

                                 کشه می باال رو دال ی فتیله تو دست                رمق بی چراغ هرچی یچهره به  میاد خون

                                           شه ناله و آه و مخزن بمونه گل از خالی                 ما       هایسینه  گلدون  نذاری تا میا تو 

                                             شه مچاله غم دست تو ما دل ذاری نمی                 شکفتنه   از پر  که  بهاری  مثل  رسی می

                                             بشه پیر جوونه روح بمیره غنچه تن                 باغ توی که آن از زوتر میای که ندارم شك

                                             بشه دیر خیلی خیلی که آن از زوتر میای تو                 اومدنت          مژده به   روشنه  دنیا  دل

  (491_423: 4922 حسینی،)                                                                       

 و عـدالت  سراسـر  و آرمـانی  دنیـای  تصـویر  و ظهـور  از پـس  جهان ترسیم با توفنده، و شکوهمند بیانی با شاعر زیر، حماسی غزل در

 انتظـار  موضـوع  بـه  اجتمـاعی،  رویکـردی  بـا  نیز و فلسفی و علمی نگاهی و عمیق درکی با او. پردازد می عودمو ستایش به روشنایی،

 بـا  عوامانـه  برخـورد  و نگـری  سـطحی  هرگونـه  از بایسـت  مـی  متعهـد  و شیعی شاعران که؛ است همین نیز حقیقت. است نگریسته

 موجـود  وضعیت از درست و صحیح درک و ارزشمند های مقوله این با اصولی و عمیق آشنایی با و بپرهیزند آیینی و دینی موضوعات

 :بروند اشعار گونه این سرایش سراغ به جامعه،

                                  جویند می فانوس با که نایابی انسان آن تو       گویند می تاریخ در که مردی ترین عاشق  آن تو
                                                  شویند می تو در را رو و دست عالم های پاکی که        جاری     ازل از  روشن  و صاف  زاللی   رود   آن  تو

                                         مویند می تو چشمان شط در ابرها تمام       خندند می    تو های لب     فصل در ها باغ تمام
                                              رویند می خاک از خورشیدها ات نامی نام به         خاک بر شود می خم آسمان هفت ات سجده شوق به

                                  پویند می تو راه کو به کو سالك های قمری و        خوانند می    تو   گلوگاه از  عاشق   های قناری

                                  هوهویند سرگرم را تو نام بادها تمام        چرخند می        تو   یاد  حلقه در  وجم   تمام

                                           جویند می آیینه در عشاق را تو تصویر که         هستی     ریا بی   عطرهای   تمام   تمثال   تو

                                             گویند می سرخ زبانی با ارغوانی لحنی به         مستی سر از هادل که هستی  جلی   ذکر آن تو

  (11_19: همان)                                                                                     

 :است موجود وضع به اعتراض هالزم خود موعود، آینده ترسیم همین و

 رفتـاری  مثـل /تـو  هـای  لـب  بر تکیه با/باغ و شود می نو/تو گلوی با/سال!/ابدی/ات حنجره حالل سحر و/است جاودانه/نامت جادوی_

 در ،4922 حسـینی، ). است جاودانه نامت جادوی که ای/افروزی می آتش/بادها ی بیشه در و/شوی می زنده/آب با تو/شکفد می/سبز

  (92_94 سکوت، تملکو

 :گیرینتیجه

قسـمت   حضـوری کـه در  . اسـت  فراگیر مناقبی شعرای آیینی فارسی زبان، حضوری گسترده و اشعار در( عج) حضرت مهدی حضور

مهـدوی مطـرح    شعر زمانه غیبت، در یاران آن حضرت در و مسایلی همانند غیبت، ظهور، انتظار آیینی جریان دارد و شعر اعظمی از

 . است

 به موضـوع مهـدویت و   را سروده های خود و آثار است که حجم قابل توجهی از انقالبی معاصر شاعران آیینی و سن حسینی ازسیدح

 رویکرد سیدحسن حسینی، بـه موضـوع انتظـار    موضوع مهدویت، بیشترین توجه و وان گفت که درمی ت. اختصاص داده است انتظار

او، انتظار، دعوت بـه   باور در. به نمایش می گذارد بیداری را جلوه انتظار، حرکت، تکاپو وتوفنده،  شعری که امیدوارانه و. مربوط است

 . نپذیرفتن وضع موجوداست حماسه آفرینی و

جهـان   در کشـتارهای بـی شـمار    قتـل و  و هـا دالتیبی عـ  شاهد و غبارآلود چهره روزگار تاریکی و درحقیقت؛ اگرچه شاعر، نظاره گر

به  راستین شاعر اعتقاد راسخ و ایمان و. مشرق عدالت ایمان دارد و روشنایی از این همه، عمیقا به طلوع نور پیرامون خویش است، با

 . توان دیدمی نیز امیدوارانه او بیان استوار، حماسی و لحن و محتوای شعر، که در آن حقیقت ناب را نه تنها از
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به زمانی خاص محـدود نمـی    را تصویری ارایه می شوند، انتظار ستعاری وزبانی ا در های خویش که بیشترسروده انتظار حسینی، در

متعلقـات یـك    از ترسیم آرزوها و آرمان هـای خـویش کـه بیشـتر     با تمام لحظات زندگی خویش، منتظری واقعی است و در او. کند

انتقـادی،   مسـایل اجتمـاعی و  بـا طـرح    و محبوب عدالت گسترخویش مـی نشـیند   با معشوق و مدینه فاضله انسانی است، به گفتگو

 . گذاردرا به نمایش می آرمانی دوران ظهور وضعیت مطلوب و

در بسـتری سـخت    او به همین دلیـل شـعر   ارتباط مستقیم با خویش حس می کند و را در منتظر بسیاری موارد، شاعر، موعود و در

 . عینی دارد برای او مفهومی ملموس و انتظار شعرها، این گونه از در. معشوق موعود است صمیمی برای گفتگو با عاطفی و

. نگریسته اسـت  انتظار رویکردی اجتماعی به موضوع مهدویت و با نیز فلسفی و نگاهی علمی و درکی عمیق و به هرحال؛ حسینی، با

 دینـی و  برخـورد عوامانـه بـا موضـوعات     گونه سطحی نگـری و  هر متعهد می بایست از همین است که شاعران شیعی و حقیقت نیز

جامعه، به سرایش  وضعیت موجود درک صحیح و درست از با آشنایی عمیق و اصولی با این مقوله های ارزشمند و و آیینی بپرهیزند

 . بپردازند این گونه اشعار

 :منابع

 . 43139، شعرآیینی بایدها ونبایدها، ویژه نامه ادبیات آیینی، شماره 4931اسماعیلی، رضا، 

، کلیات ابوالمعالی میرزا عبدالقادربیدل، به تصـحیح خالدمحمدخسـته ودیگـران، ریاسـت دارالتـألیف      4911لقادر، بیدل دهلوی، عبدا

 . وزارت علوم افغانستان، جلداول، کابل

 . ، دیوان غزلیات، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ چهل وپنجم، صفی علیشاه، تهران4921حافظ، شمس الدین محمد، 

 . ، سفرنامه گردباد، انجمن شاعران، تهران4922حسینی، سیدحسن، 

 . ، درملکوت سکوت، انجمن شاعران ایران، تهران4922، _______،_____

 . ، هم صداباحلق اسماعیل، چاپ اول، انتشارات حوزه هنری، تهران4921،_______،____

  .، خورشیدمغرب، چاپ اول، دفترانتشارات فرهنگ اسالمی، تهران4921حکیمی، محمدرضا، 

 . ، تشیع وانتظار، چاپ سوم، انتشارات میثم تمار، تهران4912خلجی، محمدنقی، 

 . ، سلوک باران، چاپ اول، انتشارات سوره مهر، تهران4923محدثی خراسانی، مصطفی، 

 . ، شعرآیینی وتأثیرانقالب اسالمی برآن، انتشارات مجتمع عاشورا، تهران4922محدثی خراسانی، زهرا، 
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 ریپیشاو در دیوان ادیب ( عقل و عشق) سفه و عرفانبازتاب فل
 ویدا سلیمی

 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 چکیده 

افضل شعرای دورة مشروطه که از لحاظ جامعیت و کمال فضل و احاطه بر علوم متنوعه و تتبع در ادبیات ایران و عرب بر دیگر 

عوت به کسب عمده مضامین شعر وی، پند و اندرزی است که منشور د. یب پیشاوری استشعرای معاصر برتری دارد، سید احمد اد

. داندمی "دانش ایزدی"تعبیر خود را کسب علوم هدایت یا به  "کمال"ادیب نخستین راه رسیدن به . باشدفضایل و ترک رذایل می

یان ها باز در پابا وجود این همه تناقص ولی د داردای وجوهای عمدهین حکمت حکیم و عرفان عارف تناقصچنانکه که می دانیم ب

اما  ت برداردخواهد با سر انگشت فکرت و ابزار استدالل و عقل، پرده از روی حقیقحکیم، می. شوندبه یك منزل و مقصود منتهی می

با عشق ( فلسفه)عقل  در اشعار ادیب نیز بین. عارف می خواهد با تهذیب نفس و صفای قلب و نسیم مشاهده، به حقیقت برسد

داند که آنگاه که از پای بند هوس و تار اوهام بدر آید و در پرتو پلی می  د، بلکه عقل را به منزلۀنه تنها تناقصی وجود ندار( عرفان)

ا شود، قدرت خود ریاد می "عقل مجرد"ل، که از او به عنوان این عق. شود می "عشق قدسی"الد و رشد کند، یکسره نور وحی بب

 ۀاز اینرو این نگاشته پس از تبیین فلسفه و عرفان و طی مراحل ریاضت و تزکی. داندکسب علوم هدایت یا دانش ایزدی میمدیون 

 . پردازدنش ایزدی، به تحلیل عقل و عشق مینفس و فراگیری دا

 . دیوان ادیب پیشاوری، فلسفه، عرفان، ریاضت، علم، عقل، عشق: ها کلیدواژه

 مقدمه

هر یك . سانی که با تاریخ و فرهنگ و ادیان آشنایی دارند اصطالح فلسفه و عرفان به هیچ وجه بیگانه و نامانوس نیستبرای ک

هر . ها نقش عمده و اساسی داشته است از این دو نام به نوعی از معرفت و شناخت اشاره دارد که در جریان تاریخ و تحوّل اندیشه

اساس نوعی تفکر فلسفی تحقق یافته است و یا به عبارتی حرکت تاریخ در کلیت خود براساس مرحله از مراحل گوناگون تاریخ بر 

نقش اندیشه های عرفانی و سخنان شور انگیز عرفای عالی مقام نیز در تحول زندگی . یك نظام معقول قابل تفسیر و توجیه است

شناسیم که اهمیت اندیشه های  نسان آگاه و آزاده ای را نمیهیچ ا. وده استبمعنوی افراد بشر به هیچ وجه کمتر از افکار فلسفی ن

انسان همواره در جستجوی معنی بوده است و جستجوی عالم معانی . واال و مشاهدات درونی و معنوی بشر را ناچیز و نادیده انگارد

لیت است و معقولیت در این جستجوی معنی و ادراک آن، نوعی معقو. جز از طریق تفکر و مشاهدة درونی امکان پذیر نمی گردد

اندیشۀ عقلی و شهود درونی از ویژگیهای بشر بوده و با همین ویژگی است . جهان برای انسان پیوسته با برخی از احوال همراه است

  (12، 4921: دینانی). "که از سایر موجودات جهان ممتاز گشته است 

  عرفان

علوم الهی که موضوع آن شناخت حق و اسماء و صفات اوست و بالجمله و علمی است در  "شناسایی حق  "عرفان در اصطالح 

یکی به طریق استدالل : عرفان و شناسایی حق به دو طریق میسر است. اند راه و روشی که اهل اهلل برای شناسایی حق انتخاب کرده

طریق تصفیۀ باطن و تخلیۀ سرّ از غیر و  دیگر به . در اثر به مؤثر و از فصل به صفت و از صفات به ذات و این مخصوص علما است

تحلیۀ روح و آن طریق معرفت، خاصه انبیاء و اولیا و عرفاست و این معرفت کشفی و شهودی را غیر از مجذوب مطلق، هیچ کس را 

. "میسر نیست مگر به سبب طاعت و عبادت قالبی و نفسی و قلبی و روحی و سرّی و خفی و غرض از ایجاد، معرفت شهودی است 

 : عرفان پس از رفع امثال و اضداد و ظهور وحدت وجود، به وجود می آید ": ابن عربی، گوید( 4964:11شبستری، )

 فلم یبق اال الحق لم یبق کائن      فمـا ثم موصــول و ما ثم بائن

 لذا جاء برهان العباد فما اری      لعینی اال عینـــــــه اذا عـــاین

. مباینی، بدین وسیله برهان عباد برای عرفان به حق ثابت گشت  ، در اینجا نه موصولی و نه مفارق وجز حق چیزی باقی نماند

در وجود، جز  متفقند بر اینکه  معراج، آری عارفان پس از عروج به دین. بینم کنم، جز عین او نمی پس هرگاه با چشم خود مشاهده می
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. "(عملی)و بعضی را، عرفان کشفی و ذوقی ( نظری)است رفان علمیولیکن بعضی را این حال، ع. حضرت حق مشهود نیست

 ( 4921:614جامع اصطالحات عرفانی،  فرهنگ)

  :عرفان عملی

عرفان عملی  " (999: 4963زرین کوب، ). "جسورانه ترین کمال مطلوب و واالترین اشتیاق روحانی در حیات دینی است 

را طی کند   سالك باید مقامات و منازلی. و با خدا بیان می کند و مانند علم اخالق است روابط و وظایف انسان را با خود و با اجتماع

و باید بداند که وصول به این درجه به عقل و اندیشه نیست و کار دل و حاصل مجاهده و تهذیب نفس . رفیع انسانیت برسد  تا به قلۀ

ما از خداییم و به سوی او  " انا هلل و انا الیه راجعون ". خداوند انجامد است یعنی سالك متحرک و پویاست و از هر چه بیآغازد باید به

در عرفان عملی کوشش بی وقفۀ سالك برای باز گردانیدن کثرت به وحدت و گذشتن از وجود ممکن و فانی و . باز می گردیم

به حق و حقیقت بایستی مراحلی را طی  عرفا عقیده دارند که برای رسیدن "( 43: 4921انصاری،). "رسیدن به وجود متعالی است 

است که تنها گرد  کرد، تا نفس بتواند از حق و حقیقت بر طبق استعداد خود، آگاهی حاصل کند و تفاوت آنان با حکما این

ن عرفان عملی هما ": عبارت دیگره ب( 4931:994سجادی،). "است گردند، بلکه مبنای کار آنها بر شهود و کشف عقلی نمی استدالل

علم عرفان عملی، علمی است که در آن، چیستی و مراحل سلوک عرفانی بحث . زندگی عارفانه است که براساس سلوک باطنی است

: فناری در تعریف علم می نویسد. " اند علم عرفان عملی را علم منازل آخرت، علم طریقت، سلوک، معامالت و تصوف گفته. می شود

 و عارف "( 6: 4969فناری، ). "بیۀ بتخلیۀ عن المهلکات و تحلیته بالمنجیات فعلم التصوف و السلوکتعمیر الباطن بالمعامالت القل "

 ": نویسد می باره این در ابن عربی که چنان شود، جاری او در االهی صفات شریعت، باطن و ظاهر از پیروی اثر بر که است کسی

  (1: ابن عربی، بی تا). "اإللهیۀ  الخلق یه و باطناً و ظاهراً الشرعیۀ التصوف الوقوف مع األداب

 ماهیت فلسفه 

است و   جستجوی حقیقت است و فیلسوف سالك راه حقیقت؛ فلسفه کوشش در جهت کسب معرفت و حقیقت اشیاء فلسفه

که است، فلسفه همان موهبتی است  فیلسوف کسی است که امور را نه آن چنان که می نماید بلکه آن چنان که هست نظاره گر

آورد و  فیلسوف کسی است که علم واال را به خاطر می " (113: 4964سجادی،) " انسان را عالم عقلی مشابه عالم عینی می گرداند

که هدف او رسیدن به . . . با حرفش انسان رشد می کند و عملش انسان را به فضیلت و تقوی فرا می خواند. گشاده چهره است

فیلسوف جهانی عقلی است که  " (م، صفحه ج: 4،4962طباطبایی، اصول فلسفه، ج ). "باشد   اشیاءمعرفت امور ازلی معرفت حقایق 

او جای گرفته و فیلسوف   در گوشه ای نشسته است، محیط بر جهان است، جهان با همان نظم بیرونی خود در کف دست اندیشۀ

علم و عمل است،   نفسانی در دو جنبۀ  و اغوای تکمیل نفس  ه فلسف. نگرد و بر آن اشراف دارد می  جهان را با همه کلّیت و شمولش

. "است انطباق گفته با عمل  بشری و انجامش به قدر طاقت  معرفت به حقایق موجود است  ها و وسطش حب دانش فلسفه آغازش

از وحی بوده است و فلسفه، سیر در حقیقت وجود با مرکب عقل و اندیشه است آن هم عقلی که مستقل  "( 113: 4964سجادی،)

به هیچ وجه، در عرصۀ تفکر فلسفی، دغدغۀ اطاعت از دین یا مخالفت با آن را ندارد و در پهنۀ فلسفه هر چه هست تالش و تکاپوی 

  (192: 4921ابوالحسنی، ) ". . . . عقل خودپوی مستقل از وحی است

 عرفان نظری و تفاوت آن با فلسفه

 : هایی داردتفسیر هستی متوجه است و با فلسفه تفاوتاین علم مانند فلسفۀ الهی به  "

 . فلسفه در استدالالت خود به مبادی و اصول عقلی تکیه دارد و عرفان به اصول و مبادی کشفی و قلبی( الف

وی  در فلسفه خدا و جزا و اصالت دارند و مستقل هستند، در عرفان وجود مطلق و هستی اصیل خداست و غیر او اسماء و صفات( ب

 . هستند و استقالل ندارند

فیلسوف، کمال انسانیت را در آن می داند که جهانی عقلی بشود، مانند جهان عینی و جهان را چنان که هست با عقل خود ( ج

عرفان  کران حقیقت بپیوندد تا دریا شود، وار به دریای بی عارف آرزوی آن دارد که با فنای خود در حق، بقای ابد یابد و قطره. دریابد

ها عرفان عارف و حکمت حکیم دو راه متفاوت است که با همۀ این تفاوت. نظری اندیشه دربارة چگونگی صدور کثرت از وحدت است

خواهد با سر انگشت فکرت و افزار استدالل و عقل پرده از روی حقیقت  حکیم، می. در پایان به یك منزل و مقصود منتهی می شود

آنچه حکیم می فهمد، عارف آن را می . اهد با تهذیب نفس و صفای قلب و نسیم مشاهده به حقیقت رسدخو اما عارف می. بردارد
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عارفان، راه وصول به شناخت عالم و معرفت . بیند و می داند که پردة جهل، وجود اوست و می کوشد تا این حجاب از میانه بردارد

می گویند انسان با طی این مراحل، خود را مهذب کرده . دانندین محقیقت، ممک (9طریقت،  (2شریعت، ( 4: حق را از طریق

به  (علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین). رسد و کمال می یابد از جهل به علم و از علم به معرفت می. شود مستعد فیض الهی می

، انسان را از محدودة خودی رهایی هر حال عرفان در جنبۀ نظری، کشف معرفت سرّی و غالبا شخصی است که به اعتقاد پیروان آن

چنانکه جنبۀ عملی آن سعی در رسیدن به مرتبه . می دهد و به وجودی که ورای عالم محدود خودی است مجال اتصال می بخشد

 ."ای از تصفیه و تکامل است که اتصال بی واسطه با وجود نامحدود و متعالی را برای انسان محدود متناهی و فانی ممکن می سازد 

 (41_42:4921انصاری، )

 : اند در رابطه عرفان و فلسفه گفته

. یکی از علومی که ارتباط نزدیکی با عرفان دارد و پل ارتباطی برای رسیدن به عرفان محسوب می شود، فلسفۀ اسالمی است

اکثر فالسفۀ اسالمی با . فان می باشدفلسفه در ایران، نه تنها با عرفان ناسازگار نیست، بلکه به مثابۀ پل یا پله ای برای رسیدن به عر

عناصر عرفانی در آثار فارابی، ابن . اند و برخی از آن ها عارفانی تمام عیار به شمار می روند عرفان آشنا بوده و دارای ذوق عرفانی بوده

در فلسفۀ مالصدرا به صورت  این امر. سینا، سهروردی، میر داماد، مالصدرا و پیروان او آشکار تر از آن است که بتوان انکارش کرد

مالصدرا عرفان و فلسفه را جمع کرده و از آن نظامی واحد ساخته . نظام مند رسمیت یافته، از عناصر الینفك آن محسوب می شود

. "از سوی دیگر، عرفان نظری با فلسفه ارتباط نزدیکی دارد به طوری که آموختن فلسفه مقدمۀ الزم برای ورود به عرفان است . است

 (491 :4912جوادی آملی،)

بنابراین بزرگان عرفان و تصوف نه تنها معترض و مخالف عقل نیستند، بلکه برای عقل اهمیت فراوانی قائل شده و آن را جوهر 

وی سپس می . هر چیزی جوهری دارد، جوهر انسان هم عقل اوست ": چنانکه حارث محاسبی می گوید. انسان به شمار می آورند

سهل شوشتری نیز در این باب می ( 26: همان) ". ر عقل نیز توفیق الهی است که از آن به عقل هدایت تعبیر کرده اندافزاید جوه

 (همان). "عالم کون و هستی جز از طریق عقل درست نمی شود": گوید

وحی بوده  ستقل ازدر دیوان ادیب پیشاوری هم فلسفه، سیر در حقیقت وجود با مرکب عقل و اندیشه است؛ آن هم عقلی که م

چه هست تالش و تکاپوی در پهنه فلسفه هر. اطاعت از دین یا مخالفت با آن را ندارد و به هیچ وجه در عرصه تفکر فلسفی، دغدغه

عقل خود پوی و مستقل از وحی است و بی جهت نیست که یکی از وجوه افتراق فلسفه از کالم را، التزام اهل کالم و عدم التزام 

 (192: ابوالحسنی) اندثورات دینی و معارف وحیانی شمردهمقام احتجاج و استدالل، به مأ فیلسوف، در

در این مقاله نگارنده سعی بر آن دارد که پس از نگاهی گذرا به بیوگرافی ادیب پیشاوری به بررسی دیوان او بر اساس فلسفه و 

 . پردازدو عشق و روابط این دو ب( عقل مجرد)عرفان یا به تعبیری به عقل 

 سال حدود در د،یرسان ی میسهرورد نیالد شهاب خیش به را خود نسب ۀسلسل که نیالد شهاب دیّس فرزند ،یرضو احمد دیّس»

 و آمد ایدن به سامان آن یجنگجو ریعشا انیم در روشایپ و افغانستان خاک نیبهای  درکوهستان هندوستان، کشور در. ق. هـ 4261

 (.م4232_4212یهاسال)  هنگام نیا در و پرداخت  یجنگاور وی کشاورز کار بهی مقدمات التیتحص و تیطفول امیّا گذراندن از پس

 شدند کشته او شانیخو و زادگان عمو و پدر آشوب، و فتنه در و ختندیآو در سخت سیانگل انیسپاه با هندی غرب سرحدات ساکنان

 نیا. استی رضو عبدالرزاق دیس نجل و بابا شاه دیّس به مشهور  (نیالد ابشه دیّس) ب،یاد پدر» (941 :4921 ،2ج، آرین پور)  .«...

 آنان به را (پیشاور) سامان آن مردم. . . بودند دعا و ذکر اهل وی تقو و زهد صاحب اغلب و خواندند می .«اجاق» را سادات از سلسه

 اشرف خاندان از و داشت نام .«ایعل مهد» بیاد مادر. کردند می ضیف کسب و همّت طلب شان،یا باطن از و بود کاملی اعتقاد

  (21 :4921 ،ابوالحسنی)  .«وستیپی م _هیعل اهلل سالم _ سجاد حضرت به نسبشان ۀ سلسل که بودی نیحس سادات

وی علوم ادبی و عربی را در زادگاه خود فرا گرفت، سپس به افغانستان رفت و طی اقامت دو ساله خود در کابل، نزد آخوند 

بعد به غزنین رفت و در باغ فیروزه، آرامگاه حکیم سنایی غزنوی، اقامت گزید و آنجا نزد . حمد مشهور به آل ناصر دانش آموختمالم

او در بیست و دو سالگی به مشهد آمد و در آن شهر ریاضی را نزد میرزا عبدالرحمان و علوم عقلی را در . سعدالدین غزنوی تلمّذ کرد

سپس به سبزوار رفت و دو سال در محضر حاج مالهادی سبزه واری و آخوند . ن شیخ االسالم آموختمحضر آخوند مالغالمحسی
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بعد به مشهد بازگشت و در مدرسه میرزا جعفرساکن و به ادیب پیشاوری یا . مالمحمد، فرزند وی، و آخوند مالاسماعیل استفاده کرد

بنابه . گرمرودی، نائب التولیه آستان قدس رضوی، قرار گرفتدر مشهد مورد توجه میرزا سعید خان . ادیب هندی مشهور شد

 4911اقامت ادیب در تهران به سال . تقاضای وی به تهران آمد و مهمان محمد خان قوام الدوله شد و به تعلیم و نشر ادب پرداخت

حصیل دانش و فضیلت کرد و تمام ادیب نود سال عمر خود را وقف ت. هجری قمری بر می گردد و وی تا پایان زندگی در تهران ماند

عمر را به تزکیه نفس پرداخت و از مال دنیا جز چند جلد کتاب که پاره یی از آنها را نیز به خط خود نسخه برداری کرده بود، چیز 

ه عبداهلل ادیب تا پایان عمر مجرد زیست و سرانجام در منزل یحیی خان قراگوزلو، وزیر معارف در گذشت  در امامزاد. دیگری نداشت

 . دفن شد( شاه عبدالعظیم)شهر ری 

مردم و انزوا دوری او از . ای از او ابر مردی ساخت که اعجوبه و نادر زمانۀ خویش شناخته شدزندگی در چنین خاندان و خانواده

: گوید عبدالرسولی می علی. های وی و تنها مونس و همدم او قرآن و کتب انبیا و اولیا و شش دفتر مثنوی بودطلبی، جزیی از عادت

گذشت درویشی به آهنگی خوش از مثنوی قصۀ حدیبیه و صلح پیغمبر با مشرکین مکه  به بازار پیشاور می( در کودکی)وی روزی  "

 :را می خواند چون بدین بیت رسید

 ناگهان در حق آن شمع رسل       دولت  انا  فتحنـــــا  زد  دهل

از این پس کتاب . خود شد که سر خویش را به دیوار کوفت و بشکست و خون جاری شدادیب از شنیدن آن چنان از خود بی

زیست و به ادیب تا آخر عمر تنها و مجرد می (2: 4969مقدمۀ دیوان ادیب، ). مثنوی را مصاحب دائم و رفیق مالزم خود قرار داد

سخت از  ": گوید عبدالرسولی دیگر باره می. و مقید نگشتهیچ یك ازعالئق و زخارف دنیا از زن و فرزند و خانه و خواسته دل نبسته 

در ابیت نفس و . طمع و آز بر کنار بود رایحۀ تملق از وی به مشام احدی نرسیده و گوشی غیر از حقّ محض از او کلمه ای نشنیده

قاید مذهبی و خرق حجب خرافات تصلب او در ع. ابدا تزویر نمی کرد. . . مناعت طبع و استغنا و علوّ همّت بی عدیل و مانند بود

مردم سالوس و مدّلس و عالم نمایان بی حقیقت و تقوی را سخت دشمن می داشت و اهل حقیقت و صالح و . . . معلوم هر کسی بود

و  بی بدیلی در علّو همّت و مناعت طبع( 6: همان). ". . . دیانت را محبّ صادق و در صفا و محبت با دوستان خود ثابت و راسخ بود

: ریاضتی که حکما اینگونه تعبیر کرده اند. جملگی حاصل ریاضتهاییست که ادیب در طول حیات متحمل گشته است. . . استغنا و

در اصطالح صوفیه به کارهای سخت یا ترک . رنج برای تهذیب نفس و کسب اخالق خوب، گوشه نشینی برای تفکر و عبادت  تحمل

ریاضت تبدیل حال مذمومه به حال محموده است و بعضی حکما : اهل لغت گویند. کشتن استغرایز حیوانی و امثال آن، نفس را 

مالزمت دائمی نماز و روزه و محافظت شبانه روزی خویش از آلودگی و موجبات گناه و شب بیداری و دوری از همنشینی : گفته اند

نفس و   در واقع تذلیل. . . نزد ما، تهذیب اخالق است ریاضت در: ابن عربی گوید (931: 4921اصطالحات عرفانی، فرهنگ)با خلق 

 (همان). شکنی است و الحاق او است به عبودیت نه خروج از طبیعتخود

آن رهایی یافت، چنگال  توان ازکه فقط با ریاضت و تهذیب نفس می هایی از موانع تهذیب نفسدر این دیوان به نمونه

 :   شودبدان اشاره می

 دنیا .4

بنابراین وی کالم خود را با . داند گیری از این دنیا و ترک تمام زخارف و تعلقات آن را نخستین قدم ریاضت می ادیب کناره

 : نکوهش به دنیا آغاز کرده است و به غافل و خاطب آن که فریفته او شده است به زبان طعنه چنین می گوید

 (4ص)ندارد به جز که مرگ دوا که درد حمق             دنیامگر که مرگ دلت بر کند از این 

 .  و ماروت  أسحر من هاروت    فإنَّها  الدّنیا  اِحذروا: چنانکه رسول ما در مورد دنیا می فرماید

  و دشمن دوستان اوست. چون راه بر بندگان وی بزند تا به حضرت وی نرسند - عزّوجل -دنیا، دشمن خدای است: بدان که

چون به مکر و کید خود، ایشان را   و دشمن دشمنان اوست. کنند   آن تجرّع   تا تلخی صبر در مفارقت  چون خود را بر ایشان بیاراید

که بدو محتاج باشند فرو گذارد، و جگر ایشان را از شوند و بر او اعتماد کنند، آنگاه در حالی  بفریبد و در دام خود آرد تا بدو واثق

وی فریاد رسی خواهند و   پس چون ایشان در حسرت فراق او بمانند، از مکاید. وم گرداندپاره کند و از سعادت ابدی محر حسرت پاره

ای : حمق  زائل  بظل  اغترار  أن/  لها  دنیا البقاء  یا اهل لذات: حسن بصری نیز در باب دنیا گوید( 334_331: 4913علوم،  احیاء).  نیابند

 (322:همان). ، نادانی است زائل  ن به سایۀدنیایی که آن را بقا نیست، فریفته شد  اهل لذات
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ای مردمان، به دنیای گنده پیر پشت دوتا مگرایید که غدّار فریبنده است، زیرا خود را برای خاطبان خود : ادیب می گوید

اد کننده که همۀ عاشقان را سرنگون کرده و بسیار اعتمهاست در حالیجهدش وقف دل. کند بیاراسته و چون عروسان جلوه گری می

 (:2ص). را خوار فرو گذاشته است

 نگار کرده  رخان و  بکار  برده عبیـر           همی فریبد ت این گنده پیر پشت دوتا

 گوش           به  زرّ  و زیور  دارد  نهان  چکاده و پا و گردن گوهر دارد نهفته و به لعل

 فحۀ ارتنـگ خرّم و زیبــاکنـد چو ص            همی به صنعت ارژنگ چهرة  ارژنگ

 همی ببنـدد آذیـن بریـن وحش اطالل            همـی بپوشــد سـرگیـن به عنـبر سارا

پس وی . که از هر زینتی چیزی داشت "زالی دندان شکسته  "در مکاشفات خود دنیا را دید در صورت ( ع)چنانکه عیسی 

پس عیسی . ام اند؟ گفت همه را بکشته اند یا همه ترا طالق داده همه بمرده: گفت. ای؟ گفت نتوانم شمرد چند شوی داشته: را گفت

گیرند از شویان ماضی که یکان یکان را چگونه بکشته ای، و از تو ترسان نمی  باقی، چگونه عبرت نمی  وای بر شویان: گفت( ع)

 (323: احیاء علوم) !باشند

زیرا که جویندة خود را خوار می کند و زنده کنندة خود را می . یدنیا سرای ماندن نیست و ملك او ناپایدار است و فان

پس ببین چگونه بیخردانه و نا پروا خود را به دور شمع فانی دنیا به . آرزویت چو آتش است و تو چون پروانه ای !ای پسر. میراند

 (2: 4969ادیب،). "سرمایۀ دنیا هوی است و سود آن آتش  "چرا که . هالکت می رسانی

 آتشی است همه آرزوی دنیی و تو         زده بر آتــــش پـــروانه وار بی پــروا  چو

 (9ص: )گویدداند و میریاضت دیگر و قطع تعلق دنیوی می را .«پیشه کردن قناعت» ادیب دلسوزانه

 کفی ز پِست جو و آب چون بسنده بود            مســــاز از پی لذّت فروشـه و گیپا

نان جو با نمك درشت خوردن، و پالس پوشیدن و بر مزبله خفتن، با عافیت دنیا و آخرت : نبی حواریان را گفت چنانچه عیسای

 (362: احیاء علوم). بسیار باشد

 :ادیب در جای دیگر در باب فنای دنیا می گوید

 ز عادیان به جهان در نماند جز سخنی       که داشتندی چون پیـل پیکــر و باال

 ه کمانکش بدند و تیر انداز       مبـارز افکن و دشمن گـداز در هیجاشنیده ام ک

 کشیده کاخی هر یك بیان چرخ بلند       به آب زر همـه دیوارهـاش کرده طال

 ماند خاک یمن       از آن قصـور نه دک آشـکار و نه واال از ایشان پردخته کنون

از این دنیا بر سبیل گذشتگانید که عمرهای ایشان درازتر بود، و قوت های ایشان  که شما و آنچه در آیند !بدانید، ای بندگان خدای 

و بسیاری تصرف و . همه در خاک رفتند و جامۀ زندگانی چاک زدند. تر تر، و آثار ایشان مشهور بیشتر، و سرای های ایشان معمور

از تخت به تخته . شد، و آثارشان عبرت زائر گشت درازی تقلب تن هاشان بریخت و با خاک آمیخت، و سرای هاشان خراب و بایر

 (329:احیاء علوم). ". . . رفتند، و قصور را به قبور بدل کردند

 (9ص: )شاعر در بخشش عاریتی دنیا گوید
 ترا کنون که چو مشك است موی و فرق و ذقن        فلـك بــه شبـهت کـافــور ســـازدش فـــردا

 ایـن شکفتــه بـهار        بگیــرد انـدک انــدکـت ایـــن جــمال و بـهابپــــژمــرانــد نـاچــارت 

 گمـان بــری کـه جــوانیّ و کـودکی و نشـاط        بـه استعـــاره مـــرا حلّــــه بـود و طاق و ردا

 سبـك روش فلـك کینـه تـوز سینـــه خـراش        بـه قصــد آنکـــه به خـاک اندرت کنـد تنــها

 سپــاردت بــه گـــو تیـــــــره  و بینبــــارد        به خاک و خشتت مأوی  به سنگ و گل مثـوی

  امروز برای کسی تاج عزت سازد، فردا او را در خاک مزلّت. که دست گشاید به عطا، باز گشاید به استرداد پس دنیا در اثنایی

 (321_313:  احیاءعلوم). کسان استرفتن آنچه رفت و ماندن آنچه ماند، بر وی ی. اندازد

 (همان: 323ص). جوید  تلطف کند، و آخر سوی هالک توصل    بدان که طبع دنیا آن است که اول در استدراج

  جسم مادی .1



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

813 

 

ادیب حکیم، پزشك . قفسی است که روح علوی را در چنگال اسارت گرفته و مانع توجه او به عالم عقبی می شود "خاکی  جسم

شاعر می . یاضت را درمان چنین دردی می داند؛ زیرا که توجه به تن باعث بی توجهی به جان یا روح قدسی می شودروح است و ر

 : گوید

 کجاست کجا و روح انسـانی حیــوانی تا نسوزی تن نگردی زنـده  با جـان  دگـر          جان

 شینـه، تـن زنـده گشت چــو دام و دد از تــن گریــزنــده گشت           به جـان و سـر و

 . جسم خاکی هم با تهذیب نفس قدرت کمال می یابد

 غیب تمکین بایـدی              تا بــدان تمکیـن غیبــی جسـم گـردد  پاک  از جان جسم را 

 هــرگزی             چون رحایی کش نگردد آب هـرگز منبتر   بگردد و   پس بمانــد جاودانیّ

 جان سپر خوب یار             آنت خوب جان فروز و اینت یار    ردد از لقــایبار دیگر زنــده گ

 گرت جان این سخن باید فرو ده تن به رنج             در بـــن دریا فــرو رو تا برون آری درر

د و دانش ایزدی آدمی تا خون جگر نخورد و ناله نکند، نسیم سحرگاهی حق او را شکوفا نمی گردان: گویدادیب در جایی می

 "داند که تا با کلند ریاضت افکنده و دگرگون نشود وی  این جسم و نفس را چون کوهی سخت می. رسد هرگز به مشام باطن او نمی

 . گردد او نمایان نمی "گوهر مکنون 

 از دم مشکیـــن باد صبحـگاهی نشکفی               تا نیـاشامی چــو غنچــه مدتی خون جگر

 !بستن نگیری جانت را درد مخاض                بچّه دانــش  نـــزاید از نهـــانت ای پـدرتا چو آ

کسب نی شکر در گرو . داند و روح علوی را چون نیشکر ادیب جسم خاکی را  در جایی دیگر چون نال مصری بی ارزش می

 . ارزش است نابودی نال بی

 گر تو جان چون نال مصری در ریاضت بفشریروان     خویشتن بینی نیل شکر در نهاد               

بیند و و صفات باری تعالی را در خود می ماند آدمی به محض اینکه طلسم تن را شکست دیگر منیّت باقی نمی: گویدمی وی 

 . یابدگردد و زندگی جاودانگی میمند می همواره از عالم غیب بهره

 چونکه در خود بنگری آنگه ببینی تنگری    چون طلسم تن شکستی گنج جان بینی عیان 

لنگ و تیشه ریاضت آن را داند و روح که چون معدن نور در زیر این سنگ اسیر است با کجسم را بار دیگر کوهی محکم می

 . آوردبیرون می

 معدن نور است زیر سنگ طبیعت           سنگ نه کوه عظیم چون که قارن

 ـت             بفکنی این که بسان مرد که افکنگر بتوانی که با کلنــد ریـاض

 خاره بکاوی به کوشش و فکنی دور           هم به کف آری گزیده گوهر روشن

 گوهر روشن صفات جل تعالی است           شــو متحلی بــدان صفات و مزی

 فس اماره ن. 9

زایل گردانیده و تا صاحبش را به عمق خاک مرکب سرکش و چموش افسار گسیخته ای است که خرد را  "اماره نفس  "

زیرا که ریاضت باعث قوت و صیقل خرد . ادیب باز درمان آن را تحمل تازیانۀ ریاضت می داند. حضیض نکشاند آرام نمی گیرد

 . بشریست و غالب و حاکم گرداننده به نفس پلید بدطینت است

 را چــو دیـوی به زنـدان نمــایدسلیمـــان جمشیـــد فر کیست آن کو                هوی 

 لگــام هــوس گیــــر تا زیــر رانــت                 فلـــك خـــتلی داغ بــر ران  نمـــاید

 کـسی کــز هــوا و هــوس دور شــد                 مــر او را تــن دیــو مـــــزدور شـــد

 آز  .9

خرد بشری است و   عزت قناعت را از بین برده و این صفت نیز زایل کنندة از خوی های بسیار زشتی است که "حرص و آز  "

بوده است که ادیب بارها و بارها به مذمت آن پرداخته است و با ( روح قدسی)همچنین بزرگترین مانع حصول گوهر مکنون 

 : تعبیرهای متفاوتی ارائه داده است
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 گرفت نه زمزم کرد و نه برسم  این مؤبد چه گر            آتـش دان و مــرد آز در آتـــش پـرسـت          آز

 غرچه دادری دخت اهـرمــن دان خشــم پــور اهــرمـن                     آنت خشنی خواهر است و اینت آز

 و خــویشتن برتر شمردن از همـه                    هست فرعون آنکه دارد این سه خوبی امتـری آزخشــم و 

 . نابود گردانندة درک و خرد آدمی است آززیرا . ند هرگز اسیر این صفت مذموم نمی شودخردم

 نبـــایـد خــردمنــد مــردم که  دل را                بدین رنگ و بو ها گروگان نمـــاید

 جـهان بنـده بایـد مـر او را نه کو خود                پـرستــــار بـازار کیـــهان نمـــاید

 خـورنـده ی خــرد آرزو دان و آزش                که خانه خرد زین دو ویران نمـــاید

 : را بر می گزیند و می گوید " علم "ادیب بجای پیروی از این موانع، راه پر نور و روبه مقصد 

 ازنده کن این جان مرده ریگ و بگیر           ز دسـت خضـــر خــرد جـام زنـدگیّ و بقـ علمبه 

 بکوش تـا بنمـانی در ایــن گلیـن تابـوت           بجــوش تـا بجهـــانی شـــــراره از خـــارا

 ببـاش تـا که بوی در جهان خوش و میزی           بـه مــهر حیـــدر و آئیـــن خـاتـم االنبـــاء

 ده فعـل از زرســـادرون خویش بفـرهنـــج از بدی و بسنـج           بدیـــن عیـــار نکوهیـــ

 : علی ابوالحسنی می فرماید؟ علماما کدام 

ها و کاوش در ژرفای زمین و دریا و استیالء بر طبیعت مادی جهت هر چه مرفه علمی که غایت مقصود آن پرواز در قعر آسمان

ه همچون امروز در صدر آمال شهوت، خاصه زمانی ک  شکم و جاذبه  غریزه. تر ساختن و پروار کردن کالبد خاکی است کاری نیست

رسل   و دیگر نیازی به بعث !کندخود، کار صد حکیم و پیمبر را می ت دنیوی، لذّا  آدمی نشیند، در دعوت و هدایت انسان به تحصیل

 . و وعظ و ارشاد آنان نیست

ا علوم معنوی، ضروری و الزم تر آن در قیاس ب فرو  تحصیل علم عمران دنیا، البته در حدّ مکفی و معقول و به شرط حفظ شأن

همّ و غمّ خویش را مصروف تحصیل   علم که در عصر ما آدمیان همه اشاراتی بدین  است؛ ولی ادیب در مقام نصیحت خلق، عنایت و

ادیب به دعوت . است. . . تا علم هدایت بلکه مراد ادیب از علمی که آن همه در اشعار خویش بر آن تأکید دارد عمد. اند ندارد آن کرده

است آشنای راه کمال، آزاد از  ست؛ دانشی که غایت مقصود از آن پرورش انسانی است که هدیۀ انبیاء و عطیۀ اولیا تحصیل دانشی

اسارت نفس، آمادة پرواز در فضای المکان تا اوج تعالی؛ و نیز صد البته نه علمی بریده از عمل، که جز طوق لعنت بر گردن عالم  

 (113: 4921ابوالحسنی، ). همراه و هم آغوش با آن و آذین یافته به زینت صدق و اخالص و تقوی نیست، بلکه علمی

 ی زیور جسم است جان و زیور جان است علم             جــان تــو از علم بنــدد ای بـــرادر زیـور

 ی نیست  اال ابتــرتش از علم باشــد ای عزیـز             بی ز دانش جمـله چیــزی  قوت جـان و قوّ

 گر ز خود داری خبر !ا مـر درخت مردمی را طاعت و علـم است بر              علم و طاعت ورز پور

 علم را نیــز از عمل بایـد فــزودن زیب و فر              ون کردن آرایش به علم را باید همیـد  جانت

 باغبـان با یاسمیـن و ضیمران هــرگز گـزر       نکشـت       که  !  جـان دانشــور ز خوی بـد بپیـرا

 ز ببــاید جامـه را بـا آستر ه و پـــرو کابــــر           علم را با صـدق و با اخالص و تقـوی یار دار 
 پا منه در حلقه ی اصحاب دل بی علـم دیــن              وای از آن مرغی که او پــرّید بر نا رستــه پر

 . . . مپـــر دوزخی از جاهـلی پرهیــز کــن               کسب دانـش کن دال با پـــر نـادانـی  تا نـگردی

 ی ظن مبر کاین مرغ طیران پرورد ش بال و پر       بی جدّ و جهد کز جدّ و جهد!ست انسان ای پسر مرغی

 شو کاین دو عریان پرورد  سیمکت  جـی رسی          از دانش و دین نا کسی خواهی که بر او  گر از حضیض

 قویـو هست عفّت و تـن تـت روشـدو دس            ش    ـزدی دانــو ایـت ان ـج ی ـای موســعص

دنیا و دنیاپرستی و توجه بدان سدّی محکم برای نائل گشتن به کماالت است و جویندة دنیا کسی است که پیرو نفس 

علم  "ادیب چارة این همه درد غفلت را . مبتال به هزاران هزار امراض قلبی دیگر است اماره و حرص و آز و کبر و خویشتن بینی و 

همراه و همگام هیچ چیز، به  " علم ایزدی " این. دانست؛ آن هم علم ایزدی، علمی که از حضیض خاک به ذروة افالک می رساند "

 . "عقل و حکمت عقلی  "رسد مگر  ثمر نمی
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 عقل و انواع آن

بلکه هر چیز زیبا را عرفا، عقل جزیی بین و ظاهر نگر شیطانی است و مرضی که  نه تنها سبب سقوط بشر می شود  عقل در نظر

ربانی در پس هیأت ظاهری آدم نهان  ظاهر را که همچون نفخه چشم عقل نمی تواند زیبایی نهان در پس پرده. سازدهم ویران می

دانش و تحقیق و کسب علم تکمالی در مراتب علم ظاهری کارساز است، و به انواع عقل به عنوان ابزار سیر اس. بود، تشخیص بدهد

-جزیی فقط دفترها را سیاه میعقل . کندود دارد که نورش آفاق را منور میدر مقابل عقل مکسبی، عقل کلی وج. شودمشمول می

د که برای اداره دانجزوی را همچون وزیری می د که عقلرسلی دانش با ابزار عقل به جایی میمولوی در نهایت سیر استکما. کند

آید یا شحنه و پاسبان است، لیکن آنگاه که درخشندگی شمس پدید آید پاسبان و شحنه به چه کار آید؟ و با این مملکت به کار می

در اینجاست  و. بیان مولوی می گوید وقتی شمس تبریزی مظهر معشوق ازلی در نظر باشد، تعقل با عقل جزوی به چه کار آید

مجموعه مقاالت ) .«شودیه همچون شمع پیش آفتاب نابود میشود، سااست که وقتی آفتاب حق پدیدار می عقل همچون سایه ای»

 (313_331، 4912: همایش شمس تبریزی

، عقل آخرت عقل دنیا بین. عقل معاد، یا به تعبیر دیگر، عقل معاش. عقل جزوی، عقل کلی: حکما نیز به دو نوع عقل معتقدند

ندارد هیچ، عقلی که قدرت پرواز به سوی آشیانه حق را . دانندهای مادی دنیا میها و زیانعقل جزوی یا معاش را حسابگر سود. بین

علی . نظر است و ترسو و طبعا منکر عشق استچنین عقلی کوته. شوداست که مانع حرکت می بندیبلکه خود عقّال و پای

 :دو نوع می داند ابوالحسنی نیز عقل را

که دیده را از ؛ عقلی "وهم مختلط  "تر های طبع و اسیر تارهای اوهام و یا به تعبیر دقیق به خیالبافی  عقل مشوب ": نخست

ست به دست آز و هوا است؛ عقلی که در تاری تنیده از لعاب اوهام و خیاالت پوچ و پ  دارد و زمام اشترشرؤیت حقیقت دور می

جوی و خانه بوده است، سود اگر و سودپرستی است؛ عقلی که با آز و آرزوهای منحط دنیوی همو در بند حس و حسگرفتار آمده 

اجز است و هرگز عنقای دور بین است و قیاسات آن خالی از پیچ و تاب نیست؛ و باالخره عقلی که از پرواز در ساحت قدس عآخور

این چنین عقل را، که اسیر و آلودة هواست، در برابر . سان به اوج اعلی علّیین نیستفضای المکان و براق تیز پای معراج انپرواز 

ایۀ چرا که شیر از د. گریزدرصۀ مصاف میبرخورد رزم ناکرده از ع  همان نخستین ای نیز تاب پایداری نیست و در  عشق قدسی لحظه

اندیش است و به چیزی فراتر از سود و جوی و عددت؛ عافیتو آتش زدن نیسکردن و خود را به آب عافیت خورده و اصوال مرد خطر

گونه عقل در صف مقابل عشق بوده و حکایتش با آن حکایت پنبه و آتش آری این. اندیشد زیان، آن هم سود و زیان دنیوی، نمی

ته و در خرمن پندار آتش این عقل، خورشید سوارانی که با همت بلند خویش از سر سود و سودا گذش  در چشم تنگ و سوداگر. است

ای است از وهم و بلکه آمیزه( اتا چراغ روشنگر استاز آنکه عقل ذ)این عقل به حقیقت عقل نیست  !اند، جز دیوانگان نیستند زده

 (4921:111ابوالحسنی،) " !وهم مختلط : عقل

 :ادیب گوید

 تدانشی جستـه نیسسته نیست           ز پا بنـد بیخرد کز هوا و هوس ر

 خرد کـز هوا نـوز پـالـوده نیست           مخوانش خرد کو جز آلوده نیست

 چو از وی هوا و هوس کرد نقـل            ســزد آنگهی کـش نهی نام عقــل

 : ادیب در جایی گوید

 ای          کـه بـــری تــا اوج علییـــن مــــراعنقـــا نه خــردعنکبــوتی ای 

 :و در جای دیگر

 کیوان از چه از عجب و بطر  ساید به ی عقـلی لنـگ و باال از بدستـی بیـش نـه               سر همیپا

 نیست در عقل غریــزی شـرح انشــق القـمر      نیست در تفسیــر لفظــی ســرّ آیـات نُبـی       

 ر رجال و بر نساستعقل گو جادوگری را دست خوش نابوده به               بودنـش ننـگ گـرانی ب

؛ عقلی که با وحی هم جهت بوده و نقطۀ مقابل وهم مختلط "عقل مجرد یا عقل خالص از شوایب اوهام و تخیالت طبع  ":  دوم

 . و عقلی است که نفس امارة کلی راهش می برد

 صعب کارا که تو در هر گام در جوی و جری          "وهم مختلط  "هم ز  "عقل مجرد  "باز دان 
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. های نفس بهیمی، و نخستین رهنمای آدمی به سرمنزل فالح و رستگاری است، عقال اهواء نفسانی، لگام سرکشیاین عقل

. دعوت این عقل، بر خالف وهم مختلط، به سمت فضایل عقلی است و جهت جریان آن خالف طریق شهوت پرستی و شکم بارگی

عقل مجرد در سیر استکمال . یز در حکم مهار آز و آرزوهای پست دنیوی استحرص دنیا ویرانگر خانۀ این خرد بوده و این خرد ن

و پس از اثبات اصل توحید حق و نبوت نبی، هادی انسان به . . . یار و دستیار آدمی است( از حضیض خاک به اوج افالک)آدمی 

 (111: همان). محضر انبیاء و مشوق و مددکار آدمی در علم و عمل به رهنمود آنان است

منتهای سیر چنین عقلی : با این همه نباید فراموش کرد که. عقل مجرد، خضری است که جام زندگی و بقا در کف دارد

 . های عقل کل افشانیر پرواز آن ذیل معراج وحی و پرتومبتدای تعالیم انبیاست و صد

 سرسری  نه ز مشتی  دانیراز  حکیمی  از چیست                        که انسانی  نفس  کمال  اول دان باز

 خرخری  رستم  رخش  جای  نخاس  در  صفت                       ور نه  آن  و ز  نشان  آن  را ز  کامالن  بدانی  تا 

 فروش از گوهریمهره  شناسد از نظر  عقل نقّاد است اینجا دامنش ستوار گیر                      کو

 این حدیث به هارون  گفته است قلی                        موسیافسون دانی که چیست حکمت ع

 آب خضـر کزو جان                         زنده شود همچو حوت یوشـع بن نون  عقلیست  حکمت

است و در حوزة کار خویش مجاهدی نیکو و رهبری  هرچند در اصل معرفت، مستقل _مجرد عقل: ادیب در جایی می گوید

 . در تشخیص آداب راه و تعیین چم و خم مسیر، زار و ناتوان است و الجرم محتاج دستیاری وحیاما  _صائب

 کو بود نیکو مجاهـــــد صائب اندر رهبریچنــد باشد   مستقل         عقـــل اندر معرفت هر

 زدان مسنــــد پیغمبــریزین سبب گسـترد ی       در آداب راه     نیك گـــردد ناتــوان  و زار                   

ی عقل مجرد را نه تنها تعارضی با عشق نیست، بلکه اصوال عقل، آنگاه که از پای بند هوس و تار اوهام بدرآید و در پرتو نور وح

 :و نیز گوید. شودببالد و رشد کند، یکسره عشق می

 نکته نبود دفتری  کاین  سخن بشنو ز من  عقل چون بالید بر خود عشق باشد یکسره             این

 . خوانده است "عقل قدسی  "و بدین اعتبار عشق را 

 کوره چیـد باید در سایــۀ براقـم یعنی که عقـل قـدسی           بنشین گرت ز سـدره با

 عیـسی دمیــم و ما را از نور، طعمه باید           وین رایـگان خران را جویا خـوید باید

   را سبّوح شد صبوحی           وین قحطیــان تن را عجـل حنیــذ بایدما طوطیـان جـان     

 جز عشق نیست                جنبش افالک را سرمایه: عشق

. کندقی و کمال را پیموده است، درک میترین رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترعشق مهم

میر مایۀ تصوف و سر منشأ کارهای خطیر در عالم و اساس شور و شوق و وجد و نهایت حال عشق، راز آفرینش و چاشنی حیات و خ

حدت عشق و عاشق و محبت چون به کمال رسد عشق نام دارد و عشقی که به کمال رسد به فنا در ذات معشوق و و. عارف است

جای دیدارها و رساند و وصال بر دوام، و می کشاندکه از مواهب حق است، هم به حق میشود و اگر عشق باشد معشوق منتهی می

ورزند و عشق به آفریدگان موجودات در حد خود به حق عشق می ای آسمانی است و همۀپس عشق عطیه. گیردلذات زودگذر را می

بدا آن تزکیه عشق با این مفهوم وسیع و عالی، عشقی که م. "مجاز پل حقیقت است  "اند و از آن رهگذر است که پرتو ذات حق نیز

کردن فر و ایمان و هدفش خیر مطلق و پرو تهذیب نفس و منتهای آن وصول به کمال و فنا در ذات حق است، عشقی که باالتر از ک

روز بهان بقلی شیرازی عشق را به ( 23_22: 4921مبانی عرفان و تصوف، ). . . جهان از نور و صفا و خدمت و گذشت و محبت است

عشق الهی، خاص . و طبیعی و برای هر یك خصوصیاتی بیان کرده است  الهی، عقلی، روحانی، بهیمی: ده استپنج قسم تقسیم کر

اهل مشاهده، عشق عقلی از آن اهل معرفت، عشق روحانی خاص خواص آدمیان، عشق بهیمی مخصوص اراذل و عشق طبیعی از آن 

هگاهی مقام عشق تنزل کرده باز هم واسطه و پایه برای رسیدن عشق در عرفان همان عشق الهی است و اگر گ. . . عموم خلق است

های مجازی کاری  گوییم او را با معشوقخواهیم عشق ادیب را بیان کنیم میو اگر ب( 31: همان). به عشق حقیقی یا الهی شده است

او : و به تعبیر زیبای ابوالحسنی. مبدا عشق او تزکیه و تهذیب نفس است و عشق او الهی است و خود نیز اهل مشاهده است. نیست

ها در اوست و اگر روشنی  ها و مالحتحالوت  ها از او، و جملهها و ظرافتبازد که همۀ لطافت می ی نرد عشق با معشوق در این جهان 
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شهپر لطف او دل ماه از خورشید است باری آفتاب جهان تاب نیز فروغ خویش را از نور روی او دارد؛ معشوقی که تنها غنودن در زیر 

 . سازدمن و سلم و فوز و فالح رهنمون میرا از میانۀ امواج پریشانی به ساحل ا حیات آدمی  بخشد و کشتی می را طمأنینه 

 :گویدمعشوق می ادیب، خطاب به

 ملکت خــوبی مسـلم زین سبب روی تراست   چتــــر گیســوی تـرا خاصـیت بال همـاست                    

 ها که در روی شماستمالحت با چنیـن ناز و   نگارستـــان چینستــان، نـگاری کس ندید                   در 

 راست؟  باالیت دگر کس دیده نیست                      از که پرسم تا که گوید وصف آن باالی  آنچـه من دیـدم ز

 هم ز خورشید دگر، یعنی ز روی تو، ضیاست               اب چــرخ را        مــــاه  را از آفتـــاب و آفتـــ 

 بال شـاهینم، کنون نشو  و نمـاست  زیر سـایه        ه شاهیـن شـدم                 چون کبــوتر بچـــه سوی الن

 استنخ  من گوهر  هرگز از عمان چو گوهرهای       گوهـر چشمم نشد غلطنــده در کام صــدف                 

 ای رمز بقــا اندر فنــاستایـن اگــر بشنیــده            آشام اوست          آب و دانه قوتم از منقـار خون      

 فـرخ ترسیــــدی گر آنجـا با طبیعـت زیستـی                     لیك طبع عشق در عالم زِهَر طبعی جــداسـت

 گرایم زین سبب گاهی بچپ گاهی براستمی                    وزد بر شاخ من، هر دم نسیم لطف دوست می

 ست کز نیرنگ مهر تن ز جان                      بگسلد زیرا تنـم از مـهر جانــان در عنـــاستعشق آن جادو  

