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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 محقّق اردبیلی) ناوبیژن ظهیریدکتر 

 (دانشگاه حکیم سبزواری)دکتر مهیار علوی مقدم 

 (ه تربیت مدرّسدانشگا)زاده حسینحسین 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 
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 :دهمین همایش هیئت داوران

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

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

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

 دهرامی، دکتر مهدی رنجبر، دکتر ابراهیم نوین، دکتر حسین پور، خاک دکتر محمد لی،واحد، دکتر ابراهیم اقبا اسداهلل

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

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

 دکتر جواد خشنودی، دکتر بهرام کیش، ذاکری دکتر امید سیدان، دکتر الهام رئیسی، 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، شهریاردکتر  پارسا، دکتر شمسی محمدبیگی،

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

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

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

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

 قاسم فتحی، بهنام عشقی، جعفر هاشمی، ، دکتر زهرهبایقوت اصغری دکتر یوسف یی،آقا دکتر مهرداد زاده، حاجی

 .مرادگنجه منش، نرگس علی ولی جعفرپور، میالد زاده، بخشی معصومه علیزاده، منصور گیگلو، مهرآور
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 صفحه                                                           فهرست                                                                                     
 4................................................................................................................زهرا شادپور چوری  / درآمدی بر ضرورت بررسی روش پژوهشی نویسندگان موفّق

 8......................................................................................................................................................کریم شاکر / یت ملی در شعر رودکی سمرقندیعنصرهای هو

 43............................................................................................................................................................................. هومان شاکری/ جهان از نگاه ابن عربی و موالنا

 24............................................................................................................................................اکبر شامیان ساروکالیی؛ حامد خیرآبادی / سیر سقوط یک رستم

 98..............................................................................................................................................اکبر شامیان ساروکالیی؛ حامد خیرآبادی / هارویش ناگزیر جوانه

 48.........................................................................................................الهه شاه حسینی؛ خدابخش اسداللهی .../ تحلیل روانکاوانۀ شخصیت سلطان مسعود 

 38...............................................................................................مرتضی رشیدی  ؛طالبی شریفه شاه/ شعر انقالب اسالمیگرایی در  های باستان بررسی شیوه

 63...................................................................................امید شاهمرادی؛ محمد سعیدی مقدم / بررسی تأثیرپذیری عین القضات همدانی از حسین حالج

 77...................................................................................................ناصری؛ لیال فوالدی شادی شاه.../ پذیری جنسیتی در ادبیات داستانی  نمودزبانی اجتماع

 31.......................................................................................... معصومه شبستری؛ صابره سیاوشی/ شابی و بهار ابوالقاسم م زن در شعر مفهو تطبیقیبررسی 

 411.........................................................................سمیه شرونی؛ محمدرضا نجاریان / های زبان و مضمون در اشعار حسینی و عزیزی ها و تفاوت شباهت

 443................................................................................................... بابک شریف/ گذاری برای زبان فارسی در ایران ریزی و سیاست پیشینه و کارنامۀ برنامه

 499......................................................................................................................................زاده  شریفصدیقه .../ مشترک مقامه و ژانر پیکارسک  وجوه بررسی

 446..............................................................................................................................................نسب  شریف دکتر مریم/ عامیانه های داستان در جادویی عناصر

 434..........................................................................ریزان مهدی شریفیان؛ احمد وفایی؛ فریبا چوب/ القضات های مشترک تفکر عرفانی مانی و عین جنبه

 479.................................................................................................................................................................دکتر بهرام شعبانی / لۀ معاد در شعر ناصرخسرومسئ

 489................................................................................................................................................................ یعیشف فاطمه/ افق شعر پروین اعتصامی راض دراعت

 439.................................................................................................شفیقی؛ صدیقه لقمان نیا دکتر احسان / بررسی اخالق اجتماعی در شعر حسین منزوی

 216...........................................................................................................حامد شکوفگی /  (اخالق ناصری و اخالق جاللی)کالمی دو اخالق فلسفی   ساحت

 244................................................................................................................................... فر لیال شکوه/ خاتون های زنانگی در شعر رابعه، مهستی و جهان نشانه

  224..........................................................................................................................الدین  حمید شمس.../  و جایگاه اسالم در زبان و ادب فارسی بررسی نقش

 294........................................................................................................شینی؛ مهدی رضایی  زهرا شنبه/ بررسی و تحلیل نقش نهادی در دستورهای سنتی

 298................................................................................................................علیرضا شوهانی؛ فاطمه اسماعیلی نیا / بررسی سبک فکری شعر انقالب اسالمی

 246.............................................................................................................................................حمیرا شهباز / وری در ادبیات کودک و نوجوانهجایگاه اقبال ال

 236................................................................................. سحر محبی؛ محمود شهبازیدکتر / در اشعار فرطوسی و سبزواری بازتاب سیمای حضرت زینب

 269.................................................................................. سنگ تجن شهین شیخ/ بررسی دستور زایشی چامسکی و مقایسۀ آن با مکاتب کپنهاگ و پراگ

 274 .............................................. اصل فاطمه شیخلووند؛ مرتضی قبادی/ حمله حیدری باذل باشاهنامه فردوسی  های سبکیویژگی مقایسه تطبیقی

 283..................................................................................................................................................حسین شیرخانی / شناسانۀ دو داستان بررسی تطبیقی ریخت

 233............................................................................................................................................................ اسحاق طغیانی؛ دکتر مریم شیری/ نیما و زبان عامیانه

  944.......................................................................................................... امیر فتحی؛ طیبه صابری/ های اقتباس در داستان طوطی و بازرگان تحلیل شاخص

  924................................................................................................الهام دهقانی زاده  ه؛محمود صادق زاد /های زبانی قصاید عبدالواسع جبلی بررسی ویژگی

  992...........................................................................................ه صادقی؛ بهنوش رحیمی طاهر.../ مقایسه ساختار تشبیه در دو منظومه خسرو و شیرین و 
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 949................................................................................................ الهه قجری؛ علی حیدری؛ طاهره صادقی.../ های خاص واژگانی در  انواع درختان، موتیف

 969............................................................................................................................................................... یوسف طاهری؛ حسین صادقی/ شوق در آرای صوفیه

 979..................................................................................................................................محسن صادقی؛ صفورا صحراگرد / شاهنامۀ فردوسیی از بیت تأملی در

 978.........................................................................بگلو نژاد؛ سعید قرهرامین صادقی/ های باریگندان ارمنی و برغندان ایرانیها و تفاوتتأملی در شباهت

  988................................................................................السادات صافی؛ محمدکاظم کهدویی رفعت/ در مرصادالعباد یلتمث یریکارگبه هاییوهاهداف و ش

 933.................................................................................................................................دکتر علی صباغی؛ زهره بابایی / بررسی و تحلیل نظریۀ شعری شهریار

 414.............................................................................................قاسم صحرایی؛ بهنوش رحیمی / الننقش باورهای عامیانه در شیوة مواجهۀ ایرانیان با مغو

 442.............................................................................................................آبادی قاسم صحرایی؛ مجتبی عباس.../ ای سبک نثر در قابوسنامه  بررسی مقایسه

 421.....................................................................................................................؛ دکتر محمد جعفر یاحقّی غالمرضا صفایی راد/ شناسی اخالق ظهیرینسخه

  426.............................................................................................صابر صفایی؛ سیّده زهرا رحیمی / های خطی ارشناسی در معرفی نسخهسهوهای ک بررسی

 496................................................................................................الهام کارگر ؛ علی صفایی/ ایدئولوژی آلتوسر ۀپدرساالری در داستان تنور بر مبنای نظری

 449.................................................................................................................................................صفائی  آپانته/ جنگ غزل در غنایی هایمایه درون ترینعمده

 469............................................................................................................................................محمدی فشارکی  صفائی؛ محسن آ  پانته/ ستون بی سقف پناه در

 473..................................................................................................فشارکی  محمدی صفائی؛ محسن آ پانته/ افغانستان امروز غزل در گویشی زدایی آشنایی

 484...............................................................................................................................................حبیب صفرزاده؛ هادی اکبرزاده / هایی بر چند تعلیق یادداشت

 434...........................................................................................................................دکتر سهیال صالحی مقدم؛ لیال آقایانی چاوشی / های بادة عرفانی حکمت

 314................................................................................. نصیرعلی صوفی؛ سعید بزرگ بیگدلی/ بازتاب زبان و ادبیات فارسی در شعر عاشورایی کشمیری

 343......................................................................................................................رویا سیفی نصیرعلی صوفی؛ / عناصر واژگانی زبان فارسی در زبان کشمیری

 327................................................................................................................محبوب طالعی؛ مهرویه رضیئی / بررسی مضامین دینی در اشعار وحشی بافقی

 393...........................................................................................................................فاطمه طاهری؛ محمد میر / بررسی نوستالژی در اشعار سید علی صالحی

 331......................................................................................................................................دکتر شیرزاد طایفی؛ زهرا عظیمی / گاو داستان ناسانۀش جامعه نقد

 338..................................................................................................................................... دکتر شیرزاد طایفی/ تحلیل کارکردهای گفتمان در غزلیات سنایی

 363..............................................................................................................................................................محبوبه طبسی / شناسی اخالق محسنی بررسی سبک

 376.................................................................................................................................................اسحاق طغیانی؛ سکینه خیبری / جلوة تسبیح در اشعار عطار
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 درآمدی بر ضرورت بررسی روش پژوهشی نویسندگان موفّق
 چوری زهرا شادپور  

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

ق مشخص نماید، چه شیوه و روشی دهد و هدف از آن، این است که محقّروش تحقیق قواعدی برای درست تحقیق کردن، ارائه می

 .های تحقیقی مورد نظر، کمک نمایدیابی به پاسخ برای پرسشتر در دستتر و ارزانتر، سریعرا اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق

ن گونه هایی است که در ایسازد؛ روشهای علمی را از غیر علمی جدا و امکان تمییز میان تحقیقات علمی را فراهم میآنچه پژوهش

و . دهدها را در تحقیقات به پژوهشگران میهای ویژة محقّقان برجسته، امکان استفاده از آنآشنایی با روش. رودتحقیقات به کار می

های ویژة یابی به روشهای مختلف پژوهشی، نقش مهمی در دستها در عرصهنترین دالیل موفقّیّت آضمن آشنا شدن با مهم

 .دارد مطالعاتی هر رشته

تواند از این قاعده مستثنی رود ـ نمیهای پژوهشی به شمار میترین حوزهتحقیقات ادبی نیز ـ که از جهت فراوانی و تنوّع از گسترده

شناسی شناسی به مرجعهای موجود روش تحقیق در زمینۀ ادبیّات، به جای پرداختن به مباحث اصلی روشاز آنجا که کتاب. باشد

-یابی به روشاست، آشنایی با روش تحقیق و شیوة عرضۀ تحقیقات ادبی پژوهشگران موفق، نقش مهمّی در دستاختصاص یافته 

 .های پژوهشی ویژة مطالعات ادبی دارد

سپس رویکردهای تجزیه . های پژوهش وروش تحقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرددر این مقاله کوشش شده است تا ابتدا ویژگی

دهی در آثار سرانجام شیوة مستندسازی و ارجاع کار محقّقان بزرگ بیان شده، وات به همراه لزوم مطالعه روش العتحلیل اطّ و

 .بزرگان مورد ارزیابی قرار گیرد

 .روش تحقیق، تحقیقات ادبی، تجزیه و تحلیل اطّالعات :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

 تعریف پژوهش 

   :  اندهای مختلفی ذکر کردهبرای پژوهش تعریف
-، متعلّق به گسترة خاصّی از علوم و دارای هویّت جمعی است که به نوآوری مـی ، برخوردار از انتظامپژوهش، فرآیند پردازش اطالعات(4

 (23: 4983قراملکی، ).انجامد

 (47: 4982 ازکیا،) .هاستکشفِ روابط بین پدیدهپژوهش، فرآیند منطقی و معقول است که هدف آن ( 2

ای علمـی باشـد یـا بررسـی     ی منظّم، در متون علمی به منظور احیاء یا خلق یک اثراست، چه محور پژوهش حلّ مسئلهپژوهش، تتبّع( 9

 (2: 4986نکونام، . )موضوع یا متن خاص

هـای جدیـد و بـا روش    یا مسئله و جستجو برای کسب آگاهیتوان، بررسی، تجزیه و تحلیل دقیق یک موضوع بنابراین پژوهش را می    

 .ی دانستعلم

دهد تا به کشف مجهوالت بپردازد و بر دانش خود در موردی خاص بیفزاید، های پژوهش، این امکان را به انسان میاز آنجا که قابلیّت    

ای معـیّن و  به اطالعات بیشتری دربارة آن برسد و موجب بهبود و ارتقای کیفی آموزش شود؛ لذا شایسته است که ابتدا بـر حـلّ مسـئله   

امـروزه مسـئله رکـن اصـلی هـر      » زیـرا  . ای مبهم باشـد هدف در پی پاسخ به مسئلهای بینه این که به گونه. یف شده، متمرکز باشدتعر

پـژوهش روشـمند    و حـلّ آن بـا اسـتفاده از   « مسئله تحقیق»ازة زیادی به نوعِ رود و اهمیّت هر تحقیق تا اندپژوهش علمی به شمار می

 (8: 4986رضی، ) .«وابسته است

 روش تحقیق

دهد و هدف از آن، این است که محقّق مشخص نماید، چه شیوه و روشـی  روش تحقیق قواعدی برای درست تحقیق کردن، ارائه می     

 .های تحقیقی مورد نظر، کمک نمایدیابی به پاسخ برای پرسشتر در دستتر و ارزانتر، سریعرا اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق
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ها به منظور انجام کاری نو بر روی متن یا موضـوعی کـار نشـده، یـا     روش تحقیق چگونگی گردآوری اطالعات و پردازش آن»ینبنابرا    

 (9: 4986نکونام، ) .«باشدای حلّ نشده، میحلّ مسئله

هـا در همـه   قیّـت آن های علمی و پژوهشی هر کشور، نشانۀ پیشرفت و جدی شـمردن ایـن موضـوع،  عامـل موفّ    از آنجا که، توانایی    

کما اینکـه، انتخـاب   . تر به نتیجه برساندتر و دقیقتواند خود را سریعرود؛ پژوهشگر با گزینش یک روش خوب میها به شمار میعرصه

-زیرا روش نامناسب یا به نتیجـه درسـت نمـی   . روش درست در تحقیقات علمی، گاهی بیشتر از استعداد و نبوغ پژوهشگر اهمیّت دارد

 . اندشود که دیگران قبل از او، آن راه را رفته؛ یا به جواب رسیدهو یا اینکه به همان چیزی ختم می رسد

های حلّ مسئله و ابزارهـایی کـه   سازد که با  روشلذا آموزش درست قبل از پرداختن به پژوهش، این امکان را برای محقّق فراهم می    

 . دهند ـ با رعایت اصول و فنون پژوهشی ـ آشنا شودبه او برای رسیدن به پاسخ درست یاری می

 روش درتحقیقات ادبی  ایران

های بردن به اندیشهمندان به تحقیق، پیهای مختلف، گشودن راهی برای عالقهتوان ادامه حیاتِ علمی در رشتهتحقیقات ادبی را می    

این تحقیقـات از جهـت   . ثار ادبی و اشاعۀ ذوق سلیم در مردم دانست، کوشش در حفظ آهاپیشینیان و مطالعه در سیر عقاید و آرای آن

 (7: 4986 رضی،. )رودهای پژوهشی به شمار میترین حوزهفراوانی، تنوّع و نیز از جهت تعداد پژوهشگران این عرصه، از گسترده

 .رود، امری الزم و ضروری به شمار میهادار، برای پرداختن به آنهای اولویّتلذا آشنایی با مسائل مهمّ آن و تشخیص مسئله

و شناختن روش ویژة تحقیقات ادبـی، اگـر   . های صورت گرفته در کشور، به مسئلۀ فرهنگ و ادبیّات اختصاص داردبخشی از پژوهش    

 .می نماید الزم( 491:4986رضی، )دقیق مشخص نیست؛  ها، به صورتیان آن، با تحقیقات در سایر رشتهچه مرز م

تا با دانستن آن، مسائل گونـاگون  . ها و رویکردهای تحقیق استالوه بر آن، الزمۀ موفقیّت در پژوهش، یادگیری اصول، مبانی، روشع    

 .پژوهشی را از هم جدا نموده، هر کدام را با روش خاصّ آن حل نمایند

 روش کار محقّقان برجستة ادبی لزوم مطالعه

النی است و به دنبال تأسیس دانشـگاه، و آشـنایی محّققـان تحصـیل کـرده بـا مراکـز علمـی سـایر          سابقۀ پژوهش ادبی در ایران، طو    

هـا، و  وری الزم از ایـن پـژوهش  برای دست یافتن به بهره. ها روشمندتر شده استکشورها، و همچنین آثار محقّقان خارجی، پژوهش آن

آوردن نتیجۀ مطلوب و ارتقای سطح پژوهش در زمینـۀ زبـان و ادبیّـات    ت، همچنین برای به دسهای رفتهعدم ارائۀ تحقیق تکراری و راه

 .شودروش کار محقّقان برجسته، احساس می فارسی، لزوم مطالعه

امـا  . های حلّ آن، آگاهی از روش کار محقّقان بزرگ استهای تشخیص مسئله و روشهای کسب آگاهی از فنون و مهارتیکی از راه    

گیـرد، موضـوعی اسـت کـه     مـی  در یک تحقیق علمی مورد توجه دیگران و حتی سرانجام مَدّ توجه خود محقّق قرار متأسفانه آنچه که»

 (69: 4973نادری؛ ) .«شودترین نقش را در یک پژوهش علمی دارد؛ نادیده انگاشته میکشف شده، اما اغلب روش کشف که اصلی

. رودکـار مـی   هایی است که در تحقیقات بهکند، روشها را فراهم میتمییز بین آن آنچه تحقیقات علمی را از غیر علمی جدا و امکان    

خواهنـد در ایـن زمینـه قـدم     گردد پژوهشگرانی کـه مـی  بینی پژوهشگر، باعث میها، به همراه شخصیّت و جهانلذا شناسایی این روش

بنـدی مسـائل   های تشخیص درست مسئلۀ ادبـی، بـه اولویّـت   ها و مالکزدگی و سهل انگاری ضمن آشنایی با روشبردارند، بدون شتاب

عـالوه بـر ایـن، نتـایج تحقیـق، وقتـی در       . و با اتّخاذ روش صحیح، به نتیجۀ درست برسـند  ترین مسئلۀ ادبی بپردازندبرای گزینش مهم

 .، انجام گیردشدههای پذیرفتهشود که مطالعه و پژوهش، در چهارچوب ضوابط و مالکمحافل علمی مورد قبول واقع می

هـا را  ای برخـورد نمـوده؛ آن  خـود، بـه مسـئله    حقیق کسانی است که با نـوآوری ویـژة  ها، آشنایی با روش تترین این مالکیکی از مهم 

 .اندبندی کرده و با توجّه به موضوع و اهداف آن، و با اتّخاذ روش مناسب، به نتیجه درست رسیدهاولویّت

سازد که بـا  برای پژوهشگران جوان مثمرثمر است؛ بلکه، مرز میان تحقیقات ادبی رامشخّص نموده؛ روشن می این ضوابط، نه تنها    

 .تر استتوجّه به تنوّع و کثرت مطالعات در عرصۀ ادبیات فارسی، کدام روش برای انجام تحقیق ادبی خاص، مناسب

 ها و رویکردهای تجزیه و تحلیل اطالعاتروش  

های جمع آوری ریزی و بیان مفهوم یا معنی انبوهی از دادهها، عبارت است از فرآیند تدوین، تنظیم، شالودهلیل دادهتجزیه و تح»    

 «کننـد ریـزی مـی  ها که بنای یک تئـوری را شـالوده  ههایی از دادطبقه براز  نظر کلی در مورد روابط بینشده و تالشی است در راه ا

 (424: 4982ازکیا، )
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چون دقّت و توّجه در ایـن مرحلـه،   . رودترین مرحلۀ تحقیق به شمار میترین و در عین حال مهمها، مشکلتحلیل یافته تجزیه و    

و اصوالً در این مرحله است که نگاه خـاص پژوهشـگر بـه مسـئله، در قالـب دسـتاوردهای       . تواند به ارائۀ دیدگاهی جدید بینجامدمی

های ثـابتی  دید جدیدی ارائه ندهد، مکانیکی عمل کرده؛ مدل زیرا اگر هنرمند، در روند کارش، یابدپژوهشی برای همگان انعکاس می

 . کندهای از قبل طراحی شده در ذهنش تکرار میرا مثل برنامه

هـا داشـته باشـد وقتـی در مسـیر خـود، بـه        آوری و تجزیـه و تحلیـل داده  های مشخّص و منظّمی برای جمعاگر پژوهشگر، برنامه   

اگرچـه هـید دسـتورالعمل    . های تحقیق خود را مورد تجدید نظر قرار دهـد تواند رویهای برخورد کند، میشکالت پیش بینی نشدهم

توان از زمان گردآوری و از آغاز تحقیق این کار را شـروع  ها در تحقیقات کیفی وجود ندارد؛ ولی میخاصی برای تجزیه و تحلیل داده

 .بندی آن برای نوشتن گزارش ـ ادامه دادها و طبقهدهی دادهقیق ـ هنگام سازماننمود؛ تا مراحل پایانی تح

. هـا در اثـری مکتـوب اسـت    های اصلی تحقیـق وارائـۀ آن  های پراکنده، جدا نمودن مضمونوظیفۀ تحلیل، نظم دادن به یادداشت   

ایـن  . ع مسئله از طرف دیگر، سنخیّت وجـود داشـته باشـد   ها از یک طرف و نوبنابراین، باید بین روش تجزیه و تحلیل با ماهیت داده

بـه  . کند تا بتواند به وسیله آن، روشی را برگزیند که نتایج  تحقیق را بـه صـورتی کامـل تحلیـل نمایـد     قضیه به پژوهشگر کمک می

حـالی کـه تجزیـه و تحلیـل     در . شودمی عنوان نمونه، دخالت دادن نظر و تفسیرهای خود در مسایل ادبیّات، مانع از فهم درست آن

هـای جدیـد، ژرف نگـری و نـوعی     ، باعث رسیدن پژوهشگر به دیـدگاه از تعابیر و تفسیرهای خود خواستهمنصفانۀ مدارک و اجتناب 

 .گرددبصیرت می

ارائـه   به عنوان نمونه از خصوصّیت روش دکترمعین در پردازش اطالعات، داشتن نگاه همه جانبـه، بـه دور از تعصّـب و جانبـداری و    

نشان دادن بسـتر   ها،گیری پدیده، توجه به چرایی شکلدر روش تجزیه و تحلیل وی. خی استها به شکل تطبیقی و یا نگاه تاریداده

در زبان و شیوة تحلیـل او اثـر گـذار    .... ، نگاه تاریخی و انتقادی نسبت به مسائل و (اللّغهفقه)شناسی لغات ، ریشههازبانی و زمانی آن

 .دبودن

شناسـی داشـتند ـ بـه     ها ریشه در زبـان های نخستین پژوهشی خود، در موضوعات مختلف ـ که البته بیشتر آندکترمعین در دهه   

 .امّا در اواخر کار محور تحقیقات او در زمینۀ فرهنگ نویسی بود. بررسی پرداخت

، سخن را آغاز نمـوده و متناسـب بـا موضـوع،     اقتضای مطلبشناسی این آثار، به  های تاریخی و زباندر گفتارهای مربوط به بحث   

کند که ابتدا سخن را با سال پارسی باستان شروع می« دوازده ماه هخامنشی»ه در مقاله به عنوان نمون. تحلیل او از جزء به کل است

ناسی نمـوده و در هـر بنـد یکـی از     شهای هخامنشی را ریشهآنگاه ماه. شماری هخامنشیان استای برای ورود به گاهحکم مقدّمهدر 

یـک تصـویر جـامع از دوازده مـاه سـال از نظـر گذشـتگان          هدف و مبنـای کلـی او ارائـه   . کندها را بازکرده؛ راجع به آن بحث میآن

 (978ـ  967، 4، ج4968معین، .)است

 رویکرد استقرایی

در ایـن رویکـرد، محقّـق    ( 431 :4968پور، وزین)انون کلی مورد خاص به یک ق استقرا عبارت است از پی بردن و رسیدن از چند    

. و یا ممکن است از امور جزئی، به امـور جزیـی جدیـد برسـد    . دهد تا به امور کلی برسدامور جزیی را مورد بررسی و تحقیق قرار می

 (46:4982ازکیا، )

شـود  ها مراجعه میهای طبیعی، به خود پدیدهن پدیدههای عقلی و کلّی و جزمی در تبییدر این روش، به جای مراجعه به اندیشه    

نقطه مقابل چنین رویکردی، روش قیاسـی اسـت کـه در آن بـا     . گرددها کشف میها، علت پیدایش آنو از رهگذر مشاهدة منظم آن

پدیده طبیعـی در کشـف   ویژگی عمدة این روش، عدم مراجعه به خود . پردازندای جزئی میپدیده ای کلی، به توضیحتکیه بر اندیشه

 (7 :4986نکونام، . رک) .های پیشین استعلل آن، و تبیین علمی آن با تکیه بر اندیشه

مـثالً  . ، مستلزم این است که تاریخچۀ موضوع مورد نظر، مورد بررسی قرار گیردروشی برای تجزیه و تحلیل اطالعاتوجود چنین     

تا پژوهشگر به گیرد و تاریخی ـ مورد مطالعه قرار می  شناسیـ از نظر ریشهزئیات آن ، تمام جهای دستوریبرای  برای بررسی پدیده

 .برسدنتیجه مطلوب 
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ایـن روش  . گـردد محققین معتقدند که بهترین روش تحقیق، ترکیبی از قیاس و استقرا است که از آن به روش علمی تعبیر مـی      

هـا مـورد   آوری و تجزیـه و تحلیـل داده  ای است کـه بـا جمـع   ش فرض یا فرضیهعبارت از یک اندیشه جزمی نیست بلکه عبارت ازپی

 (7: همان. )گیردآزمایش قرار می

 رویکرد تاریخی

کند تا دربارة صحّت احتمالی رویدادی در گذشـته  هایی است که به محقّق کمک میروش پژوهش تاریخی، معموالً مجموعه شیوه    

بنـابراین  . یابـد ها و مواردی که در حال حاضر برای مطالعه در دست است، بازتاب مـی ی در موضوعگیرو این نتیجه. گیری کندنتیجه

باشد که از طریق مطالعۀ عمیق منابع و موارد مربوط به گذشـته، بـه روشـن کـردن مسـئله      نگر میپژوهش تاریخی، پژوهش گذشته

 (984: 4982ازکیا،.رک.)پردازدمورد نظر در زمان حال، می

تـوان مطالعـۀ تـاریخی    ستین پرسشی که در هنگام مطالعات تاریخی با آن مواجه هستیم این مسئله است که چه چیزی را مینخ    

تاریخی که در زمان گذشته  حادثه. توان مطالعه تاریخی کردتاریخی را  می تنها حادثۀ» این سؤال این است که پاسخ اولیه به . نمود

 (436ـ  432: 4989قراملکی، . رک. )یخی در میان نباشد مطالعه تاریخی نیز در میان نخواهد بودوقتی حادثه تار .«رخ داده است

های اجتماعی و فرهنگی باید از لحاظ تاریخی، مطالعه و بررسـی  مکتب و نگرشی است که براساس آن، کلیّۀ پدیده« گراییتاریخ»    

های ارائه شـده بـرای   مورد بررسی است و ویژگی مهمّی که در اغلب تعریفهای هدف این مکتب، توجّه پویا به جهان و پدیده. شوند

ای جاری در زمان است که از تـداوم و  طبق این نگرش، امر تاریخی  پدیده. عنصر تحوّل تاریخی استخورد، این رویکرد به چشم می

 (439:4989 قراملکی،.)زمان در این مفهوم،  به معنای استمرار و جاری بودن است. ماندگاری برخوردار است

در چنین حالتی، محقّق از طریق مطالعۀ عمیق منابع و موارد مربوط به . باشدهای تاریخی، پژوهش گذشته نگر میبرخی پژوهش    

-در جریان چنین پژوهشی، محقق درصدد آزمون واقعیتِ گـزارش . پردازدگذشته، به روشن کردن مسئله موردنظر در زمان حال  می

کند از فاصلۀ زمانی رها گردد و به حادثه نزدیـک شـود و آن را از   سعی می ودست آورده است دیگران بهکه از مشاهدات  هایی است

 .نزدیک مطالعه کند

ه زمـان بیشـتری از   در این نگرش زمان مثل آینه است و هر چـ . ، شناخت گذشته در پرتو آینده استرویۀ دیگر مطالعات تاریخی    

ت و توان نوشدر چنین نگرشی، تاریخ نهایی را نمی. یابد تا خود را بشناساند و شناخته شودحادثه بیشتر مجال می، واقعه سپری شود

تر از حادثـه را  ها،  امکان فهم عمیقو همۀ آن. آوردها را به وجود میها و رخنه، نتایج، افشا شدن خللزمان، فرصت ظهور آثار، لوازم

 .سروکار دارد همواره با منبعی عظیم و غنی از دانش بشری، نگر،پژوهشگر تاریخ از این نظر. سازندفراهم می

شود و تـا  و قرائن کافی موجّه نگردد مورد تصدیق علمی واقع نمی نکتۀ مهم در پژوهش تاریخی، این است که اگر سخن با ادلّه       

، مـدارک و  گـرا،  اسـناد  لـذا در پـژوهش تـاریخ   ( 471: همـان ) .گیردتصدیق علمی نداشته باشد در حوزة پژوهش روشمند قرار  نمی

 .ها اطمینان داشته باشدشواهد تاریخی، مهم بوده؛ محقّق باید از صحّت و اصالت و اعتبار آن

المعـارف  ةبرداری سـاده و دایـر  هاست و تنها  صورتترین مسئله در پژوهش تاریخی، تجزیه و تحلیل منطقی دادهعالوه بر آن مهم   

شود؛ بلکه وظیفه پژوهشـگر، ارائـۀ حقیقـت    ونه وقایع یا توصیف رویدادهایی که در گذشته رخ داده، پژوهش تاریخی محسوب نمیگ

 .برای روشن نمودن علّت حوادث و وقایع است

 (شناسیریشه)نی رویکرد زبا

. انـد و رفـع نیازهـای خـود بـه وجـود آورده      ها، در طول زمان، جهت برقراری ارتباطای از قراردادها هستند که انسانکلمات مجموعه

ای از ردیابی و دنبال کردن ریشۀ کلمات، به آشکار ساختن پـاره . اسامی اشخاص، موجودات و طبیعت نیز مشمول این قراردادها است

ر ایـن راه  تا آنجا که ممکن است حاصل یک عمر رنج و تالش یـک محقّـق، د  . کندمجهوالتی که به مرور زمان ایجاد شده، کمک می

 .صرف شود

-رود و برای ایـن های انسانی به کار میاصوالً تحقیقات کیفی با هدف تشریح و افزایش فهم مخاطب و محقّق و در ارتباط با تجربه    

 .شد، صورت داده باد، باید خود او درک نزدیکی از آنتر و مؤثّرتر باشدهد واقعیکه تحلیل و تصویری که محقّق از مسئله ارائه می

گـاه بـه اسـتحکام وثبـوت قواعـد ریاضـی       قواعد زبان هـید . زبان، دامنۀ وسیعی دارد و تحقیق در آن نیز پردامنه و دشوار است       

، باید مسافتی هزار ساله را درصدها هزار اوراق متون نظم و نثر مورد استعمال و تطور و ضبط لغتی نیست، مثالً برای دانستن معنی و
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برای این امر یک بررسی مستند و دقیق الزم اسـت تـا محقـق بـه     ( 932ـ  934: 4974ستوده، ) .قلمرو زبان  پیمود در گوشه و کنار

 .نتیجه درست برسد

چنـین رواج زبـانی   هـم . شدن هر زبان و غنای واژگان آن زبان استها، کهنهنامهها و لغتعلّت اصلی پیدایش فرهنگ»در حقیقت     

ــ بـا توجـه بـه      به عبارت دیگر اگرزبانی سابقه فرهنگی طوالنی داشـته باشـد  . رودامل بعدی آن به شمار میای دیگر از عودر منطقه

 .شودنامه برای اهل آن زبان الزم میتحوّالت زبانی که امری طبیعی است ـ تدوین فرهنگ و لغت

ای طوالنی است ـ لغات  که دارای فرهنگ و سابقه زیرا در این زبان ـ . زبان فارسی مثال مناسبی است  برای آنچه گفته شده است    

های اصلی و مجازی و کنایی وجود دارد که بـرای اهـل زبـان و حتّـی بـرای محّققـان و ادیبـان غریـب و         و ترکیبات بسیاری با معنی

 (64: 4982، غالمرضایی) .«ها میسّر نیسترهنگها جز با مراجعه به فنامأنوس است و دست یافتن به معنی و تلفّظ آن

 رویکرد انتقادی

محقق، درفرآیند پژوهش ناگزیر از نقد و بررسی است و نقد به معنای سنجش یک دیدگاه براساس ترازوی منطقی و تعیین اعتبار،    

ـ  ها، ازمهمو مواجۀ نقّادانه با آراء واندیشه. های عینی وهمگانی استصحّت و دقّت آن بر مبنای مالک ر بـه  ترین عوامل اثربخشـی تفکّ

 .پردازدمی نویسنده با این رویکرد به ارزیابی آثار( 432 :4989قرا ملکی، .رک) .باشدصورت کلی می

اصلی یـا قریـب بـه اصـل اثـری را       ، نسخههای موجودنسخههدف و نهایت نقد و تصحیح متون،  این است که از روی »به طور مثال 

خـط   کرد که اگر اصل اثـر، یعنـی نسـخه    دارند که بتوان یقین و اطمینان حاصل اِحیا، مرتّب و مدوّن کنند و آن را به صورتی عرضه

بـه نهایـت    ای از آن در دست هست که به صورت اصلی و شکلی که مصنّف و مؤلّف اصل نوشته اسـت، مؤلف در دست نیست، نسخه

 (444: 4972، کوبزرین) .«نزدیک است درجه،

 رویکرد تطبیقی

کند که معلوم دارد کدام یک از آثـار  تطبیقی با بررسی مناسبات و روابط بین آثار ادبی مختلف تالش می نویسنده از طریق رویکرد   

و حدود تأثیر و نفوذ هر اثری در آثار نویسندگان اقوام دیگر چیست؟ ادبیّات تطبیقی  نفوذ اثر دیگر به وجود  آمده استتحت تأثیر و 

. رک. )اقوام و ملل دیگر تا چه حد و چگونه مـورد تقلیـد و اقتبـاس واقـع گردیـده اسـت      بیشتر سعی داد معلوم کند که آن اثر ادبی 

 (489ـ  482: 4972کوب، زرین

، بدون شک روابط و مناسباتی بین ادب و فرهنگ فُرس قدیم و اوستایی با ادب و زبـان سانسـکریت و حتـی    در ادوار قبل از اسالم»  

د اشکانی و ساسانی نیز از نفوذ افکار و آثار آرامی و سریانی و یونانی و هندی برکنار نبـوده  آرامی و بابلی وجود داشته است و ادب عه

چنانچه فهم و . پیداست که فهم و شناخت درست و دقیق ادب پیش از اسالم ما، بدون توجه بدین مناسبات ممکن نخواهد بود. است

ه روابط و مناسباتی که بین ادب فارسی و عربی هست امکـان نخواهـد   نقد درست و دقیق ادب قدیم بعد از اسالم ما نیز بدون توجه ب

همـان،  )«.داشت و در نقد و شناخت ادب معاصر نیز، توجه به تأثیر و نفوذی که ادب اروپایی در ادب فارسی داشته است ضروریسـت 

484) 

 سازیمستند  1ـ  1

-ان، به آثاری که ربطی موضوعی با نوشته آنان دارد ارجاع مـی اشاره قرار دادن سخن یا متنی پیشین است که نویسندگ»: استناد    

این کار به منظـور  ( 36: 4983حُری، ) .«ها را با نقطه نظر خویش، بیان دارنددهند؛ تا سخن خود را تأیید کنند؛ یا تفاوت رویکرد آن

استناد، ممکن است به منظـور اعتبـار   . گیردت میها به متن گزارش، صورتأیید یا ردّ فرضیه، یا مسئلۀ مورد بررسی و انتقال این داده

کـار پژوهشـگر    ای از اعتبار و اسـتواری که نشانههای پیشینیان، مورد استفاده قرار گیرد بخشیدن به نوشته، یا گرفتن شواهد از متن

 .شودنیز، شمرده می

یابی به ایـن منـابع،   دست. ژوهش انجام شده استضرورت هر پژوهش، آشنایی با تحقیقاتی است که قبالً در زمینۀ موضوع مورد پ    

گیرد و برآینده مـؤثر  ها، یا گردآوری اسناد و مدارک، نقطه آغاز خط سیرِ مطالعاتی است که از گذشته تأثیر میبرای جمع آوری داده

 . است

گیـرد ـ    م استدالل، برای آن صورت مـی ها ـ که مطالب الزم  برای تبیین مسئلۀ مورد نظر و ارائۀ دلیل برای انجا جمع آوری این داده

ها، در ایـن  بنابراین ارائۀ مستندات علمی و توجّه به امر مستندسازی دیدگاه. ، استوار باشدسناد و مدارک معتبر و دالیل کافیباید بر ا
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ابقۀ پژوهشِ مربوط به ، هر چه شناخت محقّق از س«معین از علوم تعلق تحقیق به گستره» ا به اصل و بن. مرحله امری ضروری است

 (78: 4989قراملکی،) .گرددتر میبخشی و کارآیی افزودنتر باشد؛ امکان اثره تحقیق، غنیمسئل

ها، نشان داری مؤلّف را در نقل دیدگاهشود و هم، صداقت و امانتارجاع به منابع مورد استفاده، هم باعث اعتبار بخشیدن به اثر می   

کاهـد؛  هـا مـی  های مستند و دقیق، از طریق کشف دانش نو وحقایق، نه تنها از سرگردانیقیقات و بررسیتح»از سوی دیگر . دهدمی

-تر و در یافتن مواد جدید، با کیفیتِ بهتر، موفّقتر و در انجام امور، مجهزتر، چیرههایِ مستدلبلکه این کار محققان را در پیش بینی

 (94ـ  99: 4973نادری، ) .«تر ساخته است

 انواع استناد کردن

هـایی  شیوه. گیردصورت می... نقل قول مستقیم، خالصه، نقل به مضمون، ترجمه و : هایاستناد به متون نوشتاری، با یکی از روش  

 :شودرود نسبتاً جدید است و به دو گونه تقسیم میکه امروزه برای استناد به کار می

 استناد برون متنی (4 

 یاستناد درون متن (2 

 استناد برون متنی

شـود و در  ، پایان فصل یا انتهای متن ـ درج می خارج از متن ـ اعم از پایین صفحه در این نوع استناد، سند مورد ارجاع در جایی      

رج ها و نمادها در آغاز هـر سـند نیـز د   همان نشانه. کندمتن تنها نشانه و نمادی که معموالً عدد است؛ سند مورد نظر را مشخص می

 (36: 4983حُرّی، . رک.)شودشود و بدین ترتیب رابطه میان نشانۀ به کار رفته در متن و سند مورد ارجاع، برقرار میمی

های در کتاب. شودو هم به صورت کتابنامه در پایان متن، آورده می. گیردارجاع بیشتر اسناد، هم در پاورقی همان صفحه صورت می

هـا، همـراه بـا ذکـر م خـذ،      بدلشود و در قسمت اول، مقابله نسخهوالً به دو قسمت مجزا تقسیم  میتصحیح شده، پایین صفحه معم

چنین شـر  اصـطالحات دشـوار، ترجمـۀ     در بخش دوم، توضیح مطلب و یا آوردن معادل اصطالحی به زبان دیگر، هم. شودآورده می

 . گیردد و نظر، درباره موضوع مورد نظر، در پانویس صورت میآیات قرآن، احادیث و نکات دستوری و تاریخی و جغرافیایی و نق

 استناد درون متنی

در این شیوه، پس از نقل مطلب در متن، مشخصات کوتاهی از مأخذ، شامل نام خانوادگی پدیدآورنده، تاریخ نشر و شـمارة صـفحه      

 سـند مـورد اسـتفادة    سـت کـه خواننـده درحـین مطالعـه،     مزیّت این گونه استناد، این ا(37: همان) .آیدبه ترتیب، داخل کمانک می

 .کندشناسد و احتماالً آن را ارزیابی مینویسنده را می

هـای دیگـر آن   بـا بخـش  ( منطق، الهی، طبیعی)اول دانشنامه از مقایسه سه بخش « لغات فارسی ابن سینا»در مقالۀ  به عنوان مثال

دانشـنامه،  [ )قائم ]ایستاده » : راج شده، آدرس هر لغت  در کنار آن آمده استاستخ به قلم جوزجانی است؛  لغات مشترککتاب که 

 (2:343ج ،4967معین،)« (938دانشنامه، موسیقی، ص( )413الهی،  ص

 نتیجه گیری

های جدید و با توان بررسی، تجزیه و تحلیل دقیق یک موضوع یا مسئله و جستجو برای کسب آگاهیجا که پژوهش را میاز آن

دهد تا به کشف مجهوالت بپردازد و بردانش خود در موردی های پژوهش، این امکان  را به انسان میعلمی دانست و قابلیّتروش 

گردد ها، باعث میگونه پژوهشهای منحصر به فرد اینخاص بیافزاید و موجب بهبود و ارتقای کیفی آموزش شود؛ لذا شناسایی روش

های خود پرداخته، مطالعه و پژوهش در چهارچوب ضوابط و ترین مسئلهمسائل برای گزینش مهم بندیسایر پژوهشگران به اولویّت

 .های پذیرفته شده، انجام گیردمالک

-ها را اولویّتآن ای برخورد نموده،خود به مسئله یق کسانی است که با نوآوری ویژةها، آشنایی با روش تحقترین مالکیکی از مهم

 . انده به موضوع و اهداف آن و همچنین با اتخاذ یک روش مناسب به نتیجۀ درست رسیدهبندی کرده و با توجّ

های حلّ مسئله و سازد که با روشهمچنین آموزش درست قبل از پرداختن به پژوهش، این امکان را برای محقّق فراهم می

، شناسایی روش کار  محقّقان برجسته ی از این ابزارهایک. د آشنا سازددهنابزارهایی که به او برای رسیدن به پاسخ درست یاری می
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ها معرّفی کند و هم الگویی مناسب برای کارهای تحقیقاتی به آناست که هم پژوهشگران را در مسیر درست پژوهش راهنمایی می

 .شدباتر از افت تحقیقاتی جلوگیری کرده، مانعی برای انجام تحقیقات تکراری میو از همه مهم. نمایدمی

 

 فهرست منابع

 .کیهان: های کاربردی تحقیق، ج اول، تهرانروش( 4982)وعلیرضا دربان آستانهازکیا، مصطفی  .4

 .نهاد کتابخانه های عمومی کشور: آیین نگارش علمی، تهران( 4983) حّری، عباس .2

 .442ـ 423،ص 4، شماره ، گوهرگویا، سال اول«درتحقیقات ادبی ایرانروش »( 4986) احمد رضی، .9

پژوهی، سال ات فارسی، ادب، فصلنامه تخصصی زبان و ادبی«لزوم مسئله محوری در تحقیقات ادبی»( 4986)ـــــــــــــ  .4

 .3ـ7اول، شماره دوم ، ص

 .سخن: آشنایی با نقد ادبی، تهران( 4972)کوب، عبدالحسین زرین .3

 .سمت: نمرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، تهرا( 4974) ستوده، غالمرضا .6

 .جامی: تحقیق و شناخت مراجع ادبی، تهرانروش (4982)غالمرضایی، محمد  .7

 .مرکزیت حوزه علمیه قم: پژوهی، قمدین اصول و فنون پژوهش در گستره( 4989)قراملکی، احد  .8

 .دانشگاه علوم اسالمی رضوی: شناسی مطالعات دینی، مشهدروش( 4983)ـــــــــــــ  .3

 .معین : وعه مقاالت، به کوشش مهدخت معین، جلد اول، چاپ دوم، تهرانمجم( 4968) محمد معین، .41

 .بدر: های تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهرانروش( 4973)نادری، عزت اهلل  و مریم سیف نراقی  .44

 .دانشگاه قم: روش تحقیق با تأکید برعلوم اسالمی، قم( 4986) ، جعفرنکونام .42

 .فروغی: بر سمند سخن، تهران( 4967) پور، نادروزین .49
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 عنصرهای هویت ملی در شعر رودکی سمرقندی
 کریم شاکر

 واحد زنجان  اسالمیعلمی دانشگاه آزاد  تئهیعضو  

 چکیده 

های جهان، هویت ملی برای تمام ملت. های فکری بشری در طول تاریخ بوده استها، از دغدغهپرسش کیستی و هویت افراد و ملت

مرگ ۀ که فقدان آن به منزل. رو  برای بدن استۀ در واقع، هویت ملی برای یک ملت، به منزل. ت خاصی برخوردار استاز اهمی

 .خواهد بود

چنان که اگر آن. هویت ملی ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ یک ملت دارد و با سرشت تک تک افراد یک جامعه درآمیخته است

 .دروجان برود، آن هویت از میان نمی

 (فردوسی)از این بوم و بر زنده یک تن مباد/ چو ایران نباشد تن من مباد

اگر مردمی مورد هجوم اقوام بیگانه قرار گرفت و در مبارزه با قوم . نمایدو حس ملیت در مقاطع خاصی روی می خواهییتمعموالً هو

یکی از بسترهای مناسب جهت . گیردلی شکل میمهاجم توفیق نیافت و هویت ملی خود را در سراشیب زوال دید، ناگریز حس م

مهمی در جهت حفظ و حراست از هویت ملی رخ ۀ در قرن چهارم و پنجم هجری حادث. بازتاب هویت ملی، ادبیات هر ملتی است

رودکی یکی از این شاعران، . شاعران و نویسندگان دست به کار شدند تا هویت ایرانی را در اشعار خود انعکاس دهند. داده است

کوتاه بحث ۀ در این مقال .سمرقندی است که عنصرهای هویت ملی را در شعر خود بازتابانیده و خود را شاعر خراسان نامیده است

 .هویت ملی در شعر رودکی مورد پژوهش و کاوش قرار گرفته است

 .رایران، رودکی، هویت، ملیت، شع: هاواژهکلید

 

 مقدمه

های شکوفایی ها که در دورهعرب. ، اشتقاق یافته استباشدمی "او"که به معنی  "هو"از ضمیر هویت در اصل لفظی عربی بوده و 

. را "ماهیت"، "ما هو"از  را اشتقاق نمودند و "هویت"، "هو"از کلمه. کردندتمدن اسالمی منطق و فلسفه را از یونان ترجمه می

 .نمایدن و یا جامعه او را معرفی میانساهایی است که سخن این که منظور از هویت، شناسه خالصه

چیزی که وسیله شناسایی فرد باشد؛ یعنی مجموعه خصایل فردی و خصوصیات رفتاری که از . هویت به معنی هستی و وجود است

 و. هویت ملی و قومی از انواع هویت جمعی است. روی آن فرد به عنوان یک گروه اجتماعی شناخته شود و از دیگران متمایز گردد

 .به معنای احساس همبستگی بزرگ ملی و قومی، آگاهی از آن، احساس وفاداری به آن و فداکاری در راه آن است

اگر مردمی مورد هجوم اقوام بیگانه قرار گرفت و در مبارزه با قوم . نمایدو حس ملیت در مقاطع خاصی روی می خواهیاصوالً هویت

خواهی در دل جامعه محالل دید، ناگزیر حس ملی و هویتدر حال دگرگونی و اضمهاجم توفیق نیافت و همچنین هویت خود را 

تواند هویت شکارتر، زبان و ادبیات است که میتر و آشود که از همه مهمشکل می گیرد و برای نیل به هدف از ابزاری استفاده می

ها، پس از دو قرن سکوت و سکون به گذشته ب عرببینیم ایرانیان مغلواز همین رهگذر است که می. نماید ملی را حفظ و حراست

جا نیست که تقریباً بی. و احساس نیاز به تاریخ کهن آنان را وادار کرد تا تاریخ خود را بازسازی و بازبینی نمایند. خود رجوع کردند

ه شاهنامه فردوسی نمونه شود کنویسی آغاز میهجری، توجه به شاهنامه و شاهنامهساله، از اواخر قرن سوم  31 در یک دورة

 . اعالست

های ایرانی و با تشکیل حکومت -تاریخ خودشان-سال، با برگشت به گذشته  411های گوناگون، بعد از ها بعد از تالشاری ایرانیب

سوده و ای، نه آن قوم فرتکیه به زبان فارسی در قرن چهارم هجری، ملتی بودند با هویتی جداگانه و مخصوص خودشان، ملت تازه

 .ای تولد یافته بود با آگاهی به هویت خودرمق آخرهای ساسانی، بلکه ملت تازهبی

های دیگر یکی بود، همه مسلمان و مثل هم بودیم اما در دو چیز ما به عنوان ها و مسلماناسالمی، دین ما، با عرب چه در دورهگر

 .ن، و درست بر همین عامل، هویت ملی یا قومی خودمان را بنا کردیمشدیم؛ در تاریخ و زباهای دیگر جدا میایرانی، از مسلمان
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مانند اسدی برخی . اندهای گوناگون هویت ایرانی را در شعر خود آوردهاغلب شاعران قرن چهارم هجری و پنجم هجری به شیوه

اوج . دهدین و ماچین ترجیح میکند و یک شهر از آن را بر چایران زمین را این گونه توصیف میخود  طوسی در گرشاسب نامه

 .وطن دوستی و عرق ملی

 که یک شهر از آن به مـاچین و چین   مـزن زشت بیـغاره ز ایـران زمـین

 کــه او در جـان شــاه ایــران بـــود   به هر شه بر از تخت، چیر آن بـود

 خرید از شما بنده هر کس که خواست   از ایران جز آزاده هـرگـز نخاسـت

 :سرایدظامی نیز در وصف ایران زمین چنین میو ن

 نیست گوینده زین قیاس خجل   همه عالم تن است و ایران دل

 دل زتـن به بـود، یقـین بـاشد   چون که ایران دل زمین باشد

د عرق ملی و شود که بحث هویت ایرانی فقط در شاهنامه رایج نبود، بلکه هر شاعری به سهم خوبا توجه به سخن نظامی، معلوم می

 .هویت ایرانی را به اشکال گوناگون در شعر خود بازتابانیده است

 .رودکی سمرقندی پدر شعر فارسی است. یکی دیگر از شاعرانی که عناصر هویت ملی در اشعارش نمایان است

ضوع را در شعر رودکی توان این موها بهتر میست که با تعیین و تشخیص این شاخصهایی مورد بحث ادر بحث هویت ملی، شاخص

 :های هویت ملی در این بررسی به شر  زیر استشاخص. دنبال کرد

 :سرزمینی -(الف

 کشورها. 9 مناطق جغرافیایی. 2  شهرها. 4

 :زبانی -(ب

 زبان دری. 9 های محلیگویش. 2 زبان فارسی. 4

 :فرهنگی -(ج

 نرهاه. 4  هاسنت. 9                        باورها. 2 هاجشن. 4

 :هاشخصیت -(د 

 سیاسی. 4  ملی. 9  تاریخی. 2 حماسی. 4

 :پوشاک و خوراک -(ر

 و غیره. 9  خوراک. 2  لباس. 4

 :حداقل کارکرد هویت ملی در سه بخش قابل بحث است

 شودهویت ملی سبب انسجام و همبستگی ملی می. 4

 .آورددهی به زندگی اجتماعی را فراهم میآگاهی ملی و جهت. 2

 .کندعیین میساز و کارهای فرهنگ سیاسی را ت. 9

داند و تا جایی که الزم است به عنصرهای رودکی شاعری است که هویت خود را گم نکرده، بلکه خود را ایرانی و شاعر خراسان می

او . شودمشاهده میهای تاریخی در اشعار رودکی نگی، اساطیری گرفته تا نام شخصیتاز عناصر فره. کندایرانی تأکید و اشاره می

نیز مانند دیگران ایرانیان هویت خواه پس از گذشت سه قرن تاریخ گذشته خود را بازیافته و فرهنگ و تمدن ایران کهن را مدنظر 

کوتاه عناصر هویت ایرانی در شعر رودکی مورد بررسی قرار گرفته و در حد گنجایش این مقاله بدان  در این نوشته. داشته است

 .شده استپرداخته 

 :سرزمین

سرزمین یکی از عناصر مهم هویت ملی . شوندگیرد و با نام همان سرزمین شناخته میها در زیستگاهشان شکل میهویت ملی ملت

 ...تمدن یونان، تمدن ایران و : مانند. اندها نیز بر همین اساس شهرت پیدا کردهو تمدن. شودشمرده می

ای که خود را شاعر سرزمین خراسان ملی نیز توجه داشته و در اشعار خود بدان پرداخته به گونه رودکی در اشعار خود به این عنصر

 .نامیده و هویت ملی خود را بدین سان نشان داده است
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 شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود  شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت

 (93دیوان، ص )                                                                                   

 سـوی خاور می خـرامد شـاد و کـش           وشاز خـراسان بـه روز طـاوس

 (233دیوان، ص )                                                                                  

 سوی خـاور مـی شتافـتاز خراسان    مهر دیـدم بامـدادان چون بتافت

 :مانند ابیات زیر. های کشور بزرگ ایران و خود ایران بارها یاد کرده استر سرزمین خراسان، از دیگر سرزمینرودکی عالوه ب

 ورز رود را مـــاوراالنـــهــردان   و گـر پهـلـوانی نـدانـی زبـان

 (264، ص دیوان)                                                  

 چون به خاور شد زمانا دید گشت   نیم روزان بر سرما برگذشـت 

 (233دیوان، ص )                                                    

 دولت او یوز و دشمن آهوی ناالن  آن ملک نیمروز و خسرو پـرویز

 (418دیوان، ص )                                                  

 آن مـه آزادگان و مفخـر ایـران  شادی بو جعفر احمد بن محمد

 (414دیوان، ص )                                                           

 چنـد از او چـون نگـین بـدخـشـان     چند از او سرخ چون عـقیـق یـمانی

 (414دیوان، ص )                                                                   

 ی او را نه عدد بود و نه مرهانگشبه      در راه نیشابور دهی دیدم بس خوب

 (244دیوان، ص )                                                                   

 بانـکـک بـر بـرده بـه ابـر انــدرا       پوپـک دیـدم به حـوالی سـرخـس

 (61دیوان، ص )                                                              

 کـان مـوضع آن بت نـوایـی است           فرخـار بزرگ و نـیک جـایی است

 (268دیوان، ص )                                                              

 :شهرها

 خـواهـی از ری بـگیـر تا بـه طـراز         خـواهـی انـدک تر از جـهان بـپـذیـر

 (73دیوان، ص )                                                                      

 لب را به سپید رگ بکن پاک از می                      ی ریخوبان من ای شهره ای طرفه 

 (222دیوان، ص )                                                                     

 شادی نو را زری بیارد و عـمـان   انـده ده سـاله را به طنـجـه رمــانـد

 (412دیوان، ص )                                                                    

-ای بزرگی از این شهر کهن برخاستههو شخصیت. شه داردری در تاریخ ایران ری سابقه. ری از شهرهای قدیمی و تاریخی ایران است

. انددر این شهر نشو و نما پیدا کرده ها دانشمند و شاعر و نویسندهو ده. مانند محمد زکریای رازی، فیلسوف و پزشک معروف. اند

 .ترودکی شهر ری را نماد سرزمین بزرگ ایران تلقی کرده، و آن را چندین بار در شعر خود آورده اس

 .یکی دیگر از شهرهایی که رودکی بارها نام آن را در شعر خود با شوق و ذوق آورده، شهر بخاراست

 .نشین عهد سازمانی، پایتخت زیبای سامانیان و شهر عاشقان و زیبارویانمیرا

 میر زی تو شادمان آید همی   ای بخارا شاد بـاش و دیـر زی

 آسمان آید هـمیماه سـوی    میر ماه است و بخـارا آسـمان

 رو سـوی بـوستان آید همی              میر سرو است و بخارا بوستان 

 (4967دیوان، ص )                                        
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 با بوی گل و مشک و نسیم و سمن آید  هر باد که از سوی بخارا به من آید

 (68دیوان، ص )                                                                 

 دل بــه بـخــارا و بـــتـان طــرلــز  روی به محراب نـهادن چـه سـود

 (81دیوان، ص )                                                               

 :شخصیت های پهلوانی و اساطیری

 زنده بدوی است نام رستم دستان  رستم را نام اگر چه بزرگ است

 (418دیوان، ص )                                                    

 اسـب نبیند چنـو سـوار به مـیدان   سام سواری که تا ستاره بتابد 

 پیش سنانش جهان دویدی و لرزان   ورش بدیدی اسفندیار گه رزم

 (416دیوان، ص )                                                       

 ای دریغ آن گو هنگام وفا سام گراه  ای دریغ آن مر هنگام سخا حاتم فش

 (249دیوان، ص )                                                     

 رستم دستان تویی انـدر نبرد  حـاتـم طایـی تـویـی انـدر سـخـا

 نی که رستم در جنگ تو مرد  نی که حاتم نیست با وجود تـو راد

 (46دیوان، ص )                                              

طایی و در شجاعت به رستم دستان تشبیه کرده، اما در بیت دوم از تشبیه تفضیل شاعر ممدو  خود را در بخشندگی به حاتم

 .استفاده کرده است

 :سلسله های ایرانی

 و سامان زینت هم زوی و فرو نزهت  مد  امیری که مد  زوست جهان را

 (413دیوان، ص )                                                         

 وین ملک از آفتاب گـوهر سـاسـان  خلق ز خاک و ز آب و آتش و بادند 

 (414دیوان، ص )                                                       

بزرگی از تاریخ ایران قبل از اسالم در  و با ذکر این نام، سلسله. ن استایران زمی یادآوری سلسله ساسانیان بازگشت به گذشته 

و با این سخن عرق ملی و هویت ایرانی خود و سامانیان را به . داندشود و سامانیان را از اعقاب ساسانیان مییخاطرات شاعر زنده م

خواهی فردوسی در جهت تقویت روحیه هویت دکی نیز مانندقرن چهارم دوره هویت خواهی است و بعید نیست که رو. کشدرخ می

 .اشعار زیادی سروده بود اما دست تطاول چیزی از آن باقی نگذاشت

. ایران همان ویژگی است هویت خواهی و تاکید بر افتخار است گذشته. قرن سوم و چهارم هجری در تاریخ ایران ویژگی خاصی دارد

سامانیان مدعی بودند که نسب ایشان ( 211تاریخ سیستان ص )رسانیدند را به ساسانیان میریان نسبت خود صفا"در همین عصر 

و ( 71، تاریخ بخارا چاپ تهران ص 49زین االخبار چاپ تهران ص ) رسدبه منوچهربن کوزک بن افریدون می به بهرام چوبین و از او

و ( 21االخبار چاپ تهران ص زین) رسانیدسر شهریار میا به یزدگرد پخود ر احمدبن سهل از امرای بزرگ عهد سامانی نسب

قدیم شاهنامه، بیت مقاله قزوینی  مقدمه)دانست ه سپهدان ایران میابومنصور محمدبن عبدالرزاق سپهساالر خراسان خود را از تخم

-32ایضاً ص ) رسانیدنددون میو نسب خود را به گیو پسر گودرز کشور ادکان و از او به منوچهر و فری( 29جزء دوم چاپ تهران ص 

 .آل زیار نیز مانند دیگر سالطین مذکور در رسانیدن نسب خویش به بزرگان قدیم اصرار داشتند( 36

 :اشخاص

 و آن ما رفته گیر و می اندیش   کاروان شهید رفت از پـیـش

 و از شـمـار خرد هـزاران بیش   از شمار دو چشم یک تن کم

های شعر اندگار سروده که از نخستین مرثیهورز ایرانی است که رودکی در رثای وی شعری زیبا و میشهشهید بلخی از شاعران اند

 .شودفارسی شمرده می
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 یک صف حران و پیر صالح دهقان  یک صف میران و بلعمی بنشسته

ای برجسته سیاسی و علمی راه هگری بر هویت ملی و ذکر نام شخصیتایرانی تأکید دی نام ابوالفضل بلعمی وزیر شایستۀاشاره به 

های تاریخی و هنری نیز رودکی از ذکر نام دیگر شخصیت. ستدیگری است بر نشان دادن عرق ملی که در اشعار رودکی نهفته ا

 .دریغ نکرده است

 چنگ مدک نیرو نای چابک جانان               های فوادیبربط عیسی و لون

 (419دیوان، ص )                                                           

 آن مـه آزادگـان و مـفـخـر ایـران  شادی بو جعفر احمدبن محمد

 (414دیوان، ص )                                                         

 چو فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز  چو فضل میرابوالفضل بر همه ملکان

 (84دیوان، ص )                                                                  

 با حشم خویش و آن زمـانـه ی ایشان  عمروبن الیث زنـده گشت بـدو بـاز 

 (418دیوان، ص )                                                                   

 ـر بـه قـیـامـت زگــوربـر نـکنـد س  خـواجـه ابوالـقـاسـم از نـنگ تو 

 (77دیوان، ص )                                                                 

 پـر نـقـش و نـگـار همچو ژنگ است  اکـنـون زبـهـار مــا نـوی طبـع

 (22دیوان، ص )                                                                 

 .ود را نیز بارها به عنوان یک شاعر ایرانی ذکر کرده استرودکی نام خ

 بــه بـنـدگی نپـسنـدد هـزار دارا را چو رودکی به غالمی اگـر قبول کـنـی

 (9دیوان، ص )                                                                  

 است و رنج و عیال همه کسی را درویشی به شعر شکر نگه کن که رودکی گفته است

 (34دیوان، ص )                                                                     

 مدحت او گوی و مهر دولـت بسـتان خلق     همه    مد    نورد   در   رودکیا

 (418دیوان، ص )                                                                 

 از گریه ی خونین مژه ام شد مرجان از جان شدم سیر  رودکی  عشق  چو در 

 (433دیوان، ص )                                                            

 

 :هاجشن

نصر فرهنگی های ایرانیان را به عنوان یک عاغلب شاعران جشن. ها در ادبیات ما از دیر زمان رایج و مرسوم بوده استاشاره به جشن

سامانیان در  اما رودکی شاعری است که در دورة. ها پرداخته استها به این جشننظامی در منظومه. انددر شعر خود منعکس کرده

گر چه . های ایرانیان اشاره کرده استود در جامعه در اشعار خود به جشنهای موجآماده برای بیان حقایق و واقعیت آن فضای باز و

ز گذشته در عصر ابیات بسیار نیست اما همین اندک گویای فکر و اندیشه شاعر و نگرش او به فرهنگ و تمدن ایرانیان اتعداد این 

های فراوانی در خصوص جشن و سرود و رفت، یقیناً بیتبه تاراج نمی. ها هزار اشعاری که رودکی سروده بوداگر ده. خویش است

که بسیاری از اشعار رودکی دستخوش حوادث روزگاران گردید او در ابیاتی چنین افسوس . آمددست میه مجالس یش و نوش ب

 :گفته است

 جشن شاهان و خسروان آمد   ملکا جشن مهرگان آمد

 (49دیوان، ص )                                           

 "مشیانه"و  "مشیا"به قول بند هشن . داشتندمی ترین عید ایرانیان، روز شانزدهم مهر، ایرانیان جشن بزرگی بر پامهرگان، مهم"

-از روز شانزدهم مهر آغاز می. انجامیداین جشن بزرگ شش روز به طول می. انددر چنین روزی تولد یافته( آدم و حوای آریاییان)
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در . گفتندا مهرگان خاصه میروز آغاز را مهرگان عامه و روز انجام ر. ختم می شد –که رام روز باشد  -گردید، و به روز بیست و یکم

و مهرگان جشن آغاز . نوروز جشن آغاز تابستان است. اول تابستان، دوم زمستان. ایران در عهد بسیار قدیم فقط دو فصل داشتند

 (فرهنگ معین) ".زمستان، جشن مهرگان بسیار سرور انگیز و با نشاط بود

کند به یک عنصر فرهنگی شاعری که به جشن نوروز اشاره می. روزگار ماست های ایرانیان از روزگاران کهن تاعید نوروز نماد جشن

رودکی در اشعار خود چندین بار به نوروز و شکوه . گذاردو ایرانی بودن و هویت خود را با آن به نمایش می. مهم تاریخ ایران باور دارد

 :از جمله. و عظمت این یادگار ایرانیان باستان اشاره کرده است

 در مـه بهـمن بتار و جان عدو سوز  ـسـرم نه میـان بـزم نـوروزخوب پ

 (89دیوان، ص )                                                           

 تا به دستت بودا مایه ی هر پیروزی           سخن آوردم و شمشیر و قلم نوروزی

 (463دیوان، ص )                                                           

 جـشـن نـوروز و گـوسپنـد کـشان  بـر تـو مـبــارک و خـنشـان  بـاد 

 (279دیوان، ص )                                                           

-والً از بردیمانی بود، بر تن میمای که معدر بامداد نوروز شاهنشاه جامه. دشاسانیان بسیار با شکوه برگزار میجشن نوروز در عصر س

شد گرفتند، بر شاه داخل میشد و شخصی که قدم او را به فال نیک میو به تنهایی در دربار حاضر می. بستکرد و زینت بر خود می

 .یافتهشد بلکه چند روز دوام میجشن نوروز فقط در روز اول فروردین ماه بر پا نمی

خود را مع الواسطه از خداینامک و دیگر کتب و رسایل پهلوی اتخاذ کرده، اندر پادشاهی جمشید  شک مواد شاهنامۀفردوسی که بی

 :گوید

 چه مایه بدو گوهر اندر شناخت  به فر کیانی یکی تخت سـاخت

 زهـامـون به گردون برافراشـتی  که چون خواستی دیو برداشتی

 انــروانـشسـته بـرو شـاه فـرمـ   چو خورشـید تابان مـیان هـوا

 فـرومـانده از فره ی بخـت اوی   جهان انجمن شد بر تخت اوی

 مـر آن روز را روز نـو خـواندنـد   به جـمشید بر گوهر افشاندند

 بر آسوده از رنج تن، دل زکـیـن   هرمـز فـروردین سر سـال نو 

 می و جام و رامشگران خواستند   به شادی بیاراستنـد بزرگـان 

 بـمانـده از آن خسروان یـادگـار   از آن روزگار چنین روز فـرخ 

 (26-23ص  4شاهنامه ج )                                          

جشنی که در جهان به . ها با خبر بوده، در اشعار خود به این اسم ایرانیان باستان پرداخته کرده استرودکی نیز یقیناً از این داستان 

و نوروز میراث . اندست، مسلماً از ایرانیان اخذ کردههای دیگر نیز رسم و رایج ابط شده، و اگر میان ملتنام ایرانیان ثبت و ض

 .فرهنگی ایرانیان می باشد که بر هویت ایرانی شکل گرفته، و ادامه یافته است

 :هاضرب المثل

م و صری از هویت ملی است که در بین عموم رسها بیانگر عنالمثلفرهنگ یک ملت است که ذکر این ضربها جزئی از المثلضرب

 .شوندالمثل هایشان شناخته میها با ضربو بود ملت رایج است

 بز به بج بج بر هرگز نشود فـربه   بر   نیارد   رخت    از    شیرین  سخن 

 (426دیوان، ص )                                                 

 اگر ببست یکی در هزار در بگشاد                       ثل خدای ورادرست و راست کناد این م

 (33دیوان، ص )                                                               

 این رسن را اگـر چه هست دراز            گـذار خـواهـد بـود  بـه چـنبــر هـم 

 (73دیوان، ص )                                                                
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 فزون است و دوست ار هزار اندکی    مـیفـلنج دشـمـن که دشـمـن یکی 

 (266دیوان، ص )                                                                 

 

 :آداب و رسوم هنر

 نمازاز تو پذیرد نپذیر     عاشقی      ها وسوسه   ما   ایزد 

 (81دیوان، ص )                                                 

 کوچـک ز شـیـر مـادر و پـستان  بـچـه            جز که نبـاشد حالل دور بگـردن

 (411دیوان، ص )                                                                               

 خویشــتـن را هــمــی عـذاب کـنـــی            اب کنیریش و سبلت همی خض

 (274دیوان، ص )                                                                          

 چون پنجه ی عروس به حنا شده ضیب              الله میان کشت بخندد همی زود

 (82دیوان، ص )                                                                            

 بگیر چنگ و به چنگ اندر و غزل بسرای              آیا غزل به سرای غزل سرای بدیع

 (229دیوان، ص )                                                                             

 ـن نـوروز و گـوسـپـنـد کـشـانجـش    بـاد بـر تـو مـبـارک و خـنـشـان

 (279دیوان، ص )                                                                            

 زمانه گوی و تو چوگان برای خویشت باز   زمانه اسب و تو رایض به رای خویشت تاز

 (82دیوان، ص )                                                                             
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 جهان از نگاه ابن عربی و موالنا
 هومان شاکری

 بوشهر نور پیام علمی دانشگاه تئهیعضو 

 چکیده

. باشدای میروش گردآوری اطالعات نیز کتابخانه. ، انجام گرفته است«عربی و موالناجهان از دیدگاه ابن»ا هدف بررسی این مقاله ب

وقتی کسی به این شناخت و . دهد که عارف به دنبال شناخت و معرفت است؛ شناخت خود، خدا و جهان هستیها نشان مییافته

یکی از موضوعاتی است که از . آن محبوس استمعرفت رسید، جهان برای او زندانی بیش نیست؛ زندانی که به صورت موقت در 

این توصیف جهان هرچند صرفا مختص عرفا و ارباب . دیرباز از زبان عرفا در قالب شعر و نثر مورد اشاره و توصیف بوده، جهان است

در آثار  -ایه بودنخواب و س -دو مورد از تعاریف جهان. معرفت نبوده ولی این تعاریف در متون عرفانی انعکاس بیشتری داشته است

ها متفاوت از هم بود ولی الدین موالنا هر چند شیوة سلوک آنعربی و جاللدهد که ابننتایج نشان می. عرفا مکرر اشاره شده است

بینند که اجل، صبح بیداری ها، نیز سلوک و معرفت به جهان هستی، جهان را خوابی میبه تاثیر از قرآن کریم، احادیث، روایت

ای که اغلب ساکنان عالم هستی از دانند؛ سایهای از حقیقت میهای آن را سایهاین دو عارف بزرگ، جهان و کثرت. ن آن استساکنا

 .  سر غلفت و عدم معرفت، طالب آن هستند

 .ابن عربی، مولوی، جهان، خواب، سایه، مجاز: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

های دینی، جهان گذرگاهی ناپایدار است که انسان رانده شده از بهشت تا ث و روایتاز نگاه عارفان، به تاثیر از قرآن کریم، احادی

ن این اقامت گاه های اربابان معرفت و اهل دل به سالمت طی کردیکی از دغدغه. در آن ساکن است -اجل مسمی-زمانی معین 

-بهره...الدنیاال تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ ...پسندیده نیست ی که مزرعه آخرت است و ترک راهبانه آن از منظر دین نه تنهاموقتی است؛ جهان

کسی که جهان ندارد،  "مَن ال مُعاشَ لَه ال مُعَادَ لَه: بلکه امری نکوهش شده است( 77/قصص)ات را از جهان هم فراموش نکن 

 .آخرتی هم ندارد

ازخوانی جهان در کتاب آسمانی و احادیث پرداخته، بعد ابتدا به ب های دینی،یری عارفان از قرآن کریم و روایتبا توجه به تاثیر پذ

هایی از شعرا و نویسندگان دیگر ذکر شاهد مثال در این میان،. جایگاه آن در آثار این دو عارف مورد بررسی قرار خواهد گرفت

اشاره قرار گرفته و هم الزم به ذکر است که بحث جهان، هم در شر  و توضیحاتی که بر آثار عرفا نوشته شده مورد . خواهد شد

عربی و در اندیشه و آراء ابن -اب و سایهخو –های جهانمقاله های مستقل در این مورد تالیف شده ولی بررسی دو مورد از توصیف

 .موالنا به صورت مستقل دیده نشده است

در این . اندمختلف آن را توصیف کرده هایمورد اشاره قرارگرفته و به صورت ترین مباحثی است که در آثار عرفاجهان یکی از مهم

 .عربی و جالل الدین موالنا، مورد بررسی قرار گیردهای  جهان از نگاه ابنصیفمقاله سعی بر این است که دو مورد از تو

 :جهان در قرآن و احادیث.4

ها این واژه مشتق از بعضی فرهنگ و در( پور شیرازی،ذیل واژه جهانصفی)ترایست عربی، مونث ادنی و به معنی نزدیکجهان کلمه

رسد ازکاربردهای لغوی این کلمه در قرآن کریم، به نظر می (.پاشا محمد، ذیل واژه جهان)دنائت به معنی ناکسی و زبونی آمده است

است؛  "د یابزو"بعضاً در این کتاب آسمانی  معادل کلمه جهان، کلماتی قرار گرفته که به معنی . تر مدنظر بوده استمعنای نزدیک

-48}...وَ مَن أَرادَ األخِرَه وَ سَعی..... مَن کَانَ یُرِیدُ العاجِلَهَ عَجَّلنا لَه>:در مقابل آخرت که به تاخیر افتاده و در پی آمده است

هَ إلَّا هُوَ لَهُ الحَمدُ وَ هُوَ اهللُ لَا إلَ >و نیز در آیات دیگر جهان را آغازی در مقابل آخرت که سرانجام انسان است قرار داده{ اسراء/43

 {71/قصص}فِی االُلَی وَ األَخِرَه وَ لَهُ الحُکمُ وَ إِلَیهِ تُرجَعُونَ

این قرارگاه موقت که طبق . از معانی لغوی این کلمه که بگذریم، جهان محل هبوط انسان بعد از سرکشی در مقابل خداوند بود

متاعی که غفلت گاه و محل آزمایش و آزمون { توبه/98}«فِی األَخِرَتِ إلِّا قَلِیلُ دنیاال هِمَتَاعُ الحَیَا فَمَا» توصیف قرآن متاعی اندک
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با این همه هشدار و { آل عِمران}(486)«....لَتُبلَوُنَّ فِی أموَالِکُم وَ أنفُسِکُم(483.)إلّا مَتَاعُ الغُرُور ه الدنیاو ماَ الحَیَا...»انسان است

یث در احاد(. 77/قصص)مندی صحیح از آن سفارش شده استجهان ، چنانکه ذکر شده انسان به بهره توصیفِ اندک و فریبنده بودن

را مزرعه آن ( 436-431: 4988دشتی ،)های منفی جهان و بر حذر داشتن از تعلق خاطر به آنو روایات نیز ضمن توصیف ویژگی

 .(439:همان)« الجهان مَزرَعه اآلخِرَت»: اندآخرت انسان دانسته

 :جهان از نگاه ابن عربی و مولوی.4-1

جهان در آثار و اندیشه عرفا و ارباب اهل معرفت به . عارف، به دنبال معرفت و شناخت است؛ شناخت خود، خدا و جهان هستی

های یفالبته قابل ذکر است که توص.... . وفایی، ناپایداری، عروس هزار داماد واز جمله بی. های گوناگون توصیف شده استصورت

قبل از ورود به . مذکور مختص عرفا نیست، بلکه از آغاز تاکنون در متون نظم و نثر غیر عرفانی نیز این تعاریف مورد اشاره بوده است

 .شودهایی ذکر میبحث اصلی، شاهد مثال

 :دهد، جهان را این گونه خطاب قرار میبدیل خوددر حماسه بی( 943-937)فردوسی

 جهانا سراسر فسونی و باد          به تو نیست مرد خردمند شاد                      

 به کردارهای  تو چون بنگرم        فسوس است و بازی نماید برم                     

 (    494:  4976فردسی،)                                                                                    

جهان را دید در مکاشفات خویش به ( ع)عیسی » است"عروس هزار داماد "بیهات دیگر که در مورد جهان بسیار به کار رفته از تش

سعدی نیز ضمن بر حذر داشتن (. 76: 4964 غزالی،) «گفت چند شوهر داشتی؟ گفت در عدد نیاید از بسیاری.صورت پیرزنی

 :که هر روز شوهری دارد ها از جهان، آن را به دلبری تشبیه کردهانسان

 منه بر جهان دل که بیگانه ایست      چو مطرب که هر روز در خانه ایست                      

 نه الیق بود عیش با دلبری               که هر بامدادش بود شوهری                       

 (298: 4962 سعدی،)                                                                                        

 : داندآن را قابل اعتماد نمی حافظ نیز در چند غزل ضمن تشبیه جهان به عروس،

 مجو درستی عهد از جهان سست بنیاد             که این عجوزه عروس هزار داماد است

 (                                                                                                               444: 4987حافظ،)                                                                                          

 خوش عروسیست جهان از ره صورت لیکن          هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد

 (432 :همان)                                                                                                     

 آیدایست عروس جهان ولی هشدار              که این مخدّره در عقد کس نمیجمیله

 (247 :همان)                                                                                                      

هایی دیگری از جهان که مورد اشاره قرار نگرفت، از موضوعات رایج در متون نظم و نثر فارسی است هایی که ذکر شد و توصیفنمونه

 .شودهای دیگر پرهیز میکه جهت پرهیز از طوالنی شدن کالم، از ذکر شاهد مثال

 :شودهای جهان از نگاه ابن عربی و جالل الدین موالنا  پرداخته میاز توصیفدر ادامه به باز خوانی و بررسی دو مورد 

 :خواب بودن جهان.4.1.4

یعنی دارای هویت جاندار بودن جهان که خواب هم از ویژگی اصلی آن است از دیر باز  تشبیه جهان به خواب یا جاندارانگاری جهان؛

های دینی، آشنایی و انس شاعران، نویسندگان و اهل ادب با قرآن و آموزه ر زمان،با گذ. در متون ادبی و عرفانی انعکاس داشته است

ها، یعنی هید ، باعث شد که این گونه توصیف...های تیمور، مغول ونیز گسترش عرفان و همچنین شرایط ناپایدار اجتماعی حمله

 .ابدبه فراوانی در متون ادبی مجال بروز ی اعتمادی به آن،هان و بیانگاری ج

او در . بیندآهنگان عرفان نظری نیز جهان را خواب میگذارترین علمای اسالمی و از پیشترین و تاثیراز بزرگ (698-361)عربیابن

اما  محمد . آن یوسفِ یعقوب از خوابی که دیده بود حکایت کرد و تعبیر آن را باز نمود» :گویدفصل نهم از کتاب فصوص الحکم می

خواب یوسف خواب در خواب . کنند بیدارند در خوابندمه عالم خوابی بیش نیست و مردمان آنگاه نیز که خیال میه: پیغمبر فرمود

 (.464: 4983 ،عربیابن) «او در عالم خواب بود که خواب دید و تعبیراتی هم در عالم خواب کرد. بود
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از جمله احادیثی که بسیار مورد . ها هستندحادیث و روایتشود عرفا در توصیف و تشبیه جهان به خواب متاثر از اچنانکه دیده می

عربی ابن (.447: 4987فروزانفر،) «مردم خوابند چون بمیرند بیدار شوند -اَلنَّاسُ نِیَامُ فَاِذَا مَاتُوا انتَبَهُوا » توجه و اشاره بوده، حدیث

مولف در این بخش از کتاب، داستان خواب دیدن حضرت . کندرا با تاویل این حدیث آغاز می –فصوص الحکم -فصل نهم کتاب خود

نشاند، آن هنگام که پدر و مادر را بر تخت می... عزیز مصر شدن و... کند؛ وقتی که بعد از انداخته شدن در چاهیوسف را ذکر می

عربی دنباله ابن{ 411/یوسف}«...لَهُ سُجَّدًا و رَفَعَ أبَوَیهِ عَلی العَرشِ و خَرَّوا» کنندمادرشان سجده می –برادران در مقابل یوسف و پدر

بلُ هذا تَأوِیلُ رُءیایَ مِن قَ»: آنگاه یوسف در پایان چنین گفت»:دکنشود را توضیح و تفسیر میآیه که از زبان حضرت یوسف نقل می

یعنی آنچه در عالمِ خیال بود در (به راست داشتتر دیده بودم و پروردگارم آنم را این تاویل خوابی بود که پیش)« قَد جَعَلَها رَبِّی حَقَّا

 :همان) «پروردگارم آن را راست داشت»: و یوسف فرمود( ندمردمان در خواب)« اسُ نیامٌالنّ»: پیغمبر فرمود. لم حس آشکار ساختعا

-خواب جهان خواب می یوسف درعالم بیند کهچنانکه در حدیث پیامبر ذکر شد جهان را خوابی می عربی در دنباله مطلبابن( 439

کند بیند که خوابی دیده است و بیدار شده است و دارد آن را تعبیر مییوسف در این گفته به منزله کسی بود که خواب می» :بیند

 (.433: 4983عربی ،ابن) «داند که هنوز در خواب استولی نمی

در دفتر چهارم  . رار کرده استنوی شریفش چند بار تکخصوص مثهنیز تشبیه جهان به خواب را در آثار خود ب( 614-672)مولوی

 :گویدمی

 چون ندانستم که آن غم و اعتالل             فعل خوابست و فریبست و خیال؟               

 خفته پندارد که این خود دایم است که حُلمِ نایم است              همچنان جهان              

 وارهد از ظلمت ظن و دغل ناگهان صبح اَجَل              ا برآید ت                       

 چون ببیند مستقر و جای خویش        های  خویش       اش گیرد از آن غمخنده         

 روز محشر یک به یک پیدا شود  چه تو در خواب بینی نیک و بد             هر            

 رین خواب جهان              گردد هنگام بیداری عیانآنچه کردی اند                

 (.9639-4/8مولوی  ،)                                                                          

 :سایه و مجاز بودن جهان.1.1.4

این فیلسوف . هستی گفت، افالطون بودترین کسی که از سایه بودن عالم قدیمی. تعبیر جهان به سایه قدمتی چندین هزار ساله دارد

-ای از حقیقت می، جهانی ظاهر و عالم محسوس را مجاز و سایه"مُثُل"سال پیش از میالد مسیح، با مطر  کردن نظریه 411یونانی 

مردم جهان را او با تمثیل خود، اغلب . های مختلف مورد اشاره قرار گرفتای که گذر زمان آن را کهنه نکرد و در دورهنظریه .داند

اما مُثُل  .ای از حقیقت است نه خود حقیقتشوند، انعکاس و سایهبینند و میها میداند و باور دارد همه آنچه انسانگرفتار جهل می

برای پاسخ به این سوال، ناگزیر باید به چهارصد سال قبل از میالد مسیح برگشت و تمثیل غار و اهل غار را که به  افالطون چیست؟

تصور کن که مردمانی در یک ...» کندگونه بیان میاو در کتاب خودـ جمهورـ تمثیل را این. ثُل افالطون شهرت دارد، ذکر کردمُ

این مردم از آغاز طفولیت در این . اند که مدخل آن در سراسر جبهه غار رو به روشنایی استمسکن زیرزمینی شبیه به غار مقیم

چشم خود به سوی  توانند کرد و جز پیشان با زنجیر بسته شده، به طوری که از جای خود حرکت نمیاند و پا و گردن آنمکان بوده

ها نور آتشی که بر فراز یک پشت سر آن. گذارد که آنان سر خود را به عقب برگردانندتوانند افکند؛ زیرا زنجیر نمیدیگر هم نظر نمی

دانیان جاده مرتفعی هست، اکنون چنین فرض کن که در طول این جاده  درخشد؛ میان آتش و زنبلندی روشن شده از دور می

ای که نمایش دهندگان خیمه شب بازی بین خود و تماشاکنندگان  قرار داده و از باالی آن دیوار کوتاهی وجود دارد شبیه به پرده

ن دیوار کوتاه باربرانی با همه نوع آلت حال فرض کن که در ای: گفتم .چنین فرض کردم :گفت. دهندهای خود را نمایش میعروسک

ها همه گونه اشکال انسان و حیوان، چه الراس دیوار باالتر است و در جزو بار آننمایند از خطکنند و باری که حمل میعبور می

نظره شگفت چه م: گفت. کنند، برخی گویا و برخی خاموشندسنگی و چه چوبی، وجود دارد و البته در میان باربرانی عبور می

توانند دید، نه از همسایگان ها در وضعی که هستند، نه از خود چیزی میگفتم مثل آنان خود ماست، این !چه زندان عجیبی !انگیزی

 «بنددمی هایی که بر اثر نور آتش بر روی آن قسمت غار که برابر چشم آنانست نقشتوانند دید، مگر سایهخود چیزی می

 (.933-6: 4984افالطون،)
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رسد عرفای اسالمی که در به نظر می .داندای از حقیقت میدر این تشبیه افالطون جهانی ظاهر و عالم محسوس را مجاز و سایه

 .انداند، نیم نگاهی نیز به مثل افالطون داشتهتوصیف جهان متاثر از قرآن کریم و احادیث بوده

بیند که پشت سر هم و بال انقطاع هایی میکائنات را به شکل سایه» او .استعربی در فصوص الحکم از جهان تعبیر به سایه کرده ابن

گیرند، به مثابه موجودی ای بر یک حال قرار نمیها را،که هرگز لحظهخیال آدمی این سایه. گردندشوند و ناپدید میظاهر می

مطر  کرد، براساس همین باور تمام هستی را او که نظریه وحدت وجود را (448: 4983عربی،ابن) «کندحقیقی و عینی تصور می

محل ظهور این سایه » :داندهای دنیوی را چیزی جزء تحقق همان اسماء و صفات الهی نمیمحل ظهور سایه خداوند دانسته و کثرت

ان دریافت که از وجود ها آن مقدار توها افتاده و از این سایهشود، اعیان و ممکنات است که سایه حق بر آنالهی که عالم نامیده می

وجود . اه خدای واحد استگهای آن تجلیگوید هستی و کثرتنظریه وحدت وجود او می(433:همان) «ذات حق بر آن افتاده باشد

هُوَ مَعَکُمْ أیْنَ مَا ..»و ( 9/حدید)«هُوَ األَوَّلُ وَ األَخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ البَاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِ شَیءٍ عَلِیمٌ» :قرآن کریم پشتوانه اندیشه او بود آیاتی از

 (.4/حدید...)کُنْتُم

فما فی الوُجود إال اهلل وَ لَا یَعْرف » :طبق نظریه وحدت وجود، عالم هستی جزء خدا موجودی نیست، در همه آثار او مورد اشاره است

این عارف بزرگ ضمن تایید أنا اهلل گفتن حالج، (. 272ص 4ج : 4968عربی، ابن) «اهلل إال اهلل و من هذه الحقیقه قال من قال أنا اهلل

 (.434: 4983 ،عربیابن) داندهمه عالم هستی را سایه الهی می

کوهش کرده های گرفتار تعلقات دنیوی را نالدین موالنا نیز در آثار خود ضمن اشاره به سایه و مجاز بودن عالم هستی، انسانجالل

 :طالب عکس و سایه آن هستندز آن فقط اند و اکه به طلب حقیقت نرفته

 مرغ بر باال پران و سایه اش                 می دود بر خاک پرآن مرغ وش

 ابلهی صیاد آن سایه شود                   می دود چندانکه بی مایه شود

 سایه کجاست آن خبر که اصلبی                   عکس آن مرغ هواست خبر کهبی

 (447-4/3: 4979مولوی،)                                                                              

هرچه در این عالَم ». گوید اصل هر آنچه در این عالم هست از جایی دیگر استداند و میاو اصل و حقیقت را در عالمی دیگر می

 «جِ آن عالَمند، و هرچه در این عالَم است همه از آن عالَم آوردندها همه اُنموذَبینی، در آن عالم چنان است، بلکه اینمی

 .(418:  4931مولوی،)

او در دفتر اول به  .را در مثنوی شریفش به رشته نظم کشیده است -حقیقت و سایه -این عارف واالمقام چند بار دیگر این موضوع

 :ه استگونه وصف کردپرستان را که از معنی غافلند اینزیبایی، صورت

 ای؟ای                 سایه،کی گردد وَرا  سرمایههمچو صیّادی که گیرد سایه

 حیران گشته بر شاخِ درخت سخت                    مرغ، سایه مرغی گرفته مَرد،

 اینْت پوسیده سبب کین مُدَمَّغ بر کِه می خندد عجب؟                اینْت باطل،

 (                                                                             2818-4/3: 4979مولوی،)                                                                             

 :گویدو در دفتر ششم در خطاب به انسان می

 ت زندگی هم این زمان حاش هلل تو برونی زین جهان      هم بوق                          

 زنددر هوای غیب مرغی می پرد      سایه او بر زمینی می                          

 جسم سایه سایه سایه دلست           جسم کی اندر خور پایه دلست                        

 تن در جامه خوابمرد خفته رو  چون آفتاب          در فلک تابان و                          

   (9913-6/8: 4979مولوی،)                                                                            

انی تاثیر گرفته ولی برخی رسد مولوی با تکرار بحث سایه در مثنوی از فیلسوف یوناین نکته قابل ذکر است که، هر چند به نظر می

که جسم سایه سایه سایه دل است، تعبیری صوفیانه از که اشارت به اینچنان» .برندتردید آن را زیر سوال می پژوهان با دیدهاز ادب

-رسد، و اسناد منشاء اعیان حسی به حقایق مجرد در مثنوی هم تعبیری از همان مفهوم مینظر افالطون در باب مثل به نظر می

که قول به اصالت مثل امریست که در آن باب  توان شمرد، جز آنهم از مقوله اخذ نمینماید و با این همه این توارد مفهوم واحد را 
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که از بعضی منتقدان نقل است، تمام خلق عالم یا مذهب افالطونی دارند یا مذهب مخالف را که از طریقه ارسطو است و چنان

: 4964کوب،زرین) «کندیا ارسطو  را بر کسی الزام نمی پیداست که این معنی هید گونه اخذ و پیروی عمدی و عالمانه از افالطون و

رسد که موالنای بزرگ در این افکار و بعید به نظر می»نظران دیگر نیز مطر  شده استاین رد تاثیرپذیری از طرف صاحب (.462

واردی است که در مورد تصادف و تها از عقاید سقراط و افالطون متاثر باشد و ظاهراً این شباهت و اشتراک فکر از باب همان اندیشه

از دو  «سایه های موالنا»و « غار افالطون»گفته شد؛ ازجمله تشابه بین« فلسفه اشراق افالطونیه جدید»عقیده تأثر عرفان ایرانی از 

شمار ه داول باز مفاهیم مت «سایه و اصل»اشد؛ نخست از آن جهت که توجه به تواند مفید تصور تاثیر موالنا از افالطون بجهت نمی

 (.949: 4984 ،ویمرتض) «رود، دوم از آن رو که جهت استنباط و استنتاج و هدف موالنا و افالطون از این تمثیل متفاوت استمی

نظرانی که ، هستند صاحبطون و فیلسوفان یونانی مطر  شدهثیرپذیری موالنا و عرفای اسالمی از افالدر کنار نظریاتی که در رد تأ

افالطون و استادش سقراط بر این عقیده اصرار داشتند »کنند های دیگر را از باب این تاثیرپذیری مطر  میشده و نمونهاشعار ذکر 

که برای هر نوعی از انواع موجودات، اعم از انسانی  و غیر انسانی، یک فرد مجرد عقالنی است در عالم مفارقات عقلی،که نوع در 

آن افراد مجرد . و ربط و عالقه او به نوع، مانند تعلق تدبیری نفس ناطقه است به بدن انسانیتحت تدبیر و پرورش آن فرد است، 

همایی، )«گویندمی{ مرادف عقول عرضیه}ول متکافئهعلوی عقالنی را در اصطال  فلسفه قدیم، مثل افالطون و ارباب انواع و عق

پذیری موالنا از افالطون تاثیر-ی بر نظر خودز مثنوی را به عنوان تأئیدبیات زیر ااستاد همایی در دنباله این نظر خود ا(. 446: 4962

 :کندذکر می

 هر موکل را موکل مختفی است              ورنه او در بند سگ طبعی زچیست

 هر که بینی در زیانی می رود             گرچه تنها با عوانی می رود

 پیش آن سلطان سلطانان شدیگر از او واقف بدی افغان زدی                

                                                                                                                                                                                           میر دیدی خویش را ای کم زنور               زان ندیدی آن موکل را تو کور                                                        

     (                                                                                           9824 -9/4: 4979مولوی،)                                                             

عربی، موالنا و عرفای اسالمی از مُثُل افالطون یا دیگر نظریات او پذیری ابنآن نیست که به رد یا اثبات تاثیراین پژوهش در اینجا بر

های جهان در آثارابن عربی، موالنا و دیگر عرفا، و ارسطو بپردازد بلکه قصد آن است که به این نکته اشاره شود که یکی از توصیف

ای از حقیقت ن به سایه است و قصدشان بیان این مجاز و غیر حقیقی بودن جهان محسوس است و این که این عالم سایهتشبیه آ

 .است

های گرفتار تعلقات دنیوی، بیداران عالم او با نکوهش انسان. کندمولوی در مثنوی مکرر به غیر واقعی و مجاز بودن جهان اشاره می 

 :                                         کنندیند که در غفلت زندگی میبمادی را خوآب آلودگانی می

 هر که  بیدار است او در خواب تر        هست بیداریش از خوابش بتر                           

 هست بیداریش چو دربندان مابیدار نبود جان ما          چون بحق                                

 وز زیان و سود وز خوف زوالمه روز از لگد کوب خیال         جان ه                            

 نی به سوی آسمان  راه سفر     ماندش نی لطف و فر    نی صفا می                           

 با او مقال خفته آن باشد که او از هر خیال          دارد امید و کند                           

 دود بر خاک پران مرغ وشاش          میمرغ بر باال پران و سایه                                  

 ابلهی صیاد آن سایه شود           می دود چندانکه بی مایه شود                                   

 خبر که اصل آن سایه کجاستبی        خبر ک ن عکس آن مرغ هواست  بی                        

 ترکشش خالی شود از جستجو تیر اندازد به سوی سایه او                                            

 از دویدن در شکار سایه تفت     ترکش عمرش تهی شد عمر رفت                                

 (413 -4/24، 4979مولوی،)                                                                                                          
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 گیرینتیجه

وفایی، عروس هزار داماد، عجوزه ناپایداری، بی های مختلفی توصیف و تعریف شده است؛جهان در متون نظم و نثر فارسی به صورت

از نگاه . تر شداعتمادی به آن رایججهان و بیو شاعران و گسترش عرفان اسالمی، هید انگاریبا گسترش اسالم، آشنایی ادیبان ... . و

های مختلفی از جهان در متون چنان که ذکر شد توصیف. عرفا، جهان اقامتگاه ناپایداری است که انسان نباید به آن دلبسته شود

عربی و موالنا مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت؛ ها از نگاه ابنن توصیفشود ولی دو مورد از ایدیده می -عرفانی و غیره -نظم و نثر

ها، جهان ابن عربی و موالنا چون دیگر عرفا با تاثیرپذیری از احادیث و روایت. از جهان به خواب تعبیر کردن و سایه انگاشتن جهان

ای های آن را سایهنین این دو عارف بزرگ، جهان و کثرتهمچ. اند که اجل و مرگ صبح بیداری انسان استرا به خوابی تعبیر کرده

داند و عربی با مبنا قرار دادن نظریه وحدت وجود خود، عالم هستی را سایه خداوند میابن. دانند نه خود حقیقتاز حقیقت می

های آن دارد که این جهان و کثرت کند، باورمولوی نیز که به عوالم گوناگون اشاره می. داندهای عالم هستی را اسماءالهی میکثرت

سال پیش از میالد مسیح توسط  411 این نکته نیز اشاره شد که توصیف جهان هستی به سایه،. ای از حقیقت عالم باال استسایه

جهان، از ر سایه شمردن در این که آیا عرفای ما از جمله ابن عربی و موالنا د. کرد"مُثُل "افالطون مطر  شد، که از آن تعبیر به 

اند یا خیر، نظریات گوناگونی هست؛ گروهی از اهل نظر تاثیر مستقیم و آگاهانه را رد و این تشابه را از مقوله ثیر گرفتهافالطون تأ

   .  گذارندپذیری صحه میله جالالدین موالنا به این تاثیرهای از اشعار و سخنان عرفا از جمدانند و گروهی با ذکر شاهد مثالتوارد می

 :منابع

 .انتشارات دوستان تهران، چاپ چهارم، ،(4989)مترجم بهاالدین خرمشاهی ـ قرآن کریم،

 .نشر کارنامه تهران، محمد علی موحد و صمد موحد، :برگردان الحکم،فصوص، (4986)محمد بن علی عربی،ـ ابن

 .انتشارات مولی تهران، ترجمه محمد خواجوی، فتوحات مکیه،، (4984)----------

 .انتشارات علمی و فرهنگی تهران، چاپ هشتم، ترجمه فواد روحانی، جمهور، ،(4984) ـ افالطون

   .محمد دبیر سیاقی به کوشش فرهنگ آنَنْدراج،، (4969)محمد ،هشادپا-

 فتم،دار، چاپ هبه کوشش عبدالکریم جربزه تصحیح عالمه قزوینی و قاسم غنی، حافظ، ، دیوان(4987)محمد شیرازی، ـ حافظ

 .انتشارات اساطیر تهران،

 .انتشارات امیر المومنین تهران، چاپ اول، فرهنگ سخنان پیامبر،، (4988) محمد دشتی،-

 .انتشارات علمی و فرهنگی تهران، چاپ اول، سرنی،، (4964) عبدالحسین کوب،ـزرین

 .کبیرارات امیرانتش تهران، چاپ سوم، به اهتمام محمد علی فروغی، کلیات، ،(4962.....)سعدی،-

 .انتشارات علمی و فرهنگی تهران، به کوشش حسین خدیو جم، کیمیای سعادت، ،(4964) ابوحامد محمد غزالی،-

نژاد، تهران، انتشارات دانشگاه علیرضا حاجیان تصحیح محمد حسین فوادیان، االرب،منتهی، (4931) عبدالرحیم پور شیرازی،صفی- 

 .تهران

     .نشر قطره تهران، به کوشش سعید حمیدیان، شاهنامه،، (4976) ابولقاسم فردوسی،-

 .انتشارات ستوده تهران، چاپ چهارم، مکتب حافظ، ،(4984) منوچهر ـمرتضوی،

 .چاپ اول، تهران، نشر مرکز ،  ویرایش متن جعفرمدرس صادقی،(فیه مافیه)مقاالت ،(4974) جالالدین محمد ـمولوی،

 .کبیرانتشارات امیر تهران، جوادی،نیکلسون به اهتمام نصراهلل پور.ا.رینولد تصحیح وی،مثنوی معن، (4969)---------

 .یانتشارات علمی و فرهنگ تهران، چاپ ششم، به اهتمام امین ریاحی، ، مرصاد العباد،(4974) نجم رازی _

  .ت آگاهانتشارا تهران، چاپ پنجم، ،(گویدمولوی چه می)نامهمولوی ،(4962) جالالدین همایی، -
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 سیر سقوط یک رستم

 («کشانسهراب»بررسی دگردیسی اسطوره در رمان فارسی با تکیه بر رمان )
 اکبر شامیان ساروکالیی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند

 حامد خیرآبادی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

 در واقع به لطف تعامل ادبیات و .دهدکند و بسط میو واقعیت تاریخی را مطر  می موجود میان حقیقت اسطوره رمان، رابطۀ       

ترین آید که همین احساس و تجربه در درازنای زمان و مکان، واالدست میجمعی انسانی به اسطوره، احساس اشتراک در تجربۀ

-از اسطوره و ویژگیخواهد اسطوره نیست، بلکه او می نویس خالق معاصر، تنها ارائه و نمایشهدف رمان دستاورد ادبیات است؛ اما

 رمان نو برای رسیدن به این نویسندة. رائۀ راه حل بپردازدهای انسان عصر خویش و ابهینه کرده و به بیان دغدغه هایش استفاده

ی نو از روایت کهن دهد و به پردازشاسطوره را متناسب با سیمای عصر خویش تغییر می هدف، دست به خالقیت زده و چهرة

د های از پیش تعیین شده نیست، بلکه ایجاپاسخ د اسطوره در رمان نو، تنها عرضۀبنابراین، هدف از کاربر .ورزداساطیر مبادرت می

-در این عصر تعداد پرشماری داستان .شودرو میبههای جدید است که انسان معاصر با آن روپرسش های تفکر و تعمق دربارةزمینه

اند، بلکه به بازنگری و حتی تغییر تنها از روایات کهن اساطیری بهره نگرفتهها اند که نویسندگان آنای نگاشته شدهی اسطورهها

اند و برای مطر  کردن مشکالت کنونی جهان و بهینه کرده های اساطیری استفادهمایهآنان از بن. اندساختار اساطیر نیز دست زده

استفاده  اندیشی در این آثار و نحوةژرف بنابراین با. اندها از اسطوره کمک گرفتهان معاصر و چگونگی طر  آنوضعیت انسان در جه

در رمان فارسی نیز برخی نویسندگان به تغییر و  .توان به نتایج قابل تأملی دست یافتکارگیری اساطیر توسط نویسندگان، میو به

عطااهلل . ها و دالیل آن باید بررسی شوداند که این دگرگونیاساطیری ملی و فراملی پرداختهها و روایات بازساخت یا تلفیق شخصیت

رساند تا در تقابل به پایان می ، نبرد رستم و سهراب را با مغلوب شدن رستم، به سود سهرابکشانسهرابمهاجرانی در داستان 

 .نمادین سنت و تجدد، پیروزی را از آنِ تجدد کند

 .کشانرمان فارسی، اسطوره، دگردیسی، سهراب: هاکلیدواژه

 :مقدمه، بحث و بررسی

اند، از این رو شاهد انواع کاربرد ای، از دیرباز مورد توجه نویسندگان و ادیبان بودهها و مضامین اسطورهاسطوره       

شوند؛ های گوناگونی نمایان میشیوهای در این آثار به روایات اسطوره. ویژه رمان هستیمها در آثار ادبی و بهاسطوره

بینیم ولی با ها را در لباسی امروزی میای هستیم و گاهی اسطورهگاهی شاهد بازخوانی و تکرار روایت اصیل اسطوره

تر به آن پرداخته شده و آن در رمان معاصر وجود دارد که کم اما، نوع خاصی از کاربرد اسطوره. کاری کهنهمان خویش

های اساطیری و تکرار پردازند، صرفاً به بازروایی روایتنویسندگانی که به دگردیسی اسطوره می. اسطوره است دگردیسیِ

ها را با برند؛ بدین منظور، اسطورهها برای بیان مقاصد خود بهره میها توجه ندارند، بلکه از قدرت نهفته در اسطورهآن

در واقع . کارندها را در فضایی نو میدهند و آنتغییرات جزیی انجام می هایکدیگر تلفیق کرده یا در ساختار روایت آن

اند، شباهتی به ها اعمال کردههای بازآفرینی شده، پس از تغییراتی که نویسندگان در آنممکن است این اسطوره

 .های کهن نداشته باشنداسطوره

نایی ساختن اسطوره را از رویدادهای روزمره، سیاسی، انگیز، تواای شگفتذهنیت جوامع امروزی نیز به گونه       

عنی اعتقاد به ناکجا آباد و ی( utopie)ها را، اتوپی سازیبعضی، این اسطوره». اجتماعی، هنری، ورزشی و غیره دارد

 های دانش سوی به تجربی یا آزمودنی های از دانش حرکت با امر، این(. 222:4987ستاری، )« اندفاضله دانسته مدینۀ

 .است مشاهده قابل تربیش و تربیش ها، آن مانند و شناسی روان و شناسی جامعه و سیاست مانند نظری، یا ناآزمودنی

 های آموزه در تاریخ جایگاهِ»جهانی،  دهکده درباره آمیزاغراق ، نظریات(71: همان)« غرب تمدن محتوم فروپاشی» پندارة



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

22 


 .هستند علمی های اندیشه قالب در اسطوره دگردیسی از هایینمونه ها، آن نندما و (486:4986الیاده،)« مارکسیستی

جا که دانشش برای انجام کارها کافی است، فقط کند که انسان امروزی نیز مانند انسان ابتدایی، آنکاسیرر استدالل می»

ی نامعلوم، به دامان اسطوره یندهکند و به جادو کاری ندارد؛ اما به محض احساس ناتوانی، خطر و آبه دانش تکیه می

وظایفی را که در جوامع بدوی بر دوش جادوگر قرار دارد،  های توتالیتر، همهجاست که در حکومتکند و اینسقوط می

بارت، )« ابزار اصلی آنان در این کار، ایدئولوژی است که آمیخته با اسطوره و مراسم آیینی است. کنندرهبران اجرا می

به عنوان نمونه، . های ورزشی و هنری و غیره هستیمسازی از شخصیتچنین، گاهی شاهد اسطورههم(. 43:4983-44

های ها هنوز در ذهن انسانشود، حاکی از آن است که اسطورهی فوتبال یاد میوقتی از یک فوتبالیست به عنوان اسطوره

البته شاید در نگاه نخست، این نوع رویکرد به . دپندارنمدرن حضور دارند و هر کار مهمی را کارکرد اساطیری می

گرایی، نوعی تناقض به نظر بیاید؛ اما باید دانست که این امر در مورد خودِ دانش نیز ها در عصر دانش و عقلاسطوره

 که نیست این فقط موضوع اما .است کرده پیدا گونه خدای ای مرتبه خود، درتمامیتِ دانش نهاد مصداق دارد؛ چراکه

 مبرّا گمان، و نقد هرگونه از و گشته ستوده قدسی ایِ اسطوره مفهوم یک سانبه گاه مدارانه،دانش نظریات و مداردانش

 هایی نظریه درسیمای گاه الگوها،کهن تکرار بر مبتنی و باورهای ای اسطوره منطق که است این موضوع شوند؛ می شناخته

 .یابند می وزو بر نمود ورانهو دانش عالمانه کامالً

با این . دهندایِ کهن، هنوز هم به حیات خود ادامه میها، بسیاری از عناصر اسطورهسازیبا وجود این اسطوره       

ای دارد و در جریان زمان و در مرزهای متفاوت جغرافیایی اسطوره در هر زمان، شکل و نقش و کاربرد ویژه»توضیح که 

؛ به (249:4987سرکاراتی، )« ای بپذیردهایی شود و نقش تازهن است دچار دگرگونیو در میان مردمان گوناگون ممک

شان مایهها راه یافته و تغییراتی که در شکل و درونی آنهمین دلیل، برخی از اساطیر بنا به تغییراتی که در بدنه

 .اند حتی در عصر مدرن نیز به زندگی خود ادامه دهنداند، توانستهپذیرفته

 حیات به و دارند وجود بشری جوامع تمامی و هاانسان جمعی رؤیای در که هستند ایزنده هایروایت هااسطوره       

 مدرن دنیای هستند و یکسان کارکرد در اما دهند،می شکل تغییر مکان و زمان در هااسطوره اگرچه .دهندمی ادامه خود

 این از نمونه یک. شوند زاده نو از ما زمان در است ممکن کهن یمرده یهااسطوره» .است نبوده خالی هااسطوره از نیز

 نامید؛ سیاسی یاسطورهرا  هاآن توانمی که است امروزی هایایدئولوژی رفتن میان از و آمدن پدید روند دوباره، زایش

 داشته عهده بر بدوی وامعج در اسطوره که دهدمی انجام را کاری همان کمابیش امروزی، جامعه در ایدئولوژی زیرا

شاهِ برخودار از فرّه، وحدت دین و پادشاهی را در »به عنوان نمونه در تاریخ کشور ما، (. 468:4973دریابندری، )« است

اهلل ایزدی، پس از اسالم در خصلت ظل همین فرّه. ای داشته باشدتواند حکومت خودکامهخود دارد و به اعتبار همین می

ای را در بنابراین به درستی، نقش ایدئولوژیک اساطیر یا تفکر اسطوره. شودسلطنت مطلقه می وارد نظریهبودنِ شاهان، 

 (.22:4982ارشاد، )« توانید مشاهده کنیدتوجیه حکومت استبدادی در ایران می

 حتی به و کنولوژیت و علم به کهن هایاسطوره مدرن، دنیای در شناسی،اسطوره علم متفکران نظر که بهاین        

ها این قابلیت و توانایی را دارند نماد»بودند، از آن جهت است که اسطوره یک نماد است و  آمیخته سیاسی هایانگیزه

 های نمادین و سمبلیک در حوزةگرایش. اندازی معنایی شوندکه در مسیر زمان و تاریخ، تغییر کنند و دچار پوست

ای و دگرگونی های دیکتاتوری و احتیاط و ترس از سانسورهای رسانهاستبدادی و حکومتادبیات معاصر، عالوه بر اوضاع 

و همچنین شرکت دادن خواننده در آفرینش ادبی، جهت ( ابهام)سبکی، ماحصل دقت و تالش برای غنای جوهر هنری 

ها را از ادها را مواظبت کرده، آنمند هستند، نمنویسندگانی که از استقالل فکری و توانایی ابتکار بهره. لذت بیشتر است

معاصر به ارزش  ، به این دلیل که نویسندة(447:4987پورنامداریان، )« دهندابتذال و روزمرگی و حتی مرگ نجات می

که گرفتار نمادها در عصر حاضر پی برده و کارکرد نمادین اسطوره را به خوبی شناخته است؛ چراکه در برخی جوامع 

برند، بهترین راه برای مطر  کردن در فضای اختناق و دیکتاتوری به سر می»ها هستند و دولت بانۀطلهای جاهسیاست

اسطوره در واقع نقش استتاری [ زیرا. ]های اساطیری استمسائل روز، آن هم بدون ایجاد حساسیت، استفاده از داستان

های باستان است، تعریف، اسطوره متعلق به زمان کند و از آنجا که بر اساسدارد و از سد سانسور به راحتی عبور می
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تواند نه رمان می»البته باید توجه داشت که (. 71:4986پور؛ رهبر، کهنمویی)« الاقل در ظاهر پیوندی با زمان حال ندارد

های انتواند جایگزین رمان گردد؛ در عین حال این گرایش از زمی سیاسی میی سیاسی شود و نه رسالهجایگزین رساله

 (.243:4987جهانبگلو، )« ای شود برای بیان اهداف سیاسی، مذهبی، اخالقی و غیرهقدیم وجود داشته که قصّه بهانه

های فاسد سیاسی، یونگ به پرداز در مبارزه با رژیمدر این میان، عالوه بر نقش نویسندگان و هنرمندان اسطوره       

یونگ بیان . گویدهای فرهنگی میکند؛ جایی که وی از اهمیت ریشهتأمل میای قابل نقش مردم در این زمینه اشاره

. کندهایی در تمدن جدید ایجاد میقطع ارتباط با گذشته و بی ریشه شدن انسان است که چنین ناراحتی»: کند کهمی

نژند همگانی عصر را روان گانگی انسان عصر ماست که آنهای فرهنگی، در واقع، راه مقابله با ازخودبیپیوستن به ریشه

اهمیت بیان یونگ، در تصریح (. 89:4977یونگ، )« بازدبدین طریق، انسان فردیت و هویت خود را می. گوییمما می

فراموشیِ . شودهای رواییِ خود را به فراموشی بسپرد، خطرناک میهرگاه ملتی ریشه»: شودریچارد کرنی نمایان می

-انگارد، یا چون نوزادی مبتال به خودشیفتگی، که رشد نا بهکه وجود خویش را بدیهی می ای استخود، بیماریِ جامعه

. های دیگر، عرض اندام کندکند که باید به بهای نابود کردن ملتداند و گمان میهنجار دارد، خود را مرکز عالم می

. یابدای معطوف به قدرت میایش و ارادهشود و گرناک بدل میای هولدهد، یک ملت به جامعهوقتی این اتفاق رخ می

-هر فرهنگی باید به داستان»از این رو (. 37-38:4984کرنی، )« گرایی استکار، توتالیتاریسم، فاشیسم و جزم نتیجۀ

« اندیشی و تعصب بدل شودگویی ادامه دهد و تخیل موروثی خود را بیافریند و بازآفرینی کند تا مبادا تاریخش به جزم

 (.417 :همان)

 سر از اسطوره وقایع طرفی از که شودمی موجب گیردمی الهام آن از متن که ایاسطوره مدل و متن بین تالقی»       

 از نویسنده، از که متغّیرهایی تجلّی و ظهور دیگر طرف از و رفت خواهد بین از اسطوره آن بدون مسلّماً که شود گرفته

هایی دارد که بنا در این میان، نویسنده آزادی(. 43:4984جواری، )« کنند پیدا یّتاهم شوندمی ناشی او کشور از و عصر

از ابعاد  برخی بازنگری و نقد دلیل به مدرن نویسندگان گاهی .به شرایط موجود جامعه، روایت اساطیری را تغییر دهد

 و خوانندمی فرا خویش مدرن آثار متن به را هاآن معاصر است، هایدیدگاه و نگرش با مغایر ای کهن کهادبیات اسطوره

پردازند و گاهی از الگوهای می کالسیک هاینمونه دوباره آفرینش به و کنندمی بازنویسی را آن اساسی طور به یا

سازی هرچند اسطوره»: کند کهارنست کاسیرر ابراز می. کنندهای جدید نیز خلق میاساطیری کهن بهره گرفته، اسطوره

-از همین رو، اسطوره هم. بشری رواج بیشتری داشت، اما هرگز از میان نرفته و نخواهد رفت دیرین اندیشهدر دوران 

کنیم زیرا که در چنان که در زمان هومر بوده است در این زمان نیز وجود دارد، با این تفاوت که اکنون آن را ادراک نمی

 (.44-42:4987کاسیرر، )کنیم آن زندگی می سایۀ

 سی اسطوره در رماندگردی

نویسندگان قرن بیستم به اسطوره، کامالً با رویکرد نویسندگان  گرچه اسطوره دیریست وارد ادبیات شده اما رویکرد       

های زیباشناسی اسطوره و بازنمایی جنبه»به این مقوله، تنها به خاطر  مدرن رویکرد نویسنده. پیشامدرن تفاوت دارد

فضای اجتماعی »چراکه . نبوده است( 63:4986پور؛ رهبر، کهنمویی)« فرم و قالب نوشتار ر زمینههای ادبی دخلق تجربه

کرده، و موقعیت تاریخی در این دوره، ابزاری نو و دیگرگونه را برای به تصویر کشیدن وضعیت انسان و جهان طلب می

« ه ترسیم فضایی با عناصر متنوع و گاه چند الیه باشدادبیات به کار آید و در عین حال قادر ب ابزاری که بتواند در حوزه

با وجود این، پرداختن به اسطوره در عصر مدرن و بازیافت آن، که همراه با تغییر ساختار در چارچوب (. 63: همان)

های تواند غولراستی هم چه کسی میبه. طلبدباستان است، شهامت و دقت نظری درخور می اسطورة روایت اولیه

بیات باستان را به چالش بکشد، اگر حس ضرورت و اضطرار رساندن پیامی بشری به انسان معاصر در میان نباشد؟ اد

 .پاسخ به این سؤال در واقع آغاز مبحث پیرامون مدرنیته است

نوگرا را به  گذر، انسانها شد و از این رهها به نوگرایی، باعث ردّ بسیاری از قطعیتمدرنیسم و تمایل انسان هور پدیدةظ

ها پنداشت فراخواند و به بازخوانی این روایتها را جزء حقایق مسلّم میای نزدیک، آنهایی که تا گذشتهتردید در روایت

-های مدرن روبار، با انسانها وارد شدند، اما اینها دیگربار به متن زندگی انسانبدین ترتیب بود که اسطوره. دعوت کرد
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رویی، انسان مدرن بر سر یک بهدر این رو. گرایی بودهای بارز این عصر، عقلعصری نو؛ که از ویژگیرو بودند و در به

، «الگوهاکهن»ها را به عنوان ها خالص شود، چراکه بخشی از آنتوانست از اسطورهسو نمیدوراهی قرار گرفت؛ از یک

-و غیره پذیرفته بود و در زندگی خود می« ا و مقدّساتهارزش»، بخشی را به عنوان «خاطرات ازلی»بخشی را به عنوان 

بنابراین، انسان مدرن دریافت که . شان بپذیردها را در همان شکل ظاهریتوانست آندید و از دیگرسو، دیگر نمی

باز تولید » از نظر پل ریکور،. ها برخوردی انتقادی داشته باشدها همواره با وی خواهند بود، اما همیشه باید با آناسطوره

« گستراندتعبیرهای اسطوره، امکانات اسطوره را نه در جهت الگوهای دنیای کهن، بلکه الگوی دنیا یا دنیاهای ممکن می

 (.229:4982ارشاد، )

ای است، تفکر پیشامدرن، اسطوره. های بنیادین داردمدرن تفاوتمدرن، با تفکر عصر مدرن و پساتفکر جهان پیشا       

حالی که تفکر ، در(244: همان)« فکر یقین محض است؛ قلمرو تردید نکردن و رفع و طرد تام و تمام شک استت»یعنی 

در دنیایی که با مطر  شدن اصل نسبیت »کند پردازد و تأکید میها میمدرن و پسامدرن به تردید در مورد قطعیت

توان به گیرد، چگونه میفیزیک نیوتنی مورد شک قرار می ترین مفاهیم قطعیترین و تردید ناپذیرایاینشتین، حتّی پایه

ای باید بنابراین برای مقابله با تفکر اسطوره( 3:4982پاینده، )« های دیرینه باور داشت؟پایداری و مسلّم بودن ارزش

خویش، ایجاد برای انسان مدرن، یگانه راه دگرگون ساختن »کند که مارشال برمن نیز در این زمینه بیان می. شک کرد

و این بدان معناست که انسان ( 48:4986برمن، )« ای در کل جهان فیزیکی، اجتماعی و اخالقی استدگرگونیِ ریشه

های خود تجدید نظر کند و با نگاهی دوباره به خود و پیرامون خود، در صدد گذاریها و ارزشعصر ما باید در ارزش

 .و جامعه برآیداش به طبیعت، جهان ایجاد تغییر در نگرش

-هنر و ادبیات، رمان ها، در حوزهاسطوره ید دربارهدیدگاهی جد ی تالش انسان معاصر، برای ارائهاز جمله نمودها       

ی های دورهای در رمانهای اسطورهتمایل نویسندگان به بازتاب گسترده و دیگرگون از روایت. های معاصر هستند

. های گذشته استها، با دورهاوت در نگرش انسان عصر ما و خوانش متمایز او از اسطورهتردید به دلیل تفمعاصر، بی

اند را بدون هید دور شکل گرفته توان اساطیری که در گذشتۀپرداز معاصر، اعتقاد دارند که نمینویسندگان اسطوره

 .تغییری در کارکرد آن، وارد رمان معاصر کرد

 روزگار نویسنده اجتماعی زمینه از جدا ها،ای و بازیافت آنکهن اسطوره هایروایت بازخوانی در رمان مدرن،       

نماید، رمان مدرن، ابتدا روایت اساطیری را مطابق روزگار خود تفسیر می به این معنی که نویسندة .گیردنمی صورت

 نسخه هر باشد قرار اگر آن، بر فزونا .کندهای داستانیِ خود حل میای را در قالب شخصیتهای اسطورهآنگاه شخصیت

 .بود خواهد منتفی متفاوت، منظری از آن به نگرش و اسطوره بازنویسی به نیاز باشد، خود از قبل نسخه شبیه دقیقاً

 بازگشت ایدوره هید در و دهدمی وفق جامعه روز هایداده با را خود شودمی متولد نو از ایاسطوره که بار هر بنابراین،

 چارچوب در و رمز زبان به دوره آن مناسبات و واقعیّات بازگویی منظور به مگر نشده، باب سالههزاران هایداستان به

 . کهن هایقصه روایی

در رمان را باید یکی از انواع نوگرایی در ادبیات داستانی معاصر به  و کاربرد آن به این ترتیب، دگرگونی اسطوره       

کنند تا آن جنبه از پردازند و تالش میروند، نویسندگان و هنرمندان به مطالعه و تفسیر اساطیر می در این. شمار آورد

در این راه، ممکن است . تواند در زندگی انسان مدرن نقش ایفا کند را بیابند و به جامعه ارائه دهندمی اسطوره که

در . اسطوره و بازیافت آن، با اصل اسطوره مغایر باشد بسا بازگشتتغییرات بسیاری در ساختار اسطوره انجام شود و چه

شمار آورد و توجه نکرد که حیات آن در  ای باستانی بهتوان رمان یا داستانی امروزی را اقتباس از اسطورهحقیقت، نمی

ست به اسطوره برای توضیح دادن چیزها»: گویدکه کرمود میچنان. گرددهای کامالً متفاوتی سپری میمیان ارزش

اسطوره عامل ثبات است؛ داستان عامل . ای که هستند و بودند، در حالی که داستان برای پی بردن به چیزهاستگونه

این جدایی (. 9:4982استون و دیگران، هیلی)« کند، داستان پذیرش مشروطاسطوره پذیرش مطلق طلب می. تغییر

بازنگری  دانستند، گویای تأمل وها را مترادف هم میآنتدریجی مفهوم اسطوره و داستان، که بسیاری در گذشته 

ای از ادبیات از برخورد میان مدرنیسم و اسطوره، نوع تازه». چیستی و کارکرد اسطوره است نویسندگان مدرن درباره
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ین رویکرد ا. زاییده شده است که عدم قطعیت، یکی از رهاوردهای آن است( پردازدادبیاتی که به اسطوره می)ای اسطوره

چنین شکی . پاشدهای داستان را از هم میها همراه است که وجود شخصیتبا نوعی شک آزار دهنده نسبت به اسطوره

ستاری و دیگران، )« شود؛ به فضاها، طبیعت، جامعه و حتی خود مفهوم انسانبه سرعت به تمام بافت داستان کشیده می

447:4983.) 

شود که بر اثر تحوالت اجتماعی و اهداف ای، به آن رمانی گفته میروایت اسطوره»صر در ادبیات داستانی معا       

-فرهنگی و فکری یا دالیل شخصی، با تغییر و تبدّل ساختاری و حل شدن در سطح پیرنگ روایی داستان، بن -سیاسی

در ارتباط آشکار یا پنهان با ها عجین کند و متن را کاری آنها و خویشای خود را با شخصیتمایه و عناصر اسطوره

های محاکات چه بیشتر نشانهبا این توضیح که از منظر تحلیل بینامتنی، رمانی که بتواند هر. ای عرضه کندمتون اسطوره

 (.34:4983زاده، بزرگ بیگدلی؛ قاسم)« ها را کتمان کند، ارزش ادبی بیشتری داردو اقتباس از اسطوره

شود که وقایع اسطوره از سر گیرد موجب میای که متن از آن الهام مین متن و مدل اسطورهتالقی بی»از طرفی        

هایی که از نویسنده، از گرفته شود که مسلماً بدون آن اسطوره از بین خواهد رفت و از طرف دیگر، ظهور و تجلی متغیر

بنابراین، نویسندگان این عصر از یک سو به  ؛(43:4984جواری، )« شوند، اهمیت پیدا کنندعصر و از کشور او ناشی می

سره بپذیرند و از های قدیمی را یکتوانند اسطورهاجتماعی روزگار خود نمی -دلیل درک و شناخت شرایط فرهنگی

یا »گیرند، ها در پیش میدرنتیجه، راهی که آن. کندها را مجذوب خود میها، آنسوی دیگر نیز ژرفا و جذابیت اسطوره

پور حسن)« ها و یا آفریدن اساطیری تازههای آنمایهده از اساطیر گذشته است، با تغییری در شکل و دروناستفا

پردازی که از پذیرفتن یک وضعیت فرهنگی منطبق با چنین است که نویسندگان اسطورهاین(. 87:4987آالشتی، 

جای تلقی و پذیرش صرف به»به این معنی که . ندآورزنند، به دگردیسی اسطوره روی میخود سر باز می ضعیت جامعهو

های معنایی و و غنا ها به منظور شکل دادن به آثار خود، افزودن الیهها به عنوان باورهای کهن بشری، از آناسطوره

در این گونه آثار، (. 419:4931طاووسی؛ درودگر، )« گیردهای خویش بهره میها و پیرنگ داستانبخشیدن به شخصیت

های نو نیز ها الهام گرفته و اسطورهاند، بلکه از آنبه تقلید و بازسازی اساطیر کهن دست نزده[ صرفاً]نرمندان خالق، ه

های مایهآنان از بن. جا خالقیت هنری اهمیت دارد، نه بازآفرینی و پرداخت تقلیدی از اساطیردر این. اندخلق کرده

 (.49:4973پور، اعیلاسم)اند بهینه کرده اساطیری استفاده

ها به صورت تلفیق اساطیر، تغییر جزیی در ساختار و بازسازی اسطوره، دگردیسی در رمان فارسی نیز، اسطوره       

شرایط نامناسب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، از جمله مضامینی هستند که نویسندگان رمان فارسی، با . شوندمی

دهد و آرزوی این تغییرات، اعتراض نویسنده به وضع موجود را نشان می. انداشاره کرده هاروش دگردیسی اساطیر به آن

چه را بینند و آنخواهند نمیچه را میها وقتی آندرواقع، نویسندگان این رمان. کندوی را برای بهبود شرایط آشکار می

خواهند تغییر بینند و نمیچه را که میت که آنیک راه این اس: بینندخواهند، دو راه پیش پای خود میبینند نمیمی

ها با تغییری که آن. دهند؛ یک راه دیگر این است که دخل و تصرف در جهان نکنند و در درون خود تغییر ایجاد کنند

 .گزینندکنند، راه اول را برمیهایشان اعمال میای در داستانهای اسطورهدر ساختار روایت

گوناگون اساطیر، از دیرباز مورد توجه هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشورمان بوده است،  هایاستفاده از ظرفیت

های و دغدغه هااینان هریک با توجه به اندیشه. درآمیخته استاسطوره  بااز آثار ادبی ما  گسترده یبخش ای کهبه گونه

برای پاسداری از زبان فارسی و هویت ملی، « هنامهشا»اند؛ فردوسی در ها یاری گرفتههای اسطورهخاص خود، از قابلیت

برای « الطیرمنطق»اش، عطار در های فلسفی و کالمیبرای بیان اندیشه« آواز پر جبرئیل»و « عقل سرخ»سهروردی در 

ز های اخیر نیز ادامه داشته است و اساطیر همواره اچنین در سدهاین روند، هم. غیره اش وهای عرفانیبیان اندیشه

فکران عصر مشروطه و پس در قرن حاضر هم، روشن. اندشدهابزارهای مهم برای اندیشمندان و نویسندگان محسوب می

از آن که از اوضاع سیاسی و اجتماعی مملکت سرخورده شده بودند و بازگشت به شکوه ایران باستان را آرمان خود قرار 

اند، تا جایی که به ایجاد استان در آثارشان، این آرزوی خود را آشکار کردهداده بودند، بارها با استفاده از اساطیر ایران ب

-پیدایش رمان ایرانی، محصول معنوی تفکرات مشروطه»برخی،  ادبیات انجامیده است و به عقیدههای جدید در قالب
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ر تحجّر اجتماعی و ترین خصلتش، انتقاد از تمامی مظاه؛ تفکراتی که مهم(24:4987میرعابدینی، )« خواهانه است

 .فرهنگی بود

. نامند، تحوالتی یافتمی« عصر مدرنیته»زمان با ورود رمان به ایران و آغاز قرن بیستم که آن را اما این روند، هم       

رمان همراه یک مجموعه عناصر برگرفته از فرهنگ غرب در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وارد ایران شد و این »

 یکی از دالیل عمده. ار عمیق بودای است که در آن، ایران دچار تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیدوره درست

های فرهنگی در ایران، خود نوشتن و ادبیات نیز مانند سایر حیطه خاص، این است که حیطه عنایت به رمان در آن دوره

تصادفی . پذیر نبودنویسی امکانته و در قالب انواع قبلی قصّهدچار شک و بحران بود؛ یعنی دیگر نوشتن به زبان گذش

نیست که ورود رمان به ایران مقارن است با تحوالت و تغییرات بنیادی در طرز فکر و منش فرهنگی و اجتماعی که 

چون برخی از نویسندگان مدرنیست داخلی هم»بنابراین (. 244:4987جهانبگلو، )« شودمنجر به انقالب مشروطه می

کوشند تا با تکیه بر اساطیر و الیوت و جیمس جویس می.اس.الرنس، تی.اچ.نویسندگان مدرنیست اروپایی نظیر دی

ها را متناسب با باورهای ها اسطورهاین گروه از نویسنده. های ملی، به موضوعی امروزی، ابعادی فراتاریخی ببخشندافسانه

بدین ترتیب، اگرچه در (. 433:4984هاجری، )« کنندت و تفسیر و تأویل میهای عقیدتی خود، دریافاجتماعی و انگیزه

العاده، فراوان بوده انگیز از جمله رویدادها، موجودات و اشیاء فوقهای کهن فارسی، عناصر اعجابها و افسانهاساطیر، قصّه

دهند و در میان آثار معاصر نشان می گرایی توجّهرسد که نویسندگان روزگار ما، بیشتر به واقعبه نظر می»است، اما 

 (.77:4987قویمی، )« شویمرو میبهانگیز روتر با روایات شگفتایران، کم

 یگیری از این گونهدر بهره ،نویسی از روش خاص خودهر داستان ع است واسطوره در داستان متنوّ های عرضهراه       

ای با به کارگیری زبان کهن و عده الی ومانند نقّ ،سراییداستان روایت و یوهبعضی با استفاده از ش. ادبی استفاده می کند

با  گیرند وای را به کار میفقط اسامی اسطوره ،گروهی. بخشندحماسی می به داستان حسّ ،های منسوخ شدهواژه

 ،بعضی هم. ه داستان ببخشندای ببویی اسطوره کنند رنگ وتالش می ،های اساطیریسرزمین نام پهلوانان و استفاده از

فقط بخشی از اسطوره را به عنوان خمیرمایه  ،بعضی نویسند وشبیه اسطوره می ،ساختار متن داستان را از نظر شکل و

 تمثیل اسطوره را با شیوه رسند که زبان نماد وگروهی از نویسندگان هم به چنان مرزی از ابداع می. گیرندبه کار می

 گروهی نیز فقط به معنا و ،در این میان. پردازندها مید اسطورهبه آفرینش مجدّ کنند وی تلفیق مینویسمدرن داستان

با  .کنندپردازی استفاده میبرای شخصیت ،ایهای شخصیت اسطورهبعضی هم از ویژگی مضمون اسطوره نظر دارند و

گزیند، به ها را برمیدرونی و فرهنگیِ خود، یکی از آنهای نویسی با توجه به انگیزههای گوناگون که هر داستانوجود راه

های در رمان. انجامدپیوند آن با داستان است که به برجسته شدن اثر می آید چگونگی بیان اسطوره و نحوةنظر می

  :توان سه شکل را برای آن در نظر گرفتروند که میهای گوناگونی به کار میها به شیوهمعاصر فارسی، اسطوره

 (.روایت عینی اسطوره)ای مشخص بازروایی اسطوره .4

 (.اشاره به اسطوره)از راه تداعی معانی به صورت تشبیه، استعاره یا تلمیح  .2

 (.دگردیسی اسطوره)ها با تلفیق یا تغییر ساختار اسطوره .9

-اسطوره)ای نو های نداشته باشد و آن خلق اسطوررسد در ایران نمونهشکل چهارمی هم هست که به نظر می       

اند؛ ای که در چند قرن اخیر در غرب شکل گرفتههای ادبی اسطورهچون خلق چهرهاست، هم( سازیآفرینی یا اسطوره

البته باید یادآور شد که این موضوع، خالی از اختالف نظر نیست؛ روتون با تأمل در این . مانند دون ژوان و فاوست

پندارند که های جمعی، میچون دورکیم معتقدند که اساطیر عبارتند از بازنماییمکسانی که ه»: کندموضوع اشاره می

-هایمن معتقد است آنچه نویسندگان نوگرا می. محال است بتوان آفرینش یک اسطوره را به یک شخص تنها بخشید

های ساطیری آیینکند و با بیان اآفرینند، اسطوره نیست، بلکه خیالی فردی است که کنشی نمادین را تشریح می

 (.  33:4983روتون، )« .عمومی، معادل و بدان مربوط است

ای را در آثارشان توان از نویسندگان متعددی نام برد که روایات اسطورهنویسی در ایران، میبا نگاهی به سیر رمان       

از اسطوره استفاده کرده و آثار مهمی از نویسی مدرن ایران، ایرانی که در داستان ترین نویسندةمعروف. اندبه کار برده
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های ای، به نقشترین اثر این نویسنده، که در آن با نگاهی اسطورهشاخص. خود به جای گذاشته، صادق هدایت است

ی آفرینش چنین، نویسنده در این داستان به صورت نمادین به اسطورههم. باشدمی کوربوفی زن پرداخت، چندگانه

 .پرداخته است

هوشنگ  ،هوایی ایرانی ببخشد به داستان معاصر این سرزمین حال و ،از دیگر نویسندگانی که توانست با نوآوری       

 ةهم به دلیل داشتن توانایی دربار و متون کهن هم به دلیل آشنایی با آثار تمثیلی، فرهنگ عامه و ،وی. گلشیری است

های جدید ها با شیوهاین تلفیق همه توانست با ،تجربه نکرده بود ها رافضاهایی که خود هرگز آن نوشتن موضوعات و

-آینهدر رمان  ،گلشیری. بیافریند کید کریستین و و پنجم معصوم ،شازده احتجابچون آثاری هم ،نویسیداستان

-وه و غربتکند و از آن برای توصیف اندمیشگردهای خاص خود مطر   بت شکنی را با ابراهیم و اسطوره ،های دردار

 .گیردزدگی ایرانیان آواره در اروپا بهره می

اساس متون کهن نوشت و  را بر ملکوت داستان ،این نویسنده .بهرام صادقی است ،های این عرصهاز دیگر چهره       

 وبر اساس کتاب تورات نوشت  را یکلیا وتنهایی اوتقی مدرسی نیز رمان  .شر را موضوع آن قرارداد کشمکش خیر و

قابیل برای  هابیل و از اسطوره ،سمفونی مردگاندر رمان  ،عباس معروفی. درکنار شیطان نهاد دختر پادشاه یهود را

تالش برای ایجاد نوع »، بیژن و منیژهچون صادقی همدر آثار جعفر مدرس .کشی بهره بردبرادر لهئمطر  کردن مس

جواد مجابی نیز (. 4142:4987میرعابدینی، )« شودته باشد، حس میهای کهن را داشای از رمان که ویژگی افسانهتازه

آمیز وقایعی مستند را با تخیلی اغراق»مجابی . کند، اثرش را در قالب داستانی باستانی مطر  میمومیاییدر رمان 

کند و رمانی یاقتدار را مطر  م دق و پینوشه بر ضد آلنده، مسئلهدرآمیخته و با توجه به کودتاهای شاه بر ضد مص

، با آدمی باستانی اسفندیار غایبدر اثر دیگر این نویسنده، (. 4998: همان)« نویسدمبتنی بر اندیشه و شاعرانگی می

 .زیدمواجهیم که در عصر ما می

ای را در اسامی اسطوره ،هرمز شهدادی را نوشت و سووشون سیاوش، رمان یسیمین دانشور براساس اسطوره       

 ،معنای شب طوبی وای از زن در رمان تصاویری اسطوره یبا ارائه ،پورشهرنوش پارسی .به کار گرفت ب هولش رمان

، به (4938) بانوی روح منبزرگچنین در داستان پور، همپارسی. ای به داستان خود بخشیدحال و هوایی اسطوره

-های انقالب، به سادگی و صفای دشتسان از پیامدراوی این داستان، استاد دانشگاهی است که تر. سراغ اسطوره رفت

فکر گرفتار شده روشن. تجلیل از طبیعت، مالزم با محکوم ساختن اجتماع است»در این داستان، . گریزدهای کاشان می

های یابد به کویر سفر کند، با ریشههای ناشی از تغییر و تحوالت اجتماعی، وقتی فرصت میدر خطرها و وحشت

یابد که راهی است به جهان جو، به طبیعتی راه میوی، گریزان از جهان ستیزه. شودفرهنگی خود آشنا می -ایاسطوره

 (.4428:4987میرعابدینی، )« های ازلیای و ارزشاسطوره

 ،بیدرخت گال و گلی ترقی با استفاده از نمادها در اهل غرقرمان  ای درخلق فضایی اسطوره پور بامنیرو روانی        

های ، با استفاده از نام(4974)آرامگه عاشقان فرشته ساری نیز، در  .هوایی رمزآلود به آثار خویش بخشیدند حال و

-های این داستان، همه مردهشخصیت. ای کردن داستان کمک کردای و ایجاد فضایی ماوراءالطبیعی، به اسطورهاسطوره

گویای دردی است که نسل پس از نسل تکرار »ماجرای این داستان، . رونداند و از راه یاد و خواب به سراغ یکدیگر می

االرض سازد که طیّاحوالی می، شخصیت غریب(4972) مینو آگاهیکاظم تینا در داستان (. 4493: همان)« شودمی

شوتن و موبد، در ماجرای این داستان، به شکل مکالمه بین پ. یابدکند و در آنِ واحد در چند زمان و مکان حضور میمی

های که فضایی ساخته شود تا در آن، چهرهگذرد، بی آنداستان در ساحت عرفان زرتشتی می». فضایی اساطیری است

شمس  ، نوشته(4972) رژه بر خاک پوک(. 4428: همان)« ایِ این دین، در مقام قهرمانان داستان حضور یابنداسطوره

. پردازدبرخورد سنّت و تجدد می ای، به مسئلهاسطوره -ایی سیاسیگرریخلنگرودی است که در آن، نویسنده با تا

 .گذردمی( 4993: همان)« در سرزمینی شناور و در بخار ابدیتی بیرون از زمان»ماجرای این داستان 
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 قی در رمانصادماروت، جعفر مدرس هاروت و یگیری از اسطورهبا بهره ،بابل چاهرضا قاسمی در رمان  ،چنینهم       

از نظر  اسفار کاتبانو  رود راویابوتراب خسروی در  از نظر نمادین بودن و ،هاگرگرمان  فریبا وفی در ،گاوخونی

  .ها نزدیک شدندزبانی به اسطوره

-با بهره تهمینه قصه این نویسنده در. علی نام بردتوان از محمد محمدمی ،اسطوره دیگر نویسندگان شیفته از        

 ثیر افسانهأتحت ت ،حوا آدم ودر کتاب  اوستا و بر اساس قرآن کریم و مشیانه مشی وگیری از شاهنامه، در رمان 

های آریایی اسطوره از ،جمک جمشید و وی برای نوشتن رمان. ای به آثار خود بخشیدهوایی اسطوره حال و ،آفرینش

کیه حسن میرعابدینی با ت. جوی اسطوره پرداختوتوان به جستنیز می نقش پنهانهای رمان در الیه .ایرانی بهره برد

انتقال تجارب گذشته، حفظ ذهنیت »: نویسدعلی میهای محمدموضوع مهم داستان درباره« نقش پنهان»بر رمان 

: همان)« های ذهنی اوستترین مشغلهتاریخی، مبارزه با فراموشی و انقطاع تاریخی از طریق یادآوری خاطرات، از عمده

4187.) 