 دوتاست  چرخ  این  گردش،  در  عاشقان، برأی ای جز  عشق نیست                      پسجنبش افالک  را سرمایه

 منتهاستچونکه میدان بیکران سرگشتگی بی  اند                    ها سرگشتهدرخم چوگان عشق این گوی

 بلبل صداست هست صوت و نغمه  است اصل بنیاد وجود                     جلوه گل عشق و عشق حسن اصل

 راسـت  دولت که  پروانه اینپیش شمع بزم جز                 روزهــا بر گـرد گل گشتــن شبــانـه سوختـن     

 کو ز بند روز و قید شب رهاست مرغ این انجیر کی و شیــر این زنجیــر کیست                    جز که رندی

 در دلـم                    از زبان وین نکتـه هم  سرّی ز اسرار قضاستاین لعبتـان رخ نهفتـــــه  جهنــدمی

 ــری را که مام انـدر حجابـش  پرورد                    رخ نمـاید گاه و گه از روزنی کاندر سر استگیـپرده

 تا که باالی زمینی سجـــده گـاه تو زمی نیست                  چونکه بر معراج رفتی مسجدت فوق السماست

 منتهاست نشانه تیـر تو برتر ز  سـدرهر تو                  که زین کمـــان یعنی جهــان بگریز همچون تی

 کند  اندک از آن  باالی راستستی                 که حکایت میزآن پسنـــدیـده است انـدر اهـل عالــم را

 ای خداوندی که حُکمت یفعل اهلل ما یشاست     ر کن بـر بـوم  وی            شــش جهت را آهنیــن دیوا   

 وشنی هر دیده  از انوار تست                    کور کن  چشمی  که  بد  بیننده بر اهل والستر ای که چشمه        

-یزِ سالك است و از آن همه کار بردین و دینداری، عشق همه چ در حوزه: از دیدگاه ادیب. عشق به حق، کیمیایی کارساز است

بینی دای متعال و رستن از هر گونه خودنتهای انسانی، عشق به خانخستین مرحله در مسیر کمال بی _هل الدین اال الحب _آیدمی

خوشا جانی که به عود ایمان و اخگر عشق با . عشق، اخگر است و ایمان، عود. عشق، جان است و ایمان، کالبد. و خودخواهی است

ریا و شرک و نفاق و مایی و منی  عاشقان را با روی و. و صداقت است و امانت و خلوص بار درخت عشق، راستی . نشاط و معطر است

 :ادیب گوید. نیست ای  میانه

 اخالص و دستان آوریهم خلوص         شرک باشد کار بیراستی زاید ز عشق و هم امانت 

 : می گوید. دینی استندة گردن شرک و کفر و الحاد و بیادیب در جای دیگر، عشق را چون ذوالفقار حیدر می داند که برّ

 کنـم پیــدا کنون از بهــر عـشق          گر کنــد گوینـده را، شنونده گوشت، یاوریمعنی دیگر 

 گسارم، تو، به دل کن ساغری هوش من          منت از جان می گوش جان بگمار لختی بر دریچه

 پیــوند جانـان بگذریترا          کز جـهان و جـان بیزان سان مر  چونکه گردد چیره بر دل مهر،

 اندر جهان         عشق دانش کـو بـود باال چـو دست حیـدری  ر کجا زین سان شگفتی بشنویه

 همچون ذوالفقار اندر دو دست حیدرست      کو ببــرد گـردن الحـان و شـرک و کافــری  عشق

 . و نیاز استای دارد و آن، سوز و گداز و کوشش و کشش، و درد و آه و راز هشدار که عاشقی نشانه اما        
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هر چند که عشق با ادعا  _تنها کسانی در ادعای عشق به حق صادقند: و سخن آخر آنکه !بی دردان چگونه عاشق توانند بود؟

و ان  ": چنانکه در قرآن شریف آمده است. باشند( ص)کل محمد مصطفی  یع امر و فرمان ختم رسل و خواجهکه مط _گرد نیاید

که پیامبر شمایم فرمان برید تا خدای نیز متقابال دارید، پس مرا اگر خدای را دوست می "حبکم اهلل یکنتم تحبون اهلل فاتبعونی 

 . دوستدارتان باشد

 همچو پیکر،عشق چون جان، خوش دلی        کاندر او جانی کند می عشق و ایمان پیکری ایمان هست

 تا ز قرآن بر خوری _ای مهر افزا –باز خوان     و الذیـــن آمنـــــــــو اشــــــــدُّ حبّـآ از نبی      

 از دانی ســاز عشق از های و هـوی مفتریداری از قـرآن              ب  یاد "إن کنتم تحبون "گر تو       

  .مجمری  جان  راکند عود و آتش  خوشا کاین  وار افروزد نشاط               ای عود و آتش ایمان،  و  عشق            

 نتیجه

شود که ادیب در طول حیات منیت را ریشه کن کرده مضامین عرفانی این نتیجه حاصل میدر جستجو و تفحص در مفاهیم و 

وی قبل از ورود به این وادی و نائل به . و پس از طی عرفان نظری قدم به عرفان عملی گذارده و به معرفت شهودی رسیده است

شد و مشامش بوی حق را بخرساند و قدرت پرواز میپردازد و آن را به رشد میتقویت عقل می ی تمام عیار است بهحقیقت، فیلسوف

ادیب آغاز عرفان و عشق او  بله نهایت فلسفه: یمگویدر اینجاست که می. رسدند و از سیر فلسفی هم به کمال میکاستشمام می

و  (. . .دنیا، تن، نفس پلید شهوانی، حرص و آز و کبر و عجب و: یتعلقات دنیو)زیرا که اشعارش منشور دعوت به ترک رذایل . گردید

و همچنین با . باشدمی (. . .زهد و تقوی و علم و دانش ایزدی، تعقل و تفکر و)کسب فضایل اخالقی به کمك ریاضت و تهذیب نفس 

وح قدسی را که چون گنج مکنون در توان رتن عقل مجرد قاطع و باطل شکن، میو سره یاف( وهم مختلط)سره یافتن عقل مشوب نا

زیرا که به اعتقاد ادیب هیچ سرمایه . آوردرنگ عشق به پرواز درشته را یافت و در آسمان صاف و بیزیر کوه صفات رذیله زندانی گ

عشق نبود عاقبت / هایی کز پی رنگی بودعشق: نه چون). عشقی که همواره حسن جمال معشوق جاودان است. ای جز عشق نیست

هیچ تعارضی ( عقل مجرد یا عقل رها از قید و بند وهم و هوس)با عقل  _که پاک و آسمانی است _میان این عشق (ننگی بود

 :چنانکه ادیب می گوید. عقل، چون ببالد و کمال یابد، یکسره عشق خواهد شد. نیست

 . ته نبود دفتریچون بالید بر خود عشق باشد یکسره             این سخن بشنو ز من کاین نک عقل

 فهرست مآخذ

 . ، دفتر عشق آیت عرفان، تهران، طرح نو(4923)ابراهیمی، دینانی، غالمحسین،  .4

 . بیدار منشورات: قم الصوفیۀ، اصطالحات ، رساله(بی تا)الدین،  محیی عربی، ابن .2

 . عبرت نشر: تهراندوم،  چ یار، طلعت دار نهیآ ،(4921)  ،یعل ،(منذر)  یابوالحسن .9

 . کتابخانه طهوری: ، مبانی عرفان و تصوف، چاپ پنجم، تهران(4921)ی، قاسم، انصار .1

همایش شمس تبریزی، چ اول، تهران، سلسله ی انتشارات انجمن آثار و مفاخر   مقاالت  ، مجموعه(4912)دوست، وحید،  آخرت  .3

 . 216فرهنگی شماره 

 . تجدد –ی آزاد: تهران ،اول چ ،2ج ما،ین تا ازصبا ،(4931)  ،ییحی پور، نیآر .6

 . ، تحریر تمهید القواعد، تهران، الزهرا(4912)جوادی آملی، عبداهلل،  .1

 . ، در قلمرو وجدان، تهران، علمی(4963)زرین کوب، عبدالحسین،  .2

 . تعبیرات عرفانی، تهران، طهوری ، فرهنگ لغات و اصطالحات و (4931)سجادی، سید جعفر،  .3

 . وم عقلی، انجمن حکمت و فلسفه ایران، فرهنگ عل(4964)سجادی، سید جعفر،  .41

 . ، گلشن راز، به اهتمام صابر کرمانی، تهران، چ اول، کتابخانه طهوری(4964)شبستری، شیخ محمود،  .44

 . ، تعلیق و توضیح استاد مطهری، انتشارات صدرا4، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج(4962)طباطبایی، سید محمد حسین،  .42

 . ، دیوان ادیب پیشاوری، چاپ دوم، تهران، سلسله نشریات ما(4969)عبد الرسولی، علی،  .49

 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: علوم، تهران ، احیاء(4913)غزالی، محمد،  .41

 . فجر: ، مصباح االنس، تهران(4969)فناری، محمد ابی حمزه،  .43
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 تربیتی سعدی مکتب در مراقبت اخالق تأمّلی بر
 فتانه سمسار خیابانیان

 تبریزاسالمی دانشگاه آزاد  زبان و ادبیات فارسی دکتریدانشجوی 

 یفخر ییکامران پاشا دکتر   

 تبریزاسالمی استادیار دانشگاه آزاد 

 دهیچک

 اثر اولین که سعدی، بوستان مضمون. است داشته ایویژه توجه اخالق بُعد به که است کسانی جزو نثر و نظم عرصۀ در سعدی

 گردآوری باب ده در که باشدیم اجتماعیات و سیاست و تربیت و اخالق است، فارسی شعر رقیب بی شاهکارهای جزو و وی مدون

 برجسته نکته و است اخالق آن هایباب تمام اصلی مضمون اما دارد مقدمه یك و مختلف باب هشت گرچه نیز گلستان. است شده

 کامالً اثری است توانسته سعدی. شناساندیم مخاطب یبرا نیلنشد و نرم یزبان با را بااخالق انسان همه، که است یاتیحکا آثار نیا

است  عبارت د،یآیم دست به آثار نیا مداقه در که یتیاهم زیحا نکته. آورد پدید فارسی اخالقی هایرساله سنت بهترین در شخصی

 او هدف چرا که، باشدیم یسعد ییغا هدف انگریب که جامعه در یاخالق اصول یاجرا در احساس و عقل توام ثرمؤ نقش از

 به لینیبرا که باشدیم جامعه افراد تك تك روح در متعهدانه اخالق ساختن یجار بلکه، ستین مردم یبرا یاخالق اصول شناساندن

 . کنندیم نقش یفایا شینواند میحک نبوغ یتگریهدا با و هم کنار در مراقبت اخالق و یسنّت اخالق مقصود نیا

 . ق مراقبت، اخالق سعدی، جنسیت اخالق، اخالق فمینیسماخال: هاواژهکلید

 :مقدمه

 بدان عمل میزان و نبایدها و بایدها شناخت چه نماید، می ضروری انسانی هر برای آن اکتساب که است معارفی جمله از اخالق

 چرا. است نفس معرفت عنوان با عظیم معرفتی به دستیابی مستلزم خود دانش، نوع این بر احاطه. دارد او زندگی در بسزایی نقش

 نخواهد را حکمت این درک توان هرگز نبرد پی اشوجودی فلسفه سرانجام و سرآغاز به و نیابد آگاهی خویش ماهیّت از انسان تا که

 این حصول با تا ساخت نمایان را وی روحی مختلف زوایای و شناساند را اشحقیقی خود باید انسان به اوّل قدم در پس. داشت

 ما تاریخ دور بسیار هایزمان از متعدد آثار وجود با. گردد انسان ذهنی ملکه عالی هدف به نیل و تعالی مسیر طی چگونگی معرفت،

 نه روزمره زندگی در کارگیری به و آن شناخت با که حالی در. باشندمی ارزشمند مقوله این از خبربی بسیاری عملی، حکمت باب در

 . کندمی طی قوا تمام با را تکاملی هایپله اصولی نحو به بلکه گرددمی هدفمند ستیزی دارای انسان تنها

 اخالقی، فعل و است استوار عقل بر هردو مبنای که گرددمی مطرح گراوظیفه و گراتکلیف صورت دو به زمان گذر در اخالق فلسفه

 بیستم قرن در اما. دارد قرار طرفانهبی کامالً موضعی در اخالقی لفع عامل که این نهایتاً و دارد را فراگیرشدن قابلیت که است فعلی

 شعار با و برخاست بود، مردساالرانه آنان دید از که اخالق نوع این با مقابله به که گرفت شکل فمینیسم مکتب در جریانی میالدی،

 که هستند احساسات و عواطف فکری، جریان این متولیان دیدگاه از. نهاد بنا اصل این بر را خود اخالقی نظام مادرانه، مراقبت

 نظام اصول. گرددمی عاید مراقبت شیوه با حقیقی سعادت و اجبار و تکلیف نه شوندمی جامعه در اخالق تحقق و تعهدپذیری موجب

 و عواطف از هاستفاد و جانبداری نگری،جزئی اصل سه شامل که طوری به دارد قرار قبلی نظام با مقابل نقطه در آنان اخالقی

 . است احساسات

 تحلیل به ورود جهت مبانی آن با خواننده اجمالی آشنایی برای بابی فتح مراقبتی، اخالق و سنتی اخالق مبانی طرح از غرض حال

 است مراقبت اخالق تولد از پیش هاقرن به مربوط اخالق بزرگ حکیم این آثار که این وجود با چه، باشدمی سعدی اخالقی مکتب

 و توجه شایان اند،شده طرح هم کنار در مکمل صورت به که اخالقی نظام دو این تلفیق او مداراخالق هایتوصیه در تعمق با اما،

 . است اخالق روشنفکر معلم این نبوغ موکد تایید

 سنتى الگوى و شود می تلقی ارتباطى نوع هر برای مطمئنی الگوى فرزندى، و مادر ارتباط محور، مراقبت پارادایم در که گونههمان

 است، متصور هم به وابسته و نابرابر اشخاص میان «انسانی مناسبات» که شود می پافشاری و شده محسوب ناکافی «معقول ـ متعهد»

 اهش توانگر،  و فقیر شاگرد، و معلم رابطه_ مخاطب با نابرابر موضعی در همواره که سعدی هایشخصیت تعامالت در وضوح به امر این



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

811 

 

 استقالل، از یکسان طور به که بزرگساالنى بین اغلب انسانى، تعامالت و روابط تر، روشن بیان به. است مشهود دارد، قرار_رعیت و

 فرزند بین روابط مانند دهد، می رخ ندارند، یکسانى شرایط که کسانى بین تر بیش بلکه افتد، نمی اتفاق برخوردارند، اطالعات و اقتدار

 ارتباط. هستند غیرمتوازن ضرورتاً که است روابطى ارزیابى براى هنجارى مالکی فرزندى و مادر ارتباط. استاد و دانشجو یا والدین و

 متفاوتی های توانایی از که است طرفینی قالب در آنها مناسبات بل نیست معاهده طرف دو ارتباط صورت به فرزندان با والدین

 که طور همان را، زندگی که شود بنا مدلی مبنای بر باید اخالق ایشان منظر از. اند طرفینی ۀمسئل حل برای تالش در و برخوردارند

 اقشار میان در و بوده اصل این متضمن سعدی، متعدد حکایات. کند استوار عادی مبنایی بر کنند، می تجربه را آن مردم اغلب

 که تفاوت این با افتدمی اتفاق  است، افراد رفتار در سعدی تعمق حاصل که آنان واقعی و عادی رابطه ترسیم با و مردم مختلف

 افراد پذیریمسوولیت و تعهد در عاطفه و عقل زمان هم موثر نقش موید بلکه نبوده سویه یك شوندمی طرح که اخالقی هایتوصیه

 . است

 :تحقیق پیشینه

 و احساس نقش باب در تاکنون اما، اندگرفته قرار مداقه وردم اخالق، دیدگاه از ویژه به بارها و بارها اگرچه سعدی ارزشمند آثار

 تالش مقال این در لذا، نیامده میان به سخنی دارد سعدی تربیتی مکتب در ایبرجسته نمود و است مراقبت اخالق اساس که عاطفه

 از اخالق در عاطفه و عقل یگامهم دیگر عبارت به و مراقبت و سنتی اخالق توازن مذکور، هایمصداق تصریح ضمن است آن بر

 . گردد ترعیان  بوده، حرکت در زمان از جلوتر همواره که مدار  اخالق شاعر این نبوغ و شود بازنمایانده سعدی دیدگاه

 :سنتی اخالق_4

 و نقد برای لعق از استفاده به را بشر که جامعه، برای دنیوی آورپیام سقراط با (م. ق) پنجم قرن در عملی حکمت یا اخالق فلسفه

 (49:4921 بیدی، دره صانعی). شودمی آغاز نماید،می دعوت سعادتمندی و صحیح اخالق گزینش

 بودند یونان سنتی اخالق تمدید مخالف که سوفسطائیان تعالیم و یونان سنتی اخالق بین وسط حد سقراط، اخالقی مباحث طرح در

 اجرا قابل جامعه و فرد هر بر زمان هر در و است عقالنیت آن مبنای که داندیم مابعدالطبیعه اصول از جزئی را آن و شودمی مطرح

 افالطون سقراط، از پس. داند می رفتارش مندیقانون حیوانات با را انسان تمایز وجه و ندارد قبول را اخالق بودن نسبی و باشدمی

 :کندمی اعالم فلسفی تفکر مسائل هاتن را اساسی مسئله دو است زمین مغرب فلسفی نظام گرتدوین نخستین که

 مورد عملی و نظری حکمت عناوین تحت امروز به تا موضوع دو هر که. رفتار مبانی در تحقیق _2 شناخت مبانی در تحقیق _4

 . اندشده واقع تفحص و بحث

 باالترین در را اخالقی اصول شناخت و کندمی تقسیم شهود و استدالل احساس، پندار، مرحله چهار به را شناخت مراتب افالطون

 :باشدمی منظور دو به متفکرانه گزینش این علت و دهدمی قرار مرتبه

 (29:همان). است علوم ترینشریف یا ترینمهم اخالق علم _2. است علوم دشوارترین اخالق علم _4

 از یکی «ماخس نیکو اخالق» میان این از که است کرده تألیف اخالق علم در کتاب سه باشدمی افالطون بالفصل شاگرد که ارسطو

 . باشدمی عصر این عملی حکمت منابع ترینمهم

 حکومت اثر بر ها آن از پس اما نمودند، ارائه زمینه این در جدیدی آراء و پرداختند عملی حکمت به رواقیان نیز، ارسطو از پس

 . نشد متولد حوزه این در ایمالحظه قابل اثر کلیسا، فقهی

 در هاچالش و مطالعات کلیسا، تعالیم از نظر صرف و یونان سنتی فرهنگ به توجه بذل با متفکران از بسیاری جدید عصر آغاز رد اما

 . ساخت موضوع این صرف را خود مطالعات ترینعمده کانت نام به فیلسوفی و گرفت قوت اخالق زمینه

 است توجه شایان ما برای آنچه اما. دادمی تشکیل اخالق هجدهم، قرن در را فرانسه المعارفدایره نویسندگان اصلی مسئله طرفی از

 قرون در» که است آمده حاصل نتیجه این گردیده بیان آنچه از. باشدمی ما سرزمین در مطالعات این پیدایش و گیریشکل تاریخ

 .«.گرفت قرار مسلمان دانشمندان استفاده مورد و شد ترجمه عربی به ارسطو( نیقوماخیا) «ماخس نیکو اخالق» کتاب اسالم اولیه

 (413:4914 مدرسی،)

 از پس. است نموده تألیف ارسطو اخالقی رسائل و کتب از گیریبهره با را «تطهیراالعراق و االخالق تهذیب» کتاب مسکویه ابوعلی

 نام با حکما مشرب مبنای بر یکی که نمود تالیف مختلف حوزه دو در اخالق موضوع با تالیف دو طوسی نصیرالدین خواجه وی
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 حکمت ی زمینه در مستعدی حکمای میان این در اگرچه. بود «االشراف اوصاف» نام به عرفان مبنای بر دیگری و «ناصری اخالق»

 کتاب در مالصدرا نظر اما است، بوده حدیث و کالم آنان تألیفات مبنای که اندپرداخته متون تالیف و چالش به عملی و نظری

 چنین به علم گاه و صفات و ملکات نفس شودمی اراده عملی حکمت از گاهی» گرددمی بیان چنین این چهارم جلد ،«اراسف»

 نظری حکمت کنار در که عملی حکمت از مقصود. شودمی صادر صفاتی چنین از که رفتاری و اعمال شودمی اراده گاه و صفاتی،

 (42:همان) .«.شودمی صادر ملکات این از که آنچه و مطلقا است صفات و ملکات به علم گرددمی ذکر

 انسان ارادی اعمال علم، این موضوع. باشدمی مقوله این هدف و موضوع بیان نماید،می ضروری قسمت این در آن طرح که اینکته

 شر و خیر یا بدی و نیکی سوی دو به آن تبعات که کندمی صادر خود از اختیار و اراده عنصر به توجه با انسان که اعمالی یعنی است

 گردید اثبات هنگام آن انسان اختیار وجود. سازدمی محقق شقاوت یا است سعادت به نیل که را خود سرنوشت انسان و یابدمی سوق

 . پذیرفت را الهی امانت که

 احزاب،) .«.جهوالً ظَلوماً کان اِنّه االنسانُ حَمَلَها و مِنها واشفَقنَ یَحْمِلنا أن فابَین الجِبالِ و االرضِ و السمواتِ عَلی أالمانهَ عَرضْنَا اِنّا»

12) 

 است اهمیت حائز چنان آن موضوع و گیردمی شکل اخالقی شخصیت مسئولیت، پذیرش و اختیار وجود با که است ترتیب بدین و

 (12:4929 یثربی،). االخالق کارِممَ الِتُمِّم بُعِثتُ: نمایدمی معرفی اخالق رسانیدن کمال به را بعثتش هدف پیامبر که

 چنین شناخت برای. باشد آن براساس و وظیفه انجام قصد به صرفاً که رود می شمار به اخالقی عملی کانت، گرای تکلیف دیدگاه از»

 هنگامی هک است آن عمل یك بودن اخالقی و درستی معیار کانت، های بندی صورت از یکی طبق و داد تعمیم را آن بتوان باید عملی

 اخالقی معیار این ما به وی که است نگرش این با (21: 4913 کانت،) .«.شود تبدیل عام قانونی به که بخواهیم دهیم، انجام را آن که

 و( 64: همان) .«شود طبیعت عام قوانین از یکی تو اراده به تو، رفتار آیین که بناست گویی که کن عمل چنان»: کند می پیشنهاد را

 نکته. خیر یا دهند انجام نیز دیگران و شود فراگیر کار این حاضریم که بپرسیم خود از باید بزنیم، کاری به دست خواستیم هرگاه»

 .«باشد نیز وظیفه به عمل «انگیزه به» صرفاً باید بلکه باشد، وظیفه طبق عملی نیست «کافی» که است آن کانت دیدگاه در مهم

 .«بس و استوارند عقل براساس تنها اخالقی قوانین منظر، این از». نکند دخالت شخصی واطفع و احساسات آن در و( 21: همان)

  (23: 4921 کانت،)

 :مراقبت اخالق_1

 . است هنجاری اخالق به مربوط که است اخالق حوزه در نوپا های نظریه جمله از مراقبت، اخالق فلسفه

 آغاز با زمان هم آن آغاز. دارد اخالقی هایپرسش به نسبت متفاوتی هایترهیاف و متعدد رویکردهای فمینیستی یا مراقبت اخالق

 داریدامنه شکل به آنها. بود گیلمان و بیچر استتون، میل، کرافت، والستون مانند افرادی نزد فمینیستی خواهانه برابری مبارزات

 . شد شروع کلبرگ الرنس آمریکایی، شناسروان قیقاتتح از جدی طور به ماجرا اما کردند، نقد را اخالق حوزه در مردانه باورهای

 .کند مشخص را اخالقی قضاوت رشد کلی مراحل کرد تالش کودکان، برای هایی داستان قالب در اخالقی تنگناهای ارائه با کلبرگ

 اخالق عرفی؛ القاخ عرفی؛ پیشا اخالق: از بودند عبارت ترتیب به که کرد تعریف انسان برای اخالقی رشد مرحله شش کلبرگ

 دانند  می الزامی جامعه بهزیستی برای همگان که اصولی طبق را خود اعمال) اجتماعی قرارداد بر مبتنی گزینی  جهت پساعرفی؛

 در که اصولی _کرده انتخاب شخصاً که اصولی طبق را خود اعمال اخالقی اصول بر مبتنی گزینی  جهت نهایت در و ؛(کند می هدایت

  (61_3: 4921اسالمی، ). کند  می هدایت _ شود  می شناخته ارزشمند برابری و سرافرازی ت،عدال آنها

 رشد که رسید نتیجه این به ضمن در او. کند  می رشد معینی مراحل طبق سن، افزایش موازات به اخالقی قضاوت بود معتقد کلبرگ

 در تفاوت هم گیرینتیجه این مبنای. رود نمی باالتر سوم مرحله زا و دارد قرار پسران به نسبت تری پایین سطح در دختران اخالقی

 . بود پسر و دختر های آزمودنی میان گوییپاسخ

 با» کتاب در و کرد انتقاد او نظریات نتایج به بود، کلبرگ دستیار و جوان شناسیروان زمان آن در که گلیگان کارل دیگر سویی از

 از زنان. گیردمی خود به متفاوتی کامالً اشکال مرد و زن در اخالقی استدالل که کرد مطرح را بحث این( 4322) .«متفاوت صدایی

 در کنند، می تعریف مناسبات و مسئولیت درک را اخالقیات دارند، کار و سر او اخالقی رشد نیز و کودک پرورش و رشد با که آنجا

 . کند می وادار قوانین و حقوق درباره تفکر به را انسان و تاس شده تعریف طرفانهبی اخالق که اندمدعی مردان که حالی
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 نگر زنانه رویکرد با اخالقی درباره گلیگان تئوری توسعه به هلد ویرجینیا و نادینگز نل رادیك، سارا چون متفکرانی گلیگان، از پس

 الهام کودک از مادر مراقبت از گرچه القی،اخ اساسی ارزش یك عنوان به مراقبت. است استوار مراقبت ارزش مبنای بر که پرداختند

 قرار اخالق فلسفه حوزه در فلسفی نظریه یك محور که یافت را این قابلیت عقالنی و منطقی کامالً ساختاری با اما است، شده گرفته

 (11: همان). بگیرد

 تئوری بازسازی پی در و کنند  می آغاز ولزرا جان و کانت تا ارسطو از سنتی، اخالق های نظریه نقد با را خود تئوری متفکران این

 فمینیست، فالسفه نظر در مراقبت کلی بیانی به. هستند اخالقی حیات به زنانه رهیافت و زنان تجربیات به توجه با اخالقی های 

. بگیرد تعلق هم ها آلایده یا و ها  ایده به تواند  می مراقبت. ست دیگری خویشتن به بخشیدن تحقق و بالندگی به رساندن یاری

 در جایی به را سرگردان آدم پای تواند  می دارد، بخشی سامان خاصیت مراقبت به التزام که هستند باور این بر فمینیست متفکران

 می رضامندانه و هدفمند را آدمی حیات معنابخش، عنصری مثابه به مراقبت واقع در. دهد نجات آوارگی از را او و کند بند جهان این

 . دهد می دست  به نیز ها انسان اجتماعی حیات به دادن سامان برای دفاعی قابل حل راه حال عین در و دکن

 کلی گرایی، عقل خودآیینی، استقالل، قبیل از مردانه های ویژگی برای که فراوانی ارزش جهت به را سنتی اخالق مراقبت، اخالق

 چون هم شوند، می خوانده زنانه سنتی طور به که هایی ارزش است معتقد و ندک می نقد است، قائل جویی تعالی و فردگرایی نگری،

-بی مورد همواره( مذکر آنها باور به) سنتی اخالق در و. . . و نگری جزئی مسئولیت، احساس احساسات، به توجه وابستگی، ارتباط،

شکل دادن معیار دوگانۀ اخالقی به خطا رفته است؛ بر از دیدگاه میل، جامعه با . گیرند قرار توجه مرکز باید اند، شده واقع مهری

در حالی که میل به برتری اخالقی زنان . شود اساس این استاندارد اخالق زنانه به صورت متفاوتی از اخالق مردانه ارزیابی می

از نظر او اگر جامعه زنان . تمند زنان اس شدگی اجتماعی نظام محصول شرطی  اندیشید، به این نتیجه رسید که اخالق زنانه صرفاً می

افزون براین، فضیلت زنان برآیند . شناختی در آنها برای حفظ خود است کند، صرفاً درپی تلقینی روان  را به خاطر فداکاری تشویق می

زنان نیز  در اصل تنها یك فضیلت، یعنی فضیلت انسانی، وجود دارد و. ریزی اجتماعی است آمد برنامه انتخاب آزاد نیست، بلکه پی

میل، ). در این صورت است که جامعه به اندازة ممکن عادالنه و شکوفا خواهد بود. باید همچون مردان ملزم به آن معیار باشند

4913 :423_431)  

 عام قوانین صدور هستند معتقد و کنند  می نقد کلی قوانین و کور های  داوری جهت به را سنتی اخالق ها فمینیست دیگر سوی از

 متفاوتی مکانی _زمانی شرایط در متفاوت های آدم با ما چراکه نیست؛ پذیر امکان مختلف، شرایط برای زمانی، همه/ مکانی  همه و

 . برساند متفاوتی و ترصحیح اخالقی های داوری به را ما است ممکن جزئیات این کردن لحاظ و داریم سروکار

 زن اصطالح از استفاده تداوم با و مندان اندیشه این فکری میراث بر تکیه با بیستم قرن فمینیستی گرایان اخالق از ای عمده گروه

 به اصلی محور سه متضمن مراقبت اخالق نظریۀ. پروراندند را اخالق به محور مراقبت فمینیستی رویکردهای از ای گونه اجتماعی

 (41_43: 4921اسالمی، ). عواطف کارگیری به (9 داری، جانب( 2 نگری، جزئی( 4: است افعال بودن اخالقی مشخصۀ عنوان

 با وگو گفت طی او. است شنیده  را آنها متفاوت صدای بودند جنین سقط فکر در که زنی 23 روی بر مطالعه با بود مدعی گیلیگان»

 آنان اخالقی گیری تصمیم های شیوه در تفاوت عامل را امر همین و یافت مردان پنداشت از متفاوت  را آنها خودپندارة زنان

 نامحسوس و صوری حقوق بر تر بیش مردان است، دیگران با اخالقی فاعل روابط تداوم بر زنان  تأکید که حالی در( 4: دانست می

 در زنان( 9 و اند اصول بند پای و نداشته گرا نتیجه دیدگاهی زنان برخالف اخالقی گیری تصمیم در مردان( 2 کنند، می پافشاری

 (269 ،4921 تانگ،) .«.دارند اخالقی فاعل عذرخواهی پذیرش برای تری بیش تمایل معموالً انمرد با مقایسه

 در که رساند می «دیگران خود با» جایگاه به سرانجام و دوستی نوع اعالی حد به خودمحوری از را او زن اخالقی رشد او اعتقاد به»

 .«.ستا دیگر فرد هر مصالح ارزش اندازة به او مصالح ارزش آنجا

  (261_266: همان)

 انتقادی مراقبتِ اخالق بدون که شود می مدعی المللی بین مناسبات قلمرو در مراقبت اخالق شمردن مهم با رابینسون فیونا»

 هایی تالش همۀ رغم علی که کند می خاطرنشان او. داشت فقر چون هم مسائلی به پرداختن در واقعی عینی پیشرفت هیچ توان نمی

 دهند، نجات اش عظیم درآمدی شکاف از را جهان تا داده انجام ها ملت برانگیختن برای سنتی محور وظیفه و محور حقوق تنظریا که

 خاصی معضالت به سنتی اخالقی رویکردهای او نظر از. است بشریت گیر گریبان بزرگ معضلی عنوان به تنگدستی و فقر چنان هم
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 فقر به توجه باید اخالق. کنند محو را فقر از ناشی های رنج کافی اندازة به بتوانند تا هستند آنی از تر کلی و تر انتزاعی بسیار فقر چون

 فمینیستیِ مراقبت اخالق به ما که است مدعی رابینسون. دهد قرار فقیر، جز هستند چیز همه که هایی انسان روزمرة زندگی جزو را

  (499_449: 4331 رابینسون،) .«بشناسند را فقرا به شان  ثروت اختصاص های راه دکن کمك مرفّه های انسان به تا داریم نیاز انتقادی

 سعدی مکتب در اخالق_9

 سعدی و هند در دهلوی امیرخسرو بلخ، در موالنا سوزاند، می بن و ریشه از را چیز همه مغول وحشت که دورانی هجری، هفتم قرن

 . گذارند می ادب عرصه به پای شیراز در

 پارسی ادب استوار بنای های پایه از یکی سعدی شك، بی. است قرآن آسمانی کالم الهامشان منبع و است پارسی آنها هس هر زبان

 و اخالقی پندهای از سرشار سعدی، بوستان و گلستان. است کنونی فرهنگ شکوهمند پیکره زیور او نثر و نظم های جلوه که است

 مباحث با است، حکیمانه و عاشقانه ستایشگرانه، هایسروده از سرشار که نیز شاعر غزلیات. است عملی حکمت و زندگی آداب

 . خوردمی گره اخالقی

 بر مزید آموز حکمت لطیف های نکته و عرفانی واالی های اندیشه و اخالقی بلند مضامین همین کنار در سعدی نویسندگی هنر

 و «بوستان» و «گلستان» در رویکردها کیف و کم تبیین و سویی از سعدی اخالقی بینی جهان شناخت لزوم. اوست آثار زیبایی

 سعی مقال این در. است مقاله این نگارش اهداف از است، شده توجه بدان کمتر گذشته تحقیقات در که دیگر، سوی از غزلیات

 . دهیم قرار اقهمد مورد وی کاوانهروان نگاه به توجه با را مراقبتی و سنتی اخالق به سعدی توجه میزان تا داریم

 و انسان اخالقی رفتار تحلیل طریق از خود اشعار و حکایات ضمن سعدی که آوردهاند او تربیتی تعالیم در سعدی کلی شیوة دربارة

: 4921 احمدیان،). میکند اقدام افراد رفتار اصالح چنین هم و اخالقی معرفت سطح بردن باالتر در فرد تکامل و رشد در آن تأثیر

43)  

 زمانه اخالقی موقعیت از و خود از نویسندگان که است آگاهیای به بردن پی برای نمونه بهترین شك بدون فارسی  ادبیات ایاتحک

 فوشه). است داده قرار تأثیر تحت را نسل چندین اخالقی زندگی که بوده سعدی سخنان و حکایات بالغت و فصاحت. داشتهاند خود

 (41: 4911 کور،

 دنیای از تصویری واقع در شده، نگاشته باب هشت در جالب حکایات با توأم و شعر به آمیخته هنرمندانه، شیوهای هب که او، گلستان

 شده نگارگری استادانه باشند، باید که آن چنان نه هستند که آن چنان انسان ها روحی و اخالقی چهرة کتاب، این در. هاستواقعیت

 و طبقات هایدلبستگی و تفکر طرز و جهانبینی در که تضادهایی و تناقضات و بشری معجوا در موجود زیبایی های و زشتی ها و

 همراه و نبوی احادیث و قرآنی آیات به مزیّن و دل انگیز داستان هایی قالب در و گردیده تفسیر موشکافانه دارد، وجود مختلف افراد

 . است شده مدوّن بالغت یتنها در عرفانی و حکمی دقیق نکته های و عربی و فارسی اشعار با

 نظرش در او آزادی و انسان کرامت چون و است بشردوستی و صلح مبشر او. است مهربان و مشفق جهان، خلق به نسبت سعدی

 ارتباط این در و است انسانی جوامع از هاکدورت و هاخصومت رفتن بین از و ملت ها میان تفاهم آرزویش غایت دارند، فراوان اهمیت

 که دارد چنین این توصیه هایی خیراندیشان، و مصلحان به خطاب بیچارگان، و ناتوانان به نسبت خواری غم و مسوولیت ساساح با

 :میخوانیم گلستان اول باب در

 آدمی نهند نامت که نشاید                غمی بی دیگران محنت کز تو

 (21: 4باب  گلستان، )                                                                                

 :مراقبتی و سنتی اخالق میان سعدی اعتدال_1

 نوآوری بر مشروط اصل حفظ به اعتقاد بلکه، پذیردنمی مقلدانه را گذشته میراث است، خویش زمان روشنفکر آنجاکه از سعدی

 در میزان همان به را احساسات و عواطف شده، نهاده بنا عقل سبراسا که سنتی اخالق قبول بر عالوه لذا، دارد زمان با متناسب

 رابطه قراردادن معیار با که مراقبتی. گرددمی مطرح مراقبت اخالق نام با او از پس ها قرن که اخالقی همان داند،می موثر تربیت،

 را ما است الزم وجودش آدمی نژاد ایبق برای که مادری غریزه» شود، می مطرح است، تعهد و عاطفه از مملو که فرزند و مادر

 آدمی احساسات ضعف محصول ترحم و عاطفه وجود بنابراین. . . داریم نگه زنده امکان حد تا را معلولین و پیران که کند می مجبور

 (411: 4934 هدفیلد،) .«است نسل بقای برای بیولوژیکی حقیقت یك وجود نمونه بلکه نیست
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 به و بودن نزدیك ارتباطِ در آنان با عمالً و نظراً و زیستن مردم با و اجتماعی هماهنگی ارزش عمیق رکد ویژه به اجتماعی، زندگی»

 مهمّی جای سعدی احساس و اندیشه اعماق در کوشیدن، اجتماعات و افراد حال بهبود در و بودن حسّاس مردم های رنج و دردها

 ها انسان مصایب و آالم و مردم های رنج ی درباره تفاوتی بی و اعتنایی بی زهاجا وی حسّاس روح و شاعر انسانی ژرف نگرش. گیرند می

 .«گوید می سخن همدلی و همدردی از رسایی، و شیوایی به عاطفی بیانی با موارد، گونه این تمام در شاعر و دهند؛ نمی او به را

 مانده استخوانی او از دیگران رنج از نیست، نیازمند و داراست خود آنکه با مردی دمشق سالِ قحط در که آنجا (439: 4916ترابی،)

 عالِم کردنِ نگه است، شگفتی در وی درماندگیِ از که دوستی بر او نگاه است، کرده زرد نیز را وی رخِ نوایان بی غم. پوستی و است

 داشت؟ تواند آسایشی چه بودن ساحل بر اندغریق تنگدستی و مصیبت دریای در دوستان وقتی او نظر به. سفیه اندر است

 است سعدی اعتدال از عبارت همان این و هستند یکسان موضعی در سعدی دیدگاه از عاطفه و عقل که این توجه شایان نکته اما

 :مراقبت و سنتی اخالق میان

 خویش عضو بر نه مردم، عضو بر نه             ریش    خردمند،  بیند که نخواهد          

 تنم بلرزد ببینم ریشی چو             منم    درستان   تن  از  اوّل  یکی

 سست بیمار پهلوی به باشد که             درست تن آن عیش   بود   منغّض     

 درد و است زهر لقمه اندرم کام به              نخورد مسکین درویش که بینم چو         

 )4:413 باب بوستان،)                                                                       

 سعدی مکتب در عقالنیت _3

 مادی و معنوی ارتقای و تکامل راه آنها صحیح برداری بهره و کاربرد با انسان که هستند گرانبها سرمایه سه عمل و علم عقل،    

 . کند می تامین را آخرتش و دنیا سعادت و سازد می هموار را خویش

 :است فرزانه شاعر این دیدگاه از عمل و علم و عقل گرانمایگی سعدی، اشعار در موجود معنوی ارزنده مضامین دیگر از

 خداست جنگ سالح نادان دولت و ملك که          ملك آنگه و عقل و تدبیر و باید تمییز

 (361: 2 باب گلستان،)                                                                                      

 خرد دانا دستور و سلطان تو                    بد و نیك پر است شهری تو وجود

 تیز عقل پنجه سر بینند چو                          ستیز نماند را هوس و هوی…

 (941_44: 1 باب ستان،بو)                                                                          

 :گوید می علم بزرگداشت در سخن شیرین شیخ چنین هم

 نیست نادانی علت از بتر را کادمی               بستان طریقت پیر از تربیت داروی

 (113: کلیات)                                                                                        

 انسانیت اننش عقل_4_3

 :اوست تدبیر و عقل به انسان شرف شده، تاکید مکرر که گونه آن اخالق، معلم دیدگاه از

 انعامی از کم ورنه خوانند، آدمیت تا            داری خبری دل وز هشیاری، و عاقل گر

 (113: همان                                                                                (

 را پایان کند اندیشه که آنست عاقل              عقل صاحب نکند فانی منصب طلب

 (112: همان)                                                                                 

 کند نمی اخالقی بی عاقل_2_3

 خرد صاحب جوانمرد ای مگو                        بد و نیك مردم حق  اندر بد

 (943: 1باب بوستان،)                                                                       

 صاحبدل مزاحم عقل _9_3

 :داند نمی بیش مزاحمی را عقل یافته، را معنوی آفاق در سیر آمادگی و شده فربه انسانی روح که هنگام آن سعدی

 شراب از مستی چیست زندگانی                       وابخ مستان زندگی از غافلند
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 خراب وی از عقل و آبادان خانه                      گفتمت ی شراب   نپنداری  تا

 آب و شرست برد می عقلت کانچه                      شو مست جانان شوق شراب از

 (311: کلیات)                                                                               

 عشق با عقل بیگانگی _1_3

 عشق ورزیدم و عقلم به مالمت برخاست              کانکه عاشق شد ازو حکم سالمت برخاست

 (312: همان)                                                                                               

 زدم سودایی عقل دهان بر دستی پشت             داد دست عشقم که آنگه بود عقل ردمپایم

 (699: همان)                                                 

 :عشق راه در دانش اهل ناکارامدی _3_3

 ایم پروانه ما شمعیست مجلسی در کجا هر           وار شمع نهاده سر بر جان و سوزیم خویشتن

 ایم دیوانه ما که دارد زیان کی را عاقالن             نیست کار ما با گفتار درین    را دانش اهل

 (612: همان)                                                                                      

 عقل بر عشق برتری_6_3

 شیر و است آهنین پنجه همان                           چیر عشق شود دانا عقل بر چو

 (221: 9باب بوستان،)                                                                               

 سازگار عقلی موازین با است آورده نهی و امر عنوان به اسالمی شریعت در هرچه او فتوای به داند، می توام را دیانت و عقل سعدی»

 وضعی نتایج و نکوهیده نیز دنیا همین در شود، می دچار دنیایی آن مواخذه به ستمگر و است بد خدا نظر در تنها نه ظلم. باشد می

 (931: 4992 دشتی،) .«شود می سلطنت تزلزل مایه و است مترتب آن بر طبیعی و

 

 عنبرسای نه تآید کار به ساز عود نه            است آخرت سرای رخت    که بیار عمل 

 بخشای شکستگان بر کرم و عفو چشم به             هست خدایت   بخشایش     توقع اگر        

 آسای خدا سایه در و بردی بهشت              رسد خلق به آسایشی در، سایه به گرت

 (129: کلیات)                                                                                    

 سعدی آوردن استدالل _6

 و لفظ در چه را بیان زیور بنابراین فضل، اظهار نه و اندیشد می جامعه به آن تبع به و فرد اصالح به صرفا خود بیان نوع در سعدی   

 عمیق مبحث در که طور همان  آن، از بیش نه نماید جلب خود به را مخاطب توجه که برد می کار به جا آن تا معنی در چه

 ذکر مخاطب سریع فهم برای بسیط هایی مثال و شود می طرح تر تمام هرچه سادگی به استدالالت سعدی، دیدگاه از خداشناسی

 :گردد می

 کرد نگار الوان صورت هزار چندین             کائنات فرش   بر  که   قدیم   صانع   آن     

 کرد هوشیار نظر عبرت بهر از              ستارگان       طلوع   و   آسمان   ترکیب

 کرد نهار و لیل و انجم و ماه و خورشید               آدمی   و  درختان  و  بر   و  آفرید  بحر            

 کرد شاهوار درر ای دانه قطره وز               نهاد شکر نی در و میوه خشك چوب از. . . 

 (112: همان)                                                                                      

 سعدی تربیتی مکتب در عدالت_1

 هم و دارد نظر مد را اخالق سنتی شیوه هم او نگرد، نمی بعد یك از را اخالق مهم مسئله سعدی شد، ذکر ترپیش که طور همان   

 و عواطف که بعدی کند، می مطرح را اخالق جدید بعد نموده، موضوع این به شناسانه روان و مدرن نگاهی خود، خاص نبوغ با

 . شودمی چالشی بحثی به تبدیل بیستم، قرن در اخالق از وجه این چنانچه، نماید می آن درگیر را انسان احساسات
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 و جور نوع هیچ از گسیخته لگام امرای و مستبد پادشاهان. مردم ابتالی مورد و است اجتماعی مسائل ترینمهم از عدالت مسئله»

 اوضاع این العمل عکس سعدی، زبان. . . است مغوالن استیالی بحبوحه که سعدی زمان در مخصوصا  کردند، نمی فروگذار اجحاف

 .«است شده داده اختصاص موضوع بدین نظیر، بی فصاحت با بوستان اول باب. است نکرده فروگذار باب این در و است

 (913: 4992 دشتی،)

 آستر روی دو هر داشتی قبا                      دادگر     فرماندهی  که   شنیدم   

 بدوز قبایی چینی دیبای ز                      نیکروز    خسرو ای   گفتش   یکی

 است آرایش و زیب بگذری این وز                       است آسایش و ستر قدر این بگفت          

 تاج و تخت و خود بر کنم زینت که                         خراج    ستانم می آن  بهر از   نه           

 (31: 4 باب بوستان،)                                                                                 

 است لشکر رعیت را عادل شاهنشاه زانکه                     نشین ایمن خصم جنگ وز کن صلح رعیت با       

 (12: 4 باب گلستان،)                                                                                 

 سعدی تربیتی مکتب در مراقبت اخالق مصادیق_2

( 9 داری، جانب( 2 گری، جزئی( 4:از بود عبارت که آمد میان به سخن بحث این اصلی محور سه از مراقبت اخالق معرفی در     

 آنچه که گرددمی ذهن متبادر فکر این سعدی آثار در اجمالی نگرشی با باشد، می مراقبت اخالق اساس که عواطف، کارگیری به

 بدان شناسینروا علم تولد از قبل و پیش هاقرن ما روشنفکر حکیم اند،یافته دست آن به اکنون اخالق از حوزه این منداناندیشه

 :شودمی ارائه هایی نمونه مدعا این اثبات و وضوح برای. است نهاده بنا اصل آن بر را خود تربیتی ساختمان و رسیده

 نگری جزئی_4_2

 معلم این. اوست بینانه واقع نگرش آن، تمایز وجه ترین مهم و داشته منحصربفرد کامال ای شیوه خود، اخالق مکتب در سعدی     

 تحلیلی با سپس و دیده آنان دید از را جهان شده، همراه آنان با متفاوت طبقات در مختلف های انسان پای به پا ابتدا در اخالق

 و شاهان با سخن روی گاه گوید، نمی سخن واحد زمان در جامعه کل با سعدی. نماید می ارائه را خود اخالقی راهکار منطقی،

 و دهدمی اندرز لطافت با نوازان یتیم به زمانی شود، می ادا تر تمام هرچه صالبت با هایش توصیه و دارد آنان موقعیت با مناسب

 . نماید می موعظه را ریاکار درویشان عتاب با نیز گاهی

 نموده بسیاری مطالعات و کرده مشاهده را گیتی تحوالت _قرن یك حدود در_ خویش عصر دوران گردش و زمان آیینه در سعدی»

 :گوید می که چنان( 41: 4941 زاده، جناب).«است داشته آمیزش اقوام و بقاتط کلیه با و

 کسی هر با ایام بردم بسر                       بسی بگشتم عالم اقصای در

 یافتم توشه خرمنی هر ز                             یافتم گوشه هر به تمتع

 (39: بوستان)                                                                                    

 در که طور همان است، توجه شایان بسیار او برای فاعل انگیزه زیرا کند نمی ارائه کلی نظر اخالقی مسائل درمورد حتی سعدی

 مصلحت دروغ که کند می کیدتا و نموده ابراز علنا را خود گیری موضع شاه، به وزیر مصلحتی گفتن دروغ درباب گلستان از حکایتی

 . انگیز فتنه راست از به آمیز

 باشد آن ترینپست تا اخالقی پایگاه ترینعالی از مختلف های انگیزه دارای است ممکن پسندیده ظاهراً عمل یك شود می مالحظه»

 (66: 4912 هاشمی،) .«باشد اخالقی فضیلت از ناشی است محتمل ناپسندیده صورت برعکس یا و

 رمز و نکرده اکتفا نموده، صرف طوالنی عمری که نظری های آموخته به چراکه، است کاربردی سعدی، اخالق مکتب راینبناب

 جامعه، متفاوت افراد روحی شناخت و آشنایی بدون است معتقد او داند،می مردم اقشار با مستقیم مواجهه در را تربیت موفقیت

 شناسی روان و شناسی جامعه دیدگاه از حکیم، این اخالق مکتب امروز که روست این و از کرد صادر توان نمی اخالقی کلی حکم

 کرده تماشا دارد وجود خلقت در که تفاوتی همان با عقلیه مدارج و نفسانی مراتب در را بشر نوع سعدی». باشد می تحلیل قابل

 (41: همان) .«سازد مستقر لکوتیم فضایل در را آدمی فضیلت عالی حد که نموده بلیغ سعی جهت همین به و است

 :مخاطب حال تناسب به گفتن سخن_الف
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 او، برای مخاطب استعداد شناسایی بلکه، گشاید نصیحت به زبان هرکس نزد و حال هر در که نیست ناصحی حکیم نواندیش،   

 انسان ترغیب از عبارت آن و برسد جامان به باید که گرفته عهده بر را رسالتی او نیست، تکلیف رفع درصدد او زیرا است شرط اولین

 . مخاطب گوش به اخالق ای کلیشه قواعد شنواندن نه راستین اعتقاد با اخالقی اصول به عمل برای

 :مدعا این بر است شاهدی گلستان، چهارم باب از حکایتی

 کسی. برگشت و بینداخت سپر برنیامد؛ او با حجت به و حدة، علی اهلل لعنهم مالحده، از یکی با افتاد مناظره را معتبر علمای از یکی

 معتقد هابدین او و مشایخ گفتار و حدیث و است قرآن من علم: گفت نماند؟ حجت دینی بی با فضل و علم چندین با را تو: گفتش

 حاجت؟ چه او کفر شنیدن به مرا شنود؛ نمی و نیست

 ندهی وابشج: که جوابش است آن        نرهی زو خبر و قرآن به که کس آن

 (943: 1 باب گلستان،)                                                                                

 از خارج شنود و گفت که است این است الزم اصولی و موازین مقامی و بحث هر در چون و شناخت را سخن میزان باید گفتار در»

 آغاز سخن که آن و بشناسد عقلی موازین و دانش لحاظ از را شنونده باید سخنگو _یستن سخن مناسبت و موافق حدود و میزان

 (42: 4941 زاده، جناب).«.کند

 :بود غافل نباید مخاطب فکری و عقلی استعداد از دارد تاکید کرات به سعدی

 میلی تو با دارد که دانی اگر                    گوی مستمع مزاج بر حکایت

 (329: 2 باب گلستان،)                                                                              

 که چنان نماید می تبیین را مردم مختلف طبقات برای تربیت نوع در تفاوت گلستان، هفتم باب در حکایتی آوردن با چنین هم

 :آید می شمار به بزرگی عار پادشاه، توسط آن ارتکاب اما، دنباش عیب عادی افراد برای است ممکن مشابه عملی کند می تاکید

 برد پدر پیش شکایت طاقتی بی از پسر باری. کردی قیاس زجر و زدی محابا بی ضرب و داد همی ای زاده ملك تعلیم فضال از یکی»

 که داری نمی روا توبیخ و جفا ینچند را رعیت آحاد پسران که گفت را استاد آمد، بهم دل را پدر. داشت بر دردمند تن از جامه و

 پادشاهان و العموم علی را خلق همه کردن پسندیده حرکت و گفت باید اندیشیده سخن آنکه سبب: گفت چیست؟ سبب مرا، فرزند

 نچندا را الناس عوام فعل و قول و بگویند افواه به آینه هر شود رفته چه هر ایشان زبان و دست بر آنکه بموجب الخصوص، علی را

 . نباشد اعتباری

 ندانند صد از یکی رفیقانش                        دوریش ز آمد ناپسند صد اگر

 رسانند اقلیمی به اقلیمی از                        پادشاهی گوید بذله یك اگر

 حق در که کردن بیش آن از اداجته حسنا، نباتا اهلل انبتهم زادگان، خداوند اخالق تهذیب در را زاده پادشه معلم آمد واجب پس

 (196: 1 باب گلستان،). عوام

 پذیرش در سعدی برای چه، گردد می متجلی تربیت حساس حوزه در اخالق معلم این شناسی روان تحلیل که است گونه این و

 . است اولی رکن شنونده، ماهیت و ذوق تربیتی، اصول

 عدالت در نگری جزئی_ب

 کلی حکم است، داده سخن داد فراوان باب این در و اوست برای اخالقی مسلم اصل که نیز عدالت ردمو در حتی اخالق حکیم این   

 . است عدالت عین افراد،  این بر جور و ندارند را عدالت ظرفیت کس همه که دارد امر این بر وقوف چراکه، کند نمی صادر

 داد و است عدل پیشه ستم بر ستم                         باد به سر بده را جفاپیشگان

 (212: 2 باب بوستان،)                                                                                        

 نگری کلی منع_ج

 مردود یاخالق دیدگاه از شخص هر درمورد کلی حکم دادن و ها بدی و ها خوبی از است ای آمیزه انسان دارد، اعتقاد نیز سعدی    

 :است آورده بوستان هفتم باب در آنچه مطابق  است،

 فالن ندارد پیشین دندان که                صاحبدالن      ز     بگفتم   را  یکی

 مگوی دیگر بیهوده جنس این کز               روی سرخ   من     سودای  ز   برآمد      
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 ببست عقلت چشم هنر چندان ز                هست که دیدی عیب همان وی در تو   

 صفا خذما گفتند؟ چه بزرگان                جفا وی بر مپسند   خرده  یك به. . . . 

 بند دسته گل تو؟ خاری بند در چه               هوشمند     ای   هم با  گل و خار  بود        

 (996: 1 باب بوستان،)                                                                         

 :داری جانب _2_2

 تا کرد همراهی قدم به قدم را مخاطب باید واضح، بیان بر عالوه بلکه شود، نمی خالصه بیان در اخالق مهم بحث سعدی نظر از    

 مداری اخالق مسوولیت بار زیر از را خود صرف، نصیحت به کردن بسنده. گردد عاید است خالقی حکم اجرای که اصلی مقصود

 . است خودفریبی و کشیدن بیرون

 :همدالنه فهم _الف

 گوناگون صور به مردم افراد پیوستگی و محبّت و همدلی انسانی، عواطف. کند می تصفیه نوعی به جا هر را انسان سعدی، بوستان   

 را یتیمان به شفقت تنها نه – دارد خبر طفالن ردد از و است داده دست از را پدر طفلی در خود که – سخن استاد. گراست جلوه

 در. کند می هشیار مارا گیرد می سرچشمه انسانیّت کمال از و الهام(  ص) اکرم پیغمبر تعلیمات از که عواطفی با بلکه دهد؛ می دستور

 پروین دیوان جز به) عدیس دیوان ی اندازه به دیدگان ستم و کسان بی یتیمان، دردمندان، حال مراعات به شعری، دیوان هیچ

 :است نشده تأکید(اعتصامی

 بکَن خارش و بیفشان غبارش                          افکن سر بر سایه را مرده پدر

 خویش فرزند روی بر بوسه مزن                        پیش افکنده سر یتیمی بینی چو

 پدر برفتم سر از خردی در که                            خبر طفالن درد از باشد مرا. . . 

 (461 :2باب بوستان،)                                                                            

 :گوید می چنین زیردستان حال رعایت برای شاهان به توصیه در چنین هم

 زورآورست دشمن سختی روز دارشدوست                  زیردست بر ستم دارد را کو پادشاهی         

 (12: 4گلستان، باب )                                                                                 

 سیم به مرغ هزار لشکریانش زنند               دارد روا ستم سلطان که بیضه نیم به

 (413: 4گلستان، باب )                                                                                 

 پذیری مسوولیت _ب

 اخالق یافتن عینینت راستای در او مجاهدت بلکه، گیرد نمی آرام اخالقی مباحث ایراد با اخالق مشفق معلم که گفتیم تر پیش    

 که رو آن از». زند می نوآوری به دست دم به دم و گیرد نمی آرام نشود محقق امر این تا و باشد می جامعه مختلف طبقات نزد

 کرده اشاره نکته بدین همواره بوده، انسانی نوع بنی محبّت و مهر از آکنده عزیزش وجود و داشته بشریّت به عشق از پر دلی سعدی

 به از فقط که بداند و گشایدب را اجتماعی های گره از گرهی وکوشش، کار با و بداند مسوول جامعه برابر در را خود باید فردی هر که

 .«.یابد نمی صیقل و تکامل انسانی ذات و رود نمی پیش از کاری کردن، بسنده ادعیه و اوراد ذکر و ریاضت به و نشستن کنجی

 (221: 9ج ،4911سعدی، جمیل ذکر)

 اند مرده دل دارانِ زنده شب نه                  اند برده    سبق    مردان   ایثار،  به

 دار زنده شب وچشم مرده دلِ                 تتار     پاسبان    از    دیدم   ینهم

 است تهی طبل بیهوده، مقاالت                 است دهی نان و مردی جوان کرامت  

 بهشت دعوی و کرد طلب معنی که                   بهشت اندر بینی    کسی  قیامت          

 (421 :2 باب بوستان،)                                                                               

 نیست وپندار دعوی به بلندی                   نیست گفتار و ناموس به بزرگی      

 (293 :1 باب، همان)                                                                              

 بکش ضعیفان بار شکرانه به               خوش و بینی حال قوی را خود چو
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 (232: همان)                                                                                

 آنها خود لحتمص و خیر که دهد می نشان آنها به خوبی به مردم هدایت در دهد، نمی نصیحت مطلق طور به بوستان در سعدی»

 (916: 4992 دشتی،).«.است کردن خوبی در

 صادقانه همراهی _ج

 و ریا و آن برکت و اخالص باب در و داند می ریا بی و صادقانه همراهی تربیت، مسیر در را موفقیت رکن دیگر این معلم اخالق،    

 :میگوید چنین بوستان پنجم باب در آن آفت

 پوست؟ مغز بی ز آید چه گرنه و                  نکوست نیت اخالص به عبادت

 (232 :3 باب بوستان،)                                                                        

 ناصح اهلیت_ه

 لذا، اشدب شرایطی حائز باید نیز آمر بلکه نیست کافی شرط اتربیت در مخاطب قابلیت و دوسویه است ای رابطه امر، این اما      

 خود را صالح مرجع که، چنان نیست غافل نیز ناصح ویژگی ذکر از داند، می مهم تربیت در را مخاطب حال که این بر عالوه سعدی

 :نسپرد خطا به راه جوینده تا نماید می معرفی

 نیست نادانی علت از بتر کادمیرا              بستان طریقت پیر از تربیت داروی

 (113: 4934کلیات، )                                                                                             

 :خورد نباید را دروغین ناصحان فریب که دهد می هشدار آن تبع به و

 نیست پیشانی به اخالص که آر پیش صدق پیشانی نهی خاک بر که نیست آن طاعت

 (113: همان)                                                                                      

 خوار آدم گرگ همچو قفا در                          سلیم گوسفند چو برابر در     

 بغل زیر درگرفته ها عیب                       دست کف بر نهاده هنرها ای

 دغل سیم درماندگی روز                    قالب ای خریدن خواهی چه تا

 (411: 2گلستان، باب )

 رهـبری، مـسؤولیت و وظیفه پذیرفتن در. دارد کامل توجّه اخالقی اصول تجسّم در جامعه یك  رهبران  حیاتی نقش بـه سعدی

 . کنند می  پیدا  امعهج کلّ برای تمثیلی و نمادی اهمیّتی و رفته فراتر  خویش فردی قوالب و  ها اندازه  از قوم یـك بزرگان

 :عواطف کارگیری به_9_2

 داند می او. است لطیفه این به او راستین اعتقاد از حاکی که است سعدی آثار در پرکاربرد های مصداق از عاطفه و احساس     

 اجتماعی تأیید و اه عادت احساسات، مثل قدرتمندی پیمانان هم به همین برای ضعیفند، نیروهای تنهایی به ما در اخالق و عقل»

 لطیف او روح که دریافته خوبی به را امر این کرده، سیر انسان درونی های الیه در که سعدی( 219: 4923 گنسلر، جی) .«دارند نیاز

 . بود نخواهد عاطفه و محبت جز یافت، بتوان انسان دنیای به ورود برای بابی اگر بنابراین تابد برنمی لطافت جز و است

 گل ز فردا برآورد نتوان که                     دل ز دستی برآریم تا بیا   

 خویشتن آسایش بر گزیند            زن و مرد آسایش که آن خنك. . . 

 دیگران غم از خویش شادی به                       هنرپروران رغبت نکردند        

 (221: 4بوستان، باب)                                                                      

 : یا

 دل تنگ او از بخسبند خلقی که           دل سنگ آن خواب از دارم عجب     

 رنج به مردم که به تهی خزینه            گنج که بهتر جمع دوستان دل. . . 

 ؟ایستی چرا بینی افتاده چو                 نیستی افتادگان کز گرفتم. . . 

 (413: 4بوستان، باب)                                                                                             
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 آن نخستین شرط و راه و ساخته آگاه خود باطنی و طبیعی های موهبت از مندی بهره برای را ما این، از پیش ها قرن اجّل شیخ پس

 دور خود از است معرفت حجاب که را ها غرض و وهوس هوی و ورزیم عشق حق، حقیقت بر آن اثر به تا دانسته وبینش دانش را،

 (229: 9ج ،4911سعدی، جمیل ذکر)سازیم

 کند هالکت گر شوی باقی که                  کند خاکت که محبّت از مترس

 دهد ییرها خویشت دست از که                   دهد آشنایی آن حق با را تو     

 (223: 9باب بوستان،)                                                                                    

 :ریاکارانه عبادت نه داند می دیانت اساس را خلق به خدمت و محبت سعدی
 به تسبیح و سجاده و دلق نیست                          طریقت بجز خدمت خلق نیست  

 به اخالق پاکیزه درویش باش                          تو بر تخت سلطانی خویش باش
 (414: 4همان، باب)                                                                                              

 :سراید می چنین بدخویی و خویی خوش مقایسه با دیگر جایی در یا

 آزار مرد فقیه ز بهتر             دلدار خوی یفلط سرهنگ

 (316: 2گلستان، باب )                                                                                   

 :گزید باید را دیگر روش اصل، این ناکارامدی درصورت است معتقد و داند می اول اصل تربیت، در را نرمی و محبت سعدی

 ناچار برد حرمتی بی به سر                               کار برنیاید چو لطافت به

 شاید او بر کسی نبخشد گر                           نبخشاید خویشتن بر هرکه

 (211: 9اب گلستان، ب)                                                                                             

 کشی؟ گردن و تندی به حاجت چه                   خوشی و لطف به برآید کاری چو

 (431: اول باب بوستان،)                                                                                          

 عدالت بر محبت ارجحیت _الف

 باعث آن، از فراتر بلکه است نوع هم با سالم ارتباط برقراری و روان و روح التیام باعث تنها نه بخشش و محبت سعدی دیدگاه از   

 . است حکومت داوم و عدالت رواج

 جهت در تالشش و منینگ خانم نام به مراقبت اخالق پردازان نظریه از یکی نگاه نوع بر است منطبق موضوع، این بر سعدی نگرش

 و عدالت تفاوت درباره که است تفسیری نوع یادآور خود که مراقبت، بر مبتنی اخالق وسیله به تعدال بر مبتنی اخالق تکمیل

 (31 نحل،) .«واإلحسان بالعدل یأْمر اللّه إن»: است آمده کریم قرآن در. دارد وجود ما اخالقی و دینی فرهنگ در محبت یا احسان

 .«کردن  نیکویی  احسان و است انصاف عدل التفضل؛ االحسان، و نصافاال العدل،»: فرماید می آیه این تفسیر در( ع) علی امام

 نیکی به را  نیکی که صورت این به داند، مـی دیگران به کردن نیکی را احسان از مقـصود طباطبـایی عالمه (933: 4911شهیدی،)

 شمارد می احسان الزمه را کردن نیکی در دستی پیش چنین هم وی. دهـیم پاسخ کمـتر بدی به را بدی و ـتر بیش

 چنین احسان در است، موردنظر دیگران عمل جبران عدالت، در غالباً که حالی در تحلیل این طبق (992 :42ج: 4922طباطبایی،)

 . است مراقبت اخالق همان این و شود می نیکی در قدم پیش خودخواسته ای گونه به شخص و نیست

 سروری کند لشکر به سلطان که           پروری جان به لشکر که به همان   

 چوپانی گرگ ز نیاید که                   سلطانی پیشه، جور نکند. . . 

 بکند خویش ملك دیوار پای                 افکند ظلم طرح که پادشاهی    

 (14: 4گلستان، باب )

 :گوید می و( 33: 4912 ،هاشمی)"است عشق بودن شرط قیدو بی دارد تاکید آن بر سعدی که دیگری نکته"

 

 دوست بند در نه خویشی بند در تو                    اوست احسان بر چشمت دوست از گر

 (229: 9بوستان، باب )                          

 :بخشدمی خود از احسان در اما شود می نصیبش نام عدل در
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 آورد گرد مال تا لمظ یکی                برد نیکو    نام   تا   عدل  یکی

 کرد درویش تیمار و داد درم                 کرد خویش سیرت عاطفت یکی   

 (442: 4همان، باب)                                                                                          

 با نیز طوسی نصیرالدین خواجه. است شده تأکید وناگونیگ های شکل به عدالت بر احسان و محبت تقدم بر ما اخالقی متون در

 که جهت آن از است تر شریف عدالت از تفضل»: نویسد می احسان یا تفضل با آن نسبت بیان و آن ارجمندی و عدالت مفهوم تحلیل

 و اخالق کف را عدالت او واقع در (416ص: 4919 طوسی،) .«عدالت از است خارج که جهت آن از نه عدالت در است مبالغت

 از عبارت را احسان همو باز (411ص همان،) است شامل و عام عدالت که آن حال آن، مکمل را احسان اما شمارد، می عام فضیلتی

  (912 : همان) رسد می آن به نوبت عدالت از پس که کند می معرفی تکلیف و واجب بر مازاد

 زبانی نرم _ب

 با که کلماتی گزینش از امر این است، آن به عامل نیز خود که چنان داند می زبانی نرم را راگعاطفه تربیت ابزار اخالق، حکیم   

 معامله نباید متقلب با که کند می حکم عقل و منطق اگرچه بوستان از حکایتی در. است مشهود شود، می ادا تر تمام هرچه احساس

 خویش شاکی همسر نمودن مجاب در سعی نرم گفتاری با بنابراین دگرد کسادتر او مغازه که دهدنمی اجازه مرد عاطفه اما، کرد

 :دارد

 بساز روشنایی، کای گفت زن به                          نیاز صاحب مرد آن دلداری به

 واگرفت او از نفع بود مردی نه                              گرفت اینجا کلبه ما امّید به

 )414 :2 باب بوستان،)                                                                             

 سگ پای او، چرا که کند می انتقاد پدر از دخترش و گرفته گاز را مردی پای سگی که حکایتی در «دلفروز مامك» عبارت همچنین

 :است نگرفته گاز را

                         دلفروز مامك کای بخندید                             روز راکندهپ مرد گریه از پس                                    

 )231: 1باب بوستان)                                                                                                      

 و بردن بیهوده دماغ مغز که گردد دراز طعن، زبانِ علّت، بدین را نظران کوته و آمیز طیبت و است انگیز طرب سعدی گفتار غالب»

 که نماند پوشیده است ایشان در سخن روی که صاحبدالن روشن رأی بر ولیکن نیست؛ خردمندان کار خوردن، فایده بی چراغ دود

 دولت از ایشان ملول طبع تا آمیخته بر ظرافت شهد به نصیحت تلخ داروی و است کشیده عبارت سلك در را شافی های موعظه دُرَّ

 (613 :2 باب گلستان،).«نماند محروم قبول

 تشکیل را وی اخالقی مباحث زمینه و ذهنی حرکت اساس مذهبی عقاید. است شده احاطه ایمان از ایهاله در آزاده افتاده سعدی»

 سخن ریاکاران شیوه به نه کار، این در و است کرده عمل آن به خود و آورده نثر و شعر در گوناگون انواع با را دینی مبادی. دهدمی

 گوناگون هایتمثیل و دلنشین و تازه تعبیرات و فصیح زبان به بلکه زهدفروشان، انگیز مالل و خشك لهجه به هم نه و گوید می

 قرار جامعه احترام و تکریم ردمو رو این از است گرفته نظر در را اجتماع سالمت پیوسته و کرده مخلوط باهم را اخالق و دیانت

 (964: 4992  دشتی،) .«.دارد

 :جوانمردی و مروّت_ج

 توانسته که شویم می رو روبه اشخاصی با آثار این در. گشاست دل و نورانی جوانمردی و انسانیّت فروغ از سعدی آثار سر تا سر»   

 . بیندیشند «خود» ودِس و «خود» از برتر مطالبی به و آیند فایق خویش خودخواهیِ بر اند

 ضامنِ خود گرفتار، و بدهکار و نادار مردی رهاییِ برای که دست تنگ ولی جوانمرد؛ است شخصی که بوستان در حکایتی چون هم

 (264 :همان) .«افتد می زندان به خاطر طیب به و شود می او

 و پندارند می بَرده اشتباه به _بود فام سیه که – را لقمان .دارند وجود جوانمرد و بزرگوار قبیل این از اشخاصی بوستان،  گوشه هر در

 :نیازارد را خویش غالم که گیرد می پند تجربه این از او. دارند می وا کارگِل به

 کارگِل سختیِ آیدم یاد چو                             دل سخت نیازارمش ره دگر

 خرد ضعیفان بر دلش نسوزد                        نبرد بزرگان جور که کس آن هر
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 (211 :1 باب بوستان،)                                                                             

 که کس هر دل در ها سرمشق این. کند می عرضه بوستان جهان در و دارد دوست را جوانمردی و گذشت و مردمی ی شیوه سعدی»

 گام آدمیّت طریق در و جوید تشبّه آزاده و شریف مردم بدین که گونه آن از نهد، می اثر کند سیر بوستان در

  (4963:21یوسفی،).«.بردارد

 و آدمیّت بردواب، انسان نهادن فضل شرط و دارد فضل حیوانات دیگر بر که است ادب و جوانمردی وسیلۀ به آدمی سعدی، نظر در

 (229: همان). است وی محضری نیك

 :وستید انسان _د

 گرایان انسان از تر بیش و تر پیش خلق، خدمت شمردن مهم و ها انسان مصالح به خاطر وتعلّق دوستی انسان قلمرو در سعدی»     

 میان در بشریّت وار اندام همبستگی و انسان از سخنی که ایکنگره و محفل هر و هرجا در هم هنوز. است برداشته گام زمین باختر

 (432: 4916ترابی،) .«.بود خواهد جمع آن و مجلس آن گفتار و کار  مقدمه و سرلوحه دیسع  گفته این باشد

 گوهرند یك ز آفرینش در که                      یکدیگرند     اعضای  آدم نی  ب

 قرار نماند را عضوها دگر                      روزگار آورد درد به عضوی چو

 آدمی نهند نامت که نشاید                         غمی بی دیگران محنت توکز   

 )13: 4 گلستان، باب)                                                                                  

 بس ها دل فتح مقابل در جهان، تسخیر نظرش، در که رفت پیش آنجا تا دردمندان دل آوردن دست به و انسان تجلیل در سعدی

 :نمود جلوه خرد و ناچیز

 عاقلی است نکرده که مکن بد ارزنه                        دلی کنی پریشان آنکه نیرزد دنیا

 )132: کلیات)                                                                                    

 تکرار نثر به خواه و نظم به خواه سعدی، سخنان در مدام خویش، راحت بر دیگران راحت داشتن مقدّم و معاضدت و همیاری

 :شود می

 خویشتن آسایش بر گزیند                              وزن مرد آسایش آنکه خنك

 دیگران غم از خویش شادیّ به                                  پروران هنر رغبت کردند    ن

 )33: 4 بوستان، باب)                                                                                        

 :   است انسانی سرمایه ترین باارزش عطوفت، و دلی نرم سعدی، تربیتی دیدگاه در

 دل تنگ او از بخسبند خلقی که                       دل سنگ آن خواب از دارم عجب         

 رنج به مردم که به تهی خزینه                      گنج که بهتر جمع دوستان دل. . . . . . . 

 ایستی؟ چرا بینی افتاده چو                           نیستی افتادگان کز گرفتم. . . . . . . . 

 )413_1: 4 باب بوستان،)

 نتیجه

 هم و است برخوردار سنتی نظام از هم چراکه، است تمایزم وجهی دارای و اساسی نکته چند متضمن سعدی، تربیتی نظام در اخالق

 نظام معنای به مراقبت اما. شودمی نامیده مراقبت اخالق امروز که روشی شد، خواهد کشف او از پس ها قرن که مدرن روشی از

 گیری تصمیم به توصیه و معا قواعد انکار با اخالق این زیرا. نیست دفاع قابل شده، شناخته اخالقی های نظام جایگزین اخالقی،

 مطرح فمنیسم مکتب در که این با بحث این. انجامد می اخالق نفی به عمالً اخالقی، فراگیر اصل هرگونه انکار و مورد هر در جزیی

 دهیم، رارق است عدالت بر مبتنی که مردانه اخالق برابر در را آن و بدانیم زنانه اخالقی که آن جای به را مراقبت اخالق اگر اما شده

 دیگر بنگرند، آن به اخالقی آرمانی چون باید مرد و زن و دارد قرار جنسیت از فراتر که کنیم قلمداد انسانی ارزشی مثابه به را آن

 و ساخته برقرار گراعاطفه و گراعقل اخالق بین معقول توازنی نیز ما حکیم چنانکه. داشت نخواهد وجود زنانه خاص اخالق به نیازی

 . بدرخشد اخالق زالل آسمان تارک بر تاکنون گذشته از دنیا در برجسته معلم عنوان به توانسته دارد، انسان از که کاملی اختشن با

 :نمود مطرح توان می چنین اجماال است، عاید سطور این مطالعه از که را سعدی تربیتی مکتب در اساسی نکات
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 و نبوده موفق تنهایی به او تربیت در مقوله دو این از کدام هیچ لذا، داند می عاطفه و عقل از ای آمیزه را انسان سعدی _4

 . گردد نمی موجب را اخالقی تعهد

 او شرایط و انسان به واقعی دید پس ماند خواهد عقیم و نبرده جایی به راه ماورایی و آلی ایده نگاه انسان، تربیت آغاز برای _2

 . باشد می موفق تربیت اول اصل

 بوده نابغه این موفقیت رمز هاست، آن دقیق مطالعه و مختلف اقشار با او زندگی از حادث که سعدی شناسانه روان لتحلی _9

 . باشد همراهشان و مراقب و نگریسته خودشان دریچه از را افراد تا ساخته قادر را او و

 الرحمه علیه سعدی گشایند،می مراقبت اخالق امن با اخالق از بابی بیستم، قرن در اخالق محققان آنچه که این پایان در و _1

 . است داده قرار خود اصلی آموزه و فهمیده عالمانه را آن پیش ها قرن

 منابع

 قرآن کریم_4

 انتشارات تهران، اول، چاپ سعدی، و موالنا آثار بر تکیه با اسالم در اخالق و تربیت جایگاه پیرامون پژوهشی سکینه؛ احمدیان، _2

 4921 زرین، لوح

 . 4921. یازدهم سال، زنان اجتماعی شورای فصلنامه زنان، راهبردی مطالعات مراقبت، اخالق و جنسیت، سیدحسن اسالمی، _9

 . 4921، 13، علوم حدیث، شماره.«اخالق و جنسیت در حدیث خصال النساء»اسالمی، سید حسن ، _____________1

 . 4922 توسعه، نشر خراسانی، احمدی ننوشی ترجمه زنستان، شارلوت، گیلمن، پرکینز _3

 4921. نی نشر: تهران عراقی، نجم منیژه ترجمۀ فمینیستی، های نظریه بر جامع درآمدی :نظر و نقد رزمری، تانگ، _6

 . 4916: تبریز آزادی، فروغ فارسی، ادبیات شناسی جامعه اکبر، ترابی، علی _1

 . 4941 سیروس،: تهران دی،سع نظر از تربیت و تعلیم محمد،  زاده، جناب _2

 . 4923 خیال، آسمان نشر: تهران بحرینی، حمیده  اخالق، ترجمه فلسفه به جدید درآمدی هری، گنسلر، جی _3

 . 4936جاویدان، : خزائلی، محمد، شرح بوستان، تهران_41

 . 4912صفی علیشاه، چاپ بیست و یکم، : خطیب رهبر، خلیل، گلستان سعدی، تهران_44

 . 4992 کیهان،: تهران سعدی، قلمرو در علی، ،دشتی_42

 . 4911 اسالمی، انقالب آموزش انتشارات: تهران رضی، سید البالغه،گردآوری نهج ترجمه جعفر، سید شهیدی، _49

 . 4921سروش، چاپ دوم، : فلسفه اخالق و مبانی رفتار، تهران، صانعی دره بیدی، منوچهر _41

دفتر انتشارات اسالمی، : قم ی، دان م ه وی وس م ر اق دب م ح م سیده  م رج ت تفسیرالقرآن، فی میزانال طباطبایی، سیدمحمدحسین، _43

4922 . 

 . 4919خوارزمی، : تهران حیدری، علیرضا و مینوی مجتبی تحقیق ناصری، اخالق نصیرالدین، خواجه طوسی، _46

 . 4934 دوم، چاپ ،کبیر امیر انتشارات: تهران سعدی، علی، کلیات فروغی، محمد _41

 و معزی امیر محمدعلی: مترجمان اول، چ فارسی، ادبیات در اخالقی مفاهیم: اخالقیات دو؛ هنری – شارل کور، فوشه _42

 . 4911 ایران، در فرانسه ایرانشناسی انجمن و دانشگاهی نشر مرکز :تهران بخشان، روح عبدالحمید

خوارزمی، : تهران ،(قیصری علی و عنایت حمید ترجمه) کردار، حکمت در گفتاری: قاخال مابعدالطبیعه بنیاد ایمانوئل، کانت، _43

4913 . 

 ،(بیدی دره صانعی منوچهر ترجمه) ،(فضیلت فلسفه) فضیلت تعلیم مابعدالطبیعی مبانی: اخالق مابعدالطبیعه ،_________ _21

 . 4921نگار،  و نقش: تهران

 . 4911 انتشارات، و چاپ اسالمی، سازمان ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران سعدی، لجمی ذکر ایران، -یونسکو ملی کمیسیون_24

 . 4914سروش، : مدرسی، سیدمحمدرضا، فلسفه اخالق، تهران_22

 . 4913هرمس، : ترجمۀ عالءالدین طباطبایی، تهران ،میل، جان استوارت، انقیاد زنان _29

 . 4912 انتشار، سهامی شرکت :تهران نوین، شناسی روان و سعدی جمال، هاشمی،_21
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 . 4934 کتاب، نشر و ترجمه بنگاه: تهران پریور، علی دکتر ترجمه اخالق، و روانشناسی  آ،. ژ هدفیلد، _23

 . 4921دفتر نشر معارف، چاپ دوم، : عرفان عملی در اسالم، قم، یثربی، یحیی _26

 . 4963 وارزمی،خ انتشارات :تهران سعدی، بوستان یوسفی، غالمحسین، تصحیح _21

 . 4962 خوارزمی، انتشارات :تهران سعدی، گلستان ، تصحیح____________ _22

1_Robinson, Fiona, (1997) Globalizing Care, Ethics, Feminist Theory, and International Relations, 
in: Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 22, No. 1, Published by: Sage Publications, Inc.  
Article Stable URL: http://www. jstor. org/stable/40644882 
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 گریزی رمانتیك در اشعار شهریارواقع
 اگربابک سود

 ارشد، دبیر دبیرستان کارشناس

 چکیده

تـرین قلّـه ی   شکل گرفت و به اعتقاد برخی عـالی  های ادبی غربی است که خیزش آن از انگلستانرمانتیسم یکی از مهمترین مکتب

  (11: 4966دیچز،)رود بی غرب بعد از شکسپیر به شمار میاد

بصـورت   .«آزادی در هنـر »مع و تصویر آفرینی امپرسیونیسـتی و شـعار   مکتب رمانتیسم با حاکمیت تخیل و احساس، تابلوسازی جا

مکتبی شناخته شد که با زاویه دید گسترده و نگرشی وسیع نسبت به کالسیسم، روح لطیف و آزاد را در تمامی عناصـر هسـتی مـی    

است، در اشعارشهریار ادبی ما نهفته  هبسیاری از اصول آن در خمیرمای ای دیرینه دارد ومکتب که با سرشت ادبیات ما علقه این. دمد

در این نوشتار پس از معرفی موجز مکتب رمانتیسـم بـه   . خوردچشم میتر و سایرتر از دیگر شاعران ادب فارسی به ملك سخن بیش

ازگشت ب، تخیل گرایی، گرایش به دامان طبیعت و زندگی بدوی و شبانی)هایشگریزی رمانتیك به همراه زیرشاخه بررسی اصل واقع

 . پرداخته، با آوردن شاهد شعری از دیوان این استاد تحلیل بحث صورت می گیرد (به گذشته طالیی یا همان نوستالژی رمانتیك

 شهریار، رمانتیسم، واقع گریزی، نوستالژی، خیال پردازی: هاکلیدواژه

 مقدمه

و بـدان وسـیله خـط مشـی خـود را از کالسـیك و       یکی از خصوصیاتی که رمانتیسم به عنـوان مکتبـی ادبـی داعیـه دار آن اسـت       

این اصل رمانتیك در واقع پشت پـایی بـود   . است« واقع گریزی»یا به سخن دیگر «گریز و سیاحت»نئوکالسیك جدا می سازد، اصل 

 united)و وحـدت مکـان   ( united temps)وحـدت زمـان   ( united action)یعنـی وحـدت موضـوع     «سه وحدت»به قانون 

Lieu) توانست حصارهای جزمیت متصلّب کالسیك و ادبیات نظم دار و هندسی نئوکالسـیك را در هـم شـکند و بـدین وسـیله      ، که

را در  «آزادی در هنـر »در هنر حاکمیت بخشد و  «تخیل و احساس»زدگی افراطی، به عنصر  هنرمند رمانتیك بتواند با رستن از عقل

نسل رمانتیك، نسل آرزوهای بر باد رفته، است و مکتب آنهـا  ». تجربه کند .«. . .و کرامول، آتنائوم، سرگذشت ورتر»آثار بزرگی چون 

فـرار بـه رویـا،    : و از این روی است که در تعریف رمانتیسم بیشتر بر روی انواع فرار رومانتیك ها تکیه می شـود  «مکتب سرخوردگی

گاه که فضای عصر را بـرای   هنرمند رمانتیك آن( 4923:4/462سید حسینی، )فرار به گذشته، به سرزمین های دور دست، به تخیل 

هـای   ترویج خیال مناسب نمی بیند و خود را اسیر در محبس تنگ زمان می یابد، به واقع گریزی و سفر واقعی یا سـفر بـر روی بـال   

 . زند که برخاسته از نگرشی عاطفی نه خرد ورزانه به واقعیت است خیال دست می

پنـاه  »: های متنوعی به منصۀ نمایش و ظهور می رسد از جمله های متفاوت و جلوه واقع گریزی در پارادایمدر مکتب رمانتیسم اصل  

، چشـم دوخـتن   (نوسـتالژی رمانتیـك  )های موهـوم و یـا واقعـی در گذشـته هـای دور      بردن به روزهای پرشکوه و مقرون به پیروزی

طرات دوران کودکی، نقد و نفرین تمدن جدید و آرزوی بازگشـت بـه   امیدوارانه به آفاق درخشان آینده، سرمست شدن از حالوت خا

 .«عصر سنت و دوران ماقبل تجدد، آرزوی بازگشت به دامن پر نقش و نگار و بی آالیش طبیعت و زنـدگی سـاده روسـتایی و شـبانی    

 . بینیم شهریار کما بیش میگریزی را در اشعار فارسی و ترکی  هایی از این نوع واقع که بخش(با تصرف 4922:211صدری نیا، )

از مادر رمانتیك زاده شد و از زمان تولد » شود، محمد حسین شهریار، که واسطۀالعقد شاعران رمانتیك در ادب فارسی محسوب می

او که سرشت جان و بنالد  (4931:119شفیعی کدکنی، ) .«های  رمانتیسم را در روح خود به ودیعه آورد بسیاری از مشخصه

صدق »که با داشتن دو عامل  رمانتیسم ندارد بل  آالیش روستایی نضج یافته، نیازی به خواندن بیانیه محیط پاک و بی    در  اش اندیشه

روند، در دنیای شعری خود خوانندگانش را به فضاهایی می  رمانتیـك که در واقع دو روی یك سکه به شمار می «عاطفی و تخیل

در این نوشته یکی از مهمترین عناصر رمانتیك، واقع  (4931:119شفیعی کدکنی، ) .اندا بیگانهیگران غالباً با آن فضاهبرد که د

 _های آن و نیز چگونگی حرکت لفظ و موسیقی شعر شهریار در جهت تلقین این معنا، با روشی توصیفی گریزی، را با زیر شاخه

 . تحلیلی مورد بحث و مداقه قرار دهیم

 بحث و بررسی
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 ی رمانتیکگریزواقع _4

یعنـی سـفر در    «سـفرهای سـه گانـه   »( وحدت زمان، مکان و موضوع)در مکتب رمانتیسم در تقابل با قانون سه وحدت کالسیك     

هـای زمـان اسـت کـه ریشـه در دل آزردگـی شـاعر         ترین مورد آن سـفر در گـذرگاه   زمان، مکان و زبان مطرح است که در واقع مهم

به سوی جهـان  ( جهان ذهنی)در مکتب رمانتیسم سفر در واقع رمز عبور از جهان سوبژکتیو . دارد رمانتیك از محیط و زمان فراروی

یابـد   گذرد و با استغراق در طبیعت به معرفتی تازه دست مـی  حسی عالم درمی  شاعر از تجربه. و بالعکس است( جهان عینی)ابژکتیو 

ی سفر را در شعر رمانتیك رمز عبور از خـود آگـاهی بـه عـالم      درون مایه برخی از منتقدان نیز. که از خود طبیعت برتر و فراتر است

 شـود  یکی از واالترین مقاصد رمانتیسم است که به شکل سفر رمانتیك مطرح می( عبور از خود آگاهی)دانند و این تجربه  تخیل می

و برهنگی خود را دریافت لحظه آگـاهی  لحظه ای که بشر خود را نگریست »: می گوید «منطق»هگل در  بحث (16: 4362هارتمن، )

در این زمان است که وجود از استحاله محض طبیعت خارج می گـردد و معنـوی و روحـی از    . و جدا شدن از وجدانیت طبیعت است

شود بلکـه   در جهان رمانتیك، سفر معموال به یك مقصد معین واقعی منتهی نمی( با تصرف 92 :4922مشرف،)طبیعی جدا می شود 

سیاری از موارد شبیه است به عبور به عالمی برتر، یا مظهری است از هبوط به عالم خاک و طعـم نوسـتالژیك هبـوط و از خـود     در ب

 . بیگانگی را هم با خود دارد

مانند ایـن ابیـات از   . های رمانتیك در حد فاصل دو زندگی ازلی و ابدی انسان صورت می گیرد گریز و سیاحت در برخی از سروده    

در جایی  دیگر غروب خواهد / ی زندگی که در سفر با ماست  این ستاره/ روح  / خواب و فراموشی است  تولد ما»: یلیام وردزورثو

با ابرهای شـکوهمندی کـه بـه    /  چرا که ما / جایی نه  در فراموشی کامل و نه در عریانی محض / او از دور دستها برآمده است / کرد 

  (4922:33مشرف،) .«که منزلگاه ماست/ دا می آییم ازسوی خ/ کشیم دنبال می

، فـرار بـه   (شرح خاطرات دوران کودکی شاعر) .«نوستالژی رمانتیك»های  گریزی و سیاحت رمانتیك در قالب در شعر شهریار واقع   

 . شبانی قابل بررسی و مشاهده است  رویا و تخیل گرایی، تمدن گریزی و سفر در دامان طبیعت و زندگی ساده

 های زندگی بدوی  تمدن گریزی و گرایش به طبیعت و شیوه= سیر در مکان  _4_4

در بازگشـت بـه طبیعـت هـدف بازیافـت      . های مهم رمانتیسم است عالقه به طبیعت و حیات ابتدایی و غیرمتمدن، یکی از ویژگی    

نسـان را از اصـالت خـود خـارج سـاخته اسـت       کردنـد کـه نتـایج حاصـل از خردگرایـی، ا      ها ادعـا مـی   رمانتیك. اصالت انسانی است

  آنان با نقد و جرح مظاهر و پیامدهای تمدن مدرن، همواره آرزوی بازگشت بـه دامـان طبیعـت و زنـدگی سـاده      (12:  4921ثروت،)

مبتنی بر امیـد  نهادند و با دیدگاهی  ستودند و به طبیعت احترام می زندگی ساده و غیر استثماری را می. پروراندند بدوی را در سر می

طبیعـی    های سـاده  آمیز به گذشته اشتیاق ای طبیعی و مطلوب، در آرزوی بازگشت رهایی از وضع نابسامان موجود و رسیدن به آینده

و مسخ شئون  های بشریکردن زندگی و تخریب ارزش به اعتقاد برخی رمانتیسم اعتراضی بود که هنرمند رمانتیك به ماشینی. بودند

آمیز هنرمند علیـه بنـدگی    رمانتیسم فریاد اعتراض». آن زمان بود، داشت  تقیم سیستم اقتصادی افسارگسیختهمس  نتیجهانسانی، که 

دل شکسـتگی   (19: 4921ثـروت، ) .«ها و علیه رقابت آزاد بـود  انسان آزاد، علیه تبدیل شهرها به اردوگاههای فقرزده اسیران کارخانه

را با  «بازگشت به طبیعت»روستایی شعار معروف   با تبلیغ زندگی ساده روسوشود که  وجب میگرایی و صنعت م حاصل از نتایج خرد

او مخالف استبداد و استثمار شهر است و هدفش عودت بشر به اصل و طبیعت واقعی او، یعنـی  . هدف بازیافت اصالت انسانی سر دهد

ریایی است  آن نوع از زندگی که سرشار از سادگی و بی. است به زندگی ساده، صمیمی، جمعی و غیراستبدادی و استثماری روستایی

یـا  آ: در پاسخ بـه ایـن سـواالت کـه     روسو (12: 4921ثروت،) .کشند و کسی را حق برتری بر دیگری نیست و درآن همه زحمت می

کنم که حالت تفکر مخـالف   به جرات ادعا می» :کند است یا نه؟ چنین استدالل می اخالق مؤثر بوده  پیشرفت علوم و صنایع درتصفیه

شـود   دارد که تمامی فسادها از تمدن ناشی می او با قاطعیت اعالم می. حیوان فاسدی است( روشنفکر)طبیعت است و شخص متفکر 

گرا وهمین رویکـرد ویـژه    اساساً شعر رمانتیسم، شعری است طبیعت (19: 4921ثروت،) .«ها مخصوصاً از مالکیت زمین و دیگر دارایی

حشی آن سرشار کـرده  های ستایشگرانه طبیعت و مناظر پرنقش و نگار، بکر و و بیعت عالوه بر این که آثار رمانتیك را از توصیفبه ط

کـه   در مکتـب رمانتیسـم توصـیف طبیعـت بـرخالف آثارکالسـیك      . است ی متفاوتی بخشیده  توصیف طبیعت صبغه  است، به شیوه

طبیعـت و همـدلی بـا آن همـراه اسـت و حـاالت و         گرایانـه  دهـد، بـا ادراک درون   مـی  رنظرخود قرا  توصیف بیرونی طبیعت را وجهه
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ویژه بـه طبیعـت و سـتایش آن در مکتـب       عالقه (4913:39فورست،) .شود خصوصیات طبیعت درپیوند با احساسات انسان بیان می

بـه موجـب   . شـود  رمانتیك منجـر مـی   در شعر( personification)رمانتیسم به حدی است که به رواج صنعت پرسونیفیکاسیون 

بشر و طبیعت همانندی و توازنی برقرار است و استغراق در طبیعـت دل مشـغولی     ها میان رمانتیك( نگرش هم ذات پندارانه)  مماثله

 . رود همیشگی و اصلی رمانتیك به شمار می

اسـت و در   «هـا  بهشـت سـنت  »رزوی بازگشـت بـه   ها ملول از تمدن جدید و شهرنشینی پیوسـته درآ  مانند دیگر رمانتیك شهریار  

پیـام دانـوب بـه جامعـه     ، آفت ندارد بادنجان بد، آرزوهای شاعرانه، جهان صنعتی» :و اشعاری مانند «حیدربابا»ی  منظومه

  هـای مـالوف و فرامـوش شـده    وان ارزشخـ  مرثیـه  «. . .و سیزده بـه در ، برگشت جاهلیت، اندیشه وآرزو، نجات  دامن، بشری

های تمدن ناله سـر   ها و آداب و رسوم دوران سادگی در زیر چرخ شدن سنت از پایمال  «شاعرانه  آرزوهای»در شعر . است ایی روست

 : دهد می

 جهان جهنم جور زمان شده است ای کاش          که بـازگشت به دوران باستان بودی

 به دودمان بودی نـه این تمدن آتش    ی این زندگی ماشــینی    نـــه دود و دوده

 نه درق وبوق ونه این قتل عام ماشین کاش          که بـاز قــافله و زنـگ کاروان بودی

 خدای را که از این بوم شوم جنگ ای کاش           نه آشیان و نه نامی و نه نشان بودی

 ودینه توپ و تانگ و نه جنگ نژاد و نه تبعیض           جهان به صلح وصفا غیرت جنان ب

 (1/581: همان)                                                                                                    

از دیدگاه شهریار مدنیت مدرن امروز با ساختار و ره آوردهای خاص خود عامل اصلی ورشکستگی اخالقی و انحطاط ارزش ها است 

موجب گسست روابط انسانی در جوامع امروز گردیده، در صندوقچه مزوّراتش جز تنهایی و عذاب  که با نابودی پشتوانه مذهبی

                                                                                                          . چیزی به ارمغان نیاورده است

 چه جان وجسم که کاهیدو رنج وغم که فزود     تمــدن بشـری جــز عذاب و لعنت نیست    

 چــو بوم شوم که پایش به هر دیار که رسید       رفـاه رخت سـفر بست و گفت از او بــدرود

 (2/329: 4914شهریار،) 

هـان  هـای ج  گاهی برای آرام گرفتن روح شاعر دردمندی است کـه از پلشـتی   در مکتب رمانتیسم، طبیعت محل حلول خداوند و پناه

نگاه نافذ شاعر رمانتیك در جهان طبیعت از یك طرف به شناخت ماهیت پویا و زنـده  . صنعت و مدرنیسم امروزی به تنگ آمده است

آن منجر می شود؛ موجودی زنده که زندگی دائم التغییر خاص خود را دارد و حـاالت و خصوصـیات آن بـه انـدازه روحیـات انسـان       

ی   شود که او با گذر از مضیق حیات به کوی حقیقت راه پیدا کنـد و بـه مشـاهده    دیگر موجب می متنوع و گوناگون است و از طرفی

که شعری غنایی و در یگانگی با طبیعت است این  «ماه نو»گوته، شاعر رمانتیك آلمان، در سرود . ملك المکان و الیتناهی دست یابد

: 4913فورسـت، ) .«چه زیبا، چه درخشان، چه شکوهمند اسـت / ای منطبیعت بر»: پردازدبهار می چنین به ستایش دوران جوانی و

39)  

دالنـه از   گرایانه و هم در مکتب رمانتیسم مطرح است در شعر شهریار با درک درون «هم ذات پنداری»این مشخصه که با عنوان اصل

 . سهم بسیار چشمگیری می یابد ها و صورخیال او، عناصر طبیعت طبیعت و عناصر آن به اوج خود می رسد و در صحنه آرایی

های طبیعت، حاالت و عواطـف خـویش را    گراست با حلول روح خویش در عناصر و پدیده ساالر رمانتیسم طبیعت شهریار که قافله    

 . . کند سازی ایجاد می کند و بین دنیای درونی با طبیعت بیرونی هم در طبیعت متظاهر می

جاندار و ذی حیات بوده، هـر یـك در نظـام     «شب و طوفان»گرفته تا  «گل وسبزه»های طبیعت از  ها وجلوه در شعر او تمامی پدیده

. نـوازد  ها خوش ضربه مـی  کوبد و رگبار با سر انگشت خویش به شیشه باد در اتاق را با مشت می. است طبیعت به کاری گماشته شده 

ی گل نیز بلبل را بـه غـزل سـرایی     ریزد و خنده ا بر دامن سبزه میقطرات اشك خود ر، اش،دریا ابر چون عاشق دور مانده از معشوقه

های زرد پاییزی از خزان  انگارد و با دیدن برگ کوه آن را موهای سفید خود می  های سپید بر روی قله ا دیدن برفشاعر ب. انگیزد برمی

وی عواطف عالی انسانی ماننـد  . ه یا بالعکسگوید وگوییا این روح رمانتیك اوست که در جهان طبیعت حلول کرد عمر خود سخن می
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کـه   «نـی محـزون  »در غـزل معـروف   . کنـد  جان جهان طبیعت تزریق می را با هنرمندی تمام به عناصر بی. . . عشق،نوع دوستی و

ون او عاشـق  بینـد و خـود را چـ    طالع سیاه خود را در ماه می «ماه»ی اوست، با مخاطب قرار دادن  ذات پندارانه ای از نگرش هم نمونه

و آرام و ( حسن تعلیل به هاللی شدن ماه دارد)کند که به علت دوری از معشوقه مدام در حال کاهش جان است  راستینی معرفی می

 :قرار از کف داده است و هر شب از حسرت دامنی پر اشك دارد

 امشـب ای ماه به درد دل من تسکینی            آخـر ای ماه تو همــدرد من مسکینی

 کاهش جان تو من دارم و من می دانم           که تو از دوری خورشید چه ها می بینی

 تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من           سـر راحـت ننهـادی بـه سـر بـالـینی

 من مگر طالـع خود در تـو توانم دیدن            کــه تـوام آینـه بخـت غبـار آگینی

 (4/121: 4934شهریار،)

 :یا در شاهدی دیگر که چنین می سراید

 گشت پنهان و مرا چون دشت رنگ از رخ پرید     ماه من در پرده چون خورشید غماز غروب     

 

 (223: 4919دیوان،)

دهد و در ورای ماده  ی دانش عملی و تجربی قرار می های هستی را در محدوده گرایی ناتورالیستی که تمام پدیده برخالف طبیعت

ی تصاویر نمادین و  و نیز بر خالف نگرش سمبولیستی که به ارائه( 4921:424ثروت،)ای هیچ چیز ارزش وجودی قایل نیست بر

گاه خداوند است و شاعر رمانتیك، خداوند و فطرت پاک خود را در طبیعت  کند، در رمانتیسم طبیعت جلوه رمزی از طبیعت اکتفا می

 : شهریار بیش از سایر اشعار او مشهود است «راز و نیاز»تجلی چنین نگاهی در شعر . بیند ت، میکه از هر گونه تصنع و آالیش مبرّاس

 

 همـه آییـنه دار ماه رخسار تو می بینم            کنون صحرا وکوه وآسمان و جنگل و دریا 

 می بینمبه سیمای سحر لبخند نوشین تو می یابم                  به شب های سیه زلف نگونسار تو 

 شفق جام شراب لعل میگون تو می دانم                   فلك خم  خانه چشمان خمّار تو می بینم

 دگر هر جا که می بینم تویی ای شوخ هر جایی

 (2/292: 4923شهریار،)

 

ذهـن بـرای   تخیل از مباحث حوزه ی روان شناسی،به معنای کوششـی اسـت کـه     (:خیال پردازی رمانتیک)ـ سیر در زبان 1ـ4

به تعبیری تخیل همان تصرف شاعر در طبیعت اسـت   (4931:442داد، )رهایی از واقعیت انجام می دهد تا بدان پناه برد و التیام یابد

جوهره همه هنرها خیال است و طبیعتاً سخن منظوم برای یافتن تشخص شعری بـه هنگـام گـذر از    . که به آفرینش شعر می انجامد

از این روی تکیه بر تخیل و احسـاس در  . عر به جلوتگاه الفاظ و کلمات باید روح خیال در کالبدش دمیده شودخلوت خانه اندیشه شا

شعر احساس واقعی و انسانی در الفاظ بلـورین شـفاف اسـت    » :زرّین کوب در تعریف شعر می گوید. اکثر تعاریف شعر دیده می شود

ره هایی است از وجود شاعر که روشنایی را از چشم شاعر و شـادابی را از خـون او   خالی از انحراف و ابهام؛ مثل خوشه انگور است؛ قط

. با آن عنصری که شعریت را به شعر می بخشد، متمـایز اسـت   «تخیل»اما در مکتب رمانتیسم ( 413 :4924زرین کوب،).«می گیرد

شـعرای رمانتیـك بـه روح و    . تهابات زمان حال اسـت با یافتن جنبه الوهی به مثابه پناهگاهی برای گریز از ال .«تخیل»در این مکتب 

روح پی ببرنـد و هـم    مسائل آن توجه زیادی داشتند و امیدوار بودند که به مدد تخیل و بصیرت الهام شده هم بتوانند به ویژگی های

ه، تخیـل زبـان طبیعـت    آفرینند «ترجمان تخیل»در مکتب رمانتیسم شعر و اثر هنری . ها را در اشعاری دلکش بیان کنندآن ویژگی

بلیـك، شـاعر رمانتیـك     (شعر و هنـر      تخیـل       طبیعـت     جهـان مثـال     )گنگ و خود طبیعت محاکاتی از جهان برین است 

عـالم  . تخیل و شهود الوهی: تنها یك قدرت است که از انسان شاعر می سازد» :انگلیسی، با پنداشتی استوارانه درباره تخیل می گوید

واقعیـت پایـدار همـه    . ابدیّت است؛ آغوش الهی است که همگی پس از مرگ جسم نباتی شده مان به آن باز می گردیم تخیل دنیای

به گمان ( 31: 4931باوره، ) .«چیزهایی که ما نقش آنها را در آینه نباتی طبیعت مشاهده می کنیم، در این جهان ابدی موجود است
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دنیایی که می شناسیم سرنخ هایی از واقعیـت  . در پس اشیای مشهود از دیده پنهان است وی تخیل، پرده از واقعیتی بر می دارد که

بی کرانگـی را  * و آسمانی را در گل وحشی* جهان را در دانه شنی دیدن»: نهان به دست می دهد که باید دنبال شوند و بسط یابند

  (66: 4931باوره،).«و جاودانگی را در گذشت ساعتی* بر کف دست سنجیدن

با وجود داشتن پیشینه طوالنی در ادب فارسی، در مکتب رمانتیسم شکلی فانتزیك به خود می گیرد کـه   «تخیل»از دیدگاه شهریار 

تنها راهـی اسـت کـه شـاعر رمانتیـك بـه       ( سیر زبانی)تابلوسازی و تصویرآفرینی. از آن یاد می کند «تابلو سازی رمانتیك»با عنوان 

از تسلط و اعتبار ویژه ای برخـوردار   «تصویر»بنابراین در شعر رمانتیك . ز تخیل خود را به نمایش گذاردواسطه آن می تواند بخشی ا

 . است و به عنوان کارگزار و عاملی فعال در خدمت معنا قرار دارد

ت شعری زمانی که در رمانتیك ها مثل عارفان در تالش اند تا با چشم درون به مشاهده جهان بپردازند و این درون بینیها و الهاما

خود عالوه بر  «سیر مرغان خیال وحشی»قاب کلمات قرار می گیرند به خلق تابلوهای بی نظیر منتهی می گردد که شهریار هم با 

به سیر و حرکت زبانی در اشعارش ( پناه بردن به دامان طبیعت) و مکانی( بازگشت به گذشته های طالیی) حرکت های زمانی

کالسیك منحصر به ( شعری)او با بیان این نکته که تصویر سازیهای. عینیت می بخشد( یر آفرینی امپرسیونیستیتابلوسازی ـ تصو)

نقطه دید خواننده است، تصویر آفرینی رمانتیك را بسیار جامع و در بر گیرنده تمامیت موضوع و صحنه می داند و از آن به عنوان 

                                                                                          (4/39 :4934شهریار،)ودانه و الهوتی در امر زمانمند ناسوتی به نمایش گذارد یاد می کند که می تواند امر جا «تابلوسازی»

 
 مرغان خیال وحشی من            تنـــها کــه شــدم بــرون بریزند

 با شوق و شعف به جست و خیزند در باغچه شکــفته شـعر          

 تا می شنوند صوتی از دور         برگــشته چـو بــاد می گــریزنــد

 در خــلوت حــجره دمــاغـم

 (2/234 :4934شهریار،)

شاعربا درون بینی شـهودی مـی توانـد    »:، از شعرای مکتب سمبولیست، که معتقد است«بودلر»در این بند شهریار به مصداق سخن 

غلیـان احساسـات    (421: 4921کادن، ) .«از عالم مادی، عالم صورت و ماهیت را بنگرد و آن عالم را به مدد نمادها توصیف کند فراتر

می پندارد که با شنیدن صدا به خلوت حجره دماغ شـاعر پناهنـده    «مرغانی وحشی»و جوشش خیال خود را با تشبیهی بدیع چون 

جریان آزادانه تخیل، میان امر واقعی و خیـالی موجـب   . یل شاعر به کمك صور خیال استمی شوند که در اصل نمایش بخشی از تخ

 . سیالن اندیشه در دو دریای حقیقت و رویا می گردد و به آفرینش تصاویر نیمه واقعی و خیالی منتهی می شود

 من با نــوسان گــاهواره       پیچیده به البه الی قنـداق

 مجـذوب تـجلـیـات آفـاق     وز پنجره چشم نیمه بازم  

 گـهواره مـرا به بال الالی       بر سینه فشرده گرم ومشتاق 

 می بــرد به سیـر بـاغ مینو

 (2/234همان،) 

 «گهـواره خیـال  »که خالصه و فشرده تابلو سازی رمانتیك اسـت، سـوار بـر     «امپرسیونیستی»در این بند نیز شهریار با تصویرسازی 

مادر به سیاحت در باغ مینو  «الالی»دوران نوزادی خویش را در مقابل پرده چشمان مخاطب نقاشی می کند و با تصاویری مقطع از 

د و کنبه فضای تابلو القا می که مشخصه بارز آن سیر و نوسان است حرکت زمانی و تصویری را «گاهواره»استفاده از لفظ . می پردازد

. هایی که بیگانه شده انـد ارزش های اساسی انسانی است، ارزشکه واقعیت حاضر فاقد برخی از لود است آبه نوعی بیانگر این باور درد

اندیشه بازگشت یا عروج روح به عالم علوی ـ که در این بند اشاره شده است ـ ریشه در عالم شناسی مبتنـی بـر      (4931:494ولك،)

تخیل پلکان بهشت و سعادت ازلی اسـت و تـا   . ن فرودین استسلسله مراتب است که ساده ترین صورت آن تقابل جهان برین و جها

 (31ـ32 :4922مشرف،) .در رنج است «خودآگاهی»تحقق بازگشت به بهشت، انسان پیوسته از 

 از طالی شفق کرده قایق              شب به نیل فلك راه پویـد

 بـر لب چشمه نقره مـاه               گیــسوان طالیـی بشویـد
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 جوی شیر سپیده              زورقش چون شقایق برویدصبح بر 

 باز در خنده خود شود گم

 (4934:2/239شهریار،)

. متمایـل اسـت   «تشـبیه »تخیل رمانتیك در این بند با وجود تمام دور پروازیها و تنوع جویی هایش، به جلوه گری در صورت بیـانی  

که چون پدیده هایی درخشـان هسـتند،    «ه ـ جوی سپیده ـ زورق شقایق  قایق شفق ـ نیل فلك ـ چشمه ما  »تشبیهاتی بکر از قبیل 

سیاهی شب را از تصویر زمینه تابلو رمانتیك می گیرند و رازآلودگی و ابهام را که از درون مایـه هـای رایـج تخیـل رمانتیـك اسـت،       

 است که موجـب مـی شـود عناصـر تـابلو     خیال شاعر رمانتیك در این صحنه مصوّر عالمی پر رمز و راز و وهم آلود . کاهش می دهند

تخیل رمانتیك رو به سوی افـق هـای مـه آلـود و مـبهم و دور دسـت دارد، پـرواز در        . در هاله ای از فرا واقعیات قرار گیرد( شعری)

فاصـله مـی   ، فضاهای وهمناک و ناشناخته را خوشتر دارد و از همین روی از تخیـل کالسـیك کـه رو بـه آفـاق روشـن و آشـنا دارد       

         . می تواند تصویر ساز این نوع صیرورت خیال رمانتیك باشد «دو مرغ بهشتی»شاهد زیر از شعر (492: 4922صدری نیا،)یردگ

 گاه در خنده خنجـر بـرق             می شکــافد شبـی قیر اندود                                       

 اه در لرزش کوکب صبح             شمـع بالین صبحی غــم آلودگ                                       

 گاه پیچیده در ابر و مهتاب            شعله سر می دهد در دل دود                                       

 گــه درآویزد از عقد پروین                                                              

اه که جسم کم مایه و بی رمق شهریار ملك ادب شهربند حجله محقرش می شود، خیال بادپیمایش صیحه بـر آفـاق مـی    آری، آن گ

 :اندازد و با سپردن زمان بر زیر پا به یکّه تازی در جوالنگاه حیرت و ابهام می پردازد

 می آیمسـوار مرکب پیل زمـان از وادی حیرت             به سوی جنگل ابهام و جادوی تو 

 زمین و آسمان بسته قطار کـاروان با من            به سـودای جـمال کعبه کوی تـو می آیم

 به زیر پای من آفاق می لغزند و می لولند          نمی دانـم به دوزخ یا به مینوی تـو می آیم

 ا باد پیمایی؟به بوی باده پیمایی خوشم ی

 (4/311: شهریار، کلیات)

 

 (ی طالیی بازگشت به گذشته)رمانتیک  نوستالژی _9_4
در بـیش  . معادل دلتنگی است «algia»به معنای بازگشت به وطن و  «nostos»نوستالژی کلمه ای یونانی و ترکیبی از دو واژه     

ی، و تر فرهنگ ها و واژه نامه ها برای نوستالژی معادل های مختلفی از قبیل  غـم غربـت، رنـج بازگشـت بـه وطـن و سـرزمین اصـل        
از علـم پزشـکی وارد روانشناسـی و     اصطالح نوستالژی(  ، ذیل واژه ی نوستالژی4916پورافکاری، )حسرت گذشته نوشته شده است 

هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند . کند ادبیات شد و به طور کلی رفتاری ناخودآگاه است که در شاعر یا نویسنده بروز می

حالت غم و اندوه توأم با حالت لذت سکرآور شود، دچار نوستالژی شده است که در زبان فارسـی آن را غالبـاً    و با مرور آن دچار نوعی

ناامیدی، غم و اندوه و دلتنگی که از مولفه هـای مهـم نوسـتالژی     (4923:493انوشه، )به غم غربت و حسرت گذشته تعبیر کرده اند 

حزن و اندیشه، مثل دردی پنهان همواره در اشعر رمانتیك طنین انداخته است کـه   است، در اشعار رمانتیك نیز  موج می زند و این

شاعر رمانتیك در برابر حـزن  . ریشه این تردید و نومیدی را بیشتر باید در جنبه های احساسی و زیبایی جویی آنان جست و جو کرد

می شود که رو به سوی فنا دارد بنابراین برای رسیدن بـه  و اندوه به دنیای درون خویش پناه می برد، در درون خود با وجودی روبرو 

در سفر نوستالژیك مـرغ  . های خیالی است آرزوی خود در عوالم رویایی با شوق و هیجان سیر می کند و در طلب رسیدن به سرزمین

روح خود را بـه سـوی سـال     در سفر تاریخی شاعر و نویسنده. اندیشه نویسنده و شاعر به سرزمین ها و نقاط دوردست پرواز می کند

 (492 :4929سه یر و میشـل،  ).های پر احساس و جالل و جبروت گذشته پرواز می دهد که دوره پهلوانان، عشق و افسانه پریان بود

 . می پردازیم« عینی و ذهنی»به جنبه های  «نوستالژی»در این مبحث جهت بررسی دقیق و روشن بودن سخن به تقسیم بندی 

شاعر به یاد وطن و زادگاهش و روزگار سرخوشی و جوانی خود شعر یا سخنی بگویـد کـه شـامل     :ینی نوستالژیوجه ع _4_9_4

 . . . مانند اشعار ناصر خسرو، شهریار، نیما، مسعود سعد و. حبسیات و وطنیّات می باشد



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

831 

 

 …گریزی وتمدن رایی، طبیعت گرایی،گریزی رمانتیك در چیدمان تخیل گ در اشعار شهریارـ چنانچه پیش تر اشاره شد ـ اصل واقع

گریزی در نوستالژی بازگشت به گذشته و باز آفرینی خاطرات خوش آن دوران اما اصلی ترین نمود این واقع. رسندبه منصه ظهور می

ز آن آمی شدن در حالوت حزنآفرینی خاطرات کودکی و غرقی تئاتر اشعار او پرداختن به بازدر آمف( 19: 4934شمیسا،) .است

  های آن و پناه شهری و نامالیمات و دلهره  ه منزله گریز از زندگی تمدن زدههمانند برخی دیگر از پیشروان و پیروان رمانتیسم، ب

ترین ایام حیات وی نیز بوده،  به ویژه این که دوران کودکی شهریار که درعین حال خوش. بردن به مأمن سنت و سادگی است

ها  خاطرات کودکی از یك سو او را به متن سنت. رسوم عاری از تکلف دوران ماقبل تجدد سپری شده بوددرعصر غلبه سنت و رواج 

ها سرآمده بود  آن  ایام کودکی او در دامن و دامنه گرداند و از سوی دیگر به آغوش صمیمیت روستا و طبیعت که بر می

ز مادر بزرگش، خانم ننه، احساس نوستالژیك خود را نسبت به او با اسم بردن ا «دومرغ بهشتی»در شعر  (416: 4922نیا، صدری)

 : کند گونه ازآن یاد می دهد و بدین دوران حیات خود در روستا  و خاطرات خوش ایام کودکی نشان می

 شب زیر لحاف ابر می خفت                رکرسیا حلقه زده به دوـم

 گفت و سر گذشت میانه ساف      مــادر بزرگــم            خانم ننه 

                                      من غرق خیال و با پری جفت               کرد چراغ کور کـوری می                                       

 (2/232: 4934شهریار، )                                                                     

ها و صفای آن دوران اسـت بـوی دل انگیـز خـاطرات را بـر       ماالمال از خاطرات خوش دوران کودکی و سادگی «ربابایشحید»او که  

. نشاند و با قلم موی نازک احساس تصاویری چشم نوازش را از محیط ساده روستا در قاب خیـال پـی رنـگ مـی زنـد      مشام جان می