 اینمونه ،نویسنده. شودتصویر می یدیگر مرگ به گونه ، اثر بیژن بیجاری،(4971) مغار بر آبنوس داستان در       

پسر کیمیا در جنگ ، یوسف. دهدهای دینی را در عهد معاصر به دست مید اسطورهمل از بازآفرینی مجدّأقابل ت

یابد و نظرش است، خود را در نقش یعقوب نبی بازمی یوسف و یعقوب مد صهکیمیا که همواره ق. شودمفقوداالثر می

امتحانی از جانب خدا  به مثابه، او تمام مکافاتی را که بر سرش آوار شده. های مرگ یوسف را باور کندتواند نشانهنمی

 .نبی را نیز با آن امتحان کرده است کند که روزگاری ابراهیمقلمداد می

کوشد واقعیت مطر  شده در رمان ای، میهای اسطورهکارگیری صناعت، با بهرازهای سرزمین من در براهنیرضا        

اجتماعی  -چنین، تجاوزگری سیاسیهایی پنهان، از فساد درباریان و امرای ارتش شاه و همرا که نمایش موقعیت

گیری از ، با بهرهدرد سیاوشیح، در داستان اسماعیل فص. ها در ایران است، به صورت نمادین مطر  کندآمریکایی

. کُشی را در طول تاریخ بگستراندجوان بخشد تا مسئلهای به داستان میاسطوره -ای تاریخیسیاوش، وجهه اسطوره

« سازدای مطر  میای اشرافی را به شکلی اسطورهاضمحالل خانواده»، مسلول در اسکله عدنان غریفی نیز در

 (.728:4987میرعابدینی، )

مرد گرفتار، آدم است که . بینیمآدم و حوا را دیگرگونه می ، اثر محمود کیانوش اسطورهمرد گرفتار در داستان       

 کند، راه او می را بدرقه (حوا) خدا عشق کنیزک رود، آدم به میل خویش از بهشت می. گرفتار حوا، یهوه و شیطان است

آدم . بازگشت دارد شیطان وسوسه .زنند در راهی پرخطر گام می .همراه آنان باشد ،(نشیطا) که وزیر مطرودشرط آنهب

رسند که پشت آن خورشید است و خوشی و  باالخره شبی به کوهی می .شود و کنیزک اغوا نمی عازم و مصمم است

کند  ه به وزیر خائن پرخاش میکو  فردا کنیزک باالی .کشد گون آدم را میبا خنجری الماس اما شیطان،. جاوید  کامروایی

 .شکم دارد در «بچه آدم» چرا که یک ست و خرم،ا و خوش

ای و های اسطورهآمیزد و به تمثیلواقعیت و خیال را درمی»، (4936) های آن دنیاقصه مصطفی رحیمی در       

پیدایش طبقات و  مسئله، (4924) خدایان از بند رسته احسان طبری در (.434: همان)« آوردفراطبیعی روی می

 .کندای بیان میای اسطورهنقش پول در مناسبات اجتماعی را به صورت افسانه

توجه به داستان سهراب و رستم در شاهنامه فردوسی  اثر عطااهلل مهاجرانی، ،کشانسهراباصلی رمان  مایهدرون       

چندین هزار سال است که همواره نسل جدید که نماد  .فرزندکشی در اساطیر و تاریخ و ادبیات کشور ماست و مقوله

 .شود زدگی است میرکود و تحجر و عادت آرمان و پویایی و شکوفایی است، قربانی نسل قدیم که نشانه

 کشانسهراب 

 خاتمی دولت ارشاد و وزیر استاد تاریخ کلمه از عطااهلل مهاجرانی، 93111، رمانی حدود (4982)کشان سهراب       

 خالصه. گزینندبرمی و دینی سیاسی عقاید بیان برای او چون کسانی که است ایشیوه و رمان، داستان نوشتن .است

کرده و فهمیده و دانا و توانای مرد مقبول خانواده و چندین روستا، مرد تحصیل ،خوانداستان به این صورت است که آقا
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 نگاه پرتو زیر در ولی. رودمی مدولی دختر مریم خواستگاری به رش،پس سهراب، درخواست به -بهشت از ایپاره -مارون

 نبودن آرزوی ذهنش در او. کند خواستگاری پسرش برای را او نیست حاضر و دهدمی کف از دین و دل مریم گرم

داستان سرایی در روستا پهن کرده و در این بین، درویشی قلندر در روستا هست که بساط شاهنامه. کندمی را سهراب

-خوان را میاو هر بار که آقا. خواهد شد کشته سهراب، که رسیده است ایصحنه به و ماجرا گویدرستم و سهراب می

در  امابکشد؛  را سهرابش گیرد که مثل رستم،می تصمیم خوانآقا. دهدکند و پند و اندرز میبیند، با او صحبت می

 .کشداش کنار میاز زندگی و سرنوشت سهراب و خانوادهود را دهد و خناچار به تقدیر تن می آخرین لحظات،

 ایروایت اسطوره

فرزندکُشی پرداخته  هلهای ملی رستم و سهراب به طر  مسئکشان، با استفاده از اسطورهرمان سهراب نویسندة       

کین پدر به پسر، از مضامین کین پسر به پدر و . باشدفردوسی می ای، شاهنامهاین روایتِ اسطوره منبع اصلی. است

در این روایت، . معروف شاهنامه است و اولین نشان آن در شاهنامه در داستان ضحاک و پدرش مرداس، نمود دارد

چنین، سام، فرزندش زال را به دلیل سپیدمویی در زمان والدت در هم. کشدضحاک به دستور ابلیس، پدرش را می

چنین شیرویه، پدرش خسرو پرویز را به هم. رساندهراب را نادانسته به قتل میرستم، فرزندش س. کندطبیعت رها می

-دارد، با وجود اثبات بیکاووس نیز به دلیل تهمتی که سودابه، به سیاوش روا میکی. رساندافکند و به قتل میزندان می

د و در این راه، مظلومانه به قتل جویکند و سیاوش، مهر پدر را در دل دشمنان میمهری میگناهی سیاوش، به او بی

که لهراسب، شود، چنانپدر و پسر تگرار می دو سویه درباره م که این کینهبینیدر سرگذشت گشتاسب نیز می. رسدمی

چنین، گشتاسب، این بی مهری هم. خواهد سلطنت را به برادر دیگر او بسپاردکند و میمهری میه او بیپدر گشتاسب، ب

 (.317:4988زمردی، )شود دارد، اما پس از مدتی از کار خود پشیمان مید خود، اسفندیار روا میرا به فرزن

دیگر است، الهام گرفته از کین پدر و پسر نسبت به یک هایی که در بر دارندهعه داستانبه نظر فروید، مجمو

ناخودآگاه یا خودآگاه، به مادر یا جانشینان پسران، به نحوی  همه»فروید بر آن است که . است« اُدیپ»داستان اساطیری 

. نامدمی« ادیپ عقده»فروید، این مقوله را (. 44:4982فروید، )« ورزنداند و به همین دلیل به پدر، کین میاو عاشق

 گویان خبر داده بودند که عاقبت، شوی مادر خواهدکه غیباست که به دلیل آن -پادشاه شهر تِبس –ادیپ، پسر الئیوس

 .کنندبرند و رهایش میکنند و به کوهی میشد و پدر را خواهد کشت، او را طرد می

شکار،  از پس رفته است، توران مرز هاینزدیکی به شکار برای رستم ، یکی از روزهایی که4بر اساس شاهنامه

 مشغول مرغزار در رها هرا ک (رخش)در این هنگام، چند سوار، اسب رستم . رودمی خواب به پردازد وبه استراحت می

 رد در پیِ. بیند، مگر رد پای اوبیداری، نشانی از رخش نمی از پس رستم. برندکنند و با خود میمی گرفتار بوده، چرا

. بیایند او پیشواز به شهر ناموران و بزرگان شودمی سبب سمنگان به رستم رسیدن خبر. رسدمی سمنگان به او پای

 از سمنگان شاه. کرد خواهد جدا تن از را بسیاری سرِ بازنگردانند، او به را رخش چهچنان کندیم تهدید را ایشان رستم

 .پذیردمی خشنودی با رستم. کنند پیدا او برای را رخش صبح تا بگذراند او دربارگاه را شبی کندمی دعوت او

-می خواستگاری سمنگان شاه از و راموبدی، ا توسط شود ورو میروبه تهمینه با رستم سمنگان، شاه بارگاه در

 این بود، دختر فرزندشان چهچنان گویدمی و دهدمی تهمینه به یادگاری عنوان به را ایمهره رستم روز، آن فردای. کند

 کسی با را راز این و شودمی ایران روانۀ رستم آن، از پس او؛ بازوی به بود، پسر چهچنان و ببندد او گیسوی به را مهره

 .گذاردنمی میان در

 مادر،. پرسدمی مادر از را خود پدر نشان است، شده خود همساالن به نسبت تنومند، جوانی سهراب، که چندی از پس

 رستم، دشمن افراسیاب، که دهدمی هشدار او به و بنددمی او بازوی بر را پدر نشان مهره و گویدمی او به را حقیقت

 پدرش و کند حمله ایران به ابتدا که گیردمی تصمیم شنود،می را خود پدر آوازه که سهراب. گردد آگاه راز این نباید از

 .سازد سرنگون را افراسیاب و برود توران به آن از پس و بنشاند بر تخت شاهکاووس جای به را

                                                           
 (.4988قطره، : تهران. )چاپ پانزدهم. به کوشش سعید حمیدیان. بر اساس چاپ مسکو( متن کامل)ی فردوسی ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه . 4
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 سفارش آنان به و فرستدمی او یاری به بارمان و هومان سرداریِ به را لشکری سهراب، به کمک عنوان با افراسیاب،       

 .طلبدمی یاری به را رستم شاه،کاووس و شودمی ورحمله ایران به سهراب. بشناسد را رستم سهراب، نگذارند که کندمی

 نسب و نام رستم، ولی باشد، رستم او شاید که زندمی حدس او ظاهر از سهراب. شوندمی روروبه با هم سهراب و رستم

 با رستم ولی درآورد؛ پای از را او که خواهدمی و شودمی چیره رستم بر سهراب اول، نبردِ در. کندمی انپنه او از را خود

 که بعدی نبرد در ولی. آورددرمی پای از را حریف پیروز، نبرد، دومین در که است این آنان رسم که گویدمی او به نیرنگ

. بیندمی او بازوی بر را خود نشانِ مهره آورد،درمی پای از را او کههمین و کندنمی رحم سهراب به است، آن پیروز رستم

 آن دادن از کینه، روی از شاهکاووس ولی بماند، زنده تواندمی است شاهکاووس نزد که دارویینوش به اینک سهراب

 .است سهراب، دیگر مرده بدهد، را دارونوش که کنندمی راضی را او کهآن از پس. کندمی خودداری

 را رستم مانند دو نمونه تابِ مدارن،قدرت و باشد یگانه باید رستم چون افتد،می اتفاق سهراب و رستم نامهغم

 التیام برای دارونوش رساندن از که اوست هم) است کرده بسیار خدمات او به رستم که ایران، شاه کاووس، چه ندارند؛

 هایویژگی است، رستم پشتِ از که سهراب. است خورده لطمه رستم از که نتورا شاهِ چه و( کندمی امتناع سهراب زخم

. است آمده دنیا به( رستم اسب)رخش  از پشتِ که است اسبی دهد، او سواری به تواندمی که اسبی حتی دارد، را او

 فاش فرزند برای خود را نام که رستم غرور و سهراب و بلندپروازیِ خامی همراه به مدارانقدرت زور و تزویر بنابراین،

 .برسد خود انگیزغم پایان به که زندمی دامن فاجعه به کند،نمی

 دگردیسی اسطوره در رمان سهراب کشان         

دیگر تلفیق کرده، سپس به دگردیسی ایرانی و اروپایی را با یک ن داستان، به زیبایی، دو اسطورةمهاجرانی در ای       

نویسنده در سراسر . گیردی رستم و سهراب را در نظر میادیپ و اسطوره او برای این کار، اسطوره. ه استاسطوره پرداخت

 نظر به طوراین داستان مطالعه هنگام. رستم مقایسه کند سهرابِ با را او سهرابِ و رستم داستان قصد دارد آقاخوان را با

از این روی  ،داندبزرگی برای فردوسی و رستم میسهراب به دست رستم را ضعف  شدن کشته نویسنده، که آیدمی

دست رستم به خون سهراب آغشته نشود و  ،رستم و سهراب دیگری بیافریند که در آن ،خواسته با پردازش این داستان

ها دو  این. طورطور کامل رستم نیست و سهراب نیز همیناما آقاخوان به .به مراد دل خود برسد ،عاشق سهراب، سهرابِ

. کندتشان ایجاد نمیشوند و نبودشان هید خللی در روند زندگی مردم و ملّاند که چون مردمان عاشق می مردم عادی تن

 زمین و پایان شاهنامهچه بر شاهنامه خوانان پوشیده نیست که نبود رستم یعنی پایان دلیری و دالوری مردم ایران

رود گویی وقتی رستم از شاهنامه می .آیدری ایران به شمار میآن چیزی که فرهنگ و ملیت و برت ۀو پایان هم بزرگ

اما از آن نوع  ،یابداگر چه پس از رستم زندگی در ایران جریان می. ها و پشت و پناه ملت از میان رفته است دالوری همه

باره از اوج ران و ایرانیان یکدهند و ایمی( زادهغالم)زاده ایزدی جایگاه خود را به پرستار زندگی که شاهان دارای فره

 .غلتندعزت به حضیض ذلت درمی

شاید در کمتر داستانی دیده شده که پدر چشم بر عشق پسر دوزد و . قوی است ایمایهداستان دارای درون

 و پارسی ادب جایدر جای که- بینیم که در جدال دائمی عقل و عشقداستان می اما در نهایتِ. بخواهد که او نباشد

نماید و رخ می (رنسانس)و رستاخیز  گراییعقل، نوعی مدرن قل است و با غلبهع اصلی برنده -نمایدمی رخ ایرانی عرفان

دارد که اگر در داستان رستم و سهراب نیز غلبه با عقل و منطق عقالنی رستم بود و با بیان می ،نویسنده از روی تلویح

 را نامش او از بار چندین واش نشسته تا پهلویش بدرد که آن که بر سینه بردپی می او ،های گوناگونوجود نشانه

 اکنون هم ایران، در مان زیستن طالیی عصر و رنسانس دوران است، شاید او فرزند کرده، همان کتمان رستم و پرسیده

 روایت برای را کل اناید همان یا شخص سوم دید زاویه توس، حکیم چونهم نویسنده، .خوردمی رقم دیگر ایگونه به

هایی که در کاریدید بر ظرایف و ریزه چه تسلط کامل این نوع زاویه. انتخاب کرده است «ر آب چشمشپ» داستان

 و منبر که است ایکردهتحصیل مرد آقاخوان. سازدبارتر میتر و تراژدی را غمگذرد، حماسه را سترگحواشی داستان می

اما این بازگشت سبب نشده تا آقاخوان از  ،بازگشته است -مارون -اش وستای چونان بهشتو به ر کردهسه را ترک مدر
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ل را با دیدی منطقی تجزیه و یکند و مسابسیار فلسفی صحبت می ،او در همان لباس روستایی. الب خود برون آیدق

 :نمایدتحلیل می

-گفته بود کاش می. ف شما خیلی به دلش نشستهحر... خیام شان سؤالی از شما پرسیده دربارهیکی»:[ سهراب گفت]

ای ذهنش مثل چشمه است، بی ذره. پیش کی درس خوانده. کجا درس خوانده. جور درس خواندهفهمیدم آقاخوان چه
 (.2:4989مهاجرانی، )« ...خوشا به حالش. خاک و خاشاک و خدشه

خانواده و  ،را که به لحاظ توانایی بدنی و فکریچ ،او چون رستم است. و شیخ صنعان شخصیت او تلفیقی است از رستم 

 :اهالی روستاهای اطراف به او تکیه دارند

شوید صدای رادیو را کم فهمند شما از جایی رد میاید تا میدیده. همه احترام شما را دارند. مارون و یک آقاخوان همه»
های حمریان هم احترام شما را جای خود دارند، ارمنی ها کهمارونی. کنندها روسری یا شالشان را مرتب میزن. کنندمی

 (.43:همان )« دارند
 :پسری چون سهراب دارد ،و نیز چون رستم 

 (.99: همان)« امانگار خودم یک بار دیگر متولد شده. سهراب االن بیست سالش تمام است»: آقاخوان اندیشید
 :او چیزی کم از رخش ندارد و جانانِ 

های اسب یال. گل محمدی آورده بود آمد به وسط حیاط کنار  درّهمی تر به نظرا که از همیشه براقسهراب اسب سیاه ر
گذاشته بود، مثل آینه « جانان»چشمان اسب که آقاخوان نامش را . درخشیدگاهی میمثل مخمل در پرتو خورشید صبح

. «شوداسب است که آقاخوان سوار اسب می برازندهنام جانان وقتی »: به آقاخوان گفته بود« نوریک». روشن و زالل بود
ی پوست انار رنگ شده هایش که همیشه با حنا و جوشاندهبینی عقابی، چشمان فندقی، تیز و پر تکاپوی آقاخوان و ریش

هید کس . کنندگشایند، آرام و سنگین حرکت میکردند که بال میاو و اسب مثل دو جات در هم آمیخته جلوه می. بود
مهاجرانی، )پایش به کنار شکم اسب لگد بزند  کت دهد و یا با بغل پا یا پاشنهخوان زمانی اسب را تند حرندیده بود آقا
24:4989.) 

بند بندش ذوب  ،داردچرا که پیری است با مریدان بسیار که چون مریم برقع از روی بر می ؛او چون شیخ صنعان است 

زند و آتش در رخت خویش نمی ،اما هرگز او چون شیخ صنعان ؛شودترسا روان میدر پی دختر  ،و چونان شیخ شودمی

-او همه چیز را از همه کس پنهان می زند، اماشیخ صنعان، آشکارا عشقش را فریا می .ت او را نداردجرأبه عبارتی دل و 

 :دارد

 «مریم خانم احوالش چطور است؟. خودت است مدولی خانۀ»: آقاخوان گفت
مثل خورشید . زدچشمان آقاخوان برق می. یعقوب و سهراب بابانبی همگی به چشمان آقاخوان نگاه کردندو عام آقا سید

 .پاشیدهایش نور میچشم های ریز و دور حدقۀنکوجکی بود که به تمام چی
حاال چه وقت »: داندیشی. اش را مثل یخی که بشکند باز کردلبخند سردی زد و و چهره. اش گرفته شده بودسهراب چهره

 (.73: همان)« !پرسی از مریم بود؟احوال
خوان د که یک شاهنامهکند این است که آقا سیّدیگری که در روند داستان مکرر بدان اشاره شده و توجه را جلب می نکته

 :آفرید مطر  کردهگرد است، علت کشته شدن سهراب به دست رستم را عشق سهراب به گرددوره

اما من از این جهت دلم از دست رستم . خواهی بکشیای یا میدانم چرا در خیالت سهرابت را کشتهقاخوان، نمیدانی آمی»
. رستم هم او را کشت. همه عشق او را انکار کردند، به او طعنه زدند. گرفته است که سهراب عاشق شده بود، عاشق گردآفرید

 (.431: همان)« تر نبودزده سالش بیشدل در آغاز زندگی بود، چهارده یا پانجوان ساده
آفرید بی اطالع بود، چه او فرزند خود در صورتی که بر شاهنامه خوانان پوشیده نیست که رستم از جریان عشق سهراب به گرد 

ل اگرچه برخی در تجزیه و تحلی. که او عاشق شده باشدپنداشت که در برابرش بجنگد، چه رسد به ایناز آن می ترکچرا کو

که داستان بر این اعتقادند که رستم، سهراب را شناخت و کشت و این موضوع با تجاهل رستم و یاری فردوسی به او برای آن

شود، اما های رستم به فراموشی سپرده میهمواره بزرگی و قداست خود را حفظ کند، در روند داستانی شاهنامه و با دیگر دالوری
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 ،پارچگی ایران و حفظ عزت و بقای آنکه یکیع فردوسی، این موضوع علت دیگری دارد و آن ایندید وسدر ها این ۀدر ورای هم

 :حتی بر فرزند آدمی رجحان دارد

 «.شناخته پسرش را کشت. خواهم برایتان بگویم که رستم، سهراب را شناخته بودمی»
ی نه فقط رستم، سهراب را شناخته بود، همه. درخشیدصدایش لرزیده بود و برق اشک در چشمانش می. آقا سید سکوت کرد

 (.414: همان)« تو از ترکان نیستی»: گردآفرید هم به سهراب گفته بود. شناختنددیدند میایرانیان وقتی سهراب را می
من و پدر هر دو سراسر ایران را : جوشدی کودکانه اما خطرناک در ذهنش میسهراب با شنیدن اوصاف پدرش، رستم، افکار

برسد، اما تصور  شاید این افکار، کودکانه به نظر. عهد اوشود و من ولیبریم و او پادشاه میشاه را از بین می. کنیمخیر میتس

-برد و خود بر تخت میکرد و شاه را از بین میاو، این کار را می ۀشناخت و غرق در افکار کودکانسهراب را می ،کنید رستم

شبی  ةعشق رستم و تهمینه است، میو ةعظمت ایران و از طرفی سهراب میو د از این همه شکوه ومانآنگاه دیگر چه می ؛نشست

پنهانی باید مخفی بماند، اما سهراب قصد دارد این راز را آشکار کند و رستم پهلوان تاج  این میوه. که رستم مهمان تهمینه است

 خواهدنمی که ه غیرت و اخالق و مردانگی وتوانایی دارد و فردوسی همپهلوانی ک. بخش و آرمانی باید از دید همگان آرمانی بماند

 تاج و ایران ملت و است ایران گاهتکیه که پهلوانی خوان، هفت از کرده گذر ایران، چراغ و چشم که مردی اش،آرمانی مرد چهرة

های آرمان حفظ برای باید او بماند، اقیب آرمانی باید آرمانی مرد این .گردد مخدوش است، وابسته او نیروی به سلطنت تخت و

ها از یک مرد سترگ و ، تنتر، ابراهیم وار، فرزندش را قربانی کند، پا روی دلش بگذارد و این کارتر و به خاطر جمعی بزرگسترگ

ت که باید های بزرگ اس غم رستم همان غم بزرگ انسان. تداف، این قرعه به نام رستم میآید و در شاهنامهمی آرمانی بر

 .قربانی کنند تر، خود راهای بزرگ ها را به سویی نهند و برای آرمانها و دلبستگیوابستگی

اسفندیار به : توان سراغ گرفترود در شاهنامه چند تای دیگر میهایی از این دست که فرزند به دست پدر از بین میتراژدی

سهراب غم آورتر است چرا که این عمل نه به تحریک که به دست  تحریک گشتاسب و سیاوش به تحریک کیکاوس، اما تراژدی

 :گیردپدر صورت می

 «!آقا سید»
 «!بله»
 «.توانم بفهمم که چرا رستم، سهراب را کشتمی»
 «چرا؟»
 (.461:4989مهاجرانی، )« ماند، رستم دیگر تمام شده بوداگر سهراب می. به خاطر خودش»

 :دختری شده بود که سهرابش عاشق او بود باختهد، چراکه خود، دلکررک میآقاخوان این را به خوبی د

درشت مو زیر شال سپید، مثل کبوتری دل  انگار یک بافه. کپه کرده بود موهایش را پشت گردنش. کردآقاخوان به مریم نگاه می
 .(97: همان)زد دل می

 :او را برای سهرابش خواستگاری کند مریم شده است که تصمیم داشت باختهاخوان هنگامی متوجه شد دلآق

 «...خواستم دختر می»
 (.43: همان)« اهلل بماند برای وقت دیگریشاءان. دخترجان، با تو صحبت کنم»: واژه را تغییر داد. «دخترم»خواست بگوید می

 :انداختای خواستگاری را به تعویق میو ازین پس، هر روز به بهانه

ن است مدولی، هر وقت خواستی بروی برایتان چراغ دستی بیاورم، پیش پایتان را ببینید، در کوه و خودتا خانه»: سکینه گفت
 «کمر نیفتید یا در میان سنگ قبرها

تر تعارف کنید بماند، اصالً شب بیش»: داشت، آهسته و نجواگونه گفتسهراب وقتی استکان خالی چای را از جلوی آقاخوان برمی
 «.مریم با مدولی صحبت کنیم قا سید دربارهجا بماند تا با آاین
 «.با خودش است برود یا بماند. شود اجبارش کرداگر کار داشته باشذ که نمی»

 (.73:4989مهاجرانی، )خندید زد و نه میدیگر نه چشمان آقاخوان برق می
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رش، از تمهیدات دیگری نیز برای های آقاخوان و پسنویسنده، در این داستان، افزون بر تداعی رستم و سهراب در شخصیت

در سراسر « ای راضیهچشم شیشه»گیرد؛ از آن جمله، اشاره به تر داستانش با داستان شاهنامه، بهره میپیوند هرچه بیش

جایِ رمان است که یادآور نبرد رستم و اسفندیار و پرتاب تیر در جای« کورقدرت»چنین وجود شخصیتی به نام داستان و هم

 :ه چشمان اسفندیار استرستم ب

جای سرانگشتان خدا ذر خطوط . آفرینش او را خود مستقیم بر عهده گرفته. خداوند مریم را نقاشی کرده»: در ذهنش گفت
چه برقی، چه آرامش و مهری در . چشمانش را هم خداوند بوسیده. ترین نارسایی و کاستی در او نیستکم. اش پیداستچهره

وقت معلوم نشد که هید. کور، بقال حمریانگار آفرینش بعضی را به فرشتگان جهنم سپرده، مثل قدرتان. چشمانش خانه کرده
 (.47: همان)« ای پنهان استدر چشمش همیشه دشنه. زنگیِ زنگ است یا رومیِ روم. مسلمان است یا ارمنی

 «ام؟دانی آقاخوان چرا مشتم را بستهمی»
 .«نه پسرم»: و گفتآقاخوان با شگفتی سرش را تکان داد 

 (.43: همان)« !ای راضیه بودچشم شیشه... در مشتم»
اند و کند؛ جزئیات روایت اصلی اسطوره، تغییر کردهها، به خوبی روش دگردیسی اسطوره را اجرا مینویسنده با این اشاره

-از دیگر اشاره. شودمی به هدفش نزدیک ترچه بیشجایی جزئیات، هربهچه بسا نویسنده با جا. ها، فقط برای تداعی استاشاره

 :ای که رستم به تهمینه سپردبندند؛ یادآور مهرهای است که به گیسو میی داستان به روایت شاهنامه، صحبت از مهرهها

یه راض پیش که شیرواره نوبت جهان خانم بود، وقتی هفتۀ. آقانبی را خبر ندارم. اردجهان خانم هم خبر د. بلقیس که خبر دارد»

 «.هایش ببنددنیشابور به راضیه داده تا سر گیس شیر برده، آقانبی چندتا مهرة مازوی فیروزة

 (.8: همان)« !هاییچه گیس»

مهم دیگر نویسنده که به روش تداعی اسطوره صورت گرفته، فراهم کردن مقدمات خدمت سربازی رفت سهراب، از سوی  اشاره

-فرستد و گشتاسب که اسفندیار را راهی میدان جنگ میکاووس که سیاوش را به نبرد میکی ای به اقداماشاره. آقاخوان است

 :کنندکند؛ و هر دو مقدمات مرگ فرزندانشان را به دست خویش مهیا می

و بشاید . دانمنمی« سهراب اجباری رفته یا نه؟»: پرسیدراستی سهراب، استوار بیات، رئیس پاسگاه توره می»:[ آقاخوان گفت]
 «داند؟داند؟ میات را که کسی نمینامهشناس قصه. ایبرده که سربازی نرفته

-شناس»: اندیشید. به طرف جانان آمد و هر دو دستش را روی سر و یال جانان گذاشت. چشمان سهراب پر از سؤال و ابهام شد

 (.78: 4989مهاجرانی،)« است؟ مرگ شدهداند دو سال گذشته، صمد، پسرعموی من جواننامه؟ استوار بیات چه می
این خبر که استوار بیات در مورد اجباری سهراب صحبت کرده، مثل نیش مار، گزندگی و زهرش در ذهن سهراب باقی مانده 

! آقا»: چشم سهراب برقی زد و بی درنگ به آقاخوان رو کرد و با صدای بلند که مدولی و سکینه و محمود هم شنیدند گفت. بود
 «!ارید من بروم اجباری؟شما دوست د

با سختی . سازداول باید دید استوار بیات حرفش چیست؟ از طرفی اجباری رفتن، جوان را می»: آقاخوان مکثی کرد و گفت
 (.73: همان)« شودروزگار آشنا می

کند، چرا ین روند کمک میهای آقا سید هم به اخوانیشاهنامه. کندتمام این اشارات، ذهن خواننده را برای مرگ سهراب آماده می

 :که داستان رستم و سهراب به پایانش نزدیک شده است

ما دشنه به دست، خنجر به کف، در  همه!  ا بکشدگیرد که فرزندش ردر زندگانی، هر کس در این آزمون قرار می. راحتتان کنم»
کشتن، یک وقت مثل کشتن رستم است، در  .یعنی خودمان را بکشیم. گیریم که ممکن است پسرمان را بکشیممقطعی قرار می

سوز . تر استافتد، تلخکشتنی که در خاموشی اتفاق می. وقتی دیگر هم آرام و خاموش است. ی میدان با صذای بوق کرنامیانه
 (.72:4989مهاجرانی، )« تری هم داردبیش

کند، او در اوج ودن و ماندن، سهراب را قربانی نمیبرای بزرگ ب او. گیرداما درست در آخرین لحظات، آقاخوان تصمیم خود را می

 :رودگذرد و در بن تاریکی تاریخ فرو میاز خود و مریم می: دهدخواهد و ایثاری فراتر از دیگر ایثارها انجام میخواستن نمی
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تو مثل رازی  ی؟ گذشتهادانم تو از کجا آمدهنمی. تو برای من هم پدری و هم برادر و هم دوست و هم معلم! ببین آقا سید»
ات را بده به من، بقچه. کند این راز را از تو بپرسدکسی جرئت نمی. همه تو را دوست دارند. خودت مانده است در سینه

اگر پرسیدند . سهراب مثل پسر توست. مدولی، مریم را برای سهراب خواستگاری کن تو برو خانه. اتات با شاهنامهبقچه
جانان را به سهراب بده و به او بگو آقاخوان وقتی فهمید . این هم افسار جانان. د، بگو کاری برایش پیش آمدآقاخوان چرا نیام

ترجیح داد در دل توفان و تندبادها گم شود، . گیری کندکه رقیب و حریف او پسرش است، تصمیم گرفت از میدان کناره
 «.که بگویند فرزندش را کشتآواره و بی نشان شود، تا این

 «!یعنی؟»
 (.434: همان)« ایروم، بی ردّی و نشانهیعنی می»
شد و که ای کاش سهراب به دست رستم کشته نمی: آمال خود را در این داستان متجلی سازد ۀخواهد همنویسنده گویا می 

 :کشدخود نیز سهراب را نمی

سهراب را نکشته بود، اگر نسل نو، آرمان، آینده،  اگر رستم،. دانی آقاخوان، داستان رستم و سهراب را امروز فهمیدممی»

 (.433: همان)« شد، ما روزگار دیگری داشتیمهای گذشته نمیمال نسلاش و امیدش پایعاطفه

خالف داستان فردوسی، دیگر این نیروی تجربه و پیری نیست که غلبه دارد، بلکه این نیروی جوان سهراب بر ،در این داستان

اند که با نشان دادن  پیران داستان ،سرنوشت این بازیِ ةتر باز هم برند اید با دیدی فراخیابد و شان غلبه میاست که بر آقاخو

 .آیندق مییاوج ایثار و گذشت خود بر نیروی جوانی و غلیان احساسات فا

 یک خاطر امروز بهو  دیروز نسل بین درگیری، آن است، سیاسی شخصیتی نویسنده چون بنگریم، راسیاسی ماجرا اگر حال

برسند؛ چراکه  هدف به تا خود کشندمی را هاسهراب کهو این قدرت است به رسیدن برای کشمکش مورد عالقه، و این موضوع

پیرحیاتی، )« شناختدید و نمیدارو شد که رستم از عشق کشورش، فرزند دلبند خود را نمیسهراب از زمانی بدون نوش»

 جدید نسل و بگذارند سازند پیشه و قلندری درویشی راه پدرِ سهراب، مانند که کندمی پیشنهاد مهاجرانی ، اما(413:4983

 .جو استوگیری، لزوماً به معنای محو شدن نیست، این تبعید، اولین قدم در راه جستاین کناره .گیرند برعهده را مدیریت

ناسبی است و فخامت زبان، گویای فرهیختگی نویسنده های مداستان دارای استخوان بندی محکم و تعلیقات و گره افکنی

بزرگترین  او را بر آن داشته تا سرنوشت یکی از ،شناسیشناختی و رواناست که اطالعات وسیع ادبی، فلسفی، منطقی، جامعه

 :هکآخر آن در و ؛ای کاش این چنین بود :که های ایران و بلکه جهان را به خواست خود تغییر دهدتراژدی

گرید، در می هنوز چشمان یک ملت است که آب، چشمه یکی داستان است پر آب چشم، این چشم پر: گویدیر ما فردوسی میپ»
 وقتآن. سهراب هم جوان است، هم عاشق، هم آرمانخواه، هم سرشار از مهر نسبت به رستم. سوگ عشق، در سوگ آرمان

-ی کوچک شدهایم، هِی کوچک شدههِ ،چرا ما. کشندین جوان را میا و کنندمی یکی به دست سه هر رستم و کاووس و افراسیاب

. ایمدر برابر آفتاب تند تابستان از هر طرف جمع و جور و محدود شده. ای در بیابان سوزانمثل برکه. ایممثل برف آب شده ،ایم
 (.417:4989مهاجرانی، ) «ایم، هم عشق، هم آرمان و هم عاطفه راهم جوان کشته

 کشاندگردیسی اسطوره در رمان سهراب ل خالصةجدو

 

 کشانرمان سهراب ایروایت اسطوره
-رستم، پهلوان ایران است و همه به او احترام می

 گذارند

آقاخوان، مرد مقبول روستای خود و روستاهای 

 گذارنداطراف است و همه به او احترام می

 راب استنام فرزند آقاخوان، سه نام فرزند رستم، سهراب است

 آقاخوان، اسبی به نام جانان دارد رستم، اسبی به نام رخش دارد

شناسد و از خوان، به خوبی سهراب را میآقا شناسد رستم، سهراب را نمی

 ی او آگاه استخواسته

کشد، بلکه خود، آقاخوان، سهراب را نمی کشدرستم، سهراب را می

 گذاردسر به بیابان می
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 سپاردآقاخوان، جانان را به سهراب می اد رخش استاسب سهراب، از نژ

کند و او رستم، به چشم اسفندیار تیر پرتاب می

 کشدرا می

ای راضیه و آقاخوان، دائماً به چشم شیشه

 کندچشم قدرت کور فکر می

دهد که اگر هایی به تهمینه میرستم، مهره

 فرزندش دختر شد، به گیسویش ببندد

ه محروق نیشابور، برای راضیه زادآقانبی از امام

 آورد تا به گیسویش ببنددی مازو میمهره

-کاووس و گشتاسب، فرزند خود را به جنگ میکی

 شوندها میفرستند و به نوعی باعث کشته شدن آن
آقاخوان، مقدمات سربازی رفتن سهراب را 

 کند تا او را از عشقش دور کندفراهم می

 کندآقاخوان، آگاهانه خود را فدای سهرابش می کشدته میادیپوس، پدر خود را نادانس

 ای از بهشت استمارون، پاره ایران، بهترین سرزمین جهان است

 :گیرینتیجه

 روزگار نویسنده اجتماعی زمینه از جدا ها،ای و بازیافت آنکهن اسطوره هایروایت بازخوانی در رمان مدرن،       

نماید، رمان مدرن، ابتدا روایت اساطیری را مطابق روزگار خود تفسیر می نی که نویسندهبه این مع .گیردنمی صورت

 نسخه هر باشد قرار اگر آن، بر افزون .کندهای داستانیِ خود حل میای را در قالب شخصیتهای اسطورهآنگاه شخصیت

 .بود خواهد منتفی متفاوت، منظری از آن به نگرش و اسطوره بازنویسی به نیاز باشد، خود از قبل ینسخه شبیه دقیقاً

 بازگشت ایدوره هید در و دهدمی وفق جامعه روز هایداده با را خود شودمی متولد نو از ایاسطوره که بار هر بنابراین،

 رچوبچا در و رمز زبان به دوره آن مناسبات و واقعیّات بازگویی منظور به مگر نشده، باب سالههزاران هایداستان به

 .کهن هایقصه روایی

ای و خودِ اسطوره بازنگری در اندیشه ر که نتیجههای گذشته و اصال  برخی امودر راستای بازنگری به ارزش       

هایی که دگردیسی اساطیر در ای که نمود آن را در رمانتر بوده است؛ به گونهاساطیر بود، بازنگری به چند مقوله، بارز

اند، اغلب از این روش نویسندگانی که به دگردیسی اسطوره در رمان پرداخته. توان مشاهده کردته، میها صورت گرفآن

اند و یا از آن برای آگاهی دادن به جامعه در قالب برای بیان مفاهیم یا معضالتی که جامعه با آن درگیر است، بهره گرفته

 -4: توان به این موارد اشاره کرداین مفاهیم، می از جمله. اندردهمومی استفاده کرمز و استعاره و تلنگر زدن به اذهان ع

رشد فردیت و فردی شدن  -2؛  (ایتالش برای جداسازی مفاهیم دینی و اسطوره)های متافیزیکی بازنگری در ارزش

 .ایاسطوره مبارزه با اندیشه -4الب سیاسی؛ مبارزه با گفتمان غ -9ها؛ ارزش

فرزندکشی در  توجه به داستان سهراب و رستم در شاهنامه فردوسی و مقوله ،کشانسهراباصلی رمان  مایهدرون       

چندین هزار سال است که همواره نسل جدید که نماد آرمان و پویایی و شکوفایی . اساطیر و تاریخ و ادبیات کشور ماست

کشان، با ایجاد نویسنده در داستان سهراب .شود یزدگی است مرکود و تحجر و عادت است، قربانی نسل قدیم که نشانه

 مهاجرانی با اشاره به اسطوره. تای رستم و سهراب، به دگردیسی اسطوره پرداخته استغییر در ساختار روایت اسطوره

-ادیپ و نبرد رستم و سهراب که همواره در طول تاریخ گسترده شده، این نبرد را با مغلوب شدن رستم، به سود سهراب

 .رساند تا در تقابل نمادین سنت و تجدد، پیروزی را از آنِ تجدد کندها به پایان می
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 ها ها و کاربستتعاریف، نظریه: مدرنیسممدرنیته و پستپستدر « مدرنیسمپست»(. 4981. )برمن، مارشال
 .نقش جهان: تهران. چاپ دوم. علی نوذریترجمه و تدوین حسین(. مجموعه مقاالت)

 نویسی در انعکاس روایات های رمانترین جریانعمده»(. 4983. )زاده، علیبیگدلی، سعید و قاسمبزرگ

، 4983اول، تابستان  ال اول، شمارهس. تخصصی پیک نور زبان و ادبیات فارسی فصلنامهدر « ایاسطوره

 .34-77صص

 ای تحلیل بینامتنی روایت اسطوره»(. 4988. )زاده، علیبیگدلی، سعید؛ قبادی، حسینعلی؛ قاسمبزرگ

 .3-98، صص 4988، پاییز 23 سال ششم، شماره. های ادبیپژوهش فصلنامهدر « سالمرگی

 (. مقاالتی در نقد ادبی: )گفتمان نقددر « امدرنیسم در رمانگذار از مدرنیسم به پس»(. 4982. )پاینده، حسین
 .روزنگار: تهران

 44 شماره. پژوهش زبان و ادب فارسیدر « دگردیسی نمادها در شعر معاصر»(. 4987. )پورنامداریان، تقی ،

 .447-462، صص 87پاییز و زمستان 

  دفتر پژوهش و : تهران .(رفان و فرهنگهویت، ع)ای بر اساطیر مقدمه(. 4983[. )مونس]پیرحیاتی، محمد

 .نشر سهروردی

 چاپ . مجموعه مقاالت: اسطوره و ادبیاتدر « اسطوره در ادبیات تطبیقی»(. 4984. )حسینجواری، محمد

 .سمت: تهران 41-34صص . دوم

 قطره: تهران. چاپ سوم. ایران و مدرنیته(. 4987. )جهانبگلو، رامین. 

 نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از »(. 4987. )، رضا؛ اسماعیلی، مرادپور آالشتی، حسین؛ ستاریحسن

، صص 4987، تابستان 6 سال دوم، شماره .پزوهشی گوهر گویا -علمی نشریهدر « سرشک .اساطیر در اشعار م

412-83. 

 کارنامه: تهران. اسطوره افسانه(. 4973. )دریابندری، نجف. 

 مرکز: تهران. پورابوالقاسم اسماعیل ترجمه .اسطوره(. 4983. )ک.روتون، ک. 

 (الطیری نظامی و منطقفردوسی، خمسه در شاهنامه)یقی ادیان و اساطیر نقد تطب(. 4988. )زمردی، حمیرا. 
 .زوّار: تهران. چاپ سوم

 مرکز: تهران. چاپ سوم. اسطوره در جهان امروز(. 4987. )ستاری، جالل. 

  بررسی تقابل مدرنیسم و اسطوره در آثار »(. 4983. )کریمی، مریمبنیستاری، رضا؛ عزیزی، محمود؛

 .443-433، صص 4983، زمستان 46 شماره. زبان و ادبیات پارسی فصلنامهدر « گلشیری

 قطره: تهران. چاپ اول. های شکار شدهسایه(. 4987. )سرکاراتی، بهمن. 

 شناختیادبیات عرفانی و اسطورهدر « یات مدرناسطوره و ادب»(. 4931. )طاووسی، محمود و درودگر، آمنه .

 .412-448، صص 4931، تابستان 29 سال هفتم، شماره

 به کوشش سعید حمیدیان. بر اساس چاپ مسکو( متن کامل) فردوسی شاهنامه (.4988. )فردوسی، ابوالقاسم .

 .قطره: تهران. چاپ پانزدهم

 آسیا: تهران. چاپ پنجم. یرج باقرپورا ترجمه. توتم و تابو(. 4987. )فروید، زیگموند 
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 ثالث: تهران. نویسی فارسیگذری بر داستان(. 4987. )قویمی، مهوش. 

 .خوارزمی: تهران. چاپ اول. نجف دریابندری ترجمه .اندیشیروشن فلسفه(. 4972. )کاسیرر، ارنست

 ققنوس: تهران. سهیل شمّی ترجمه. در باب داستان(. 4984. )کرنی، ریچارد. 

 در « بررسی علل بازخوانی اسطوره در تأتر قرن بیستم فرانسه»(. 4986. )پور، ژاله و رهبر، چیتراکهنموئی

 .69-82، صص 4986، بهار 97 شماره. های خارجیپژوهش زبان

 ،فرهنگ معاصر: تهران. چاپ سوم. کشانسهراب(. 4989. )عطاءاهلل مهاجرانی. 

 ،نشر چشمه: تهران. ان نویسی در ایرانصد سال داست(. 4977. )حسن میرعابدینی. 

 ادبیات  دانشکده نشریه: زبان و ادبیات فارسیدر « نمود مدرنیسم در رمان فارسی»(. 4984. )هاجری، حسین

 .449-467، صص 4984، زمستان 483 شماره. تبریز  و علوم انسانی

 درخت، یک صخره، یک ابر یک(. 4982. )استون، ویلفرد؛ هادلستون پکر، نانسی؛ هوپس، رابرتهیلی :
 .مرکز: تهران. چاپ ششم. حسن افشار ترجمه. های کوتاه دو قرن اخیرترین داستانبرجسته

 فرهنگی: تهران. محمدعلی میری ترجمه. شناسی ضمیر ناخودآگاهروان(. 4977. )یونگ، کارل گوستاو. 
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 هارویش ناگزیر جوانه
 («سووشون»رمان فارسی با تکیه بر رمان  بررسی دگردیسی اسطوره در)

 اکبر شامیان ساروکالیی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند 

 حامد خیرآبادی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

گرایی که زمان با عقلمتواند هها کناره بگیرد و از دیگر سو، نمیانسان عصر مدرن، از یک سو نتوانسته از دنیای اسطوره        

این . نگردها میدر نتیجه، با رویکردی منتقدانه به اسطوره. ها را به همان شکلی که بودند بپذیردرویکرد انسان مدرن است، اسطوره

زمینه را  ها به رمان مدرن،دهد، بلکه با ورود اسطورهاندیش را هدف خود قرار میو ذهن اسطوره تنها اسطورهبرخورد انتقادی، نه

ها، به انتقاد از شرایط نامطلوب جامعه و عصر کند تا در پوشش نگاه شکّاکانه به اسطورهها فراهم میبرای نویسندگان این رمان

گونه آثار، هنرمندان خالق، صرفاً به در این. شوندها میها در این روند، ناگزیر از تغییر ساختار اسطورهنویسنده. خویش نیز بپردازند

-ها کردهها را تغییر داده، لباس امروزین به تن آنها الهام گرفته، ساختار آناند، بلکه از آنقلید و بازسازی اساطیر کهن دست نزدهت

نویسان ها، در رمان فارسی و در آثار برخی رماناین دگردیسی. اندهای نو نیز خلق کردهها را با یکدیگر تلفیق کرده و اسطورهاند، آن

 .اندپرداخته سووشونشونده در رمان اساطیری خدای شهید مایۀدر این پژوهش، نگارندگان به بررسی درون. ی نیز رخ داده استایران
ای که هم تدبیر و ای یوسف و سیاوش را با هم تلفیق کرده است؛ به گونههای اسطوره، شخصیتسووشونسیمین دانشور در رمان 

و ی یوسف ادانشور با تلفیق دو روایت اسطوره. یاوش در شخصیت قهرمان داستان وجود داردنگری یوسف و هم مظلومیت سآینده

ی جنگ جهانی دوم و ورود و بحبوحه 4992تا  4921های دوست در حدود سالفکران وطنروشن سیاوش، به برررسی اوضاع آشفتۀ

 .پردازدنیروهای متفقین به ایران می

 .رمان فارسی، سووشون اسطوره، دگردیسی،: هاکلیدواژه

 :لهمقدمه و طرح مسئ

گذر، انسان نوگرا را به ها شد و از این  رهها به نوگرایی، باعث ردّ بسیاری از قطعیتمدرنیسم و تمایل انسان ظهور پدیدة       

ها دعوت خوانی این روایتپنداشت فراخواند و به بازها را جزء حقایق مسلّم میای نزدیک، آنهایی که تا گذشتهتردید در روایت

رو بودند و در بههای مدرن روبار، با انسانها وارد شدند، اما اینها دیگربار به متن زندگی انسانبدین ترتیب بود که اسطوره. کرد

-فت؛ از یکرویی، انسان مدرن بر سر یک دوراهی قرار گربهدر این رو. گرایی بودهای بارز این عصر، عقلعصری نو؛ که از ویژگی

، «خاطرات ازلی»، بخشی را به عنوان «الگوهاکهن»ها را به عنوان ها خالص شود، چراکه بخشی از آنتوانست از اسطورهسو نمی

ها را در توانست آندید و از دیگرسو،  نمیو غیره پذیرفته بود و در زندگی خود می« ها و مقدّساتارزش»بخشی را به عنوان 

ها ها همواره با وی خواهند بود، اما همیشه باید با آنبنابراین، انسان مدرن دریافت که اسطوره. ان بپذیردشهمان شکل ظاهری

باز تولید تعبیرهای اسطوره، امکانات اسطوره را نه در جهت الگوهای دنیای »از نظر پل ریکور نیز، . برخوردی انتقادی داشته باشد

 (.229:4982ارشاد، )« گستراندمی کهن، بلکه الگوی دنیا یا دنیاهای ممکن

ای است، یعنی تفکر پیشامدرن، اسطوره. های بنیادین داردمدرن تفاوتمدرن، با تفکر عصر مدرن و پساتفکر جهان پیشا       

حالی که تفکر مدرن و ، در(244: همان)« تفکر یقین محض است؛ قلمرو تردید نکردن و رفع و طرد تام و تمام شک است»

-در دنیایی که با مطر  شدن اصل نسبیت اینشتین، حتّی پایه»کند پردازد و تأکید میها میدرن به تردید در مورد قطعیتپسام

توان به پایداری و مسلّم بودن گیرد، چگونه میترین مفاهیم قطعی فیزیک نیوتنی مورد شک قرار میترین و تردید ناپذیرای

ای باید شک کرد و این بدان معناست که بنابراین برای مقابله با تفکر اسطوره( 3:4982ده، پاین)« های دیرینه باور داشت؟ارزش

های خود تجدید نظر کند و با نگاهی دوباره به خود و پیرامون خود، در صدد ایجاد گذاریها و ارزشانسان عصر ما باید در ارزش

 .اش به طبیعت، جهان و جامعه برآیدتغییر در نگرش
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های معاصر هنر و ادبیات، رمان ها، در حوزةی تالش انسان معاصر، برای ارائۀ دیدگاهی جدید دربارة اسطورهز جمله نمودهاا       

تردید به دلیل معاصر، بی های دورةای در رمانهای اسطورهتمایل نویسندگان به بازتاب گسترده و دیگرگون از روایت. هستند

پرداز معاصر، اعتقاد نویسندگان اسطوره. های گذشته استها، با دورهوانش متمایز او از اسطورهتفاوت در نگرش انسان عصر ما و خ

 .اند را بدون هید تغییری در کارکرد آن، وارد رمان معاصر کرددور شکل گرفته در گذشتۀ توان اساطیری کهدارند که نمی

. را باید یکی از انواع نوگرایی در ادبیات داستانی معاصر به شمار آورد در رمان و کاربرد آن به این ترتیب، دگرگونی اسطوره       

تواند می کنند تا آن جنبه از اسطوره کهپردازند و تالش میدر این روند، نویسندگان و هنرمندان به مطالعه و تفسیر اساطیر می

ین راه، ممکن است تغییرات بسیاری در ساختار در ا. در زندگی انسان مدرن نقش ایفا کند را بیابند و به جامعه ارائه دهند

توان رمان یا داستانی در حقیقت، نمی. بسا بازگشت اسطوره و بازیافت آن، با اصل اسطوره مغایر باشداسطوره انجام شود و چه

-متفاوتی سپری میهای کامالً شمار آورد و توجه نکرد که حیات آن در میان ارزش ای باستانی بهامروزی را اقتباس از اسطوره

ای که هستند و بودند، در حالی که داستان برای اسطوره برای توضیح دادن چیزهاست به گونه»: گویدکه کرمود میچنان. گردد

کند، داستان پذیرش اسطوره پذیرش مطلق طلب می. اسطوره عامل ثبات است؛ داستان عامل تغییر. پی بردن به چیزهاست

ها را این جدایی تدریجی مفهوم اسطوره و داستان، که بسیاری در گذشته آن(. 9:4982گران، استون و دیهیلی)« مشروط

 .چیستی و کارکرد اسطوره است بازنگری نویسندگان مدرن دربارة دانستند، گویای تأمل ومترادف هم می

توانند ماعی روزگار خود نمیاجت -بنابراین، نویسندگان این عصر از یک سو به دلیل درک و شناخت شرایط فرهنگی       

درنتیجه، . کندها را مجذوب خود میها، آنسره بپذیرند و از سوی دیگر نیز ژرفا و جذابیت اسطورههای قدیمی را یکاسطوره

ها و یا آفریدن های آنمایهیا استفاده از اساطیر گذشته است، با تغییری در شکل و درون»گیرند، ها در پیش میراهی که آن

پردازی که از پذیرفتن یک وضعیت چنین است که نویسندگان اسطورهاین(.  87:4987پور آالشتی، حسن)« اساطیری تازه

جای تلقی و به»به این معنی که . آورندزنند، به دگردیسی اسطوره روی میخود سر باز می نطبق با وضعیت جامعۀفرهنگی م

های معنایی و و ها به منظور شکل دادن به آثار خود، افزودن الیهبشری، از آنها به عنوان باورهای کهن پذیرش صرف اسطوره

در این گونه آثار، (. 419:4931طاووسی؛ درودگر، )« گیردهای خویش بهره میها و پیرنگ داستانغنا بخشیدن به شخصیت

-های نو نیز خلق کردهها الهام گرفته و اسطورهاند، بلکه از آنهنرمندان خالق، صرفاً به تقلید و بازسازی اساطیر کهن دست نزده

 .اند

-فکری و دگراندیشیهای ها، نخست در ادبیات غرب اتفاق افتاد و دلیل آن را باید در دگرگونیاین نوع رویکرد به اسطوره       

 نیز راه یافت و رمان، جای ها به ادبیاتدر ادامه، این دگرگونی. جو کردوگری و پس از آن بود جستعصر روشن هایی که نتیجۀ

پیدایش رمان، از جمله نتایج دل برکندن فرد آدمی از قیود کهنه و دست و پا گیر »شناس، حق به عقیدة. داستان سنتی را گرفت

مطلوب خود و فرهنگ آن جامعه را به  شرط او بدان مقصود است که جامعۀجوی آزاد و بی قید و وجوامع کهن و جهد و جست

 (.33-61:4982شناس، حق)« و به یاری خرد خام خود رقم زند دست خویش

ای بود که با گری در اروپا شکل گرفت، به دنبال نفی و طرد هرگونه نظام سنتیای که در عصر روشننهضت فکری       

رار داد و با شعار اندیش را هدف حمالت خود قمعیارهای عقلی و منطقی مطابقت نداشت؛ در این راستا، اسطوره و ذهن اسطوره

انسان »هایی بود که ذهن تمام محدودیت شکستن، در پیِ درهم(47:4976کانت، )« بردن فهم خویشکاردلیر باش در به»

خواهد از رسم رایج انسان نمی[ در این عصر]»: کندبیان می اندیشیروشن فلسفۀدر کتاب  کاسیرر. برای خود ساخته بود« بدوی

خواهد این نیروها را انسان می. چشم بسته با فشار هر نیرویی که در آن رسم نهفته است به پیش رانده شودزمانه پیروی کند و 

 (.33:4972کاسیرر، )« ی اختیار خود درآوردها را به ضابطهبشناسد و در پرتو این شناخت، آن

 دگردیسی اسطوره

ها در اند، از این رو شاهد انواع کاربرد اسطورهویسندگان و ادیبان بودهای، از دیرباز مورد توجه نها و مضامین اسطورهاسطوره       

شوند؛ گاهی شاهد بازخوانی و های گوناگونی نمایان میای در این آثار به شیوهروایات اسطوره. ویژه رمان هستیمآثار ادبی و به

اما، نوع . کاری کهنبینیم، ولی با همان خویشمی ها را در لباسی امروزیای هستیم و گاهی اسطورهتکرار روایت اصیل اسطوره

نویسندگانی که . تر به آن پرداخته شده و آن دگردیسیِ اسطوره استدر رمان معاصر وجود دارد که کم خاصی از کاربرد اسطوره
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که از قدرت نهفته در ها توجه ندارند، بلهای اساطیری و تکرار آنپردازند، صرفاً به بازروایی روایتبه دگردیسی اسطوره می

ها ها مختلف را با یکدیگر تلفیق کرده یا در ساختار روایت آنبرند؛ بدین منظور، اسطورهها برای بیان مقاصد خود بهره میاسطوره

های بازآفرینی شده، پس از در واقع ممکن است این اسطوره. کارندها را در فضایی نو میدهند و آنتغییرات جزیی انجام می

 .های کهن نداشته باشنداند، شباهتی به اسطورهها اعمال کردهییراتی که نویسندگان در آنتغ

 :گیرددگردیسی اسطوره به سه شکل کلی صورت می       

زمان دو هم که قهرمان داستان، تداعی کنندة ایای مختلف، به گونهپیوند دادن میان دو یا چند روایت اسطوره: تلفیق( الف       

 .ای باشدچند روایت کهن اسطوره یا

 .، به منظور تطبیق با شرایط روزگار نویسنده(در فرجام یا در ساختار)ایجاد دگرگونی عمدی در روایت اصلی : تغییر( ب       

گر، ای دیای که با آن شناخته شده است، به اسطورهیک شخصیت اسطوره های ویژةکارینسبت دادن خویش: جاییبهجا( ج       

 .به منظور برساختن قهرمانی نوین

این نوع تغییر و دگرگونی چیزی است »زدایی نیست، چه بسا باید در نظر داشت که تغییر ساختار اساطیر به معنی اسطوره       

زدایی و رسوب روبیپردازند، از الیو کسانی که به تأویل و نقد مسائل می( 64:4983روتون، )« داردها را زنده نگه میکه اسطوره

متحجر نشدن ذهن  ن تلفیق، نتیجۀای»های پیشین نیست، بلکه چنین، تلفیق اساطیر، به معنای تکرار روایتهم. دهندخبر می

 (.446:4987بهار، )« آوردرا به وجود می است که جهشی فکری

که اسطوره و قدرت آن زدایی، جدای از اینزدایی در هم آمیخت، چراکه در اسطورهدگردیسی اسطوره را نباید با اسطوره       

ها از بهترین تنها اسطورهها مواجهیم؛ در حالی که در دگردیسی اساطیر، نهشود، با نمایشی کمدی از اسطورهمردود شمرده می

-بهها روخ از اسطورهاسطوره مواجهیم، بلکه نهایتاً با نمایشی از نوع طنز تل« گرنیروی ویران»های بیان اندیشه هستند و با قالب

این شکل از کاربرد اسطوره، یعنی از دست دادن معنای مذهبی یک اسطوره و »: گویدزدایی میالیاده در مورد اسطوره. روییم

« شودگفته می« زداییاسطوره»یا « پیراییاسطوره»شناسی، تبدیل آن به حکایت یا افسانه یا قصه برای کودکان، در اسطوره

گرایی است، اما دگردیسی اسطوره در جریان ی عقلزدایی نتیجه؛ نیز باید توجه داشت که اسطوره(446-447:4986الیاده، )

گرایی است، عقل زدایی، فرآورده و نتیجۀاسطوره .توان گفت که بحث فرآورده و فرآیند مطر  استبه عبارتی می. گرایی استعقل

 .یی استگرادر حالی که دگردیسی اسطوره، فرآیند عقل

 سووشون

ی دوم وقایع داستان در شیراز، در نیمه. از سیمین دانشور است( کلمه 71111حدود )رمانی اجتماعی ( 4948)سووشون        

 . افتد، با اشاراتی به گذشته اتفاق می4922مرداد  94تا  4921

. کنداجنبی، بر شیراز حکومت می اندةتفقین به ایران، حاکمی دست نشدر گیر و دار جنگ جهانی دوم و ورود نیروهای م

شود که تقریباً تمام افراد سرشناس شهر در آن حضور دارند و با این تمهید، داستان، با جشن عروسیِ دختر حاکم آغاز می

-و سرشار از عطوفت و مسالمت که زن جوان و تحصیل کرده( راوی)زری : شودهای رمان ارائه میتوصیفی اجمالی از شخصیت

اش در برابر توفان حوادث است؛ یوسف، شوهر او که مردی      ی است و تمام همّ و غمش حفظ قلمرو کوچک خود و خانوادهجوی

فکر منطقه است؛ سِرجِنت زینگر، که مأمور فروش چرخ خیاطی سینگر بوده گو و از خوانین روشنجو و رُکمزاج و ستیزهعصبانی

حقیقی خود را آشکار ساخته است؛ مَک ماهون ایرلندی، شاعر مسلک و  است و چهرة ظامی انگلیسی را پوشیدو اینک لباس ن

رخالف تر یوسف که بظریف طبع و آزادمنش که به عنوان خبرنگارِ جنگی در منطقه حضور دارد؛ ابوالقاسم خان، برادر بزرگ

-الدوله، پیرزن اشرافدهد؛ عزتتن می منطقه است و برای رسیدن به وکالت مجلس به هر خفتی برادرش از خوانین خودفروختۀ

خامت واوضاع سیاسی و اجتماعی روز به روز رو به . توز و بدطینتی که روزگاری خواستگار زری برای پسرش بوده استکینه زادة

 . کنداو نیز سرایت می ی زری برای دور نگه داشتن خانوادة خود از خطر، به خانۀهادارد و تبعات آن به رغم نگرانی و تالش

کند، وضعیتی شبیه به قحطی را برای مردم به وجود آوری میی شهر را جمعقشون بیگانه که برای رفع احتیاجاتش، آذوقه       

از سوی دیگر، خسرو، پسر یوسف، . اند تا از دادن آذوقه به خارجیان پرهیز کنندای دیگر، هم قسم شدهیوسف و عده. آورده است
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ستیز یافته و عامل دیگری برای نگرانیِ زری شده اش آقای فتوحی، سرشتی ظلمو تعلیمات معلم حزبی پدر تحت تأثیر روحیۀ

 . است

مَلک . انداند و اوضاع را بیش از پیش به خرابی کشاندهای سر به شورش برداشتهدر این میان، ایالت نیز هر یک به داعیه       

آیند تا او را نیز به فروش محصول به نیروهای انین قشقایی، به دیدن یوسف میترش، مَلک سهراب، از خورستم و برادر کوچک

یوسف که . قصد دارند با پولِ حاصل از فروش محصول خود، اسلحه بخرند و با ارتش ایران وارد جنگ بشوند. گانه ترغیب کنندبی

ملک . کند آنان را از این کار برحذر داردد و سعی میپذیربیند، پیشنهاد آنان را نمیهای خود سازگار نمیاین نیّت را با آرمان

 . شودرستم، خود را کنار می کشد، اما ملک سهراب، وارد جنگی تمام عیار با حکومت می

ها، خشم سرکردگان مقاومت یوسف در برابر فروش آذوقه و سرسختی و لجاجت وی در برابر هشدارها و تهدیدها و تطمیع       

شود که یوسف، بدل به اعتراضی سیاسی می ی تشییع جنازةصحنه. آیدو سرانجام به تیر ناشناسی از پای در میانگیزد را بر می

مرگ یوسف، تردیدهایی که به مرور زمان . سپارندناچار، جنازه را شبانه به خاک میگردد و بهگیری، سرکوب میالبته قبل از اوج

هایم را با محبت و در محیط آرام بزرگ کنم؛ اما خواستم بچهمی»: زدایدود را میو در کشاکش حوادث به ذهن زری راه یافته ب

 . «کس و هید چیز در این دنیا نخواهد ترسیداز هید»دانست که او دیگر می. «کنمحاال با کینه بزرگ می

 ایروایت اسطوره       

 و پهلوان فرزند و شاهنامه معصوم هایشخصیت از ،(است سیاوخش هم آن پهلوی صورت) سیاوخش یا سیاووش یا سیاوش       

 اسب نیز، شاهنامه در .است سیاه نر( اسب) حیوان یدارنده معنی به سیاورشن نام این اوستایی صورت. است شاهبرومندِ کاووس

یات مجدد شونده و حشناسی، سیاوش، نماد خدای شهیددر اسطوره. است آمده( سیاه شب؛ رنگ به) شبرنگ صفت با سیاوش

  .ی مستقیم دارداست و با خاک و روییدنی و گیاه، رابطه

-کی با گرسیوز ساللۀ از زنی ازدواج از به این صورت است که سیاوش، 2ی داستان سیاوش بر اساس متن شاهنامهخالصه       

 :آموخت کشورداری و راندناهسپ آیین را سیاوش زابلستان، در رستم، سپرد؛ رستم به را سیاوش کاووس،کی. شد زاده کاووس

 سرهنرها بیاموختش سربه

 بسی رنج برداشت کامد به بر

 سیاوش چنان شد که اندر جهان

 به مانند او کس نبود از جهان

 دختر سودابه. کرد برپا جشنی فرزند، آمدن شادیِ به و نواخت را وی کاووس بازآمد، پدر کاخ به زابلستان از سیاوش چون       

 شاهی شبستان به را او و فرستاد سیاوش سوی به پیکی نهان، در کهچنان شد، سیاوش شیفتۀ کاووس،کی همسر و رانهاماو شاه

 تا بفرستند شبستان به را سیاوش که خواست دستوری وی از و رفت شهریار نزد سودابه دیگر، روز. نپذیرفت سیاوش فراخواند؛

 :رفت شبستان به ناچار به یاوش،س. برگزیند خود برای همسری دختران میان از وی

 مرا راه بنما سوی بخردان

 روان کارآزموده و بزرگان

  شاه؟ شبستان اندر آموزم چه

  راه؟ نمایند کی زنان دانش به

  باش شاد پسر ای شاه، گفت بدو

 باش بنیاد تو را خرد همیشه

  خواهرست تو را من یپرده پس

 مادرست مهربان خود سودابه چو

                                                           
2
 .(4988قطره، : تهران). چاپ پانزدهم. به کوشش سعید حمیدیان. بر اساس چاپ مسکو( کامل متن)فردوسی  شاهنامهابوالقاسم فردوسی،. 
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 را کاووس سودابه،. برخاست جاآن از تلخی به و برآشفت سیاوش اما فراخواند، خویش نزد به را سیاوش سودابه، ن بار،سومی       

 نخست شاه آزمایش، در اما بکشد، گناه کیفر به را سیاوش که بود اندیشه این در کاووس،. ساخت متهم را سیاوش و کرد باخبر

 که دانست و نرسید؛ مشامش به بویی سیاوش، برِ و دست شراب و گالب یافت و در یبو آن در و بویید را سودابه دست و جامه

 سخن به که کاووسها کرد تا اینها ساخت و البهاست؛ اما سودابه نیرنگ گناه بی پسرش و است گفته سخن ناراستی به سودابه

 کاووس که آتشی در دیگر روز و پذیرفت؛ را زمایشآ این سیاوش، سازد؛ جدا گناه بی از را کارگناه که کرد برپا آتشی موبدان،

 :آمد بیرون آن از تندرست و شد وارد داشت، نام بهزاد که خویش شبرنگ اسب با بود، کرده آماده

  آزادمرد آمد برون آتش ز

  ورد چوهم رخ و زخنده، پر لبان

  سوار قبای و اسب آمد چنان

 کنار اندر داشت سمن گفتی که

 آتش باز که نگذشت زمانی دیر. کار مانع شد این از را او و کرد گریمیانجی سیاوش بکشد، را سودابه واستخ شاه چون       

 روی زمینایران به افراسیاب لشکر موقع این در که کند مشوش را شاهکاووس ذهن دیگر بار خواست و کشید زبانه سودابه انتقام

 با رستم، و سیاوش. کرد روانه تورانیان جنگ به تهمتن همراهی به و آراسته لشکری با را سیاوش موبدان اشارة به شاه و آورد

 لشکریان از و رفت افراسیاب نزد بود، توران سپاه که فرمانده گرسیوز. بتاختند بلخ تا و گرفتند پیش در توران جانب گران سپاهی

 افراسیاب. گفت هاسخن کردندمی فرماندهی آن رب زنگه و بهرام و سیاوش و رستم چون دارانینام که ایران پرشمار و مجهز

 ولی دهد، گوشمالی را سیاوش و آورد روی بلخ سوی به بامدادان تا داد بسیج فرمان سپس. براند خود از را گرسیوز و برآشفت

 فروغ بی دیدگان با افراسیاب. پرسید را علت و شد حاضر بالینش بر گرسیوز .افتاد زیر به تخت از و دید هولناکی خواب شبانگاه

 شدیدی باد ناگهان .شد برپا بیابان آن از ایگوشه در من خرگاه و خیمه که دیدم عقرب و مار از پر بیابانی خواب، عالم در: گفت

 پشته کشته، از و تاختند لشکریانم و من بر زمینایران از نفسی تازه نیروی موقع این در. کرد سرنگون مرا پرچم و گرفت وزیدن

 بود، نشسته شاه کنار در که پیکریماه جوان. برد شاهکاووس نزد و گرفت اسارت به مرا ایران، قشون از دارینام پهلوان. ساختند

. خواستند تعبیر و کردند احضار را موبدان کلیۀ افراسیاب، فرمان و گرسیوز اشارة به .کرد نیم دو به مرا و کشید میان از شمشیر

 :گفت و خواست امان موبدان از یکی

  گران سپاهی اکنون بیداری به

  سران دالور بیاید ایران از

  اندرون پیش به زادهشاه یکی

  رهنمون بسی او با دیدهجهان

  شاه نیست کسی بر طالعش بر که

  تباه بر بر ما را بر و بوم کند

 شود، کشته چهچنان و برآورد ما رروزگا از دمار غلبه، صورت در بکنی جنگ او با اگر که است سیاوش همان مقصودش       

 و گشت غمگین موبد، سخنان و تعبیر این از افراسیاب .کشاند خون و خاک به را جا همه و گیرد فرا را زمینتوران سراسر خونش

 همراهی به قیمتگران هدایای و اسبان با را گرسیوز و برآمد سیاوش با آشتی و صلح در صدد سپاه، سران با مشاوره از پس

 .کرد صلح پیشنهاد و داشت گسیل او سوی به سپاه، هاینخبه از تن دویست

 عنوان به را، برگزیده سرداران از تن صدیک افراسیاب کهآن شرط به هفته مشورت و رایزنی، یک از پس رستم و سیاوش       

 بلخ در ایران لشکریان و سیاوش گاهآن. گردید ترتیب همین به صلح پیمان و پذیرفتند را گرسیوز پیشنهاد فرستد، گروگان

-کی ولی شد، شادمان آشتی و صلح انعقاد از افراسیاب. شتافت کاووسکی حضور به رستم و افراسیاب سوی به گرسیوز و ماندند

 فرستاد سیاوش نزد به تیز و تند اینامه و گران لشکری با را طوس گردید و خشمگین از رستم و نداد تن صلح قبول به کاووس

 حاضر مردیجوان عالم در که سیاوش. نماید واگذار طوس سپهبد به را سپاه فرماندهی صورت این غیر در و کند آغاز را جنگ تا
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 نام به خود سرداران از یکی پدر، نامۀ رسیدن از پس سپارد، دژخیم دست به را گناهبی گروگان تن صد و کند شکنیپیمان نبود

 :دهد وی به عبوری و گریز راه که کرد تقاضا و بازگردانید فراسیابا نزد به هاگروگان با را زنگه

  بگذرم تا بگشای راه یکی

  آبشخورم ایزد کرد که جایی به

  نهان اندر جویم کشوری یکی

 .نهان گردد کاووس ز نامم که

 خود، نامی سردار با مشورت از پس افراسیاب،. بیان کرد را سیاوش پیشنهاد و رفت افراسیاب حضور به هاگروگان با زنگه       

 تا را لشکر و پذیرفت سیاوش. کند زندگی افراسیاب نزد در فرزندی مانند و بیاید توران به سیاوش که کرد موافقت ویسه، پیران

 و بزم در و داشتند گرامی را سیاوش مقدم ویسه پیران و افراسیاب. گرفت توران جانب خود، و سپرد بهرام به توس سپهبد آمدن

 دختر فرنگیس با چندی از پس و ویسه پیران دختر جریره با سیاوش که نگذشت زمانی دیر. گذاشتند نمی تنها را او رزم،

 را سیاوشگرد و دژگنگ شهر دو و نشست سلطنت تخت بر سوی کشور ختن رفت و به فرنگیس با سپس. کرد ازدواج افراسیاب

 به خونش از توران و ایران سرزمین و شودمی کشته زودی به که شد لهاما سیاوش به چندی، از پس. کرد بنا سرزمین آن در

 .گرددمی یکسان خاک با ها،آبادی و کشته خواهند شد تن هزاران آید وجوش می

 برادر گرسیوز، روزی. شد فرود نام به فرزندی صاحب ویسه، پیران دختر جریره، از سیاوش پس از گذشت چند سال،       

 و زرهگروی نام به تورانی دارنام پهلوانان از تن دو با که کرد پیشنهاد او به بازیچوگان میدان در و آمد سیاوش دیدار به افراسیاب

 همه آن از گرسیوز. دیگری، به زمین زد و شکست داد از پس یکی را تورانی پهلوان دو هر و پذیرفت سیاوش. بگیرد کشتی دمور

 پهلوانانی زمین،توران در که نیز دموز و زرهگروی. پرداخت سیاوش از بدگویی به افراسیاب کرد و نزد اندیشه زورمندی قدرت و

 و کرد را خود کار گرسیوز بدگوییِ سرانجام،. گیرند انتقام او از روزی تا گرفتند دل در را سیاوش کینه بودند، دارنام و مشهور

 با سیاوش جنگ به کرد و دستیپیش کند، ایران ضمیمه را توران شود و چیره وی بر سیاوش مبادا کهآن ترس از افراسیاب

 نفر آخرین تا پهلوانان، و سربازان. گریختند همه بودند، او با که ایرانیان تعداد اندکی از جز به سیاوش سپاهیان از و شتافت

 زندان به و بردند افراسیاب نزد به خواری و خفت با را او و شد اسیر دشمن دست به سیاوش .شدند کشته همگی و جنگیدند

 ایرانیان هولناک انتقام از را پدر و خواست را همسرش بخشش و و عفو کرد البه و عجز افراسیاب، دختر فرنگیس، چه هر. افکندند

 پس،. زند گردن بکشد و را سیاوش که شد مأمور توز،کینه و مغلوب پهلوان همان زره،گروی. نشد واقع مؤثر برحذر داشت،

 :برد جایی همان به را او کشانکشان و کشید بیرون زندان از را شسیاو

  تیر بودند افکنده روزآن که

 .شیرگیر گرسیوز و سیاوخش

 :در این هنگام، از خونِ سیاوش که بر زمین ریخته بود، گیاهی رست. گاه با دشنه، سر سیاوش را از تن جدا کردآن       

  برش زرین بنهاد طشت یکی

  سرش تن از کرد جدا خنجر به

  خون طشت بد فرموده کهآن کجا

  نگون کردش و برد زرهگروی

  برست خون آن از گیاهی ساعت به

 .برست چون آن که داند که ایزد جز

 .نهاد کیخسرو نامش را و بزاد فرزندی فرنگیس، همسرش که بود نگذشته سیاوش شدن کشته از زمانی دیر       

 ه در رماندگردیسی اسطور         

 مسائل به توجه با است، داستان را کوشیده دانشور خانم. است دانشور سیمین خانم اثر ترینبرجسته سووشون رمان       

وی به این منظور، در داستان خود از . آن بنویسد پیرامون مسائل و دوم جهانی جنگ ابتدایی هایسال سیاسی و تاریخی

 .سیاوش و یوسف: ملی و مذهبی هستیم ان سووشون شاهد تلفیق دو اسطورةدر رم. دگردیسی اسطوره بهره گرفته است
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و همچنین، تالش این شخصیت برای ( یوسف)های جنگ، نام قهرمان داستان سالی سالقحطی و خشک اشاره به مسئله       

نام رمان، اشاره به مراسم سوگ سیاوش، از دیگر سو، . ی روایت قرآنیِ یوسف پیامبر استیافتن راه نجات از قحطی، تداعی کننده

ماهون یوسف و شعری که مک رسد، مراسم تشییع جنازهزندش می، اسب یوسف که بعد او به فر(کیخسرو)نام فرزند یوسف 

 .سیاوش است سراید، یادآور اسطورهسوگ او میایرلندی در 

 هرچه و گیردمی اجتماعی و سیاسی رنگ و بوی اشخاص، یگوهاوگفت و هاجدال داستان، ابتدایی هایفصل همان در       

 این و دارد نیاز بیشتری آذوقه به و خردمی آذوقه بیگانه قشون .شودمی ترپررنگ سیاسی فضای رود،می پیش جلو به داستان

 :ندهند بیگانه قشون به را خود آذوقه مازاد که اندشده قسمهم فکرانش،هم از گروهی و یوسف .است شده جنوب در قحطی سبب

دانشور، )« نباید سرزمینی خالیِ خالی از مرد باشد. توانم رعیتم را گرسنه ببینمنمی. مردم باشم توانم مثل همهمن نمی»
43:4937.) 

های وطنخواهید که بدهید به قشون خارجی و عوضش اسلحه بگیرید و بیفتید به جان برادرها و همآذوقه می»: یوسف داد زد
-های مرموز که نمیتان نیست؟ آن دستشما مگر عقل توی کله! کنیمتان؟ یک الیش کردیم نرسی، حاال دو الیش میخود

 «ها؟ها و نجابتها و مردانگیپس کو آن دالوری... خواهند شما سر و سامان بگیرید برای چنین روزهای مبادایی است
 (.34: همان)لرزید های بورش میو سبیل
 یوسف، با وجودِ و کند سازش هاآن با که خواهندمی یوسف از کنند،می همکاری بیگانگان با که اندیشانکج از دیگر گروهی       

 :کندمی پافشاری خود مواضع حفظ در خطرها، اعالم

از  جا جمع کرده و سرو با آن آزادگی و اعتدال،ترش با پوست لطیف سبز باز و بویی که تمام عطرهای دشت را یکلیمو»
. لطیف و معتدل. اندوجود آمدهای باشند که در آن بههای منطقهها طبعاً باید شبیه روییدنیهای مهم این شهرند و آدمروییدنی

 (.49: همان)« اند که به تو بگویم چرا معتدل و لطیف نیستی؟مرا فرستاده
اند؟ دور و ییالق نداده دانید که اجازهاند؟ میقف کردهمتودانید که ایل را در کامفیروز می»: ملک سهراب تقریباً به التماس گفت

شوند و گوسفندهایمان از بی دارند خشک می نخوردهها دستکوه های سبز دامنهعلف. هاستگ خودیاش توپ و تفنبرمان همه
 (.34: همان)« زنندله میعلفی نا ندارند و از بی آبی له

شخصیت یوسف پیامبر کافی است، اما افزون بر این، در رمان شاهد حضور برادر یوسف هم  ها، برای تداعیاشاره این       

 :کندتر میهای این رمان با داستان یوسف پیامبر را محکماش با یوسف، پیوندهستیم؛ برادری که با مخالفت سرسختانه

کنی و برای شقی با جان خودت بازی میبا این کله. فهمیجانم، عزیزم، تو جوانی و نمی»: کاکا به خود یوسف رو آورد و گفتخان
شود قشون به این دانی نمیخودت که می. ها هم باید قشون به این بزرگی را نان بدهندآخر آن. تراشیمان درد سر میهمه

 «...بزرگی را گرسنه نگه داشت
 «...ه نگه داشتشود گرسنهای مرا میشهریهم... شوداما رعیت مرا می»: یوسف به تلخی گفت

« شوداما امسال نمی. ببین جانم، پارسال و پیرارسال را طفره رفتی و ندادی، ما جوری رفع و رجوعش کردیم»: کاکا گفتخان
 (.47: همان)
شکوه است در اندوه یک شکست باستانی، شکستی خرد و بیپیر بیهای ده تا بیست، ایران یک جواناز دیدگاه هوشمندان سال»

های های اسالمی تازی در برابر ارزشدر این فرهنگ، ارزش. رده سده پیش او را رسید و از آن فرهنگی دوگانه زادکه چها

اندازه مهمی در تاریخ ایران پس از یورش تازیان متضاد، همواره نقش سیاسی بی گیرند و این دو جنبۀپارسی جای می -مزدایی

 این به. است ایرانیان اسالمی و ایرانی هویت اثبات صدد در سووشون، ؛ اما رمان(32:4938پور ایرانیان، مصاجی)« بازی کردند

 به یوسف، اول رویه. سیاوش ویژه به دارند، حضور داستان در نوعی به همگی سیاوش و یوسف، سودابه، سهراب، رستم، جهت

نابراین، جزئیات روایت اصلی اسطوره با گردد؛ اما چون در این داستان، دگردیسی اسطوره صورت گرفته است، بمی بر سیاوش

خوانیم که پس از مرگ سیاوش، فرنگیس فرزندی به دنیا برای نمونه، در داستان شاهنامه، می. انداندکی تغییر به کار گرفته شده

داستان، خسرو، اما در این . «خسرو»گذارد؛ در رمان سووشون نیز، یوسف فرزندی دارد به نام می« کیخسرو»آورد و نام او را می

 نیست، او فعالیت اصلی صحنۀ رمان، چه اگر پس از مرگ یوسف به دنیا نیامده؛ بلکه از ابتدای داستان شاهد حضور او هستیم که



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

45 


 خواهد را او کین و گرفت خواهد را پدر جای آینده در پسر، این که یابیمدرمی مختلف هاینشانه طریقِ از و دارد موثر نقشی اما

 .ستاند

صفت اسب است که « شبرنگ»در واقع، . دارد« شبرنگ بهزاد»خوانیم که سیاوش، اسبی به نام چنین، در شاهنامه میهم       

ای رکاب این اسب، پس از مرگ سیاوش به هید غریبه. اندخاطر سیاه بودن رنگ اسب و شباهتش به رنگ شب، به او دادهبه

که پس از او، به فرزندش « سحر»مان سووشون نیز، یوسف اسبی دارد به نام در ر. دهد، به جز کیخسرو، فرزند سیاوشنمی

 :شودای سحر را نعل کند ناراحت میکه غریبهخسرو، حتی از این. رسدخسرو می

باری به پدرش وقتی آمد، نگاه مالمت. خسرو مدرسه بود و شاهد نبود. بند غریبه نعل کردبعدازظهر روز شنبه، سحر را یک نعل
 (.42:4937دانشور، )« شددیر می. چاره نبود» : گفتاخت که میاند
-های دیگری که در این رمان مشاهده میاز دگردیسی. ، یادآور روشنی و روز است«شبرنگ»، بر خالف نام «سحر»چنین نام هم

ش را برای تربیت به رستم کاووس، سیاودر شاهنامه، کی. ، معلم خسرو است«آقای فتوحی»کنیم و یادآور رستمِ شاهنامه است، 

اما در رمان سووشون، این آموزگار، آقای فتوحی است که معلم . سپارد؛ در واقع، رستم در این داستان، آموزگار سیاوش استمی

 :شودحزبیِ خسرو محسوب می

 «روی؟گفتی کجا میبه مادرت می»: یوسف پرسید
فقط بلد . کندمادرم هی الپوشانی می. امبرای خودم مردی شده. ستمبه مادرم؟ من دیگر بچه نی»: خسرو زهرخندی زد و گفت  

ها را خراب کند تا راه برگشتن نداشته آدم باید پل: گفت. اولین حرفی که آقای فتوحی زد همین بود. است جلو آدم را بگیرد
 «.ها مثل درس است، ما باید از بر کنیماین حرف. باشد
 «تو چه دلیلی داری؟. ها داشته باشدآدم باید دلیلی برای خراب کردن پل! چشمم روشن»: زری خشمگین گفت  

 «.شودشود و همه جا بهغ میکس دیوانه نمیبه قول آقای فتوحی، وقتی جامعه درست شد، دیگر هید»: خسرو گفت
 «.تواند جامعه را درست کندواقعاً فتوحی آدمی هم می»: زری از جا در رفت و به تحقیر گفت

 «تواند پدر؟نمی»: ه پدر رو آورد و پرسیدخسرو ب
 .(428:4937دانشور، )« دهندی عظیمی به مردم میاگر هم فتوحی و امثالش نتوانند، الاقل امکان تجربه»: پدر جواب داد

جایِ کند، سخن از آیین سوگ سیاوش در جایمی تشدید سیاوش را یاسطوره با سووشون رمان پیوستگی چهآن اما       

 :استان استد

تر نقش داخل چادر را سراسر نقاشی کرده بودند و بیش! های چرمی قشنگیچه صندوق! هاییچه مخده! هاییچه قالی و قالیچه
ای در یک طشت اشاره به نقش سرِ بریده... شناخترست و اشکبوس و سهراب و اسفندیار بود و تصویرهای دیگری که زری نمی

 .بوییدها را میظشت پر از خون، الله روییده بود و یک اسب سیاه داشت الله دور تا دور. پر از خون کرد
 «... هم اسبآن ... ی امام حسین استحاال فهمیدم، سر بریده»: زری گفت

 (.43: همان)« تر از این خجالتم نده جانم، این سیاوش استبیش»: یوسف گفت
 زمین، بر سیاوش خونِ ریختن محل از گیاه روییدن شاهنامه، در است؛ یزندگ و مرگ اسطوره سیاوش، سووشون، رمان در       

  :که خوانیممی یوسف همسر زری، ذهن از سووشون، رمان در. است ایاسطوره شخصیت این دوبارة تولد از نمادی

 جسد که آبی و کرد خواهند هدایت هاباغچه به را حوض آب و کشید خواهند را حوض آب زیر شبانه، همین دانستمی [زری]
 (.231: همان)کرد  خواهد یاریآب را هادرخت کرده، پاک را شده خشک هایخون و شسته را شوهرش

  

 :که بیند می خواب در( زری) او و

 (.234: همان)ریزد می درخت پای خون دارد کوچکی پاشآب با غالم و روییده باغشان در عجیبی درخت
 در ای است؛سیاوش، از دیگر اشارات اسطوره سوگ آیین با مراسم این شباهت و یوسف یجنازه تشییع مراسم چگونگی       

 یوسف سوگ در مراسم این عین نیز سووشون در گویند؛می هم بستن کتل آن به که آرایندمی را او اسب سیاوش، سوگ آیین

 :شودمی اجرا
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 گردن حمایل را تفنگش و کتل روی را یوسف کاله و بودند ندهپوشا سیاه پارچه با را زین سرتاسر. بودند بسته کتل را مادیان
 (.237:4937دانشور، )بودند  آویخته مادیان

کند مظلومیت امام حسین را تداعی کند و بدین ی عاشورا، تالش میجای داستان با اشاره به کربال و واقعهنویسنده در جای

 :کشدیر میچنین به تصوی یوسف را اینمنظور، مراسم تشییع جناز

جا کربالست و امروز عاشوراست؛ انگار کن، این. ایمشهریمان را گرفتهما قصد آشوب که نداریم، عزای هم... »: ماشاءاهلل قری گفت
 «.خواهی شمر باشیتو که نمی
 «!یا حسین»: و جمعیت با آهنگ کشداری فریاد برآورد« .یا حسین»: کسی گفت

 « .ایمکن سووشون است و سوگ سیاوش را گرفته یا انگار»: زری به تلخی اندیشید
  :رسد می پایان به استقالل ارزش در ایرلندی، ماهون مک از شعری یادآوری با و کتاب

 هر پیغام باد و سرزمینت در درخت بسیار و شَهرت در هاییدرخت و رویید خواهد درختی اتخانه در خواهرم، نکن گریه»
 (.916: همان) «ندیدی؟ را سحر آمدیمی که راه در پرسید، خواهند باد از هادرخت و رسانید خواهد دیگر درخت به را درختی
نخست، تلفیق شخصیت سیاوش . سیاوش بهره گرفته است از دو روش برای دگردیسی اسطورة سیمین دانشور در این رمان       

دوست در آن برهه از تاریخ ایران، تأکید کند؛ دوم، ان وطنفکرتر بر مظلومیت روشنچه بیشبا یوسف پیامبر، تا از این طریق، هر

در حقیقت، دانشور با این روش، جدای . های اساطیری که مربوط به سیاوش هستند، به خسرواز طریق نسبت دادن اغلب روایت

-تر مین را پررنگخسرو، نقش نسل جوان کشور در پیمودن راه آزادی و آبادی وطاز یادآوری حیات مجدد سیاوش در قالب کی

 .کند

 دگردیسی اسطوره در رمان سووشون جدول خالصه        

 
 رمان سووشون ایروایت اسطوره

-سالی و قحطی در مصر اتفاق میهفت سال خشک

 افتد

جهانی و ورود نیروهای متفقین به ایران، باعث جنگ

 آذوقه و قحطی در جنوب کشور شده است کمبود

سالی گری به مقابله با خشکهیوسف با تدبیر و آیند

 رودمی

گانه، با قحطی یوسف با نفروختن آذوقه به نیروهای بی

 کندو کمبود آذوقه مقابله می

 برادر یوسف، مخالف شدید کارهای اوست کنندبرادران یوسف به او حسادت می

ی ی سیاوش، با خاک و روییدنی و گیاه، رابطهاسطوره

 مستقیم دارد

گوید که من اهل خاک هستم مییوسف همواره 

 (کشاورز هستم)

 نام فرزند یوسف، خسرو است خسرو استنام فرزند سیاوش، کی

آید و با افکار خسرو در زمان حیات یوسف به دنیا می آیدخسرو پس از مرگ سیاوش به دنیا میکی

 یابداو پرورش می

سیاوش، اسبی به نام شبرنگ بهزاد دارد و پس از 

 رسدخسرو میکی مرگ او به

نام اسب یوسف، سحر است و پس از مرگ او به خسرو 

 رسدمی

خسرو، معلمی به نام آقای فتوحی دارد که به نوعی،  پردازدخسرو میرستم به پرورش و تربیت کی

 شودمعلم حزبیِ او محسوب می

افراسیاب، از ترس سیاوش، خواب بیابانی پر از مار و 

 بیندعقرب می

ز، در حالی که ماری در کیسه دارند، خسرو و هرم

نزدیک سرای حاکم به دست مأموران دولت بازداشت 

 شوندمی

ی یوسف، یادآور مراسم مراسم تشییع جنازه سیاووشان یا سووشون، آیین سوگ سیاوش است

 سووشون است

 ندکنی ترحیم یوسف، او را شهید اعالم میدر اعالمیه شونده استسیاوش، نماد خدای شهید

 شودیوسف به تیر ناشناس کشته می شودسیاوش به ناحق کشته می

بیند درختی در باغشان روییده و غالم زری، خواب می روید از خون سیاوش، گیاه می

 ریزدپاش، خون پای درخت میبا آب
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 گیرینتیجه                

ها عدم قطعیت، شک به های بارز آنکه از ویژگی مدرنیسم،های مدرنیسم و پستبرخورد اسطوره با پدیده        

وجود آمدن های تحمیل شده بر تجربیات زندگی است، باعث بهها و مردود شمردن قالبها، انتقاد از سنتاسطوره

های های نوگرایی در ادبیات داستانی معاصر، کاربرد اسطورهیکی از مؤلفه. نوگرایی در ادبیات داستانی معاصر شده است

اند اند عبارتها از دگردیسی اسطوره استفاده کردهترین مضامینی که نویسندگان برای طر  آنمهم. گرگون شده استد

ای؛ رشد فردیت و فردی شدن های متافیزیکی و تالش برای جداسازی مفاهیم دینی و اسطورهبازنگری در ارزش: از

مروری بر . ای و نقد برخی از هنجارهای اجتماعیاسطوره یشۀن غالب سیاسی؛ مبارزه با اندها؛ مبارزه با گفتماارزش

اند، کند که نویسندگانی که از روش دگردیسی اسطوره استفاده کردههای بررسی حاضر، این نکته را بر ما پدیدار مییافته

ر جدی شود، که خطتر از آناند و در مواردی، پیشترین معضالت جامعه، حساسیت نشان دادهپیوسته نسبت به مهم

 .اند؛ آن هم در قالب اثری ادبی و با ساختاری هنرمندانه و منسجمزنگ اخبار وضعیت بحرانی را به صدا درآورده

 کتابنامه

 قرآن مجید. 

 هاگوی تمدنوالمللی گفتهرمس؛ مرکز بین: تهران. چاپ اول. ی اسطورهگستره(. 4982. )ارشاد، محمدرضا. 

 توس: تهران. چاپ دوم. جالل ستاری ترجمه. اندازهای اسطورهچشم(. 4986. )الیاده، میرچا. 

 تهران. چاپ ششم. پورگردآورنده و ویراستار ابوالقاسم اسماعیل. از اسطوره تا تاریخ(. 4987. )بهار، مهرداد :

 .چشمه

 (قد ادبیمقاالتی در ن: )گفتمان نقددر « گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم در رمان»(. 4982. )پاینده، حسین .
 .روزنگار: تهران

 نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از »(. 4987. )پور آالشتی، حسین؛ ستاری، رضا؛ اسماعیلی، مرادحسن

، صص 4987، تابستان 6 سال دوم، شماره. پزوهشی گوهر گویا -علمی نشریهدر « سرشک.اساطیر در اشعار م

412-83. 

 زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و در « ان و عصر جدید در ایرانرم»(. 4982. )محمدشناس، علیحق
 .آگه: تهران. مجموعه مقاالت: مدرنیته

 انتشارات خوارزمی: تهران. چاپ نهم. سووشون(. 4937. )دانشور، سیمین. 

 مرکز: تهران. پورابوالقاسم اسماعیل ترجمه .اسطوره(. 4983. )ک.روتون، ک. 

  ،شناختیادبیات عرفانی و اسطورهدر « اسطوره و ادبیات مدرن»(. 4931. )آمنهطاووسی، محمود و درودگر .

 .412-448، صص 4931، تابستان 29 سال هفتم، شماره

 به کوشش سعید حمیدیان. بر اساس چاپ مسکو( متن کامل) فردوسی شاهنامه (.4988. )فردوسی، ابوالقاسم .

 .قطره: تهران. چاپ پانزدهم

 خوارزمی: تهران. چاپ اول. نجف دریابندری ترجمه. اندیشیروشن فلسفه(. 4972. )کاسیرر، ارنست. 

 امیرکبیر: تهران. چاپ اول. واقعیت اجتماعی و جهان داستان(. 4938. )پور ایرانیان، جمشیدمصاحبی. 

 یک درخت، یک صخره، یک ابر(. 4982. )استون، ویلفرد؛ هادلستون پکر، نانسی؛ هوپس، رابرتهیلی :
 .مرکز: تهران. چاپ ششم. حسن افشار ترجمه .های کوتاه دو قرن اخیرترین داستانتهبرجس
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 شخصیت سلطان مسعود در تاریخ بیهقی انۀکاوتحلیل روان

 الهه شاه حسینی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

 خدابخش اسداللهی

 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

 :چکیده

است که با استفاده از شگردهای ادبی، هم به تاریخی ظاهر مستند و هم به  بهاییگرانجمله متون تاریخ بیهقی از 

با بررسی شخصیت از دید روانکاوی و همچنین بررسی  که این مقاله در صدد آن است. متنی خلّاق بدل شده است

ی دارای چه شناسی و روانعود از نظر روانکاوشخصیت سلطان مسعود در تاریخ بیهقی ثابت کند که سلطان مس

. شودبیان می... در ادامه اخالق، رفتار و صفات فردی وی با اطرافیان و تأثیر آن در امور مملکتی و . مشکالتی است

های شخصیت ل ویژگیدهد و تحلیهای شخصیت و روانکاوی فروید و آدلر تشکیل میمبانی این پژوهش را نظریه

 .قعی او از نظر روانکاوی استاثبات شخصیت وا مسعود به منزلۀ

 شخصیت، روانکاوی، تاریخ بیهقی، شخصیت سلطان مسعود :هاکلیدواژه

 :مقدمه

شخصیت، رکن اساسی آثار داستانی در دنیای ادبیات است و اهمیت فراوانی دارد؛ تا آنجا که بسیاری از خوانندگان آثار 

مختص هر شخص است و هم  اژه شخصیت هم ناظر به سجیّهو. آورندادبی، این آثار را با نام شخصیتشان به یاد می

 (فرهنگ معین. )یک فرد( احساسات، عواطف و افکار)عوامل باطنی و نفسانیات  مجموعه

یکی از آثار معروفی که شخصیت افراد را به وضو  نشان داده کتاب تاریخ بیهقی است که یکی از اثرهای معروف 

. واقعیاتی نوشته شده است که نویسنده دیده و شنیده ثر بر مبنای تاریخ و مشاهدهابوالفضل بیهقی است هر چند این ا

: اند؛ از قبیلهای آن همگی از هر دو بُعد مورد توجّه و نظر بودهآنچه در تاریخ بیهقی ممتاز است این است که شخصیت

 ... سلطان مسعود، حرّه ختلی، علی قریب، بونصر مشکان، بوسهل زوزنی، حسنک وزیر و

بیهقی این دو ویژگی را با هم در کتاب . ای نیست، اما نشان دادن، احساسی و صمیمانه استگفتن، عقالنی و لحظه

با گفتن اینکه شخصیتی شوخ، زیرک، پلید، دست و دلباز، تنبل و بد اخالق است، شخصیتی . خود رعایت کرده است

ی آن خوب کاری که بیهقی از عهده. های افراد را اثبات کرد خلق نمی شود بلکه باید دائم از طریق رویدادها، ویژگی

با این توصیف در این مقاله سعی بر آن است تا شخصیت سلطان مسعود بررسی شود و به این پرسش . است آمدهبر

های مهمّی چون مسعود غزنوی که در تمام کتاب از آن سخن رانده شده و در تمام پاسخ داده شود که آیا شخصیت

توان تحلیل جراها و وقایع حضور داشته از نظر روانکاوی چطور شخصیتی بوده است؟ آیا رفتار و شخصیت او را میما

توان گفت که او، شخصیت مسعود یک شخصیت بیمارگون است؟ در این تحقیق فرض بر این روانکاوی کرد؟ آیا می

روش تحقیق در این مقاله نیز بر اساس . شود های روانکاوی شخصیت او بررسی و تحلیلاست که با توجه به نظریه

ها ار در تحلیل داده. دادن خود متن تاریخ بیهقی استای و بررسی منابع طراز اول و اساس قراری کتابخانهمطالعه

 .های پژوهشی مرتبط با این موضوع استفاده شده استآخرین یافته

 :پیشینه تحقیق

ها اشاره اند که به برخی از آنیت و سلطان مسعود در کتاب بیهقی پرداختههای زیادی به مسئله شخصمقاالت و کتاب

 :می شود

نامه دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد، پایان. محمد مهدی افتخاری« هاهای تاریخ بیهقی و تخلیلی از اسمشخصیت»-4

 (.4979)ارشد 
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، 4983، زمستان 2، ش2د .ادب فارسیمحمد صادق خادمی، رشد آموزش زبان و « ها در تاریخ بیهقیشخصیت»-2

ها پرداخته و با تعریف پروتوتیپ، کتاب تاریخ بیهقی را در ردیف ؛ نویسنده در این مقاله به بررسی شخصیت42-8صص 

 .دهدادبی جای می -پروتوتیپ های تاریخی

 اکرم نعمت الهی، بخش ادبیات تبیان« سیمای مسعود در تاریخ بیهقی»-9

. 461کیهان فرهنگی، ش : زهره موسوی« های حاکم در عصر غزنویان بر مبنای تاریخ بیهقیهها و گروشخصیت»-4

 43 -9صص . 78بهمن 

های فصلنامه پژوهش: های نمایشی تاریخ بیهقی، قدسیه رضویان، علیرضا پورشبانانها و شخصیتنمایش شخصیت»-3

 4983تابستان . 2ش .4زبان و ادبیات تطبیقی، د 

 : آید اما باید گفتپژوهش و تحلیل در این موضوع، تجربه شده به نظر می ةبا این که حوز

ها چون مسعود و حسنک و بوسهل بسنده شده و وجوه ها تنها به توصیف محض شخصیتدر بسیاری از این بررسی-4

 .ها مورد توجه قرار نگرفته استها و دیگر شخصیتروانکاوی شخصیت آن

 .مستند از متن کمتر مورد بازکاوی و بررسی قرار گرفته است های برجستۀهای مستقیم و شاهدنمونه-2

ها در تاریخ بیهقی مورد توجه قرار در هید یک از این آثار به طورتخصصی و ارزشمند، به شخصیت روانی شخصیت-9

 .نگرفته است

ید و آدلر، شخصیت مسعود اما در مقاله حاضر، سعی بر آن است تا با شناخت شخصیت، روانکاوی شخصیت از نظر فرو

شود و سپس بعد شخصیت در روانکاوی ارائه می به این منظور ابتدا  تعریف شخصیت و. غزنوی مورد بررسی قرار گیرد

 .گیردارتباط مسعود و روانکاوی بر اساس متن تاریخ بیهقی مورد توجه و بررسی قرار می

 :شخصیت

کند، گوید و مییفیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچه میشخصیت در اثر روایتی و نمایشی فردی است که ک»

 (6794:48میرصادقی، )« .وجود داشته باشد

ها در داستان و هایی برخوردار است و با این ویژگیشخصیت عبارت است از فردی که مانند اشخاص حقیقی از ویژگی»

 (4983:999بهرام مقدادی، . )نمایش ظاهر می شود

های زندگی بشر، های دنیای هنر، در گذر زمان و با عبور از پید و خمر آثار ادبی، مانند سایر پدیدهمفهوم شخصیت د

ها و کاراکترها هرگز امکان پذیر خلق اثر ادبی بدون طر  شخصیت. همواره دست خوش تغییر و تحوّل بوده است

در کل در ادبیات . شودها بنا میثر، روی آنهایی دانست که ساختمان یک اها را باید پایهبنابراین، شخصیت. نیست

ها در چارچوب کلّی بر عناصر مشترکی تکیه تعاریف فراوان و مختلفی از شخصیت صورت گرفته است که اغلب آن

دست ها، موجودات مختلف و متنوعی از هر وسیعی از صفات و ویژگی کنند با خلق گسترةدارند، اما هر کدام سعی می

اشخاص »: شاید در یک سخن ساده و جامع بتوان گفت. های داستانی قرار دهندشخصیت تار را در زمرةو با هر نوع رف

 (4983،84میرصادقی، )« .نامندشوند، شخصیت میظاهر می... را در داستان، نمایشنامه،( مخلوقی)ایساخته شده

 :های شخصیت از نظر روانکاوینظریه

به بعد تمام موضوع روانکاوی حول این  4329کل شخصیت است که از سال  شناسی خود مربوط به درکروان: فروید

پویای  ترین شیوةجامع« خود»شناسی به نظر روانکاوان، در حال حاضر، نظام روانکاوی یا روان. محور متمرکز بوده است

ظریه و دیدگاه روانکاوی اساسی ن عناصر تازه پیشنهاد شده، ما هستۀ به رغم تمام. افراد انسانی است موجود در زمینۀ

هنور هم، منبع اساسی تمام نظریات . شناسی را مدیون فروید کرده استای است که روانهنوز همان بینش جاودانه

و ( پیش آگاه)خودآگاه، نیمه خودآگاه : شخصیت از دیدگاه فروید به سه بخشنظریه . روانکاوی شخص فروید است

سمت ذهن، که نقش اساسی و بسیار حساسی در نظریه روانکاوی دارد ناخودآگاه ترین قمهم. شودناخودآگاه تقسیم می

به نظر فروید . فروید اوّلین کسی بود که به صراحت از روان ناخودآگاه و چگونگی تشکیل و تجلّیات آن سخن راند. است

غرایز، : این نیروها عبارتند از .ها آگاه نیستیمشوند که اصال از آنقسمت اعظم رفتار ما به وسیله نیروهایی هدایت می
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روان . توان در ناخودآگاه جستجو کردریشه و اساس هر میل سرکوفته و واپس زده را می. ها و غیرهآرزوها و خواسته

گیرد که برخی از این عوامل ارثی و برخی دیگر بر اثر تکامل و تحوّل دوران ناخودآگاه تمام غرایز بشر اولیه را در بر می

روند و در ضمیر ناخودآگاه به بقای تصوّرات و امیال سرکوفته و واپس زده هید گاه از بین نمی. انده وجود آمدهکودکی ب

تالش میل و تصوّر  های روانی نتیجۀای از بیماریپاره. دهند تا در هنگام مناسب به خودآگاهی راه یابندخود ادامه می

 .واپس زده برای راهیابی به خودآگاهی است
های ها و روشحال نویسی، سؤال کردن از خود، درد دل کردن با دیگران، تعبیر رؤیا و اعمال سهوی از جمله راه شر 

 .بردن به محتویات ذهن ناخودآگاه و ایجاد خودشناسی استپی

و  های نهاد، خودمیالدی فروید در نظریه فوق تجدید نظر کرد و سه ساختار بنیادی دیگر را به نام 4329در سال 

ها و اصول اخالقی پایبند ارزش. نهاد که فقط در پی ارضای نیازهای غریزی و تابع اصل لذت است. فراخود عنوان کرد

طلبی و اری، عدم تعقّل، خودخواهی و لذّتقربه عبارت دیگر، بی. کندگونه عقل و منطقی تبعیت نمینیست و از هید

. دهدبنای شخصیت هر فردی را تشکیل مینهاد زیر. ارز نهاد استحفظ مشخّصات کودکانه در سرتاسر عمر از صفات ب

های فراخود بیان درونی ارزش. گیردهمچنین رشد و تکوین خود نیز تحت تأثیر عواملی ارثی و محیطی صورت می

ه ن توجّه بفراخود بدو. هاست تا واقعیتکوشش فراخود بیشتر برای رسیدن به آرمان. اجتماعی و والدین فرد است

های اخالقی جامعه پردازد تا ببیند آیا با ارزشهای فرد به قضاوت میدرست بودن فعالیت امکانات رفتاری دربارة

 .مطابقت دارد یا خیر

نظریه شخصیت و نظام درمانی او یک دیدگاه اجتماعی و غایت انگار است که انسان را کلّاً و در مجموع موجودی  :آدلر

. تجربیش در حال حرکت است های خیالی در محدودة زمینۀداند که در جهت هدفن میخلّاق، مسئول و در حال شد

شود که در صدد جبران هایی هدایت و کنترل میتالش فتار معموالً به وسیلۀعقیده زیربنایی این نظام آن است که ر

احساس . اوستهمچنین قدرت طلبی تعیین کننده چگونگی اعمال انسان و مسیر رشد . احساس حقارت هستند

های روانی یا اجتماعی باشند که به صورت ذهنی توانند ناشی از ضعفحقارت می تر عقدةحقارت یا به صورت گسترده

ای که او برای برتر بودن تواند بر سبک زندگیکند، میاحساس حقارت خاصی که هر فرد تجربه می. شونداحساس می

افراد سبک زندگی خود را تا . شوداز سبک زندگی منحصر به فرد وی ناشی می کل رفتار فرد. گزیند، تأثیر بگذارندبرمی

بر  –ترتیب تولّد با جایگاه ترتیبی –جایگاه کودک در خانواده . سازندهای کودکی خویش میای بر اساس تجربهاندازه

-طلبانه اختیار میزندگی جاهبرای مثال، فرزند دوم یا میانی، به احتمال زیاد سبک . سبک زندگی او تأثیر مهمی دارد

ناپذیر عزل شدن توسّط فرزند گریز تر، با تجربۀفرزند بزرگ. لو بیفتدکوشد از برادر یا خواهر بزرگترش جکند و می

از دست دادن توجّه و محبّت تقسیم نشده، احساس رنجش و نفرتی . شودجدیدی که کانون توجّه است، مواجه می

ر دوست دارد به گذشته بنگرد، به دورانی که هید رقیبی وجود نداشت و احتماالً سبک فرزند بزرگت. کندایجاد می

از دست  درهای بزرگتری دارد که هرگز تجربۀفرزند آخر خواهر و برا. ای را پرورش خواهد دادزندگی محافظه کارانه

-شخصیت. یک شاهزاده زندگی کنند دادن توجّه به نفع یک جانشین را ندارند و به احتمال زیاد، انتظار دارند که مثل

 .ای که از لحاظ اجتماعی سازنده است، به برتری برسنداند به شیوههایی هستند که نتوانستههای بیمارگون آن

کردن بر کشی یا لوسگری، بهرهتوجهی، سلطهآیند که رقابت، بیهایی به وجود میهای بیمارگون از خانوادهشخصیت

زدن به دیگران،  ها، با صدمهفرزندان این خانواده. کننداجتماعی جلوگیری می ها از عالقۀمام اینفرماست و تها حکمآن

اند، برای رسیدن به برتری، یکی از این اجتماعی منع شده کودکانی که از عالقۀ. کنندتر تالش میبرای زندگی کامل

 .لبی، انتقام جویی، اعتراف به نارسایی و شکستخواهی، قدرت طمحبت: کنندچهار هدف خودخواهانه را انتخاب می

 :ارتباط روانکاوی و ادبیات

ها افتاد امروزه دیگر تازه نیست، گویا فروید هایی که با فروید و روانکاوی بر سر زبانبسیاری از مفاهیم و فرضیه

را از ادبیات به وام گرفته بود، یا ترین مفاهیم روانکاوی خود دانست و بنیادیترین روانکاوان مینویسندگان را برگزیده
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های روایی گستراند و شیوهای در برابر نویسندگان میهای قلمرو ناخودآگاه روان، که چشم انداز تازهگشودن دروازه

 .کردگذاشت، به ادبیات ادای دین میشان میای در اختیارتازه

اش در متون ادبی، آغازگر آنچه روانکاوانه نام ی روانکاوانههاگذار روانکاوی بود و هم، به دلیل پژوهشفروید هم بنیان

های گوناگون آن با ادبیات و نقد ادبی روانکاوی و شاخه شناسی به اندازةآشکار است که مکاتب دیگر روان. گرفت

های و نادرستیها سروکاری ندارند و در واقع با پیدایش روانکاوی و رویکرد روانکاوان به آثار ادبی برای رسیدن درستی

 .شونداین دانش است که ادبیات و روانکاوان به هم نزدیک می

کشید « روان»ای که او در سپیده دم قرن بیستم از تازه انکاوانه در جهان با فروید و نقشۀتاریخ روانکاوی و نقد ادبی رو

 .نهاد، من و فرامن: سه کارگذارخودآگاهی، ناخودآگاهی؛ و : تازه روان دو قلمرو داشت در این نقشۀ. شودآغاز می

تواند در مقام دانای نویسنده می. های مختلف خلق و معرفی کندهای خود را به شیوهنویسنده ممکن است شخصیت

. بیر و تفسیری بر آن نیفزایدکل و بی طرف، ذهنیات آگاه و نیمه آگاه اشخاص را به خواننده منتقل کند و خود هید تع

های شخصیت است و همچنین نویسنده ممکن است اشخاص خود را تشریح مستقیم ویژگیدیگر، توصیف و  شیوة

 .مستقیم، در ضمن عمل و گفتار به فرادید خواننده آوردغیر

 :تاریخ بیهقی و شخصیت

توان آن را قطعه هاست که نمیهایی در مورد شخصیتای است، گرچه متشکل از داستانتاریخ بیهقی اثر یکپارچه

در کتاب بیهقی با اشخاصی رو به . اند و برای آنکه معنی آن روشن گردد الزم است آن را از آغاز مطالعه نمودقطعه خو

رود شناسیم و به همان ترتیب که کتاب پیش میبینی و حسن بیان او به تدریج میها را به مدد نکتهشویم که آنرو می

شویم، درست مانند داستانی یا نمایشی که قهرمانان آشنا می از خالل سطور آن با روحیات و کردار هر یک از ایشان

توصیف تضادهای افراد در . کنیمها زندگی میگیرند و کم کم با آنبسته به اهمیت نقشی که دارند در ذهن ما جان می

ترین همها نیز نشان داده شود و این امر متاریخ بیهقی سبب شده است تا هیجانات درونی و عواطف پنهانی شخصیت

درونگرایی . های بیهقی به سمت یک رمان تکّه تکّه شده اما متصل به هم گرایش پیدا کندعاملی است که داستان

اند، متذکّر تفاوتی های بیهقی که در عین حال در متنی تاریخی شکل گرفتهها و داستانها در قصّهروانکاوانه شخصیت

. دهدگرایی تاریخ خود را نشان میگرایی قصّه و برونبه صورت درون تاریخی وجود دارد واست که در متون عمدتاً 

کند، نمایش برخورد اشخاص واقعه است در برابر هم یا عکس دیگر از مواردی که قدرت نویسندگی بیهقی را آشکار می

عود یا به تعبیر وی مثالً در کتاب او چگونگی رفتار رجال دربار محمود و برکشیدگان مس. ها در مقابل وقایعالعمل آن

کند که گوئی ای تصویرسازی میبیهقی حوادث را به گونه. کنیمرا نسبت به هم به خوبی حس می« پدریان و پسریان»

ریخ نامه واقعی و عین تاهاشان هستند ولی چون فیلمهای تاریخی، در حال بازی کردن نقششخصیت. تأثر است صحنه

فرافکنی کرده است  ختی، بیهقی روان خود و اندیشه خود را نیز بر روی تاریخ بیهقیشنااست، به نوعی از دیدگاه روان

لذا به شک متن تاریخ بیهقی تخت تأثیر مستقیم . های عصر بیهقی شباهتی به اثر او نداردگاه تاریخچرا که به هید

 .ساختار روانی بیهقی است

بلکه کامالً از سوی روان آگاه بیهقی فرافکنی شده است و  شناسانه نه از روی ناخودآگاه بیهقی،این فرافکنی روان

هم تاریخ بیهقی مورد « شناسی هنرروان»کرده است بنابراین جا دارد که از دیدگاه « هنر»را « تاریخ نگاری»آگاهانه 

ر های پوالدین است اما دریغا که عصر مسعودی، سرآغاز عصدوران بیهقی، عصری با شخصیت. بررسی قرار بگیرد

بیهقی همچون . یابندهای ضعیفی چون بوسهل زوزنی مجال ظهور میگردد، فرومایگان و شخصیتانحطاط می

 .آوردمی ها را به تصویر نثر درهای یک نویسنده چیره دست است به خوبی شخصیتروانکاوی تیزبین که از ویژگی

تواند الگویی شایسته برای گرداند و مین ممتاز میتاریخ بیهقی حال و هوایی خاص خود دارد که این کتاب را ار سایری

اعتمادی و بدبینی افراد نسبت به یکدیگر در روابط اشخاص این تاریخ بر بی دیگر نویسندگان باشد و فضای کلی حاکم

هر کس به نوعی با خوف و رجا درصدد تثبیت موقعیت خود و تأمین منافع . و مقصّر نمایاندن همدیگر بنا شده است
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پس، همه باید . دی است؛ از سلطان گرفته تا زیردستان و چاکران، و هر آن ممکن است یکی از گردونه خارج شودفر

 .چهار چشمی مواظب اوضاع و احوال اطراف خود باشند و در صورت امکان مشرفانی داشته باشند

شناس اجتماعی است و ت بلکه یک رواننیس« تاریخ نگار» از زبان اندیشمندی، اندیشنده در زیر و بم تاریخ؛ بیهقی تنها

روان »و « شناسیروان»از دیدگاه . باشدمی« های پیچیده تاریخ عصر غزنویشخصیت»اش بیان تام و تمام تاریخ

هایی چون مسعود به گویا هنور شخصیت. نگریم تا شخصیتی چون مسعود را بازشناسیمبه تاریخ بیهقی می« پژوهی

 .توان یافتامروز ایران فراوان می که در حامعۀ هایی مبتال هستندبیماری

 :شخصیت مسعود

تاریخ بیهقی، در واقع تاریخ مسعودی است و اگر بنا باشد به طور مفصّل و عمیق به چند و چونی این شخص بپردازیم 

ت گماشته های مسعود غزنوی در لباس تمجید همّبیهقی به بیان ویژگی. خواهدتر از این مقاله میخود مجالی فراخ

اینک به طور اجمال به توضیح برخی خصوصیات  .یابداست اما خواننده، با تعمّق موارد ناپسند در رفتار و کردار او را می

 :پردازیماخالقی و رفتاری این شخصیت می

بوده گردد که مسعود پادشاهی باسواد و درس خوانده با مطالعه تاریخ بیهقی این نکته مشخّص می :تحصیالت سلطان

از ». نظیر بوده استدر فارسی خواندن و نوشتن به گواهی بونصر مشکان، بیهقی و عبدالغفّار در خاندان غزنوی بی. است

در (. 8794:444بیهقی، )« .ندیدیم که کسی پارسی چنان خواندی و نبشتی –رضی اللّه عنه  –پادشاهان این خاندان 

ای قوی در دست است که وی مطالعاتی در مشخّص نیست اما قرینهزمینه تسلّط وی به زبان عرب به صراحت چیزی 

چون این پادشاه در سخن آمدی جهانیان بایستی در نظاره بودندی که دُر پاشیدی و ». شعر و ادب عرب داشته است

ترکی . شویمدر تاریخ بیهقی به اعتقاد سلطان نسبت به احکام نجوم نیز واقف می(. 424همان، )« .شکر شکستی

مسعود از علم مهندسی نیز مطّلع . انستن مسعود امری طبیعی است زیرا ترکی زبان مادری ترکان غزنوی بوده استد

 .بوده و در هندسه و مهندسی آیتی بوده است

توان گفت که در انجام شعائر دینی و مسائل دین برخی از اعمال را درباره اعتقادات دینی وی می: معتقدات دینی وی

بارها به نمازگذاری او در مصلّی . داده است اما در مجموع فرد مقیّدی نبوده استدرک عامّه انجام می در حد فهم و

 :شوداشاره شده است برای نمونه جریانی مرتبط با این عنوان اشاره می

راب شود و عجیب است که این امیر شامیر چهارده روز بیمار می« غزو هانسی»در هنگام حرکت به هندوستان برای 

تا هر شرابی که در شرابخانه برداشته بودند، در رود حیلم : فرمود» . کندخوار ناگهان امر به معروف و نهی از منکر می

ریختند و آالت مالهی وی بشکستند و هید کس را زهره آن نبودی که شراب آشکارا خوردی که جنبایشان و 

 (437همان، )« محتسبان گماشته بود و این کار سخت گرفته

هایی چون زور آزمودن، کشتی گرفتن، و امثال مسعود در روزگار جوانی به ورزش: ورزش، زورمندی، تفریح مسعود

رفت و همچنین وی از همان پرداخت، در فصل زمستان و سرمای سخت و برف پیاده به شکار پرندگان میآن می

« .که جز سنگ خاره و به مثل آن طاقت ندارد چندان رنج دید»: گویددر جایی می. پرداختجوانی به شکار شیر می

 (674همان، )

شود که بیهقی علی شواهد فراوانی برای این صفت در وجود مسعود در تاریخ بیهقی دیده می: مال دوستی مسعود

یکی از موارد مربوط : مثالً. دوستی وی را نیز به خوبی بیان کرده استهای مسعود خسّت و مالرغم ستایش از بخشش

ها و اموالی را که برادرش محمد در برابر بیعت، به اعیان، رسد و تمامی صلهه زمانی است که مسعود به پادشاهی میب

های فراوانی نیز در پی داده بوده، به تحریک بوسهل زوزنی و دیگران بازپس گرفت که رسوایی... خواجگان و سپاهیان و 

 (237-26همان، ص. )داشت

های بزرگ مسعود که بیهقی هنرمندانه آن را در سراسر یکی دیگر از عیب: حساب ویری بیگساری و شرابخواباده

حساب سلطان است، به طوری که به جز ماه مبارک رمضان، هید شب و های بیکتابش بیان کرده است، شرابخواری
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توان احتمال داد که دائم میکند که نوشی نپردازد، به طوری مسعود در این امر افراط میروزی نیست که وی به شراب

به هر . شودزیرا در آن شرایط سخت جنگ با سلجوقیان نیز مجالس جشن و شرابخواریش ترک نمی. الخمر بوده است

کشید و تمام تالش و کوشش خود را برای بود و از نشاط و شرابخواری دست میحال زمانی که مسعود باید عشیار می

 .کردگساری میش و نوش و بادهبرد، صرف عیجنگیدن به کار می

انان سلجوقی های بسیار بزرگ مسعود در تاریخ بیهقی، ترس فراوان او از ترکمیکی از صفت: ترسویی سلطان مسعود

دندانقان است، به طوری که از آن محل، بدون توقّف و درنگ، از ترس رویارویی با سلجوقیان  بعد از شکست در ناحیۀ

گریزد و ممانعت ند و در آنجا نیز چنان ترس بر او چیره است که به سوی هندوستان میرساخود را به غزنین می

ای ندارد و پا در راهی هید نتیجه( وزیر و سپهساالران)و اعیان و ارکان دولت ( اش حرّه ختلی و مادرشعمه)خویشان 

 .رسدگذارد و در راه هند به دست غالمان خود به قتل میفرجام میبی

کند که بسیار حتی یکبار مسعود را شخصی معرفی می 494بیهقی در حوادث سال : ری و نادانی وینگسطحی

و مردم آمدن ». خنددباید گریست، میبرد و از شنیدن ماجرایی که مینگر است و به غور و باطن امور پی نمیسطحی

را دیدند یک دست و یک چشم و یک پای، های خواندم که از آموی پیرزنی گرفت به طمع غارت خراسان چنانکه در نام

کنند، من نیز های خراسان از زیر زمین بیرون میشنودم که گنج: تبری در دست، پرسیدند از وی چرا آمدی؟ گفت

 «.دانستند برایشان این سخت صعب بودبیامدم تا لختی ببرم و امیر از این اخبار بخندیدی، اما کسانی که غور کار می

در زمان کودکی مسعود، وقتی که محمود وی را با اتّفاق برادرش محمد به جدّ و جدّة : محمودرابطه مسعود و 

اند اما پس از آن، بعضی از کارهای مسعود در خوبی با همدیگر داشته د تا آنان را تربیت نمایند، رابطۀسپرعبدالغفّار می

دارد تا مشرفانی بر او بگمارد و انفاس او را در نهان بشمرد آوردن مطربان به خانه، پدر را وا می: نوجوانی و جوانی، مانند

پیوسته او را »و همین مشرفان بودند که محمود را از خیشخانه مطلع کردند و در تمام ایّامی که مسعود از پدر دور بود، 

 (343: 4794یادنامه بیهقی، )« .دادیها مالیدی و پندها میبه نامه

ویش کرد و همه از جمله مسعود، وی را سوگند داده بود که پس از مرگ پدر فرمانبردار ابتدا محمود وی را ولیعهد خ

کشد که با آنکه نام ولیعهدی بر او بوده است پدر وی کنند تا کار به آنجا میمسعود باشند ولی خاسدان کار خود را می

شود و محمود اقرار گناهی مسعود ثابت میکند و سرانجام بیفرستد و از مقابل به محمد مهربانی میرا به مولتان می

 ( 962: 8794بیهقی، . )داشته است کند که بر فرزندش ستم روامی

های با عتاب به کشد و هر روز پیامکنند و پدر نیز کارهای محمد را به رخ مسعود میاما دوباره حاسدان تضریب می

یادنامه بیهقی، . )داردنام محمد را بر مسعود مقدم می سلطان محمود در نامه به حضرت خالفت نیز. فرستدمسعود می

4794 :643 ) 

کنند، پدر در اندیشۀ رسد که چون محمود و مسعود از گرگان به سوی ری حرکت میاختالف پدر و پسر به جایی می

ود در این مسع. شودمشرفانی که مسعود در سپاه پدر داشته است، این کار میسّر نمی بازداشت اوست اما به واسطۀ

بیهقی، . )کنددهد ولی آمادگی خود را حفظ میجریان به همراهان خود اجازه هید گونه تعرّضی به اطرافیان پدر نمی

8794 :894) 

که در آخر عمر لختی مزاج وی بگشت و سستی بر اصالت رای بزرگ وی »: گویدمهری پدر را چنین باز میاو علّت بی

یادنامه )« .کنندمهری نشده است، بلکه پادشاهان وجود جانشین خود را تحمّل نمی غلبه کرد از طرف پدر به او بی

 (643: 4794بیهقی، 

رفتار مسعود در تمام موارد نسبت به پدر توأم با احترام است؛ عالوه بر این هنگامی که مسعود پس از مرگ پدر به »

است بعد از گدشت دو سه روز، نخست به زیارت تربت شود، با آن که روابطشان پیش از مرگ تیره بوده غزنین وارد می

 (8794:743بیهقی، )« .رودپدر می

 :بیان  صفات پسندیده و ناپسند مسعود
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و »: بیهقی به صراحت امیرمسعود را مستبد به رأی خویش معرفی کرده است. از جمله صفات مسعود استبداد اوست

 « .رأی خویش بوداین ملک رحمۀ اللّه علیه تقصیری نکرد، هرچند به 

الی تاریخ ارزشمند خویش نموده است، مسعود دو عیب متضاد را همراه با هم داشت چنان که ابوالفضل بیهقی در البهآن

و مغرضانی چون بوسهل زوزنی به راحتی نظر او را در امور .( یعنی دهان بین است)« .بس شنونده است»از یکطرف 

 .ایدرا در داستان حسنک وزیر خواندهدهند، چنانکه یک نمومه آن تغییر می

مستبدان این است که  های عمدةیکی ار نشانه. گیرداز طرف دیگر وی مردی مستبد است و نظر همگان را به هید می

ها نصیحت کند آن را بدترین جسارت و توهین بینند و اگر کسی خیرخواهانه بداندرک و فهم خود را بیش از همه می

کند، گیرد و او را به هندوستان تبعید میبه همین جهت مسعود غزنوی به مسعود رازی خشم می .دانندبه خود می

 :چون او به درستی خطاب به مسعود گفته بود

 مار شدند              برار زود ز موران مار گشته دمار  بدند،  موران  تو  مخالفان

 دها شود ار روزگار یابد مارمده زمانشان زین بیش و روزگار مبر              که اژ

کرد و برعکس دهان فرخی را مهر اگر مسعود فردی مستبد، متکبّر و خود رأی نبود باید دهان این شاعر را پُر از زر می

 .کرد تا دیگر مدخ مسعود نگویدنهاد و او را تبعید میمی

جاسوسان بر افراد مختلف اعتماد همه را  مسعود با گماشتن مشرفان و. اعتمادی اوستاز دیگر صفات او ایجاد جوّ بی

و توصیف ( 47همان، )اعتمادی آلتونتاش به او و فرار شبانه نسبت به خود سلب کرده است که نمونه بارز آن را در بی

او از (. 972همان، . )توان دیدکنند میاریارق و غازی، به نحوی که ایشان هید سوءظنی نسبت به امیر پیدا نمی

بیرون رفتن از شهر به هنگام صدور قتل حسنک یا : کرد، مانندص در تزویر و عوام فریبی نیز استفاده میشگردهای خا

رفتن به شکار بیست روزه پس از صدور دستور گرفتن اموال صلتی که محمد به اطرافیانش داده بود و وانمود کردن که 

 .این اعمال در هنگام غیبت وی انجام شده است

و امیر پس از این می خورد به نشاط و بیست ». القیدی خود را نسبت به مذهب نیز نشان داده است مسعود ریاکاری و

و هفت ساتگین نیم منی تمام شد، برخاست و آب و طشت خواست و مصلّای نماز، و دهان بشست و نماز پیشین بکرد 

 (334: 4968بیهقی، )« .نمود که گفتی شراب نخورده استو نماز دیگر کرد و چنان می

یی از عمر خود به محمد باعث توجه بیشتر محمود در دوره. از دیگر صفات ناپسند او حسادت به برادر خود محمد است

ها و سلطنتش بسیاری از برکشیدن ق برجای گذارد به طوری که در دورةشد که در خلق و خوی مسعود اثری عمی

 .ن حکومت پدرش بوده استها معلول رفتار درباریان با مسعود در دورافروگرفتن

توان دید آن است که وی محیطی از عدم اعتماد در دربار و اطراف خود به موضوع مهمی که در باب کارهای مسعود می

ذاران صدیق و دولتخواه خود را وی بارها برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و خطاهای خود، خدمتگ. وجود آورده بود

تدبیری این امر بدین جهت صورت پذیرفته تا وی بدین وسیله بتواند ضعف، زبونی و بی شاید. جهت متهم ساخته بودبی

 .اگرچه وی دارای صفات پسندیده نیز بوده است. خود را جبران نماید

طور تکریم و تجلیل وی در هنگام جلوس شناسی و قدردانی اوست و همینتوان گفت حقوی که می صفت پسندیدة 

بدان که سلطان »: چنان که در سیرت وی چنین بیان شده است. ادش نیز قابل ستایش استبه تخت سلطنت از است

[ را]ارکان دولت و نوّاب و وزرا و امرا  یرکی چنان بود که در عهد پدر جملۀمسعود مردی عالم، فاضل مردانه بود و در ز

دانگی چنان بود که در هر لشکری که چنان رهین و دوست خود گردانیده بود که همه در حق او سوزان بودند و در مر

بودی به تن خود حرب کردی و ظفر یافتی و نترسیدی و چماقی بیست منی داشتی و بدان کار بیست کس گناهی 

بر هر بیست چوب : کرده بودند فرمود که هر یکی را بیست چوب بزنند چون اولی را یکی بزنند فریاد برآورد و گفت

 .بزنید و ایشان را رها کرد

آزمندی جای سخاوت اولیه . گیرددیدند که شخصیت و ثبات رأی وی نقصان میون پادشاهی مسعود ادامه یافت میچ

اند متأثر از این دهند و ما نیز بنابر آنچه دیگران گفتهدست میه ها تصویری ناخوشایند از مسعود بهمه این. را گرفت
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در واقع باید بگوییم هر کدام با سلسله رویدادهایی رو به رو . او واقعیت هستیم که پدر مسعود مردی موفّق بود، نه خود

ها پدید آورد، مسعود به یکباره با مسائلی رو در بودند و تفاوت همین رویدادها بود که صفات و سجایای متفاوتی در آن

ن پدرش، خود را از ب منصبامسعود با کنار گذاشتن بسیاری از صاح. ها درگیر نشده بودروی شدکه هرگز پدرش با آن

از وقتی که . بهره ساخت و در عوض طرفداران خود را پیرامون خویش گرد آوردای از خرد و مشورت بیغنی اندوختۀ

مسعود بر تخت سلطنت مستقر گردید به ترتیب به زیر آب کردن سر آنانی پرداخت که از ایشان نفرت داشت، آنانی که 

ند تا او را از ولیعهدی خلع کند و آنانی که در سلطنت محمد محتشمان دستگاه کردبه خیال او، محمود را ترغیب می

مهمّات مملکت با  ، در ابتدای حکومت خود، در همۀ(ودمسع)استه شاه نوخ»طور بیان شده که بودند و در جایی نیز این

اما رفته رفته، بر اثر پرداختن به  ت وزیر را به کار گیرد،کوشید که پند و نصیحکرد، در بیشتر موارد میوزیر رایزنی می

-عیش و نوش و لهو و لعب به شاهی مستبد و بلهوس تبدیل شد که جز رأی و نظر خویش، پند احدی را وقعی نمی

 «.نهاد

دمید که حسنک چنانکه وقتی بوسهل زوزنی در شهر بلخ در امیر می. و از دیگر صفات پسندیده وی حلیم بودن وی بود

توان گفت از وی »: کند، بیهقی اضافه می«امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی»: خوانیمشید، میرا بر دار باید ک

 «.تر پادشاه نتواند بودتر و کریمحلیم

 «.امیر مسعود را شرمی و رحمتی بود تمام»: در داستان بوسعید سهل نیز بیهقی نوشته است

 :تحلیل شخصیت مسعود

خاصی دارد و ارزش و احترام فراوانی برای او قائل است، اما با این حال قلمش را یکسره بیهقی به سلطان مسعود عالقه 

شخصیتی که . های مستقیم و غیر مستقیم او را نقد کرده استدر مد  و ستایش و تأیید او به کار نینداخته و به شیوه

ها در آنچه بیهقی به روش غیر مستقیم در یدهد، پیچیده، پر ابهام و متناقض است و این ویژگبیهقی از مسعود ارائه می

حقیقت شخصیت ». دهد، به وضو  قابل مشاهده استاعمال و رفتار و اندیشه و احساسات مسعود به مخاطب نشان می

از سویی مسعود مردی است پر . مسعود در کتاب غرق تصاویر و تعابیر سخت پیچیده و گاه متضاد و متفاوت است

هایی چون عالقه فراوان به ویژگی. کردبه دینداری تظاهر می. کفایت بودتدبیر و در جنگ بیبیه در سیاست استبداد ک

های گری، جنگاوری و بیش از همه استبداد رأی و خودسری، ویژگیعیش و نوش و خوش گذرانی، مال دوستی، توطئه

اما گاه در . آیدر اثر به چشم میاو در سراس ود است که در احساس، عمل و اندیشۀثابت و خطوط اصلی شخصیت مسع

عشرت طلبی و شادخواری،  چنان که گاهی با وجود روحیۀ. دهدخالل روایت کلّی، رفتاری متناقض با آن را بروز می

به رغم حرص و ( 877: 4968بیهقی، . )کشدشود و از شراب خواری و خوش گذرانی دست میافسرده و غمگین می

اش پس از حادثه رود هیرمند قابل مشاهده کند که نمونهقدام به بخشش مال زیادی میطمع فراوان در مال اندوزی، ا

 (791: همان. )است
کند و مجازات می( علی حاجب)حتی با وجود نفرت یا رقابتی که نسبت به محمد دارد، کسی را که به او خیانت کرده 

 (62: همان. )دهد تا او را شاد کندخبرش را به محمد می

کند ها عمل میای دارد، گاهی با بزرگان دربار و وزیرش مشورت کرده، به رأی آنه استبداد رأی بیش از اندازهبا اینک

( 493همان، . )توان به منصرف شدنش از حمله به هندوستان پس از مشاوره با بزرگان اشاره کردکه برای نمونه می

. کنده یا تصمیمی که گرفته، اظهار ندامت و پشیمانی میضمن آنکه حتی گاهی به طور مستقیم از کاری که انجام داد

 (634: همان)« مثالً در قضیه لشکرکشی به آمل»

کند و گاهی با بیهقی گاهی استبداد و خودسری او را به طور مستقیم به عنوان ویژگی منفی شخصیت او بیان می

اما چیزی که . گذارداز او به نمایش میای مثبت چهره... های او در جنگ، دبیری، مهندسی و برشمردن مهارت

های مثبت و منفی است که کند، نوع ارتباط و کشمکش او با دو گروه شخصیتشخصیت او را پیچیده و مبهم می

ای که باید به گونه. کندگاهی او را فردی با وجود شخصیتی روشن و گاهی شخصیتی با ابعاد تاریک و منفی معرفی می
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ت مستقیم نویسنده، کشمکش و تضاد او با هر یک از دو گروه دیگر است که شخصیت او را متفاوت گفت عالوه بر اشارا

 .شودگیری شخصیت پیچیده او میدهد و باعث شکلو دارای ابعاد مختلف نشان می

 :گیرینتیجه

های شخصیت نی و شاخصهدر نهایت و با توجه به آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت و با تکیه بر منابع برون مت

های و روانکاوی که در تحلیل شخصیت مسعود در تاریخ بیهقی مورد بررسی قرار گرفت، باید گفت با اینکه شخصیت

اند ولی در این اثر، این گزارش از هایی واقعی و عینی روزگار بیهقیکتاب تاریخ بیهقی به ویژه سلطان مسعود انسان

یازد، که ما نیز ای که به پردازش شخصیت اشخاص دست میبرد و نویسندهه روایت میلونی دیگر است؛ گزارش که ره ب

به فرد و دوگانه که از  شخصیتی با خصوصیات منحصر. ها شخصیت مسعود را بررسی کردیمدر این مقاله از میان آن

شناسان معروفی روان و صفات مسعود را با نظریات شناسی شخصیتی بیمارگون است، زیرا وقتی خصوصیاتنظر روان

یابیم که مسعود نیز دارای آن خصوصیات روانی است، درنتیجه دارای دهیم درمیچون فروید و آدلر مطابقت می

اختالالت روانکاوی و شخصیت است و همین امر باعث شده است که وی در زندگی و سلطنت خود ناکام باشد و دچار 

 .شود مشکالتی شود و باعث رنجش خود و اطرافیانش

 :منابع

 :هاکتاب

اول و دوم، ج پنجم، . ج. امیرکبیر: تهران. حسن انوشه ترجمه. تاریخ غزنویان(. 4931. )باسورث، کلیفورد ادموند-4

 297 -293صص 

 سعدی: تهران. به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر. تاریخ بیهقی(. 4939. )بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین -2

: تهران. به تصحیح یحیی سید محمدی. های روان درمانینظریه(. 4986. )سی. نورکراس، جان .پروچاسکا، جیمز او -9

 449-442چ ششم، صص . شد

به اهتمام . یمینی یا حوادث ایّام ترجمه تاریخ یمینی به انضمام خاتمه(. 4943. )جرفاذقانی، ابوالشّرف ناصخ بن ظفر -4

 علمی و فرهنگی، ج اول: تهران. جعفر شعار

. امیرکبیر، چ دوم: تهران. به تصحیح میرهاشم محدّث. مجمع األنساب(. 4976. )ای، محمد بن علی محمدشبانکاره -3

 82-84صص 

 -94 -92 -94صص . های مشاوره و روان درمانی، چ اولنظریه(. 4963. )ناصری، غالمرضا. شفیع آبادی، عبداللّه -6

33 

 999فکر روز، ص : تهران. ات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضرفرهنگ اصطالح(. 4988. )مقدادی، بهرام -7

  3سخن، چ: تهران. ادبیات داستانی(. 4968. )میرصادقی، جمال -8

: تهران. از بهرام گور تا راوی بوف کور( دو متن، دو انسان، دو جهان)روانکاوی و ادبیات (. 4987. )یاوری، حورا -3

 26-48سخن، چ اول، صص

 چ دوم. دانشگاه فردوسی، ج اول: مشهد. دیداری با اهل قلم(. 4937. )المحسینیوسفی، غ -41

 :مقاالت

 26یادنامه بیهقی، ص : جهان بینی بیهقی. اسالمی ندوشن، محمد علی-4

: های بزرگداشت ابوالفضل بیهقییادنامه بیهقی، مجموعه سخنرانی: روش علمی در کتاب بیهقی. بینش، تقی -2

 4974هد، چ اول دانشگاه فردوسی مش

 4983رشد، د بیستم، ش دوم، زمستان : ها در تاریخ بیهقیشخصیت. خادمی، محمد صادق -9

-فصلنامه پژوهش: های نمایشی در تاریخ بیهقیها و شخصیتنمایش شخصیت. پورشبانان، علیرضا. رضویان، قدسیه -4

 4983تابستان . ش دوم. های زبان و ادبیات تطبیقی، د اول
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بهار و . 474 -433صص . شناخت، ش بیست و هفتم: های ناگفتنی در تاریخ بیهقیگفته. محمد حسین کرمی، -3

 4973تابستان 

 4931. یادنامه بیهقی: سیمای مسعود در تاریخ بیهقی. متینی، جالل -6

فرهنگی، ش کیهان : های حاکم در عصر غزنویان بر مبنای تاریخ بیهقیها و گروهشخصیت(. 4978. )موسوی، زهره -7

 4978، بهمن 33 -32صص . صد و شصتم
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 گرایی در شعر انقالب اسالمی های باستان شیوه بررسی
 طالبی  شریفه شاه

 دانش آموخته زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 مرتضی رشیدی

 آباد نجفاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 چکیده

هنجارگریزی با شکستن قواعد حاکم بر زبان به زیبایی کالم و تأثیر بیشتر آن . گریزی است سازی زبان هنجارهای برجسته یکی از راه

حیای واژگان کهنه و مهجور های هنجارگریزی زمانی است، که شاعر با ا گرایی یکی از گونه باستاندر این میان . افزاید بر مخاطب می

شاعران بسیاری از این . شود وجود آمدن فضای آرکائیک در زبان می  بان فارسی و استفاده از ساخت نحوی زبان گذشته باعث بهز

در عصر حاضر نیز بعضی . توان به احمد شاملو و اخوان ثالث اشاره کرد ها می ترین آن اند که از موفق روش در شعر خود بهره جسته

ها با انقالب  در این تحقیق آثار تعدادی از شاعرانی که نام آن. اند رجسته ساختن زبان خود استفاده نمودهشاعران از این شیوه برای ب

دهد به جز تعداد اندکی از شاعران انقالب،  ای که از این تحقیق حاصل شد نشان می نتیجه. ، مورد بررسی قرار گرفته است گره خورده

ای که شعرشان در ظاهر رنگ آرکائیک دارد ولی خالی از  اند؛ به گونه تقلید و تکرار بوده بقیه در استفاده از این شیوه دچار نوعی

گرایی واژگانی و نحوی نسبت به  های به دست آمده مشخص شد بسامد باستان پختگی و استواری زبان گذشته است، بر اساس داده

 .نوع تضمین و تلمیح بیشتر بوده است

 .گرایی، شاعران انقالب اسالمی جارگریزی، باستانسازی، هن برجسته: ها واژهکلید

 :مقدمه

به عبارتی  ،متداول در زبان امروزیرِمهجور و غ ینحو یوةش یابه کاربردن کلمات منسوخ  یعنی یسمآرکائ یا ییگرا کهن یی،گرا باستان

پردازان روس دارد، یشه در آرای نظریه؛ این اصطال  رتاس ییگرا گفتار به زبان شعر، باستان یزبان عاد یلتبد های یکتکن از یکی

اصطالحی « فرمالیسم روسی» .اند آن را مطر  ساخته« ها فرمالیست»های هنجارگریزی است که  گرایی یکی از گونه در واقع باستان

پیدایش  .شود ج گرفت، اطالق میضدورانِ انقالب سوسیالیستی و جنگ جهانی اول ن  ادبی، که در روسیه  است که به یک مکتب نقد

قدیم دارد، اما به هرحال تاریخچۀ آن به سال  مانند هر مکتب دیگری، ریشه در آثار متفکران( گرایی صورت)مکتب فرمالیسم 

منتشر کرد که به عنوان نخستین  "ها  رستاخیز واژه"ای به نام  در روسیه رساله 9سالی که ویکتور شکلوفسکی. گرددم برمی.4344

شناسی  نخستین زبان 4البته قبل از شکلوفسکی، فردینان دوسوسور(. 49: 4984فر، شایگان)اخته شده است فرمالیسم شنسند ظهور 

شناسان چک و  آنچه سوسور مطر  ساخته بود، برای گروهی از زبان(. 89: همان)تفاوت قائل بود  "گفتار"و  "زبان "است که بین

، یوری 7، رومن یاکوبسون6، ویکتور شکلوفسکی، ژیرمونسکی 3ریس آیکنبامبو های جدی قرار گرفت، گرایان روس الگوی تحلیل صورت

 3شناسان باید بیش از همه به موکارفسکی، هاورانک در میان این گروه از زبان. اند های معروف فرمالیسم در روسیه از چهره 8تینیانوف

رزبان، اثر ادبی را به صورت مستقل و مجزّا از نقد فرمالیستی با تکیه ب (.493: 4ج. 4931صفوی، )و اشکلوفسکی، توجه داشت 

له زبانی است و ها ادبیات یک مسئ به اعتقاد فرمالیست. دهد مورد بررسی قرارمی... شناسی وهرگونه مسائل تاریخی، اجتماعی، روان

ها و  الی واج ببرد و از البهشناسی از خواندن یک اثر ادبی لذت کافی را شناسی وزیبایی تواند با آگاهی از مسائل زبان خواننده می

چه از نظر آنها  های جانبی و خارج از متن داشته باشد؛ لذا آن ها به معانی مورد نظر نویسنده برسد؛ بدون آن که نیازی به آگاهی کلمه

                                                           
3
 V.shklovsky 

4
 F.de Saussure 
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9
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کدکنی، شفیعی )به اعتقاد شفیعی کدکنی فرمالیسم یعنی اهمیت دادن به صورت وساختار . اصالت دارد، شکل و ساختار متن است

ای برخوردار  زدایی از موضوعاتی است که در مکتب فرمالیسم از اهمیت ویژه سازی ادبی، هنجارگریزی، آشنایی برجسته(. 94: 4971

 :آن ارائه شود. است

 :لهبیان مسئ

به  .ان امروزمتداول در زبیرِمهجور و غ ینحو  یوهش یابه کاربردن کلمات منسوخ  یعنی یسمآرکائ یا ییگرا کهن یی،گرا باستان

تشخص  یگاه شاعران براتر،  ت؛ به زبانی سادهاس ییگرا گفتار به زبان شعر، باستان یزبان عاد یلتبد های یکتکن از عبارتی یکی

واژگان گذشته و به اصطال   یادر شعر خود، از نحو  یمیو قد یسنت یزنده کردن فضا یاتأثیر آن در مخاطب و  یا، زبان به یدنبخش

های تشخص بخشیدن به زبان را  شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر پس از وزن و قافیه یکی از راه. کنند یاستفاده مزبان  ةمرد

های تشخص دادن به زبان،  ترین و پرتأثیرترین راه شاید پس از وزن و قافیه معروف»: وی معتقد است. داند کاربرد آرکائیک زبان می

تعریف (. 24: 4971شفیعی کدکنی، )« روند تعمال الفاظی که در زبان روزمره و عادی به کار نمییعنی اس. کاربرد آرکائیک زبان باشد

« حیات زبان گذشته در خالل زبان اکنون است  گرایی ادامه باستان»: تأمل است گرایی نیز قابل زیبای شفیعی کدکنی از باستان

  تر در زبان پارسی کاربرد داشته فاده از واژگان قدیمی است که پیشهای برجسته کردن زبان، است در واقع یکی از راه(. 24:همان )

گرایی محسوب  تر یک کلمه نیز باستان شود، حتی تلفظ قدیمی گرایی به استفاده از کلمات قدیمی مرده منحصر نمی باستان. است

تر یک کلمه، خود نوعی  اب تلفظ قدیمیگرایی در نظر ما، محدود به احیای واژگان مرده نیست، حتی انتخ مفهوم باستان»: شود می

گرایی نیز به نوعی  شود؛ زیرا در باستان گرایی خود سبب به وجود آمدن شعر می درواقع باستان(. 23: همان)« گرایی است باستان

گرایان روسی شعر را یکی از صورت». به تعبیر شفیعی کدکنی شعر رستاخیز کلمات است»دهد؛  ها رخ می رستاخیز واژه

روند که اعتیادی  است و درست به قلب حقیقت دست یافته، زیرا در زبان روزمره کلمات طوری به کار می خوانده "ها ستاخیزکلمهر"

کند ولی در شعر، وای بسا که با مختصر پس و پیش شدنی، این مردگان زندگی  اند و به هید روی توجه ما را جلب نمی و مرده

ها هستند که  در واقع این واژه(. 3:همان)« شود گیرد سبب زندگی تمام کلمات می مصراع قرار مییابند و یک کلمه که در مرکز  می

توان این گونه نتیجه گرفت  پس می. شوند کنند و باعث بوجود آمدن شعر می جایی نوعی دگرگونی در ساختار زبان ایجاد می باجابه

های زبانی آن زمان، نوعی از شعر به وجود  قدیم و استفاده از ظرفیت با بازگشت به زبان کهن و( گرایی باستان)که در این شیوه 

برجستگی که از طریق نقب به زبان ادبی گذشته اتفاق افتاده . آید که ویژگی آن نسبت به دیگر شعرها برجستگی زبانی آن است می

هماهنگی و   تیجهزبان آرکائیسم در ن. یستقادر به ترسیم فضای آرکائیسم ن... صرفاً استخدام واژگان و حروف »است  گفتنی. است

علی )« همکاری عناصر واژگانی و ساختارهای نحوی باستانی در چارچوب یک جهان بینی مدافع فرهنگ گذشته، قابل توسعه است

 (.462: 4978پور، 

 :شود گرایی در دو شاخه نقسیم بندی می باستان

 گرایی واژگانی  باستان. 4

 گرایی نحوی  باستان. 2

 :گرایی واژگانی استانب

 یمیقد یها  تلفظ یا یمی و مهجوراستفاده از کلمات متداول زبان، از واژگان قد یشاعر به جا گرایی، در این گونه از باستان

 :کند یواژگان استفاده م

 باژگونهدر آسمان / ماهی دیگری است/ در آب/ کدر فلس ماهیان   و نقره

 (47: 4976احمد شاملو،)                                                                                                                        

 بود آبگینهکه مزرع سبز / بانخستین شام سفر/ از تنگابی پیچاپید گذشتیم

 (43: 4972احمد شاملو،)

 (:نحوی)گرایی فعلی  باستان
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و در  کند یم یرویدستور زبان، از دستور زبان گذشته پ یعیشعر گفتن در هنجار طب یشاعر به جا ی،نحو ییگرا در باستان

جا شدن و خروج از قواعد دستوری درساختمان  گرایی نحوی در واقع جابه باستان. برد یرا به کار م یسنت یقواعد دستور ی،موارد

پیش شدن اجزای جمله و یا هر عامل نحوی دیگر،  ممکن است ساختمان نحوی جمله، به لحاظ حروف اضافه یا پس و». جمله است

گرایی  هر نوع خروج از نحو زبان روزمره و استفاده از نحو زبان کهنه، خود نوعی باستان. در گذشته نوعی باشد و در حال نوعی دیگر

 (.26: 4971:شفیعی کدکنی)« است

گرایی  در باستان... کاربرد حروف اضافه در معنای دیگر و  های ساده و قدیمی و مرکب،های پیشوندی، کاربرد فعل از فعل استفاده

 . دهد فعلی رخ می

 : «شدن»در معنی « آمدن»

 ...در جوار کشت همسایه/ کشتگاه من آمدخشک 

 (43: 4973نیما،)

 :های نیشابوری استفاده از فعل

 شان باهم واندر آن شب نیز گویی، گفت وگویی بوده

 .گفتند چه می شنیدستممن 

 (94: 4972ان،اخو) 

 ؛اند گرایی از طریق تضمین و تلمیح را نیز در این تقسیم بندی جای داده بعضی باستان

 :گرایی از طریق تضمین باستان

توان نامید، درواقع با استفاده از بیت یا مصراعی از شاعران  گرایی می تضمین بیت یا مصراع از شعرای مقدم را نیز به نوعی باستان

 .آید ی آرکائیک در شعر پدید میگذشته، نوعی فضا

 :تضمین از حافظ

 «  عرض شعبده با اهل راز کرد»/ چندین که/ سحروفسون نیست/ است  این معجزه

 (63: 4978شفیعی کدکنی،)

 :گرایی از طریق تلمیح باستان

 .ی آرکائیسم درشعر منجرشودتواند به فضاساز ،اساطیری، مذهبی، اشاره دارد، نیز میهای تاریخی هایی که به داستان آوردن نام 

 :اشاره به داستان یعقوب پیامبر

 انبوهی ازکرم است و ایوبی در آنجا نیست/ یعنی/ دیدای دریغا هید پیدانیست

 (28: همان)

علی )« خورد گرایانه به چشم می شاملو، بیش از دیگران در آثارشان رویکرد باستان پس از نیما، از میان شاگردانش اخوان و»

استعداد خود را در جهت شکوفایی و رشد اهداف بلند انقالب  بعد از انقالب شاعران و نویسندگان زیادی ذوق و(. 913: 4978پور،

های شعری برای بیان مفاهیم و مضامین مورد  یکی از خصایص اساسی ادبیات انقالب اسالمی به ویژه شعر، استخدام قالب. قرار دادند

در قصاید شعر . های سنتی شعر فارسی است های شعر جوان انقالب روی آوردن به قالب از ویژگی تر یکی به زبانی ساده. نظر است

های آن به حافظ و مولوی  های رونق قصیده سرایی مثل عصر ناصرخسرو و انوری بازتاب یافته و غزل های دوره انقالب عموماً ویژگی

های کهن و نزدیک شدن شعر از نظر زبان و واژگان  شتر به استفاده از واژهبی  گرایی و عالقه افراط در باستان. است گرایش پیدا کرده

شود، در واقع اگر بخواهیم با اصول و موازین نقد ادبی به  به سبک خراسانی در آثار منظوم بعضی از شاعران پس از انقالب دیده می

زدایی در دو شکل واژگانی و نحوی بروز پیدا  یق آشناییاشعار شاعران پس از انقالب نگاه کنیم با رستاخیز کلمات مواجهیم که از طر

توان از حسن حسینی، حمید سبزواری، موسوی  اند می از جمله شاعران پس از انقالب که به این شیوه شعر سروده. است کرده

 .گرمارودی، نصراهلل مردانی، حسین منزوی، علی رضا قزوه و علی معلم نام برد
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 :برجسته سازی ادبی

در  "aktualisace"شناسی پراگ با عنوان  زبان  شناس حلقه شناس وزیبایی زبان "یان موکارفسکی"برجسته سازی را اصطال  

میالدی طر  کرد و همان سال در جهان انگلیسی زبان به سرعت مقبولیت  4364« زبان معیار و زبان شاعرانه»ی  زبان چک در مقاله

گرایان از آن سخن  از جمله فرایندهای زبانی است که صورت "سازیبرجسته"و  "اریخودک"دو فرایند (. 464: 4931فتوحی،)یافت 

به اعتقاد هاورانک فرایند خودکاری زبان »: کند گونه بیان می صفوی فرایند خودکاری زبان را از دیدگاه هاورانک این .به میان آوردند

بیان، جلب نظر کند و مورد   موضوعی به کاررود بدون آنکه شیوهای که به قصد بیان  در اصل به کارگیری عناصر زبان است به گونه

بیان جلب   ای که شیوه ست به گونهولی برجسته سازی به کارگیری عناصر زبان ا(. 96:  4.ج. 4931صفوی،)« توجه اصلی قرار گیرد

ی معتقد است زبان شعر از نهایت موکارفسک. و در مقابل فرایند خودکاری زبان، غیر خودکاری باشد نظر کند، غیر متعارف باشد

دهد که مخاطب تفاوت محسوسی را در  ای شکل می سازی اثر را به گونهدرواقع برجسته(. 93: همان)سازی برخوردار است  برجسته

. سازد ای دور می سازی همان هنجارگریزی زبانی است که شاعر را از زبان خودکار و کلیشه برجسته». زبان شاعر احساس کند

(. 44: 4988تسلیمی،)شود  سازی توجهی است به عناصر چشمگیر و غالب متن که عناصر غیر قالب به پیرامون، رانده می تهبرجس

سازی از  برجسته». شودف از هنجارهای زبان عادی حاصل میسازی در زبان ادبی از رهگذر همین انحرا زدایی و برجسته آشنایی

ساز سبک، نامند همگی را در شمار برجستههای لفظی و معنایی می در علم بالغت، آرایه چه را آن: های مختلفی صورت می گیرد راه

گرایی، پارادوکس، تصویر متناقض نما، صناعات بدیعی،  های نادستورمند، کهن تازه، جمله  سازی، استعاره نو واژه. شوند محسوب می

سازی به دو  به اعتقاد لید برجسته(. 464: 4931فتوحی، )« ستسازی اگر صناعات، همگی از انواع برجستهواج آرایی، جناس و دی

که قواعدی برقواعد حاکم  نخست آن که نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پذیرد و دوم آن: پذیر است شکل امکان

افزایی تجلی خواهد یافت اعدهق هنجارگریزی و  سازی از طریق دو شیوه بر زبان خودکار افزوده شود که به این ترتیب برجسته

  (.49: 2.ج. 4931صفوی، )

 :45هنجارگریزی

 این اصطال  برگرفته ازحوزة». بود (خارج شدن از زبان هنجار) "هنجارگریزی"اصطالحاتی که در این مکتب مطر  شد  ازیکی 

. شناسی فارسی راه یافته است زبانشناسیک است و از رهگذر زبان انگلیسی به مباحث نقد ادبی وشناسی مدرن و نقد زبان زبان

ی زبانی که مناسبات عادی و متعارف زبان در آن رعایت نشود اشاره دارد  شناسی به هر نوع استفاده زبان درحوزة 44انحراف از نرم

ارگریزی ها هر عنصری که سخن را از زبان معیار دور کند و از روزمرگی آن بکاهد، هنج از دیدگاه فرمالیست(. 341: 4978داد، )

گفتیم که (. 443: 4986لی،  حسن)« هنجارگریزی آن است که نسبت به قواعد حاکم بر زبان انحراف صورت پذیرد»به عبارتی . است

زیرا »هنجارگریزی انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار است، هر چند منظور از آن هرگونه انحراف از قواعد زبان هنجار نیست، 

. (3: 4.ج.4931صفوی،)« شود وخالقیت هنری به شمار نخواهد رفتنها به ساختی غیر دستوری منجر میات تگروهی از این انحراف

می روند، سه  سازی به شمار ای از برجسته هایی که گونه برای تمایز میان هر گونه انحراف نادرست از زبان و هنجارگریزی 42لید

 :گیرد و معتقد استامکان را در نظر می

 .مند باشد یابد که هنجارگریزی بیانگر مفهومی باشد؛ به عبارتی نقش سازی هنگامی تحقق می برجسته: الف

 .مند باشد یابد که هنجارگریزی بیانگر منظور گوینده باشد؛ به عبارت دیگر جهت سازی هنگامی تحقق می برجسته: ب

مند  گر مفهومی باشد؛ به عبارت دیگر غایتیابد که هنجارگریزی به قضاوت مخاطب، بیان سازی هنگامی تحقق می برجسته: پ

 (34: 4.ج. 4931صفوی، )باشد 

 :های هنجارگریزی گونه

 ،هنجارگریزی نوشتاری، گویشی، هنجارگریزی سبکی هنجارگریزی، نحوی هنجارگریزی ،آوایی هنجارگریزی ،واژگانی هنجارگریزی

 (گرایی باستان)هنجارگریزی معنایی، هنجارگریزی زمانی 
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 Deviation 
11

 norm 
12

 G.N.leech 
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 :(گرایی باستان)زی زمانی هنجارگری

مروز دیگر اند و ا تر در زبان متداول بوده هایی را به کار ببرد که پیش زمانی زبان هنجار بگریزد و صورت  تواند از گونه شاعر می

صر زبان اگر عنا(. 38: 4ج.4931صفوی، )نامند  گرایی می این دسته از هنجارگریزی را باستان. اند های نحوی مردهواژگان یا ساخت

های بعد منتقل کنیم، هنجار زمانی کالم شکسته می شود و  گذشته را از موقعیت تاریخی آن جدا کنیم و به درون بافت زبانی دوره

ی شاعر از واژگان یا  گونه از هنجارگریز در این(. 234: 4931فتوحی،)گیرد  سخن از بافت تاریخی که در آن تولید یافته فاصله می

ه از واژگانی که امروزه در زبان شعر امروز رایج نیست و باعث کند، استفاد گذشته در شعر امروز استفاده می ساخت نحوی زمان

های تشخص بخشیدن به زبان  ، شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر پس از وزن و قافیه یکی از راهشود زبان می  تشخص بخشیدن

های تشخص دادن به  پرتأثیرترین راه ترین و شاید پس از وزن و قافیه معروف»: وی معتقد است. داند را کاربرد آرکائیک زبان می

(. 24: 4971شفیعی کدکنی، )روند  یعنی استعمال الفاظی که در زبان روزمره و عادی به کار نمی. زبان، کاربرد آرکائیک زبان باشد

به عبارتی (. 234: 4931فتوحی،)تراست  زمانی تازهمند زبان در یک بافت  کاربرد عناصر تاریخگرایی  فتوحی معتقد است باستان

ذکر این نکته الزم و ضروری است (. 24: 4971شفیعی کدکنی،)« حیات زبان گذشته در خالل زبان اکنون است گرایی ادامۀ باستان»

ایی در نظر ما، محدود به گر مفهوم باستان» : شود بلکه از صورت قدیمی واژه در زبان ادبی منحصر نمیگرایی به استفاده  که باستان

گاه تر،  به زبانی ساده (.23:همان)است  گرایی تر یک کلمه، خود نوعی باستان احیای واژ گان مرده نیست، حتی انتخاب تلفظ قدیمی

ن واژگا یادر شعر خود، از نحو  یمیو قد یسنت یزنده کردن فضا یاتأثیر آن در مخاطب و  یا، زبان به یدنتشخص بخش یشاعران برا

های تشخص بخشیدن به زبان را  پس از وزن و قافیه یکی از راه ،شفیعی کدکنی. کنند یزبان استفاده م ةگذشته و به اصطال  مرد

های تشخص دادن به زبان،  ترین و پرتأثیرترین راه شاید پس از وزن و قافیه معروف»: وی معتقد است. داند کاربرد آرکائیک زبان می

در (. 24: 4971شفیعی کدکنی، )« روند یعنی استعمال الفاظی که در زبان روزمره و عادی به کار نمی. اشدکاربرد آرکائیک زبان ب

گرایی  باستان. است  تر در زبان پارسی کاربرد داشته های برجسته کردن زبان، استفاده از واژگان قدیمی است که پیش واقع یکی از راه

مفهوم »: شود گرایی محسوب می تر یک کلمه نیز باستان شود، حتی تلفظ قدیمی یبه استفاده از کلمات قدیمی مرده منحصر نم

گرایی  تر یک کلمه، خود نوعی باستان گرایی در نظر ما، محدود به احیای واژگان مرده نیست، حتی انتخاب تلفظ قدیمی باستان

 (. 23: همان)« است

 :شعر وشاعران انقالب

های حوالی  است که در سال بندی تاریخی باشد،البته منحصر به شعرهایی شناخت و دسته گذاری برای شعر انقالب اگرنوعی نام»

 ی سیاسی و تبلیغاتی بخواهیم همۀها گذاری های نام ها را دارند، اما اگر به تبع روش انقالب سروده شدند و طبعاً حال و هوای آن سال

انقالب محسوب کنیم، طبیعی است که شعر جنگ، شعر پس از  های پس از انقالب را نیز نوعی تداوم حوادث ریز و درشت سال

به اعتقاد (. 64: 4982زارعی، )« شوند های اخیر نیز شعر انقالب محسوب می جنگ وشعرهای تأثیر گرفته از رخدادهای مختلف سال

هیم و مضامین اسالمی روی یاحقی شعر انقالب انعکاس معارف اسالمی است، شعر انقالب به ویژه در آغاز با عطش فراوانی به مفا

ای از یک مفهوم و یا مضمون متعلق به قلمرو فرهنگ اسالمی را در آن تشخیص داد  است و کمتر شعری بود که نتوان سایه  آورده

شعر انقالب »: های انقالب اسالمی حرکت کند دانند که در مسیر هدف اما بعضی شعر انقالب را شعری می(. 218 :4978یاحقی، )

شعری که بر موازین اسالم استوار باشد، نه بر آنچه که شاعرش به آن . ست که در راستای اهداف و دستاوردهای انقالب باشدشعری ا

های مختلف جامعه  های گروه در ایران هم مبارزه (.67: 4982پور، زارعی، به نقل از براتی)« ور قرار بدهدعالقه دارد و خود را مح

با ظهور انقالب اسالمی  .ایران بروز پیدا کرد  و آثار آن در تمام ارکان فرهنگی و اجتماعی و هنری جامعهمنجر به انقالب اسالمی شد 

طور که اشاره شد با ظهور انقالب، نیاز به تفکر نو و ادبیات و به طور خاص شعر نیز فضاهای متفاوتی ایجادشد؛ همان در حوزة

شد؛  جامعه احساس می د از طرف قشر فرهنگی و تحصیل کردةمؤثر باش هایی که بتواند در پیشبرد این تحول عظیم قالب

ادب و هنر نیز  که بازتاب ناگزیر آن را در عرصۀآورد  ای را به میدان میهای تازه های حکومتی باورها و اندیشه ها در نظام دگرگونی»

دهند و همین نویسنده و  ن، جامعه و خویشتن تغییر میها و نگاه و تلقی آنان را نسبت به جها انسان ها ذائقۀ انقالب. خواهیم یافت

، «زبان»ایستد و با  اندازهایی تازه و فراخنای شکوهمند و بدیع را به تماشا می دهند که از فراز آن چشم شاعر را در رصدگاهی قرار می

خوردگی آثار انقالب  شیرشاهی گره افسانه(. 478: 4986سنگری، )«پردازد به سرودن و آفریدن می« قالب و شکلی نو»ویا « احساس»
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کمتر از دو سال از پیروزی  ۀعراق بر ایران در فاصل دانیم جنگ تحمیلی هشت سالۀ که می چنان»: کند وجنگ را این گونه بیان می

نقالب پیش از تواند وجود داشته باشد؛ زیرا ادبیات ا آغاز شد، بنابراین آثار ادبی حاصل از انقالب منهای جنگ نمی انقالب اسالمی 

انقالب و سرودن اشعاری چند در بسیج مردم فراتر نرفت، لذا شکوفایی ادبیات انقالب  از نگاشتن یکی دو داستان دربارةجنگ 

گفتیم که شعر انقالب اسالمی قابل گسست از (. 24: 4931شیرشاهی، )است  اسالمی بعد از جنگ و قوام آن در بطن جنگ بوده

: گوید شکارسری در این مورد می. ت مقاوت نیست، شعر مقاومت به نوعی مکمل شعر انقالب و ایران استشعر دفاع مقدس یا ادبیا

-ت انقالب، تا سالنه تنها بر ماهیت تأثیر انقالب بر شعر ایران اثر گذاشت بلکه باعث شد تأثیرات بلندمد( دفاع مقدس)این حادثه »

 عالوه بر شاعرانی که پیش از(. 2: 4982شکارسری، )تاد به تأخیر بیفتد های آغازین دهۀ هف های پایانی دهۀ شصت وحتی سال

سرودند پس از پیروزی انقالب  خواهانه داشتند و مقابل رژیم پهلوی ایستادند و شعر سیاسی میهای مذهبی و عدالت انقالب دغدغه

گیری شعر انقالب اسالمی  این دو با هم سبب شکلاسالمی نیز نسلی از شاعران پدید آمدند که با انقالب و در انقالب شاعر شدند و 

که نامشان شعر انقالب را در  اگر بخواهیم از شاعران پیش و پس از انقالب(. 416:  4931شیرشاهی، )و سپس شعر دفاع مقدس شد 

زواری، نعمت عالوه بر شاعرانی چون علی موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده، حمید سب کنیم باید کند یاد ها تداعی میذهن

سرودند از شاعرانی چون علی معلم دامغانی،  خواهانه میهای معنوی و عدالت مایهیی با دستها که پیش از انقالب شعر... میرزاده و

پور، علیرضا قزوه، محمدرضا عبدالمکیان، احمد زارعی، محمدحسین جعفریان، فاطمه ردانی، سیدحسن حسینی، قیصر امیننصراهلل م

شعر ». د عزیزی، یوسفعلی میر شکاک، سلمان هراتی، رضا اسماعیلی، پرویز بیگی حبیب آبادی وحسین اسرافیلی یادکردراکعی، احم

خیص توان به آسانی تش ی اشعار را می هر یک از این شاعران دارای هویت و ویژگی سبکی خاص خودش است، به طوری که سراینده

اند در استفاده از پیشنهادهای نیما موفق  حسن حسینی توانستهپور و سیدقیصر امین عبدالملکیان،: ها مثل مثالً برخی چهره. داد

وجود آمدن انقالب ه همزمان با ب(. 278: همان)« های سنتی ارائه دادند باشند، یا نصراهلل مردانی و علی معلم نگاه نو را در بافت

شاعرانی که برای بیان تفکر نوی انقالب . شود نام شاعر انقالب یاد می ها با ن شاعرانی در این برهه ازتاریخ متولد شدند که اکنون ازآ

اری درمیان این شاعران، علی معلم دامغانی، احمد عزیزی، حمید سبزو. آوردند ها و مضامین گذشته زبان وادب ایران روی به قالب

، احمد عزیزی  ی خاص شدهشعارش که منجر به سبکگرایانه در ا علی معلم به دلیل رویکرد باستان. ندتر نسبت به دیگر شاعران موفق

اند در به دست  تأثیرپذیری از بیدل تونسته اش درقلمرو مثنوی و حمید سبزواری با نگاه تیزبینانه وهای خالقانه سازیبا ترکیب

ا آزمودند که ع خود رهای موفق ذکر شده که بگذریم شاعران دیگری نیز در این عرصه طب چهره از. آوردن این موفقیت گام برداند

نادرست از این شیوه،  تفادةدهد به دلیل اس بررسی آثار این شاعران نشان می. گرایی چندان موفق نیستند باستان دراستفاده از شیوة

تواند مخاطب را به سوی خود جذب  است که نمی ها نه تنها موجب برجستگی زبانی نشده است بلکه منجر تکرارهایی شده شعر آن

 .گویی شاعر فقط در پی آراسته کردن شعر به شکل آرکائیک است، و فقط خواسته لباس شعر، ظاهری باستانی داشته باشد. کند

 گرایی های باستان گونه

 :49گرایی واژگانی باستان

 ط به زبان وواژگانی که مربو. کند گرایی واژگانی شاعر از کلمات مرده و گاه قدیمی گذشته در زبان امروز استفاده می در باستان

 :ادب گذشته است

 :استفاده از واژگان کهن

 هاشان خرج یک عباسی است کیف طاسی است اندراس در  روحشان

 (436:  4987عزیزی، )

 کند  ژاژ خاییمبادا کسی 

 بتی ادعای خدایی کند

 که این خاک، خاک اهورایی است

 ندارد در او هید معنا شکست

                                                           
13
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 (241: 4987آبادی، بیگی حبیب)

 ای هیِ دوباره! لی مددیا ع

 !زمانه باد رامتان  توسن

 (36: 4982راکعی،)

 مثل زندگی

 آواز آواز 

 در نمازم

 رو به آن بی بدیلِ

 انبازبی 

 (33: همان)

 شب   می خورد مغز اختران در کاسه شب   تلواسهدیو سیاهی مظهر 

 (93: 4974حسینی، )

 همچو نی بند بندم شکایت روم با جهانی حکایت می

 زیور از عقد خمیازه کرده کرده غازهروم از هوس  یم

 (26: 4986معلم، )

 (:تبدیل شده« و»به صامت « ف»امروزه صامت :)تر واژه استفاده از تلفظ قدیمی

 کیست این بیهده این بیهده این بدگو بربطی بدخوسرا  یافهکیست این 

 (94: همان)

 نفرین داشت نفیرشبی که جغد سیاهی 

 

 

 های خونین داشت به لب حرفزبان دشنه 

 (427: 4971مردانی،)

 

 به کاروان اسیران ره نجات نمودی طلسمات جاودانه گشودی گریوهبه هر 

 (94:  4968سبزواری، )     

 گویم که امنیت ندارد شهر ما را فاش می
 

 

 روند سرخوشان از بیم غم دنبال شادی می

 اند دنیایی     بیشتر   خدایا  آخرت جویان

 ام دزدیده عسسچراغ خانه ازدست  من

 (27: 4978:قزوه)

 

 کشند غم می ی نشئهاز فرط شادی  لولیان

 کشند آب زمزم می زنخدانآخر از چاه 

 (99: همان)

 

 با داغ تو ماه مستمندان

 من ماندم و ناخنم به دندان

 چون نقره رساندیم به آهن

 زن باژگون با این همه نعل

 تر فروختندت کان هیمه   

 آتش خشک سوختندت در

 (94: 4968میرشکاک، )



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

65 


 یگرایی نحو باستان

ممکن است ساختمان نحوی ». ساختمان جمله استدر   نحوی در واقع جابجا شدن و خروج از قواعد دستوری گرایی باستان

در حال نوعی و پیش شدن اجزای جمله و یا هر عامل نحوی دیگر، درگذشته نوعی باشد و   جمله، به لحاظ حروف اضافه یا پس

در (. 26: 4971شفیعی کدکنی،)گرایی است  هر نوع خروج از نحو زبان روزمره و استفاده از نحو زبان کهنه، خود نوعی باستان. دیگر

گرایی  باستان .گردد که شعر وی از شکوه و غنای بسیاری برخوردار می برد واقع شاعر از نحو سبکی خاص در زبان خود بهره می

 ....(.شبه جمله، ضمیر، صفت و)در هر آنچه که مربوط به نحو جمله است نمایان شود  تواند نحوی می

 :استفاده از دو حرف اضافه 

 سبز برگ بر سر   عمامه     برمحمدی  گل  بهبنگر 

 (397: 4986عزیزی،)

 :«به»در معنای « را»حرف 

 جنون ده رافیلسوفان ! الهی رقص خون ده راعارفان ! الهی

 (924:همان)

 :درآخر فعل« الف»استفاده از فعل دعا به همراه پسوند 
 که در عشق تکرار باشد بادادمش گرم  که همواره ستوار باشد بادادمش گرم 

 (426: 4987بیگی حبیب آبادی،)

 :استفاده از افعال نیشابوری
 مرا خون پرواز بر گردن است از آسمان ای دریغ نگفتستم

 (94:همان)

 :ه صورت کهنب استفاده از فعل 
 کاش مانند آن تک ستاره 

 غنودم میدر دل آسمان 

 کرد صبح خورشید جلوه می

   ربودم    میاش  بوسه از گونه

 (31: 4974راکعی، )

 :فک اضافه« را»حرف 

 ای نشانه هر سو نشان توست ولی بی  ای نشانه راای که خدا  نشانه ای بی 

 (67:همان)

 (:ی مقلوبوصف)استفاده از صفت قبل ازموصوف 

 ی دیرین نهادند پا در رکاب باره عاشقی را زین نهادند چابک براق

 (97: 4974حسینی،)

 :های پیشوندی استفاده از فعل

 اند بر دوش جان نهاده در این راه برده بر نتافتشبار امانتی که فلک 

 (46: همان)

 (:همکرد فعلی کردن+ اسم )استفاده از فعل مرکب 
 کرده خمیازه زیور از عقد ه کردهغازروم از هوس  می

 (24:  4986معلم، )
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 :های پیشوندی استفاده از فعل

 شبی که بستر از آب از ستاره شو گیرد فرو گیردبه شهوت شب محتوم چون 

 (40: همان)

 :های پیشوندی استفاده از فعل
 شبی که بستر از آب از ستاره شو گیرد فرو گیردبه شهوت شب محتوم چون 

 (43: همان)

 :استفاده از عبارت فعلی
 جامه خونین پوشم و در سوگ نیلوفر نباشم و در سوگ نیلوفر نشینم چهره نیلی سازم

 (441: 4986سبزواری، )

 موج جنون برنشاندهمرا به کشتی خون 

 

 :از آغاز واژه« الف»حذف 
 آرشی کو که مرزهای سکوت بشکند

 فریاد   فسانهبا 

 مرگ خورشید در حصار غروب

 فریاد       غمگنانه   قصه

 خورشید لنگر اندازم   که در کناره

 (4:  4971مردانی، ) 

 

 

 

 

 

 

 (432: همان) 

 :برای فعل امر« می»استفاده از جزء پیشین 
 ماندی و از رحمت حق بی نصیب که عمری در فریب ده میپند خود 

 (  269: همان)  

 

 ه کنج خانه چو بدنامان نشسته در پس دیوارب ازدامانبرشودمرا نمانده در این سامان سری که 

 (67:  4978میرشکاک، )

 :اتصال ضمیر با حرف ربط درنقش مفعولی

 آنکه در خط تو زو هر دم خطایی دیگر است شناسی از پدر تو بهره می کشمقتدایی 

 (46: همان)

 : استفاده ازادات و قیدهایی که در زمان امروز رایج نیست
 وضوی اشک بگیری نماز گریه بخوانی خیز که باید جایِنیایش ز  گاهرسیده 

 (61: 4978قزوه،)

 دمد برشانه هامان می آنک آنک مردی از مردان مردستان مردی،

 آید ها دارد آن تابوت سرگردان می راه بگشایید ای آرام جان

 (84:همان)

 :گرایی از طریق تضمین باستان

به عبارتی شاعر بیت یا مصرعی از (. 76:  4988عنایتی، )گرایی است  ی باستانتضمین بیت یا مصرعی از شعرای متقدم نیز نوع

 .گردد های گذشته باز می زند که ذهن مخاطب با خواندن آن به سال شعر شاعران گذشته را در شعر امروز پیوند می
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 تردید کرد و گفت شب تارم آرزوست دید روز را دی شیخ با چراغ نمی

 (972: 4986عزیزی، )

 ی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهرد

 

 خوشا دردی که باشادی عجین است

 خوشا با بیدالن رقصی ازاین دست

 

 ها کیست کز چشم جنون پیما حریف بیخودی»

 

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

 (466: 4976مولوی،)   

 خوشا اشکی که شادی آفرین است

 «خمستان در سر و پیمانه دردست»

 (263: 4978قزوه، )

 «خمستان در سر وپیمانه در دستست مست من

 (4127: 4974بیدل، )                     

 انسان پیام تو خونین ترین حماسه         روزگار           فریاد  تو  پر خروش   شعر  در 

 بلند حیقیت مرام تو   رفته بود                ای قلهسوگ تو زمان و زمین دل گ در 

 عالم دوام تو ثبت است بر جریده               یرد آنکه دلش زنده شد به عشق   هرگز نم

 (443: 4971مردانی، )

 هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق»

 :گرایی از طریق تلمیح باستان
امر زبان آرکائیک شعر  کند که این ها و روایات تاریخی، مذهبی و حماسی اشاره می گرایی شاعر به داستان در این نوع از باستان

هایی که در  اند یا اشاره به نام هایی که در فرهنگ ما اسطوره استفاده از نام شخصیت(. 76: 4988عنایتی، )سازد  وی را برجسته می

 .گرایی جای دارد اند در این نوع از باستان فرهنگ و ادب ایران زمین شاخص و برجسته

 اشاره به داستان منصور حالج
 عقل کارافزا به ویرانی نبندد راه من وار  خواهد مرا منصور دار میعشق تا بر

 (47:  4978میرشکاک، )

  برگرد سوی وادی موعود: آمد به خوابم گردبادی گفت

 طور تجلی نیست این وادی این تیه گمراهی است گمراهی

 (32: 4978قزوه، )

 (دیدن خداونداشاره به داستان حضرت موسی و رفتن او به کوه طور وتقاضای )

 

 نشسته  بر خر بربط چنان که خنیاگر اند از انکر  تمیز احسن الحان نکرده

 (484: 4986معلم،  )

 (43:  لقمان، آیه  ی خران است، سورهترین صداها صدا همانا زشت: اِنّ اَنکَرَاالَصواتِ لَصَوتُ الحَمیرِ)

 :گیرینتیجه

خورد، شاعران بعد از انقالب همپای  ران بعد از انقالب اسالمی به چشم میگرایی نیز در شعرشاع باستان استفاده از شیوة

ای  ایجاد فضایی متناسب با آن زمان، از شیوه بایست برای بیان تفکر انقالبی ور جامعه از نظر سیاسی رخ داد، میهایی که د دگرگونی

ست که در شعر بسیاری از شاعران انقالب اسالمی دیده هایی ا گرایی یکی از شیوه در این میان باستان. کردند مؤثر استفاده می

دهد بسیاری از شاعران  حاضر نشان می می مورد بررسی قرار گرفت، مقالۀشود، در این مقاله آثار تعدادی از شاعران انقالب اسال می 

هستند موفق   تفاده از این شیوهدر استفاده از این شیوه نتوانستند همانند اخوان ثالث واحمد شاملو که پرچمداران بالمنازع اس

غانی و احمد عزیزی، حمید دهد به جز تعداد اندکی از این شاعران همانند علی معلم دام های مورد ببرسی نشان می باشند، نمونه
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نماید ولی  اند، در واقع شعر این شاعران به ظاهر آرکائیک می نوعی تکرار شده ، بقیه در استفاده از این شیوه دچار تقلید وسبزواری

 .در باطن خالی ازاصل استواری وپختگی زبان گذشته است، اصلی که شاعران موفق به رموز آن آگاهی کامل داشتند

 :منابع

 .فروغی. تصحیح خال محمد خسته .دیوان(. 4974. )بیدل دهلوی،میرزا عبدالقادر عظیم آبادی .4

  .تکا: تهران فصل سوم(. 4987.)بیگی حبیب آبادی، پرویز .2

 .کتاب آمه: تهران نقد ادبی(. 4988.)تسلیمی، علی .9

 .محمد: تهران. تصحیح قاسم غنی و محمد قزوینی.دیوان(. 4971.)حافظ، شمس الدین محمد .4

 .ثالث: تهران. های نوآوری در شعر معاصر ایران گونه(. 4986.)حسن لی، کاووس .3

 .ی هنری سازمان تبلیغات اسالمی واحد انتشارات حوزه :تهران. همصدا باحلق اسماعیل(. 4974. )حسینی، حسن .6

 .مروارید: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبی(. 4978.)داد، سیما .7
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 مهم حسین بن منصورحالج پذیری عین القضات همدانی از آرایبررسی تأثیر
 

 امید شاهمرادی

 ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری زبان و 

 محمد سعیدی مقدم

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

 چکیده

وی از عرفایی است که بر . عرفان ایرانی ـ اسالمی است های عرفانی، در ترین چهرهبن منصور حالج یکی از بارزترین و مهم حسین

به شدت ... القضات و  توان گفت کسانی چون شیخ احمد غزالی، عینطوری که میست؛ بهسزایی داشته اهتصوف بعد خود تأثیر ب

توان از آراء مهم حالج به شمار را می... شوق، ترک فرائض دینی و دفاع از ابلیس، اتحاد عاشق و مع. اند تأثیر آراء حالج بوده تحت

بن منصور حالج، به چگونگی تأثیرپذیری  از بررسی آراء مهم حسین ی، پسلدر این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلی. آورد

القضات حاصل شود و خوانش بهتری از آثار  ایم تا از این طریق آشنایی با مبانی عرفان عیناین آراء پرداخته القضات همدانی ازعین

 .وی صورت پذیرد

 .القضات، ابلیس، عشق، تأثیرپذیری عرفان، حالج، عین :هاکلیدواژه

 مقدمه 

هــای عجیــب او، کــه گــاهی او را در شــمار  همتاســت؛ چــه از نظــر اندیشــه ای منفــرد و بــیحــالج در عرفــان اســالمی چهــره     

انـد، و چـه از    انـد و گـاهی او را تـا حـد یـک حلـولی و کـافر پـایین آورده         انـد و شـهید راه عشـق دانسـته     اولیاء و پیامبران باال بـرده 

ای  هـای زیـادی او را در هالـه    کـه از او یـک شخصـیت چنـد بعـدی و متضـاد سـاخته اسـت و افسـانه         وار او،  لحاظ شـهادت قـدیس  

بـرای فهـم و شــناخت شخصـیت یـک فــرد هـید راهـی بهتـر از رجــوع بـه آثـار خــود او          . از ابهـام و ناشـناختگی فـرو بــرده اسـت    

هـای  ز آراء و اندیشـه بـه هـر روی، ا  . رانـد و برخـی او را کـاف    کـه گفتـیم برخـی همـین حـالج را قـدیس دانسـته       نیست؛ چه چنـان 

ه عرفـای  را برشـمرد کـ  ...  توان مـواردی از قبیـل دفـاع از ابلـیس، اتحـاد عاشـق و معشـوق، تـرک فـرائض دینـی و           مهم حالج می

 .اندها بهره بردههای خود به انحای مختلف از آنأثیر پذیرفته و برای بیان اندیشهها تبعد از وی از این اندیشه

تـأثیر حـالج بـوده اسـت و بـه خـاطر وجـود همـین تشـابهات اسـت کـه برخـی              القضات به شدت تحـت  رف بزرگی چون عینعا    

ــوری ــده  او را منص ــذهب نامی ــد الم ــرمنش، )  ان ــین  .(64: 4998ف ــی آرای ع ــاله بررس ــات در رس ــای تمهالقض ــزدان  ه ــدات، ی ی

هـای اسـتفادة تمثیلـی، ادبـی و نیـز      رپـذیری در زمینـه  ایـن تأثی . ی اسـت پـذیر هـای او مؤیـد ایـن تأثیر   شناخت و همچنـین نامـه  

 . در سطح اندیشه صورت گرفته است

ــه حاضــر، ذیــل چنــد عنــوان، مهــم       ــه بنــابراین، در مقال ــرین مای ــه  ت ــن مای هــای  هــای اندیشــگانی حــالج را آورده و ســپس ای

القضــات حاصــل شــود و بــانی عرفــانِ عــینطریــق آشــنایی بــا متــا ازیــن . ایــمالقضــات بررســی کــرده اندیشــگانی را در آثــار عــین

 . خوانش بهتری از آثار وی صورت پذیرد

 : دفاع از ابلیس. 4

حـالج اسـت کـه پـس از او مخالفـان و موافقـان بسـیاری یافتـه اسـت و هـر کـدام بـه              تـرین آرای  اع از ابلیس یکی از مهـم دف     

بـاکی تمـام و بـرخالف     کـه گسـتاخانه و بـا بـی     تین کسـی نخسـ »بـه قـول مجتبـائی    . انـد  نوعی به توجیـه یـا تکـذیب آن پرداختـه    

مجتبــائی، )« .بــن منصــور حــالج بــود عقایــد رایــج و مشــهور بــه تقــدیس ابلــیس و تکــریم احــوال و اعمــال او پرداخــت حســین  

 .(611: 2ج : 4974

صــاحب »: یــا ؛(88: 4984حــالج، )« در آســمان عابــدی و موحــدی چــون ابلــیس نبــود»: گویــد حــالج در مــورد ابلــیس مــی     

گویـد،   و سـخنان دیگـری کـه او در مـورد ابلـیس یـا فرعـون مـی        (. 36: 4984حـالج،  )« من و اسـتاد مـن ابلـیس و فرعـون اسـت     
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ــه آدم دارد آنجــا کــه مــی    ــیس در ســجده ب ــاع از تمــرّد و عصــیان ابل ــه دف ــه و میــل او ب ــد همــه نشــان از عالق ــا »: فرمای و اِذ قلن

 (.94: بقره)« جَدوا االّ ابلیسَ اَبی وَاستَکبَرَ وَکانَ مِنَ الکافرینَللمَالئِکَۀِ اسجُدُوا لِ دَمَ فَسَ

کننـد و بـه دفـاع از     شـود و هـر کـدام بـه نحـوی از آن اسـتفاده مـی        این اندیشه بعد از حالج در آثار دیگـر عرفـا هـم وارد مـی         

بــه دفــاع از ابلــیس پرداختــه و دیگــر  احمــد غزالــی یکــی از کســانی اســت کــه ایــن اندیشــه را پذیرفتــه و . پردازنــد ابلــیس مــی

ــوان     ــانی از او بــه عن ــم کرگ ــرور مهجــوران   »ابوالقاس ــان و س ــام مــی « خواجــۀ خواجگ ــرد ن و ( 37: 4ج : 4962همــدانی، . )ب

جـای آثـارش بـه تقـدیس ابلـیس پرداختـه و بـا دالیـل مختلـف بـه            القضـات همـدانی نـام بـرد کـه در جـای       چنین باید از عین هم

عشـق الهـی بـر دو طـرف قسـمت      »: چنانکـه گویـد  . پرداختـه اسـت  .... سـجده بـه آدم، گمـراه کـردن مـردم و       توجیه تمـرّد او بـر  

مــا صَــحَّتِ »: کنــد کــه اینجــا حســین منصــور چنــین بیــان مــی. نیمــی جــوانمردی برگرفــت، و نیمــی جــوانمردی دیگــر: کردنــد

 (.284: 4944همدانی، )« وإلبلیسَ -صلعم  -الفتوةُ ألَحَدٍ االّ لِأَحمَدَ 

مردانی باشـند کـه در بعـد راه قـرب رونـد و راه قـرب رفـتن خـود ایشـان را ممکـن نبـود بـه هـید وجـه               »: در جای دیگر گوید   

خلــق بیشــتر از آن . کــه فتــوی جنــاب نبــوت اســت، ایــن نقطــه اســت« انّ اهلل تعــالی لینفــع العبــد بالــذنب نصــیبه». االّ در بعــد

ت، و در جهـان کـم کـس ایـن فهـم توانـد کـردن؛ زیـرا کـه بـدین مقـام کـم کـس رسـد،               ابلیس یکی از این مردان اسـ . اند غافالن

و در ادامــه همــین مطلــب عقیــده دارد کــه ســالک در نهایــت ســلوک  (. 284: 4944همــدانی، )« و تــا نرســد چــون فهــم کنــد؟ 

 .رسد خود به مقام ابلیس می

ن یافـت کـه قابـل توجـه اسـت امـا مطلبـی کـه در اینجـا          تـوا  القضـات مـی   های فراوانی از سـتایش ابلـیس در آثـار عـین     نمونه     

القضـات هـم گـاهی بـا انـدک تفـاوتی        شـود و در آثـار عـین    شایان ذکر است توجیه ستایش از ابلیس است کـه از حـالج آغـاز مـی    

 .شود دیده می

ز پــذیرش همگــانی و حــالج دفــاع از ابلــیس را بــا عقایــد جبــری کــه اشــاعره رایــج کردنــد، و در جامعــه اســالمی آن دوران ا      

دهـد کـه از همـان آغـاز، گـرایش بـه سـوی نـوعی جبـر بـر            احادیث و اخبـار نشـان مـی   ». کند قبول عام برخوردار بوده، توجیه می

ــالم          ــر و ع ــه برت ــیس را از قََدری ــن ابل ــای دی ــی از علم ــت، و بعض ــته اس ــه داش ــلمانان غلب ــادی مس ــری و اعتق ــیط فک ــر  مح ت

اغـوا و اضـالل   « اغـویتنی »دهـد، ولـی ابلـیس بـا گفـتن       طای خـود را بـه نفـس خـود نسـبت مـی      شمردند، زیرا قَدَری گناه و خ می

دانــد ایــن تمایــل کــه بــر اعتقــاد بــه تقــدیر الهــی و قضــای ازلــی مبتنــی اســت، در میــان زهــاد اولیــه و نخســتین   را از خــدا مــی

از ایـن دیـدگاه هـید امـری در     . تصوفیان نیز مشهود بوده اسـت و بسـیاری از اصـول نظـری صـوفیه بـر ایـن اسـاس مبتنـی اسـ          

عــالم وجــود، بیــرون از تقــدیر و مشــیت خداونــد نیســت و ســعادت و شــقاوت، هــر دو در دســت اوســت و طبعــاً وجــود ابلــیس،   

دانـد کـه در بنـد تقـدیر ازلـی اسـت و از        ابلـیس خـود مـی   . افعال او و احوال او نیز همـه در حقیقـت خواسـته و آفریـده خداسـت     

اگر غیر تو را سجده کـنم یـا نکـنم، مـرا از بازگشـت بـه اصـل چـاره نیسـت، زیـرا کـه مـرا از آتـش آفریـدی،                "...آن گزیری ندارد 

شـاید حـالج نخسـتین کسـی باشـد کـه از ایـن عقیـدة اشـعریان          ...  "و بازگشت آتش به آتـش اسـت و تقـدیر و اختیـار از توسـت     

 .(614: 2ج : 4974مجتبائی، )« .فته استبرای ابلیس بهره گر« امر»و « طلب»از « اراده»دائر بر جدا بودن 

گفـت همـه   « اختیـار از آن مـن اسـت و نـه از تـو     »: حـق سـبحان بـه او گفـت    »: حالج در همین مضمون در جای دیگـر گویـد      

کننــده  ای ای بــدیع، اگــر مــرا از ســجود آدم منــع کــردی، تــو منــع اختیــارات و اختیــار مــن مــال توســت، تــو مــرا اختیــار کــرده

ر این گفتـه خطـا کـردم، مـرا از خـود مـران، تـو شـنوایی، اگـر بخـواهی کـه او را سـجده کـنم، مـن مطیـع هسـتم،                 هستی، اگر د

 .(69: 4973حالج، )« .شناسم عارفین را نمی شناسم، تو را از خود می

ی گفـت  اهلل علیـه بـا ابلـیس در عقبـه طـور بـه هـم رسـیدند، موسـ          موسـی صـلوات  »: کنـد کـه   گونه توجیه می و در جای دیگر این

چه منع کرد تو را از سجود؟ گفت دعوی من بـه معبـود واحـد، و اگـر سـجود کردمـی آدمـی را، مثـل تـو بـودمی، زیـرا کـه تـو را              

دعـوی مـن   ! سـجود نکـردم  « اسـجُدَو الدَمَ »: بنگریـدی، و مـرا نـدا کردنـد هـزار بـار کـه       « الجبـل  اُنظُر الی»ندا کردند یکبار گفتند 

الجــرم صــورتت بگردیــد گفــت ای موســی آن : موســی گفــت« آن ابــتال بــود نــه امــر»گفــت  امــر بگذاشــتی؟: گفــت. منعــی مــرا

تلبیس بود و این ابلیس است حـال را معـول بـر آن نیسـت زیـرا کـه بگـردد لـیکن معرفـت صـحیح اسـت چنانکـه بـودن گردیـد،               

ر بــاب فتــوت منــاظره بــا ابلــیس و فرعــون د»: همچنــین در جــای دیگــر گویــد .(34: 4984حــالج، )« .و اگرچــه شــخص بگردیــد
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آوردم اسـم   اگـر ایمـان بـه رسـول او مـی     »: فرعـون گفـت  « افتـاد  کـردم، اسـم فتـوت از مـن مـی      اگر آدمی را سـجده مـی  »: کردم ابلیس گفت

 (62: 4973حالج، )« .اگر از دعوی و سخنم برگردم، از باب فتوت بیفتم: و من گفتم« افتاد فتوت از من می
هــا  وجیهــات مختلفـی در مــورد ابلـیس و سـجده نکــردن او بـه آدم زده اسـت کــه برخـی از آن      القضـات نیــز دسـت بـه ت    عـین      

ای عزیـز هـر کـاری    » : گویـد  دهـد و مـی   جا ذکر شود او نیز مانند حالج همـه چیـز را بـه جبـر ابلـیس ربـط مـی        الزم است در این

گیـرم کـه   ... اعـل حقیقـی خـدا را دان    بینـی بـه جـز از خـدای ـ تعـالی ـ آن مجـاز میـدان نـه حقیقـت؛ ف            که بـا غیـری منسـوب   

 ! ...دریغا گناه، خود همه از اوست کسی را چه گناه باشد؟... خلق را اضالل ابلیس کنم، ابلیس را بدین صفت که آفرید؟ 

 (488ـ83: 4944القضات،  عین) «...یارد چخیدن  ولیکن کس نمی  خدایا این بال و فتنه از توست

پـردازد؛ او معتقـد اسـت امـر و فرمـان معشـوق        گر بـه توجیـه ایـن گردنکشـی و عصـیان ابلـیس مـی       و یا در جای دیگر به نوعی دی

چیزی است و خواست و ارادت او چیز دیگـر، و اگـر عاشـق بـه خـاطر ارادت و میـل معشـوق بـه امـر او عمـل نکنـد بـاکی نیسـت              

مــر معشــوق بــود امــا قــومی را کــه عاشــق را طلــب رضــای معشــوق در عشــق، شــرط راه اســت و رضــا از روی ظــاهر در تیمــار ا»

ای بـرادر فرمـان معشـوق دیگـر اسـت و ارادتـش دیگـر، گـاه گـاه          . نظر بر ارادت و حکم او افتد اگر امر متخلـف مانـد بـاک ندارنـد    

فرمان معشوق محکـی شـود کـه عیـار بـاطن عاشـق بـدان بتـوان دانسـت روا بـود کـه فرمـان نبـرد اگـر خواهـد کـه فرمـان بـرد                   

اگـر محمـود ایـاز را گفتـی بـرو بـه خـدمت دیگـری مشـغول          ... شق ناتمام بـود و اگـر فرمـان نبـرد کامـل بـود       خامی بود که در ع

شو و از ما فارغ باش لعمری اگر برفتـی و فرمـان بـه جـای آوردی در رفـتن مصـیب بـود یـا مخطـی؟ آن کـس کـه در ایـن مقـام              

 .(24ـ22: تا همدانی، بی)« .برداری نماید خام است فرمان

مریـد ابلـیس صـفت بایـد     »: گویـد  جویـد و مـی   جای دیگر در مورد خصوصیت مریـد بـه همـین صـفت ابلـیس توسـل مـی       و یا در 

بـر فرمـان معشـوق    . خـود را در فرمـان تـاختن دیگـر اسـت و خـود را در ارادت معشـوق بـاختن دیگـر         . که بود تا از او چیزی آیـد 

اگـر مـثالً پـدری    . نمردا فرمـان بیـرون اسـت و ارادت درون   جـوا . مطلع بودن دیگر اسـت، و بـر ارادت معشـوق مطلـع بـودن دیگـر      

فرزند خود را گوید کـه بسـیار مـرا منـواز کـه از تـو خجـل شـدم، و آن پسـر اکـرام پـدر زیـادت کنـد، مخـالف او نیسـت لعمـری                 

 .(73: 4ج : 4962همدانی، )« .مخالف فرمان است و لیکن مخالف ارادت نیست

القضـات و امثـال او داد ایـن اسـت کـه بـه قـول دکتـر          اشـت و در پاسـخ بـه حـالج و عـین     مطلبی کـه در اینجـا بایـد توجـه د        

انـد کـه مقصـود از سـجدة فرشـتگان، سـجدة        همـۀ مفسـران گفتـه   ». زریاب خویی ایـن سـجدة تکـریم بـوده نـه سـجدة پرسـتش       

سـجده کننـد و جـز او    دهـد کـه در ملـک او بـه کسـی جـز او        خداونـد هرگـز فرمـان نمـی    . تعظیم و تکریم است نه سجدة عبادت

او موحــد بـوده و نخواســته اسـت کــه جـز خــدا را    : انـد  انــد و گفتـه  را بپرسـتند پـس برخــی از عرفـا کــه از ابلـیس ســتایش کـرده     

اگـر خداونـد از کسـی خواسـت     . وانگهـی امـر الهـی بـاالتر از فهـم و اجتهـاد شخصـی اسـت        . انـد  بپرستند، از این نکته غافـل بـوده  

دت، گزیـری از اطاعـت نیسـت، و نیـز جـرأت و گسـتاخی ابلـیس در برابـر خـدا و مباهـات و نـاز بـه             سجده کند، و او سـجدة عبـا  

 .(333: 2ج : 4974خویی،  زریاب)« .اصل خلقت خود از هر معصیتی حتی شرک به خدا باالتر است

ـ     »: فرمایـد  و همچنین صوفیه بـرای اینکـه ایـن آیـۀ قـرآن کـریم کـه مـی         بـا شـأن   (78ص، )« دّینوَ انَّ علیـکَ لعنتـی الـی یـومِ ال

شـاید کـه تـو رمـوز و     »: گویـد  القضـات مـی   چنانکـه عـین  . زننـد  ابلیس مطابق باشد، باز دست بـه تفسـیر بـه رأی و تأویـل مـی     )!( 

صــفتی بایــد تــا دزدیــده در اســرار کــار او نظــر کنــد پــس بــاطن را از آن خبــر  را نتــوانی شــنید امــا جبرئیــل( ابلــیس)اشــارات او 

ــد ــ. کن ــت     آن یکــی در غلب ــالم صــورت خــود را در نظــر او داشــت و گف ــی او در ع ــام او شــنیدی صــلوات گفت ات ســکر چــون ن

ایـم و ذلّ بـدل رحمـت     وَیحک تحفـۀ حضـرت او بـه مـا لعنـت آمـده اسـت و مـا از دوسـتی او آن را بـه منزلـه جـان در برگرفتـه             

کسـی تـو را در مقابلـۀ آن تسـبیحی دهـد      ایم چه گویی اگر تـو را معشـوق بـر وجـه یادگـار گلیمـی سـیاه فرسـتد شـاید           برگرفته

و آن از تو بستاند عاشـقان داننـد کـه یادگـار معشـوق را چـه قـدر بـود بـه نـزد عاشـقان کارافتـادة دل بـه بـاد داده، خلعـت بایـد                 

 .(24ـ23: تا همدانی، بی)« العشق هذا کمال... که درگاه پادشاه بود اگر اطلس و اگر گلیم سیاه 

 (القضات همدانی های عین ، نامه37ـ38، صفحات 4ج: یشتر رجوع شود بههای ب برای دیدن نمونه)

 (82ص، )« قال فَبِعَزَّتُکَ الَغوینَّهُم اَجمَعین»: در توجیه این آیۀ قرآن کریم که مربوط به دشمنی ابلیس با آدمیان است
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ــافتن، ا  »: نویســد القضــات مــی عــین ــن مقــام نتــوان ی ــان ایــن حضــرت راه ندهــد، ای ــا درب ــا ت ــان کیســت؟ ام ــن درب فبعزتــک »ی

اگـر پادشـاه را دربـان نبـودی، همـه بـه قربـت سـلطان یکسـان بودنـدی؛ و هـید تفـاوت نبـودی، و نـامرادان               . «الغوینهم اجمعین

ــز مــدعیان اســت تــا خــود مخلــص کــدام اســت و مــدعی کــدام . نیــز قــدم در راه نهادنــدی : 4944همــدانی، )« .ایــن دربــان ممیّ

942). 

ــن     ــوالفرج اب ــا توانســته در کتــب خــود از قبیــل   جــو اب ــین منتقــد سرســخت عرفــان اســت و ت ــر  تلبــیس ابلــیسزی کــه اول ب

هـر کـه از ابلـیس توحیـد نیـاموزد کـافر اسـت        »: القضـات از ابلـیس کـه گفتـه     صوفیان تاخته، در دفاع احمـد غزالـی اسـتاد عـین    

نقــل از همــایی، )« .دارم ا دوســت مــیکنــد مــن بیشــتر او ر هــر قــدر او جــز بــه مــن محبــت پیــدا مــی: ابلــیس بــه موســی گفــت

کــنم؛ اگــر ابلــیس خداپرســت  هــا کــه احمــد غزالــی گفتــه اســت تعجــب مــی هــا و یــاوه مــن از هــذیان»: گویــد ، مــی(284: 4987

شـگفتا ایـن سـخنان در دارالعلـم بغـداد چگونـه رواج داشـت و چـرا مـردم آن زمـان           ! دارد است چرا مردمان را بـه معصـیت وا مـی   

 .(284: 4987نقل از همایی، )« !احمد غزالی اقبال و توجه داشتند آن همه به مجالس

 !ولی چنانکه دیدیم عین القضات به این شبهۀ ابن جوزی قبل از او پاسخ داده بود

 (83ص، )« لَاَملَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنکَ وَ مِمَّن تَبِعَکَ مِنهُم اَجمعینَ»: فرماید و در توجیه این آیۀ قرآن کریم که می

ــا خیــال معشــوق دســت در کمــر آرد او را خلــوت خــوش »: نویســد القضــات مــی عــین      تــر از صــحبت در ایــن  عاشــق چــون ب

جهان، و در آن جهان دوزخ بهتـر از بهشـت، زیـرا کـه در جـوار مهجـوران خلـوت بهتـر از آن دسـت دهـد کـه در جـوار مقبـوالن              

تـوان کـرد و بـه دیـدة عقـل در ایـن جمـال نظـر نتـوان کـرد           و این معنی غوری عظیم دارد و به پـای علـم در ایـن فلـوات سـفر ن     

دل  گویـد او دانـد کـه در سـرادق آتـش نشسـتن چـه راحـت         مـی « یـا حنـان یـا حنـان    »آنکه در سرای مهجوران در درگـه اسـفل   

ــا آن آتــش ... دارد  ــاک ( عشــق)او را ب ــه ر ... از آتــش دوزخ چــه ب ــۀ دیوان ــود کــه پروان ــه عاشــق را از دوزخ ترســانیدن چنــان ب ا ب

میـرد کـه یـک بـار آتـش را در برگیـرد او را همـان بـس بـود کـه یـک زمـان آتـش               شمع تخویف کردن ؛پروانـه در عشـق آن مـی   

: تـا  همـدانی، بـی  )« .شود اگرچـه زمـان دیگـرش از راه خاکسـتری بـه در اندازنـد و نـام و نشـانش براندازنـد او از ایـن بـاکی نـدارد            

 .(27ـ8

آقـای مجتبـائی در مـورد ایـن دفـاع از      . بـریم  ای دیگـر ذکـر شـود و بحـث را بـه پایـان مـی        نکتـه  در پایان این بحث الزم است     

آمیـز از ابلـیس و توجیـه عصـیان او، گرچـه گـاهی بسـیار         گونـه دفـاع سـتایش    ایـن »: ابلیس و مسائل مربـوط بـه آن نوشـته اسـت    

مبــانی اعتقــادی و فکــری . ی اســالم اســترســد، در حقیقــت برخاســته از ماهیــت شــدیداً توحیــد تنــد و گســتاخانه بــه نظــر مــی

ــی  ــر توحیــدی ب ــر     اســالم ب ــن و تأکیــد شــدید آن از جمیــع جهــات ب ــن دی چــون و چــرا مبتنــی اســت و مفهــوم الوهیــت در ای

ــی  « اهلل»وحــدانیت ذات  ــید روی نم ــه ه ــه ب ــان اســت ک ــری در    چن ــل دیگ ــدرت او و فع ــر اراده و ق ــدرتی در براب ــوان اراده و ق ت

ــر فعــل او تصــور کــر  ــز خــارج از ارادة    براب ــال او نی ــد اســت و افع ــات خداون ــوقی از مخلوق ــیس مخل ــاً ابل ــابراین اصــول طبع د و بن

گونـه تفکـر دربـارة ابلـیس در ایـران و در میـان گروهـی از صـوفیه و عرفـای ایرانـی            امـا اینکـه چـرا ایـن    . مطلق الهی نتوانـد بـود  

 .ری استای است که شایستۀ توجه و تأمل بیشت یابد نکته رشد و بسط می

بینـی ثنـوی داشـتند، و در اعمـال اندیشـۀ آنـان رسـوباتی از         شناسـی و جهـان   در میان مردمی که سـابقۀ ذهـن دیرینـه بـا جهـان     

توانســت  عقایـد مبتنـی بـر مقابلـه و مخاصـمه دو اصـل قـدیم نـور و ظلمــت و خیروشـر بـاقی مانـده بـود، ابلـیس بـه آسـانی مـی                

، مسـتقل و جـدا از اراده و قـدرت او، دشـمن سرسـخت و خودمختـار       «ضـد خـدا  » جای اهـریمن را بگیـرد و بـه موجـودی مطلقـاً     

 .(614ـ613: 2ج : 4974مجتبائی، )« .او، و خالق و فاعل همه شرور، مبدل شود

البته، در این کـه ماهیـت اسـالم بـر توحیـد اسـتوار اسـت ،سـخنی نیسـت امـا ایـن کـه ایـن دفـاع از ابلـیس نتیجـۀ ماهیـت                       

رسـد بلکـه ایـن از قصـور درک درسـت اسـالم اسـت چـه در عـین حـال کـه ایـن قـدرت مطلقـه                ت به نظـر نمـی  اسالم باشد درس

تـوان از نظریـۀ اختیـاردر نـزد      تـوان تصـور کـرد کـه بـا نظریـۀ جبـر از طـرف اشـاعره مسـتحکم مـی شـد، مـی              برای خـدا را مـی  

ان دوران وجـود داشـته اسـت امـا بـر اثـر نفـوذ        هـم نـام بـرد کـه در همـ     ( االمـربین االمـرین  )معتزله و نیـز نظریـۀ تعـادل شـیعه     

پـس بایـد گفـت ایـن     . کـم رو بـه افـول نهادنـد     اشاعره با توسل بـه قـدرت حاکمـه ایـن نظـر شـیعه مسـکوت مانـد و معتزلـه کـم          

گرفتـه و مسـلماً کثـرت چیـزی نشـان درسـتی        نظریه، نظریۀ غالـب آن دوران بـوده کـه بـا تفکـر جبرگرایـی و اشـعری قـوت مـی         
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و ایـن نکتـه کـه ابلـیس جـای اهـریمن را گرفـت و دشـمن خـدا شـد و خـالق و فاعـل همـۀ شـرور               . تـه نخواهـد بـود   آن چیز الب

کـه حـالج در    دانسـتند چنـان   هـا مختـار مطلـق را خداونـد مـی      طـور کـه دیـدیم آن    گشت با نظریۀ عرفا مطابق نیسـت چـه همـان   

نظـر اشـاعره در ایـن مـورد کـه مـورد قبـول        . کـر شـد  القضـات در آثـارش آورده اسـت کـه نمونـه هـایی از آن ذ       طواسین و  عـین 

لـیکن نیکـی بـه رضـای ایـزد تعـالی اسـت        . نیکی و بدی قضای ایـزد اسـت و فعـل بنـده بـه شـرکت      »: عرفا نیز بوده، این است که

و « اهلل القــدر خیــره و شــره مــن»کــه گوینــد  ایــن اســت معنــی آن. رضــای او و اســتطاعت بــا فعــل بنــده برابــر گوینــد و بــدی بــی

بـه دسـت بنـدگان جـز طاعـت و جهـد خبـری نیسـت آن کـس کـه مخـذول اسـت             . وفیق و خذالن بندگان در حکم ازل گوینـد ت

: 4976فقیـه بلخـی،   )« ...در ازل به خذالن او قلـم رفتـه اسـت و آن کـس کـه مقبـول اسـت بـه قبـول او در ازل قلـم رفتـه اسـت            

د حـالج و پیـروانش بـه تأسـی از اشـاعره و بـرخالف معتزلـه        القضـات و اکثـر صـوفیه ماننـ     همچنین، از طرفـی حـالج و عـین   ( 61

ــی   ــد م ــوق خداون ــد را مخل ــک و ب ــل نی ــالی فع ــن دانســتند و در ح ــه در ای ــه   ک ــیس ب ــده ابل ــر ش ــا ذک ــخت و »: ج دشــمن سرس
ابلـیس از نظـر آنـان نـه دشـمن بلکـه دوسـت و نـه خودمختـار بلکـه            «شـود  خودمختار او، و خالق و فاعل همه شـرور مبـدل مـی   

 .و نه خالق و فاعل شر بلکه مجبور به انجام آن شر بوده استمجبور 

 : ـ اتحاد سالک منتهی با معشوق ازلی1

سـاز حـالج اسـت کـه ماننـد نظریـۀ دفـاع از ابلـیس او سروصـدای زیـادی            هـای مهـم و دوران   عنوان فوق یکی دیگر از اندیشـه     

از نظـر  . کردنـد بلکـه باعـث شـد او را بـه دار بیاویزنـد و بسـوزانند       ایجاد کرد و برخـی آن را پذیرفتنـد و برخـی نـه تنهـا آن را رد      

رسـد کـه حـق را در خـود و خـود را در حـق بـه عیـان          حالج عارف و عاشق و سالک پـس از طـی مراحـل سـلوک بـه جـایی مـی       

تحـاد خـودش   اناالحق گفـتن او کـه باعـث بـه دار آویختـنش نیـز گردیـد بـه همـین معنـی اشـاره دارد او در مـورد ایـن ا             . بیند می

کـردم اسـم    اگـر آدمـی را سـجده مـی    »: بـا ابلـیس و فرعـون در بـاب فتـوت منـاظره کـردم، ابلـیس گفـت         »: گویـد  با معشوق مـی 

اگـر از  »: و مـن گفـتم  « .افتـاد  آوردم، اسـم فتـوت از مـن مـی      اگـر ایمـان بـه رسـول او مـی     »: فرعـون گفـت  « .افتاد فتوت از من می

فرعـون  . کـه غیـر از او کسـی را نبیـنم     هنگـامی « أنـا خیـرم مِنـهُ   »: و ابلـیس گفـت  . یفـتم دعوی و سـخنم برگـردم، از بـاب فتـوت ب    

: ، و مـن گفـتم  (نشـناخت )ای میـان حـق و باطـل ندیـد      دهنـده  چـون در قـومش تشـخیص   « ما عَلِمتُ لکُم مِـنَ الـهِ غَیـری   »: گفت

ـ    . شناسید، اثرش را بشناسـید، مـن آن اثـر هسـتم     اگر او را نمی ه هـید وجـه از میـان نـروم، پیوسـته بـه حـق        انـاالحق، زیـرا مـن ب

 .(62: 4973حالج، )« .ام حق

شـود تـا سـخنش     گویـد بـه قـرآن متوسـل مـی      و در جای دیگر و در توجیه انـاالحق گفتـنش و اینکـه خـدا از زبـان او سـخن مـی       

اِنّـی اَنـا   »: گویـد  یسـخن مـ  ( ع)را مستند کند؛ او با استناد به ایـن آیـه کـه خداونـد از زبـان درخـت در داسـتان حضـرت موسـی          

ــالوادِ المُقَــدَّسِ طُــویً از درخــت از جانــب طــور، از درخــت شــنید، بلکــه از »: گویــد مــی( 42طــه، )« رَبُّــکَ فَــاخلع نَعلَیــکَ اِنّــکَ بِ

 .(31: 4973حالج، )« .مثل من مثل آن درخت است. حق شنید

کنـد چیـزی کـه بـه وفـور در       را پیشـنهاد نمـی  حالج برای رسیدن بـه ایـن حقیقـت واحـد راهـی جـز نیسـت شـدن از خـود               

کنـد کـه چنانکـه خـواهیم      شـود؛ او بـرای فهمانـدن منظـورش از تمثیـل شـمع و پروانـه اسـتفاده مـی          آثار دیگـر عرفـا دیـده مـی    

: گویــد او در ایــن مــورد مــی. گیــرد القضــات قــرار مــی گفــت بعــد از او ایــن تمثیــل مــورد توجــه بســیاری از عرفــا از جملــه عــین 

گـاه بـا بردبـاری     تـرین سـخن، خبـر دهـد، آن     گـردد، از حـال بـا لطیـف     هـا برمـی   چرخد، به شعله پیرامون چراغ تا صبح می پروانه»

روشـنایی چـراغ دانـش حقیقـت اسـت و حـرارتش حقیقـتِ حقیقـت و رسـیدن بـه           . به پا خیـزد و در رسـیدن بـه کمـال پرکشـد     

هـا بـه انتظـار آمـدنش      دش را در آتـش نیانـداخت، شـعله   بـه نـور و حـرارتش راضـی نشـد، تـا همـۀ وجـو        . آن حق، حقیقت اسـت 

بـه خبـر، جسـدش متالشـی شـد، سـبک و پـّران        ( دیـده )خبـر دهـد چـون راضـی نشـد از نظـر       ( نظـر )شدند تا ایشان را از دیده 

 .(47: 4973حالج، )« .عالمت و جسم و اسم و نشانه ماند شده، بی

کنـد و   پـذیرد و ذکـر مـی    هـای مـذکور در طواسـین را مـی     یـن اندیشـه  القضات نیز که سالک مسـلک حـالج اسـت تمـام ا     عین     

اینجـا  »: گویـد  او در مـورد اینکـه حـالج در زمـان گفـتن انـاالحق برحـق بـوده اسـت مـی          . پـردازد  هـای حـالج مـی    به توجیه گفته

« اهلل تَصـیرُاالمور  لـی ااَل ا»هـید از عـارف نمانـده باشـد، و معرفـت نیـز محـو شـده باشـد، همـه معـروف باشـد             ( پردة کبریای الهی)

پـس  . پـس از نقطـه، خـود را بـه صـحرای جبـروت جلـوه دهـد        . یکـی نمایـد  « یُحـبُّهُم و یُحبُّونَـه  »در ایـن مقـام   . گویـد  همین می
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ورای ایـن مقـام چـه    . چـه گوینـد؟ اینجـا سـالک هـید نبـود، خـالق سـالک باشـد         « سـبحانی »و بایزید جـز  « اناالحق»حسین جز 

 (62: 4944همدانی، )« مقام باشد؟

عاشـق معشـوق را از او اوتـر بـود     »: نویسـد  دانـد و مـی   و در جای دیگر این انالحق گفـتن را منتهـای وصـال عاشـق و معشـوق مـی      

أنـاالحق و سـبحانی سـرّ ایـن     . خویشـتنم  معشـوق مـنم اگرچـه بـی    : پنداری پیوندی در او پدیـد آیـد و بـه جـایی رسـد کـه گویـد       

 (41: تا همدانی، بی)« .معنی است

زنـد تـا آن را مشـروع جلـوه کنـد و حـالج را هماننـد پیـامبر          القضات نیز مانند حالج دست بـه توجیـه دینـی انـالحق مـی      عین     

در ایـن مقـام عـالی سـالک را روی نمایـد کـه مصـطفی        »: گویـد  فـرض کـرده و مـی   « مَـن رَآنـی فَقَـد رَأَیَ الحَـقَّ    »: که گفت( ص)

مَــن رَآنــی فَقَــد رَأَیَ »ای دوســت هــید فرقــی هســت میــان اینکــه « د رَأَیَ الحَــقَّمَــن رَآنــی فَقَــ»بیــان از آن حــال چنــین کــرد 

ای . همـین معنـی بـود   « انـاالحق حسـین و سـبحانی بایزیـد    »پـس مگـر   « مَـن یُطِـعَ الرَّسـولَ فَقَـد اَطـاعَ اهللَ     »و میان آنکه « الحَقَّ

همــدانی، )« .منصــور را و بایزیــد را معــذور دارنــدباشــند حســین « واشــوقاه الــی لقــای اخــوانی»دوســت آنهــا کــه در ایــن زمــرة 

 (279ـ 4: 4944

خـوانی و شـنوی    هرچـه در مکتوبـات امـالی ایـن بیچـاره     »: گویـد  کنـد و مـی   و در جای دیگر خودش را به همـین صـورت یـاد مـی    

رو  مصـطفی   السـالم ـ شـنیده باشـی؛ و هرچـه از      از زبان مـن نشـنیده باشـی، از دل مـن شـنیده باشـی از رو  مصـطفی ـ علیـه         

 (47: 4944همدانی، )« .السالم ـ شنیده باشی، از خدا شنیده باشی ـ علیه

دانســتند از  ایــن انـاالحق گفــتن حـالج را نشــان  نقـص و خــامی او مـی     امـا بایـد توجــه داشـت کــه برخـی از عرفــا و فالسـفه          

انـد ایـن    سـینا و هـم سـهروردی بیـان کـرده      ابـن  ای کـه هـم   نکتـه ». سـینا اشـاره کـرد    توان به سهروردی و ابن جملۀ این افراد می

دل یـا سـرّ خـود ببینـد، بـا ایـن حـال         توانـد نـور حـق را در آیینـۀ     کـه مـی  ای رسـیده اسـت    است که عارف هرچند که به مرحلـه 

چنانکــه ســهروردی در رســالۀ ... بینــد پــس بــه حقیقــت توحیــد نرســیده اســت و لــذا نــاقص اســت چــون هنــوز خــود را نیــز مــی

نبینــی اگــر آیینـه را در برابــر خورشــید بدارنـد صــورت خورشــید در وی ظـاهر گــردد؟ اگــر تقــدیراً     ":نویسـد  مــی« لغـت مــوران »

آیینــه را چشــم بــودی و در آن هنگــام کــه در برابــر خورشــید اســت در خــود نگریســتی، هــم خورشــید را دیــدی؛ اگرچــه آهــن   

ای اشـاره کـرده اسـت     در اینجـا دقیقـاً بـه همـان نکتـه      سـهروردی ".گفتی زیـرا کـه در خـود الّاآفتـاب ندیـدی     « اناالشمس»است، 

آیینـۀ سـهروردی ماننـد عـارف     . ، در مورد سّر عـارف و تبـدیل شـدن بـه آیینـۀ صـافی بیـان کـرده اسـت         «اشارات»سینا در که ابن

او  گفـتن « أاناالشـمس ». بـه همـین دلیـل هنـوز نـاقص اسـت      . نگـرد و هـم بـه خویشـتن     سینا مردّد است؛ هم به نور حـق مـی   ابن

ــز برخاســته از همــین نقــص و دوبینــی اســت  ــا»او هــم . نی ــی« أن ــد و هــم  م ــر او خــود را نمــی. «الشــمس»گوی ــد،  اگ ــا»دی « أن

دیـد و هـم    به هـر تقـدیر، سـهروردی پـس از اینکـه زبـان حـال آیینـه را نقـل کـرد و گفـت آیینـه هـم خـود را مـی               ... گفت  نمی

اگـر أنـاالحق یـا سـبحانی مـا أعظـم شـأنی گویـد عـذر او          ": نویسـد  و مـی  رود خورشید را، به سراغ شـطحیات حـالج و بایزیـد مـی    

 ".را قبول واجب باشد

سـینا گفتـه اسـت مـردد      طـور کـه ابـن   گویـد کـه حـالج و بایزیـد هـر دو نـاقص بودنـد، چـه همـان          سهروردی در اینجا تلمیحاً می

 (26ـ28: 4981ی، پورجواد)« .دیدند و هم خود را هم حق را می. بودند میان حق و خویشتن خویش

 :افشای سرّ .9

ــرم "» ــۀ کف ــان کــردی کــه حکمــت الهــی هرگــز     "افشــاء ســرّ الربوبی ــه اســت کــه واجــب چن و حکــیم ارســطاطالیس گفت

« مکتــوب مســطور نکردنــدی اال آنــک از نفــس بــه نفــس شــدی امــا بــه شــرط آنکــه اســتعدادی در نفــس منفعــل حاصــل بــودی

بــه ایــن ســخن پایبنــد نبــود و همچــون پیشــوا و مــرادش حــالج بــه افشــای القضــات خــودش  امــا عــین .(444: 4961همــدانی، )

چـه در آثـار و چـه در زنـدگی عملـی هـر دو اسـرار الهـی را فـاش سـاختند تـا هـر دو             . اسرار پرداخت تا جان بر سر این کار نهـاد 

 . اولین و دومین شهید راه عشق لقب گیرند

 .(62: 4973حالج، )« و پای ببرند، از دعوی خود بازنگردمو دست  ]یا برآویزند[و اگر مرا بکشند »: حالج گوید

ــی  ــه م ــر چنانک ــد       و آخ ــه آم ــین چنانک ــر در طواس ــایی دیگ ــد و در ج ــای ببریدن ــت و پ ــد و دس ــیم او را آویختن ــاالحق»دان « ان

 القضـات در  دانـد چنانکـه عـین    ترسـد چـون او عـارف اسـت و مـرگ را وصـال بـه معشـوق مـی          امـا حـالج از مـرگ نمـی    . گوید می
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تـر از آن روز نبـود کـه او را در نظـر معشـوق یابنـد بـر دار آمـده          هـید روزی کـه بـر عاشـق گـذرد مبـارک      »: آورد شر  حال او می

و منتظر کشـف اسـرار شـده در آن حـال کـه آن واصـل را بـردار برآوردنـد موحـدی بـه او رسـید پرسـید مـا المحبـۀ؟ فقـال هـذا                 

 :اما او را روزِ بار بود چون در نظر یار بودنمود  آن روزِ دار می... اولُ قَدَمٌ مِنه 

 بردار همی گفت که روز بار است حالج، دال که مقتدای کــار است

 (418: تاهمدانی، بی) «جانش بر یار و تنش بردار است از یار هر آنکس که برخوردار است

بـه نقـل از   )ریخـتن امـا دریـغ نـدارم     اگرچـه خـونم بخواهنـد    »: گویـد  القضات نیز بـه مـرگ خـود اشـاره کـرده اسـت او مـی        عین

 .(36: 4998فرمنش، 

دانـد و عقیـده دارد کـه در ابتـدای عشـق       القضـات عاشـق را بـه خـاطر افشـای سـّر معشـوق معـذور مـی          اما در عین حال عین     

ه نمایــد امــا بــاالخر کنــد و اظهــار نمــی عاشــق را بــا خلــق و خــودش و معشــوق روی و ریــا اســت پــس عشــق خــود را پنهــان مــی

شـود و چـون هسـتی عاشـق در پرتـو وجـود معشـوق رو بـه نیسـتی نهـد روی و ریـا نیـز برخیـزد و عشـق                عشق عاشق برمال مـی 

نقـل بـه تلخـیص از همـدانی،     . )کنـد و اسـرار فـاش نمایـد و الجـرمش ایـن افشـای سـرّ، سـبب هـالک عاشـق گـردد             را اظهار می

 (74ـ6: تا بی

 :ترک فرائض دینی. 1

ــار       ــده نمــی  اگرچــه در آث ــرک آداب شــریعت توســط او دی ــین  حــالج نشــانی از ت ــا ع ــرو او   شــود ام ــه خــود را پی القضــات ک

التغـابن وادیـد آیـد کـه تـو را نمـاز فـرا کـردن چـه آورد، و           یـوم ». کـرده اسـت   گویـد او آداب و فـرائض را تـرک مـی     دانسته می می

ــت   ــه واداش ــردن چ ــاز ک ــدانی، )« .منصــور را از نم ــ( 62: 4، ج 4962هم ــط   و ای ــه او فق ــت البت ــوده اس ــز ب ــود او نی ــدة خ ن عقی

هـر مـذهبی کـه هسـت آنگـه مقـرر و ثابـت بـود کـه          »: دانسـته چنانکـه گویـد    واصالن و سالکان منتهـی را سـزاوار ایـن کـار مـی     

قالب و بشریت برجا بود، و حکم و خطـاب و تکلیـف بـر قالـب اسـت مـادام کـه بشـریت افکنـده و از خـود بیـرون آمـده تکلیـف و              

« لـیس علـی الخـراب خـراج    ... خطاب از وی برخیـزد و حکـم جـان و دل قـایم شـود، کفـر و ایمـان بـه قالـب تعلـق دارد            حکم و

 .(86: 4998به نقل از فرمنش، )

. اش توجـه او بـه نیـت بـوده اسـت      دهـد و یکـی از دالیـل ابـراز ایـن عقیـده       القضات به نیّـت فـرد بسـیار اهمیـت مـی      البته، عین   

باشـد کـه نـا کـردن او بـه از کـردن دیگـران بـود         « القیامـۀ علـی نیـاتهم    یُحشَـرُالنّاسُ یـوم  »جوانمردا نبینی که »: گوید چنانکه می

و بسـیار کـس بـود کـه هـید      ... کننـد  کننـد و از آنجـا کـه حقیقـت اسـت نمـی       بسیار کـس انـواع طاعـت و خیـرات مـی     . در ثواب

 (62، 4ج : 4962همدانی، )« .ند از ذکر و فکرعمل نکند از آنجا که به طریق است اما او یک نفس خالی ننشی

اسـت؛ عشـق بــه معشـوق ازلـی کـه ریشــۀ       عشـق القضـات و بـه طـور کلـی اکثــر عرفـا       محـور اصـلی اندیشـه حـالج و عــین         

تـأثیر عشـق اسـت چنانکـه      تحـت  هـای فکـری صـوفیه    تمـام بنیـان  . جسـت ها را بایـد در همـین اعتقـاد آنـان     بسیاری از عقاید آن

هـای قرآنـی را بـرای     صـوفیه بسـیاری از آیـه    .ریـزد  هـا فـرو مـی   هـای فکـری آن   هـا بگیـریم تمـام بنیـان    از اندیشۀ آن اگر عشق را

پــس خیلــی . انــد کننــد چنانکــه آیــۀ امانــت را، بــه عشــق تفســیر کــرده  مشــروعیت بخشــیدن عقایدشــان، بــه عشــق تعبیــر مــی 

ننـد و بگوینـد عشـق ابلـیس بـه خـدا و عـدم اختیـارش         ، ابلـیس را مبـرّا ک  ت کـه بـا کمـک عشـق و تفکـر جبرگرایـی      طبیعی اس

را در آثـار حـالج و    فـراوان آن  هـای تـوان تصـور کـرد چنانکـه نمونـه      نمـی  باعـث عصـیان او شـد و هـید گنـاه و قصـوری بـرای او       

 . القضات دیدیمعین

 :در زمینة تصویر و خیال. 0

حـالج بـوده اسـت؛ مـثال تمثیـل شـمع و پروانـه کـه حـالج          تـأثیر   چنین در زمینۀ تصـویر و خیـال نیـز تحـت     القضات هم عین     

القضـات بـا همـان برداشـت عرفـانی بـه وفـور دیـده          در طواسین به کار بـرده و برداشـتی عرفـانی از آن کـرده اسـت در آثـار عـین       

آنگـاه کـه    آتـش قـرار نـدارد، و در آتـش وجـود نـدارد تـا        بـی . پروانه قـوت از عشـق آتـش خـورد    ! ای عزیز»: گوید شود مثالً می می

آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتـش بینـد؛ چـون بـه آتـش رسـد، خـود را بـر میـان آتـش زنـد، خـود ندانـد فرقـی               

چـون پروانـه خـود را بـر میـان زنـد، سـوخته شـود،         ... کردن میان آتش و غیر آتش، چرا؟ زیرا کـه عشـق همـه خـود آتـش اسـت      

 .(33: 4944دانی، هم)« ...از خود چه خبر دارد . همه نار شود
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 :بردگونه به کار میو یا همین تمثیل را در تمهیدات این

بتابـد  « زَیتونـۀم مُبارکـۀم  »پـس آتشـی از   . سالک را مقامی باشد کـه نـور مصـبا  زجاجـه باشـد بـه میـان مـرد و میـان خـدا           ادریغ»

قُومُـوا لِلـهِ   »: از دور بـا پروانـه گویـد    شـراب کـافوری تـابش مصـبا  باشـد کـه      . که این آتش در شراب کافوری تعبیه کـرده باشـند  

بــا او بگویــد کــه وجــود او « عَلــی نــورٍ»رســد آتــش « علــی نُــورٍ»چــون پروانــه دل از احــرام گــاهِ وجــودِ نــور، بــه عــالم . «قــانِتینَ

ـ   »پـس در ایـن مقـام نـار، نـور شـود؛ و       . پروانه در عین آتـش سـوخته گـردد، و یکـی شـود     : گویم دریغا می. چیست « ورٍنـورٌ علـی ن

 (264 -261: 4944همدانی، )« .گردد

                                     (...و 443، 82،414، 48های بیشتر از این تصویر رجوع شود به لوایح صفحات  برای دیدن نمونه)

 نتیجه

د همـان شـمع و   ماننـ )، سـبک زنـدگی و حتـی اسـتفاده از تمثیـل و خیـال        القضـات از لحـاظ اندیشـه    طور کـه دیـدیم عـین   همان

تـأثیر حـالج بـوده اسـت؛ حـال چـه بـه صـورت مسـتقیم از آثـار حـالج، و چـه بـه صـورت غیرمسـتقیم  از                 به شدت تحت( پروانه

ــل   ــر از قبی ــانی دیگ ــب عرف ــق کت ــته اســت    « ســوانح»طری ــین القضــات داش ــردن ع ــه گ ــتادی ب ــه حــق اس ــی ک ــد غزال او . احم

خـودش را از تهمــت   بعبـالط  کنـد تـا حـالج و    آیـه و حـدیث اسـتفاده مـی     پـذیرد و بـرای اثبـات آن از    هـای حـالج را مـی    اندیشـه 

مـثاًل در مـورد وحـدت عاشـق و معشـوق و انـاالحق گفـتن حـالج         . دینـی بـرای عقایدشـان قائـل شـود      ایصـبغه الحاد مبرّا کند و 

. «نطِـقُ عَلـی لسـانِ عُمـرَ    اِنَّ الحـقَ لِیَ »: کنـد  از حدیثی جعلی کـه مـورد پـذیرش حاکمـان و عالمـان آن عهـد بـوده اسـتفاده مـی         

البتـه ایـن نـوع اسـتدالل کـردن را حـالج بـه او آموختـه آنجـا کـه در توجیـه انـاالحق گفتـنش از آیـه قرآنـی کـه در آن درخـت                  

هـا در آثـار   بـه طـور کلـی دو عامـل مهـم باعـث وجـود اینگونـه اندیشـه         . گیـرد دهـد، بهـره مـی    سر می« انّی اَنَااهلل»کوه طور ندای 

یکــی مســئلۀ عشــق بــوده و دیگــری مســئلۀ جبرگرایــی کــه توســط اشــاعره در جامعــۀ آن روزگــار  : القضــات بــوده حــالج و عــین

شـده و اگـراین نظـر غیـر      سـرباز زدن ابلـیس از فرمـان الهـی از عشـق و محبـت او بـه معشـوق ازلـی ناشـی مـی           . رایج شـده بـود  

نداشـته و همـه اختیـار از آن معشـوق بـوده و ابلـیس        گونـه توجیـه کـرد کـه ابلـیس اختیـاری از خـود       قابل قبول باشد بایـد ایـن  
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 .کتابخانه منوچهری: به تصحیح و تحشیه عفیف عسیران، چاپ اول، تهران ،تمهیدات(. 4944. )ــــــــــــــــــــ  -41

 .نشر اقبال: ، به تصحیح بهمن کریمی، چاپ اول، تهرانرسالۀ یزدان شناخت(. 4961. )ــــــــــــــــــــ  -44 

ـــ  -42 ــه(. 4962. )ـــــــــــــــــــ ــای عــین نام ــزوی و  القضــات همــدانی ه ــی من ــه اهتمــام علینق عفیــف عســیران، ، ب

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران
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 پذیری جنسیتی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان نمودزبانی اجتماع
 ناصریشادی شاه

 شناسی دانشگاه اصفهاناستادیار گروه زبان

 لیال فوالدی

 همگانی دانشگاه اصفهان شناسیارشد زبان دانشجوی کارشناسی

 چکیده

شناسی نوین است، به بررسی کارکرد های اصلی زبانشناسی اجتماعی که یکی از شاخهرو، زبان از این. اعی استزبان نهادی اجتم

پذیری یکی از کارکردهای اساسی ادبیات کودک است و نقش اجتماعی کودک را  از آنجایی که اجتماع. پردازدزبان در اجتماع، می

های  کتاب. نماید کند را به او القا می این رفتار و هنجارهایی که این نقش ایجاب میسازد، بنابر عنوان عضوی از جامعه مشخص می به

دادن به، هویت جنسیتی کودک  فرهنگی و شکل -پذیری در انتقال هنجارهای زبانی کودک و نوجوان در کنار دیگر ابزارهای اجتماع

ودک و داستانی ک جنسیتی در ادبیات پذیرید زبانی اجتماعاست تا نمو رو جستار حاضر برآن از این. در جامعه نقشی اساسی دارند

وهش از چهل متن داستانی در این پژ جامعۀ نمونۀ. بررسی کند(4336)استیونز  "ادبی جنسیت و نوع" نوجوان را با تکیه بر نظریۀ

عاصر به سمت همگرایی م ر آن است که با وجود حرکت جامعۀنتایج تحقیق بیانگ. است انتخاب شده( 4981-4939)زمانی  بازة

. شود ینشان فرهنگی معاصر، مشاهده نم های جنسیتی بی داری در نمودزبانی طرحواره های اجتماعی زنان و مردان، تفاوت معنی نقش

فراوانی شخصیت اول مذکر، نسبت به گروه % 81، با (نوجوان) "د"فرهنگ مردساالرانه در گروه سنی  همچنین تظاهر زبانی غلبۀ

 .باشد بیشتر می( کودک) "الف"سنی 

 نوجوان و کودک داستانیداری، ادبیات جنسیتی، نشان گونۀ، زباناجتماعی یشناسجنسیتی، زبان پذیریاجتماع: هاکلیدواژه

 بیان مسئله .4

های  شناسی اجتماعی به تناوب، زبان(4989) 44شناسی اجتماعی صورت گرفته است، به اعتقاد بارزبان پژوهش حاضر در حوزة   

کند، محیط  بیان می( 4337) 43گونه که ترادگیل همان. پردازد های اجتماعی براساس بافت اجتماعی می زبانی ناشی از تنوع

او معتقد است که عالوه بر محیط . واژگان زبان نمود آشکارتری دارد خصوص در حوزة این تاثیر به. ابدی اجتماعی در زبان بازتاب می

های  وناگونیشناسی اجتماعی به عوامل یا گ زبان. ثیر گذاردتواند روی زبان تأ ک جامعه نیز میی یها و ساخت اجتماعی، ارزش

ترین یکی از مهم( 2116) 47مایرهوف گفتۀ به. پردازد می 46جنسیتاجتماعی، قومیت، سن، تحصیالت و  اجتماعی مانند طبقۀ

شناختی است، یک  که یک ویژگی زیست 48جنس فجنسیت برخال. اجتماعی، جنسیت است شناسی عوامل اجتماعی در زبان

. کنند آن را اکتساب می زبانی خود بط اجتماعی با دیگر اعضای جامعۀباشد که افراد از طریق برقراری روا ویژگی اجتماعی می

اعی کامالً های اجتم زیستی دارد، اما از آنجاکه زنان و مردان نقش که عامل جنسیت در اصل جنبۀ ا آنب( 4968)مدرسی  گفتۀ به

ها  بخشند که جامعه از آن متفاوتی را نمود می  اجتماعی -یکسانی به عهده ندارند، معموالً این دو گروه در اجتماع، رفتارهای زبانی

اعالی آن از طریق زبان  کند، که نمونۀ عۀ خود القا مینشان خود را به افراد جام اجتماعی بی -جامعه الگوهای فرهنگی .انتظار دارد

تی گویان و کاربران زبان هستند که به زبان مفهوم جنسیرسد که این سخننظر میبه ،(2144)43به اعتقاد وارداف. شود قق میمح

کنند، این  های خود را در زبان منعکس میگویان است که دیدگاهبینی افراد و سخنتفکر و جهان دهند و این خود نیز نتیجۀمی

 21گرت. ها درپی خواهد داشتپذیری را در آنطریق زبان به افراد جامعه منتقل و اجتماع ها و فرهنگ هر جامعه از دیدگاه

                                                           
9. V. Baur 
10. P. Trudgill 
11. gender 
12.M. Meyerhoof 
13. sex 
14. R. Wardhaugh 
15. S. Garrett 
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خود را  های فرهنگ و جامعۀ صفات و ویژگیشود که از طریق آن، فرد  پذیری به فرایندی اطالق می معتقد است، اجتماع( 4983)

 به گفتۀ .باشد خود می اجتماع از مردان یا زنان جامعۀ وتجنسیتی، بیانگر انتظارات متفا پذیری  اجتماع ، بنابراینکند کسب می

پذیر شود، قرار دارد و در طرف دیگر  پذیری جنسیتی در یک طرف، کودکی که باید اجتماع اجتماع، در (4932)سفیری و ایمانیان 

 .قرار دارند( کنند را منتقل میهایی که اطالعات فرهنگی  ها و سازمان افراد، گروه)پذیری  پذیری، عوامل اجتماع ماعفرآیند اجت

زبانی مرتبط با جنسیت خود را به طور  کند، گونۀ ر مورد جنسیت القا میهمچنین افراد بر حسب الگوهای زبانی که جامعه د

کودک در بدو تولد موجودی اجتماعی تلقی  .ها نیز محسوس است ها در نوشتار آن کنند، که این تفاوت می 24نشان درونه بی

. گذارد نمایش می  دهد، بلکه رفتارهای مبتنی بر غرایز خود را به زبانی خود را بروز نمی یرا رفتارهای مورد انتظار جامعۀز شود، نمی

. کنند مرور تبدیل به انسان اجتماعی می توان به خانواده اشاره کرد، کودک را به ترین آن میاین نهادهای اجتماعی که از مهم

پذیری جنسیتی از بدو تولد در کودکان، از طریق برخورد زبانی و رفتاری  گوید، اجتماع می( 4989)گونه که نرسیسیانس همان

که عمالً هرکدام ای  سالگی است؛ همان دوره 43تا  3شود، به اعتقاد او سن فراگیری تعامالت اجتماعی از  ها شروع می والدین با آن

های  انسجام نقش"شناسان این دوره با عنوان  رانند و از سوی روانگذ وقت خود را با گروه همجنس خود می ها عمدة از جنس

"فراگیری فرهنگ ویژه جنسیتی" شناسان به دورة و از نظر انسان "جنسیتی
 29گونه که تنن بنابراین همان. معروف است 22

 کاررفته، بر نحوة کودکان بههای  شود و یا زبانی که در داستان کند، زبانی که برای صحبت با کودک استفاده می بیان می( 4334)

هایی (بازنمایی)شان  نوزادان از همان روزهای اول زندگی از تجارب. ثیرگذار استیری جنسیتی کودکان از بدو تولد تأپذ اجتماع

موجود  بنابراین طرحواره، عبارت است از بازنمایی عناصر اصلی. گویند می 24طرحوارهها  شناسان به این بازنمایی   سازند که روان می

نشان  بی 26های جنسیتی در گذر زمان در ذهن کودک به کلیشه 23های جنسیتی طرحواره. ها با یکدیگر در یک واقعه و ارتباط آن

از باورها درباره   یافته ی سازمان ا های جنسیتی مجموعه کند، کلیشه عنوان می( 4987)طور که باستانی همان. شوند تبدیل می

ظاهر جسمانی،  بردارندة اطالعاتی دربارة جنسیتی در -قالبی ها یا تصورهای گروه خاص است؛ کلیشههای تمام اعضای یک  ویژگی

معتقد است که فرآیند ( 2119) 27لوراتورهمچنین . نشان جنسیتی هستند بی  گونه ها، روابط اجتماعی و زبان ها، عالقه نگرش

ترین گیرد، یکی از مهمفرهنگی اجتماع شکل می -بانیپنداری کودک با محیط ز پذیری از طریق خوانش و همذاتاجتماع

کند  پنداری می های داستان همذاتکودک با شخصیت .کند، داستان است پذیری کودک کمک شایانی می ابزارهایی که به اجتماع

ماعی شده که در اجت شود و کودک به انسانی ها میها و معیارهای داستانی مرتبط با آن شخصیتکه باعث ایجاد موقعیت، ارزش

 . شود برند، تبدیل می نام می 28شدگی اجتماعی از آن با عنوان اجتماعی شناسیمطالعات زبان

اجتماعی این دو گروه در  جتماعی دو گروه زن و مرد، فاصلۀهای ا همگرایی نقش  واسطه کنونی ایران به  ر جامعهاز آنجایی که د 

ها نیز نمودزبانی پیدا  کنونی در داستان  حوالت جامعهین است که نشان دهد، آیا تاست، هدف اصلی این پژوهش ا جامعه کمتر شده

نمونه وجود دارد   مستقیم یا غیرمستقیم در جامعه  ارات واژگانی جنسیتی که به شیوهاست؟ بنای این پژوهش براین است که عب کرده

پذیری جنسیتی در این  ، نمودزبانی اجتماع(4336)ستیونزهای ا ها براساس چارچوب و طرحواره بندی آن شناسایی شود و با دسته

ویژه که  اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است، به شناسی زبان ةسی تاثیر جنسیت بر زبان در حوزبرر .دهد ها را نشانداستان

 .آن پرداخته شود ت بیشتری بهفارسی با جدی و الزم است که در زبان شود بر زبان تلقی میترین عوامل تاثیرگذار  جنسیت از مهم

دهند که در بسیاری از جوامع  شناسی نشان می های زبان پژوهش: گوید می( 4976)جاست که ترادگیل  اهمیت این موضوع تا آن

ها ممکن  ها کامالً مختصر و جزئی است و در مواردی دیگر این تفاوت در برخی موارد این تفاوت. گفتار زنان و مردان متفاوت است

                                                           
16. internalized 
17.learning of gender specific culture 
18. D. Tannen 

19. script 
20.gender scripts 
21.gender cliché  
22. A. Levorato 
23. socialization 
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به عنوان مثال، این تخصیص زبانی، در زبان  .جلب توجه نمایند و حتی آگاهانه به کودکان آموخته شوند ،ست کامالً آشکار باشدا

و ”ataši“که زنان به صورت  "من" ان و زنان متفاوت است؛ مانند واژةدر این زبان بعضی از کلمات برای مرد. ژاپنی تظاهر دارد

ضمیر . در زبان انگلیسی نیزتفکیک جنسیتی، تظاهر زبانی دارد(. 429: 4973، 23تراسک. )برند می کار به”boku“صورت  مردان به

(he)  برای جنس مذکر و ضمیر(she) همچنین ضمیر مذکر . یابد برای جنس مونث نمود زبانی می(he)  برای هر دو جنس مذکر و

کند و کودک انگلیسی زبان این الگو را  قالب زبانی مردانه نمود پیدا میبنابراین نگاه این زبان به جنسیت در . رود کار می مونث نیز به

ای  های تالیفی ادبیات داستانی کودکان و نوجوانان مطالعه با توجه به این امر که تاکنون درکتاب .کند نشان درونه می به صورت بی

حقیق است؛ این ت نویسندگان صورت نگرفتهپذیری جنسیتی توسط بندی علمی نمودزبانی اجتماع جامع جهت شناسایی و دسته

نمونه  شدگی جنسیتی در جامعۀ و کلیشه( یکسان یا متفاوت)پذیری جنسیتی  نمودزبانی اجتماع تواند گامی در جهت نحوة می

جنسیتی پذیری سزایی در اجتماع های جنسیتی نقش به گونه پذیری جنسیتی و ابزارهای زبانی ایجاد آن یعنی، زبان اجتماع. بردارد

های جنسیتی هر  گونه جا از زبان صحیح از این ابزارهای زبانی باعث درک صحیح و به شناسایی و استفادة. وانان دارندکودکان و نوج

پذیری جنسیتی در ادبیات داستانی کودکان و  سئوال پژوهش حاضر این است که، اجتماع. شود گروه جنسی توسط کودکان می

ال فوق، چهل ؤکند؟ برای یافتن پاسخی مستدل برای س از طریق چه عوامل زبانی نمود پیدا می "د"و  "الف"نوجوانان گروه سنی 

 .شود به آن اشاره می 2شوند که در ادامه در بخش  تحلیل کمّی و کیفی می( 4336)متن داستانی انتخاب و براساس رویکرد استیونز 

و نوع  ای به نسبت فرهنگ و اعتقاداتتاری میان زن و مرد در هر جامعههای گفکند، تفاوت بیان می( 2141) 91طور که لباوهمان

-های مختلف بررسی کرد، در سالتوان از جنبهها را میاین تفاوت. ایران نیز از این امر مستثنی نیست جامعۀ. زندگی متفاوت است

اما تا آنجا که . اندهای جنسیتی را بررسی کردهتخاصی از تفاو انجام گرفته است که هریک، جنبۀ های اخیر تحقیقاتی در این زمینه

ها  در این بخش به دو نمونه از آن. است پذیری جنسیتی صورت نگرفته تظاهر زبانی اجتماع ان اطالع دارند، تحقیقی در حوزةنگارندگ

ب در داستان ها به مخاطهای جنسیتی و چگونگی القای آنطی پژوهشی به بررسی نقش( 4983)پورگیو . شود اشاره می

ها و  و ارزشهای جنسیتی دهد که گفتمان مردساالر در ساختن نقشهای این پژوهش نشان می پردازد، یافتهسوسکه می خاله

های گوناگون از جمله زبان استفاده شده در ادبیات کودک نقش و از راهها به مخاطب  ها، ارائه و القای آن های مرتبط با آن مالک

 یدة دهۀ هشتاد براساس نظریۀهای جنسیتی ده رمان نوجوان برگزنقش طی تحقیقی به مطالعۀ( 4932)لزم ق. اردسزایی د تاثیر به

های این پژوهش معتقد است، فرهنگ مردساالر حاکم برجوامع مختلف، به  گر براساس یافتهپژوهش. پردازدادبی می جنسیت و نوع

ای درنظرگرفته است که نقش مردان  برای هریک از دو جنس زن و مرد به گونه های متفاوتی را ویژه ایران با تفکیک جنسیتی، نقش

های زنان در انجام بسیاری از امور نادیده  های منحصر به فرد و توانایی از طرف دیگر، ارزش. شود تر و برتر شناخته می تر، مهم جدی

 .استداده شدهبه خوبی نشان های کودکان و نوجوانان کتابزبان این تفکیک جنسیتی در . شود گرفته می

 مبانی نظری .1

معتقد است، داستان، ( 4336)استیونز. استوار است( 4336)استیونز "جنسیت و نوع ادبی"این پژوهش بر چارچوب نظری      

 "شده اثر نوشته"، "نویسنده"ها به سه عامل  گیرد؛ این طرحواره های ذهنی موجود در فرهنگ هر جامعه شکل می براساس طرحواره

ای نیست که به سادگی قابل تشخیص  کند که مفاهیمی مانند جنسیت، ویژگی استیونز بیان می. بستگی دارند "خواننده متن"و 

اند  خود درونه کرده هیم جهان را در ذهن اعضای جامعۀهایی است که مفا گری طرحواره باشد، بلکه ادراک یک متن مستلزم میانجی

جنسیت  وسیلۀ آنان دربارة هایی را که ما، به ین روشها همچن این طرحواره. باشدواژگانی می هیم در حوزةین مفاو نمودزبانی آشکار ا

های ذهنی آنان  کنند که بر اساس طرحواره طور مثال، کودکان اطالعاتی را باور می به. کنند کنیم، هدایت می اطالعاتی کسب می

ها کار آسانی  به همین دلیل تغییر طرحواره. کنند ها، آن را تایید نکند، توجه نمی های ذهنی آن ها به اطالعاتی که کلیشه آن. باشد

های  شود و کلیشه اش افزوده می های ذهنی تر شود به طرحواره نیست، زیرا اطالعات کودکان محدود است، البته هرچه کودک بزرگ

                                                           
24. R. Trask 
25. W. Labov 
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پردازد که در جدول زیر  هایی برای زنان و مردان می حوارهبندی طر به طبقه( 4336)استیونز. دارد تری را در ذهن خود نگه می بیش

 .است نشان داده شده

 (4336)های جنسیتی استیونز  طرحواره. 4جدول                                   

 های زنانگی طرحواره های مردانگی طرحواره

 ضعیف قوی

 آرام و مهربان خشن و نامهربان

 عاطفی احساس بی

 مالیم مقاوم

 بردار پذیر و فرمان سلطه جو جو و سلطه ستیزه

 شنو حرف خاطی

 جو گیر، صلح کناره طلب رقابت

 پذیر آسیب حامی

 قربانی شکارچی

 وابسته مستقل

 منفعل فعال

 

های ذکرشده در ستون سمت راست  طور معمول مرد مطلوب اجتماع با ویژگی طور که در جدول شماره یک مشخص است، به همان

های ستون سمت  همچنین زن مطلوب اجتماع با مولفه. ها را زیر پا گذارد دهد و پسندیده نیست که این ویژگی وانی نشان میهمخ

های مطر   عالوه بر طرحواره. های دوگانه دارند که واژگان دو ستون، عملکردی همچون تقابل تا جایی. دهد چپ همخوانی نشان می

پذیری هستند که در  های گفتمان، داستان و معنا نیز دارای توان جنسیت ست که تمام جنبهشده در جدول یک، استیونز معتقد ا

 .شود ها اشاره می جدول زیر به آن

 (4336)های مختلف داستان، گفتمان و معنا در مدل استیونز جنبه. 2جدول          

 ها و حوادث ، کنش(زمان و مکان)ها  ها، موقعیت شخصیت داستان

 سازی دید و کانونی   ها، زاویه ان، ساختار، بینامتنبز گفتمان

 جهان، جامعه و فرد  ، تصورات درباره(جتماعی، فرهنگیاخالقی، ا)های ارزشی  ها، داوری مایه درون معنا

پذیری دارند مطر   توان جنسیت(4336)اعتقاد استیونز های مختلف داستان، گفتمان و معنا که به دو، جنبه در جدول شمارة

های  جنبه شود که کلیۀ تحلیل می( 4336)ونزهای استی بندی طرحواره ها براساس طبقه در این پژوهش تحلیل داده. است شده

انتخاب این . ،آمده است4برای هرکدام در بخش  باره همراه با نمونهتوضیح بیشتر در این. گیرد گفتمان کل متون داستانی را در برمی

 .دهد ادبی بهتر نشان می   پذیری جنسیتی را در گونه اجتماع، که نمودزبانی  است نظری، به این دلیل چارچوب 

 کار روش .9

-پذیری جنسیتی در ادبیات داستانی کودکان و نوجوانان است، به توصیف نظامدنبال نمودزبانی اجتماعاز آنجا که این پژوهش به    

 -توان آن را تحقیقی توصیفی بنابراین می. نمایدآن را مطالعه می هایپذیری جنسیتی پرداخته و ویژگیمند نمودزبانی اجتماع

پذیری جنسیتی در اجتماع نیز تحلیل نمودهای زبانی پدیدة مند وی توصیف منسجم و نظامتحلیلی دانست که هدف پژوهشگر ارائه

وهش حاضر بر اساس چارچوب معرفی برای انجام پژ. است( 4336)ادبیات داستانی کودکان و نوجوانان در چارچوب نظری استیونز

های علمی  و داستانشده  های ترجمه کتاب)نویسندگان ایرانی از تالیفی یداستانمتن  ای شامل چهلشده در بخش قبل، پیکره

گیری  های ترجمه شده که امکان جهت داستان. استاند، گردآوری شدهمنتشر شده 4981-4939های که بین سال (موردنظر نیست

ی ها کتاب. ها است معاصر بودن آن 4981-4939های  اند و علت انتخاب داستانها حذف شده ها وجود دارد از داده در آن فرهنگی
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را شامل ( دوره راهنمایی: آمادگی و سال اول دبستان، گروه د: گروه سنی الف) «د»و  «الف»سنی  ی ردهمورد نظربرای این پژوهش 

« د»داستان مربوط به گروه سنی و بیست ( کودک)« الف»داستان مربوط به گروه سنی  از چهل متن داستانی، بیست. شود می

و سپس درصد تحلیل کیفی   (4336)استیونز  «ادبی جنسیت و نوع»ابتدا در چارچوب نظری تحقیق ها  داده .باشد می( نوجوان)

 .های تحلیل شده، نشان داده شده است فراوانی داده

 ها تحلیل داده .1

یابد، ضروری است  پذیری جنسیتی، از طریق کلیت داستان تظاهر زبانی می ، از آنجایی که اجتماع(2142) 94هرک قاد ونبه اعت    

مطر  شد،  9طور که در بخش همان. داده شود ها در چارچوب موردنظر نشان پذیری جنسیتی در داستان که نمود زبانی اجتماع

کند که در این قسمت میزان هایی جنسیتی را برای زنان و مردان معرفی میطرحواره ادبی، جنسیت و نوع ۀدر نظری( 4336)استیونز 

و  های مختلف داستان، گفتمانکنیم و سپس نمودزبانی جنبهنمونه بررسی می های جامعۀها را در داستاننمودزبانی این طرحواره

 .دهیمنمونه وجود دارند را نشان می های جامعۀ معنا که در داستان

 های مردانهطرحواره 4-4

 :"الف"های گروه سنی  های مردانه در داستان نمودزبانی طرحواره 4-4-4

گله را هر روز صبح زود، . ، او چهل بره داشت و یک بزسمندرکرد به نام  توی این روستا، چوپانی زندگی می.4

چکی هم داشت به کو پسر سمندر .گرداند ها را برمی زد و غروب آنلبک می، برایشان نیبرد به صحرامی

 .برد دالور هم گاهی همراه پدرش گله را به صحرا می. دالورنام

رفت وسط میدان، چند نفر دست او را دست خنجر به. رسم حسابش را میتو حرف نزن بچه، من االن : سمندر

، گروه (4988)زاده  دیو دیگ به سر، فرهاد حسن.                                                           )گرفتند

 (سنی الف

در این نمونه، . یابد زبانی می یا قدرت استیونز برای مرد نمود "قوی" امگذاری دالور برای پسر طرحوارةیک، با ن با توجه به نمونه      

گی قوی را نشان شدت خصوصیت مردان است تا الگوی مردانگی را نشان دهد، این اسم به نویسنده تعمداَ از این اسم استفاده کرده

است که با عبارات، حساب کسی را رسیدن و خنجر  "جو ستیزه"و  "خشن"های مردانگی همچنین یکی دیگر از طرحواره. دهد می

 .     شود دست بودن، به طور آشکار دیده می به

 . بود قلب حاکم سیاهاما . خواهش کرد، التماس کردحاکم  دختر. 2

 (، گروه الف(4983)له برجسته کچل کفترباز، لیسا جمی سانۀاف)

التماس کردن دختر حاکم، خواهش کردن و : با عبارات "نامهربان"و  "خاطی"، "خشن" های مردانۀدر نمونۀ دو نیز طرحواره    

باال  ها در نمونۀ گر این طرحواره یاناستفاده از اصطال  سیاه بودن قلب حاکم، نما. قلب حاکم سیاه است نمود زبانی پیداکرده است

 .باشد می

 :"د"های گروه سنی  های مردانه در داستان نمودزبانی طرحواره 4-4-2

-لباس پلوخوری. همان دوستی که مهماندار هواپیماست. خواست با دوستش برود سینمامی باباچند روز پیش .9

 خانم سوزن کجاست؟: داد زد. اش افتاداش را پوشید؛ اما از بخت بد یک دکمه

 .که باید با همین پیراهن برود ی یک کفش کردبابا پایش را تواما 

 .سوزش عجیبی در پایم احساس کردم. دفعه جیغم به هوا رفت رفتم کنار پنجره، یک

               .سوزن پیدا شد! خدارا شکر: به پایم نگاه کرد و گفت بابا

 (، گروه د(4932)رویه، علی بابا جانی آقای بی)

                                                           
26. G.Van Herk 
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خانم سوزن "دهد و کنش غیرمستقیم  ، را نشان می"خشن" زدن پدر، طرحوارة شود دادده میدی سه طور که در نمونۀ همان     

اررفته، به معنای ک دستوردادن به همسر که به صورت پرسشی به. ، به لحاظ ساختار پرسشی اما دارای نقش امری است"کجاست؟

 بودن مرد را نمود "جوستیزه"و  "جوسلطه" ه طرحوارةباشد ک پیداکردن آن میمکان سوزن نیست، بلکه امر به  پرسیدن دربارة

ونۀ نم. باشدمی "مقاوم"و "خاطی" های مردانۀ، برابر با طرحواره«بابا پایش را توی یک کفش کرده بود»بخشد و عبارت  زبانی می

فرزندش، پدر به فکر خودش  است، زیرا با وجود، رفتن سوزن در پای "احساسبی" رةو طرحوا"نامهربان" دهندة طرحوارةآخر نشان

 .کنداست و از این که سوزن پیدا شده است خدارا شکر می

: گویم هی می. خانه است باباگردم خانه، برمی .است کتکاگر بفهمد . امداند که تنهایی آمدهنمی بابا. 4

 «.باشد مهرباننزند، یا امام حسین کاری کن  کتکیا خدا »

 (                ، گروه د(4934)مامانم گمشده است، مژگان بابامرندی )                                                       

باشد و در قسمت می "احساس بی"و  "خشن" زبانی طرحوارة زدن، نمود شود که عبارت زبانی کتکچهار مشاهده می در نمونۀ     

یک تا چهار، های  در نمونه. دهد را نشان می "نامهربان" وارة مردانۀرد نمود زبانی طرحدوم که تقاضای مهربان بودن را دا

؛ نشان  مطر  شده( 4336)احساس که توسط استیونز جو و بی جو، خاطی، نامهربان، سلطه قوی، خشن، ستیزه  های مردانه طرحواره

 .است داده شده

 :های زنانهطرحواره 4-2

 :"الف"ه سنی های گرو های زنانه در داستان نمود زبانی طرحواره 4-2-4

 .کردبرایش درد و دل میکرد، کوچک را پیدا می گشت و ستارةهرشب توی آسمان می پیرزن. 3
 .سوختپیرزن میدلش برای ...دخترک