 :سراید گوی پیر می زمانی که از زبان قصه

 گفت شبی که مادربزرگ قصه میگجه ناغیل دینده  قاری ننه -4

 کوفت باد و طوفان در و پنجره هارا به هم می: باجانی دوینده –کولک قالخیب، قاب  -2

 خورد وقتی که گرگ شنگول بز را می: قورد گچینین، شنگلیسین یینده -9

 . تمگش ای کاش من بار دیگر به دوران کودکیم برمی :من قاییدیب، بیرده اوشاق اولیدیم -1

  (93: 4926شهریار،)پژمردم  شدم و بعد از آن دوباره می از نو شکوفا می :بیر گُل آچیب اوندان سورا سولیدیم -3

توجه به خاطرات دور . گردد که امور دنیوی هنوز لطافت بهشتی جان را در سایه نپوشانده است در این شعر شاعر به زمانی باز می    

که شاعر بعـدها بـا افسـوس بـه خـاطر      حالتی نورانی و درخشان . دهد ت طبیعی روح را نشان میدوران گذشته، میل بازگشت به حال

ایـن انـدوه معمـوال    . یابـد  ی زمان اندوهش فزونی می رحمانه شاعر رمانتیك از دیدن گذشت بی (باتصرف 32: 4922مشرف،). آورد می

 :4916سـید حسـینی،   )ایمـان شـهری گرفتـار شـده اسـت      بیناپذیر قلبی است که در جهان بی احساس و   ی توقعات تسکین زاییده

  (باتصرف4/424

 لقمه عسلین عمه جان را می خوردم ]خوشا روزهایی که[ :عمه جانین، بال بلله سین ییه ردیم

 بعد از آن لباس خود را برتن کرده :ردیم سوندان دوروب، اوس دونومی گییه

 . پرداختم تفریح و داستان سرایی می در باغچه ها به :باخچاالردا تیرینگنی دییه ردیم

 !افسوس بر روزهایی که خودم را برای همه لوس می کردم :آی ئوزومی اوازدیرن گونلریم

                                                                                                                                                                                                              !                                                              شــدم  و افســوس بــر روزهــایی کــه بــر اســب چــوبی خــود ســوار مــی          :آت گزدیــرن گــونلریم ، آغــاج مینــوب 

 (96 :4926شهریار،)

گشاید و با چشمزدی ملیح خود را یوسـفی اسـیر در    ی خویش می سرگالیه را از عمر تلف شده «کاروان جرسِ»او هم چنین در غزل 

 . اندازد لرزاند و شوری دیگر در  سر می خیزد الجرم دل خواننده را می می اش از دلی طوفان بر چاه غم می یابد و چون  مویه
 نده جوانــی از این زنـدگــــانیمشــرم                  از زندگـــانیم گـــله دارد جــوانیـــم

 زال زمــانـه کشت بـه نـامـــهربــانیم  دور ازکنــار مــادر و یــاران مهربــان

 یاری کن ای اجل که به یـاران رسانیـم  دارم هــوای صحبت یـــاران رفتـه را
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 وز دور مــــژده جــــرس کـاروانیــم  چون یوسفم به چاه بیابـــان غم اسیر

 (4/991: 4934شهریار،)                                                                                       

او با نگرشـی فلسـفی   . ی عمر، اشك غم از سراچشمه دیده می ریزد خزد و سعدی وار با تامل در ایام سپری شده بنابراین در خود می

ها برای دست یافتن به زندگی موقرانه امروزی و تجمالت واهـی آن در کـم    رسد که انسان یجه میبه گذر عمر و ایام جوانی به این نت

رسند بلکـه بهـار عمـر     دهند ولی افسوس که نه تنها به کام خود نمی خویش قرار می «ره توشه»مایگی بیابان زندگی، جوانی خود را 

دانـد کـه    دوران جوانی خود را به مانند خواب خوشـی مـی  « اه زندگانیدر ر»او در غزل . دهند را نیز از دست می( دوران جوانی)خود

آرزوی  :پـرورد  کنـد آرزوی محـالی را در سـر مـی     او سـنگینی مـی    های تکیده نهآید و اینك که بار پیری برشا خیلی زود به پایان می

  .«بازگشت به دوران جوانی»

 «درراه زنـدگی»     

 نــجستم زندگانی را وگم کــردم جــوانی را      را جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی

 بــه دنبــال جـوانی کــوره راه زنــدگانی را       کنـون با بارپیری آرزومندم که بـــرگردم

 کــه شب درخواب بیند همـرهان کاروانی را     به یاد یار دیرین، کاروان گم کرده رامـانم         

 (4/22: 4934شهریار،)

 

 :                                   ریزد درد دل مجروح خویش را درکالبد کلمات  و الفاظی پرسوز و گداز می «وای جوانی»براین درشعربنا

 ها دارم از بیداد پیـری با جـــوانی داستــان       آرد سری با مــا جــوانی بـار دیگر گر فرود

 نماید محو و روشن چون یکی رویا جوانی می         تا به روی چشم سنگین عینك پیـری نهادم   

 رو بـه چــاه گــور دارم آه و واویـال جــوانی     گرگ سیرت     حریفی  به چنگال تو چون یوسف بی

 تا بـه چــاه گور هم رفـتم نشد پیدا جــوانی     بار پیری خم شدم درجست وجویش       ها با سال

 (4/146 :4934شهریار،)

این شعرکه از حیث محتوا و . سربرداشته، دلتنگانه در پی خاطرات دوران کودکی گام می نهد «درجستوجوی پدر»مشهور  در قطعهاو 

فرانسـه، قابـل مقایسـه      ، شـاعر پـرآوازه  (4263 -4131) دوالمارتین اثرآلفونس «تاک وخانه«  منظومه نوع نگاه به خاطرات گذشته، با

گـردد تـا    های دراز به کوی وخانه پدری باز می حکایت جست وجوی ناکام شاعر است که پس ازسال ،(12 :4912ایراندوست، )است 

  (4912:411صدری نیا، ) .با تجدید خاطرات دوران کودکی آالم دل خود را تسکین دهد

-نتیسم برتن شعر مـی است، ردای رما پر شور احساسات که محصول بازآفرینی تصاویر وخاطرات گذشته  دراین شعر نیز تفوق و غلبه

 :   بخشد گرایی را درحد واالی آن ارتقا می پوشاند و عنصر باز پس

 درمشت گـرفته مچ دست پســرم را       دلتنگ غــروبی خفـه بیرون زدم از در

 تسکین دهـم آالم دل جـان بسرم را       رفتم که به کوی پدر و مسـکن مـالوف

 تـکرارکــنم درس سنین صغــرم را       تبگفتـم به سـر راه همـان خانه و مـک

 کـان گهرم یــابم و مهـد هنــرم را      ی مـادر کــانون پـدر جـویم وگـهـواره

 می رفتم ومشغول جـویدن جـگرم را      بـا یــاد طفــولیت و نشـخوار جـوانی

 تـرم راپـنهان که نبیند پسرم چـشم       اشکم بـه رخ از دیده روان بــود ولیکن

 ی دیــوار درخـانه سـرم را بـرسیـنه       یـکباره قـرار ازکف مـن رفت و نهــادم

 ( 2/4111 :4934شهریار،) 

از بهشت رضوان از  (ع)هبوط و رانده شدن آدم : «(اندوه هبوط)شهر  فرار به سوی آرمان»وجه ذهنی نوستالژی_2_9_4

بار نوستالژیك در روح جمعی بشر است؛ تا آنجا که انسان ها خود را هم چون حسرت ( کهن الگوها)قدیمی ترین آرکی تایپ ها ی

بسیاری »تبعیدی در این غریبستان دنیا تصور می کنند که باید روزی به آن عالم معنا و معصومیت نخستین خود بازگردند، چرا که 

دور افتاده از اصل خویش است وباید به موطن اصلی گفته اند روح ما ذره ای از روشنایی است که در کالبد تیره تن اسیر شده، نی 
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نی نامه مولوی، اشعار سنایی، قصیده »در ادب فارسی هم اشعار و آثار فراوانی از قبیل  (4929:499سه یر و میشل، ) .«خود بازگردد

اتوپیایی که . ده شده استسروو اقلیم عشق درحسرت این بهشت گمشده  «. . . .از سهراب سپهری و «پشت دریاها»عینیه ابن سینا، 

، در دریاهایش قایق ها از تور و «به اندازه چشمان سحر خیزان است»و وسعت خورشیدش .«درآن پنجره ها رو به تجلّی باز است»

در آسمانش عقابی دل شکر نیست و هر کسی برای خود پادشاهی ، (مروارید رمز تعلقات است) دلها از آرزوی مروارید تهی هستند

در اشعار شهریار این وجهه . که در جهانی دلستان به سر می برد( سر ز ملك جهان گران بینی/ و سر و پای گدای آنجا را  بی)است 

 : بیان می شود «احساس غربت در جهان مادی»نوستالژیك با نگرش عرفانی او امتزاج یافته، با درون مایه 

                            مه سازان باغ جنانند                      گفته می شد که در این چمن زار            نـغــ      

 ای در بنــد دام جهاننـدـانده            پــآشیان دور مچون تـــو از          

 تانند                        با تو هم درد و هم داس بــاری از درد و  داغ  جدایی                             

 ـگر از رنـج غـربت ننـالیدی

 ین چمنزار زیبا کتابی              بود و در وی در چشم من بازا      

 ه دیدم در او نغمه پردازـآنچ            لیکن از زمره خاکیان بود    

 نیست کو با من آید هم آواز             هرگز آن نغمه ساز بهشتی   

 دیدی اینجا هم ای دل غریبم 

 (213: 4934شهریار، )                        

خود را چون مرغی بهشتی معرفی میکند که در این چمنزار دنیای مادی از آشیان حقیقی ( دو مرغ بهشتی)شهریار در این منظومه 

یی خود او هر چه بر زمره ی خاکیان مینگرد نغمه سازی برای تسکین داغ جدا. خود دور مانده و در دام جهان گرفتار شده است

ایشان هم چنین در . کندنگرش نوستالژیك خود را ابراز می« دیدی اینجا هم ای دل غریبم»نمی یابد و سرانجام با عبارت یأس آلود 

که خود برائت استهاللی بر محتوای نوستالژیك آن است، حسرت روح دردمند خود را از تنگی قفس جهان خاکی،  «ناله روح»غزل 

هجوم گرگ درنده زندگی و دوخته شدن پرهایش در خار و خس این دنیا بیان می کند و با نشان دادن گرفتاری در دام جسم، 

اشتیاق دل خود برای همراهی با کاروان جان ـ که راهی هندوستان معنا است ـ خویشتن را طوطی دور افتاده از وطن معرفی می 

 . کند

 «ناله روح»

 پیر شدم نکردم از این رنج و شکنجه بس مرا          وای چه خسته می کند تنگی این قفس مرا    

 راــرس مـه جـزمـرت آورد زمـه حسـآه چ پای به دام جسم و دل همره کاروان جان                

 پنجه کــه در جـگر زنـد نـام نهد نفس مرا                               گرگ درنده ای به من تاخت به نام زندگی

 ـد عالم قدسم و طبع قند جو                وه که به گند خاکیان ساخته چون مگس مرا    طوطـی هنـ 

 (21همان،)

 گیرینتیجه

رمانتیسم، شایع ترین مکتب ادبی غرب، در اواخر قرن هیجده به صورت جنبشی زاییده بحران تقابل میان سنت و مدرنیسم ظهور  

بینی است که وان یك پدیده اجتماعی، نوعی جهانبود و به عن «خرد»علیه  «ساساتاح»پیدا کرد که در واقع نوعی قیام و جنبش 

همراه با زوال فئودالیسم و نظام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کهن و پیدایش جامعه جدید و رشد سرمایه داری و سوداگری پدید 

های تمدن و که انسان را بر ضد تصنع ستبه دیگر سخن مکتب رمانتیسم رساترین فریادی ا (463 :4921جعفری، ). آمده است

. کابوس تاریخ، به جهش طبیعت انسانی دعوت می کند و عصیان نسل سرخورده و زخم روبازی است که حامل سند انسانیت است

انسانیتی که زیر شالق های مدنیت مدرن تن کبود کرده است و آرزوی بازگشت به خاطرات شیرین گذشته و یا اتوپیای پر امید 

پروراند و نوعی تالش است برای تحمیل الگوی زیبا شناختی بر واقعیت، و بیان اینکه همه چیز باید از قواعد هنر ده را در سر میینآ

در ادب معاصر فارسی هم استاد محمد حسین شهریار که دست باالی رمانتیك در تمامی گرایش هایش . پیروی کند

ازین و اصول رمانتیسم و با رود، با شناخت دقیق موله ساالر این مکتب به شمار میافو ق( ناسیونالیستی،طبیعت گرا و احساساتی)
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نجامِ سخن در این جستار، سرا. پردازدو محتوایی آن در اشعاری دلکش می های صوریکه سائق بدان است به بازتاب جلوهای روحیه

تیرگی حال، »د شهریار از مبانی معرفتی ویژه او، چون شود که اصل واقع گریزی رمانتیك درسخن استابه این نتیجه منتهی می

 ها وبنمایه که از رایج ترین «سفر»تم . سرچشمه می گیرد «بازگشت نوستالژیك به سرخوشی گذشته و خیال پردازی فانتزیك

« لژیك به گذشتهطبیعت گرایی و روستا ستایی، خیال پردازی و سیر نوستا»موتیوهای آثار رمانتیك است در اشعار او به صورت 

آید و ماوایی که در پیکره کلمات به نمایش درمیشعر رمانتیك شهریار تصویر زمان، مکان و نقاشی زبانی است . کندنمود پیدا می

 . آیدناشناخته که از راه خیال حاصل میاست برای نیستی ها و صور 
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 ای  لهکُردی کندو بررسی تطبیقی روایت تُرکی فرهاد و شیرینِ نوایی با شیرین و فرهادِ

 نژاد حسن سهراب علی

 های خارجی دانشگاه پیام نورعلمی گروه ادبیات و زبان هیأتاستادیار و عضو 

 چکیده
ای بنیادین شیرین نظامی، خمیرمایه و حکایت منظومِ عشقِ یکسویۀ سوزناکِ فرهاد به شیرین در لفافۀ ماجرای عشق دوسویۀ خسرو

در زبان کُردی و گویش جنوبی آن، . های منطقه شده استهای ایرانی و دیگر زبانزبانهایی از این شاهکار، در برای خلق حکایت

ای از آثار قرن دوازدهم هجری، و فرهاد و شیرین امیرعلیشیرنوایی به زبان تُرکی ازبکی، هردو از خان کندولهشیرین و فرهاد الماس

 . آیند که از قابلیت سنجش برخوردارندمی اثری واحد به شمارهایی به دو زبان متفاوت، از دیدگاه ادبیات تطبیقی، نظیره

سرایی در ادب فارسی و با همان سیاق نظامی در خمسـۀ نامهسرایی و بزمشیرنوایی را که به اقتفای استاد خمسهروایت امیرعلی

های  شیخی، قطب، رضوان رو و شیرینهای موفق داستان خسرو و شیرین دانست که در کنار خسنوایی قرار دارد، باید یکی از روایت

خسرو و  «روایت تُرکیِ»ها را آنگیرد و شاید با مسامحه، بتوان روایت همچنین روایت فرهاد و شیرین المعی چلبی قرار می. . . و

توان و تقریباً میهای میرزاشفیع کلیایی و خانای قبادی قابل بررسی است ای نیز در کنار روایتروایت کندوله. شیرین نظامی دانست

 . فرهاد و شیرین قلمداد کرد «روایت کُردیِ»آن را با روایت کلیایی، 

، ازسویی با وجوه شباهت و از دیگرسوی، با «روایت کُردی»ایو کندوله «روایت تُرکی»در بررسی سنجشی فرهاد و شیرین نوایی

عنوان، وزن، روایت،  :از قبیل _ن بار، برخی عناصر ادبی و رواییافتراق این دو از هم مواجه هستیم؛ لذا در این پژوهش، برای نخستی

توان به های پژوهش حاضر، میترین یافتهاز مهم. ای با هم مقایسه خواهد شدمربوط به روایت نوایی و کندوله _. . . ها وشخصیت

های بنیادین این دو کرد؛ و از شباهتپردازی اشاره ها در حوادث و شخصیتتفاوت وزنی و عنوانی دو منظومه و برخی اختالف

و عشق دوسویۀ شیرین و فرهاد یاد  _ای بر شخصیت محوری فرهادنظر و تأکید دو روایت نوایی و کندولهتوان از اتفاقروایت، می

 . کرد

 . ای کندوله ادبیات تطبیقی، خسرو و شیرین نظامی، فرهاد و شیرین نوایی، فرهاد و شیرین: ها کلیدواژه

 همقدم

به تعبیری دیگر از )اگر نظامی را یکی از تأثیرگذارترین شاعران منطقه بدانیم که خنکای سایۀ هنر شعری او از هند تا روم    

شود، سخنی برگزاف نیست، اما برای اثبات این مدعا و نمایاندن عظمت و بُرد حس می( «ازحلب تا کاشغر»کدکنیاستادشفیعی

اند و ناگزیریم از اهیم داشت جز استناد به آمار شاعرانی که تحت تأثیر این شاعر بزرگ قرار داشتهای نخوهنرشعرپردازی وی، چاره

بر اهل تحقیق پوشیده نیست که بررسی و . شودلذا پای ادبیات تطبیقی به میان کشیده می. نشان دادن و توصیف این تأثیر و تأثرات

ای از ادبیات با عنوان مطالعات ه از اهمیت خاصی برخوردار است طوری که شاخهمطالعه آثار ادبی اقوام و ملل مختلف جهان، امروز

گونه از مطالعات تطبیقی در عصرجهانی شدن، این. پردازدهای مختلف جهان میادبیات تطبیقی به بررسی آثار برجسته ادبی زبان

شود و نوعی تکثرگرایی در بینی ادبی تلقی میمهمر خودای از ادبیات به روی خوانندگان، مُهر پایانی بهای تازهضمن گشودن دریچه

 . آیدحوزه ادبیات و مطالعات ادبی به شمار می

اند، جنبشی ماندگار و استوار است یاد کرده _سرایینامهدر کنار رزم _در ادب پارسی «سرایینامهخیزش بزم»جنبشی که از آن به    

نکات باریکی که  (4922:492کزازی،)ا توانایی و خالقیت هنری خویش بنا نهاده استنظامی، ب «های کهندستانزن داستان»که 

رسد، از این قرار است؛ اوالً عالوه بر قالب مألوف مثنوی، با دیدی نقادانه درباره عمق تأثیرگذاری خمسه نظامی به نظر نگارنده می

ویژه افظ را از مدار تأثیر و تأمل بر شاهکارهای نظامی بههمتای ادب فارسی، سعدی و حپردازان بزرگ و بیتوان حتی غزلنمی

ترکی، کردی، : هایی چونزبانی که به زبانپردازان غیرفارسیثانیاً نباید از خیل مقلدان و نظیره. خسرو و شیرین برکنار دانست

 . افل بوداند، غگنج نهادههای پنجسرایی و یا تقلید یکی از گنجپای به عرصه خمسه. . . پنجابی و

و خیل عظیم مقلدان و  –که بدان نیز خواهیم پرداخت _با توجه به جایگاه مهم نظامی و خسرو و شیرین او در ادب غنایی پارسی

. زبان آن، که برای نمونه تنها در زبان پنجابی بیش از ده مورد شیرین و فرهاد ذکر شده استگوی و غیرفارسیپردازان فارسینظیره
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ها با کار نظامی، جهت ، اهمیت و ضرورت بررسی تطبیقی این آثار و نشان دادن خطوط اشتراک و افتراق آن(4912:129چوهدری،)

های ابتکار هنری این شاعران، بدیهی به نظر ترسیم مرزهای تأثیر و تأثر، پیوندهای دوجانبه شعری و حتی فرهنگی، و نمایاندن رگه

 . رسدمی

ای کارهای تحقیقی که بر روی اثر نوایی انجام گرفته و مبنای ما در این بررسی قرار دارد، مقاله ترینپیش از این تحقیق، از مهم

و در نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز به  4916درسال «فرهاد و شیرین نوایی»ارزشمند از غالمحسین بیگدلی است که با عنوان

پور که در ، عنوان مقاله دیگری است از اصغر دلبری«ردازان ترک خمسهپمقلدان و نظیره: نظامی در ترکیه»چاپ رسیده است؛ 

المللی بزرگداشت نهمین سده تولد حکیم نظامی در تبریز به چاپ رسیده است و در آن بحثی در مجموعه مقاالت کنگره بین

سیرفرهاد در »ین باید از مقالههمچن. مقایسه فرهاد و شیرین نوایی با خسرو و شیرین نظامی، مطرح شده است که کلی و گذراست

کوشد در شود و می، از اسدی سلمان یاد کرد که با بحثی جدی درباره چهرة فرهاد در ادبیات شرق شروع می«ادبیات فارسی و ترکی

چهره حقیقی ال مردم، چهره فرهاد را استخراج کرده و با نمایاندن چهره او در ادبیات فارسی و ترکی، سه حوزة افسانه، تاریخ و ایده

  (99_21: 4921)فرهاد را ترسیم کند

بررسی تطبیقی خسرو و شیرین نظامی با منظومه کُردی »ای نیز به مقاله خان کندولهپیشینه تحقیق درباره شیرین و فرهاد الماس

سانی دانشگاه فردوسی شده در مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم ان، چاپ«ایخان کندولهشیرین و فرهاد الماس

بررسی تطبیقی خسرو و »دکتری نگارنده مقاله است با عنوان که برگرفته از رساله( 31_14: 4921نژاد،سهراب)گرددمشهد برمی

های شیرین و و درآن، به تفصیل، ویژگی( مدرسدر دانشگاه تربیت 4922سال) .«های غنایی کُردی جنوبیشیرین نظامی با منظومه

مقایسه خسرو و شیرین نظامی با شیرین و »ای با عنوانعالوه بر آن از مقاله. خسرو و شیرین، بررسی و مقایسه شده استفرهاد با 

ای دیگر گونهنامه ادبیات فارسی دانشگاه یزد، باید یاد کرد که درآن نیز بهکاوششده در نشریه، چاپ«ایخان کندولهفرهاد الماس

  (432_423: 4921پارسا و صالحی،)میان این دو اثر صورت گیردای کوشیده شده است، مقایسه

که بنابرگفته محققان حوزه ادبیات  _جایی که آگاهی داریم تاکنون تحقیقی مستقل، در مقایسه و تطبیق روایت ترکی نواییتا آن

که از شاعران مطرح  _ای هبا روایت کُردی کندول _(99:اسدی، همان)ترکی، بر ادب پس از خویش، بسیار تأثیرگذار نیز هست

-صورت نگرفته است و در این مجال، باتوجه به نقش و اهمیت کار امیرعلی _آیدق به شمار می. ه42ادبیات کالسیك کُردی قرن

سبك و بزرگان ادبیات تُرکی و کُردی، و به دلیل رویکرد مشترکی که همان ای از شاعران صاحبخان کندولهشیرنوایی و الماس

؛ در این پژوهش کوشیده خواهد شد با بررسی تطبیقی روایت ترکی (اشتراک در ژانر ادبی)پردازی نظامی باشده شیوه روایتعنایت ب

ای از وجوه اشتراک و افتراق این دو اثر، هرچه بهتر نمایانده شود تا ای، پارهفرهاد و شیرینِ نوایی با شیرین و فرهادِ کُردی کندوله

 . بیشتر در آینده  فراهم گرددهای شاید زمینه بررسی

 تعاریف و مفاهیم

 جایگاه خسرو و شیرین در ادب غنایی 

بندی منتقدانه آثار ادبی و از خالل فن شعر ارسطو و آثار مشابه آن، بر اساس انواع ادبی با توجه به بافت معنایی و عاطفی در تقسیم

بندی، آن کدکنی ضمن تأیید این تقسیمشفیعی. اندبندی کردهبقهط( تعلیمی)ها را به حماسی، غنایی و نمایشی این آثار، آن

-اند که از روزگار قدیم تاکنون مصداق داشته است و این تقسیمگر یونانی و نوعی حصر عقلی دانستهراحاصل ذهن تحلیل و تجزیه

شناسی و یی بر اساس نظریات جدید زبانآثار غنا (41: 4926)داندبندی را برای آثار ادبی ملل جهان، صادق و غیر قابل تغییر می

در تعریف دقیق . و جنبه انفسی دارند( 12: 4923شناس،حق)شوندبا تمرکز بر اول شخص خلق می Jakobsonنظریه یاکوبسن 

ترین وسیع( شخصی)و ( احساس)شعرغنایی سخن گفتن از احساس شخصی است به شرط این که از دو کلمه» :اندادب غنایی گفته

احساس . با همه واقعیاتی که وجود دارد _هاترین آنترین احساسات تا درشتازنرم _یعنی تمام احساسات. م را در نظر بگیریممفاهی

روح او ، شخصی بدان معنی که خواه از روح شاعر مایه گرفته باشد و خواه از احساس او، به اعتبار این که شاعر فردی است از اجتماع

این نوع ادبی برجسته را در  (26کدکنی، همان،صشفیعی) .«مسائل، با تمام جامعه اشتراک موضوع دارد نیز در برابر بسیاری از

اند که تنوع عواطف و احساسات که زیربنای این نوع ادبی اند و براین عقیدهادبیات جهان، نخستین و پایدارترین نوع شعر دانسته

  (94،ص4921اریان،پورنامد)گردد است، سبب تنوع اقسام شعر غنایی می
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جا که در های داستانی از جایگاهی ویژه برخوردارهستند تا آندر ادبیات کالسیك ایران، اقسام متنوع شعر غنایی و از جمله منظومه

ك اما اگر اوج ادبیات کالسی. شودهای غنایی دیده میهایی از داستاناثر بزرگ و جاودانه حماسی ایران، شاهنامه فردوسی، نیز جلوه

های غنایی ایران همتای منظومهگمان نظامی گنجوی را چهره بیای زمانی از رودکی تا جامی در نظر بگیریم، بیایران را فاصله

خواهیم دانست که به ویژه با خلق دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون، توانست نام خویش را برای همیشه در میان بزرگان 

 . ادب ایران ماندگار کند

، کافی است بدانیم (هادر زبان فارسی و دیگر زبان)های غنایی منظومبرای درک میزان تأثیرگذاری عمیق نظامی در قالب داستان   

. شده است زبان یادعالوه بر آن، از هیجده شاعر تُرک اند وگوی، مقلد نظامی بودهیکصد و سی و سه شاعر فارسی

  (322،ص4922انوشه،)

خسرو و شیرین که شرح دلدادگی خسرو پادشاه ایران به شیرین شاهزاده ارمنی است، در میان دیگر آثار نظامی  اما به یقین،   

 :چنان که خود نیز اشاره کرده است، جایگاهی خاص و ممتاز دارد

 حدیث خسرو و شیرین نهان نیست               و زان شیرین تر الحق داستان نیست

 (491ص/کلیات نظامی گنجوی)                                                                              

شود بلکه در دیگر اقسام شعر غنایی و غزل فارسی هم این حیطه تأثیرگذاری این منظومه، تنها به آثار داستانی منظوم محدود نمی

اری عمیق و نمایاندن هرچه بهتر جایگاه خسرو و شیرین حتی ای عملی از این تأثیرگذبرای نشان دادن نمونه. تأثیر، ملموس است

در دیوان سعدی و حافظ ( خسرو، شیرین و فرهاد)های اصلی داستاندر قالب غزل، با بررسی و مطالعه بسامدی اسامی شخصیت

بیت  21دی در یابیم که سعاند، در میسرای بزرگ زبان فارسی که یکی دو قرن پس از نظامی ظهور کردهشیرازی، دو غزل

اند و البته بدیهی است که این آمار جدای از به طور صریح از این قهرمانان یاد کرده( غزل42)بیت  42و حافظ در ( غزل22در)

ای صریح به جایگاه بلند آن سخن؛ سعدی و حافظ، به خسرو و شیرین، نشانهاین توجه ویژه استادان. هاستتلمیحات و ایهامات آن

  (4)ایران زمین است که تازمان ما نیز باقی استدر ادب غنایی 

  کُردی جنوبی

مشهور، برای  محققاناز میان این . انددانسته غربی و از ریشه هند و اروپایی های ایرانی، کُردی را جزو زبانگرانپژوهشبیشتر     

  آنتونی آرالتو Minorski  مینورسکیوالدیمیر   Schmittرودیگر اشمیت Oranskij  م ارانسکی _یوسیف: توان بهنمونه می

Arlotto گارنیك آساتریان  Asatryan  ویکتوریا فرامکینVictoria Fromkin  شناسان ایرانی به بهار، پورداوود، از میان زبانو

 و( کرمانجی)توان به دو شاخه اصلی شمالیمی این زبان را ورغنی و مایهکهن،  ادبیات. خانلری، ابوالقاسمی و باقری اشاره کرد

، های ایرانی و زبان کُردی، به وجود گویشی موسوم به گورانیمحققان زبان ههمتقریباً  (2)تقسیم کرد (گورانی یا اورامی)جنوبی

 هایآن که زبان آیینی فرقه سبب به این گویش کهن زبان کُردی. اندکید کردهأطور مستقیم یا غیرمستقیم تیا جنوبی به هورامی

. آیدو زادگاه ادبیات کُردی به شمار می بوده است، بسیاری از آثار زبانی و ادبی کُردی را در خود حفظ کرده است( حقاهل)یارسان 

کرمانشاهی تعبیر شده است که در کل، ما امروزه آن را گویش کُردی  و از این گویش به گورانی، هورامی، اورامی، کلهری، لری، لکی

گویش کُردی جنوبی قدمت بسیاری دارد و آثار . گیرد میهای مذکور را دربر، همه گویشامروزی ریخوانیم و به غیر از لجنوبی می

  (9)کهن محدودی که از زبان کُردی موجود است، به همین گویش تعلق دارد

مانده آن را از نظر یآثار باق. ای هم بدان پدید آمده استاین گویش برای مدتی طوالنی، زبان معیار کُردی بوده و آثار برجسته     

گیرد و میدوره نخست که از قرن دوم تا هشتم هجری را در بر: اندموضوعی به دو دوره تاریخی متمایز تقسیم کرده _محتوایی

 اساطیر، شاهان ایرانی و پیامبران ،رموز طریقت، راز و نیاز به درگاه حق، اشاره به آداب و رسوم، مذاهببیشتر ناظر بر گفتار عرفا، 

 با درونمایه عموماً اشعار غنایی، حماسی، داستانیدوره دوم هم که از قرن هشتم تا پایان قرن سیزدهم است نیز . است مانیسآ

سارایی و )گیردمیرا دربر _گوییاندکی تقلید و نظیره و توصیف و تغزل با برجستگی _ عشق و مناجات، عرفان

  (11_13؛صص4923محمدرحیمی،

 کُردی متأثر از نظامی گنجویهای غنایی منظومه
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اند و از میان آثار نظامی، لیلی و مجنون و خسرو و شیرین، بر ادبیات کُردی و به ویژه گویش کُردی جنوبی بسیار تأثیرگذار بوده   

-رانی و نظامیاین آثار، تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران و محققان ای. اندباعث پدید آمدن آثار قابل توجهی به زبان کُردی شده

توان به طور خالصه، از اند، میتبع یا تحت تأثیر خسرو و شیرین نظامی در ادبیات کُردی خلق شدهاز آثاری که به. اندپژوه قرار گرفته

 :موارد زیر یاد کرد

سرایی شیرینپردازی خسرو و که از نمایندگان برجسته و پرفروغ سنت نظیره(ه4129_4462)شیرین و خسرو خانای قبادی ( الف

خانا در این اثر با تسلط تمام بر زبان و مضامین و . بیت است 3326این اثر گرانبها براساس نسخه مالکریم محمدی . ایران است

ای کرده او در این اثر به امیرخسرو دهلوی هم اشاره. تغییراتی در روایت، خسرو و شیرین نظامی را به کُردی جنوبی برگردانیده است

 4912زاده در سال تصحیح اول به دست عینعلی اورنگ با همکاری صدیق صفی. تصحیح و چاپ از این اثر موجود استسه . است

تصحیح مهم و برجسته دوم از این اثر که شاید بتوان آن را معتبرترین چاپ آن هم دانست، از . شمسی و در تهران انجام گرفته است

( ییکهبوره)زادهتصحیح سوم این اثر از صدیق صفی. در عراق انجام گرفته استمیالدی 4313مالکریم محمدی است که به سال 

 شمسی چاپ و منتشر شده است؛4963است که در سال 

های این اثر، مشخصات و ویژگی. ای که در واقع بازآفرینی خسرو و شیرین نظامی استخان کندولهشیرین و فرهاد الماس( ب

 رباره آن سخن خواهیم گفت؛ موضوع بحث ماست و به طور مفصل د

که لیلی و مجنون را هم به نظم کشیده است و از آثار مشهور ادبیات ( 49یا اوایل42اواسط قرن)فرهاد و شیرین مالولدخان گوران( ج

 آید؛کُردی جنوب به شمار می

توسط  4929در سال  که با گردآوری و تصحیح سیدمحمدحسینی( ق. ه4211_4232)ای فرهاد و شیرین میرزاشفیع پاوه( د

 . انتشارات توکلی در تهران چاپ و منتشر شده است

ای روایتی واحد و توان با فرهاد و شیرین میرزاشفیع پاوهای را میخان کندولهبه خاطر اشتراکات و سیر روایت، شیرین وفرهاد الماس

 . حکایت کردی جنوبی از این داستان کهن قلمداد کرد

 ایخان کندولهشیرین و فرهاد الماس 

 ایخان کندولهالماس 

اند، ای نیز گفتهخان کندولهخان و سرهنگ الماسو میرزا الماس( ایکنوله)ایخان کندولهخان که او را الماسخان ابن احمدالماس   

امروزی دیده به جهان  هجری در ده کندوله از توابع کرمانشاهان4442از ادبا و شعرای نامدار عرصه ادبیات کُردی است که در سال 

گشود و تحصیالت عصر خویش را در کرمانشاهان، سنندج، اصفهان و شیراز ادامه داده است و فقه و تاریخ و فنون ادب را فراگرفته 

های نادرشاه افشار اند که در جنگدانسته (کردستان)او را از افسران برجسته دستگاه والی اردالن  (22؛ 4911زاده،صفی)است

  (464؛4921صالحی،). داشته استشرکت 

علت ، ق میان نادر و سپاه عثمانی در کنار دجله. ه4416با استناد به گفته سرجان ملکم و جنگ سال  برخی از محققان کُرد   

نادر » اند کهدر ادامه این ماجرا آورده (461؛4921صالحی). نشینی نیروهای او منتسب کرده اندخان و عقبشکست نادر را به الماس

خان الماس. النسل کنندید کرده، از سپاه اخراج و مقطوعدهد الماس خان را خلعشود که دستور میاز آن شکست چنان آشفته می

 .«گذراندپس از این عمل شنیع نادر، روزگار را به باغبانی و تنبورنوازی و تصنیف و ترجمه و سرودن شاهنامه کُردی می

توان به زندگی پر از جنب و جوش وی خان، میکلی با توجه به زندگی آغازین و فرجامین الماس به طور (293_211؛4911شریفی،)

های خان از چهرهالماس (33؛2112دار،خزنه) .های فراوانی را تحمل کرده استپی برد که در کنار شاعری و تنبورنوازی، سختی

ترین آثار شعری او که در کتب تاریخ از مهم. همتاستستادی بیاستثایی ادبیات کُردی است که در سرایش دو نوع رزم و بزم، ا

توان به جزوات پراکنده حماسی اشاره کرد که بدان ها اشاره شده است، میهایی اندک به آنهای کُردی با تفاوتادبیات و تذکره

و مجنون، خورشید و خاور یا خورشید و خرامان، از دیگر آثار مشهور وی به نادر و توپال یا نادرنامه، لیلی . گویندشاهنامه  کُردی می

توان به خان هستند، میسرای عصر نادری که معاصر  با الماساز شاعران بزرگ کُردی. اندشمال و زالن و شیرین و فرهاد اشاره کرده

از میان این . اشاره کرد (ق. ه4413_4431)منصور ایوانی بولی و خان( شاکرم)، شاکه (دینوری)خانای قبادی، میرزا شفیع کلیایی

درباره . اندها و اشعاری را از این ارتباط نقل کردهخان با میرزاشفیع مراوده، مکاتبه و معاشرت داشته است و روایتشاعران، الماس
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ق، در قید حیات بوده و . ه4421خان در نیمه دوم قرن دوازدهم هجری قمری، در حدودسالالماس» :اندتاریخ مرگ وی نوشته

گویا او را در گورستانی  (414؛4961سلطانی،) .«ق اتفاق افتاده است. ه4431_4211احتماالً مرگ او در اواخر همان قرن، در فاصله

  (؛ ش4919گجری،). سپارند که امروز به طور دقیق مشخص نیستبه خاک می( پیرافته)در کوهپایه 

 شیرین و فرهاد 

آید با تصحیح، مقدمه و مقابله به شمار می بدیل ادبیات کُردیه یکی از شاهکارهای بیای کخان کندولهشیرین و فرهاد الماس   

که گویا  این تصحیح انتقادی. چاپ و منتشر شده است 4919در سال  الخط فارسیبیت و با رسم 1316با ( شاهو) امین گجری

آید که نمایاننده ذوق و ابتکار و پایبندی شاعر ر میبه شما «ای بازیافتهگنجینه» براساس چهار نسخه دستنویس صورت گرفته است،

 :خالصه داستان مذکور چنین است. های کهن شعر کُردی و ایرانی استبه اصول و سنت

بیند و از عشق او سر به بالد و در شبی از ایام جوانی، شیرین را به خواب میشود، میپس از انتظار فراوان هرمز، خسرو زاده می»

شاپور . شودبیند و او نیز در پی یافتن معشوق در جامه درویشان، آواره میچنین خوابی میفرهاد شاهزاده چینی هم. ذاردگبیایان می

شاپور شیرین، شاهزاده . شودخورد و از سوی خسرو مأمور یافتن شیرین میوزیر پدر فرهاد، در پی یافتن فرهاد به خسرو بر می

. کندبستان میگوید و شیرین را روانه طاقبا کشیدن تصویری از خسرو، از عشق وی برایش مییابد و ارمنی را در ملك ارمن می

شیرین به سبب غیبت . کندطور ناشناس با شیرین برخورد میای بهشود، در کنارچشمهقرار که خود راهی ملك ارمن میخسروِ بی

در ایام وصل، خبر مرگ هرمز و شورش بهرام مصری به او . کندجا با خسرو ازدواج میکند و در آنخسرو به ارمنستان رجعت می

خسرو برای همنشینی شیرین، . رسدنشاند و بدین ترتیب به شاهی ایران میرسد که با یاری سپاه شیرین، شورش را فرو میمی

آید که با شیرو برمیخسرو درصدد قتل پسر بدشگونش . گیرد که حاصل این ازدواج، تولد شیرو استدختر قیصر را به زنی می

شاپورمنتظر فرصتی برای نمایاندن شیرین به فرهاد . شودبستان با شاپور روبرو میفرهاد در طاق. شودمخالفت شیرین مواجه می

. شودآورد و با احتیاج شیرین به احداث حوض و کانال، با وساطت شاپور، زمینه دیدار فراهم میتراشی روی میفرهاد به سنگ. است

-دارد اما شیرین که عاشق او شده است، برای شناخت بیشتر و حفظ آبرو، جانب احتیاط را نگه میاد پرده از عشق خویش برمیفره

سازی شاپور با زمینه. شوداین کار، باعث دیدار و تحسین خسرو و شیرین از وی می. رساندفرهاد با استادی، کار را به پایان می. دارد

. گیردفرهاد و شیرین است که شیرین با آگاهی از تبار و عشق راستین فرهاد، پرده از رخ خویش برمیدر دیداری دیگر، میان 

آوازه عشق شیرین و فرهاد، . گذارندشوند، مراقبت از وی را  مثل امانتی به خسرو وا میایلچیان فغفور که از مراجعت فرهاد ناامید می

نشیند و وصل شیرین را با قید سوگند موکول به جاری نمودن آب از آن رهاد به گفتگو میدارد لذا با فاندیشی وامیخسرو را به چاره

شیرین پنهانی و در دل شب . شودهایی دلنشین، مشغول کار میفرهاد پس از مناجات. کندسوی کوه بیستون به این سویش می

فرهاد پس از معاشقه و عیش و نوش، شیرین و . ندشکشود که پای شبدیز در این دیدار میبرای دیدار فرهاد راهی بیستون می

شود که با یاری و ترفندِ مواجه می، گیرد و در راه برگرداندنِ شیرین به قصر با گرّای زنگی و چهل تن از یارانششبدیز را به دوش می

شگفت، نابودی  سرو و با ترفندیای مکار با تطمیع خعجوزه. گرداندکند و شیرین را در همان شب برمیها را نابود میشیرین، آن

. کندفرهاد که مرگ خویش را به خواب دیده است با غوغای خلق و شیون پیرزن، مرگ شیرین را باور می. گیردفرهاد را به عهده می

و  گویدپردازد و برایش مرثیه میجنازه او به شیون می شیرین بر. میردکند و در آغوشِ شیرین میو خودکشی می کشدپیرزن را می
-بستان را ترک کرده است، به چین میخبر مرگ فرهاد توسط شاپور که به نشانه اعتراض، طاق. پردازدحتی با خسرو به دعوا می

شیرو بر . رساندو سرانجام شبی او را در کنار شیرین به قتل می آیدشیرو، برای رسیدن به شیرین، درصدد قتل خسرو برمی. رسد

پس از آن، شیرین . طلبدشیرین از شیرو چهل روز فرصت می. گذاردزدواج خویش را با شیرین در میان مینشیند و قصد اتخت می

های خسرو، نابودی قصرش، قتل باربد و نکیسا و سقط کردن شبدیز کند که بذل و بخشش گنجآخرین خواسته خویش رامطرح می

آید ولی در مراسم ازدواج، پس از این خواسته او، به عقد شیرو درمیبه بهانه نابود کردن میراث خسرو است و پس از انجام گرفتن 

شیرو هم پس از آگاهی از . کندشود و خودکشی میها و خداحافظی از کنیزان به بهانه تودیع با خسرو، بر مزار او حاضر میوصیت

شود؛ سپاهیان شورش ر از هرج ومرج میکشور پ. میردکند و میکند و خود را از کوه پرت میخودکشی شیرین، اظهار ندامت می

  .«برندکنند و گنجینه شیرو را به تاراج میمی

 فرهاد و شیرین نوایی
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 شیرنواییامیرعلی

و ، وزیر (در هرات میالدی 4314/. ق. ه 316جمادی الثانی  42_میالدی4114فوریه  3/. ق. ه 211رمضان  41)شیر نوایی  علی امیر

مدار و بانی مراکز نویس، عارف، سیاست، شاعر ذواللسانین، منتقد اجتماعی، مترجم، تذکرهدار سلطان حسین بایقراهرمشاور و مُ

شیر بن الوس یا کیچکنه یا کیچینه یا کجکنه نوایی جغتایی و ملقب به  نام او علی. بود. . . ه فراوان در خراسان و ماورا ءالنهر وخیریّ

او مردی . بود بدخشانو  بلخو  کاشغرو  ماوراءالنهرحاکم  چنگیزخانزادگان خاندان جغتای پسر  از بزرگ. است «الدین نظام»

ه همین جهت دارد؛ ب(بیت 1111تقریبا)ترکی جغتاییو  فارسیو زبان نیکوصفت و دانشمند و شاعر بوده است و اشعار بسیاری به د

 . است «فنایی» یا «فانی»و در اشعار فارسی «نوایی»تخلص او در اشعار ترکی. بود «ذوللسانین»مشهور به 

 .ورزید، امّا به زبان ترکی جغتایی هم شعر می گفت نوایی به حافظ، سعدی، عطّار، جامی و برخی دیگر از شاعران پارسی عشق می

کی ازبکی و فارسی به یك سنّت ادبی تبدیل شد و منطقۀ ماوراءالنّهر محلّ خلق آثار به دو پس از نوایی سرودن شعر به دو زبان تر

در هرات متولّد شد و تحصیالت اولیه خود را نزد پدرش کسب کرد و . ق.  ه 211وی در سال . زبان فارسی و ترکی جغتایی گشت

 . است مدرسه بوده همدرس و هم سلطان حسین میرزاشیر نوایی در خردسالی با  علی امیر. رفت سمرقندسپس برای ادامۀ تحصیل به 

در این . نوایی به منظور تحصیل معارف و کماالت به سمرقند و بسیاری از شهرهای دیگر رفت و در آن میان گرفتار فقر و فاقه شد

شیر را از سمرقند فراخواند و منصب مهرداری خود را به وی  علی در هرات به سلطنت نشست و امیر سلطان حسین میرزاهنگام 

مشاغل از مطالعات علمی و تألیفات مختلف  شیر با وجود این علی امیر. واگذار کرد و اندکی پس از آن امر صدارت را نیز به او داد

 . دست برنداشت و مجلس او مجمع علما و فضالی آن روزگار بود

او در عین . مصاحب شد و درویشی را بر همۀ امور ترجیح داد عبدالرّحمان جامیوی پس از مدّتی از امور دولتی کنار کشید و با 

شیر پیرو فرقه  امیرعلی. دوری از کار دیوانی نیز مورد توجّه سلطان حسین بوده و شاهزادگان موظّف به استفاده از مجالس وی بودند

 . ی مفسر قرآن بود و جاراهلل زمخشری، مفسّر قرآن را استاد خود نامیده استو. نقشبندیه و از مریدان جامی است

در شهر هرات درگذشت و در اخالصیه که خودش ساخته بود، واقع در جوار  316جمادی اآلخر سال  44وی در صبح روز یکشنبه 

 . آرامگاه گوهر شاد بیگم در منطقۀ خیابان هرات به خاک سپرده شد

، خواجه (نقّاش و خطّاط)، خواجه میرک (شاعر)موالنا کمال الدین شاه حسین کافی . هنرمندان بوده است شیر حامی امیرعلی

 . اند شیر بوده تحت حمایت امیرعلی. . . و( نقّاش)عمادالدّین معروف به موالنا زاده، خواجه آصفی، استاد کمال الدّین 

د فضولی در ترکی غرب و عراق عرب و آذربایجان تحت تأثیر سبك و سعید خان کاشغری در ترکی خاوری و موالنا حکیم مال محم

شیر ثانی  کاظم سالك، نشاط، حجّت در آذربایجان و احمد پاشا، شیخ غالب، ندیم و میرعلی. اند زبان و وزن و قافیۀ نوایی بوده

بیشتر فرمانروایان آسیای . مشهود است در آناتولی به لهجۀ جغتایی شعر سروده و تأثیر ادبی ترکی جغتایی در این مناطق( کاتبی)

نور محمّد عندلیب شاعر ترکمن، در لیلی مجنون . اند مرکزی عالوه بر حمایت مادی و معنوی شعرا، خود به زبان ترکی شعر گفته

 . خود از نوایی تأثیر پذیرفته است

علی یزدی، موالنا لطفی هروی شاعر ذواللسانین  الدیندولتشاه سمرقندی، خواندمیر، واصفی، فخرالدین علی صفی، بنایی شاعر، شرف

 . اندشیر بوده و بر زندگی او تاثیر گذاشتهفارسی و ترکی از معاصران امیر علی

-حیره: شامل. خمسۀ نوایی که به تقلید از خمسۀ نظامی به زبان ترکی جغتایی سروده شده است :آثار او فراوان و از آن جمله است

ای  رساله: خمسه المتحیّرین؛ ، فرهاد و شیرین، سبعۀ سیّاره، سدّ اسکندری یا اسکندرنامهلیلی و مجنونصوّف، در اخالق و ت: االبرار

ترجمۀ اللغه الترکیه بالفارسیه که یك ؛ بیت غزل 6111دیوان فارسی شامل ؛ عبدالرّحمان جامیبه زبان ترکی جغتایی در شرح حال 

 یا)الصغر  های غرائب دیوان ترکی غزلّیات، چهار دیوان به نام: اربعین منظوم؛ نسخۀ آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است

بیت به  1111: الطّیر مثنوی لسان؛ در موضوع فقه حنفی: المسلمین سراج؛ رالوسط و فوائدالکب، نوادرالشّباب، بدایع(النوائب غرائب

به ترکی در شرح حال قریب به سیصد و پنجاه تن از بزرگان و شعرای : النّفائستذکرة مجالس؛ الطّیر عطّار به زبان ترکیسبك منطق

زبان شناختی در مقایسۀ دو زبان ترکی و فارسی و _لمیای ع رساله: اللغتینمحاکمه؛ معاصر وی همراه با نظر انتقادی دربارة شعرا

؛ الذّهب زمخشری دربارة اصناف مختلف به شعر و نثراجتماعی و شبیه اطواق –اثری اخالقی : القلوب محبوب؛ ترجیح ترکی بر فارسی

-نسائم؛(ص)حضرت رسول  حدیث از 11ترجمۀ منظوم  :االربعین ؛(ع)ترجمۀ منظوم نثرالآللی منسوب به حضرت علی : نظم الجواهر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
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؛ تاریخ ملوک عجم، به ترکی؛ به ترکی: تاریخ انبیا؛المحبّه که ترجمۀ ترکی جامی است با افزودن احوال خلفا و مشایخ ترکستان

المعانی، حاالت پهلوان اسد، حاالت سید حسن اردشیر، قصّۀ شیخ صنعان، مفردات در معمّا، منشآت ترکی، منشآت فارسی، خزائن

 . از دیگر آثار اوست( ترکی)االوزان و رسالۀ عروضیّه نامه، میزانمناجات

گذار ادبیات ازبکی معرفی شده است و پس  نوایی به عنوان بنیان. های مختلف ترجمه و چاپ شده است آثار نوایی به زبان بسیاری از

های ترکی مثل فرهنگ سنگالخ  نامهیدا کرد و لغتدر دورة قاجار شرح نویسی بر آثار نوایی رواج پ. از او ادبیات ازبکی رسمیت یافت

  (1)النوائیه و االستشادات الجغتائیه برای آسان فهم کردن شعر نوایی تدوین شدخان استرآبادی و اللغاتمیرزامهدی

، شیخی، احمد (فارسیفرهادنامه به )عارف اردبیلی: اند، از جملهشاعر ترک، آثار نظامی را ترجمه یا تقلید کرده29بنابر نظر محققان، 

لی و بورسالی رضوان، محمد معیدی، موالناصدری، حیاتی شاعر، شاهزاده کورکود پسر سلطان بایزیددوم، حرامی، آهی، ایزنیك

در این  (26: 4912بیگدلی،)دده، مصطفی سالمبیگ محوی، فصیحی احمدجلیلی، محمودالمعی، عارف چلبی، شانی، خلیفه، ادریس

اند، روایت ترکی حکایت نظامی شمار آوردهرا که از آثار برجسته ادبیات ترکی و از بزرگ پیروان مکتب نظامی بهتحقیق اثر نوایی 

 . قلمداد شده است

 (ق. ه333)فرهاد و شیرین نوایی

نظم کشیده و به زبان ازبکی به( همانند نظامی)م و در بحرهزج. 4131نوایی فرهاد و شیرین را به سال 

ای بر خسرو و شیرین است هرچند ، فرهاد و شیرین نوایی، جواب و نظیره(3)بنابر سخن پژوهشگران (497: 4916بیگدلی،)است

مقدمه این مثنوی شامل چندبخش است؛ کار با توحید و مناجات به . در نظم این حکایت، از انفاس امیرخسرو نیز بهره گرفته است

وی و تعریف قلم دارد که در ضمن بخش دوم از نظامی و امیرخسرو یاد درگاه باری آغاز شده، سپس دو بخش در وصف معارج نب

محبت یادش  پیل، و دردآشامشویم که از او به صدپیل، زندهای در ستایش موالنا جامی روبرو میدر قسمت بعد، با مدیحه. شده است

شیرین را اجابت دعوت هاتف غیبی  اختصاص دارد که طی آن، نظم فرهاد و «سبب تألیف مثنوی»بخش بعد نیز به . شده است

-کند و در آخرین بخش مقدمه، مدایحی  برای شاههای پیش از کار خویش یاد میدر بخش مفصل بعدی، از مثنوی. خوانده است

 . شودالزمان بهادر دیده میحسین و سلطان بدیعغازی سلطان

اصل موضوع که براساس اسناد و  (312_9: 4912پور،دلبری)شکل ظاهری فرهاد و شیرین، با اندکی تفاوت، شبیه کار نظامی است

بازی و پیوند بیست و سومین پادشاه ساسانی؛ نظم درآمده، داستان عشقهای واقعی تاریخی انتخاب و بهروایت

از  باشد وقهرمان داستان؛ فرهاد، فرزند خاقان چین و متولد ختن می. و همسر زیبا و محبوب وی است( 623_331)خسروپرویز

فرهاد جوانی است طرفدار و متخلق به اخالق، عفت، صداقت و علم و هنر؛ او . همین رو عنوان فرهاد و شیرین برآن نهاده شده است

کشد که در آن سیمای ای از آن بیرون میکند و آینهبه طور اتفاقی و به تصادف، روزی صندوقی که از آن پدرش بود، را باز می

، به راهی سخت و (جام جمشید) او برای رسیدن به عشق. آن دختر همان شیرین؛ شاهدخت ارمنستان بود شد،دخترجوانی دیده می

-گذارد؛ از سه گذرگاه سخت و خطرناک میکند و موانع متعددی را پشت سر میفتد و مشکالت بسیاری را تحمل میادشوار می

پردازد و نفس میآموزد و به تصفیهکند و از محضر ارسطو علم مییگذرد و سرانجام در غاری سنگی، در یونان، با سقراط  دیدار م

-؛ در این سفر، او سرزمین یونان را به دست می(92: 4922اسدی،). گردداو به ارمنستان باز می. شودتر میعشقش به شیرین پاکیزه

آورد و با شکوه جام جمشید را به چنگ میشود و سازد؛ به همین خاطر محبوب مردم میجا عدل و داد را برپا میآورد و در آن

؛ او سپس برای (بیگدلی، همان)گیردوطنانش قرار میگردد و مورد استقبال و تجلیل شایان پدر و همخاصی به وطن خویش باز می

ای کار، و در اثن. کندگاه شیرین مشارکت میکمك به کارگران ارمنستان، در کندن کوه سالسل قفقاز برای انتقال آب به اقامت

او را به قصر خود برده و به او اعالن عشق ، شودبیند و این شیرین است که در همان نظر اول براو عاشق میاتفاقی، شیرین را می

 . آیدها عشقی مقدس به وجود میکند و میان آنمی

خبر وجود زیباصنمی مانند شیرین، و  عاطفه و خونخوار، پس از شنیدن، مستبد، بی(با هزاران کنیز و جاریه زیبا)رانخسروشهوت

گر بدخواه، خشمگینانه، به ارمنستان لشکرکشی امید حیلهعشق میان او و فرهاد، برای به دست آوردن شیرین، گویا با تحریك بزرگ

ست و پای بسته، شود و با دکند و اسیر میای دالور، برای دفاع از میهن شیرین، در نبرد شرکت میفرهاد به مثابه سرکرده. کندمی

خواهد شیرین حتی از شنیدن نام خسرو هم بیزار است و نمی. هراسدگوید و از مرگ نمیهای خسرو را جواب میجسورانه، پرسش
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شاپور از دوستان فرهاد است که برای نخستین بار همدیگر را در کشتی بازرگانان مروارید . بینداو را ببیند و تا آخر عمرش نیز نمی

بینیم که شاپور یار و مددکار فرهاد و دشمن سرسخت خسرو است و حتی توسط خسرو دستگیر و اند؛ در طی داستان مییمن دیده

-رسد به حیله، متوسل میبندد لذا وقتی که با زور به هدفش نمیبه هرروی، خسرو از این لشکرکشی، طرفی برنمی. شودزندانی می

بانو، شیرویه را که همسال شیرین در مراسم دفن فرهاد، شیرین با واسطه مهین. داردبرمیگردد و فرهاد را با خبری جعلی از میان 

خسرو ، بیند و با عاشق شدن شیرویه بر شیرین و اتخاذ تصمیم قتل پدر و تصاحب شیرین و تاج و تختهای ارمن میاست در کوه

بانو و به هنگام دفن فرهاد و در کنار پیکر دربار مهین رسد و شیرین نیز در همان سنین جوانی، دربه دست شیرویه به قتل می

 . دهدفرهاد، با چاقو به حیات خود خاتمه می

شاگردان فرهاد بوده است، پس از خبر یافتن از ماجرای او، از شرق به غرب بهرام سرکرده نامدار چینی که از زمان طفولیت، از هم

کند سپس برای شیرین و فرهاد مزاری شاهانه ار و مار کرده و از ارمن بیرون میکند، شیرویه را مغلوب، لشکرش را تلشکرکشی می

 . کندآن میسازد و شاپور را متولی می

 بحث و بررسی

 تطبیق و مقایسه دو اثر

قایسه این جا برای تطبیق و مدر این. دانیم که تطبیق و مقایسه، هنگامی میسر است که دو اثر، دارای وجوه تشابه و تفاوت باشندمی

 . پردازیمهای بنیادین دو اثر میها و شباهتبهای ادبی، به برخی از تفاوتدو اثر گران

گفتیم که وزن فرهاد و شیرین نوایی  به تبع از خسرو و شیرین نظـامی، وزن  . ی استوزن شعر اولین تفاوت بارز دو اثر در حوزه (4

هـای زبـان   ای ماننـد بیشـتر مثنـوی   حال آن که وزن شیرین و فرهاد کندوله .مشهور بحر هزج یعنی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است

وزن هجایی کهن کُردی برکمیت هجاها تکیه دارد و در آن باید تعداد هجاهـا در دو مصـراع   . کُردی وزنی هجایی و غیر عروضی است

مصـراع و در میانـه   وری است و معموالً در نیمدر ضمن باید میان هر مصراع، مکثی صورت بگیرد؛ که این مکث  ضر. با هم برابر باشد

تواند در برابر هجای کوتاه یـا بلنـد   در این وزن، کیفیت هجا اهمیتی ندارد و برای مثال هجای کشیده می. شودتعداد هجاها واقع می

گیـرد،  ست هجا قـرار مـی  است که در هر بیت آن بی( دکاسیالبیك)هجاییای وزنی دهوزن منظومه شیرین و فرهاد کندوله. قرار گیرد

سـهراب  )گیـرد در میان هر مصـراع، بعـد از هـر پـنج هجـا، مکثـی صـورت مـی        . ده هجا در مصراع اول و ده هجا هم در مصراع دوم

 :برای نمونه بیتی از مثنوی فرهاد و شیرین را در این جا تقطیع می کنیم (61، ص4929نژاد،

  سی بیستونت بامفدای بی ک       نذر نگونی خاک خونت بام       
 (411ص)                                                                                                   

 هجا 41بام                    /نت / خو / ک / خا + نی / گو / ن / ر / نذ  

 هجا41 بام             / نت / تو / س / بی + سی / ک / بی / دای / ف  

-شفیعی)اندشباهت این دو اثر در نگاه اولیه، قالب بیرونی اثر یا مثنوی است که آن را قالب و شکل کهن شعر ایرانی دانسته( 2

تا صد سال اخیر ( جنوبی)الزم به یادآوری است که قالب مثنوی، گویا تنها قالب مرسوم شعر کالسیك کُردی (416: 4932کدکنی، 

بندی آزادش، با طبیعت شعر کُردی سازگار افتاده است و منجر به پدید آمدن شاهکارهایی ب سیستم قافیهبوده است چراکه به سب

 . های عاشقانه، عارفانه و حماسی شده استدر اوج فخامت با درونمایه

اند، اما اندک تفاوتی یافته( خسرو و شیرین)رغم اشتراکی که باهم در برابر متقدم خویش ظاهر مشترک این دو اثر علیعنوان به( 9

و یا از دیدگاه فمینیستی حایز اهمیت دانست؛ جابجایی عنوان ( فرمالیستی)گرایانه توان آن را از دید نقدشکلنیز باهم دارند که می

ه به دهد و از دید فمینیستی ک، تأکید را روی فرهاد قرار می(فرم)و در صدر قرار گرفتن نام فرهاد به جای شیرین، از دید شکلی

ای گویای بخشد حال آن که عنوان اثر کندولهپدرساالرانه به آن می/معادله قدرت و جنسیت معطوف است، شکل قالب و قالبی مرد

 . نظر بوده استتوجه به شخصیت محوری شیرین است که در اصل داستان نظامی و پیروان او، نیز مطمح

چراکـه اوالً سـاختاری   . های سنتی و چیزی شبیه رمانس غربی دانسـت ق داستانتوان مصدا، هر دو اثر را مینوع داستاناز نظر ( 1

تـوان  برای نمونه مـی . در داستان کوتاه و رمان مستحکم نیست( Plot)ثانیاً ارتباط این اپیزودها مانند هسته داستان. اپیزودیك دارند



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

843 

 

، یـاد کـرد کـه بـا کـل داسـتان       (نحوه عاشـقی ) بیندا میاز اپیزودهای آغازین روایت نوایی که  فرهاد در صندوق پدر نقش شیرین ر

طور تحصیل در مکتب سقراط که از نظر زمانی و منطقی نامتناسب و غیرواقعـی  ارتباطی چندان محکم و علی و معلولی ندارد؛ همین

اند؛ همچنـین اسـت   امید که مخاطب  ممکن است  این کار را غیرمنطقی بداست، یا لشکرکشی خسرو به ارمنستان به تحریك بزرگ

خان بیشتر است های منظومه الماسنمونه. کندماجرای شیرویه که در پایان داستان و به هنگام قتل فرهاد در داستان ظهور پیدا می

-اشاره مـی ( 62و9صص)بستان یا آمدن عیاران فغفور به طاق( 12_11صص)اشجا به گفتگوهای فرهاد با بیستون و تیشهکه در این

 Lyric)از نظر ادبی، هر دو اثر را باید در حیطه ادب غنـایی . خورد _ای نمیها به ساختار روایت و داستان لطمها حذف آنکنیم که ب

poetry )آورنـد، تـا حـدودی وارد ادبیـات     خان با پند و اندرزهایی که در گوشه و کنار روایت مـی قرار داد هرچند که نوایی و الماس

 . شوندمیهم ( Didactic poetry)تعلیمی

شود، از دیدگاه تطبیقی خان دیده میجدید و متفاوت با خوشه روایتی نوایی که در اثر الماس خطوط روایتیخلق حوادث تازه و ( 3

شـیوه عاشـق شـدن فرهـاد کـه بـا       : توان به موارد زیر اشاره کردترین این حوادث و خطوط روایتی میاز جمله مهم. قابل توجه است

شـود،  بیند و عاشق او میجا فرهاد، عالوه بر آن که همزمان با خسرو، شیرین را در خواب میاوت است چراکه در اینروایت نوایی متف

ای که به طور بنابر روایت نوایی سیمای شیرین در آینه)ای بسیار فانتزی و غیرواقعیو نه به شیوه( Dream vision)از طریق خواب

هنگام شیرین بـا خسـرو   گردد؛ ازدواج زود، مجذوب و شیفته شیرین می(شودنظر فرهاد پیدا می اتفاقی از صندوق پدر یافته شده، در

؛ شکسـت بهـرام   (های بنیـادین تطبیـق دو روایـت اسـت    فتد و این از تفاوتادر اثر نوایی، ازدواجی میان خسرو و شیرین اتفاق نمی)

در روایت نوایی، بهرام چینی دوسـت فرهـاد اسـت    )ی سپاه شیرینو کشته شدن او توسط خسرو به یار( بهرام چوبین نظامی)مصری 

؛ وقـایع شـب دیـدار    (سـازد کند و برای فرهاد و شیرین، آرامگاه میکند و شیرویه را بیرون میکه به خاطر او به ارمن لشکرکشی می

ن بـه همـراه شـیرین و طـی     که معاشقه و عیش و نوش فرهاد و شیرین، شکستن پای شـبدیز، بـه دوش گـرفتن آ   »شیرین با فرهاد 

شـوندو  ، وارد کردن ماجرای گرّا و یارانش که با ترفند شیرین و زور بازوی فرهاد، نابود مـی (از بیستون تا قصرشیرین)مسافتی طوالنی

هـا  ؛ مناجـات (و ظـاهراً در روایـت نـوایی نیسـت    ).«گیـرد ترفند فرهاد در اصطبل خسرو برای پنهان کردن ماجرای دیدار را دربرمـی 

مکر و حیله عجوز محتال، نحوه خودکشی، قتـل پیـرزن، مناجـات بـا     )اش، داستان مرگ فرهاد وگفتگوهای فرهاد با بیستون و تیشه

بیستون، شیون و مرثیه شیرین بر فرهاد، اعتراض شاپور، رفتن از ایران و بردن خبر مرگ فرهاد به چین، مرگ مـادر و نابینـایی پـدر    

گیـرد،  شیرین با خسرو، نحوه قتل خسرو به دست شیرو که با تهدید و تطمیع نگهبانان خسرو انجام مـی  فرهاد از داغ فرزند و دعوای

شیون و مرثیه شیرین در مرگ خسرو، نحوه بر تخت نشستن شیرو با تهدید و تطمیع و قتل مخالفان، به زور کشـانیدن شـیرین بـه    

تن شیرو، ترفند شیرین در به باد دادن خزانه خسرو، به عقـد شـیرو   درگاه شیرویه، درخواست مهلت چهل روزه شیرین و به شکار رف

، خودکشـی شـیرویه، تـاراج    (میـرد در روایت نوایی برنعش فرهاد مـی )درآمدن شیرین، وصیت شیرین به کنیزان، نحوه مرگ شیرین

 . گنجینه شیرو و رواج یافتن هرج و مرج در ایران

بینـیم کـه   در بررسی تطبیقی هر دو روایت مـی . کندتی خطی و مستقیم حرکت میهای سندر هر دو داستان مثل داستان زمان( 6

برای نمونه با تغییر بنیادینی که  در زمـان ازدواج شـیرین و خسـرو ایجـاد مـی      . کندخان در زمان داستان نیز تغییر ایجاد میالماس

خـان، زمـان ایـن ازدواج را تقریبـاً در     الماس. ریزدم میروایت نظامی و نوایی را به ه( Organic unity)کند، تقریبا اتحاد ساختاری

دهد که همین تغییر، چنان بنیادین است کـه رابطـه عاشـق و معشـوقی خسـرو و      ها قرار میآغاز داستان و به محض دیدار اولیه آن

-قرار گرفته است کـم کند ضمن آن که هوسبازی شخصیت خسرو را که در نظامی مورد تأکید شیرین را تبدیل به زن و شوهری می

( خسـرو )شود و انگیزه قتـل فرهـاد را بـرای همسـر شـیرین      کند، و موجب پدید آمدن کشمکشی منطقی میان دو رقیب  میاثر می

عاشـقی از  )مثال شـیرین حال آن که در روایت نوایی، تنها به صرف شنیدن نام و وصف جمال بی( مطابق نمودار)گرداند تر میمنطقی

خان باعث تغییر اساسی در شکنی الماسبه عبارتی دیگر زمان. با فرهاد برای رسیدن به شیرین تعبیه شده است کشمکش( راه گوش

گردد حال آن که در هسته داسـتان نـوایی،   هرم عشقی داستان، ساختار واحد آن و به تعبیر دیگر تغییر در هسته داستان نظامی می

شود، شاید بـه دلیـل   ای درآن دیده میبا روایت کندوله( برخالف دوایت نظامی)د ضمن اشتراکی که در عشق دوسویه شیرین و فرها

تکیه بیش از حد بر شخصیت فرهاد و به شکلی غلو در تحقیر شخصیت خسرو، دلیل اصلی کشمکش، مبدأ  و نقطه آغاز ایـن جـدال   

 :کمتر مورد توجه قرار گرفته است
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ها بر خان در اثر خویش ایجاد کرده است، خواب دیدن همزمان خسرو و فرهاد و عاشق شدن آناسهای دیگری که المشکنیاز زمان

در روایـت  . دانسـته اسـت  ( 234ص)است که نظامی موعـد آن را روز  ( به بعد 24ص )شیرین است و نیز شب دیدار شیرین با فرهاد 

شود کـه  نی عمده داستان نوایی به مرگ فرهاد مربوط میزمان شک. شودبیت توصیف می 611خان، وقایع شگرف این شب در الماس

بانو برای دیدار باشیرو و قتل خسـرو مجـال حضـور وظهـور     سازی مهینشود که وقایع مهمی ازجمله زمینهدفن او چنان طوالنی می

 . بیابد تا شیرین بر پیکر فرهاد خودکشی کند

اما براساس سیر روایت در هر دو اثر نوایی و ( هاد، شیرین، خسروفر)های اصلی این دو روایت تقریباً یکی هستندشخصیت( 1

اند، تأکید داستان روی شخصیت فرهاد قرار پژوه نیز بیان کردهها پیداست و برخی محققان نواییای چنان که از عنوان آنکندوله

ای در تفاوت کار نوایی و کندوله. کندیدارد و این امر از اشتراکات عمده دو اثر است که با کار نظامی تفاوت عمیقی ایجاد م

های صورت شخصیت: توان گفتپردازی این دو روایت میطور دقیق درباره تطبیق شخصیتبه. های فرعی داستان استشخصیت

های دیگری که در روایت نوایی هستند و در از شخصیت. خان؛ خسرو، شیرین، فرهاد، شاپور و شیرو هستنداصلی داستان الماس

در این جا بهرام )و بهرام گور( تنها از او به دایه تعبیر شده است)بانوتوان به مهینیاد شده است، می، ها بدون ذکر نامجا هم از آنینا

شاپور نیز از اشتراکات . شبدیز، گلگون، باربد و نکیسا نیز در داستان هستند اما از بزرگ امید اثری نیست. اشاره کرد( مصری است

های کارگیری موفق شخصیتپردازی باید به خلق یا بهخان در شخصیتهای الماساز نوآوری. آیدروایت به شمار می شخصیتی دو

 . گرّای زنگی و پیرزن محتال اشاره کرد( Anta gonist)ضدقهرمان

: تـوان گفـت  صـه مـی  شود که  در این زمینه به طور بسـیار خال های آشکاری مشاهده میهای داستان نیز تفاوتشخصیت کنشدر  

، آن (همزمان با خسـرو )و پس از عاشق شدن بر شیرین(  در روایت نوایی فرزند خاقان چین ذکر شده)فرهاد فرزند فغفور چین است 

و پـس از یـافتن   ( کنـد در روایت نوایی به یونان سفر می)آید گرد و غریب در میهم در خواب، برای یافتن او به کسوت دراویش دوره

در اثر نوایی قبل از دیدار با شیرین و برای کمك بـه کـارگران بـه    )شودتراشی مشغول مییاری شاپوراست که به  به سنگ شیرین به

کارهـای فرهـاد در ایـن    . روابط عاشقانه فرهاد و شیرین، پس از ازدواج خسرو با شـیرین اتفـاق مـی افتـد     (شودکنی مشغول میکوه

شاپور هـم بـرخالف روایـت نظـامی و هماننـد روایـت نـوایی وزیـر فغفـور          . ایی و نظامی استآورتر از روایت نومنظومه بسیار شگفت

شود و به پـاداش یـافتن شـیرین اسـت کـه      است و برای پیدا کردن فرهاد به ایران آمده است که با خسرو آشنا می( پدر فرهاد)چین

ساز آشـنایی وی  ، زمینه(دقیقاً همانند روایت نوایی) اد استشاپور در این روایت بیشتر مایل به فره. آوردوزارت خسرو را به دست می

و در روایـت نـوایی   )کندو با مرگ فرهاد، او را دفن می( افتدو در روایت نوایی به خاطر فرهاد به زندان خسرو می)گردد با شیرین می

ن و خـداحافظی از شـیرین و نفـرین کـردن     گیرد و پس از حاللیت خواستوسایلش را برمی،  (شودمتولی آرامگاه شیرین و فرهاد می

 . دهدکند و هم اوست که خبر مرگ فرهاد را به فغفور میخسرو، به نشانه  اعتراض ایران را ترک می
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شود و در این روایت پس از عاشق شدن برخسرو که بعد از پدر جانشین او می( همانند روایت نوایی)دخت ارمنستان استشیرین شاه

شـیرین  . نامی استآمیزد و همچون شیرینِ نظامی در پی نیكگردد و این عشق را با هرزگی در نمیعاشق فرهاد می و ازدواج با وی،

در روایت نوایی با ترفنـد  )خان زیرک است و ترفندهای او در ماجرای گرّا و بر باد دادن میراث خسرو، ناظر بر این خصلت او است الما

دوست مهربان و نوع. وفادار است و تا آخرین لحظه به یاد همسر و معشوقِ خویش است (گیردمی و به واسطه شیرویه از خسرو انتقام

کند و با نجات او از مرگ، نامگذاری  و به معلم سـپردنش، در حـق او   است چراکه با تصمیم خسرو مبنی بر کشتن شیرو مخالفت می

 . کندمادری می

خان، خسرو، دیگر هوسـباز نیسـت و بیشـتر    در روایت الماس. هایی داردا و تفاوتهکنش شخصیت خسرو با خسرو نوایی اشتراک    

، «هرزگـی حـرم »خـان  آبرویی و به تعبیر زیبای الماسشوهری غیور است که با شنیدن آوازه عشق شیرین و فرهاد و جلوگیری از بی

گـری و  بـازی، غـداری، حیلـه   هسته داستان، بر هـوس  حال آن که در روایت نوایی براساس)آیددرصدد از میان برداشتن فرهاد بر می

های محوری روایت است و چهره او بـه  ، در این داستان از شخصیت«شیرو»خان شیرویه و به قول الماس (شودخونریزی او تأکید می

که حکم مادرش عشق او به کسی . ای سرکش و بدبخت که گرفتار خیاالت خام خویش شده استشاهزاده. خوبی نمایانده شده است

تاحدودی این شخصیت، کنشـی مشـترک بـا روایـت     . زندرا دارد، آن هم در آغاز بلوغ و جوانیش، سرنوشتی بسیار بد برایش رقم می

هـای طـوالنی ایـن    ها و حدیث نفـس منولوگ. تر از نظامی استخان بسیار هنرمندانهنظامی دارد اما توصیف کارهای شیرو در الماس

ی که به نامادریش دارد، توصیف قتل خسرو به دست او و اقدامات عجیبـی کـه پـس ازآن انجـام     آزاردهنده شخصیت، توصیف عشق

 . شخصیت مریم در این داستان فروغی ندارد. دهد و خودکشی او، تا حدودی بیانگر این مدعاستمی

پردازد و رین است که به ناراحتی و نگرانی میای دیگر تنها در هنگام غیبت شیخان مثل هر دایهبانو در روایت الماسشخصیت مهین

این شخصیت، چهره خردمند و اندرزگوی نظامی را ندارد اما در روایت نوایی بانام و شخصیت . داردسپاهی را برای یافتنش گسیل می

ر انتقـام از خسـرو   ید و واسطه دیدارش با شیرویه و مـددکار او د آخویش حضور دارد و حتی پس از مرگ فرهاد به کمك شیرین می

-های داستان را پایه و اساس کار هر قصـه خـوبی مـی   که آفرینش شخصیت( م4261_4394)با توجه به سخن آرنولد بنت. شودمی

های گّرای زنگی و پیرزن محتال کـه ضـد قهرمـان داسـتان هسـتند، از نظـر  کنشـی در        ، شخصیت(413؛ص4913یوسفی،)دانست

خـان هسـتند و در   بدیل المـاس های تخیل بییت هستند چراکه ظاهراً این دو شخصیت، از آفریدهداستان الماس خان، بسیار پر اهم

پردازی اعمال گرّا و نبردش با فرهاد و نیـز ترفنـد فریبکارانـه و    به طور کلی، آفرینش و شخصیت. روایت نوایی و نظامی فروغی ندارند

خـان دانسـت البتـه در برابـر ایـن نـوآوری روایـی،        های روایـت المـاس  وآوریشیطانی پیرزن محتال در نابود کردن فرهاد را باید از ن

 . دهدگیرد که جذابیت خاص خود را به روایت نوایی میلشکرکشی خسرو به ارمن و نبرد فرهاد با خسرو و اسارت او قرار می

هـای دیگـر مثـل عشـق فرهـاد بـه       چرخد و حکایتیا هول و والی داستان نظامی، بر محور سرنوشت خسرو و شیرین می تعلیق( 2

خان و نوایی، محـور  شیرین، داستان شکر اصفهانی و عشق شیرویه به شیرین همه و همه فرعی هستند، حال آن که در روایت الماس

تراشی فرهاد و کارهای طوالنی و طاقـت فرسـایش در   ازدواج  زودهنگام خسرو با شیرین، سنگ. تعلیق بر وصال فرهاد و شیرین است

ای، همه در راستای تعلیق خواننده در وصال فرهـاد بـا شـیرین    ستون و ماجرای شب طوالنی دیدار شیرین با وی در روایت کندولهبی

گـذارد تـا   خان، نیمـه جـانی بـرای او بـاقی مـی     اش خود کشی کرده  و از کوه پرت شده است، الماساست حتی وقتی فرهاد با تیشه

باز خواننده را درحالت تعلیـق قـرار   ، و به مداوایش بپردازد و با او سخنی بگوید و با این ترفند جانش حاضر شودشیرین بر جسد نیمه

کنی و کمك بـه کـارگران و نبـرد    آموزی از محضر سقراط؛ دادورزی و کوهچنان که به یونان رفتن و علم، هم(493_412صص)دهد 

 . همین راستاستفرهاد با خسرو و برخی وقایع دیگر، در روایت نوایی نیز در 

جـا نگـاهی گـذرا بـه ایـن      خان و نوایی قابل تأمل است و ما در اینروایت نظامی، الماس( Super natural)عادتعناصر خرق( 3

-حقیقـت شود و به همین سبب از خان بسیار بیشتر از نظامی و نوایی دیده میاین عناصر در منظومه الماس. عناصر خواهیم داشت

های انوشیروان و خسرو، دسـتور سـاخت قصـر بـرای شـیرین      در منظومه نظامی، تعبیر شدن خواب. ردار استکمتری برخو مانندی

آمیـز  ، حکایت افسانه(ای برای این بخش تعبیه نکرده استنظامی زمینه) بدون آن که از شیرین و محل زندگی او خبری داشته باشد

های طوالنی باربد و نکیسا از زبان خسـرو و شـیرین   ، سرود گفتن(216ص)های شگرف فرهاد ، کوه کندن(436ص)زاده شدن شبدیز
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-عادت در منظومـه المـاس  ستیز  و خرقاما عناصر عقل. ستیز روایت نظامی است، از عناصر عقل(941_921صص)در خرگاه خسرو 

یا خـواب شـیرین در   ( 423ص)شوند مثل خواب فرهاد در مرگ خویش های عجیبی که تعبیر میخواب. مراتب بیشتر استخان  به

هـای بیسـتون   گویی،جواب(شودای هم دیده میکه در منظومه میرزاشفیع پاوه)، تیشه سنگی صد منی فرهاد (412ص)مرگ خسرو 

ها، اشك ریختن شـبدیز  به فرهاد، نبرد یك تنه فرهاد با گّرای زنگی و چهل تن از یارانش و نابود کردن آن( 12ص)و تیشه ( 13ص)

و شب طوالنی دیدار شیرین با فرهاد آن چنان دراز است کـه هـم مالقـات و معاشـقه     ( 21ص)های شیرین نیدن درد دلبه هنگام ش

کنـی فرهـاد تـا صـبح     گیرد و هم نبرد گّرا بـا فرهـاد را و هـم بازگشـت آن دو از بیسـتون تـا قصـر شـیرن و کـوه         ها را در بر میآن

ها است امـا غلظـت ایـن عناصـر در منظومـه      نظومه دلیلی بر سنتی بودن آنعادت فراوان در هر سه معناصر خرق (24_446صص)

-ای که تمثال شیرین را نشان مـی ماجرای صندوق پدری و یافتن آینه. تواند ناشی از ورود عناصر فولکلور به آن باشدخان، میالماس

تـرین عناصـر   ده از محضر او، دادورزی در یونان از مهـم های دشوار، دیدار با سقراط در غار و استفادهد، سفر به یونان؛ گذر از گذرگاه

 . آیدعادت روایت نوایی به شمار میخرق

 بندی و نتیجهجمع

ای را روایت کُردی؛ و فرهاد و شـیرین  نـوایی را روایـت تُرکـی     خان کندولهتوان به مسامحه، روایت شیرین و فرهاد الماسگفتیم می

ها، عنوان، نـوع داسـتان، زمـان، خـط     وزن منظومه: در بررسی تطبیقی این دو روایت به مباحث .داستان خسرو و شیرین قلمداد کرد

تـرین  مهـم . عادت پرداخته شد و اشتراکات و افتراقات با ذکر جزییات ارائه گردیـد پردازی و عناصر خرقسیر روایت، تعلیق، شخصیت

 :این موارد از قرار زیر است

 ؛(وزن هجایی؛ ده هجایی)ایبا روایت کندوله( عروضی بحر هزج وزن)تفاوت وزنی روایت نوایی( 4

 ای از دید فرمالیستی و فمینیستی؛تفاوت عنوانی فرهاد و شیرین نوایی با شیرین و فرهاد کندوله(2

در روایت خان و نوایی از خسرو و شیرین نظامی، ضمن رعایت چهارچوب کلی روایت نظامی، با تغییر و تصرفاتی بازآفرینی الماس( 9

با مقایسه هر دو روایت، تغییراتی در کنش . میسر شده است( آفرینش ضد قهرمان و خطوط روایتی تازه)پردازی قهرمانان و شخصیت

این تفاوت کنشی به همراه چند عامل دیگر از . شود، دیده می(به ویژه فرهاد، خسرو، شاپور، بهرام)خان های منظومه الماسشخصیت

( گرّای زنگی و عجوز محتـال )ن روایت نظامی با پیش کشیدن زمان ازدواج خسرو و شیرین و خلق دو ضد قهرمانجمله شکستن زما

ای ایجاد شده است همچنین گسترش روایت ماجرای شیرویه و توصیف مسـتقیم و غیـر   ها در روایت کندولهو حوادثی که با خلق آن

های سنت کهن ادب ایرانی و کُـردی و تـوانش زبـانی    گیری از ظرفیتا بهرهمستقیم عشق او به شیرین و بیان ماجرای خودکشی او ب

هـای قابـل تـوجهی را بـه     خاص خود، تا اندازه زیادی توانسته است اثر خویش را از مرز تقلید و ترجمه صرف دور نگه دارد و نوآوری

 . وجود آورد

دشوار فرهاد به یونـان، دیـدار بـا سـقراط، دادورزی در یونـان،      در روایت نوایی نیز نحوه پدیدآمدن عشق میان شیرین و فرهاد، سفر 

همه و همه خط سیر متفـاوتی  . . . کنی، مداخله و لشکرکشی خسرو به ارمن، نبرد فرهاد باخسرو و اسارت اوکمك به کارگران با کوه

 کند؛مایز میای، از روایت نظامی مترغم اشتراکاتی با اثر کندولهبه داستان بخشیده است که آن را علی

این  دو اثر از روایت نظامی کاماًل جدا و متمایز نیستند چراکـه مشـترکاتی از جملـه چـارچوب روایـت، قالـب مشـترک مثنـوی،         ( 1

 زند؛ ها را به هم پیوند میآن. . . اشتراکات صوری و کنشی فراوان شخصیت ها، نوع داستان، و

ستیز بیشتری اسـت و بـه همـین دلیـل از     با اثر نوایی و نظامی، دارای عناصر عقلخان در مقایسه رسد منظومه الماسبه نظر می( 3

 مند است؛ مانندی کمتری بهرهحقیقت

 ای بر محور وصل دو شخصیت شیرین و فرهاد است؛تعلیق دو روایت نوایی و کندوله( 6

ــه( 1 ــر دچــار شکســت عمیــ( عشــق همزمــان خســرو و فرهــاد بــه شــیرین )ایزمــان در روایــت کندول ق شــده و ایــن شکســت ب

 شود؛روایت تأثیرگذاشته است؛ در حالی که شکست زمان در روایت نوایی به تأثیری در جدال داستان منجرنمی(کشمکش)جدال

 . آید در کنار قالب کهن مثنوی از اشتراکات دیگر این دو روایت هستندنوع داستان که سنتی و از ژانر ادب غنایی به شمار می( 2

  هایادداشت
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کنگره بین المللی بزرگداشت نهمین سده حکیم نظامی گنجوی؛ مجموعه مقاالت . نك)جایگاه رفیع آن،  برای توجه معاصرین به این منظومه و (4

و  رادفراز ابوالقاسم  شناسی نظامیکتاب :، از جملهروی این اثر انجام گرفته است وکارهای پژوهشی فراوانی که بر ؛شاعران بزرگ معاصر نگاه

  (های دانشجویی موجود در سایت مرکز اسناد علمی ایران_نامهنی از پایایاربس

، شاخه اصلی ادبیات کُردی (کُرمانجی) قرن نوزدهم تاکنون، در کنارگویش شمالی از (سورانی) البته بدیهی است که گویش رسمی کُردی امروز (2

 . شدمی سروده(ندی حاضرببراساس تقسیم)الی و یا جنوبی بیشتر به گویش شم کُردی،این تاریخ، شعر قبل از آید وبه شمار می

اند که دانسته(Melaye jiziriمالی جزیری) یازدهم ودوازدهم م/ششم ه های پنجم ورانسکی نخستین آثار قابل اعتماد کُردی را مربوط به قرناُ (9

جویس ، (416؛4912صادقی،) دنکنق ذکر می321_4131تاریخ تولد و درگذشت جزیری را Mackanzie توجه به سخن مکنزی با برخیالبته 

شاعر مذکور به گویش شمالی ادبیات  دو (41؛4336بالو،) اندرا نخستین شاعر شناخته شده کُرد دانسته( م4123_4133) ریریح بالو، علی

نظرانی کُردی اشاره دارند که صاحب از جمله سندی از شعر حال آن که بسیاری از محققان، به آثار دینی اهل حق و. کالسیك کُردی تعلق دارند

این شعر که شباهت کاملی . اندبا اختالفاتی نقل کرده آن را. . . و الشعرای بهار، رشیدیاسمی، مردوخ کردستانی، سعیدخان میسیونرملك: چون

برخی از  (22؛4926 سلطانی،) استمربوط به ادبیات کُردی گویش جنوبی  های آیینی اهل حق دارد، یادگار یورش اعراب به ایران وبا کالم

همچنین  (11؛4923سارایی و محمدرحیمی،)گیرنددر نظر می (ه243متوفی)دوره بهلول ماهی اب کُردی گورانی را شروع ادبیات آیینی ،محققان

شده اع دادهارج( ق ه3 و 6قرن )تاریخی زبان فارسی اشاره کرد که به ملمعی از شیطان بغدادی  ی در دستوراتوان به اشارهمی

  (231_236: 4966خانلری،)است

 .http://fa)پدیا به آدرسو فرهنگ اینترنتی ویکی( http://amiralishir. um. ac. ir)الکترونیکی همایش(وبسایت)برگرفته از پایگاه (1

wikipedia. org)  

ده میسر نشد، از مقاالت  معتبر و مستنداتی که به با توجه به این که دسترسی به اصل داستان که به زبان ترکی است و ترجمه آن برای نگارن (3

زبان فارسی در این زمینه وجود داشت، برای خالصه داستان و سیر روایت استفاده گردید بدیهی است تا زمانی که ترجمه مناسبی از این اثر 

 . فراهم نگردد نقد دقیق این اثر خالی از اشکال نخواهد بود

 منابع 

 ، چاپ دوم، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیشناسی تاریخیدرآمدی بر زبان( 4921)آرالتو، آنتونی
 اشرف صادقی، تهران، سخن، ترجمه علیهای ایرانیزبان(4912)م . ارانسکی، یوسیف 

 ج، تهران، ققنوس2، ترجمه حسن رضایی باغ بیدی و همکاران،های ایرانیراهنمای زبان( 4929)اشمیت، رودیگر 

 ج، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی3، دانشنامه ادب فارسی( 4922)حسن انوشه، 

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، 34و31، شماره«داستان خسرو و شیرین نظامی و ادبیات ترک»( 4912)بیگدلی، غالمحسین
 (11_23)دانشگاه تبریز، 

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ، 22، شماره«فرهاد و شیرین نوایی»(4916). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(493_432 ) 

-خان کندولهمقایسه خسرو و شیرین نظامی با منظومه کُردی شیرین و فرهاد الماس»(4921)پارسا، سیداحمد و ژیال صالحی

 (432_423)نامه دانشگاه یزدمجله کاوش، 41،شماره.«ای

 ، گردآوری سید محمدحسینی، تهران، توکلیشیرین و فرهاد (4922)ای، میرزا شفیعپاوه

 ، تهران، سخندر سایه آفتاب( 4921)پورنامداریان، تقی 

 ، تهران، روزبههای فارسیمنظومه(4913)دارلو، محمدعلیخزانه

 ی ئاراس وهزگای چاپ و بالوکردنهدهولیر، رگی دووه م، هه، بهبی کوردیدهمیژووی ئه (2112)دار، مارف زنهخه

المللی بزرگداشت نهمین سده تولد مجموعه مقاالت کنگره بین، «تأثیر و نفوذ نظامی در زبان و ادبیات»(4912)چوهدری، شاهد
 (192_143)، به اهتمام منصور ثروت، نشر دانشگاه تبریزحکیم نظامی گنجوی

المللی بزرگداشت نهمین مجموعه مقاالت کنگره بین، «پردان ترک خمسهدان و نظیرهنظامی در ترکیه؛ مقل»(4912)پور، اصغردلبری
 (333_333)، به اهتمام منصور ثروت، نشر دانشگاه تبریزسده تولد حکیم نظامی گنجوی

 ، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیشناسی نظامی گنجویکتاب(4914)ابوالقاسم، رادفر
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 ، تهران، امیرکبیرمانان خسرو و شیرینقهر (4916)لیلی، ریاحی

 سخنتهران، ، آشنایی با نقد ادبی( 4912)عبد الحسین، زرین کوب

 ، ارومیه، صالح الدین ایوبیحدیقه سلطانی( 4961)سلطانی، محمدعلی

 (96_23)، مجله سخن عشق، 22و21، شماره «سیرفرهاد در ادبیات فارسی و ترکی»(4921)سلمان، اسدی

دکتری زبان و  ، رساله«های غنایی کُردی جنوبیبررسی تطبیقی خسرو و شیرین نظامی با منظومه»(4922)حسنینژاد، علسهراب

 دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ادبیات فارسی
با منظومه کُردی شیرین و فرهاد بررسی تطبیقی خسرو و شیرین نظامی »(4921). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

، ، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد14سال9شماره، .«ایخان کندولهالماس

(14_31) 

ارشد رشته زبان و نامه کارشناسییانشاکه و خان منصور درآینه اشعارشان، پا( 4929). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه عالمه طباطباییادبیات فارسی 

 (233_293)،مجله فرهنگ، 46، تهران، شماره«شاهنامه کُردی»( 4911)شریفی، احمد

 ، تهران، اخترانزمینه اجتماعی شعر فارسی( 4926)شفیعی کدکنی، محمدرضا

 ، تهران، توسموسیقی شعر( 4932). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

 43نامه شعر کُرد، تهران، شماره ، ویژه«گوهران»نامه تخصصی شعرفصل،.«گفت وگو با محمدعلی سلطانی»(4926)شیری، فریاد

 ، کرمانشاه، با همکاری انتشارات کردستانسرود بادیه( 4921)الدینصالحی، محیی

 تهران، پلیکانالمعارف کُردی؛فرهنگ اعالم، دایره (4921)صفی زاده، صدیق

 ج، کردستان، ناجی، 2،ی کوردیمیژووی ویژه( 4911)صفی زاده، صدیق

 ، لرستان، دانشگاه لرستانپژوهش تطبیقی تأثیر داستایوسکی در ادبیات عربی( 4923)عزیز نیا، علی

 میرکبیر، تهران، اترجمه سید مرتضی آیت اهلل زاده شیرازی ،ادبیات تطبیقی( 4919)غنیمی هالل، محمد

 بی کوردیدهلپوری ئهی کهوهی ژیاندنهنجیرهی محمدی مال کریم، زهوه، ساغی کردنهوشیرین و خوسره( 4313)قوبادی، خانا

 یی، چاپخانه حیدری کهی صدیق بورهه، ساغی کردنهدیو و شیرینی خانای قوباسرهخه( 4963)قوبادی، خانا

 ی سید حسین سیدی، مشهد، آستان قدس رضوی  ، ترجمهادبیات تطبیقی (4922)کفافی، محمدعبدالسالم

 ، تصحیح، مقابله و ترجمه امین گجری، تهران، انتشارات مهنوفل و مجنون( 4921)کلیایی، میرزا شفیع

 ، تصحیح و مقابله امین گجری، قم، سیناشیرین و فرهاد( 4919)خانای، الماسکندوله

 ، ترجمه فرزانه طاهری، چاپ سوم، تهران، نیلوفرمبانی نقد ادبی( 4929)گرین، ویلفرد و همکاران

مجله دانشکده ادبیات دانشگاه شماره سوم و چهارم، مشهد، ، «پیشینه یادکرد فرهاد در ادب فارسی»(4962)رضامظفری، علی
 (161_113)،فردوسی

 ، تهران، سخنادبیات داستانی (4916)میرصادقی، جمال

 سخن، ، تهرانعناصر داستان (4921). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 بررسی و تحلیل نظام ارزشی گفتمان در غزلیات قلندری حافظ

 (رویکرد نشانه معناشناسی)

 الهام سیدان

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان        گروه استادیار 

 چکیده

های معنایی  داللت. های عمیق متن رسید بهتر معنای غزلیات حافظ باید از سطح ظاهری ابیات فراتر رفت و به الیهبرای درک 

ساختار برخی از غزلیات دیوان . های قلندری حافظ وجود دارد که پیوسته در حال تولید معناستفراوانی در ساختار درونی غزل

طرح فضای تنشی، عمق این فضا و حضور پویا . گشاید ـ معناشناسانه آن می  لیل نشانههای خاصی دارد که راه را بر تح حافظ ویژگی

مفهوم ارزش و   یکی از موضوعات در خور توجه در گفتمان این دسته از اشعار،. و فعال شوشگر گفتمانی از جمله این موارد است

گیرند  های دیگر گفتمان در سایه آن شکل میکند و ارزش های دیگر را تعیین میفراارزش شرایط بروز و ظهور ارزش. فراارزش است

به خوبی نمایان  «رندی»و  «زهد و پارسایی»های دوگانه  ها در ساحتهای قلندری حافظ تقابل ارزشدر غزل. شوند دار می و جهت

ها ارزش  گاهی برای این یهشود که ضامن و تک شود، در پرتو فرا ارزشی تعریف می همه آنچه برای رند حافظ ارزش محسوب می. است

ة عالوه بر شیو. شود ای عاطفی با خود می برد؛ یعنی وارد رابطه حافظ برای خلق چنین فضایی گاه از شیوه درون عاملی بهره می. است

ماعی این گرایش در واقع از رابطه اجت. گیرد شناختی از عوامل بیناعاملی نیز بهره می یاد شده گاه حافظ در خلق فضای زیبایی

ساز در  با توجه به عوامل گفتمان. گیرد پرداز و زاهدان ریایی ساکن مسجد و میخانه برقرار است، سرچشمه می ناموفقی که بین گفته

ـ معناشناسی گفتمان در این پژوهش به بررسی و تحلیل نظام ارزشی گفتمان در  های قلندری حافظ، با استفاده از الگوی نشانهغزل

 . شود یات پرداخته میاین دسته از غزل

 . حافظ، غزل، نشانه ـ معناشناسی، گفتمان، ارزش، فراارزش: هاکلیدواژه

 ـ مقدمه4

های مناسب  یابی به کل معنایی متن یکی از روش گفتمان به عنوان رهیافتی نو برای دست 466ـ معناشناختی  الگوی تحلیل نشانه

سبب این نامگذاری شده است، تصمیمی است که بانیان این نظریه بر ادغام  رسد آنچه به نظر می. تجزیه و تحلیل آثار ادبی است

معناشناسی گفتمان  اند؛ آنچه مکتب نشانه شناسی و معناشناسی داشته اهداف، رویکردها و نتایج به دست آمده از دو مکتب نشانه

شعیری، )بود  .«461های گفتمانی نا در نظامکمك به شناخت چگونگی کارکرد، تولید و دریافت مع»وجهه همت خود قرار داده بود، 

شد؛ زیرا  به طور مجزا محقق نمی شناسی و معناشناسی رسیدن به این هدف در هیج کدام از رویکردهای نشانه (9: 4932

شد  های بنیادین فرایند معناسازی و ساختار پنهانی بود که به تولید معنا منجر می دار بررسی ساخت معناشناسی تنها عهده

ها و در نهایت،  بندی نشانه شناسی نیز به تنهایی عبارت بود از مطالعه، شناسایی و طبقه نشانه»و وظیفه ( 444: 4921سن،  ینهد)

که نشانه با قرار گرفتن در نظامی فرایندی به تولید معنا می  ؛ اما آنچه مسلم است این(2: 4932شعیری،) .«اطالق مدلولی به آنها

بر این اساس . ناپذیر است گیرند، پویا و پایان معناها در آن قرار میـ  مد و ایستا نیست؛ زیرا فرایندی که نشانهمعنایی که منج. پردازد

 . گیرد های گفتمانی قرار می فرایند معناسازی تحت نظارت و کنترل نظام

پژوهان در باب ساختار غزلیات  حافظهرچند که . توان فرایند تولید معنا را در هر گفتمان ادبی بررسی کرد به یاری این الگو می

شود که نشان از  های مختلفی دارند، اما غزلیاتی در دیوان حافظ مشاهده می حافظ و انسجام داشتن یا نداشتن اشعار دیدگاه

ـ  انسجام معنایی ابیات و در بسیاری موارد طرح روایت در غزلیات قلندری زمینه را برای بررسی نشانه. مندی شعر دارد ساخت

شود و البته  در این دسته از غزلیات چالشی میان ارزشهای گوناگون و در عین حال متضاد فراهم می. کند معناشناسانه آن فراهم می

با این . شود بازی و رندی محقق می ضامن بقا و پایداری ارزشها در گفتمان غزلیات قلندری، فراارزشی است که در سایه عشق و پاک

 های زیر بوده است؟  ی پاسخ دادن به پرسشوصف مقاله حاضر در پ
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 برد؟ ها چیست و حافظ چگونه از این عوامل در راستای تولید معنا بهره میعوامل گفتمان در این دسته از غزل

 های ارزشی حاکم بر گفتمان غزلیات قلندری حافظ چیست؟ نظام

 برد؟  ای بهره می فرا ارزش در شعر حافظ چیست و شاعر برای طرح این مفهوم از چه شیوه

 . ساز در غزلیات قلندری حافظ و تحلیل نظام ارزشی حاکم بر آن است بنابراین هدف از مقاله حاضر بررسی و تحلیل عوامل گفتمان

 در غزلیات قلندری 462ـ فرایند گفتمان و گفته پردازی1

توان سخن از قطعیت به  منجمد و بسته میتنها در یك گفته قالبی، . معناست های حافظ بیسخن گفتن از معنای قطعی در غزل

ای، بسته و تك بعدی متمایز  که آن را از اشعار کلیشه «تغییر»و  «شدن»های قلندری حافظ سرشار است از جریان غزل. میان آورد

شده و  با معانی تثبیتبنابراین در آن . ناپذیر و متوالی است فرایند تولید معنا در گفتمان این دسته از غزلیات پویا، پایان. کند می

تواند تك بعدی، دو بعدی و یا چند  سازماندهی می. شود این معانی مستمر به یاری متن سازماندهی می. پایان یافته مواجه نیستیم

در یك متن . شود شود؛ یعنی گونه روایی در طول متن مطرح می در یك متن تك بعدی عموماً جریانی خطی دنبال می. بعدی باشد

یعنی در طول، عرض و عمق حرکت . یابد اما متن اشعار حافظ چند بعدی است معنا هم در طول و هم در عرض جریان می دو بعدی

 :ای از این اشعار است غزل زیر نمونه. شود در غالب غزلهای قلندری حافظ ارتباط طولی ابیات حفظ می. کند می

 در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

 ه نو پیدادر نعل سمند او شکل م

 

 مست از می و میخواران از نرگس مستش مست  

 وز قد بلند او باالی صنوبر پست

 (4ـ21/2غزل) 

حضور کنشگرانی چون . دهد گستره شناختی شعر خود را توسعه می( من)در این غزل حافظ با فاصله گرفتن از عامل گفتمانی 

بازآی که )و من شعری حافظ  (فغان ز نظربازان برخاست چو او بنشستو ا)، نظربازان (در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست)یار 

و پس تنیدگی در  463عالوه بر این، پیش تنیدگی. در شکل گیری این گسترده شناختی نقش مؤثری دارند( بازآید عمر شده حافظ

شاعر با حاضر سازی خاطره غایب و در بیت آغازین، . بخشد انداز آن را توسعه می برد و چشم این شعر، غزل را به سوی عمق پیش می

و انتظار وصال معشوق گامی  411تنیدگی در بیت آخر نیز با پس. رساند یادآوری واقعه دیدار معشوق به تعمیق فضای شعر یاری می

 :دارد دیگر در این راستا برمی

 بازآی که بازآید عمر شده حافظ

 

 هرچند ک ناید باز تیری که بشد از شست  

 

 

 (21/6غزل )

کنند و در این  شود که همه عوامل گفتمانی فقط به واسطه کنش معناسازی نمی های حافظ آشکار میما در بررسی گفتمان غزلا

کننده حالتی است که عاملی در آن قرار دارد یا بیان کننده وصال عاملی با ابژه  شوش یا توصیف. توان از شوش نیز یاد کرد میان می

عبور از وضعیت )های روایی که فقط بر اساس تغییر وضعیت برخالف نظام (44: 4922شعیری و وفایی، : نگ)ای ارزشی است  یا گونه

دانند، شوش جریانی  کنند و معنا را فقط تابع تحقق تغییر می عمل می( ثانوی)و تحقق وضعیتی متفاوت ( اولیه به وضعیت ثانویه

  (411: 4932شعیری، : نگ)شود  نیز شامل می است که در آن، معنا تمام جریانات بعد از تحقق تغییر را

در . های اصلی گفتمان است حرکت، پویایی و تغییری که از مشخصه: های حافظ وجود داردوجه مشترکی در میان تمامی غزل

بر  نظام غالب. این دسته از غزلیات ما با گفتمانی مواجه هستیم که مجموعه عوامل تشکیل دهنده آن حرکتی رو به جلو دارند

این فضای تنشی در . گردد گفتمان این دسته از اشعار از نوع شوشی است و این شوش مبنای کنش و ایجاد فضای تنشی در شعر می

 :شود شعر حافظ با ابعاد زیر ترسیم می

  ـ حضور شوشگر حسی ـ ادراکی 4ـ1
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های حسی ـ ادراکی  خود مرکز تنش 414سماریآورد که با حضور ج پرداز از عاملی سخن به میان می در این دسته از اشعار گفته

در برخی از این اشعار با حضور معشوق به عنوان عامل . شود های مختلفی در شعر حافظ یاد می از این عامل به صورت. گیرد قرار می

شوشگر »ان توان با عنو ای دارد می از آنجا که این عامل حضور فیزیکی و جسمانه. گیرد گفتمانی فضای تنشی در شعر شکل می

 : آورد به عنوان مثال در غزل زیر حافظ از حضور جسمانی یار در دیر مغان سخن به میان می. از آن یاد کرد «فیزیکی

 در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

 

مست از می و میخواران از نرگس مستش  

 مست

 

 

 (21/4غزل )

در غزل زیر نیز  «از نرگس مستن مست»: شود یخواران ایجاد میهای اوست، تأثیری در م با حضور معشوقی که مستی از ویژگی

 :زنند رو از شدت رشك گریبان قصب خود را چاک می با حضور جسمانی معشوقی صد ماه

 کشان همی شد در شرب زرکشیده دامن

 

 رو ز رشکش جیب قصب دریده  صد ماه 

 

 
 (123/4غزل)

 :کند بال دارد که شوشگر ادراکی را با جریانی از احساسات مواجه میحضور جسمانی معشوق جریانی حسی ـ ادراکی را به دن

 شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست

 

 و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست 

 

 
 (21/1غزل )

در اما  «نظربازان»گیرد و در مصراع دوم  در مصراع اول حافظ خود به عنوان شوشگر احساسی در جریان فضای تنشی قرار می

برخی از غزلیات آغازگر فرایند تنشی زاهد یا پیری است که در طول غزل با گذر از مسجد و صومعه به میخانه و خرابات روی 

گیرد و تحولی اساسی در ماهیت  آورد و به این ترتیب هم خود آغازگر فضای تنشی است و هم تحت تأثیر این فضا قرار می می

 :شود شخصیت او ایجاد می

 به میخانه شد  نشین دوش زاهد خلوت

 

 از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد   

 

 
 (411/4غزل )

دوگانگی و تمایز وجود دارد و البته در برخی موارد نیز ( حافظ) «من شاعر»و ( زاهد) «من شعری»در این دسته از ابیات میان 

 :گیرد جریان این تنش قرار می در «من شعری»شود و حافظ خود به عنوان  میان این دو سازگاری برقرار می

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 

 واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند 

 

 
 (429/4غزل )

 آلوده دوش رفتم به در میکده خواب

 

 آلوده خرقه تر دامن و سجاده شراب 

 

 
 (129/4غزل )

 :معنایی حکایت از نوعی باور یا قضاوت نیز دارد شود زیرا گفته گر ادراکی خود نوعی شوشگر شناختی نیز محسوب می گاه شوش

 چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

 

 آن شب قدر که این تازه براتم دادند 

 (429/9غزل ) 

در بسیاری  «شبی فرخنده»و  «سحری مبارک»: ای که در هنگام سحر ادراک کرده دارد در این بیت شاعر قضاوتی در باب واقعه

دهد و این  معنایی قضاوت یا شناختی از مشهودات خود ارائه می  وان من شعری در طول یك غزل از طریق گفتهموارد حافظ به عن

به عنوان مثال سه بیت آغازین غزل زیر به توصیف معشوق و . شود انسجام ظاهری ابیات به هم بخورد امر در برخی موارد باعث می

 : گفتگوی او با من شعری حافظ اختصاص یافته است
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 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

 کنان جوی و لبش افسوس نرگسش عربده

 سر فرا گوش من آورد به آواز حزین

 

 

 

 پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست 

 شب دوش به بالین من آمد بنشست نیم

 گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست

 

 (4ـ26/9غزل )

شود که حافظ به  ایی منسجمی با سه بیت آغازین غزل ندارد؛ اما با اندکی تأمل آشکار میابیات بعدی غزل در ظاهر ارتباط معن

 :پردازد عنوان شوشگر حسی ـ ادراکی در دنباله گفتگو با معشوق به ارائه قضاوت و شناختی از این جریان می

 عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

 

 پرست کافر عشق بود گر نشود باده 

 (26/1غزل ) 

داند که برای  وی عشق را تقدیر ازلی حق می. در بیت دیگری از این غزل نیز حافظ قضاوتی در باب واقعه عاشقی خود دارد

 :عاشق گریزناپذیر است

 آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم

 

 اگر از خمر بهشت است وگر باده مست 

 (26/6غزل ) 

های  توان از مقوله سازه نماید می غزلیات حافظ گسسته و پریشان از دیگر ابیات می با این وصف بسیاری از ابیاتی را که در میانه

 . شناختی و قضاوتی برشمرد

   ـ عمق فضای تنشی 1ـ1

های دور و بازآفرینی وقایع آن  خورد که از یك سو با بازگشت به گذشته های قلندری حافظ فضای تنشی به چشم میدر غزل

راند و آینده دور  کند و از طرف دیگر با گذشت از حال کنونی شاعر زمان را به جلو می گذشته متصل می شوشگر را به دوره خاصی از

مراحل و فواصل ( انتظار، آینده)تنیدگی  و پس( خاطره، گذشته)تنیدگی  مندی از دو جریان پیش بهره پرداز با گفته. رود را نشانه می

کند، متصل  ای که شوشگر از آنجا کل جریان حسی ـ ادراکی را هدایت می عنی نقطهگذارد تا به مرکز شوش ی زمانی را پشت سر می

 . شود

ساز و امتداد یافتن آن از دورترین نقطه زمانی در گذشته تا دورترین نقطه آینده در شعر  فضاهای گفتمان سیالیت و پویایی

حافظ بازآفرینی خاطره دیدار معشوقی است که سرآغاز تنیدگی در برخی از غزلیات قلندری  پیش. کند انداز می حافظ ایجاد چشم

انتظار وصال این معشوق تا آینده جریان  «در دیر مغان آمد یارم قدحی  در دست»: شود گیری تحول در دیدارکنندگان می شکل

 :ه این موارد استانتظار دیدار و بازگشت یار از جمل. شود های مختلفی نمایان می تنیدگی در شعر حافظ به صورت پس. یابد می

 تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت

 

 ای کن ای یار برگزیده روزی کرشمه 

 (123/2غزل ) 

در بیت زیر حافظ . گیرد شمری و تکیه بر گذارا بودن عمر شکل می غنیمت گاهی نیز فراتر رفتن از زمان حال بر محور تفکر دم

شود و بنابراین اندیشه سود و زیان داشتن در  ور تمامی اسباب دنیایی نابود میکند که در آینده نه چندان د بر این نکته تأکید می

 :فایده است این دنیا بی
 سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست

 

 از بهر این معامله غمگین مباش و شاد 

 (411/9غزل) 

 ـ نظام ارزشی گفتمان9

ای که در آن  هر گفتمان به تناسب شرایط ویژه. های ارزشی هستند در فضای گفتمان نشانه ـ معناها راهی به سوی ارائه گونه

از این منظر گفتمان به محل ثبت ارزش، تولید، دگرگونی، ویرانسازی، . پردازد قرار دارد به طرح و پرورش ارزشهای مختلفی می

ور و بروز ارزشهای مختلفی فراهم در یك گفتمان زمینه ظه. شود جایی و تحول آن به سوی ارزشی جدید و متفاوت تبدیل می جابه
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به عبارت دیگر ارزشها بر اساس نقش و جایگاه عناصر در بافت . شوند جا، تبدیل و بازسازی می در زبان ارزشها پیوسته جابه. شود می

غییر گیرد و به نسبت عوامل مختلف ت به این ترتیب ارزش در یك فضای اعتباری شکل می (119: 4934پوشنه، )شوند  تعیین می

 . آید شود برای شخص دیگر ضد ارزش به حساب می آنچه برای یك شخص ارزش محسوب می. کند می

ها دو مفهوم  نقطه مشترک همه ارزشها در همه گفتمان. های مختلف قابل طرح و بررسی هستند ارزشها در گفتمان به شیوه

تواند  در زبان چیزی می. اصل تمایز و تفاوت استوار است از سوی دیگر تحقق ارزش در زبان بر دو. ارزشی است 419و فرایند 412نظام

توان نفی  تمایز را می. شناختی، تمایز بر تفاوت مقدم است از دیدگاه نشانه. آنکه با  آن متفاوت باشد از چیز دیگر متمایز شود؛ بی

بر این اساس، نفی سبب . شود گیری اولین مشخصه متمایز کننده آن می چیزی دانست که کلیتی مبهم است و نفی آن سبب شکل

  (342ـ 341ـ 4934شعیری، )گیری ارزش هستند  شود و این دو عامل مبنای شکل تمایز و تحقق می

دانند؛ بنابراین فاعل کنشگر را باید در این  کنند که دارای ارزش می در نظام ارزشی گفتمان کنشگران چیزی را جستجو می

در غزلیات  (434: 4934عباسی، )سازد، در نظر بگیریم  کند و بر این اساس یك محور را می رابطه که او را به شی ارزشی متصل می

فاعل کنشگر در این دسته از . به خوبی نمایان است «رندی»و  «زهد و پارسایی»های دوگانه  قلندری حافظ تقابل ارزشها در ساحت

یابی  اگر زاهد و صوفی به دنبال دست. شود ارزش محسوب می یابی به ارزشی است که برای کنشگر دیگر ضد غزلیات به دنبال دست

زاهدی که به دنبال کسب آبرو و . شود طلبی هستند از آن رو است که این شیوه برای آنها ارزش محسوب می به زهد و سالمت

 :گیرد خواره خرده می طلبی است بر ارزشهای رند شراب سالمت

 برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

 

 ه ندادند جز این تحفه به ما روز الستک 

 (26/3غزل)

 :شود و در مقابل، رفتن به میکده و گذشتن از زهد ریایی برای رند نوعی ارزش محسوب می

 شکست صوفی مجلس که دی جام و قدح می

 

 باز به یك جرعه می عاقل و فرزانه شد 

 

 
 (411/2غزل )

پرداز در تقابل  حافظ به عنوان گفته. دانند کنند که دارای ارزش می جو میبه این ترتیب هر کدام از کنشگران چیزی را جست

 :کند گیرد و همواره خود را از زهد ریایی صوفیان مبرا می ارزشهای دوگانه جانب رندی و مستی را می

 خدا زان خرقه بیزار است صدبار

 

 که صد بت باشدش در آستینی 

 

 
 (129/9غزل)

 :شق و مستی استآنچه مسلم است شیوه حافظ ع

 عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

 

 عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما 

 (41/1غزل) 

 :داند  گیرد و راه و رسم آنان را نیز در راه رسیدن به مقصود نارسا می وی پیوسته به ارزشهای زاهد و صوفی ریاکار زمان خرده می

 هزاهد غرور داشت، سالمت نبرد را

 

 رند از ره نیاز به دارالسالم رفت 

 (21/6غزل) 

ها ارزش  گاهی برای این شود که ضامن و تکیه شود، در پرتو فرا ارزشی تعریف می همه آنچه برای رند حافظ ارزش محسوب می

در گفتمان آنچه  (433: 4932شعیری، )های نظام ارزشی گفتمان بر آن استوار است  فراارزش آن چیزی است که بنیان. است

فونتنی و زیلبربرگ بر این نکته تأکید دارند که فرا . غزلیات قلندری حافظ غایب است، پایگاهی است که بتواند تولید ارزش بکند

اگر فرا ارزش قادر به . شود های ارزشی و بار معنایی آنها در گفتمان کنترل نموده، سبب بروز ارزش میای است که نظام ارزش حربه

تواند به دلیل برخورداری از حساسیت، ایجاد فضای اعتماد و باور، و تولید  رل و ضمانت ارزش است، پس چنین ارزشی میایجاد، کنت

توانند  در واقع فرا ارزش و ارزش می. شناختی را رقم بزند هنجارهای متفاوت به واسطه رابطه حسی ـ ادراکی جدید، فرایندی زیبایی
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شك چنین  بی. ند که نتیجه دنیایی با باورهای جدید و استوار بر حساسیتهای متفاوت استحساسیتهای جدیدی را به وجود آور

یابی به این فرا ارزش به واسطه عبور از مسجد به میخانه در  آروزی دست (همانجا)شناختی خواند  توان دنیای زیبایی دنیایی را می

 :ای دارد غزلهای قلندری حافظ جایگاه ویژه

 یخانه آمد پیرمادوش از مسجد سوی م

 

 چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما 

 (41/4غزل)

جایگاهی که بتواند تولید فراارزش بکند وجود ندارد، تغییر مکان ( مسجد)شود که در محل اقامت خود  وقتی کنشگر متوجه می

یابی به فراارزش  این ارزشها مقدمه دست. یابددهد تا با ورود به مکانی دیگر پایگاهی جدید برای ایجاد و تولید ارزشهای دیگری ب می