 .باریداشکهایش مثل باران میتوانست حرف بزند، نمی پیرزن
 (، گروه الف(4986)آن باال، این پایین، فاطمه توپچی )

سوخت،  است، دلش برای پیرزن می "وابسته و عاطفی"های رت واژگانی، دردودل کردن، نمودزبانی طرحوارهپنج، عبا در نمونه    

 .بخشد بودن را نمودزبانی می "پذیرآسیب" ز طرحوارهکردن پیرزن نیدهد و گریهرا نشان می "پذیرآسیب"و  "مهربان"های طرحواره

 .است نمی آرام و مهربانخااو . اول است طبقه ، همسایهخاله سوسکه.6 

 ( ، گروه الف(4986)زاده های کوتی کوتی، فرهاد حسنقصه) 

سوسکه، خانمی آرام و  خاله»را از طریق عبارات واژگانی  "مهربان"و  "آرام"های زنانۀه، نمودزبانی طرحوارهنیز نویسند  باال  در نمونه   

 .است نشان داده« مهربان

 :"د"های گروه سنی  ای زنانه در داستانه نمود زبانی طرحواره 4-2-2

 .غصه نخورید، با من: بابام گفت چی کار کنیم چرخشی؟: یواش گفتمامان . همه آمدیم پایین. 7

 .                                   زددلش شور میهم همیشه  مامان

 (، گروه د(4983)آقای چرخشی،طاهره ایبد  خانواده)

و  "شنوحرف"، "مطیع"های حل از پدر توسط مادر خانواده، طرحواره شود، پرسیدن راههفت مشاهده می مونۀطور که در نهمان     

زنانگی  است، نمودزبانی طرحوارةشدهکاربرده زد، نیز که برای مادر بهدلش شور می. دهدبودن زن را نشان می "بردارفرمان"

 .است "پذیر آسیب"

 .سرش را انداخته بود پایینایش درهم بود، هاخم. ایستاده بود شیرین. 8

را داشت و به آدم  اشصورتش مهربانی همیشگی. کردکش، در دست داشت، نگاهم میخط خانم محمدی

 (، گروه د(4986)پاک اصغر عزتیگردیم، علیزود برمی.                                            )دادمی آرامش
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صورتش مهربانی : است و در قسمت دوم، عبارت "گیرکناره" زبانی طرحوارة ه بود پایین، نمودش را انداختدر این نمونه، سر      

شود،  مشاهده می 3-8های  طور که در نمونه همان. است "مالیم"و  "آرام"، "مهربان" زبانی طرحوارة اش را داشت، نمود همیشگی

 .اند گیر نمودزبانی پیدا کرده بردار، مالیم و کناره شنو، فرمان ذیر، آرام، مطیع، حرفپ وابسته، عاطفی، مهربان، آسیب های زنانۀ طرحواره

ها نمودزبانی پیدا  شده در جدول یک در داستان های مطر  شود، تمام طرحواره های باال مشاهده می گونه که در نمونه همان   

بیشترین نمودزبانی و فراوانی را داشتند، که در جدول  "پذیر آسیب"  و برای زنان طرحواره "خشن"  رهاند، اما برای مردان طرحوا کرده

 .است زیر تعداد و درصد فراوانی این دو طرحواره نشان داده شده

 پذیر خشن و آسیب نمود و درصد فراوانی دو طرحوارةمیزان . 9جدول 

 

 ها طرحواره

نمود زبانی 

طرحواره در گروه 

 سنی الف

نمود زبانی 

 طرحواره در گروه

 سنی د

درصد فراوانی 

در گروه   طرحواره

 سنی الف

درصد فراوانی 

در گروه   طرحواره

 سنی د

درصد فراوانی 

در هر دو   طرحواره

 گروه سنی

مردانه  رةطرحوا

 "خشن"

23 92 99/99 66/42 76 

زنانه  طرحوارة

 "پذیر آسیب"

43 23 44/27 74/93 83/62 

 

مردانگی  باشد، طرحوارة بیشتر می "د"سنی د، درصد فراوانی این دو طرحواره در گروه ش داده  طور که در جدول سه نشان همان    

را در  83/62%شد، فراوانی با نشان زنانگی می پذیر که نمود بی آسیب طرحوارة که، دهد؛ درحالی را نشان می% 76خشن، فراوانی 

 .است داده شده  نمودار جدول سه، در زیر نشان. دهد نمونه نشان می جامعۀ

 
 پذیر خشن و آسیب درصد فراوانی دو طرحوارة. 4ودارنم

های گفتمان، داستان و معنا نیز دارای توان های جنسیتی، تمام جنبهمعتقد است که، عالوه بر طرحواره( 4336)استیونز   

دامه به توضیح مختصری از های داستان، گفتمان و معنا، در جدول دو نشان داده شد، که در ا انواع جنبه. پذیری هستند جنسیت

 :کنیمنمونه برای هرکدام را ذکر می شده در جامعۀ های مشاهدهنمونه پردازیم وموارد ذکر شده می

 هاشخصیت 4-9

داستان، از جمله راوی داستان دارای جنسیت مشخص مرد یا زن هستند، انتخاب جنسیت شخصیت اول  92هایشخصیت     

. باشدگیرد که ناشی از طرز تفکر و نوع بینش او میدرگیر در داستان، توسط نویسنده صورت میهای  داستان و یا دیگر شخصیت

-ها نقش اساسی را ایفا میپذیری آنویژه خوانندگان کودک و نوجوان انکارناپذیر است و در اجتماعها بر خواننده بهتاثیر شخصیت

                                                           
27. characters
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کنند زمان کسب میطور هم های اجتماعی را بهند، کودکان زبان و مهارتک بیان می( 4383) 99گونه که اسپالسکی چرا که همان. کند

های اول از شخصیت% 33پژوهش  نمونه های جامعهدر کل داده. کنندمیپنداری ها همذات ها با شخصیتو با خواندن داستان

های از شخصیت% 41و به . انددههای مونث به خود اختصاص داهای اول را شخصیتاز شخصیت% 93مذکر،  داستان را شخصیت

زدگی جنسیت دهندهنشان "د"و  "الف"گروه  این آمار در مقایسه. ه نشده استها نیز توسط نویسنده جنسیت مشخصی داد داستان

ث ها را جنس موناز آن% 21های اول داستان را جنس مذکر و تنها شخصیت% 81، "د"های گروه در داستان. باشدمی "د"در گروه 

های این گروه های اول مونث در داستان، نمایانگر حضور بیشتر شخصیت"الف"اما این آمار در گروه سنی . استخود اختصاص دادهبه

های که در داستانباشد، با وجود اینناشناخته می% 21مذکر و % 91های اول مونث، از شخصیت% 31ها در این داستان. سنی است

 .ها نیز بر برتری جنس مذکر و مردساالری تاکید دارندباشند، اما محتوای این داستانها مونث میخصیتش% 31، "الف"گروه سنی 

 (زمان و مکان)ها موقعیت 4-4

ها هم  دهند که این موقعیتخود انجام میمکانی و زمانی مخصوص به 94هایهای خود را در موقعیتها اعمال و کنششخصیت    

گیرند، ها قرار میها در آنای که شخصیتشوند، به این معنا که موقعیت زمانی و مکانیتی قرارداده میبندی جنسیدر یک تقسیم

 :کنیمهای زیر مشاهده میها را در نمونهنمودزبانی موقعیت. باشدها میبیانگر جنسیت آن

    !بقالی عمو سهرابرفتی توی ! ای شکمو. 3

 (، گروه الف(4988)دیو دیگ به سر، فرهاد حسن زاده)

 (، گروه د(4987)،هادی خورشاهیان 64پالک ... )و سماور را روشن کرد آشپزخانهرفت توی مادر. 41

ه شخصیت مذکر و استفاده از بقالی، موقعیت مکانی مربوط ب ، مشخص است، استفاده از واژه41 و 3های طور که در نمونههمان     

در این نمونه، غیرمستیم به مکانی بیرون از خانه برای . دهدشخصیت مونث را نشان می آشپزخانه، موقعیت مکانی مربوط به واژه

 .است جنس مذکر و به مکانی درون خانه برای جنس مونث، اشاره شده

 هاکنش 4-3

نس تعریف نشان خاصی برای هر ج های بیشوند، کنشهای مردانه و زنانه تقسیم میها به کنشنیز مانند طرحواره 93هاکنش      

شود،  طور مثال، بازی فوتبال کنشی مردانه است، حتی اگر دختر آن را انجام دهد و یا آشپزی که کنشی زنانه تلقی میاست، بهشده

های در نظرگرفته شده برای هرگروه جنسیتی نیز کنش خاص آن  ها و شغل بنابراین انواع بازی. حتی اگر اکثر آشپزها نیز مرد باشند

در زیر به چند نمونه از . توان تشخیص دادهای آنان میهای داستان را از کنشدر اکثر موارد شخصیت. کند اعی میجنسیت را تد

 :شودها اشاره میآن

های پیرزن ی کوچک و مرغ و خروسو به مزرعهپخت غذا میکرد، ، خانه را آب و جارو میستاره. 44

 (، گروه الف(4986)آن باال، این پایین، فاطمه توپچی )     .            بافتجوراب میهم  پیرزن.رسید می

 .   بودند کفترهایش، کچلدلخوشی .   بافتمادر فرش می. 42

 (، گروه الف(4983)کچل کفترباز، لیسا جمیله برجسته  افسانه)

هایی زنانه و فرش بافتن کنش شود، نمودزبانی غذا پختن، جوراب بافتن و ، مشاهده می42و  44های  گونه که در نمونه همان    

 .شوندبازی کنشی مردانه محسوب میکفتر

 :های شغلی کنش 4-3-4

             ....داردریش را بشناسم، او راننده توانم نمی. 49

 (، گروه د(4934)مامانم گمشده است، مژگان بابامرندی )

                                                           
28. B. Spolsky

29. situations 
30. actions 
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مدتی هم توی . کنندکه کرایه جمع میهایی  کرده؛ از این اتوبوس شاگردیبوده؛ در  بابا شاگرد بنا. 44

 .هم حرف ندارد اشمکانیکی. برندبرای کارمندان چای میهایی که  بانک بوده؛ از آن

 (،گروه د(4983)آقای چرخشی، طاهره ایبد  خانواده)

                                                                   .         با آرامش گفت خانم محمدیاین جمله را ! من درس را شروع کنمجا سر جایت بنشین تا بیا این. 43

 (، گروه سنی د(4986)پاک اصغر عزتیگردیم، علیزودبرمی)

 .           است مادرش خیاطگوید،  پریا می. 46

 (، گروه سنی د(4983)کس، آتوسا صالحی مثل همه اما مثل هید)

شده است، نمودهای زبانی، راننده، شاگرد بنا و اتوبوس، آبدارچی و مکانیکی  نشان داده 49-46های گونه که در نمونه همان       

های  های تحلیل شده، شغل با توجه به داده. شوند های شعلی زنانه محسوب می های شغلی مردانه و معلم و خیاط کنش کنش

ها شغل داستان% 61پژوهش در نمونه ی جامعههات، در داستاناس ها تعریف شدهمحدودی برای شخصیت زنان در داستان

داری برای زن درنظرگرفته شده است اما این ها شغلی غیر از خانهداستان% 43داری است، در درنظرگرفته شده برای زنان خانه

تر از بسیار گسترده معاصر برای زنان  شغلی در جامعه که دایرهبا آن. خیاط، نویسنده و معلم: ها بسیار محدود است، مانندشغل

 میان نیامده نمونه نیز از شغل زنان صحبتی به ههای جامع داستان% 23در . باشد نمونه می  های جامعه ای ذکر شده در داستانه شغل

 .باشدها بسیار گسترده میشغلی مردان در داستان است، این درحالی است که، دایره

 :های بازی کنش 4-3-2

خطاب به ! )ندیدی؟ فوتبالتو دیشب خواب . دهدی پا، آب میاب است و با یک ضربهشیر رادیاتور خر. 47

 (، گروه سنی د(4934)ها، شهرام شفیعی تربیتبی جزیره)  (                             شخصیت پسر داستان

 .      را خیلی دوست داردکوتی کوتی فوتبال بازی . 48

 (، گروه الف(4986)زاده های کوتی کوتی، فرهاد حسنقصه)

                     .بودند کفترهایشدلخوشی کچل، . 43

 (، گروه الف(4983)کچل کفترباز، لیسا جمیله برجسته  افسانه)

که  هاعروسکیک روز یکی از .     هایش را خیلی دوست داشتعروسک. داشت عروسکچهارتا رویا . 21

 .امان رویا، گرسنه هستمم: پیش رویا آمد و گفت. بود گلیاسمش 

 (، گروه الف(4989)پله بازی، سرور کتبی )

را روی بالشش گذاشت و  عروسکی پالستیکیمهرداد . کوچولو نشسته بودمهرداد  روی اولین تخت،. 24

از کی تا حاال » : پرسید. زدطور که داشت سوزن را توی دستش میهمان خانم مرجانه. دستش را دراز کرد
 .            خریده اشآبجیمادرش گفت برای «    !؟کنی، آقا مهرداد یعروسک بازی م

 (، گروه د(4983)کس، آتوسا صالحی مثل همه اما مثل هید)

های مشخصی برای  ، بازی های باال با توجه به نمونه. شوند ها مشاهده می های جنسیتی بازی کنش 47-24های  در نمونه         

های دخترانه را برای شود، عرف جامعه استفاده از بازی دیده می 24ی  گونه که در نمونه است و همان دهپسران و دختران تعریف ش

العمل پرستار  العمل نشان خواهند داد، در این نمونه، عکسنحوی که اگر مشاهده شود، افراد جامعه، عکسپسندد، بهپسران نمی

های باال که شده در نمونهدادههای نشان کنش.دهدن واقعیت را نشان میای( شخصیت پسر)نسبت به داشتن عروسک توسط مهرداد 

-ی آنباشند و استفادهشوند، حتی اگر توسط دختران نیز انجام شوند، بازهم نمایانگر کنشی پسرانه میهای پسرانه محسوب میبازی

 .آید حساب می های جامعه به ها توسط دختران نوعی هنجارگریزی از ارزش

 (زبان)تمان گف 4-6

هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از راه زبان به . کندهای رایج خود را بیان و منتقل میها و نگرشجامعه از راه زبان، ارزش      

در داستان، راوی بنا . کار رود که تصورات قالبی از جنسیت را تقویت کندتواند به روشی بههمچنین زبان می. شود دیگران منتقل می
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باشد و خواننده با جنسیتی می گونهند، که همان زبانکآن جنسیت استفاده می شخصیت داستان خود، از زبان ویژهجنسیت  به نوع

های جنسیتی در هگوندر این قسمت به چند نمونه از زبان. بردمی ها پیهای جنسیتی، به جنسیت شخصیتگونهتوجه به این زبان

 .کنیمنمونه اشاره می های جامعهداده

 گی ننهاِوا چی می... ....؟ننه جون کیه! اِوا: قابلمه گفتخاله . 22
 (، گروه سنی الف(4932)های سروته، محمدرضا شمس قصه)

دیو کله ....، دیوخدا مرگم بده: که در آن نزدیکی بود، محکم پشت دستش کوبید و گفتها زنیکی از . 29

 (، گروه سنی الف(4988)دیو دیگ به سر، فرهاد حسن زاده)              .                              سیاه اومده

 .آورددمار از روزگارم درمی. اندازدای راه میچه الم شنگهدانی بفهمد، می عمه هاجرتاگر . 24

 (، گروه د(4987)،هادی خورشاهیان 64پالک )                                                              

: آهسته گفتم.بود دل و دماغ داریبابام آدم .            همه چیز جفت و جورهامشب : من آهسته گفتم. 23

           !.سوزونمبابای باباش رو می

 (، گروه د(4981)های چشم سفید، جمشید خانیان شب گربه) 

شود، که استفاده  های خاصی استفاده می گونه ی، زبان، برای هر گروه جنسیت22-23های  شده در نمونه با توجه به عبارات مشخص   

 .باشد هر جنسیتی موظف به استفاده از زبان همان جنس می. ها برای گروه مقابل جایز نیست از آن

 سازیدید و کانونی زاویه4-7

دید،  به محتوای داستان نوع زاویهجه تواند با توشود که میها توسط نویسنده تعیین میسازی در داستانو کانونی96دید زاویه     

باشد و شخص میها سومدید آنیها زاویهاز داستان% 33نمونه پژوهش،  های جامعهبا توجه به داده. اشدشخص بشخص و یا سوماول

شخص دید، اول زاویه اشند،بمی "د"هایی که مربوط به گروه سنیداستان  باشد، همهشخص میها اولدید آن ها زاویهاز داستان% 43

هرگاه نویسنده از . انددید سوم شخص بیان شده ، با زاویه"الف"وط به گروه سنی های مربی داستان باشند، با این تفاوت که همهمی

-دید در آنهایی که زاویهاز داستان% 77است، به این معنا که کار بردهشخص به دید اول است، زاویهل مذکر استفاده کردهاوشخصیت

دید  ها با زاویهداستان% 69است، در اول مونث استفاده کردهاول مذکر است، و هرگاه از شخصیتباشد، شخصیتشخص میها اول

 .استشده شخص بیانسوم

 هامایهدرون4-3

صیت پسر برای موضوع یا عنوان مثال انتخاب شخ به. داستان ارتباط تنگاتنگی دارد97مایهانتخاب شخصیت با موضوع و درون    

 نمونه وجود های جامعهزدگی در داستانجنسیتاز آنجایی که . باشدمایه میپذیری درونجنسیت دهندهماجراجویی نشان مایهدرون

 درباره زده وسیتها نیز جنداستان این مایه اند، درونخود اختصاص دادههای اول داستان را جنسیت مذکر بهدارد و اکثر شخصیت

ها به  از آن% 93های مردانه و  مایه ها به درون های داستان مایه از درون% 63نمونه،   های جامعه در داستان. باشندمی جنس مذکر

 4های مختلف داستان، گفتمان و معنا برای جنس مذکر و مونث در جداول  درصد فراوانی جنبه. های زنانه اختصاص دارند مایه درون

 .است شده  داده نشان 9و  2رهای و نمودا 3و 

 های مختلف داستان، گفتمان و معنا مربوط به جنس مونث درصد فراوانی جنبه. 4جدول             

 درصد فراوانی در هر دو گروه سنی "د"درصد فراوانی در گروه سنی  "الف"درصد فراوانی در گروه سنی  

ها،  شخصیت: داستان

 ها ها، کنش موقعیت
91 48 24 

  زبان، زاویه: گفتمان

 سازی دید و کانونی
23 92 3/28 

 3/43 46 29 مایه درون: معنا

                                                           
31. viewing angles 
32. themes
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 های مختلف داستان، گفتمان و معنا مربوط به جنس مذکر درصد فراوانی جنبه. 3جدول             

 سنی درصد فراوانی در هر دو گروه "د"درصد فراوانی در گروه سنی  "الف"درصد فراوانی در گروه سنی  

ها،  شخصیت: داستان

 ها ها، کنش موقعیت
71 82 76 

  زبان، زاویه: گفتمان

 سازی دید و کانونی
73 68 3/74 

 3/81 84 77 مایه درون: معنا

گانه با درصدهای  جنس مذکر در هر دو گروه داستانی در این عناصر سه شود، مشاهده می 3و  4گونه که در جداول  همان      

 .اند نیز نشان داده شده 9و  2این آمار در نمودارهای . است خود اختصاص داده ای را به ه، آمار قابل مالحظ3/81و  3/74، 76فراوانی، 

 
 های مختلف داستان، گفتمان و معنا مربوط به جنس مونث درصد فراوانی جنبه.2نمودار 

 
 به جنس مذکر های مختلف داستان، گفتمان و معنا مربوط درصد فراوانی جنبه.9نمودار 

های داستانی،  ها و جنبه ، نمایانگر فراوانی انواع طرحواره4-9و نمودارهای  9-3شده در این بخش، جداول  های تحلیل باتوجه به داده

رغم  علی باشند که، این واقعیت می  باشند، نشان دهنده های سنی می هگفتمانی و معنایی برای جنسیت زن و مرد و همچنین گرو

های اجتماعی درتضاد  دهد، اما فرهنگ جامعه با  این همگرایی نقش می های اجتماعی را نشان امروز همگرایی نقش  امعهکه، ج آن

همخوان است و ادبیات داستانی ( 4336)های استیونز پذیری جنسیتی زنان و مردان، همچنان با طرحواره تظاهرزبانی اجتماع. است

نتایج حاصل از تحقیق در بخش . کند سنتی را مطر  می  نشان جنسیتی جامعه بی ن الگوهایکودک و نوجوان معاصر، همچنا

 .است گیری بیان شده نتیجه
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 گیرینتیجه .0

دهند ها نشان مییافته. شد پذیری جنسیتی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان پرداختهدر این مقاله به بررسی نمودزبانی اجتماع   

ها مربوط به  این معنا که تظاهر زبانی غالب در این داستان به. زده استاصر کودک و نوجوان جنسیتکه متون ادبیات داستانی مع

 :دنبال داردهای پژوهش نتایج زیر را بهمحاسبات آماری و تحلیل داده. باشد جنسیت مرد می

ها به همان  ین معنا که تمام طرحوارهاستیونز را تقویت کردند، به ا های زنانه و مردانهنه، طرحوارهنمو های جامعهداستان .4

بیشترین  "پذیر آسیب"  و برای زنان طرحواره "خشن"  رهاما برای مردان طرحوا. ها یافت شدشکل سنتی خود در آن

 .نمودزبانی را داشتند

ساالر بودند و ها مرداست نیز در داستان ها، عناصر داستانی، گفتمانی و معنایی که استیونز مطر  کردهعالوه بر طرحواره .2

 .درصد فراوانی این عناصر برای جنسیت مرد بیشتر بود

-ناشناخته مانده% 41ها مشخص شده است و تنها های اصلی داستانشخصیت% 31با توجه به محاسبات آماری، جنسیت  .9

 مقایسه این آمار در. باشدث میها متعلق به جنس مونآن% 93ها متعلق به جنس مذکر و این شخصیت% 33اند، که 

اند، ها ناشناختهشخصیت% 21: های گروه الفباشد که در داستانبه این صورت می "د"و  "الف"های گروه سنی داستان

-شخصیت% 21ها مذکر و تنها شخصیت% 81: در مورد گروه د. باشندها مونث میشخصیت% 31ها مذکر و شخصیت% 91

% 411زدگی در ادبیات داستانی نوجوان بیشتر است و  است که میزان جنسیت آمار ارائه شده بیانگر آن. باشندها مونث می

-که در ادبیات داستانی کودک درصد فراوانی شخصیتها دارای جنس مشخص مرد یا زن هستند، با وجود اینشخصیت

 .ها گرایش مردساالرانه دارند و جنسیت زده است های مونث نسبت به مذکر بیشتر است، اما متن داستان

های شغلی محدودی برای زنان درنظر  که کنشاست در حالیهای شغلی بیان شده برای مردان بسیار گسترده کنش .4

مانده باقی% 43است و در ها شغل زنان ذکر نشدهداستان% 23دار هستند، در ها زنان خانهداستان% 63در . شده استگرفته

 .باشدمعلم، نویسنده، خیاط و پرستار می شده، فقط محدود به سه شغلنیز که شغل زنان بیان

نویسنده باید با آگاهی . زدگی در امان نیستدهند که متون ادبیات داستانی کودک و نوجوان نیز از جنسیتها نشان مییافته   

 .ها سازدپذیری جنسیتی در کودکان، خود را از مفاهیم سوگیرانه رگیری اجتماعهای داستان بر روند شکلاز تاثیر شخصیت

 کتابنامه .6

 :   فارسی 

، ادبیات کودک  ناگزیر، رویکردهای نقد و  نظریههای  دیگرخوانی، اسماعیل حسینی، «جنسیت و نوع ادبی»(. 4987. )استیونز، جان 

 .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: به کوشش مرتضی خسرونژاد، تهران
 . انتشارات نوید شیراز: ، حبیب احمدی و بیتا شایق، شیرازاعیشناسی اجتمجنسیت و روان(. 4989. )بار، ویون 

 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: ، تهرانها ها و نگرش جنسیت، فرهنگ،ارزش(. 4987. )باستانی، سوسن 

، 2  شماره ،4، سال مطالعات ادبیات کودک، «های جنسیتی در خاله سوسکهبررسی نقش»(. 4983. )پورگیو، فریده؛ ذکاوت، مسیح 

 .27-49صص  

 .نشرآگه: محمد طباطبایی، تهران شناسی اجتماعی، درآمدی بر زبان و جامعه، زبان(. 4976. )ترادگیل، پیتر 

 .نشر مرکز: ، علی فامیان، تهرانمبانی زبان(. 4973. )تراسک، رابرت الرنس 

 .شناسانمعهجا: ، تهرانشناسی جنسیت جامعه(. 4932. )سفیری، خدیجه؛ ایمانیان، سارا 

ملی جمهوری   مرکز نشر دانشگاهی، کتابخانه: ن، تهراضبط اعالم انگلیسی در فارسی ۀنامشیوه(. 4973. )صدیق بهزادی، ماندانا

 .اسالمی ایران

، (نشدهچاپ)ارشد  کارشناسی نامههشتاد، پایان  دهه  ی ده رمان نوجوان برگزیدههای جنسیت نقد و بررسی نقش(. 4932. )قلزم، زهره 

 .دانشگاه شیراز

 .نشر دیگر: ، ترجمه کتایون بقایی، تهرانشناسی جنسیت جامعه(. 4983. )گرت، استفانی 
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مطالعات و تحقیقات فرهنگی، وابسته به وزارت فرهنگ و   موسسه :تهران شناسی زبان، درآمدی بر جامعه(. 4968. )مدرسی، یحیی 

 .آموزش عالی

 .نشر افکار سازمان میراث فرهنگی کشور: ، تهرانردم شناسی جنسیتم(. 4989. )نرسیسیانس، امیلیا 
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 و محمدتقی بهار یشاب ابوالقاسم مفهوم زن در شعر  تطبیقیبررسی 
 

 معصومه شبستری

 استادیار دانشگاه تهران

 صابره سیاوشی

 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 دهیچک

زنان به  ورود .به شخصیت زن است بررسی نگرش ادیبان جوامع گوناگون در دورة معاصر، از جمله مباحث مورد توجه منتقدان

جستاری پیرامون  مفهوم  پژوهش حاضر، .فکری آغاز شده استهای روشنادبیات به طور ویژه از آغاز قرن بیستم و همگام با جنبش

رک از دست رفتن زن محبوب هر دو شاعر در آغاز جوانی از نقاط مشت .در نگاه ملک الشعرای بهار و ابوالقاسم شابی است "زن"

گرای  آنان به عنصر زن از عوامل پرداختن نگاه هم اجتماعی در کنار -همچنین زندگی در شرایط مشابه سیاسی .زندگی ایشان است

توجه به زن گاهی به صورت کامال ملموس و عینی و گاه به شکل نماد و سمبل در آثار این دو شاعر  .به این پژوهش تطبیقی است

زمینه را برای  د این پژوهش این است که عالوه بر نشان دادن رابطۀ نزدیک ادبیات با مضامین اجتماعی،یکی از فوای .یابدتجلی می

تحلیلی بوده و نتایج –روش کار به صورت توصیفی .آوردادبی و فرهنگی ادبیات پارسی با ادبیات عربی فراهم میتر تعاملدرک کامل

و بهار در یزن در شعر شاب (ب .با واقع بینی بیشتری همراه استیزن نسبت به شابنگاه بهار به ( الف :دهدبه دست آمده نشان می

دختر،  و از میان موارد یاد شده، معشوقه، خاص شعر شابی. یابددختر، معشوقه و زن به عنوان یک انسان نمود می همسر، قالب مادر،

 .مختص اندیشۀ بهار است

 .یابوالقاسم شاب بهار،ی الشعراملک ادبیات تطبیقی، زن،: هادواژهیکل

 مقدمه-1

های هایی را آغاز کردند و با گسترش فعالیتمردم تونس پس از هفتاد و پنج سال استعمار فرانسه در آغاز  قرن بیستم جنبش

شابی، شاعر و ادیب معروف تونسی در همین روزگار (. 236و 233: 4386القصاب، ) .علمی و ادبی، به نهضت خود ادامه دادند

الدین اسدآبادی و  تحت تأثیر حرکت فکری سید جمال خواه مصر بود کهاو از اعضای جمعیت آزادی. ی به عرصه زندگی نهادپا

در  .شعر این دوره، چشمان ملت تونس را گشوده، راه مقاومت را به ایشان آموخت(. 74: 4383کرو، ) .محمد عبده قرار داشتند

نگاری، به عنوان شاعری امهگرم انقالب مشروطه با حضور در میدان سیاست و روزنالشعرای بهار نیز در گرماملک آن سوی،

دانست و نصیبی از فرهنگ میاو مشکل مردم ایران را بی. ن بودخواستار دگرگونی در سراپای جامعه و تازه شد»خواه آزادی

های این تحول فرهنگی از ترین عرصههمیکی از م (.437 :4987یوسفی،) «شمرداثر میبدون تربیت درست هر اصالحی را بی

این جستار از آن روی حائز اهمیت است که در آن موضوع . در جامعۀ آن عصر بود "عنصر زن"دیدگاه بهار تغییر نگرش به 

الشعرای ملک -تجلیات جمال پروردگار در شعر دو شاعر برجستۀ ادبیات معاصر فارسی و عربیبدیل جلوة بی به عنوان "زن"

های تطبیقی و لزوم پژوهش .بر پایۀ مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است-ر و ابوالقاسم شابیبها

اند، دیگر جنبۀ این ای میان شاعران دو زبان پارسی و عربی که بیشترین تاثیر را در طول تاریخ بر ادبیات یکدیگر داشتهمقایسه

 :االت زیر پاسخ گویدن است که به سؤهش حاضر به دنبال آپژو. اهمیت است

 چگونه است؟ -شابی و بهار-تصویر زن در شعر دو شاعر برجستۀ معاصر فارسی و عربی-4

 شرایط اجتماعی و سیاسی عصر دو شاعر تا چه حد بر نوع نگاه ایشان به مفهوم زن، موثر بوده است؟ -2

 گیرد؟دارد یا صورت عینی و اجتماعی به خود میزن در اندیشۀ این دو شاعر، بیشتر جنبۀ ادبی و انتزاعی -9

 :پیشینة پژوهش4-4

هایی صورت گرفته است که از آن جمله ای پژوهشتاکنون پیرامون بررسی شعر شابی و بهار به طور جداگانه  و غیر مقایسه

، سال 4989بهار و تابستان  ،هاهار، مجلۀ مقاالت و بررسیالشعرای بقرآن در اشعار ملک مطالعۀ مورد پژوهانۀ تاثیر": است
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، مینا آقازاده، هفتمین (الشعرای بهار و نسیم شمالبا تکیه بر اشعار ملک)عر مشروطه سیمای زن در ش"، "422تا33صص 97

 8های ادبی، شمارةشنامۀ پژوهاهلل میرقادری نیز در فصلفضلدکتر سید. رویج زبان و ادب فارسیهمایش بین المللی انجمن ت

پایان . در شعر اقبال و شابی پرداخته است "ها در تعیین سرنوشتای توجه به ارادة ملتبررسی مقایسه"به  4984تابستان 

گونه که از نام نیز همان4931انشگاه شهید بهشتی ،نیا، دتالیف سعید فروغی"ابوالقاسم شابیرمز و رمزگرایی در اشعار "نامه 

کند های پیشین متمایز میآنچه جستار حاضر را از پژوهش. ابی پرداخته استآید، تنها به موضوع رمز در شعر شآن برمی

 .آیدنو و بدون سابقۀ پیشین به شمار می ی و بهار است که در نوع خود کاریدر شعر شاب "زن"مقایسۀ تطبیقی عنصر 

 :های تحول در ادبیات ایران و تونس ظهور نشانه-1

کرد  شعر این روزگار ایران و جهان عرب، از دو دوره عبور. تحول ادبی و اجتماعی استهای  بهار و شابی عصر ظهور نشانه  ةدور

های نهضت ادبی و رجوع و پختگی و متانت شعر دوره عباسی در جهان  ویژگی دورة احیای گذشته که با.4: که عبارت بودند از

نسبت به اینکه، شعر باید  آگاهی شعراء و ادبام شعری که با دو دورة.2. و سبک خراسانی در ادبیات فارسی همراه بود عرب،

 .تعبیر و بیانی از احساس درونی و اجتماعی باشد، رخ داد و شعر پارسی و عربی با عبور از این دوره به عصر شعر جدید رسید

از شد و با های قدیمی و قیام علیه مظاهر پوسیدة گذشته آغ در ادبیات عربی این عصر با تالش برای به دور افکندن اسلوب»

« های ادبی بیگانه، در بستر معنا، خیال، عاطفه و شکل تعبیر، پیش رفتحرکتی خود جوش در جهت همسانی با جریان

 در جهان عرب، .کسی از شاعران این دوره از تأثیر مکتب فکری رمانتیسم در امان مانده است کمتر(. 49: 4386الفاخوری، )

در ادبیات پارسی نیز شاعرانی  (.69:4933کدکنی،  شفیعی) ی تونسی از آن تأثیر گرفتندابوشبکه لبنانی و شاب عقاد از مصر،

ساختار شخصیتی او،  ،"زن"ثیراتی از همین مکتب به عنصربیش تحت تأ ایرج میرزا، عشقی و پروین اعتصامی، کما چون بهار،

 .و نیز دفاع از حقوق وی پرداختند

   ملک الشعرای بهار-9

ش در مشهد به دنیا .ه4266/ق.ه4914الشعرای آستان قدس رضوی در سالرزند محمد کاظم صبوری ملکف محمد تقی بهار

بارترین آن روزها ایران در اسف(2/24: 4983میرانصاری،) شاه قاجار اتفاق افتادتولد او در دهۀ آخر حکومت ناصرالدین .آمد

او پس از (. 3: 4964نیکوهمت،) نگلیس و روس قرار داشتاجتماعی خود و زیر نفوذ دو قدرت استعمارگر ا -موقعیت سیاسی

به همین . خواه شاعر هماهنگی نداشتالشعرایی آستان قدس را به دست آورد اما این کار با روحیۀ آزادیپدر منصب ملک

را به روزنامه او سردبیر و مدیر چندین . خواهان درآمدایران به صدا درآمد به سلک آزادیخاطر پس از آنکه توپ مشروطه در 

توان به نمایندگی مجلس، استادی دانشگاه و مقام وزارت برای مدتی کوتاه اشاره های بهار میعهده داشت؛ از دیگر فعالیت

 .کرد

 :ابوالقاسم شابی-4

و ای زیبا و رویایی که تأثیر عمیق  منطقه. شابیه بخشی در جنوب تونس به دنیا آمد او در . م است 4313شابی متولد سال 

و «ازهر»التحصیالن دانشگاه  شاعر نیز از فارغ پدر (.8: 4363شراره،. )جای نهاده ای در شکوفایی هنر شاعری شابی ب العاده فوق

آبادی الدین اسد ا مستقیماً از سیدجمالعناصر انقالبی فکرخود ر از شاگردان شیخ محمد عبده بود که اصول اصال  اندیشه و

اینکه چه ارتباط و پیوندی میان نبوغ و ذهن فعال با مرگ زودرس وجود دارد، معمایی بس  (.62: 4334کرو،) فراگرفته بود

سازد، ابوالقاسم ه ذهن پژوهشگر رابه خود مشغول میله کهای بارز این مسئیکی از نمونه( 9: 4339ناصیف، )پیچیده است 

 .سال نداشت وفات یافته است 23درحالیکه بیش از  4394اند و در سال  او از شاعرانی است که عمری کوتاه داشته. شابی است

 :در اشعار شابی و بهار « زن»نقش-0

 :زن به عنوان مادر:0-4

. شود ای روشن نسبت به مادرش دیده نمی مادر شابی پس از فوت پدرش، در قید حیات بوده اما در دیوان او جز یک بیت اشاره

هایش اشاره  اش، به عظمت مادر، قلب و احساس او و فداکاری ه به مادر واقعیاما قصایدی که به طور غیر مستقیم و بدون اشار

او . های ظریف و محکم عاطفی میان او و مادرش دارد خورد که نشان از رشته کند، به فراوانی در دیوان او به چشم می می
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این حریم از نظر شاعر به . انی استداند که دارای زیبایی آسمبوسیدن کودک و در آغوش گرفتن او توسط مادر را حریمی می

ندارد و باعث کمال و  خاطر پاکی و مهربانی ای که در خود نهفته دارد همان حریم زندگی است که حریمی باالتر از آن وجود

 :تقدس زندگی می شود

 تَضُمُّهُ              حرمٌ،سَمَاویُّ الجمالِ،مُقَدّسُ وَ   طِفلَها،  تَلثُمُ   األمُّ 

 هل فوقَهُ حَرَمٌ أجلُّ و أقدسُ؟      الحیاةِ بِطُهرِها و حَنَانِها          حَرَمُ

 (446: 4333دیوان،)کم فیکَ تکتملُ الحیاةُ و تَقدُسُ؟         بورکتَ یا حَرَمَ األمومۀِ والصِّبا     

 .کند که زیبایی آسمانی داردیاین منظره حریم مقدسی را ایجاد م .گیردبوسد و او را در آغوش میمادر کودکش را می-

 .تر و واالتر از آن وجود دارداین حریم زندگی با همۀ پاکی و مهربانیش، آیا حریمی مقدس-

 .گشودزندگی باوجود تو چقدر کامل و مقدس می. ای حریم کودکی و مادری، خدا یارت باشد-

او در این شعر معتقد است که در گیرودار . فراوان داردهای ای طوالنی  است که از مادر سخن او نیز قصیده« قلب مادر»شعر 

ای از یاد آدمی سپارند اما تنها کسی که لحظهکارزار زندگی همۀ اطرافیان آدمی، با مرگ انسان او را به دست فراموشی می

اوست  .ویش نمایدتپد و حاضر است به راحتی جان خود را فدای فرزند خقلب مادر به عشق فرزند می. غافل نیست، مادر است

شنود و در چنین مادری از همۀ عناصر هستی صدای فرزند خود را می. افتدکه بادیدن هر کودک دیگری به یاد فرزند خود می

 :بیندها او را میهمۀ زیبایی

 اکْإال فؤاداً، ظلَّ یخفُقُ فی الوجود إلی لِقَ           و الدَّهر یَدفُنُ فی ظالم الموتِ حتّی الذِّکریاتْ

 فإذا رأی طفالً بکاکَ،و إن رأی شبَحاً دعاک            و افتَداکْ  إلی المنیَّۀِ ، الحیاة  لو بَذَلَ  و یودُّ 

 (497: 4333دیوان،)

 .تپدکند و تنها یک قلب است که به عشق دیدار تو میحتی خاطرات را در سایۀ تاریک مرگ دفن می روزگار همه چیز،-

 .گریدبه یاد تو می و اگر کودکی یا شخصی شبیه به تو را ببیند،. خود را فدای تو سازد و دوست دارد که جان-

این زن که نژادی . این مادر گاهی مادر خود شاعر است. برخالف شابی، شخصیت مادر در شعر بهار کامال جزئی و عینی است  

(. 34: 4986رزاقی شانی،) گی را بدرود گفتشمسی، چهارده سال بعد از درگذشت پدر بهار زند4236گرجی داشت در سال 

 :سرایدبهار در رثای او چنین می

 رفتی و سیه  شد به من از غم ایام        ای شمع شبستان من ،ای مام گرام  

 ای گمشده مام         چون فانوسی که شمع آن گشته تمام  اوفتادم  تو  قبر بر 

 (2/44: 4934دیوان، )                                                                                                          

سنگ  گذاشتم؛توانستم پس از مرگ نیز تو را تنها نمیگوید اگر میهای مادر، به او میشاعر در جای دیگر با یادآوری مهربانی

این ابیات حکایت از رو  حساس شاعر و لطافت احساس . آمدماک میداشتم و همراه با تو به زیر خسیاه قبر را از گور تو برمی

 :او نسبت به مادر خود دارد

 سنگ سیه از گور تو برداشتمی     داشتمی      دسترسی  اگر  مادر  ای 

 (4/947: 4934دیوان، )تنهات به زیر خاک نگذاشتمی      خود را گل و خاک تیره پنداشتمی   

ایرج میرزا دارد، رو  مادر را حتی بعد از مرگ نیز  "قلب مادر"که شباهت زیادی به شعر  "دل مادر" بهار در ابیاتی در شعر

مادر به فرزند، آن دو را به یک  حد و حصرند و براین اعتقاد است که عشق بیدانگران و جویای حال فرزند عزیز خود می

 : بدل ساخته است« وجود واحد»

 جویای عزیز کردة خویشتنی این بدنی         از فارغ   که  روان  رو     ای

 .(2/343: 4934دیوان، ) من فرزندم تو مادر ممتحنی        من تو هستم تو منی  ای خفته به خاک،

به عنوان نمونه برای بیان نقش و . نمایاندو به صورت داستانی بر خواننده میاو گاهی نیز شخصیت مادر را همراه با مثال 

پردازد تا اینکه عروس به تحریک پسر می پس از ازدواج،. کندکند که پسرش ازدواج میداستان زنی را بیان می جایگاه مادر

هایی بین ال و جوابخورد و در ادامه سؤآنجا یک شکارچی به پیرزن برمی. کندمرد، مادر خود را به جنگلی برده و آنجا رها می
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« دل مادر»در این مثنوی که  بهار. ت پیرزن نسبت به فرزند جفاکار خود داللت داردنهایشود که بر محبت بیا رد و بدل میآنه

سروده شده، به دنبال اثبات حقیقی بودن مهر مادرانه و جاری بودن آن در لحظه لحظۀ زندگی  4942نام دارد و در سال 

 .این محبت، جاودان و نامشروط است. فرزندان است

 :زن به عنوان همسر0-1

با دختر دیگری تن داد  اش نتوانست با او ازدواج کند و صرفاً به خواست پدرش به ازدواجمرگ ناگهانی معشوقهشابی با 

البته این اجبار منجر به کوتاهی شاعر در انجام وظایف همسری و پدری او نگردید و او همچنان مردی (. 27: 4336 السنوسی،)

 (.62: 4366حلیوی، )رفت  میدلسوز و صمیمی در زندگی خانوادگی خود به شمار 

عقیده دارند که وی در ازدواج خود موفق نبوده است چرا که به خاطر رضایت پدرش ازدواج نموده و به طور حتم  برخی ادبا

از همین (. 443کرو، ص)انگیز زن را که در اشعارش ترسیم نموده است، نیافته است  شابی در همسرش، آن صورت شعری دل

این شاعر دربارة همسرش شعری ندارد، اما . ه گرفت نقش همسر در زندگی شخصی شابی نقشی سنتی استتوان نتیجروی می

او از زیبایی عشق و لحظات نابی که با محبوب خویش داشته چنین . دربارة معشوقۀ از دست رفتۀ خود اشعار کم نظیری دارد

 :گویدمی

 نَتلُو أناشیدَ المنی بین الخَمائل و الغُصُونْ             ألمینْا الحُبِّ   حَۀِ فی دوْ طائرٍ،  جَیْکَزَوْ  کنَّا 

 مَأل الهوی کأسَ الحیاةِ لنا ،و شَعشَعَها الفُتونْ             مُتَغَرِّدین مع البَالبِلِ فی السُّهول و فی الحزونْ

 فَ الکأسَ الخلوبَ ،و حطَّم الجامَ الثَّمِینْفَتَخَطَّ             خَمرَهَا،غَضِبَ المَنُونْ نُرشِّفُ   ناکِدْ  إذا   حتَّی

 وأهَابَ بالحُبِّ الودیعِ ،فَوَدَّعَ العشَّ األمینْ            فی وادی الک بۀِ و األنینْ الحُبِّ   خَمرَ  أراق  و

 (476: 4333دیوان،)                                                                              

 .خواندیمهای درختان، آواز عشق میعشق بودیم و میان باغ ها و شاخه من و محبوب همچون دو پرنده در بوستان امن-

 .شدکرد و شیفتگی، باعث درخشش آن میها با بلبالن همنوا بودیم و عشق جام زندگی ما را پر میها و دشتدر کوه-

 ها به خشم آمدند و جام دلربای زندگی را ربودند و پیالۀ باناگاه مرگخواستیم با هم از جام زندگی شراب بنوشیم که می -

 .ارزش آن را شکستند

ها شراب عشق را در سرزمین اندوه و ناله ریختند و عشق نجیب ما را فراخواندند؛ پس آن عشق، خانۀ امن خویش را مرگ-

 .ترک گفت

نیز  همسر اول خود را که عالقۀ فراوانی به او داشت در اثر یک  همسر بهارنیز در اشعار او انعکاس پررنگی ندارد؛ چرا که او

 :سرایدگونه میاو دراین باره این. اتفاق ناگوار از دست داد

 وز چنگ من ربود نگارم را       یارم را     گیتی  گرفت من   از 

 آشفته کرد یکسره کارم را        ساخت یکسره کاخم را    ویرانه

 برباد داد صبر و قرارم را        شبابم را   در خاک کرد عشق و

 (4/919: 4934دیوان، )گیتی خزان نمود بهارم را    اما       دمید، عشق    بهار   گفتم

کند تا اینکه پس از مهاجرت به تهران با دختری به ها به تنهایی زندگی میپس از این حادثه شاعر دچار افسردگی شده و سال

به طور کلی همسر بهار در اشعار او انعکاس پررنگی ندارد و تصاویر  .کندکرده و تا پایان عمر با او زندگی می نام سودابه ازدواج

ارائه داده، دربارة همسرش به تصویر (به عنوان مثال قمرالملوک خوانندة معروف عصر خود)زیبایی را که شاعر از برخی زنان

با همسرش ناشی شود و چه به صورت عمدی و با هدف جلوگیری شاعر از  این امر چه از کیفیت رابطۀ بهار. نکشیده است

ضمن اینکه هر دو شاعر . دهداو را از این حیث بسیار شبیه به شابی نشان می انعکاس روابط درون خانوادگی در اشعارش باشد،

کرده هایشان سنگینی میباری بر سینههمچون  له تا پایان،اند و این مسئزنان محبوب خود را در آغاز راه  زندگی از دست داده

 .است

 :زن به عنوان دختر -0-9



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

94 


گیرد که با وجود داشتن چند فرزند پسر و دختر نگاه بهار به دخترش آنچنان رنگ احترام و بزرگی می "مونس پدر"در قصیدة 

 :داندد و درخور مد  و آفرین میاش بود، جانشین و  فرزند شایستۀ خورا که همراه و مونس هماره "پروانه"دیگر، او دخترش 

 فرزند منی و جانشین من     کمال و زیبایی      و   خرد  این با 

 (2/486: 4934دیوان،)شایستۀ مد  و آفرین من       و رویت ای پری آمد     تو  خوی

اما دختر در شعر شابی به  .دنزد او دار -به طور خاص–و پروانه دختر شاعر-به طور عام-این ابیات نشان از ارزش واالی زنان

در شعرش به "دختر نور"او واژة دختر را تنها به عنوان یک وجود ادبی و تحت عنوان . عنوان یک وجود مادی انعکاس ندارد

 :کاربرده است

 (84: 4333دیوان،)عَۀَ المَعبودِوحدی            من رأی فیکِ رَوْ  أنا  إنَّنی  النُّورِ،  إبنۀَ   یا 

 .ر نور، من تنها کسی هستم که در وجود تو زیبایی پروردگار را به نظاره نشستای دخت-

 :زن به عنوان معشوقه-0-1

ناپذیری فاجعه مرگ وی زخم التیام. ی گزیددر زندگی شابی، دختری جوان وجود داشت که در آغاز جوانی در دل خاک مأو

نمازهایی در )« کل الحبصلوات فی هی»عشق نافرجام در قصیده  های اینشراره (24:4363شراره، ) جای نهادهبر رو  شاعر ب

 .کامالً محسوس است (معبد عشق

هرچند . شک انقالبی عمیق و تصاویری گوناگون در شعر او ایجاد کرده است محبوبۀ شاعر که در کودکی همبازی او بوده، بی

در باب زن و معشوقه را ستایش از جنس زن و اند و آثار شعری و نثری وی  برخی از دوستان وی منکر چنین عشقی شده

 (.421: 4333 ،دیوان)حقیقی و موجود در واقعیت  اند نه شیفتگی و تمجیدی برای یک زن زیبایی و دلربایی او دانسته

عشق و دلبستگی شابی به معشوقۀ خود در حد عبادت و تقدیس بوده است قصاید زیادی در دیوان او این موضوع را  

 :گویدچنین می« أراک»او درچکامه  .یاندنما می

 لَدَیَّ الحیاة فَتَحلوُ أراکِ»

 وَتَنموُ بِصَدری وُرودٌ عِذابٌ»

 وَیَفتُنُنی سِحرُ تِلکَ الشِفاه»

 فأعبُدُ فیکِ جَمالَ السَّماءِ»

 

 «و یمأل نفسی صَبا ُ األمل 

 «وَتَحنُو عَلی قَلبی المُشتَعِل

 «تُرَخرِفُ من حَولهنَّ القُبَل

 «ۀَ وردِ الربیعِ الخَضِلورِقَّ

 (948تا  943صص: 4333دیوان، )

 گردد شود و جانم از صبح امید انباشته می بینم و زندگی در نظرم شیرین می را میو ت -

 ...شوند رویند و برقلب سوزانم خم می ها میام گل و در سینه -

یجاد کرده مرا مفتون خود گردد، درجان من آشوب ا ن میها، با زیبایی دلفریبشان، که پی در پی بوسه باراو جادوی آن لب -

 .سازدمی

 . پرستم های شاداب بهاری را  میدر وجود تو، زیبایی آسمان و لطافت گل-

 :شود احساس شاعر به هنگام دیدن این معشوق به زیبایی و روشنی به خواننده منتقل می«صلوات فی هیکل الحب»در قصیده 

 حتّی          لَفتَۀُ الجَید و اهتزازُ النّهودِکلُّ شیءٍ موقّعٌ فیکِ 

 (944تا  919صص: 4333دیوان، )دِ،و صوتٌ کرجعِ نایٍ بعیدِ..           شیباألنا سکرانۀم  خطواتٌ 

نحوة کج کردن گردن و حرکت اعضای بدنت نیز  ،(توانند مانند تو باشنددیگران نمی)وجود تو خاص خود توستهر چیزی در -

 . نٍ خود توستفقط از آ

 .هایت گویی سرمست از آوازها هستند و صدایت همانند آواز نی لبکی است که از دور شنیده شودگام-
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نماز و زن و : پسندم از دنیای شما سه چیز را می»: قداست زن در اندیشۀ شابی یادآور این سخن پیامبر است که فرمودند

ه نیاز آدمی به گا ترین تجلیعالی»که « نماز»واهد بود؛ آنگاه که زن در کنار و چقدر ارزش و قداست این جایگاه واال خ 98.«عطر

ترین بروز  لطافت و زیبایی احساس است، جای  که بارزترین و لطیف« عطر»است و نیز در کنار بوی« درگاه حقیقت مطلق

روز تونس از او پیامبری ناشناخته این نگاه قداست گونه و احترام آمیز شابی به زن است که در جامعۀ عربی آن . گیرد می

توانست ملت فروخفته در جهالت خویش را به راه  سازد که آرزو دارد بجای بسیاری از عوامل نیرومند طبیعی عالم بود و می می

ای که درمیان ملت و  به خدا سوگند که تو پیامبری ناشناخته» :گوید حلیوی دوست بسیار نزدیک شاعر درباره او می .آورد

روزی که من و تو و تمام ... عهده خواهد گرفت آری تاریخ است که سرمدی نمودن نام ترا بر... ولی تاریخ... دمت حضور داریمر

 :گوید دوست دیگر شاعر می. (94: 4381الحاوی،) «ها خواهیم بودای غبار زیر سنگ خاک شده و توده... منکران حق تو 

برخالف شابی، در شعر بهار اگرچه . (46:4384السُّدی، ) رفت ی به شمار میشابی خود یک رسالت بود و چه رسالت بزرگ»

این نگاه . گی او وجود نداردکنیم، اما زنی به عنوان معشوقه در اندیشه و زندتوصیفات زیبایی را دربارة نوع زن مشاهده می

ه زن در گرایانه بل آنکه نگاه عقالنی و واقعست؛ حاگونه و رمانتیک ویژة شعر شابی است و شعر بهار از این ویژگی خالی اتقدس

 .تر از شابی استتر و قویشعر بهار پررنگ

 : زن به عنوان یک شخصیت اجتماعی0-0

او در نهضت آزادی زنان  در کنار مصلح بزرگ تونس . شابی در صفحه اجتماع نیز با شور  و حرارت از زن دفاع کرده است

إمرأتنا فی الشریعۀ » نامه او کتابی ب. در مصر بود« قاسم امین»تا حدودی شبیه تأثیر کار کار طاهر حداد. ایستاد« طاهرحداد»

ای از  اگر ما زن را تحقیر کنیم و اهمیتی به عوامل ذلت و سقوط او ندهیم، این جلوه»: نوشت و در آن چنین گفت« و المجتمع

آن قرار داریم اگر ما او را دوست بداریم و به وی  خوار شمردن خودمان و رضایت ما نسبت به پستی و لغزشی است که در

چیز دیگری جز تبلور عشق و احترام ما به خودمان و تالش ما  این،... احترام بگذاریم و برای به کمال رساندنش تالش کنیم، 

نب اجتماع های خشن از جا گیری با مقاومت و جبهه« طاهرحداد»هرچند دعوت  (.97: 4374نقاش،) «برای کمال جویی نیست

شابی با تمام وجود نسبت به جایگاه آن روز زن در تونس و . و افکار مختلف روبرو شد ولی تأیید کامل شابی را به دنبال داشت

به عقیده وی، تفسیر ادبیات عربی از زن . او هم چنین از موقعیت زن در ادبیات قدیم عربی، خشمگین بود. های او شوریدرنج

آن دیدگاه واالیی که در آن » :گوید ور و کاالیی از کاالهای ناچیز و حقیر زندگی، نیست وی میچیزی جز جسمی اشتها آ

بینیم در ادبیات  شود ، و آن دیدگاه روحی عمیقی که در شعر شاعران اروپایی می عشق با اکرام، و اشتیاق با عبادت آمیخته می

او معتقد است با وجود آنکه شعر و ادب عربی، در . به صفر استعربی به کلی وجود ندارد و از میان رفته و یا چیزی نزدیک 

ای از هنرهای آسمانی که حامل وحی و  آن دیدگاهی که زن را بسان قطعه  مورد زن، فراوان صحبت کرده است ولی شاعر عرب،

یبا و افسونگری را که همان شاعر عرب، تالش نکرد، تا از پس جسم زن، رو  ز: گویداو می. بیند، پیدا نکرده است الهام است می

 (.66: 4364الشابی ، )« اند ترین چیزهای هستی درحالی که  این دو، مقدّس. باشد، حس کند سعادت عشق و معنای مادری می

 او درتبیین شخصیت اجتماعی زن،. با جریان تقویت نقش اجتماعی زن همراه شد های نو،بهار نیز همگام با ظهور اندیشه 

بهار در نوع نگرش . تغییر داد ،(38: 4974کراچی،) «صر را که در ادبیات کالسیک در هاله ای از عشق قرار داردتصویر این عن»

 :بندی کردن را در قالب چند نقش مختلف طبقهتوان آای دارد که میخود به زن توصیفات زیبا و عالمانه

 :نقش زن در خانه(الف

داند که باید مرد را غواصی می او خانواده را صدف، زن را مروارید، و. یی برخوردار استنهاد خانواده از جایگاه واال دردیوان بهار،

های رایج در روزگار خود، زن را موجودی توانا، فهیم و شاعر برخالف اندیشه. با تدبیر خود از  این مروارید گرانبها مراقبت کند

استدالل او . کندعد به اشتباه خود پی برده و زن را باالتر از گل معرفی میاو ابتدا زن را گلی زیبا می داند اما ب .داندباکفایت می

اتصاف زن به . نیز در این ادعا این است که گل فقط زیبایی دارد، اما زن از دو نعمت زیبایی و دانایی با هم برخوردار است

                                                           
 /31 5یة، محمدبن محمد الغزّالی، احیاء علوم الدین، قاهره، مطبعة العثمانیة المصر).النساءُ و الطّیب و جُعلت قرّةُ عینی فی الصالةِ: حُبّبَ الیَّ مِن دنیاکم ثالثٌ» -   

 (59، باب 9و   روایت های . 545، ص 67محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج / از حدیث انس بن مالک  نسائیبه نقل از  311، ص 4، ج 1933
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شکنی ای هنجارر قاجار، در نوع خود گونهصفت دانایی و قدرتمندی از سوی بهار، با توجه به سطح فکری و فرهنگی ایران عص

 :آیدبه شمار می

 تو در وی گوهر یکتایی ای زن          صدف خانه است وصاحب خانه غواص       

 زورمندی                 تو هم گوهر تو هم دریایی ای زن    لطافت      عین   در   تو

 بجا و الیق و شایانی ای زن         چو مغز اندر سر و چون هوش در مغز        

 تو آن الفاظ را معنایی ای زن       طبیعت خود چو کانی پر ز لفظ است           

 نکویی                  چو گل  پاکیزه و زیبایی ای زن   باغ    در    که    اهلل  تعالی 

 دانایی ای زن تو                    که هم زیبا و هم   نیکوتری گل    ز   گفتم  خطا 

 (647و4/644: 4934دیوان،)                                                                                           

 :نقش آرامش بخشی زن(ب

بشری است که جامعه  ارزشمندی برخوردارهای درونی سرمایه از که در دستگاه خلقت بر عهده دارد، ایویژهنقش  خاطرزن به 

و در  نظام خانوادهاست که در  آرامش بخشی ، قدرتهای درونییکی از این سرمایه. نیازمند است به آن رشد خودمسیر در 

اما بهره  شته باشدها وجود داکم و بیش در همه انسان ممکن است اگر چه بخشیقدرت آرامش. است دارای نمود سطح جوامع

 :بیشتر است خداوندیزن از این عطیه 

 نباشد                   که خود پا تا به سر آرایی ای زن   آرامش  به حاجت   را و ت

 بینم                    همانا نور چشم هایی ای زن   تو   با   را   زندگی   نعیم

 تو هم معمار و هم بنایی ای زن گیتی                     به  را  بختی نیک   بنای 

 شبانگه گرم الیی الیی ای زن  د چون تو                  کواکب جمله تن گوشن

 (4/647:  4934دیوان،)                                                                                          

 نقش پرورشی زن(ج

فرسای زحمات طاقتزندگی مشترک و تحمل در کارزار برای فداکاری نیروی پرورشی که خداوند در وجود زن قرار داده، به او 

توان زنان تنها قدرتی هستند که  های سالم است وسالم نیازمند داشتن خانواده جامعه .بخشدبعد قدرت میپرورش نسل 

  . باشندتضمین این سالمت را دارا می

 بر طفل            تو چشم از خواب خوش بگشایی ای زن  چون  انجم اشک   بغلتد

 که تو خود عشق را مبنایی ای زن     ت جذبۀ عشق از تو آموخت        طبیع

 تو لطف از فرق سر تا پایی ای زنقهرند                 گاه و   لطف  گاه طبایع 

 (4/647: 4934 ،دیوان)                                                                                     

 :رداری زننقش همس(د

در حیطۀ ساختار  با وجود نگاه غیرسنتی و تجددگرای ملک الشعرای بهار به حقوق و جایگاه زنان، این شاعر هنگامی که

 :گویدگذشتۀ خود رها سازد، از همین روی می ناخودآگاه تعالیم سنتی مربوط به تواند خود را از تاثیرشود، نمیخانواده وارد می

 (647ص4ج :دیوان)شوهر           همانا شاخۀ طوبایی ای زن   پیش  خیزی چو   را   تواضع

 :زن به عنوان یک انسان0-6

 :یابد آل است که از رؤیاها و خیال و گلها، تکوین می زن در نزد شابی، یک تجسّم ایده

 کُلَّما أبصَرتکِ عَینایَ تَمشینَ»

 خَفَقَ القَلبُ للحیاة ورَف الزَّهرُ»

 

 «کالنشَّیدِ             مُوَّقَعٍ            بِخَطوٍ 

 «المَجرودِ      عُمری      حَقلِ         فی

 (944تا  919صص: 4333دیوان، )

 داری، هایی دلنشین، چون آهنگ سرودها، قدم بر میبیند که با گام را میو هر زمان که چشمانم ت-
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 .آیند دگی به رقص میهای باغ خشک وجودم، در پرتو زنتپد وگل قلبم برای زندگی می -

ای از خیر و شر نیست، بلکه خیر و صفای مطلق است و عشق به او یک عشق حسی و جسمانی  زن در نگاه شابی نه تنها آمیزه

او روحی شفاف است که برتر . تواند باشد، بلکه اصالً زن موصوف وی، به هید شکلی با معانی حسی، آمیختگی ندارد مطلق نمی

ای مقدس است که به سوی  مفهوم عشق در نزد شابی، عاطفه. ای است که مردم به آن عادت دارند شق مادیاز نوای غریزه و ع

 .(24: 4333مقدمۀدیوان، )شود  کشیده می« زن»موجودی مقدس، به نام

تأثیر  را و مانند همین  دیدگاه عالی و زیبای شابی درباره زن، بهترین پشتیبان و همراه برای دعوی آزادی زن در تونس بود

ها از عشق و آن را به عنوان تنها رابطۀ انسانی و پل ارتباط میان تقدیس رومانتیک. در رمانتیسم اروپایی جستجو کرد توان می

موجب شد،  -شمارد ای که اجازة ازدواج را بدون این عالقه و ارتباط عمیق، ناصحیح می به گونه -مرد و زن  به حساب آوردن

ناپذیر، حق با وجود اختالفات و مشکالت تحمل دانست و حتی واج تا زمان مرگ را قابل احترام میاروپای مسیحی که ازد

داد،  مجبور به پذیرش ازدواج مدنی و دادن اجازه کار به زن و شرکت در  گسستن این پیوند ابدی را به هید یک از طرفین نمی

  .(43و 44: 4374نقاش، ) های اجتماعی و سیاسی و فکری شدفعالیت

گونۀ منفی شخصیت زن در شعر شابی، زیبا رویان جوانی هستند که مردانی شیطان صفت، آنان را از راه طهارت و پاکی به در 

اش سقوط کرده و در حضیض  پنداشته ولی مأمن فساد گردیده و از منزلگاه آسمانی زنی که شاعر او را حرم عشق می. اند برده

 .زمین منزل گزیده است

 .(219: 4333دیوان، )سبتَها معبدَ الحبِّ، فألفیتَ قلبَها ماخُورا و فتاةٍ ح

 .ای استروسپی خانه یابی که قلبش،اکنون درمی پنداشتی،و زنی که وجود او را محل پرستش عشق می-

و  شناسی رفتاراین نگاه زیباشناسانه شاید فرصت آسیب .بیند لطافت و زیبایی رو  و جسم استچه در زن میشابی هر

گرایانه در کنار هم مشاهده می ات مثبت و منفی را با نگاهی واقعنک برخالف او بهار،. گیردچارچوب کلی شخصیت زن را او می

هدف : پرسددهد و میحیرت و شگفتی خود را از آفرینش زن و فلسفۀ آن نشان می "به منکر عشق "بهار در آغاز قصیدة  .کند

 پرودگار از خلقت زن چیست؟

 زن             کایزد را زین کرده ملتمس چیست؟  خلقت ز   آید    عجب    سختم

عشق همان  .داندرا تنها راز آفرینش زن می« عشق»یح مراحل گوناگون زندگی یک زن، او خود در ادامۀ قصیده با تشر

 :اکسیری است که نه تنها هدف خلقت زن، بلکه فلسفۀ آفرینش هستی است

 کاین معنی اگر عشق نیست پس چیست؟         در این راز     من سخت فرومانده ام 

 میانه              خود زین همه پیرایه ملتمس چیست؟   این  از  نزاید  عشق    ور

 (4/492: 4934دیوان،)                                                                                            

شود که زن از اشک و یادآور می اعتراف به موارد مثبت در آفرینش زنان و  اینکه آنان  روحی لطیف و حساس دارند،او درکنار 

اندیشد که به داند با خود میکند و جالب آنکه چون خدا را از جنس نر میگریه به عنوان یک سال  در برابر مردان استفاده می

 :کندمردان نرم می طور حتم گریه و زاریش دل خدا را همچون

 هست هر جا سال  کاری او       او         زاری   و  اشک    و   البه

 (299/ 2: 4934دیوان،) در دلش البه را اثر داند            نر داند    جنس ز را   خدا زن 

زند که نشان از لطافت و دست می به توصیفاتی از برخی زنانبهار اگر چه اشعار عاشقانۀ چندانی برای زن ندارد، اما گاه گاهی 

به عنوان نمونه شاعر در توصیف یکی از مشهورترین خوانندگان زن عصر خود این گونه می. زیبایی زن در اندیشۀ شاعر دارد

 :سراید

 ای برتر و بهتر از جوانی    زندگانی           باغ  نوگل    ای

 ر نظافتای سبزة تازه د        در لطافت      ای شبنم صبح

 (2/487: 4934دیوان ،)ای همچو فروغ مه دالرام       سنج ایام       نغمه بلبل  ای 
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الشعرای بهار، نگاه تیره و بدبینانۀ خود را متوجه جنس زن تی از بهار هستیم که در آنها ملکالبته در برخی موارد شاهد ابیا

این  (.2/424: 4934دیوان ،) کند، که هید تدبیری چارة ایشان نمیددانوجوداتی بدذات و اصال  ناپذیر میداشته و زنان را م

 .خوریمدرحالی است که در هید جای دیوان شابی به چنین اشعاری برنمی

ها باشد از زنی که دارای این ویژگی. داند، مدیری نیکو و پارسا که به تعهدات اخالقی پایبند استبهار زن را مدیر خانواده می

خاک پای چنین زنانی را توتیای چشم  مردان جامعه بلکه باید. هرمان بزرگ و مایۀ افتخار زن و مرد استنظر بهار یک ق

 :نادان و کودن هستند خویشتن سازند و اگر به این زنان وفادار نباشند،

 مالک ملک و درهم و دینار      به روی همچو نگار    شناسم  زن 

 اسدار شرافت خویش استپ      کیش است     با چنین حال پارسا

 دست از پا خطا نکرده هنوز     هنوز       نکرده  وفا  و  عهد ترک 

 قهرمانی بزرگ و شیرزنی       و دلیر زنی      اعجوبه است  این 

 او نه زن،سرو بوستان خداست     فخر نساست       و   رجال  افتخار

 ابله کودنبه از آن مرد      راستی کفش پای این سره زن     

 (2/944: 4934دیوان ،) خاک پایش به دیده جا نکند   وفا نکند         زنی  چونین  به که 

به برخی لغزش ها و انحرافات در میان جنس زن آگاه است و بر این اعتقاد است که زن بزهکار و بی  البته بهار همچون شابی،

 .گذشتی در محضر عقل و شرع مجازات شود و خونش نیزمبا  استگونه اغماض و شوم و مذموم است و باید بدون هیدعفت  

 شرع مذموم است و   عقل در  بر       کند شوم است        لغزشی   ار  زن این 

 در   از    نهاده پای   کنیزی  به سر             با       کرده    دارنیمه    چادری

 به گمانش که زن به گرمابه است      همخوابه است         ز کار    غافل   شوی

 خونش در هر طریقه ریختنی است         دل از این رو سپس گسیختنی است    

 (987/  2: 4934دیوان، )                                                                                    

شابی تنها به وجود چنین زنانی  به . گیرتر و تند روتر استسخت ار نسبت به شابی در این بارههمان طور که می بینیم به

صورت نادر و اندک در جامعه اشاره کرده بود و از نحوة مجازات ایشان سخن نگفته بود؛ حال آنکه بهار با تشریح نوع خیانت 

 .کندزنان، ریختن خونشان را توصیه می این گونه

 :گیری نتیجه-6

های ایشان مرزهای مکانی و زمانی را در هم  ادبیات معاصر فارسی و عربی هستند که اندیشه بهار و شابی دو شاعر بزرگ-

ها شاعرانی انسانی هستند؛ و از جمله مباحث انسانی که در شعر خود به آن آن. های بلند انسانی پیش رفتشکست و تا افق

 . پردازند مبحث زن استمی

های جنبه ر گره می زند، حال آنکه بهار، با واقع بینی بیشتر، در کنار موارد مثبت،ترین عناص شابی زن را با معبود و قدسی -

 . کشدمنفی شخصیت زن را نیز به نقد و چالش می

ورزی که در قالب  مادر، همسر، دختر، معشوقه و  زن در شعر شابی و بهار مظهر طهارت و پاکی است، رمز عشق و عشق -

 .بهار است معشوقه مختص شعرشابی؛ و دختر مختص اندیشۀ میان موارد یاد شده، از. شخصیت کلی زن نمود می یابد

شخصیتی کامال جزئی، عینی و ملموس  شخصیت مادر در شعر شابی، کلی و غیرملموس است؛ حال آنکه مادر در اشعار بهار، -

 .عاده قوی و جالب استمادر در شعر بهار، مادر واقعی شاعر است که رابطه عاطفی او با فرزندش فوق ال. دارد

در آن . شخصیت همسر در شعر شابی به دلیل ازدواج سنتی شاعر و ناکامی او در وصال معشوقۀخود، بسیار کم فروغ است -

 . سوی نیز باتوجه به مرگ زودهنگام همسر محبوب بهار، شخصیت همسر دوم بهار در اشعار شاعر نمود عاطفی چندانی ندارد

شمارند و اصالت را از آن زن قدسی و اند، استثنای جهان می ه خطا رفتها که در زمینۀ مسایل اخالقی  ببهار و شابی زنانی ر -

 .دانند نیک نهاد می
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تحت تاثیر عوامل مشترکی  -مشروطه و نهضت -سیاسی دو کشور ایران و تونس در دو دورة زمانی مشابه -اوضاع اجتماعی-

 .را به دنبال داشته است "زن"شاعر ایرانی و عرب  به عنصرکه تشابهات موجود در نگاه این دو  بوده

 :منابع

 چاپ سوم انتشارات امیرکبیر، :تهران ،دیوان ،(4934) ،(الشعراءملک)بهار، محمدتقی-

 . الشرکۀ التونسیۀ للتوزیع :، تونسالشعر التونسی الحدیث ،(م4374) الجابری، محمد صالح، -

 .چاپ اول الشرکۀ التونسیۀ للتوزیع،: ، تونسشعر التونسی المعاصرال، (م4374) الجابری، محمدصالح، -

 .، بیروت، دار الثقافۀ، چاپ دومالرومنسیة فی الشعر الغربی و العربی، (م4381) الحاوی، ایلیا، -

 .انتشارات تیرگان، چاپ اول :تهران ،ملک الشعرای بهار ،(4986) علی، رزاقی شانی،-

 .دارالمعرفۀ، چاپ دوم: ، بیروتقراءات مع الشابی، (م4384) السدی ، عبد السالم، - 

 .دارالکتب الشرقیۀ، چاپ اول: ، تونسابوالقاسم الشابی حیاته و ادبه، (م4336) العابدین، السنوسی، زین -

 .چاپ دوم ،دارالکتاب العربی :، با مقدمه مجید طراد، بیروتدیوان ،(م4334) الشابی، ابوالقاسم، -

 .الشرکۀ القومیۀ للنشر و التوزیع، چاپ دوم: ، تونسالخیال عندالعرب، (م4364) اسم،الشابی، ابوالق -

 .دارالکتب الشرقیۀ، چاپ اول: ، تحقیق عزالدین اسماعیل، تونس(م 4333)،دیوان الشعرشابی،  -

 . دار صادر: ، بیروتالشابی(م4363)شرارة، عبداللطیف،  -

 .انتشارات توس، چاپ اول :تهران ،صر عربشعر معا، (4933) شفیعی کدکنی، محمدرضا، -

 . داراالجیل، چاپ اول :، بیروتالجامع فی تاریخ األدب العربی ،(م4386) ، حنا، الفاخوری -

 .چاپ اول الشرکۀ التونسیۀ للتوزیع، :الساحل، تونسحمادیعربی از  ترجمه ،المعاصرتاریخ تونس ،(م4386) احمد، القصاب، -

 .انتشارات دانشگاه الزهرا، چاپ اول :تهران ،اندیشه نگاران زن در شعر مشروط ،(4974) رو  انگیز، کراچی،-

 .دار طالس للدراسات و الترجمه و النشر، چاپ چهارم: ، دمشقکفاح الشابی،(م4383) کرو، ابوالقاسم محمد، -

 .پ دومچا دارمکتبۀ الحیاة،: ، بیروتالشابی حیاته و شعره ،(م4334) کرو، ابوالقاسم محمد،-

 .نشر میراث مکتوب، چاپ اول :،تهرانارج نامه ملک الشعراء بهار ،(4983) علی، میرانصاری،-

 .دارالفکر اللبنانی، چاپ اول :، بیروتشعره ابوالقاسم الشابی فی ،(م4339) ناصیف، جرجیس،-

 .اول دارالقلم، چاپ: ، بیروتابوالقاسم الشابی شاعر الحب و الثورة، (م4374)نقاش، رجاء،  -

 .چاپ دوم گروه انتشاراتی آباد، :تهران ،زندگی و آثار بهار ،(4964) احمد، نیکوهمت،-

 :تهران ،(به اهتمام میالد عظیمی ؛من زبان وطن خویشتنم :از مجموعه مقاالت«به یاد وطن» (4987) غالمحسین، یوسفی،-

 .انتشارات سخن، چاپ اول
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 ر اشعار سید حسن حسینی و احمد عزیزیهای زبان و مضمون د ها و تفاوت شباهت
 

 سمیه شرونی

 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات پایداری دانشگاه یزد

 رضا نجاریانمحمد

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
 چکیده

سیار در زبان و مضمون های باحمد عزیزی و حسن حسینی از شاعران توانای معاصر و ادبیات انقالب اسالمی هستند که با وجود شباهت 

های مشابه، و توصیفات که سازیدر کنار ترکیب .پردازیمها میها و تفاوتهایی نیز دارند که در این پژوهش به بررسی این شباهتاشعارشان، تفاوت
از پسوندهای مختلف و تاثیرپذیری نظیر او با استفاده های بیهاست؛ گستردگی دایره واژگانی در شعر عزیزی، ترکیبسازیهای شعری آناز خالقیت

به طورکلی تنوع و گستردگی مضمون و محتوا در شعر عزیزی بیشتر از حسینی . ترین تفاوت زبانی این دوشاعر استاو از زبان شعر حافظ عمده
ها، مضامین و مضمون در اشعار آنبا وجود تفاوت جایگاه زبان . گیرد و در شعر عزیزی زباناما در شعر حسینی مضمون در مرتبۀ اول قرار می ستا

های مذهبی، مد  و ستایش شهدا و ایثارگران، نگرانی از دست رفتن میزاث مشترک بسیاری چون انتظار ظهور، واقعه عاشورا، بزرگداشت چهره
 .شودشهدا، خوداتهامی و حسرت جاماندن از کاروان شهدا در اشعارشان یافت می

یجه رسیدیم که حسینی از میان مضامین متنوع، چندین مضمون را برگزیده و حجم زیادی از اشعار خود را به ها به این نتدر بررسی اشعار آن
به ستایش « هم صدا با حلق اسماعیل»به واقعۀ عاشورا، در مجموعه  «گنجشک و جبرئیل»ر مجموعه هرکدام اختصاص داده است؛ مثالً در سرتاس

به مضامینی چون انتظار، غم غربت، سکوت و خلوت و بازهم ستایش شهدا و رزمندگان « فرنامه گردبادس»شهدای جبهه و کربال، در  رزمندگان و
بالعکس در شعر عزیزی به مضامین بسیار  متنوعی پرداخته . پرداخته است که هرچند مضامین مختلف، اما گستردگی مضامین قابل توجه نیست

تر از دیگری عالوه بر حجم، هر کدام از این دو شاعر گاهی به موضوعاتی متفاوت. اندختصاص دادهشده اما هر کدام حجم کمی از شعر او را به خود ا
 .پردازیمها میاند و یا نسبت به یک مضمون خاص، دیدگاه متفاوتی دارند که بیان آننیز پرداخته

 .شعرپایداری معاصر، مضمون، زبان، احمد عزیزی، حسن حسینی: هاکلیدواژه

 مقدمه (4

پذیرد و بسان ادبیات توفنده و پرتالطمی که آلودگی به یاس و سکون را نمی. ادبیات پایداری ادبیات ستیزندگی و عشق است      

ها و در واقع این گونۀ ادبی، در طول تاریخ و در کشاکش تهاجم قدرت. شودرو ، پیوسته در کالبد خمود ادبیات هر عصر دمیده می

مواره به مثابه ابزار و سالحی بازدارنده رخ نموده و موجبات احیا، تداوم و بقای فرهنگی جوامع مورد ناپذیر، هتدافع جوامع سلطه

اند و در شاعران بسیاری به عرصۀ ادبیات پایداری وارد شده (31: 4984امیری خراسانی،.)هجوم یا تحت سلطه را فراهم آورده است

 .اندآزمایی کردهقالبها و مضامین مختلف آن طبع

علی موسوی گرماروی و طاهره صفارزاده از شاعران متعهد و پرتالش ادبیات انقالب اسالمی هستند و از بهترین شاعران        

در اوج  4938و  4937های یوسفعلی میرشکاک، علی معلم دامغانی و نصراهلل مردانی در سال. شوندمذهبی این عرصه محسوب می

پیشتازان جریان شعر دفاع مقدس، . دسرایی در حوزه انقالب و پایداری دست زدنبتهاج به مثنویمعلم، عزیزی و ا .شاعری خود بودند

، احمد عزیزی و سید مهدی شجاعی بودند که بعدها شاعرانی چون نصراهلل مردانی، ساعد باقری، سلمان هراتی، یوسفعلی میرشکاک

-کوچک.)دفاع مقدس نقش مهمی ایفا کردندو در شعر فاطمه راکعی، حمید سبزواری و سپیده کاشانی به آنها پیوستند 

 ( 33:4931ور،

 بیان مسئله (4-4

. پردازدها در اشعار احمدعزیزی و حسن حسینی میها و تفاوتنگارنده در این پژوهش به بررسی زبان و مضمون، شباهت      

. داردایداری در شعر این دو شاعر نمود فراوان عزیزی و حسینی هر دو از شاعران برجسته ادبیات پایداری هستند و مضامین ادبیات پ

 .های مذهبی برخی از این مضامین هستندها، بزرگداشت چهره، نگرانی از فراموشی ارزشواقعه عاشورا، انتظار ظهور

 ضرورت تحقیق (4-1
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ان پایداری در شعر شاعرضرورت تحقیق و پژوهش  برای ایجاد انگیزه در نسل مبارز،ادبیات پایداری  هایشناخت مبانی و جلوه      

 . تر اشعار این دو شاعر مطر  ادبیات پایداری باشدکاملپژوهش گامی در جهت شناخت بیشتر وکه این امید. را برجسته ساخته است

 پیشینه پژوهش (4-9

-، در سالسید حسن حسینی و احمد عزیزی به دلیل تعداد قابل توجه آثارشان در میان شاعران معاصر و ارزشمندی اشعارشان      

ی زبان شعر احمد عزیزی بر باشناختیزتحلیل »عنوان ی با ا مقاله. اندهای اخیر همواره مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران بوده

-زدایانه در کفشی و شگردهای آشناییزیهنجار گراست که  شده  نوشتهتوسط آقای حسین حسینی «  های مکاشفهاساس کفش

 .است شده  پرداختههای سبک زبانی شاعر، در این مجموعۀ شعری و به اندکی از ویژگیاست  شده یبررسهای مکاشفه 

-های ادبی و موسیقی کالم را باذکرنمونهکه آرایه(4931)« نگاهی به شعر عزیزی»ای با عنوان زاده در مقالهخانم مریم شعبان      

 ستمحدود مطر  کرده ا صورت به« های ایلیاتیترانه»هایی در کتاب 

 «گسترة عناصر نماد و اسطوره در اشعار سمیح القاسم و حسن حسینی»ای با عنوان کبری روشنفکر ودیگران در مقاله خانم      

مستند ارائه داده  صورت بهها جدولهای معنایی مضامین نماد و اسطوره را در قالب نمودارها و گرگونیدها، تحوالت و تتفاو( 4931)

 .است

های ویژگی (4931)«بررسی مختصات سبک هندی در شعر فارسی معاصر»عنوان خود با   نامه انیپاحسن رضوانی در آقای م       

 .مختصر سبک هندی و بیدل را در اشعارعزیزی ردیابی کرده است

ها، طلسم سنگ، براده ابکت چهار بر  هیتکبیان در آثارسیدحسن حسینی با »عنوان ۀ را با نام انیپادر  نژادیسلطانی غالمرضا آقا      

ها و آمارها، میزان آمار استفاده از فن بیان را بررسی و با توجه به یافته (4931)«صدا با حلق اسماعیلنوشداروی طر  ژنریک و هم

 .تداده اس قرارتوانایی شاعر را  سنجیده است و همچنین چگونگی سیر عناصر خیال را در آثار وی مورد تحلیل آماری و ارزیابی 

-نیامحسن حسینی و قیصر های سبک هندی در اشعار سیدویژگیبررسی »عنوان نامه خود با خانم فریبا فعال در پایان   

 .خیالی و جستجوی تصاویر تازه را در شعر این دو شاعر نشان داده استهای سبک هندی نظیر تازگی، نازکویژگی( 4934)«پور

حسن ی نصراهلل مردانی و سیدها غزل بر  هیتکبررسی شعر دفاع مقدس با »خود با عنوان  نامهخانم اکرم سلطانی در پایان      

 .بررسی کرده است شانیها غزلرا در  دو شاعرتوسط  شده گرفتهمضامین و مفاهیم به کار ( 4934)« حسینی

تکنولوژی بر شعر احمد  ریتأثدر فناوری در زبان امروز جستاری »عنوان ۀ دیگری نیز با مقالزاده در خانم مریم شعبان      

است به بررسی و تحلیل   ساختهها و کنایاتی که شاعر بر اساس واژگان مربوط به فناوری نوین ضمن معرفی استعاره( 4932)«عزیزی

 .آنها نیز پرداخته است
ی شناختی با معناشناساز دیدگاه بررسی و تحلیل استعاره در شعر پس از انقالب »عنوان نامه خود با محمود صارمی در پایان      

استعاره به مبانی نظری استوار و علمی نظریۀ جدید مربوط به  با توجه( 4939)« و سید حسن حسینی پورنیامشعر قیصر  بر هیتک

ظریه را در شعر زوایای مختلف این ن( آوردمی حساب بهزبان  ریناپذ ییجداداند، بلکه آن را جز استعاره را امری تزئینی نمی تنها نهکه )

 .دهدترین شاعران انقالب نشان میاز برجسته دو تن

 

 معرفی دو شاعر( 1

دیپلم طبیعی، لیسانس تغذیه، فوق لیسانس و دکتری ادبیات . محله سلسبیل تهران بود 4993سید حسن حسینی متولد        

-هیشه اسالمی، تدریس در دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد بفعالیت در حوزه هنر و اند. نوشتن و سرودن را آغاز کرد 32از سال . داشت

 ، در زمینه ترجمه،«گنجشک و جبرئیل»و «صدا با حلق اسماعیلهم»ویژه دانشگاه آزاد ورامین، فعالیت در رادیو، چاپ کتاب شعر 

که مربوط به نقد « هارادهب»، «بیدل، سپهری و سبک هندی»شناسی حمام رو ، گزیده آثار جبران خلیل جبران، در زمینه سبک»

، «ناودان الماس»، «در ملکوت سکوت»، «بالهای بایگانی»که مقایسه ادبیات و سینماست، « مشت در نمای درشت»ادبی است، 

سید حسن حسینی از زبان . )باشدهای ادبی او میاز فعالیّت« فستیوال خنجر» ، «تنها طرف آفتاب را گفت»، «سفرنامه گردباد»

 .دار فانی را وداع گفت 4989یاد سید حسن حسینی در نهمین روز سال زنده( 42: 4984خودش، 
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های جوانی آغاز سرودن شعر را از سال. ی اهل ذوق در کرمانشاه به دنیا آمدا خانوادهدر  4997ماه  یداحمد عزیزی در چهارم       

عطار گرفته تا سپهری، آثار شاعران پیش از خود را مشق ابتدا سبک شعری مستقلی نداشت و اکثر اشعارش تقلیدی بود؛ از . کرد

ی ها قالببیشتر . آوری که دارای ارزش ادبی چندانی نیستندتقلیدهای مالل. مدتی تمرکزش بر تقلید از غزلیات حافظ بود. کردمی

آزمایی و تقلید عزیزی روزگار طبعدوران پرسه و . تفاوت عبور نکردیی بینو سراشعری را آزمود و حتی از کنار شعر نیمایی و نهضت 

مغولی  -آشنایی بیشتر و انس فراگیر او با این شاعر هندی. نقطه عطف زندگی او کشف بیدل بود. داشت ادامه 4962تا سال 

ن ژانر ی احیاگر اینوع بهتوان او را احمد عزیزی شاعر شطحیات نیز است و می. ی را به روی ذهن و نگاه عزیزی گشودا تازهی ها پنجره

 .حاضر دانست در اثرادبی 

و  نامه خواب، (4971)زخم ، ترجمۀ (4967)آواز ، شرجی (4967)مکاشفه ی ها کفش، (4932)سرخ تاکنون مجموعه آثار سیل گل 

 از او انتشار یافته است( 4979)تکلم و ملکوت ( 4974) ایدر، رودخانه و (4974)پروانه ، باران (4974)تناسخ باغ 

سال همچنان در بیهوشی  7ی قلبی و کلیوی به کما رفته و تا اکنون یعنی حدود ها یماریبراثرب4986اسفند ر نیمۀ احمد عزیزی د

 (61: 4931رضوانی ،.)برد یمبه سر 

 

 های حسینی و عزیزیخالقیت( 9

 سازیترکیب( 9-4

آزمایی های شعری که شاعر درآنها طبعقالب در واقع تمام. از بارزترین مشخصۀ شعری حسن حسینی کاربرد ترکیبات تازه است      

تراخم »و « آن رحل خون چکان»، «اندوه خیزرانی من»ترکیباتی چون . دهندکرده است وفور ترکیبات نو حسینی را نشان می

 .هاستاز این نمونه« تبخیر

 تا بامداد حشر

 هنگام نشر تازة این داغ بندبند

 اندوه خیزرانی من

 (42: 4934حسینی،)کرانه بادبی

 در انتهای راه                                          

 رحلی شکسته بود                                             

 از لحن سوگوارش                                        

 چکیدای تازه میخون مبین حنجره                                     

 آن رحل خونچکان                                                  

 ....گویا به شکل خاتم انگشت وحی                                     

 (جا.همان)نایم بریده باد                                              

 و تراخم تبخیر

 ها را چشم اقیانوس

 (46: همان)انباشتاز تباهی می

ترکیبات وصفی و اضافی بدیع که به شعر او جلوه خاصی . همین ویژگی در شعر احمد عزیزی، شاعر معاصر نیز نمود فراوان دارد      

شعر عزیزی است و در تمامی آثارش به سازی، بارزترین ویژگیترکیب. بخشیده است و لذت خواندن آن را دوچندان کرده است

 .خوردچشم می

 

 (249: 4931عزیزی، )بوی حیوانات همبرگر شده         شده  ورپولی ی پاالنها  بوی  

 (93و 9:  همان )کمستجیرة جسم سوارانم           کمستروح کارانم  -دستمزد
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 استفاده از توصیف یا وصف( 9-1

وف و صفت متوالی در ابیات موص 43الی  41ای که گاه در یک شعر گونهشود بهاین ویژگی در اشعار حسینی بوفور مشاهده می      

 .شودمختلف دیده می

 صبور هایکنار باغچه

 سرنگونای چون خیمه

 خم میشوی

 معصوم و تک افتادهو پای شاخه گلی 

 درشتیک قطره 

 (74: 4939حسینی، )چکدفرو میشرمسارت از چشم 

 .کنیمرا ذکر می هایی از آنهاشود که نمونهاستفاده از صفات پی در پی در شعر عزیزی نیز یافت می

 شما پرندگان

 آبی قشنگقسم به آسمان 

 سبزهای قسم به دشت

 هااللهسرخ قسم به رو  

 های ماکه روی بام لحظه

 (94: 4987عزیزی، ....)به جز شهود سایۀ بلند یک درخت نیست و 

 

 زبان شعر عزیز و حسینی( 1

. نسالن خود داشته استسزایی در حوزه زبان بر شعر هماو تاثیر بهیابیم که با نگاهی اجمالی به اشعار حسن حسینی درمی       

از سوی دیگر استفاده از کلماتی که برگرفته از . انجامدشعر حسینی شعری صریح است و این صراحت در بیشتر موارد به شعار می

ها عزیزی زبان فاخری دارد او واژه در مقابل شعر(. 2: 4984میر جعفری، .)بخشدفرهنگ شیعی است به شعر او هویتی فرهنگی می

با وجود این تفاوت در زبان، در شعر آنها . شده در کنار هم جا داده است و لفظ و واژه در شعر او جایگاه واالیی داردرا حساب

ه یک دسته و نوع های مربوط بهای یکسان و گاهی استفاده از واژهاین اشتراکات شامل استفاده از واژه. شوداشتراکاتی نیز دیده می

 .هستند

 

 هارنگ( 1-4

ای را پذیرا شده، تحت تاثیر های ویژهترین موضوعات مطر  در شعر معاصر، که داللتشاعران رنگ را به عنوان یکی از گسترده      

اد شهادت است و در این میان استفاده از رنگ سرخ که مظهر و نم .اندمسائل سیاسی اجتماعی جامعه، به فراوانی به خدمت گرفته

 .تری داردخصوص عزیزی و حسینی نمود فراوانهسبز که نوید بخش ظهور موعود است در شعر شاعران پایداری ب

 (948: 4987عزیزی، )ما زرد های خزان دارد بهاررنگ گل       اشک ما پاییز باغ آرزوست     سرخ فصل      

 (44: 4983حسینی، )ان خطۀ دار و طنابند آوراز نسل سرخ سر به داران سلحشور         نام

فصل »و و عزیزی با « نسل سرخ»حسینی با کاربرد اصطال  . رنگ سرخ در شعر عزیزی و حسینی  نماد قیام و مقاومت خونین است

که مجال ذکر  ابیاتی که بیانگر این مفاهیم است در شعر آنها نمود بسیاری دارد. انددر این ابیات این مفاهیم را بیان کرده« سرخ

 .همه آنها نیست

 (44: 4983حسینی، )پاکیم که از تبار یاران هستیم    که از نسل بهاران هستیم         سبزیم  

 (497: 4987عزیزی، )رنگ امضا نیست سبزدو قطره اشک بر این نامه ریختم زیرا             قشنگتر ز خط          

 .و امیدواری و امیدبخشی است و در شعر این دو شاعر با این مفاهیم، نمود بسیاری دارد رنگ سبز نیز در شعر پایداری نماد پاکی
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 اصطالحات عامیانه( 4-1

از دیگر اشتراکات زبانی اشعار احمد عزیزی و حسن حسینی کاربرد اصطالحات عامیانه است؛ البته مقصود ما از ذکر اصطالحات       

بلکه منظور ما این است که هردو از  اند،این نیست که یک اصطال  خاص را هر دو به کار برده عامیانه به عنوان مشترکات لفظی آنها،

 .انداصطالحات عامیانه در اشعارشان سود برده

 (633: 4987عزیزی، )ام از راه قم برگشته توپ توپ    ام       من همین االن ز خم برگشته                

 (643:همان) المصبآه شد پیکر ما           المصب خون چکید از پر ما 

از « وده بر شدنر». اصطالحات عامیانه و واژگان زبان کوچه و بازار در حسینی نیز راه یافته است و نمود قابل توجهی دارد       

ای است گر الفاظ عامیانههم از دی« قد کشیدن و باال رفتن» .رودای است که برای  اغراق در خندة زیاد به کار میاصطالحات عامیانه

 .که به شعر حسینی را یافته است

 (22: 4932حسینی، )گریم ز خندة درد        بعد از اضطرار می شومبر میروده     

 (47: همان)کنم این برف را هرچه پارو می       کشدقد میبارد و باز هم می

 های زبان دو شاعرتفاوت( 0

 در زبان عزیزیگستردگی حوزه واژگانی ( 0-4

در شعر او از . های مختلف استعزیزی از پیروان سبک هندی است و شعر او سرشار از اصطالحات و واژگان گوناگون از دسته       

ها و اصطالحات کشورهای مختلف جهان تا  اسامی گل ها و پایختنام شاعران، دانشمندان و نویسندگان ایرانی گرفته تا سرزمین

 .شودین میزان گستردگی واژه در شعر حسینی یافت نمیاما ا. نجوم

 نام شهرها و مکان ها( 4-4 -0

های معروف ایران و جهان در اشعارش استفاده ها و قلهعزیزی از نام شهرها و کشورها و نام کوه درجریان گسترة دایره واژگانی،     

 .فراوان برده است

 (423: 4972عزیزی، ) آتندر کوچه ی شاعران    یک روز به وقت ساعت شن                   

 (494:همان)کشیدن  چینسیمرغ به روی زین کشیدن         دیوار به شعر

 نجوم( 0-4-1

ای که در آثار شاعران پیشین داشته است تا حدودی از آنان و موضوعات شعریشان تاثیر پذیرفته است؛ از عزیزی با مطالعه      

 .شودث نجوم است که در شعر عزیزی دیده میجمله این موضوعات، مبح

 (997: 4987عزیزی، )گرچرخ نیلوفر دهد احمد مجالی دیگرم  دهم      می ثریارا بگو شر   و پروین ناهید                    

 (242: همان)ایمتو تا کوچۀ ماه آمده مهرمپوش       کز پی  ناهیدجبین روی چه  زهرهآی ای 

 ندگی ایلیواژگان ز( 0-4-9

یزی نیز چون دیگران تا اشعار احمد عز.شودبازتاب زندگی روزمره و فضای اطراف، در آثار بیشتر شاعران و نویسندگان دیده می      

نشین کرمانشاه، ییالق و قشالق، تالش و فعالیت مداوم و زندگی عزیزی در میان عشایر کوچ. ثر از محیط بوده بودحدودی متأ

ها و چرای گله و گوسفندان از مواردی است که تصاویر زیبای شعری او را شکل داده ها و دامنهکنار مردان، دشتمستمر زنان در 

 .است

 هاگلهای زن تا دیرگاه                 ها غلهشناش آفت   زن   ای                                       

 (248، ص4931عزیزی، ) اسبان اصیل تیمارای زن                بیلونین فصل آب و ای زن خ                                      

 اسامی شاعران ( 0-4-1

. ثیر فراوانی از آنها پذیرفته استعران سبک هندی است و عزیزی نیز تأشعری شا توجه به شاعران و طرز شعری آنها از ویژگی      

 .های بارز شعر عزیزی استری از ویژگیهای شعاستفاده فراوان از نام شاعران، قالب
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 (492: 4972عزیزی، )اثر تو را ببیند  طالب          نظر تو را ببیند      صائب،                                            

 (491: همان)برابر  بیدلی آیینۀ          ات سر   بکشد ز دیده حافظ                                       

برخی از . شود اما ابدا در کاربرد آنها به پای عزیزی نرسیده استحوزة گستردة واژگان را تا حدودی در شعر حسینی نیز یافت می

 :شودبندی میها دستهواژگان راه یافته به شعر حسینی در این عنوان

 

 اصطالحات اداری( 0 -4 -0

 (93: 4932حسینی، )ای برای دو میخانۀ تو نیست اش          پروندهر خماریداهای سابقهبا چشم                           

 (41: همان)اند ها را بایگانی کردهبسته شد پروندة پرواز و باز          بال                                  

 اصطالحات علم پزشکی(0-4-6

 ....انددر نوسان/  شارهای مضطربفو / گیرند آشفته را می نبضی /مردان سپیدپوش         

 (33: همان)فروشدام را نمیشیرین لبخند نمکین فرشتهداروخانه ای هید / فایده استبی/ رودبه هدر می هاسرم 

 سازی با پسوندترکیب( 7- 0-4

های بسیار او با سازیشود ترکیبهای او با شعر حسینی محسوب میویژگی دیگر شعر عزیزی است که از دیگر تفاوت      

-کیبسایر پسوندها نیز در تر« ستان»عالوه بر . از دیگر پسوندها، کاربد بیشتری دارد« ستان»پسوندهای گوناگون است که پسوند 

 .کنیماند که از هر کدام صرفا یک نمونه را ذکر میهای عزیزی کاربرد داشتهسازی

 ستان( 0-4-7-4

 ،«سودسان»، «داغستان» ،«خاکستان» ،«رنگستان» ،«درنگستان» .اندین پسوند ساخته شدهیع عزیزی با ابیشترین نوع ترکیبات بد

 .هاستو بسیاری دیگر، از جمله این ترکیب« الدنستان» ،«دودستان»

 دل ما چنگستانخمش غوغای      دل ما       تنگستان نوای پیر                                        

 (937: 4983عزیزی، )دل ما رنگستان غریب آوای       ز بیرنگی نشان دیگر ندارد                                             

 گاه( 0-4-7-1

، بیشترین فراوانی را «ستان»هایش استفاده کرده است و بعد از پسوندسازیپسوند دیگری است که عزیزی از آن در ترکیب« گاه»

 .دارد

 پذیرد نگاه پاکش ز فرص عصمت گناه ما رانمی       بش نهادم به خواب غفلت لب نیازی   ل گاهبوسهبه            

 (948: 4983عزیزی، )هازهی لیالنشان خطت رم آهوساز مجنون      ها    فالطون نظرگاهفری خمخانۀ چشمت                       

 سان( 0-4-7-9

 (997: همان)در اشتعالی دیگرم ساناما من پروانه  سوزد به شمع     در مجلس دلدادگان گر شمع می

 ناک( 0-4-7-1

 (946: همان)برمرا منزل به منزل می آتشناکبی نگه کن خاک را این سینه صد چاک را        کاین آه بی     

 سرا( 0-4-7-0

 (962: همان)ا هسرا عالم        که رنج آوازة نامت شود آمیزة جانبه بغض آغشته دردی شو در این غربت

 .سازی با استفاده از این پسوندها در شعر حسینی نمودی نداردترکیب

 جمع بستن اسامی خاص( 0-4-3

ها و ها، مجنونفالطون.های قابل توجه شعر عزیزی، جمع بستن اسامی خاص است که به انواع، داللت دارد ازدیگر  ویژگی      

 .اسامی خاص در شعر حسینی نمودی نداردجمع بستن . ای از آنهاستها نمونهکارون

 هامجنونزهی لیالنشان خطت رم آهوساز         ها فالطونفری خمخانۀ چشمت نظرگاه 
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 (941: 4987عزیزی، )هاکارونها، بلم پیمای خیز هجرانش      حرارت جوش عمانای دارم ز شرجیبه آیین دیده

 ثیرپذیری عزیزی از حافظتأ( 0-4-3

های حافظ او مجموعه غزالستان خود را به استقبال از غزل. ثر از حافظ نیز استاین زبان شعر عزیزی تا حدودی متأ بروهعال        

این واژگان در شعر . سروده و واژگان پربسامد دیوان حافظ نظیر پیرمغان، خانقاه، باده، مستی و میکده در اشعار او نمود فراوان دارند

 :گونه پاسخ داده استارند برای نمونه  این غزل معروف گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید از حافظ را اینحسینی کاربرد چندانی ند

 (68: 4973عزیزی، )گفتم که قلعۀ  دل گفتا مسخرآید      گفتم رخ نگارم گفتا مصور آید                                     

 :گونه پاسخ داده استینرا ا «خوشا شیراز و وضع  بی مثالش»و یا غزل 

 (78: همان)که پر گل شد خیابان بهارش        زارش  خوشا تهران و طرف الله                                 

 .شودو یا این غزل زیبای عزیزی، به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم حافظ را یادآور می

 (494: همان)بندیچرا ای نازنین این پرده بر رخسار می       به یک مژگان سیه کن روزگار آرزومندی   

 آرکائیک زبانی( 0-4-45

اند گاهی های پیش را مطالعه کردهاند و اشعار شاعران قرناز آنجایی که شاعران معاصر معموال به مطالعه متون کهن پرداخته       

در . کنند همچون گرییدن، کاویدن و پریشیدن در این اشعاره میهای پیش، در اشعار خود از افعال کهن استفادمتاثر از سبک دوره

گرائی روی آورده است اما شکل کهنه افعال در اشعار حسینی به ندرت این میان احمد عزیزی از شاعرانی است که در زبان به کهن

 .شودمشاهده می

 (934: 4987عزیزی، )مرا گرییدنون یک لحظه ترسم از صد قطره خ     سرم        بر نوازش   دست   مکش    یا   نازنین

 (همانجا)مرا کاوییدندر نگاهش چند ازاین بیهوده      ای مهمان چشمش بود و رفت      مهربانی لحظه

 (همانجا)مرا پریشیدنگرچه منع دیدنست آن مو     این جواب آن غزل کامل که یوسف گفته بود       

 (224: 4987عزیزی، )که ویران تو باشیم شدستیمخرابات           آباد   تانمس چو    راه   این  در   نیز  ما 

 .                                                                         کنیمای از آن را ذکر میشود که نمونههمانطور که ذکر شد شکل کهنه افعال در اشعار حسینی به ندرت یافت می

 را ای و قالده

 (413: 4932حسینی، )هایم نیست کسیکه قوارة گرد بی    

 منسوب به هر که باشد چخیدن                                                         

 به حجت خراسان یا هر چریک تندخوی دیگر

 (421: همان)کاری است که من توانش را ندارم

 مضامین مشترک( 6

 عزیزی و حسینی تاحدودی قابل توجه استمضامین مشترک در اشعار 

 واقعة عاشورا( 4 -6

گاه از یادها نرفته است، قیامی است که هرروز عاشورا زیباترین قیام تاریخی بر ضد زر و زور و تزویر است؛ قیامی است که هید       

-ای از شاخهقیامی است که برای هر شاخه. ستای اخگری از آن برگرفته ارسانی است، قیامی که هر آزادهدر حال پرتوافشانی و پیام

توان جست؛ چه در شجاعت و پیکار، چه در شهادت و ایثار، چه در صبر و تحمل و چه در های ادبیات مقاومت، الگویی را در آن می

 (44: 4939زاده، آقاتوزی و غالمحسین)روشنگری و افشاگری

چرخد و اش بر مدار حادثه عاشورا میاو مانند تمام شاعران آیینی اندیشهرسیم که در بررسی شعر حسن حسینی به این نتیجه می

او در سرتاسر مجموعه گنجشک و جبرئیل به این مضمون پرداخته . الفاظ و واژگان این فرهنگ عظیم بسامد باالیی در شعرش دارد

های این یداری وجود دارد اما برخی از زیرمجموعهگونه که ذکر شد مضمون عاشورا تقریبا در تمام اشعار شاعران پاالبته همان. است

 .فرهنگ عظیم در شعر عزیزی و حسینی مشترک است

 عطش( 6-4-4
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 گاه زخمی آباز خیمه

 (43: 4934حسینی، )رفتتا عرش می العطشدود حریق 

: 4931حسینی،)اه مردیگآب آوره خیمه/ شام زمانه ماه مردیدر/ که آبروی آب است تشنه وان/ سوی آب استکه روان بهرودی

43) 

که اوج مظلومیت آنهاست  ،(ع)و یارانش در روز عاشورا بخصوص کودکان و علی اصغر شش ماهۀ حسین( ع)عطش امام حسین       

 .شوداز بارزترین موضوعات فرهنگ عاشوراست که در شعر عزیزی و حسینی یافت می

 (296: 4987عزیزی، )جوی آب شدعهبهرطفالن جر       تاب شد      روز عاشورا که شه بی

 .گرددشود که باعث تصویر پردازی زیبا در مورد رابطۀ میان آب و، جرعه، بی تاب و بحر میایهام تبادر در کلمه بهر دیده می

 شهادت مظلومانه علی اصغر( 6-4-1

طفل « د کوچک مرا بده تا با او وداع کنمفرزن» به در خیمه آمد و به زینب فرمود( ع)حسین : در لهوف سیدبن طاووس آمده        

آن تیر در حلق کودک جا گرفت . را روی دست گرفت و خواست تا اورا ببوسد که ناگاه حرمله بن کاهل اسدی او را هدف تیر قرارداد

از خون  گرفت و چون دستشو دست خود را زیر خون گلوی او می« .این طفل را بگیر» :فرمود( ع)حسین . دم جان سپرد و همان

ای به  سوی آسمان پاشید، قطره به( ع) هایی که حسیناز آن خون» :فرمود( ع) حضرت باقر. پاشیدسوی آسمان می شد بهلبریز می

کربال خمی از . گر استلهوف آمده در اشعار عزیزی و حسینی نیز جلوهدر  آنچه( 449: 4984عقیقی بخشایشی،)« .زمین بازنگشت

خاطر ها را فاش کرده و بشریت را بهخونی که در کربال ریخته شده راز انسان. ست و مدهوش کرده استخون است که بشریت را م

 .هایی هم نوع ما، رسوا ساخته استگناهان نابخشودنی انسان

 

 راز سرخ آدمی بیرون فتاد      ای در کربال زین خون فتاد      جرعه                                     

 که چنین شد آدمی مدهوش از او    کربال خم بود و خون زد جوش از او                                        

 خوشۀ خون داشت خم کربال           حب افیون داشت خم کربال                                         

 (296: 4987عزیزی،)                                                                                                          

 

 :گونه بیان کرده استحسینی نیز همین مضمون را این

 آن جمله چو بر زبان موال جوشید

 جوشید« ال»از نای زمانه نعرة 

 تنها ز گلوی اصغر شش ماهه

 (33: 4983حسینی، )خون بود که در جواب بابا جوشید

 

 ور و فرج موعودانتظار ظه( 6-1

-بخش و عزتدر تفکر شیعی، انتظار به معنی امید به آینده روشن، امید به دگرگونی و گشایش عظیم، امید به رویداد نجات      

های شخص منتظر را نیز چنین انتظاری، چگونه بودن و ویژگی. آفرین و امید به راسیدن ظهور منجی موعود حضرت مهدی است

-یک اندیشه نجات دلیل عطش فزاینده افکار عمومی نسبت بههدر عصر حاضر ب. طلبدمات خاصی را نیز میکند و الزامشخص می

عزیزی (. 43: 4988صمدی،)شود، ظرورت بسط اندیشه انتظار منجی موعود، بیش از هر زمان دیگری احساس میسازبخش و آینده

اند  و جانشان از غم دوری افسرده ردم در انتظار این موعود آسمانیو حسینی نیزکه از شاعران معاصر هستند چون دیگر شاعران و م

داند که در انتظار ای میمحل زندگیش را خاک تشنه حسینی جامعه. نالنداست و از غربت و خستگی شیعه در غیاب منجیشان می

 .جریان یافتن یک رودخانه است

 (77: 4983حسینی، )بیابازترین منظر موعود ای            های بسته نومید شدیم   از پنجره                     
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 (38:همان)جان از غم دوری تو فرسود بیا              رود بیاای در خانۀ خاک تشنه                    

 :همین مضمون در اشعار عزیزی

 امشدهدة نرگسزامست نرگسکدة         ام       لول لول از اثر بادة نرگس شده                 

 (233: 4987عزیزی،)شیعه خسته و غریب است در این شهر بیا               از افق قهر بیاماه من لطف کن و                

ای که از بوی خوشش مردم عزیزی به او  نرگسکده برد و، موعود را به ماهی تشبیه کرده است که در افق قهربه سر میحسینی       

 .مست هستند

  

 های مذهبیبزرگداشت چهره( 9 -6

. اند و این بزرگواران در اشعار آنها جایگاه رفیعی دارنداهل بیت و امامان شیعه دارتدوسحسینی و عزیزی هردو شاعر انقالبی و        

و ( ع)ی، حضرت عل(س)، حضرت معصومه(س)حضرت زهرا. اسوة مقاومت و پایداری است( ع)ها امام حسیناز جمله این شخصیت

 .از جمله قهرمانان اشعار عزیزی و حسینی هستند( ع)بسیاری دیگر از ائمه اطهار

 (ع)امام حسین(6-9-4

 (413: 4983حسینی، )(ع)حسینبا لحجۀ خون سر مگو گفت          آنجا که زبان محرم اسرار نبود      

با به کار بردن عزیزی نیز . ادتش را برمال نساخته استارائه داده است که راز شه( ع)حسینی تصویر زیبایی از شهادت امام حسین

: سرایدخطاب به امام حسین می. کاربرده است به( ع)اصطالحات شرعی چون زکات و خمس، حسن تعلیل زیبایی برای شهادت امام 

 .که تو، هستی و وجود خود را فدای دین کردی

 

 خمس خونت ریخت بر روی زمین      تو زکات زخم را دادی به دین                          

 خولیان خشم بر خاکت زدند              چاکران چکمه چاکت زدند                    

 (481: 4931عزیزی،)های تیرگی تیرت زدند              لشکری از شمر شمشیرت زدندفوج                      

   

های صحرا رها گشته و ها و ریگکه سرش از پیکرش جداشده است روی شن لیپارة تن پیغمبر خدا بدون پوشش و لباس، درحا

 .با شمشیرهای اهل ضاللت و گمراهی بر زمین ریخته شده است خون پاک او

 

 بر زمین نعش خدا افتاده است     سر جدا پیکر جدا افتاده است                        

 (679: 4972عزیزی،)جسم محبوب خدا عریان شده است         گودی تن قتلگاه جان شده است                

 

 (س)حضرت زینب( 6-9-1

عون و جعفر دو فرزند . در نهضت خونین عاشوراست( ع)و همراه حسین( ع)و فاطمه زهرا( ع)زینب کبری دخت امیرالمومنین       

مادر شهید، هم خواهر شهید و هم عمۀ شهید بود و  هم دختر شهید، هم( ع)زینب. او بودند که هر دو در کربال به شهادت رسیدند

العابدین کننده از امام زیناو همچنین سرپرست اسیران کربال و مراقبت. بود( ع)شاهد شهادت تک تک عزیزان خود و یاران اباعبداهلل 

 .حسینی به او لقب کوه صبور فاجعه داده است. بود

 کوه صبور فاجعه                                                   

 وقتی                                                           

 در آستان خیمه نمایان شد

 گیسوی راهوار بغض بلندش

 در گردباد ضجه پریشان شد
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 (28: 4934حسینی، )در چشم ذوالجا  خبرهای تازه بود

-ها نیست؛ نعش چاک هایی عمیقی که التیامی بر آنزخم دهدها ارائه میبتعزیزی نیز در اشعارش تصاویری زنده از این مصی      

جان به  بر این مصیبت که مردم عالم را چون مرغ نیمه( س)های زینب اکبر بر زمین افتاده است و شیون و نالهچاک حضرت علی

 .وتاب انداخته است تب

 

 زینب کبری به خاک افتاده است        چاک افتاده است     نعش اکبر چاک                     

 نیست بر این زخم کاری التیام             زینب آمد مو پریشان از خیام                        

 (679و  672: 4972عزیزی، )قلب عالم مثل مرغ بسمل است    شیون زینب پر از داغ دل است                                

 

   امام خمینی( 6-9-9

ای اسطورة مقاومت و پایداری تاریخ معاصر ایران است و در شعر ستایندگان مقاومت و پایداری جایگاه ویژه( ره)امام خمینی    

 .دو تعبیری هستند که حسینی برای امام به کار برده است« آیت حق»و « رو  خدا».دارد

 (                                    446،ص4983حسینی، )تا بود آیت حق رو  خدا رهبرتان       در شما فتنۀ خناس ندارد اثری                          

 (91:  همان)پیر بیدار جمارانای باغبان باغ پربار امامت            بوی تو دارد                             

ایی که عزیزی به امام نسبت داده است تقدس و مظهر حق همد  و منقبت امام در شعر عزیزی نیز نمود دارد؛ ازجمله ویژگی       

کاربرده یعنی اولیا خدا را در اخالص، به امام مانندکرده است  جای تشبیه امام خمینی به اولیا اهلل، عکس آن را به شاعر به. بودن است

  .شودکه تا حدودی بزرگنمایی و اغراق در آن دیده می

 

 (681: 4972عزیزی، )اند  اولیا مثل خمینی خالص         هم مسیحا هم ارسطا طالس اند    

 (همانجا)عطر و نور و دل به هم آمیختند              نطفۀ پاک خمینی ریختند                             

 (س)حضرت زهرا( 6-9-1

ر مورد توجه شاعران قرارگرفته بسیا( س)نظیر حضرت زهرا های اخیر بخصوص از نیمۀ دوم دهۀ شصت، شخصیت بیدر سال       

. عزیزی و حسینی نیز مانند بسیاری از شاعران دفاع مقدس به اولیای الهی عالقه و عشق فراوانی داشت( 292، 4987عالیی، . )است 

 .وضو  دریافت توان در شعرهایش به این ارادت آنها را می

 بردمی زهرادر دل اول نام     خرد  زین والیت هرکه باغی می                             

 (223: 4987عزیزی، )مثل ستون دین ماست         چارده آیینه در آیین ماست پنج تن   

 .سروده است( س)را تماما در وصف حضرت زهرا« های روسری مادرماز شرابه»حسینی نیز مجموعه

 نهمسر بر زانوی مادرم می

 شمارمو هزار ستاره را می

 بوسممیو هزار زخم را 

 های طوالنیسجده در کبودی

 (434: 4983حسینی، )بخشیدبه بیکرانم می

 در سوگ شهدا( 6-1

بدیهی . ترین مضامین شعر پایداری و دفاع مقدس، اشعاری است که در سوگ شهدا سروده شده استیکی از بارزترین و فراوان      

داغ سرخ یاران شهید آتش بر جان همسفران و همسرایان آنها . ن دارداست که این مضمون در شعر حسینی و عزیزی  نیز نمود فراوا

 .تابدقرار میزده است و باران عزا و ماتم بر سر و سینه بازماندگان بی

 بر جمع همسرایان بر خیل همسفرها         زد سوگ سرخ یاران بار دگر شررها     
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 (29: 4983حسینی، )ها و سرها ابر بیقراری بر سینهاز          باران سوگ و ماتم بارد دوباره نم نم     

با . اندداند که به یاد خون شهیدان سر از خاک برآوردهدهندة وفاداری آنها  به شهدا میها در فصل بهار را نشانعزیزی نیز رویش الله

 .بیندها را عزادار میشنود و گلآمدن فصل بهار بوی شهادت را از چمن می

 

 (293: 4931عزیزی، )سال                 به یاد خون شهیدان ز خاک روییدن   هر گل  فصل   بیاموز   هالل ز    بیا

 (239: همان)نشیند                 ای خون شهیدان نظری سوی حنا کن  تو  پای  کف   بر  شود  خاک    تا

 (287: همان)هزاران سوگوار از عطر یاس در بن هر گل      دهد           می  نوبهار است و چمن بوی شهادت 

 ها و میراث شهدانگرانی از دست رفتن ارزش( 6-0

-انتقاد و اعتراض به رفاه. های مهم شاعران پس از جنگ استها و فرورفتن در وادی نفسانیات از دغدغهنگرانی فراموشی ارزش       

اند و احساس و عواطف آنها خشکیده ه غرق درتجمالت و مادیات شدههایی کانسان. خورددرد در این اشعار به چشم میزدگان بی

 .کندها بیداد میدر چنین روزگاری سردی رابطه. است

 

 با سپاهی از کاله و کیف و پیپ       کیپ       تنگ،  ساکت،   سرد،   مردمان

 (242: 4931، عزیزی)بوی عطر تند کاپیتان بالک       بوی الک        عفونت  بوی  سس   بوی 

       

اینکه پس از جنگ، تغییر و  .شاخصۀ شعر نسلی از شاعران انقالب اسالمی باشد ورزیرانی شاعران سبب شد تا غفلتاین دغدغه و نگ

این حال و هوای . باختندها رنگ ها برخی از ارزشهایی در روحیات و رفتارهای مردم پدید آمد و در این تغییر و تحولتبدیل

کافی، . )رفته کرد گیری و هنجارهای ازدستروحیۀ حساس برخی از شاعران را در هم شکست و آنان را وادار به موضع متفاوت

هایش با خون شهیدان طراوت یافته به ها و سبزهدهد که مبادا بگذارند باغی که گلحسینی معاصرانش را هشدار می(. 462: 4983

 .زاران تبدیل شودشوره

 هشدار در این عرصه یزیدی نشوید    کفنان        گلگون و    حسینیان  رفتند 

 این خانه مکان الشخواران نشود    نشود         زارانشوره   باغ  که   هشدار 

 (441، 4983حسینی،. )تباران نشودبازیچه خیل بی    هشدار           شهیدان    گرانبار  میراث 

 

 از شهادتخوداتهامی و حسرت باز ماندن ( 6-6

. از دیگر مضامین مشترک شعر این دو شاعر خود اتهامی و سرزنش جامعۀ باز مانده از رسیدن به آرزوی رفیع شهادت است       

کند که چرا دست نامد و حسینی خود و بازماندگان را نکوهش میاش را یزدستان مینالد و جامعهعزیزی از نامردمان زمانش می

 .اندها سپردهدل به حادثه اند وروی دست گذاشته

 (22: 4988حسینی،)دانیم اما ما چه کردیمنمی      کردند          بایستمی   آنچه   شهیدان

 (414: 4983حسینی، )ما اما نشستیم و دل به حادثه بستیم          گفتند  شهیدان خفتند و حرف آخر را

 :عزیزی

 بین این نامردمان یک مرد نیست    درد نیست         لیک این خونخوارگان را

 (439: 4987عزیزی، )زین یزیدستان چه جویی یا حسین    یا حسین         خوئی  مرد  اینجا  نیست

و درصد زیادی از . گیردبه طور کلی در شعر حسینی مضمون جایگاه واالیی دارد و در شعر او در درجه اول اهمّیت قرار می      

. اند اما در شعر عزیزی زبان جایگاهی واالتر از مضمون داردهای آن سروده شدهمقدس، انقالب و شخصیتاشعار او درباره دفاع 

ناگفته نماند که مضامین مربوط به دفاع مقدس و ادبیات پایداری در شعر عزیزی نیز نمود قابل توجهی دارد اما در حجم زیاد اشعار 

 .کردتوان غلبه زبان بر مضمون را مشاهده عزیزی می
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 نگاه متفاوت به عناوین مشترک( 7

در بررسی اشعار آنها به این نتیجه . به طورکلی تنوع و گستردگی مضمون و محتوا در شعر عزیزی بیشتر از حسینی است       

اده رسیدیم که حسینی از میان مضامین مختلف، چندین مضمون را برگزیده و حجم زیادی از اشعار خود را به هرکدام اختصاص د

به ستایش « هم صدا با حلق اسماعیل»به واقعۀ عاشورا، در مجموعه « گنجشک و جبرئیل»است مثال در سرتا سر مجموعه 

به مضامینی چون انتظار، غم غربت، سکوت و خلوت و بازهم ستایش شهدا « سفرنامه گردباد»رزمندگان و شهدای جبهه وکربال، در 

بالعکس در شعر عزیزی به مضامین . مین مختلف، اما گستردگی مضامین قابل توجه نیستو رزمندگان پرداخته است که هرچند مضا

عالوه بر حجم، هر کدام از این دو شاعر . اندبسیار  متنوعی پرداخته شده اما هر کدام حجم کمی از شعر او را به خود اختصاص داده

 .پردازیمآنها می تر از دیگری دارند که بیانگاهی به عناوین مشترک، نگاهی متفاوت

 تنهایی( 7-4

تنهایی هنرمند پاداش تلخ افتخار و درخشش و نیز . تنهایی نویسندگان و شاعران از موضوعات برجستۀ آثار آنها بوده است      

تنهایی همواره عنصر وجودی آنهاست؛ آنها که خود را وقف نوشتن و نیز حالت نزدیکی بیشتر به . پاسخگوی میل درونی است

خاطرات لحظات سوزان، . دهدتنهایی، نگاه سرگردان آنها را تا عمق کدورت ماده نفوذ می. کنندقت رابطه شان با جهان میحقی

پاتریک ) آوردکند و در او احساسی از محیط اطرافش که آکنده از عطر اشکال است پدید میسکون و انتظار او را زنده می

این مضمون در شعر . ضمونی برجسته است اما در شعر عزیزی نمود چندانی نداردتنهایی در شعر حسینی م(. 42: 4974دروه،

 .آثارش آن را به زبان آورده است مد باالیی دارد و تقریبا در همۀحسینی بسا

 (424: 4932حسینی، )کنم حذفشان کنم آنقدر که فرصت نمی/ های نرسیدهایمیلم پر است از پیغام

 هایکوی مختصری است

 امخانه

 (443: همان)تنهایی: مضمونی برجسته با

 من روز تولدم مرده بودم

 ایو هید سایه

 (444: همان)ام را نگرفتسراغ حادثه پامال شده

 خستگی و ناامیدی( 7-1

 نالد از لحظاتیاش میاو که مدام از تنهایی. خستگی و ناامیدی و شکایت از بخت و اقبال از دیگر مضامین اشعار حسینی است        

 .شوند  اما این مضمون در اشعار عزیزی نمودی نداردکه به بیهودگی سپری می

 اتوقتی ستاره

 (419:  4932حسینی، ....)زندهای مکرر چشمک میبه کسوف

 بدن

 زندچه سازی می

 وقتی روان

 قیمتروهای بیدر پیاده

 گرددهای من میبدنبال نرخ نگرانی

 (412: همان)شودبندی میو سرانگشت مهربانی جیره

 

 تفاوت دیدگاه درباره مرگ( 7-9

 :ای نداردرا پاس می دارد و با ریاضت میانههای طبیعی ها و زیباییو لذت بردن از نعمت زندگی و عشق زمینی عزیزی

 بـرگ ˚برگ: زنـدگیراخواندبایدبی گمان تا انتهای فصـل مــرگ 
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 زمینیپــــرتگرگ: دگییعنیزنوزش در باغ بــرگ : زندگی یعنی

 کبکهرجاپربشوید،زندگیاستهرکجا رودی بروید، زندگی است 

 !دوســتتدارم،قشنگیزندگی! زادگـــاه بوم و رنگی، زنــدگی

 (87: 4931عزیزی،!)زنـــدگیایبویخـــوبادویهزنـــــدگی ای راز زیـــبای ریه                       

نویسد که با دست گل های زندگی بگوید از انتظار مرگ میهای روزگارش خسته است و بیشتر که از زیباییاما حسینی تلخی      

 .ثانیه در پیشواز مرگ منتظر ایستاده است

 ام در بادبرگ آخر شناسنامه

 (33: 4932حسینی، )ای جاودانه استمنتظر ترانه

 ها منتظریمبادسته گل ثانیه

 (62: همان)ایمبه پیشواز مرگ آمدهانگار 

 (93: همان)در این عرصه رحمی به حالم کنند     مگر مرگ و خاموشی و نیستی            

 (63: همان)دیریست در انتظار پرپر شدنم           دلخسته و داغدار پرپر شدنم

پردازد اما او مرگ را تنها لحظه به مفهوم مرگ می ی نیستخیام می داند که بقا و دوام این زندگی را اعتباراما عزیزی نیز که مانند 

 .رسد و نباید همۀ زندگی را وقف آن کردداند که ناگهانی فرا میای می

 مرگ جز یک وقفۀ کوتاه نیست   مرگ با ما تا ابد همراه نیست                                         

 (83: 4931عزیزی، )ها خزد در سینهمرگ پنهان می  ها         یدا نیست در آیینهمرگ پ                                  

 نوستالژی ( 7-1

حس غریبی است برای بازگشت به یک وضعیت از دست رفته، یا اعادة موقعیتی دیرآشنا و » :انددر تعریف نوستالژی گفته        

الوژی نوعی احساس فراق توام با حسرت به گذشته است و زمانی دست به عبارتی نوست. «کمال مطلوب که دیگر از کف رفته است

ای محبوب محروم شده باشد، یا با گذشت زمان، قدر چیزی را که در گذشته از آن برخوردار بوده بهتر دهد که آدمی از ابژهمی

. شعر عزیزی نیز نمود دارد این مضمون در(49: 4939سمیرمی و صادقی، .)شناخته باشد و بر محروم شدن از آن غبطه بخورد

او دلتنگ . اش علت یادکرد او از روزهای شیرین کودکی و خاطرات خوش مدرسه استتنهایی و دلتنگی شاعر از فضای جامعه

موشکبازی و پنهان شدن در نیزارها  های دوران بلوغ و قایمیاد شیطنت .های کودکی استدر ایل و آبادی و شادی روزهای بچگی

 .کندمی

 یاد در نیزارها پنهان شدن            یاد دریا دیدن و عریان شدن                                    

 (67: 4931عزیزی،) یاد لیمو دزدی از باغ بلوغ           های دروغ   یاد قایم موشکی                                     

 

روزها بازگردد روزهای لذت  توانست به آنکند کاش میبرد؛ و آرزو میسبز نام می عزیزی از روزهای مدرسه با عنوان دوران     

 .نوشتن با خودنویس، روزهای رؤیایی مدرسه

 

 آه ای دوران سبز خودنویس            لک و پیس   آه ای خط خوش بی                               

 شدیممحو تعلیمات دینی می    شدیم          بینی میذره ما نگاه                                       

 (399: 4931عزیزی،)ما پر از خرداد ثلث آخریم   ما همه تجدیدی شهریوریم                                               
 

هوی جبهه و احساس و نگاه زیبای خورد با این تفاوت که او دلتنگ آن شور و هیااین مضمون در شعر حسینی نیز به چشم می      

 .هایی که در خدمت پول و مادیات استاند و عشقهایی است که اکنون همۀ گذشتۀ زیبای خود را به فراموشی سپردهآدم

 صورت آیینه زنگار فراموشی گرفت     ها را رنگ خاموشی گرفت      سرسرای سینه                     

 ها خدمتگزار پول و پوشالی شدندها از سروها خالی شدند            عشقهای سینهباغ                         
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 غیر از دود نیستها آهی بهدر بساط شعله         تیغ آتش را دگر آن شدت موعود نیست                     

 پیمایی چه شدخیال عرش شوق معراج و          پرسم آن شور اهورایی چه شد  از شما می                 

 (433: 4988حسینی،)                                                                                              

 

 عشق( 7-0

 .شود که شاعر در انتظار فریادرسی آن استعشق درشعر حسینی جایگاه واالتری از عزیزی دارد و یک منجی محسوب می      

 (89: 4983حسینی، )صد پنجره شکسته دارد دل ما       ای عشق بر این کلبه ویرانه بتاب                                

 (81:همان)ای عشق برس به داد تنهایی دل       از هر طرف اندوه هجوم آورده است                              

شک آن عشقی که عزیزی بی. ه چون حسینی با امید به نجات آناخته است اما نالبته عزیزی نیز به این مضمون در اشعارش پرد

اما در آثار حسینی نقش برجسته .کند عشقی حقیقی و راستین است، عشقی عاری از کثرات که عقل از درک آن ناتوان استبیان می

 .تری داردو پررنگ

 

 مثل حقیقت متعالی شدن        چیست ره عشق؟ جمالی شدن                                 

 ها کودن استعشق معمای شما و من است           عقل در این مسئله                                 

 (33: 4972عزیزی،)عشق بری از دری و تازی است          ساده ترین راه نظربازی است                                

 گیرینتیجه (3

هایی که اند با توجه به شباهتدوره هستند و هر دو در یک فضا و محیط زیستهز آنجایی که عزیزی و حسینی دو شاعر هما        

ها  مختص به زبان نیست و مضمون و البته این شباهت. رود که متاثر از هم نیز باشندآنها وجود دارد احتمال میدر سبک و زبان

ینی چون واقعه عاشورا، انتظار ظهور، سرزنش خود و اندوه بازماندن از آرزوی شهادت، بزرگداشت مضام. گیردمحتوا را نیز در برمی

 .های مذهبی و بسیاری از مضامین دیگر در اشعار آنها مشترک استچهره

بک هندی الفاظ و هایی نیز در زبان و مضمون آنها وجود دارد از جمله اینکه عزیزی تحت تاثیر سها، تفاوتدر کنار این شباهت      

بر  عالوه. های مختلف به شعرش وارد کرده است  اما این میزان گستردگی در شعر حسینی وجود نداردشماری را از دستهواژگان بی

این، زبان شعر عزیزی تا حدودی متاثر از حافظ نیز است و واژگان پربسامد دیوان حافظ نظیر پیرمغان، خانقاه، باده، مستی و میکده 

در بررسی محتوایی اشعار این دو نیز به این . اشعار او نمود فراوان دارند؛ اما این واژگان در شعر حسینی کاربرد چندانی ندارنددر 

نتیجه رسیدیم؛ که حسینی از میان مضامین مختلف، چندین مضمون را برگزیده و حجم زیادی از اشعار خود را به هرکدام اختصاص 

به ستایش « هم صدا با حلق اسماعیل»، در مجموعه به واقعۀ عاشورا« نجشک و جبرئیلگ»ر مجموعه داده است؛ مثال در سرتا س

به مضامینی چون انتظار، غم غربت، سکوت و خلوت و بازهم ستایش شهدا « سفرنامه گردباد»شهدای جبهه و کربال، در  رزمندگان و

بالعکس در شعر عزیزی به مضامین . ی مضامین قابل توجه نیستو رزمندگان پرداخته است که هرچند مضامین مختلف، اما گستردگ

 .اندبسیار متنوعی پرداخته شده اما هر کدام حجم کمی از شعر او را به خود اختصاص داده
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 .های دفاع مقدسبنیاد حفظ آثار و نشر ارزش: ادبیات دفاع مقدس، تهران(. 4983)سنگری، محمدرضا، . 7

 سازمان انتشارات: قدس، تهرانهای مطالعاتی ادبیات انقالب اسالمی و دفاع م، ساحت(4932)سنگری، حمیدرضا، . 8

 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی       

مجموعه مقاالت اولین کنگره ادبیات پایداری، به کوشش . ، شعر پایداری هنر مبارزه با دشمنان سه گانه(4984)صهبا، فروغ، . 3

 .های دفاع مقدساداره حفظ آثار و نشر ارزش: کرمان.دکتر احمد امیری خراسانی

 .کتاب نیستان: طغیان ترانه، تهران( 4982)عزیزی، احمد،.41

 .انتشارات روزنه،: غزالستان،چاپ دوم، تهران( 4973)،_________.44

 .کتاب نیستان: قوس غزل، چاپ دوم، تهران( 4987)،_________.42

 .المللی الهدیانتشارات بین: تهران چاپ چهارم، های مکاشفه،کفش( 4931)،_________.49

 .انتشارات علمی فرهنگی: ملکوت تکلم، تهران(4972)، _________.44

 .کتاب نیستان: تهران ناودان الماس،(4987)، _________.43

 .انتشارات فرهنگ گستر: تهران. صورخیال در شعر مقاومت(4989.)حسن. قاسمی.46

 .های دفاع مقدسو نشر ارزش حفظ آثار بنیاد: شناخت ادبیات انقالب اسالمی، تهران(4983)کافی، غالمرضا،.47

 .انتشارات سوره مهر: تهران. ده شاعر انقالب(. 4931. )محمدکاظم. کاظمی.48

 .اقلیم مهر: کشوری ادبیات انقالب اسالمی، قم مجموعه مقاالت فراخوان: ادبیات انقالب اسالمی( 4931)احمد، ور،کوچک.43

 

 مقاالت

 .«فرهنگ پایداری در شعر عاشورایی و فرهنگ عاشورایی در شعر پایداری»(.4934)دهزای، نعیمه و غالمحسین غالمحسینآقانور.4 

 .23-93صص .7شماره  .4سال  نشریه ادبیات پایداری،: کرمان

ی نشریه: کرمان. "های ادبیات پایداری در اشعارطاهره صفار زادهتحلیل مولفه»، (4934. )احمد و  دیگران. غنی پور ملکشاه. 2

 .476 – 441:، صص7شماره.  4سال. ریادبیات پایدا

  .211-219صص. شماره چهل. مجله حضور« امید بر عزم جلودار است»، (4984. )سینا. میرزایی. 9

  9-4،صص44، شماره 4984، حماسه حسینی، سوره مهر،شعر، (4984)میر جعفری، سید اکبر، .4

 38-33صص.97 دبیات داستانی مهر،، شمارهآرزو رسولی، ا: تنهایی نویسنده، مترجم( 4974)پاتریک دروه،. 3

 293-266صص ،44، مجله شعر، شماره (4984)تلخیص و نقل از سید حسن حسینی از زبان خودش. 6

آمیختگی شطح با کاریکلماتور در نثر عزیزی، فصلنامه علمی پژوهشی ( 4939) درویشعلی پورآستانه، لیال و صفایی، علی،. 7

 .293-266صص.28 کاوشنامه، شماره

 .494-448 صص ،47 ادب غنایی، شماره  ، نگاهی به شعراحمد عزیزی، پژوهشنامه(4931)مریم، زاده،شعبان. 8

 .448-496صص سال سوم، شماره یازدهم، سازی ظهور،های انتظار و زمینه، آموزه(4988)قنبر علی صمدی، . 3
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 رانیدر ا یسزبان فار یبرا یگذار استیو س یزیر نه و کارنامۀ برنامهیشیپ
 فیبابک شر

 شناسی دانشگاه اصفهان دانشجوی دکتری زبان

 دهیچک

 یادیتا حد ز یزبان فارس یت امروزیب بوده است و وضعیپر فراز و نش یا نهیشیپ یران دارایاست زبان در ایو خصوصاً س یزیر برنامه

سوابق و  یاست زبان، به بررسیو س یزیر م برنامهدو مفهو یدر نوشتار حاضر پس از معرف. ها است ها و برنامه استیمحصول آن س

. میده ین اقدامات را در هر برهه نشان میج ایپردازد و آثار و نتا یش از اسالم تا حال حاضر میاز پ یق آنها در زبان فارسیمصاد

ک از سه فرهنگستان زبان ینهاد فرهنگستان، اقدامات هر  یها تین موضوع در دوران معاصر، با تمرکز بر فعالیا ین در بررسیهمچن

 . میا قرار داده یابیران را مورد ارزیزبان ا یآن در جامعۀ فارس یزان اثرگذاریو م یرا بررس یفارس

 .، فرهنگستانیزبان، زبان فارس یشناس است زبان، جامعهیزبان، س یزیر برنامه: ها واژهدیکل

 بین آن دوتعاریف، مفاهیم و نسبت : 15و سیاست زبان 93ریزی زبان برنامه .4

تـرین  های اخیر به یکـی از مهـم   در دهه شناسی اجتماعی هستند که جدیدی در زبان  مفاهیم نسبتاً ریزی زبان و سیاست زبان برنامه

مطر  گردیـد و سـپس    44رایش از سوی واین 4337ریزی زبان نخستین بار در سال  اصطال  برنامه. اند مباحث این رشته تبدیل شده

تعاریف متعدد و متنوعی از این دو مفهوم ارائه شـده  (. 217:4968مدرسی )به کار گرفته شد  42یلۀ آینار هاگنبه وس 4333در سال 

 .است که در ذیل مروری داریم بر برخی از این تعاریف

جویزی برای الخط، دستور و فرهنگ لغتِ ت سازیِِ رسم عمل آماده»ریزی زبان را  پرداز این حوزه است، برنامه که نخستین نظریه هاگن

 . (Haugen 1961: 422)تعریف کرده است « راهنماییِ نویسندگان و گویندگان در یک جامعۀ زبانی ناهمگن

 : را چنین تعریف کرده است ریزی زبان برنامه، شناسی راتلج فرهنگ زبان و زبان 

و کـار   هـای کسـب  و گسـترش زبـان   جهت تـرویج ( معموالً مورد تأیید و حمایت دولت)اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهایی 

ً فاقـد   هایی که قـبال الخط برای زبان رسم[ تعریف و وضع( ]ممکن است بر روی الف[ این اقدامات]تأکید و تمرکز . 49ای فرامنطقه

گسترش کاربرد محلیِ ( ؛ و ج(عمدتاً از طریق گسترش دادن واژگان با اصطالحات تخصصی)نوسازی نظام زبان ( اند؛ ب خط بوده

 (Bussmann 1996:648. )ک زبان باشدی

هـا، از  اقدامات سیاسی با هدف معرفی، جا اندختن و تعریف کاربرد محلیِ زبـان »: نویسد می سیاست زبانهمین فرهنگ در تعریف 

و المللـی، و ضـوابط    هـای کـاری در مجـامع بـین    های رسـمی و زبـان  های واحد در ممالک چندزبانه، پذیرش زبانقبیل کاربرد زبان

 .(Bussmann 1996:649)« (سیاست آموزش زبان)مجوزهایی دربارة آموزش زبان خارجی 

 Jernudd and Das)دانند می« فعالیتی سیاسی و اجرایی برای حل مسائل زبانی در جامعه»ریزی زبان را  گوپتا برنامه یرناد و داس

Gupta 1971: 211)  . 