توان از آن جویایی را  گیرد، می یابی به مفعول ارزشی صورت می نقل مکان به دلیل دست»بدین علت که این . است .«عشق و مستی»

یابی  رای دستوی ب. یابی به حقیقت است کنشگر در غزلیات قلندری جویای دست (431: 4931عباسی و یارمند، ) .«استنباط کرد

شناختی  این فرا ارزش در غزلیات حافظ و به وسیله تولید هنجارهای متفاوت فرایندی زیبایی. دهد به این فراارزش تغیییر مکان می

های جدیدی را به وجود آورند که نتیجه دنیایی با باورهای جدید و  توانند حساسیت در واقع فرا ارزش و ارزش می. کند را ایجاد می

حافظ برای خلق چنین فضایی . شناختی خواند توان دنیای زیبایی  شك، چنین دنیایی را می بی. های متفاوت است بر حساسیت استوار

 . برد سود می 413بیناعاملیو  411از دو شیوه درون عاملی

 عاملی  ـ شیوه درون4ـ9

شناختی نامید، این  ور را ایجاد کند، گرایش زیباییاگر بتوان تغییر فراارزش و تولید پایگاه جدیدی که بتواند فضایی از اعتماد و با

به عبارت دیگر شکنندگی باور توسط کدام جریان . شود که چنین گرایشی بر کدام شیوه یا راهبرد استوار است سؤال مطرح می

وه گرایش در برخی موارد شی. شود؟ پاسخ این پرسش را باید در خود گفتمان و روابط عناصر آن با یکدیگر جست تغذیه می

ای عاطفی با  پرداز وارد رابطه گونه موارد گفته در این. این شیوه دارای جنسی عاطفی است. است  ای درون عاملی شیوه شناختی زیبایی

شناس با دنیای فرسوده و خالی از معنا  گر زیبایی جنبش عاطفی سبب قطع پیوندهای اعتقادی و باورهای شوش. شود خود می

کند و این  ریزی می های فراارزشی متفاوتی را پی آورد که بنیان جریان حسی ـ ادراکی جدیدی را به وجود میاین جنبش . شود می

  (433ـ 211: 4932شعیری، )شود  شناختی می امر سبب ایجاد شرایطی زیبایی

های  حافظ به صورت توصیف این فضا در اشعار. شود ای عاطفی ـ احساسی با خود می حافظ برای خلق چنین فضایی وارد رابطه

بردن از شیوه  در بیت زیر شاعر با بهره. کند یاور احساس می حافظ بارها در مسیر عشق خود را غریب و بی. گیرد مختلفی صورت می

 : کند عاملی تنها همراز خود را آه و ناله سوزان خود می درون

 کارم بدان رسید که همراز خود کنم

 

 ادهر شام برق المع و هر بامداد ب 

 (412/2غزل) 

 عاملی ـ شیوه برون1ـ9

این گرایش در واقع از . گیرد شناختی از عوامل بیناعاملی نیز بهره می عالوه بر شیوه یاد شده گاه حافظ در خلق فضای زیبایی

ظ بارها در حاف. گیرد پرداز و زاهدان ریایی ساکن مسجد و صومعه برقرار است، سرچشمه می رابطه اجتماعی ناموفقی که بین گفته

 :کند که تفاوت بسیاری بین شیوه او و زاهد و صوفی وجود دارد و آنها از حال او آگاه نیستند اشعار خود به این نکته اشاره می

 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

 

 در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست 

 (14/4غزل) 

 :کند ود را از عاقالن جویای نام جدا میاستهزاآمیز راه خ  در بیت زیر حافظه به شیوه

 گرچه بدنامیست نزد عاقالن

 

 خواهیم ننگ و نام را  ما نمی 

 (2/9غزل) 
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 :نهد وجود عاشق به طور کامل در گرو عشق و مستی است و به همین جهت به سرزنش و انکار مالمتگران وقعی نمی

 هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

 

 تگر بیکار کجاستما کجاییم و مالم 

 (43/3غزل) 

 :نهد و همواره سر تسلیم به راه عشق و مستی می

 ها سر تسلیم من و خشت در میکده

 

 مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت 

 (21/1غزل) 

 گیری نتیجه

ی گفتمان های اصل حرکت، پویایی و تغییری که از مشخصه: وجه مشترکی در میان تمامی غزلهای قلندری حافظ وجود دارد

شده و پایان  بنابراین در آن با معانی تثبیت. ناپذیر و متوالی است فرایند تولید معنا در گفتمان این دسته از غزلیات پویا، پایان. است

هر گفتمان به تناسب . های ارزشی هستند در فضای گفتمان غزلیات نشانه ـ معناها راهی به سوی ارائه گونه. یافته مواجه نیستیم

از این منظر گفتمان به محل ثبت ارزش، تولید، . پردازد های مختلفی میای که در آن قرار دارد به طرح و پرورش ارزش ط ویژهشرای

در غزلیات قلندری حافظ تقابل ارزشها . شود جایی و تحول آن به سوی ارزشی جدید و متفاوت تبدیل می دگرگونی، ویرانسازی، جابه

یابی  فاعل کنشگر در این دسته از غزلیات به دنبال دست. به خوبی نمایان است «رندی»و  «پارساییزهد و »های دوگانه  در ساحت

طلبی  یابی به زهد و سالمت اگر زاهد و صوفی به دنبال دست. شود به ارزشی است که برای کنشگر دیگر ضد ارزش محسوب می

طلبی است بر  زاهدی که به دنبال کسب آبرو و سالمت .شود هستند از آن رو است که این شیوه برای آنها ارزش محسوب می

. شود گیرد و در مقابل، رفتن به میکده و گذشتن از زهد ریایی برای رند نوعی ارزش محسوب می خواره خرده می ارزشهای رند شراب

-پرداز در تقابل ارزش گفتهحافظ به عنوان . دانند کنند که دارای ارزش می به این ترتیب هر کدام از کنشگران چیزی را جستجو می

همه آنچه برای رند حافظ ارزش . کند گیرد و همواره خود را از زهد ریایی صوفیان مبرا می های دوگانه جانب رندی و مستی را می

زش یابی به این فرا ار آروزی دست. ارزشها است  گاهی برای این شود که ضامن و تکیه شود، در پرتو فرا ارزشی تعریف می محسوب می

شود که در محل اقامت  وقتی کنشگر متوجه می. ای دارد به واسطه عبور از مسجد به میخانه در غزلهای قلندری حافظ جایگاه ویژه

دهد تا با ورود به مکانی دیگر پایگاهی جدید برای  جایگاهی که بتواند تولید فراارزش بکند وجود ندارد، تغییر مکان می( مسجد)خود 

کنشگر در غزلیات قلندری . است «عشق و مستی»یابی به فراارزش  این ارزشها مقدمه دست. شهای دیگری بیابدایجاد و تولید ارز

این فرا ارزش در غزلیات حافظ و به . دهد یابی به این فراارزش تغیییر مکان می وی برای دست. یابی به حقیقت است جویای دست

حافظ برای خلق چنین فضایی از دو شیوه درون عاملی و . کند ختی را ایجاد میشنا وسیله تولید هنجارهای متفاوت فرایندی زیبایی

ای عاطفی با خود  پرداز وارد رابطه گونه موارد گفته در این. عاملی دارای جنسی عاطفی است شیوه درون. برد سود می بیناعاملی

. شود اس با دنیای فرسوده و خالی از معنا میشن گر زیبایی جنبش عاطفی سبب قطع پیوندهای اعتقادی و باورهای شوش. شود می

عالوه بر شیوه یاد شده گاه شاعر در خلق فضای . شود ای عاطفی ـ احساسی با خود می حافظ در بسیاری موارد وارد رابطه

پرداز و زاهدان  این گرایش در واقع از رابطه اجتماعی ناموفقی که بین گفته. گیرد شناختی از عوامل بیناعاملی نیز بهره می زیبایی

کند که تفاوت بسیاری  حافظ بارها در اشعار خود به این نکته اشاره می. گیرد ریایی ساکن مسجد و صومعه برقرار است، سرچشمه می

 . بین شیوه او و زاهد و صوفی ریاکار زمان وجود دارد

 منابع
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 بررسی تطبیقی مضامین تنهایی، بیگانگی، خودشناسی و درد و رنج 
 (و آثار صادق هدایت و فرانتس کافکا  در اندیشه)

 یعسگردیه سیرق

  یات فارسیشد زبان و ادبکارشناس ار

 ابراهیم رنجبر

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

 دهیچک

ای از تطبیق و داوری را فرانتس کافکا، نویسندة پیشتاز اروپایی و صادق هدایت، هنرمند و نویسندة توانمند ایرانی در این عرصه جلوه

این . ویژه ادبی وجود داردهای مختلف، بهت و کافکا وجوه مشترک بسیاری در زمینههای هدایکه بین آثار و اندیشهچنان. نمایانندمی

مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که از نگاه تطبیقی بسامد تشابه مضامین تنهایی، بیگانگی، خودشناسی و درد و رنج در آثار و 

تحلیل محتوا به آثار این دو ة تحلیلی و با استفاده از شیو _یهای دو نویسنده تا چه اندازه است؟ از این رو به روش توصیفاندیشه

-ادبیات تطبیقی بهة ساز بررسی مضامین در حوزجا که وجوه ابعاد مشترک اجتماعی، فرهنگی زمینهاز آن. کنیمنویسنده اشاره می

ای به بررسی وجوه مشترک در آثار این قایسهآید، بنابراین در این مقاله با استناد به منابع و ذکر شواهد از منظر ادبیات مشمار می

 . دو نویسنده خواهیم پرداخت

اش نسبت به های کافکا از رهگذر مطالعه، ترجمۀ آثار او و نیز شیفتگیهمچنین باید یادآور شد که آشنایی هدایت با آراء و دیدگاه

کند و حتی در برخی موارد از وی تأثیر پذیرد و در  شخصیت کافکا سبب شد تا آثار وی را به عنوان نمونه آثار برتر ادبی معرفی

ولی باید اذعان داشت که هدایت در تمامی آثارش به طور کامل تحت تأثیر اندیشه و افکار کافکا . مواردی دیگر، مشابه او بنویسد

 . ذهن وقاد اوستة مانده، تراویدجای نبوده بلکه آثار بدیعی که از او به

 . فکا، تنهایی، بیگانگی، خودشناسی، درد و رنجهدایت، کا: هادواژهیکل

 مقدمه

های فکری و های تحکیم حیات علمی و ادبی و ارتباط با جریانترین راههای ارزشمند ادبی و از مناسبادبیات تطبیقی جزو پژوهش

مختلف، یافتن پیوندهای های موضوع ادبیات تطبیقی عبارت است از پژوهش در موارد تالقی ادبیات در زبان». هنری جهان است

-ی نقشی که پیوندهای تاریخی در تأثیر و تأثر، داشته است چه از جنبهپیچیده و متعدد ادب در گذشته و حال، و به طور کلی ارائه

با خواهیم با توجه به این مقدمه، می (92: 4919غنیمی هالل، ) .«های اصول فنی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریان فکری

ی چهار مضمون داستانی در آثار صادق هدایت و فرانتس کافکا روابط فکری و ادبی این دو نویسنده بزرگ را تطبیق و بررسی مقایسه

 . نماییم
های آشنایی هدایت با کافکا به یقین مشخص نیست که هدایت از چه زمانی با آثار فرانتس کافکا آشنا شد ولی از نخستین نشانه     

ی دیگری از کافکا با عنوان ، وی ترجمه4921در سال . کرداشاره 4922در سال  «جلو قانون»ی داستان کوتاه به ترجمهتوان می

پیام » 4921را به چاپ رساند؛ در سال  «گراگوس شکارچی»، برگردان فارسی 4923همچنین در سال . ، منتشر کرد«شغال و عرب»

، یك سال مانده به 4923اثر فرانتس کافکا نوشت؛ در نهایت در سال  «گروه محکومین» را به عنوان مقدمه و نقدی بر کتاب «کافکا

 . کرد، با همکاری حسن قائمیان به فارسی ترجمه«مسخ»اش، اثری دیگر از کافکا را با عنوان خودکشی

معرفی . ان ایرانی را با کافکا آشنا کردبار خوانندگهای کافکا به فارسی، اولینهدایت نخستین ایرانی است که با برگردان داستان     

ی آثار کافکا، های هدایت به مطالعه و ترجمهجا قصد ورود به سائقهدر این. ثر باشدؤتواند بدون عوامل مـکافکا به ایرانیان، نمی

کافکا و بین خود و  های هدایت، شباهتی بوده است که هدایت بین خود وکنیم که یکی از سائقهقدر اضافه میاما همین. نداریم

، ما شاهد شرح و توصیف «مسخ»ها به خصوص در داستان که در این داستانطوریبه. استهای کافکا یافتههای داستانشخصیت

-هیچ کس او و احساساتش را آن. بینداو خود را بیگانه از خانواده و جامعه می. زندگی انسانی هستیم که دچار احساس تنهایی است

همه او را محکوم و . داندوجود آمدنشان را نمیشود که علت بهدر همین حین گرفتار مشکالتی می. کندست، درک نمیچنان که ه



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

858 

 

فهمد و در پایان داستان، شخصیت اصلی با مرگی دردناک، همچون زندگی دانند ولی او هرگز علت این محکومیت را نمیگناهکار می

 . رودخود هدایت، از دنیا می

ادبیات برای کافکا تفنن نبود، او کامال به »به نظر او. های کافکا، ارج بسیار قائل بودیت به گواهی آثار موجود، به اندیشههدا     

: 4921هدایت، ) .«کرده است او کسی است که زبان ساده و سبك خود را پیدا. مأموریت و ارزش و اهمیت کار خودش هوشیار است

 .«شودچانگی، با یك جمله خواننده در قلب موضوع وارد میسازی و پرکرانه است که بدون صحنههایش چنان مبتشروع رمان» (11

زیرا سادگی و روشنی برونی، در شگفتی . زبانش هر چند محدود، اما در ظاهر روشن و در باطن نفوذ ناپذیر است» (13: همان)

 .«رودشمار میمانند در سرتاسر ادبیات جهانی بههای بیکامیابی از این رو اثر کافکا یکی از» (11:همان) .«درونی پنهان شده است

  (34: همان)

جوی هدایت، در واقع ریشه در درون پرآشوب و نهاد انزوا «پیام کافکا»اعتقاد به تنهایی، بیگانگی و ناسازگاری درونی کافکا، در      

برد؛ از طرف ی اجتماعی به دور افکنده، به درون ناخودآگاه خود میهدایت دارد؛ یعنی اوصاف و خصالی که او را از جریان عادی زندگ

ها را در قالب بیانی تواند از آثار دیگران الهام بگیرد و آندیگر هر نویسنده و هنرمند در هر پایه از نبوغ و استعداد ذاتی که باشد، می

 . پروراندها را بی هنری خود درآورد و بر حسب فکر و توان هنری خویش آنو صبغه

[ هدایت]های کوتاهی که داستان». ها گرفته، مورد تأیید همگان استاین که صادق هدایت از فرانتس کافکا و ادبیات اروپا بهره     

ای که در معرفی و شرح احوال کافکا به دست داده و نیز مقاله «مسخ»ای که از از فرانتس کافکا به فارسی ترجمه کرده و ترجمه

های گرایش او را به سمت ادبیات غرب و منابع الهام و الگوهایی را که بیش از همه بر صادق هدایت ته است، کانونکافکا نوش

 (22: 4921مدرس صادقی، ) .«دهنددست میهای مهمی بهکنند و سرنخنویس تأثیر گذاشته، تا حدود زیادی مشخص میداستان

ور بود، به این معنی که هدایت در ایران و فرانسه و کافکا در آلمان و چك زندگی ی مکانی این دو نویسنده بسیار داگر چه فاصله

های تنهایی، هایی از آثار و زندگی آن دو به بررسی مضمونکرد، تشابهات فکری نزدیکی با همدیگر داشتند؛ با ذکر شواهد و نمونهمی

 . عقیده بودن را بررسی کنیمپذیری و همپردازیم تا میزان این تأثیربیگانگی، درد و رنج و خودشناسی می

 تحقیق   پیشینة

حجم  عالوه بر. های جوانی مورد توجه ناقدان و پژوهشگران نثر معاصر فارسی در ایران و نیز غرب بوده استصادق هدایت از سال

ی جهان از جمله فرانسه پنج زبان زندهوهایش به بیستاند، کتابی آثار او نگاشتهدانشگاهی که درباره انبوه کتاب، مقاله و رساله

و . . . و «سگ ولگرد»و  «بوف کور»: های ترجمه شده از وی به زبان فرانسه عبارتند ازبه طوری که برخی از نوشته. استترجمه شده

زندگی، »در  «شاپور جورکش»، «صادق هدایت از افسانه تا واقعیت»در کتاب  «محمد علی همایون کاتوزیان»نویسندگانی چون 

های وی نقدهایی بر آثار و اندیشه. . . و «آشنایی با صادق هدایت»در  «مصطفی فرزانه»، «عشق و مرگ از دیدگاه صادق هدایت

-های مختلف منتشر شدهبه زبان. . . و «گروه محکومین»، «قصر»، «مسخ»، «آمریکا»: از کافکا نیز آثار متعددی مانند. انددادهارائه

به نقد و بررسی آثار . . . و «از کافکا تا کافکا»در  «موریس بالنشو»، «سیری در جهان کافکا»در کتاب  «جمادی سیاوش»است که 

ی مجموعه وجه با تحقیقات انجام شده دربارههیچهای کافکا بهمجموعه کتاب های صورت گرفته دربارهژوهشاما پ. اندوی پرداخته

دیگر در مورد این دو نویسنده از منظر ادبیات تطبیقی تا کنون تحقیق مستقلی انجام نشده  کند و از سویآثار هدایت برابری نمی

شده،  توان گفت که مطالعات با دقت و استقصای کامل صورت نگرفته و اگر در برخی کتب به تشابهات آثار این دو پرداختهمی. است

 . کمابیش به موضوع بحث ما نزدیك باشد، وجود نداردبه هر حال تحقیقاتی که . اغلب به صورت کلی و گذرا بوده است

 بحث و بررسی

 تنهایی در زندگی هدایت

تواند معمای هستی را حل امید شدن وی از مردمان پیرامون خویش و همچنین از این مسأله که نمیتنهایی هدایت را باید نتیجه نا

زنده »، «سگ ولگرد»، «بوف کور»از جمله . رد تنهایی استهای هدایت حاصل همین احساس داساس بیشتر داستان. کند، دانست

ها را، تا کنون کمتر کسی مانند او تنهایی انسان. ی تنهایی هستندبیانگر این حسّ کشنده «پشتداود گوژ»و  «خانهتاریك»، «گوربه

که نتوانست راه حل معمای هستی و راه ای بود تردید او همانند روح سرگشتهبی. به صورت موشکافانه و دقیق به تصویر کشیده است

ای را، آن رحم، چنین هنرمند شکنندهی بیاش را تبیین کند و در مقابل، این جامعهبرون رفت از مصایب اجتماعی دوران زندگی
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تی در لذا مد. ی خویش را جال دهدگونه تنها و غریب رها کرد که هدایت با تمامی استعدادش نتوانست به تنهایی روح سرگشته

 . میان انبوه مردم، به حقیقت، تنها زیست و سپس غربت را برگزید و تنها زندگی کرد و به حیات خود پایان داد

 تنهایی در آثار هدایت

پناهی و تنهایی انسان فراموش شده در وی بی. شوددو احساس بیهودگی زندگی و اضطراب تنهایی، پیوسته در آثار هدایت تکرار می

تنهایی در آثار هدایت به دو صورت فلسفی و . هایش مطرح کرده استبه شکلی رسا و تلخ و گزنده در داستان قرن بیستم را

یا  «بوف کور»های جسمانی و زیستی دارند، تنهایی فلسفی دارند همانند شود؛ یعنی آنان که تفکری فراتر از نیازمیاجتماعی دیده

های ابتدایی زندگی فراتر روند، تنهایی اجتماعی دارند و مجبورند که درد انزوا و فراموش نیازاند از و آنان که نتوانسته «گورزنده به»

  .«زنی که مردش را گم کرد»و  «داوود گوژپشت»شدگی اجتماعی را تحمل کنند همچون 
ی در داستانی از مجموعه دهد، از جملهمیهای خودش نشانهای داستانهدایت نه تنها تنهایی و انزوا را در سرنوشت شخصیت     

ها های گوناگون؛ ولی بعضیزندان. زندگی یك زندان است. خوردنباید گول. ما همه تنهاییم»: نویسدکه در آن می «سه قطره خون»

ر د»گوید که جا که به تصریح میتا آن( 463: 4921هدایت، ) .«کنندکشند و با آن خودشان را سرگرم میبه دیوار زندان صورت می

این زخم موجود، زخم  (3: 2396هدایت، ) .«. . .تراشدخورد و میهایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته میزندگی زخم

راوی داستان در پی یافتن علت و معلول . در بوف کور، سخن بر سر تنهایی و ناتوانی در زیستن است. تنهایی فلسفی هدایت است

درون ». افتد و او تنها و ناتوان، در انزوا ناظر آن استپی اتفاق میدرکه به صورت وحشتناکی پینیست بلکه اسیر حوادثی هست 

ی اصلی زندگی انسان یعنی مرگ ها در برابر فاجعهی اصلی قصه، تنهایی مطلق و درمان این درد یعنی عشق و همبستگی انسانمایه

  (44: 4911غیاثی، ) .«کندی هولناک مرگ که او را از دیگران جدا میطهگویی بوف کور تأکیدی است بر تنهایی انسان و ور. است

در این داستان تنهایی فلسفی . نیز، روایتگر تنهایی انسان مدرن در دو بعد فلسفی و اجتماعی است «گورزنده به»داستان کوتاه      

رفتم، اتاق درهم و برهم به دشواری راه می. امالغر شده در آینه که نگاه کردم، دیدم خیلی تکیده و»: ی انزوای اجتماعی استنتیجه

  (43: 4929هدایت، ) .«من تنها هستم. است

-کند، هدایت میرا رعایت می «گورزنده به»ی داستان مایهتوان گفت شکل دیگری از درونکه می «داود گوژ پشت»در داستان    

، یك علت نسبی یعنی «داود گوژ پشت»در داستان . را در جامعه نشان دهدخواهد جدایی و تنهایی اجتماعی و تك افتادگی انسان 

اش بیشتر علت درونی جدا افتادگی و تنهایی «گورزنده به»زشتی ظاهری شخصیت اصلی، دلیلی برای تنهایی اجتماعی است ولی 

 . دارد

از قید مسئولیت، در پایان داستان، ما شاهد تنهایی  «زرین کاله»، با وجود آزادی و رهایی .«زنی که مردش را گم کرد»در داستان    

-کاله داد و گفت که برای بیست روز می سال بعد پنج تومان خرجی به زرین[ ببو گل]». پناهی و سرگردانی او هستیماجتماعی، بی

ت به صرفه جویی داشت و کاله عاد اگرچه زرین. بیست روز او یك ماه شد و از یك ماه هم چند روزی گذشت. گردممیروم کار و بر

توانست یك سال دیگر، دو سال دیگر هم انتظار بکشد در صورتی که مطمئن باشد می، کردزد و کار میاش میاز شکم خودش و بچه

جو کرد و از آشنایان و دوستان سراغ وکاله اقدام به پرس پس زرین (412: 4922هدایت، ) .«ببو شوهر اوست و خواهد آمد که گل

گی؟ رفت اون ببو رو می: کل غالم گفت. غالم را شناخت، صدا زد و از او جویای حال شوهرش شد کاله کل زرین». را گرفت شوهرش

تو رو ول کرده، زن و بچه به هم زده، رفته دهش زرین آباد، به من گفته به کسی سراغش رو . جا که سال دیگه با برف پایین بیاد

 (412: همان) .«ندم

 گی کافکاتنهایی در زند

هایش و رفتار خود ویران اش، نوشتهاو با ناامیدی از زندگی». پناهی دنیای غرب استفرانتس کافکا تصویرگر تنهایی و جهان بی

گوید که امید وجود دارد اما نه برای کافکا می (49: 4921استراترن، ) .«بیند که محکوم به نابودی استاش، خود را کسی میگرانه

جلوی »همانند].«شوداما کافکا مانع از جستجویش نمی. در دنیای کافکا ایمان و امیدی در کار نیست». رفتار تنهاییانسان غربی گ

دنیای ترسناک و عجیب کافکا، تنهایی فلسفی و اجتماعی انسان و واماندگی او را در عصر پیشرفت  (39: 4921هدایت، )[ .«قانون

ی روح انسان پایمال شده در هستی توان نمایندهبا این توضیحات، کافکا را می. دهدمی ی ماشین بر زندگی نشانتکنولوژی و سلطه

کند که زاد و بوم او انسان در دنیای کافکا یکه و تنها و بی پشت و پناه است و در سرزمینی ناسازگار گمنامی زیست می». دانست
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کافکا حتی در کنار دوستانش هم » (2: همان) .«داندهم می تواند پیوند و دلبستگی داشته باشد، خودشبا هیچ کس نمی. نیست

-میگردد و تنهایی را برمیاز این رو به سوی خلوت خود بر. بیندها میدچار انزوای اجتماعی است و فرقی اساسی بین خود و آن

  (234: 4911همایون کاتوزیان، ) .«گزیند
-این کتاب اثری مهم در شناخت شخصیت و زندگی او به. کردرا شروع «وصیهای خصیادداشت»نوشتن . م 4341کافکا از سال      

ها پرداخته هایش به عالقه و ترس از تنهایی اجتماعی، شوق فراوان به ازدواج و درعین حال هراس از آناو در یادداشت. آیدشمار می

کافکا  (923: 4913کافکا، ) .«باره تنها هستمخوشحالم که دو»: های گوناگون دیگر خویش را در آن منعکس ساخته استو احساس

آن چه به دست . باید مقداری تنها باشم». ترین رسالت و هدف زندگی اوست، الزم داردتنهایی اجتماعی را برای نوشتن، که مهم

اش کوشد در زندگیمی داند واو حتی ازدواج را مانعی بر سر راه تنهایی و نوشتن می (213: همان) .«ی تنهایی بودآوردم فقط نتیجه

شود ولی در عین حال به او کمك زیرا از نظر او اگرچه تنهایی باعث دور شدن از غرایز طبیعی می. هیچ وصلت و ازدواجی سرنگیرد

ی آنچه را که موافق یا مخالف ازدواج او است همه». های منحصر به فرد خود یعنی نویسندگی را به ظهور برساندکند تا تواناییمی

ی کنم جز ثمرههرچه فکر می. . . تنها خواسته و تنها رسالت من ادبیات است: شودکند، همیشه با این توقع رو به رو میبررسی می

زندگی . ناممکن. شب بدبختی، زندگی کردن با ف»: نویسدها میدر یکی از یادداشت (33: 4923بالنشو، ) .«تنهایی نبوده است

 .«تأسف من از ناممکن بودن این هست که تنها زندگی نکنم. ی تأسف من باشدچیزی نیست که مایهاین . کردن با هرکس ناممکن

کافکا، ) .«آن وقت دیگر هرگز تنها نخواهم بود. ترس از وصلت، ترس از افتادن زندگی به دست دیگری» (496: 4922جمادی، )

 . انزوای اجتماعی مشهود است ی کافکا به تنهایی وها عالقهی این یادداشتدر همه (213: 4913
باشد، این است که هدایت به صورت احساس تنهایی یکی از خصوصیات اخالقی هدایت و کافکاست ولی چیزی که مشهود می     

کا ولی در مورد کاف. انداختیاری این تنهایی را انتخاب نکرده است بلکه جامعه و اطرافیان او را به دلیل عقاید و نظریاتش طرد کرده

پدر کافکا فردی پرخاشگر ». شوداش بیشتر به صورت انزوا و اجبار دیده میتنهایی کافکا در زمان کودکی. توان نظر دیگری دادمی

. استکرد که قرار بوده چه چیزی بشود و نتوانستهداشت و مالمتش میبود که حتی در جمع نیز دست از سرزنش فرزندش برنمی

. ای دائمی بودبرای کافکا، زندگی با پدرش مثل محاکمه. رود تر در خود فروتر شود و بیشو حتی حساساین رفتارها باعث شد که ا

 .«وجود آوردطبیعتاً این فضای خانوادگی انبان عظیمی از گناه در او به. شددر این محاکمه او همیشه گناهکار شناخته می

اش به های بعد زندگیاش شد که در اوایل جوانی و سالشاً تنهایی آیندهاین عوامل دست کم تا حدودی من (21: 4921استراترن، )

ای به من تحمیل شد تا اندازه: احساس شگرفی که کافکا از تنهایی خود داشت را باید در نظر گرفت». صورت اختیاری صورت گرفت

شتر با احساس تنهایی ناشی از انزوای اجتماعی و هر چه زندگی کافکا بی (31: 4921هدایت، ) .«ای خودم به دنبالش رفتمو تا اندازه

-رسید نوشتن تنها چیزی بود که زندگی بیبه نظر می». شدشد، نیازش به نوشتن بیشتر میناکامی و ضعف و بیماری عجین می

  (96: 4921استراترن، ) .«نوشتن همانا نیایش است: گفتاو می. کردارزشش را ارزنده می

 تنهایی در آثار کافکا

های پژوهش»به عنوان مثال تنهایی اجتماعی را در داستان . استهای کوتاه خود بهره بردهکافکا از تم تنهایی در بسیاری از داستان

ای که دل کندن های نومیدانهگیر، یکه و تنها، فقط سرگرم خرده پژوهشگوشه»: خوانیماز زبان  یك سگ این گونه می .«یك سگ

این ، «در تدارک عروسی»همچنین در داستان کوتاه  (116: 4913کافکا، ) .«گذردام این گونه میزندگی. نیست ها برایم مقدوراز آن

بیشتر  .«حکم»نمود تنهایی در داستان  (912: همان) .«انسان موجودی است تنها و کامال بیگانه». تنهایی اجتماعی مشهود است

  (31: همان) .«ای دارد؟دانی تنهایی چه معنیمی –یکه و تنها : گویدو می گئورک، مسأله تنهایی را مطرح کرده»فلسفی است، 
-های داستانشویم که تنهایی اجتماعی کافکا و همچنین شخصیتهای کافکا متوجه میها و یادداشتها، رماناز بیشتر داستان     

ت بیشتر از کافکا وجود دارد و تنهایی کافکا بیشتر تنهایی فلسفی در آثار هدای. دهدهایش او را به سوی تنهایی فلسفی سوق می

 . داندکافکا تنهایی را راهی برای رسیدن به هدف زندگی یعنی نویسندگی و ادبیات می. اجتماعی است

 خودشناسی 
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هبر شود که انسان باید خود را بشناسد تا بتواند رمیچنین گفته. ها استی شناختخودشناسی در اصل شناختی مقدم بر همه

نکته مهم در » (41: 4921برنارد، ) .«ی شناخت ابنای بشر استشناخت یك فرد به منزله»: گویدمی 416الکساندر پاپ. خویش باشد

بخشی از مراحل توسعه خودآگاهی به مراحل ارتباط ما با دیگران . کندخود شناسی این است که به ارتباط ما با دیگران کمك می

بدون وجود . بریممیهای خود پیهاست که به نقصکه ما به دیگران نیاز داریم و با کمك آنتر ایناز همه مهم. شودمربوط می

 .«هستیم[ که]گویند دیگران هستند که به ما می. هستیم و قادر به کنترل رفتارمان نخواهیم بود[ که]دیگران متوجه نخواهیم شد 

  (423: همان)

جوی وخودشناسی و جست. اندندگان بسیاری به خلق آثاری با محوریت خودشناسی پرداختهدر ادبیات ایران و جهان نیز نویس   

 . های اصلی صادق هدایت و فرانتس کافکا بوده استهویت فردی، از طریق هنر، از دغدغه

 خودشناسی در آثار هدایت

. ی معماهای هستیی کشف همهبه نظر او، کشف این حقیقت یعن. است «حقیقت خویش»جوی کشف معمای وهدایت در جست

ی های خودشناسی هدایت، شناخت جایگاه خویش در جهان و کشف مقام خویش در گذرگاه هستی و رابطهترین یافتهیکی از مهم

از نظر هدایت خودشناسی درست همان پیامی است که شایسته است . خود و جهان، در یك جامعه مدرن و یك جامعه سنتی است

هدایت معتقد . شوندتر و از خود دورتر میدم با خود بیگانهبهاند و دمشدهود که در علم به جهان برون غرق و گمبه کسانی داده ش

ی اجدادی اند تا موهومات پیش ساختههای معمولی خود را تهی کردهبه نظر او انسان. نگری معافندهای معمولی از دروناست انسان

خواهد خود را بشناسد و تکلیف خود نگری کار کسی است که میدرون. کندشان تعیین میا گذشتهها رتکلیف آن. ایشان را پرکنند

ای که راههکران و پر از سراب و بیآلود بیدر آن فضای مه. وجود خویش گم و سرگردان نشود ا روشن کند تا در بیرون از حوزهر

 . بکشاند که خویشتن را بیگانه از تمام جهان بینگارد جاآناثراتش چنان است که چه بسا ممکن است آدمی را به 

 «بوف کور»مستقیم و سمبولیك در بسیاری از آثار او انعکاس یافته است از جمله ماهیت خودشناسی هدایت به شکلی هنری و غیر

خواهد بگوید که این داستان می انگار هدایت با طرح. واره، از خودشناسی اوستانگیز و رمزآمده، روایتی حیرت .«بوف کور»چه در آن

راوی داستان  ، نشان هویت مخدوش و آشفته«بوف کور». ها است، درون خود انسان«من»گیری منبع اصلی و مواد الزم برای شکل

چه راوی بوف کور به دنبال آن». کنددر جهت خودشناسی و یافتن فردیت از دست رفته تالش می .«بوف کور»راوی داستان . است

راوی به شکل جغد است اما  سایه (496: 4926همایون کاتوزیان، ) .«گردد، رسیدن به رهایی و خویشتن یابی مطلق استن میآ

اش باز است و در دنیای تاریك درون خود به این جغد کور است، یعنی چشمانش بر واقعیت خارج کور است، اما چشم درونی»

آموزد که زندگی بسی متزلزل و ناپایدار است و می .«بوف کور»خود شناسی راوی  (93: 4912جورکش، ) .«پردازدجو میوجست

گذرا و غیر قابل اعتماد و سرشار از مخاطر است و فجایع غیرمنتظره، و فاقد اهداف از پیش معین شده، و اگر هدفی اصیل برای آن 

راوی بوف کور، بعد از ارتکاب جنایت از طریق نوشتن »که بینیم در پایان داستان می. نمایدمفهوم میقرار ندهیم، سخت پوچ و بی

و خود را به صورت ( 96: همان) .«آیددرونی نایل می ان مقتول، به خودشناسی و مکاشفهدر مورد عمل خود و نقاشی کردن چشم

توان گفت که اثر هدایت است، می ترینمهم «بوف کور»که بنابراین به اعتبار این. بیندوجود می رمرد خنزر پنزری و دیوی در آینهپی

جوی اعماق وجود خود وهدایت توانست با تعمق و تأمل در درون خود و جست. بخش اعظم آثار هدایت دعوت به خودشناسی است

-هدایت، از زبان راوی می خانه، نوشتهدر داستان تاریك»یکی از شواهد این ادعا این است که . به شناختی عمیق و درونی برسد

اراده از خودمون مون بیگوید از خودشه، تنها حقیقتی که برای هر کس وجود داره، خود شخصه، همههر کس هر چه می: وانیم کهخ

هایش باید کند که کافکای حقیقی را در نوشتهکنیم، هدایت در تأیید همین گفته در پیام کافکا چنین تصریح میمیصحبت

  (394: 4923رنجبر، ) .«جست

 ی در آثار کافکاخودشناس

های رفتارها، کردارها، گفتارها، ترین انگیزهبه عمیق. کاو کنیموکافکا معتقد است که برای خودشناسی باید درون خویش را مدام کند

رین تها و تاریكترین زوایای این انگیزههای خود بیندیشیم و بکوشیم تا خود را در پنهانها و خیالها و اندیشهها و واکنشکنش

                                                           
1_ Alexander Pope 
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کنم خودم را سرزنش می»: نویسدخود می های روزانهاو در یادداشت. های خویش دریابیم و کشف کنیمهای امیال و خواستگوشه

مراوده با »: گویدهمچنین در کلمات قصار خود نیز به این موضوع پرداخته و می (226: 4913کافکا، ) .«که پس من کی هستم؟

هرکس خود را »: نویسدهای خود میکافکا در بخشی از یادداشت (11: 4922جمادی، ) .«ی خودنگریای است به سوانسان، کژ راهه

فوریه  43تا  42در تاریخ  411فلیسه باوئرای به او در نامه (919: 4913کافکا، ) .«کندبیند، هرکس خود را بهتر داوری میبهتر می

تواند خبر داشته باشد؟ این نفس درونی، توفنده از درون خویش می آخر چه کسی»: نویسددر مورد خودشناسی چنین می. م 4349

آن،  ای که به وسیلهسیر جریان مخفی دهد؟ ولی بایا ناآرام یا باتالق گونه، همان چیزی است که شخصیت واقعی ما را تشکیل می

اشد اما در برابر ما قرار دارد و شود، وگرچه ممکن است هنوز در حجاب بریزد، خودشناسی ما روشن میکلمات ما بیرون می

  (932: 4912کافکا، ) .«آور یا وحشتناک استاش اعجابمشاهده

کافکا در پی . نامید .«حقیقت خویشتن»را توان آندر آثار کافکا همیشه نوعی تالش برای دستیابی به چیزی وجود دارد که می   

آمیز اند، به تالشی جنونیا جهانی که برای او ساخته .«حقیقت»سازد، نه یخود، یافتن جهانی که او برای خود م یافتن حقیقت ویژه

های خود، مستقل از باورها و داده ورد، ولی در یافتن حقیقت ویژهخاگرچه در نهایت شکست می. زندو ظاهراً باور نکردنی دست می

 . کندرا برجسته میخود، او  ش برای واقعیت بخشی حقیقت ویژهرود و همین تالپیشین، پیش می

است که با اندیشه به پیرامون، به هستی، به دیگری، به خود بیندیشد و در خود ها، یادگرفتهشکست انسان مدرن، با وجود همه   

همین به. بیفتد تا به رهایی برسدپذیر ناچار است مدام با خود درای تغییر چون پدیدههم «من»زیرا . افتدمیاندیشی، با خود نیز در

، «قصر»های های داستانی کافکا در رمانشخصیت. درگیر با هستی خود مواجه هستیم «من»نویسی کافکا، با خاطر در داستان

شوند، این سرگردانی، که متمدنِ مدرن سرگردان می سبات اجتماعی و بوروکراسی جامعهاگر چه در هزار توی منا. . . و «آمریکا»

همچون ها آن. است .«خود رها»جوی موجودیت خویش یا تالش برای دستیابی به وبه خاطر جستبیشتر نوعی سیاحت است، 

در این خودنگریِ ». اند، حتی اگر به آن دست نیابندجوی هویت خویشوهستی مدرن، مدام در جست سیاحی در هزار توی پیچیده

 .«آیندگذرد و به صورت حسب حالِ انسان معاصر در میمیس دراو، از حدیث نف یب ناپذیر است که تصاویر آفریدهدروغ ستیز و فر

  (49: 4922جمادی، )

های فردی، های داستانی از طریق انتساب خصیصهشخصیت. کردهایشان جستجوخودشناسی هدایت و کافکا را باید در نوشته     

های درونی خود افکار، آمال و ناگفته دهندهبازتاب ها،ها و واکنشنششوند و در جریان کدر یك متن معرفی می. . . اجتماعی و

های ها و آثارشان حضور دارند و پی در پی پرسشآن دو به صورت سایه در شخصیت. های شخصیتی او هستندخالق اثر و ویژگی

دو انسانی در تالش  دیشهافکار و ان های پراکندهاین آثار ورق. کنندهایشان مطرح میابدی بشر در مورد خودشناسی را در داستان

دهند تا به هدف خود برسند تا جایی که میها نهایت جستجو را انجام شخصیت. برای یافتن هویت فردی و خویشتن خویش است

 . دهندها، در پایان داستان جان خود را از دست میدر  بسیاری از آن
 درد و رنج در زندگی و آثار هدایت 

-، راوی پیرامون دردها و رنج.«بوف کور»دردی نهفته وجود دارد؛ به عنوان مثال در اولین جمالت  نامهدر بیشتر آثار هدایت، سوگ

ی خود از دردها و ها دانسته، خطاب به سایهگوید و عقل و ذهن دیگران را قاصر از درک آنهایی که دامنگیرش شده، سخن می

هار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو شود به کسی اظاین دردها را نمی»: نویسدهایش میرنج

-آمدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی میاتفاقات و پیش

رایش پیدانکرده و تنها داروی آن فراموشی به زیرا بشر هنوز چاره و دوایی ب _آمیز تلقی بکنندکنند آن را با لبخند شکاک و تمسخر

ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای  _ی افیون و مواد مخدره استتوسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله

ی  دربارهراوی هنگامی که کامالً»در بخش دیگری از این کتاب  (3: 2396هدایت، ) .«افزایدتسکین پس از مدتی بر شدت درد می

های اغلب محیط اجتماعی و فردی خود را عامل دردها و رنج _گاهی صریحاً و زمانی تلویحاً  _گوید خود و محیط خود سخن می

های معمولی و اگر بگذریم، تازه آدم _که گویا فقط برای شکنجه کردن راوی خلق شده_از رفتار لکاته هم . کندخود تلقی می

                                                           
2_ Felice Bauer 
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توانند آسوده زندگی کنند ها در آن میدنیایی که فقط رجاله (39: 4926همایون کاتوزیان، ) .«انددنیا را پر کردهها و بیگانگان رجاله

ها و به من چه ربطی داشت که فکرم را متوجه زندگی احمق». اند جایی پر درد و رنج استو برای آزادی مردانی که حقیقت را دیده

ای از دردهای مرا حس کردند و هرگز ذرهخوابیدند و خوب جماع میخوردند، خوب میمی ها بکنم، که سالم بودند، خوبرجاله

های اجتماعی برای کسی که حقیقت هستی و به نظر هدایت درک و شناخت درد فلسفی و رنج (32: 2396هدایت، ) .«نکرده بودند

 . جوی حقیقت وجود نیستندوه اصالً در جستها و افراد معمولی کرا کشف کرده بیشتر مشهود است تا رجاله .«من وجود»
درد و رنج . استبازسازی شده .«گورزنده به»های گوناگون در داستان همچنین مضمون درد و رنج به کمك انگیزه و روش     

ا به صورت ، رنج ر«گورزنده به»راوی . موضوع، شرح حال مردی است که در حال احتضار است. انسان، اساس بنیادین داستان است

عاملی که اساس هستی انسان را تشکیل داده و پذیرش آن یعنی قبول این رنج نیز به . کندیك عامل غیر قابل تغییر، تصویر می

از این رو تنها عصیان آنان در مقابل این رنج، خودکشی است که . ها غیر ممکن استعنوان بخش اساسی هستی، از طرف شخصیت

شود طغیان در مقابل درد و رنج، مانند رویدادی ظاهر می. شودها وارد میعنصر اصلی دیگر، در داستان این عمل نیز به عنوان یك

. مرگی که نتیجه و تنها امکان در دنیای بی امکان اوست. دهدبرد بلکه این رنج را به مرگ نیز انتقال میکه نه تنها رنج را از بین نمی

  (91: 4929هدایت، ) .«ببردتواند پیس به درد من نمیهیچ ک. هیچ کس نفهمید درد من چه است»

 درد و رنج در زندگی و آثار کافکا 

ی نقد مضمونی جایگاه یکی از منتقدانی که در حوزه 473«ژان استاروبنسکی»توان به سخنی از در مورد رنج و الم روحی کافکا، می

-استوار کرده «ارتباط»و  «نگاه»ی اساس نقد خود را بر پایه .«سکیاستارو بن». است، استناد جستای را به خود اختصاص دادهویژه

آید، فرانتس کافکا، آن طور که به نظر ما می»: گویداو می. روندشمار میاین دو مقوله از مباحث مهم و بنیادی نقد مضمونی به. است

به عنوان یك )جو برای یافتن هویت خویش وجستاین درد عجیب او از  (61: 4923بالنشو، ) .«. . .انسانی است دچار دردی عجیب

است و اکنون در پی یافتن حقیقت است به این سکوالرِ انسان مدرن را پشت سر نهاده او که تجربه. است( میهنخدا و بییهودی بی

ست؛ پس دچار رسد که از نظر اطرافیان و جامعه رسیدن به حقیقت وجود و کشف معمای هستی یك دانشی سودمند نینتیجه می

های کوتاه کافکا در بیشتر داستان. های داستانی کافکا نیز مانند خود او دچار این درد هستندشخصیت. شوددرد و رنج روحی می

 .«سرانجام چه خواهد شد؟ تا کی باید این درد و رنج را تحمل کنیم: پرسیمهمه از خود می»: شودمضمون درد و رنج دیده می

کافی  عنوان مأمور آسانسور به اندازه گفت که بهبا خود می»، «کارل روسمان»خوانیم می .«آمریکا»در رمان  (433: 4923کافکا، )

اش نشده بود، بلکه برعکس باعث ها بیهوده بوده، چرا که بر خالف انتظارش، شغلش باعث ترقیاین رنج ت ولی همهاسرنج برده

وجود شود که اجتماع موجود نیز باعث بهدر این قسمت نیز مشاهده می (211: 4921کافکا، ) .«افتادگی و سقوطش شده بودعقب

 . بیندها میشود که شخصیت داستان خود را درگیر آنآوردن رنج و دردهایی می

و  این دو نویسنده، بخشی از کار خود را بر شناخت. های مشترک آثار هدایت و کافکا استتقدیس درد و رنج، یکی از خصلت     

دنیایی که آکنده از مکر و فریب است و انسان . اندآید، قرار دادهدرک عمیق انسان از درد و رنجی که با زندگی هر انسانی به دنیا می

قدر رسد، ولی همانهدایت در خلق فضاهای مبهم و راز آمیز و درد آلود، هر چند به پای کافکا نمی. کندرا دچار رنج و اندوه می

 . ی زایل کردن امید و اراده کافی استتالش او برا

 بیگانگی 

آن دو سعی دارند . شودمیعنایت به موضوعات متافیزیك، نظیر غربت روحانی و بیگانگی انسان مدرن، در آثار هدایت و کافکا دیده 

رهگذر تصویر روشنی از بیگانگی  ها و افکار خود بیابند و از اینهای داستانی، زبان مناسبی برای بیان دغدغهگیری از شخصیتبا بهره

هدایت در زندگی و کارهای کافکا به وجود ». بینند، ارائه دهندگونه که خود را دچار آن میگونه که در جامعه هست و آنرا، آن

افکار پست هر دو از توانایی و نیروهای درونی خود آگاه بودند و از . دهندبرد که اساس زندگی خودش را تشکیل میمینیروهایی پی

با این حال، گرچه از جهات . بردندشناختند و از انزوا و تنهایی رنج میاختالف خود را با دیگران به خوبی می. دیگران بیزار و متنفر

                                                           
3_ Jean Starobinski 
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 ازش وها و سانسان ای در جامعهیافتن مکان و مرتبهها را به ای درونی آنستودند، با این حال انگیزهخاصی تنهایی و انزوا را می

  (914: 4913بهارلوییان، ) .«کردزندگی خوش و عادی تحریك می همکاری با دیگران و ادامه

 بیگانگی در زندگی و آثار هدایت

مشکل از دیگران بیگانه بودن، . استهای هدایت به آن پرداخته شدههایی است که بیش از بیش در داستانبیگانگی یکی از مضمون

. رو شوندبهها ممکن است با آن رولی روان شناختی و هم هستی شناختی است که برخی از انسانحتی از خود بیگانه بودن، مشک

 . ، اندیشه و افکار خود را بدین گونه بیان کندها در محیط داستانیهدایت سعی دارد با تشریح و پر رنگ ساختن بیگانگی شخصیت

تواند او را بفهمد یا فهمند؛ پس تنها کسی که میکند که او را نمیمی ، راوی از همه بیزار است، زیرا احساس.«بوف کور»در      

هولناکی میان من و  به این مطلب برخوردم که چه ورطهدر طی تجربیات زندگی »: خوانیمچنان که می. ی اوستبشناسد، سایه

دارم و اگر حاال خودم را برای خودم نگه دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد، تا ممکن است باید افکار

او در این دنیا احساس  (41: 2396هدایت، ) .«ام معرفی بکنمتصمیم گرفتم که بنویسم، فقط برای این است که خودم را به سایه

ان زندگی دیدم و میانشاین مردمی که می کردم از همهناپذیر است، حس می چیزی که تحمل». کندغربت روحانی و بیگانگی می

حیا، پررو، گدامنش، های بیکردم که این دنیا برای من نبود، برای یك دسته آدمحس می» (34: همان) .«کردم، دور هستممی

بوف »راوی  (63: همان) .«برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند. معلومات فروش، چاروادار و چشم و دل گرسنه بود

شی برای فهماندن عقاید فلسفی خودش به دیگران یا نزدیك شدن به دیگری یا درک دیگری، که ضرورت ، خود نیز هیچ تال.«کور

ها یکی شود، هراس دارد زیرا خود را به او حتی از این که پس از مرگ، ذرات وجودش با خاک رجاله. کندهاست نمیحرکت انسان

اش دیگران باشد، همان طوری که در زندگی دور از سایر مردم، دور از مرده بایستی که اومی». داندها میدور از جامعه و عقاید آن

نگاه یك نفر بیگانه، یك نفر آدم معمولی او را کنف ]راوی آدمی معمولی نیست، چنان که » (31: همان) .«دور از زندگی دیگران بود

اند و این خود میزان غربت گران در آن غریب و بیگانهدی یگری است و آن دیاری است که همه، پس راوی از دیار د[کردو پژمرده می

دیگران هر اندازه هم که نسبت به راوی بیگانه باشند، »له این است که از طرف دیگر مسئ (31: 4912جورکش، ) .«رسانداو را می

ه تنها فضای آشنای اوست، خودش هم ک او حتی در خانه. کنند، چون یکدیگر  را دارند، چون تنها نیستندخود را بیگانه حس نمی

شود که غربت و بیگانگی راوی در ابتدا به میدر همه جای داستان دیده (32: 4926همایون کاتوزیان، ) .«کندخود را بیگانه حس می

 . شودصورت تنهایی فلسفی و غربت روحانی است که بعدها به انزوا و بیگانگی اجتماعی تبدیل می

 .«اندها بیرون کردهآدم کردم که مرا با افتضاح از جامعهحس می»: نیز این امور کامالً مشهود است «بگور زنده»در داستان کوتاه      

نگاه »: شودداستان، حس بیگانگی اجتماعی راوی نسبت به دیگران تبدیل به حس بیگانگی با خود می در ادامه (21: 4929هدایت، )

  (91: همان) .«امآید، خودم به چشم خودم بیگانهها به چشم غریبه میآن نم یك مرتبه مثل این است که همهککه می

کنم، هیچ وجه یك سال است که میان این مردمان عجیب و غریب زندگی می»: خوانیممی «سه قطره خون» در مجموعه     

انزوای  رسدکه این بیگانگی نتیجهنظر میبه  (26: 4921هدایت، ) .«ها فرق دارماشتراکی بین ما نیست؛ من از زمین تا آسمان با آن

داری است ی جانخاطره». بیان انزوای اجتماعی و غربت است «سگ ولگرد»داستان . اجتماعی و تنهایی راوی سه قطره خون باشد

شود میبا این حال با اندکی تفکر دانسته . داننداز وضع رقت بار زندگی یك سگ در کشوری که سگ را نجس و پست و منفور می

که هدایت در آفرینش این داستان قصد داشته سگ را به عنوان تمثیلی از سرنوشت انسانی که نسبت به اجتماع و وجود خویش 

در واقع چنین انسانی هرگز توانایی آمیزش با دیگران و ابراز عشق و محبت ندارد، بلکه . بیگانه و ناشناس است، مجسم کند

  (966: همان) .«فرسایدآزارد و میمی محرومیتی جسمانی و روانی او را

کردم که همیشه و در همه جا خارجی حس می»: نیز تم بیگانگی و انزوای اجتماعی وجود دارد «خانهتاریك»در داستان کوتاه      

هم به مفهوم  به معنی بیگانگی است، خارجیجا در این. با سایر مردم نداشتم[ هیچ تجانس و تفاهمی: یعنی]ای هیچ رابطه. هستم

گویند؛ و هم به معنای بیگانه از زندگی می( outsider)بیگانه از محیط اجتماعی یا در وطن خویش غریب که در انگلیسی به آن 

چنین شخصیتی خواهان . شهرت دارد( psychiligical alienation)، یعنی حالتی که به بیگانگی روان شناختی [تنهایی فلسفی]

  (442: 4921همایون کاتوزیان، ) .«گریزدپندارد و در نتیجه از دیگران میدست کم خود چنین می استقالل کامل است یا

 بیگانگی در زندگی و آثار کافکا
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پناهی و بیگانگی اجتماعی خود نسبت به اطرافیان و جامعه و جهان اشاره کرده است و هایش به بیفرانتس کافکا در یادداشت

-بستگانش غریب و غلط است، هراسان می اش در مسیری است که برای همهگیکلی زند د که شیوهاندیشمی که به این میهنگا

یابد، از رهگذر های گوناگون بازتاب میگوید و در آثارش بارها به شکلهایش از آن سخن میاین بیگانگی که کافکا در نامه. شود

گو، چشمك زن، بیش از هر چیز های نفوذ ناپذیر، سخنبه این بدنتر چه چیزی تو را چنین صمیمانه». گیردحس تنهایی شدت می

 .«دهد؟ برای این که تو هم به همین نوع تعلق داری؟ اما تو به همان نوع تعلق نداری؟دیگر، مثالً قلمی که در دست داری، پیوند می

کوشد از طریق آن خود را از ت که میکه مبارزه باشد یك درگیری درونی اسدر گیری کافکا بیش از آن (113: 4913کافکا، )

: استرنگی با دیگران را کافکا از همان بچگی داشتهاحساس جدایی و ناسازگاری و در عین حال میل هم». بیگانگی وحشتناک برهاند

  (22: 4921: هدایت) .«دانستمختصات مرا کسی نمی

تفاوت . ای است متعلق به دنیای امروزل کرده باشد، بلکه پدیدهبیگانگی شگردی نیست که کافکای فیلسوف یا نویسنده آن را جع»   

گذارد، اما کافکا با فن بیگانه سازی خود، تنها در این است که در زندگی روزمره، عادت تهی شده از محتوا بر بیگانگی سرپوش می

  (624: 4923کافکا، ) .«کنداین بیگانگی پنهان و روزمره را آشکار می

های کافکا، هجرت و بیگانگی چنان تنگاتنگ در هم در داستان. شوندبا هجرت و سرگردانی پایان ناپذیر نشاندار میآثار کافکا    

بیگانگی اما تنها لزوماً از رهگذر کوچ یا مهاجرت به سرزمینی دیگر، . ها را از یکدیگر جدا کردتوان آناند که به سختی میتنیده شده

و چه در زادگاه خود، همچون  «قصر»های داستان، چه در مکانی بیگانه، همانند رمان شخصیت. آیدیپدید نم «امریکا»مانند رمان 

های مدرن در این روند بیگانگی انسان. شوندپایان هجرت، نسبت به یکدیگر بیگانه می، در هزار توی بی«مسخ»داستان کوتاه 

. شودهای مختلف بر زندگی آشکار میمه طریق ساختار قدرت و سازمانهای گوناگون، بیش از هها از رهگذر عوامل و جریانداستان

شوند که امید به ایجاد رابطه با دیگری را از ها در تالش برای دستیابی به فردیت خود چنان درگیر مناسبات شغلی و اداری میآن

 . کننددهند و با پیرامون احساس بیگانگی میدست می

ها به عنوان افراد غریبی، در میان کسانی که آن. ناکوکی میان ارکستری هماهنگ هستند فکا چون نغمههای کاانان داستانقهرم     

او . آیداز دنیای سومی می. ک»اثر کافکا .«قصر»در رمان . کنندهمه با هم از نظر فکری و اعتقادی یکی و آشنا هستند، زندگی می

شخصیت  (211: 4923بالنشو، ) .«غربت قصر، بیگانه با غربت دهکده و بیگانه با خودتر است، بیگانه با دو چندان و سه چندان بیگانه

و این : دوباره گرفت نشست و گفت. ک»: کنددر هر جای داستان به بیگانگی و تنهایی اجتماعی خود اشاره می «قصر»اصلی رمان 

ام، و اگر شماها دستیارهای قدیم جا بیگانهمن این. یدی من با کسی حرف بزنترین سفارش من به شماها است؛ نباید بدون اجازهمهم

. کدر پایان داستان  (94: 4923کافکا، ) .«پس ما سه بیگانه باید پشتیبان و یاور همدیگر باشیم. ایدمن هستید، شماها نیز بیگانه

 . انه استجا غریب و بیگشود که دستیارها نیز از اهالی دهکده بودند و تنها اوست که در آنمتوجه می

کنم، با به ها که فکر میبه گذشته»: شودنیز مضمون بیگانگی اجتماعی و غربت روحانی مطرح می .«های یك سگپژوهش»در      

آمدم، با کمی دقت به این ها به حساب میکردم و سگی در میان سگها زندگی مییادآوردن روزهایی که در میان جماعت سگ

خطیرترین  ك احساس ناخوشایند که در بحبوحهای از یبارقه، ای نامحسوساز اشکالی در کار بود، ناهمگونیرسم که از آغنتیجه می

نوعان آشنایان، نه، گاهی نه، بلکه اغلب، همین که چشم به یکی از هم حتی گاهی در حلقه. گرفتمراسم گروهی وجودم را برمی
  (113: 4923کافکا، ) .«زده و درمانده شومگونه، کافی بود که سرحد استیصال وحشتافتاد، فقط یك نگاه، نگاهی چه بسا دیگرعزیز می
ی او چیزی که غریب است این است که مسائلی که در مورد احساس بیگانگی طرف توجه کافکاست و جزء جدایی ناپذیر روحیه     