به معنی تعیین دقیق زبان یـا زبانهـایی اسـت    [ و... ]اخله در رفتار زبانی و کنترل آن ناظر به مد»ریزی زبان  به گفتۀ شوهامی برنامه

ای از  اما سیاسـت زبـانی داللـت دارد بـه مجموعـه     »به عقیدة وی . (Shohamy 2006:49)« که افراد ملتی معین خواهند دانست

 .(ibid)« اصول ناظر بر رفتار زبانی

                                                           
39 language planning 

به کلی « ریزی زبان برنامه»که با  د داردنیز وجو( (linguistic planning« یزی زبانی ر برنامه»شناسی زبان، اصطال  مشابه دیگری یعنی گفتنی است در روان

 :Carroll 2008. مثالً  رک)ای زبانی  بندیِ مطلبی که گوینده قصد بیان آن را دارد در قالب طر  و برنامه بندی یا مرحله متفاوت و عبارت است از صورت

198.) 
40
 language policy 
U. Weinreich
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E. Haugen
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 panregional trade languages 
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 : گوید ریزی زبان چنین می رورزانه از برنامههلیدی در تعریفی کمابیش انتزاعی و نظ

یکـی  : مایۀ بسیار متفاوت و بـالقوه متعـارض   هایی متضمن تداخل دو بُنای است بسیار پیچیده از فعالیت ریزی زبان مجموعه برنامه

مایۀ دیگـر هـم    ست؛ و آن بنای ا های نشانههای ما از طریق زبان و ایضاً سایر نظامِاالشتراکِ همۀ فعالیت که مابه "[رسانی]معنی"

ریزی زبـان بـه معنـیِ     یافته آغاز کنیم، آنگاه برنامه های تطورهای طراحی شده و نظاماگر از تمایز کلی بین نظام. است "طراحی"

است که بـه اقتضـای طبیعـت خـود در حـال تطـور       ( یعنی زبان)دخالت دادنِ فرایندهای طراحی و مختصات طراحی در نظامی 

     (Halliday 2001:177).است

دانـد و آن را   های مناسب و تأسیس شاخۀ علمی جدیدی میریزی زبان را مستلزم داشتن نظریه و روش برنامه( 298:4966)تاولی 

هـای مشـترک   های موجود یا ایجاد زبانریزی زبان فعالیتی است روشمند برای تنظیم و اصال  زبان برنامه»: کند این گونه تعریف می

ترین مفهوم آن غالباً سیاست زبانی دولتـی   در وسیع« ریزی زبان برنامه»اصطال  »به اعتقاد وی . «المللی ای، ملی یا بین قهجدید منط

تر آن است که برای مفهوم اخیر اصـطال  رایـج سیاسـت     اما مناسب. رود و یا صرفاً در همین معنی به کار می... گیرد  را نیز در بر می

 (    همانجا)« .دزبانی به کار گرفته شو

هـا و  ریزی زبان، وجه مشترک همۀ این تعاریف را تأکید بر مسـائل زبـانی، راه حـل    مدرسی پس از اشاره به برخی از تعاریف برنامه

منـد و   ریزی زبان را می تـوان فعـالیتی روش   برنامه»: کند داند و سپس تعریف خود را چنین ارائه می ایجاد تغییرات الزم در زبان می

« گیـرد  یافته دانست که برای حل مسائل زبانی یک جامعه از طریق ایجاد تغییرات آگاهانه در ساخت یا کاربرد زبان انجام می مانساز

شناسان مختلف مطر  شده اسـت  های گذشته از سوی زبان وی اصطال  سیاست زبانی را ـ آن گونه که در طول دهه (. 213:4968)

 (.217:همان)داند  ریزی زبان می ا برنامهـ دارای مفهومی کم و بیش یکسان ب

ای از پـژوهش تلقـی    ریزی و سیاست زبان را بر روی هم حـوزه  در تعبیری بسیار کلی و موسَّع، برنامه  (Wright 2004:2)رایت 

 .   گیرد را در بر می« سازی و انتقال معنا از فردی به فرد دیگر کل فعالیت بشر در معنی»کند که  می

ریـزی زبـان    برنامـه »نویسـد   ریزی زبان که تعریف مختار ما در این مقاله نیز خواهد بود می ر در تعریفی جامع از برنامهباالخره کوپ

عبارت است از هر گونه تالش آگاهانه و عامدانه برای تحت تأثیر قرار دادن رفتار دیگران از حیث فراگیری، ساختار، یا نقشی کـه بـه   

 . (Cooper 1989:45)«یابد رمزهای زبانی آنان اختصاص می

هـای خُـرد و   داند و فعالیت ریزی زبان را در انحصار نهادهای رسمی یا دولتی نمی نخست این که برنامه: این تعریف دو حسن دارد 

را  کنـد بلکـه هـر نـوع تأثیرگـذاری      که آن را تنها ناظر به حل مسائل زبانی معرفـی نمـی   گیرد و دیگر این غیر رسمی را نیز در بر می

 .داند مشمول آن می

بـه عقیـدة او   . دانـد  ریزی زبان را دو مقولۀ متفاوت اما مربوط به هم می سیاست زبان و برنامه (Schiffman 1996:13)شیفمن 

شـود، امـا سیاسـت زبـان مجموعـۀ سـاز و کارهـا و         های عمدی و آشکار و عینی در مورد زبان اطالق میریزی زبان بر فعالیت برنامه

بدین ترتیب وی بین دو نوع سیاست آشکار و پنهان زبان، تمـایز  . آشکار و پنهان، رسمی و غیر رسمیِ جاری در آن است هاینگرش

امـا  . یافته، مصوّب، مدوّن و عیان اند شود که علنی، رسمیت های زبانی اطالق میسیاست آشکار به آن دسته از سیاست: شود قائل می

بـه  . دارد که تلویحی، غیر رسمی، ناگفته، بالفعل موجود، جاری در بین تودة مردم و ناآشکارند هایی داللتسیاست پنهان بر سیاست

 : تر، وی مدعی است به بیان دقیق. های پنهان سیاست زبان است شود جنبه زعم شیفمن آنچه معموالً مغفول واقع می

نی درباب شأن و منزلت متغیرهای زبانی را بـه همـان   های آشکار و اظهارات علبندی ، صورت(و سیاستگذاران)بسیاری از محققان 

هـا، در کـف کوچـه و     اند، و از آنچه عمالً در میان عامه مردم، در میدان عمل، در سطح تـوده پذیرفته باور دارند یا   ت ظاهریصور

  (ibid: 13). اند دهد غافل رخ می[ یعنی نه روی کاغذ]بازار و هکذا 

. آشکار و پنهان، متناظر است با تفکیک بین دو تفسیر موسّـع و مضـیّق از مفهـوم سیاسـت زبـان      به اعتقاد شیفمن تمایز سیاست

است و حامل و ناقلش فرهنگ است، حـاال  [ فرد، جامعه، ملت]سیاست پنهان زبان جزئی الینفک از فرهنگِ هر موجودیت مشخص »

کنـد کـه تنهـا     بـدین ترتیـب وی اسـتدالل مـی    (. همانجا)« خواهد باشدمورد نظر هر چه می[ زبانی]سیاست آشکار درباب رمزهای 

 .   های آشکار و اعالمی کافی نیست، بلکه بررسی سیاستهای پنهان و بالفعل موجود نیز ضروری استپرداختن به سیاست

 ریزی و سیاست زبان،  نگارنده ضمن پذیرفتن تعریف کوپر و تمایز قائل شدن بین دو مفهوم برنامه
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هـای  ریزی ناظر اسـت بـه اجـرای سیاسـت     ریزی زبان و الزمۀ آن است، یعنی برنامه ت سیاست زبان مقدم بر برنامهمعتقد اس( اوالً

ریزی نیست، و این تـا حـدی متفـاوت اسـت بـا نظـر برخـی         زبانی مشخص، اما سیاست زبان لزوماً مستلزم و متضمنِ داشتن برنامه

ریزی زبان، سیاسـت زبـان و طـر      زبان نسبت کل به جزء را دارند یعنی برنامهریزی زبان و سیاست  برنامه»نویسندگان که معتقدند 

 (.461:4986داوری اردکانی )« شود اجرای آن را نیز شامل می

سیاست زبانی را در نوشتار حاضر به معنی وسیع کلمه یعنی اعم از سیاست آشکار یا پنهان، اعالمی یا اِعمـالی و رسـمی یـا    ( ثانیاً

 گیرد؛ و     ظر میدر ن غیر رسمی 

بر خالف برخی تعـاریف کـه ایـن هـر دو را     )کند  تلقی می عملریزی زبان را از جنس  و برنامه نظرسیاست زبان را از مقولۀ ( ثالثاً

 (.دانند می اقداماتای از  مجموعه

 ریزی زبان ها، اهداف، مراحل و انواع برنامه جنبه .1

مانند تغییر قلمرو کاربرد جغرافیایی یا اجتماعی یک زبان، احیای یـک  )کلی غیر زبانی  ریزی زبان را به سه دستۀ رَبین اهداف برنامه

سازی تلفـظ   سازی و یکسان مانند تغییر یا اصال  نظام نوشتاری یا رسم الخط، ساده)نیمه زبانی ( زبان مرده و میراندن یک زبان زنده

-منبع تأمین واژه برای توسعه واژگان، مسائل مربوط بـه سـاختار و سـبک    مانند توسعه و معیارسازی واژگان، تعیین)و زبانی ( یا امال

 (.Rabin 1971:277-79)کند  تقسیم می( های  زبانی

اشاره کرد کـه   44بندی کلوس توان به دسته ریزی زبان انجام شده است می های دیگری که در زمینۀ ابعاد برنامهبندی از میان دسته

سـازی، اصـال  و    زبانی که شامل واژه ریزی درون یا برنامه 43ریزی پیکرة زبان برنامه: کلی قائل شده استریزی زبان دو بعد  برای برنامه

زبانی که مسـائلی ماننـد    ریزی برون یا برنامه 46زبان( منزلت)ریزی پایگاه  تغییر خط و شیوة امال، دستور زبان و مانند آنهاست و برنامه

 (.292:4968نقل در مدرسی  Kloss 1969: 81-3)گیرد  انتخاب زبان رسمی را در بر می

ها به رغم اختالفاتی که دارند دارای وجوه اشتراک فراوانی هستند و غالباً مسائل زبانی کم و بـیش معینـی را   بندی این گونه دسته

ها به نوعی بندی دسته ریزی زبان را که در اغلب این های برنامه ترین جنبهمهم( 292-277:همان)مدرسی . مورد توجه قرار می دهند

 .اند از معیارسازی، انتخاب زبان رسمی، واژه سازی و مسائل خط و امال شمرد که عبارت مطر  شده اند برمی

های محلـی و اجتمـاعی رایـج در یـک کشـور قـرار دارد و        زبانی است که در ورای لهجه ،زبان معیار( 48:4962) صادقی به گفتۀ

های محلی یا اجتمـاعی خـاص خـود     کسانی است که ممکن است در شرایط دیگر به لهجه... و ادبی وسیلۀ ارتباط اجتماعی و علمی 

همـین زبـان اسـت کـه در رادیـو و      . خواندگان است و غالباً با زبان نوشتار یکـی اسـت   این زبان معموالً همان زبان درس. تکلم کنند

زبان معیار زبانی است تثبیت شـده و  . گیرد رجیان مورد استفاده قرار میرود و در آموزش زبان به خا ها به کار می تلویزیون و روزنامه

 .  دارای اصول و هنجارهایی است که رعایت آنها بر متکلمان الزامی است

گـردد و الگوهـای تلفظـی، امالیـی و یـا      انی معین به گونـۀ معیـار تبـدیل مـی    زبان روندی است که طی آن یک گونه زب معیارسازیِ

ـ     عنوان هنجار برتر نسبت به سـایر گونـه  دستوری آن به  گیـرد  ه طـور گسـترده مـورد پـذیرش قـرار مـی      هـای اجتمـاعی و محلـی ب

(Ray1960:70  293:4968نقل در مدرسی.) 

هـا، الگوهـا و   ریزان زبان برای تثبیـت ویژگـی   های برنامهنیز مطر  می شود و فعالیت زبان رسمیدر امر معیارسازی مسئله انتخاب 

 . رسد های ملی یا بومی به عنوان زبان رسمی به انجام مینی معموالً پس از انتخاب یکی از زبانصورتهای زبا

جدیدی در یک  ها و اصطالحات شوند واژه روندی است که طی آن برای مفاهیمی که به تازگی وارد فرهنگ بشری می سازی واژه

 .گردد وده میشود و در بلند مدت به واژگان آن زبان افززبان معین ساخته می

تـرین  مهـم . ریزی زبان اسـت  های بااهمیت برنامه های امالیی رایج از دیگر جنبه باالخره مسائل مربوط به نظامهای نوشتاری و شیوه  

 .مسائل مرتبط با این حوزه عبارتند از ایجاد خط، انتخاب خط مشترک، اصال  خط و تغییر خط

                                                           
H. Kloss

  


Language corpus planning
  
 

Language status planning
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ریـزی دیگـری مراحـل مختلفـی      گیرد و مانند هر برنامهدقیق که در طول زمان انجام می ریزی زبان فعالیتی است پیچیده و برنامه   

ریـزی،   ، برنامـه 47یـابی  ریزی زبان چهار مرحله قائل شده است که عبارتند از داده برای برنامه (Rubin 1971:218-20)رابین . دارد

 . 48اجرا و بازخورد

های فرهنگـی، اجتمـاعی،   ه گردآوری اطالعات جامعی دربارة جامعۀ مورد نظر و ویژگیریزان زبان باید ب در نخستین مرحله، برنامه   

تاریخی، روانی و اقتصادی آن بپردازند و شناخت کلی نسبت به بافت اجتماعی که برنامۀ زبانی در آن به اجرا در خواهد آمد به دست 

 . آورند

پردازند و با توجه به مسائل زبانی  ریزی می گیری و برنامه وری شده به تصمیمریزان زبان بر پایۀ اطالعات گردآ در مرحلۀ دوم برنامه   

های مختلف، اهداف، راهبردها و نتایج مورد انتظار برنامـه را تعیـین   جامعه و اولویت هر یک و نیز با در نظر گرفتن امکانات و راه حل

 .نمایند می

هـا و  رسد و شامل کلیۀ فعالیت های اتخاذ شده فرا میدن تصمیمات و سیاستریزی، مرحلۀ اجرای برنامه و عملی کر پس از برنامه   

 .گیردشده در جامعۀ مورد نظر انجام می های تعیینهایی است که در جهت نزدیک شدن به هدفکوشش

 .ازندپرد ریزان به بررسی چگونگی اجرای برنامه و ارزیابی نتایج حاصل از آن می باالخره در مرحلۀ آخر، برنامه   

 ریزی زبان در ایران  پیشینة سیاست و برنامه .9

ریزی  البته برنامه و برنامه. ریزی زبان برای زبان فارسی در ایران پس از مقدمات فوق اینک نگاهی داریم به پیشینۀ سیاست و برنامه

ریزی به معنای امروزین آن  ل برنامهالقاعده در دوران ماقبل تجدد نباید به دنبا باشند و لذا علی مفاهیمی متعلق به عصر جدید می

اما با تعریف عامی که از سیاست زبان به دست دادیم، این پدیده در همۀ مقاطع به صورت آشکار و پنهان در این سرزمین . بود

 . جاری بوده و سرنوشت زبان فارسی را رقم زده است

به منظور رعایت معیار . ن فارسی به دست دهیمبرای مشخص بودن مبدأ تاریخی این بررسی، ابتدا باید تعریفی از زبا

نیم و ک را که امروزه برای گویشوران فارسی قابل درک نیست، از تعریف خارج می( پهلوی)، زبان فارسی باستان و میانه 43پذیری فهم

ار تعریف زیر از زبان بدین ترتیب در این نوشت. دهیم زبان فارسی را از نخستین مراحل تشکیل آن یعنی دری مورد مطالعه قرار می

 :ـ  مبنای کار خواهد بود( 493:4937)فارسی ـ برگرفته از صادقی 

زبان فارسی زبانی است که در اواخر دورة ساسانی در پایتخت و سایر شهرهای مداین و در خراسان و بعضی مناطق دیگر در 

هلوی است که سرزمین اصلی آن فارس بوده، ولی در طول این زبان اصالً همان زبان پ. رفته است گفتارهای روزانۀ مردم به کار می

حکومت چهارصدسالۀ ساسانیان به نقاط دیگر رفته و با عناصر و لغات پارتی که زبان مردم خراسان بوده و عناصر محلی دیگر 

دری، و ( پارسی)رسی است، ولی بعد از اسالم آن را دری، و فا در اواخر دورة ساسانی نام این زبان دری بوده. آمیخته شده است

 .   اند نامیده( دری)فارسی 

 سیاست زبان فارسی پیش از اسالم .9.4

زبان رسمی حکومت ساسانیان، پهلوی . گردد به عصر ساسانیان برمی( دری)گیری زبان فارسی  چنانکه گفتیم نخستین مرحلۀ شکل

 : یا فارسی میانه بود که در مسیر تحول خود به دو صورت درآمد

شود،  ها و متون ادبی اواخر عهد ساسانی و اوایل دورة اسالمی دیده می های زردشتی و اندرزنامهه در کتابیکی صورتی ک

زبان پهلوی در اواخر حکومت . پایتخت و بعضی شهرهای دیگر در اواخر عهد ساسانی. دیگر زبان دری، یعنی زبان تداول مرد

در مقابل، زبان دری زبان تداول بوده و . رفته است ها به کار می وشتهساسانی از صورت زبان زنده خارج شده بوده و فقط در ن

 .(23:4937صادقی )ها جایی نداشته است  در نوشته

                                                           
 7 fact-finding
 8 feedback


 9 intelligibility 
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های فرهنگی پیش از اسالم است، علوم و فنون مختلف رونق بسیار داشته و مورد در عصر ساسانی که از درخشانترین دوران

، یکی از مترجمان .(ق..هـ 211وفات )نوبخت  به نقل از ابوسهل بن( 999-4:4948)یم ابن ند. حمایت پادشاهان وقت قرار داشتند

 271تا  241: پادشاهی)و پسرش شاپور .( م 241تا  224: پادشاهی)نویسد که به فرمان اردشیر بابکان  کتابهای پهلوی به عربی می

 دینکرددر کتاب چهارم »همچنین . ترجمه کردند[ میانه]سی هایی را از هند، چین و روم به ایران آوردند و به زبان فارکتاب.( م

شناسی و حرکت و زمان و مکان و جوهر و  را دربارة پزشکی و ستاره( اوستا)= های منشعب از دین آمده است که شاپور کتاب

ز گرد هم آورد و آنها را با های دیگر پراکنده بود، باآفرینش و کون و فساد و تغییر عرض و غیره که در هندوستان و روم و سرزمین

 (.943:4976تفضلی)« اوستا تطبیق کرد

تا  394)شاپور در زمان پادشاهی خسرو انوشیروان  های مهم علمی در شهرهایی چون الرّها، نصیبین، و جندی با تأسیس مدرسه 

این گونه تبادالت علمی عالوه بر آن . مراکزی برای برخورد افکار هندی، چینی، یونانی، رومی، سریانی و ایرانی فراهم آمد( م 373

ها و  انگیخت تا برای برخی از واژه کرد، دانشمندان ایرانی را برمی های بیگانه به زبان پهلوی تحمیل میهایی را از زبان که واژه

سازی  گزینی و واژه ی واژهها شیوه( 4978)بیدی  رضائی باغ. سازی کنند ای از موارد واژه یابی و در پاره اصطالحات علمی بیگانه معادل

شناسی در متون پهلوی عصر ساسانی را بررسی کرده و  های فلسفه، پزشکی و ستاره خصوص در زمینه برای اصطالحات تخصصی، به

سینا،  های بزرگانی چون ابن های چهارم و پنجم هجری در نوشته ها را در آثار منثور فارسی دری، بخصوص در سده تداوم آن شیوه

را بررسی و  التفهیمهای برساختۀ ابوریحان در کتاب «واژه دانش»نیز ( 4982)یمین . ان بیرونی و ناصرخسرو نشان داده استابوریح

 .   عصران او بیان کرده است ویژگیهای کار او را در مقایسه با برخی از هم

 سیاست زبانی در ایران پس از اسالم  .9.1

 های نخستین سده. 9.1.4

مسلمانان در قرن اول هجری، زبان پهلوی که زبان رسمی و نوشتاری ساسانیان بود و از زبـان گفتـاری همـان     با فتح ایران به دست

طی دو قرن سیطرة عرب، زبان رایـج ایرانیـان   . عصر یعنی دری فاصله گرفته بود به تدریج از تداول افتاد و جای خود را به عربی داد

دری بود، اما به سبب اوضاع سیاسی و اجتماعی، تا پایان قرن سوم هجـری اثـر قابـل    های محلی، زبان  ها و لهجهصرف نظر از گویش

توجهی به زبان دری و خط عربی نگاشته نشد و تازه در پایان دورة طاهریان بود که نخستین اشعار بـه زبـان فارسـی فرصـت ظهـور      

 . یافت

انـد و بـه   وستی و هنرپروری امیران طاهری سخن گفتهمورخان از دانش د. طاهریان در شرق ایران حکومتی نیمه مستقل داشتند

عالقگی آنان به برانـداختن زبـان عربـی و روی کـار آوردن      اما دو قول در دست است که از بی. اندحمایت آنان از شاعران اشاره کرده

نویس شـهیر قـرن    ذکرهنخستین قول از سدیدالدین محمد عوفی ت. گویش ناحیۀ خود یعنی دری به عنوان زبان رسمی حکایت دارد

در آن عصـر شـعرا در ایـن فـن     . ایشان را در پارسی و لغت دری اعتقادی نبـود »: هفتم هجری است که دربارة طاهریان نوشته است

ـ   سمرقندی است که ضمن اشاره به بـی  قول دوم مربوط به دولتشاه(. 483:4964عوفی )« کمتر خوض کردند ه اعتقـادی طاهریـان ب

را در  وامـق و عـذرا  دستور داد کتاب .( ه 291تا  249حکومت از )کند که بر اساس آن عبداهلل طاهر ی را نقل میزبان فارسی، داستان

به غیر از قرآن و حدیث پیغامبر ما را از این نوع کتاب در کار نیست و ایـن کتـاب   . ما مردم قرآن خوانیم»: آب افکنند و سپس گفت

  .(34:4983:شاهدولت)تألیف مغان است پیش ما مردود است 

انـد، امـا ایـن     دربارة صحت این داستان تردید کـرده ( 414:4964)کوب  و زرین( 213:4938)اگرچه برخی محققان از جمله فرای 

انـد و در   کـرده  اند و از برجستگان ادب عربـی حمایـت مـی    نوشته قدر هست که امرای طاهری به جای زبان مادری خود به عربی می

 .       گرایانۀ طاهریان در دست نیست ای از احساسات ملی ن عربی غالب بوده است؛ مضافاً اینکه هید نشانهمجالس رسمی آنان زبا

اما شاید نخستین بارقۀ اعمال سیاست زبانی در ایران پس از اسالم به نفع زبان فارسی، در عهد صفاریان و با جملۀ مشـهوری بـود   

ه همـین سـبب او را قهرمـان ملّـی اسـتقالل زبـان فارسـی و پیـدایش شـعر دری          که از یعقوب لیث صفار نقل شده است و برخی ب

چون این شعر برخواندنـد  ... چون یعقوب بر هرات ظفر یافت، پس شعرا او را شعر گفتند به تازی  تاریخ سیستانبه روایت . اند شمرده

پـس یعقـوب   . دانست و بدان روزگار نامۀ پارسی نبود محمد وصیف حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیکو. او عالم نبود، درنیافت
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محمد وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفت و اول شعر پارسی اندر عجـم او گفـت    چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟: گفت

 (. 213-41، تاریخ سیستان)

ن یک حرز بس بود که این گـویش  همی»: نویسد خواند و می می« حرز یعقوبی»این سخن یعقوب لیث را ( 448:4971)شناس  حق

بهـار   .«به پایگاه زبان رسمی ایران راه برد و این زبان نوخاسته بدان بار و بری آراسته گردد که ضامن بقای هـر زبـانی اسـت   ( دری)

گـر  ا( 274:4987)بـه عقیـدة سـارلی    . نیز این رویداد را آغاز جنبش ادبی در ایران پس از اسالم قلمـداد کـرده اسـت   ( 294:4997)

تـوان گفـت او از    توجهی او به شعر و ادب عربی داریم درست باشد، مـی  اطالعاتی که دربارة آغاز شعر دری در بارگاه یعقوب و نیز بی

 .    این کار هدفی سیاسی داشته و انتخاب معیار فارسی با مفهوم ملیّت ایرانی مرتبط بوده است

النهر در قرنهای سوم و چهارم هجری، زبان این منطقه یعنی فارسی دری  ماوراءهای ایرانی در خراسان و  با روی کار آمدن سلسله 

تدریج به سایر نقاط ایران انتشار یافت، در حالی که بخـش وسـیعی از    زبان رسمی دربارها و زبان متون ادبی و علمی شد و از آنجا به

های علمی، فلسفی و فرهنگی پهلـوی منسـوخ یـا بـه      از واژه در این زمان تعداد قابل توجهی. واژگان پهلوی خود را از دست داده بود

بـه گفتـۀ صـادقی    . کلی فراموش و از دیگر سو تعـدادی واژة عربـی عمـومی، دینـی و اداری وارد زبـان فارسـی گفتـاری شـده بـود         

وارد فارسـی   [از عربـی ]و غیـره از اولـین کلمـاتی هسـتند کـه       اذان ،خمـس ، زکـات  ،حج، کافرشک کلماتی مانند  بی»( 63:4986)

 «.اند شده

 ریزی زبان فارسی عصر سامانیان و برنامه. 9.1.1

راندند، با جـدیت ادامـه پیـدا کـرد و      سیاستی که با یعقوب لیث شروع شد، در دورة سامانیان که در خراسان و ماوراءالنهر فرمان می

انی در تاریخ زبان فارسی و فرهنگ ایرانـی اهمیـت   از همین رو عصر سام. زبان فارسی رشد و بالندگی یافت و به اوج شکوفایی رسید

 .اند زمین نامیده که بسیاری از محققان، این دوره را به حق، عصر زرین فرهنگ ایران سزایی دارد، چنانهب

جود به سبب و. نوشتند در این دوره شروع به نوشتن آثار خود به زبان فارسی کردند دانشمندان ایرانی که پیش از این به عربی می

کردند و چنین بـود کـه    ها نمی های علمی عربی، ایشان تالشی در جهت یافتن معادل پهلوی یا وضع معادل فارسی برای این واژه واژه

سـازی   نخستین تالش در معادل. زبان فارسی تعداد کثیری از لغات و عبارات عربی را که عمدتاً اصطالحات علمی بودند به وام گرفت

المعارفی در موضـوع طبیعیـات، مابعدالطبیعـه و    ةکه دایر دانشنامۀ عالیی صورت گرفتسینا و در  از سوی ابن برای اصطالحات عربی

 .منطق بود

امرای سامانی، هم به انگیزة سیاسی و هم به سائقۀ عالیـق ذوقـی خـود حـامی زبـان و ادب فارسـی بودنـد و بـه تربیـت شـعرای           

انـد  زبان فارسی و نظم و نثر آن داشتههمۀ افراد این خاندان عالقۀ شدید به »( 63:4968)به نوشتۀ صفا . گوی همت گماشتند پارسی

بـه نثـر   ... هـای معتبـر   دادند و مترجمان را به ترجمۀ کتاب   گوی را مورد تشویق و انعام و اکرام قرار می و از این روی شاعران پارسی

 .«از هر حیث مستحکم می ساختندها بنیان ادب فارسی را فارسی تشویق می کردند و از این راه

اقدامات صورت گرفته در عصر سامانی در حفظ و تقویت زبان فارسی به حدی گسترده و مؤیَّد به تأییدات حکومتی بوده است کـه  

وی بـا برشـمردن مراحـل    . ریـزی زبـان در ایـران دانسـت     ترین نمونۀ برنامـه  توان آن را کهن می( 4986)به نظر محمودی بختیاری 

مصـادیق هـر    پذیرش،، و بـاالخره  01جاانداختن، تشویقِ کاربرد و 34پرورش، 31سازی مدونزبان،  گزینشریزی زبان یعنی  مهبرنا

 . ریزی ارائه کرده است یک از این مراحل را در دورة سامانی ذکر و تصویری از این برنامه

و خراسان اسـتیال داشـتند، در جرجـان و عـراق و      شایستۀ ذکر است که همزمان با دوران عظمت دولت سامانی که بر ماوراءالنهر

این دولتها با آنکه ایرانی بودند ولی به اندازة سامانیان به زبـان و ادب فارسـی عنایـت    . فارس، آل زیار و آل بویۀ دیلمی قدرت یافتند

بویـه بـه    خصوصـاً آل . یافـت گوی نپرداختند و لذا زبان دری در قلمرو آنـان گسـترش ن   نداشتند و به تشویق و حمایت شعرای پارسی

سبب ارتباط با خلفای عرب زبان و استقرار در مراکز مهم فرهنگی آن روزگار، نویسندگانی را در دربار خود مورد حمایت قـرار دادنـد   

                                                           
 1 codification


 1 elaboration 


 2 implementation 
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توجهی آل بویه به زبان فارسـی را فارسـی زبـان نبـودن      یکی دیگر از علل کم( 417:4978)مسکوب . که در زبان عربی سرآمد بودند

 :افزاید  داند و می دیلمیان می

امپراتوری آل بویه چندملیتی، چندمذهبی و چندزبانی است؛ مثل حکومت سامانیان محلی و در مجموع بـه یـک زبـان و    

. یک مذهب و متعلق به یک ملت نیست؛ شاید به همین سبب سیاست آنها در مورد زبان با سیاست سامانیان متفاوت بـود 

وزرای بزرگ آنها مثل ابن عمیـد و  . المللی سرزمینهای اسالمی ـ توجه داشتند  ه عربی ـ زبان بین آل بویه به جای فارسی ب

 (444:همان)صاحب بن عبّاد هرچند ایرانی ولی از ادبای زبان عربی بودند 

ایـران رشـد و    ترین رکن هویـت ملـی مـردم   های سامانیان در این دوره، زبان فارسی به عنوان مهمبا این همه و در نتیجۀ فعالیت

 . پرورش یافت و زبان فرهنگی و مشترک ایرانیان شد و توانست حامل فرهنگ ایرانی ـ اسالمی گردد

 سیاست زبانی غزنویان.  9.9.9

بـه گفتـۀ   . که گفتیم، سامانیان اولین سلسلۀ بعد از اسالم بودند که فارسی را به عنوان زبان دربار قبول کردند و پرورش دادنـد  چنان

توانست بگوید برای  اگر این نبود محمود می. همین باعث شد محمود غزنوی که ترک بود به آنها تأسی کند»( 37-38:4984)قریب 

دهندة سیاست فرهنگی سامانیان بودنـد و لـذا در گسـترش زبـان فارسـی نقـش        بدین ترتیب غزنویان ادامه. «من شعر ترکی بگویید

تشـویق و حمـایتی کـه محمـود از     . مود غزنوی در غزنه و خراسان رونق بسـیار داشـت  شعر و شاعری در دربار مح. ای داشتند عمده

کرد، از یک سو به جهت رقابت با دولت سامانیان بود که تازه از خراسان برافتاده بودند و از سوی دیگر به ایـن   سرایندگان پارسی می

 .   دید هایی که مورد نظرش بود الزم میدر سرزمین دلیل بود که سلطان محمود جذب و دلجویی از ادبا و شعرا را برای نفوذ

چنین بود که زبان فارسی از همان اوان تسخیر هندوستان به دست محمود غزنوی کـه منجـر بـه پـذیرش دیـن اسـالم در بـین        

دوم جهـان  ای را برای خـود بـه عنـوان زبـان      بسیاری از هندوان شد در آن سامان گسترش یافت، به طوری که توانست جایگاه ویژه

حکیم ابوالقاسم فردوسی در همین دوره بـه  شاهنامۀ گفتنی است سرودن شاهکار ملی عظیم زبان فارسی یعنی . اسالم به دست آورد

 .   پایان رسید

 عهد سلجوقیان و زبان فارسی .  9.9.1

ی بـه زبـان عربـی منسـوخ و زبـان      در زمان سلجوقیان عنایت و تمایل به زبان فارسی بیشتر شد تا جایی که نگارش مکاتبات دیـوان 

ای نداشتند، خیلی زود تحت تأثیر علوم  نژاد که از آداب و رسوم و تمدن و فرهنگ ایرانی بهره سالجقۀ ترک. فارسی جایگزین آن شد

وزرای گـوی بـه تشـویق     ها و حمایت از شـعرا و ادبـای پارسـی    و معارف اسالمی و ایرانی قرار گرفتند و با تأسیس مدارس و کتابخانه

از آنجا کـه زبـان رسـمی دربـار سـلجوقیان فارسـی بـود،        . ایرانی به نشر علوم و معارف اسالمی و ترویج زبان فارسی همت گماشتند

نفوذ و رشد زبان پارسی در  به نوشتۀ مدرسی. حکومتهای تابع آنان در آسیای صغیر و شام نیز به نشر زبان فارسی عالقه نشان دادند

ی آغاز گردید که الب ارسالن سلجوقی در مالزگرد با رومانوس دیوجانوس، قیصر روم شرقی به پیکار برخاسـت و  آسیای صغیر از زمان

ای وافر به زبان فارسی داشتند و در حفظ و پاسداری از سـنن و   وزرا و دولتمردان ایرانی دستگاه سلجوقیان عالقه... او را شکست داد 

ه طوری که توانستند مشعل زبـان پارسـی و فرهنـگ درخشـان ایرانـی را در آسـیای صـغیر        آداب و فرهنگ ایرانی اهتمام ورزیدند ب

 (74-2: 4984. )بیفروزند و روشن نگه دارند

شاه سـلجوقی نیـز اشـاره کنـیم کـه بـا        ارسالن و ملک الملک طوسی وزیر آلب در اینجا شایسته است به نقش بسیار مؤثر خواجه نظام

 .تعدد به ترویج علوم و فنون و گسترش زبان فارسی همت گماشتهای م تأسیس مدارس و کتابخانه

 سیاست زبانی مغول .  9.9.0

در دورة سلجوقیان و خوارزمشاهیان که ارتباط با دستگاه خالفت بغداد ضعیف شده بود زبان عربی در مکاتبات اداری از رواج افتاد و 

ی که با زبان عربی انس و الفت یافته بودنـد در فارسـی بـه جـا مانـد و بایـد       تأثیر دانشمندان و درباریان»فارسی بر آن غلبه یافت، اما 

 (949:4982خانلری . )«های فارسی بیش از هر چیز نتیجۀ کار این دو گروه است گفت که فراوانی لغات عربی در نوشته

گیـرد همـۀ دبیـران و     برمـی  های هفـتم و هشـتم هجـری را در   که قرن( جانشینان مغول)پس از حملۀ مغول و در زمان ایلخانان 

بـه همـین سـبب زبـان     . مدبّران امور در تمام قلمرو حکومت آنان ایرانی بودند، زیرا ایلخانان خود قدرت ادارة امور دیوانی را نداشتند

ا نوشتن رسـائل  در این دوره نویسندگان و دبیران ایرانی استقالل زبان فارسی را در برابر عربی ب. های انشا و رسائل، فارسی بوددیوان
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بـدون  )هـا  ها کار دیوان در دست ایرانیچون پس از تسلط مغول»به نوشتۀ مسکوب . آوری آن نشان دادند و منشئات فارسی و جمع

و بـدین ترتیـب زبـان     ؛(447:4973)« باقی ماند، فارسی به صورت تنها زبان سیاسی و دیوانی ایران درآمد( زبان رابطه با بغداد عربی

جا که بدنۀ سپاهیان مغول ترک بودند در طول بیش از یـک و  البته از آن. ری در تمام ادوار پس از مغول، فارسی باقی ماندساال دیوان

از کلمات مغولی باقیمانده از این دوره بایـد  ». واژة ترکی و مغولی وارد زبان فارسی شد غلبۀ آنان بر این سرزمین تعدادی وام نیم قرن

زبـان   هـای تـرک   حاکمان بعدی ایران نیز سلسـله (. 4986صادقی)« اند یاد کرد که در ترکی هم وارد شده« نمخا»و « خان»، «آقا»از 

    . های اداری و نظامی ترکی به زبان فارسی گردید بودند و همین امر سبب نفوذ واژه

 زبان فارسی نزد تیموریان.  9.9.6

آنـان از نویسـندگان و دانشـمندان    . دامه دارد، تیموریان بر ایران حاکم بودنـد در دورة بعد که از ابتدای قرن نهم تا اوایل قرن دهم ا

ضـمناً  . شـد گاری بر کتب علمی پیشین نوشـته مـی  ن های این دوره بیشتر در شر  و حاشیهکردند اما کتابنویس حمایت می فارسی

آنها به عربی بـه سـبب آمـادگی اصـطالحات و     شد و جز در موضوعاتی که نوشتن  زبان فارسی چندان از سوی زبان عربی تهدید نمی

 . شد تر بود، کتب علمی به عربی نوشته نمیتعبیرات، آسان

 سیاست زبانی صفویان.  9.9.7

دارتـری   از نیمۀ قرن هفتم تا اوایل قرن دهم و تشکیل دولت صفوی، زبان فارسی دیوانی و مذهب شیعه هر دو رواج بیشـتر و دامنـه  

در . های حاکم محلی و مرکـزی عـوض شـد   طۀ اهل تشیع به عنوان اقلیتی مذهبی با اکثریت سنی و دستگاهپیدا کردند و کیفیت راب

های عرب زبان به ایران آمدند و صـاحب نقـش   دورة صفویان به سبب رسمی شدن مذهب تشیع، کثیری از علمای شیعه از سرزمین

-مسکوب در این زمینـه مـی  . شدند و زبان این امور فارسی بود ی هم ملی، دولتی و اداری و بالتبع صاحبان زبان ملی و دولتی و ادار

کننـد و   گاه داخلی و خارجی سیاست شاهان صفوی است؛ آنها برای سیاست، مذهب را  تبلیغ مـی  در این دوره، تشیع تکیه» :نویسد

 .(424:4973)« کنند کار را میبرای تبلیغ باید به زبان مخاطب روی آورد، به فارسی؛ و علما به همۀ دالیل گفته شده این 

اما توجه علمای دین به نوشتن کتب علمی به زبان عربی و پیروی فرزندان و شاگردانشان از آنان، زبان فارسـی را از جایگـاه زبـان    

جـز   بدین ترتیب زبان علوم شرعی در این دوره عمدتاً عربـی بـود و  . علم که طی چند قرن به دست آورده بود تا حدودی به کنار زد

( 396-7) تـاریخ ایـران    از سوی دیگر بـه نوشـتۀ  . چند تفسیر فارسی اغلب کتب درجه اول شرعی و حکمی به زبان عربی نوشته شد

عالقۀ مفرط شاهان صفوی به زبان ترکی سبب شد که این زبان در اواخر قرن نهم در مراکز عمدة آذربایجان رواج پیدا کند و سـپس  

 . ای حکومت و دربار شد بنابراین زبان ترکی زبان محاوره در سایر مناطق گسترش یابد و

های ترکی، از نظـر مفهـوم نارسـا و از    نثر رسمی این دوره زشت، سرشار از لغت»در اثر این عوامل و احتماالً بسیاری عوامل دیگر 

 .(428:4973مسکوب)« نظر ساختمان، پریشان و به یک معنا عوامانه است

یان و پس از آن در شبه قارة هند هم رونق گرفت و آغاز این رونق و پراکندگی آن را نیز باید در گذشتۀ زبان فارسی در زمان صفو

 .ها و فاتحان نظامی از شرق ایران وارد شبه قاره شد دور یعنی در ایامی جستجو کرد که زبان فارسی همراه اسالم و به وسیلۀ سلسله

 سیاست زبانی در دوران معاصر .9.1

 دوران قاجار .9.1.4

نخسـتین  . دوران حکومت قاجار، ایران بین سه کشور بزرگ یعنی روسیۀ تـزاری، امپراتـوری عثمـانی و هندوسـتان قـرار گرفـت       در

برخـی  . مواجهات ایرانیان با تمدن غرب و علم و فناوری جدید از طریق روسیه و عثمـانی و بـه میـزان کمتـری از طریـق هنـد بـود       

نیـز تعـدادی واژة   . رو، برخی غذاها و صنعت چـاپ از روسـی وارد زبـان فارسـی گردیـد     های مربوط به خود اصطالحات نظامی و واژه

از  پـاگون  و باک، آفتامات، کالبـاس های  واژه( Sadeghi 2001:20)به نوشتۀ صادقی . لشکری و کشوری از ترکی به وام گرفته شد

 . ی شدنداز ترکی در این دوره وارد زبان فارس توپ، باروت و خمپارههای  روسی و واژه

تعدادی از محصالن ایرانی برای ادامۀ تحصیل به فرانسه اعزام شدند . در همین دوران بود که ایران با فرانسه نیز تماس حاصل کرد

پیامد زبانی ایـن وضـع، اسـتیالی فرهنگـی فرانسـه و ورود بسـیاری از       . و روابط فرهنگی بین ایران و فرانسه به تدریج افزایش یافت

 .سوی به فارسی بود که اغلب آنها هنوز در فارسی رایج استهای فران واژه
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دار تجـدد و تحـول در ایـران شـناخته      خواهی، شماری از کسـانی کـه پـرچم    های نزدیک به جنبش مشروطهگفتنی است در سال

خـواه   سندگان مشـروطه اندیشمندان و نوی( 41:4986)زاده  به گفتۀ رجب. اند اندیشۀ اصال  خط یا تغییر خط را به میان آوردند شده

انـد و از   استعدادی آنان نیست، از آن است که با علـم آشـنا نشـده    ماندگی ایرانیان نسبت به فرنگیان از کم عقب بر این نظر بودند که

امـا آشـنا شـدن بـا     . ماندگی تأسیس مدارس جدید الزم است های علمی آگاه و با آن همراه نیستند و برای جبران این عقبپیشرفت

سوادی بیشتر مردم ایران را در دشـوار بـودن آمـوزش     اینان علت بی. سواددار شدن با خط عربی دشوار است. م به سواد نیاز داردعلو

دانستند و برخی از آنان از جمله میرزا فتحعلی آخوندزاده و احمد کسروی چنان در این عقیده استوار بودند کـه از مخالفـت    خط می

خـواهی   البته در میان روشـنفکران ایرانـی عصـر مشـروطه    . ا میراث ادبی و هنری خود هم باکی نداشتندگرایان و بیگانه شدن ب سنت

دانستند و در نهایت هم اندیشۀ ایـن   ای و طالبوف هم بودند که تغییر خط فارسی را به صال  نمی العابدین مراغه کسانی از جمله زین

 .  یر برکنار ماندعده بر دستۀ نخست غالب آمد و خط فارسی از خطر تغی

 دورة پهلوی و تأسیس فرهنگستان .9.1.1

های بیگانه در برخی محافل علمی قوت گرفت و این نقطۀ آغاز  در اواخر عصر قاجار، اندیشۀ جایگزینی معادلهای فارسی به جای واژه

های خصوصـی   گیری گروه های فردی و جمعی منجر به شکلاین کوشش. ریزی زبان به شکل ابتدایی آن در دوران پهلوی بود برنامه

هـا تقریبـاً همزمـان بـود بـا رشـد       ایـن فعالیـت  . های علمی، فرهنگی و اداری گردیـد  های نو به جای واژه و رسمی برای ساختن واژه

هـای  گرایی زبانی را برانگیخت که هدف آن وضع معادل پرستی در برخی محافل علمی، اندیشۀ سره حس وطن. ناسیونالیسم در ایران

 . های فرنگی، عربی و ترکی بود واژه  ه جای وامفارسی ب

ا سازی تشکیل شد ت شمسی، به دستور رضاخان در وزارت جنگ انجمنی برای واژه 4919در پی تشکیل ارتش نوین ایران در سال

تـا آخـر   در وزارت جنگ تشکیل شـد و   4919آبان  28گزینی ارتش در  نخستین جلسۀ انجمن واژه». به وضع اصطالحات نو بپردازد

افزارها ساخت که اکنون همۀ آنهـا در   های ارتشی و نام جنگ واژة مربوط به سازمان ارتش و مرتبه 411تا  911حدود ...  همان سال 

 .(3:2393ای  بدره)رود  ارتش ایران به کار می

سـال بـه رضـاخان بـه تأییـد و      های آن بایـد پـیش از ار   این انجمن پس از تشکیل فرهنگستان نیز به کار خود ادامه داد ولی واژه 

 .، مصوب همین انجمن هستندهواپیما، هوانورد، فرودگاه، خلبان، گردان و گروهبانهایی همچون  واژه. رسید تصویب فرهنگستان می

الزمـان فروزانفـر    پس از تشکیل دارالمعلّمین عالی برای اصطالحات علمی که مورد نیاز بود در حجرة مرحوم بدیع 4917در سال »

بعدها که دارالمعلمین مرکزی به دانشسرای عالی تبدیل شد دکتـر عیسـی صـدیق در    (. 49-44همان )« شد هائی تشکیل می سهجل

وجود داشـت   4943تشکیل شد تا مهر  4944این انجمن در اسفند ». را تشکیل داد« انجمن وضع لغات و اصطالحات علمی»جا آن

همـان  )« های درسـی بـه کـار رفـت     ها و نوشتهاصطال  آن در کتاب 411که حدود واژه و اصطال  علمی وضع کرد  9111حدود ... 

 .گردونه، گرماسنج و گِرَوِشاند  که از آن جمله( 43-44

 فرهنگستان اول .9.1.1.4

در دانشکدة طـب تشـکیل     الدوله جلسات این آکادمی به ریاست لقمان. را تشکیل داد« آکادمی طبی»وزارت معارف  4949در سال 

 . در یکی از همین جلسات برگزیده شد« آکادمی»به جای « فرهنگستان«  ةشد و واژ می

به همین سبب محمدعلی فروغی پیشنهاد تشکیل فرهنگستان را به . شد گزینی مشکالتی را سبب می سازی و واژه تعدد مراکز واژه

هدف از تأسیس فرهنگسـتان  . سماً آغاز کردر 4944بدین ترتیب فرهنگستان ایران کار خود را در سال . رضاشاه داد و او نیز پذیرفت

 (.  43همان )ذکر شده بود « حفظ و توسعه و ترقی زبان فارسی»در مادة اول اساسنامۀ آن 

بـه  . در دوران پهلوی اول مفهومی خاص از هویت به عنوان ایدئولوژی رسمی دستگاه پادشاهی ساخته و پرداخته و تبلیغ شده بود

در این نگاه، هویت ملی همان مفهوم کهن ایرانشهر است و نگاهبان آن نظام شاهنشاهی است کـه در  »( 412:4984)عقیدة رضایی 

چنـین فضـایی فرهنگسـتان را نـاگزیر     . «یابـد  باشد و با پادشاهی تعین می واقع مصداق فره ایزدیِ پادشاه ایران در دورة ساسانی می

الحات و لغات خارجی کنـد و لـذا بایـد گفـت کـه فرهنگسـتان اول       ساخت که بیشتر اوقات خود را صرف انتخاب معادل برای اصط

 :از عملکرد این فرهنگستان چنین است( 493:4974)ارزیابی سمیعی . بیشتر مهارکننده و بازدارنده بود تا سازنده
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و ناموسِ تحول و آفرینی و منطبق با طبیعتِ زبانِ انسانی  زدایی و سره فرهنگستان، طریقی سالم و معتدل، دور از تعصبِ عربی

اگـر بخـواهیم منصـفانه قضـاوت کنـیم، بایـد       ... گزینی نسبتاً موفق از کار در آمد  تطورِ آن در پیش گرفت و از این رو در واژه

بگوییم که فرهنگستان اول، در پیگیری به موقع، از آفتی که به زبان فارسی روی آورده بـود وظیفـۀ خـود را ادا کـرد و چـون      

سازی نداشتند، در فضای فرهنگی نسبتاً سالمی که پدید  که ارکان آن سازمان بودند اصوالً اعتقادی به واژهاعضای برجستۀ آن 

 . آورده بودند نیازی به فعالیت پیگیر احساس نکردند و رفته رفته فرهنگستان از پویایی افتاد و دچار رکود شد

های علمـی   فرهنگستان در این مدت موفق شد بسیاری از واژه. شد متوقف 4924سازی فرهنگستان در سال  پیرایی و واژه کارِ زبان

و در شـهریور   4711های نوِ مصوبِ فرهنگستان به حدود  شمار واژه 4943ها را از تصویب بگذارند و در پایان سال مورد نیاز دانشگاه

 .رسید 2111به حدود  4921

واژة  4719برسی کرده و نشـان داده اسـت کـه از میـان     « اافتادگیج»های مصوب فرهنگستان اول را با معیار  واژه( 4974)کافی 

وضعیتی بینابین ( درصد 49)واژه  244تقریباً جا افتاده و ( درصد 6)واژه  419درصد جا افتاده و رواج یافته، ( 43)واژه  788مصوب، 

 .   رود ً به طور مساوی به کار می خود و تقریبا( های)یافته است، یعنی در کنار مترادف 

اما نکتۀ مهـم  . ادامه داشت، فعالیت فرهنگستان بیشتر جنبۀ ادبی و تحقیقی یافت 4991جدید فرنگستان اول که تا سال  در دورة 

اقبـال  . برای نخستین بـار در همـین دوره مطـر  گردیـد    « سیاست زبان»قابل ذکر در این دورة زمانی آن بود که مفهوم و اصطال  

ای با همین عنوان پس از اشاره بـه اهمیـت سیاسـتی کـه      د از اعضای پیوستۀ فرهنگستان بود در مقالهکه خو( 4:4924[ )آشتیانی]

تر دانستن و مهم« کنند تعقیب می. . . برای نشر معنویات و محصوالت فکری و ذوقی خویش در میان بیگانگان ... ملل بیدار کنونی »

در کار نشر زبان خود در خـارج از  ... دول مقتدر مغرب زمین »از اقداماتِ این سیاست نسبت به سیاست اقتصادی، به ذکر مصادیقی 

 : گیرد پردازد و نتیجه می می« ممالک اصلی

بنابراین مقدمات اگر مملکت ما هم بخواهد زنده بماند و در میدان مبارزة سیاسـت زبـان الاقـل از خـود دفـاع نمایـد بایـد یـک         

و آن را با عزمی جزم توأم بـا تـدبیر و حـزم مُجـری      طرح نمایدای معقول  نقشهر داشته باشد و برای این کا «سیاست زبان»

کنیم که اقبـال عـالوه بـر وقـوف بـه       مالحظه می (، تأکیدها از نگارندة مقالۀ حاضر9:همان. )دارد تا در این میدان مغلوب نگردد

ـ تفطن داشـته و آن را الزمـۀ اعمـال سیاسـت زبـان      ریزی زبان هم ـ البته نه با این لفظ    اهمیت سیاست زبان، به مفهوم برنامه

های محلی به عنوان زبـان رسـمی و اهمیـت دادن بـه      در احیای لهجه[. . . ی اروپایی]هاتحریکات دولت»وی در ادامه، . داند می

بـه  (. همـان )« دکنـ  امروز زبان فارسی راتهدیـد مـی  »داند که  را خطر بزرگی می« السنۀ افراد اقلیت در مقابل زبان رسمی دولتی

در انتشـار زبـان فارسـی در خـارج از      :گیـرد  عقیدة اقبال، اتخاذ و اعمال سیاست زبان هر دو عرصۀ خارجی و داخلی را در بر می

ای را که بیگانگان برای انتشار زبان خود در کشور ما تعقیب می کنند تعقیب نماید و در ایـن مرحلـه    ایران دولت باید عین نقشه

ر ما متوجه بالدی است که سابقاً جزء ایران بوده و هم امروز قسمت مهمی از مردم آن به زبان فارسی تکلم مـی  بیش از همه نظ

 (4:همان. )کنند

 :نویسد پردازد و می سپس به سیاست زبانی داخلی می

ن از هر گونه تعرض، چه از تقویت زبان فارسی و انتشار دامنه نفوذ آن در هر گوشه و کنار از کشور و دفاع آ... در این مرحله هم 

. خارج بیاید چه از طرف ُجهال و متفننین داخلی مبادرت شود بایـد بزرگتـرین منظـور دولـت در تعقیـب ایـن سیاسـت باشـد        

 (  3:همان)

های محلی نیز غافل نیست و با اذعان به وجود چند میلیون ایرانی که زبـان مـادری آنـان فارسـی     ها و گویشاقبال از مسئلۀ زبان

را بـه  « السنه و لهجات»وی این . داند را به هید وجه به صال  نمی( جاهمان)« ها و لهجه ها به زوربرافکندن ریشۀ این زبان»یست، ن

کنـد و   یعنی عربی و ترکـی تقسـیم مـی   « های غیر ایرانیزبان»مانند طبری و گیلکی و لری و کردی و « های ایرانی لهجه»دو دستۀ 

 :نویسد تۀ اول میدربارة سیاست مناسب دس

میـان  تنها باید از این میان مواظب تبلیغات سوئی باشـد کـه از خـارج در    . تواند داشته باشددولت سیاست خاصی نسبت به آنها نمی

اند که کرد و لـر  کوشند و مدعی رِ حقایق تاریخی مینمای مغرض که در راه تدلیس و تزوی شود تا نگذارد که یک عده محققکردها می
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اند و با ایرانیان از جهت نژاد متفاوت و غیر ذلک، اذهان برادران کرد مـا را مشـوب کننـد و در راه وصـول بـه مقاصـد       مخصوصملتی 

 (    6:همان.)شومی که دارند از این رهگذر نیز مشکالتی سیاسی برای ما ایجاد نمایند

 :گوید سپس در خصوص دستۀ دوم چنین می

و هر روز به آنها جراید و کتبـی منتشـر و   ... ها متکلم دارند هر دو در خارج از ایران نیز ملیون... که اما در باب دو زبان عربی و ترکی 

 (6:همان. )گردد سیاست دولت باید بسیار عاقالنه و با همه نوع احتیاط و تدبیر همراه باشددر اطراف و اکناف عالم پراگنده می... 

کنند اجازه بدهد که در مدارس تـا   ربایجان و نقاطی که اکثر مردم آن به زبان عربی تکلم میدولت باید با کمال شهامت به مردم آذ... 

و ... و سپس تعلیمات متوسطه و عالیه را به فارسی به ایشان درس بدهند ... سنی معین زبان محلی خود را به اطفال خویش بیاموزند 

وری و طـ ... اند روحاً ایرانـی بـار بیاورنـد     اجباراً به عربی یا ترکی متکلم شدهسعی نمایند که اطفال ایرانی را که بر اثر حوادث تاریخی 

 ( 7:همان. )کم آب رفته به جوی باز آیدهای بیگانه وادارند و کمتدریج اطفال خویش را به ترک این زبانرفتار نمایند که مردم خود به

های این موضوع را برای جامعـۀ ایـران آن زمـان مـورد      ترین جنبهممقالۀ اقبال اثری پیشتاز در حوزة سیاست زبان فارسی است و مه

سازِ زبان فارسی نظر دارد و به مسائل خاص ایـن زبـان از جملـه واژگـان      توجه قرار داده است، اما صرفاً به جایگاه ملی و ارزش هویت

 .    بیگانه و اصال  خط نپرداخته است

 فرهنگستان دوم .9.1.1.1

ستان اول، نیاز به وجود سازمانی کـه مطـابق بـا نیازهـای روز در زبـان فـارس تغییراتـی ایجادکنـد         های فرهنگپس از توقف فعالیت

« فرهنگسـتان زبـان ایـران   »فرهنگسـتان دوم تحـت عنـوان     4943در پاسخ به همین نیاز بود که در سـال  . همچنان محسوس بود

 :این فرهنگستان دو هدف برای خود تعیین کرده بود. تأسیس شد

های گوناگون علمی و زبان فارسی در پایگاه واالی دیرین فرهنگی و آماده داشتن آن برای برآوردن نیارمندینگاهداری  .4

 فنی کشور؛

های ایرانی کنونی و پیشین به ویژه برای شناسایی بیشتر و پیشبرد زبان ها و گویشپژوهش و بررسی در همۀ زبان .2

 (.21:2393گل گالب و کیا )فارسی 

گزینی به کارهـای دیگـری از    سازی و واژه تری از فرهنگستان اول داشت و در جنب واژه های گسترده ایران برنامهفرهنگستان زبان 

نامۀ بسامدی برای تعدادی از متون فارسی، بررسی شـیوة امـالی فارسـی، بررسـی در دسـتور زبـان فارسـی، بررسـی          قبیل تهیۀ واژه

گوی نیازهای فـوری  میانۀ ایرانی و غیره نیز پرداخت، اما هید یک از این کارها پاسخ های باستانی وهای ایرانی، بررسی در زبانگویش

شد به علت گـرایش انحرافـی    ترین کار آن شمرده میسازی این فرهنگستان که مهم فعالیت واژه»به نوشتۀ صادقی . زبان فارسی نبود

با شکسـت    ود عمالً هید تأثیری بر زبان فارسی نداشت و کامالًنفوذ آن ب ستیزی که حاکم بر اعضای مؤثر و صاحب نویسی و عربی سره

 (443:4973)« .روبه رو شد

واژة به تصویب  4411نزدیک به پنجاه و هفت هزار واژه را پیشنهاد کرد که از این میان،  4937فرهنگستان دوم تا شهریور 

توان به کارانه، رایانه،  نگستان که قبول عام یافته است میهای مصوب این فره از برخی از مشهورترین واژه. شورای فرهنگستان رسید

در بخش دستور و امالی فارسی فقط دو رساله دربارة . جزوه منتشر شد 9های ایرانی فقط در بخش گویش. پایانه و نمایه اشاره کرد

از . ت متن کهن فارسی به چاپ رسیدهای هف هفت رساله نیز دربارة بسامد واژه. های امالییِ دو متن فارسی قدیم منتشر شد شیوه

بود هید کدام به ثمر نرسید و در دسترس  4937هایی که این فرهنگستان داشت، تا پایان عمر آن که تقریباً در بهمن بقیۀ طر 

 . های این فرهنگستان اندکی پس از پیروزی انقالب اسالمی متوقف شدفعالیت. عموم قرار نگرفت

. نخستین بار در همین دورة زمانی ساخته شد و به کـار رفـت   ریزی زبانی برنامهست اصطال  فارسی در پایان این بخش گفتنی ا

 languageرا بـه معنـای   « ریـزی زبـان   طـر  »بـه مناسـبتی    توصیف ساختمان دستوری زبان فارسـی که در ( الف4948)باطنی 

planning  ای  در مقالـه ( ب4948)تعریف و در همان سـال  ( 49:همان)« دخالت عمدی در خط سیر طبیعی زبان»معرفی و آن را

را مطـر  کـرده بـود، چنـد سـال بعـد در       « طر  ریزی و نوسازی زبان فارسـی »پیشنهادهای خود به فرهنگستان زبان فارسی برای 

« ریـزی زبـانی   برنامـه »ضمن معرفی مباحث مختلف مطر  در جامعه شناسی زبان، بخشی را نیز بـه  ( 2393باطنی )گفتاری مفصل 

( 9نوسازی زبـان؛  ( 2احیای یک زبان ملی؛ ( 4: اختصاص داد و اهم مسائل این حوزه را در چهار سرفصل برشمرد که عبارت بودند از
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یکی وجـود انگیـزه ای   »ریزی زبانی را  دو شرط موفقیت برنامه( 77:همان)باطنی . مسائل مربوط به خط( 4پاالیش یا تصفیۀ زبان و  

داند و سپس با نظر به این دو شرط به ارزیابی کار فرهنگستان زبان ایـران مـی پـردازد کـه بـا       می« ولتدر مردم و دیگری حمایت د

 :یابد جمالت زیر خاتمه می

نبودن این دو یعنی انگیزة کافی در مردم و نبودن حمایت دولت باعث شده که فرهنگستان زبان بـه صـورت سـازمانی کـم     

 (       78:همان. )فراتر نرود« سرگرمی روشنفکرانه»ه نظر بسیاری از مردم از حد یک های آن بفایده در آید و تأثیر فعالیت

 ریزی زبان پس از انقالب اسالمی سیاست و برنامه.  9.1.9

 :متجلی شده است که به شر  زیر است قانون اساسیسیاست زبانی رسمی جمهوری اسالمی ایران در سه اصل از اصول 

 اصل پانزدهم

اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بایـد بـا ایـن زبـان و     . می و مشترک مردم ایران فارسی استزبان و خط رس

های گروهی و تـدریس ادبیـات آنهـا در مـدارس در     در مطبوعات و رسانه های محلی و قومیخط باشد، ولی استفاده از زبان

 .کنار زبان فارسی آزاد است

 اصل شانزدهم  

آن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات فارسی کامالً با آن آمیخته است، این زبان بایـد پـس از   جا که زبان قراز آن

 .ها تدریس شود ها و در همۀ رشتهدورة ابتدایی تا پایان دورة متوسطه در همۀ کالس

 اصل نوزدهم

، زبان و مانند اینهـا سـبب امتیـاز نخواهـد     مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد

 . بود

الحـاق  ( 442:4984)بـه زعـم رضـایی    . آید، قانون اساسی بر تکثر زبانی صحه گـذارده اسـت   چنان که از مفاد اصل پانزدهم بر می

از اعتقـاد   های دینی و مـذهبی نیـز حکایـت   های رعایت حقوق زبانی گروههای قومی و اقلیتدولت جمهوری اسالمی به کنوانسیون

-اگرچه تدریس برخـی زبـان  . های موجود با این تصور چندان مطابقت ندارداما برخی از واقعیت. حکومت به واقعیت تنوع زبانی دارد

گرفت، پس از انقالب نیز ادامـه یافـت امـا تنهـا اختصـاص بـه        ها صورت میهای اقلیت که در دوران پهلوی در مدارس خاص اقلیت

های ترکی، کردی و گیلکی هید گاه در مدارس کشـور تـدریس   برای مثال زبان. ند ارامنه و آشوریان داشته استهای دینی ماناقلیت

 . نشده است

شد و این امر شـاید تـا حـدی بـه منظـور       های قومی و محلی نمیها و گویشدر دهۀ نخست پس از انقالب، توجه چندانی به زبان

های بیشتری در این اما در دهۀ دوم به تدریج آزادی. طلبانه در بین برخی اقوام بوده است های استقاللپرهیز از دامن زدن به گرایش

هـای صـدا و سـیمای اسـتانی نیـز از زبانهـا و        های محلی افزایش یافت و شبکهخصوص اعطا شد و انتشار کتاب و مطبوعات به زبان

 . سازی استفاده کردند های محلی در برنامهگویش

زدهم باید گفت مفاد این اصل یعنی تدریس عربی در مدارس، پیش از انقالب نیز وجـود داشـته اسـت و پـس از     در مورد اصل شان

البته تأکیدی که بر این امـر شـده اسـت در عمـل حاصـل چنـدانی نداشـته، بـه طـوری کـه           . قانونی یافته است انقالب صرفاً وجهۀ 

بی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه، از روخوانی و فهم ابتداییِ متـون  آموزان ایرانی پس از شش یا هفت سال آموزش زبان عر دانش

 . اسالمی و در رأس آنها قرآن کریم ناتوانند

شود ـ تـا حـد     توان گفت مفاد این اصل ـ خصوصاً با توجه به این که دین و مذهب را شامل نمی  باالخره در مورد اصل نوزدهم می

و   زبـان بـوده   تعداد زیادی از مسئوالن رده باالی حکومتی در نظام جمهوری اسـالمی، تـرک  زیادی محقَّق است و برای مثال همواره 

 .  هستند

 فرهنگستان سوم.  9.1.9.4

های نخست پس از انقالب به شدت کاهش یافت و سرانجام این نهاد و چند مؤسسۀ دیگر در های فرهنگستان دوم در سالفعالیت

ریزی زبان متولی  گذاری و برنامه پس از آن سیاست. را تشکیل دادند« تحقیقات فرهنگیمؤسسۀ مطالعات و »هم ادغام شدند و 
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نامۀ این فرهنگستان  در اساس. تأسیس شد« فرهنگستان زبان و ادب فارسی» 4961رسمی واحدی نداشت، تا این که در اواخر دهۀ 

 :اهداف آن به شر  زیر اعالم شده است( 4968مصوب )

ن فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسالم و حامل معارف و حفظ قوت و اصالت زبا .4

 فرهنگ اسالمی؛

های علمی و ادبی و ایجاد انس با م ثر و معارف تاریخی در نسل کنونی و پروردن زبانی مهذَّب و رسا برای بیان اندیشه .2

 نسلهای آینده؛

 آن در داخل و خارج کشور؛رواج زبان فارسی و گسترش حوزه و قلمرو  .9

ایجاد نشاط و بالندگی در زبان فارسی به تناسب مقتضیات زمان و زندگی و پیشرفت علوم و فنون بشری با حفظ  .4

 (    نقل از وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی)اصالت آن  

فارسی، ادبیات انقالب اسالمی،  آموزش زبان و ادبیات: های پژوهشی تشکیل شده استدر فرهنگستان سوم تاکنون این گروه

مرزی، تصحیح متون، دانشنامۀ تحقیقات ادبی، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره، دستور  ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، برون

هایی ینی از اولین گروهگز ها گروه واژهاز میان این گروه. گزینی نویسی و واژه های ایرانی، فرهنگها و گویشزبان، زبان و رایانه، زبان

 به عقیدة صادقی،(. جاهمان)بود که کار خود را آغاز کرد 

های الزم انجام گرفته در پاسخ به سیرها که با مشورت همۀ اعضای پیوستۀ فرهنگستان و پس از برشک تأسیس این گروه بی

نویسی، گروه  ها مانند گروه فرهنگکار بعضی گروه .انجامد  های آنها م الً به تقویت آن مینیازهای زبان فارسی است و فعالیت

اما . ها وقت الزم استبه دلیل ماهیت آنها کاری درازمدت است و برای استفاده از ثمرات آنها سال. . . دستور و امالی فارسی، 

  .تر استمحسوس های اول تشکیل فرهنگستان جلسات خود را آغاز کرد اندکیگزینی که از همان ماه نتایج کار گروه واژه

(4973 :431   ) 

گزینی در  های بیگانه بوده است که با تشکیل شورای واژه گزینی برای واژه های فرهنگستان سوم، واژهترین فعالیتیکی از مهم

پس از . منتشر شد 4977و  4976های های عمومی آغاز و حاصل آن در دو جزوه در سال یابی برای واژه و سپس معادل 4971سال

گزینی در  های تخصصی واژهروهها با تشکیل گ گزینی برای این واژه های تخصصی شد و کار معادل آن این فرهنگستان وارد عرصۀ واژه

 .های تخصصی مصوب فرهنگستان انتشار یافته است های مختلف علمی همچنان ادامه دارد و تاکنون شش دفتر از واژهرشته

با هدف حفظ و  4984در سال  دستور خط فارسیادب فارسی، تدوین، تصویب و انتشار  دیگر فعالیت مهم فرهنگستان زبان و

قواعد کلی حاکم بر دستور خط فارسی چنین عنوان . های مختلف و متضاد بود تثبیت هویت خط فارسی و جلوگیری از اِعمال سلیقه

سهولت نوشتن و . 3فراگیر بودن قاعده؛ . 4وظ؛ تطابق مکتوب و ملف. 9حفظ استقالل خط؛ . 2حفظ چهرة خط فارسی؛ .4: شده است

 . خوانی   گذاری و مرزبندی کلمات برای حفظ استقالل کلمه و درست  فاصله. 7سهولت آموزش قواعد؛ . 6خواندن؛ 

جانبه از واژگان زبان  ارائۀ تصویری همه»به منظور  فرهنگ جامع زبان فارسیاقدام قابل توجه دیگر این فرهنگستان، تدوین 

،  ، معانی ، شامل تلفّظ، هویت دستوری یابی به انواع اطّالعات واژگانی، و ایجاد امکان دست ، در طول تاریخ تکوین این زبان فارسی

منتشر شده است و قابل ( «آ»حرف )نخستین جلد از این فرهنگ . (نقل از وبگاه فرهنگستان)«  ، و جز آن است ریشۀ تاریخی

 .ها به طول خواهد انجامیدمۀ مجلدات آن سالبینی است که انتشار ه پیش

 .پردازیم الخط می گزینی و رسم در ادامه به بررسی میزان تأثیر عملکرد این فرهنگستان در دو حوزة واژه

 های مصوب فرهنگستان واژه.  9.1.9.4.4

هـای   در مـورد واژه . اص یافتـه اسـت  گزینی اختصـ  سازی و واژه های فرهنگستان سوم به واژهکه گفتیم بخش وسیعی از فعالیت چنان

 . سال از انتشارشان هنوز رواج نیافته اند 43ها با گذشت بیش از  عمومی مصوب باید بگوییم اغلب این واژه

ها تهیـه و   هایی حاوی کلیۀ این واژه های عمومی مصوب فرهنگستان سوم، پرسشنامه جهت سنجش میزان آگاهی اهل زبان از واژه

 2و  4هـای  هـا دو سـتون بـا شـماره     در مقابل واژه. گویشور فارسی زبان با تحصیالت کارشناسی و باالتر قرار دادیم نفر 29در اختیار 

مـذکور معـادل کـدام واژة بیگانـه اسـت، آن را در       داننـد واژة   شوندگان خواسته شد چنانچه دقیقاً و با اطمینان می تعبیه و از پرسش
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نتایج حاصل از این تحقیق و تفسیر هـر  . درج نمایند 2ند حدس بزنند، حدس خود را در ستون توان دانند ولی می و اگر نمی 4ستون 

 :یک به شر  زیر است

 عدد  264= های عمومی مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی تعداد کل واژه -

شونده بـه طـور میـانگین     سشهر پر)ها  درصد کل واژه 2/49= عدد 8/94= توسط هر نفر  4های درج شده در ستون  میانگین واژه -

 (بیگانه است  ها معادل کدام کلمۀ درصد از واژه 2/49داند  می

شـونده بـه طـور     هر پرسش)ها  درصد کل واژه 3/43= عدد 42= توسط هر نفر 2و 4های درج شده در ستون  میانگین مجموع واژه -

 (داند یا درست حدس زده است است، یعنی یا می های مصوب را درست درج کرده درصد از واژه 3/43میانگین معادل بیگانۀ 

معـادل بیگانـۀ هـر    )شـوندگان   درصد کل پرسش 6/49= نفر 4/9= مقابل هر واژه را پر کرده اند 4میانگین تعداد نفراتی که ستون  -

 (دانند شوندگان می درصد از پرسش 6/49واژه را به طور میانگین 

معـادل بیگانـۀ   )شـوندگان   درصد کل پرسش 9/46= نفر 7/9= قابل هر واژه را پر کرده اندم 2یا  4میانگین تعداد نفراتی که ستون  -

 (اند دانند یا درست حدس زده اند، یعنی یا می شوندگان درست درج کرده درصد از پرسش 9/46هر واژه را به طور میانگین 

معـادل  )هـا   درصد کـل واژه  3/94= عدد 34= ده استمقابل آن را پر نکر 4شوندگان ستون  هایی که هید یک از پرسش تعداد واژه -

 (داند شوندگان نمی ها را هید یک از پرسش درصد از واژه 3/94بیگانۀ 

هـا   درصـد کـل واژه   4/94= عـدد  82= مقابل آن را پر نکرده است 2یا  4شوندگان ستون  هایی که هید یک از پرسش تعداد کل واژه

 (زند شوندگان حتی حدس هم نمی ا هید یک از پرسشها ر درصد از واژه 4/94معادل بیگانۀ )

 . های مصوب این فرهنگستان بسیار ضعیف بوده است رسانی در خصوص واژه که از نتایج این پرسشگری مشهود است، اطالع چنان

عوامـل   .زبـانی تقسـیم نمـود    زبـانی و بـرون   تـوان بـه دو دسـتۀ درون    های مصوب را مـی  علل و عوامل عدم رواج یا پذیرش واژه

. گردد که هر واژه باید داشته باشد تا در بین اهـل زبـان تـداول یابـد     های آوایی، صرفی، نحوی و معنایی میزبانی شامل ویژگی درون

. 2وجـود کلمـات رقیـب،    .4: شـمرد شوند چنین برمیها میشدن نوواژهعوامل درون زبانی را که مانعِ نهادینه ( 27:4976)طباطبائی 

عـدم  . 6عـدم رعایـت اصـل کـم کوشـی،      . 3ای، عدم تناسب گونـه . 4ر گونۀ زبانی، عدم وحدت عناصر سازنده از نظ. 9ابهام معنایی، 

زبـانیِ   موانع درون( 71:4986)شریف . هاشباهت با دیگر صورت. 3شکل نوشتاری کلمه، . 8آوایی،  عدم سالست و خوش. 7شفافیت، 

گفتـۀ طباطبـائی، مـوارد     اصل ارائه کرده که عالوه بر عوامل پیش 44و در قالب  های عمومی فرهنگستان سوم را بررسی پذیرش واژه

 :توجه کافی نداشته است گیرد و به ادعای وی فرهنگستان به آنها  زیر را هم در برمی

 .باشد نه گروه نحوی« واژه»شود و نیز لفظ فارسی معادل آن، باید  گزینی می لفظی که برای آن واژه -

 .سازی برای مفهوم مورد نظر در اولویت قرار گیرد ر نوواژه باید سنت یا الگوی واژهبرای ساخت ه -

 .االمکان باید از یک مقولۀ دستوری باشند معادل آن حتی  واژة بیگانه و نو واژة -

 .پایه باشند ریشه یا هم های معادل هر خوشۀ واژگانی باید هم نوواژه -

 .مطلق یا شمول معنایی برقرار باشد خصوص   و گانۀ متناظر با آن نباید نسبتِ عموم میان حوزة معنایی نوواژه و واژة بی -

 .گزینی باید برای تمام معانیِ متداولِ واژة بیگانه در زبان فارسی معادل وضع شود در واژه -

 .دگزینی برای آن ضرورت ندار  سازی زبان فارسی شده باشد، واژه اگر واژة بیگانه وارد دستگاه واژه -

 .اند ضرورتی ندارد گزینی برای نامهای تجاری بیگانه که تبدیل به اسم عام یا اسم جنس شده واژه -

 .ها باید رعایت گردد پذیری در مورد نوواژه بافت -

را با توجه به اصول فوق بررسی کـرده و از  ( واژه 264شامل  )های عمومی مصوب فرهنگستان سوم  سپس کلیۀ واژه( همان)شریف 

 .  گفته دانسته است های پیشواژه را واجد شرایط و ویژگی 93تعداد تنها  این

گـردد کـه نهادهـای رسـمی در جهـت تـرویج        زبانی شامل شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز اقداماتی مـی  اما عوامل برون

هـای  ذیرش نوواژه ها میزان پذیرش واژهبانی پز عوامل برون  در پژوهشی میدانی دربارة( 4983)پور   احمدی. دهند ها صورت می نوواژه

اطالع فردِ پذیرشـگر از وجـود   ) آگاهییعنی  (Cooper 1984)عمومی مصوب فرهنگستان سوم را در چهار سطح پیشنهادی کوپر

مهـارتِ  ) دانـش ، (نگرش مثبت یا منفیِ پذیرشگر نسبت به  نوواژه و فایـدة بـه کـار بـردن آن    ) ارزیابی ،(نوواژه و معادل بیگانۀ آن
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به صورت آماری بررسی و رابطۀ هر یـک  ( کثرت واقعیِ کاربرد نوواژه از سوی پذیرشگر) کاربردو ( پذیرشگر در کاربرد مناسب نوواژه

در اینجا تنها خالصۀ نتایج به دست آمدة وی را در چهـار سـطح یـاد    . گویان سنجیده استاز این عوامل را با سن و تحصیالت پاسخ

 .مکنی شده ذکر می

انـد   درصد پاسخگویان پاسـخ صـحیح داده   9/44های عمومی مصوب، به طور میانگین  تایی از واژه41ای  در سطح آگاهی، در نمونه

درصد پاسخگویان  7/34ها به طور میانگین  تایی از واژه 41ای  در سطح دانش، باز هم برای نمونه(. اند دانسته یعنی معادلِ واژه را می)

نـوواژة مـورد سـؤال را      41در سطح کاربرد، هر یک از (. اند دانسته مناسب در بافت مورد سؤال را می یعنی واژة )د ان پاسخ صحیح داده

 3/41باالخره در سطح ارزیابی به طور میانگین . اند برده به کار می( مکرراً یا گاهی اوقات)درصد از پاسخگویان  7/91به طور میانگین 

 .اند نوواژة مورد سؤال نگرش مثبت ابراز نموده 41یک از درصدِ پاسخگویان نسبت به هر 

در پایـان ایـن بخـش    . های عمومی توفیق چندانی نداشته است شود که فرهنگستان سوم در ترویج نوواژه بدین ترتیب مالحظه می

، یارانـه  (کـوپتر  هلـی )، بـالگرد  (بـان اتو)تـوان بـه بزرگـراه     های تداول یافته می از واژه. ها خالی از فایده نیست ذکر تعدادی از این واژه

اشـاره  ( تکنولـوژی )و فناوری ( ایندکس)، نمایه (فیشیه )دان  ، برگه(ینال بی )، دوساالنه (بولتن )، خبرنامه (کوپن )، کاالبرگ (سوبسید)

، اسـتوانک  (سـیفون )شـویه   ، آب(بلـوار )، چاربـاغ  (بُـن )، بهـابرگ  (ویلچـر )اند از چرخک  نیافته نیز عبارت های رواج برخی از واژه. کرد

، صـدابر  (آپارتمـان )، کاشـانه  (لوسـتر )، نورافشـان  (تسـت )، آزمونـه  (بـالکن )، ایوانـک  (اسـکورت )، همروان (آلبوم)، جُنگ (کپسول)

 (.کادر)و  پیرابند ( کمپوت)، خوشاب (میکروفون)

 الخط فارسی رسم.  9.1.9.4.1

نظـران، دسـتور خـط     از تشکیل جلسات متعدد و کسب نظـر از صـاحب  و پس  4984چنان که اشاره شد فرهنگستان سوم در سال 

الخط هید گاه مورد وفاق عموم اهل قلم، ارباب نشر و اصحاب مطبوعات قرار نگرفـت،   اما این رسم. فارسی را تصویب و منتشر ساخت

بلکـه حتـی برخـی از ناشـران     الخـط مصـوب ندارنـد،     که هم اکنون نه تنها اغلب جراید در شیوة نگارش خود توجهی به رسـم  چنان

البته انصاف باید داد که فرهنگسـتان در تصـویب ایـن دسـتور     . کنند الخط مورد قبول خود  را به پدیدآورندگان آثار تحمیل می رسم

ملـه  خط از افراط و تفریط برکنار بوده و طریق اعتدال را پیموده است، اما با این حال اختالف بر سر برخی از موضوعات امالیی از ج

 .الخط شده است صدا سبب عدم توفیق کامل این رسم نویسی و حروف هم نوشتن همزه، جدانویسی و سرهم

 بندی و سخن پایانی       جمع. 1

ریزی و سیاست زبان در ایران را به اجمال بررسی و به برخی وجوه قوت و ضعف در هـر دوره   در این نوشتار پیشینه و کارنامۀ برنامه

ای جدید است به طور جدی با تأسیس فرهنگستان آغاز شـد، امـا سیاسـت     ریزی زبان که مفهوم و پدیده اگرچه برنامه .اشاره نمودیم

هـایی   زبان فارسی در اَشکال آشکار و پنهان آن از بدو تکوین این زبان وجود داشته و در مقاطعی سبب تقویت و گسترش و در برهـه 

محور، وجه  ریزی زبان در ایران نیز حوزة واژگان بوده و این دغدغۀ زبانیِ واژه ور برنامهمح. مایگی آن شده است نیز موجب ضعف و کم

ریزی زبان در ایران تا زمان حاضر بوده است و در میان عامۀ اهل زبان با توفیـق نسـبی رو بـه رو بـوده      های برنامهغالب کلیۀ فعالیت

 .  است

 Haugen)بـه اعتقـاد هـاگن    . ریـزی زبـان اشـاره کنـیم     اسـان در برنامـه  شنبه عنوان سخن پایانی مناسب است به نقش زبان

زبـان از   مـورخ  در مقـام : توانند به چهار طریق مشارکت و دخالت کنندریزی زبان می شناسان در مسیر برنامهزبان (1966:526-7

هـایی  تواننـد توصـیف   می توصیفگر ر مقامد. توانند به ثبت تاریخ آن بپردازند و عناصر بومی از عناصر قرضی متمایز سازند جمله می

های مرتبط بـا زبـان گفتـار و      آوری، و پدیده صحیح از گفتار و نوشتار عرضه، اطالعاتی دربارة تنوع و یکسانی در گفتار و نوشتار جمع

ن تجزیه و تحلیـل زبـان و   توانند با دانش و آگاهی خود در فنو می پرداز نظریهبه عنوان . بندی کنند نوشتار معیار را مشاهده و طبقه

الگوهای زبـانی    دهندة توانند تعلیم می معلم و باالخره در مقام. های زبان، دربارة نقشه و طر  زبان اظهار نظر کنندبندی جهانی طبقه

 .باشند
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نه کافی بـرای   های زبانی شرط الزم و شناسان در برنامه نیز در ادامه تأکید کرده است مشارکت زبان (ibid)اما چنان که هاگن 

شناسـان،   شناسـان، جامعـه   گیـری از نظـرات نخبگـان از جملـه علمـای علـم سیاسـت، انسـان         هاست و بدون بهـره  توفیق این برنامه

 .ریزی از این دست ناکام خواهد ماند شناسان، فیلسوفان و علمای علم اخالق، هر گونه برنامه روان

 مآخذ

 .الرحمانیۀ المطبعۀ :، مصرالفهرست(. ق.هـ ) 4948الندیم،  ابن

 .417-73، صصشناخت زبان، «ها زبانی مؤثر بر پذیرش نوواژه بررسی عوامل برون». 4983پور، طاهره،  احمدی

 .، سال دوم، شمارة ششمیادگار، «سیاست زبان». 4924اقبال، عباس، 

 .امیرکبیرتوصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، . الف4972/4948باطنی، محمدرضا، 
 .44-7، صص3، شماره جهان نو، «ریزی و نوسازی زبان فارسی طر ». ب4948محمدرضا،  باطنی،

 .انتشارات آگاه چهار گفتار دربارة زبان،. 2393باطنی، محمدرضا، 

 .، فرهنگستان زبان ایرانگزارشی دربارة فرهنگستان ایران. 2393ای، فریدون،  بدره

 . ، ویراست دوم، امیرکبیرر نثر فارسییا تاریخ تطو شناسی سبک. 4997بهار، محمد تقی، 

 .پژوهش از دانشگاه کمبریج، ترجمۀ یعقوب آژند، انتشارات جامی .4981صفویان،   تاریخ ایران، دورة

 .الشعراء بهار، کتابخانۀ زوار به تصحیح ملک. 4944، تاریخ سیستان

 .232-299، کتاب اول، صصهنگفر ، ترجمۀ فاطمه راکعی،«ریزی زبان نظریۀ برنامه». 4966تاولی، والتر، 

 .، انتشارات سخنتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم. 4986/4976تفضلی، احمد، 

 .، انتشارات نیلوفرشناختیمقاالت ادبی، زبان. 4971شناس، علی محمد،  حق

 . 483-438، صص99ه ، شمارنامۀ فرهنگستان، «سیاست پنهان زبان در مقابل سیاست آشکار آن». 4986داوری اردکانی، نگار، 

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 4982/4984، دستور خط فارسی

تصحیح فاطمه عالقه، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات      الشعراء سمرقندی،ةتصحیح انتقادی تذکر. 4983دولتشاه بن بختیشاه، 

  .فرهنگی
 .27-3، صص99، شماره نامۀ فرهنگستان، «و ژاپن معاصراندیشۀ اصال  و وسوسۀ تغییر خط در ایران »، 4986زاده، هاشم،  رجب

اندیشـی   مجموعه مقـاالت نخسـتین هـم     ،«گزینی در عصر ساسانی و تأثیر آن در فارسی دری واژه». 4978بیدی، حسن،  رضائی باغ
 .397-324، صصشناسی گزینی و اصطال  مسائل واژه

 .446-33، در گودرزی، صص«اصر و مسئلۀ زبانهای هویتی در ایران معگفتمان». 4984رضایی، سید محمد، 

، (جلـد دوم )هـا  از پایان ساسانیان تا پایـان آل بویـه، کشـمکش بـا قـدرت     : تاریخ مردم ایران. 4988/4964کوب، عبدالحسین،  زرین
 .مؤسسه انتشارات امیرکبیر

 .انتشارات سروش شناس، محمد حق ترجمۀ علیدرآمدی بر مطالعۀ سخن گفتن، : زبان. 4976ساپیر، ادوارد، 

 .، انتشارات هرمسزبان فارسی معیار. 4987سارلی، ناصرقلی،

  .449-496، صص 4، شمارة نامۀ فرهنگستان، «سابقۀ فرهنگستان در ایران». 4974، احمد، (گیالنی)سمیعی 
ارشناسـی ارشـد   نامـۀ ک  ، پایـان هـای عمـومی مصـوب فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی       بررسـی انتقـادی واژه  . 4986شریف، بابک، 

 .شناسی همگانی، دانشگاه تهران زبان

 .، دانشگاه آزاد ایرانتکوین زبان فارسی. 4937اشرف،  صادقی، علی

 .24-46، خرداد و تیر، صصنشر دانش، «زبان معیار». 4962 ،صادقی، علی اشرف

 .464-448، صص6، شمارهنگستاننامۀ فره، «ریزی برای زبان فارسی نقش فرهنگستان در برنامه». 4973اشرف،  صادقی، علی

 . 63-69، صص93، شمارهآینۀ میراث، «منشأ واژگان معیار ادبی معاصر فارسی». 4986اشرف،  صادقی، علی

 .، انتشارات ققنوستاریخ ادبیات ایران. 4968/4972اهلل،  صفا، ذبیح

 .مرکز نشر دانشگاهیسازی،  فعل بسیط فارسی و واژه. 4976طباطبائی، عالءالدین، 
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مجموعۀ مقاالت دومین  ،«(فرهنگستان دوم)ها و عملکرد فرهنگستان زبان ایران روشن روش سایه». 4982عاصی، مصطفی،
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 کارسک یوجوه مشترک مقامه و ژانر پ یبررس

 (معاصر یات داستانیآن در ادب ةو نمون)

 (نارویی)زاده  شریفقه یصد

 دانشگاه تهران یات فارسیکارشناس ارشد زبان و ادب 

 دهیچک

. رندیگر قرار گید یبا متن گوو توانند در گفت یا آشکار می یطور ضمن ک بهیم که هریرو هستهخ روبیل تاردر طو ییها تیما با انبوه روا

م که مشخصات و یسروکار دار ییروا ةویبا دو نوع ش یو عرب یدر زبان فارس یاریع یهاکارسک اروپا و مقامات و داستانیدر ژانر پ

ار و یع از جمله سمک) یفارس یگر کتب منثور داستانیتوان از مقامات و د یم انین میدر ا. دارند یبا مشترکیتقر یها یژگیو

ر را ین تاثیا .افته استیگر کشورها راه ید یات داستانیاز عناصر آن به ادب یبرخ ،یخیط تاریاد کرد که به علت شرای (نامه حمزه

 ،از آن یا ک نظر به مقامه و مجموعهیکارسک از یپ یها رمان. دکر وجو جستکارسک یات اروپا تحت عنوان پیاز ادب یتوان در ژانر یم

 های پیکارسک مشهود است و داستان های مشترکی بین مقامه از لحاظ ساختار روایی و داستانی ویژگی .دنمقامات شباهت دار یعنی

امه در ساختار ادبیات داستانی پیکارسک و مق. توان از تاثیرگذاری مستقیم هر یک از این دو گونۀ ادبی بر یکدیگر نام برد اما نمی

ن مقاله درصدد آن است که ابتدا به یا .جا گذاشته است شود، تاثیراتی از خود به زاده آغاز میجمال« یکی بود یکی نبود»معاصر که از 

را  یادب ۀنن دو گویا یها ها و تفاوت زان شباهتیبپردازد و پس از آن م( مقامه و پیکارسک)وه ین دو شیا یکل یریگ شکل یبررس

ن یران در بیمعاصر ا یات داستانیآن در آثار ادب های تها و شباه کارسک و نمونهیپ یسپس به بررس .قرار دهد یمورد بررس

پژوهش حاضر با تاکید بر رابطۀ بینامتنی قصد دارد تا نشان دهد، . ت بپردازدیزاده و صادق هداجمال یعل همچون محمد یسندگانینو

گذارند و از آنچه به آن  شوند، بلکه شکل و تاثیر خود را بر یکدیگر می دهایی هستند که در طول زمان نابود نمیها همچون رخدا متن

 .پردازند خود می  روند و به بازسازی خالقانۀ شود، فراتر می گفته می« تقلید»

 .، ساختار، ادبیات داستانی معاصرتیکارسک، روایمقامه، پ: ها کلیدواژه

 مقدمه 

ر روابط بینامتنی متون بـا هـم و   در واقع پژوهش د. تواند منجر به ایجاد نگاه و موقعیتی تازه شود ارتباط متون با یکدیگر می توجه به

آنچـه در  . کنـد  چـارچوب مـتن آشـنا مـی     ۀهای اولی گیری آنها و جرقه های شکل خواننده را با پایه ،ثرپذیری آنها از یکدیگرأثیر و تأت

هـر  . های دیگر را با خود به همراه دارد متن ۀحافظ ،گیری خود نماید آن است که یک متن در شکل روری میرویارویی با یک متن ض

دیگر  ،شوند های ایجاد شده توسط آثار ادبی پیشین بنا می ها و سنت ها، رمزگان آثار ادبی بر اساس نظام. پایانی یک آغاز و میانه است

گیری معنای یک اثر ادبی حائز اهمیت هستند و اصوال بدون در نظر گرفتن آنها ما قادر  لهای هنری در شک ها و رمزگان و سنت نظام

 ،تری که سنگ بنای آنها اسـت  توانند از متنیت فرهنگی یا اجتماعی گسترده متون نمی. از متن نخواهیم بوددقیقی به دریافت معنی 

به بررسی کلی مقامه و پیکارسک پرداخته است و تطبیـق  « قیادبیات تطبی»پیش از این محمد غنیمی هالل در کتاب  .منفک شوند

به ایـن دو ژانـر    «های داستان کوتاه فارسی سرچشمه»همچنین پروفسور باالیی و کویی پرس در . این دو را مورد نظر قرار داده است

های پیکارسک مورد توجه قرار  داستان درخصوص دوره مشروطه را  به ،های تاثیرپذیری ادبیات داستانی معاصر اند و نمونه توجه داشته

 .تندی و وجوه تشابه این متون به صورت جزئی بیان نشده اسب اما طبقه ،اند داده

الزم باشد ابتدا به معنای لغوی مقامه و پیکارسک بپـردازیم و بعـد از آن سـاختار ایـن دو نـوع       ،رسد قبل از ورود به بحث به نظر می 

 :ادبی را مورد بررسی قرار دهیم

 مقامه. 4

ای آن را از گاثـه   عده ؛در اصلِ کلمه مقامه و معنای آن اختالف نظر وجود دارد»: المعارف ادبی ذیل مدخل مقامه آمده استةدر دایر 

خواندنـد و مقامـه بـه معنـی مجلـس       شود، زیرا گاثه را با آهنگ برای شنونده مـی  و گاه پارسی دانسته که عربی آن مقام و مقامه می

: 4974سـعیدیان،  )شـود   گفتـه مـی   ،ای و روانـی دارد  دار که مضامین افسانه عظه بر منبر کردن، و سخنانی مسجع و آهنگگفتن، مو
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در مجالس با آهنگ خاص متداول بوده و جالب اسـت کـه هنـوز فقـرا و گـدایان بـه        ها قصههای اسالمی خواندن  در سرزمین .(694

  .دکنن سجع بیان میبا ین و همراه خود را آهنگ خواستههنگام گدایی 

مجلس، جای نشستن گروهی از مردم، خطبه یا روایت یا مطلب دیگر که در انجمنـی خوانـده    نامه دهخدا این لغت به معنی در لغت»

  .تشود، آمده اس

ارسی کلمه در زبان ف. مقامات به معنی گفتار و مواعظ و سخنان صوفیه متداول است ،الدین سهروردی شیخ شهاب  در مقامات صوفیه

ترین استعمال کلمه مقامه در کتاب تاریخ بیهقی است کـه در معنـی حکایـت،     قدیمی. نیز آمده« تاریخ»و « مکتوب»مقامه به معنی 

مقامه . (43: 4979غنیمی هالل،) و هرکس که این مقامه بخواند به چشم خرد و عبرت اندرین باید نگریست ... :تاریخ یا حادثه آمده 

ی چهارم هجری قمری در ادبیات عـرب و نزدیـک بـه صـدوپنجاه سـال پـس از آن در        های پایانی سده است که در سالای  ژانر ادبی

رفت و در حقیقت از بقایای اشعار هجـایی و   شمار می های فن قصص به این ژانر ادبی در ابتدا از زیر شاخه. ادبیات فارسی شکل گرفت

های آن به مرور زمان در میان انواع ادبی  ها و ویژگی اما به خاطر تفاوت ،یه گرفته بودی مسجع گدایان در قرن سوم هجری ما استغاثه

  .برای خود جایی باز کرد

ای  گونـه  هـای کوتـاه و درام   مقامه عبارت از داسـتان »: کند گونه تعریف می محمد غنیمی هالل در کتاب ادبیات تطبیقی مقامه را این

در تعریفی کلـی شخصـیت   . (239: 4979،غنیمی هالل) «کند ی قهرمان داستان را روایت میها است که یک راوی معین ماجراجویی

در برخی موارد در نقش منتقد اجتماعی یا سیاسی  ،ها پیروز است اغلب مرد دلیری است که همیشه در ماجراجویی»مقامه ( قهرمان)

 گفتـه طبـق ایـن   (. 44: 4974حریـری، ) «سرار و رموز استو در بعضی دیگر فقیهی آگاه به احکام دین و متبحر در ا دگرد ظاهر می

شخصیت عناصر فردی مخصوص به خود را دارد و از چند حالت خـاص قـدم    ،ها از پیش تعیین شده است شخصیت در همه داستان

 . گذارد بیرون نمی

هایی با نثر مصنوع و آمیخته بـا   استاند»: کند گونه تعریف می مقامات را این «نویسی در ادب فارسی مقامه»دکتر ابراهیم حریری در  

آورد و همین کـه در پایـان    شود و حوادثی را به وجود می شعر در مورد یک قهرمان واحد که به صورت ناشناسی در داستان ظاهر می

(. 217: 4974همـان،  ) «تی دیگـر در مقامـه بعـدی آشـکار گـردد     أگردد تا این که دوباره در هیـ  ناپدید می ،شود داستان شناخته می

کـرده و شـنوندگان را    گو با قدرت سخنوری و افسون کالم بر مـدعی غلبـه مـی    مقامه. گیری با کالم بوده است گویی هنر معرکه مقامه

اثـر  گیر با انجـام بعضـی رفتارهـای جسـمی روی مخاطـب       طور که غالبا معرکه همان .(448: 4978 موحد،) تساخته اس مجذوب می

کرده و در کنـار آن راوی بـا آوردن صـنایع بـدیعی و      یاین حالت را با کلمه و کالم در مخاطب خود ایجاد مگو نیز  گذاشته، مقامه می

کند و مخاطب محوریـت   گذارد به نوعی در روایت داستانی متن تعلیق ایجاد می لفظی فراوان که در زبان شخصیت داستانی خود می

 . کند داستان را در بین این صنایع تا حدی گم می

آمیـز اسـت و هـزل بـه مثابـه نـوعی بـازی آگاهانـه از سـوی           گردد هـزل  در مقامات گفتارهایی که توجه اصلی بر آنها متمرکز می» 

 «کنـد  بخـش زاهدانـه تقلیـد مـی     به حیله از گفتارهـای تزکیـه   ، اماشود که هرچند ولگردی بیش نیست سخنگویی پیش کشیده می

  .یعنی وحدت آغاز و پایان دارند ؛پذیرند شوند و مانند هم پایان می از میهمه مقامات مانند هم آغ. (99: 4974حریری،)

های عاطفی، مکـان،   ها، حالت این توصیف شخصیت .از لحاظ بررسی عناصر داستانی پایه و اساس مقامات بر توصیف نهاده شده است

گیرنـد و از فیلتـر وجـودی راوی     وصیف راوی شکل مـی ها اغلب همراه با ت شخصیت مقامه. گیرد ها و رویدادها را در برمی زمان، واقعه

 . کار گرفته شده توسط آنها به یکدیگر نزدیک است دلیل معموال زبان به همین به ،کنند قصه عبور می

بـه  »از مقامـه   آنهـا . نویس فرامـوش شـده اسـت    اند که در گذر زمان توسط مقامه هایی از مقامه تاکید کرده برخی منتقدان بر ویژگی

دلیـل   اند، حال آنکه دیگران به اند و با این کار بر ویژگی روایی آن تاکید کرده یاد کرده «داستان تخیلی»یا  «سرگذشت کوتاه»ان عنو

عنـوان   با تعریف این نوع ادبی به 39سیلوستر دوساسی. اند شمرده «تابلو»از زندگی اجتماعی آن را نوعی ( اغلب طنزآمیز)تصویرسازی 

یت دراماتیک آن را نشان داده است، حال آنکه دیگران به دلیل خصوصیت روایی و اندرزی این نوع، آن را بـا  خصوص «نمایش»نوعی 

: توانسـت دیرپـا باشـد    تردید نمی انگیز است که بی ای شگفت این نوع ادبی، آمیزه. ندا مقایسه کرده «میالدی 48داستان فلسفی قرن »

                                                           
 3
silvestre de sacy
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. مسائل گوناگون اخالقی، ادبی، حقوقی و غیـره بـدل گردیـد    ةاردادی برای بحث دربارمناسب و قردر اندک مدتی مقامه به چارچوبی 

خیـزد و چیـزی شـبیه بـه گفـت و شـنودهای        گذارد، خصوصیت دراماتیک از میان برمی رفته رو به کاهش می در مقامه داستان رفته

 «.شـوند  آینـد و در پایـان کـار پراکنـده مـی      یای گـرد هـم مـ    نکتـه  ةدو یا چند شخصیت برای بحث دربـار  .آید دست می افالطون به

وجه روایـی خـود را کـه در     ،توانست روندی دیگر در پیش بگیرد مقامه با ساختاری که داشت می .(248: 4978باالیی،کویی پرس، )

ت بخشـد  قو ،های کهن دور بودند غیررئال قصه شکلاز  ش را کههای شخصیتو همچنین  شد از طنزی کمرنگ دیده می هایی رگهآن 

رفتـه   امـا رفتـه   ،های کوتاهی شود که سعی در ایجاد نشان دادن وضعیتی رئال دارنـد کـه در جامعـه وجـود دارد     و تبدیل به داستان

 .ه بودشدگوهایی شد که نقطه داستانی در آنها بسیار ضعیف و کمرنگ و گرایانه به خود گرفت و تبدیل به گفت وضعیتی نخبه

در ». در قرن چهارم هجری در زبان عربی شکل گرفـت  ،وص به خود که تحت عنوان مقامه شناخته شدنویسی با عناصر مخص داستان

ـ نویسی با تمام خصایص و لوازمش در نثر فارسی ظهـور کـرد کـه مشـهور     قرن ششم مقامه  «آن مقامـات حمیـدی اسـت    ۀترین نمون

بعـد از او شخصـی   . را به یک نوع از قصه منحصر کرد نگارش خود ةالزمان نخستین کسی بود که شیو بدیع. (923/ 2ج: 4982بهار،)

قبل از حریـری ریخـت کالسـیک مقامـه هنـوز       .دبه نام حریری در این سبک ظهور کرد و موجب شهرت جهانی این ژانر ادبی گردی

لمی از مقامـه ارائـه   حریری ساختار اساسی مقامه را شکل داد و بعد از او منتقدان ادبی توانستند تعریفی دقیق و ع. شکل نگرفته بود

نام نهاد و دیگر این که قهرمان  «بن حمام حارث»های خود فقط یک نفر راوی در نظر گرفت و او را  مثال حریری برای داستان. دهند

ی مقامات حریری نقش اصـلی   این شخصیت در همه. نهاد «ابوزید سروجی»اصلی داستان را نیز فرد معینی در نظر گرفت و نام او را 

 .ر عهده داردرا ب

هایی است که در آنها راوی معینی شخص واحـدی را در حـاالت مختلـف     و افسانه 34مقاماتی که در اینجا مورد بحث ماست روایات»

ولیکن مقامات فارسی به راوی معین و قهرمان معـین مقیـد    ،ها مراعات شده در مقامات عربی این شیوه در کلیه مقامه. کند وصف می

تـوان رفتـار    کند و با خواندن چند داسـتان مـی   در مقامه شخصیت در طول داستان تغییری نمی. (23 :4979ل،غنیمی هال) «نیست

داستان در تمامی مقامات یکسان آغاز شده و قهرمـان داسـتان بـه یـک صـورت      ». بینی کرد های بعدی پیش شخصیت را در داستان

خـالف داسـتان مـدرن     طـور کلـی بـر    بـه (. 348/ 4ج:4966خطیبی )«  یابد ای یکنواخت پایان می شود و داستان به شیوه معرفی می

شـود کـه بنـا بـه موقعیـت،       بینی ناپذیر است و خواننده با شخصـیتی چندالیـه مواجـه مـی     ها و رفتارشان پیش امروزی که شخصیت

 .بینی پذیر است دهد، در مقامه شخصیت ایستا و پیش رفتارهایی از خود بروز می

 های عربی مقامات حمیدی با مقامهتفاوت ساختاری ( الف

بـا توجـه   . تبادالتی که میان فرهنگ ایرانی و عربی از زمان اسالم شکل گرفت، باعث تاثیرپذیری متون این دو فرهنگ از یکدیگر شد

چشـم   هـایی در آنهـا بـه    به اینکه مقامات حریری و حمیدی از لحاظ ساختاری و وجوه روایتی به یکدیگر نزدیک هستند، اما تفـاوت 

در زبـان فارسـی تغییراتـی      دهد قاضی حمیدالدین بلخی با خالقیت نوشتاری خود در نظـام سـاختاری مقامـه    خورد که نشان می می

 . ایجاد کرده است

تـوان از راوی و   هـا مـی   های عربی متفاوت هستند، از جمله این تفاوت مقامه بامقامات حمیدی از لحاظ ساختاری تا حدودی ( 4الف 

در مقامـات حمیـدی هـر    ». شود که از دوستان نویسـنده اسـت   خصوص نقل می به نهر داستان از زبان راویا: ها نام برد مقامهقهرمان 

 :4979موحـد،  ) « دهـد  گو داستان سـفر خـود را شـر  مـی     سپس دوست حکایت ،شود آغاز می «حکایت کرد مرا دوستی»مقامه با 

وقتی از اوقات که کسوت صبی بـر طـی خـویش    : وفا بود و سر دفتر اخوان صفا کهحکایت کرد مرا دوستی که پیشرو ارباب »(. 448

بلخـی،  ) « ...حلّه کودکی از نقش خالعت طرازی داشت و غصن امانی از شمیم جـوانی اهتـزازی  . خویش بود و شیطان شباب در غیّ

ی آغاز مقامـه و سـاختار آن در تطـابق بـا     بقیه مقامات حمید همچون در مقامه السادسه که چند سطر از آن آورده شد (.69 :4963

ی اپیزودهـای داسـتان از زبـان او روایـت      با نـامی معـین کـه همـه     ،اما در مقامات عربی راوی شخصی معین است، کلیت متن است

  .شود می
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یگـر متفـاوت   هـای د  در مقامات حمیدی به مناسبت موضوع داستان در هر اپیزود یک قهرمان اصلی وجود دارد که با داسـتان ( 2الف

های عربی قهرمان اصلی فقط یک شـخص اسـت    اما در مقامه ،شود صورت پیرمرد، فقیه، ادیب و صوفی در داستان ظاهر می است و به

  .شود شکل مخصوصی ظاهر می و در هر داستانی به مناسبت موضوع آن به

کنـد، امـا در    مـی  ال تصـادفی بـا او برخـورد   صـورت کـام   در مقامات حمیدی قهرمان داستان شخصی ناشناس است و راوی به( 9الف

 .های عرب قهرمان داستان شخصی است دارای نام معین و شهر معین که راوی از قبل با او آشنا شده است مقامه

های گوناگون و در جاهای مختلف میان مـردم   در مقامات عربی قهرمان داستان غالبا یک نفر گدای شیاد است که در صورت» (4الف

دنبال  نحوی به آراید و در آن بین به این شخصیت سخنان خود را با شعر و سجع می .دارد شود و مردم را به خود مشغول می ظاهر می

پور، خطـاط،  کهنمویی)« شود گریزد که کسی متوجه فرار او نمی سودجویی خود است و بس، و متعاقب آن قهرمان داستان چنان می

کنـد و در پایـان    حمیدی قهرمان داستان در میان انجمن سخنان نغز و گیرای خود را بیان میاما در مقامات  (.771 :4984افخمی، 

 .رود گذارد و این وضعیت بیشتر به سمت نوعی عرفان پیش می کند و اثری از خود باقی نمی مقامه ناگهان مجلس را ترک می

بدان که نقش قالب، رعیت مرغ دل است؛ قبض و بسـط و   گفت ای کودک»: برای مثال در مقامه الثامنه فی التصوف این گونه آمده 

حرکت و سکون قالب براندازه حالت قلب بود، هرگه که طایر رو  انسانی به قبض و بسط ربانی مشتاق پـرواز عـالم علـوی گـردد، در     

اند کـه لـرزه مـرتعش    ارادی، و ندبصران عالم صورت پندارند که آن حرکت، اختیاری است و آن جنبش  کوتاه. اضطراب و حرکت آید

پس چون شقاشق شیخ در بیان حقایق و دقایق، بدین باال و پهنا رسید، عقل از سرها و آرام از برهـا برمیـد   ... زاید و  خواست او میبی

کـردم و خـود را در ارادت    پـس عـزم خانـه و آشـیانه    . و آفتاب عزم او از طلوع روی به سوی دلوک کرد و شباهنگ او آهنگ سلوک

ن گـروه  آسـوی   با هزار ناله و آه رو به. پهلو گشتم سخن و هم زانو شدم و با سحر هم بهانه کردم و بامداد با صبح همبر او همیتصوف ب

به کدام درج ارتحال کرد؟  رّدپرسیدم که این آفتاب به کدام برج انتقال کرد و آن . رفتم، در خانقاه اثر حریف دوش و پیر اوش ندیدم

در این مثال راوی سخنان حکیمانه خود  .(31-88: 4963بلخی، ) «خبریم این حیرت برابریم و از آن نام و نشان بی گفتند ما با تو در

کـه در  )ب است و شخصیت یها قهرمان داستان غا کند و در پایان، همچون دیگر مقامه بیان می «گفت»صورت مستقیم با آوردن  را به

 .رساند داستان را به پایان می ،در جستجوی قهرمان ،(اینجا همان راوی است

 پیکارسک. 1

پایـه حـوادث و     ایـن رمـان بـر   . قالبی در ادبیات داستانی است که در نیمه دوم قرن شانزدهم برای نخستین بار در اسپانیا پدید آمد 

و ( آرمـانگرا )سـت  آلی هـای ایـده   در مقابـل رمـان  . شخصیت محوری و اصـلی آن پیکـارو نـام دارد   . گیرد ماجراهای گوناگون شکل می

ایـن رمـان   . اسـت ( زاده و اصیل اسپانیولی نجیب)پیکارو در واقع ضد هیدالگو ». همچنین اخالقیات طبقه اشراف جامعه شکل گرفت

. افتـد  از نظر ساختمان بر حادثه استوار است و شامل سلسله ماجراهایی است که برای قهرمان اتفـاق مـی   ،ای دارد معموال طر  ساده

کند و در زندگی آواره خود بـا همـه سـنخ     ها و طبقات مختلف جامعه معاشرت می پیکارو با گروه .حدودی هجوآمیز استلحن آن تا 

 ةنام داشت که توسـط یـک نویسـند   ( 4344)نخستین روایت پیکارسک عصاکش ترمذی . کند شود و همه را هجو می میآدمی روبرو 

 آلن رنهاثر  «سرگذشت ژیل بالس» ؛توان عناصر پیکارسک را در آنها جستجو کرد از جمله آثاری که می. گمنام اسپانیایی نوشته شد

های برجسته روایـت  از نمونه( انگلیسی( )4334)اثر توماس ناش «مل فالندرز» .که نمونه مشهور چنین رمانی است( فرانسوی)لوساژ 

« فـین  هـاکلبری »توان  آمریکایی می-صر در ادبیات اروپاییهای معا از نمونه .آیند پیکارسک در ادبیات انگلیسی و اروپایی به شمار می

عناصـر  (. 424-422 :4976میرصـادقی،  ) «زاهاریـا اسـتانکو را نـام بـرد     «بازی مرگ»بک، و  جان اشتاین« تورتیالفت»مارک تواین، 

اثـر  ( 4613)«کیشـوت  دن» اثر جی پی دن لوی ،( 4336) «قرمز مرد مو»برای مثال» .شود پیکارسک در نثر قرن بیستم نیز دیده می

هـای سلحشـورانه    مـاجراجویی  ةایـن رمـان دربـار   . شـود  ترین رمان اولیه یاد مـی  عنوان مهم اسپانیایی که از آن به ةسروانتس نویسند

 .تکند که دائما با واقعیت در تضاد اس هایی تصور می ها و ماجراجویی شخصیتی مجنون است که خود را در دنیای آرمان

پندارهایی که با تجربه در تصادم است نحوه نگاه کردن به شخصیت  ،دهد های پیکارسک نشان می ضد رمانتیکی داستان 33گراییواقع

هـای   تـرین رمـان   کیشـوت از معـروف   دن .(224-229 :4982شـریف زاده، ) «شـود  است که دائما در طول تـاریخ رمـان مطـر  مـی    
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با نحـوه نگـاه خـود بـه     ( شخصیت اصلی)در روایت داستانی آن، سروانتس باشد که  در تاریخ ادبیات جهان می( اپیزودیک)چندبخشی

شـود کـه پنـدارهای     ای که خواننـده در جریـان داسـتان متوجـه مـی      گونه به ،دهد جهان هستی، واقعیت بیرونی داستان را شکل می

  .فضای روایی متن را شکل داده است ،شخصیت

های تخیلـی نویسـندگان هسـتند     گردند و همانند زندگینامه مشخص می ،ثابت های پیکارسک اسپانیا با یک رشته خصوصیاترمان»

هـا مسـیر یـک زنـدگی را از نظـر       ایـن رمـان  . هایی در درون آنها گنجانده شده اسـت و لحنـی ریشـخندآمیز دارنـد     که البته داستان

رمـان پیکارسـک در کشـورهای    . انـد 36 روکآثار دوره بـا های متعددی از  دارند و شامل طر  جغرافیایی، اجتماعی و اخالقی عرضه می

ترکیـب   این رمان از حوادث مستقل و متعددی (.772 :4976میرصادقی،) «آلمان و انگلستان نیز شکل گرفت که ملهم از اسپانیا بود

بـه   را فقیردهد و اغلب زندگی طبقه متوسط و  اتصال این حوادث آن است که همه برای شخص واحدی رخ می ۀتنها نقط. شده است

 . دهد وسیله طنز و هجو نشان می

بـر محـور حـوادث گشـتن و حالـت       ،فاقد پیرنگ محکـم بـودن  »؛ ها را دارد رمان پیکارسک بسیاری از خصوصیات و مشخصات قصه

ان های بلند فارسی نیز مثـل رمـ   در قصه. کند هایی پیدا می های بلند فارسی مشابهت رو رمان پیکارسک با قصه از این .ایستایی داشتن

هـای بلنـد    یافته در مجموع بـه قصـه   پیکارسک ارتباط منطقی اندکی بین حوادث علی و معلولی وجود دارد، اما این حوادث استقالل

دسـت و نـادار    عیار نیـز ماننـد پیکـارو از طبقـه زیـر     . هایی دارد پیکارو با عیار شباهت. دهد همچون رمان پیکارسک کلیت وحدت می

ها همچنین با لحن ریشـخندآمیز و آمیختـه بـه هجـو سـهم       رمان پیکارسک با درونمایه (.424: 4976میرصادقی،)  «برخاسته است

هـای   هـای پیکارسـک و قصـه    طبق منطق نوشتار، از آن جهت اولین رمـان  .(439: 4974داد، )زیادی در خلق رمان رئالیست داشت 

کـه جـزو نخسـتین    ( خت محکـم و فاقـد پیرنـگ بـودن    نداشـتن سـا  )کهن فارسی در نقاط ضعف داستانی با یکدیگر شباهت دارنـد  

ای شـکل   هـم پیوسـته   اند، بنابراین طبیعی است کـه از رویـدادهای بـه      ای هستند که به صورت مکتوب باقی مانده های داستانی نمونه

 . بگیرند که در برخی موارد پایه روابط علت و معلولی در آنها ضعیف باشد

با نظام موجـود در  قهرمان داستان »های دیگر نیست، بلکه  های داستان کارسک از جنس شخصیتهای قهرمان داستان پی ماجراجویی

ولـی در   ،گیرد محکـوم اسـت   کار می دلیل ترفندهای اغلب نادرستی که برای بهبود وضع خود به ظاهرا به. خیزد جامعه به ستیز برمی

کنـد چنـین ترفنـدهایی را     اش او را ناگزیر مـی  عصبات غیر منصفانهدلیل ت کند که به ای را محکوم می عین حال به همان دلیل جامعه

نظـران   بیشـتر صـاحب  ». در اروپا پیدایش رمان بعد از رنسانس و انقالب صنعتی بـود  (.213: 4978باالیی،کویی پرس، ) «کار گیرد به

عبـداللهیان،  ) «داننـد  اسپانیایی مـی  ةداثر سروانتس نویسن «4613-4643»کیشوت  پیدایش و سرآغاز رمان اروپا را در رمان بلند دن

ای بـود کـه در جامعـه     ای برای نویسندگان گشود و آن نگریستن بـه زنـدگی واقعـی و انسـان سـاده      تازه ۀاین اثر دریچ .(43: 4973

قـرار گرفتنـد   هایی که موضوع و محور رمان  یعنی آدم ؛ترین وجه تمایز رمان از رمانس بوداین مشخصه بزرگ. شد فراوانی دیده می به

طبقه غالب افراد داسـتانی از طبقـه اشـراف بـه     . شدند فراوانی دیده می ای به ای بودند که در اطراف هر نویسنده های حقیر و ساده آدم

توان گفـت کاراکترهـایی کـه در رمـان پیکارسـک       می( 21:همان. )طبقه عامه تبدیل شد و موضوع داستان حوادث زندگی عادی بود

 .حد زیادی زندگی روزمره مردم عادی و طبقه پایین جامعه را به قلمرو رمان وارد کردند تا ،شکل گرفتند

توان از پیکارسک آورد، داستان سرگذشت ژیل بالس اثر آلن رنـه لوسـاژ اسـت کـه میـرزا حبیـب اصـفهانی بـا نثـری           مثالی که می

شـود و از   داستان در نقـش یـک پیکـارو ظـاهر مـی      در سرگذشت ژیل بالس شخصیت. العاده آن را به فارسی ترجمه کرده است فوق

 :کند همان نقطه آغازین داستان شر  ورودش به دنیا را اینگونه بازگو می

از . بوم خود شهر سانتالیان کشـید  و پدرم بالس سانتیالنی پس از آن که مدتی دراز در راه دولت اسپانیول سربازی کرد، رخت به زاد»

جـا بـه شـهر اویـدو     پـس از آن . چندان جوان بود، به زنی خواست و پس از ده ماه من به دنیا آمدم نهجا دختری که اواسط الناس آن

(.  9: 4977لوسـاژ، ) « ...مـادرم بـه پرسـتاری رفـت و پـدرم بـه جلـوداری       . ای پیش گیرند جا ناچار خواستند پیشهکوچیدند و در آن

. رود ن داستان از مکانی به مکانی دیگر و از ماجرایی به ماجرای دیگر میشخصیت اصلی همچون یک پیکارو واقعی از آغاز تولد تا پایا

                                                           
 تجلی ادبیات در باروک هنریسبک  بزرگان آثار در که است خصوصیاتی مهمترین از ناپایداری و زودگذری و حرکت .است الهاستح و حرکت باروک هنری سبک مشخصه 36

 .است یافته
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گرایـی و روابـط علـی و     در سرگذشـت ژیـل بـالس واقـع    . کنند در این داستان تمامی حوادث حول محور شخصیت اصلی حرکت می

 .معلولی در نقطه قوت قرار دارند

 های رمان پیکارسک خصوصیات و خصلت(الف

. شـود  ترتیب زمـانی آورده مـی   گیرد و این وقایع به را دربرمی (پیکارو)بخشی یا همه دوره زندگی شخصیت اصلی  وقایع رمان»( 4الف

 یشوتک رمان دن مثلِ ؛اما ممکن است به شیوه سوم شخص نیز روایت شود ،شیوه اول شخص است روایت داستان اغلب به

 .ی هرز و سرشتی چاکرانه داردپیکارو از طبقات زیردست اجتماع برخاسته است، شخصیت( 2الف

رمان نظم و سامان درسـت و معقـولی نـدارد،    . فاقد پیرنگ محکم است و روابط منطقی رویدادهای داستان بسیار ضعیف است( 9الف

 یافته در نفس خـود، جـدا و   این حوادث استقالل. تشکیل یافته است( اپیزودیک)ای  یافته عبارت دیگر، از مجموعه حوادث استقالل به

کننـد و کلیتـی بـه رمـان      کامل و در ارتباط با شخصیت رمان است و از طریق همین شخصیت است که آنها با هم ارتباط پیـدا مـی  

 .دهد می

به عبارت دیگر تاکیـد بـر حـوادث بیشـتر از تکـوین       ،های آنتمرکز داستان بیشتر بر رویدادهای داستان است تا به شخصیت( 4الف

ـ . بافـد  پی شیرازه رمان را به هم مـی  در هاست و ماجراهای پی شخصیت هـا نقشـی داشـته باشـد و      کـه در تحـول شخصـیت     آن دونب

 .دها نیز در ایجاد آنها دخالت داشته باشن شخصیت

آن کـه در   بـدون گذرند  آیند و می حوادث می ،پذیرند های رمان پیکارسک خصلتی ایستا دارند و تغییر و تحولی نمی شخصیت( 3الف

 .ایجاد کنند و در پایان رمان خصلت و خصوصیت خلقی و روحی آنها همان است که از آغاز بوده است آنها دگرگونی

 .دپرورانه داشته باشن خیالست حوادث داستان خصلتی رمانتیک وگرایانه است، اگرچه ممکن ا طریق واقعارائه داستان به ةشیو (6الف

 .(449-442: 4961میرصادقی،) «.سک استهجو و طنز و مطایبه از عناصر مهم رمان پیکار( 7الف

  .پردازیم به وجوه تشابه و تحلیل این دو نوع ادبی میمطر  شد، های مقامه و پیکارسک  حال که کلیتی از مشخصه

باختین مفهوم نـوع ادبـی را از مفـاهیمی همچـون     ». هاست کند وجود واسطه ها رابطه برقرار می یکی از عواملی که میان ادبیات ملت

 «های پیوند میان تاریخ اجتماعی و تاریخ زبانشـناختی  حلقه»انواع ادبی گوناگون را . کند متمایز می «های ادبی جریان»یا  «ها تبمک»

هـای داسـتان بـزرگ دیگـری      هـای ادبـی شخصـیت    کند که گویی نوع شمارد و موقعیت متغیر و ناپایدار آنها را چنان توصیف می می

یک چیـز مـادی نیسـت، بلکـه امـری      و متن از دیدگاه او کالم (. 486 :4984حکاک، کریمی) «شود میهستند که تاریخ ادبی نامیده 

کالم هرگز جذب یک آگاهی واحـد یـا یـک آوای واحـد     . ای است همواره متغیر مکالمه ۀبوده، و رسانو تغییر همواره در حال تحرک 

دیگر، از یک گروه اجتماعی به گروه اجتمـاعی دیگـر، از    ۀای به زمین هحیات کالم با انتقال از دهانی به دهان دیگر، از زمین. شود نمی

پیشین خـود و زمـان   های  تواند کامال از قید زمینه در این روند کالم سیر خود را از یاد نبرده و نمی. یابد نسلی به نسل دیگر، دوام می

 .فارغ باشد ،به آن وارد شدهاکنونی که 

به گفتـه کریسـتوا   . دهند جهان متن را گسترش و توسعه می ،وجود ندارد و همواره پیوندهای درونی پایانی ۀدر قاعده بینامتنیت نقط

ها حتی هنگـامی کـه صـراحتا بـه دیگـر متـون اشـاره ندارنـد، متـونی           متن ۀهم ،هید متنی به صورت صرف و منحصر وجود ندارد»

شتی بینامتنی ها با یکدیگر تاکید دارد و این که انواع متون سر نی متا بینامتنیت بر سرشت رابطه .(234 :4981پین،) «اند ای مکالمه

بینامتنیت اقتـدار مـتن   . ای در جریان است های دیگر را با خود به همراه دارد و به نوعی بین متون مکالمهمتن ةهر متن خاطر. دارند

و اجـزای  متنـی در میانـه قـرار دارد، در سـاخت      در یک زنجیره و شبکه متنی آغاز و پایانی وجـود نـدارد و هـر   . برد را زیر سوال می

  .حضور خواهد داشت بعد از خودهای  های دیگر وجود دارد و آن متن نیز در متن هر متن توانایی حضور متن دهندة تشکیل

امـا   ،بدایع لفظی بودآن بود تا نمونه کاملی از ادبیات ناب باشد و دلیل این امر استفاده بیش از حد از صنایع و  نویسی بر اگرچه مقامه

 .دودر ادبیات فارسی مانـدگار نشـ  باعث شد که همین استفاده بیش از حد نویسنده از سجع و صنایع لفظی و تصاویر شعری و بالغی 

پردازی یاد کرد کـه برخـی از عناصـر و شـگردهای      نویسی و داستان های داستان ها و شیوه عنوان یکی از ریشه به مقامهشاید بتوان از 

 .تاری آن به ادبیات دیگر کشورها از جمله اسپانیا راه یافته استساخ

اسـپانیا و کشـورهایی همچـون     ،یا تسلط ترکان عثمـانی بـه شـرق اروپـا    ( در نیمه دوم قرن هفتم میالدی)با ورود اسالم به اسپانیا  

ویسـی تحـت تـاثیر آشـنایی و     ن شکلی از داستان این رابطه ۀبا یکدیگر قرار گرفتند و در نتیجای دو سویه  در رابطه ،عربستان و ایران
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در قرن شانزدهم و هفدهم میالدی نوع جدیدی از قصه پدید آمـد کـه مـا آن را در    » .ترجمه این متون در مغرب زمین به وجود آمد

گرایانـه تـاثیری    نویسـی واقـع   پیدایش این نوع از داستان در پیشرفت داسـتان . نامیم می( های عیاران قصه)الشطار  عربی به نام قصص

غنیمـی  ) «مـی نامنـد   (پیکارسـکا )این ژانر داستانی را در زبـان اسـپانیایی   . ها اسپانیا بود گونه قصه سرچشمه اصلی این. سزا داشت به

 (. 278: 4979هالل،

ادبیـات   آنچه مسلم است این اسـت کـه مقامـات عـرب در    ». توان یافت های زیادی می های پیکارسک شباهت میان مقامات و داستان

القصیر فقیه، ابوطاهر محمدبن یوسف سرقسطی در اواخر قـرن   ابن: اسپانیایی شناخته شده بود و نویسندگان مسلمان اسپانیا از جمله

زبانان و مسیحیان اسپانیا رایج بـوده و آن را   کتاب مقامات حریری در میان عبری. اند نویسی پرداخته سیزدهم میالدی به تقلید مقامه

سرگذشـت  کتـاب  درست در زمان ترجمه مقامات به زبان عبری در اسپانیا بـا   «(.281-273:همان) اند های خود ترجمه کرده به زبان

نباید از نظر دور داشت که یک اثـر  ( 294: 4978باالیی،کویی پرس، . )وجود گذاشت ۀان پیکارسک قدم به عرصرم ،عصاکش ترمسی

 . توانند در تاویل متون راهگشا باشند زمانی و متنی می، های تاریخی ر است و این رابطههم تنیده متون با یکدیگ ادبی حاصل نظام در

، وارث یک سنت ادبی شد که سپس تـأثیر مهمـی بـر سـبک رمـان      آندلساسالم حاکمیت  زماناسپانیا در »که گوید  می مارتین رنه

، پـای یـک   کنـد کـه بـا نـوآوری ادبـی خـود       اد مـی یـ .( م 4118متوفی به سـال  )بدیع الزمان همدانی  مقامات او از. پیکارسک  نهاد

گویی و ایـراد   گذراند و با بدیهه ی میانبل تحفه و کرامت شنوندگان خود، زندگقِ کند که از را به ادبیات داستانی باز می «الدوله ویالن»

نـامی اسـم    (4494متـوفی بـه سـال    )ترکونی او نیز از ابن استرکوی یا االش. کند را ایفا می «مکّار»نان بالغی یا ابیاتی، نقش یک خس

اسـحاقیان،  ) «، با آنچه در رمان پیکارسک وجود داشت، قابـل مقایسـه بـود   شت که از نظر مضمونیت نومقاما برد که کتابی به نام می

4932.)  

 عناصر اصلی رمان پیکارسک( ب

پردازد و غالبا از کـودکی تـا بزرگسـالی او را در     هایی است که به شر  حواث و اتفاقات یک شخصیت اصلی می پیکارسک از نوع قصه

یـدا مـی کنـد و بـه فرمـی      یابد، عناصر جدیـدی بـه آن راه پ   کند و تکامل می هر نوع و گونه ادبی در طول زمان تغییر می. گیرد برمی

ری اسـت  ت و برخی عناصـ های پیکارسک اولیه اس شود جزو عناصر داستان برخی از این عناصر که در زیر آورده می. رسدتر می کامل

ترین عنصر در داستان پیکارسک شخصیت اسـت کـه از   پیکارسک را از مقایسه آن تشخیص دهد، اما مهم تواند گونۀ که مخاطب، می

 .شود آن تحت عنوان پیکارو یاد می
  .ادث استمحوریت اصلی آن حو. ها را دارد؛ مثال فاقد پیرنگ است پیکارسک بسیاری از خصوصیات و مشخصات قصه( 4ب

کنـد   الدین کزازی هم به این نکته اشاره مـی  میرجالل .شود وفور مشاهده می های پیکارسک به سفر عنصری است که در داستان( 2ب

: 4988کزازی، سبزیان میرآبـادی،  )رمان پیکارسک دربرگیرنده یک سفر طوالنی است که این مضمون را از رمانس گرفته است »که 

 .های پیکارسک مدام در حال تغییر است فضای مکانی در داستانطبق این گفته « (.981

در اثـری همچـون   . پـردازد  و نویسنده در خلق اثر به عناصر فراواقعـی نمـی   گرایانه هستند اتفاقات داستانی کامال طبیعی و واقع( 9ب

کنـد، مخاطـب در رونـد     گی مـی زند و در آن زنـد  کیشوت نیز که شخصیت اصلی با ذهنیات خود دست به خلق دنیایی جدید می دن

ای رویابـاف روبـرو    شود که بـا پهلـوان پنبـه    برد و متوجه می گذاری راوی پی به دنیای ناواقعی شخصیت می داستان با توجه به فاصله

 .است

ها  زند و بقیه شخصیت د و داستان حول محور یک شخصیت اصلی دور میها نگاهی منتقدانه و طنزآمیز به جامعه دارن شخصیت( 4ب

 .شوند که نقش پررنگی در روند قصه ندارند در مقابله با شخصیت اصلی جزو شخصیت فرعی داستان محسوب می

 .کنند و از طبقه فرودست جامعه هستند ها از اصول و هنجارهای جامعه تبعیت نمی شخصیت( 3ب

 وجوه شباهتی داستان پیکارسک و مقامه. 9

هایی بـا یکـدیگر دارنـد کـه بـه دلیـل قـدمت مقامـه، نشـان از تاثیرپـذیری            توایی شباهتاین دو گونه ادبی از لحاظ ساختاری و مح

 . پیکارسک از مقامه دارد

افتـد و   ی مقامـات اتفـاق مـی    سفر عنصری اسـت کـه تقریبـا در همـه    . هاست ترین طر  ترین و عام طر  سفر یکی از قدیمی( 4الف

تـوان   در اینجا مـی  .گیری ماجرا است های پیکارسک نیز سفر عنصر اصلی شکل در داستان. ای برای وقوع رویدادهای قصه است زمینه
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مردی که بسیار سفر کرده و در شر  سفر خود حکایتی مبتنی بر حادثه و رویدادی عجیـب را  . های گلستان نیز نام برد از راوی قصه

نویسی را در حکایت جدال سعدی با مـدعی   قامههای گلستان با م نمود و اوج نزدیکی قصه .کند تعریف می( مخاطب)برای شنوندگان 

تـوان آن را   کـه مـی  ( سـروانتس )کیشـوت   طور کـه در دن  همان ،گیرد حکایتی که برپایه مناظره دو شخصیت شکل می ،توان دید می

در زیـر  . پیونـدد  یاین حوادث و رویدادها در خارج از دیدگاه راوی به وقوع مـ  .شویم مواجه میداستانی در ژانر پیکارسک نامید، با آن 

ای اعتـراض بـه محـیط و شکسـتن      مـا بـا گونـه    ،پرورانـد  کیشوت که عناصر پیکارسک را در خـود مـی   ی ظاهری داستان دن پوسته

ای اعتـراض بـه طبقـه دانشـمند و      ها هم بیشتر گونه مقامه. روبرو هستیم( سانچو)ساختارهای فکری توسط شخصیت اصلی داستان 

امات فارسی شکستن ساختارهای فکری بسیار کمرنگ است و غالبا در مقامات عربی این عنصـر مشـهود   در مق. خردمند جامعه است

 .آید ها بیرون می های قصه ی شخصیت است که شخصیت با کدیه و نیرنگ از قالب شکل گرفته

هـای  اوسـت در داسـتان  زگوکننده شر  سـفر  که راوی با شودایی مقامه از شخصیتی سخن گفته میدر مقامات در بخش ابتد( 2الف

 .گیرد حوادث و رویدادهای داستان برپایه سفر شکل می ...کیشوت و هاکلبری فین و پیکارسک همچون دن

گونه که در واقعیـت   همه چیز واقعی است همان .ای وجود ندارد ای و خیالی در مقامات حمیدی هید موجود غیر واقعی، افسانه( 9الف

 .دشو عادی و طبقه پایین جامعه روبرو می های انسانرسک نیز خواننده با توصیف زندگی واقعی های پیکا در داستان ،وجود دارد

ینی نشـده و خـارجی و یـا مـاوراء     ب های مقامات حمیدی جهشی نیست و دخالت یک عامل تصادفی یا پیش کشمکش داستان( 4الف

ای پیکارسک اتفاقات و حـوادث داسـتان صـورت کـامال     ه طور که در داستان همان، شود ها باعث نمی الطبیعی جهشی را در کشمکش

اما رونـد   ،آفریند یشوت در رویاها و تخیالت خود دنیایی دیگر میک هرچند شخصیت داستانی همچون دن ،گرایانه دارد طبیعی و واقع

 . کند داستان مرز بین خیال و واقعیت را برای ما مشخص می

تفسـیر   ،اند هایی که خوانده هایی هستند که دنیا را برپایه کتاب گرا شخصیت های واقع مانیکی از عناصر ر»بنا به گفته واالس مارتین 

 .(47 :4986مارتین،) «های خیالی سروانتس نام برد توان از سلحشوری کنند که در این میان می می

حادثه و واقعه و رویدادی هم که باعـث   خواهد که داستانی را نقل کنند وها کسی از راوی یا راویان نمییک از مقامه در هید( 3الف 

حکایت کرد مرا دوستی که در خطرهای شاقَ با من شـفیق بـود و   »شود راوی تحریک گردد و به نقل داستان بپردازد موجود نیست 

هـای   در داستان .(447: 4963بلخی، ) « ...در سفرهای عراق با من رفیق، به حکم آمیزش تربت و آویزش غربت با من قرابتی داشت

اثـر مـارک تـواین،    ( 4884)مـثال در داسـتان هـاکلبری فـین     . همین منوال اسـت  راوی داستان به ت توسطروای ةپیکارسک هم شیو

کلبری فین داسـتانش را بـا ذکـر ایـن نکتـه آغـاز       اه. بخشی است های کالسیک با طرحی چندیکی از رمان»نویسنده آمریکایی، که 

ولـی چنـد چاخـان     ،ست هم رفته واقعی داستانی که روی. شود به نام آقای مارک تواین ظاهر میفردی  ۀکند که در داستانی نوشت می

 «سـازد تواین نیز همچون سروانتس از راه اتصال این شخصیت با کتابی که پیشتر در آن ظاهر شده است، وی را طبیعی می. هم دارد

کنـد،   تـر مـی   گرایی متن را برای خواننده و مخاطب پررنگ کند واقع شگردی که نویسنده کتاب را با آن آغاز می. (46 :4986مارتین،)

 :رسد ای که پرسش از معنای قصه و چراییِ بازگو کردن آن به درجه صفر می گونه به

 آن کتاب نوشته آقای مـارک . دانید، ولی مانعی ندارد را نخوانده باشید چیزی درباره من نمی« ماجراهای تام سایر»اگر کتابی به نام »

ام کسی بـرای یـک بـار یـا بیشـتر دروغ       گاه ندیده هید. طور کلی راست گفته بود، ولی برخی موارد را زیاد کش داده بود تواین بود به

 (. 7: 4971تواین،) « ...نگفته باشد

کـه در آن   کنـد  ای را بـازگو مـی   راوی شـر  حادثـه   .کنـد  در مقامات عامل تصادف در وقوع رویدادها نقش مهمی را ایفـا مـی  ( 6الف

های پیکارسک نیز ایـن عنصـر نقـش     در داستان. پردازد شود و به شر  حادثه می طور تصادفی به جمعی وارد می شخصیت داستان به

پسری که از شهر خود گریخته و در سفر خود به پایین رودخانه می سـی سـی پـی بـا     )مثال در داستان هاکلبری فین، ؛ پررنگی دارد

خـود بیـرون   از قـایق   (برده فراری)جیم فین و هاکلبری وقوع رویدادها در داستان زمانی است که ( ده استیک برده فراری همراه ش

 .کنند برخورد میآن ناحیه رودخانه برحسب تصادف با افراد گوناگون  اطراف و در روستاهای آیند می

از اوقـات بـا جمعـی از آزادگـان در بـالد      هـای کربـت کـه وقتـی      های غربت بود و تعویذ تب حکایت کرد مرا دوستی که شمع شب»

در این حکایت طبق تعریف (. 331/ 4ج:4966خطیبی،) « ...گذشتم گشتم و به حمرای هر چمن و خضرای هر دمن می آذربایگان می
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ـ     پیشین، شخصیت حین سفر خود به آذربایگان به شر  اتفاق موردنظر برای راوی می ه پردازد و مبنای حادثـه وارد شـدن تصـادفی ب

 .گیرد جزئی، ذکر کلیتی است که در ساختار رویدادهای مقامه شکل می این نمونۀ. مع و مکانی جدید استج

گویانه یا طنزآمیز از جامعه از یک نوع  های پیکارسک در هر دو مورد تیپ قهرمان یکی است، انتقاد بذله در مقامات و داستان»( 7الف

شوند که هـر   هر دو از تسلسل حوادثی تشکیل می)از مقامات شبیه به یکدیگر است  ای است، ساختار یک رمان پیکارسک و مجموعه

برخی از سـاختارهای  (. آن حوادث است ۀنها از راه حضور یک قهرمان در همیک تا حد زیادی از دیگری مستقل است و تنها پیوند آ

برخورد راوی با قهرمان، گفتار قهرمان، جـدایی راوی از  )توان از  های کوتاه پیکارسک همخوانی دارد که می مقامه با هریک از داستان

  .(247 :4978کویی پرس، باالیی،) «نام برد( قهرمان

های پیکارسک اولیه هر دو بر محور حادثه و رویداد اسـتوارند و نویسـنده کمتـر بـه شـکل گـرفتن        مقامات حمیدی و داستان( 8الف

هردو برپایه قهرمان داستان است و حوادث و رویدادهای داستانی حول محـور   اگرچه محور د،کن شخصیت داستانی در متن توجه می

ـ  عالوه بر مشابهت. شوند گیرند، اما تبدیل به شخصیتی مستقل داستانی نمی او شکل می ادبـی وجـود دارد    ۀهایی که بین این دو گون

قسـم از روایـت    های این سیاری از خصایص و ویژگیهای بلند فارسی نظیر سمک عیار نیز نام برد که دارای ب توان از برخی قصه می»

شـاه در جریـان سـفر     سمک عیار ماجراها و حوادث متعددی را که بر عیاری به نام سمک و اربابش خورشـید  ۀقص. است( پیکارسک)

کـه بـا   سمک شخصیت اصلی این قصه عیاری رنـد و کارآمـد اسـت    . گیرد دربر می ،گذرد برای وصال دختر خاقان چین و ماچین می

هـای پیکارسـک دارد در وجـود حـوادث غیـر       تفاوتی که این قصه شرقی با روایت .نهد کیاست و کاردانی هر دشواری را پشت سر می

داد، ) « آیـد، محـروم اسـت    که مشخصه روایت پیکارسک به حساب میاصلی عنصر این زیرا از  ،ای آن است واقعی و موجودات افسانه

 .پیکارسک همخوانی زیادی دارد و از وجوه آنها برخوردار است  های ناصر داستانیِ خود با داستاندر بقیه ع اما. (439:  4974

 (محمدعلی جمالزاده، صادق هدایت)نمونه عناصر پیکارسک و مقامه در ادبیات داستانی معاصر . 1

جـا مانـده    ن دو نویسنده آثار مهمی بـه از ای. محمدعلی جمالزاده و صادق هدایت از نویسندگان مطر  ادبیات داستانی معاصر هستند

هـای پیکارسـک و مقامـه در برخـی آثـار ایـن دو        طر  داسـتان . که در نوشتار نویسندگان بعد از خود تاثیر چشمگیری داشته است

 .نویسی معاصر در هم تنیده شده است های داستان نویسنده با خالقیت و توجه به مولفه

ی طر  و ساختار سنتی مقدم بـر خـود را تـداوم نبخشـد      اگر یک متن خاطره»: گوید ری میلوتمان در کتاب ساختار متن هنیوری 

سـو محصـول آثـار قبـل از      بنابراین یک نویسنده از یـک . (493 :4984کریمی حکاک،) «نوآوری و ابداعش هیچگاه درک نخواهد شد

ایجـاد   اتـی اش تغییر گیـرد، در وضـعیت نوشـتاری    ادبی خود فـرا مـی   ۀهایی که در حیط خود است و از سوی دیگر با توجه به روایت

گیری ادبیـات داسـتانی    شکل ةهای پیکارسک نیز در دور ساختار و عناصر داستان .کند کند و معیارها و مبانی جدیدی را وضع می می

تاثیراتی گذاشته اسـت و   ،شود های یکی بود یکی نبود محمدعلی جمالزاده یاد می مدرن که از آن در تاریخ ادبیات داستانی با داستان

هدایت تا حـدود زیـادی    صادق« علویه خانم»جمالزاده و محمدعلی  «بیله دیگ بیله چغندر»ها هم چون  حتی بعضی از این داستان

جا پیش رفتـه  تا آنهای پیکارسک اروپایی است و  تحت تاثیر داستاندر متن داستانی، گرفته  ساختار داستانی آنها و ماجراهای شکل

گـرایش بـه عناصـر پیکارسـک تـا حـدی در فضـای ادبیـات          .بومی گرفته است ۀها جنب صرفا محتوای این داستانتوان گفت  یکه م

 . مشروطه مشاهده می شود

های پیکارسک نیـز سـفر عنصـری     در داستان علویه خانم صادق هدایت ما با عنصر سفر روبرو هستیم چنان که در مقامات و داستان

ای که به دیوار بـود میـان بـرف و     جمعیت زیادی از مرد و زن جلو پرده« ده نمک»میان سقاخانه ». باشد متن میغیر قابل تجزیه در 

داستان (. 9: 4936هدایت،) « ...شد دیده می« مجلس یزید»روی پرده که از دو طرف لوله شده بود فقط تصویر . گل جمع شده بودند

مشـهد   -در مسیر سـمنان ( های فرعی شخصیت)شخصیت علویه خانم و همراهانش . شود در نقطه آغازین با حرکت و سفر شروع می

ذکر این نکته واجب است که صرفا طر  سفر در یک . گیرد شکل می کنند و شخصیت اصلی در روند داستان داستان خود را آغاز می

هـای   صیت محوری داستان نیز باید مولفـه های پیکاسک قرار دهیم، بلکه شخ داستان منجر نمی شود تا آن را در زمره عناصر داستان

 . داستان پیکارسک را داشته باشد  شخصیت

شخصی تنگدست که برای به دست آوردن امرار و معاش روزانه از طریق دریوزگی و کالهبـرداری در زنـدگی خـود بـا      علویه خانم،»

او را  ،خـالف اندیشـه او رفتـار کنـد     ر شخصیتی براگ. کند شود و از هید عمل خالف اخالقی فروگذار نمی همه قماش آدمی روبرو می
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 واصـطال  جـز   ایـم و بـه   کند و در انتهای داستان شخصیت قهرمان همانی است که ما در ابتدای داستان بـا آن روبـرو بـوده    هجو می

 آقـایی، ) «بـاز اسـت   ها، شخصـیت اصـلی داسـتان فـردی شـیاد و نیرنـگ       در این قبیل داستان. آید حساب می های ایستا به شخصیت

خورد که با انتقاداتی غیرمستقیم و گزنده، خواننـده را   می هایی از طنز نیز به چشم  در داستان علویه خانم رگه(. 493: 4981،میبدی

 .کند با شخصیت اصلی داستان آشنا می

پردازد و  ط اطراف خود میاثر جمالزاده، شخصیت اصلی از همان نقطه ابتدایی داستان، به نقد جامعه و محیرجل سیاسی در داستان 

آلود مـاهی   باز و شیاد است که در اصطال  عامه، از آب گل گوید، در حالی که خود نیز شخصیتی حقه از شرایط سخت زمانه خود می

کنـد کـه باعـث انزجـار      ای بیان مـی  شخصیت داستان، روایت خود را به گونه. رسد های خود می الحیل به خواسته گیرد و با لطایف می

شود که از موقعیت  خواننده با فردی مواجه می». برد شود، اما خواننده در روند روایتی داستان، پی به منش شخصیت می واننده نمیخ

 ،نماید تا مردم را فریب دهد پرست می او به نیرنگ خود را وطن. نابسامان زمانه خود استفاده کرده و درصدد کسب قدرت و پول است

بـه  . ای پیدا کنند خواهند برای خود کار ساده بار بیزار هستند و می های پیکارسک از انجام کارهای مشقت تاین افراد همچون شخصی

های کالهبـردار از سـازه    سیاسی و شخصیت منظور انتقاد و گالیه از محیط اجتماعی، ای به غیر از این نویسنده برای پیدا کردن روزنه

 . (493: همان) «های پیکارسک واجب و همیشگی است عنصر طنز در داستانحضور چشمگیر . کند طنز و هجو استفاده می

جا یک قـاز سـیاه سـراغ     کم رسیده بودم جلوی دکانم و معطل مانده بودم که چه بکنم؛ جیبم از آینه عروس پاکتر بود و در هید کم»

شود به نسیه کاری بست گذاشـت، ولـی    آب می سالم و تعارف بقال و چقال اگرچه باز عالمت آن بود که باز چند دفعه نخود. نداشتم

از همـه  . گیرد و به خود گفتم ای بابا باید فکر نانی کرد که خربزه آب اسـت  دانستم که نان نسیه از گلو پایین نرفته بیخ خر را می می

مجموعـه   ،عنـوان مثـال   بـه هـای جمـالزاده،    های پیکارسک و داستان در داستان(. 44: 4921جمالزاده، ) « ...بدتر ماهیانه حسنی بود

هـایی   خورد و خواننـده غالبـا بـا شخصـیت     های داستان تحول و دگرگونی به چشم نمی در بین شخصیت ،داستان یکی بود یکی نبود

هـا   خـو و افکـار شخصـیت    و هید تغییری در خلق ،گذرد که تا انتهای داستان بر آنها می یشود که حوادث و رویدادهایایستا روبرو می

 .مینیب یصادق هدایت هم م ،را در مواجهه با قهرمان داستان علویه خانم کاربردطور که این  همان ،گذاردنمیبرجای 

. هـای پیکارسـک اسـتفاده کـرده اسـت      جمالزاده در پرداخت شخصیت مالقربانعلی در مجموعه یکی بود یکی نبود از طر  داسـتان »

عـالوه   بـه . له قواعد و اصـول نـوع پیکارسـک اسـت    او در پایان نیز از جمسرگذشت اصل و نسب قهرمان، دوران شاگردی و سرنوشت 

هـای   هـا و وسـیله   کامل است که با حیلـه ( ضد قهرمان)شود در واقع یک داستان پیکارسک که پیکارو نامیده می( شخصیت)قهرمان 

یـک ضـد    ةمالقربـانعلی نیـز چهـر   . دشـو  ولی سرانجام از سوی همان جامعه طرد می ،کند گوناگون مدارج ترقی را در جامعه طی می

نیـز ماننـد یـک پیکـارو بـه رغـم       ( در داسـتان جمـالزاده  )شخصیت مالقربانعلی  (.481 :4978باالیی، کویی پرس،)« قهرمان را دارد

طور که سیبر  همان .(481: همان)گزیند  هایش از قراردادهای اجتماعی سرانجام حس همدردی خواننده را نسبت به خود برمی لغزش

او از والـدینی  . شـود  در رمان پیکارسک اسپانیایی، یک قالش توصیف و ماجراهـایش نقـل مـی   »: گوید در تعریف شخصیت پیکارو می

شود، یا با عشق فطری  به هر دوز و کلکی که شده، بزرگ می .او چندان خشنود نیستند و از تولد... تهیدست و غیر آبرومند زاده شده

بکشـد  گیرد که باید گلـیم خـود را از آب، بیـرون     اما به حکم روزگار یاد می ،یا معصوم است ،آید نیا میبه تصاحب اموال دیگران به د

، بایـد بـه خـدمت کسـی درآیـد و      بـرای ایـن کـه زنـده بمانـد      .در هر دو صورت، نتیجه یکی است. وگرنه کالهش، پسِ معرکه است

رود و در  برای همین، از این ارباب به سراغ ارباب بعـدی مـی  . تر کند چرباش  یابد که باید دسترنج خدماتش را با عواید قالشانه درمی

سرانجام وقتی انواع و اقسام نامالیمـات را  . کند و هجو میمد  گذارد و در روایت خود، آنها را  شان کاله می این خدمتگزاری، سر ِهمه

-4: 4983،سیبر) « برد جید، داستان خود را به پایان میاعتباری مال و مقام آدمی را سن اش، بی پشت سر گذاشت و با محک قالشانه

هـا  ای فرودست به دنیا آمده و تا مدت سواد است؛ در خانواده شویم که بی با شخصیتی روبرو می« درد دل مالقربانعلی»در داستان  .(3

د و خـود را بـرای انجـام هـید عملـی      کنـ  قربانعلی در روایت خود زن و اطرافیان خود را هجو می. گذرانده است به نوکری روزگار می

 .داند و تا پایان داستان که در زندان است، همچنان در شخصیت پیشین خود قرار دارد گناهکار نمی

شـد   دانـد اگـر مـی    چند سالم است؟ خدا خـودش مـی  . شغل و کارم؟ سرم را بخورد، ذاکر سیدالشهداء. اسم داعی؟ االحقر قربانعلی»

« زادالمعـاد »با خط خودش در پشت جلـد  ! که مولد اصلیم است مرحوم والد خدا غریق رحمتش فرماید اصفهان« سه ده»برگردم به 

جمـالزاده،  ... )تاریخ به دنیا آمدنم را با روز و ساعت و دقیقه نوشته بود، اما این را هم یقین برادر ناخلفم تا به حال ده بـار فروختـه و   
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های پیکارسک شروع به روایت کردن قصه زندگی خود  ای همچون داستان ید مقدمهبدون ه( شخصیت اصلی)مالقربانعلی  (22: 492

بازی است که به مسـائل اخالقـی    های حقه این شخصیت از طبقه فرودست جامعه و در زمره شخصیت. کند برای مخاطبی فرضی می

محـور شخصـیت مالقربـانعلی شـکل     در این داستان همچون داستان پیکارسک و مقامـه رویـدادها حـول    . کنند چندان توجهی نمی

 . کنند گیرند و حرکت می می

این داسـتان را   ،کند ای است که شخصیت در آن زندگی می متوجه جامعه، کار گرفته شده در آن استفاده از نثر ساده و روان و طنز به

در آن اسـت کـه در   و مقامـه  رسـک  عنصر شباهتی دیگر این داستان با داسـتان پیکا . دهد های پیکارسک قرار می ی داستان هدر گون

 .خورد شخصیت داستان تحول و دگرگونی به چشم نمی

 .انگیز اثر جمالزاده به مقامات همدانی نزدیک است ای شگفت گونه به ؛است از مجموعه یکی بود یکی نبود «فارسی شکر»در داستان »

گنجاند و با این کار خواننده را جلب  ای کوچک می دسیسهدر این داستان جمالزاده مباحثی را که هسته اصلی داستانند در چارچوب 

داسـتان محـیط و بـه شـیوه اول      ،در مقامه نیز مانند فارسی شکر اسـت . دهد کند و به داستان حرکتی نمایشی می به خواندن اثر می

در . ربا جمعی در آن شهورود راوی به شهری در مشرق و برخورد : گیرد و دو لحظه اساسی را در برمی شود شخص مفرد گزارش می

 «گـردد  با پایان گرفتن گفتار، مقامه به داستان محیط بـاز مـی  . دهد کشد و راوی گوش فرا می ای بحثی را پیش می این جمع گوینده

در پایان داستان فارسی شکر است همچـون سـاختار مقامـه، شخصـیت و راوی از یکـدیگر جـدا        .(248 :4978 باالیی، کویی پرس،)

 :رسد داستان شخصیت اصلی در همان نقطه به پایان خود میشوند و  می

ام و دلـش بشـکند و بـه روی     خواستم بش بگویم که این هم ایرانی و زبانش فارسی است ولی ترسیدم خیال کند دسـتش انداختـه  »

اب شـیخ و خـان   بزرگواری خودمان نیاوردیم و رفتیم در پی تدارک یک درشکه برای رفتن به رشت و چند دقیقـه بعـد کـه بـا جنـ     

دوان آمد یک دسـتمال آجیـل بـه دسـت مـن داد و       ای گرفته و در شرف حرکت بودیم دیدیم رمضان دوان م ب دانگی درشکه فرنگی

شـود   کنم ولی واهلل به نظرم دیوانگی اینها به شما هم اثر کـرده واال چـه طـور مـی     ببخشید زبان درازی می»یواشکی در گوشم گفت 

دست خدا بـه همراهتـان، هـر وقتـی کـه از      »گفت « !رمضان ما مثل تو ترسو نیستیم»گفتم « !ا همسفر شویدکنید با اینه جرات می

چی بلند شد و راه افتادیم و جـای دوسـتان    شالق درشکه. «همزبانی دلتان سر رفت از این آجیل بخورید و یادی از نوکرتان بکنید بی

رود  ای با چاپاری به طـرف انزلـی مـی    تازه ةاه دیدیم که یک مأمور تذکرین رخالی خیلی هم خوش گذشت و مخصوصا وقتی که در ب

در فارسی شکر است راوی کسی است کـه از  (. 7-6: 4921جمالزاده، )«  بر بشویم قدر خندیدیم که نزدیک بود رودهکیفی کرده و آن

ضان که از طبقـه فرودسـت و فقیـر جامعـه     پردازد و شخصیت رم سفر فرنگ برگشته و به شر  ماجرای خود هنگام ورود به ایران می

استفاده از . ها توجه دقیقی داشته است جمالزاده عالوه بر این در کابرد زبان توسط شخصیت. گیرد است در همراهی با راوی شکل می

ها فاقـد آن   گیری شخصیتی کامل شده است که مقامه ها، منجر به شکل ها در کاربرد زبانی شخصیت واژگان و کوتاهی و بلندی جمله

 .مانند دست و در حد تیپ باقی می ها همه یک های اولیه پیکارسک، شخصیت در مقامه و داستان. هستند

بلکـه   ،کند یـک مـتن در کلیـت خـود کامـل نیسـت      متن بحثی دارد که در آن بیان می در کتاب لذت( 4381-4343)روالن بارت  

 .دهای دیگر را با خود به همراه دار متن ةهر متن خاطر. گنجد د نمیحاصل یک بینامتن است و به طور کامل در چهارچوب خو

های جمالزاده و هدایت شد باید به این اصل نیز توجه داشت که هید تاویـل و تفسـیری از یـک مـتن کامـل       در بحثی که از داستان

رفتـه در گـذر زمـان     رفته ،متون حاکمند ای بر قواعد و عناصری که در دوره. های پیشین ویل پاسخی است به کالمأبلکه این ت ،نیست

هـایی   در ادبیات مشروطه تاثیرپذیری و توجه به عناصـر پیکارسـک در کتـاب   . شوند یاد آورده می ای دیگر به کنند و در دوره تغییر می

 . خورد نیز به چشم می (ابراهیم بیگ)نامه  ، سیاحت(جیمز موریه)همچون حاجی بابا اصفهانی

گذر سالیان به بقای خود حتی در همان ساختار ادامه نداد، اما توانست در کالبـد متـون دیگـری اثراتـی از خـود       اگرچه مقامه بعد از

ویتولـد  »هـای جدیـدی را در سـاختار خـود وارد کـرد و کسـانی همچـون         داستان پیکارسک، در طـول زمـان ویژگـی   . جا بگذارد به

 .های مدرنی خلق کنند توانستند با توجه به شخصیت پیکارو داستان« نابلها اتحادیۀ»در کتاب  «لکندی تو  جان» و« گومبروید

 گیری نتیجه

ای از آثـار شـکل گرفتـه در ادبیـات      در بررسی و تحلیل وجوه تشابه بین مقامات و رمان پیکارسک و همچنین تـاثیری کـه در پـاره    

 ،ادبی اختراع مرزهای یک ملـت و زبـان خـاص نیسـتند    های  ها و سبک این امر نظر داشت که نوع هباید ب ،مشروطه خود را نشان داد
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مسـائل تـاریخی و اجتمـاعی در    . بلکه جریانی هستند که در گذر زمان و در رابطه دیالکتیـک متـون بـا یکـدیگر شـکل مـی گیرنـد       

جهـان هنـر   . ندجایگاه مهمی را دارا هسـت ( چه در یک نظام زبانی مشخص و چه در خارج از این نظام)ها از یکدیگر  تاثیرپذیری متن

هـر اثـر بـه    . هید اثری زاییده یک اتفاق، در یک زمان مشخص نمی توانـد باشـد  . دور از تاثیر و تاثرپذیری نیست جهانی سترون و به

پـذیری   تـاثیر . بررسی وجوه شباهت متون با یکدیگر مستلزم شناخت روابط تاریخی و زبـانی اسـت  . نوعی با آثار دیگر در ارتباط است

در نظـر   «ای رابطـه »توان این روابط بینامتنی را به صـورت  بلکه می، پذیرنده نیست برتری متن تاثیرگذارنده بر متن تاثیردهنده  نشان

گونه ادبی مقامه که در سده چهارم هجـری  . تواند به بقای متن مقصد کمک کند و بومی کردن هر عنصر هنری می دریافتگرفت که 

گیری داستان پیکارسک کمک شایانی کرد و عناصر آن در وجه فرم و محتوا در این ژانـر   کلهای ش شکل گرفت در گذر زمان به پایه

در دوره مشروطه نیـز نویسـندگانی همچـون جمـالزاده و صـادق      . ادبی دگرگونه شد و در قالب نوشتاری دیگر به بقای خود ادامه داد

ن این آثار ادبی به خاستگاه آغازین مقامـه برگشـتند و در ادبیـات    هدایت در علویه خانم به بازسازی این گونه ادبی پرداختند؛ بنابرای

 .داستانی معاصر طرحی نو انداختند
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 عامیانه های داستان در جادویی عناصر
 نسب شریف مریمدکتر 

 ت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیئعضو هی

 چکیده

 قابل ها آن از بسیاری که اند فراوان های آرمان و آزروها نیازها، ها، حرمان دچار جامعه، در خود واقعی زیست در عادی مردمان

 به. نیازهاست و آرزوها این کردن برطرف برای روانی های روش از یکی عامیانه، های داستان پرداختن و ساختن. نیستند یابی دست

 فائق چون بزرگی آرزوهای از است؛ میسور و ممکن ها آن در کنشی هرنوع که شوند می ساخته ای گونه به ها داستان این سبب همین

 نیکوکاران و شوند می مجازات و رسوا همواره بدکاران ها داستان این فضای در. روزمره معاش یجزئ آرزوهای تا گرفته زمان بر آمدن

 این در. شود می باز ها داستان این به جادویی عوامل و عناصر پای ناگزیر به ها، کنش از بسیاری میسورشدن برای. یابند می پاداش

 در دهد می نشان پژوهش این. است شده بندی دسته و استخراج جادویی، عوامل و عناصر عامیانه، داستان یکصد بررسی با مقاله،

 کلی ردة هفت در را ها آن توان می و است شده استفاد جادویی عوامل از انحا از نحوی به عامیانه های داستان درصد شش و چهل

 جادویی اوراد و جادویی اعداد جادویی، هایابزار جادویی، های کنش جادویی، جانوران جادویی، های میوه و گیاهان جادوانه، استحالۀ

 .داد جای

 .آدلر آلفرد جادویی، عوامل و عناصر جادو، عامیانه، های داستان :ها کلیدواژه

 :مقدمه

روایت در همه جای زندگی بشر . شود زندگی بواقع روایتِ لحظات ممتدی است که خوشایند و شاد، یا بدآیند و غمگنانه سپری می

توان  بهترین بازتاب زندگی انسان را می. ت و فصل ممیز انسان از سایر جانداران، یکی هم حاکی و راوی بودن استساری و جاری اس

ها، آرزوها و  آید و شر  رنج های مختلف، بداهه و بکر از سینۀ عامه بیرون می اندیشی پیوند به مصلحت هایی دید که بی در داستان

« داستان عامیانه»این بخشِ زنده، پویا و اثرگذار در فرهنگ توده را به . های آنان است اشتهها و ند ها، داشته ها، دیدگاه آرمان

 . شناسیم می

 -شناسی فردنگر ، بنیانگذار نظریۀ روان.(م4397 -4871)آلفرد آدلر. های عامیانه برگرفته از تفکرات و تخیالتِ مردمان است داستان

هستند و ( حقارت)های طبیعی و اجتماعی پیرامون خویش، دچار عقدة کهتری  ابر پدیدهمعتقد است افراد انسان به سبب ضعف در بر

انگیزد و در شکل سالم خود سبب  ای است که کل رفتار را برمی این احساس حقارت، منبع تمامی تکاپوی انسان و نیروی محرکه

د فرد، ناشی از تالشی است که به منظور جبران تمام پیشرفت، نمو و رش. شود تالش بیشتر برای پیشرفت و رفع نواقص فردی می

فرد در سراسر زندگی خود بر اثر نیاز به  -ها واقعی باشند، خواه زاییدة خیال خواه این حقارت –دهد  های خویش انجام می حقارت

  .(446تا  441: 4989شولتز، .نگ)شود  چیرگی بر این حس حقارت، و نیاز به تالش برای رشد هرچه بیشتر، برانگیخته می

اعم از  –افتادن ادبیات داستانی  عقیده دارند مقبول -همچون لوفلر دالشو –پردازان فرهنگ عامه  بر این اساس برخی از نظریه

توانند  ها می آن. های روانی است ها در مورد بیماری مربوط به قدرت شفابخشی آن -های مقدس های باورنکردنی تا داستان داستان

بخش  بخش و آرامش هایی باشند که به لحاظ روانی، سالمت تفریح خاطر باشند و در عین حال، موجد گریزگاهموجب سرگرمی و 

 (.31تا  93:  4986لوفلر دالشو .نگ. )هستند

دادن هر کاری هستند، در عالم خیال بر  العاده که افراد در آن قادر به انجام های خارق ها با ساختن داستان به عبارت دیگر انسان

 37.پردازند آیند و به ترمیم روانِ نژند خویش در دنیای واقعی می های خویش فائق می ضعف

های مختلف  های عامیانه در شکل هرحال داستان که این نظریه را افراطی و رادیکال بدانیم یا آن را دربست بپذیریم، به فارغ از این

ها سینه به سینه نقل  شده و قرن ساخته -...های سحر و جادویی و داستانهای دیو ابله،  های حیوانات، داستان اعم از داستان –خود 

                                                           
37

... . و دیگری نیز نگاه کرد؛ همچون نظریۀ فروید، یونگ، باخ ئوفن، اریک فروم( یا مناظر)توان از منظر  های عامیانه، می به ساخته و پرداخته شدن داستان. 

 .توان آن را نپذیرفت یا تعدیل کرد های عامیانه است که می نظریۀ کهتری آدلر فقط یک رویکرد در تحلیلِ چراییِ پدیدآمدن داستان
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کنندة فلسفۀ  توانند توجیه رغم موضوعات متنوع خود، دارای مشترکات مهمی هستند که تا حدی می ها علی این داستان. اند شده

 :ها باشد وجودی آن

 .تولیدشان شفاهی و نامکتوب است-

 .العاده و گاه محیّرالعقول است قتأکیدشان بیشتر بر حوادث خار-

 .کاراکترها اغلب تیپ و ناپرداخته هستند و شخصیتی کامالً سفید یا کامالً سیاه دارند-

 .شود ها اغلب حذف می جزئیات در این داستان-

 .شود دقت رعایت نمی روابط علّی و معلولی در پیرنگشان به-

 ...شوند و رسند و نیکوکاران پاداش داده می اعمالشان می اغلب دارای پایان شاد هستند که بدکاران به سزای-

های عامیانه در پی رسیدن به یک هدف عمده هستند و آن، ساختن و پرداختنِ جهانی  دهد داستان ها نشان می همۀ این ویژگی

ند و از حدّ نیازهای بدیهی این آرزوها گاه، خیلی هم دور و دراز نیست. آرمانی است که آرزوهای سازندگان در آن قابل حصول باشد

رغم تالش مردمان گاه بسیار دشوار بوده است، در  روند؛ اما چون دست یافتن به همین نیازهای دم دستی علی روزانه نیز فراتر نمی

در قالب  نموده که برای مثال تأمین معاش روزانه و کسب روزی، گاه آنقدر دور از دست می. العاده رخ نموده است ای خارق قالب پدیده

شده، خود را بروز داده است؛ گویی برای مرتفع کردن  سفرة حضرت سلیمان که با یادکردن نام خدا هرنوع غذایی برآن ظاهر می

 .ترین نیازهای روزمره نیز، حضور و کارکرد نیروهای مافوق طبیعی الزم بوده است ساده

های  شده، در قالب داستان ایی که در زندگی اجتماعیِ واقعی رفع نمیاین نیازها و آرزوها، گاه نه مادی، بلکه فرهنگی است؛ نیازه

اند و در عالم  شده گرفتن از افرادی که سبب آزاردیدن یا تحقیر شدن دیگران می عامیانه به شکلی تخیلی روی نموده است؛ مثالً انتقام

های عامیانه  های اصلی داستان کن نبوده است، یکی از تمدالیل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا ایدئولوژیک مبارزه با آنان مم واقع به

را دربر  –از پادشاه و حاکم و والی و قاضی گرفته تا مادرشوهر و نامادری –دامنۀ این فرد مستکبر و ظالم، طیفی وسیع . است

اما . را سزای اعمال ناشایستشان رساند ها انتقام گرفت و آنان سادگی از آن توان به های عامیانه می گیرد و در جهانِ آرمانیِ داستان می

های عامیانه، همواره طبیعی و مادی و  ها یا برطرف کردن سایر نیازها و آرزوهای مردمان، در داستان گیری های این انتقام ابزار و شیوه

توانند  شان نیز نمیرئال نیست؛ گویی این مشکالت در ذهن و اندیشۀ مردمان چنان بزرگ و الینحل است که حتی در جهان تخیالت

اغلب، دستی از ماورا برای  -اگر نگوییم همیشه –آن را به شکلی منطقی و با استفاده از ابزارهای مادی حل کنند؛ به همین سبب 

این دست غیب، ممکن است دیوان نیکوکار و پریان مهربان باشند . ستاند نماید و داد مظلوم را از ستمگر می حل این معضالت رخ می

نما و یا هرچیز دیگری که بتواند کنشی  ای غیب گشا یا ظرف و آینه صا و ترکه و سفره و انگشتر جادویی یا وردی کارساز و مشکلیا ع

 .خارق عادت و ساحرانه انجام دهد

، همواره های عامیانه، انسان هرچه هست، این نیروی ماورایی همواره طرفدار مظلوم و علیه ظالم است؛ زیرا در ساختار کلی داستان

ناپذیر و بدون  و مظلوم، همواره پیروز بر ظالم است و این ساختار کلی، خدشه( حتی دیوان و پریان)چیره بر سایر موجودات 

های عامیانه ایجاد اطمینان قلبی برای مظلومان و فقرا و ستمدیدگان جهت حفظ  استثناست؛ زیرا یکی از اهداف روانیِ داستان

شود و  های عامیانه تأکیدی نمی در داستان« مرگ»فرجامی نیک است و باز از همین روست که بر پدیدة صبوری در راه رسیدن به 

خصوصاً _های عامیانه  شوند و اگر سایر کاراکترهای داستان می« نابود»اگر مرگی هست از آنِ بدکاران و دیوان و پلیدان است که 

های عامیانه  های سوکواری در داستان شود و آیین داری نمی گشان تأکیدِ معنیاز دنیا بروند، بر مر -کردار و سپید های نیک شخصیت

ها  ای به جهان نیکی ای نداشته است، مرگ، دروازه ای که در این جهان جز رنج و اندوه تجربه یابد؛ زیرا برای توده گیری نمی بروز چشم

شوند و این  های عامیانه همواره به فرجامی نیک ختم می ر داستانبه بیانی دیگ. ها و آرزوهاست که باید آن را پنهان کرد و شادکامی

 .دانست که در انتهای مسیر در انتظار نیکوکاران و نیک سیرتان است« بهشت موعود»توان  فرجام نیک را می

دهند و روال  دیگر میهای عامیانه، عناصر و عواملی دست به دست یک شده در پایان داستان یابی به این بهشت موعودِ نهاده برای دست

یکی از این عناصر و عوامل که در . شود که همه چیز درنهایت به سود شخصیت محوری داستان تمام شود حوادث چنان چیده می

 .این فضا نمود بارز دارد، نیروها و ابزارهای جادویی هستند

 :های عامیانه جادو و عناصر جادویی در داستان
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شود؛ خواه  ها بر تأثیرگذاری در عالم عناصر توانا می هایی است که نفوس بشری به وسیلۀ آنآگاهی به چگونگی استعداد جادو

مقدمۀ تاریخ ابن . )گونۀ نخستین، ساحری و گونۀ دوم، طلسمات است. وسیلۀ یادگیری از امور آسمانی واسطه باشد یا به مستقیم و بی

 (44: 4984خلدون، به نقل از دماوندی

ها، یک  بندی این داستان های عامیانه چنان فراگیر و وسیع است که در تقسیم های جادوانه در فضای داستانحضور نیروها و ابزار

های عامیانه به چهار طبقۀ اصلی و چند  تامپسون قصه -درفهرست آرنه .تعلق گرفته است« های جادویی تانداس»شاخۀ پر بسامد به 

 :اند که عبارتند از زیرشاخه تقسیم شده

 ای حیواناته قصه.4

 های به معنی اخص قصه.2

 های سحر و جادویی قصه- 

 (های تاریخی مقدسان و قصه)های مذهبی  قصه -

 (های شبیه به داستان کوتاه قصه)های عاشقانه  قصه -

 های دیو ابله قصه -

 ها های شوخی و لطیفه قصه.9

 (44و  41: 4976مارزلف. نگ)ای و مسلسل  های زنجیره قصه.4

 :روش کار*

کنند و تقریباً همیشه به  های تقریباً ثابتی تبعیت می از فرمول -های عامیانه های داستان همچون سایر رده –های جادویی  افسانه

آوری ها را جمع هایی که این داستان نگها و جُ در این مقاله، یکصد داستان عامیانه از میان مجموعه. شوند نتیجۀ یکسانی منجر می

وار،  های حیوانات، جادویی، لطیفه داستان)گفته  های پیش در این یکصد داستان، از تمامی رده. ف برگزیده شده استاند، به تصاد کرده

 . وجود داشته است...( مذهبی، دیو ابله و

ت نکتۀ حائز اهمیت این اس. دارای اجزا و عناصر جادوانه هستندها  درصد داستان 46با بررسی دقیق این یکصد داستان مشخص شد 

این . ها را یافت توان آن ها می های ردة سحر و جادویی وجود ندارد و در تمامی دسته که اجزا، عناصر و لوازم جادویی صرفاً در داستان

های عامیانه، آمیخته با فضاهای سوررئال و جادویی هستند؛ یعنی مشکالت  دهد که تقریباً نیمی از داستان نکته به صراحت نشان می

شکل قابلیت درمان یا بهبود ندارند، در جهان داستان  هایی که در عالم واقع به هید ها، کمبودها و نقصان ، دردها و ماللها و گرفتاری

از این . باید حل و فصل شوند و نیازهای روانی تودة مردم را برآورده سازند -های غیر منطقی و جادوانه ولو راه –به هر شکل ممکن 

 .پذیر و منطقی است های عامیانه توجیه ک عناصر و عوامل جادویی با داستانحیث آمیختگی شدید و الینف

این مقاله به معرفی و . گیرند توان گفت کلیۀ عوامل جادوانه در هفت دسته جای می بندی این عوامل و عناصر می با بررسی و دسته

 :پردازد تشریح این هفت دسته می

 :نههای عامیا عوامل و عناصر جادویی در داستان

 :استحالة جادوانه.4

که ممکن است در متن داستان به آن اشاره  –ای  شویم که بر اثر حادثه های عامیانه با کاراکترهایی مواجه می در بسیاری از داستان

یا  ممکن است این تغییر در طول داستان اتفاق بیفتد و. اند دچار تغییر شکل، تغییر شخصیت یا تغییر ماهیت شده -نیز نشده باشد

 . های عامیانه فراوان است بسامد این کاراکترها در داستان. برعکس، داستان، شر  بازگشتن کاراکتر به شمایل یا خصایل اولیه باشد

 :توان به این موارد اشاره کرد می( در جامعۀ آماری پژوهش حاضر)از جملۀ کاراکترهای تغییر یافته 

تواند از جلد ماری خود خارج شده، به  ها می شود؛ اما شب تبدیل به مار می( ر نشدهکه در داستان ذک)پریزادی که بر اثر طلسمی -

کند؛ اما بر اثر حسادت خواهران حسود، جلد ماری خود  او با دختر خارکنی ازدواج می. ظاهر شود( شکل اولیۀ خود)شکل جوانی زیبا 

 (داستان سلطان مار... )وکند  شود و شهر را ترک می دهد و تبدیل به کبوتر می را از دست می

 (داستان نانِ جو)خیزند  پریانی که در قالب مارمولک با هم به نزاع برمی-
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داستان یوسف شاه )آیند  ها به ظاهر واقعی خود در می اند و فقط شب پریزادانی که بر اثر طلسم تبدیل به گرگ و شیر و قوش شده-

 (پریان و ملک احمد

گردد و انتقام خود را از نامادری و  شود و در قالب بلبلی سرگشته به جهان باز می دست پدر کشته می پسرکی که به فتنۀ نامادری به-

 (داستان بلبل سرگشته)گیرد  پدر می

گوید که در مقطعی از عمر، ناگزیر است از او روی  شود و به او می بین با پادشاه مواجه می بخت و اقبال که در قالب پیرمردی روشن-

 (داستان اقبال و زمرد شاه)کند  و در این مورد با او مشورت میبرگرداند 

 (داستان نمکی... )پریزادی که بر اثر طلسمی تبدیل به سگ سیاهی شده و در زنجیر گرفتار است و-

ایی است که ه دهندة هراس مردمان از صورتک شود و به نوعی نشان های عامیانه به وفور یافت می این نوع تغییرات جادوانه در داستان

 .دهد دیگران بر چهره دارند و یا عالقۀ ایشان به دیدن چهرة واقعی یکدیگر را نشان می

 :جانداران جادویی.1

. ها دشوار است گیرند که بواقع احصاکردن تمامی آن های عامیانه چنان طیف وسیعی را در برمی جانوران جادوییِ حاضر در داستان

برخی از پربسامدترین . گیرند انگیز را در بر می های شگفت و غیر واقعی تا حیوانات واقعی با قابلیتاین جانداران از حیوانات تخیلی 

 :این جانداران از این قرار است

 : اژدها-

با هیبت عظیم خود جای گرفته و جلوی جاری شدن آب به شهر را سد کرده ( یا ته چاه)این جانور، اغلب بر سر چشمه یا رودخانه 

های فراوان یا دختری  خوراک -ای یک بار مثالً هفته – مردم شهر از نبرد با او ناتوان هستند و در فواصل زمانی مشخص معموالً. است

 ...(باغ سیب و/ گیس های چل داستان. )کنند تا اندکی از جای بجنبد و کمی آب جاری شود زیبا به او تقدیم می

 :دیوان-

این دیوان که ماهیتاً دشمن انسان هستند، در بسیاری موارد به . شود های عامیانه دیده می نکاراکتر دیو یا غول در بسیاری از داستا

اغلب دیوان این . کنند با انسان کنار آمده، در راه رسیدن به هدف او را یاری می( مثالً درخواست یا سوگند مادر)دالیل مختلف 

اند، به عهد خود  اند، برای سخن مادرشان بسیار احترام قائل دبرغم اینکه قوت غالبشان گوشت انسان است، مؤ ها علی داستان

 ! بندند و از بسیاری از صفات خوب اخالقی بهره دارند پای

؛ یا به خواستۀ مادر به (داستان کچلک)دهند  اند؛ اما در نهایت به انسان آب می برخی از این دیوان در انتهای چاه راه آب را سد کرده

 ...(ترکمان و پسران دیو در داستان تک)رسانند  اش یاری می یافتن گمشدهقهرمان داستان برای 

هواست  دیدن زنان زیبارو و سربهدیو تک چشمی که تنها کارش دز: شویم ها با دیوان بدنهاد نیز مواجه می البته در این داستان

؛ دیوانی که نگهبان درخت نارنج طالیی (مکیداستان ن)برد  شب دختر میزبان را با خود می ؛ دیوی که نیمه(ترکمان داستان تک)

، دیوی که زنی زیبارو را کشته، وارونه از درخت (داستان دختر نارنج طالیی)شوند  های آن می هستند و مانع دسترسی انسان به میوه

 ...و( داستان زرین کاکل)دهد  و هروقت خود بخواهد او را جان می  آویخته

 :سیمرغ-

هایش هرسال توسط مار، بلعیده  های عامیانه جوجه در اغلب داستان. های جادوانۀ فراوانی است قدرت این پرندة تخیلی دارای

سازد  دهد، سیمرغ لطف خود را شامل حال قهرمان می های سیمرغ را نجات می شوند و وقتی قهرمان داستان، مار را کشته، جوجه می

 ...(داستان یوسف شاه پریان و ملک احمد و/داستان مرغ سخنگو. )شتابد او می و با دادن پرهای خود به او در مواقع گرفتاری به یاری

 :العاده های خارق حیواناتی با کنش-

 :های شگفت دارند شویم که قابلیت های عامیانه گاه با حیواناتی مواجه می در داستان

 (داستان بزی)های طالست  االغی که پشک او سکه-

 (داستان حیلۀ درویش)شتابد  ر به یاری صاحب خود میکره اسبی که در تمام مواقع خط-

 (داستان ملک جمشید و دیب سیب دزد)دان خود دارد  کبوتری که شیشۀ عمر دیو را در چینه-
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 (داستان زرین کاکل/ داستان نمکی)ای که شیشۀ عمر دیو در شکم اوست  ماهی-

داستان )شود  سطۀ آنان به روی زمین یا هفت طبقه زیر زمین پرتاب میاند و قهرمان بوا گاو سپید و گاو سیاهی که با هم درگیر نزاع-

 (باغ سیب

 (داستان چل گیس)شود  تبدیل به سنگ می( بدن قهرمان)گربۀ سیاهی که اگر تیر قهرمان به او اصابت نکند، بدنش -

 .های عامیانه بسیار فراوان است تعداد و تعدد این حیوانات در داستان

 :ن جادوییها و گیاها میوه.9

که ردّ پایش در  –تر  های عامیانه از طیف نسبتاً وسیعی برخوردارند؛ اما از همه شایع های جادویی نیز در داستان گیاهان و میوه

 .است سیب -شود ها دیده می بسیاری از داستان

ل از داشتن فرزند محروم بوده و های سا ها، فرزنددار کردن پادشاهی است که سال ترین کارکرد سیب جادویی در این داستان مهم-

 ...(داستان حیلۀ درویش و/ گیس داستان چل/داستان حاتم و تایی)اکنون به سن پیری رسیده است 

گاهی سیب، میوة جادوییِ درختی جادویی است که در قصر پادشاه روییده و اگر زودتر از موعد چیده نشود و به پختگی برسد، -

 (داستان باغ سیب/ داستان ملک جمشید و دیب سیب دزد)ر شاهزاده خواهد بود شود که همس تبدیل به دختری می

 : انار-

های  روید و درونش به جای ناردانه از دانه این انار اغلب در باغ دیوان می. های عامیانه انار است های جادوانه در داستان از دیگر میوه

 (تان کچلکداس/ داستان ملک یاسین. )درشت یاقوت و جواهر آکنده است

 :نارنج-

هایی دارد که  روید، نارنج طالیی که در باغ دیوان می درخت نارنج: ها حاضر است نارنج نیز به شکل جادوانۀ خود در فضای این داستان

های خود را با صدای  شدن میوه ها چیده ها بسیار دشوار است؛ زیرا درخت چیدن این نارنج. درون هریک، دختر زیبایی نهفته است

 (داستان دختر نارنج طالیی! )کنند لند برای دیوان نگهبان، گزارش میب

 :گل صدرنگ و صدبو-

 (داستان مرغ سخنگو. )روید و هر گلبرگش صد رنگ و صد بو دارد العاده که فقط در باغ دیوان می گیاهی است خارق

 :های جادویی کنش.1

العاده و به  های خارق عادت، اغلب به دست کاراکترهای خارق ن کنشای. های عامیانه هرکاری ممکن و میسور است در جهان داستان

 :از این جمله است. پذیرد های عادی صورت می ندرت به دست انسان

اش را از مهرنگار  خواهد و کنیز کوزه از کنیز سرِ چشمه آب می -کاراکتری کامالً عادی –مهرنگار . )تبدیل شدن آب به چرک و خون-

 (داستان سلطان مار.( )شود راین آب صاف و گوارا برای صاحب کنیز تبدیل به چرک و خون میبناب. کند دریغ می

قرار گرفته، (( ع)حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین )کسیِ خود، مورد عنایت بزرگان دین  کاراکتر داستان که به سبب بی-

دارد یک خشت زیر پایش  هر قدم که برمی. ریزد د و لعل میکند از چشمانش مرواری خندد از دهانش گل و هرگاه گریه می هرگاه می

 (داستان گل خندان. )شود طال و خشت دیگر نقره می

داستان میرماهی و )کنند  آیند و داستان نقل می پرده و قلیان برای رفع بیماری دختر پادشاه به فرمان ابراهیم طبیب به سخن درمی-

 (ابراهیم طبیب

 (داستان سنگ صبور)کند  گوش دختر زمزمه می سروشی غیبی آینده را در-

 (داستان حاتم و تایی)شود که نیمی انسان و نیمی میمون است  فرزندی زاده می-

داستان )ریزد  از دهانش دسته گل می(/ داستان کچلک)ریزد ای که واژگون از درخت آویزان است، از دهانش مروارید می دختر مرده-

 (زرین کاکل

 (داستان علی و شهر مرمر)کند تا جلوی جاری شدن سیل را بگیرد  جا می ه را با یک دست جابهکو( ع)حضرت علی -
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ترکد و بدنش برای صاحبش تبدیل به قصر، یک گوشش تبدیل به خواننده و گوش دیگرش تبدیل به نوازنده  کره اسب پریزاد می-

 (داستان حیلۀ درویش.)شود می

 ...و( داستان زرین کاکل)خورد و هنوز گرسنه است  العینی می ه بزرگ را به طرفهمرد دیوسان تمام غذای سه ماه یک سپا-

 .افتد گیر اتفاق می ها به وفور و با تعدد و تنوع چشم هایی در این داستان چنین کنش

 :ابزارهای جادویی.0

خودی خود  اند و گاهی به العاده ت و خارقاین ابزارها گاهی ماهیتاً شگف. های جادوانه، به ابزارهایی نیاز است گرفتن کنش برای صورت

 . یابند العاده را می های خارق العاده، قابلیت بروز کنش شگفت نیستند؛ اما در دست کاراکتری خارق

 :توان به این موارد اشاره کرد اند می ای که ماهیتاً شگفت از جمله ابزارهای جادوانه

ست بچرخانند، از آن مروارید و اگر به سمت چپ بچرخانند از آن یاقوت آسیای دستی از جنس طال که اگر آن را به سمت را-

 (داستان باغ سیب. )ریزد می

داستان . )ریزد آید که با هر قوقولی قوقو از نوکش زمرّد می صندوقی از جنس طال که هرگاه درش باز شود خروسی از آن بیرون می-

 (باغ سیب

دیگی که به ...(/ داستان کچل و سفره و ترکه.)شود ایی آرزو کند بر آن آماده میسفرة حضرت سلیمان نبی که صاحب سفره هر غذ-

 (داستان بزی)دهد  همۀ مهمانان غذای متنوع و کافی می

چماقی که همین ...(/ داستان کچل و سفره و ترکه . )عصای حضرت سلیمان نبی که قادر است حق مظلوم را از ظالم بستاند-

 (یداستان بز)خاصیت را دارد 

های او را  شود و خواسته گوش ظاهر می به انگشتر حضرت سلیمان نبی که اگر صاحبش آن را در انگشت بچرخاند، غالمی حلقه-

 ...(داستان کچل و سفره و ترکه)کند  اجابت می

کارهای ( رای اویا ب)بخش دیگری از ابزارها به خودی خود شگفت نیستند؛ اما در موقعیت و فضای داستان و به دست کاراکتر خاص 

 :از این جمله است. دهند شگفت انجام می

شخصیت جهانتیغ در . )بازد با جداشدن تیغ، او جان می. شود و رگ حیات اوست تیغی که از بدو تولد به کمر نوزادی بسته می-

 (گیس داستان چل

ای از طال  دی بزند، او تبدیل به مجسمهآید و هرگاه با آن به فر ای است که از گور بیرون می شمشیر طالیی که در دست مرده-

 (داستان کچلک)شود  می

شود و دشمنان را از  زار می زار، مشت نمکی که تبدیل به نمک کوزة آبی که تبدیل به رودخانه، مشت سوزنی که تبدیل به نیزه-

 (داستان دختر نارنج طالیی/ داستان سلطان مار. )دارد تعقیب قهرمان داستان باز می

 (داستان حاتم و تایی. )شوند ای از طال می ریزد و با خوردنش تبدیل به مجسمه که درویش روی پلوی مهمانان میروغنی -

ها، جوان مجدداً زنده  هایی که بر روی شکم جوانی فرو شده و با خواندن وردی خاص در مدتی خاص و بیرون کشیدن سوزن سوزن-

 (سنگ صبور. )شود می

 .شویم های عامیانه با موارد متعددی مواجه می ت در داستاناز این ابزارهای خارق عاد

 :اعداد جادویی.6

ای یا  الگویی، اسطوره شوند و هریک به فراخور متن، قابلیت تفسیرهای کهن های عامیانه مطر  می جای داستان اعداد جادویی در جای

 :بارتند ازبرخی از این اعداد ع. که مورد نظر این مقاله نیست–روانشناسانه دارند 

 :عدد هفت-

 :برای مثال. های عامیانه وجود دارد های بسیاری از حضور عدد هفت در متن داستان نمونه

 (داستان سنگ صبور)جان جوان جای گرفته است  در اتاق هفتم قلعه، جسم بی-

 (داستان دختر نارنج طالیی) .ماند چیند؛ اما فقط دختر هفتمی که از نارنج درآمده، زنده می شاهزاده هفت نارنج طالیی می-

 (داستان نمکی. )اند و هفت روز بیدار دیوها هفت روز خواب-
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 (داستان باغ سیب. )رود ملک محمد هفت طبقه به زیر زمین فرو می-

 :عدد چهل-

ا خواند جان که در هفتمین اتاق قلعه است، چهل سوزن در بدنش فرو رفته و برای نجاتش باید چهل روز ورد مخصوص ر جوان بی-

 (داستان سنگ صبور. )و روزی یک سوزن را از تنش بیرون کشید

داستان یوسف شاه پریان و . )دهد اما او حق دارد فقط درِ چهل اتاق را باز کند پیرزن چهل و دو کلید به دست ملک احمد می-

 (ملک احمد

 (یسگ داستان چل. )هایش به چهل ستون بسته شده است شاهدخت چهل گیس دارد و گیس-

 (داستان بلبل سرگشته. )دهد برای آرامش برادرش چهل روز ورد جاویدان بخواند مالباجی به دختر دستور می-

 (داستان حیلۀ درویش. )کند درویش با سیب، چهل همسر و چهل مادیان پادشاه را صاحب فرزند می-

 :اوراد جادویی.7

های عامیانه به برخی از این  در داستان. ی وردی را بر زبان بیاوردهای جادویی الزم است کاراکتر اصل برای رخ دادن برخی کنش

 .اوراد اشاره شده است

کرده پای درخت گل دفن کند و چهل روز برایش ورد  های او را جمع آموزد برای آرامش برادرش، استخوان مالباجی به دختر می-

گردد و انتقام خود را از نامادری  در در قالب بلبل به جهان بازمیاز قضا این ورد مؤثر است و پس از چهل روز، برا. جاویدان بخواند

 (بلبل سرگشته. )گیرد می

 (داستان بزی! )کند دهد که اگر برایش ورد اجّی مجّی الترجّی بخواند، پشک اشرفی می آسیابان به شاگردش االغی هدیه می-

 :گیری بندی و نتیجه جمع

شماری که امکان  ها و نیازهای بی ها خواسته در متن این داستان. ا و نیازهای توده استای از آرزوه های عامیانه، آیینه داستان

یابند؛ از این  ترین آرزوها دست می ترین مردمان به دوردست شود و ضعیف برآورده شدنشان در زندگی واقعی وجود ندارد، میسر می

پذیر  و عامی است که فشارهای زندگی واقعی را برای آنان تحملهای عامیانه بواقع واکنشی روانی برای مردمان عادی  حیث داستان

ها همواره پایانی خوش دارند؛ بدکاران و ستمگران به عقوبت کارهای ناشایست خود  به همین سبب است که این داستان. سازد می

ترین مراحل زندگی از حمایت  سختکسان و تنهایان در  یابند؛ بی های کالن مادی و معنوی می  رسند؛ نیکوکاران همواره پاداش می

های عامیانه،  ها در داستان برای میسرشدن تمامی این ویژگی... . شوند  و بسیار و ملموس امامان و بزرگان دین برخوردار می

شوند از خط منطق و استدالل دور شده، به عناصر و عوامل  ناگزیر می -اند که همان تودة مردمان–کنندگان  سازندگان و نقل

پربسامد و چشمگیر است تا جایی که چهل و  -ها در تمام رده–های عامیانه  از این رو عوامل جادویی در داستان. ادویی چنگ زنندج

بندی  توان در هفت دستۀکلی تقسیم این عناصر و عوامل را می. ها به نوعی از عوامل جادویی بهه برده است شش درصد این داستان

های جادوانه، ابزارهای جادویی، اعداد جادویی و اوراد  های جادویی، کنش نداران جادویی، گیاهان و میوهاستحالۀ جادوانه، جا: نمود

 .های پرشماری پیداکرد های عامیانه، نمونه توان از هر هفت دستۀ عناصر جادویی در داستان می. جادویی

 :فهرست منابع

دانشگاه . نامۀ کارشناسی ارشد پایان. امیرارسالن نامدار و سمک عیاربررسی تطبیقی جادو و جادوگری در (. 4939)آراسته، اشرف -

 .آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، به راهنمایی دکتر حسین نجفدری

 .ورجاوند: تهران. ترجمۀ مانی صالحی عالمه. ازجادو درمانگران تا اسالم(. 4982)الیاده، میرچا -

 .چ دوم. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. ادویی ایرانیهای ج شناسی افسانه ریخت(. 4934)خدیش، پگاه -

 .آبرخ و دانشگاه سمنان: سمنان. جادو در اقوام، ادیان و بازتاب آن در ادب فارسی(. 4984)دماوندی، مجتبی -

 .ارسباران، چ چهارم: تهران. ترجمۀ یوسف کریمی و همکاران. های شخصیت نظریه(. 4989)شولتز، دوان -

 .آگاه: تهران. ترجمۀ کاظم فیروزمند. پژوهشی در جادو و دین: شاخۀ زرین(. 4989)جیمز جورج  فریزر،-

 .هیرمند: تهران. جلد4. های ایرانی افسانه(. 4939)زاده، محمد  قاسم-
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 .توس، چ دوم: تهران. ترجمۀ جالل ستاری. ها زبان رمزی افسانه(. 4986)لوفلر دالشو، مارگریت -

 .سروش، چ دوم: تهران. ترجمۀ کیکاووس جهانداری. های ایرانی بندی قصه طبقه(. 4976)مارزلف، اولریش -

 .نشر کتاب مرجع: تهران. سیزده پژوهش دربارة طلسم، تعویذ و جادو: یک+ دوازده (. 4987)پور، ابراهیم موسی-

 .معین: تهران. به اهتمام لیما صالح رامسری. جلد 2. های صبحی قصه(. 4987)اهلل  ، فضل(صبحی)مهتدی -
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 القضات های مشترک تفکر عرفانی مانی و عین جنبه
 مهدی شریفیان

 استاد زبان و ادبیات دانشگاه بوعلی سینا همدان

 احمد وفایی بصیر

 دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

 فریبا چوب ریزان

 چکیده

)= را در عرفان و تصوّف ایرانی در دو حوزة نظری و عملی مانی از جملۀ حکما و متفکرانی است که پس از خویش بیشترین تأثیر 

( انسان کامل یا حقیقت محمّدیه در تصوف)= در حوزة عرفان نظری عقاید او دربارة انسان ایزدی یا انسان قدیم . اندگذاشته( سلوکی

نوی دین زردشتی، احمد و ابلیس مورد نظر مینو و انگره می سپنته )=برای عالم اعتقاد او به دو بُن یا دو مبدأ و نبردش با ابلیس، 

، تأکید او بر معرفت النفس و طرق اکتساب آن، جدا ساختن رو  از کالبد و تجلّی و تمثّل عیناً با (حالج، احمد غزالی و عین القضات

بُن و تجلّیِ همزاد از کیش  البته ناگفته نماند که خودِ مانی در مبحث دو. اندها به تصوّف کهن ایرانی انتقال یافتهبعضی از تفاوت

در حوزة عرفان عملی هم بعضی از صوفیان ایرانی تعالیم او . زردشتی و در بحث انسان ایزدی از کتب عهد عتیق متأثر گردیده است

 عرفان )=های تصوفهمین امر سبب شده است که برخی ریشه. اندبستهبودا را در باب ریاضات شاقه و ترک ازدواج را به کار می

در عرفان نظری و عملی عین القضات . ایران را در مانویت بدانند و برخی عرفان نظری ایرانی را متأثر از تعالیم مانی بدانند( عملی

زیرا عین القضات صوفی و عارفی است که نه با خلفای عباسی سرِ سازگاری دارد و نه با . گردندها دو چندان میاین تأثیرپذیری

های او از حکمای اقتباس. آرای او تلفیقی از حکمت باستانی ایران و معارف و حقایق دین مبین اسالم است سالطین سلجوقی بلکه

های مشترک در این پژوهش به شیوة توصیفی تحلیلی به جنبه. باستان عمدتاً به عصارة تفکرات زرتشت و مانی منتهی می گردد

 . تفکر عرفانی مانی و عین القضات پرداخته شده است

 .شناسی، انسان ایزدی مانی، عین القضات، دو بُن، معرفت: هاکلیدواژه

 مقدمه 

اند از مورخان بر این عقیدهبسیاری . پس از این که اردشیر بابکان مؤسس سلسلۀ ساسانیان از دنیا رفت، شاپور اول جانشین او شد

، آرتور کریستین سن، یران در زمان ساسانیانا.ک.ک؛ نیز ر249: 4ج ،4944 مسعودی،)« روزگار وی مانی پدید آمده ب»که 

 تاریخ گزیده،؛  873، بخش دوم، 4میرخواند، ج تاریخ روضه الصفا،؛ 433، 4بی یعقوب، جاحمد بن ا تاریخ یعقوبی،؛ 499-494

الدین  غیاث الدین محمد بن جالل غیاث اللغات،؛ 29 ،3سید محمد علی داعی االسالم، ج فرهنگ نظام،؛ 418حمداهلل مستوفی، 

پدرش . مانی یکی از نجبای ایران بود( 9737، 6محمد پادشاه، ج فرهنگ آنندراج،؛ 914، پاورقی 2بن شرف الدین رامپوری، ج

 243جا مانی در سال در این... ای در مرکز میشان مسکن گزیددر قریه و»فاتک از اهالی همدان بود که به بابل مهاجرت نمود 

میالدی در قریه ماردینر نزدیک بابل به  243در سنه ... مانی »و به روایتی  .(499-494:  4978سن،  کریستین)« متولد شد 246یا 

عقاید »: گویدویدن گرن در این باره می. تآن چه مسلّم است او در نزدیکی بابل به دنیا آمده اس .(413: 4973رازی، )« ...دنیا آمده 

اما اظهار خود او که توسط محقق . گیری از آن بسیار مشکل خواهد بودکه نتیجهولد مانی چنان زیاد است مختلف دربارة محل ت

ویدن ) «معروف ابوریحان بیرونی برای ما حفظ شده گواه بر اینست که او در دهِ مردینو در ناحیۀ نهر کوتا در شمال بابل تولد یافته

  .(98: 4932گرن، 

مانی بن فتق بابک بن ابی برزام از : گوید محمد بن اسحاق: بروایت ابن ندیم. شدمادر مانی از خانواده شاهان اشکانی محسوب می

های قنی در عرب[ دیر]و گویند مانی اسقف . حسکانیان و مادرش میس و بقولی اوتاخیم و بقولی مرمریم از فرزندان اشکانیان بود

همدان بود به بابل منتقل شد و در مداین در جایی که و گویند اصل پدرش از . اهل جوخی و اطراف بادرایا و باکسایا و کج پا بود

روزی از روزها هاتفی از  .شدجا حاضر میای بود و فتق چون دیگر مردم در آنجا بتکدهشد منزل کرد و در آنطیسفون نامیده می

پس چون فتق آن بدید . ار شداین چند بار بر او در سه روز تکر. منوش و زن مکنبتکده به او ندا داد که ای فتق گوشت مخور، می
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و بر . ها تا امروز هستندبه قومی که در نواحی دشت میشان بودند و معروف به مغتسله پیوست و در آن نواحی و بطائح بقایای آن

ای او اند برپس هنگامی که او را زاد پنداشته. و زن او به مانی باردار بود. مذهبی بودند که به فتق امر شده بود بدان وارد شود

گرداند و بسا که یک روز یا ، پس او را بر میبردگیرد و به هوا میای او را میدید که گیرندهدید و در بیداری میرؤیاهای خوبی می

و مانی با . پس پرورش یافت با او و بر دینش. پس پدرش کس فرستاد و برد او را به جایی که بود. گرددماند پس بر میدو روز می

   .(43-46:  4973ابن ندیم،)« ...گفتسخنان حکیمانه میصغر سنّش 

اند که این اتهامی بیش نیست و این عمل بعلت ندیم مانی را کج پا معرفی کرده در حالی که برخی از محققان بر این عقیدهابن

کینه و نفرت شدید موبدان از .. .»عبارتی های زشت و شیطانی از او صورت گرفته است؛ بدشمنی عمیق موبدان با مانی و ارائه چهره

هم خواندند تا سیمای او را ( احنف )=ها عالوه بر سایر اتهامات او را کج پا جا پیداست که در روایات آنمانی مخصوصاً از این

 .(496ص ،4ج ،4967کوب،زرین) تصویری از یک شیطان لنگ واقعی سازد

مانی دوران جوانی خود . مانی نیز مطابق این آیین تربیت شد و به این دین گرویدگروید و [ مغتسله] فاتک پدر مانی در بابل به دین 

آشنا شد؛ لذا مغتسله را ترک گفت و ... ، مسیحی و و با ادیان مختلف از جمله زرتشتیآمد، گذراند را در بابل که مهد علم بشمار می

او را مژده داده و سفارش نموده بود که مردم از او پیروی  ظهور( ع)که حضرت عیسی ( قلیطا)« فارقلیط»خود را رسول روشنایی و 

، تاریخ روضه الصفا؛ 494، آرتور کریستین سن، صایران در زمان ساسانیان. ک.نیز ر 384: 4984ندیم، ابن) نمایند، خواند

ام شد، چنان که گویند، و دوازدهمین سالش که تم». او نقاشی بسیار ماهر و چیره دست بود  .(878، بخش اول، ص 4میرخواند، ج

قرین شد و در زبان نبطی معنایش نامیده می تومای که این وحی را آورد، و فرشته .وحی بر او نازل گردید -جنان النور -از فرشته 

نوز گیری کن که تو از آنان نیستی و بر تو است که پرهیزکاری و ترک شهوت رانی نمایی، و هاز این ملت کناره: و به وی گفت. است

آن : آمده و به وی گفت توم و همین که بیست و چهار سالش به پایان رسید،. هنگام ظهور تو نرسیده برای آن که خردسال هستی

مانی در سال دوم پادشاهی غالوس روی ظاهر : محمد بن اسحاق گوید. هنگام رسیده است که ظاهر شوی و کار خود را بر مال داری

صد سال قبل از او در دوران پادشاهی طنطوس انطونیانوس بوده و سی سال پس از مرقیون، ابن گردیده و مرقیون در حدود یک 

مانی دین خود . به دنیا آمد -دیصان  –نام ه دیصان ظهور نمود، و نامیده شدنش به ابن دیصان، از این جهت بود که در کنار نهری ب

نوشت از سریانی و فارسی استخراج شده های دینی را میآن کتاب را از مذهب مجوسیت و نصرانیت درآورده و همچنین خطی که با

خود دعوت کرد و او هگشت، و فیروز برادر شاپور پسر اردشیر را بها میش از برخورد به شاپور در شهرستانبود و مدت چهل سال پی

ل به پرهیزکاری، ترک انی حدود دوازده سامطابق روایت ابن ندیم، م .(382-384: 4984ابن ندیم، )وی را به برادرش شاپور رسانید 

خواست خدا ( بنا به اعتقاد مانویان)نشینی پرداخت؛ سپس در بیست و چهار سالگی دین خود را عرضه کرد؛ زیرا شهوت و گوشه

ودن مانی را بر مانی ظاهر شد، این پیام را بر او نازل کرد و خردسال ب( دوازده سالگی)ای که در دوران کودکی چنین بود و فرشته

 .علت عدم ارائه دین او برشمرد

صورت گرفت، بنابر روایت ابن الندیم نخستین خطبه مانی در روز جلوس شاهپور، یعنی  242گذاری رسمی شاهپور در سال تاج

مطابق بیستم  اگر بتوان این روایت را قبول کرد تاریخ هر دو واقعه. یکشنبه اول نیسان که آفتاب در برج حمل قرار داشت ایراد شد

در عهد سلطنت اردشیر اول سفری به هند کرده و مردم را به دین خویش : گوید[ کفالیه]شود؛ اما مانی در کتاب می 242مارس 

خوانده است و چون خبر مرگ اردشیر و جلوس شاهپور را شنیده به ایران بازگشته است در خوزستان به حضور شاهپور بار یافته 

از مجوسیگری به دین مانی و اعتقاد به نور و برائت از ظلمت  روایت مسعودی، شاپور ه ب .(494-499: 4978کریستین سن، ) «است

جا به تبلیغ و در آن .(249-244، 4، ج 944 مسعودی،)« گروید، پس از آن به دین مجوس بازگشت و مانی  بناچار سوی هند رفت

ده »به اعتقاد یعقوبی، شاپور . تبلیغ ادامه داد و بسیاری از مردم به او گرویدندپس از این که به ایران بازگشت، به . دین خود پرداخت

این مرد »: پس موبد موبدان نزد شاپور آمد به او چنین گفت .(436-437ص ،4، ج2396 یعقوبی،)« سال و اندی بر این کیش بماند

شاپور موافقت نمود، مجلس  .(437ص ،4ج همان،) «مدین تو را تباه ساخته است من و او را با هم جمع کن تا با او مناظره کن

. لذا شاپور دین مانی را انکار نمود و تصمیم به کشتن مانی گرفت .مناظره تشکیل شد و موبد با دلیل و برهان، مانی را مغلوب نمود

پس از شاپور،  .(همان)« فتمانی در هندوستان ماند تا شاپور از دنیا ر». مانی به هندوستان گریخت و به تبلیغ دین خود پرداخت
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مانی از راه . پس از او بهرام به پادشاهی رسید. هرمز به پادشاهی رسید، او تنها یک سال حکومت نمود و چشم از جهان فرو بست

 زیرا»بسیاری از مردم در هندوستان و ختا به مانی گرویدند، . جا به ترکستان و ختا رفتکشمیر به هندوستان رهسپار شد و از آن

 .(873، ص 2، بخش 4، ج4981میرخواند، ) «نمودشد و پیوسته در اطراف بالد شرقی تردّد میهای غریب از او صادر میکه صورت

»  .غاری بسیار زیبا با هوای مطبوع، آبی گوارا در کوه وجود داشت. به اعتقاد میرخواند، مانی در اثنای سیر و سیاحت به کوهی رسید

من به آسمان خواهم رفت و : پنهان از چشم مردم قوت یک ساله بدان غار کشید و با متابعان خود گفتغار یک راه بیش نداشت 

در اول ... آیم و شما را از خدا خبر می دهمتوقف من در سموات یک سال طول خواهد کشید، بعد از یک سال از آسمان به زمین می

بعد از این وصیت از نظر مردم غایب گشت و به غار مذکور . اه من باشیدسال دوم در فالن موضع که قریب به فالن غار است چشم بر

  .(همان) «تعبیر کرد[ ارژنگ مانی]های بدیع انگیخت و آن لو  را به رفته مدت یک سال به تصویر مشغول شد و بر لوحی صورت

سفید عالم عین است در قِبالِ دینِ بر سراسر « شیطان»و « شرّ»و « ظلمت»دین سیاه مانوی چون که قائل به سلطۀ غالب اصل 

به مثابتِ یک مکتبِ  مطلقاً ( ، نظر به غایت عالم است«رحمان»و « خیر»و « نور»چون که قائل به تفوّق و چیرگی اصل )زردشتی 

یعنی -)ز متبّع خواصّ عارفان و عالمان نی( عرفانی و نه چندان فلسفی-)« اخالقی»و همچون مذهبی صرفاً ( Materialistic)مادّی 

شرورِ عینی روزگار را بر سراسرِ حیات « جبر»و هم کیش عوام مردمان که ( کیمیائیان و منجمّان اجرامی -اصحاب هیولی، طبیعیان

به سرعت باد و برق تا اقاصی ( بابل)« دلِ ایرانشهر»کنند، یک باره از  اجتماعی خویش احساس کرده و می -رنجبار دنیویِ  فردی

های مانی و مانویت بر نظر به تأثیراتی که آموزه. مسکون پراکنش یافت و به صورت گرایشِ عمومِ خالیق درآمدشرق و غربِ ارض 

عرفان و تصوف ایران و از جمله عارفان و صوفیان همدان داشته است، در این پژوهش برآنیم تا به تحلیل محورهای مشترک این 

 .ید عین القضات بپردازیمتأثیرگذاری و تأثیر پذیری در عقاید مانی و عقا

 جنبه های مشترک تفکر مانی و عین القضات 

( گری و مسیحیّت گری، بودائی از زردشتی)نگرد، یک نظامِ فکریِ التقاطی  دین مانوی که با دیدی کامالً مادّی به تکثّر هستی می

دانست،  می« بد»نطقی چون جهان را ذاتاً ای م باکانه و همه جانبه گسترش داد؛ و به شیوه مسیحی را بی« فال »باشد، که  می

چه وی رستگاری آدمی را در رهایش همان بهرِ  ؛(49:   4937اقبال الهوری، )ای درست از برای زهد و ریاضت فراهم آورد  زمینه

ز عناصرِ ویلیامز جکسن گوید که مانی کوشید ترکیبی ا. اعالم کرد( جسم)اهریمنی ماده « ظلمت»از زندان ( رو )« نور»ایزدی 

را باایمان و « غرب»و « شرق»مختلفِ ادیانِ موجودِ جهان در دین جدید خود پدید آورد، مراد او به عبارت دیگر این بود که جهان 

« دین نور»و « کیش عدل»پیامبر بابل رسالتِ وحیِ خود را از مجاری نهضتِ دینی، تحت عنوان . بخشد« وحدت»اعتقادی یگانه 

مانوی در دوران « امامت»لۀ ذهبی و مسئا در ایران جنبش مزدکی به کلّی متأثر از مانوی بود، آن گاه میراث ماعالم داشت؛ و بعده

های صوفیه و مخصوصاً به حوزة عرفان  اسالمی مخصوصاً به نهضت شیعۀ امامیه و میراث کالمی و اخالقی مانویّت یکسره به فرقه

کوشد تا نور را از بند ظلمت آزاد کند؛ از  طور که می مۀ مردم جهان آرزو کرده، همانمانی آزادگی را برای ه. نظری هم انتقال یافت

یا « خداگرا»هرگز )است « انسان محور»و « گرا انسان»لحاظ سیاسی یک دین همانی روحاً یک مذهب اخالقی است، و ب  این رو دین

شناسی آن نهفته اخالقی بودن دین مانی هم در معاد؛ و باشد که همین خود وجه امتیازِ آن بر مسیحیّت می( نباشد« خدامحور»

 .های این جهانی هم در جهت تحقّق چنین آرمانی است  شود، کوشش است، که رو  ایزدی از ظلمتِ جسمانی آزاد و رها می

ی با مانی رنام همدان در دوره اسالمی هم در حیطۀ زندگی شخصی و هم در حیطه عرفان نظه القضات همدانی از صوفیان بعین

هم بنا به روایت ابن ندیم القضات همدانی است و مانی در حیطۀ زندگی شخصی عین. ای داشته استاشتراکات قابل مالحظه

ان مانی مصلوب و سپس سهاو هم ب. القضات هم شبیه مانی استفرجام عین .االصل بوده که پدرش بابل هجرت کرده استهمدانی

)= ، انسان ایزدی (احمد و ابلیس دوره اسالمی)=القضات در باب دو بن ه عرفان نظری عقاید عینما در حیطا .رسدبه شهادت می

ها آزاد شدن رو  از کالبد با اندک تفاوت جزئی در بعضی حوزهشناسی، تجلّی و تمثّل و ، معرفت(ت محمدیه در دوره اسالمیحقیق

القضات در سه عنوان اخیر عقاید البته عین. می انتقال یافته استسالعیناً همان میراث مانویت است که به تصوف و عرفان دورة ا

 .شمار آورده توان آن را وجه امتیاز و تفوّق عرفان او بر عرفان و تفکر مانی بمی را مطر  کرده کهخاصی 

  های مانویدو بُن در آموزه
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های دو بن، بر پایۀ آموزه( سده نهم میالدی)متأخر  های نسبتاًشناخت زردشتی موصوف در متنگیهانپرستی مانوی همانند دوگانه

، دورة زرّین پیش از آمیختگی دو بُن؛ ( گُمیزشن: پارسی میانه)دورة آمیزش : یا دو اصل نور و تاریکی و سه دوره تاریخ گیهانی است

کنند؛ و دورة بر گیهان نبرد می دورة میانه یا آمیخته، یعنی عصر کنونی که در آن، نیروهای نور و تاریکی برای چیرگی واپسین

رسی میانه بمعنی در پا)در این هنگام فِرَشگِرد . پایانی که دوران جدایی چیزهای آمیخته و جدایی میان پیروان نیکی و بدی است

خود های مقدسی که کتاب. شوندو بد دوباره از هم باز شناخته میکه در آن، دو قطب نیک  (frashokereti: ؛ اوستا«نوسازی»

گذشته، اکنون و آینده؛ این آگاهی : ند ازنور و تاریکی؛ سه دوره عبارت: زند ادو بن عبارت. اندورده است درباره دو بن و سه دورهمانی آ

ه ، از آن بش، علیه فلیکس و فاوستهای ضد مانویای است که آگوستین در رسالهآموزه. ای از متن چینی استهمه مأخوذ از برگه

بیش از هر چیز باید دو بُن را : شر  کامل این آموزه در متن دیگر چینی آمده است. کندیاد می« ز و میان و پایانآغا»ه گون

خواهد به این دین بپیوندد، باید بداند که دو بُن روشنایی و تاریکی دو گوهر کامالً جداگانه است، اگر نتواند این او که می. زشناسیمبا

را بفهمد، یعنی دوره پیشین، دوره میانه و دوره « سه دوره»بدین آموزه بپردازد؟ نیز بایسته است که  تواند هرا تمیز دهد، چگون

گوهر نور خرد و گوهر . تنها نور و تاریکی است که هر یک از یکدیگر جدایند: در دوره پیشین، آسمان و زمین هنوز نَبُوند. پسین را

نور . تازددر دوره میانه، تاریکی بر نور می. ایستایی خود در جهت مخالف یکدیگرند ها واین دو در همه جنبش. تاریکی نادانی است

. کوشد تا آن را دور کندگردد و به هر قیمتی میدارد تا آن را به پس راند و بنابراین، خود وارد تاریکی میمی به پیش خیز بر

؛ در منزلگه سوزان عهد کند، ما را از تن جدا میبه نوبۀ خود ؛ کهکنیمروی می کند و ما احساس بیزاری میبدبختی بزرگی به ما 

 .«بندیم که دست به گریز زنیممی

شود و فرد ور تصویر میای شعلهنماد جهان است که چونان خانه« منزلگاه سوزان»ای برای تن است و استعاره« بدبختی بزرگ»این 

راستی و دروغ هر یک به . دهددر دوره بعدی، آموزش و دگرگونی رخ می: ه استدر دنبالۀ متن آمد. یابدبا گریختن از آن رهایی می

این دو بن زاده . انددو بُن دوباره سازمان یافته. نور به روشنی بزرگ و تاریکی به تودة ظلمت پیوسته است: اندبن خویش بازگشته

. ست، نیکو و با خدا یگانه است؛ تیرگی بد و با ماده یگانه انور .کامالً در تضاد قرار دارند از هر سو: نیستند و چیزهای مشترکی ندارند

بدی غیر قابل هستی، . به بهترین وجه حل شده است( اصل بغرنج آموزة مسیحی)لۀ سرچشمۀ بدی زیرا خوب و بد همسال اند، مسئ

و از راه جدایی نور و تیرگی، باعث تواند او را شکست دهد می( گنوس)جا هست و جاودانی است و تنها آگاهی انکاری است؛ در همه

سپنته مینو و انگره . شود که یادآور اصل دو مینو در باور زردشتی استای شناسانده میاین دو بن به شیوه. رستگاری خواهد شد

گزینشی  نیز پیش نمونه( دروغ)و دروج ( راستی)، میان اَشَه ها میان خوبی و بدیمه چیز با هم متضادند و گزینش آنمینو در ه

له شر بیشتر از ئارزش اخالقی دوگانه پرستی چندان کم نیست، هر چند پاسخ آن به مس. است که به دست انسان باید انجام گیرد

. چون دو برادری که در تضاد با یکدیگرند، پرهیز داشتند -برابر نهادة پهلوی دو مینو –مانویان از هرمزد و اهریمن . نوع گنوسی است

برادرند، یکی برادر کهتر و [ اهریمن]و شیمنو[ هرمزد] اگر زمانی ادعا کردیم که خرمزتا »: ی خواستوانیفت آمده استدر متن اویغور

 38«.می خواهم که گناهم بخشوده شود... من از آن روی توبه می کنم... دیگری نخ زاده

یکی : اندبّر عالم دو مبدأ است که هر دو قدیممانی می گفت مد» :آوردیعقوبی درباره عقاید مانی در باب نور و ظلمت چنین می

تاریکی و روشنی هر یک به تنهایی نام پنج . آفریننده نیکی و آفریننده بدی. روشنی و دیگری تاریکی و هر دو آفریدگار هستند

ه روشنی و آن چه زیان و آن چه نیکی و سود است از ناحی. هر دو شنوا و بینا و دانا هستند. رنگ، مزه، بوی، سوده و آواز: معنی است

روشنی و تاریکی به هم آمیخته نبودند سپس به هم آمیختند به این دلیل که صورتی نبود و . گرفتاری است از ناحیه تاریکی است

 تاریکی بود که آمیختگی با روشنی را آغاز کرد و آن دو مانند سایه و خورشید بهم پیوسته بودند؛ به این دلیل که. آن گاه پیدا شد

-پیدایش چیزی نه از چیزی محالست، تاریکی آمیختگی با روشنی را آغاز کرد و چون آمیزش تاریکی با نور تباه کننده آنست نمی

، نیکی و بدی هر دو دلیل بر این که روشنی و تاریکی .شود که از ناحیه روشنی باشد زیرا که از روشنی تنها نیکی برخاسته است

چه باشد و آنآید مثالً آتش سوزنده، سرد کننده نمییده اند از یک ماده دو کار مختلف پدید نمیقدیم هستند این است که چون د

-سرد کننده است سوزندگی ندارد؛ پس آن چه مبدأ نیکی است بدی از آن نخواهد بود و آن چه بدی از آن است منشأ نیکی نمی

                                                           
58

 -Gherardo   Gnoli,  » Manichaeism «  , Enc. Of  Rel. ,  VOl.  9.  Pp  161-70 
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 یعقوبی،) «کاریست از مبدأ نیکی و بدی کاریست از مبدأ بدی اند آن است که نیکیدلیل بر این که هر دو زنده و کننده. شود

در ( روشنی و تاریکی)مانی به وجود دو مدبّر یا مبدأ یا خدا ( طور صریح و واضحهب)از دیدگاه یعقوبی . (433-436صص  ،4ج ،2396

یعقوبی دالیل خاصی را در این موارد ... ت از ابتدا دو خدا از یکدیگر جدا بودند؛ و تاریکی با روشنایی آمیخ. عالم معتقد بوده است

 . ذکر نموده است

 در تعالیم عرفانی عین القضات( احمد و ابلیس)= دو بُن 

لۀ دفاع از ابلیس است و ستایش از او به عنوان بزرگترین موحّد جهان و آمیز در تاریخ تصوّف اسالمی، مسئیکی از مسایل مخاطره

منشأ این بحث . بعنوان دو نمونۀ عالی فتوّت و تصویر نور سیاهِ ابلیس در برابر نور محمّدی( ص)قرار دادن او در کنار حضرت رسول 

قِدَم وجود ( ابلیس)= او قائل به دو اصل نور و ظلمت بود و بر این باور بود که ظلمت یعنی اهریمن . گرددبه تفکرات مانی باز می

ای نشده و تنها به اهریمن ن مظهر نور و تجلی جمال حق اشارهبه عنوا( ص)هر چند در سخنان مانی به حقیقت محمدیه . دارد

را واجد ( ص)توان حضرت محمد بعنوان مظهر و مبدأ ظلمت اشاره شده است، امّا با عنایت به علم نمادشناسی دوره اسالمی می

ن اسالمی انواع کلمات و عبارات قرن تمدّ 49در میان انبوه صوفیان کوچک و بزرگ، که در طول قریب . چنین مظهریتی دانست

اند، دیگران یا در بابِ او سکوت  هایِ تصوّف به دفاع از ابلیس برخاسته اند، تنی چند از برجستگان و قلّه وار گفته رمزآمیز و شطح

ب درگاه احدیّت بود ای مقرّ دانیم که به تصریح قرآن کریم، ابلیس فرشته می. اند اند یا همان تلقّی اهل شریعت را از وی داشته کرده

أَنَا خَیْرم مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ »: که چون خداوند فرشتگان را مأمور به سجودِ آدم کرد، وی از این فرمان سرباز زد و گفت

مهجور و مورد لعن به همین سبب وی مردودِ بارگاه االهی شد و  .(446، طه 31، کهف 64، اسراء 94-92، حجر 42اعراف)« طِین

شود چیزی است که هم اهل شریعت و هم  این ملعونی و مهجوری ابلیس، که از آیات مختلف قرآن کریم به روشنی دانسته می. دایم

اند و هر کس با قرآن کریم و تفاسیرِ مذاهب مختلف آشنایی داشته باشد؛ در این  اکثریت سالکان راه تصوّف آن را امری مسلّم دانسته

ولی چنان که یاد کردیم جمعی از بزرگان تصوّف، خرق اِجماع کرده و در درونِ این ملعونی و . تواند داشته باشد ردیدی نمیهید ت

پاکبازترین عاشق، پاسبان حضرت، سرور مهجوران، یگانۀ وجود، »اند و از وی به عنوان  ای برای او یافته مهجوری، مقام واال و برجسته

 اند و شحنۀ مملکت که صد و بیست و چهار هزار نبی زخمِ او خورده؛ (446ص ،2ج ،4977القضات، عین) زلسرّ قدر، خال بر جمال ا

 .(444-443: 4974نیکلسون، )« اند یاد کرده( 36، ص 4ج همان،)

دیشه و بر همتایِ این ان  القضات همدانی را باید گسترش دهنده و مفسّر بی اگر حلّاج را مؤسس نظریۀ تقدیس ابلیس بدانیم؛ عین

القضات متفکّران دیگری چون سنائی و احمد غزّالی به  روی هم تکرارِ شخصیّت حلّاج بدانیم زیرا با این که در فاصلۀ حلّاج تا عین

القضات و شوریدگی خاصِّ او برخوردار  اند؛ امّا هید کدام از نَفَس گرم و قدرت بیان و شیوة تقریر عین دفاع از ابلیس برخاسته

وی در . القضات نظریه را از حلّاج گرفته؛ ولی گسترش و تفصیل این نظریه در فرهنگ اسالمی ویژه اوست گمان عین بی. دان نبوده

کتاب تمهیدات و در مکتوبات خویش فصل مشبعی در دفاع ابلیس و ستایش او و در مقایسۀ نورِ سیاه وی با نور محمّدی نگاشته که 

ت؛ وی آشنایی با این تفکر حلّاجی را به احتمال قوی از استادش احمد غزّالی حاصل کرده نظیری تاکنون برای آن دیده نشده اس

لۀ مسئلۀ جبر و اختیار و مسئ. و فلسفی خود را حل کرده است القضات بر اساس این نظریه، بسیاری از مشکالت کالمی عین. است

القضات، ابلیس و  در نظر عین. لّتِ وجودِ کافران و موّحدان راکند و نیز ع اختالف مذاهب و علّت آن را وی از این رهگذر تفسیر می

ای را به سوی خود  عدّه اند که هر کدام بهری از آن نصیبشان شده است و هر کدام با بهرِ خویش محمّد دو سوی عشق االهی

ده بیرون رود و کسی خبر ندارد، دریغا بیم آن است که عشق پوشیده درآید و پوشی»: ابلیس به ضاللت و محمّد به هدایت: خواند می

! ای در دنیا آمد، و بیم آن است که همچنان بکر و پوشیده با جایِ خود رود گویم که از آن ذرّه گویم؛ آن عشق می عشق حقیقی می

د کن این جا حسین منصور چنین بیان می. نیمی جوانمردی برگرفت و نیمی جوانمردی دیگر: عشقِ االهی بر دو طرف قسمت کردند

ای بر  ای عشق بر موّحدان بخش کرد، مؤمن آمدند، ابلیس ذرّه احمد ذرّه 1«صلعم وَ لِإَبلِیسْ -مَا صَحَّتِ الفُتُّوَهُ لِأَحَدٍ إِلّاَ لِأَحْمَدَ»که 

                                                           
1.احمد و ابلیسنام فتوت بر هیچ کس مسلّم نشد جز : معنی عبارت حالج -
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جادة منازل : گفت 2«الْجادَه کَثیرهٌ وَ لکِنَّ الطَّرِیقَ واحِدٌ »: ای که گفت از آن بزرگ نشنیده. پرست آمدند مغان بخش کرد، کافر و بت

  .(284: 4986القضات،  عین)« ربوبیّت بسیار است؛ امّا راه یکی آمد

کرد و آن دیگری که از عالم غیب به  القضات، ابلیس با دو صدا روبرو بود؛ یکی که او را به سجدة آدم دعوت می در تفسیر عین

  .(همان) داشت خواند و در نهان او را از این کار باز می می آشکارا وی را به سجدة آدم« جز مرا سجده مکن»: رسید که گوشش می

عشق  -گناه ابلیس عشقِ او آمد با خدا و گناه مصطفی دانی چه آمد؟»داند با این تفاوت که  وجه مشترک ابلیس و محمّد را عشق می

ه در حقیقت نمونۀ مؤمنی است پاکباخته ک ست و او القضات امری اعتباری ا عصیان ابلیس، از دیدگاه عین .(223  :همان)« خدا با او

آن عاشقِ دیوانه که تو او را ابلیس خوانی در دنیا، خود ندانی که در عالم االهی او را به چه نام »: اندیشد جز به معشوق خود نمی

دا را دوست داشت، محکِ محبّت شنوی؟ این دیوانه خ دریغا چه می. خوانند؟ اگر نامِ او بدانی، او را بدان نام خواندن خود را کافر دانی

محکِ بال و قهر و مالمت و . کنی نشانی باید اگر دعوی عشق ما می: گفتند. دانی که چه آمد؟ یکی بال و قهر و دیگر مالمت و مذلّت

در نظر  .(224: همان) «مذلّت، بر وی عرض کردند، قبول کرد در ساعت این دو محک گواهی دادند که نشانِ عاشق صدق است

هاست چه از جانب معشوق است و اضافه به او  ترین هدیه القضات این طوق لعنتی که بر گردن ابلیس افتاده است، برای او گرامی نعی

کسی که به ماهیّت و : گویدالقضات می عین. لعنت من بر تو باد( 78: همان) «وَ إِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتِی إِلی یَوْمِ الدِّیِن»: دارد که فرمود

عاشق حقیقی آن کسی است که گلیم سیاه و سفید و رحمت و لعنت در نظرگاهش . هدیۀ معشوق بیندیشد عاشق نیست کیفیت

و هر که این فرق داند، در عشق، هنوز خام است، از دست دوست چه عسل چه زهر، چه شکر چه حنظل چه لطف چه »: باشدیکی 

  .(224: همان)  «باشد نه عاشق معشوق آن کس که عاشق لطف باشد یا عاشق قهر، اوعاشق خود. قهر

چون قبولم کرد نصیبِ من از او »: کند ون ضدّش جستجو میای را در در القضات، هر پدیده ابلیس و عین( جدلی)= دیالکتیکی بینش 

ق یادآوری القضات به سالکان طری قابل توجّه این است که عین . (223: همان) «چون بر منش رحمت آمد، مرا لعنت کرد. رد آمد

در غلط افتند و برابلیس صلوات دهند؛ زیرا تحفۀ او از دوست لعنت آمده است و او  لعنت  -مانند بعضی از رهروان -کند که مبادا می

گونه  بدین .(487ص ،2همان، ج)« ی او تاج سراست و طرازِ آستینو این لعنت برا» .(37، ص4، ج4987القضات، عین) را دوست دارد

هایی که در قرآن و حدیث از ابلیس شده است؛ جنبۀ مجازی دارد و از همین رهگذر است که وی شر را در  تمام نکوهشدر نظرِ او، 

دان و  راه نمودن محمّد، مجازی می»: داند، زیرا فاعل حقیقی در تمام افعال خداوند است زندگی انسان امری مجازی و اعتباری می

گیرم که خلق . دان حقیقت می .(39سوره نحل، آیه )« یُضِلُّ مَنْ یَشاء وَ یَهْدیِ مَنْ یَشاء» دان؛ گمراه کردن ابلیس همچنین مجاز می

او،  بر روی هم سعادت و شقاوت را که از نظرگاه  (.488:  986القضات،  عین) «را، اضالل، ابلیس کند، ابلیس را بدین صفت که آفرید؟

زمین  سیاهی نشایستی، آسمان بی سفیدی هرگز  بی»داند و معتقد است که  گر می، الزم و ملزوم یکدیاند دو امر اعتباری و مجازی

ایمان صورت نبستی و همچنین  عصیان و کفر بی عَرَض متصوّر نشدی، محمّد بی ابلیس نشایستی، طاعت بی الیق نبودی، جوهر بی

پس بدید آمد که سعادت محمّد ... ابلیس نتوانست بودن  کفرِایمان محمّد بی. این بود« شیاءبِضِدِّها تَتَبَیَّنُ األَ»جملۀ اضداد و 

دانی »: گوید می( 2سوره شمس، آیه ) «وَ الشَّمسِ وَ ضُحاها وَ القَمَرِ إِذَا تَالها»وی در تفسیر   .(487: همان) «شقاوت ابلیس نبود بی

که کدام است؟ نور سیاه عزازیلی که از مغرب که این آفتاب چیست؟ نور محمّدی باشد که از مشرق ازلی بیرون آید و ماهتاب دانی 

 این سخن به غایت رسانیده است و بیان این شده است .(47، آیه سوره رحمان) «رَبُّ المَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ»ابدی بیرون رود، 

هایِ  ز او، در ادبیات ملل اسالمی دفاعرسد و پس ا القضات به اوج خود می لۀ دفاع از ابلیس در عینمسئ .(426: 4986القضات، عین)

دیگری وجود دارد امّا همگی تکرارِ سخنانِ او و پیشینیان اوست و هید تازگی و طراوت سخنانِ او را ندارد؛ الّا سخنان عطّار و موالنا 

 .(438-464: 4974نیکلسون،) در آثار منظومشان

 دفاع عین القضات از ابلیس 

اراده حق تعالی که مخالفت فرمان حق را در پی داشته، وقوف و اشراف کامل داشته و لذا به جهت  قاضی معتقد است که ابلیس بر

امتناع ورزیده و مخالفت امر حق تعالی را نموده است و این ( ع)موافقت با اراده حق و محقّق کردن آن، از سجده بر حضرت آدم 

خداوند در جهت آشکار شدن ماهیت کسانی که به فرمان حق غیر حق را  داند از جانبلیس و آدم را ابتال و امتحانی میماجرای اب

                                                           
2.جاده ها بسیارند ولی راه یکی است: معنی عبارت -

 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

161 


-ای میوی سجده نکردن ابلیس را که معلم فرشتگان بوده، ناشی از پختگی ابلیس می داند و وی را عاشق پاکباخته. کنندسجده می

ی که بر ارادت دوست و معشوق خود ندیدی ای دوست کس»: اق از حق تعالی بود تن در دادنامد که به تاوانِ ترک سجده که فر

خواهد که ابلیس سجود بر ارادت خدا مطلع بود که او نمی؟ ابلیس شنویچه می .مطلع بود خالف فرمان او کند، در موافقت ارادت او

االّ معلّم  همه سجود کردند! آن محکی بود تا خود کیست که به فرمان او سجود غیری کند. «اُسجُدُوا لِ دَمَ » : کند ، چون گفت 

 :او گفت. البد چنین بود، استاد از شاگرد پخته تر باید که بود. فریشتگان

 1فَـلَـو قَـطَّعتَنِی فـِی الحـُبِّ اِرباً                     لَمَّا حَنَّ الفُؤاد اِلَی سِوَاکَا

 گر بر سر من خار و خسک بارانی                  باران ترا دوخته ام بارانی

-عین( 36ص ،4ج ،4987القضات،عین)2«.مَا زَاغَ البَصَرُ وَ مَا طَغَی»زهی کمال عشق . معشوق اختیار کرده بر سجود غیری فراق

ل استاد خود، او را سیاه داند و از سویی دیگر با استناد به قواحب مرتبه کلیمی و شحنه مملکت میالقضات از یک سو ابلیس را ص

اگر ! جوانمردا »: یازدباالست که کمتر کسی به آن دست میکند که جایگاه ابلیس آن قدر ذعان میخواند؛ در عین حال اگلیم می

شحنه ! تو چه دانی که ابلیس کیست .کمال است، پس ابلیس را از این کمال هست( 464سوره نساء، آیه ) «وَکلَّمَ اهللُ مُوسَی تَکلیِماً»

وَ مَا أرسَلنَا مِن قَبلِکَ مِن رَسُولٍ وَ الَ نبَِیٍّ اِالّ اِذَا تَمَنَّی ألقَی »اند او خورده مملکت است که صد و بیست و چهار هزار نبی زخم

در عالم از من سیه گلیم تر فتحه بود : شنیدم که فتحه گفتی که ابلیس گفت -از شیخ برکه قدَّس اهلل روحه 1«.الشَّیطَانُ فِی اُمنِیَّتِهِ

را راه نیست و این دولت از کجا و ت جا که ابلیس است،آن! جوانمردا. کسی نداند که چیستت و این سخن بگفت و بگریس. و بس

بانان درگاه او بالغ بر هزار  اند و نگاهسلطانان عالم کمر خدمت او در میان بسته .(36-37صص  ،4ج ،4987القضات،عین) «آوردی؟

 .(37: همان) یابندصفتان در میرا جمالی است که تنها جبریلاو . شوند که هر یک را اقلیم و سرزمین بی حدّ و حصر استمی

 : له جمال و زیبایی ابلیسی اشاره کرده و سروده استلقضات بوده دقیقاً به همین مسئادی هم که به فاصله یک قرن از عینسع

 که ابـلیس را دیـد شخصی بـه خواب ام در کــتاب نــدانـم کــجا دیــــــده

 تافت نور چو خـورشیدش از چهره می ـوبـر بــه دیـدن چـو حـوربـه بـاال صـن 

 !فـرشـتـه نبـاشـد بـدیـن نیـکویـی !ای عـجب ایـن تویی: فـرا رفـت و گفـت 

 چـرا در جـهانـی بـه زشــتی سـَمَر؟ تـوکـایـن روی داری بــه حـسـنِ قَـمـَر 

 ست و زشـت و تـبـاه؟ کرددژم روی  چــرا نقـشــبـنـدت در ایـــوانِ شـــاه 

 بـه زاری بـرآورد بـانـگ و غـریــو شـنـید این سـخـن بخـت برگشتـه دیــو 

 ولــیکــن قَلَـم در کف دشمن است کـه ای نیکـبخت ایـن نه شـکل مـن است 

 نگارند زشت کـــنونــم بـه کین می بهـشـت    از   بـیـخشـان   بـرانـداخـتـم

 (219: 4984سعدی، )                

داند، به این معنی که این لعنت، قوت و غذای ابلیس ای را که از ناحیه حق تعالی نصیب ابلیس شده لعنت میقاضی همدانی تحفه

از منظر او ابلیس  .(37، ص 4، ج4987عین القضات،)شمارد دارد و آن را خطا میاست لذا سالکان را از صلوات بر ابلیس بر حذر می

کند با او و جاللت لم یزل و ال یزال ابلیس را به کند از او و مصطفی دعوت میابلیس دعوت می. اندصطفی هر دو داعی راه حقو م

 :این کار واداشته که با خلق بگوید

 خواهی که همه کار سلیمت باشد               پا چندان کش که بر گلیمت باشد

 (914: همان)

روند و راه قرب رفتن برای ایشان مطلقاً ممکن گیرد که در بُعد راه قرب میدر صفِ سالکانی قرار میالقضات ابلیس از منظر عین

إِنَّ اهللَ تَعَالَی لَیَنفَعُ »: کند که فرمودهوی برای اثبات این بیان متناقض به حدیث نبوی استناد می .(949: همان) نیست االّ در بُعد

                                                           
1.زندراه محبت مرا پاره پاره کنی، دلم جز تو را فریاد نمی اگر در: معنی بیت-

  

2(47سوره نجم، آیه .)، بدون هید کم و زیادی دیدچشم محمد هر چه را باید می دید: معنی آیه-
  

(                                                                                                                          32سوره حج، آیه .)کردالقاءاتی می ،کرد، شیطان در آن آرزوهارا می ز تو نفرستادیم مگر این که هرگاه آرزوی هدایت خلقو ما هید پیامبری را قبل ا -4
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از منظر قاضی ابلیس از جمله  .(همان)« اندخلق بیشتر از آن غافل. فتوی جناب نبوت است، این نقطه است که 1العَبدَ بِالذَّنبِ نَصِیبُهُ

ادراکِ مذکور در . مردان است و در عالم کم کسی مردانگیِ او را ادراک کرده، زیرا کم کسی به مقامی که ابلیس رسیده، رسیده است

سپس قاضی برای بیان حسب حال ابلیس به  .(949ص  ،4ج ،4987لقضات، اعین)شود عالم روش و کوشش میسّر و ممکن می

مبنی بر بستن دست وی از ناحیه حق و  مان تفکر حالجی در باب ابلیس استنحوه تقابل عاشق و معشوق پرداخته که مویّد ه

خود را فراموش کردن : و گویندچون عاشق در دریای کرم معشوق غرق  شود، واز»: افکندنش به دریا و شرط کردن با او به تر نشدن

هر چند که در نگرد کرم معشوق بیند، و خود را در میان گم کرده، وازو می در خواهد که  .شرط نیست، تکلیف ماالیطاق این جا بود

ث االّ و ممکن نیست این حدی. مقتضی کرم نبود که راه قرب ورو دربندد! این جور نگر که بر من مسکین کرد. خود را بی کرم ما بین

سوره )« إنَّ عَلَیکَ لَعنَتِی فَاخرُج مِنهَا فَإِنَّک رَجیمٌ و»: نتیجه غرق شدن بود در دریای معشوق، وازو گویند در پرده معرفت به کمال،

 :اندتسبیح عاشق این جا این بود که گفته .(77-78ص، آیات  

 «ام گرچه دل سوختهام                     در دل دارم وآن معرفتی که از تو آموخته

 (949-944: همان)

. فقر الی اهلل از منظر او همین است و بس. القضات این تسبیحِ ابلیس راه قرب حق است در پرده و پوششِ فراق و بُعداز منظر عین

که او با  سوگندهایی هم که ابلیس در ناصح بودن خویش خطاب به آدم و حوا و اتباع ایشان خورده، صدق محض است به این معنی

بُعدِ بَعدَ »ه است زیرا ابلیس بر سرّ این سوگندها سالکان را از گام نهادن در مسیر قرب حق برحذر داشته و آن را رنج ضایع شمرد

 .(944: همان) وقوف یافته است بل خود او اول قربانی این سنّت لم یزل و الیزال است «القُرب که ضرورت سنّت لم یزل و الیزالست

اش در برابر ساقِ حت کردن را حقّ ابلیس می داند زیرا او را پرورده کرم و مقرّب حضرت و معلم فریشتگان بوده و زاویهقاضی نصی

-نصیحت راه قرب خود را می گردد، ابلیس در اینمی «فَدَلَّیهُمَا بِغُرُورٍ» اگر سالک به نصیحت او گوش کند، مشمول . عرش خدا

ه گونه که رابه نصیحت ابلیس گوش فرادهد، همانندهد زیرا اگر  ر آنست که به نصیحت ابلیس گوش فرا، امّا راهِ قرب سالک دپیماید

: همان) باید نصیحت ابلیس را تکذیب کند و مردوار درگذرد. ، بر او هم بسته خواهد شدوصول ابلیس به حضرت حق بسته شد

943-944). 

رسد و زاویه او در ساق عرش بنهند، اگر از راه ابلیس او را نهاده اند که برود، امّا قاضی معتقد است که اگر سالکی به مقام ابلیس 

ش ازین مقلّد چون به آن مقام رسد، تصدیق نصیحت ابلیس در این مقام بالاشکال است زیرا سالک صاحب ذوق شده در حالی که پی

این مرد : گویدجاست که ابلیس میگذرد و اینند و از او در میبیروتر از ابلیس باشد، به ناچار ابلیس را در راه میاگر سالکی گرم. بود

 ،4ج ،4987عین القضات،) آزماید، راهی که به بعد و لعنت انجامیدزیرا همان راهی را که من آزمودم می. تر استاز من سیه گلیم

داند حق تعالی ده کند، در حالی که نمیجا به این معنی است که سالک قرب حق تعالی را اراالبته سیه گلیم بودن در این .(943ص

تر از ابلیس به این معنی است که ابلیس با وجود وقوف از بُعد خود از حضرت امّا سیه گلیم. قربِ به او را اراده کرده یا بُعدِ از او را

اراده خود را هم فانی در حق و نفی اراده از خود مستوجب لعنت حق گردید در نتیجه سالکی که از بعد خود نزد حق آگاه نیست و 

داند و ردان راه را بال و درد و محنت میقاضی نان خورش م. تر استخواهد از ابلیس هم سیه گلیماراده حق نکرده و قرب حق را می

و ابلیس در جواب این سؤال که از»: گویدوی می .(441، ص2، ج4987عین القضات،) حوالتِ شام و چاشت ِایشان را با درگاه ابلیس

 .(، باالتر برویددنیا آشیان شما نیست)لَیسَ بِعُشِّکُم فَادرُجُوا : پرسیدند چرا گلیم سیاه لعنت از دوش نیندازی؟ گفت

 نفروشم                              گر بفروشم برهنه ماند دوشم، گلیم میمی نفروشم

مرا  و چون بر منش رحمت آمد، .صیب من از دوست رد آمد، نوی معشوق بودم، چون قبولم کردندچندین هزار سال معتکف ک: گفت

چه این یادگار گلیم سیاه باشد و چه مُمَزَّج و . داندمی در یادگار دوست را شرک ابلیس فرق نهادن .(441: همان) «لعنت کرد

و کار خود را مطابق  .ورد و نه رحمتآاو نه لعنت را به یاد می. است« یوَ انَّ عَلَیکَ لَعنَتِ»نصیب او از دوست یای اضافتِ . منسوج

« یاهای اختصاصی»و ارتباط آن با دیگر « یای لعنتی ابلیس»  سپس قاضی به شر .(441-444: همان) داندول کار دیگران نمیمعم

فَختُ فِیهِ مِن وَ نَ»باش تا به یای روحی در ! چیست، چه عجب« عَلَیکَ لَعنَتِی وَ انَّ»دانی که یای اگر نمی»: گویدمی پرداخته و

                                                           
1.رساندکند، البته به او سود میتعالی با گناهی که نصیب بنده می تبارک وخداوند : معنی حدیث -
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به . کندبا ابلیس چه می« لعنتی»با تو بگویند که یای « کهیعص»و یایِ « یَس وَ القُرآنِ الحَکیِم»یایِ آن گه . گذر کنی« رُوحِی

تا ! ای دوست عزیز . قوت از ابلیس بازگیرد« لعنتی»جالل و قدر آن خدایی که به خود ایستاده است که یک لحظه نیست که یایِ 

  .(444-442: 2،ج4987عین القضات،) «با او نگفته است« لعنتی» است هید کاری نکرده است تا یایِ  ابلیس

 نور سیاه ابلیس آخرین مرحله وصول به حق

شود و او باید از این نور سیاه که معبّر از نور سیاه ابلیسی بر سالک عرضه میای از مراحل سلوک قاضی معتقد است که در مرحله

تو که به مقامی »: اهد بودگردد و ارتقای او به مراتب باالتر از فنا ممکن نخوالهی است بگذرد و االّ فنا و نیست میسموم قهر ا

امّا گاه « ا قهّار از تو گفتن کی درست آید؟؟ پس یمقام نورِ سیاه بر سالک عرض کنند، سموم قهر از کجا دیدینرسیدی که در آن 

گاه نور سیاه در صورت »: رسدشود و اگر آدمی بتواند ازین مرحله عبور کند به خدا میمی هت نهنگ سپید عرضنور سیاه در هیئ

و آن  .برند تا بدان مقامگاه می .کنددیگران حکایت می ةشنوی؟ مرتد است که از دیدهنگ سفید بر سالک عرض کنند چه مین

مسکین عاشق . س کس بدین مقام رسد و او را سموم قهر بزندب: و گویند. جا درگذرد به خدا رسدمقامی است که چون آدمی از آن

 :که این جا یک نقطه درد گردد و از فرق تا قدم همه این گوید

 «بچه زهره خواستی یاری را ؟              کو چون تو به باد داد بسیاری را ! ای دل

 (233ص ،2ج ،4987عین القضات،)

 شناسی در تعالیم مانیمعرفت

آیین مانوی . عرفانی است ایای از دین و دانش به گونههای مهم و بارز آیین مانوی جنبه گنوسی آنست که آمیختهیکی از ویژگی

کرد تا تعریفی جامع و فراگیر از جهان به دست دهد و بر این باور نبود که تنها ایمان و عقیده دینی ابزار مؤثری در راه تالش می

بایست اقرار نابراین، روشن است که آگوستین میب. وزه رستگاری مانوی مبتنی بر دانش بودبر عکس، آم .رسیدن به رستگاری است

داد ای که نوید می، بیشتر جذب این جنبه آیین مذکور بوده است، جنبه.(م 982-977)کرد که در دوران گرایش خود به مانویت می

 .(491: 4979الیاده، ) ی خرد بسوی خداوندگار بازگرددتواند از چنبره ایمان و سنت بدر آید و تنها با نیروانسان می

ش، ، مگر آن که از پیپذیرفتندرا نمی( 7کفاالیا، )های زردشتی دید یا سنن برگرفته از دست نوشتهمانویان سنّت مأخوذ از عهد ج

گردان جاهل یا ریاکار بود، تمیز داده نظر آنان نتیجه اصالحات و تحریفات فریبکارانه شاه چه که بنا براست و موثق بودن آن را با آن

او خود نیز با دقت بسیار و نگاهی . تنها مقام مانی وثوقی ارزشمند داشت، چه مبتنی بر خرد و نشأت یافته از اشراق بود. باشند

 از این که بدون عقل و بنابراین، مانویان. ای ناگوار ارائه گرددهایش به گونهداد آموزهبه نوشتن می پرداخت و اجازه نمی موشکافانه

این  .ورزیدنداند، فخر و مباهات میاند و پیش از هر چیز، درهای معرفت را به روی خود گشودهمنطق هید حقیقتی را مکشوف نکرده

آگاهی از خود حقیقی و در عین ، که همان شناخت و یاد کردگی نفس، ه و هوشاگین بود، یعنی اپیگنوسیسمعرفت نهایتاً بیدارکنند

. فرو افتاده استای از نور که به آمیختگی تیره ماده باشنده پسین هم گوهر است، پاره موجود پیشین با. ، آگاهی از خدا استالح

این اصل متعالی و درخشان، رو  یا خرد است و همان بخش برتر . یا باید رستگار شود. است« منجی رستگار شده»بنابراین، خدا 

ایم و به کجا عید گردیده، موضوع کنش معرفت است؛ خوشا آن که بدانیم در کجاییم، از کجا آمدهانسانی است که در تن تبمنِ 

-نیروی روشنگر معرفت باعث می. استای از نور و تاریکی، مینو و ماده گوهر خویش را فراموش کرده، آمیزهانسان . خواهیم رفت

ای از خداشناسی، ی و آمیزهبنابراین، دانشی جهان .ها را بشناسدنگوهر باشندگان گیتی و سرنوشت آ گردد که انسان گوهر خویش و

همه چیز . گیردشناسی است که همه چیز را، از طبیعت جسمانی گرفته تا تاریخ، در بر میشناسی و رستاخیزانسان شناسی،گیهان

 .(491-494: همان ) خردمندانه است

 شناسی در تعالیم عین القضاتمعرفت

کند که خداوند تمام حقایق و معارف ربانی را در حروف مقطعه قرار داده است و معتقد ها مکرر ذکر میو نامه قاضی در تمهیدات

اطالع باشد نسبت به قرآن جاهل ها بیاست که اگر سالک تمام آیات قرآن را بخواند و از حفظ دارد ولی از این حروف و حقایق آن

شود که مبادی و آغاز معرفت اهلل عبارتست از تجلی جمال حروف مقطعه بر جانِ سالک یمتذکر م 974در نامه نود و دوم بند . است

با عنایت به این سخنان . توان قیاس کرد که پایان و خاتمتش کجاستو معرفتی که آغاز آن در چنین مرتبه و مقامی است کی می

روی کمتر نشانه و اثری از مقصد و مقصود چه بیشتر راه میند، وادیی که هر داکرانه میتوان گفت که قاضی معرفت را وادیی بیمی
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چون کمالِ کرمِ ازلی از مبادی این معرفت خواهد که خلقِ عالم را البل . لعمری»: گویدصل است که وی میروی همین ا. می بینی

معرفت است و چون مبادی  این حروف مقطَّع پردة جمالِ مبادی ِ« حم طه یس الم»ود را خیری دهد همچنین گوید که دوستان خ

جانِ قدسی داند که معرفت چه بود که اگر دلِ ! سی برسد بدان؟ هیهاتهرگز عبارت ک! معرفت این بود چه گویی در منتهای آن

کند جز می پاکِ او قوتِ معرفت نوش جا که جانِدِ سُمِ کمیت بوبکر صدّیق رسد آنآدمی دو اسبه درنشیند و خواهد که به گر

شود که این معرفت را قاضی به مخاطب خود یادآور می .(246،ص2،ج4987القضات،عین)« و درماندگی نصیبِ او نیاید بازماندگی

-لذا می. ها سرسبز و آبادان شودشد تا مزرعه وجودش به  این جوانهبذر و تخمی است و او باید به دنبال تحصیل و اکتساب آن با

، تا بود که روزی تو را دولتی دست دهد یا به طفیلِ مردی تو را طالبِ آن تخم باش. گفتم تخمی هستاین معرفت را که ب»: گوید

سپس ماهیت تخم و بذر  .(247ص ،2ج ،4987القضات،عین)1«أَالَ فَتَعَرَّضُوا لَهَا عَسَی أَن تُدرِکَکُم فَالَ تَشقُوا بَعدَهَا ابداً : که راه دهند

هم ناظر به همین علم  2«اِنَّمَا یَخشَی اهلل مِن عِبَادِهِ العُلَمَاءُ »: یقینی است و اشارت قرآن راکند که عبارت از علم معرفت را بازگو می

ای که از هزار هزار سالک یکی به آن راه نبرده گونههداند بغایت دشوار میاین علم یقینی را بهو وصول به  .(247: همان) داندمی

 .(همان) است

 عین القضاتطریق حصول معرفت از منظر 

صلی خصم کند که وی در فهم مطلب اکند و او را متهم میله طریق حصول معرفت از غزالی انتقاد میالقضات در مورد مسئعین

هایش پیش کشیده است مربوط است به عقیده له طریق حصول معرفت که قاضی در یکی از نامهمسئ. خود کوتاهی کرده است

اسماعیلیان معتقد بودند که  عقل . شود یا از طریق امام معصومعرفت انسان از طریق عقل حاصل میاسماعیلیان در باب این که آیا م

معلم باید معصوم . البته نه هر معلمی. انسان در حصول معرفت عاجز است و انسان باید برای رسیدن به معرفت معلمی داشته باشد

م کسی جز او نبود، ولی پس از او امامان معصوم به عنوان معلمان بشری در قید حیات بود، این معل( ص)تا زمانی که پیامبر .باشد

امام محمد غزالی به طور . علت این که اسماعیلیان به اهل تعلیم یا تعلیمیان معروف بودند همین بود. جای آن حضرت را گرفتند

های دیگر خود به ای از کتاب، بلکه در پارهبه ردّ عقاید آنان پرداخته المنقذ کلی با اسماعیلیه سخت مخالف بود و نه تنها در

یکی از انتقادهای غزالی به اسماعیلیه اعتقاد آنان به نیاز انسان به امام . خصوص المستظهری از آنان به شدّت انتقاد کرده است

متوسل شود، سخنشان  (ص)گویند انسان باید برای تعلیم به پیغمبر جا که اسماعیلیه میغزالی معتقد است که تا آن. معصوم است

وی معتقد است که پس از . گویند پس از فوت آن حضرت هم باید معلمانی معصوم باشند قبول نداردولی این را که می. درست است

کند، ولی به هر حال پیامبران با علم البته انسان گاهی در این راه اشتباه می. انسان باید به عقل خود متکی باشد( ص)حضرت رسول

 .اندکند وی را امر به اجتهاد کردهن که انسان اشتباه میبه ای

او نیز معتقد است که ادعای تعلیمیان در مورد نیاز انسان . القضات به عقیده غزالی درباره عدم نیاز به معلم معصوم ایرادی نداردعین

القضات به او زدند و اماتی که دشمنان عینه یکی از اتهالبته فراموش نکنیم ک. به امام معصوم برای رسیدن به معرفت صحیح نیست

الغریب این اتهام را به اجمال رد القضات در شکویولی عین. به لزوم امام معصوم بودسرانجام هم او را به شهادت رساندند عقیده 

انتقاد . است آورده استجا منظور نظر مهایش که در اینتفصیل این مطلب را وی در آثار دیگر خود از جمله یکی از نامه .کرده است

او در این نامه به غزالی این نیست که چرا به اسماعیلیان خرده گرفته است، بلکه سخن او این است که چرا قبل از این که درست 

ن قاضی در این لح. اندبه نظر او نه تنها غزالی بلکه کسان دیگر نیز مرتکب این خطا شده. تحقیق کند در صدد مجادله برآمده است

 .گیری از دیگران نپرداخته، بلکه خود را نیز تا حدودی بزرگ جلوه داده استاو تنها به خرده. آمیز نیستنامه صرفاً انتقاد

وی در نامه هشتاد و پنجم به شخصی که سؤالی در طریق حصول معرفت داشته جوابی مستوفا نگاشته است و در جواب دیدگاه 

، یا امام معصوم است، از هر که گوید عقل است»: گویدت عقل است یا امام معصوم میپرسند طریق حصول معرفتعلیمیان که می

)= جا محقق نبود جواب از آن رَمیِ فی عَمایه له که معنی سؤال در آنو هر مسئ. بر بود، تا به جواب رسدخحقیقت سؤال بی

ند بر این منهاج اند و هستیان بر تصانیف مصنّفان که بودهو بیشتر مذاهب عالم. نزدیک اربابِ بصایرهبود، ب (تیرانداختن در تاریکی

                                                           
1.باشد که شما را دریابد و پس از آن تا ابد از شقاوت دور گردید. خود را در معرض آن قرار دهید! هان: نی حدیثمع -

  

2( 28 سوره فاطر، آیه .)ورزندان عالم در برابر خداوند خشیت میتنها بندگ: معنی آیه -
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( 449-444صص ،2ج ،4987عین القضات،) «کنند در نصرت مذهبی که حقیقت این مذهب هنوز حاصل نکرده اندمی است؛ خوض

حقیقت لقاء و رؤیت گویند در حالی که از وی معتقد است که آدمیان از امکان یا عدم امکان لقاء اهلل و رؤیت حق تعالی سخن می

باشد و حال کنند دیدار خداوند هم مانند دیدار آدمیان با یکدیگر است و الزمه آن تماس و برخورد فیزیکی میخبرند، گمان میبی

گردد که عکس زداید و سبب میآن که در  رؤیت حق سخن از تجلیات انوار االهی است که کدورت ها و ظلمات قلب عارف را می

 . بحث قدیم و حادث بودن قرآن هم داخل در همین مقوله است. در آیینه دلِ عارف بتابد جمال االهی

 مراتب معرفت از منظر عین القضات

در عرفان عین القضات حقیقت، یکی بیش نیست که حق تعالی است و از این رو معرفت حقیقی، معرفت به خداوند است و این 

-معرفت افعال خداوند از معرفت عارف به نفس خود حاصل می. گیردذات خداوند تعلّق میفات و یا به معرفت یا به افعال، یا به ص

امّا معرفت به ذات . آیدبه دست می -ترین صفت حق تعالی است کاملکه  -مبر اسالممعرفت به صفات خداوند، از شناخت پیا. شود

جا که ذات حق تعالی شود؛ اما از آنول متناهی اطالق میمحسوس یا معق االهی قابل شر  کردن نیست، زیرا معرفت عموماً بر ذات

معرفت افعال اهلل با  .(61: 4986 القضات،عین) نامتناهی و نامحدودست در نتیجه معرفت به ذات او هم ناقص و ابتر خواهد بود

رفتش به افعال خداوند کامل تر گردد، معمعرفت نفس آدمی ارتباطی دوسویه دارد، به این معنی که هر چه معرفت نفس سالک کامل

زیرا حقیقت  .(همان)است ( ص)شود که معرفت صفات خداوند در گروِ معرفت نفس محمد امّا متذکّر می .(همان) گرددتر می

 در حقیقت، حقیقت محمّدیه همان مرتبه واحدیتی .محمّدی جامع اسماء و صفات االهی است که از مرتبه ذات تنزّل یافته است

 :فرمایدابوسعید ابوالخیر در این باره می. گرددعرفان اسالمی مطر  میاست که در 

 بی شک الف است احد ازو جوی مدد                 کز شخص احد بظاهر آمد احمد

 در ارض محمد شـد و محمـود آمـد                  اذ قـال اللـه قـل هـو اهلل احــد

 (4983 ابوالخیر،)

اهلل و گم شدن در معرفت  که ثمره وصول به کبریا و عروج رو  عارف به عالم جبروت، فنای ذات او در ذات القضات معتقد استعین

  باشدو اتّحاد محب و محبوبست و شطح هم از عوارض این معرفت می( ذات حق تعالی)ماند معروف باشد و آن چه باقی میاهلل می

نفس  معرفت عارف به -معرفت عارف به نفس خود : شمرد چهار استمیچه برآن پس اقسام معرفت بنابر .(62: 4986القضات، عین)

حق  معرفت عارف به عوالم سه گانۀ. اشدبمی( معرفت ذات و معرفت صفات و معرفت افعال)معرفت عارف به حق که شامل -محمد

 .(مُلک و ملکوت و جبروت)

 معرفت شهودی از منظر عین القضات 

اش غلبه جنبه فلسفیبه عرفانی مشرب او بر جاست که جننهد و در اینلی و معرفت شهودی فرق میقاضی همدان بین معرفت عق

وی معتقد است که عاقل شدن . داند امّا کافی نهمیمجهوالت و ماوراء الزم البته وی معرفت عقلی را هم برای شناخت .کندپیدا می

یابی به معرفت، الزمه عقل معرفت داشتن و الزمه دست. الً عقلی نداردمستلزم تحصیل معرفت اهلل است؛ کسی که معرفت ندارد اصو

 !جوانمردا » : گویدمی 426لذا در نامه یازدهم بند . ارتباط و اتصال با مبدأ کل است

 آن جا که توئی من آمدن نتوانم                   وان جا که منم تو خود نیایی دانم

وَ الَ .، عقل از کجا آورد؟ و هید او را نشناسدآن کس که او را نشناسد! جوانمرداکنم؟ ادراک می برهان عقلی معرفت اهلل گویی بهمی

ها را رسد مگر این که تمام انسانمرد به حقیقت ایمان نمی)= یَبلُغُ الرَّجُل حَقیِقَهَ اإلیمَانِ حَتَّی یَرَی النَّاسَ کُلُّهُم جَمعِی فِی ذَاتِ اهللِ 

ادب نگاه دار، معرفت آفتاب آن گاه حاصل کنی که بر چهارم . دانیاهلل است که تو میآن نه معرفت .(ع ببینددر ذات خداوند جم

معرفت این بود، امّا آن که خود هرگز قرص آفتاب ندیده باشد بل که شعاعی . را آشنایی حاصل گرددو آسمان روی و با آفتاب ت

این شعاع حادث است و حادث را سببی : گردد، پس با خود بگویدعتی پنهان میشود، ساد، در سرای خود که ساعتی پیدا میببین

القضات اتّحاد اهلل از منظر عینکمال معرفت .(32-39صص ،4،ج4987القضات،عین) «.این از حقیقت معرفت آفتاب دور بود. باید

در معرفت بود ! جوانمردا»: ز خود گشوده گرددیم و تمجید اگردد که زبان عارف به تعظعارف و معروف است و این اتّحاد سبب می

إِذَا : سرّی سقطی با جنید گفت. جمال من و بروی نیکوی من و بزلف مشکبوی منه االهی بحق من، و بجاه من، و ب: که مرد گوید

 :بیت. اجَهٌ فَأَقسِم عَلَیهِ بِیکَانَت لَکَ اِلَی اهللِ حَ
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 کـاندر غلطم کـه عاشـقی تو بر منچندان ناز است ز عشق تو در سرِ من         

 !ای من معشوقه تو : ابوالحسن خرقانی گفتی! ، غلط آن جا چکنداما آن جا که حقیقت است

 عنبر زلفی که ماه در چنـبر اوسـت         شیرین سخنی که شهد در شکر اوست

 «روزگار فـرمـانبر اوسـت  اندر سرِ اوست         فـرمانده زان چندان بارنامه ک

 (39: همان)
 ، مکاتب فلسفی و تفکّر مانیانسان ایزدی در ادیان

، الد هنگامی که در بابل مسکن داشتپیش از می 339در : گویده نام وی را بر خود دارد میحزقیال نبی در نخستین بخش کتابی ک

، آنِ واحد هم نور بود و هم انسان راین شخصیت که د. ساختجلوه حق را به گونه مجسم دید که او را حتّی در تبعید هم رها نمی

عرفان یهودی بر همین پندار استوار ( 4/26حزقیال،.)است« انسان»، یا که گویی به هیأت ظاهری آدم ای توصیف شده استگونهه ب

، خودهای یونانی در نمایشنامه نمایشنامه نویس یهودی اسکندرانی،حزقیال تراگیکوس، ، در آغاز سده دوم پیش از میالد. تاس

 .بیند، موسی در خواب تختی را بر فراز کوه سینا میدر این نمایشنامه. کنداشاره می ، به شخصیت همانندی(تبعید)اکسودوس 

، تاجی به خواندستش موسی را به تخت فرا میاو با دست را. ، تاجی بر سر و عصایی در دست چپ داردنشیندبر این تخت میانسان 

-دست راستِ خداوندگار بر تخت می ، موسی درگونهبدین. بر تخت مجاور بنشیند خواهد در کنارشمی کند و از اواو پیشکش می

 .(آیین گنوسی از آغاز تا سده های میانهبه نقل از گیل کیسپل،  48: 4979الیاده، ) نشیند

گذار جنبشی که پایه( پیش از میالد آغاز سده سوم)بن یوسف  1«عقیبا»بگفته : شودنیز در یهودیت فلسطینی پیدا می گفتار مشابه

آدم »ترین مرجع موجود درباره این کهن .یکی برای خداوند و دیگری برای داوود: در یهودیت بود، دو تخت در بهشت هست

چندی بعد در کتاب  .(43: همان) گردید 61(qabbalim)ترین شخصیت ادبیات تفسیری و رمزی است که بعدها مهم 33«قدمُن

همانند این . گرفتنام ( انسان ایزدی)فرزند انسان پیش از میالد نوشته شده است، همین شخصیت  468ندکی پس از دانیال که ا

گونه شکوه خداوندگار سخن رفته است که از بهشت ه در انجیل چهارم ، از فرزند انسان ب. شودها نیز مشاهده میشخصیت در انجیل

های در نامه. گرددیابد و سرانجام به قلمرو بهشت باز میشکل عیسای انسانی تجسّد میه، بکندای زمین را لمس میید، لحظهآمی

که ( باب اول و دوم)، که موجودی آسمانی است و با نخستین آدم سفر پیدایش شودنامیده می ، واپسین آدمپولس این شکوه

افالطون خود هرگز نمی. سان مثل افالطونی استهمان ان انسان ایزدیدر جهان یونانی، این . موجودی خاکی است، تفاوت دارد

. گیردرا نیز به ریشخند می مُثُل انسان، مفهوم وی حتّی در مکالمات پارمنیدس. ردهم وجود دا« مثل انسان»نند گوید که چیزی ما

برای مُثُل انسان وجود  رسد که شکاکیوننظر میهب. های دیگرستاین گفتار احتماال بازتابی از مباحثه میان افالطونیان و مکتب

شدند و الزمه آن پیدا شدن اندیشه هایی میو مُثُل او دارای مابه االشتراک مندمستقلی قایل نبودند، زیرا در این صورت انسان تجربه

 . اما در بسیاری از منابع افالطونی دوره میانه ظاهراً مثل انسان وجود دارد. بودمی« انسان سوم»ای به نام تازه

این . یافتتوان بازپویی مندرس که اثری هرمسی است و آشکارا تحت تأثیر یهودیت اسکندریه قرار دارد، همین شخصیت را می در

انسان، آدم، )فوس این فرزند دو جنسی و برابر  .خداوند فرزندی آفرید و همه آفریدگان را به دست او سپرد»: گویدنوشته چنین می

، اما به طبیعت دل میآیدتفاوت دارد، برای آفریدن فرود می( کلمه)این آفریده که هنوز با لوگوس . است( حوا، حیات)زوئه و ( نور

اصلی انسان  با این حال، تن انسان نیز همانند. اندها هم فانی و هم جاودانیهمین سبب است که انسانه ب. یابدبندد و تجسد می

تن انسان و نه روان او، از روی نگاره خداوند آفریده شده : ها داردهای ربّیوشتهگاه یهودی است و نظایری در نشک این نظربی. است

ره که شکوه از باب نخست حزقیال را در این با 26رسیم به آثار فیلون، او هرگز آیه اکنون می .(21: 4979لیاده ،ا) و همانند اوست

                                                           
1
 -Aqiva 

59
-Adam Qadmon  

عقیده آنان این بود که خدا مبدأ . های میانه نیز رسوخ کردیهود رایج بود و به مسیحیان سده هایی که شفاها در میان دانشمنداننوشتهتفسیر عرفانی دست-9

توان به رازهای ایزدی پی برد و از این رو، گفتند که با خط میآنان می. اصلی موجودات بوده و نیروهای بدی و پلیدی مغلوب خوبی و نیکوکاری خواهند شد

 .                                                                       اندیشیدنددر اسالم نیز فرقه حروفیه این گونه می. هر کلمه یا حرف یا عددی که در کتب مقدسه ذکر شد، تفاسیر و معانی خاصی قایل بودند
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خصیت ایزدی های عرفانی درباره شپردازیود که وی با نظریهر؛ با این همه احتمال میکندشکل انسانست، نقل نمیهخداوندی ب

 مُثُل انساناست و آن را با « انسان خدا»ت خداوندی است یا پندارد که به هیئرا انسان می( کلمه)، لوگوس فیلون. آشنا بوده است

دو جنسی می پندارد، به ستیز اندیشگی بر می او امّا بر ضدّ این انگاره که انسان آسمانی را. کالبد و فاقد جنسیتبی: یکی می پندارد

 1« «را  آنان»بل « او را »اکنون نه  -نر و مادینه آفرید. خدا انسان را آفرید و او را از روی نگاره خویش آفرید» :گویدخیزد و می

طر  . پنداشتندیمشتند که انسان آسمانی را دو جنسی آشکارست که پیش از فیلون اندیشمندان یهودی دیگر نیز وجود دا

در . توان بازیافتنیز می 2ساتورنینوسگنوس در این محافل شکل گرفت و ردّ پای آن را در آموزه های ( انسانیِ)آنتروپوس

بنابراین، . آفریده شده است -هفت سیاره-گویند جهان ما به دست هفت فرشته. کلّی حذف شدهدستگاه کالمی او جنس مادینه ب

فرشتگان دستگاه آفرینش تالش کردند این . درخشان خود، یعنی شکوه انسان آسمانی را متجلّی ساخت خدای ناشناخته نگاره

باری، فرشتگان کالبدی انسانی . ؛ آنتروپوس بی درنگ به آسمان رهسپار گردیدرا توقیف کنند، اما پیروز نشدند( انسان)آنتروپوس

این آدم  آدم آسمانی که بر. لولیدنست برپا بایستد و چون کرم بر زمین میتوااما این آفریده نمی. انی بساختندهمانند انسان آسم

همین بارقه است که به . اش بخشیدرستاد که او را بلند کرد و زندگیبارقه حیات، یعنی روان را نزد وی ف. سوزاندخاکی دل می

های دیگر اسطوره ساتورنینوس در گونه. شودمی هدن به اجزای سازنده خود تجزیرود، اما بهنگام مرگ به خانه مینوی خود فرا می

: گویددست آمده میهجا که در یک قطعه بکند؛ آنبه این اسطوره اشاره می 3والنتینوس. چند دست نوشته نجع حمّادی آمده است

( م277-246)مانی . ودسرشته شده ب انسان آغازینگونه هآدم سفر پیدایش در فرشتگانی که او را آفریدند ترس القا کرد، چه او ب

. افتد تا با نیروهای تاریکی بستیزدانسان نخستین به راه می)هرمزد بَغ گوید که در آغاز، کند و مینیز به همین داستان اشاره می

اش کرده، رها ای را که رو  اوست و ماده احاطهدوشیزه» شود که خورد و ناگزیر میشکست می( انسان قدیم)آرکانتروپوساین 

ها همه این اندیشه. بازگردانده شود( نر و مادینه)الزمست کلّ روند جهان انسان کامل را شکل بخشد تا حالت اصلی دو جنسی« .ندک

: جا که گفت، احتماالً پولس رسول هم آناز این گذشته. قیال نبی آمده استدر بردارنده انسان خدایی است که در کتاب حز

 .با این مفهوم آشنا بوده است( 24:  4رساله اول پولس به قُرنُتیان،) «وستمسیح هم قوّت خدا و هم حکمت ا»

همین که شیطان از ظلمت  :آوردم با شیطان اشاره کرده و میبه اقوال مانی در باب نبرد انسان قدی «الفهرست»الندیم در ابن

بعد قصد ... به جوالن درآمده و رو به پایین آوردهستی یافت هر چیزی را به دم درکشید و بلعید و تباه کرد و از سمت راست و چپ 

خود فرو رفته و به  دید که همی باالتر رود به لرزه افتاده، و درباال رفتن نمود و پرتو افشانی نور را که دید ناراحت شده و چون می

در کشتار و تباهی داشت آگاه  ، پس از آن باز قصد باال رفتن نمود، زمین پرتوافشان از کار شیطان و مقاصدی کهعناصرش برگشت

گردیده و این آگاهی او سبب آگاهی عالم فطنت، سپس عالم غیب، سپس عالم عقل و سپس عالم حلم گردید و فرشته جنان النور 

وجود اش نوزادی به گانهگانه و عناصر دوازدهبه برکت رو  خود و عوالم پنج... ای بکار بردکه از آن آگاه شد برای سرکوبی او حیله

گانه، پنج االهۀ نسیم، باد، ان قدیم نیز خود را به اجناس پنجو انس. آورد که همان انسان قدیم بود و او را نامزد ستیزه با ظلمت نمود

اولین چیزی که به تن پوشید، نسیم بود و باالی آن نسیم بزرگ، نور . ها را سپر و سال  خود قرار دادنور، آب و هوا آراسته و آن

ه انگیز گذاشته و در باد تند پنهان شده و سپس آتش را چون سپر و نیزه بید و بر آن نور پوششی از آب غبارننده را پوشخیره ک

روی ... ، دود و حریق گانه خودشیطان قدیم نیز به اجناس پنج. دست گرفته و با شتاب از جنان پایین آمد تا به مرز جنگ رسید

ود قرار داده با انسان قدیم رو در رو شده و با هم جنگیدند و ابلیس قدیم بر انسان قدیم فائق ها را زره و پناهگاه خآورده و آن

النور، االهه دیگری را به دنبال او روانه داشت و او را فرشته جنان. اس و عناصرش دور کردگردیده و از نور او بلعیده و او را با اجن

، ندیمابن)«.اشتاالنوار نام دیبحب... انسان قدیم را از آن دوزخیان رهایی بخشید ... .و آن که. نجات داده و بر ظلمت پیروز گردانید

4984 :386-383) 
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همین که ابلیس قدیم با انسان : و مانی گوید»: دهدطان قدیم را این گونه شر  میابن ندیم سپس دومین نبرد میان انسان و شی

زاء پنجگانه ظلمت بهم آمیخت و دود با نسیم آمیخته شد و این نسیم ممزوج از آن قدیم بهم گالویز شدند، اجزاء پنجگانه نور با اج

و حریق با آتش  -بوجود آمد که آن چه لذت و آسایش نفس و حیات حیوانیست از نسیم و آن چه نابودی و آزارست از دود می باشد

از حریق و آن چه درخشندگی و روشنایی دارد از  آمیخته شده که این آتش از آن بوده و آن چه سوزندگی و نابودی و فساد دارد

انسان قدیم تا ژرفنای آن مغاک پایین رفته و اجناس ظلمت را از بیخ و بن درآورد تا بیشتر نشوند و سپس به باال و ...آتش است

ین ظلمت که در همان جایگاهی که در میدان جنگ داشت برگشت و به پاره ای از فرشتگان امر کرد قسمت بهم آمیخته را به زم

سپس یک فرشته دیگر را گماشت تا آن اجزای بهم آمیخته را . پشت زمین نور قرار داشت بکشانند و در آسمان آویزان دارند

، این عالم را خلق و بنا نمایند تا کرد تا از آن اجزای به هم آمیختهای از فرشتگان خود امر فرشته عالم نور به پاره.ری نمایدنگهدا

ها و یکی آفرید و یک فرشته برای حمل آسمانو او ده آسمان و هشت زمین . انی از اجزای ظلمانی جدایی داشته باشنداجزای نور

پس از آن آفتاب و ماه را برای . برای هر آسمان دوازده دروازه با دهلیزهای بزرگ و گشاد قرار داد. هم برای برداشتن زمین گماشت

تصفیه کنندة نوریست که با اهریمنان گرما آمیخته و ماه تصفیه کنندة نوریست که با اهریمنان  تصفیه نور این عالم آفرید و آفتاب

به آسمان رود و به آفتاب واگذار شود و آفتاب ... ها در یک ستونی از تسبیحات و نیایش با سایر تسبیحاتسرما آمیخته و همه این

جا بسوی نور برگزیده و خالصی رهسپار گردد و این کار تا دهد و از آنارد میآن را به نوری که در عالم تسبیح و در باالی آن قرار د

نار شود، ها برکدر این هنگام فرشتۀ حامل زمین. دوقتی است که از نور چیزی بماند که آفتاب و ماه توانایی تصفیه آن را نداشته باش

کشد جوش و خروش درآید که در تمام اشیاء زبانه میه و آتش بها را رها کند و باال و پاین در هم ریزد و فرشتۀ دیگر کشش آسمان

این خروش و زبانه کشیدن آتش در یک هزار و چهارصد و شصت و هشت سال ادامه . ها باشد به تحلیل رودتا هر نوری که در آن

، به زاری درآید و قصد ا ببیندور و اوج گرفتن فرشتگان ر، رستگاری نرو  ظلمت... رها به پایان رسد و دارد و همین که این تدبی

جنگ نماید و سپاهیانی که دورش هستند وی را سرزنش کنند و او به قبری فرو شود که برایش کنده بودند و بر آن سنگی به 

 درو الماسیه منانی چنین پندارند که از نور چیزکی . بزرگی دنیا گذارند که او را خرد و خمیر سازد و از آزارهای ظلمت خالصی یابد

به اعتقاد مانی آمیزش نور و ظلمت در دومین مرحله رویارویی ابلیس و  .(386-388: 4984، ندیمابن) «ظلمت باقی مانده است

، البته در مرحله اولین رویارویی. آیده وجود میگیرد و این عالم به فرمان فرشته عالم نور از آن ترکیب بانسان قدیم صورت می

 .شودی از ابلیس قدیم از نور تشکیل میقسمتی از نور او را بلعید؛ پس در واقع بخش( ی بر انسان قدیمپس از پیروز)ابلیس قدیم 

 حقیقت محمّدیه در تعالیم عرفانی عین القضات

، مغلوب شدن آدم در برابر ابلیس آن کریم بشکل دشمنی ابلیس با آدم، ابای ابلیس از سجده بر آدمنبرد انسان قدیم با شیطان در قر

تواند معبّر نجات مجدد انسان قدیم از دست ابلیس در تعالیم مانی می. در نتیجه خروج از بهشت مثالی و اقلیم نور ظاهر شده است و

 ةدر دور( حضرت محمد)= االنوار همان حبیب اهلل محتمل است فرشته حبیب. رآنی باشداز قبولی توبه حضرت آدم در تعالیم ق

واسطه پناه بردن او به انوار و اسماء مقدّس پنج تن که بر ساق عرش هب[ بنابر روایات شیعی]آدم  اسالمی باشد زیرا توبه حضرت

با ( سیامک)= همچنین در بخش اسطوره ای شاه نامه نبرد فرزند کیومرث . ند، مورد قبول حق واقع شده استااالهی معلّق بوده

فردوسی این . باشدمانی در باب غلبه نخستین ابلیس بر انسان قدیم می هایلوب شدن وی دقیقاً مطابق با نگرهفرزند اهریمن و مغ

 :امه این گونه به تصویر کشیده استننبرد را در شاه

 زکـــردار بــــــدخواه دیو پلید                  سخن چون به گوشِ سیامک رسید

 که جــوشن نبود و نه آیین جـنگ      بپوشـــــید تن را به چرم پلنگ

 سپه را چو روی اندر آمـد به روی       ذیره شدش دیو را جــنگ جویپ

 برآویخــــت با پـــــورِ آهرمنا      سیامــــــک بیامد برهــنه تنـا

 دوتـا انــــدر آورد باالیِ شـــاه      بزد چنــــگ وارونه دیو سیــاه

 گاه چاکبه چنگــــال کردش کمر      فکــــند آن تن شاهزاده به خاک

 تبه گشت و ماند انجمن بی خـدیو      سیامــــک به دست خروزان دیو

 (8:4987فردوسی،)
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القضات را، روایتی  اگر روایت عین. ته استبرخورداری ابلیس از نور در تفکر مانوی عیناً به عرفان و تصوف اسالمی و ایرانی راه یاف

دفاعی از ابلیس کرده و معتقد بوده است ( هـ ق 441-24)در قرن اوّل هجری  ، حسن بصری از مشاهیر زُهّاد و تابعیناصیل بدانیم

القضات  از عین. واهد گرفتو اگر ابلیس نور خود را ظاهر کند، مورد عبودیت و پرستش قرار خ. که نورِ ابلیس از نار عزّت االهی گرفت

: إِنَّ نُورَ إِبْلِیسِ مِنْ نار العِزَّهِ، لِقَوْلِهِ تعالی»: دهد می فریاد از دست حسن بصری که این مقام را شر   چگونه! ای دوست»: بشنوید

اگر ابلیس نور خود را به : گفت(  244: 4986القضات،  عین) «وَ لَوْ اَظْهَرَ نُورَهُ لِلْخَلْقِ  لَعَبِدَ إِلهاً»: پس از این گفت« خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ»

القضات به عنوان روایت از  و اصل این عبارت حسن بصری را، جای دیگر، عین. پرستندخلق نماید همه او را به معبودی وخدایی ب

: ، گفت«إِنَّ اهللَ تَعَالیَ خَلَقَ نُورِی مِنْ نُورِ عِزَّتِهِ وَ خَلَقَ نُورَ ابلیسِ من نارِ عِزَّتِهِ»: کند که فرموده است نقل می( ص)ول حضرت رس

                                                          .(267ص به نقل از تمهیدات، 47: 4974نیکلسون، )« ور ابلیس از نار عزّت او پیدا شدنور من از نور عزّت خدا پیدا شد و ن»

و . انسان ایزدی دقیقاً و تحقیقاً منطبق و هم معنی با حقیقت محمدیه است( هایعنی تمهیدات و نامه)القضاتفانی عیندر آثار عر

ر قاضی در تمهیدات خلق نور محمدی را با سه اصطال  عرفانی بدو و وجود و ظهو. ر خبری از نبرد انسان قدیم با ابلیس نیستدیگ

به معنی : ای عزیز خلق به زبان عربیّت، بر چند معنی حمل کنند. «أوَّلَ مَا خَلَقَ اهللُ نُورِی»: قال»: داند زند و مرتبط می گره می

. و به معنی تقدیر باشد؛ و به معنی ظهور و بیرون آمدن باشد« خَلَقَ لَکُمْ ما فِی السَّمواتِ وَ مَا فیِ األَرْضِ»ه آفریدن باشد چنان ک

اکنون محمد در کدام عالم چنین مخفی بود که آن گاه ظهور او را خلقت آمد؟ دریغا در عالم . خواهد بدین حدیث، ظهور و وجود می

ای دوست دانی که زیتون در . آوردند« لَواْلکَ لَمَّا خَلَقْتُ الْکَوْنَیْنِ»مخفی بود؛ او را به عالم « أَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفکُنْتُ کَنْزاً مَخْفِیاً فَ»

شجره چون کامن و پوشیده باشد، آن را دانی چه خوانند؟ علما آن را عدم خوانند؛ و چون ظاهر شود، بَدْو و ظهور خوانند؛ و چون با 

زیتون محمدی که از بیخ درخت صمدی ثمره ای نوری پدید آرد؛ این ازل ! چه گویی. پدید گردد، رجوع خواننددرخت شود و نا

نباشد؟ و چون این ثمره با شجره رجوع کند و از مقام ترقّی با مقام تراجع شود، چه گویی این ابد نباشد؟ پس ازل آمدن محمد باشد 

: 4986القضات، عین)« ره در شجره عبارتِ عدم آمدپس از کامن بودن ثم. حمد با خدااز خدا به خلق؛ و ابد، عبارت باشد از شدن م

266- 263). 