 . ارش پرورانیده و بیان کرده استرود، هدایت نیز همین موضوعات را به نوعی دیگر در زندگی و آثبه شمار می

 گیرینتیجه

پس از بررسی دقیق زندگی و آثار این دو نویسنده ایرانی و اروپایی، صادق هدایت و فرانتس کافکا، به تشابهات مضامین داستانی 

پذیری هدایت از کافکا،  ترین دلیل تأثیراز منظر ادبیات تطبیقی مهم. شویمچون تنهایی، خودشناسی، بیگانگی و درد و رنج واقف می

ها و در عین حال درک شخصیت کافکا و نیز تسلط هدایت به چند زبان خارجی است که وی را مترجم و آشنایی او با آثار و نوشته

راستایی سیاسی و هم _های اجتماعیوجود اشتراک در اندیشه، از دیگر دالیل تأیید این تشابهات. گر آثار کافکا نموده استتحسین

 . استهای این دو نویسنده شدهکری است که منجر به تداخل میان متنی و توارد فکری در آثار و نوشتهف
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ترین اعماق وجود خویش، پی به نگری در ژرفرسیم که هدایت و کافکا با خودشناسی و دروندر این پژوهش به این نتیجه می   

بی هدایت و کافکا را طلتنهایی و انزوا. پناه استهستی موجودی تنها و بی انسان معاصر در هزار توی پیچیدهبرند که این نکته می

این دو از توانایی و نیروهای درونی خویش آگاه، و . ها دانستناامید شدن از مردمان پیرامون خویش و حس بیگانگی با آن باید نتیجه

این مسائل . بردندبه خوبی دانسته و از انزوا و تنهایی رنج می تفاوت خود را با دیگران. از افکار پست دیگران بیزار و متنفر بودند

بزرگ، به این شناخت رسیده بودند که با زندگی هر  این دو نویسنده. انگیز و اندوهناک هدایت و کافکا استغم دلیلی بر روحیه

 . دردی نهفته وجود دارد ها سوگنامهدر بیشتر آثار آن. انسانی، رنج و دردی همراه هست

جا که محور از آن. استهای کافکا را مقایسه نمودیم که به زبان فارسی ترجمه شدهدر این مقاله، تنها شواهدی از آثار و اندیشه   

شود بر اساس این تحقیق است، پیشنهاد میاساسی این مقاله در چارچوب مضامین تنهایی، بیگانگی، خودشناسی و درد و رنج بوده 

  . ای مجزا مورد برسی تطبیقی قرار گیردادات دینی این دو نویسنده در مقالهجهان بینی و اعتق
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 آداب ضیافت و مهمان نوازی در شاهنامه فردوسی
 مهناز سیدنظامی

 . دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 شهین شریفی

 . دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

سی، حکیم نظـامی  که اکثراً حکیم بودند مانند حکیم ابوالقاسم فردو یدشدهدبیات کهن ایران توسط نویسندگان و گویندگانی تولا

 . ر الزم را داشتندحزمان خویش تب یها که از فرهنگ و علم باالیی برخوردار بودند و همچنین در تمام رشته. . . و

 بهـا در زمینـه   بـا خلـق آثـاری گـران     انـد و توانسته فرهنگی خلق کردند ینۀمرزوبوم آثار بسیار قوی درزمشاعران و حکیمان این 

های آینده منتقل کنند که یکی از بهتـرین ایـن   بسیار بارزی هویت فرهنگی ایرانیان را شکل دهند و به نسل ادبیات توانستند به نحو

شاهنامه در این است که هم فرهنگ پیش از اسالم و هم فرهنگ بعد از اسالم را نقل  های یژگییکی از و. آثار شاهنامه فردوسی است

 . کرده است

که ایرانیان همچون زمینی  شویم یورسومشان متوجه م فکری ایرانیان و نوع اندیشه و آداب  ینهزم یشبا تأمل در شاهنامه و فهم پ

 . اند مستعد و حاصل خیز آمادگی دریافت دانه و بذر آیین الهی جدید را داشته و خود به استقبال این دین توحیدی رفته

 بـا آن مـورد  شده است کـه مـوارد مـرتبط    در آن سعی  این مقاله، پژوهشی است در باب آداب ضیافت در شاهنامه فردوسی؛ که

نتـایج  . اسـاس تحلیـل محتـوا بـوده اسـت      تحلیلی، بـر –صورت توصیفی نامه بهروش تحقیق در این پایان. بررسی و تبیین قرار گیرد

هـای  جتمـاع و در دوره ای از ادهد که ضیافت اگرچه ریشه در فرهنگ و آداب ایرانی دارد، امّا در هر صنف و طبقـه حاصله، نشان می

 . مختلف، متفاوت بوده است

 . خواری، پذیره شدن مهمان شاهنامه، ضیافت، آداب باده: هاکلیدواژه

 مقدمه

شـود کـه از چـه فـرم و سـاختاری      ای از هنـر شـعر خالصـه نمـی    طور خاص، در مجموعه طور عام و ادبیات فارسی به ادبیات به 

یّن شده باشد، بلکه آینه و انعکاسی از زندگی و معیشت مردم عامه و بزرگـان و خـواص اسـت    شده و به صورِخیال متفاوتی مز تشکیل

اند و به هـر تقـدیر، شـاعران و نویسـندگان نـه تنهـا بازتـاب افکـار و         که در ادوار مختلف و در گوشه و کنارهای این سرزمین زیسته

گران اعصار و قـرون، از نامالیمـات روزگـار متـأثر     لکه اغلب چون اصالحاند، باحساسات خود را تقریر کرده و در شعر و نثر ابراز داشته

های پیرامون اجتماع شادمان بوده و به این ترتیب عالوه بر بیان احساسات خـویش، گـاه تصـویری از    ها و موفقیتبوده و از سرافرازی

-ادبی مجموعهتوان گفت دانش بنابراین می. دانسور و سوگ و شکست و پیروزی و آداب و احوال اجتماع خویش را به تصویر کشیده

شدن با لحظات اوج و فرود شعر و نثـر و مسـایل   ها و همراه برای درک ظرفیت فرهنگی استهای ها، اطالعات و اندوختهاز تجربهای 

 شناخته و بدیع، از همین منازلهای ناخلّاق خود را به دنیای زیبایی به این ترتیب شاعر و نویسنده نیز حرکت. اجتماعی پیرامون آن

و در یـك  . ریـزد شده پی مـی  مندی از ابزار و عناصر واقعی و شناختهخود را با بهره کند و بنای جهان مخیلمألوف و مأنوس آغاز می

 . باشدجمله ادبیات نه تنها هنر است بلکه آینۀ اجتماع هم می

 ـ ضیافت

و در اصـطالح یکـی از مراسـم و    ( معین، ضـیافت ) .«داری، تواضع خشك، مهمانشدن، مهمانیمهمان»ضیافت در لغت به معنی 

مهمان کسی است که بر دیگری وارد شود و از او »ها وجود داشته و دارد و آداب اجتماعی است که در زندگی اجتماعی همۀ فرهنگ

( دهخـدا، مهمـان  ) .«.ی خود خوانند و اکرام کننـد با اطعام و دیگر وسایل پذیرایی کنند و مقابل میزبان است، کسی که او را به خانه

هـای مختلـف گـاه مشـابهت و گـاه      های مختلف و مکان و زمـان ای متفاوت است و در فرهنگآداب ضیافت و مهمانی، در هر جامعه

 . متفاوت از دیگری است
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 اجتماعی و مسایل ـ ادبیات فارسی 

هـایی در ایـن مـورد    ادبی عمری دراز ندارد و اندک زمانی است پژوهش شناسی و ادبیات در تحقیقاتای جامعهبحث میان رشته

شناسـی در ادبیـات   موضوع پژوهش نگارنده یکی از موضوعات همین مباحث جامعـه . آغاز شده و طرفداران زیادی هم پیداکرده است

کنیم که وافـی  دسر، در این مورد اشاره میبرای جلوگیری از اطالۀ کالم و تکرار مکرّرات به بندهایی از مقالۀ محققانۀ احمد کن. است

 : به مقصوداست

ــه   » ــم جامعـــ ــه در علـــ ــی، ریشـــ ــات فارســـ ــات در ادبیـــ ــث اجتماعیـــ ــوعی از  بحـــ ــه نـــ ــی دارد و بـــ  شناســـ

شناسی از طریق هنر است که ساخت و کارکرد اجتمـاعی ادبیـات و   های جامعهشناسی و همسو با سنّتهای دانش جامعهزیرمجموعه

توانـد عوامـل   از این دیدگاه، هیچ محقّقی نمی. دهده و ادبیات و تأثیر متقابل آنان بر یکدیگر را مورد بررسی قرار میرابطۀ میان جامع

این بحث، راه شناخت جامعه را در قـرون و اعصـار مختلـف از طریـق     . کند، نادیده بگیرداجتماعی را که بر فعالیت ادبی سنگینی می

هـای مهـم   ادبی با مطالعۀ آثار ادبی هر دوره، میتواند آزمایشـگاهی دایـر کنـد و در آن بـه آگـاهی     یك محقّق . گیردادبیات سراغ می

های مختلف بر فرهنـگ جامعـه آگـاه گـردد و     های زمان پسندها و ناپسندها و تأثیر حاکمیتیابد و از خواست شناختی دستجامعه

از این دیدگاه، ادبیـات هـم ماننـد خـانواده، حکومـت،      . ان انکار نمایدرا با دلیل و برهبیهودگی ادبیات و عدم سودمندی اجتماعی آن

 (62:4931حسنی کندسر،) .«.یك نهاد اجتماعی است و ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد. . . اقتصاد و

نـام خـود را    نام اجتماعیات در ایران با نام غالمحسین صدیقی عجین و آمیخته است که با وارد شدن به میدان دانش و سیاست،

شناسان بزرگ در اروپا بالیـده و رشـد علمـی یافتـه     او نیز تحت تأثیر جامعه. های ماندگار تاریخ معاصر ثبت کرده استدر گروه چهره

وی تحت تأثیر دانشی کـه در  . شودشناسی ایران محسوب میشناس ایرانی، از دیدگاه امروزی، و پدرعلم جامعهبود و نخستین جامعه

 . شناسانه به ادبیات را در ایران رواج دهدکرده بود، سعی کرد نگاه اجتماعی و جامعهآن تحصیل 

ترین آن دکتر صدیقی بـود و بعـد دکتـر روح االمینـی، از دیـدگاه اجتماعیـات در       مطرح کنندگان درس اجتماعیات که برجسته

ادبیات ما . بدانیم، در آیین شعر و ادبیات منعکس شده است اجتماعی اول چه را که ما باید از قوم ایرانی و سیر تفکر و تحوادبیات آن

. . . هـا و ها، غذاها، بـازی های زندگی و فرهنگ ایرانی را، اعم از آداب و رسوم، آیین سوگواری و جشن و مهمانی، انواع شغلهم جنبه

 (11:همان)

ست، بلکه فرهنگ و روحیات مردم ایران به کـار رفتـه   های کالمی همراه با وزن و خیال نیای از آرایشادبیات ایران تنها مجموعه

از ایـن  . شـناخته اسـت  سنج از بدو ایجاد به عنوان گفتن و سرودن راهی برای اسـتمرار تـاریخی خـویش نمـی    است که به جز میزان

تـوان  کـه مـی   طـوری  بـه . های زندگی و آداب و رسوم بسیاری از ایرانیان درآثار ادبی ما منعکس شده استترین جنبهدیدگاه، جزئی

گفت یکی از آبشخورهای اساسی الهام در شعر شاعران ما، زندگی مردم و جلوة کلی ذکر همۀ این آداب و عواطف و افکار و اعتقـادات  

 (14:همان).«.آنهاست

 ـ ضیافت در قرآن و فرهنگ اسالمی

غراق نخواهد بود اگـر گفتـه شـود ملّـت اسـالم بـه       ای دارد و اضیافت و مهمانی در اسالم و فرهنگ اسالمی و ایرانی جایگاه ویژه

داشته و حفظ کرده و تا به امـروز  واسطۀ اعتقاد و باور اسالمی به اخوت و برادری، ضیافت و مهمانی را چون فرهنگ ارزشمندی پاس

 ای نیکـو  ر منطقـه های مختلف اگرچه فراز و نشیب و شدّت و ضعف داشته، امّا همچنان آداب و رسوم خاصی در هـ هم در طول زمان

هـا، یکـی از   دارند؛ امّا مردم ایران، از یك طرف حامل فرهنگ و تمدّن بزرگ و تاریخی ایرانی هستند و از طرف دیگر از میان ملّتمی

ملل بزرگی بوده که اسالم و آیین و آداب و رسوم آن را پذیرفته و پاس داشته اسـت و یکـی از آداب و اخـالق و هنجـار ارزشـمند و      

داری نزد ایرانیان و جایگـاه مهمـان و   های مهمانآیین»داری است و در دیدة اجتماعی در اسالم، آداب ضیافت و مهمان و مهمانپسن

ها، ها، تمثیلالمثلنوازی ایرانیان در فرهنگ عامه، بویژه ادبیات شفاهی چنان نیرو گرفته که آداب پیرامون آن به صورت ضربمهمان

هـای شـیرین از   هـا و لطیفـه  و با بیان احادیث جذاب و نورانی و ذکـر حکایـت، قصّـه   . در آمده است. . . ها وقصّه ها،ها، حکایتلطیفه

 (12: 4922خلعتبری، ) .«.داری و ثمرات آن بحث شده استهای مهمانفضیلت
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ت در آداب خاص آن تأکید شـده  رفتن و جایگاه و دقداری و مهماندر قرآن کریم گاه به صراحت و گاه با اشاره به اهمیت مهمان

آیـه  : سوره حجـرات )إنَّ أکرمکُم عِنْدَ اهلل اتقَیکم : است؛ کسی نزد خدا مهمان بزرگ و قابل احترام است که تقوای بیشتر داشته باشد

49)  

 :فرمایدی کسی و مهمان شدن بر او  میی مبارکه نور در مورد وارد شدن به خانهتعالی در سورهخداوند باری

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا  لِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَیَ

 (21_22/نور) ن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَى لَکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌأَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ وَإِ

این کـار بـرای   . هایی نشوید که متعلّق به شما نیست مگر بعد از اجازه گرفتن و سالم کردن بر ساکنان آنوارد خانه! ای مومنان»

ها نیافتید، بدان جاها داخل نشوید تـا بـه شـما اجـازه     و اگر کسی را درخانه. ظر داشته باشیدامید است شما در مد ن. شما بهتر است

 باشـد و خـدا بـس آگـاه از کارهـایی اسـت کـه        تـر برایتـان مـی    ایـن پـاکیزه  ! شود؛ و اگر هم به شما گفتنـد پـس برگردیـد   داده می

 (191:4926خرم دل،) .«(22/نور). کنیدمی

 :فرمایدمی( ص)ی پیامبر خانهو در مورد وارد شدن به  

نَـاهُ وَلَکِـنْ إِذَا دُعِیـتُمْ فَـادْخُلُوا فَـإِذَا طَعِمْـتُمْ       یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلَّا أَن یُؤْذَنَ لَکُمْ إِلَى طَعَامٍ غَیْـرَ نَـاظِرِینَ إِ  »

وهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ دِیثٍ إِنَّ ذَلِکُمْ کَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتَحْیِی مِنکُمْ وَاللَّهُ لَا یَسْتَحْیِی مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُفَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِینَ لِحَ

رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنکِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِکُمْ کَـانَ عِنـدَ    مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا کَانَ لَکُمْ أَن تُؤْذُوا

 (39/احزاب).«اللَّهِ عَظِیمًا

داخل نشوید مگر به شما اجازه داده شود، وقتی داخل شوید که برای صرف غذا به شما اجازه !( های پیامبر ای مومنان به خانه»

ولی هنگامی . شروط به این که به موقع وارد شوید نه این که از مدتی قبل بیایید و در انتظار پخت غذا بنشینیدداده شود آن هم م

داد اما او که دعوت شدید وارد شوید و زمانی که غذا را خوردید پراکنده گردید و به گفتگو ننشینید این کار شما پیغمبر را آزار می

 (223:4926خرم دل،) .«.کندم نمیکرد ولی خدا از بیان حق شرشرم می

. دانستکوشید و پاداش میزبان را بهشت میکه خود بر دین حنیف ابراهیمی بود در اکرام مهمان سخت می( ص)پیامبر اکرم

کیست که  امشب این را میزبانی کند تا من او را به بهشت مهمان کنم بعد از آن : گفت. را مهمانی آمد( ع)اند که آن حضرتگفته»

هیچ طعام داری؟ گفت : که به هر نُه خانۀ عیاالن چیزی را طلب کرد و نیافت یکی از انصاریان مهمان را به خانه برد و عیال را گفت

 کودکان را بخوابان و به بهانۀ خواب کردن چراغان را بنشان و ما دهن : گفت. دو قرص دارم از بهر کودکان

 (33:4921،به تقل از سجادی،491: شرح تعرّف)  .«.همچنین کردند. سیر گردد( ص)جنبانیم و نخوریم تا مهمان پیغمبرمی

 ـ اهمیت ضیافت و مهمانی در حدیث نبوی

دانیم سنّت نبوی پس از قرآن، دومین ادلّۀ اسالمی است که در آن، در مورد اهمیت و اعتبار ضیافت و مهمانی مـوارد زیـادی   می

: مذکور است «آداب المضیفین»در . ها و حکایات در ادب فارسی منعکس شده استیلآمده است که گاهی مفاهیم آن به صورت تمث

از آداب ضیافت که بر مهمان الزم است یکی آن که بر میزبان تحکّم نکند که شاید آن بر وی دشوار آید، و اگر مخیِّر گردانـد میـان   »

 (12: 4922سلطان محمود،) .«.هاچنین کردی در همه کار( ص)اختیار کند که رسول[ را]تر دو طعام آسان

اهمیت مهمانی تا حدی است که در سنّت نبوی و شریعت محمّدی اگر کسی به مهمانی دعوت شود بر او واجب است که اجابـت  

کند که نشـان از اهمیـت   ها کمك میکند و البته فلسفۀ زیادی در حسن معاشرت اجتماعی دارد و به روابط بیشتر اجتماعی و انسان

دیگر آن است که چون وی را به مهمانی خوانند اجابت کند و اجابت طعام بـر  »: ت اسالمی است تا جایی که گفته شده استدستورا

اگر ما را به پاچه بخواننـد قبـول   »یعنی . لَو دَعیتُ الی کِراعُ الجَبتُهُ: فرمود( ص)و رسول. خود الزم داند و حقارت طعام را مانع نسازد

اگر مرا به آن موضع دور به مهمانی خواننـد اجابـت   : یعنی. اسم موضعی است دور از مدینه «کِراع»: بعضی گفتهو  «.نمایم و رد نکنم

 .«استدعای مساکین را اجابت کردی و از دعوت ایشان خـوردی ( ص)و باید که فرق نکند در اجابت میان فقیر و غنی که رسول. کنم

 (19، همان)

 :رة آداب مهمانی ذکر شده کهدربا( ص)های متبرّک پیامبردر پیام

 ( 239 :4961، خرمشاهی وانصاری) .«از تکلّف دربارة مهمانی نهی نمود» _
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 (123 :همان) .«مهمانی سه روز است، آن چه بیشتر از آن باشد، صدقه است» _

کُلِّ شـیٍ زکـاةٌ، و زکـاة    لِ»: زکات خانه و منزل را اتاق مهمان معرّفی کرده که مؤمنان برای مهمان در نظر گیرند( ص)رسول اکرم

 (246 :همان) .«الدّار بیت الضّیافۀِ

 :داشت مهمان را نشانۀ ایمان به خدا و روز قیامت معرّفی کرده استگرامی( ص)پیامبر

 (631 :همان) .«.مَن کانَ یؤمنُ باهلل والیومِ االخر فلیُکرِم ضَیفَهُ»

خانه زعفرانی به مهمانی رفت، هر روز زعفرانی چند به طبّاخه فرمودی که  به»: روایت شده( رحمۀ اهلل علیه)از امام محمّد شافعی

یك روز شافعی به خط خویش یك نوع طعام در افزود، چون زعفرانی خطّ شافعی به دست کنیزک دیـد آن کنیـزک را از   . مهیّا سازد

 (19:همان) .«شادی آزاد کرد

 . باشدمیزبان می که حاکی از اهمیت و احترام بسیار باالی مهمان در نزد

 ـ ضیافت و مهمانی در ادبیات فارسی 

های گوناگون شاعران و نویسندگان همراه بوده گیریای طوالنی دارد و با بهرهمضمون ضیافت و مهمانی در ادبیات فارسی سابقه

 :توان به شواهد ذیل اشاره کردهای این تعبیر در اشعار شاعران بزرگ میترین نمونهاست؛ از قدیم

کند که منزلگه ای تعلیمی، انسان را در دنیا مهمان معرّفی میترین ابیات رودکی بیتی است که در آن به گونهیکی از معروف

 :تواند زیاد در آن دوام داشته باشد و مهمان موقت استحقیقی او نیست، چون نمی

 بـــــــه ســـــــرای ســـــــپنج مهمـــــــان را   

 

ــت       ــه رواســـ ــگی نـــ ــادن همیشـــ  دل نهـــ

 (6:4922خلعتبری،)                        

کـه  )های فردوسی زیاد است و از بسآمد باالیی برخوردار است های روایتها و در بزم و رزمنوازی در سور و سوگمهمان و مهمان

  (یکی از مبانی این پژوهش است و در فصل سوم بررسی شده است

 :کندداری تعبیر میسفرهسرا و انگیز از مهمان و مهمانای بسیار دلخاقانی به گونه

 خانـــــــه در بســـــــته دار بـــــــر اغیـــــــار   

 

 تــــا درو ایــــن غریــــب مهمــــان اســــت     

 (61: همان)                                 

 ( 4136: 4912عفیفی، )برد نام می «سفره نشین»گاه مهمان را به تعبیر کنایی

 ســــــفره مائــــــده پــــــر از همــــــه اســــــت

 

ــفرند   ــین ســـ ــفره نشـــ ــه ســـ ــا همـــ  تـــ

 

 انچـــــه ء خورشـــــید ســـــزد  خوانشـــــان خو

 

 کــــه بــــر همــــت همــــه عیســــی هزنــــد  

 ( 132: دیوان، خاقانی)                  

 (4133: 4912، عفیفی). خواندمی «دارسفره»دار را، هم او، در تعبیر کنایی دیگر، میزبان و مهمان

 :که گویی از اطرافیان و از آن میزبانان متظاهر بیزار است

 نمــــــــرا مرحبــــــــا گفــــــــتن ســــــــفره دارا

 

ــی    ــا مـــ ــز آن مرحبـــ ــد کـــ ــزیمنبایـــ  گریـــ

 (223:دیوان)                                  

در گذشتۀ نه چندان دور، در گوشه و کنارهای این سرزمین پهناور ایرانی، ارزش خاصی برای مهمان قائل بوده و با آغوشی بـاز از  

 . شده استاو پذیرایی می

 :گویدمی صائب تبریزی به این موضوع اشاره دارد و

ــاک   ــه دارم پـــ ــۀ آیینـــ ــه ای از خانـــ ــرخانـــ  تـــ

 

ــنم    ــانی ک ــویش مهم ــا خ ــرکس آورد ب ــه ه ــر چ  ه

 (2:4922خلعتبری،)                             

 :و هم او گوید

ــاک اســت از اســباب عــیش   ــۀ مــن چــون کمــال پ  خان

 

ــانه     ــر در کاشـ ــون تیـ ــان چـ ــر درآورد مهمـ  امپـ

 (2: همان)                                     
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نوازی و از مهمان به خوبی پذیرایی کردن و مهمان. نواز را با تخیّالت دلنشینی آراسته کرده استامیر خسرو دهلوی تعبیر مهمان

 :نواختن او را نیکو آورده است

ــیش   ــدش پــــ ــواز خوانــــ ــان نــــ ــاه مهمــــ  شــــ

 

 دل نــــــوازی نمــــــودش از حــــــد بـــــــیش    

(1119 به نقل از عفیفی،، 411ص ، هشت بهشت، امیر خسرو)
  

بیشترین موارد الزم و پسندیده را در مورد مهمان و میزبان و  «کیمیای سعادت»اخالقی، غزّالی در  _در میان آثار منثور عرفانی 

 . موارد مربوط به آن، آورده است

ه مـا حضـر   کـ [ آن اسـت ]آدب دوم »: گویـد و مـی  (411: 4921، سجادی)کند غزّالی گاهی از بی تکلّفی آداب میزبانی بحث می

 (232: 4ج ، 4962، غزالی) .«.فراپیش آورد و هیچ تکلّف نکند

 .«اکَـلَ طَعـامَکُم االبـرار   : و اگـر مهمـان کسـی باشـید، بگوییـد     »: سهروردی، به مریدان توصیه شده اسـت  «عوارف المعارف»در 

اگر کسی او را به مهمانی »: دارد( ضر)ها روایتی دلچسب از حسن بن علیهمین مطلب و توصیه در ادامه( 411 :4911، سهروردی)

-به قومی فقرا بگذشت و ایشان دریوزه کرده بودند و می( رض)اند که حسن علیکه آورده. خواند، سر باز نزند کبر و بزرگی را، و برود

هلل َ ال یُحـبُ  إنَ ا: ای پسر رسول خدای با ما موافقت کـن، از اشـتر فـرود آمـد و بـا ایشـان موافقـت کـرد و گفـت         : خوردند و گفتند

 (همان) .«.تر است از خوردن با عیالالمستکبرین، و خوردن با یاران فاضل

ــان ــه        مهمـ ــوان خصیصـ ــه عنـ ــاز بـ ــر بـ ــت از دیـ ــرعی اسـ ــی شـ ــه حکمـ ــر آن کـ ــالوه بـ ــتی عـ ــانی از دوسـ  ای انسـ

مان گشتاسـب اشـاره دارد و   صاحب تاریخ سیستان به نیکو داشتن میهمان از ز. آمده استشمار میهای برجستۀ ایرانی نیز بهویژگی

بی آنکه میانشـان سـابقۀ   . انددر بیشتر این نواحی مثل اینکه همۀ مردم مثل یك خانواده: گویدابن حوقل دربارة مردم ماوراءالنهر می

ن جنـگ در  گاه بر سر پذیرایی از مهمان میانشـا . کنندروند و با کمال گرمی از همدیگر پذیرایی میآشنایی باشد به خانۀ یکدیگر می

از آثار و عالیم پیدا بود که بیشتر از . ای دیدم که جلو در آن خانه میخکوب کرده بودند تا هیچ گاه بسته نشوددر سغد خانه. گیردمی

 . صد سال در آن خانه بسته نشده

و . انیـان محقّـق سـاخت   ای اجتماعی در میـان ایر دوستی را به عنوان پدیدهتاریخی و تأکیدات شرعی، مهمان سابقۀ»به هر حال 

حجّاج بن یوسف ثقفی نامه نوشت به عبدالرّحمن حاکم سیسـتان کـه   »: صاحب تاریخ سیستان را در این باب حکایتی است خواندنی

نماز شـام چیـزی خـوردنی پـیش     . عبدالرّحمن نامه بخواند. در وقت نزدیك من فرست _از بزرگان سیستان –( عبداهلل بن عامر)سرِ 

آن مرغـی  : گفـت . خوانساالر را پرسید که حال این مـرغ را بـازگوی  . مرغ فربه بود بر خوان، همی خورد او را خوش آمدیکی . آوردند

اندر وقت کـس فرسـتاد و او را بخوانـد چـون بنشسـت نامـه       . همه همچنین است. چند بوده است که عبداهلل بن عامر فرستاده است

زمان است تا آن گاه کـه  : عبدالرّحمن بخندید و گفت. مرا چندانی زمان ده تا وصیّت کنمعبداهلل گفت ان اهلل . حجّاج بر او عرضه کرد

چه واجب کند که من مرغ از آن تـو خـورم و بـر تـو بـه فرمـان       . ایمن باش. ایزد تعالی اجل تو سپری کند که  تو را بازداشت نتوانم

 (411:4921، سجادی :به نقل از441:نتاریخ سیستا) .«.حجاج جفا کنم و خویشتن را بر خون تو مأخوذ کنم

 بررسی آداب ضیافت در شاهنامة فردوسی

 ادبیــــات حماســــی از انــــواع مهــــم ادبــــی در ادبیــــات ایــــران و جهــــان اســــت کــــه توانســــته اســــت تمــــدّن و 

 . گی دارندکند که اغلب ریشه در اشتراکات فرهنها و نمادهایی بحث میها را تاحدی به هم نزدیك کند به خصوص از اسطورهفرهنگ

حماسه نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمـال  »: گویدای بر ادبیات حماسی میدر مقدّمه .«اهلل صفادکتر ذبیح»

و در عـالم  . . . های قومی یا فردی باشد به نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گرددها و افتخارات و بزرگیپهلوانی و مردانگی

 :توان یافتتقسیم دو نوع منظومۀ حماسی میادب به یك 

های حماسی طبیعی و ملّی که عبارت است از نتایج افکار و قرایح و عالیق و عواطف یك ملّت که در طـی قـرون   نخست، منظومه

های از منظومهو اعصار تنها برای بیان وجوه عظمت و نبوغ قوم به وجود آمده مانند شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ در این دسته 

الظّاهر از بعضی وقایع خـارجی نشـأت   های مدوّن کتبی یا شفاهی را که علیحماسی شاعر به ابداع و خلق توجّهی ندارد بلکه داستان

کرده و به تدریج بر اثر نقل و تخیّل ناقالن هم از نظر کمی و هم از نظـر کیفـی تغییراتـی در آن راه جسـته و بـا حـوادث و اّتفاقـات        

کند ولـی فـرق او بـا    که اغلب به لحاظ زمانی مؤخر از آن یا مقدّم بر آن است ترکیب یافته است، مانند یکی از ناقالن نقل می دیگری
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کنـد و در  پیوندد و از قدرت شاعرانۀ خود در وصف استفاده مـی ها را با مهارت و استادی به هم میناقالن در آن است که این داستان

 . گیرنداند پیش میگذشتگان راهی که دیگران عاجز بودهبیان عواطف و احساسات 

 (29:4926ذوالفقاری وهمکاران،).«.ولتر نویسنده و شاعر فرانسوی «هانر یاد»های حماسی مصنوع، مانند منظومۀ منظومه: دوم

المی و ملّـی فردوسـی   هـای بلنـد اسـ   گاه اندیشهترین اثر منظوم حماسی ایران است که تجلّیبی تردید شاهنامۀ فردوسی، بزرگ

ای که در سه بخش اساطیری، حماسی و تاریخی دورنمای شاهنامه. است که بر درخت تنومند زبان و ادبیات فارسی نقش بسته است

: در یـك نگـاه کلّـی   . کلّی دارد، پیوندی تنگاتنگ و ترتیب منطقی هنری و ساختاری دارد که هنوز هـم در ایـن زمینـه تـازگی دارد    

ملّت و تمدّن ایرانـی بـیش   . . . های یك ملّت است بلکه بازتاب همۀ امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ونها شرح رشادتشاهنامه نه ت

های حماسـی کامـل آن   منظومه»: گویددر مورد خصایص منظومۀ حماسی و عناصر آن می «ذبیح اهلل صفا». از هزار سال پیش است

هـای  های قوم، نمایندة عقاید و آرا و تمدّن او نیز باشد و این خاصیت در تمام منظومـه ها و مردانگیاست که در عین توصیف پهلوانی

های ایرانیان و تورانیان و نبرد و ستیز آدمیان و دیوان و نظـایر ایـن امـور    در شاهنامه تنها از جنگ. حماسی مهم جهان موجود است

از دیگر خصایص حماسـۀ  . قی و فرهنگی ایرانیان قدیم نیز هسترود، بلکه این منظومه جامع جمیع خصایص مدنی و اخالسخن نمی

طبیعی و ملّی آن است که یك موضوع تاریخی که در روزگاری صاحب حقیقت خارجی بوده در نهایت شـدّت بـا اسـاطیر مـذهبی و     

عبـارت باشـد از یـك    های ملّی و خوارق عادات آمیخته شود ولی در عین حال صـورت و نسـق تـاریخی داشـته و     ها و افسانهداستان

سلسلۀ اعمال منظّم و مرتب و راجع به پادشاهان و پهلوانان و افرادی که هر یك سرگذشتی معین داشته باشند و هنگاهی در صحنۀ 

 (همان).«.عمل وارد شوند و در وقت معینی از این صحنه بیرون روند

ای هـا و رسـوم خـاص شـاهانه و اسـطوره     ه با ویژگیآداب ضیافت در سور وسوگ از آشکارترین آداب ورسوم در شاهنامه است ک

های این آداب با ذکر شواهد در به گونه. حماسی پیوند خورده و فردوسی در زیباترین شکل هنری زبان، آن را به تصویر کشیده است

 :کنیمشاهنامۀ فردوسی اشاره می

 ـ استقبال از مهمان

رسم بر این بوده که ایرانیان هرگاه مهمـانی بلندپایـه و عالیقـدر داشـتند، تـا      . به پیشواز مهمان رفتن از رسوم ایرانیان بوده است

 . رفتندبیرون شهر به استقبال او می

 شدنـ استقبال با ترکیب پذیره4

 در داسـتان پادشـادهی  . توان مشاهده نمـود شدن او را میهای فراوانی از به استقبال مهمان رفتن و پذیرهدر شاهنامه فردوسی نمونه

 :کنندها خود را برای استقبال از جسد او آماده میرسد، آنفریدون هنگامی که خبر کشته شدن ایرج به فریدون می

ــتند  ــدن را بیاراســــــ ــذیره شــــــ  پــــــ

 

ــتند   ــگران خواســـــ ــی و رود و رامشـــــ  مـــــ

 (19: 4923فردوسی، )

 :در پادشاهی منوچهر، هنگام آمدن زال به نزد محراب کابلی، چنین آمده است

ــدش ــذیره شــــ ــواختش پــــ  زال و بنــــ

ــد   ــاز آمدنــ ــروزه بــ ــت پیــ ــوی تخــ  ســ

 

ــاختش   ــه ســــ ــی پایگــــ ــین یکــــ  ز آیــــ

ــد  ــاز آمدنــــ ــزم ســــ ــاده دل و بــــ  گشــــ

 (33: همان)                               

-همچنین در داستان رستم و سهراب، هنگام آمدن رستم به شهر سمنگان، بزرگان شهر هنگامی که از آمدن رسـتم بـاخبر مـی   

 :روندتم میشوند به استقبال رس

 پـــــذیره شـــــدندش بزرگـــــان و شـــــاه

 

ــاله      ــادی کـ ــر نهـ ــر بـ ــه سـ ــو بـ ــی کـ  کسـ

 (4923:441فردوسی، )                    

 :در داستان سیاوش، هنگام آمدن پیران به سیاوشگرد، آورده است

 پــــــذیره شــــــدش دختــــــر شــــــهریار

ــای دیــد      ــت و آن ج ــت بنشس ــر تخ ــو ب  چ

 بــــرین نیــــز چنــــدی ســــتایش گرفــــت

ــار  ــید و دینــــ ــار بپرســــ ــردش نثــــ  کــــ

ــد     ــای دیـــ ــر پـــ ــیار بـــ ــتار بســـ  پرســـ

 جهـــــان آفــــــرین را نیـــــایش گرفــــــت  
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 (431: همان)                                

 

 با سپاه به استقبال رفتن _1

ایـن مـورد بیشـتر    . رفته اسـت های استقبال از مهمان، این بوده که میزبان با سپاهی کامل به استقبال وی مییکی دیگر از شیوه

شدند و در این صورت بود که سـپاهی کامـل و آراسـته بـا     داده که صاحب منصبی و بزرگان مملکت به جای وارد میمیهنگامی رخ 

 رفتندتجهیزات و ساز و برگ نظامی به استقبال وی می

 :در داستان پادشاهی منوچهر، هنگام آگه شدن منوچهر از کار سام و زال زر، فردوسی سروده است

 شــــاه چــــو آمــــد بــــه نزدیکــــی شــــهر

 

 ســـــپهبد پـــــذیره شـــــدش بـــــا ســـــپاه  

 (32: همان)                               

 :در داستان سیاوش، با موضوع باز آمدن سیاوش از زابلستان، آورده شده است

ــوس    ــو و ط ــپه گی ــا س ــا ب ــود ت  بفرم

 همـــه نامـــداران شـــدند انجمـــن   

ــد   ــهریار آمدنــ ــر شــ ــان بــ  خرامّــ

 

 برفتنـــد بـــا شـــادی و بـــوق و کـــوس 

ــك دســت  ــه ی ــتن  ب ــر پیل  طــوس و دگ

 کــه بــا نــو درختــی بــه بــر آمدنــد      

 (496: همان)                                 

 :در داستان سیاوش، با موضوع فرستادن افراسیاب گرسیوز را نزد سیاوش، آورده است

 ســــیاوش چــــو بشــــنید آمــــد بــــه راه

ــار    ــدیگر را کنـــ ــر یکـــ ــد مـــ  گرفتنـــ

 

ــپاه   ــا ســـ ــان بـــ ــدش تازیـــ ــذیره شـــ  پـــ

ــیدش  ــیاوش بپرســـــ ــهریار ســـــ  از شـــــ

 (431 :4923فردوسی، )                   

 :در داستان فرود بن سیاوش، با موضوع بازگشتن ایرانیان به نزد خسرو، آورده شده است

ــاه      ــهر شـ ــی شـ ــه نزدیکـ ــد بـ ــو آمـ  چـ

 

 ســـــپهبد پـــــذیره شـــــدش بـــــا ســـــپاه  

 (211: همان)                               

 :گرد، آورده شده استبازگشتن خسرو از گنگ دژ به سوی سیاوش در داستان پادشاهی کیخسرو، هنگام

ــکری  ــا لشـ ــو بـ ــذبره شـــدش گیـ  پـ

 چــو دیــد آن ســرو فــره ی ســر افــراز

ــان  ــیار بنواختشـــ ــدار بســـ  جهانـــ

 

ــری    ــد مهت ــه ب ــس ک ــر ک ــهر ه  وز آن ش

 پیـــاده شـــد و بـــرد پیشـــش نمـــاز    

ــان  ــه ساختشـ ــان جایگـ ــم کیـ ــه رسـ  بـ

 (923: همان)                                

 :در داستان پادشاهی کیخسرو، هنگام فرستادن کیخسرو بندیان با گنج نزد کاووس، آورده شده است

 پــــذیره فرســــتاد چنــــدی ســــپاه

ــر   ــو دلیـ ــاه گیـ ــر شـ ــد بـ ــو آمـ  چـ

 

ــد راه   ــر گرفتنــــ ــان بــــ  گرانمایگــــ

 ســپاهی و گــردان چــو یــك دشــت شــیر

 (926: همان)                                 

 :سکندر، هنگام رفتن اسکندر بر رسولی سوی قیدافه، فردوسی گفته استدر داستان پادشاهی ا

ــران  ــپاهی گـ ــا سـ  پـــذیره شـــدش بـ

 ورا دیــــــد قیدافــــــه بنــــــواختش

 

ــران   ــك اختــ ــداران و نیــ ــه نامــ  همــ

 بپرســـــید بســـــیار و بشـــــناختش  

 (192: همان)                                

 :ت پادشاه نزد بهرام گور آورده شده استدر داستان پادشاهی بهرام گور، هنگام آمدن شنگل با هف
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ــاه   چـــو از آمـــدن آگهـــی یافـــت شـ

ــتند  ــهر برخاســ ــر شــ ــان هــ  بزرگــ

 

ــد ز راه   ــرون شــ ــکر بــ ــت لشــ  بیاراســ

 پـــــــذیره شـــــــدن را بیاراســـــــتند

 (399: 4ج :4923فردوسی، )               

 :در داستان پادشاهی فریدون هنگام رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن، آورده شده است

ــ ــرو  چـ ــاه سـ ــد آگـ ــان شـ  و از آمدنشـ

ــیش   ــن پـ ــکری گشـ ــان لشـ  فرستادشـ

 شــدند آن ســه پــر مایــه انــدر یمــن     

 

ــذرو     ــرِّ تــ ــو پــ ــکر چــ ــت لشــ  بیاراســ

ــویش   ــه خـ ــان و چـ ــه فرزانگـ ــه بیگانـ  چـ

 بـــــرون آمدنـــــد از یمـــــن مـــــرد و زن

 (93: همان)                             

 از قبل به پیشواز مهمان رفتن _9

 :گرفتن کاووس بر رستم، آورده شده استشمدر داستان سهراب هنگام خ

ــاه     ــك ش ــه نزدی ــد ب ــتم بیام ــو رس  چ

ــوادگان   ــودرز کش ــو گ ــو طــوس و چ  چ

 

 پـــــذیره شـــــدندش یکــــــی روزه راه   

ــپش دوان   ــیش اســ ــده پــ ــاده شــ  پیــ

 (429: همان)                                  

 نواختن مهمان _1

 :منوچهر، آورده شده است در داستان پادشاهی منوچهر با موضوع آمدن سام به نزد

 بـــر خـــویش بـــر تخـــت بنشـــاختش 

 

ــواختش   ــزاوار بـــود بنـ  چنـــان چـــون سـ

 (69: همان)                                 

 :در داستان سیاوش با موضوع آمدن گرسیوز نزد سیاوش، آورده شده است

ــاه شــاه  ــه درگ ــد ب  چــو گرســیوز آم

 ســیاوخش بنشــاندش زیــر تخــت   

 

 راهبفرمــــــود تــــــا برگشــــــادند    

ــید ســـــخت ــیابش بپرســـ  ز افراســـ

 (413: همان)                               

 استقبال همراه با زدن بوق و کوس _0

 :در داستان سیاوش هنگام بازآمدن سیاوش از زابلستان، آمده است

ــا ســپه گیــو و طــوس  ــا ب  بفرمــود ت

ــن  ــدند انجمـ ــداران شـ ــه نامـ  همـ

 خرامّـــان بــــر شـــهریار آمدنــــد  

 

 و بــوق و کــوس برفتنــد بــا شــادی    

 بــه یــك دســت طــوس و دگــر پیلــتن 

ــد      ــر آمدن ــه ب ــی ب ــو درخت ــا ن ــه ب  ک

 (496: 4923فردوسی، )               

 :کردن مهتران کیخسرو را، آمده استدر داستان کیخسرو باموضوع آفرین

 بفرمــود تــا گیــو و گــودرز و طــوس 

ــاه  ــاه شـ ــد ز درگـ ــر آمـ ــره بـ  تبیـ

 ز پهلـــو بـــه پهلـــو پـــذیره شـــدند

ــش   ــد پیشـ ــه دو روزه راهبرفتنـ  بـ

 

ــوس     ــرغین و ک ــای و س ــا ن ــد ب  برفتن

ــاله     ــردان کـ ــد گـ ــر نهادنـ ــه بـ  همـ

ــدند   ــره شـ ــش و تبیـ ــا درفـ ــه بـ  همـ

ــپاه   ــدان سـ ــان و چنـ ــان پهلوانـ  چنـ

 (421: همان)                               

 پیاده به استقبال رفتن _6

 :در داستان سیاوش هنگام دیدن سیاوش افراسیاب را، فردوسی سروده است
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ــ ــی   چ ــیاب آگه ــزد افراس ــد ن  و ش

ــیاب    ــد افراس ــوی آم ــه ک ــاده ب  پی

 ســـیاوش چـــو او را پیـــاده بدیـــد

 

 که آمد سیاوخش با فرهی 

 از ایوان میان بسته سر پر شتاب

 پیاده شد از اسپ و پیشش دوید

 (434: همان)

 به استقبال مسافت زیاد رفتن _7

 :ورده شده استکردن مهتران کیخسرو را، آدر داستان کیخسرو با موضوع آفرین

ــودرز و طــوس  ــو و گ ــا گی ــود ت  بفرم

ــاه   ــاه شـ ــد ز درگـ ــر آمـ ــره بـ  تبیـ

 ز پهلـــو بـــه پهلـــو پـــذیره شـــدند 

 برفتنـــد پیشـــش بـــه دو روزه راه  

 

 برفتنــد بــا نــای و ســرغین و کــوس     

 همـــه بـــر نهادنـــد گـــردان کــــاله    

ــدند    ــره شـ ــش و تبیـ ــا درفـ ــه بـ  همـ

 چنـــان پهلوانـــان و چنـــدان ســـپاه    

 (421: 4923فردوسی، )           

 پیل فرستادن جهت آوردن مهمان _3

 :در داستان خاقان چین با موضوع بازگشتن رستم به درگاه شاه، چنین گفته شده است

ــد پــــیش     ــا پیــــل بردنــ ــود تــ  بفرمــ

 

 بجنبید کیخسرو از جای خویش 

 (212: همان)

 :زمین، آمده استدر داستان جنگ رستم با اکوان دیو، هنگام بازگشتن رستم به ایران

ــذبره ــاه  پــ ــت شــ ــدن را بیاراســ  شــ

 درفـــــش شهنشـــــاه بـــــا کرنـــــای

ــپاه  ــادم ســ ــدندش دمــ ــذیره شــ  پــ

 

ــاله      ــردان کـ ــد گـ ــر نهادنـ ــر بـ ــه سـ  بـ

ــل و درای   ــده پیـــ ــا ژنـــ ــد بـــ  ببردنـــ

 بـــــدان شـــــادمانی جهانـــــدار  شـــــاه

 (232: همان)                           

 ـ باده خواری

گشودن گره : های متعددی چون ها به بهانه این بزم. وده استهای مختلف از رسوم معمول ب میگساری در دربار شاهان به مناسبت

از اندوه دل، در پذیرایی و استقبال از بزرگان بویژه پادشاهان، در بازگشت پیروزمندانه از جنگ و نبرد، در آراستن سـپاه در مجـالس   

گشت و در کنار بزم میگساری نیز رامشگران بـه   بر پا می. . . های واالمقام و جشن و زناشویی، در اتـّفاق آشنایی بین افراد و شخصیت

 . ای داشته است نوشی آداب و شرایط خاص و مراتب ویژه آید که باده به نظر می. پرداختند رامش می

شود و نخستین شـراب در ایـن داسـتان آن گـاهی اسـت کـه        های خاص گسترده می در داستان سیاوش بساط ساغر به مناسبت

بزرگان ایران همه با پیشکش بـرای عـرض شـادباش بـه     . شوند زابلستان برگشته و بر کاخ کاوس وارد می تهمتن به همراه سیاوش از

به دستور پادشاه کاخ و باغ و میادین و همه جای شهربه یمن . گیرند حضور کاوس رفته و با دیدن سیاوش انگشت تحیّر به دندان می

نهاده و رامشگران به شور نوا پرداختنـد و ایـن سـور و بسـاط هفـت روز       میقـدوم فرزند جلیلش و به فرخنـدگی قدوم یل بزم نشاط 

 :دوام یافت

 به هــر جــای، جشـنی بیـاراستنــد    

 یکی سـور فــرمـود کانــدر جهـــان  

 به یـك هفتـه زان گونـه بودنـد شـاد     

 

ــی   ــتند مــ ــگران خواســ  و رود و رامشــ

ــان  ــرد از مهـ ــیش از اوآن نکـ ــی پـ  کسـ

 ـــــادهــا بــر گش بــه هفتــــم در گنـــــج

 (431: همان)                               

 
شود و به هر طریقی که شـده بـا حیلـه     قرارش می بیند دلش بی و آن گاه که سودابه، روی ماهتاب و قامت دلربای سیاوش را می 

 :گوید که گشاید امّا سیاوش بینا دل و آگاه می پای سیاوش را به حرمسرای شاه می
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 ز بــا بخـــردانمــرا مــوبــــدان ســـا

 دگـر نیــزه و گـرز و تیـر و کمــان    

 دگـر تخـت شـاهــان و آیـین بــار   

 چه آمــوزم انــدر شبســتان شــاه    

 

ـــوده    ـــار آزمـ ـــان و کـ ــربــزرگ  انس

 که چـون پـیچم انـدر صـف بـدگمان       

ــار دگـــر بـــزم و رود و مـــی    و میگسـ

ـــان کــی نمـاینـــد راه     بــه دانـــش زن

 (461: همان)                               

بیند که تاج زرّین به سـر نهـاده و بـه     سیاوش به اصرار سودابه و فرمان کاوس پا بر شبستان نهاده و در میان سرای سودابه را می

های پهلوانی آموخته دل بـه گنـاه نیـالوده و از ایـن      انتظار آمدنش برتخت زمرّدین نشسته است امّا سیاوش که در مکتب رستم آیین

 ورزد وسوسه انگیز سودابه امتناع می تمنّای

کنـد و   درد نـاک در دل خـود احسـاس مـی      نوازد و با پیش آمدن این ماجرا کاوس غمـی  و سودابه کوس رسوایی او را بر بام می

 . آن دو را بیازماید .«آتش»بیند که با  عاقبت پس از رأی زدن با مؤبدان صالح کار در آن می

طر موفقیّت در این آزمون دشوار به میگساران و رامشگران و مطربان دستور بساط عـیش و بـاده   س به خاوپس گذر از آتش، کاو

 . دهد نوشی و رامشگری می

 به ایـوان خـرامیــد و بنشسـت شـاد   

 آورد و رامشگــــران را بخوانــــد مـــی

 کشــید ســه روز انــدر آن ســور درمــی

  بـود یـك چنــد بـا رود و مــی     همـی  

 ســت بـد گهـی با تهمتـن بُـدی مـی 

 

 کـــاله کیــــانی بــه ســر بــر نهــــاد      

ــام ـــد  همـــه کـ ــیاوش برانـ ــا سـ ــا بـ  هـ

ـــد    ـــد و کلیـ ـــج بنـ ـــر در گن ـــد ب  نب

 بـــه نــــزدیك دســـتان فرخنـــده پـــی 

ــت    ـــدی نشسـ ــا زواره گـزیـ ــی بـ  گهـ

 (431: همان)                               

ه است و این بساط چنان نیست که بـر رونـد و جریـان    ها گسترد های کهن در شاهنامه در اغلب داستان بساط باده نوشی با آیین

 . امور خلل آرد؛ گویی باده نوشی رسم و آیین باشکوهی است که همگان ملزم به حفظ این سنّت معمول هستند

 ـ  باده خواری همراه با آراستن شهر و سفره1

 :است در داستان پادشاهی فریدون هنگام آگاهی یافتن فریدون از کشته شدن ایرج، آمده

ــتند  ــدن را بیاراســـ ــذیره شـــ  پـــ

 

ــتند     ــران خواسـ ــش گـ ــی و رود و رامـ  مـ

 (19: همان)                                     

 خواریپرداختن خانه از اغیار موقع باده _9

 :در داستان بیژن با منیژه با مضمون آمدن بیژن به خیمۀ منیژه، فردوسی سروده است

ــتند  ــی خواســـ ــتنگه رود و مـــ  نشســـ

 

 یگانـــــــه خیمـــــــه بپرداختنـــــــد   ز ب 

 (231: همان)                             

 های زریناستفاده از جام_1

 :در داستان پادشاهی بهرام گور هنگام آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام گور، آمده است

ــگران   مــــی آورد بــــر خــــوان و رامشــ

 پرســــتندگان ایســــتاده بــــه پــــای   

ــور   ــر بلــ ــاده سراســ ــام بــ ــه جــ  همــ

 

ــه چا  ــران   همـ ــا کـ ــران تـ ــود از کـ ــه بـ  مـ

 بهشــــتی شــــده کــــاخ و گــــاه و ســــرای

ــور  ــن خنــ ــن و زریــ ــای زریــ ــق هــ  طبــ

 (4923:391فردوسی، )                 

 اولین جام را به شاهان دادن _0

 :در داستان پادشاهی بهرام گور با موضوع داستان بهرام گور با بازرگانی و شاگرد او، آمده است
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 ببـرد چو نان خورده شد جـام پـر مـی    

ــدند     ــا دم ش ــام دم ــه ج ــوردن ب  ز خ

 

ــپرد    ــرو سـ ــرام خسـ ــه بهـ ــتین بـ  نخسـ

 بــدین گونـــه تـــا شـــاد و خـــرم شـــدند 

 (313: همان)                                

 خواری همراه با موسیقیباده _6

 :در داستان بیژن با منیژه هنگام جشن آراستن خسرو، آمده است

 چـــو از خـــوان ســـاالر بـــر خاســـتند

ــده ی ــار  فروزنــ ــس و میگســ  مجلــ

 

ــتند   ــی بیاراســـــ ــتنگه مـــــ  نشســـــ

 نوازنـــــده ی چنـــــگ بـــــا گوشـــــوار

 (211: همان)                               

صـورت باشـکوهی    توان به جشن نوروز اشاره کرد که از دوران پیش از اسالم همچنان بـه های باستانی ایرانیان، میدر میان آیین

را یادگار دوران هوشنگ توان آن آورند که میجای می طور کامل بهای جهان آن مراسم را به برجای مانده است و ایرانیان در هر کج

 . دانست

 :انددر پادشاهی هوشنگ با موضوع بنیاد نهادن جشن سده، فردوسی سروده

 یکی جشن کـرد آن شـب و بـاده خـورد    

 

ــرد      ــده کـ ــن فرخنـ ــام آن جشـ ــده نـ  سـ

 (23: انهم)                                   

 نوازیـ مهمان

ــود را مــــی  مهمــــان ــاص خــ ــرایط خــ ــانی آداب و شــ ــر دوره و زمــ ــوازی در هــ ــدنــ ــه اســــت در . طلبــ  از آن جملــ

 . ی پهلواناندوره

 جایگه ساختن مهمان -4

 :در داستان پادشاهی کیخسرو هنگام با رسول فرستادن خاقان چین نزد کیخسرو، آمده است

 جهانــــــــدار پیــــــــروز بنواختشــــــــان

 

 ان جایگـــه ساختشـــانبـــه رســـم کیـــ 

 (923: 4923فردوسی، )                    

 :گر هنگام بندکردن یزدگرد، بهرام را و باز آمدن او به نزد منذر، آورده شده استدر داستان پادشاهی یزدگرد بزه

 چـــــو آمـــــد شهنشـــــاه بنـــــواختش   

 

ــاختش   ــه ســــ ــزاوار او جایگــــ  ســــ

 (136: همان)                               

 شستن پای مهمان با مشک و گالب جهت رفع خستگیـ 1

 :در داستان بیژن با منیژه هنگام آمدن بیژن به خیمۀ منیژه، آمده است

ــالب   ــك و گـــ ــه مشـــ ــایش بـــ ــتند پـــ  بشســـ

ــون   ــه گـــ ــورش گونـــ ــوان و خـــ ــد خـــ  نهادنـــ

 

 

 

ــتاب    ــوردن شـ ــه خـ ــس بـ ــد از آن پـ  گرفتنـ

 همـــــی ســـــاختند از گمـــــانی فـــــزون   

 (4923:231فردوسی، )                

 ـ تیمار اسب مهمان9

 :در پادشاهی بهرام گور با موضوع داستان بهرام گور با لنبك آبکش، آمده است
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 بـــــدو گفـــــت زود انـــــدر آی ای ســـــوار

ــدی      ــه بـ ــدی بِـ ــن بـ ــو ده تـ ــا تـ ــر بـ  اگـ

ــاه  فــــــرود آمــــــد از اســــــپ بهرامشــــ

ــنش    ــه تــ ــزی بــ ــادان چیــ ــد شــ  بمالیــ

ــد   ــك دویــ ــرام لنبــ ــت بهــ ــو بنشســ  چــ

ــوردنی   ــاخت در خــ ــاره ای ســ ــی چــ  یکــ

 

 ود بـــاد از تـــو شـــهریار  کـــه خشـــن  

 همــه بــر ســرم یــك بــه یــك مــه بــودی

ــاه  ــاره لنبـــك نگـ  همـــی داشـــت آن بـ

 یکــــر رشــــته بنهــــاد بــــر گــــردنش

 یکـــی خـــوب شـــطرنج پـــیش آوردیـــد

 بیـــــاورد هـــــر گونـــــه آوردنـــــی   

 (319: 4923فردوسی، )                    

 ـ آذین بندی

تـوان بـه مـوارد    و می. نوازی و ابهّت امرای حکومتی بوده استانآذین شهر و بارگاه به هنگام ورود مهمان حاکی از سلیقه و مهم

 :ذیل اشاره نمود

 ـ آراستن دیوارهای کاخ با دیبای رومی4

 :در داستان پادشاهی فریدون هنگام رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن، سروده است

ــت  ــون بهشــ ــته چــ ــاخ آراســ ــه کــ  همــ

ــته  ــی بیاراســــ ــای رومــــ ــه دیبــــ  بــــ

 

 ه خشـت همه سـیم و زر انـدر فکنـد    

ــته   ــدرون خواسـ ــدو انـ ــه بـ ــه مایـ  چـ

 (93: 4ج ، شاهنامه)                    

 :گویددر داستان دوازده رخ با مضمون نامه نوشتن پیران به گودرز و آشتی خواستن، فردوسی می

 ســــــرا پــــــرده ی نــــــو بپرداختنــــــد   

 بــــــه دیبــــــای رومــــــی بیاراســــــتند   

 

ــاختند   ــروی ســـ ــتنگه ی خســـ  نشســـ

 دخـــورش هـــا و رامشـــگران خواســـتن   

 (223: همان)                                 

 :در داستان پادشاهی شاپور ذواالکتاف هنگام رفتن شاپور به روم و قیصر روم به پوست خر دوختن او را، آمده است

 بفرمـــود تـــا خـــوان و مـــی خواســـتند    

 

ــتند   ــوان بیاراســ ــاخ و ایــ ــه کــ  همــ

 (129 :4923 فردوسی،)              

 

 و کشور ـ آراستن شهر1

 :در داستان پادشاهی فریدون با موضوع آگاهی یافتن فریدون از کشته شدن ایرج، آمده است

ــاخت   ــروزه سـ ــت پیـ ــاده را تخـ ــی شـ  همـ

 تبیــــــره ببردنــــــد و  پیـــــــل از درش  

 

 همــان تـــاج را گـــوهر انـــدر شـــناخت  

ــورش  ــه کشــ ــن همــ ــتند آذیــ  ببســ

 (19: همان)                                

 :چین هنگام بازگشتن رستم به درگاه شاه، آمده استدر داستان خاقان 

 جهـــــــانی بـــــــه آذیـــــــن بیاراســـــــتند 

 

ــتند  ــگران خواســـ  مـــــی و رود و رامشـــ

 (212: همان)                             

 ـ آراستن محل اقامت مهمان9

 :در داستان سیاوش به هنگام فرستادن افراسیاب گرسیوز را نزد سیاوش، آورده است

ــی ــوان کشــ ــاهبــــه ایــ  دند از آن جایگــ

 

ــپاه    ــای سـ ــت جـ ــیاوش بیاراسـ  سـ

 (431: همان)                            

 :در داستان پادشاهی دارا پسر داراب با موضوع آمدن اسکندر به رسولی خویش نزد دارا، سروده است

 چنـــان چـــون بـــود در خـــور پایگـــاه   بیاراســـــــتندش یکـــــــی جایگـــــــاه  



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

879 

 

 (121: انهم)                               

 های ورودـ آباد کردن و آذین راه1

 :در پادشاهی کیخسرو با مضمون پیغام فرستادن کیخسرو نزدیك فغفور چین و شاه مکران، آورده شده است

ــه منــزل ز چــین پــیش شــاه آمدنــد       س

ــت  ــو دســ ــرده چــ ــاد کــ ــه راه آبــ  همــ

 

 خـــود و نامـــداران بـــه راه آمدنـــد     

 در و دشـــت چـــون جایگـــاه نشســـت

 (9211: 4923فردوسی، )              

 

ــپاه     ــد سـ ــدر آمـ ــهر انـ ــك شـ ــو نزدیـ  چـ

ــتن   ــر آویخـــ ــا بـــ ــوار دیبـــ ــه دیـــ  بـــ

 

ــراه و راه    ــه بیــ ــن بــ ــتند آذیــ  ببســ

 ز بـــــر زعفــــــران و درم ریختنــــــد 

 (921: همان)                              

 آرایی و پذیراییـ سفره

شـده  از مهمان  برای سرو غـذا دعـوت مـی   ـ جهت رفاه حال مهمان رسم بوده که ابتدا سفره را گسترده و سپس 4

 . است

 :در داستان پادشاهی منوچهر هنگام آمدن زال به نزد مهراب کابلی، آمده است

ــوان   ــد خــــ ــوان نهادنــــ ــی پهلــــ  یکــــ

 

ــان     ــرّ خـ ــان و او فـ ــر خـ ــتند بـ  نشسـ

 (33: 4923فردوسی، )                   

 :ه رسولی خویش نزد دارا، آمده استدر داستان پادشاهی دارا پسر داراب با موضوع آمدن سکندر ب

 ســــپهدار ایــــران چــــو بنهــــاد خــــوان     

 فرســـــــتاده را در زمـــــــان خواندنـــــــد  

ــتند   ــس آراسـ ــد مجلـ ــورده شـ ــان خـ ــو نـ  چـ

 

 بــــه ســــاالر فرمــــود کــــو را بخــــوان  

 بـــــه جـــــای رســـــوالنش بنشـــــاندند

 مــــی و رود و رامشــــگران خواســــتند   

 (121: همان)                            

 ردنی در سفرهـ گذاشتن انواع خو1

 :در داستان کیخسرو هنگام فرستادن افراسیاب خسرو را به ختن، آمده است

 هـــــر آنچـــــش ببایســـــت از خــــــوردنی   

ــارگی  ــه و از بـــــ ــاه و از خیمـــــ  ز خرگـــــ

 

ــتردنی   ز پوشــــــــــیدنی و ز گســــــــ

ــارگی    ــه یکبـــ ــران بـــ ــازید پیـــ  بســـ

 (419: 4923فردوسی، )           

 :تادن کیخسرو نزدیك فغفور چین و شاه مکران، آمده استدر داستان پادشاهی کیخسرو با مضمون پیغام فرس

ــوردنی   ــش و خـــ ــر پوشـــ ــه راه پـــ  همـــ

 

ــزم و گســــــتردنی    ــش بــــ  از آرایــــ

 (921: همان)                         

 :در داستان پادشاهی بهرام گور با موضوع داستان بهرام گور با بازرگانی و شاگرد او، آمده است

 شــــکر جســــت و بــــادام و مــــرغ و بــــره 

ــ ــالب   مـ ــك و گـ ــرد ومشـ ــران بـ  ی و زعفـ

ــز     ــای نغـ ــورش هـ ــا خـ ــوان بـ ــاورد خـ  بیـ

ــام پــر مــی ببــرد       ــان خــورده شــد ج  چون

ــدند  ــا دم شــ ــام دمــ ــه جــ ــوردن بــ  ز خــ

 

ــره     ــد یکسـ ــوان کنـ ــش خـ ــه آرایـ  کـ

ــتاب    ــر ش ــی پ ــا دل ــد ب ــه ش ــوی خان  س

ــز     ــاکیزه مغ ــود و پ ــنش ب ــر م ــوان پ  ج

ــپرد  ــرو سـ ــرام خسـ ــه بهـ ــتین بـ  نخسـ

 بــدین گونــه تــا شــاد و خــرم شــدند     

 (313: همان)                               

 :در داستان پادشاهی بهرام گور هنگام آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام گور، آمده است
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ــاد   ــوان نهــ ــر خــ ــاب بــ ــر پرتــ ــی تیــ  یکــ

ــاهوار  ــد مجلــــس شــ ــورده شــ ــان خــ  چنــ

 

ــاد     ــان نهــ ــرغ بریــ ــرّه و مــ ــر و بــ  بــ

ــار    ــگ و نگـ ــوی و رنـ ــر بـ ــت پـ  بیاراسـ

 (399: همان)                          

 :در داستان پادشاهی لهراسب با مضمون باژ ایران خواستن قیصر از لهراسب، آورده شده است

ــتردنی ــتاد زر بفــــــــت گســــــ  فرســــــ

ــزم  ــه بــ ــه بنواخــــت او را بــ ــر آن گونــ  بــ

 

ــوردنی    ــا و از خــ ــیدنی هــ  ز پوشــ

ــام رزم   ــنید پیغـ ــه نشـ ــی کـ ــه گفتـ  کـ

 (939: 4ج ، شاهنامه)                 

رویـی و  داری آن است که با مهمان در وقت آمدن و بیرون رفتن و طعام خوردن در مقام انبسـاط و شـکفته  ندیگر از آداب مهما

و با هیچ یك از خادمان و مالزمان در حضور مهمان درشتی نکند و اگر جـرایم و نـامالیم از ایشـان    . زبانی باشدخویی و شیرینخوش

[ داشـتن ]تمـامی گرامـی   : طاقۀ الوجه ولینُ الکالم، یعنی مِتمام األکرامُ فی األطعا: هاند کو از این جهت گفته. واقع شود اعراض نماید

 در 

 (96:آداب المضیفین و زاد اآلکلین). سخنی استرویی و خوشداری شکفتهمهمان

 هاـ استفاده از خوشبو کننده

 :در داستان پادشاهی فریدون، فردوسی سروده است

ــد  ــا آتــــــش افروختنــــ ــود تــــ  بفرمــــ

 

 عنبــــر و زعفــــران ســــوختند  همــــه  

 (4923:91فردوسی، )                        

 :در داستان پادشاهی فریدون هنگام رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن، آمده است

ــد    ــران ریختنـــ ــوهر و زعفـــ ــه گـــ  همـــ

 

ــد      ــر آویختنـ ــی بـ ــا مـ ــك بـ ــه مشـ  همـ

 (93: همان)                                 

 نـ درم در پای مهمان ریخت

 . گاه درم ودینار بر سر مهمان و یا زیر پای او ریخته و بیانگر احترام وافر به شخصیت مهمان بوده است

 :در داستان پادشاهی کیخسرو با مضمون پیغام فرستادن کیخسرو نزدیك فغفور چین و شاه مکران، آمده است 

ــد  ــر آویختنـــ ــا بـــ ــوار دیبـــ ــه دیـــ  بـــ

 

ــد   ــران و درم ریختنـــــ ــر زعفـــــ  ز بـــــ

 (921: همان)                                 

 :در داستان فرود بن سیاوش هنگام بازگشتن ایرانیان به نزد خسرو، فردوسی سروده است

 همـــــه بـــــام و در جامـــــه آویختنـــــد

 

ــد   ــی ریختنـــ ــر او همـــ ــر ســـ  درم بـــ

 (211: همان)                                 

 ـ بدرقة مهمان و خلعت و هدیه دادن

 :دهد، آمده استاوش ابیاتی با مضمون  اینکه افراسیاب کشوری را به سیاوش میدر داستان سی

ــاه  ــتاد شــ ــیاوش فرســ  بــــه پــــیش ســ

 

ــاله     ــن کــ ــن و زرّیــ ــت زرّیــ ــا تخــ  ابــ

 (431: 4923فردوسی، )                    

 :در داستان پادشاهی منوچهر هنگام بازگشتن زال به زابلستان، آورده است
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ــین    ــاه زمـ ــت شـ ــت آراسـ ــی خلعـ  یکـ

 ز اســـپان تـــازی بـــه زریـــن ســــتام    

ــاقوت و زر ــا و خــــــز و ز یــــ  ز دیبــــ

 غالمّــــان رومــــی بــــه دیبــــای روم   

 ز بـــر جـــد طبـــق هـــا و پیـــروزه جـــام

 

ــرین    ــرو آفـ ــس بـ ــر کـ ــد هـ ــه کردنـ  کـ

ــام    ــن نیـ ــه زریـ ــدی بـ ــیر هنـ  ز شمشـ

 ز گســـــتردنی هـــــای بســـــیار مـــــر

 همــــه پیکــــر از گــــوهر و زرّ بــــوم   

 چـــه از رز ســـرخ و چـــه از ســـیم خـــام

 (31: همان)                                 

 خاطر حرمت مهمانـ برخاستن به 

 :در داستان پادشاهی منوچهر با مضمون آمدن سام به نزد منوچهر، سروده است

ــاج   ــت عــ ــت از تخــ ــوچهر برخاســ  منــ

 بــــر خــــویش بــــر تخــــت بنشــــاختش

 

ــاج     ــرش تـ ــر سـ ــنده بـ ــاقوت رخشـ  ز یـ

ــواختش   ــود بنـ ــزاوار بـ ــون سـ ــان چـ  چنـ

 (69: همان)                                 

 :در داستان سیاوش هنگام آمدن گرسیوز نزد سیاوش، آمده است

ــت   ــای خاسـ ــر پـ ــد بـ ــیاوش ورا دیـ  سـ

 

ــت     ــوزش بخواسـ ــیار پـ ــد و بسـ  بخندیـ

 (413: همان)                                 

 ـ بوسیدن زمین

 :د کاوس، آورده استدر داستان پادشاهی کیخسرو با موضوع فرستادن کیخسرو بندیان با گنج نز

 چــو چشــم ســپهبد بــر آمــد بــه شــاه      

 

ــگاه    ــر پیشـــ ــید بـــ ــین را ببوســـ  زمـــ

 (926: 4923فردوسی، )                    

 گیرینتیجه

ها و آثار گوناگون ادبی، با مضامین و مفاهیم و آداب متفاوتی نقل شده است که همه حکایت از موضوع مهمانی و ضیافت در دوره

 . اهمیت آن را دارد

ی ایرانی نیـز بـه   های برجستهای انسانی از ویژگیمهمان دوستی عالوه بر آن که حکمی شرعی است از دیر باز به عنوان خصیصه

از مهمـان دوسـتی    .«. . .و لقـد جـاءت رسـلنا ابـراهیم    »آمده است ( 63آیه )ی هود آن چه در قرآن کریم سوره. آمده استشمار می

امّا در آثاری چون شـاهنامه و  . رساند والگوی قرآنی ومذهبی روایت داردو اهمیت این موضوع را می کندبحث می( ع)حضرت ابراهیم

ای از آثار ایرانی در ضیافت و مهمانی، روایت شده که کمتر رنگ اسالمی دارد؛ اگرچه مشـترکاتی بـا آداب مهمـانی    سمك عیار، گونه

های بی حد و حصر، هدایای بسیار قیمتـی  ادی و سور، اسراف کاری، بذل و بخششهای شهای اسالمی دارد، امّا به ویژه در گونهدوره

 . وجود داشته است. . . و ارزشمند و

عصر خویش است که هیچ کتـاب تـاریخ و    ۀآثار بازمانده از فرهنگ عامه چنان روشنگر اخالق و ادب و وضع روحی جامع ۀمطالع

به طور کلی هـدایا و خلعـت در آیـین عیـاران متنـوّع      . اجتماعی آن روزگار بیفکند تواند چنین پرتوی به زندگانی شناسی نمیجامعه

 . . . بوده، گاه اسباب رزم بوده مانند اسب، لباس جنگی و شاهانه و گاه اسباب و لوازم بزم مانند جواهر، کنیز، ثروت و

ای ها و رسوم خـاص شـاهانه و اسـطوره   ژگیآداب ضیافت در سور و سوگ از آشکارترین آداب و رسوم در شاهنامه است که با وی

 . حماسی پیوند خورده و فردوسی در زیباترین شکل هنری زبان، آن را به تصویر کشیده است

 فهرست منابع 
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  ”سفر گیو به توران و یافتن کیخسرو“بررسی تغییرات داستان 
 (های شفاهی پس از شاهنامه از منظر حماسه)

 فاطمه سیدی فرخد

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مشهد

 کیدهچ

بخشی از داستان زندگی کیخسرو که ارتباط مستقیم با داستان سیاوش دارد و شامل سفر گیو به توران جهت یافتن کیخسرو و 

های شفاهی پس از شاهنامه با تغییراتی مواجه شده است که از در حماسه. آمدن کیخسرو به ایران و بر تخت پادشاهی نشستن است

ن از کشته شدن سیاوش از طریق الهام به رستم، خواب دیدن یکی از بزرگان، آمدن قاصد از طرف ها، آگاه شدن ایرانیاجملۀ آن

موضوع بعدی انتخاب گیو برای سفر به ایران است که از طریق رمل کشیدن و یا خواب دیدن این . پیران و یا فرنگیس است

سالی و یا یافتن پادشاهی نگیزة نجات ایران از خشكمسئولیت از طرف خود سیاوش، فریدون، کاوه و حتی رستم و کیکاووس با ا

مورد دیگر یافتن کیخسرو در توران است که از طریق فرنگیس، سیاوش، . شودالیق برای تاج و تخت جمشید، به گیو واگذار می

وسی و فرعون ذکر های مهم دیگری است که در آن مطابقت با داستان مآزمون گذر از آب، از بخش. شودپیران و هومان انجام می

های دیگر قابل توجه نقش شبدیز در گذر از آب، که در روایات شفاهی از عوامل گذر کیخسرو از آب است هم از بخش. شده است

سالی نیز از موارد دیگر بررسی شده در این است و حوادث توران پیش از عزیمت کیخسرو به ایران و نقش کیخسرو در پایان خشك

 عالقۀ و نفوذ از همچون ترکمنستان نشان  ایران از خارج حتی و ایران سرتاسر در روایت این پراکندگی که جاییاز آن. جستار است

 ترویج و نکوداشت در زبانان فارسی  وحدت از اینمونه عنوان تواند بهمی تحقیق است، این فارسی کهن ادب و  شاهنامه به مردم

خواستار مشارکت در ارائۀ نمونۀ جدیدی از روایات  ها با ایجاد تغییر در داستانآنباشد که همگی  فارسی زبان کهن هایمیراث

 . منطبق با عقاید و باورهای خود هستند

 . و، پراکندگی در میان فارسی زبانانهای شفاهی، سفر گیو، عزیمت کیخسرشاهنامه، حماسه :هاکلیدواژه

 مقدمه

در این میان کهن الگوهای . ان اقوام و ملل گوناگون امری بدیهی و غیرقابل انکار استوجود بن مایه ها و مضامین مشترک می        

بن مایه هایی که به ادبیات حماسی جهان راه می یابد و عالوه بر نفوذ در حماسه های . اساطیری  نقش مهم و برجسته ای دارند

ای دیرینه دارد، ا و اساطیر کهن در میان ایرانیان بیشینههسنت بیان شفاهی قصه. کندمکتوب، در حماسه های شفاهی نیز نفوذ می

است که به علت  شاهنامهترین این منابع مکتوب، یکی از مهم. یابدها نیز ادامه میاین سنت پس از مکتوب شدن این حماسه

-ذوق و سلیقه مخاطب به آن میکردند بنا بر ها را نقل میمحبوبیت و رواج آن نزد مردم ایران، از طرفی نقاالنی که این داستان

شد و حماسه اند و از طرف دیگر به صورت روایات شفاهی در میان مردم شهرها و روستاهای مختلف تغییراتی در آن ایجاد میافزوده

در این حماسه های . شدهای شفاهی داشتند منتقل میها هم ریشهگرفت و یا به حماسه های مکتوب که آنهای شفاهی شکل می

داستان . شد که وابسته به میزان محبوبیت و رواج ان داستان در میان مردم داشتبا تغییراتی مواجه میشاهنامه اهی داستانهای شف

کیخسرو که وابستگی غیرقابل انکاری به هم دارند نیز از جملۀ داستان هایی است که در میان مردم محبوب بوده  _زندگی سیاوش

وایات شفاهی راه یافته است و به همین دلیل با تغییراتی مواجه شده است که برخی ار این تغییرات است و به طومارهای نقالی و ر

نشان از نفوذ باورهای کهن  و کهن الگوهای اساطیری در میان مردم دارد، از طرفی نیز با بررسی این تغییرات تالش مردم در جهت 

 . شودن دیده مینزدیك ساختن این روایت به باورهای مذهبی و دینی آنا

 کیخسرو_پیوستگی داستان سیاوش_4

کیخسرو ناگسستنی و غیر قابل انکار است؛ چراکه با مرگ سیاوش داستان زندگی کیخسرو آغاز –پیوستگی داستان سیاوش       

کیخسرو _یاوشداستان س. دهدگیری از قاتلین سیاوش تشکیل میمی شود و پس از آن نیز بخش مهمی از زندگی کیخسرو را انتقام
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در . گشتمیشد و دوباره بازایزدی که شهید می. است( به ویژه بین النهرین)در واقع بازتابی از یکی از ایزدان در آسیای غربی 

گردد و گاه فرزندش کیخسرو برمیسیاوش می میرد؛ آن. نام داشت "تموز"و در اساطیر بابلی  "دوموزی"اساطیر سومری، این ایزد 

برد آورد و افراسیاب را که دیو خشکی است از بین میود به این جهان همچون ایزد گیاهی برکت، نعمت و استقالل میبا بازگشت خ

به همین علت بررسی  هر بخش ازداستان کیخسرو وابستگی  مستقیم به داستان  (266و 226 :4913بهار، ) "راندو به زیر زمین می

 . سیاوش دارد

سر به قدری به هم آمیخته است که حتی در برخی روایات شفاهی که موضوع این تحقیق است، داستان زندگی این پدر و پ

به عنوان نمونه در یکی از روایات شفاهی که در تاجیکستان در مورد سیاوش وجود دارد، به . کارکرد آنان نیز در هم امیخته می شود

سازد و سرانجام با دسیسۀ کند و در آنجا باغ و شهری زیبا میمی او با دختر افراسیاب ازدواج. جای سیاوش،گیو به توران می رود

در ادامۀ داستان، رستم درپی سیاوش و . آیدشود و پس از مرگ او، فرزندش که سیاوش نام دارد به دنیا میاطرافیان کشته می

شود و ماجرای گذشتن از آتش وش مینها را به ایران می برد و پس از آن کنیز منوچهر پادشاه وقت، عاشق سیا[مادرش می رود و 

-اش برزو با او مقابله میرستم و نوه. کنداش که سیاوش است به ایران حمله میسرانجام افراسیاب برای باز گرداندن نوه. دهدرخ می

  (611_612 :4931روشن رحمانی، ). شودکشی کشته میگریزد و توسط احمد نام هیزمکنند و افراسیاب به کوه می

 آگاه شدن ایرانیان از کشته شدن سیاوش_1

کند گردد که پس از ماجرای کین سیاوش، رستم در توران حکمرانی میاز زمانی آغاز می شاهنامهحضور جدی کیخسرو در  

 دهد که برای رهاییسروش در خواب به گودرز اطالع می. شودسالی میزمان با  بازگشت به ایران، هفت سال در ایران خشك و هم

پس گیو به دنبال او به توران می رود . تواند او را بیابداز خشك سالی، باید کیخسرو به ایران بیاید و کین پدر بخواهد و تنها گیو می

ها را پیران آن. گردندو پس از هفت سال جست وجو او را در کنار چشمه ای می یابد و به اتفاق فرنگیس  به  طرف ایران بازمی

سرانجام انها با گذر از . کندشود اما گیو با وساطت کیخسرو، از کشتن پیران صرف نظر میدر بند گیو گرفتار میکند و تعقیب می

  (146_142/  2،ج4926فردوسی،)جیحون به ایران می رسند 

د و سپس شو گونه که ذکر شد، ماجرای سفرکیخسرو به ایران از نحوة اطالع  یافتن ایرانیان از قتل سیاوش آغاز میهمان  

ـ رستم در حال وضو 4: دریکی از منابع شفاهی آگاه شدن رستم از قتل سیاوش به سه صورت ذکر شده است. کند ادامه پیدا می

ـ رستم 9. ـ رستم سرنوشت سیاوش را در خواب می بیند2. گرفتن است که از خدا می خواهد که احوال سیاوش را به او اطالع دهد

رستم با شنیدن این ماجرا، همه را . پهلوان ایران، سیاوش کشته شد و فرزندی به نام کیخسرو دارد !شنود که ای رستم ندایی می

ایرانیان قصد حمله به توران را دارند اما . کند شنود به چین فرار می افراسیاب که این خبر را می. شوند کند وهمه عزادار میمطلع می

البته رسیدن  (233/ 2، ج4969انجوی شیرازی، )شود  شود که کیخسرو کشته ث میشود چون به نظر او این کار باع رستم مانع می

خبر کشته شدن سیاوش به ایران تنها از طریق الهام به رستم نیست چرا که در روایتی دیگر خبر توسط دو نفر از همراهانی که با 

هایی از طرف ایرانیان و به ویژه رستم  رسانند وتالش می سال خود را به ایران 2رسد و آنان در طی  اند، به ایرانیان میسیاوش بوده

  (322ـ323 :4934آیدنلو،)گیرد برای گرفتن انتقام صورت می

کند تا این خبر به ایران نرسد پس در از طرفی دیگر درمنابع شفاهی، افراسیاب پس از کشتن سیاوش تمام تالش خود را می 

افتد  جویی و فرستادن خبر مرگ سیاوش به ایران می اما سرانجام خود پیران به فکر انتقامگذارد  تمام خاک ایران و توران نگهبان می

او از غالم خود . کنداما  پیران برای رساندن خبر مرگ سیاوش به گونه ای متفاوت  عمل می( 491/  9، ج 4969انجوی شیرازی، )

د قابل توجه و جالب است؛ چرا که او خبر مرگ سیاوش را روی کند در نوع خو حلی که استفاده می  کند و راه فیروز استفاده می

گذارد و سپس به  آورد و میان مقداری موم می نویسد و آن را به قطر و طول یك چوب کبریت درمی های گوسفند می پوشۀ نازک قلوه

رستم بخیه ها را باز . ستم برسانددهد تا خبر را به ر دهد و پیغام را در آن جای می وسیلۀ نوک تیز تیغ روی سر غالم را چاک می

آباد ناظم مالیر،  مرادعبدلی حسین)دهد  خواند و به فرامرز دستور حمله به آهنگ بمپوربلوچ به توران را می کند و پیام پیران را می می

ش همین یك مورد این موضوع که پیران خبری را به ایرانیان برساند اگرچه در منابع شفاهی در مورد سیاو (493همان،)، (31تیر 

آید، پیران شود که هنگامی که کیخسرو به دنیا مینمونۀ آن مشاهده می، تجارب الممذکر شده است اما در داستان کیخسرو در  
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در این  "رایان وزیر"آید بر خود پیران که دهد و چون فرستادة ایرانیان میکند اما به ایرانیان خبر میخبر را از افراسیاب مخفی می

 (422 :4926میرعابدینی، )یت است وارد می شودروا

 انتخاب گیو برای سفر به ایران_9

در روایتی که . تواند داشته باشداین مساله که چرا گیو برای این سفر مهم و پر مخاطره انتحاب می شود، دالیل متعددی می  

گیرند فردی برای یافتن کیخسرو به  ن تصمیم میشود، وقتی ایرانیا نقل می فردوسی نامهاز شخصی به نام حسن قاسمی در کتاب 

تواند به توران برود و  خواهند تا مشخص کنند از میان پهلوانان ایرانی چه کسی میشناسان می توران برود، از موبدان و ستاره

 (434ـ432/  9، ج4969انجوی شیرازی، )شود دهند،به همین دلیل گیو انتخاب میها رأی به رفتن گیو می کیخسرو را بیاورد و آن

تنها موبدان نیستند که رمل می کشند، بلکه رستم پس از بازگشت از توران از اینکه کسی در ایران نیست که لیاقت تاج و تخت 

کند و از زال می خواهد رملی بکشد و فرد مناسبی را بیابد که برای رفتن به ترکستان و آوردن پسر جمشیدرا داشته باشد، گله می

اما آگاه شدن  (32: 46311نسخه خطی رستم نامه)پادشاه زادة عاقل و کامل و مناسب تخت جمشید است، انتخاب شود  سیاوش که

به . کندنیز به آن اشاره شده است، اما چگونگی آن تفاوت می شاهنامهترین علت در معرفی گیو است که در از طریق خواب، مهم

کند که او گیو را آورندة کیخسرو معرفی می. شود ید و راه یافتن کیخسرو را یادآور میآ عنوان نمونه خود سیاوش به خواب گودرز می

آب رد بشود، هرکس در راه به او برخورد کند و از او چیزی بپرسد را بکشد و هفت سال در  خوان بگذرد و از بیابان بی باید از راه هفت

گیو به راه . ای نشسته است تاب در دست دارد و در نزدیکی چشمهراه باشد تا به مقصد برسد و نشانۀ خسرو این است که یك ک

رسد و جوانی  رسد و در شرایطی که از تشنگی در حال هالک شدن است به چشمۀ آبی می افتد و پس از هفت سال به توران می می

در  (412ـ413/ 9ج، 4969انجوی شیرازی، )شود که این جوان همان خسرو است بیند ومتوجه می را مشغول کتاب خواندن می

گری به خاک توران بروند و  دهد گیو و گودرز  هر دو مخفیانه به عنوان معامله روایتی متفاوت اما برخالف شاهنامه، رستم دستور می

و بلعمی در منابع تاریخی از جمله کتابهای  (411ـ412همان، )شود از احوال کیخسرو مطلع شوند و بعد از آن خود رستم رهسپار می

شود و بنابر گفتۀ آنان در حد اما بی اشاره به مسالۀ خشك سالی، تنها پس از اینکه کیخسرو از رشد کافی برخوردار می ارسنامهف

ذکر شده است، برای آوردن او و  "کیوس گودرز"رسد، او گیو  را که نام او در روایتی دیگر، مردان میرسد، خبر او به کیکاووس می

امده است که چون  اخبارالطوالدر . اما این تنها عامل نیست (424،429صص:4926میرعابدینی، )ستدمادرش به ترکستان می فر

کیکاووس طغیان و سرکشی نمود، مردم فارس برای خلع او تالش می کنند و چون این خبر به گوش مادر کیخسرو، که هفده ساله 

را  "زو"مردم فارس یکی از دانشمندان به نام . کندمطلع میفرستد و مردم را از کشته شدن سیاوش رسد، قاصدی میشده است می

آنها شناکنان از . سپاردپیران کیخسرو و اسب پدرش را به دانشمند می. فرستندمی( پیران)برای آوردن کیخسرو به نزد برایان 

مانع کشتن (پیران)ینکه رایان آمده است که پس از ا تجارب االممهمچنین در (422، همان)گذرند تا به ایران می رسندجیحون می

نامی را به دنبال او به ایران می  "زوی"دهد و انهافرنگیس می شود و کیخسرو به دنیا می آید، خود پیران به ایرانیان خبر می

  (422همان،). فرستند

 یافتن کیخسرو در توران_1

ن به او نیز، از طریق خود کیخسرو روایت شده افتد و چکونگی شناسایی کیخسرو و رسیدآنچه در توران برای گیو اتفاق می 

اند و  بینند که دو سوار سفید چهره از ایران به دنبال کیخسرو آمده است؛ چراکه در همان موقع کیخسرو و پیران هر دو در خواب می

ها را کنار نهر آبی  ه پیران آنرسند و در شهر به دنبال کیخسرو هستند تا زمانی کدر ادامه گیو و گودرز به توران می. اند او را برده

شناسند و  پهلوانان کیخسرو را از شباهتش به سیاوش می. برد کند و نزد کیخسرو می ای همراه خود می ها را به بهانه بیند و آن می

ا به قصد ایران ه اما سرانجام آن. شود کاری پیران آگاه می گذارد چون اگر فرار کنند افراسیاب از مخفی ها مراقب می پیران برای آن

ایستند و چندین نفر  هنگامی که گیو و گودرز مقابل سپاهیان می. رود ها می شود و به دنبال آن کنند و پیران روز بعد آگاه می فرار می

کند که من جانم را به خطر  کند و به کیخسرو اعالم می شود و خود را معرفی می از تورانیان کشته می شوند، پیران تسلیم می

انجوی ). دهد کند و کیخسرو قول محافظت از او را می ختم اما اهمیتی ندارد و با گیو و گودرز هم خداحافظی میاندا

همانگونه که مشخص است در این روایت، پیران همچنان در کنار کیخسرو است و حتی خودش  (411ـ412/ 9،ج4969شیرازی،

شود، فرنگیس  مار سیمدان فارس نقل می  ه نام هوشنگ رضایی از طایفۀدر روایت دوم که از شخصی ب. دهدنشانی او را به گیو می
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شناسد چون سیاوش نشانی این پهلوان ایرانی به نام گیو را به او داده است که چشمانش الف شکل است  بیند و می گیو را در بازار می

کند تا هگامی که سبش را هم در دشت رها میو به گیو الف شکل معروف است و به او توصیه می کند، با او به ایران بروند و ا

اما در روایات شفاهی سیاوش همواره تا  (412همان، )کنند کیخسرو بزرگ شود و او را بگیرد و سرانجام هرسه نفر از توران فرار می

یابد پس ناامید  یکند خسرو را نم هرچه تالش می، شود یافته شدن کیخسرو همراه گیو است؛ چراکه هنگامی که گیو راهی توران می

دهد و گیو با هر ترفندی  شود و قصد بازگشت به ایران را دارد که دوباره سیاوش در خواب، نشانی او را در شهر سیاهوشگرد میمی

شناسد پس به طرف ایران  های او را در خواب دیده است و او را می فرنگیس نیز نشانه. رساند که ممکن است خود را به فرنگیس می

عامل سومی هم در یافتن کیخسرو نقش دارد؛ چراکه هنگامی که گیو به دنبال کیخسرو است، به  (431ـ434همان، ). درون می

اما خود کیخسرو نیز در  (434ـ432همان، ). رسد و آنها او را به نزد کیخسرو می برند کنند می چوپانانی که از کیخسرو مراقب می

هایی که  ای به خواب فرو رفته است، از روی نشانه ر، گیو را در حالی که در کنار چشمهیافتن گیو نقش دارد و او در روایتی دیگ

این روایت از سویی، مشابه روایت شاهنامه است چرا که در روایت شاهنامه  (439ـ431همان،). یابدمادرش از گیو گفته است، می

 .«هومان». یابدز طرفی برخالف آن، کیخسرو خودش گیو را میا. شود و گیو او را می بیندنیز، کیخسرو در کنار چشمه ای ظاهر می

که پس از کشته شدن سیاوش، هنگامی که فرنگیس باردار است و افراسیاب قصد  نیز در داستان کیخسرو نقش مهمی دارد، چرا

وارد موضوع رفتن کیخسرو به از طرفی دیگر او نیز، . شود شود و باعث نجات جان او میکشتن او را دارد به جای پیران او مانع می

بیند و خسرو نیز  ها را می آیند، خواب آن شود؛ او نیز در روایتی دیگر، شبی که گیو و گودرز به دنبال کیخسرو به توران می ایران می

د و برای کن برد و هیچ اقدامی نمی ها را نزد خسرو می بیند و آن هومان، گیو و گودرز را در توران می. بیند همان شب خواب می

که ایرانیان  شود و تا زمانیکند، هومان حتی پس از این ماجرا به دلیل فراری دادن کیخسرو زندانی می کیخسرو آرزوی سالمتی می

شود ایرانیان او را از زندان بیرون  خورد و اسیر می ماند و هنگامی که افراسیاب شکست میکنند، در زندان می به توران حمله می

انجوی )برند طور که سرسیاوش را بریده است، سرش را می برند و همان نشانند و افراسیاب را نزد کیخسرو می تخت می کشند و بر می

اگرچه مشابه این روایت با تغییراتی تنها در یك مورد در مورد پیران نیز وجود دارد که ذکر شد؛  (233ـ2/232ج ، 4969شیرازی، 

تواند به علت ساز در ماجرای کیخسرو به هومان و نه برادرش پیران واگذار شده است می اینکه چرا این نقش مهم و حضور سرنوشت

نقش مایل به خاکستری پیران در داستان سیاوش و تنها گذاشتن او در ماجرای کشته شدنش باشد، چرا که در آن ماجرا هومان 

ند مانع افراسیاب شود به همین دلیل ممکن است کنقش مثبت تری دارد، او به هنگام کشتن سیاوش حضور دارد و حتی سعی می

همانگونه که در بخش تولد کیخسرو نیز ذکر شد و هومان در ادامۀ . راویان روایات شفاهی پس از آن نیز نقش او را ادامه داده باشند

. دهدکیخسرو، او را نجات میآلود دروغین شود و با نشان دادن پیراهن خونروایت شاهنامه، در منابع شفاهی از داستان خارح نمی

در روایات وجود دارد و هم زمان با کیخسرو ، در این بخش نیز هومان همچنان شاید به علت عالقۀ بیشترمردم  به او نسبت به پیران

مراقب خواب می بیند و برخالف روایاتی که پیران در آنها حضور دارد خود، گیو و گودرز را نزد کیخسرو می برد و حتی برای آنان 

شود برای کیخسرو آرزوی کند تا کیخسرو به راحتی فرار کند و هنگامی هم که آگاه مینیز نمی گذارد و اصوال هیچ اقدامی نمی

ها را با بیرون آوردن او و شود و سرانجام ایرانیان نیز پاسخ این تالشکند و پس از آن بخاطر کیخسرو  زندانی میسالمتی می

این مساله نیز می تواند تایید کنندة این گمان در مورد نگرش مثبت ایرانیان  نسبت به هومان در . دهندینشاندن برتخت سلطنت م

مدت زمان حضور گیو در توران  و تالشهای او به این صورت نیز ذکر شده است که او . حافظۀ تاریخیشان در مقایسه با پیران باشد

در ادامه هم ماجرای احضار کیخسرو . کشاند سال دنبال خود می29کیخسرو، مردی را گردد و برای یافتن  سه بار سراسر توران را می

نزد افراسیاب، برخالف سایر روایت های شفاهی و روایت شاهنامه، این ماجرا پس از آمدن گیو رخ می دهد و کیخسرو پس  از دیوانه 

گذارد  ها می و پیران برادر خود گلباد را مأمور مراقبت از آن روند نشان دادن خود و رهایی از افراسیاب، به همراه فرنگیس به کنگ می

آیدنلو، )کنند  شوند، هرسه نفر فرار میبیند و با اینکه دشمنان کیخسرو از موضوع آگاه می اما سرانجام گیو خواب سیاوش را می

رود؛ چرا که در آستانۀ ان دیگری نیز میمحل یافته شدن کیخسرو اما تنها در توران نیست و گیو برای یافتن او به مک (323: 4934

دهد کیخسرو را به آن طرف دریای چین ببرند اما هنگامی که رستم در توران فتح توران به دست رستم، افراسیاب دستور می

به خواب در ادامه خود کیخسرو . فرستددهد و رستم گیو را  در پی او میبرتخت می نشیند، مادر کیخسرو نشانی او را به رستم می
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یابد و کیخسرو هم او را می شناسد چراکه مادرش چهرة گیو و دیگر دهد، گیو او را میآید و نشانی خود را به او میگودرز می

  (211_ 4921:213توکل بیگ، )پهلوانان را از نگارخانۀ سیاوش به او نشان داده است

 نقش شبدیز در گذر از آب_3

-رد و در ادبیات حماسی جهان نمونههای حماسی داماسه همواره نقش مهم و اساسی در داستاناسب پهلوانان و قهرمانان ح       

های شفاهی و با همان ساختار هستند، به عنوان همزاد و های بلوچی که از نوع حماسهحماسههمچنین اسب در . های متعددی دارد

در این   (39: 4911شه بخش،)گیردانجام دهد، اسب به عهده می تواندیاد شده است وکاری که پهلوان نمینیمۀ کامل کنندة پهلوان 

ای که در یکی از روایات هنگامی که به گونه. یابدیا شبدیز نقش مهمی در داستان می بخش از داستان زندگی کیخسرو، شبرنگ

زند و یا گردن و ی اسب میکیخسرو و فرنگیس قصد گذر از آب را دارند؛ به توصیۀ کیخسرو فرنگیس دست خود را به محکم به پا

در این روایت شفاهی، اعتقاد مردم ( 411ـ412/ 9،ج4966انجوی شیرازی،). شودرد و این باعث گذشتن او از اب میگی یال او را می

حضور . پذیر نیستای که گذر کیخسرو و مادرش از آب از نظر آنان بدون این اسب امکانشخص است به گونهبه قدرت شبدیز م

در روایات شفاهی گسترده است، ازجمله موارد آن نقش او به عنوان درمانگر در درمان مسمویت سیاوش در دوران کودکیش سیمرغ 

در این  (612 :4911نژاد،  صداقت) اندیشی برای خشك سالی ایرانو یا نمونۀ دیگر در چاره( 413/ 9ج، 4969انجوی شیرازی،)بود 

ای خاص به کار  حلی به شیوه ه به ایران، برای یافتن اسب سیاوش را تصمیم برای عزیمت مورد نیز روایتی دیگر، فرنگیس پس از

دهد مجمع میراثی را بیاورند و پرسیمرغ را در آن بگذارند و آتش بزنند همین کار را   برد، به این صورت که فرنگیس پیشنهاد می می

در این روایت شفاهی نیز از سیمرغ با . شودم حاضر میود و شمشیر زمرد شکار هش کنند و اسب مخصوص سیاوش حاضر می می

مشخص کارکرد ویژة خودش برای حاضر کردن شبدیز یاد شده است و اعتقاد به غیر طبیعی بودن او در نزد مردم به این صورت 

-شبرنگ بهزاد می رسند، خسرو و فرنگیس سوار بر گیرد، چون هنگامی که کنار رود جیحون میگیو نیز از شبدیز کمك می. شودمی

تواند  گیو اطمینان دارد با اسب معمولی خودش نمی زند؛ چراکه مطابق این روایت، شوند و گیو نیز با گرفتن دم این مرکب به آب می

در موررد علت این موضوع و این که چرا این کارکرد ویژه برای این اسب ذکر شده است، در  (431ـ434همان، ). از آب رد شود

 . تنها موردی است که از نژاد دریایی اسب سیاوش یاد شده است  کوش نامه

 ازین اسب بوده است و این نیست خام سیاه    سیاوش     بهزاد  نام                                                   

(112/3624)  

ای نیز اشاره شاهنامه طومار نقالیدر  (416: 4926آیدنلو،)آیدنلو به این موضوع پرداخته است و نمونه هایی برای آن ذکر کرده است 

هنگامی که گیو و کیخسرو قصد بازگشت به ایران را دارند، . به این موضوع شده است که شاید با این مطالب در ارتباط باشد

پای درخت چنان که سیاوش گفته است در کنار دریا روید و درخت سال خورده است و در "کند کهطور توصیه می فرنگیس این

دو نمونه که پیش از این از  "دیدند که از جانب دریا شبرنگ پیدا شد و در چشمه آب خورد. . . چشمه است آبخور شبرنگ است

 . تواند نمونۀ دیگری برای این مساله باشدروایات شفاهی نقل شد در مورد نقش اصلی شبرنگ در گذر از آب می

شود، اسبی که افراسیاب برای سواری خود اسبی در گلۀ افراسیاب است هم معرفی میکه  "بهزاد"شبدیز همچنین با نام       

توکل بیگ، ). دهدپرورش داده است و فرنگیس پس از امدن گیو، پیشنهاد یافتن او را  در مرغزاری در همان نزدیکی می

از منابع آمده است   که بهزاد، رییس ایلی که درکنارشبرنگ یا شبدیز آمده است در یکی  "بهزاد"در مورد وجه تسمیۀ  (4921:216

است که هنگام سفرسیاوش از سیستان به پایتخت در زمان کودکیش، بر سر راه سیاوش قرار گرفته است، بهزاد از این مساله 

ا که از دهد که تمام جوانان و مردان زبده سوار به استقبال سیاوش بروند، بهزاد اسب سیاه رنگی رخوشحال می شود و دستور می

  (293/ 2، ج4969انجوی شیرازی، )دهدنژادی اصیل است به سیاوش هدیه می

 آزمون گذر از آب  _6

های کهنی است که در بخشی از متون ادبی است، از سنت "ور یا سوگند "کهن الگوی گذر از آب که به نوعی بخشی از آیین  

-گناه بودن یك فرد وجود ندارد از این روش برای اثبات بیگناهکار یا بیآنجاکه ادلۀ کافی برای اثبات . فارسی نیز راه یافته است
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شود؛ چرا که طبیعت زبان بیان خداوند در اعمال انسانی است، به شود و حل و فصل اختالفات به خدا سپرده میگناهی استفاده می

معیاری  به نوعی مالک و "ور سرد"یا  "ور آب "ت  در این روای. ماندگناه از گزند ان در امان میصورتی که انسان خاکی پاک و بی

به همین دلیل در یکی از روایات شفاهی هنگامی که ( 4923:31ماهی ودیگران،رمضان)گناهی این افراد تلقی شده استبی

ی نکرده دهد که اگر تاکنون گناهرسد، گیو چنین توضیح میلشکرتوران درکنار آمودریا و سیردریا به کیخسرو و همراهانش می

در روایتی  (412/ 9ج، 4969انجوی شیرازی،)رسندگذرند و به ایران میتوانیم از آب رد شویم، هرسه به سالمت از آب می باشیم می

این خود نشانۀ اعتقاد مردم به این . کندکند و او سوگند یاد میدیگر گیو برای گذر از آب مستقیما از پاکدامنی فرنگیس سوال می

زد ممکن بود نتوانند از آب بگذرند و جان آنان را به نظر آنان اگر گیو بدون اطمینان از پاکدامنی فرنگیس به آب میآزمون است زی

در این مورد در روایتی دیگر نام فرنگیس و منیژه در کنار هم قرار گرفته است چرا که او در پاسخ  به سوال مربوط به . به خطر بیفتد

 :دهد خ میاینچنین پاس، بی گناهی خویش

 منیژه منم دخت افراسیاب                                   برهنه ندیده تنم آفتاب                      

در  (213ـ234: 2، ج 4969انجوی شیرازی، )نویسندة این روایت نام او را منیژه گذاشته است و از این بیت استفاده کرده است 

کند، اگر من بخواهم شاه  شود که از دریاچه بگذرد و تأکید می یدن به دریاچه داوطلب میروایتی دیگر کیخسرو خودش هنگام رس

ایران شوم و سعادتی داشته باشم، باید بتوانم از دریاچه بگذرم و این نکته قابل تأمل است که کیخسرو نیز به گذشتن از آب به شکل 

  (439ـ431همان،). اشدیك آزمون بنگرد و همچون سیاوش به پاکی خود اعتقاد دلشته ب

گونه که در شاهنامه نیز اشاره شده است، عبور فریدون از آب، پیش از کیخسرو استدالل قوی برای مشابهت میان این همان        

زمون گذر سیاوش از آتش همچنین این آزمون در روایتی دیگر با  آ. کنداستان به ان اشاره میدو پادشاه است که گیو هم در د

شود که وقتی پدر تو از میان  شود اما گیو یادآور می شود، در این روایت کیخسرو برای گذشتن از آب دچار تردید میه میمقایس

خرمن آتش به سالمت بگذرد، دلیلی ندارد که تو از آب رد نشوی و در این مورد نیز کامالً جنبۀ پاکی و الهی بودن  این پدر و پسر 

  (431ـ434مان، ه). شود در نزد مردم مشخص می

این شاید در اصل بر این پایه استوار . گذرنداز طرفی دیگر، اغلب قهرمانان پیش از دست یافتن به موقعیتی بزرگ از آب می 

و این مساله در ( 4913:261بهار، )یابد، آب با زهدان مادر در ارتباط استباشد که با هر بار گذشتن از آب تولدی تازه وقوع می

کند چون او هم در پی گذشتن از آب و رسیدن به ایران و برتخت سلطنت نشستن است، موقعیتی هم صدق می خصوص کیخسرو

بزرگ که به نوعی آغاز تولد دوبارة او به عنوان همان سیاوش نخست و تولد دوباره ای برای ایران پس از کشته شدن سیاوش و دورة 

موارد مشترکی است که در داستان گذشتن موسی از دریا، نجات نوح از  از "گذر از آب "همچنین کهن الگوی . سالی استخشك

به همین دلیل در یکی از این روایات  (34: 4931خاتون آبادی،) طوفان و دریا و عبور گیل گمش از دریای مرگ نیز وجود دارد

دامنی فرنگیس  شدن از آن، گیو از پاک رسند و برای رد هنگامی که فرنگیس، کیخسرو و گیو به دریایی که در داستان وجود دارد می

زنند و ناگهان دریا  کند، کیخسرو و فرنگیس سواره و گیو پیاده با شمشیر زر نگار به آب می کند و او در این مورد سوگند یاد میمی

ستان موسی و فرعون این روایت کامالً مشابه دا. شود شود که خاک از زیرپای اسب بلند می شود و راهی خاکی باز می به دو نیم می

/ 9،ج4969انجوی شیرازی،). توانند رد شوندشود اما فرعون و لشکریانش نمی است که هنگام رد شدن موسی راهی خشکی باز می

در این روایت اعتقاد مردم به پاکی کیخسرو و به نوعی شبه پیامبر دانستن او مشخص است؛ چراکه عناصر داستان  (413_412

به این  سنیاو بزرگوار بر آمدن کارهای بزرگ خوانده شده است  و در  نصیحه الملوکشود، همچنان که در موسی برای او ذکر می

همچنین کیخسرو و فرنگیس هنگامی که  (4926:423 میرعابدینی،)نکته اشاره شده که ایرانیان چنان پندارند که او پیامبر بود

ح می دهند که در دریا غرق شوند تا اینکه به دست افراسیاب کشته شوند و رسد، ترجیافراسیاب به دنبال آنها تا کنار جیحون می

کند که اگر قرار است پادشاه شوم، باید بتوانم از دانند و از طرف دیگر کیخسرو اعالم میاسیر شدن در دست دشمن را پسندیده نمی

 (46311:33رستم نامه نسخه خطی)دریا رد شوم

در روایات شفاهی مطرح شده است و طبق آنچه بیان شده، علت بسیاری از خویشکاری  موضوع فرهمند بودن کیخسرو نیز  

کند که من به دنبال تو بودم تا مردم  در ماجرای گذشتن کیخسرو از آب، گیو اشاره می. های سیاوش و کیخسرو، این مساله است
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جاست که با این   آسانی از این دریاچه بگذریم و جالب اینایران از فر و شکوه تو در آسایش باشند و اگر تو فر و شکوه داری باید به 

شود و راهی خاکی باز  زنند، راه دریاچه دو نیم می خوانند و پس از آن سوار بر شبرنگ به آب می وجود، هرسه نفر نماز حاجت نیز می

  (433/  9،ج4962انجوی شیرازی، )گیرد  شود و کیخسرو جام گیتی نما را هم از دریاچه می می

 نقش کیخسرو در پایان خشک سالی_1

گونه که در روایت شاهنامه هم ذکر شد، وجود کیخسرو برای مردم ایران مایۀ برکت و آبادانی نیز بوده است  در روایات همان 

ا هنگامی که پس از کشته شدن سیاوش، خشکسالی و فقر و گرسنگی جان مردم ایران ر. شفاهی نیز به این موضوع اشاره شده است

خواهد و کاوه تنها راه رفع قحطی و خشکسالی  بیند و از او کمك می به خطر انداخته است، گودرز در عالم خواب، کاوه کاویانی را می

شود  و پس از تالش های  گیو راهی توران می. داند داند و تنها گیو را قادر به آوردن کیخسرو می را ورود خسرو به خاک ایران می

رسند و به محض قدم گذاشتن خسرو به ایران، باران یابد و سرانجام به ایران میی خود سیاوش، کیخسرو را میبسیار با راهنمای

فریدون نیز در  (431ـ434/  9، ج4969انجوی شیرازی، )بخش است کند و در آن هنگام خشکسالی حیات شروع به باریدن می

حل نجات ایران از خشکسالی را، آمدن کیخسرو  آید و راه خواب گودرز میآمدن کیخسرو به ایران نقش دارد چرا که او نیز شبی به 

پیش از این در تمام روایات مربوط به بازگشت  (323: 4934آیدنلو، )داند چون خون ناحق بسیاری ریخته شده است به ایران می

نگامی که قحطی سیستان را فرا گرفته است کند؛ زیرا هکیخسرو، گودرز نقش اصلی را داشت اما زال نیز در این ماجرا نقش ایفا می

داند  خواهد و سیمرغ تنها راه رفع قحطی را، ورود کیخسرو می اند، زال از سیمرغ کمك می خواری روی آوردهو مردم به آدم

. سالی استگونه که قبالً هم ذکر شد، ورود کیخسرو به ایران از نظر ایرانیان نشانۀ پایان خشك همان (612 :4911نژاد،  صداقت)

گذارد، طبق باور ایرانیان خیر و برکت  هنگامی که کیخسرو به ایران قدم می"دهد که گونه توضیح میراوی طومار کهن شاهنامه این

است چون پدرش از آتش گذشت و او هم از آب گذشت به   ها، او هم مثل پدرش نظر کرده آورد چرا که در نظر آن همراه خود می

از میان نقاالن مرحوم }کند که و سپس اضافه می"عتقدند هرجا که او قدم گذاشته، زمین مرده زنده شده است ها م همین دلیل آن

سالی، از  سال خشك 41اند که پس از   اند ذکر کرده اکبرفال اسیری شیرازی و تقی عشقی که این قسمت را نقالی کرده مشکین، علی

بام گل و گندم و  بارد و در همه جا حتی پشتکه تاج بر سر می گذارد، باران می زمانی که خسرو قدم در ایران میگذارد تازمانی

بارد و  بینی کرده بودند که هر وقت کیخسرو بیاید باران می شناسان پیش و طبق گفتۀ صداقت نژاد، ستاره{ . . . حبوبات می روید

  (699ـ619همان، )مده استشوند که کیخسرو آند، مردم متوجه میکوقتی باران شروع به باریدن می

خواهی سیاوش هم اضافه شده است؛ یعنی پس از اینکه ایرانیان ازسویی دیگر، موضوع یافتن کیخسرو، به بعد از جریان خون     

شود و پس از آن است که گودرز در یابند، ایران دچار ضعف و پریشانی میکنند و او را نمیجهت یافتن کیخسرو به توران حمله می

اما در این روایت شبرنگ بهزاد در گلۀ اسبان کیخسرو بوده است اما به . رودبیند و گیو به دنبال او به توران می واب کیخسرو را میخ

کند و یك دست سلیح که از سیاوش کیخسرو اموال و اشیای گرانبها را پنهان می. داده است سفارش سیاوش، به کسی سواری نمی

  (431ـ433/  9ج، 4969انجوی شیرازی، )که هیچ شمشیری در آن کارگر نیست  دهد مانده است به گیو می

 حوادث توران پیش از عزیمت به ایران_3

دهد، از جمله اینکه وقتی شبدیز پیدا زمان با یافته شدن کیخسرو توسط گیو، اتفاقات خاصی هم برای افراسیاب رخ می هم

گذارد، تاج افراسیاب  چون کیخسرو تاج را می. آورند س سیاوش را بیرون میشود، از خورجین آن برای کیخسرو، تاج و لبا می

شود و بند زره خود را باز  درد می پوشد، افراسیاب دل گیرد، چون زره می بندد کمر افراسیاب درد می چون کمر را می. افتد می

افتد و زاغ این اتفاقات  نشیند، افراسیاب از قراب می افتد، چون بر شبدیز می بندد، نعل از پای قراب می کند، لعل شبدیز را که می می

  (622ـ621 :4911نژاد،   صداقت). کند را برای افراسیاب تعبیرمی

پیوندد این است که، گیو و پیران از قبل یکدیگر را از جمله حوادثی که پس از مواجه شدن گیو و پیران به وقوع می       

گیو ( ای نشده است به دلیل این اختالف اشاره)کشد  و گیو قسم یاد کرده است که پیران را میشناسند و با هم اختالف دارند  می

دهد که شود و پس از آن اتفاقاتی رخ می خواهد او را بکشد که کیخسرو مانع می کند و چون قسم یاد کرده، می پیران را دستگیر می

  (433ـ436/  9ج، 4969انجوی شیرازی، )در شاهنامه ذکر شده است 
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است که در  .«گیو»در مورد مشکالتی که گیو برای یافتن کیخسرو با آن مواجه شده است، نکتۀ جالب توجه در مورد واژة 

آن نکته این است که گیو چون مدت هفت سال در بیابان، کوه و دشت به دنبال . روایات مربوط به یافتن کیخسرو وجود دارد

کند تا سرانجام قسمتی بندد، اثر نمیشود و هرچقدر آهن و چرم  به پای خود میند و زخم میزگردد، پاهای او تاول میکیخسرو می

شود و نام آورد و از آن زمان به بعد، ساختن و پوشیدن گیوه در ایران رایج می بندد و آن پارچه دوام می از پارچه به کف پای خود می

  (431همان،)شودنام گیو میآن هم

کنند؛ چون او با های تختی را هم، از زمان گیو معرفی میشود؛ قدمت گیوهه از شخصی به نام ایزدی نقل میدر روایتی دیگر ک

آورده است و زمانی که به دنبال کیخسرو  کرده است و این تخت بیشتر دوام می تابانده و تخت درست می ساخته و میپنبه پیلته می

  (431همان، ()31علی ایزدی، کاهکش الر شهرکرد، خرداد )ت بسته اس بوده است، این تخت را به پاهایش می

عملکرد کیخسرو در منابع شفاهی برخالف شاهنامه که چهرة یك پادشاه مقتدر برای او ترسیم شده است، در بیشتر مواقع در 

موارد در حال ناله و نقطۀ مقابل آن است و تنها تصویری که از او منعکس می شود، چهرة یك پادشاه درمانده است که در اغلب 

در یکی از این موارد که در این بخش وجود دارد پس از آنکه . زاری و کمك خواستن از خداوند یا دیگر پهلوانان همچون رستم است

کند و کند آن هم با گذاشتن نعل اسب در گوشش و به این کفایت نمی دهد و راهی می گیو، پیران را با وضعیت نامناسب شکست می

رود و گیو برای فرار از افراسیاب به قلۀ  بیند خودش به دنبال گیو می آورد، افراسیاب که وضعیت پیران را می را هم درمیلباسش 

عملکرد . یابدکند و  به دلیل انکه در طرف دیگر، فقط آب دریاست گیو راه فراری نمی افراسیاب او را محاصره می. بردکوهی پناه می

خواهد و سرانجام سیاوش به کمك او کند و از خدا راهی برای نجات می نها گریه است او فقط گریه میکیخسرو در این موقعیت، ت

گوید لباس مرا بپوش و همراه مادرت سوار شو و گیو هم دم شبدیز را بگیرد و از آب  شنود که می او صدای سیاوش را می. آیدمی

 :4911نژاد،  صداقت )شود  گذرد و گفتۀ سیاوش محقق می می جیحون با قدرت خدا بگذرید، شبدیز به سالمت از روی آب

  (621ـ694

 گیرینتیجه

های جذاب و پرحادثۀ شاهنامه است که درمنابع شفاهی پس از توران جهت یافتن کیخسرو، از بخش داستان سفر گیو به

های انجام شده بیشترین با بررسی. ه استشاهنامه به دالیل مختلف از جمله نفوذ باورهای اساطیری و کهن با تغییراتی مواجه شد

های مختلف از طریق الهام به رستم، خواب دیدن و یا ان از کشته شدن سیاوش که به گونههای؛ آگاه شدن ایرانیتغییرات در بخش

ز خشك سالی و شود، انتخاب گیو برای سفر به ایران که دالیل متفاوتی چون نجات ایران افرستادن قاصد برای ایرانیان انجام می

دهند، یافتن کیخسرو در توران که از یافتن پادشاهی مناسب دارد و کاوه، فریدون، رستم، کاووس و حتی سیمرغ آن را پیشنهاد می

گیرد، آزمون گذر از آب که در آن نفوذ کهن الگوی طریق کمك  خود سیاوش، کیخسرو، فرنگیس و حتی پیران و هومان انجام می

شود، نقش شبدیز در گذر از آب و ارایۀ کارکردهای ویژه برای ان موسی در روایات شفاهی دیده میقت آن با داستگذر از آب و مطاب

 . آن، حوادث توران پیش از عزیمت به ایران و نقش کیخسرو در پایان خشك سالی وجود دارد
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