قرآن، مرگ را بر قالب  داند و به استناد آیه وی نام محمد را متعلق به زمین و دنیا و نام احمد را متعلق به آسمان و آخرت می

دریغا »: که نام احمد قرین اوست( حمدیهحقیقت م)= ه بر حقیقت آخرتی داند ن جسمانی پیامبر که نام محمّد قرین اوست، روا می

دریغا . مرا در زمین محمد خوانند، و در آسمان فریشتگانم احمد گویند: ای از محمد مصطفی که گفتمگر که این حدیث نشنیده

خلق تعلق دارد، و از عالم  مدی با دنیا وکاشکی محمد نبودمی که مح: گفت! دانی که در عالم الوهیت، او را به چه نام خوانندنمی

؟ چه گویی موت و قتل بر «وَ مَا مُحَمَّدٌ إلّا رَسُولم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل اَفَإِنْ مَاتَ أوْ قُتِلَ»ای که مگر که این آیت نخوانده! قالبست
 (.211: همان. )نکردندی زیرا که مرگ بر حقیقت او روا نباشدجان آید یا بر حقیقت؟ اگر محمد نام قالب او نبودی، موت را بدو نسبت 

 در طریقت مانی  تجلّی و تمثل

با او محشور شده بود؛ نخست آن هنگام که « رسماً»، نفس آسمانی مانی ، دوبار (های پارسی میانهدر نوشته 641نَرجَمیگ)« همزاد»

سالگی که به مانی شهامت داد و  24و دیگر بار در ( ببعد 44، 2بد، لوقا، مقایسه کنید با عیسای دوازده ساله در مع)دوازده ساله بود 

بدین گونه، پتگ نیز . به تو روی کنند و پیرو تو گردند( دین)چه دو مرد از آن شریعت ! خروج کن و سرگردان شو »: قش کردتشوی

ابر است، نزد مانویان غرب با رو  القدس که با خود مانی بر« همزاد»این  2«.تو خواهد بود( آیین)نخستین کس از گزیدگان 

با این وحی دوم پشتوانه دینی . یکی دانسته شده است -فرستاده مذهبی آیین بودا  3مسیحیان و نیز نزد مانویان شرق با مَئی تریه

بخش آن نش نجاتحقیقی بود و توانست به داای که شریک زندگی مانی .بود( مانی زنده) او اکنون مانی حیّه. مانی بیشتر گردید

به همین نام  -حتّی در آسیای میانه نیز  -بدل شد و کُالًّ  4این لقب که سریانیان بدو دادند، در یونانی به مانیکائیوس. دست یابد

 .آوازه یافت

ی برای من، و حتّای ای و تو آوردهتو بخشیده( ؟)و چیزهای دیگر ... و از دست تو ... تو : گفتم»: او« نفس برتر» نی و همزاد یا ما

و مردمان را خرد و ( ستیزم)به زور او با آز و اهریمن کوشم . ، و خود مرا دارد و پاید(همراه است)با من رود ( همزاد)اکنون خود 

                                                           
 . نر بمعنی مرد یا انسان و جمیگ بمعنی دوقلوست. نرجمیگ نامی است که مانی به همزاد خود داده است -4 

2
 -MC, PP. 130-31 
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ا، از آن نرجمیگ ر 5ایزدان و خرد و دانش روان چینی( امر)و من این چیز . دانش آموزم، و ایشان را از آز و اهریمن نجات دهم

را که نرجمیگ به من ( امر) ، و راه یزدان گرفتم و این چیزخانواده خود ایستادم <پیش>... یگ، به یاری نرجمپذیرفتم( دهمزا)

و آن گاه چونان مردی زیرک، که . آنان چون شنیدند، بشگفت بودند. ، پس پدر و بزرگان خانواده را گفتن و آموختن آغازیدمآموخت

  1.آن را بَرَد به زمین خوب آماده شده و ویراسته... ، ین بکر یابد و شخم زندور اندر زمتخم درختی نیکو و بار

 تجلّی و تمثل در تفکر عین القضات

اهللُ  أَوَّلَ مَا خَلَقَ»چه تو صفات خوانی که اما آن»: داند پذیر می مثل امکانالقضات همچنین تجلّی خداوند را فقط از طریق ت عین

عین )« گری کند بدان صورت که بیننده خواهد به تمثل به وی نماید چون او ـ جل جالله ـ خود را جلوه؛ از آن نشان باشد« نُوریِ

باش تا »: گوید داند و می ؤیت عالم آخرت و ملکوت را منوط به حصول مقام تمثل می قاضی در تمهیدات ر(. 919: 4986القضات ، 

بر تمثل . ت و چیست، بینایی عالم آخرت و عالم ملکوت جمله بر تمثل استگاه بدانی که کار چونس ترا بینای عالم تمثل کنند، آن

  در جایی دیگر از تمهیدات،  اولین تمثل را برای سالک پس از انتقال یافتنش از نشئه(. 287: همان)«مطلع شدن، نه اندک کاریست

اول چیزی » :کند بر گور شخص مرده انکار می آورد و حتّی حضور دو فرشته مقرب را به صورت جسمانی دنیوی، تمثل گور بشمار می

مثالً چون مار و کژدم و سگ و آتش که وعده : اول تمثل که بیند، گور باشد. که سالک را از عالم آخرت معلوم کنند، احوال گور باشد

سؤال . جرم پیوسته با او باشداند اهل عذاب را، در گور به تمثل به وی نمایند؛ این نیز هم در باطن مرد باشد که ازو باشد، ال کرده

همه محجوبان روزگار را این اشکال آمده است که دو فرشته در یک لحظه به هزار شخص چون توانند . نکیر و منکر هم در خود باشد

: جا که گفتسینا ـ رحمه اهللِ علیه ـ این معنی را عالمی بیان کرده است در دو کلمه آن رفتن ، بدین اعتقاد باید داشتن، اما ابوعلی

دریغا از دست این کلمات که چه . منکر، عمل گناه باشد؛ و نکیر طاعت: گفت« وَالْعَمَلُ الصَّالِحالمُنْکِرُ هُوَ الْعَمَلُ السَیَّئ والنَّکیرُ هُ»

ود را بیند نگرد، صفات خ خصال حمیده بود، مرد در  و عقل و دل، آینه  خصال ذمیمه باشد؛  یعنی که نفس، آینه! خوب گفته است

 (. 288-283: همان)« گری کندکه تمثل

: پردازد دهد می القضات به بیان دو پله یا دو مرتبه از تمثل که در حین سلوک برای سالک رخ می اما در دو موضع از تمهیدات، عین

ون در آن مقام باشد آن مقام او را ای از آن مقام بدید، چ هاست، مقامی از آن تمثل آن باشد که هر که ذرّه ها و حال در تمثّل، مقام»

دیگر مقام در تمثل آنست که . تفکر از این مقام خیزد. ازو بستاند؛ و چون بی آن مقام باشد، یک لحظه از فراق و حزن با خود نباشد

رَأی رَبَّهُ بِعَیّنِ رَأْسِهِ فَقَدْ أَعْظَمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً »دهد که  السالم ـ و رویت او مر خدا را این نشان می عایشه در حق مصطفی ـ علیه

: همان)« .دیدم، بر صورت تمثل: عباس گفت ، او را ندیدم، به ذات و حقیقت او، و با ابنشب معراج: با عایشه گفت. «فْریَهعَلَی اهللِ الِ

دریغا »: داند نوعی از تمثل میوی رؤیت صورت نیکوی حق و آفریده شدن انسان بر صورت رحمانی، همه و همه را (. 912و  234

إِنَّ اهللَ خَلَقَ آدَمَ وَ »تمثل است، و اگر تمثل نیست، پس چیست؟ « أحْسَنِ صُورَت»این « رَأَیْتُ رَبّیِ لَیْلَۀَ الْمِعْراجِ فیِ أحْسَنِ صُورَةٍ»

، یکی مصوِر باشد که صورت کننده باشد؛ اما من دریغا از نام های او . هم نوعی آمده است از تمثل« أَوْالدِهِ عَلی صُورَه الرَّحْمَنِ

ها در کدام بازار نمایند و فروشند؟ در بازار خواص خود تو دانی که این صورت. گویم که او مصور است یعنی صورت نماینده است می

 (.236: همان)«.باشد

ز عشق ملول و دلزده ماند و عاشقان ا ازه میداند به همین دلیل است که عشق پیوسته ت قاضی عشق را هم مجهَّز به سال  تمثل می

روندگان راه کافر شدندی؛ از بهر آن که هر چیزی که او را در اوقات بسیار بر یک   تمثل نداشتی، همۀ  اگر عشق حیله»: شوند نمی

لی زیادت و شکلی ا؛ امّا چون هر لحظه و یا هر روزی در جمدیدن آن وقت او را وقت مالمت آیدشکل و بر یک حالت ببینند، از 

« یُحِبُّونَهُ»را و « یُحِبُّونَه»هر لحظه تمثّلی دارد مر « یُحِبُّهُم». تر ، عشق زیادت شود، و ارادتِ دیدنِ مشتاق زیادتتر بیند  افزون

 تر و تمامیگر بیند، و خود را به عشقی کمالپس در این مقام عاشق هر لحظه معشوق را به جمالی د. همچنین تمثّلی دارد

بنای وجود آخرت بر تمثل است، و »: داند ی آخرت را هم بر تمثل میدر جایی دیگر از تمهیدات بنای هست  (.424-423: همان)«.تر

جوابی « فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیّاً» دریغا . تمثل شناختن نه اندک کاریست بلکه معظم اسرار االهی دانستن تمثّل است و بینا شدن بدان

                                                           
مانویت در شرق دیناوریه نام داشت و بسیار تحت تأثیر آیین بودا و هندو قرار گرفت از جمله . در آیین بودا( حالت های قدسی)یکی از چهار برهما و هاره  -9

 .                                       قاعده سمساره یا زادمرد و تناسخ و همین حالت مینویی مئیتریه
4
 -Manichaios 
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، جبریل را مردی بر صورت به طریق تمثل به مریم نمود، و اوتمثّل جبریل خود را از آن عالم روحانیت در جامعه بشریت . تمامست

ل خود را به مصطفی در ی مصطفی جبریل را بر صورت اعرابی دیدندی؛ و وقت بودی که جبری آدمی دید و وقت بودی که صحابه

، کرا اگر جبریل نیستباشد، اعرابی در کسوت بشریت دیدن صورت چون بندد؛ و  اگر جبریلست روحانی. کلبی نمودی صورت دحیۀ

 (.239-234: همان)«.دان دیدند؟ تمثل خشک و نیک می
 آزاد شدن روح از کالبد در تعالیم مانی 

ک پا >م آن پس وقتی این هر دو ، ه»: است و ذات و سرشتشان دگرگونه استرستگاری رو  آزاد شدن از کالبد است که زندان آن 

اند، این را باید اند، و هستی و مایه تناند، و به یک کیفیت، هر دو تاریک و نادان و آسیب رسان<تن  >جسمانی و هم آن مینویی <

؟ و چون کیفیت و گوهر جان اندر این کتاب به بسیار جای آشکار گردیده است، که جان را خود گوهر و کیفیت چیستخواستن 

نادرست نیست که گوهر جان از تن جداست، و با مینویی تن که خشم و آز و آرزوست، اندر تن چنان  <نکته  >پس دانستن این 

اندر یکتا گوهری آمیزش و ترکیب و بسته بودن چنان نشاید که نقره پاک، که به این دلیل که ... آمیخته و ساخته و بسته است که 

، یا با چیز دیگری آمیخته یاما اگر نقره با رو 1.بستگی در شباهت آشکار نیستیگانه و ناآمیخته است، هید از آمیزش و ترکیب و 

سکه مسین یا آهنین با روپوش )اش با آن چیز، آن گونه بدان پیداست که درهم رویین، یا ستوگ گردد، آمیزش و ترکیب و بستگی

 <شامل  >که  <محدود است  >مانیت تن و به همین روش و آیینِ نقره اندر روی، جان اندر ستبری و جس( سیمین یا زرین

 2«.<تن  >است ، در بند مینویی ( کثافت)ریم .. استخوان و گوشت و پوست و خون و نفس و 

 آزاد شدن رو  از کالبد در تعالیم عین القضات

شد به شر  پرواز بازِ بامی «حضور در پیشگاه سلطان ازل»ن الحقایق که عنوان آفصل هشتاد و چهارم از کتاب زبده القضات درعین

از بارگاه سلطان ازل فرمان آمد که او را بار دهید، آن گاه بازِ جان به جانب » : گویدجان خود به آشیان قدس االهی اشاره کرده و می

 آشیان اصلی خویش به پرواز آمد، و از قفس به جایگاه فطری رفت، بر دست سلطان خود نشست، و بین او و سلطان ماجرایی گذشت

تواند آن چه را بر وی گذشته است برای درماندگان تنگنای آیا می: ت، پرسیدکه ذکر آن در تصور نگنجد، چون اذن بازگشت یاف

چون به جایگاه خود در زندان بازگشت، دوباره بر سر کار خویش آمد و این فصول را در . زمان و مکان حکایت کند؟ پس اجازت یافت

                                                                                                                  .(86:  4973القضات،عین) تن گرفتحکایت حال و ماجرای خود نوش

راج های آزاد شدن رو  از قید جسم، رسیدن به مقام و مرتبه عروج و معراجست قاضی در موضعی از تمهیدات به شر  معیکی از راه

اگر آن عزیز  »: روحانی خود پرداخته و در این باره به اشعار ابوسعید ابوالخیر که از مشایخ و پیران خراسان است استناد کرده است

 ، از کون و مکان درگذر، چون از هر دو جهانرا جلوه کندو اءُ مِن عِبَادِهِ تخواهد که جمال یُلقِی الرُّو َ مِن اَمرِهِ عَلَی مَن یَشَمی

پس از عرش نیز درگذر تا . «وَیالرَّحمنُ عَلَی العَرشِ استَ» ، از خود نیز درگذر تا رو  را بینی بر عرش مستوی شده که گذشتیدر

ین شدی ؛ پس در این مقام، تو خود کلید و مقالید آسمان و زم«مَا قَدَرُوا اهللَ حَقَّ قَدرِهِ » را بینی در عالمِ « رَفیِعُ الدَّرَجَاتِ ذُوالعَرش»

 :فرمایدگوید و چه خوب  میبشنو که چه می -رحمه اهلل علیه –از شیخ ما بوسعید ابی الخیر . «لَهُ مَقَالِیدُ السَّمَوَاتِ وَ األَرضِ» که 
 ای دریغا رو  قدسـی کز همـه پوشیـده اسـت      پـس که دیدست روی او و نام او کشنیده است    

 حسـن او کافـر شـود       ای دریغا کیــن شریعت گفت ما ببـریده استهر کـه بیند در زمـان از     

 کون و کان برهم زن و از خود برون شو تا رسی      کین چنین جانی خدا از دو جهان بگزیده است  

 (434-433:  4986القضات،عین)                    

و معتقد است که این مراتب سه گانۀ شهود . شهود خالق االروا -رو  شهود -شهود قلب  :داندوی مراتب شهود رو  را سه مرتبه می

-436: همان) سالک و عارف، شخص حق تعالی گردد و دلِ سالک لو  محفوظ االهی( معلّمِ)= گردند که قلم اهللِ هنگامی کامل می

گاهی چون مرشد ر این جا مقام و جاید( قلب)= باشد و دل کند که ناظر به محور بودن دل میو سپس مباحثی را مطر  می .(433

                                                           
            .                                                                                                                       گویند« روان چینی»رها کردن آن از چنگال ماده را  بنابر اسطوره مانوی، روان که بخشی از روشنی است در ماده اسیر است و. آوری روانگرد-3

  
1
 -M 49 II, MP. : MM II, PP. 308-307. 
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این جمله آن گاه باشد . چه باشدقلم اهلل خود با لو  دل تو بگوید آن چه گفتنی باشد، و دل تو خود با تو بگوید آن»: یابدو پیر می

مأمور؛ آن گاه که این دم، و دل آمر باشد و تو ، دل مخدوم باشد و تو خاو تو مرید. چون دل، پیر باشد. شیکه تو خادم و مرید دل با

به تو  جایی رسد که جزا و مزد خدمت تو هر روزهرا تربیت کند تا کار تو بو ، و ترا قبول کندو در تو پدید آید دل ت همه اهلیت

 :گوییها میرساند، و تو با خود این بیت

 بسـتم کمر عـشق بنـام دلِ خویش         بـردم بـرِ دلبـرم پیـامِ دل خـویش

 «ردم مراد و کام دل خویش        ای من ز میان جان غالمِ دلِ خویشحاصل ک

 (437: همان)

: ی که جان را به قالب چه نسبت استباش تا بدان»: باشدکند که همان نسبت رو  با قالب میسپس نسبت جان با قالب را مطر  می

؛ و رو  هم داخل نیست و نه اشد با عالَم و هم خارجهم داخل ب، او نیز دریغا رو  هم داخل است و هم خارج. درونست یا بیرون

متّصل نیست و منفصل نیز هم  رو  با قالب: شوددریغا فهم کن که چه گفته می .خارج ، او نیز با عالَم نه داخل باشد و نه خارج

 :ها گوش داراین بیت. نیست و منفصل نیز نیست با عالَم، متصل  -تعالی -، خداینیست

 نهان و جان بدل اندر نهان       ای نهان انـدر نهان انـدر نهـان اندر نهانحق بجان اندر 

 «این چنین رمزی عیان کو با نشانست و بیان     ای جهان اندر جهان اندر جهان اندر جهان

 (437-438: همان)                                                                                                                

به  القضات معتقد است که قالب مسخّر و مطیع رو  است؛ روحی که زنده است و در عالم آخرت همین رو  است که قالب راعین

؛ در نتیجه آفریدنِ مجددّ قوالب در عالم آخرت از جانب خدا را که عقیده متکلمان باشد با کندکشد و جذب میطرف خود می

چرا که معتقد است مرگ فنا نیست و انتقال از داری به دار دیگر . نامدکند و آن را کفر میردّ می( ص)قرآن و کالم رسول  استناد به

القضات با مانی توافق نظر دارد اما فرقی که در نگرش قاضی است عیندر این که رو  در قفس و زندان تن محبوس شده . است

سخنان او در و اینک متن . داند در حالی که مانی چنین اعتقادی نداردمطیع رو  می هست این است که وی قالب را مسخّر و

را عَرَض خواند و جز امّا ای عزیز هر که گوید که آدمی مجرّد قالب است و بپوسد و بریزد در گور، و جان »: تمهیدات در این خصوص

؛ و اعادت معدوم از این شیوه دانند؛ این ز قیامت خدا بازآفریند؛ چنان که اعتقاد بعضی متکلّمان است و گویند که روعَرَض نداند

بَلِ الرَّفیِقُ األعلَی وَ : به وقت مرگ چرا گفت -علیه السالم -اگر آدمی به مرگ فانی شود، پس مصطفی. اعتقاد با کفر برابر باشد

و آن که گفت با دختر « و حُفرَه مِن حُفَرِ النِّیرَانِرِیَاضِ الجَنَّهِ أالقَبرُ رَوضَه مِّن »: ؟ و آن که گفت«الُ األوفَیالعَیشُ األصفَی وَ الکَمَ

غَداً نَلقِی األحِبَّه؛ »: ل حبشی به وقت مرگ گفت؟ دریغا چرا بال«وَ إنَّکَ أسرَعُ لِحَاقاً بِی»و وی بخندید که  -رضی اهلل عنها-خویش

-و مصطفی« بَل هُم أحیَاءٌ عِندَ رَبِّهِم الَ تَحسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبیِلِ اهللِ أموَاتاً وَ»: و تمامی این معنی از خدا بشنو« مُحَمَّداً وَ حِزبَه 

اَولِیَاءَ اهللِ الَ یَمُوتُونَ و لَکِن یَنقِلُونَ مِن دَارٍ اِلَی »: ؟ و جای دیگر گفت«فِی الدَّارَینِ المُؤمِنُ حَیٌّ»: جای دیگر چرا گفت -لیه السالمع

« مقعد صدق»ا به ، جان راگر قالب را به منزل گور برند. داین همه بیان آنست که اگرچه قالب بمیرد، جان زنده و باقی باش. ردَا

چه فهم توانند کردن و اعتقاد عوام را بشاید آنست که قالب مسخَّر و مطیع رو  باشد و رو  فرماینده قالب، امّا گاه امّا آن. رسانند

جا که ؛ ظلومی و کفوری صفت جان باشد نه صفت قالب؛ آن«اِنَّ اإلنسَانَ لَظَلُومٌ کَفُور»که سبت با رو  باشد چنانه اضافت و نباشد ک

لَستُ « »اَنَا سیِّدُ وُلدِ آدم»: فتچه گاین اشارت باشد به قالب امّا آن «قل انما اَنَا بَشَرم مِثلُکُم»: گفتند -علیه السالم -با مصطفی

 .(464-462:  4986القضات،عین)« ن خطاب با جانستای« دِکُمکَأحَ

 گیرینتیجه

ایران از معدود . ساری است عمل متفکران آن جاری و بی هید تردیدی گذشتۀ فرهنگی هر ملتی ازدیروز تا امروز در اندیشه و

حوزة ایران قبل از اسالم وایران های متفکران آن در دو تکامل فرهنگی در افکار واندیشه های دیرینه سال است که پیوستگی وتمدن

های فکری القضات شباهتیان این گونه متفکران مانی و عیندر م. با فرهنگ دینی اسالم گره خورده است بعد از اسالم تجلی یافته و

اضر درمقالۀ ح. اندته شدهبه فجیع ترین شکل کش یکدیگر دارند تا جایی که هردو جان بر سر عقاید خود گذاشته و خاصی با

های مختلف معرفتی شامل توجه جدی به دو بن بودن هستی که از دید آنان انسان مظهر های فکری این دو بزرگ در زمینهمشابهت

های مشترک فکری مانی و عین رسد زمینهبه نظر می. بررسی قرار گرفته است آن است تا مسایل خاص گیهان شناخت مورد بحث و
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دخالت  کالمی دینی نیز موحد بودن ومفسر بودن هر دو در حوزة هردو که میراث مشترک آنان است،القضات عالوه بر ایرانی بودن 

 .داشته است

 منابع فارسی

 قرآن کریم  -4

                                                                                     .                            انتشارات طهوری: ، ترجمه محسن ابوالقاسمی، تهرانمانی به روایت ابن ندیم ،( 4973)، محمد بن اسحاق، ابن ندیم-2

                                                     .                                                                         انتشارات اساطیر: ، ترجمه محمّد رضا تجدد، تهران، چاپ اولالفهرست ،(4984)، محمد بن اسحاق، ابن ندیم-9

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ، تهران4ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج تاریخ یعقوبی،، (2396)ابن واضح، احمد بن ابی یعقوب، -4

 .فکر روز ، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، چاپ اول، تهران آیین گنوسی و مانوی، (4979)الیاده، میرچا، -3 

 .                                                                                                                 کتابفروشی خیام: ، تهران6زیر نظر محمد دبیر سیاقی، ج فرهنگ آنندراج،، (بی تا)محمد،  ،(متخلص به شاد)پادشاه -6

 .، تهران، چاپ دوم، شرکت دانش3جفرهنگ نظام، ، (4964) داعی االسالم، محمد علی، -7

 .، تصحیح کاظم کاظم زاده ایرانشهر، تهران، چاپ دوازدهم، انتشارات اقبال، تاریخ کامل(4973)رازی، عبداهلل، -8

وشش محمد ، با حواشی و اضافات بک2ج غیاث اللغات،( بی تا)رامپوری، غیاث الدین محمد بن جالل الدین بن شرف الدین، -3

 .                                                              کانون معرفت: دبیر سیاقی، تهران

 .تهران، چاپ پنجم، امیر کبیرتاریخ ایران بعد از اسالم، ، (4967)زرین کوب، عبدالحسین، -41 

 .                    زوار: ، تهران، تصحیح محمد علی فروغیکلیات سعدی ،(4984)سعدی، مصلح بن عبداهلل، -44

جلد،  9عفیف عسیران،  –، به اهتمام علینقی منزوی نامه های عین القضات، (4977)عین القضات همدانی، عبداهلل بن محمد، -42

 اساطیر: تهران

جلد،  9سیران، عفیف ع –، به اهتمام علینقی منزوی نامه های عین القضات، (4987)،  -----------،  ---------------49

 اساطیر: تهران

 .                                                                                                       انتشارات  منوچهری: تصحیح عفیف عسیران، تهرانتمهیدات، ، (4986)،  -----------،  ---------------44

 نشر قطره: شاهنامه به اهتمام سعید حمیدیان، تهران ،(4986)فردوسی، ابوالقاسم، -43

 .انتشارات صدای پای معاصر: ، ترجمه رشید یاسمی، تهرانایران در زمان ساسانیان ،(4978)کریستین سن، آرتور، -46

 .بی جا: ترجمۀ نزهت صفای اصفهانی، تهران ، مانی و تعلیمات او،( 4932)گرن، ویدن، -47

 .        امیرکبیر: ، به اهتمام عبدالحسین نوایی، چاپ سوم، تهرانتاریخ گزیده، (4964) حمداهلل، مستوفی،-48

                                             .                                                         بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ، تهران 4ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج ،مروج الذهب و معادن الجوهرابوالحسن علی بن حسین،  مسعودی،-43

، بخش دوم، تصحیح و تحشیۀ جمشید کیانفر،  4ج تاریخ روضه الصفا،( 4981)میرخواند، محمد بن خاوند شاه بن محمود، -21

 انتشارات اساطیر                                                                            : تهران

: ، تهران9، ترجمۀ محمد رضا شفیعی کدکنی، چ تصوّف اسالمی و رابطه انسان با خدا ،(4974)یکلسون، رینولد الن، ن-24

 .                                                                                       انتشارات سخن

  منابع التین

 -Gherardo   Gnoli،  » Manichaeism«  ، Enc. Of  Rel. ،  VOl.  9.  Pp  161-70 

 -Jes P. ASmussen،  Manichaean   Literature ،  Delmar ، New York ، 1975 ، pp. 9-8 

 

                                                           
اش همان نقره خالص خواهد بود، بلکه بیشتر با آمیختن مواد توان با آمیزه ای چون دو بهره از نقره خالص مقایسه کرد که نتیجهیگانگی تن و جان را نمی-4

                                                            .     توان سنجیدمی -همچون آمیزش نقره و مس –گوناگون 
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 لۀ معاد در شعر ناصرخسرومسئ

 بهرام شعبانیدکتر 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرمگروه استادیار 

 چکیده

فرهنگ و ادب ایران در قرن پنجم هجری است که در علوم مختلف زمان خود مانند حکیم ناصر خسرو قبادیانی یکی از مفاخر 

های ظاهری و معنوی از سفر مندیعالوه بر آن وی با بهره. داشت حساب، نجوم، فلسفه، کالم، ادیان  و حتی طب و موسیقی تبحّر

ها و عمیق بر این یافتهۀ سالگی با تکی و پس از پنجاه شده اش، به انسانی عمیق و معتقد به باورهای اعتقادی خاص تبدیلسالههفت

-توان اصلیدین و تبلیغ موضوعات دینی را می. به تبلیغ عقاید خویش، با محوریت شعائر مذهب اسماعیلی پرداخت« حجّت»با لقب 

از ابزارهای ایجاد بیم و امید معاد به عنوان یک موضوع مهم دینی و نیز یکی ۀ آورد و مسئلترین موضوع شعر ناصر خسرو به حساب 

ناصر خسرو در قصایدش با بسامدی نسبتاً باال و با عناوینی مانند فردا، آن . در موعظه و تبلیغ، در شعر او قابل تأمل و برسی است

م، یکی روز، روز شمار، روز حشر، محشر، قیامت، روز حساب، روز قضا، روز نشور، معدن بقا، معدن پاداشَن، هول روز، مکان نعی

معاد پرداخته و با استناد به آیات قرآن و احادیث، با شدت تمام نسبت به جزای روز قیامت به خواننده هشدار  ۀ به مسئل... مستقر و

بیان این موضوع به لحاظ ة میزان کاربرد و اهمیت معاد در شعر ناصر خسرو، اعتقاد او به معاد جسمانی یا روحانی و شیو. دهدمی

 .پردازیموایی، مباحثی است که در این تحقیق  به آن میزبانی و محت

  .اصر خسرو، شعر، معاد، زبان، محتوان: هاواژهکلید

 مقدمه -4

کرده کـه  مى پیوسته با خود فکر بشر ؛آفرینش است ى هدفِمسأله ،بوده  رو به متفکر پیوسته با آن روانسان هایى که یکى از پرسش

ویـژه دیـن مبـین اسـالم،     به اعتقاد بسیاری از ادیان الهـی بـه  چیست؟ آن یعنی انسان ص گل سرسبد هدف از خلقت جهان و باألخ

 یبـه جهـان   شاین جهان با تمام محتویـات بر اساس آن، همان اعتقاد به معاد انسان و جهان است که  بهترین جواب برای این پرسش،

در بسـیاری از  . استبوده ترسازى براى آفرینش دوم و خلقت کاملمینهز ،گویى هدف از خلقت جهان و انسان و گرددمیتبدیل ،برتر

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْنـاکُمْ عَبَثـاً وَأَنَّکُـمْ    »: است شده تلقیدفترى بى ارزش  ،خلقت بدون برگ زرین معادزیبای دفتر  آیات قرآن کریم،

یا در  «شد؟ ایم و به سوی ما بازگردانده نخواهیدداشتید که ما شما را به باطل آفریدهآیا چنان پن»(. 443: مؤمنون)« إِلَیْنا ال تُرْجَعُونَ

مـا بَیْنَهُمـا    َاألَرْضَ وَ ا خَلَقْنَـا السَّـماواتِ و  وَمَ»: است بودن آفرینش و حقّانیت و قطعیت روز رستاخیز تأکید شدهدارآیات ذیل بر هدف

ها و زمین و ما آسمان». (98ـ 41: دخان)« إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِیقاتُهُمْ أَجْمَعینَ  .قّ وَلکِنَّ أَکْثَرَهُمْ ال یَعْلَمُونَما خَلَقْناهُما إِالّ بِالْحَ. العِبینَ

روز . فهمنـد ایم اما اکثـر ایـن مـردم نمـی    ایم؛ ما آنها را بر اساس مصلحت و حق آفریدههاست، به باطل نیافریدهو آنچه را که بین آن

 « .بود گاه همگان خواهدز روز جدائی حق از باطل است و آن روز وعدهرستاخی
ویـژه متکلّمـین،   نظران  این علوم بهترین مباحث علوم مختلف بوده و صاحبمعاد یکی از مهم ایرانیان نیز مسئله در تاریخ اندیشه    

-این موضوع مهـم، یکـی از بـن   . اندتر به آن پرداختهبیشهای پنجم و ششم، اسالمی مانند قرن -های شکوفایی تمدن ایرانیدر دوره

از مفاهیم محوری شـعر خـود قـرار     -البته با دیدگاه متفاوت -های اصلی شعر فارسی نیز بوده و اغلب شاعران ادب فارسی، آن رامایه

های دینـی  ری برای بیان افکار و دیدگاهخسرو قبادیانی، شاعر زاهد و مبلّغ قرن پنجم هجری، که شعر را ابزابرای حکیم ناصر. اندداده

آمد و شـعر او از  شمار می معاد یکی از مفاهیم و مضامین اصلی به دانست، نیز مسئلۀخود و تبلیغ عقاید مذهب شیعی اسماعیلی می

ت مانند علوی بودن خسرو، برخی موضوعاکنون عالوه بر تحلیل آثار و شر  احوال و افکار ناصرتا .این لحاظ قابل تأمل و بررسی است

سـی و  در اشـعار او برر ... و پیشـوایان فـاطمی و  ( ع)ناصرخسرو، نگاه او به مسیح و مسحیت، بررسی شخصیت چند تن از ائمه اطهـار  

 .استنشدهشده، اما اصول اعتقادی به ویژه موضوعات مهم توحید، نبوت و معاد در شعر او بررسی تحلیل

 

 ناصرخسرو -1



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

174 


بن حارث القبادیانی البلخی المروزی مکنّی به ابومعین و ملقّب و متخلّص به حجّت در ماه ذیقعده از شهور  حکیم ناصر بن خسرو»

و  461هجری شمسی در قبادیان از توابع بلخ متولّد شده و بعد از سنۀ  982هجری قمری مطابق با تیر یا مردادماه سنۀ  934سنۀ 

ل از سفرش به حج وی قب (.42: 4913ناصر خسرو، )« استیافتهمال بدخشان وفاتدر یمگان از اع 484به روایت اقرب به صحت در 

. اندکردهمیدبیری داشته و به کارهای دیوانی مشغول بوده و از او با القاب و عناوینی چون ادیب و دبیر فاضل یاد سالگی پیشۀ 49تا 

بود و در تمامی علوم متداول عصر مانند کرده و حفظ قرآن تالشوی از ابتدای جوانی در تحصیل علوم و فنون و ادبیات و زبان عربی 

ای است که از سالهترین اتفاق در زندگی ناصر خسرو، سفر هفتتردید مهمبی. داشتفلسفه، کالم، طب، ریاضیات و نجوم تبحّر 

یافت؛ چهار بار زیارت پایان 444ل اآلخر ساسالگی او آغاز شد و پس از هفت سال در جمادیدر چهل و سه 497اآلخر سال جمادی

ی کعبه، سفر به مصر و گرویدن به مذهب اسماعیلیه  و سفر به بسیاری از شهرها و مناطق آسیا و آفریقا حوادث اصلی این سفر خانه

امام  حاصلِ این سفر برای ناصرخسرو، نیل به مقام حجّت از مراتب باالی مذهبی فاطمیان و مأموریت از طرف. ساله استهفت

-فاطمی زمان، ابوتمیم معد بن علی المستنصر باهلل، برای دعوت مردم خراسان به طریقت فاطمیان است؛ مأموریتی که پس از پنجاه

 ها در درّةوی سال. یمگان شد طبرستان و سرانجام آوارگیش در درةسالگی ناصرخسرو آغاز شد و موجب فرار و پناهندگی او به دیار 

کرد و مردم را مجدّانه و صادقانه به مذهب اسماعیلی دعوت کرد و سرانجام به احتمال قریب به یقین، وی زندگییمگان با زهد و تق

: آثار منثورش عبارتند از»خسرو آثار زیادی به نثر و نظم از خود به جای گذاشته که ناصر. به سرای باقی شتافت 484در سال 

این آثار غیر از سفرنامه، (. 247: 4968صفا، )« الحکمتین، زادالمسافرین و وجه دینسفرنامه، خوان اخوان، گشایش و رهایش، جامع 

شعر نیز عالوه بر دیوان اشعار که بهتر است آن را دیوان قصاید  در حوزة. استهمگی در توضیح مبانی اعتقادی مذهب اسماعیلیه 

پژوهان بسیار نامه باشدکه برای دانشثر منظوم او روشناییشاید نخستین ا»: که به قول ایوانف« نامهروشنایی»بنامیم، دو مثنوی 

جزو آثار متقدم او باشد و ... احتمال قریب به یقین اینست که »: که باز به قول او« نامهسعادت»و (. 448: 4969ایوانف، )« آشناست

 مایهبن. به او منسوب است(. 434:مانه)« استشاید هم اثری باشد که توسط یکی از شاگردان وی البته تحت نظارت او نوشته شده

خسرو، دین و افکار مذهبی است و او در ضمن بیان این افکار، به تبلیغ و نشر اخالق و عقاید مذهب اسماعیلی اصلی قصاید ناصر

ای که در وصف برای همین هر قصیده»: بدیع الزّمان فروزانفر های شاعرانه خالی است و به گفتهپردازیپرداخته و شعرش از خیال

کرد از آن تحول و عدم ثبات روزگار را نتیجه گرفت و بدین سبب توجه به  یکی از مناظر طبیعی گفت و مثالً بهار یا شب را وصف

همچنین (. 433: 4963فروزانفر، )« .اعتنایی به عالم طبیعی و مناظر دلکش طبیعت را بر هر کس الزم دانسعالم معنی و بی

ای از بخش عمده»: استاو کامالً رنگ فلسفی داده های شاعرانۀخسرو با فلسفه، به بسیاری از تصاویر و خیالآشنایی عمیق ناصر 

 «نمائی نیستتظاهر به فضل یا فلسفی ای است که نشانۀسازد و این امر در شعر او به گونهعناصر خیال او را مفاهیم فلسفی می

میزان کاربرد و خسرو است که به لحاظ از موضوعات مهم و پربسامد در شعر ناصر معاد نیز مسئلۀ(. 338: 4972شفیعی کدکنی، )

، قابل تحلیل و های زبانی و محتواییبیان این موضوع از جنبه جسمانی یا روحانی و شیوة اهمیت آن در شعر او، اعتقاد او به معاد

 .بررسی است

 معاد -9

هدف آفریدگار از آفرینش  های بشر در بارةان الهی و پاسخی مناسب به پرسشترین موضوعات ادیمعاد همواره یکی از مهم مسئلۀ

اندیشمندان . اندنظران ادیان مختلف در اثبات و تبیین آن، تالش و کوشش فراوان کردهاست و محققین و صاحبانسان و جهان بوده

رآن کریم و احادیث و اخبار منقول از پیشوایان دین، ق تشیع نیز با استناد به آیات شریفۀدین مبین اسالم و بزرگان مذهب راستین 

« اثبات معاد با براهین توحید»درمبحث « معاد در قرآن»مؤلّف کتاب ارزشمند . اندکرده به خوبی این اصل دینی را تفسیر و توجیه

ند یکتا برای بشر روز بازگشت و کند؛ یعنی خداومی قرآن کریم در برخی آیات برای اثبات معاد به توحید الهی تکیه»: معتقد است

خدای (. 87: نساء)« اهلَلُ لَا إِلَه إلّا هُوَ لَیَجمَعَنّکُم إلی یومِ القیامَۀِ لَا رَیبَ فِیه وَ مَن أَصدَقَ مِنَ اهللِ حَدِیثاً»: استحساب معیّن کرده

خداست و  این وعدة. آوردنیست گرد می یگانه که هید خدایی جز او نیست محقّقاً همه را در روز قیامت که هید شکّی در آن

گوتر از خدا باشد؟ در این آیه وحدانیّت خدا دلیل بر معاد است، آن گونه که وجود خدا دلیل بر کیست که در گزارش و خبر راست

 (.493: 4981جوادی آملی، )« پس اصل وجود خدا هم دلیل بر وحدانیت اوست و هم دلیل بر ضرورت معاد. وحدانیّت اوست

داری جهان آفرینش، این مبحث، با استناد به آیاتی که فطری بودن عشق به حیات ابدی، حرکت و هدف همچنین مؤلّف در ادامۀ
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کند، به زیبایی به حکمت و رحمت الهی، ضرورت وقوع قیامت برای ظهور کامل حقیقت و غیر قابل زوال بودن رو  انسان را بیان می

 (. 449 -477: همان)ست ااثبات اصل مهم معاد پرداخته

-تر شاعران ادب فارسی، شناخت عمیقی که فقها، فالسفه، متکلمین، عرفا و دیگر دانشمندان اسالمی از معاد داشتهدر شعرِ بیش    

واقف که یا به علوم زمان خود ... اند، وجود ندارد و اغلب، شاعرانی مانند کسایی، خیام، ناصر خسرو، سنایی، سعدی، حافظ، موالنا و

تر به موضوع معاد بندی، و مشرب فکری خود، عمیقاند، به تناسب شناخت، حکمت، پایاند و یا مشرب فکری خاصی داشتهبوده

اند یا به کاربرد الفاظ مرتبط با  یا به موضوع معاد نپرداخته... برخی از شاعران مانند رودکی، فرخی، منوچهری، عنصری و. اندپرداخته

و بزرگان به تبعیت از پیشوایان ... اند؛ برخی دیگر مانند کسایی، ناصر خسرو، سنایی، نظامی، خاقانی، سعدی، موالنا وآن اکتفا کرده

اند و برخی مانند خیام در تحقّق این اصل مهم دینی و معاد عمیقاً باورداشته، مخاطبان شعرشان را به آن آگاه کرده دین به مسئلۀ

آثار و شواهدِ عقایدِ انکارآمیز یا آمیخته »: اهل راز، برخی محققین معتقدند و اما در بارة خواجۀ. اندهکردی محتوم الهی تشکیکوعده

بارة اصول مسائل آفرینش و دنیا و مبدأ و معاد و جز آن گاهی بارقۀ انکار و خیّام، در دیوان او کم نیست و دربا ابهام، چون عقاید 

حکیم ناصرخسرو قبادیانی به دالیلی (. 38: 4971مرتضوی، )« خوردمی به چشم( د کالسیکعقای)تردید و استهزاءِ معتقدات مکتبی

چون آشنایی با علوم مختلف مانند فلسفه وکالم، اعتقاد به باورهای شیعی و اسماعیلی، حفظ داشتن قرآن کریم، آشنایی با زبان 

 . استعتقاد داشته و در اشعارش با بسامد نسبتاً باالیی به آن پرداختهعربی و استفاده از انذار به قیامت در نشر عقاید دینی، به معاد ا

 معاد و برخی مفاهیم مرتبط با آن از دیدگاه اسماعیلیه   -9-4

نام آن مشتق . های مختلف تقسیم شداسماعیلیه یکی از فرق اصلی شیعه است که در اواسط قرن دوم ق پدید آمد و سپس به گروه»

-است که طبق اصول اعتقادات این فرقه، نصِّ امامت را از پدر بزرگوار خود دریافت کرده( ع)زند امام جعفر صادق از نام اسماعیل، فر

خدای تعالی را باالتر از حدّ »دانند با این توضیح که ، وجود را هفت مرحله می(باطنیه)اسماعیلیه (. 447: 4984دفتری، )« استبوده

ز خدا عقل کل و پس از آن در درجۀ ثانی نفس کل دانند و گویند به تأیید عقل کل و ترکیب نفس صفات دانند و مبدأ اعال را بعد ا

مخلوقات است که با ارادة خویش  حقیقت مطلق، مبدأ همۀ»عبارت دیگر به (. 39: 4913ناصرخسرو، )« کل این عالم پدید آمده

است و مراحل بعد از مرحلۀ قبل به وجود ل نفس کل پدید آمدهاست و از عقل کعقل کل را آفرید که از آن به رو  نیز تعبیر شده

یافتن چیزهاست پس گوییم که علم اندر »: از نظر آنان، علم نیز در گوهر عقل جای دارد(. 97: 4973غالمرضایی، )«استآمده

جامع »سرو نیز در کتاب ناصرخ(. 26: 4948ناصرخسرو، )« یابندة چیزها چنانکه هست، عقل است چنانکه آن چیزهاست، و اندر

و هر که از اهل علم، حقیقت خدای را عالم گوید بدان وجه گوید که او مبدع عقل »: نویسددر توضیح این مطلب می« الحکمتین

دانند و بهشت را نیز اسماعیلیه و به تبع آنها ناصرخسرو، معاد را روحانی می(. 231: 4969ناصرخسرو،)« است، و علم، فعلِ عقل است

بهشت بحقیقت عقل است و درِ بهشت رسولست صلّی اهللُ علیه و آله اندر زمان خویش و وصیّ اوست اندر »: دانند و معتقدندل میعق

: 4948ناصرخسرو، )« مرتبت خویش و امامِ روزگار است اندر عصر خود و کلید درِ بهشت گفتار ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل است

حقیقت بهشت است و دوزخ هپس درست شد که که بهشت اندر حدِّ قوّه علم است و دانایی ب»: دانندادانی میآنان دوزخ را نیز ن(. 99

اعتقاد به باطن و ضرورت تأویل آن، از دیگر باورهای پیروان مذهب (. 44: همان)« حقیقت دوزخ استهاندر قوّه جهل است و نادانی ب

-توانند عهدهاند که میشریعت را تفسیر باطن یعنی تأویل باید کرد و فقط خاندان علیقرآن و »: ها معتقدند کهاسماعیلیه است؛ آن

عقل برای آدمی در امور کافی نیست »: شوند و معتقدنداسماعیلیه اهل تعلیم نیز خوانده می(. 971: 4974محقق، )« دار تأویل شوند

 (.972: همان)« و تعلیم معلّم یعنی امام الزم است

 ناصرخسرو( قصاید)شعر معاد در -9-1

دهد که میاست؛ اما سیری در اشعار او نشانمعاد پرداخته به تفصیل و گاه به اشاره به مسئلۀناصرخسرو در بسیاری از قصایدش گاه 

 میزان توجه... در مقایسه با بسیاری از موضوعات مانند امامت، تبلیغ باورهای اسماعیلیه، سرزنش مخالفان، جدال با اهل سنت و

-تر بوده است و مثالً آن طور که در پی تبیین مفاهیمی مانند دین و دینشاعر به معاد، به عنوان یکی از اصول دین مبین اسالم، کم

 بوده، به اثبات و تفسیر مسئلۀ... ی فاطمی، تبیین عقاید اسماعیلیه وداشت خلیفهاعتباری جهان، جهل مخالفان، گرامیمداری، بی

معاد از مباحث مطر  و قابل بررسی در قصاید اوست که بررسیِ برخی موضوعات آن  با این وجود مسئلۀ. استرزیدهنومعاد، اهتمام 
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در ذهن و سخن شاعر های آن و جسمانی یا روحانی بودن معاد، نوعی تضاد فکری را مانند ترغیب به بهشت و نکوهش برخی نعمت

 .سازدمیآشکار 

 اصر خسرو  های معاد در شعر ننام -9-1-4

هایی است که ها یا نامهای بیان موضوع معاد در شعر او، معادلنبرده، اما یکی از زیباییرا در اشعارش به کار« معاد» ناصرخسرو واژة

هایی مانند فردا، آن روز، روز حشر، روز محشر، دشت محشر، حشر، قیامت، معدن بقا، معدن است؛ نامکردهبرای این واژه انتخاب

که برخی بارها در قصایدش ... شَن، مکان نعیم، آن سرای، آن جا، روز نشور، روز قضا، هول روز، مستقر، ساحل، شهر غریب وپادا

کند؛ مثالً ها اغلب، معانی و مقاصد خاصی را به مخاطب تلقین میاین نام.استشده و برخی بیش از یکی یا دو بار به کار نرفتهتکرار

برده و در تمام این موارد، هدفش، تأکید بر انذار، هشدار، بیان وعد و یش از سی بار در مفهوم قیامت، به کاررا ب« فردا» شاعر، واژة

 :استمان، بودهوعیدهای الهی در قیامت و منوط بودن سرنوشت آخرت ما به اعمال دنیایی

ــود     ــد بـــ ــدل خواهـــ ــه عـــ ــردا بـــ ــار فـــ  کـــ

     

با وار است چه امروز کارگر  

 
 (286: 4971 ناصر خسرو،

 کســـــــی را کـــــــه فـــــــردا بگرینـــــــد زارش 

     

زارش چگونه کند شادمان الله 

 
 (996: همان)

 تــــرا فــــردا نــــدارد ســــود آب روی دنیــــائی     

     

 اگر بر رویت ای نادان برانی آب رودِ زم 

 
 (82: همان)

ــت  ــه طاعــ ــن بــ ــان تــ ــردا  برنجــ ــه فــ ــا کــ  هــ

     

آزار به رنج تن شود جانت بی 

 
 (48: همان)

 مــــــر آن راســــــت فــــــردا نعــــــیم انــــــدرو  

     

 که امروز بر طاعتش صابریست 

 
 (441: همان)

ترین کاربرد را در اشعار او دارد، عالوه بر هشدار،  برای بیان در معنای قیامت، بیش« فردا» که پس از واژة« آن روز»یا ترکیب     

 :استبه کار رفته بخشی و خبررسانی از آن،رویدادها و اخبار قیامت و آگاهی

ــات    ــق مکافــــ ــه خلــــ ــد همــــ  آن روز بیابنــــ

     

 هم ظالم و هم عادل بی هید محابا 

 
ــع      ــر آن جمـ ــر سـ ــزع بـ ــول و فـ  آن روز در آن هـ

     

پیش شهدا دست من و دامن زهرا 

 
 (6: همان)

ــدای   ــیش خـــــ ــه پـــــ ــرم آن روز بـــــ  الجـــــ

     

 تو عمری باشی و من حیدری 

 
 (33: همان)

 ذر گفـــــــت نتـــــــوانی  آن روز بـــــــه عـــــــ 

     

 مَی خورد فالنی و من سپندانی 

 
 (33: همان)

ــتمگران را  ــد ســـــــــــــ  آن روز ببایـــــــــــــ

     

  داد ضعفا داد و داد ایتام 

 
 (63: همان)

 آن روز یکـــــــی عـــــــادل اســـــــت قاضـــــــی 

     

  کو را به جز از راستی قضا نیست 
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 (443: همان)

ر و روز محشر نیز با مضمون قیامت،کاربرد زیادی دارد و برای بیان حشرِ همگان در محشر و نظایر آن مانند حشر، روز حش واژة    

 :استروز به کار رفته قیامت و در معرض نگاه دیگران قرار گرفتن وضعیت افراد در آن

ــی    ــارون و موســـ ــند هـــ ــر ببوســـ ــه محشـــ  بـــ

     

  ردای علی و آستین محمّد 

 
ــر    ــه محشـــ ــد بـــ ــواب محمّـــ ــه داری جـــ  چـــ

     

پیش آیدت هان و هین محمّد؟ چو 

 
 (491: همان)

 ســـاحل تـــو محشـــر اســـت نیـــک بیینـــدیش       

     

 تا به چه بار است کشتیت متحمّل 

 
ــردا     ــه فـــ ــت وان همـــ ــال تُســـ ــارَش اَفعـــ  بـــ

     

 شهره بباشد سوی شعوب و قبایل 

 
 (498: همان)

ت و ترکیب معدن پاداشَن برای بیان اینکه حساب و کتاب اصلی ترکیب معدن بقا نیز برای تأکید بر فنای این جهان و بقای آخر    

 :استرفتهجاست، به کار در قیامت است و مکان اصلی پاداش آن

 بپســــــــیج مــــــــر آن معــــــــدن بقــــــــا را 

     

  کاین جای فنا را بسی وفا نیست 

 
 (443: همان)

ــاز توشــــه   رفتنــــد هــــم  رهانــــت منشــــین بســ

     

  فنائیمر معدن بقا را زین منزل 

 
 (991: همان)

ــرم      ــداری شـ ــه نـ ــی کـ ــت و نیکـ ــن از طاعـ  آن کـ

     

  چون ببینیش در آن معدن پاداشَن 

 
 (97: همان)

 : اندازدی خوف بر جان مخاطبان بصیر میروز، روز نشور و روز قضا با یادآوری جدّیِ قیامت، لرزهو با ترکیبات هول    

ــول  ــر آن هـــــ ــه کنـــــــد   بنگـــــ  روز را کـــــ

     

  هول او کوه را کثیب مهیل 

 
 (424: همان)

 تـــــــا بـــــــه هنگـــــــام خوانـــــــدن نامـــــــه  

     

  خجلی نایدت به روز نشور 

 
 (77: همان)

 ای امّـــــــــت برگشـــــــــته ز اوالد پیمبـــــــــر 

     

  اوالد پیمبر حَکَم روز قضااند 

 
 (248: همان)

 استناد به آیات و احادیث در تبیین معاد در شعر ناصرخسرو -1 -9-1

ن پنجم هجری، قرن گسترش زبان عربی، فرهنگ اسالمی و علوم عقلی و نقلی در ایران به ویژه خراسان قدیم است و یکی از قر

در این میان . شدن رنگ دینی شعر و توجه شاعران و نویسندگان به فراگیری و حفظ قرآن کریم استترهای این توسعه، بیشجلوه

ی، عنصری، منوچهری و حتی فردوسی از آیات قرآن نیز همچون دیگر الفاظ و عبارات برای بسیاری از شاعران مانند فرخی سیستان

تبعید و وضعیتِ دشوار زندگی دنیائی، با تکیه بر اعتقادی  اما ناصر خسرو در سایۀ. کردندمیسازی و بیان مفاهیم استفادهمضمون

-می خود، در بیان بسیاری از مسائل دینی، از آیات قرآن و احادیث کمکقرآنی  مندی از حافظۀبود و با بهرهبردهعمیق به قرآن پناه 

با تأمل در . استچندان کردهمندی از کالم الهی و سخنان پیشوایان دین، تأثیر کالمش را بر مخاطب صدگرفت و قطعاً این بهره

او گاه . استکرده ر مواردی نیز به احادیث اشارهیابیم که نزدیک به دویست مورد در اشعارش به آیات قرآن کریم و دمیقصاید او در
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کرده، گاه با کلمات قرآنی، ترکیبات جدیدی ساخته و گاه بخشی از یک آیه را اصطالحات و ترکیباتی را از آیات قرآن اقتباس

 حقیقت، ترجمۀ شاعرانۀقوی و زیباست که در  این تلمیحات در برخی اشعار، آن قدر. استکرده و به آیات قرآن اشاره کردهاقتباس

در اشعارِ با موضوع معاد نیز بارها از اصطالحات و ترکیبات قرآنی استفاده  کرده و بسیاری از این اشعار، به آیات مرتبط . آیات است

معاد که  گیری از این آیات، نه اثبات مسئلهذکر این نکته نیز الزم است که هدف ناصرخسرو از بهره. دارد با موضوع معاد، تلمیح

هایی از اشعار او را  با موضوع معاد که در آن اصطالحات و ترکیبات  قرآنی آمده یا به جا نمونهدر این. شده استتبیین اصلی اثبات

 : کنیممیدارد، نقلآیات تلمیح

ــارَش  ــتی)بـ ــردا  ( کَشـ ــه فـ ــت وان همـ ــال تُسـ  اَفعـ

     

 شهره بباشد سوی شعوب و قبایل 

 
 (498: همان)

یَا ایُهاالنّاسُ انَّا خَلَقنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَلنَاکُم شُعُوباً وَ قَبَائالً لِتَعَارَفوا إِنَّ » شریفه را از آیه« قبایل»شعوب و »های واژه    

 .استکردهاقتباس« ( ...49: حُجُرات)« أَکرَمَکُم عندَاهللِ أَتقَکُم إنَّ اهللَ عَلیمٌ خَبیر

ــی  ــس نمـــ ــکـــ ــبیل  خـــ ــق و سلســـ  رّد رحیـــ

     

  روی زی غسلین نهادند و حمیم 

 
 (434: همان)

 . استکردهاقتباس(96: حاقّه)« وَ لَا طَعَامٌ الَّا مِن غِسلِینٍ» شریفه را از آیه« غِسلین» ةواژ    

 بـــه زاد ایـــن ســـفرت ســـختکوش بایـــد بـــود     

     

  که این همی سوی دارالسّالم باید کرد 

 
 (433: همان)

 .استکردهاقتباس( 427: اَنعام)« ...لَهُم دَارُالسَّالمِ عِندَ رَبِّهِم وَ » ۀشریف ۀرا از آی«دارالسالم»ترکیب     

ــس    ــخن، ادریــ ــی ســ ــو، از پــ ــو تــ ــر نیکــ  بنگــ

     

 العلی رسید ز هامون چون به مکان 

 
 (3: همان)

دارد و ترکیب تلمیح ( 36-37: مریم)« وَ رَفَعنَاهُ مَکَاناً عَلیّاً»و « نَّهُ کَانَ صِدِّیقاً نَبیّاًوَاذکُر فِی الکِتابِ اِدریسَ اِ»این بیت نیز به آیات     

 . استی دوم ساختهرا با استفاده از از آیه« مکان العُلی»

ــالمت    ــای ســـ ــت و جـــ ــیم اســـ ــان نعـــ  مکـــ

     

  چنین گفت یزدان فروخوان ز قرآن 

 
 (86: همان)

جای »، ساخته و ترکیب (21: انسان)« وَ إِذا رَأَیتَ ثَمَّ رَأیتَ نََعیماً وَ مُلکاً کَبیراً»ی را با استفاده از آیه« مکان نعیم»ترکیب     

 . است( 427: اَنعام)« ...لَهُم دَارُالسَّالمِ عِندَ رَبِّهِم وَ »ی در آیه« دارالسالم»ی ترجمه« راحت

ــد    ــه کنـــــ ــول روز را کـــــ ــر آن هـــــ  بنگـــــ

     

 کوه را کثیب مهیل  هول او 

 
 (424: همان)

، اقتباس کرده و بیت به (44: مزمّل)« یَومَ تَرجُفُ االَرضُ وَالجِبَالُ وَ کانَتِ الجِبَالُ کَثِباً مَهیالً»ی را از آیه« کثیب مهیل»ترکیب     

 .داردی مذکور اشاره آیه

ــد    چــــــه خطــــــر دارد ایــــــن پلیــــــد نبیــــ

     

 ر؟عِندَ کأسٍ مَزاجها کافو 

 
 (77: همان)

 .استکرده ، اقتباس(3: انسان)« اِنَّ االَبرارَ یَشرَبُونَ مِن کَأسٍ کَنَ مِزاجُهَا کَافُوراً»ی مصرع دوم را از آیه    

ــدا   ــدرو پیــــــــ ــرس کانــــــــ  زان روز بتــــــــ

     

 آید همه کارهای پنهانی 

 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

179 


ــبحان را    ــدای ســــ ــز خــــ ــه جــــ  زان روز کــــ

     

 بر کس نرود ز خلق سلطانی 

 
ــد   ــول او بریزانــــــــ ــه هــــــــ  زان روز کــــــــ

     

 آید همه کارهای پنهانی 

 
ــبحان را    ــدای ســــ ــز خــــ ــه جــــ  زان روز کــــ

     

نور از مه و زآفتاب رخشانی 

 
 ریزنـــــــد  وز چـــــــرخ ســـــــتارگان فـــــــرو  

     

 چون برگ رزان به باد آبانی 

 
ــردم     ــه و مـــ ــود کُـــ ــم زده شـــ ــون پشـــ  چـــ

     

 همچون ملخان ز بس پریشانی 

 
ــزدآنگــــــــه ز م ــان خلــــــــق برخیــــــ  یــــــ

     

 خویشیّ و برادری و خسرانی 

 
 (33: همان)

یَومَ لَا تَملِکُ نَفسٌ لِنَفسٍ شَیئاً وَ »و ( 3: طارق)« یَومَ تُبلَی السَّرائِرُ»: آیات ذیل است ۀهنرمندان ۀابیات باال نیز به ترتیب ترجم    

یَومَ »و ( 2: انفطار)« و اِذا الکواکِبُ انتَثَرَت»و ( 4-2: تکویر)« کُوِّرَت وَ اِذا النُجُومُ انکَدِرَت اِذَا الشّمسُ»و ( 43: انفطار)« االَمرُ یَومَئِذٍ لِلّهِ

 :مؤمنون)« فَاِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَال اَنسَابَ بَینَهُم»و ( 4-3: قارعه)« یَکُونُ النّاسُ کَالفُراشِ المَبثُوث و تَکُونُ الجِبالُ کَالعِهنِ المَنقُوش

414 ) 

تر است و هنر، زیبایی و صراحت موجود در استفاده در شعر ناصر خسرو، بسامد اشاره به احادیث در مقایسه با آیات، بسیار پایین    

-این تفاوت، از طرفی بیانگر  اشراف شاعر به آیات قرآن است و از طرف دیگر عالقه. آیدنمیاز آیات، در استفاده از احادیث به چشم

و ( ع)مربوط به امامت و والیت حضرت علی»: که به قول مهدی محقق( ص)را به بخشی از احادیث منقول از رسول اکرم  مندی او

دهد؛ احادیثی که در فضای مذهبی حاکم بر عصر ناصر خسرو چندان مینشان(. 23: 4974محقق، )« تعظیم و تکریم فرزندان اوست

 :کنیممیاست نقل شده و را با موضوع معاد که در آن به احادیث اشارهدر این جا ابیاتی از ا. استهم رایج نبوده

 روی امیـــــدت بـــــه زیـــــر گـــــرد نُمیدیســـــت 

     

  گرت گمان است کاین سرای قرار است 

 
 (48: 4971ناصر خسرو، )

 (. 219خطبۀ : البالغهنهج)«اَلدُّنیَا دارُ مَجازٍ و االخِرَةُ دارُ قَرَارٍ»: اشاره دارد( ع)به این سخن از امام علی 

ــت     ــدای گفـ ــول خـ ــه رسـ ــو چنانکـ ــور تـ ــن گـ  ایـ

     

  یا روضۀ بهشتست یا کَندة سعیر 

 
 ( 414: همان)

 (. 446: 4984فروزانفر)« إِنّمَا القَبرُ رَوضَۀم مِن رِیاضِ الجَنَّۀِ أَو حُفرَةم مِن حُفَرِ النّارِ»: اشاره دارد( ص)به این سخن پیامبر 

 مانی و معاد روحانی در شعر ناصر خسرومعاد جس -9-1-9

دانند و ناصرخسرو  نیز به عنوان یکی از صاحب نظران این مذهب، بهشت را اسماعیلیه معاد را روحانی میطور که قبالً گفتیم همان

: داندنادانی می این مبحث، بهشت را علم و دوزخ را ۀاو در ادام(. 99: 4948ناصر خسرو، )« بهشت بحقیقت عقل است»: داندعقل می

حقیقت هحقیقت بهشت است و دوزخ اندر قوّه جهل است و نادانی بهپس درست شد که که بهشت اندر حدِّ قوّه علم است و دانایی ب»

کند و حتی در تضاد اما ناصر خسرو در اشعارش گاه برخی نظرات مندرج در آثار منثورش را کامالً انکار می(. 44: همان)« دوزخ است

برخی مرجئه  ةاین عقید«  اندر بهشت و درِ او و کلید درِ او»گوید؛ مثالً در یکی از آثار منثورش در گفتاری با عنوان ن سخن میبا آ

کلیدِ درِ بهشت گفتار ال اله »: کندرود، کامالً تأیید میگفتند کسی که ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل بگوید به بهشت میرا که می

اما در ابیات زیر از این (. 99: همان)« حمد رسول اهلل است پس هر که این شهادت را باخالص بگوید درِ بهشت یافته باشداال اهلل م

 :تازدجوید و بر آن مینظر بیزاری می

 ابلــــــیس لعــــــین بــــــدین زمــــــین انــــــدر  

     

ذرّیت خویش دید بسیاری 
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 یـــــک چنـــــد بـــــه زاهـــــدی پدیـــــد آمـــــد   

     

دارری بر صورت خوب طیلسان 

 
 بگشـــــــاد بـــــــه دیـــــــن درون درِ حیلـــــــت 

     

 برساخت به پیش خویش بازاری 

 
ــه   ــا کــ ــد دوران   »گفتــ ــه صــ ــی بــ ــر کســ  اگــ

     

ست ستمگریّ و جبّاری بوده 

 
 چـــــــون گفـــــــت کـــــــه ال الـــــــه اال اهلل    

     

نایدش به روی هید دشواری» 

 
ــوی   ــدین فتــــ ــد ازو بــــ ــید نمانــــ ــا هــــ  تــــ

     

کاریدر بلخ بدیّ و نه گنه 

 
 ویــــــن خلــــــق تبــــــه شــــــد و بــــــرزد     

     

 هر کس به دلش ز کفر مسماری 

 
 (934: 4971ناصر خسرو، )

دارد؛ مثالً در بسیاری از اشعارش با مد  حاکمان به شدّت مخالف خسرو نیز وجود این تضادهای فکری در محتوای اشعار ناصر    

ی فلک و تأثیرات آن بر در قضاوت در باره. کندفاطمی را مد  می ۀاهلل، خلیفاست در حالی که در همان اشعار، مشتاقانه المستنصر ب

-تواندر مبحث معاد و بهشت و دوزخ نیز این تضاد را می. شودمی هایِ زیادی دیدهگوییها نیز در شعرش، تناقضسرنوشت انسان

کند و مخاطب را به می ای جسم قابل درک است توصیفهای بهشتی را با معیارهای دنیایی که فقط بردید؛ او گاه در اشعارش نعمت

 :کندآن ترغیب می

ــوه    ــد میــــ ــد بُــــ ــت خواهــــ ــدر بهشــــ  انــــ

     

 جا چنین که ایدر و اکنون است آن 

 
 (236: همان)

 گوینـــــــد عالمیســـــــت خـــــــوش و خـــــــرّم 

     

حدّ و منتهاست در او نعما بی 

 
ــتش در     صـــــــحراش بـــــــاغ و ریـــــــر نهفـــــ

     

گه حوراهبر تختهاش تکی 

 
 (242: همان)

ــدان شــهر غریبیــت بســی  کــردهوعــده  ســت ب

     

ست به خوابجاه و نعمت که چنان خلق ندیده 
 

ــت در او   ــافور مزاجسـ ــه ز کـ ــرابی کـ  آن شـ

     

 مهر مشک است بر آن پاک و گوارنده شراب 

 
 وز زنــانی کــه کســی دســت بــر ایشــان ننهــاد 

     

 ورت و شابزاد و نکوصهمه دوشیزه و هم 

 
 (487: همان)

های بهشتی را نادان خطاب داند و امیدواران به نعمتهای دنیایی را با بهشت نامتناسب میکه در اشعاری دیگر خوردنیحال آن     

 :کندآشکارا بر روحانی بودن معاد تأکید میکند و می

 در خلـــــــد چگونـــــــه خـــــــورد گنـــــــدم   

     

جا چو نَبُود شخص نانخَورآن 

 
ــل ــت    بـــــ ــی ببایســـــ ــدمش آنگهـــــ  گنـــــ

     

 کز خلد نهاد پای بر در 

 
 (243: همان)

ــها  ــین و خورشــــ ــیر و از انگبــــ ــو از شــــ  چــــ

     

سخن بشنوی خوش بگریی بزاری 

 
ــرا   امیــــــدت بــــــه بــــــاغ بهشتســــــت ازیــــ

     

 که در آرزوی ضیاع و عِقاری 
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 بینــــدیش از آن خــــر کــــه بــــر چــــوب منبــــر

     

یهمی پای کوبد بر الحان قار 

 
 ( 234: همان)

ــی  ــه آرائــــ ــه چــــ ــد، بــــ ــت کالبــــ  خاکســــ

     

او را، چرا که خوارش نگذاری 

 
ــده مُــــــرده ــود زنــــ  ســــــت هیکلــــــت نشــــ

     

بسر به زرّش بِنگاریگر سر 

 
ــاخر  ...  ــاز اصـــــل شـــــود بـــ ــز بـــ  هـــــر چیـــ

     

گفتار سود کی کند و زاری؟ 

 
 (483: همان)

 دیـــــن و دنیـــــا را بنیـــــاد مثـــــل کالبدســـــت

     

 ست بَناشتأویل بگوید که چگونهعلم 

 
ــری   ــان مختصـ ــردو جهـ ــو از هـ ــت و تـ  دو جهانسـ

     

جان تو اهل معادست و تنت اهل معاش 

 
 (276-277: همان)

 گیرینتیجه -1

ناصرخسرو یکی از شاعران اندیشمند و مکتبی ادب فارسی در قرن پنجم هجری است که در اثر تحول روحی، یا اجبار، سفر سیاحتی 

. بود« حجت»باطنی ۀگرفت که حاصل آن گرایش خاص او به مذهب اسماعیلیه  و نیل به لقب و مرتبرا در پیش ۀسالنوی هفتو مع

این گرایش مذهبی، نگاهی خوشبیانه نسبت به خلفای فاطمی مصر در او ایجاد کرده، او را از منتقدان سرسخت حاکمان غزنوی و 

یمگان نیز از نتایج دردسرآمیز این سفر برای ناصرخسرو  ةرگی در دیار طبرستان و انزوا در درّآوا. بودپیروان مذهب تسنّن قرار داده

کند، باور عمیقش به اعتقادات دینی و به طور خاص آداب اما آن چه که وی را از بسیاری از شاعران ادب فارسی ممتاز می. استبوده

 ۀمسئل. اصلی آثار منثور و منظوم اوست ۀاین اعتقادات است که بن مای ۀدانو اعتقادات مذهب اسماعیلیه و تبلیغ صادقانه و باورمن

البته نه با بسامد  -دین مبین اسالم و ابزاری برای ایجاد بیم و امید در مخاطبان ةشدمعاد نیز به عنوان یکی از اصول اثبات

او با . های اشعار ناصر خسرو استمایهاز بن -ل سنّت، مد  المستنصر، تبلیغ باورهای اسماعیلی، جدال با اهموضوعاتی مانند امامت

است؛ ترکیباتی مانند فردا، آن روز، محشر، روز حشر، روز معاد را تبیین کرده ۀها و ترکیباتی زیبا و پرمحتوی، مسئلاستفاده از واژه

د هر کدام مفاهیم خاصی را به خواننده که با کاربر... محشر، دشت محشر، معدن بقا، معدن پاداشن، هول روز، روز قضا، روز نشور و

زبان و ادب فارسی است که در تبیین موضوع  ۀناصرخسرو به لحاظ اشاراتش به آیات قرآن نیز یکی از شاعران برجست. استالقا کرده

ات قرآن و کاربرد آن در که میزان توجه او به آیقابل تأمّل این ۀنکت. استکرده معاد و نه در اثبات آن، بارها از آیات قرآن استفاده

این امر، حفظ داشتن قرآن توأم با شناخت عمیق آن  تر از میزان کاربرد احادیث است که شاید دلیل اصلیاشعارش، بسیار بیش

ته معاد نیز در اشعار ناصرخسرو، تضادهایی وجود دارد؛ مثالً در برخی ابیاتش آشکارا معاد را روحانی دانس ۀدر تبیین مسئل. استبوده

ای توصیف کرده که مؤیّد اعتقاد او به معاد جسمانی است؛ این تضاد فکری یا که در اشعار دیگری  نعمات بهشتی را به گونهدر حالی

در . های معمول در شعر شاعران ایرانی استگوییدر اثر تغییر دیدگاه او نسبت به معاد روحانی در طول زمان پدیدآمده یا از تناقض

نشیند و  از متون جذّاب و سودمند برای هایش، چون از دل برآمده، الجرم بر دل نیز میخشکی ۀصرخسرو با همهر حال شعر نا

 . دوستداران ادب فارسی به ویژه مبلّغان مذهبی است

 منابع

 . پارس کتاب: طاهره صفّارزاده، چ سوم، تهران ۀترجم(. 4987) .قرآن کریم

 .دارالفکر: ی، چ چهارم، تهرانمحمد دشت ۀترجم(. 4987). نهج البالغه

 . رایانهجهان: تهران، ، چ یازدهمپورنجلدی پیشرو آریافرهنگ یک(. 4988. )پور کاشانی، منوچهرآریان

 .اسراء: ، قم4ج .معاد در قرآن(. 4981. )جوادی آملی، عبداهلل

 .لیمو: ، تهرانترجمۀ یعقوب آژند. اسماعیلیان در تاریخ(. 4969. )جمعی از مؤلفان
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 .فرهنگ معاصر: چ دهم، تهران .فارسی _فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی (. 4986. )محمدشناس، علیحق 

 .  فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی "اسماعیلیه"(. 4984. )دفتری، فرهاد

 .آگاه: انچ پنجم، تهر .صور خیال در شعر فارسی(. 4972. )شفیعی کدکنی، محمدرضا

 . ققنوس: ، چ هشتم، تهران4ج(. خالصۀ جلد اول و دوم)تاریخ ادبیات ایران. (4968. )صفا، ذبیح اهلل

 .جامی: تهران. برگزیدة قصاید ناصر خسرو(. 4973. )غالمرضایی، محمد

 .امیرکبیر: تنظیم مجدد از حسین داودی، چ دوم، تهران .احادیث و قصص مثنوی(. 4984. )فروزانفر، بدیع الزمان

 .خوارزمی: چ چهارم، تهران .سخن و سخنوران(. 4963. )فروزانفر، بدیع الزّمان

 .دار الکتب المصریه: قاهره .المُعجَمُ المُفَهرَس لِالفاظِ القرآنِ الکریم(. 4964. )عبدالباقی، محمدفؤاد

 .دانشگاه تهران: چ ششم، تهران.  تحلیل اشعار ناصر خسرو(. 4974. )محقق، مهدی

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: ، تهران4ج .شر  بزرگ دیوان ناصر خسرو(. 4986. )محقق، مهدی

 .ستوده: چ سوم، تبریز .مکتب حافظ(. 4971. )مرتضوی، منوچهر

 .کتابخانۀ طهوری: کُربن، چ دوم، تهرانبه اهتمام محمد معین و هنری .الحکمتینجامع(. 4969. )ناصرخسرو، ابومعین

 .دانشگاه تهران: تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، چ چهارم، تهران. اشعار دیوان(. 4971. )، ابومعینناصر خسرو

 .دنیای کتاب: به تصحیح نصراهلل تقوی و مجتبی مینوی، تهران. دیوان اشعار(. تابی. )ناصر خسرو، ابومعین

 .یکتابخانه طهور: چ دوم، تهران .وجه دین(. 4948. )ناصر خسرو، ابومعین

 .مؤسسۀ نشر هما: چ پنجم، تهران. فنون بالغت و صناعات ادبی(. 4967. )همایی، جالالدین

 .نشربه: چ بیست و چهارم، مشهد. راهنمای نگارش و ویرایش(. 4983. )یاحقی، محمدجعفر و ناصح محمدمهدی
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  افق شعر پروین اعتصامی اعتراض در
 (ادب مقاومت یا شعر تعلیمی؟)

 یعیشف فاطمه

 ی ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیاندکتر

 چکیده 

زبان بـران   انتقاد تند و ستم می داند و سکوت را عامل اصلی اسقرار ظلم و صبر و ،او ، به ویژه قطعاتی ازشعرهایی از پروین اعتصامی

ه تـا غالمحسـین یوسـفی و    باعث شد اشعار او هنگ کوبندةآ .بخشیده استه شعر ش محتوا و مضمونی مبارزاتی قطعات ب اکثر در او

 های اخالقی و اجتماعی شعر پروین بسیارالبته جنبه .شعرهای مبارزاتی پروین سخن به میان آورند حسین نمیمی و جواد شریعت از

ی رسـا و  گاه با زبان دارد و یهای اجتماعی پرده برم ناراستی وها کاستی الی اخالقیات با متانت خاص خود از هالب در فراوان است اما او

 .کند را به مبارزه دعوت می گویی که دیگران خیزد وگاهی کنایه آمیز به انتقاد برمی دار ونیش

اخالقی مضامین  اًصرفن و از سر دلسوزی پروین باعث شده تا بعضی از محققاانگیز عبرت ،صمیمانه لحن بسیار اشعار اخالقی و وجود

گرفتن این اختالف نظرهـا   نظر در با .کنند کمتر توجه او انقالبی شعر های مبارزاتی و بهو به جن دنظر بگیرن را در شعر او و اجتماعی

هـای  ویژگـی  که شعر پروین اعتصامی عالوه بر دارا بودن مضامین اجتماعی از توان این فرضیه را مطر  کردشعر پروین آیا می دربارة

 است؟ ادب مقاومت نیز برخوردار

 .و اجتماعی، اعتراض و شعر انتقادیاخالقی ، شعر پروین اعتصامی :هاکلیدواژه

 مقدمه

، عبدالحسین موحد و جواد شریعت اعتقاد دارند که شعر پروین اعتصامی عالوه براین که «روشن ۀچشم»غالمحسین یوسفی در 

توان از این جهت می است و ای اعتراض آمیز برخوردارمایهای قابل توجه از درونشعر اخالقی و تعلیمی است به شدت و به گونه

 .محتوای شعر او را نوعی ادبیات مقاومت و پایداری محسوب کرد

به سامان  ای طوالنی دارد و شاعران در ادوار مختلف شعر هر زمان اوضاع اجتماعی را نامضامین اعتراض آمیز در شعر فارسی سابقه

ای انتقادی و داستان فردوسی و محمود غزنوی هم ریشه: مثالً. اندکردهیافتند از سال  شعر برای مقابله با این امور استفاده میمی

 .آمیز داشته استاعتراض

های او را نه تازد و جنگبه محمود غزنوی می و ردحد مرزی نسبت به امیران و شاهان و خلفای عباسی داانتقادهای بی ناصرخسرو 

 .(8ص ،4977ناصرخسرو،) شمردبرای خدا که برای بندگان برمی

 : کندها را رسوامیوآن گیردسنایی نیز درقصاید انتقادی نابکاران را به باد انتقاد می

 هم کنون باشدکزین میدان دل عیاروار /گرچه آدم صورتان سگ صفت مستولیند

 دمار زین سگان آدمی کیمخت خر مردم،/ناگهان برآرد جوهر آدم برون تازد،

 (426ص ،4981 شفیعی کدکنی،)

مد  دعوت پادشاهان به  از هدف اصلی او و آورد،زبان می حاکمان سخن حق را بی پروا بر رویارویی با شاهان و درسعدی همچنین 

 :ای که درمد  اتابک ابوبکر سروده استنیکی و عدالت بوده است مانند ابیات زیر از قصیده

 (433ص ،4979 سعدی،) ای ملک به عدل گرای تکنون که نوبت توس/به نوبتند ملوک اندرین سپنج سرای

دیگران را منع  خواره است وگوید که خود میمحتسب ریاکاری سخن می از او  حکومت پرجور مبارزالدین و با امیر برخورد حافظ در

             .کندمی

 حق او کس این گمان ندارد در محتسب بیاموز                     مست است و ای دل طریق رندی از

 (424ص ،4984 حافظ،)
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از جهت . ادامه دارد 4921شود  و تا از میهجری شمسی آغ 4914یا  4911دوران آشفته و پرحادثه حکومت رضا شاه که از حدود 

 تقسیم بندی ادوار شعر فارسی به دوره رضا شاهی معروف است 

مشروطیت رواج  انی که در دور، صنعت غرب و انتقادهای اجتماعچون آزادی، وطن، حقوق زن، غربدر این دوران  مضامینی هم

 بازد دارد بواسطه اختناق دستگاه حاکم تا حدود زیادی رنگ می

شد، اما اکثریت مشروطه شنیده میای نسبت به دوره اعرانی مانند فرخی یزدی و الهوتی آوا و سرود تازهدر شعر ش وجود اینبا 

 ...ید نفسی و علی اصغر حکمت و، اشخاصی مانند سععصر ادبای رسمی آن دوره بودند شاعران این

است که  مضامین انتقادی این روزگار بیشتر مسایل سطحی دار وجود ندارد بلکهاین دوره انتقادهایی عمیق و ریشهاشعار  در

 مخالفتی مستقیم با رژیم شاهی ندارد 

برد سر میهدر همدان ب حالت نیمه زندانیو در  ، عارف قزوینیدر تبعید و ایرج میرزای مرده استالشعرای بهار در این دوران  ملک

که حوادث و اتفاقات سیاسی و اجتماعی  ایران را  کندپروین اعتصامی در چنین روزگاری زندگی می. عشقی هم ترور شده است

القای و تبلیغ و  دگرگون کرده است و عالوه بر این دوران استبداد و مخالفت با سنت ها ومعتقدات مذهبی، غربی کردن  ایران

 . فرنگی مابی است

هایی  در جدای از تحوالت  اجتماعی تحوالت فرهنگی  و اقتصادی مهم نیز در حال وقوع است در زمینه تحوالت ادبی هم کوشش

-نویسی و نمایشنامهنویسی، داستانهمزمان با این تحول در شعر رمان وجود آمده وه جهت تجدد در شعر با انتشار افسانه نیما ب

 .گرددآغاز می  یسنوی

کند  و ام الملک سرودن شعر را به شیوه سنتی گویا از هشت سالگی آغاز میصپروین اما مسلما تحت تاثیر تعالیم پدرش یوسف اعت

 .دهدخراسانی و عراقی به شاعری ادامه می هایی با تلفیق دو سبکسپس با سرودن  قصاید و قطعات و مثنوی

خود دفاع کند مسایل و  ۀش و سرشار و فرهنگ انسانی توانسته است از حیثیت اجتماعی جامعبا نبوغ فکر و هو در شعرخود او

های انسانی و اخالق فاضله و هنر و ها را در فضیلتشناسی حاذق بررسی نماید و راه حل آنهای انسان را همچون جامعهدشواری

 .ادب بیابد

و کم کم آن را به سوی ماورای . کندر را در اشیا و موجودات دیگر طراحی میبنابراین پس از توصیف رفتار و حاالت  انسان این امو

کند و توانایی و قدرت بشر را کند به همین جهت او دائما به عقل تکیه میگاه به این امور هم بسنده نمیاما هید. کشاندطبیعت می

  .رساندصلی  انسانیت یعنی حق میداند و این عقل در نهایت  او را به مبدا ادر اندیشه و عمل  صحیح می

 ...بخواه چاره زعقل این نه روز ناچاری است               بپرس راه ز علم این نه گمراهی است  

 ...مگوی نور تجلی فسون و طراری است           به چشم عقل ببین پر تو حقیقت را         

 هزار سود نهان  اندرین خریداری است             چه رو  می طلبد     بخر، ز دکه عقل آن

 (2و4صص ،4974 دیوان،پروین اعتصامی )

کند، ای او را شاعری صرفا اخالقی شمار آورند که دایما نصیحت میگونه اشعار پروین عاملی شده است تا عدهشاید توجه به این

چه  که هست او در و اشعار حکمی و اندرزی است اما آن  البته دیوان او پر از  اخالقیات .نمایددهد و مادرانه دلسوزی میاندرزی می

پردازد، در برخورد با  خواهی میستیزی و عدالتر خاص خود به ظلمو با متانت و وقا گذاردماند پا فرا میاین جایگاه متوقف نمی

این شجاعت پرده از  ارسی توانسته است باکند، کمتر شاعری در ادبیات فآید و اعتراض میها جامعه به سخن میها و نابرابریناروایی

دار و گاهی در قالب سخنان حکیمانه از زبان ع و حکام بردارد و مستقیم و غیرمستقیم گاهی با طنزی نیشصفات ناشایست اجتما

 .کندموجودات و اشیا و حیوانات  انسان را به ایستادگی و مقاومت و مبارزه دعوت می

گله از زبان پایه و دیوار  مناظره سروده شده از این ویژگی بهرمند است او از زبان مست، از زبان سگ عموما به شکلکه او  هایقطعه

 . ...و 

  .داردطبقه محروم وتهی دست را برابر طبقه ممتاز و مرفه حاکم به اعتراض  وا می. کندجامعه زمان خود را ترسیم می
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دار انسانی  او مرده و  از این جهت است که پروین اندوهگین و غمناک و غصه، که رو  خدایی و است غارتگر ۀپروین، جامع ۀجامع

ای جامعه های رنجبر او حقیقتها مردم اجتماع  خود وفادار است برای مثال قطعهبه این جامعه نگرد اما او به مقدسات  و خواسته

 .زمان  او را در بر دارد

ها های آنو اعتراضات و مقاومت های مردمیحرکت ةکنند اعی است بلکه ثبتها پاسدار ارزش اجتمبنابراین شعر پروین نه تن

 .نیزهست

 پیشینه موضوع 

فقط  ؛هایی از ادبیات مقاومت دراشعار پروین اعتصامی به عنوان موضوعی خاص قبل از این مقاله مورد توجه قرارنگرفته استجنبه

دکتر منوچهر اکبری جمع آوری شده  در مقاله طنز و اعتراض نوشته در مجموعه مقاالت نکوداشت پروین اعتصامی که به کوشش 

 ۀدکتر عبداهلل واثق عباسی شعرهایی  از پروین که جنبه  اعتراض دارند نقل شده است و در کتاب زن، پروین حقیقت یا مجاز نوشت

موضوع ظلم ستیزی او  ختلف بههای مضمن بررسی اشعار پروین از دیدگاه به چاپ رسیده 4974که در سال عبدالحسین موحد 

 .پرداخته است

رباره پروین و شعر او که نظرات مختلف را د 4962چ فروردین  تنظیم حسین نمینی، در کتاب جاودانه پروین اعتصامی و همچنین

 .سخن به میان آورده است« ای رنجبر»کرده است از شعرهای مبارزاتی او مانند  وریآجمع

 .به شعر پروین توجه کرده است و اعتراض مقاومت  ادب  تازه و صرفا از جهت اما این مقاله با دیدگاهی

 بحث

در شهر تبریز   شمسی 4283اسفند ماه  23الملک آشتیانی در  ین اعتصامی فرزند یوسف اعتصامیرخشنده اعتصامی معروف به پرو 

یران قدم یعنی همان سالی که مشروطیت در ا و مشروطیت دو کودک همسال هستند متولد شد و به قول فضل اهلل گرکانی پروین

 .(33ص ،2396گرکانی، ) ، پروین نیز متولد می شودگذاردبه عرضه وجود می
ی  که از هشت  ، به طوردادبه شعر و ادب عالقه نشان میاو ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر خود فراگرفت و از همان کودکی        

ها را به نظم کرد و پروین  خردسال با تشویق پدر آنی از کتب خارجی به فارسی ترجمه می، پدرش قطعاتسرودسالگی شعر می

 .ادب روی آورد  کشید  و این خود عاملی  بود که  او هر چه بیشتر  به شعر  ومی

تقویت ذوق و  کرد، به چاپ رسید و ارتباط او با  محافل ادبی موجباتکه پدرش منتشر می بهار ۀاولین شعرهایش در مجل     

هر چند فضل اهلل گرگانی  . الشعرای بهار  او را مورد تشویق قراردادکرد و در همین محافل  بود که ملکپرورش استعدادش را فراهم 

الشعرای بهار سعید نفیسی، دهخدا و شعر بسراید اما کسانی مانند ملک اعتقاد ندارد که خانمی بتواند بدین انسجام و استحکام

پروین به جهت قطعات جذاب و دل انگیز اوست  ةکنند شهرت عمداو را تایید می ین خانم سرور مهکامه محصص، شاعریدوست پرو

که در آن عواطف انسانی و زبان پر مهر او نسبت  به کودکان و در ماندگان به طرز  اندها به شکل مناظره ارائه شدهکه اغلب آن

  .گیری  نمودار  استچشم

 .(97،  ص4976حاکمی، ) «منوچهری، ناصر خسرو، سعدی، مولوی و حافظ نزدیک است: یله زبان شاعران کهن از قبب ن پروینزبا»

 اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار پروین

نامساعد است اختناق های سیاسی و فسادهای اجتماعی  و ای بسیار  آشفتهاز جهت اجتماعی و سیاسی روزگار پروین دوره      

و پایان جنگ جهانی اول   4233اسفند  9ارن با کودتای قفراوان بر پای کند و در واقع  دوران کودکی و نوجوانی او مهای هنگامه

بندی تاریخی شعر نیمایی هگردد که از جهت دوررضا شاه سپری می مت اعظم زندگی او در زمان  سلطنتبنابراین قس؛ است

 :زیر را داردتقسیماتی به شر  

 4921تا شهریور  4914ل دوره اول از سا

 4992تا  4921دوره دوم از سال 

 قیام پانزده خرداد  4942تا  4992دوره سوم از سال 

 4937تا  4949دوره چهارم از سال 

 .(86و83، صص4937حقی یا)
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سسان بندی است که در این زمان مجلس مواول  این تقسیم ةبا توجه به این تقسیمات قسمت مهم عمر پروین همزمان با دور

ها و اعتقادات مذهبی غربی کردن ایران  از جهان دهد و استبداد سیاسی، ضدیت با سنتسلطنت را  از قاجار به پهلوی انتقال می

  .کندرونق پیدا می... گوناگون و ترویج روحیه عرب ستیزی

ای که سال افتد به گونهای اتفاق میفرهنگ و اقتصاد و آموزش و پرورش تحوالت  قابل مالحظه ۀهمراه با تحوالت سیاسی در زمین

رمان « زادهیکی بود و یکی نبود جمال»، « یمانۀ افسان»ان دانست زیرا که  انتشاراین دور توان سال تحوالت ادبیرا می 4914

ران ادبی این دو هایآغازین دگرگونی ۀنقط« حسن مقدم ةمدآجعفرخان از فرنگ ۀ نامنمایش» و« تهران مخوف، مشفق کاظمی»

   .است

ی و انوری سروده است  و یوه ناصر خسرو و سعدی  قطعه را مانند سنایشگراست که قصیده را به سنت اما پروین از ان دسته شاعران

 .ه وجود آورده استخاص خود را  ب ا  هنرمندانه تلفیق کرده و شیوهدو سبک خراسانی و عراقی ر در حقیقت

عی را با چنان روانی و سادگی و در عین حال زیبایی بیان کرده است که خواننده را از هر او موضوعات حکمی و اخالقی و اجتما»

 .(237ص ،4973شکیبا )« دهدکه باشد تحت تاثیر قرار می طبقه

 اشعار اعتراض آمیز پروین

در « درخت آسوریک»چون  هاییمناظره از ایران قبل از اسالم با منظومهة ره است هر چند شیوظقطعات او غالبا به شکل منا    

ای داعات جذاب پروین در مناظرات جلوهباند  اما اادبیات ما  مرسوم بوده و کسانی مانند اسدی توسی و نظامی هم بدان توجه کرده

به  ای دقیق و باریک در شعر خودها را با اندیشهنآهای معمول زندگی بهره برده و او از تجربه منحصربه فرد پیدا کرده است یعنی

 .کار گرفته است

-مناسب و با نصیحت ۀزنند، نخ و سوزن، نخود و ماش، سیر و پیاز، با اندیشامور با هم حرف میۀ هم جاست که در شعر اواز همین

 .شودگر میهگویند و به وسیله همین امور حرکات مرغ و ماهی و مور و گل و شبنم جلوهایی زنانه و حتی عارفانه و لطیف سخن می

 (61ص ،4969، کوبنزری)

، سعدی بیان او همانند ناصرخسرو، سناییشاعران پیشین بهره برده و طرز ۀ طور که ذکر شد او از دریای بیکران سخن و اندیشهمان

ای بین مندی  ابتکار عمل و نوآوری را فراموش نکرده است مثال در دیوان پروین اعتصامی مناظرهدر عین  این بهره است اما... و 

 .شودتی از آن  در اینجا آورده میوجود دارد که چند بی« یده و دلد»

 تو مشکل جور که کار من شد از             دل         با  روزی دیده   کرد شکایت

 خون ۀمرا آرامگه شد چشم                از آن روزی که گردیدی تو مفتون    

 من از دست تو افتادم  در این بند                 چند   به گفت ای دوست تیر طعنه تا

 عشقم سپردیۀ به زندان خان               بردی          همراه  مرا   و   رفتی   تو

 اول دیدی آنگه خواستم  من  تو                    دامن      آلوده  کرد  تو   کار   مرا        

 ( 412و414، صص 4974دیوان،)

 با رباعی سعدی پروین را  اگر مناظره 

 آه از دل و صد هزار آه از دیده         دل بود و گناه از دیده    تقصیر ز

، نتیجه هم برای پرداخته شده طافت بیشتری ساخته وپروین با لة معنای و مفاهیم به کار گرفته شده در مناظر. مقایسه شود

 .(ص ج ،مقدمه دیوان،)یم را قبال شنیده است که این مفاه کندکه فراموش می ده است تا جاییخواننده قانع کنن

آورد  اما تنوع میان می ، فقر و نداری  سخن بههاها، ستمها، نارواییزگار، تلخ کامیی روساگرچه پروین از مسایل اجتماعی و سیا

ذار در آن را غیر ممکن  گ که دل کندن از گشت و نمایدمی معطر و رنگارنگ عرضه و استحکام کالم شعر او را مانند  باغی موضوعات

 کنند به عنوان نمونه در قصیده زیر را گوشزد می و تعابیر دلپذیر نکات اخالقی با بیانی حکیمانه او در قصاید . سازدمی

 فکرت مکن نیامده فردا را                      ای دل عبث مخور غم دنیا  را  

 ...چون گلشن است مرغ شکیبا  را                     نیک بیندیشی    کنج قفس چو 

 ی این گل رعنا راتبس دیر کش                    خزان آمد      اهپس   باغبان  ای 
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 گاه کار بست  مداوا رابی                    او       طیب  که   بس    مرد  بیمار 

 ایه و مقصد واال رافضل است پ                       علم است  میوه، شاخه هستی  را   

 دیبا راۀ خوش نیست  وصله جام                    منشین هرگز       بدان  با  ،نیک ای 

 آوا را، بیاین صید تیره روز                    مشکن         پر  که  بگوی  را صیاد 

 طوبی  را ۀباغ و بهشت و سای                      خواهی     و  درکشی   یتیم  خون 

 د عمل ما رازنیکو دهند  م                          ایم که تا روزی   نیکی چه کرده

 (8و4صص 4969گزیده دیوان )                                                                      

که او اند، غافل از آناخالقی سردهرا شعر تعلمی و گونه اشعار عاملی شده است تا پروین در ردیف شاعرانی قرار گیرد که منحصاین

دارد، چه پروین از نظر شخصیتی  خاص خود عرضه میة آمیز را به شیودر البالی همین اشعار به ظاهر اخالقی نوعی شعر اعتراض

ی برای  این عمل او ای اعتقادات و روحیه او دستاویزپذیرد، هر چند عدههمان کسی است که دعوت دربار را برای تدریس نمی

 .ای دیگر  بیان کند، اما وقار و متانت او مانع از آن است تا اعتراضات خود را  به گونهاندعنوان کرده

گوها و وکه ضمن حکایات و گفت کرده باعث شده استای که پروین اعتصامی در آن زندگی میمحیط فرهنگی و اجتماعی بسته

کش بیان کند و با هوشیاری هر پوشیده و پنهانی را در لباس همدروی با مردم محروم و زحمتهای مناظرات نکات دقیق و اشاره

 .(446،ص4938یوسفی، )های  خود برگزیند بی را برای ابزار افکار و اندیشهچه بیشتر این نوع اد

 .به ویژه دو قطره خون آشکار است ، مست و هوشیارپدر، تهیدستاین نوع اشعار او در قطعات، بی

پروین از ة سروده، اما در مناظر« تریللو»گانه اثر آرثو بریزیان و با میان دو قطره خون را تحت تاثیر منظره  قطرات سه هاگر چه مناظر

مربوط به نکات اجتماعی  دقیقی که شاعر در حمایت مردم جامعه  هااین تفاوت. شودهای قابل توجهی دیده میجهت محتوا تفاوت

  .ای جالب و جذاب بیان کرده استعدالتی در قالب مناظرهبی  مظلوم و اعتراض

  .گیرنددو قطره  پروین دو گروه از جامعه در مقابل هم قرار میة در مناظر

 گه مناظره یک روز  بر سرگذری             اید میان دو قطره خون چه گذشت  شنیده

 جا زدست تاجوریام اینن اوفتادهم          ؟     ایخون که ، تویکی بگفت به آن دیگری

 رنج خار که رفتش به پای چو نیشتری ز           کنی       خار   پای ز   بچکیدم  من  :بگفت

 ایم اگر هر یک از تن دگریچکیده              چه غم   ایم هر دوز یک چشمه: جواب داد

 کند اثریتفاوت رگ و شریان نمی            رنگند    یک     پیاله در  خون  ةقطر  هزار 

 بزرگتری ة بیا شویم یکی قطر                 ؟تسچه کار خواهد خا کوچک   ةقطر  دو  ما  ز

 (266، ص4974دیوان،)                                                                 

، اما قطره را به هم نزدیک و متحد کند خواهد دوسپس می ،ندآفریبرخورد دو قطره خون را در گذرگاهی می ۀپروین ابتدا صحن

-دهد تا این اتحاد برقرار شود بلکه بر عکس پس از چند بیتی تعارض  و تضاد بین آن ها آشکار میروحیه بیدار و آگاه او اجازه نمی

 شود 

 ریمن  از خمیدن پشتی و زحمت کم           وجود   ه تو از فراغ دل و عشرت آمدی  ب

 دلی شدم گهری  کان در دل  چرا که              بخرد    هزارکس  ملک حقیقت به  مرا 

 کدام قطره ی خون را بود چنین هنری            من از میان  نبرد    نقش   حادثه  قضا و

 (267،ص4974دیوان،)                                                                    

 :شوددادگری مطر   میشود و در ابیات پایانی اعتراض به بیمی از آن کم کم زبان اعتراض شدیدتر و پس

 زدش بتری اگر که دست مجازات می               ستم هید برگ و بار نداشت   درخت جور و

 ستری سکوتش آ و  صبر ز  نبود اگر                 بیداد        ۀجام   نمی دوخت  پیر  سپهر 

 (268، ص4974،دیوان)                                                                            

 :گویدکند غالمحسین یوسفی درباره ابیات پایانی میگویی پروین آشکارا همگان را به انقالب و قیام دعوت میدر این ابیات
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کند و نمودار فکر واقع بین و استوار پروین است که با تعابیری عی را بیان میاین ابیات اصول مهم زندگی اجتما ةآهنگ کوبند

 (429و422،  صص4938روشن  ۀچشم یوسفی). داندگر شده، صبر و سکوت را عامل استقرار ظلم میشاعرانه جلوه

 اما محتوای سه قطره خون اثر تریللو 

ل مشاهده کرد که او را صدا گآب بر روی برگ ة گذشت که سه قطرمیروی سحرگاهان الهه سپیده دم از نزدیکی گل سرخ شکفته  

-کنند ولی میتر هستیم و هر یک خود را به این گونه معرفی میبیا  بین ما قضاوت کن و بگو کدام  با ارزش: گویندکنند و میمی

شکی  است که از چشم دختری فرو چکیده، د آمدم و دختر دریا هستم  دومی ژاله ای است و اما سومی قطره اومن از ابر فر: گوید

که از قلب برخاسته  از چشم سرازیر شده است به همین جهت است داند زیرا که بخار لطیفی الهه سپیده دم  قطره سوم را برتر می

 .شودمکد و غایب میاشک  را میة قطر

ة ای برقطرآمیز پروین تنها برتری قطرهی و اعتراضدهد که زبان اجتماعمی نشان "سه قطره تریللو"روین ودو قطره خون پ ۀمقایس

  .کند تا برگ و بار درخت ظلم نابود کندکند و دست مجازاتی را طلب میدهد بلکه جور وستم حکام را ترسیم میدیگر را نشان نمی

آورد اما تکیه بر ا به یاد میموال نا ر« محتسب و مست»هر چند حکایت «  مست و هشیار»آمیز دیگر  پروین در قطعه انتقاد اعتراض

اندیشه و نظرگاه انسانی خاص خود پروین دارد اگر چه موالنا هم به وضعیت اجتماعی روزگار خود نظر داشته اما در مرحله اول از 

 .های عارفانه خود بهره برده و مست را به عنوان تمثیلی برای عارف باهلل آورده استآن  برای بیان اندیشه

 در بن دیوار مردی خفته دید             رسید       جایی  نیم شب   در   محتسب

 گفت از آن خوردم که هست اندر سبو            بگو       خوردستی  چه  مستی هی : گفت

 این خفی است: ام گفتاز آن که خوده: گفت            ای واگو که چیست    چه خوردهآن: گفت 

 گفت آن در سبو مخفی  است آن               چیست آن   ای آنخورده  چهآن  :گفت

 ماند چون خز محتسب اند جالب                  این جواب   و  سوال  شد  اینمی دور 

 (973ص 4 ،0496موالنا ،)                                                       

تواند شراب ای که نمیکند به گونهدرمانده میرا شود محتسب و بدل میموالنا با پرسش و پاسخ که به صورت دور منطقی رد 

 .(614ص ،2ج، 4989کریم زمانی، )گردد تا شاید بتواند او را محکوم کند ای میبنابراین به دنبال چاره؛ خوردن مست را اثبات کند

-اصلی قطعه پروین فساد اجتماعی و ناهنجاریۀ مایاین حکایت قطعه مست و هشیار را سروده است اما بن پروین مسلما با الهام از

تاثر تمایل دارد بخندد محتسب  شود تا جایی خواننده در عینهای روزگار اوست که با چاشنی طنز قوی قطعه او گیرا و دلپسند می

 .بردود ولی در نهایت کاری از پیش نمیشگیر مست میپروین اگرچه در ابتدا با خشونت بیشتری گریبان
 ای دوست این پیراهن است افسار نیست :مست گفت                  سب مستی  به ره دید و گریبانش گرفتتمح
 گفت جرم راه رفتن نیست راه هموار نیست                رویمستی  زان سبب افتادن  و خیزان می: گفت

 ح ای قاضی نیمه شب بیدار نیسترو صب: گفت  برم                 قاضی ۀ خان  تا  ترا   یابدمی  :گفت

 مار نیستخ ۀوالی از کجا در خان :گفت  ی آنجا شویم                والی را سرا  نزدیک : گفت

 مسجد خوابگاه مردم بد کار نیست: گفت داروغه را گوییم  در مسجد بخواب              تا :گفت

 کار شرع کار درهم و دنیار نیست:گفت    دنیاری بده پنهان و خود را وارهان              :گفت

 گفت پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست      ات بیرون کشم           از بهر غرامت جامه: گفت

 گفت در سرعقل باید بی کالهی غاز نیست     افتادت کاله             آگه نیستی کز سردر :گفت

 ای بیهوده گوحرف کم و بسیار نیست :گفت               خود شدیمی بسیار خوردی زان چنین بی :گفت

 گفت هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست         باید حد زند هشیار مردم مست را        : گفت

 (264، ص4974 ،دیوان)                                                                        

عدالت و حدود شرعی نجات دهد اما پروین قبح  از جنگ را تواند آدمی کند که میرا مطر  میدر پایان محتسب موضوع رشوه 

 .(433صص شریعت،)گذارد گویی را باقی نمیوکند که جای گفتچنان  آشکار را بیان می رامطلب 
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اضی و والی  و داروغه را بارها  از او  اندازد و قباری این مست هشیار که پروین افتادن و خیزان بودن او را برگردن راه ناهموار می

شتر  طنز  کالبد جامعه آلوده نیپروین است که با  ۀنوعی اعتراض صادقان کند، درحقیقتاش میداند و در پایان هم تبرئهبدکارتر می

ویا  نسبت  به شکار و گآ بیند، اعتراضیعقلی سردمداران را عار میکاله بی سازد وو فسادهای اجتماعی را آشکار می شکافدرا می

 .نظام حاکم روزگارش

اثر نبوده در گرایش او به عرفان و تصوف بی پروین  اصلی مسلم است و شاید  این تاثیرات تاثیر محیط اجتماعی و سیاسی در شعر

بنابراین   ،ساختنمی عواملی طبقاتی، زن بودن پروین، موقعیت زنان در اجتماع آن روز امکان  فعالیت سیاسی را برای او مسیر. است

آل در و حقیقت ایده ها و تمایل به عدالتیریها دستگشود، نفرت از خشونتصدای اعتراض او از خالل همین اشعار شنیده می

 .شودگر مینمایش شعرهایش جلوه ۀصحن

 :و یا به قول حسین نمینی

گوی  کند او از این که زندگی  واقعی  را جوابگری مین جلوهآمیز در شعر پروین به شکل نوعی عرفاانعکاس روزگار آشفته و اختناق

 .(62، ص4962 نمینی،)آورد تری روی مییابد به عالم وسیعهای خود نمیپرسش

کشانده   ها را به نگون بختیدهد مخصوصا کسانی که نظام اجتماعی آنرا دوستدار انسان و انسانیت قرار می،اوپروین ۀ عارفانۀ روحی

-ترین اشعار او را همین مضامین تشکیل میترین و جذابزنان و زجرکشیدگان بیشترین و حساس کارگران، دهقانیان،: نیاست یع

ها به توصیف کودکان یتیم، دهقانیان ستمیده و کارگران رنج کشیده ترسیم می شود و زندگی رقت  بار آنة دهد در قطعات  او چهر

کند آنان دفاع میة کند  و از حقوق  پایمال  شدها همدردی میمدافع مهربان ماهر با آن شود و پروین مانند یک وکیلکشیده می

  .هاستلذا نام توانگران و شاهان در اشعار او  را به منظور آشکار کردن  پستی و ستمکاری  و خشونت و ریاکاری آن

ا اختالفات طبقاتی را بیان کنند قطعات  زیر از این نوع پاک و معصوم  کودکان  در شعر او تابلویی است ت ةترسیم چهر در حالی که 

 .است

 .ای شکست و گریست که مرا پای  خانه رفتن نیستکوزهکودکی 

 ایام جز شکستن نیست کار     بشکست            دلم   شکستن  زین 

 این چنین جامه جای ارزن نیست        نخرند       جو  نیم  به  را   امجامه

 چه کنم نخ کم است و سوزن  نیست      زدن به جامه خویش       ئمدا  رقعه

 چه کنم در چراغ  روغن نیست         تمام       ماند  نخوانده  هایمدرس

 (468تا  466،  صص4974دیوان، )

  .دهدنشان می تراختالف طبقاتی  را واضح« تهیدست»قطعه زیر با عنوان 

 وصف  دخترکی چند خزید  دختری خرد به مهمانی رفت     در

 وین یکی جامه به یک سوکشید     آن یک افکند برابروی گره   

 وان به پیراهن تنگش خندید  این یکی وصله زانوش نمود     

 (66ص ،4974دیوان،)

او ۀوزگار پر هنگامدار نسبت به اوضاع اجتماعی  و رشیپروین با زبانی گزنده و ن ۀدر این قطعات  عواطف انسانی  و دلسوزی  مادران

 .بیان شده است

ترین  اشعار اوست که دیگر  پروین در نوع  اشعار توان  از آن به عنوان  اشعار انقالبی  او نامبرد دقیقترین موضوعی که میاما اساسی

ای برای اهداف مبارزاتی را به عنوان  وسیله بلکه در این اشعار مسایل اجتماعیشود و نه عارف ملک است نه با لحن مادرانه ظاهر می

 ای رنجبر طبقات  آن نیست در اشعاری مانند اوضاع  روزگار و افراد و ةکنند گر و ترسیمگیرد  او دیگر  فقط توصیفکار میخود به

ها  ناراستی  خواند  و از زبان پیر زنان، دهقانان، یک قطره خونبینیم که همگان را به دگرگونی  جامعه  فرا میپروین انقالبی را می

  .پردازدگیری میکند  و سپس به نتیجهرا بازگو می

 نان از چهره آب ای رنجبر  بهر ریختن از          تا کی به جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر      

 چندی ترسی  و زهر خان و جناب ای رنجبر        پرسشی           کن   خویش  پایمال  حقوق از 
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 ای رنجبر  دران خون دست و پایی کن خضابنو      ه چون زالو مکندت خون بریز   جمله آنان را ک

 .در قطعه اشک یتیم  که از زیباترین قطعه  اوست  اعتراضات  به طور مستقیم و با لحنی صریح  به سوی حکومت نشانه  رفته است

 وی  و بام خاست فریاد شوق به سر هر ک         گذرگهی       از   پادشهی  گذشت    روزی

 کاین  تابناک چیست  که بر تاج پادشا است         یتیم    کودک   یکی  میان   آن   ز پرسید 

 بهاست پیداست آنقدر  که متاعی  گران          آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست 

 شماست  من و خون دل ةاین اشک دید         :   گفت  گوژپشت    پیرزنی  رفت   نزدیک

 هاست  که با گله آشناست این گرگ سال         ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است   

 آن پادشا که مال رعیت خورد گداست             رهزن است  ،آن پارسا که ده خرد و ملک

 تابنگری که روشنی گوهر از کجاست         کن       نظاره   یتیمان  سرشک   ةقطر بر 

 کو آن چنان کسی  که نرنجد ز حرف  راست             چو سود   راستی  از  سخن  ج روانک  به

 (27، ص4974دیوان،  )                                                                            

حد که مدال  آن فکر و بینش  اوست  تا  در زمان رضا شاه سروده شده و نماینده  استقالل کهاین قطعه یکی از اشعار پروین است 

 .(941، ص4966شریعت )فرستد اهدایی شاه را پس می

اشک  یتیم  او  ۀاند که  قطعی است معترف شدهو اخالق های اجتماعیند اشعار  پروین تنها دارای جنبهحتی کسانی که معقد

ی و طبقات آئینه تمام نما اوضاع اجتماع« استیستم اغن صاعقه ما»و قطعه  شودمی آمیز و نوعی  شعر  انتقادی محسوبتراضاع

و محروم منعکس   همچنین اوضاع عمومی مردم رنج کشیده. دهقانان سامانهاوست در این شعر وضع ناب مختلف ایران در روزگار

  .شده است

 ...کای پسر این پیشه پس از من تراست              داد           فرزند   به   پند   برزگری

 صاعقه در موسم خرمن بالست              کار        نه    اول   بایدتمی تجربه 

 صاعقه  ما ستم  اغنیاست               کای پدر نیک رای     چنین   :گفت

 مدعاست زحمت ما زحمت بی               برند   می     دگران را  ما   حاصل 

 ...قامت  دهقان به جوانی  دو تاست                  و گل و برف و سیل    غم باران از 

 از چه  به یک کلبه تر اکتفاست                 ملک ستانی کنند      شهان  از چه

 ...در تن تو جامه  خلقان چراست               موزه است  پای من از چیست که بی

 ...و انصاف  چرا کیمیاست  رحمت               منسوخ شد    که    افتاد  چه  عدل 

 زور است نه کار قضاست    قصه                 کاین        بخندید    جهاندیده پیر 

 جور و تعدی  رواست  زان ستم و                  و عدل و مساوات  نیست   ی ممرد

 ریاست  زدولت  حکام  از غصب  و                   محکمه  اهریمنند       این   مردم 

 (461-466،  صص4974 ،دیوان)

، واقعیت  است  یک نقاشی صحیح  از وضع زندگی  طبقات  در ایران  است نقاشی  انتقادی قطعه شعر تنها نیست،  تاریخ است این»

 (72و74، صص4962 ،نمینی) «از وضع  زندگی  دهقانان ایران 

-می هر کجا در شعر  خود  از شاه  سلطنت  و سلطان سخن به میان دهد ودادها را به سلطنت نسبت میها و بیپروین همه ستم

 .پردازدمالحظه و محابا با انتقاد و اعتراض میآورد  بی

  .بینیم، می«شکایت  پیر زن»را در قطعه  ای از این انتقادهانمونه

 ...آه نیست  کز آتش فساد تو جز دود و              :   گفت     قباد  با   پیرزنی   شکار  روز 

 ...گندم  تراست حاصل ما غیره کاه نیست             ما عرصه تنگ کرد      به   خراج  سنگینی

 یغماگر است چون تو کسی، پادشاه نیست                 ویرانه  شد ز  ظلم تو هر مسکن و دهی 

 (448و  447صص  ،4974یوان د)                                                                  
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پیشنهاد ورود به دربار را با بلند نظری نپذیرفت و مدال وزارت معارف ایران را رد  در عمل این است این شاعر آزادهاعتراض آشکار 

 .(43ص ،4971مقدمه مظفریان،  دیوان،)کرد 

ری  و نفاق و کج رو  و ناراستی  متظاهران  به تقوی و های جامعه، عوام  فریبی بدکرداپروین از نابسامانی« دزد و قاضی»  در مثنویِ

داند که گرفتار شحنه و دارد  نیازمندانی از که از سر اجبار ابریق دزد هستند شوربختانی میدزدی حکام بازبانی هنرمندانه پرده برمی

زهد و تقوا خوان عمومی را به یغما  شوند و گندم نمایان جو فروش از چشم  عسس به دور مانده، آسوده خاطر در لباس  قاضی می

  .برند این قطعه  انعکاسی از روزگار رضاشاهی استمی

 خلق بسیاری  روان  از پیش و پس                   سوی  قاضی، عسس دزدی  را    برد

 از مردم  آزادی چه سود : دزد گفت               قاضی کاین خطاکاری  چه بود    :گفت

 بدکار از منافق بهتر است : گفت             است        کیفر بد   را   ربدکردا   :گفت

 هستم  همچو قاضی  راهزن : گفت               خویشتن     شغل   برگوی هان   :گفت

 ...در همیان تلبیس  شماست : گفت             آن زرها که بردستی کجاست       :گفت

 ...دزد عارف دفتر تحقیق برد             رد      ب   ابریق  یکی  گر   جاهل  دزد 

 دزدی  حکام  روز روشن است               اگر شب گرم یغما کردن است      دزد 

آورد اما انتقادهای تند و زبان بران پروین در این این مثنوی یکی  از شاهکارهای پروین است  که در نظر اول اشعارموالنا رابه یاد می

 .(429،ص66شریعت،)نظیر  است اشعار بی

و پیمان   کندسگ مقاومت و مبارزه و جان برکفی برای پاسداری از تعهدات خود را بیان می پروین از زبان« گرگ و سگ»در قطعه 

 .از حریم ملی خود تاپای جان ایستاده است شود  بلکه برای حفاظترد  سگ قطعه  پرون رفیق دزد نمیشماشکنی را حیله می

  .کند خواند و تهدیدش میمی ین که در گذشته  از گرگ زخم خورده  برای  او رجز  با ا

 که صبحدم  بره بفرست میهمان دارم            شبی گرگی  را   گله  سگ   ددا   پیام

 ...که رهزنی  تو من  نام  پاسبان  دارم         تو آشنایی  نیست      با  مرا  داد   جواب

 ...که عمرهاست  به کوی وفا مکان دارم            حیله و تلبیس    به  منگرد  دزد  رفیق

 دهان من نتوان دوخت تا دهان  دارم           نکشته به آغل درون نخواهی  شد     مرا

 سه زخم کهنه به پهلو و پشت وران دارم         مرا تازگی  نداشت هنوز       گرگ جفای 

 کنون ز گوش گذشتی چنین گمان دارم          و برکندم    سال  پیش به دندان دم ت دو

 جا که من دکان  دارم نآفروش نیست در          دیگری بگشای     جای  برو   کید  دکان

 (214و213و216صص  4974، دیوان)                                                                            

شود  تا دکان  کید گرگ صفتان جامعه آموزش داده می همقاومت و مبارزه و آگاهی و بیداری از زبان سگ گلۀ یدر این قطعه روح

 .(67ص  4974موحد )تخته شود 

در مقابل  هم قرار « قطعه، سرنوشت که جغد و طوطی :مانند ی دیگریذکر شد و اشعارنمونه پروین در این اشعار  که به عنوان  

فقیر و غنی، جان و تن فیل و مور نخود و لوبیا، کرباس  و الماس را عنوانی برای « آب و آتش »پایه و دیوار « خار گل و»گیرد یا می

ار اجتماعی  ساخت است که پروین  آن را برای  بیان نام های روزمره زندگانی آدمی این عناوینۀ که هم دهدمناظره  خود قرار می

بیدادگر و  ستمگر و شاهان مناظرات خود  توانگر وۀ جهت شعر او نقد روزگار  اوست او در صحن به همین. جامعه  به کار گرفته است

کند و زبان می خواری محکومو رشوه رشوه کندبررسی می منفی  آنان  را در جامعه و نقش دهدحکام  فاسد را مورد خطاب قرار می

-کند و رواندهد و اندیشه آرمان و اعتقادات خود را مطر  میقرار می. ..حیوانات، اشیاء، گیاهان و  آمیز خود را در دهاناعتراض

ر قالب و شعر به سخن جغدهای جامعه و طوطی  محیط اجتماعی را د. کندها وفسادها را موشکافی میشناسانه و با دقت ناراستی

 .همه ناهنجاری پیدا کندکشد و در پی آن است راه عالجی  برای اینمی تصویر

گوید، اما  ها را در مان کند  و این  جواب کسانی  است بر این باورند، در دها را مینارسایی را بیابد و آن یهاخواهد ریشهن میپروی»

 .(گفتارپیش 4972نمونه اشعار، ) «روداز درمان طفره می
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اخالق عمومی است   اصال  که باعث بر ایننان  با بیان طنز آمیز عالوه آوری عاقبت کار آهای منفی و یاد اعتراض پروین  به چهره

 (442مقاله واثق عباسی ص ،4986 اکبری،) نیز هستهای اجتماعی سامانینابهة  بازگوی کنند

شود به همین ها و دعوت به قیام و انقالب بیشتر از اشعار دیگرش مشاهده میگریدر مناظرات پروین اعتراض بر ریاکاری و ستم

 .بیشتر به آن توجه شده استها جهت در این مقاله

 .قم به خاک سپرده شدهجری شمسی درگذشت و در مقبره خانوادگی درکنار پدرش در4921 الخره پروین اعتصامی در فروردینبا 

  نتیجه

ا و پروین بسر و سامانی داده شود به اوضاع  اجتماعی و سیاسی این است تا دیگری نیازمند ة از هر دور پروین بیشباری روزگار 

و دلسوزی   به همین جهت به حمایت. حقیقت از هید چیز و هید کس هراسی ندارد یسراید و در راه افشاشعر می یچنین دیدگاه

آموزد اندیشی میدهد، درس سعی و عمل و دوردهد، بیم میآلود به مخاطبان هشدار میزخیزد و با زبانی طناز مجرمان جامعه برمی

-گویند مناظره میکند از همین رو همه امور در شعر او با هم سخن میامور مختلف نقل می از زبان تان زندگی روزگار خود راداس

برپا گذارد که خود  می ایپا به معرکه ر نهایت  همچون  قاضی و داورکنند، در پی اثبات ادعا هستند اما پروین خود دکنند، ادعا می

اغنیا و از گرگ متجاوز و پیر زن منتقد و از پادشاهی که  قطرات خون از صاعقه،کند از قطرات اشک، حکم قطعی را صادر می کرده

ت و اجتماع علیه حکومت حاکم  وق اوست یعنی اعتراضات او اشعار مضمون بیشتر همه هاگوید اینخورد، سخن میمال رعبت می

ها جامعه برود و ناهنجاری هاکاستیها و ناراستیکس مانند او نتوانسته است با این وقار و متانت به جنگ پر آشوب روزگارش هید

رگویی و ستمگری را هموار زو یانی ساده روان راه مبارزه  علیهب با اش و با تمام احساس و عواطفش اما او باتمام خصوصیات زنانه

 .گویدچه که باید بگوید میسازد و آنمی

 منابع 

 خانه کتاب  ،تهران ،چ اول ، 986 تولد پروین اعتصامی، مجموعه مقاالت کنگره نکوداشت اکبری، منوچهر،.4

 زمین  رای بهار، چ چهارم، تهران، ایران، با مقدمه  ملک الشع4974اعتصامی، پروین، اشعار، .2

 افشار   ،جاتنظیم اردوان افشار چ اول، بی برگزیده دیوان 4969 ،اعتصامی، پروین-9

 علمی  به کوشش منوچهر مظفریان، چ هشتم،  تهران،متن کامل دیوان   4971 ،اعتصامی، پروین-4

 ، تهران، امیرکبیر نمونه اشعار، احمد رنجبر، چ پنجم 4972 ،اعتصامی، پروین.3

 به اهتمام محمد حماصیان،کرمان،انتشارات خدمات فرهنگی دیوان، ،4984 الدین،خواجه شمس حافظ،-6

 اساطیر  ارم، تهران،، ادبیات معاصر ایران، چ چه4976حاکمی، اسماعیل، -7

 ، شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، چ چهارم، بی جا، جاویدان 4969 کوب، عبدالحسین،زرین-8

 ، شر  مثنوی، چ یازدهم، تهران، اطالعات 4989، م، کریزمانی-3

 علمی تهران، چ پنجم، شر  جعفرشعار، گزیده قصاید، انتخاب و ،4979سعدی،-41

 جا مشعل روین ستاره آسمان ادب ایران، چ اول،  بی، پ4966، محمد جواد، شریعت-44

 شاعران ایرانی  از رودکی تا امروز،  چ سوم،  تهران، یرمند  ۀنام، زندگی4973شکیبا، پروین، -42

 گاهآ تهران، چ سوم، ،(قصیده ازحکیم سنایی نقدوتحلیل چند)لوکهای س، تازیانه4981 محمدرضا، شفیعی کدکنی،-49

 سخن  ، ادوار شعر فارسی،  چ سوم، تهران،4987، محمد رضا شفیعی کدکنی،-44

 چ اول، تهران، روزنه  ، تهمت شاعری،2396انی، فضل اهلل ، گرک-43

 محیا  چ  اول، تهران، ، پروین  حقیقت  یا مجاز،، زن4974موحد، عبدالحسین،-46

 مولی دفتر دوم، نیکلسون، تهران، ، مثنوی، 961جالل الدین،  مولوی،-47

 تهران ،قطره چ هفدهم، شر  جعفرشعار، انتخاب و گزیده اشعار، ،4977ناصر خسرو،-48

 ، جاودانه  پروین اعتصامی، چ اول، تهران، فرزان 4962حسین،  ،نمینی-43

 ، چ سوم، بی جا، جام چون سبوی تشنه ،4973حقی محمد جعفر، یا-21

 می چ اول، تهران، عل ،چشمه روشن  ،4963 ،ینغالم حس ،یوسفی-24
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 بررسی اخالق اجتماعی در شعر حسین منزوی
 دکتر احسان شفیقی

 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

 صدیقه لقمان نیا

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد آستارا

 چکیده

اه برجسته او در شعر معاصر، اشعار گرای معاصر و بیان جایگدر تحقیق حاضر ضمن معرفی حسین منزوی شاعر توانا، متعهد و اخالق

-های آن از دیدگاهها و مولفهدر این پژوهش ابتدا مسئله اخالق اجتماعی و شاخص. وی با رویکرد اخالق اجتماعی بررسی شده است

  -اسـالم از جمله دیدگاه حکمای گذشته، دیدگاه نظریه پردازان معاصر، و همچنین از منظر ادیان مختلف و دین مبین  -های مختلف

سپس با نگاهی به حضـور اخـالق در ادبیـات    . بررسی شده، که برآیند آن تبیین جایگاه حیاتی اخالق اجتماعی در جوامع انسانیست

عشق، وفاداری، تواضع، عدالت . های اخالق اجتماعی در شعر حسین منزوی پرداخته شده استترین مولفهبررسی شاخص فارسی، به

-ستیزی، شجاعت، صداقت، صبر و شکیبایی، دوستی و مهربانی و ایثار و ازخودگذشتگی از جمله این مولفهخواهی، ظلمطلبی، آزادی

ستیزی سـهم بیشـتری در کـالم او دارنـد و     خواهی و ظلمو در این میان عشق و آزادی. هاست که نمود بارزی در اشعار منزوی دارند

 .تریحضور پررنگ

 تماعی، عشق، آزادی، ظلم ستیزیحسین منزوی، اخالق اج: هاکلیدواژه

 مقدمه 

در مـورد اخـالق    .(4ج: 4236دهخـدا،  ) ها، و علم اخالق، علم معاشرت با خلق اسـت اخالق در لغت به معنای دانش بد و نیک خوی

-ملکـه اخالق در اصطال  علمای اخالق عبارت است از حالت و »: گویدابن مسکویه معلم اخالق می: تعاریف متعددی بیان شده است

قسم طبیعی که مربوط به سرشت انسـان اسـت، ماننـد    : ای که آدمی را بدون فکر در انجام کارها تحریک کند و آن بر دو قسم است

و قسم دیگر ناشی از عـادت اسـت کـه ایـن     . کسی که از کوچکترین نامالیمات به غضب آید یا بر اثر کمترین تعجب به شدت بخندد

گذاری شود ولی بر اثر تکرار و استمرار، رفته رفته به صورت ملکـه نفسـانی و خلـق و    و محاسبه پایهقسم ممکن است در آغاز با فکر 

  .(4984مسکویه، ابن) «خوی ثابت درآید و سپس بدون اندیشه و انگیزه قبلی انجام گیرد

 اخالق اصطالحی معنای .(93 :4984مطهری،)شخصیت  به مربوط خُلق و است شخص به مربوط خَلق مطهری استاد شهید تعبیر به

 هسـتند،  پایـدار  و راسـخ  صـورت  بـه  و شـوند مـی  ناپسند یا پسندیده کارهای منشأ که نفسانی صفات تمامی به اینکه از است عبارت

 .گرددمی اطالق

-یـین مـی  ها را تعهاست که مراتب نیک و بد میان پدیدهاخالق، دستگاهی از ارزش: توان گفتبندی اخالق میبه طور کلی در جمع

هاست و درصدد است بر مبنای احکام جاودانه خویش هر پدیده را چنـان  دهی بهترین روابط میان انسانکند و هدفش ایجاد و شکل

خواهد سـاخت قـدرت را   به عبارت دیگر، اخالق می. در جایگاه خود بنشاند که هستی را سامانی غایی دهد و از فساد و تباهی برهاند

 .(4984امیر انتخابی، ) جهان را به وضع مطلوب اخالقی برساندمهار کند و انسان و 

حکمـت و شـجاعت و عفـت و    : اجماع و اتفاق جملگی حکمای متاخر ومتقدم حاصل است برآنکه اجناس مکارم اخـالق چهـار اسـت   

اجه نصیرالدین طوسی خو. وهید کس مستحق مد  و مستعد مباهات و مفاخرت نشود اال به یکی از این چهار، یا به هر چهار. عدالت

 (4987طوسی، : )کندسایر مکارم اخالقی را تحت این چهار گروه تقسیم بندی می

 .گیرندهفت خلق ذکا، فهم، صفای ذهن، سهولت تعلم و حسن تعقل، تحفظ و تذکر تحت فضیلت اخالقی حکمت قرار می

تواضع، حمیت و رقت تحت فضیلت اخالقـی شـجاعت    یازده خلق کبر نفس، نجدت، بلند همتی، ثبات، حلم، سکون، شهامت، تحمل، 

 .هستند

دوازده خلق حیا، رفق، حسن هدی، مسالمت، دعت، صبر، قناعت، وقار، ورع، انتظـام، حریـت و سـخا تحـت فضـیلت اخالقـی عفـت        

 . شوندبندی میتقسیم
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 .تودد، توکل و عبادت و باالخره دوازده خلق صداقت، الفت، وفا، شفقت، صلت رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا،

تـر مـوارد بـه ایـن دسـته      دهد و معموالً اخالق، در بـیش ها را روابط اجتماعى انسان با دیگران تشکیل مىمسائلى است که محور آن

شود که کسى اخالقش خوب است یا خوب نیست، منظـور همـین   وقتى در محاورات عرفى گفته مى. شودازمسائل اخالقى اطالق مى

  .(29 :4981مصبا  یزدى، ) کندکه در روابط او با دیگران خودنمایى مىملکاتى است 

تواند بدون اخـالق زنـدگی کنـد و انتظـار     ای نمیهید جامعه. شودترین رکن پایداری و انسجام هر جامعه محسوب میایاخالق، پایه

در گرو حفظ و صیانت از مرزهای اخالقی توسـط  ماندگاری، ثبات، صلح و آرامش در مناسبات اجتماعی . داشته باشد به توسعه برسد

. سـازد های اخالق و بی توجهی به اصول آن، جامعه را با خطـر فروپاشـی مواجـه مـی    بدون شک متزلزل شدن پایه. آحاد مردم است

ی همه. آیدمییک جامعه به حساب ۀ ای ضروری و اجتناب ناپذیر برای امنیت، ثبات و توسعپایبندی به اصول و مبانی اخالق، مقدمه

زنـدگی روزمـره   ۀ ساکنان یک جامعه، کم و بیش به اهمیت و ضرورت زندگی اخالقی واقف هستند؛ زیرا به طور ملمـوس و در تجربـ  

شود زندگی جمعی، سخت و پریشـان شـود و از   یابند که سستی و ضعف در هر یک از ارکان و اصول اخالقی، باعث میخویش درمی

 .(4931علی زمانیان، )ها و مصائب روبرو شود این ناحیه با انواع رنج 

توان انکار کرد که اخالق فردى نیز تأثیر غیر مسـتقیم بـر مسـائل اجتمـاعى      در تفاوت میان اخالق فردی و اجتماعی باید گفت؛ نمی

هـا در  بسـیارى از آن  یابد که ولی در زندگى اجتماعى؛ قوانین، مقررات و آداب خاصّى، ضرورت می .(77 :4977 مکارم شیرازى،)دارد 

 .شود زندگى فردى مطر  نمی

در تمام ادیان یکی از ارکان اساسی اصلی سعادت، در زندگی مادی و معنوی بشر، اخالق و فضائل اخالقی شمرده شده است زیـرا در  

 .سازدپرتو محاسن اخالق، خلقیات واال، موجبات تحکیم روابط اجتماعی را فراهم می

تـرین   ها در دین مبین اسالم از جایگاه واالیی برخوردار اسـت، بـه طـوری کـه خطرنـاک      انسان اجتماعیدگی رعایت اخالقیات در زن

رویداد انسانی را انحطاط اخالقی و شکسته شدن مرزهای اخالقی دانسته است که در این صورت هید چیز به سالمت نخواهد ماند و 

زیـرا وقتـی انسـان از محـدوده فـردی      . از جایگاهی خطیر و ویژه برخوردار اسـت  ریزد و این امر در امور اداری انسانیت انسان فرو می

یابد، اگر اخالق نیک، حـاکم بـر روابـط انسـانی      گیرد و این پیوند صورتی اداری می ها قرار می شود و در پیوند با دیگر انسان خارج می

  .شود نباشد، فاجعه چندین برابر می

 مورد رذائل اخالقی نقل شده است که بـه چنـد مـورد از    73مورد فضائل اخالقی و  73( ع)صادق در کتاب اصول کافی از امام جعفر 

 :شودآنها به اختصار در ذیل اشاره می

نیکوکاری، ایمان به خدا، امیدواری به حق، عدل و داد، رضا و خـوش بینـی، شـکر و سپاسـگزاری، آزادگـی، ترقـی و       : فضائل اخالقی

گویی، بردباری، یقین، صـبر،  و رحمت، علم و دانش، رافت و شفقت، عفت و پارسایی، تواضع، آرامش، کم تکامل، توکل به خدا، محبت

داقت، عفو، غنا و چشم نداشتن به مال مردم، عاطفه، قناعت، مواسات، وفای به عهد، اطاعت خدا، سالمت نفس، مـودت، راسـتی و صـ   

 آبروی دیگران، نماز و نیایش، جهاد، روزه، رازداری، تقوا، انصاف، خوشداری، شهامت و شجاعت، حفظ خواهی، امانتگویی و حقحق

 .روی در اقتصاد، حکمت، احتیاط و سخاوتزبانی، نظافت، حیا و شرم، میانه

شرارت، کفر، انکار حق، ناامیدی، ظلم، بدبینی، کفران نعمت، حرص و طمع، بی مهری، جهل، شـقاوت، حماقـت، بـی    : رذائل اخالقی

کنی، معصـیت  دنیا، تکبر، اضطراب، پرحرفی، شک و تردید، انتقام جویی، چشم داشتن به مال دیگران، اسراف، پیمان شحیایی، حب 

گویی، خیانت، ریاکاری، تنبلی، دشمنی با دیگران، سخن چینی، تظاهر بـه منکـرات، افشـای اسـرار دیگـران،      خدا، ماجراجویی، دروغ

تـوجهی بـه عبـادات و    ک مغـزی، دل مردگـی، نفـاق، بخـل، بـی     اصرار به گناه، غرور، سبناجوانمردی، بدزبانی، آلودگی، ظاهرسازی، 

 .(29: 4933کلینی، ) نترسیدن از خدا

هـای  از مشخصات بارز شعر فارسی با همۀ تنوعی که از لحـاظ اندیشـه و احسـاس و مشـرب گوینـدگانش در آن وجـود دارد، ارزش      

جویان هنردوسـت را تـاکنون از فـروغ معنـوی خـود روشـنی       ک، جان و دل فضیلتاخالقی و انسانی است که چونان گوهرهای تابنا

بـا  . دهندة قرایح و استعدادهایی بسـیار بـوده اسـت   ها و پرورشبخشیده و نوازش کرده و در طول حیات هزارسالۀ خود راهنمای نسل

ندیشه، هرچه مقدس و محترم و واال و زیباست، شود که در این قلمرو وسیع، ذوق و امایۀ شعر گذشته آشکار مینظری گذرا به درون
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شود، نکوهش و تقبـیح بـه عمـل آمـده اسـت      چه موجب سقوط اخالقی انسان میها و رذایل و آنستایش شده و از تمامی ناشایست

 . (264: 4982رزمجو، )

من تنها . تر استبان خودش شنیدنیبیان این تعهد از ز. بیندحسین منزوی شاعریست متعهد که خود را در برابر اجتماع مسئول می

ای کـه  وقفـه امان و بـی بیة در کار مبارز و. دارم چرا که کارم برداشتن قلم استتفنگ برنمی. رسالتم شاعری و تنها تعهدم شعر است

ام و ودن آمـده من برای سـر ! وچه غم که چون خواجه، خرقه جایی گرو باده باشد و دفتر جایی. امبین زیبایی و زشتی و بدی ایستاده

سرایم مهربـانی را و در کنـار   سرایم زیبایی را، میسرایم عشق را، میمی. پس می سرایم تا نفس دارم. امبرای شعر گفتن زبان گشوده

سایم به آسـتان کسـانی کـه    و سر می. کنم مهربانان را که جهان به یمن وجودشان جای زیستن شده استتقبیح زشتی ها، مد  می

 .(473: 4963منزوی، ) کنندن عشق نهاده و جان در راهش فدا میسر به آستا

 اخالق اجتماعی در اشعار منزوی نمودهای

-گرای معاصر است که با سبکی هنرمندانه جامعه را به پایبندی به اخالق اجتماعی دعوت میمنزوی یکی از شاعران متعهد و اخالق

خود با نگاه و بیانی عاطفی، مسائل مربـوط بـه انسـان و اجتمـاع را توصـیف       حسین منزوی برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب. کند

آمیزد، بلکه بـه لحـاظ ارزش خاصـی کـه     های عاشقانه درمیمنزوی عالوه بر اینکه مضامین اخالقی و اجتماعی را با تغزل. کرده است

هـای دیگـر   د، چه در قالب غزل و چه در قالـب یاباین مفاهیم برای او دارد، گاهی مضامین شعرش صرفا به این مباحث اختصاص می

شک اشعار اجتماعی منزوی از بهترین بی. ظلم و ستم، آزادی، حقوق مردم و عدالت توجه خاصی دارد: وی به مفاهیمی چون. شعری

دهـا و  منزوی در اشـعار برجسـته و درخشـان خـود بـه در      .(37: 4989رمضانی، )آید های اجتماعی دوران معاصر به حساب میغزل

 .سرایدنیازهای اخالقی انسان و اجتماع توجه نموده و اشعارش را با عشق و امید می

گیری مبارزات سیاسی علیه نظام سلطنت، موج توانمندی از شعر معتـرض و مبـارز در   همراه با اوج 31و اوایل دهه  41از اواخر دهه 

در این دوران توجه بـه مضـامین   . بیات پرخروش دوران انقالب دانستتوان منشا ادبی شعر و ادرا می عرصه ادبیات ظهور کرد که آن

های مهم شعر به حساب آمد، هرچند برخی مکاتب فکری مغرب و مشرق زمـین نظیـر اومانیسـم،    اجتماعی و سیاسی یکی از رسالت

داد، بـه  کاتب فکری را تحت تاثیر قرار مـی ها، سایر مگونه اندیشهرواج و فراگیری این. تاثیر نبودندبی... نیهیلیسم، شکاکیت، الئیک و 

ای که در شعر سنتی بسیار قوی بـود، مشخصـه  ... همین دلیل در این برهه، فقدان تفکرات عمیق فلسفی، حکمی، عرفانی، تاریخی و 

گذشـت  یتیسم سیاهی که در دود و سیاهی مـ شد به رماندر طیف وسیع خالصه می 4992ودتای شعر پس از ک. غیر قابل انکار است

دن با برآمـ  4941اما از سال . آمیز خود را نمایان کندکوشید با اشارات و کنایاتی حضور اعتراضی اجتماعی که میو شعر رمز گرایانه

خواست شعر را فقط به عنوان یـک سـال  مبـارزه اسـتفاده     زد و دومی که میها و باورها پشت پا میدو جریان که اولی به همه سنت

ها خاموش شـد  هیاهو کرد و به یک باره پس از فروکش کردن هیجان 4937ها خاموش شد و دومی تا سال همان سال اولی در .کند

 .(36همان، )

هـای  مرداد و حتـی پیشـتر کـه اندیشـه     28پس از کودتای . ها جلوه کردکه در همین سال. مذهبی است –جریان دیگر شعر نیمایی

های آل احمـد و شـریعتی و   عران به عناد آشکار با مذهب پرداختند اما پس از نفوذ اندیشهمارکسیستی رشد کرده بود بسیاری از شا

فرهنگی چون حسینیه ارشاد در تهران و کانون نشر حقـایق   –های مذهبیو تشکیل کانون« بازگشت به خویشتن»هایی چون تئوری

شـد سـحوری   های بسیاری در شعرشان دیـده مـی  م نشانهاسالمی در مشهد شاعرانی گرایش به شعر مذهبی پیدا کردند یا بهتر بگوی

انقالبی آغازگر و سپس در کتاب عبور علی موسوی گرمـارودی و پـس از آن سـفر پـنجم صـفارزاده       –نعمت آزرم با اشاراتی مذهبی 

 .جریان حاکم ادبی در طیف شاعران جوان شعر انقالبی شد 4937ادامه یافت و البته پس از بهمن 

کوشیدند با رهنمودهای نیما، زبـان و بیـان و نگـاه و حتـی     غزلی که شاعران آن می. جریان، ظهور غزلی دیگر گونه بودو اما سومین  

پذیرفتن نیما به این معنی نیست که شاعر، خود را مقید »: در مجله تماشا نوشت 4934منزوی در سال . شکل غزل را دگرگون کنند

اوج کار نیما در این است که . این خود قید دیگری است و نیما هرگز چنین نمی خواست کند فقط در قالب نیمایی شعر بنویسد، چه

ای ای دیگر به روی شعر فارسی گشـود و گرچـه، ایـن دریچـه در لحظـه     ریچهنیما د. های نیکوی گذشته، در شعرش نفی نشدارزش

های دیگر بسته شود مگـر  نی نبود که باید همه دریچهاما این هرگز به آن مع. گشوده شد که شعر فارسی، به راستی خناق گرفته بود
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گیرم، قالب آزادی خود به نوعی دیگر، سـلب آزادی از   –نه این که شعر، آزادی است و مگر نه این که مقید کردن شعر در یک قالب 

  «شعر است؟

از مـوارد دارای مضـامین اجتمـاعی،     های عاشقانه در بسیاریهای عاشقانه است، اما همین تغزلمضمون اصلی شعرهای منزوی تغزل

اسـت، زیـرا منـزوی    ... درست است که شعر منزوی فاقد تفکرات عمیق فلسفی، حکمی، عرفانی، تاریخی و . سیاسی و مردمی هستند

فیلسوف، عارف، مورخ و حکیم نیست و هرگز هم در آثار خود چنین ادعایی نکرده است بلکه رسالت و تعهـد شـعر او هماننـد دیگـر     

رمضـانی،  )ه فلسـفه و حکمـت و عرفـان و غیـره     عران متعهد این دوره پرداختن به مضامین اجتماعی و سیاسی و مردمی است و نشا

4989 :36). 

اوت از گرید چون مادری که در غم فرزند بگرید و به وطنـی کـه در بـازار شـق    ورزد، از غم وطن میی به ایران و ایرانی عشق میمنزو

 .کشدخورد آهی سوزناک میج میوطنان چوب حراطرف بی

ظلـم و سـتم،   : مفـاهیمی چـون  . توان یافتهای او میاین قبیل مفاهیم در میان عاشقانههای دیگری از با دقت و تاملی بیشتر، نمونه

و اشـعار   های عاشـقانه او این مفاهیم را با زبان نمادین که خاص شعر این دوره است در تغزل. آزادی، حقوق مردم و عدالت اجتماعی

های اخالق اجتمـاعی کـه نمـود بـارزی در شـعرهای      ترین مولفهدر ادامه برخی از شاخص .کنددیگرش با هنرمندی خاصی بیان می

 :شودمنزوی دارد، بررسی می

 وفاداری. 1

وفادار بـه   شق پیشۀاو شاعر عا. ، وفاداری استهای اخالق اجتماعی که در شعر منزوی نمود آشکاری داردترین مولفهیکی از برجسته

 :معشوق است

 «من»من تویی منِ ۀ نیم

 نبوده است« ما»جز تو با هید کس 

 من برآنم که از زندگانی

 جز تو هیچم تمنا نبوده است

 (327: 4934منزوی، )

 :گویداو بارها وفادارانه از دوست می

 این زنده بودن! بدون تو ای دوست

 نفس در نفس، گردش بی مداری است

 و زندگی کُش غم تو امید افکن

 به دوش من خسته سنگین، چه باریست

 زمانی که جز مرگ کاری نمانده

 کاریست! برای تو مردن هم ای دوست

 (932، 4934منزوی، )

 :و از وفای به وطن می سراید

 ام را بشنو ای ایرانصدای خسته« ایران»

 ام را بشنو ای ایرانشکوای نای خسته

 گویمصّه میق« سهندت»و « دماوند»من از 

 گویمهای سربلندت قصه میاز کوه

 از رودهایت، اشکهای غرقه در خونت

 «کارونت»های زاری« کرخه»از رود، رود 

 (339: 4934منزوی، )
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 تواضع. 1

 :دهدهای اخالقی منزوی در بسیاری از اشعارش است که با التزام به آن مخاطبش را مورد خطاب قرار میتواضع یکی از ویژگی

 خواستمپنداشتم، میهمان بودی که میتو 

 گر چه شاید من نبودم آن که می پنداشتی

 بخشی که چندی در گمانت داشتمآه می

 من نبودم آنکه چشم دل به راهش داشتی

 من بدم آری تو اما خرمنت توفان مباد

 :کندضعانه جوانیش را پیشکش محبوبش میهمچنین در غزل دیگری متوا

 تو پیر شومۀ بدان امید که در سای

 ام شبابم رابه زیر پای تو افکنده

 سپاسمند امید توام که پایان داد

 خود، فصل اضطرابم راۀ به یک کرشم

 (993: 4934منزوی، )                                               

 :داندمنزوی در غزلی که برای مادرش سروده با تواضع شعر خود را وامدار مادرش می

 گر دارم از تو دارم، توشعر ا

 ای تو جوهر به ذهن من داده

 های شیرینتای تو با قصه

 درسم از دوست داشتن داده

 (644: 4934منزوی، )                                    

 شجاعت. 9

 :کندداند و آن را ستایش میمنزوی در این ابیات شجاع بودن و شهامت داشتن برای رسیدن ضروری می

 شدن به هید نیرزد، نهنگ باش ماهی 

 بگریز از این حقارت آرامشی که جوست

 با گردباد باش که تا آسمان روی

 باالپسند نیست، نسیمی که هرزه پوست

 مرداب و صلح کاذب او، غیر مرگ نیست

 خیزاب، زندگیست همه، گرچه تندخوست

 (417: 4934منزوی، )                                            

 :کندداند و به آن دعوت میرفتن و گذشتن و رسیدن میۀ و در غزل دیگری شجاعت خطر کردن را الزم

 تا با جنون نگردی، از خود برون نگردی

 تا بی سکون نگردی، دریا گذر نباشی

 سر میزنی به سودا، اما نه دل به دریا

 مبادا، مرد خطر نباشی! محبوب من

 (439: 4934منزوی، )                                   

 صداقت. 4

 :ر به نکوهش دروغ و تزویر پرداختهمنزوی در بیت زی

 از بس که به خود نیز نگه راست نکردیم

 زنگار گرفت آینه از این همه تزویر
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 (433: 4934منزوی، )

 :کندو در غزل دیگری صداقت و بی دروغ بودن محبوبش را ستایش می

 ات،گذر ترمه پوش خاطره

 هاستالم، عبور شاپرهدر خی

 غل و غش دروغ و بیگوهرت بی

 هاستای در میان ناسرهسره

 (419: 4934منزوی، )

 :های خویش نیز صادق استمنزوی در بیان اندیشه

 بهار نبودم اگرچه خالی از اندیشه

 ولی بهار تو را هم در انتظار نبودم

 یقین نداشتم امّا چرا دروغ بگویم

 زنین سوار نبودمکه چشم در رهت ای نا

 (987: 4934منزوی، )

 صبر و شکیبایی. 0

 :داندمنزوی در غزل زیر صبر و شکیبایی را دارای حریم و حرمت می

 تو را قسم به حریم شکیب و حرمت صبر

 که با شتاب خود این عشق را حرام مکن

 (993: 4934منزوی، )

 :داندهای خود میدردة و در بیتی از یک غزل دیگر شاعر صبر و شکیبایی را چار

 به رنج رنج جهان چاره جز شکیبم نیست

 ظفر استاگرچه این هم از آن صبرهای بی

 امن را نخواهم خوردۀ فریب حاشی

 اگر چه متن سفرنامه خط به خط خطر است

 (432: 4934مجموعه اشعار منزوی، )

 دوستی و مهربانی. 6

 ام، از دو چشم مهربان دوستای کشیدهنقش تازه
 اندها در آن وام دار مهربانیم رنگکه تما

 (414: 4934منزوی، )

 :دوست پزشک شاعر است« ایوب نوری زاده»ۀ غزل زیر در پاسخ به پیام عذر خواهان

 !ای دوست! کنم ای صبح نخستینباورت می

 !تحسین، ای دوستۀ درخور باور شایست

 این غروبم که غم غربت تو، چون شفقم

 !خونین، ای دوستور مانده به پیشانی شعله

 (314: 4934مجموعه اشعار منزوی، )

 :سرایدو در غزل دیگری برای دوست چنین می

 چه آزادی چه در زنجیری ای دوست

 شیری ای دوست! همانی که تو آنی

 ای، تا زندگی هستزنده! تو عشقی
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 تو کی می میری ای دوست؟! تو می مانی

 (636: 4934مجموعه اشعار منزوی، )

 :«عرفان کرمانی» ابیست با رفیق شاعر غزل زیر خط

 !ای خاکسار سر به ثریا زده رفیق

 ! وی کیمیای طعنه به عنقا زده رفیق

 هاترین کسان و به ناچار گامتو کس

 !با ناکسان به رفق و مدارا زده، رفیق

 (439: 4934مجموعه اشعار منزوی، )

 از خود گذشتگی و ایثار. 7

 :ن راه آزادی، ظلم ستیزان و شهیدان وطن همواره مورد ستایش و بزرگداشت منزویستایثار و از خود گذشتگی مبارزا

 گر بشکند پایمان، در خم راه، غم نیست

 این راه را ما به پای دل و جان روانیم

 در ما نگیرد فریب صال  و سالمت

 کز جان خود دست شسته به میدان روانیم

 (68: 4934منزوی، )

 :داندز خود گذشتگی را ویژگی عاشق راستین میو در جای دیگری ایثار و ا

 خواهم از آن سان که رهایی باشدعشق می

 هم از آن عشق که منصور سر دارش برد

 به دریا زد و رفت: عاشقی باش که گویند

 خسی بود که جوبارش برد: نه که گویند

 داردلت ایثار کن آن سان که حقی با حق

 طرّارش برد: نه که کاالش کنی، گویی

 (73: 4934منزوی، )

 ظلم ستیزی و آزادخواهی . 3

گونـه ادبیّـات در دوران حاکمیّـت    هایی از ایـن در ایران نیز نمونه. ای از ادبیّات مقاومت را دیدتوان نشانهها، میدر فرهنگ همۀ ملّت

ر برابر جور و بیداد قد برافراشته و بـا  برخی از شاعران این دوره در فضای بسته و بیداد زدة دوران پهلوی، د. خوردپهلوی به چشم می

اند، تا رسالت خود را در آگاهی بخشی آگاهی از تأثیر زبان نمادین و غیر صریح در مخاطب، به توصیف اوضاع سیاسی جامعه پرداخته

امنۀ شعر پایداری، حسین منزوی یکی از شاعران متعهّد این دوره است که د. مردم نسبت به وضعیّت نامساعد جامعه به انجام رسانند

 .(343: 4931مدرسی، )های قبل از انقالبِ او گسترده است با محوریّت مبارزه برای آزادی، در برخی از غزل

. سیاسی تأثیر نگرفته باشـد  -توان سراغ گرفت که اشعارش از حوادث اجتماعیبی تردید، پس از دوران مشروطه، کمتر شاعری را می

دارم، چـون  تفنگ بر نمـی . من تنها رسالتم، شاعری و تنها تعهدّم، شعر است»: گویدوی می. عرانی استمنزوی نیز در زمرة چنین شا

ای که بین زیبایی و زشتی و بدی و خوبی درگیر است، با سـتایش زیبـایی   امان و بی وقفهکارم برداشتن قلم است و در کار مبارزة بی

هـایش را بـه مسـائل و    از همین رو منزوی، بخشی از غزل(. 473:4963منزوی، )« امو ثبت آن، در صف مقابل زشتی و بدی ایستاده

مسائلی که ریشه در حس دردمندی اجتماعی و بشری دارد، حسی که . رویدادهای سیاسی و اجتماعی روزگارش اختصاص داده است

خشن و اسـتبدادزدة زمانـه اش، درصـدد     او، با درک فضای. گرددگیرد و با رو  و خون او عجین میاز ذات و درون منزوی نشأت می

 .آیدایفای رسالت اجتماعی خود در بیدار ساختن مردم و ترغیب آنان برای رهایی از وضعیّت نامساعد موجود و کسب آزادی بر می

 : داندر این راه میستاید و آنان را عاشقانی مشتاق جانبازی داند میا ظلم و ستم در راه وطن کشته شدهشاعر یارانی را که در مبارزه ب

 :اندیاران رفته با خط خونین نوشته
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 اوج ستم همیشه به طغیان رسیده است

 در هوای توست! وطنا! پاکیزه دامنا

 ای که به دامان رسیده استاین چاک سینه

 کی سر تهی شود از شور و شوق تو؟

 .کی داستان عشق به پایان رسیده است

 (943: 4934منزوی، )

برخـوردار نمـوده   « روحیّۀ آزادی خواهی»ماد، ماهیّت غزل منزوی را به کلّی دگرگون ساخته و آنها را از ویژگی بارز بهره جستن از ن

خواهی و انتقاد از جامعۀ بیدادزدة روزگـارش  های خویش را مبتنی بر آزادیاو، با سبکی هنرمندانه و به صورت نمادین، اندیشه. است

  .(343: 4931 مدرسی،) نمایدبه مخاطب القا می

نماد و نمادگرایی، یکی از عناصر اساسی شعر مقاومت معاصر ایران است که با توجّه به شرایط سیاسی و اجتماعی، در اشکال مختلف 

ای و تاریخی، به علّت خصیصۀ مبـارزه  های برجستۀ دینی، استفاده از نام پهلوانان اسطورهگیری از وقایع و چهرهبهره. بیان شده است

با استفاده از این نمادها، ادب مقاومـت تبـدیل   . خوردها، در شعر مقاومت معاصر ایران فراوان به چشم میی و تسلیم ناپذیری آنجوی

بیابند و روحیّـۀ مقاومـت و    ها ارتباط درونیتوانند با آنها در هر زمان و مکان، میگردد که همۀ انسانبه زبان وجدان عام بشری می

منزوی در بیان موضوع آزادی خواهی، شیوة بیانیِ نمادین و مؤثری متناسب با شرایط اجتمـاع  . ر خود تقویت کنندخواهی را دآزادی

در . نمایدتر میی این شاعر متعهّد معاصر را روشنهایی از رسالت و تعهّد اجتماعب نموده، که بررسی اشعار وی جلوهزمان خود انتخا

  .(343: 4931درسی، م)شود هایی اشاره میزیر به نمونه

هـا و نمادهـای مقاومـت و    در ادبیّات فارسی، به یمن وجود آثار حماسی، همچـون شـاهنامۀ فردوسـی، اسـتفادة نمـادین از اسـطوره      

هـا،  اسی به مثابه رمزهای مقاومت ملّتهای تاریخی حمای و چهرهمنزوی با استفاده از نام پهلوانان اسطوره. پایداری، بسیار رواج دارد

گیـری از ایـن نمادهـا در    منـزوی بـا بهـره    .(331: 4931مدرسـی،  ) یژگی خاصّی در حوزة ادب پایداری به اشعارش بخشیده اسـت و

خـواهی را بـا شـعرش    های مختلف مضامین عدالت خواهی، استبدادسـتیزی و آزادی های پیش از انقالب خود با بیانبسیاری از غزل

 : کندعجین می

 :شودر اشعار منزوی اشاره میهایی ددر زیر به نمونه

 اند و هنوزهزار رستم و سهراب مرده

 کند از نوش دارویی کاووسدریغ می

 دهد پناه اکنون؟کدام غار می

 که هست جمله جهان زیر حکم دقیانوس

 (478: همان)

 کند،ریشۀ سرو جوان با خاک صبحت می

 .کنداز عذاب تشنگی با وی شکایت می

 آه،: گوید کهیبا زبان خشک برگ بید م

 .کندابر هم دارد به باغ ما خیانت می

 این خیانت نیست، گوید نارون با پوزخند،

 .کندابر دارد به اجاق پیر خدمت می

 (437:4988منزوی، )

 عشق و محبت. 3

خـیالت مـواج   غنای تصاویر، جانداری، توصیفات زیبـای امـروزی، ت  . های اخالق اجتماعی شعر منزویستترین مولفهعشق از برجسته

ای از عشـق سـروده   گستردهة های مختلف و در حوزاو از زاویه. (214:4973روزبه، ) های عاشقانه اوستخصوصیات تغزلانگیز از دل

 .عشق عبارت است از دوست داشتن افراطی، دوستی مفرط و محبت تام: گوینداهل لغت درباره معنی و مفهوم واژه عشق می. است
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. ورتر مـی شـود تـا فـروغ آن را بیشـتر بیابـد      ه ویژه در قالب غزل این عشق شعلهعشق، شور و اشتیاق است، ب شعر منزوی سرشار از

منزوی در . توان از زبان شعر او شنید، زبان شعری که بسیار صمیمی، ساده و نو استها، احساسات و عواطف منزوی را نیز میاندیشه

کند تـا بـا   اندیشد و نهایت تالش را میکند، میچه زبان شعر امروز اقتضا میه به آنزبان نه تنها سطحی و کم عمق نیست، بلک ةحوز

هـای زبـانی، دوری از مفـردات قـراردادی و     زبان شعر امروز همگام و همسان باشد و به حرکت به سمت سالمت زبان، هنجـارگریزی 

یزی را که دکتر روزبه در کتاب گرعی زبان حماسی و سبکای، نزدیک شدن به زبان محاوره، نمادینه شدن زبان، رویکرد به نوکلیشه

   بـرد کار میه کند و همه را با کمال هنرمندی در شعر خود بداند، توجه میهای غزل امروز میاز ویژگی« سیر تحول در غزل فارسی»

   .(34:4989رمضانی، )

ستند که شاعر عشق شخصـی خـود را بـه عشـق اجتمـاعی      هایی ههای منزوی آن دسته از غزلترین غزلاز ارزشمندترین و متعالی

 .(47: 4986قربانی، )پیوند زده است 

 شدآمد و شبم از شوکتش شکافته میمی

 آمددالور دل من وه چه فاتحانه می

 نگاه پنجره ها خیره مانده بود به راهش 

 آمدبه راه آن که برای نجات خانه می

 (34: 4984منزوی،  )

 :دیدگاه منزوی بررسی و تحلیل شده استدر این بخش عشق از 

 تکرار مکرر عشق در شعر منزوی با بیانی نو. 3-4

هـای منـزوی تفـاوتی بـا عشـق      عشق در غـزل . «عشق به عنوان هویت اصلی من جا افتاده است»: گویدخود منزوی درباره عشق می

-شق مثل هر حقیقت دیگری مطلـق نیسـت و دسـت   شاعران پیشین دارد زیرا دیدگاه نو و خاص او در مورد عشق چنین است که ع

-بعضـی مـی  . کنـد اند فرق میدو چیزی که در دو سوی خط ایستادهکند، ماهیت دو تن یا ماهیتش تغییر می. خوش دگرگونی است

. گونه نبـوده این ام که اتفاقاًمن از دیرباز گفته. اند و تمامگویند که در این روزگار نباید غزل گفت؛ چون غزل را سعدی و حافظ گفته

های این سه شـاعر  اند، اما تعریف عشق و دیدگاهخود از عشق بسیار گفتهۀ درست است که حافظ یا سعدی و موالنا هر کدام از دریچ

ر اوج فصـاحت و بالغـت از عشـق    پیشینیان به خـوبی و د : کهشاعر امروز باید از عشق حرف بزند و به استناد این. کندبا هم فرق می

پس ما به آن نپردازیم، درست نیست که از عشق خود سخن نگوید، زیرا هر انسانی عشق خـودش  . انداند و کالم عشق را سرودهگفته

چنـان کـه   به نظر من به تعداد عاشقان دنیا تعریف عشق وجود دارد، هم. پس تعاریفش هم مطلق نیست. عشق مطلق نیست. را دارد

کنـد بـا   زنـدگی مـی   4937عاشقی که در سال . عاشق عشق خودم هستم و شاعر عشق خودم من. به تعداد شاعران دنیا تعریف شعر

تـر شـده و از جهـت    کرده، عشقشان متفاوت است زیرا دنیا خیلی بزرگ تر و وسـیع هجری زندگی می 681عاشقی که فرضاً در سال 

عوامل نوعی عشق و نوعی عاشق ایجاد کرده اسـت   ای اینمجموعه. تر کرده استدیگر نیز وسایل ارتباط جمعی دنیا را بسیار کوچک

آن آرامش و آسایش و اطمینانی که فرضاً فرّخی . اصلی عاشق امروز نگرانی اوستۀ به نظر من خصیص. که متعلّق به این روزگار است

م مطمئن باشیم کـه شـب   توانیما نمی. تواند داشته باشدیگر شاعر امروز و عاشق امروز نمیاش داشته، داز عشق خودش و ثبات وضع

بسـیار  ۀ این دلهره و نگرانی و بی ثباتی و لغزان بودن از یـک رشـت  . خیزیم همه چیز دگرگون نشده باشدخوابیم و صبح که بر میمی

. معشوق امروز هم دیگر معشوق زمان حافظ و سـعدی نیسـت  . گذاردباریک و شاید موهوم، طبعاً بر عشق و عاشق و معشوق تأثیر می

بـه هـر حـال عشـق در     ! دو اضطراب، دو دلهره، دو فریاد یـا دو جنگیـدن  ۀ شق نفس کشیدنی است و یا دم غنیمتی در فاصلشاید ع

امـروزه  . قـدیم را نـدارد   راحتی و آسودگی آوازهـای عاشـقانه  روزگار ما یک جور پناه است، بنابراین عشق و تغزّل در زمان ما زاللی و 

صداهایی مثل ماشین، آهن، گلوله و فریاد با صداهایی دیگر که غـرّا و  . شودتر گم میقوی حتی گاهی صدای عاشق در متن صداهایی

امروز را به رودی یا جویباری تشبیه کنیم که هدفش رسیدن به دریاست، ۀ اگر صدای عاشقان. پوشاننداند و صدای عشق را میمسلط

موانع را طـی  ۀ بسا که اگر این جویبار چندان قوی نباشد که بتواند همهایی عبور کند و برای رسیدن به آن باید از کویرها و سنگالخ

  .(4989منزوی، ) راه باز ماندۀ کند، در نیمه راه خشک شود و از ادام
 دیگر برای دم زدن از عشق باید زبانی دیگر اندیشید
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 باید کالم دیگری پرداخت باید بیانی دیگر اندیشید

 ها آن کهنه عاشق ها تهها؟ آن خس تا کی همان عذرا و وامق

 باید برای این بیابان نیز دیوانگانی دیگر اندیشید

 تا چند شیرین داستان باشد؟ افسونگری نامهربان باشد

 باید برای دل شکستن نیز نامهربانی دیگر اندیشید

 ست از او دست برداریم پروانه را با خویش بگذاریم خسته

 یگر اندیشیدجانی د  به  دیگر خوراک شعله را باید آتش

 هرکس حریف عشقخوانی نیست با هر مغنّی این اغانی نیست

 خوانی دیگر اندیشید  باید برای اوج این اجرا آوازه

 است این داستان دیگر از هر که و از هر زبان دیگر تکراری

 یا دست باید برد در طرحش یا داستانی دیگر اندیشید

 بینید؟ می تا بر هدف چون تیر بنشیند ابزار یا بازو؟ چه

 (488 : 4977منزوی، ) شاید به جای آرشی دیگر، باید کمانی دیگر اندیشید

شـق در ادبیـات   جـایی کـه، بحـث ع   از آن. های گوناگون به موضوع عشق پرداخته اسـت حسین منزوی، در اغلب اشعار خود، از زاویه

          های او شده اسـت ده، و عشق محور بسیاری از غزلای دارد؛ در اشعار منزوی نیز بازتاب وسیعی پیدا کرفارسی، دامن گسترده

  .(4988شاکر، )

هـای عاشـق   دهد که منزوی به شخصیتنشان می( غیر از شعرهای نیمایی و سپید)های کالسیک نگاهی آماری به اشعار او در قالب 

، 431، 496، 494، 424، 443، 413، 73، 71 ،64صص )بار  28پیشۀ دنیای کهن بسیار عالقه داشته، مثالً خسرو و شیرین و فرهاد 

، لیلــــــــی و (339، 377، 363، 329، 488، 468، 433، 988، 979، 966، 946، 941، 233، 283، 284، 264، 229، 468، 433

، 933، 988، 974، 979، 947، 264، 237، 242، 433، 434، 496، 424، 416، 76، 61، 38، 36، 39، 44صـص  )بـار   26مجنون 

، 964، 997، 232، 237، 443، 73، 36، 34صــص )بــار  44، یوســف و یعقــوب و زلیخــا (363، 348، 439، 434، 467، 449، 416

، (343، 996، 244صـص  )بـار   9، سـودابه و سـیاوش   (988، 979، 264صص )بار  9، ویس و رامین (476، 424، 421، 413، 988

، رودابـه  (974ص )بـار   4، رستم و تهمینه (394، 479، 427صص )ار ب 9، بیژن و منیژه (433، 288، 264صص )بار  9وامق و عذرا 

 (28: 4934رهبریان، )(. .343ص )بار  4، شیخ صنعان و دختر ترسا (974ص )بار  4، سهراب و گُردآفرید (988ص )بار  4و زال 

 مجنون دیگرم من، با من جنون دیگر

 در بیستون دیگر  فرهاد برترم من، 

  
  

 

 ، اما نه وامقم من   نهر چند عاشقم م

 خون دیگر  از عشق،  جاری است در رگانم،

   

 با هید یک مسنجم  نه هفتم و نه پنجم،

 با چند و چون دیگر  ماهیتی عجیبم، 

   

 غم نیست گر ز توفان، این خانه گشت ویران

 افرازم از جان سقف و ستون دیگر برمی 

   

 گر بیش و کم بسنجم  از عشق و شادی و غم،

 از هر فزون دیگر  آید، ترعشقم فزون

   

 ز آرامش غریبم   باری مخور فریبم،

 دارم درون دیگر  دریایم و ز توفان، 

   

 اندوه من بیفسای! ای عشق سحر فرمای

 جز توفسون دیگر  کاندر دلم نگیرد،
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 بردی همه توانم   درکار امتحانم،

 در آزمون دیگر  خواهی بگیر جانم،

   

 (86 :4971، منزوی)

 های اخالق اجتماعی در شعر حسین منزوینگاهی آماری به مولفه

سـتیزی  خـواهی و ظلـم  های اخالق اجتماعی بررسی شده در شعر منزوی مشخص شـد کـه عشـق و آزادی   با نگاهی آماری به مولفه

ورت تصـادفی از بـین مجموعـه اشـعار وی     صهبا بررسی صد غزلی که ب. تری در اشعار او دارندها حضور گستردهنسبت به دیگر مولفه

 :دست آمده استه انتخاب شده، این نتایج ب

 : اشعار مربوط به عشق و محبت

ــزل ــای غـ ، 919، 911، 38، 37، 33، 34، 86، 84، 82، 73، 77، 73، 72، 71، 63، 68، 69، 62، 38، 37، 36، 33، 39، 34، 31هـ

  943و  993، 998، 997، 994، 999، 994، 926، 923، 929، 922، 943، 944، 913، 917، 913

 : ستیزیخواهی و ظلماشعار مربوط به آزادی

 924و  948، 949، 993، 927، 912، 411، 33، 32، 87، 83، 89، 84، 81، 78، 76، 74، 79، 74، 67، 66، 64، 64، 33های غزل

 : اشعار مربوط به ایثار و از خودگذشتگی

  943و 999، 992، 926، 83، 89، 84، 76 ،73، 74، 64، 33، 38، 33هایغزل

 :اشعار مربوط به تواضع

  929و  924، 948، 918، 912، 73، 77، 72، 69، 32های غزل

 :اشعار مربوط به وفاداری

 992و  994، 928، 914، 919، 914، 76، 38، 37های غزل

 :اشعار مربوط به دوستی و مهربانی

 926و  942، 77، 74، 62، 34، 32های غزل

 :اشعار مربوط به صبر و شکیبایی

 948و  943، 926، 918، 68، 82های غزل

 :اشعار مربوط به شجاعت

 943و  923، 943، 913، 61های غزل

 :اشعار مربوط به صداقت و راستی

 943و  949، 944، 81های غزل
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بین خاص و عام مردم جامعه، کاربرد فراوانش و به  نام درهویژه شعر شاعران برجسته و بهبا توجه به گسترده بودن محبوبیت شعر ب

تری در مضمون اشعار تبع آن تاثیر انکارناپذیری که بر رو  و روان انسان و اجتماع دارد، جا دارد مطالعات و تحقیقات بیشتر و عمیق

ویژه شاعران معاصر که به ه، بشاعران بزرگ و توانای فارسی زبان صورت بگیرد و از دیدگاه اخالق اجتماعی مورد توجه واقع شود

 .ها پرداخته شده استتر است ولی کمتر به آنسرایند و سخنشان برای عموم مردم قابل فهمزبان امروزی می
های اخالق اجتماعی در شعر حسین منزوی بررسی شده، و جای مطالعه و پژوهش بیشتر در همین زمینه نیز در این تحقیق برخی از مولفه

 .زوایای دیگری از تعهد اخالقی این شاعر برجسته نسبت به اجتماع برای دوستداران ادبیات و عموم مردم روشن گرددباقیست، تا 

 نتایج

گرای معاصر است که با سبکی هنرمندانه جامعه را به پایبندی به اخـالق اجتمـاعی دعـوت    منزوی یکی از شاعران متعهد و اخالق. 4

اری بیشتر بر مخاطب خود با نگاه و بیانی عاطفی، مسائل مربوط به انسان و اجتمـاع را توصـیف   حسین منزوی برای تاثیرگذ. کندمی

آمیزد، بلکه بـه لحـاظ ارزش خاصـی کـه     های عاشقانه درمیمنزوی عالوه بر اینکه مضامین اخالقی و اجتماعی را با تغزل. کرده است

هـای دیگـر   یابد، چه در قالب غزل و چه در قالـب باحث اختصاص میاین مفاهیم برای او دارد، گاهی مضامین شعرش صرفا به این م

منـزوی در اشـعار برجسـته و    . آیـد های اجتماعی دوران معاصر به حساب مـی شک اشعار اجتماعی منزوی از بهترین غزلبی. شعری

                                                                       .               درخشان خود به دردها و نیازهای اخالقی انسان و اجتماع توجه بسیار نموده است

اداری، تواضـع،  عشق، وف. های اخالقی برای اجتماع استبا نگاهی به اشعار منزوی مشخص شد که اکثریت اشعار وی دارای پیام. 2   

تی و مهربانی و ایثار و ازخودگذشتگی از جمله این ستیزی، شجاعت، صداقت، صبر و شکیبایی، دوسخواهی، ظلمعدالت طلبی، آزادی

 .هاست که نمود بارزی در اشعار منزوی دارندمولفه

توان به وضو  و فراوانـی مشـاهده نمـود، عشـق و محبـت      خالق اجتماعی که در شعر منزوی میهای اترین مولفهیکی از برجسته. 9

صالی عشـق  . ر داده، با آب و تاب، پررنگ و برجسته بدان پرداخته استحسین منزوی، عشق را خمیر مایۀ اصلی شعر خود قرا. است

منزوی شاعری است کـه نـامش   . گر شده استده، و مراتب عالی و نازل آن جلوههای گوناگون به صدا در آمدر شعر منزوی در جایگاه

شاعر همیشـگی  »پویاست که منزوی را به  عشق در آثار او چنان زنده و« نام من عشق است، آیا می شناسیدم؟». با عشق در آمیخته

 .بدل کرده است« عشق

های دیگر اخالق اجتماعی هستند که حضور آنهـا در شـعر منـزوی، حضـور بسـیار پررنـگ و       خواهی از مولفهستیزی و آزادیظلم. 4

به هنگام بیان مسائل اجتمـاعی و  استفاده از قالب غزل برای روایت، : منزوی، مبتکرانه با شگردهای گوناگون، از جمله. ایستبرجسته

. پـردازد مبارزه با ظلم و ستم، آزادی، رعایت حقوق مـردم و عـدالت مـی   : های اخالقی چونا زبانی نمادین، به دفاع از ارزشسیاسی ب

فتن التـذاذ  گونه در رساندنِ پیامش به گوش جامعه ناگزیر کرده است، افزون بـر در نظـر گـر   گیری از بیان رمززوی را به بهرهآنچه من

او با انتخاب شیوة بیانیِ غیـر صـریح، دسـت    . بیشتر خواننده در درک مضامین شعری اش، حاکمیّت فضای اختناق دورة پهلوی است

های یک جامعـۀ اسـتبدادزده را   گذارد و امکان گفتنِ ناگفتنیخواهی و ضد استبدادی باز میرا در بازگو کردن موضوعات آزادی خود
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نمودار فراوانی مولفه های اخالق اجتماعی در اشعار 
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بخشـی  کند و نقش خـود را در بیدارسـازی و آگـاهی   سازد و از این رهگذر، رسالت تعهّد اجتماعی خود را ادا مییبرای خود فراهم م

 .سازدهای اخالقی در جامعه آشکار میعه و همچنین در دفاع از ارزشمردم جام

 فهرست منابع   

 .ساطیراصغر حلبی، انتشارات اعلی: ، مترجمتهذیب االخالق،  4984ابن مسکویه، ا ،  .4

 .97، فصلنامه راهبرد، شماره ها در مسئله امنیت ملی ایرانها و تهدیدفرصت، 4984امیر انتخابی، ش،  .2

 .، موسسه لغت نامه دهخدا، چاپ دوم از دوره جدیدلغت نامه دهخدا،  4977دهخدا، ع،  .9

 .مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول، نقد و نظری بر شعر گذشته فارسی از دیدگاه اخالق اسالمی، 4982رزمجو،  ،  .4

 .37 -88صص .، کتاب ماه ادبیات و فلسفهنگاهی به آثار و شعر حسین منزوی،  4989  ،رمضانی، ا .3

 .روزنه تهران، .فارسی غزل تحول سیر، 4973م، روزبه، .6

  97 -27، صص 73، کتاب ماه ادبیات، ش تلمیحات و تاثیرات شعر فرنگی در شعر حسین منزوی، 4932رهبریان، م، .7
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 ی در ادبیات فارسیکالمی دو اخالق فلسف  ساحت

 (اخالق ناصری و اخالق جاللی)
 حامد شکوفگی

 پژوهی شیعی و پژوهشگر موسسه ادب دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

 چکیده

به  ای برای رسیدن عنوان مقدمه اخالق در یونان باستان برای سامان دادن به روابط شهروندی یونانیان و در ارتباط با سیاست به

دلیل عدم دریافت  با ورود به فرهنگ اسالمی به .نظامی کارآمد در اجتماع عرضه شدخوشبختی اجتماعی و در قالبِ سیستم و 

عملی، دانشی صرفاً  عنوان یکی از سه بخش حکمت گونه که در یونان مطر  بود، اخالق بهدرستِ پیوند بین اخالق و سیاست آن

کتب شمار بودن  یکی از دالیلِ انگشت. نویسان اسالمی مورد نظر قرار گرفت متون اخالقی اخالق نظری و بدون پشتوانۀ اجتماعی در

کارکرد اجتماعی اخالق اسالمی و های دیگر فلسفه اسالمی، عدم  اخالق فلسفی در تمدن اسالمی نسبت به تالیفات فالسفه در حوزه

از طرف دیگر و . های عملی اخالق مخالف بودند، است المی که با برنامههای عملی آن با توجه به استبداد حکام اس یید نشدن جنبهتأ

علمی که . های فکری متفکران مسلمان در طول تاریخ فرهنگ اسالمی، علم کالم اسالمی بوده است همپای فلسفه، یکی از گرایش

در طول حیات کالم . گذاری شد یونانی پایههای دینی و برای مقابله با فلسفه و رویکرد صرفاً عقالنی  به قصد دفاع عقلی از گزاره

بوجود آمد که هرکدام مدعی حقانیت در مبانی فکری و اصول اعتقادی خود ... های گوناگون معتزلی، اشعری و شیعی اسالمی نحله

فلسفی خود  نویسی که به نگارش اثر جا که هر اخالقاز آن. پرداختند های کالمی دیگر می نحوی به معارضه با نحله بودند و به

های فلسفی باید  تر بود، بنابراین در البالی مطالب این اخالق پرداخت، به جهت کالمی به یکی از این مکاتب کالمی متمایل می

عنوان دو اخالق فسلفی شاخص در فلسفه  اخالق ناصری و اخالق جاللی را به. تمایالت کالمی نویسندگان، قابل شناخت باشد

های کالمی خواجه  ترین اندیشه دراین مقاله به بخشی از شاخص. توان برای اثبات این مدعا شاهد آورد یاسالمی و زبان فارسی م

های تفکر کالمی  ایم رگه ها پرداختیم و نشان دادهالدین دوانی در دو کتاب اخالق ناصری و اخالق جاللی و مقایسه آن نصیر و جالل

  .تالیفات فلسفی آنها تاثیراتی داشته است شیعی و اشعری این دو اندیشمند اسالمی در بین

 .اخالق فلسفی، اخالق ناصری، اخالق جاللی، کالم شیعی، کالم اشعری : ها کلیدواژه

 پیشینه اخالق نویسی فلسفی در دوره اسالمی و آبشخورهای اخالق ناصری و اخالق جاللی .4
در تعریف حکمت یا فلسفه در اخالق ناصری . کردند بندی می گذشتگان تمام معارف روزگار خود را زیر عنوان فلسفه یا حکمت طبقه

حکمت در عرف اهل معرفت عبارت بود از دانستن چیزها چنانکه باشد و قیام نمودن به کارها چنانکه باید، به قدر »: آمده است

ندی علوم تحت عنوان ب این طبقه(. 97: 4961نصیرالدین طوسی،)« استطاعت، تا نفس انسانی به کمالی که متوجه آنست برسد

بندی را اولین بار  سینا این طبقه است که در دورة اسالمی هم ظاهراً ابن فلسفه در یونان باستان به معلم اول، ارسطو نسبت داده شده

بندی  سینا نخستین کسی است که تقسیم در حیطه زبان فارسی، ابن». کار برد و در جهان اسالم گسترش داد در زبان فارسی به

فلسفه یا حکمت در دورة اسالمی به دو بخش (. 618: 4977کور،  فوشه)« [در دانشنامه عالیی]است  گانه عملی را اشاعه داده سه

. عملی و نظری تقسیم شد که تفاوت مهم حکمت نظری و عملی در وابسته بودن یا نبودن آنها به اراده و خواست انسان است

ود آن متوقف بر حرکات ارادی انسان نیست و حکمت عملی، مجموعه کارهایی هایی است که وج حکمت نظری مجموعۀ دانش»

 (.24: 4986دشتکی شیرازی، )« است که وجود آن منوط به تصرف و تدبیر انسان است

عنوان یکی از سه  دورة اسالمی، به( االخالق تهذیب)رفته تالیفاتی در اخالقِ  با شروع نهضت ترجمه و تالیف توسط مسلمین، رفته

گروهی بنای تالیفات خود را بیشتر بر اساس قرآن و روایات نبوی گذاشتند و تقریباً به دور از . بخش حکمت عملی  نگاشته شد

و بزرگان دینی درصدد دعوت سایر مسلمین به ( ص)های فلسفی اخالق، تنها بر اساس استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر جنبه

شود، در برابر  می Ethical philosophyتعبیر اخالق فلسفی که در غرب از آن تعبیر ». برآمدندفضائل اخالقی و دوری از رذائل 

در اسالم آنچه که در قرآن کریم و سخنان پیغمبر . اخالق دینی و مذهبی است که اولی مبتنی بر عقل و دومی بر اساس نقل است

است که از اهمیت فراوانی « اخالق دینی و مذهبی»دهنده  ده، تشکیلدرباره انسان و رذائل انسانی وارد ش( ع)وائمه اطهار( ص)اکرم
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 مکارم االخالقتوان  اند که برای نمونه می های فراوانی نوشتهدانشمندان درباره این بُعد از اخالق اسالمی، کتاب. برخوردار است

جا مانده از فالسفه  تر بر اساس میراث بهای دیگر با رویکردی فلسفی و بیش دسته(. 72 -79: 4963محقق، )« طبرسی را یاد کرد

با نگاه به . شد، دست به تالیفاتی در اخالق زدند هایی از آثار ارسطو و افالطون وارد جهان اسالم می یونان که آن هم با ورود ترجمه

ثار در مقایسه با سایر اند، اندک بودن این آ تعداد تالیفاتی که با رویکرد فلسفی در زمینۀ اخالق در دوره اسالمی نوشته شده

های  چه درباره اخالق یا فلسفه اخالق نوشته شده در مقایسه با آنچه در رشتهآن»کند  های کتب فلسفۀ اسالمی جلوه می بخش

مجموعه آنچه در این باب به رشته تحریر درآمده . مختلف و گوناگون علوم و فنون دیگر به رشته نگارش درآمده بسیار اندک است

چرایی این اندک بودن کتب اخالق فلسفی از موضوع (. 983: 4931ابراهیمی دینانی، )« ماره انگشتان دست بیشتر نیستاست از ش

نیاز دانستن جامعه از آثار مشابه  این مقاله خارج است، اما شاید بتوان یکی از دالیل آن را توجه و التزام مسلمین به منبع وحی و بی

مسکویه به فارسی، یکی از دالیل عدم توجه مسلمین به اخالق را سر درگمی  االخالقِ ابن بدکتر حلبی، مترجم تهذی. دانست

گذشته از اینکه مسلمانان با وجود قرآن و حدیث به چیزی به عنوان راهنمای »گوید  داند و می مسلمانان در قبال علم اخالق می

د علم اخالق در اسالم با نوعی بالتکلیفی مواجه بوده است و علت سلوک و رفتار اخالقی خودشان چندان اعتنایی نداشتند، اساساً خو

یابد که اخالق قابل تغییر باشد و ظاهر خالف  فایده علم اخالق زمانی تحقق می: گفتند آن بالتکلیفی، عبارت از این شبهه بود که می

دهد تغییر دادن  شود که نشان می هده میاین است که مأثورات زیادی در کتب اخالق و حدیث و آیات متعددی در کتاب کریم مشا

 (.42:  4984مسکویه،  ابن)« اخالق امکان ندارد

ای بود که  آورد نهضت ترجمه به هرحال یکی از منابع مهم و اصلی مسلمین در نگارش کتب اخالق فلسفی در دوره اسالمی، ره

در زمینه اخالق از بین یونانیان، . ارد فرهنگ اسالمی شدو... خصوص در دورة خلفای اول عباسی از زبانهای سریانی و یونانی و به

بود؛ به طوری که در دوره اسالمی تقریباً  اخالق نیکوماخساقبال نویسندگان اسالمی بیش از همه به معلم اول و تالیف معروفش 

. است قیم رجوع کردهمست شکل مستقیم یا غیر ارسطو  به اخالق نیکوماخسکه خواسته در اخالق تالیفی کند، به کتاب  هر

در  984و ابوالحسن عامری نیشابوری متوفی  الجمع بین الرأسیندر کتاب  993دانشمندان اسالمی از جمله ابونصر فارابی متوفی »

در  399باجه اندلسی متوفی  و ابن تهذیب االخالقدر  424و ابوعلی مسکویه متوفی  السعاده و االسعاد فی السیره االنسانیه

طوسی،  در زبان فارسی هم خواجه نصیر (. 78: 4963محقق، )« اند کرده  ارسطو ذکر اخالق نیکوماخسفقراتی از  وحدالمت تدبیر

مسکویه که کامالً به اخالق نیکوماخس توجه داشته،  ابن االخالق  تهذیبتر از  گوید همت خود را در تالیفی جامع همانطور که خود می

ذمت به عهده ترجمه این کتاب مرهون نباشد و تقلّد »همه ابواب حکمت عملی باشد، تالیف کند  کار برده است تا کتابی که شامل به

طاعت را به قدر استطاعت مختصری در شر  تمامی اقسام حکمت علمی، بر سبیل ابتدا، نه شیوه مالزمت اقتدا، چنانکه مضمون 

آید و در دو قسم  مسکویه را شامل بود مرتب کرده  وعلیقسمی که بر حکمت خلقی مشتمل خوهد بود خالصه معانی کتاب استاد اب

بنابراین خواجه نصیر در زبان (. 96: 4961طوسی،  نصیرالدین)« دیگر از اقوال و آرای دیگر حکما مناسب فن اول نمطی تقریر آید

ه است، اگرچه تنها به ترجمۀ مستقیم، حداقل در مقالۀ اول کتاب اخالق ناصری، از اخالق ارسطو استفاده کرد صورت غیر فارسی به

گیری از آراء سایر حکمای قبل از خود به زبان فارسی ارائه  مسکویه بسنده نکرده و تالیفی جدید با بهره االخالق ابن صرف از تهذیب

 آمده،الدین دوانی در قرن نهم هجری به رشته تحریر در  اخالق جاللی هم که به قصد ترمیم اخالق ناصری توسط جالل. کرده است

نامی از اخالق   آنکه در ابتدای کتاب بدون . طور آشکار از منبع مستقیم خود، اخالق ناصری نام برده است در چند مورد تلویحاً یا به

و الحق کتابیست مشتمل بر بسی فوائد »: کند ذکر می گونه  ناصری بیاورد، قصد خود را در نگارش کتابی جدید در حکمت عملی این

اند، فاما چون تصنیف  گردانیده را در خزانه عامره، ضمیمه نفایس جواهر می یق بلند و لهذا اسالف عظام آن حضرت، آنارجمند و حقا

بعضی متقدمان است و مشتمل بر عبارات غیرمتعارفه و اشعار غریبه که امثال آن اکنون متداول نیست، اشارت علّیّه بر این جمله 

جا که بحث مفصّلی در  بار دیگر آن(. 33: 4934دوانی،)« را ترمیمی و تتمیمی نماید بضاعت آن نفاذ یافت که این حقیر بی

وجه در اخالق ناصری  و این دلیل بر این »: کند کند، به اخالق ناصری خواجه نصیر اشاره می تغییرپذیری یا تغییرناپذیری اخالق می

دوانی در صفحات پایانی کتاب از خواجه و کتاب او باصراحت (. 74: همان)« آورده و ممارس صناعت نظر داند که این نیز اقناعیست

حکیم محقق و فیلسوف مدقق، نصیرالمله و الدین، محمد الطوسی، که اکثر این لوامع از پرتو اشراق انوار "کند  و به نیکی یاد می
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مستقیم از آراء  ن دوانی نیز به صورتی غیربنابرای (. 239: همان) "فواید اوست، ختم کتاب اخالق ناصری را به وصایای افالطون نموده

 .کرده است ارسطو در اخالق نیکوماخس استفاده

تر بوده است و دالیل آن کدام  موفق –اخالق فلسفی یا اخالق دینی  -نویسی در دوره اسالمی  های اخالق اینکه کدام جریان از جریان

بخش )ف به این دو کتاب مهم و شاخص اخالق در زبان فارسیتالش ما در این مقاله تنها معطو. است، خود بحث دیگری است

عنوان یکی از  خواجه نصیرالدین طوسی، همواره به. مستقیم ارسطو قرار دارند، است که تحت تاثیر غیر( االخالق این دو کتاب تهذیب

تجرید ». ، موید این مطلب استنوشته شده االعتقاد تجرید بزرگترین متکلمین شیعی مطر  بوده و شروحی که بر کتاب معروف او 

« اند االعتقاد مورد عنایت و توجه بسیاری از دانشمندان شیعی و سنی قرار داشته و متجاوز از صد شر  و حاشیه بر آن نوشته

شود،  میتر بوده است، یاد  عنوان یکی از فالسفه اشراقی که تمایالت اشعری او بارز الدین دوانی به از طرفی جالل(. 64: 4979حلبی، )

دهد، اختالف مشرب کالمی این دو اندیشمند اسالمی، تفاوتی در تالیفات اخالقی آنها که هر دو آبشخور  این مقاله بر آنست تا نشان

ها مجال بروز یافته است؟ پیش از ورود  است یا خیر؟ و اگر اختالفی بوده، به چه شکل و در کدام بخش واحدی داشته است، گذاشته

ی طر  شده در این دو اخالق، پرداختن به ساختار کلی اخالق ناصری و اخالق جاللی برای ادامه بحث، خالی از به مباحث کالم

 .   ای نیست فایده

 های ساختاری و ظاهری در اخالق ناصری و اخالق جاللی تفاوت .1

د، تقریباً در هید یک از کتب شو بندی مطالب و طر  کلی کتاب، انسجامی که در اخالق ناصری دیده می از جهت ساختار و طبقه

وجه دست به  کند، خواجه نصیر طوسی به هید شود و این یکپارچگی کتاب ثابت می اخالقی مشابه در زبان فارسی دیده نمی

مسکویه افزوده و در مجموع اثر علمی معتبری در حکمت  النعل بالنعل نزده است و قوت علمی خود را به اثر ابن ای طابق ترجمه

تر گفتیم حکمت عملی در کتب دوره اسالمی به سه بخش  گونه که پیشهمان. ران اسالمی ایران پدید آورده استعملی دو

االخالق در اخالق ناصری، به دو بخش مبادی و  مقاله اول یا تهذیب. مدن تقسیم شده است االخالق، تدبیر منزل و سیاست  تهذیب

رود و هید بحثی نه بدون مقدمه شروع  فصولی چند است، از اصل به فرع میشود و در هر بخش که مشتمل بر  مقاصد تقسیم می

بندی حکمت به  آورد، به تقسیم ای که خواجه نصیر در ابتدای کتاب می چنین در مقدمه هم. پذیرد سرانجام پایان می شود و نه بی می

این انسجام و از مقدّم به تالی رفتن نه در  شود که ای می نظری و عملی و تعریف اقسام مختلف آن بنابر فلسفه مشاء، اشاره

بنابراین مبالغه نیست اگر بگوییم اخالق . ماند شود و نه در اخالق جاللی دوانی از آن اثری می مسکویه دیده می االخالق ابن تهذیب

دی منظم و رفتن از اصول به بن ریشه این تقسیم. ای دارد بندی مطالب کتاب، سیر از اصول به فروع امتیاز ویژه ناصری از جهت طبقه

رو  خواجه نصیرالدین طوسی به سبب کثرت ممارست و ». الدین طوسی دانست فروع را  باید در رو  فلسفی حاکم بر خواجه نصیر

ریاضی بار آمده بود و طبعاً قلم او در تحریر مطالب جنبه استدالل ریاضی و فلسفی به  -انسی که با فلسفه و ریاضیات داشت، فلسفی

های زنجیر به یکدیگر پیوسته است و انشا او نیز کامالً مستدل و  های او همانند حلقه به همین جهت است که نوشته. گرفت خود می

های برهانی و استداللی او  های خواجه نسبت به جنبه توان گفت جنبه خطابی نوشته به همین دلیل می. آید منطقی به شمار می

 (.318: 4986دینانی، ابراهیمی )« بسیار ناچیز است

الدین و دیگر فالسفۀ قبل از خود  بندی کلی کتاب خود به سه بخش حکمت عملی از خواجه نصیر الدین دوانی که در تقسیم جالل 

دوانی بر خالف خواجه نصیر . کرده، در نامگذاری این سه بخش، بر خالف خواجه نصیر، روحیه اشراقی خود را نشان داده است پیروی

هر کدام از سه بخش اخالق جاللی را   -نامیده « مقالت»وان یکی از شارحان فلسفۀ مشائی که سه بخش کتاب خود را عن به -

در بعضی لمعات کتاب از دیگر اصطالحات اشراقی مانند . داده است قرار  « لمعه»، چند «المع»نامیده است و در زیر هر « المع»

 .ه گرفته است که نشان از روحیه اشراقی و فلسفی او داردبندی مطالب بهر در بخش« مطلع»و « تنویر»

آید، حذف بخش مهمی از اخالق ناصری است که خواجه نصیر آن را در زیر  آنچه در مطالعه المع اول اخالق جاللی به چشم می

ولیه فلسفه اخالق آورد و در آن به مباحثی چون معرفت موضوع، کمال نفس و بیان خیر و سعادت که از اصول ا قسم مبادی می

خالفت »الدین دوانی با حذف این مقدمات از اخالق خود و قرار دادن بحث مفصلی با عنوان  رسد جالل به نظر می. پردازد است می

گام « اخالق فلسفی»و دوره شدن از « نویسی شرعی اخالق»که بر گرفته از متون دینی است، در راه حرکت به سوی « الهی انسان

ای  به آن توجه ویژه ناصری اخالقمسکویه و هم در  ابن االخالق تهذیب، هم در اخالق نیکوماخسمباحثی که هم در . اردد بلندی برمی
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بنابراین دوانی با این حذفیات که در المع اول اخالق جاللی به وجود آورده، از نظم و پیوستگی و انسجام فلسفی حاکم . شده است

 .است شده ای دور  تا اندازه ناصری اخالقبر 

 های کالمی در دو کتاب اخالق ناصری و اخالق جاللی دیدگاه .9

ـ  با تطبیق و مقایسۀ تعریف انـد، بـه نظـر     کـار رفتـه درکتـاب خـود آورده    ه هایی که خواجه نصیر و دوانی درباره اصطالحات اخالقی ب

مونـه چنـد اصـطال ِ اخالقـی کـه هـر دو       بـرای ن . ای از جهت اصطالحات اخالقی، بین این دو کتاب نباشـد  رسد که تفاوت عمده می

 : کنیم اند را با هم مقایسه می نویسنده دربارة آن تعریفی ارائه داده

(. 444: 4961طوسـی،   نصـیرالدین )« انحصار نفس باشد در وقت استشعار از ارتکاب قبیح به جهت احتراز از استحقاق مذمت»: حیاء

 (. 86: 4934دوانی،)« ب قبیح به جهت احتراز از استحقاق مذمتو آن انحصار نفس است در وقت استشعار از ارتکا»

« رسـاند  آن بود که انفاق اموال و دیگر مقتنیات بر او سهل و آسان بود تا چنانکه باید و چنانکه باید به مصـب اسـتحقاق مـی   » :سخاء

دوانـی،  )« ه آنکه باید چندانکه شاید برساندو آن ملکه عدم مباالت بانفاق مالست تا آنچه باشد ب» /(. 443: 4961طوسی، نصیرالدین )

4934 :87.) 

نصـیرالدین  )« استعمال قوت فکری بود در آنچه واجب نبود یا زیادت بر آنچه مقدار واجب بود، و بعضی آن را گربزی خواننـد »: سفه

دوانـی،  )« ا گرپـزی خواننـد  و آن استعمال قوت فکرست در آنچه واجب نیست یا زیاده از قدر واجـب و آنـر  » / (.421: 4961طوسی، 

4934 :414 .) 

« آن است که نفس غضبی نفس ناطقه را انقیاد نماید، تا در امور هولناک مضـطرب نشـود و اقـدام بـر حسـب رای کنـد      »: شجاعت

ود ملکه انقیاد قوت غضبیست نفس ناطقه را تا در مهالک و مخاوف تثبیت نماید و تزلزل بـه خـ  »/ (. 444: 4961طوسی، نصیرالدین )

 (. 84: 4934دوانی، )« راه ندهد و بر مقتضای رای صحیح عمل کند

با یکدیگر اتفاق کنند و قوت ممیزه را امتثال نماینـد، تـا اخـتالف    ( حکمت، شجاعت و عفت)ها آن است که این همه قوت»: عدالت

(. 444: 4961طوسی، نصیرالدین )« ر شودها صاحبش را در ورطه حیرت نیفکند و اثر انصاف و انتصاف در او ظاههواها و تجاذب قوت

ها با یکدیگر اتفاق کنند و قوت ممیزه را امتثال نمایند تا اختالف هوی و تجاذب قوی صاحبش را در ورطه همه قوتآنست که این» /

 (82و 84: 4934دوانی، )« حیرت نیفکند و اثر انصاف و انتصاف درو ظاهر شود

  نصـیرالدین )« با او کنند، به مانند آن یا زیادت آن از آن مقابله کند و در اساءت بـه کمتـر از آن  آن بود که احسانی را که » :مکافات

آنست که هر نفعی که از کسی به او رسد بمثل آن یا زیادت بران مقابل گرداند و اگر ضرری از کسـی بـه او   »/ (. 446:  4961طوسی

 (. 34: 4934دوانی، )« رسد به کمتر از آن مجازات کند

هایی که آنهـا از   تاثیر مستقیمی در تعریفالدین دوانی،  طوسی  و جالل شود، اعتقاد کالمی خواجه نصیرالدین  گونه که دیده میهمان

بنابراین برای مشـاهدة اختالفـات کالمـی احتمـالی آنهـا، بایـد در البـالی مطالـب         . اند، ندارد دست دادهه این چند اصطال  اخالقی ب

 .ها را، هرچند ضعیف پیداکرد هایی از این تفاوت جستجو کرد تا شاید بتوان رگه اخالق جاللیو  ق ناصریاخالهای اول   مقاله

عنوان یکی از بهترین کتب حکمت عملی به زبـان فارسـی شـمرده     دانیم خواجه نصیرالدین طوسی اخالق ناصری را که همواره به می

و بـه نـام محتشـم اسـماعیلی آن خطـه، ناصـرالدین عبـدالرحیم بـن          هجری در زمان اقامـت در قهسـتان   699شده است، در سال 

هر چند خود خواجه نصیر در مقدمه جدید خود از اسماعیلی بودن خود بـه نحـوی شـانه خـالی کـرده      . منصور، تالیف کرده است ابی

جالی وطن بر سبیل اضطرار  تحریر این کتاب که موسوم است به اخالق ناصری در وقتی اتفاق افتاد که به سبب تقلب روزگار»است 

جهت اسـتخالص نفـس و عـرض از وضـع دیباچـه بـر       ... بند گردانیده اختیار کرده بود و دست تقدیر او را به مقام خطه قهستان پای

واگر چه آن سیاقت مخالفت عقیدت و مباین طریقـت اهـل    -صیغتی موافق عادت آن جماعت در ثنا و اطرای سادات و کبرای ایشان

هایی از روش تالیف  دینانی معتقد است که نمونه  دکتر ابراهیمی(. 94:  4961نصیرالدین طوسی،)« چاره نبود -نت استشریعت و س

نکته قابل توجه این است که چون اساس تالیف اخالق ناصری ثنای اسماعیلیان ». شود پیشین او در اخالق ناصری همچنان دیده می

ای  وضع دیگر کتاب را تغییر داده است تا اثر اسماعیلی آن از میان رفته باشد، باز هنوز نمونـه بوده است، با این که مقدمه و یکی دو م

که از مصطلحات متداول و مخصـوص   ناطقو  اساسمثالً در اثنای کتاب اصطال  . از روش تالیف اولیه در متن کتاب باقی مانده است
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همچنین مرحوم مینوی، مصحح اخالق ناصری هم در اختالف نسـخ  (. 313: 4986ابراهیم دینانی، )« شود اسماعیلیان است دیده می

این جمله که شاید از تحریر نخسـتین کتـاب باشـد    »آورده است  ناطقو  اساسفصل اول از مقالت سیاست مدن، دربارة دو اصطال  

پروفسـور  (. 964: 4961نصـیرالدین طوسـی،   )« و درعبارت قومی شخص اول را ناطق گویند و شـخص دوم را اسـاس  : شود دیده می

خواجه نصیر این کتاب را به تأثیر آشنایی به علوم زمان خود نوشـته و عمیقـاً   »ویکنز مترجم اخالق ناصری به انگلیسی، معتقد است 

« سینا و عقاید اسماعیلیه متأثر است، ولی همه آنهـا برنـگ نبـوغی قـوی و بـارز و بـا شخصـیتی خـاص نویسـنده          های ابن از اندیشه

تر دیدیم در اصطالحات اخالقی این دو کتاب تفاوت چندانی جز در شیوه بیان نـداریم؛   گونه که پیشهمان(. 436: 4938اده، ز نقیب)

دو کتاب اخالق ناصری و اخالق جاللی مطالعه شـود، تفـاوت مشـرب کالمـی دو نویسـنده در      ( تهذیب االخالق)اما وقتی قسمت اول

 :کنیم ین آنها در زیر اشاره میتر به مهم. شود بعضی موارد فهمیده می

 پذیری یا عدم تغییر پذیری اخالق تغییر. 9-4

یکـی از  . شود عنوان فردی معتقد به تشیع، در چند موضع از مقاله اول دیده می با مطالعۀ اخالق ناصری، تفکر کالمی خواجه نصیر به

آورد، بحثی است کـه ایـن دو در    گاه اشعری دوانی به حسابتوان به عنوان افتراق بین تفکر شیعی خواجه نصیر و ن این موارد که می

از این سـه، مـذهب حـق    »پذیری اخالق اعتقاد دارد  خواجه درمورد تغییر. کنند پذیری یا تغییرناپذیری اخالق مطر  می له تغییرمسئ

ـ   مذهب آخر است، چه به عیان مشاهده می ه خُلـق موسـومند و یـا بـه     افتد که کودکان و جوانان به پرورش و مجالست کسانی کـه ب

اند و مذهب اول و دوم مودی است به ابطال  گیرند، هر چند پیشتر به خلقی دیگر موصوف بوده مالبست افعال ایشان، آن خلق فرا می

« و کـذب و شـناعت ایـن قضـیه بـس ظـاهر اسـت       ... قوت تمییز و رویت و رفض انواع تادیب و سیاست و بطالن شـرایع و دیانـات و  

ـ »الدین دوانی در تغییرناپذیری اخالق آورده است  درطرف دیگر، جالل(. 412: 4961ن طوسی، نصیرالدی) طریـق مبالغـه مسـتفاد    ه ب

از اینجـا  ... حسب قواعد حکمت نیز اخالق تابع مزاجست و مزاج قابل تبـدیل نیسـت    شود که اصالً زوال اخالق ممکن نیست و به می

ینت و صفای جوهر فطرتست و با کثافت ذاتی و خساست اصلی سعی در تکمیـل آن از  شود که اصل در فضیلت، طهارت ط معلوم می

آن قبیل باشد که کسی خواهد که به تجلیه زجاجه را به درجه لعل و یاقوت رساند یا به تصقیل آهن را به مرتبه فضه و ذهب آورد و 

 (. 66: 4934دوانی، )« این خیال محال است

پذیری اخالق انسـانی و عـدم اعتقـاد     توان اعتقاد خواجه نصیر به تغییر ین دو نویسنده اخالق آوردیم، میبنابر شواهد باال که از کتب ا

دوانی که معموالً برای توجیه و تعلیل مطالب کتاب خود بـه روایـات دینـی    . دوانی به این مسئله را، ناشی از تفکر کالمی آنها دانست

 از او آوردیم، با آوردن این حدیث نبوی سعی در توجیه ذاتی بودن خلق و خوی آدمـی  کند، در ادامۀ مطالبی که در باال استشهاد می

النـاس معـادن کمعـادن    : که زنگی به شستن نگردد سفید و لهذا درحدیث نبوی علیه افضل الصلوات و التسلیمات واردسـت ... »دارد 

دوانـی از محتـوای ایـن حـدیث برداشـت      (. جـا همان: همان)« ....الذهب و الفضه، خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی االسالم اذا فقهوا 

کند که  خلق و خوی آدمی ذاتیست و آن گروه از مسلمانان که خلق و خوی خوب داشتند و در زمرة صالحان قرار گرفتند، همان  می

کنـد کـه    حدیث نبوی تمسک میبار دیگر به این ». اند کسانی بودند که پیش از اسالم نیز از حُسن خلق و طینت پاک برخوردار بوده

دهـد کـه بـرای آن     اعملوا فکل میسر لما خلق له، یعنی در انجام وظایف خود کوشش نمایید چون هر کسی همان کاری را انجام می

آنچه موجب شده که محقق دوانی سخنان علمای علم اخالق را بر تسامح حمل کند و برخی از امـور مربـوط بـه    ... آفریده شده است

در سابق نیز یادآور شدیم . های اشعری در وجود او به شمار آورد توان تاثیر رسوبات اندیشه ناپذیر بشناسد، می اشخاص را تغییراخالقِ 

ابراهیمـی  )« دهـد  کند و همدلی خود را با این جماعت نشان مـی  که این محقق ارجمند در برخی موارد از مواضع اشاعره حمایت می

 (936 – 937: 4931دینانی، 

 حسن و قبح اخالقی. 9-1

شیعه و بعضی از معتزله معتقدنـد کـه بخشـی از اشـیای     . از اهم اعتقاداتِ کالمی شیعه و معتزله، مساله حسن و قبح ذاتی امور است

 ای از اشیاء ذاتـاً قبـیح و زشـت    موجود در جهان ذاتاً حَسَن و نیکو هستند، هر چند نسبت به آنها امر شرعی وارد نشده باشد و دسته

دالیل شیعه و معتزله بر حُسن و قبح عقلـی و ذاتـی امـور را بـه طـور      . هستند، هر چند نسبت به آنها نهی از جانب شارع نشده باشد

در اخالق ( حسن و قبح عقلی)اما آنچه در اینجا مدّ نظر ماست، پیگیری این اندیشه . مفصل، باید در کتب کالمی ایشان جستجو کرد

چه ظلم اگر چند قبیح است در نفس خـود،  »آورد  او در جایی از کتاب خود می. وان یک متکلم شیعه استعن ناصری خواجه نصیر به
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این گفته که ظلم در نفس خـود قبـیح اسـت، بـه نگـاه کالمـی       (. 493: 4961نصیرالدین طوسی، )« تر باشد اما بعضی از بعضی قبیح

 .توان دید ارة کالمی را در اخالق جاللی دوانی نمیگردد و نظیر چنین گز عنوان یک متکلم شیعی بر می خواجه به

در تقابل با این اندیشه، در اخالق جاللی در چندین موضع تفکر اشعریِ دوانی در اعتقاد به حسن و قبح شـرعی امـور بـروز و ظهـور     

یطـه اسـتقالل عقـل    و تفاصـیل احکـام شـرعی از ح   ... مدرک تفصـیل عبـادت، شعریعتسـت   »آورد  مثالً در بحث از عبادات می. دارد

« خارجست، و قضا رای مدرک عقل در این امور نحوی از اجمال هست چه جز به نور نبوت راه به نهانخانه اسرار شـریعت نتـوان بـرد   

گردد و لذا حَکَـم   باید دانست در نظر اشاعره، همه واجبات به آنچه اوامر شرع و نواهی آن مقرر کرده است، بر می(. 32: 4934دوانی،)

مـتفطن و  »گویـد   دوانی درجای دیگر از اشراف و احاطه شرع بر تمام حکمت عملی سخن می. ن عقل در این میان مردود استساخت

لبیب داند که ادراج چندین حکم عزیز در چندین کلم وجیز با عذوبت فحوی و لطافت مغزا و رشاقت مودا جز مـودب مکتـب ادبنـی    

مای متاخرین چون بر دقایق شریعت حقه محمدیه مطلـع شـدند و احاطـه آن برتمـام     ربی فاحسن تادیبی را میسر نشود و لهذا حک

 ( 424: همان. )«تفاصیل حکمت عملی مشاهده نمودند به کلی از تتبع فوائد اقوال حکما و کتب ایشان دراین باب دست باز کشیدند

 عدل. 9-9

اد به اینکه نظام خلقت براساس نظم خاصی بنا شده است و هر اعتق. از دیگر اصول اعتقادی در کالم شیعی، اعتقاد به اصل عدل است

اشارت بدین معنـی اسـت قـول صـاحب     »در اخالق ناصری در مورد عدل آمده است . عدالتی در خارج، خالف این نظامِ کلی است بی

کلی فرماید تـا اقتـدا کـرده     غرض آنکه ناموس به عدالت. بالعدل قامت السموات و االرض: جا که گفته استالسالم، آن  شریعت، علیه

کسی کـه بـه نـاموس متمسـک باشـد      »در جای دیگر  اخالق ناصری آمده (. 447: 4961نصیرالدین طوسی، )« باشد به سیرت الهی

عمل به طبیعت مساوات کند و اکتساب خیر و سعادت از وجوه عدالت و ناموس الهی جز به محمود نفرماید، چه از قبل خدای تعالی، 

نصیرالدین )« ادر نشود و امر ناموس به خیر بود و به چیزهایی که مودی به سعادت باشد و نهی او از فسادهای بدنی بودجز جمیل ص

این گفتۀ خواجه نصیر دلیلی دیگر بر اعتقاد او به حسـن و قـبح عقلـی و ذاتـی امـور اسـت کـه مـورد اتفـاق          (. 493: 4961طوسی، 

 .باشد متکلمین شیعه و معتزله می

برخداوند واجب است به آنچه وعده داده وفا کند و وفا به آنچه از آن »ردی که متکلمین شیعۀ امامیه به آن اعتقاد دارند اینکه از موا 

عالوه بر این تشـریع  . بیم داده بر او واجب نیست، زیرا وجوب وفای به وعده در شمار عدل و انصاف است که هر دو بر خداوند واجبند

نی به بندگان است، و بر خداوند واجب است به بندگان خود سود رساند، اما بر خداوند واجب نیست، بـه آنچـه   رسا  تکالیف برای سود

تواند این حق را به اعتبار این که از آن اوسـت   از آن بیم داده وفاکند، زیرا عذاب و مجازات بندگان حق خداوند سبحان است و او می

هرکه به درجه پادشاهی رسـد خـدای رغبـت او از    »گوید  خواجه در این باره می. (922:  4976هاشم معروف الحسنی، )« ساقط کند

و چون دولت او بـه آخـر رسـد و مـاده عمـر      ... آنچه در تصرف او بود، صرف کند تا بر طلب آنچه در تصرف دیگران بود حریص گردد

: 4961نصـیرالدین طوسـی،   )« در عفو مضـایقت منقطع شود حق سبحانه و تعالی، به مقتضای عدالت با او درحساب مناقشت کند و 

433.) 

و تفصـیل وظـایف   »دانـد   در مقابل این اندیشۀ خواجه نصیر، دوانی در اخالق جاللی، بیان وجوه عدالت را منوط به تعیین شـرع مـی  

ناکحـات و  النـاس نیـز در معـامالت و م    اعمال هر قوتی از  قوی در شریعت محمدی به ابلغ وجهی مشرو  شـده و همچنـین حقـوق   

جا تلقی باید نمود و اعم وجوه عدالت و اهم آن عدالت سلطان است، کـه احاطـه بـر تمـام وجـوه      جنایات معین و مفصّل گشته از آن

 (. 423و 424: 4934دوانی،)« عدالت دارد

حاصـل نشـود اال   از این مباحث معلوم شد که عفت، سخاوت و شجاعت بکمـال  »گوید  در بحث از آنچه شبیه فضائل است، دوانی می

شـود، در نظـر محقـق     چنانکه در این عبارت دیده می»دکتر ابراهیمی دینانی درباره این عبارت اعتقاد دارد (.  33: همان)« حکیم را

او . کنـد  طور کامل تحقق پیـدا نمـی   شوند، جز در شخص حکیم به سه فضیلت از فضائل چهارگانه که از ارکان علم اخالق شناخته می

ه فضیلت عدالت اشاره نکرده و آن را از سه فضیلت عفت، شجاعت و سخاوت جدا کرده اسـت، زیـرا معتقـد اسـت عـدالت      در اینجا ب

 (.411، ص4931ابراهیمی دینانی )« خصلتی است که امکان دارد در شخص غیر حکیم نیز تحقق پیدا کند

 لة پل صراطمسئ. 9-1
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است و با توجه به همین اعتقادِ مشترک شیعه و اشاعره « صراط»عتقند، مسئله از مواردی که شیعه و اشاعره برخالف معتزله به آن م

درباره اعتقاد به صراط در کالم شـیعه،  . است که در اخالق ناصری و اخالق جاللی تقریباً به یک شکل به این مسئله، اشاره شده است

اقـول احـوال القیامـه مـن المیـزان و الصـراط و       »گوید  است، می االعتقاد تجریدکه یکی از شرو  معروف  المراد کشفعالمه حلی در 

اما الصراط فقد قیل ان فی االخره طریقین احداهما الی الجنه یهـدی بهـا اهلل تعـالی    . قد اخبر اهلل بوقوعها فیجب التصدیق... الحساب 

: 4449عالمـه حلـی،   )« شعر و احد مـن السـیف  یکون ادق من ال... اهل الجنه الیها  و االخری الی النار یهدی اهلل تعالی اهل النار الیها

آنچه در بعضی اشارات نوامیس آمده است که صراط خـدای از  »گوید  خواجه نصیر با اعتقاد به این اصل در اخالق ناصری  می(. 423

و تمسـک   تر و از شمشیر تیزتر بود عبارت از این معنی است، چه وجود وسط حقیقی در میان اطـراف نامتنـاهی متعـذر   موی باریک

 (448: 4961نصیرالدین طوسی، )« بدان بعد از وجود متعذرتر

توان یکی از موارد اشتراکِ عقیدة متکلمـین شـیعی و اشـعری در     در کتب کالمی اشاعره هم به این موضوع پرداخته شده است و می

و هو جسر ممدود ( والصراط حق)». ارنددر این بین متکلمین معتزلی اعتقادی به این مسئله ند. مسائل دینی را مسئله صراط دانست

: 4417تفتازانی، )« علی متن جهنم، ادق من الشعر و احد من السیف، یعبره اهل الجنه و یزل به اقدام اهل النار و انکره اکثر المعتزله

و از »اشاره کـرده اسـت    گری خود به مسئلۀ صراط دوانیِ اشعری هم تقریباً به شیوه خواجه نصیر و البته بنابر گرایشات اشعری(. 71

: 4934دوانـی، )« تر و از شمشـیر تیزتـر اسـت   اند، که از موی باریک این است که صراط مستقیم را در السنۀ نبوت وصف چنین کرده

412 ) 

 غرض فعل خداوند. 9-0

شـیعه عقیـده   »کند، مسـئلۀ غـرض فعـل اسـت      از دیگر مواردی که تمایالت شیعی خواجه نصیر در اخالق ناصری تا حدی بروز می

کند و معتقد است که فرق است میان غرض فعل و غرض فاعل، آنچه محال اسـت ایـن اسـت     معتزله را در باب غرض افعال تایید می

که خداوند در افعال خود هدفی برای خود داشته باشد، اما هدف و غرضی که عاید مخلوق گردد به هـید وجـه باکمـال و علـو ذات و     

مبـدا اول کـه خـالق    »الدین در اخالق ناصری معتقد است  خواجه نصیر(. 77: 4968مطهری، )« نافی نیستاستغنای ذاتی خداوند م

کل است عزوجل، یعنی در افعال خویش طالب حظّی و مجازاتی و عوضی و زیادتی نباشد بلکه فعل او بـه عینـه غـرض او بـود، پـس      

نکته جالب اینکه، دوانـی در  (. 34: 4961نصیرالدین طوسی،)« ذات اوفعل او نه برای چیزی بود که آن چیز غیر ذات فعل بود و غیر 

حکمـت هـم    داند، اما آن را بی شود و هر چند فعل الهی را نتیجه غرض نمی حدی از تمایالت اشعری خود دور می  این مورد خاص تا

کل شیء خلقه ثم هدی هر یـک غـایتی و    در معرض عیان در آوردند بحکم اعطی... ذرات اکوان و حقایق عالم امکان را »شمارد  نمی

چه فعلِ جوادِ مطلق و فعال برحق اگر چه معلل با غراض نیست، اما خالی از حکم و  مصـالح  . منزله ثمره آنسته مصلحتی است که ب

 (37: 4934دوانی، )« و ثمرات نیست

 تفضیل خواص بشر بر خواص مَلَک در کالم اشعری. 9-6

رسـل  »گویـد   چنانکه تفتازانی در شر  عقایـد نسـفیه مـی   . ث تفضیل خواص بشر بر خواص ملک استاز فروع بحث اشاعره، یکی بح

البشر افضل من رسل المالئکه و رسل المالئکه افضل من عامه البشر و عامه البشر افضل من عامه المالئکه، اما تفضیل رسل المالئکـه  

« البشر علی رسـل المالئکـه و عامـه البشـر علـی عامـه المالئکـه فلوجـوه        علی عامه البشر، فباالجماع بل بالضروره و اما تفضیل رسل 

ائمه سنت و جماعـت کـه مالکـان    »از همین روست که دوانی در جایی از اخالق جاللی آورده است (. 442 –449: 4417تفتازانی،  )

 :شعر . اند بر آنکه خواص بشر از خواص ملک افضل است ازمۀ براعتند، اتفاق نموده

 زادست گاه ملک خاک آدمی صفتی، از ملک گرو ببری                  که سجده گر آدمی

اند، چنانچه درکتب مشهوره کالمیه مسطور است و بعضی  اند، بعضی تفضیل عوام بشرکرده فاما در عوام بشر با عوام ملک خالف کرده

طـور کـه   همـان (. 33و  38: 4934دوانی، )« ند بوداند و شکی نیست که خواص ملک از عوام بشر افضل خواه خالف آن قائل شدهه ب

الـدین   بینیم پیش کشیدن این بحث که در اخالق ناصری از آن سخنی نرفته است، تنها با توجه بـه گرایشـات اشـعری در جـالل     می

شـر  عقایـد   یـا   المواقـف گوید تفضیل این بحث را باید در کتب کالم اشعری مانند  گونه که خود میدوانی قابل توجیه است و همان
 .جستجو کرد نسفیه
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الـدین دوانـی در دو کتـاب اخـالق      شویم، تنها آن دسته از اعتقادات کالمی پراکندة خواجه نصیر و جالل در اینجا بار دیگر متذکر می

. بـوده اسـت   -تهـذیب االخـالق    -های اول این دو کتاب  ناصری و اخالق جاللی، در این مقاله تا حد امکان بررسی شده که در مقاله

های کالمی مطروحۀ خواجه نصیر و دوانی در بخش تدبیر منزل و سیاست مدن این دو کتاب ارزشـمند را   بنابراین تحقیق در اندیشه

 .باید در تحقیقی دیگر جستجو کرد

 گیری نتیجه

ترین  عنوان یکی از اصلی به ارسطو اخالق نیکوماخسنویسی دوره اسالمی، در این مقاله کتاب  های مختلف اخالق صرف نظر از جریان

عنوان دو کتابِ مورد بحث در  به اخالق جاللیو  اخالق ناصری. شد نویسان اسالمی در دورة اسالمی شناخته منابع مورد رجوع اخالق

اما با رویکرد اند، با تغییراتی در ساختار کلی کتاب نسبت به هم،  این مقاله که هر کدام به نحوی از کتاب اخالق ارسطو تاثیر پذیرفته

اگرچه رویکرد . اند الدین دوانی به نگارش در آمده تقریباً فلسفی توسط دو اندیشمند بزرگ اسالمی، خواجه نصیرالدین طوسی و جالل

است، با استشهاد به آیات و  های خود سعی کرده حاکم بر این دو کتاب فلسفی است، ولی دوانی در بیشتر موارد برای تایید گفته

عملی و اخالق   در نگاه اول هر دو نویسنده به قصد ارائۀ تالیفی در حکمت. نویسی شرعی گام بردارد سالمی به سمت اخالقروایات ا

ها  شده در این کتاب اند و اختالف معناداری در اصطالحات اخالقی ـ شاید به دلیل تقیّد به ترجمه از اصل ـ ارائه دست به تالیف زده

های  گیری به یکی از مسلک بیشتر در البالی مطالب این دو اخالق، گرایش و جانبداری آنها در جهت شود، اما با دقت دیده نمی

در این مقاله که با تمرکز بر مقالت اول . کند کالمی، قابل شناخت است و این تمایالت کالمی در مواردی مجال ظهور و بروز پیدا می

های کالمی این دو نویسنده مورد  های اندیشه انجام شد، رگه( االخالق ببخش تهذی) اخالق ناصری و اخالق جاللیاز دو کتاب 

پذیری اخالق، عدالت، غرض فعل  پذیری یا عدم تغییر ارزیابی قرار گرفت و اختالفات آنها در مسایلی مانند حُسن و قبح اعمال، تغییر

 .اعتقادات کالمی نویسندگان آن داردشک ریشه در  شد که این اختالف در بیان این مسایل بی نشان داده... الهی و

 منابع

 هرمس: تهران.  جالل الدین دوانی ، فیلسوف ذوق التاله(. 4931)ابراهیمی دینانی، غالمحسین 

  هرمس: تهران.  نصیرالدین طوسی، فیلسوف گفتگو(. 4986)ابراهیمی دینانی، غالمحسین 

 طر  نو : رانته. ، ترجمه محمدحسن لطفیاخالق نیکوماخوس(. 4978)ارسطو 

 مکتبه الکلیات االزهریه : قاهره. ، تحقیق دکتر حجازی سقا شر  العقاید النسفیه( . 4417)تفتازانی، سعدالدین 

 امیر کبیر: تهران. دار ، تصحیح محمد پشتاخالق منصوری(. 4986)الدین  دشتکی شیرازی، غیاث

 اطالعات : تهران. مسعودی آرانی تصحیح عبداهلل  به. اخالق جاللی(. 4934)الدین  دوانی، جالل

 مرکز نشر دانشگاهی: تهران. بخشان ، ترجمه محمدعلی امیر معزی و عبدالمحمد رو اخالقیات (.4977)دو فوشه کور، شارل هانری 

 خوارزمی: تهران. ، به کوشش مجتبی مینوی ـ علیرضا حیدریاخالق ناصری(. 4961)طوسی، نصیرالدین

مؤسسه : قم. زاده آملی اهلل حسن ، تصحیح، مقدمه و تحقیق و تعلیق از آیتمراد فی شر  تجرید االعتقادکشف ال(. 4449)عالمه حلی 

 النشر االسالمی

 مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران : تهران. دومین بیست گفتار دوم(. 4963)محقق، مهدی 

 اساطیر: تهران. اصغر حلبی ترجمه و توضیح علی، تهذیب االخالق(. 4984)مسکویه، ابوعلی 

 صدرا: تهران(. کالم، عرفان، حکمت عملی) آشنایی با علوم ا سالمی (. 4968)مطهری، مرتضی 

، مجله "مقایسه مقاله اول کتاب اخالق ناصری خواجه نصیر با کتاب اخالق نیکوماک ارسطو"(.4938)زاده، عبدالحسین  نقیب

 463-433، صص 4938انسانی دانشگاه تربیت معلم، شماره ششم، دی  دانشکده ادبیات و علوم
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 خاتون انگی در شعر رابعه، مهستی و جهانهای زن نشانه
 فر لیال شکوه

 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف نشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسیدا 

 چکیده

ریخ سهم ناچیزی است به ویژه در دوران کهن ایران یعنی قرن سه تا پیش اگر به تاریخ ادبیات ایران نگاه کنیم سهم زنان در اوراق تا

در امان ادب پارسی در میان زنانی که شاید چند  اما از مشروطه که تحوالت اجتماعی ایران عرصۀ ادبیات را نیز دگرگون کرده است

، مهستی و جهان ملک خاتون ستارگانی درخشانند ها باقی است نام رابعه ها در تذکره از آن نامی قطعه شعر یا چند بیت و حتی فقط

آید که فضایی که ادبیات ایران فضایی کامالً مردانه  این سؤال پیش می اما اند قدر از آنها به جامانده و تأثیرگذار بوده که آثار گران

مردانه اطرافشان با توجه به فشارهایی  فقط تحت تأثیر دنیای  اند یا نه است این شاعران روحیه و نگاه زنانه خود را به شعرشان آورده

اند سؤالی است که در این پژوهش بدان  شده است بوده شده و در تذکره بدان اشاره ها تحمیل  که از سوی فضای حاکم بر شعر به آن

 .به گونه این نوسان زنان شاعر در دنیای زنانه مردانه به تصویر کشیده شده است ؛ وپاسخ داده شده است

 .خاتون زن، مرد، مهستی، رابعه، جهان: هاهکلیدواژ

 مقدمه

واسطه آنکه برخاسته از تمایالت و ذوق هنرمند است  توان خط و مرزی میان هنر زنانه و مردانه کشید اما هنر به با آنکه نمی

تثنی نیست اما این اینکه در عنوان یک ویژگی انسانی از این قاعده مس تواند از دایره درونیات او دور باشد لذا زن بودن نیز به نمی

ای است که در این  ها در زنان بروز و ظهور کرده نکته خصوص تا پیش از دوران مشروطه این ویژگیهفضای مردساالرانه ادبیات ب

 .یک شاعر زن را بررسی کنیم شاعر بهیز باید نگاه عصر هر چپیش از . مقاله آن را بررسی خواهیم کرد

کنیم، زنانی چهار زن برخورد می باناممرد تنها  ها دهااللباب عوفی و تذکره دولتشاه سمرقندی در میان  با نگاهی به تذکره لباب

 .شودها برده می تنها در رابطه با دیگر شعرا نامی از آن که ها چندان پرداخته نشده، به آن تنها نهکه 

گونه  االلباب رابعه را اینعوفی در لباب اند ماندهها  ین تذکرهتر یمیقدیی که بر صفحات ها نام  رابعه، مهستی، جهان خاتون و پری،

ای که عوفی برای نوع ساختار جمله .(328 /4ج :4964 عوفی،) «گر چه زن بود اما به فضل بر مردان بخندیدی»نماید معرفی می

اول با اشاره به زن بودن با آوردن حرف او در قسمت  .دانسته نیز حکایت از اندیشه مردساالرانه وی دارد رابعه که او را فاضل می

و دولتشاه سمرقندی در تذکره خویش  شمارد که باوجودآن وی فضل داشته است زن بودن وی را، نوعی نقص می اگرچه»شرط 

ع نگاه کند و نونامند که اشعار دلپذیر دارد ابتدا صحبت از مطایبه عبید با وی می باآنکه جهان خاتون را ظریفه مستعده روزگار می

بنا بر تذکره دولتشاهی جهان خاتون با خواجه عبید مناظره و مشاعره داشته . کشدشاعران مرد را نسبت به شعر زنانه به تصویر می

گیرد و حتی در زمان ازدواج او با خواجه امین که در است و عبید به مناسبت زنانگی شعرش با لحنی خارج از ادب او را به سخره می

 :گویدسحاق وزیر مردی با قدر و منزلت بوده میعهد شاه ابوا

 .(922: بی تا دولتشاه،) ای ننگ نیست را از چنین قحبهو ت  /وفاست ای بیوزیرا جهان قحبه

خواجه سلیمان بزرگ و فاضل : گویدکند و مییا درجایی دیگر عبید خواجه سلیمان را متهم به شعر گویی به شیوه زنان می

را مرا گمان نیست که بدو منسوب توان کرد غالب ظن من آن است که این شعر را زن خواجه سلمان گفته است و این نوع شعر 

 (.924: همان)نیست که چنین سخن بدو منسوب کردن روا . باشد

ه به ستیز عبید در برخورد با شاعر زنی چون جهان خاتون که با وی مشاعره نیز داشته جای تعجب ندارد و با توج البته نگاه زن

 .(482 :4974صفا )است واسطه احساسات زنانه جهان خاتون  اینکه دکتر صفا در تاریخ ادبیات خود اذعان دارد که مطایبه عبید به

 .توانیم مشاهده کنیمما برخورد علنی با شعر زنانه را می

ای اولین اآنکه مهستی گنجهب ؛ وگرددتر میاین تنها شامل حال جهان خاتون که شامل حال مهستی نیز با شکلی گسترده

تذکره نویسان و برخی تاریخ پردازان براثر ناآشنایی با . سروده است "شهرآشوب"گوی است که در قالب رباعی سراینده پارسی
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شهرآشوب هر یک با خواندن شهرآشوبی از مهستی، نفهمیده و ندانسته با تصوراتی نادرست، او را الابالی دانسته و در خالل سخن 

 .و از پری نیز جر نام چیزی باقی نمانده است .(96: 4982محرابی ) .اندرا نکوهیدهوی 

زنان همدوش مردان در ساختن و پایه گذاشتن کاخ شعر و ادب دست »گوید با توجه به اینکه شبلی صاحب شعر العجم می

( 4 :تا  یب کشاورزصدر،)شعر دکی درزمینه و همچنین اسنادی که نشان از ارتباط رابعه با رو( 21: 4986باباچاهی )»اندداشته

شاید بتوان به این نتیجه ( 922: دولتشاه)عبید و مناظرات جهان خاتون با ( 41 :4982محرابی،)سنجر های مهستی برای مدیحه

ها  ، ولی حضور آنرسیدندواسطه تعلیمات ویژه می های درباری و وابسته به آن به جرگه شاعران بهرسید که باآنکه تنها زنان خانواده

در محافل شعری زمان خودشان وجود داشته و برای شاعر بودن زنان طبقه مرفه و باالی جامعه، سدی وجود نداشته است و شاید 

 .ها شده باشد نویسی باعث حذف و کمرنگ شدن نام بسیاری از آن عدم حضور زنان در عرصه تاریخ

 یشدن به شاعر توان گفت که تبدیل های دشوار اشاره دارد که درمجموع می یی و التزامسرا ها ازجمله بدیهه انواع آزمون»به با توجه 

 یرانا یززن ست یاتکوتاه به ادب یبا توجه. ها بوده استآزمون ینشاعر در ا یروزیها وابسته به پ معروف و قرار گرفتن در تاریخ

 .(47: 4987،ینیحس) «هستند یززن ست یا یزگر زن یشتره بک یبانیاد. برد یپ یپارس یباناد رنگاهزنان د یگاهتوان به جا می

 گاه خورد آن  چون حوا گفتش بخور / با آدم بلـیس افـسانه کرد چنـد

 از کف قابیل بهر زن فتاد /  خون در جهان ظلم و داد اولین

 .(4126: 4982 یمولو)

 ارزن یکبه  یرزیتو ن یگر بورز / زن بد گوهر بدخورا ینا صحبت

 .(3 :روناصر خس)

توانستند، داشته باشند تا بتوانند  به حلقه شاعران می یتوان باور داشت که زنان راه می یاآ یهایدگاهد ینو با چن یطیشرا یندر چن 

 یکه پا به پا یکسان. خورد ها به چشم می و جهان خاتون در تذکره یاز حکومت قاجار تنها نام رابعه، مهست یشتا پ. ینداز خود بگو

حضور رابعه و . مانده است شاعران باقی ینثبت نموده اند؛ اما چرا نام ا یخنهاده و نام خود بر اوراق تار یگام بر عرصه شاعر مردان

و افزودن ( 427: کشاورز)ملمع  یدآورندهدر شعر که رابعه پد یدجد ای یوهخلق ش یک. دارد یاساس یلها دو دل در تذکره یمهست

 یشهرآشوب در رباع ةیوآورنده ش یدپد یخود دارد و مهست یشعر ۀدر کارنام( 21: 86،یهچا اباب) یبه بحور پارس یبحر

با  یانو ب یببه احمد خط یدو شاعر عشق رابعه به بکتاش، عشق مهست ینداستان عشق ا یناست همچن( 93: 4982،یمحراب)

دو شاعر با دربار و شاعران  ینا ینهمچن. ستا نمودهها را ماندگار  شده، نام آن یزن یبعد یشعرا شعر یهماصراحت آن که دست

شاعر  یرابعه با رودک: و رابعه در کتاب زنان سخنور آمده است یدر مورد رابطه شاعرانه رودک. اند داشته یمراودات یزوابسته به آن ن

بسرود و  یا ابعه در پاسخ ترانهر. واختها بن و ترانه یدرابعه را بد یرانا ینام یندهگو یرودک یروز». داشته است یا مراوده دوستانه

. یریبه شغل دب یعالوه بر شاعر یاگو یزن یمهست .(43 :4993یرسلیمیمش)که رابعه دل باخته است  یافتدر یرودک

 (41:همان) .اندخوانده یزرا مقرب درگاه سنجر ن یو یاتراو یدر دربار سنجر مشغول بوده است و در برخ یزن( 44: 4982،یمحراب)

به  ه به اینکه نظریه غالب در ادبیات فارسی بر مردان سرایی زنان شاعر تاکید دارد نگاه زنانه شاعرانی را که پیش از ایناما با توج

هاست یا این فرضیه که شاید مردانه سرایشان یکی دیگر از عامل ماندگاری آن ۀهای آن ها پرداخته ایم در ادامه برپای ویژگی بیان

 .ان وجود دارد یا خیر به بررسی این سه شاعر پرآوازه زن تا پیش از دوران مشروطه خواهیم پرداختاینکه نگاه زنان در آثارش

 در شعر یو زنانگ رابعه

شعر  یدو تقل یستاز فروغ زنانه ن یشنماییم شعر تا پ جمله برخورد می ینشعر زنان شده معموالً با ا یکه بر رو یقاتیتحق یشتردر ب 

نمود و در  یو زمان خود بررس یتدر موقع یدرا با یهر شاعر یرابزرگ در حق زنان باشد ز یانصاف یب یک یدشا ینمردان است و ا

 .مورد آن قضاوت کرد

. اند جهان خاتون شاعرانه مرد انگار ومقلد بوده یا یمهست یاچون رابعه  یتوان باور کرد که شاعر می یاآ. شد یانبا آنچه تا کنون ب 

رفتن عمده  ینقرن چهارم کثرت شعر و از ب یاتاز خصوص ینکهمانده که با توجه به ا از آثار رابعه باقی یتب 33تنها  ینکها یناول ا

-د طبع مردان بوده که ماندگار شدهمور یمانده، شعرها باقی یرسد است که شعرها به نظر می .(37 /4ج  :4974صفا،) تشعرها اس

 یکشاعر مشاهده کرد؛ که به نظر نگارنده الزمه  یبا توجه به زمان زندگ یاز زنانگ یهاتوان رگه می یزمانده ن اند؛ اما در آنچه باقی
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آن  یاشعار زنانگ یکند، است نه آنکه تمام زن را مشخص می یکعنوان  شاعر به یدد یهکه زوا نهزنا یرگه ها ینشعر زنانه حضور هم

 .محبوس شود یبنام زنانگ یچنان بروز کند که زن در زندان

دل  یدر لطافت و اشتمال بر معان یاست که سخن و ینخست سده چهارم هجر یمهن گوی یزن شاعر پارس یبلخ یزداررابعه قُ 

، حارث بود،  به نام بکتاش که غالم برادرش یشخص یفتهرابعه ش .(443 :4974صفا،)و فصاحت و حسن تأثیر معروف است  یزانگ

که خواهرش را به حمام برند و  دهد یو دستور م شود یآشفته م شود یآگاه م عشق ینا زحارث که ا. سراید یشعر م یشو برا شود یم

 .یردتا بم یندرا بگشا یشهارگ

 در شعر رابعه یشکن تابو

 ینشکستن ا .(798 /4ج :4983، ینمع) رساند یم را یخطرناک یتممنوع یناپاک ونجس و در کل نوع ، مقدس یتابو به معن  واژه 

 .همراه است یگو نا گون یهایهسوب شده و در جوامع مختلف با تنبمح یها تابو شکن یتممنوع

عاشقانه نقش  یهازن کمتر نقش عاشق را دارا است و زنان داستان یککنند و یم یما اکثر زنان نقش معشوق را باز یاتادب در

 یرینفرهاد و خسرو عاشق ش. است یلیمجنون عاشق ل. دارند ینقش معشوق یشترکنند و بیم یسوز عاشقانه باز یانرا در ب یکمتر

در آثارش  یباآنکه نظام. شود ها وارد می داشته و عشق بر آن یعاشقانه نقش مفعول یهامجموعه ینزنان در ا. و وامق عاشق عذراست

 یبه فضا ساز یشترها بیدر وصف دلدادگ( 34 :4987 ینیحس)زن برتر را دارد  یتشخص ینشنگاه به زن و آفر ینمونه آرمان

. ییمنما یسهمقا یو مجنون نظام یلیرا با ل یخسرو دهلو یرام یلیکه مجنون و ل یابیمیرا در م ینا یپردازد و وقت مردانه می یدلدادگ

به مناسبت  ینظام یلیکند اما ل احب فعل و اراده است و عمل می:زن در جامعه هند یخسرو به مناسبت آزاد یرداستان ام یلیل

بودن  یانجیم یهز با توجه به نظریدر عرفان ن(. 34: 4987یسا،شم)گوید تا عمل کند  می یشترسخنب یرانیزن در جامعه ا یتمحدود

 ینتر عارف، کامل یزن برا( 283 :4974ی،ستار)است  یو عشق ربان یعشق انسان یانم یعنوان پل به یحق و خلق و نقش و ینزن ب

 یندر چن. شود زن متصور نمی یبرا ینقش عاشق یزواقع در عرفان ن درو ( 237: همان)است  یاله یتنمودگار خالق و یمظهر تجل

و آن عشق  کند بکتاش نام می یآن هم عشق به مرد یرابعه صحبت از عاشق. است یرانیکه نشات گرفته از فرهنگ جامعه ا اییفض

ه عرصه شعر که عرصه مردانه است، آغاز که با وردش ب یعرفان یو حت یاجتماع یتابوشکن یبرد و به نوعیم یشرا تا مرحله عارفانه پ

 .آورد یم( 328 :یعوف)اسماء الرجال  یانرا در م یالباب اسم و لبابدر  یعوف. زند یشده بود، دست م

خود  یدگاهمرد است که باد یکعشق  ینا یراو. رابعه است یشود نگاه عطار به عشق عرفان می یدهکش یراز عشق رابعه به تصو آنچه

 یزدر وصف معشوق ن یشعرها یاگوید گو می یرودک یکه در باره شعر خواندن رابعه برا یکشد؛ اما درقسمت می یرتصو عشق را به ینا

رابعه روزی در »دهد  می یدر دربار، حارث برادر رابعه حکم به مرگ و یها توسط رودک خواندن آن ادرمجموعه اشعارش بوده که ب

دختر در تعجب ماند و  یفاز طبع لط یرودک. ها کردندخواندند و سؤال و جواب کدیگریشعرها برای . شاعر برخورد یبه رودک یراه

برای  یزاز قضا حارث ن. یدبخارا رفت به درگاه شاه بخارا، رس بهجا چون از عشقش آگاه گشت راز طبعش را دانست و چون از آن

 یشاه از رودک. یافتندبر پا شد و بزرگان و شاعران بار  ای جشن شاهانه. و سپاسگزاری همان روز به دربار شاه وارد گشت یعذرخواه

سخت گرم شد و شاه چنان مجذوب  جلسم. داشت همه را برخواند یاداو هم برپا خاست و چون شعرهای دختر را به . شعر خواست

که د و داستان را چنانخبر از وجود حارث، زبان گشایو گرم شعر، ب یهم مست م یرودک. یدشعر را از او پرس یندةگشت که نام گو

داند و نه  که نه خوردن میگشته است چنان یراس یپرده نقل کرد و گفت شعر از دختر کعب است که مرغ دلش در دام غالم یبود ب

 (7 :تا یعطار، ب)یستن ینراز شعر سوزانش جز ا. برای معشوق نامه فرستادن کاری ندارد ینهانخفتن وجز شعر گفتن وغزل سرودن و

به نقل از روضۀالصفا، رابعه صاحب عشق حقیقی و مجازی  یارفاً عشق مجازی است  :ها عشق او را بسیاری از تذکره به نقل از دیشا و

 :یدنمایم یعاشق معرف یککند و خود را  می یانگونه ب شعرش این یناست که اما رابعه خود عشق را در ا

 سودمندنامد  یارکوشش بس /  او باز اندر آوردم به بند عشق

 هوشمند یتوان کردن شنا ا یک / ید کرانه نا پد یاییدر عشق

 نا پسند یدبا یدبس که بپسند / ی بر یانکه تا پا یرا خواه عشق

 (443 /4ج  :4984صفا،) 
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 یرو رابعه جفاکا یستمعشوق ن یاز تصویرسازی برا یاما آنچه از شعر رابعه مانده تنها شر  حاالت عشق است و در شعر رابعه خبر

 .کشد می یربه تصو یررادر دو شعرز یشمعشوق خو

 یشتننامهربان چون خو دل ینسنگ یکیبر  /   عاشق کناد یزدتآن شدکا من بر تو دعوت

 قدر من یپس بدان یچیچون بهجر اندر بپ / ی  درد عشق و داغ هجر و غم کش یبدان تا

 (29: 4986 ی،بابا چاه)

 آن ماه خوبان را که جان با دل برابر بر /  بگو من به دلبر بر یامپ یریباد شبگ یا اال

 بر یبرکرار در آن حصن خ یدرچنان چون ح / یا  مهرو یدارد یکدل ب یقهر از من فگند به

 بربر از یبنهاد  جفا باشد  نه بس بتابدبرغم عشقت /  بر  به تابه سوزم  یهم ی،ماه  من و یماه چون تو

 حلقه به چنبر بر یکیز زلفت برفتد ناگه  / ی  زتا رو یدگشته بدان ام یچون چنبر تنم

 که هرگز سود نکرد کس بمعشوق ستمگر بر /  قبول دارم ینهمه غم ز  معشوقم ستمگرگشته

 رخسار خوبت را بدان خوبان برابر بر یکی / ی  آر عجز  خود به یرا بررو  خوبان که خواهی اگر

 گاها ن نگاه کن تو بدان اهلل اکبر بر سحر / ی   موذن بکار و حا ل عاشق گر خبر دار ایا

 گذ ردارد به چنبر بر یدرسن گرچه دراز آ /   از تو جدا ماند یاراندوه که ( بنت کعب) یمدارا

 (423 :تا  یکشاورز، ب)

/  یارومه یدارد یکدل ب یبه قهر از من فگند»دوم  یتدر ب. آید مردانه می یریمعشوق جفا کار به نظر تصو یردر غزل دوم تصو اما

تواند ناظر بر  مردانه می یو زور بازو یبرکار دلبر به فتح خ یهو تشب یجفا کار یرتصو»بر  یبرکرار درآن حصن خ یدرچنان چون ح

به نظر »سوزم به تابه بر یهم ی،و من ماه یتو چون ماه» یتب یندر ا یساز یریتصو یاباشد،  ابعهنگاه وتصویرسازی زنانه ر

با توجه به اشعار  یدشا. زن است یکاطراف  یایاست که نشات گرفته از دن یهتشب یسوختن بر تابه نوع. تصویرسازی زنانه است

 .برد یشده رابعه پ یاد یتزنانه ب یبر آتش بودن وسوختن استفاده کرده به تصویرسازی و فضا یهاز تشب یارکه بس ییسنا

 یو شد یبر آتش فرقتم نشاند /یو شد یچشمه ز چشم من براند صد

 (984 یرباع ،گنجور یی،سنا)

 یلسانآتش چو پروانه بسوزان ط نه بر  یا/ مگس تو چون یلساندارد ط که بفکن طیلسان

 (448 یدهگنجور، قص یی،سنا)

 یماز غم و رنج قدمهات بر آتش سپر/  ترا ینیمبب یچو در پا یستدرد خیره

 (443 یدهگنجور، قص یی،سنا) 

مطبخ  ییتصویرسازی در فضا یندر شعر رابعه ا یول یمرو هست روبه یمصورت مستق به با آتش و سوختن ییسنا یرسازیتصو در

 یدر شعرها ییزن است هرچند بتوان ازلحاظ محتوا یکعنوان  رابعه به یزندگ یخانگ یطگر مح گیرد و تداعی ای شکل می خانه

شعر رابعه  یشترب یاوان داشته است؛ اما ازلحاظ ساختارکه بر عطار و موالنا تأثیر فر ییمحتوا. یافت یمانده رابعه نشان زنانگ باقی

 .مردانه است یشعر

 شهرآشوب یزن یمهست

 ینآورده بر ا یانسخن به م او آمیخته شده است و هر کس که از با افسانه درهم اش یاست که تمام زندگ یازجمله شاعران مهستی

تولد  یختار. یممواجه هست یاریبس های یاو با دشوار یجانبه از زندگ هو هم یقدق یبررس یکجا که جهت ها دامن زده تا به آن افسانه

 یناند و بد دانسته یاندوران سلجوق یاو را از شعرا یگرد یو بعض یعهد غزنو یاو را از شعرا یبرخ. زندگیش مجهول نامعلوم است و

 :اند ه کرد یاو را در زمان اقتدار چهار پادشاه معرف یبترت

 .نویـ سلطان محمد غز 4

 .یـ سلطان محمد سلجوق 2

 .یـ سلطان محمود سلجوق 9

 .ـسلطان سنجر سلجوقی 4
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شهرآشوب  یکه در قالب رباع گوست یپارس یندهسُرا یننخست یمهست. است شهرآشوب» یوهاست ش یچه باعث شهرت مهستآن اما

 یطبقات گوناگون جامعه را در قالب رباع یباز یانیاست که با حالوت سخن و با طراوت طبع و باب یکس یناو نخست. سروده است

 یهما یزن یبعشق او به احمد خط یششعر یوهاز ش یو جدا .(93: 4982ی،محراب)کشانده و معرف حرف و صناعت آنان شده است 

 .شهرت او شده است

مرد معشوق را در  تنها نه یگفت که مهست یدکند با شود که فروغ فرخزاد مرد معشوق را وارد شعر می آنچه عنوان می برخالف

جا دارد و تا آن ینیع یتیشود؛ و شخص بانام در شعر مطر  می یهایش مرد معشوق و از شهرآشوب یشعرش داراست بلکه جدا

داستان توسط  یکصورت  زیسته به آن دو در همان قرن ششم که در آن می مناظراتکند که  رخنه می یمعشوق در شعر مهست

 یرینش یاش مهستبا منکوحه (احمد یرام)مناظرات او : آمده یدهگز یخو در تار .(49: 4982ی،رابمح)شود  تألیف می زرگر یجوهر

 .(44: انهم)مشهور است  یتبغا یاحمد و مهست یرمناظرات ام: آمده است یرالس یبدر حب یااست 

 مشهــــوربه حسن درخــراسان و عراق/  بر همه خوبان شده طاق ام یمهست من

 بسوزم از درد فراق ینمگذار چن/  ازبهرخد گنجه یبپورخط ای

 (416: همان)

 برتخت طرب نشین به کف ساغرگیر/  بپـــذیر یپورخطیب گنجه پند ای

 تو مراد خود دراین عالم گیــــر یبار/  است یومعصیت خدا مستغن ازطاعت

 (434: همان)

 ینو درواقع ا کند یم یرا ط یدوران پراضطراب یرانسوم ا از اواسط قرن. الزم است یاز پرداختن به شعر مهست یشنکته پ یک آوردن

فاسد  یمردم ینداریکه برخالف تظاهر به د یشاهان .(464 /4ج  :4974صفا،)دانست  یرانتوان دوران حکومت ترکان در ا دوره را می

ترکان که  ینا یاز ره آوردها یکی .(471: همان)در پندار آنان نبود  یمردم مطلب مهم یسخواره، قتال بودند و تعرض به نوام شراب

رخنه  یزن یرانا یاتاست که با عنوان شاهدبازی در ادب یانهعشق مرد به مرد و نگاه همجنس گرا. گذاشت یبر شعر فارس یتأثیر فراوان

 یبه خوو با توجه  ایطیشر یندر چن. در کتاب شاهدبازی خود مفصل بدان پرداخته است یساموضوع دکتر شم ینکرد؛ که درباره ا

 یفزون یبرا یبزرگ یاربس یلهدوره وس ینهای بزرگ و رجال ثروتمند در ا واسطه تعدد امرا و خاندان دوره به ینحاکمان باآنکه در ا ینا

 .(439 / 4ج :74،صفا) شود فراهم می یسندگانعدد شاعران و نو

مرد باشد را  یدبا یعتاًمعشوق که طب یفوجه به توصشعر زنانه با ت یبررس ی،با توجه به حضور مردان در مقام معشوق در شعر فارس

 یکبه  یفارس ییغنا یاتادب یطور کل و به یمما شاهد حضور معشوق مذکر هست عردر شعر مردان شا یراکند؛ ز با مشکل مواجه می

شوق مرد در شعر مع ینماد مردانگ یشهای پسر، امرد، خط عذار و سبزه ر حضور آشکار واژه. است یگراهمجنس یاتیاعتبار ادب

ها که امروزه به نظر  و امثال این یگرینگاه و ساق یرچون رقص و زلف و خال و خد و قد دامن و ت یدانست که مسائل یدبا. است

 توان یاز اشعار قدماست که م یفقط بخش کم یبترت ینبد. است شده یمربوط به مردان هم م یمدر قد. در مورد زنان است رسد یم

 یستعاشقانه ن یاتکه اساساً ادب یزن یدر سبک هند یحت .(41: 4984،یساشم)س قاطع معشوق رامونث قلمداد کرد ها به ضر در آن

 یاتتبع ادب دوران قاجار به یاتادب یعنیدر دوره بازگشت . ، بر طبق سنت معشوق غالباً مذکر استدارد یمیو عمدتاً جنبه ادب تعل

معاصر است که  یاتتوان گفت که فقط در ادب لذا می. جامعه معشوق مرد بوده است موجود های یتو واقع یو سلجوق یدوران غزنو

 .(44: همان) یممعشوق مؤنث مواجه اب یا طور گسترده در آن به

خود دارند،  یباستان یخیتار یشینهکه رسم شاهدبازی را در پ یمترک نژاد بدان یانرا همزمان با سلجوق یاگر و یدر زمان مهست اما

 یدر شعر مهست یزن یاتیاب. است یارهای مرد محور در عشق استفاده کرده باشد بس از مضمون یشدر شعرها یمهست نکهیامکان ا

 .آغاز کرده، است یو سلجوق یگیری خود را در دوران غزنو اهدبازانه که دوران اوجش شعراز  یتتبع یایوجود دارد که گو

 آن حورنژاد یه کوب یگر برگذر/ تو باد  یغامپ یباد که جان فدا ای

 داد می یرینتو جان ش یکز آرزویدم را د یبر سر راه مهست گو

 (481: همان)
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 یچهره معشوق معموالً چهرها. یمبر شعر و شاهدبازی در شعر داشته باش یمرد است اما اگر تأمل یک یزنانه برا یصفت حور نژاد

نشان  یاز صفات زنانه در شعر مهست یحضور برخ یدشا. س استبا خصوصیات زنانه و برعک یمرد یمعشوق گاه. زنانه مردانه است

 .خورد به چشم می یمعشوق در شعر مهست یفهای مردانه در توص وجود ویژگی این باشد با نهاز حضور شاهد در شعر مردا یتأثیر و

 هموار مغمز تن پر فن توست/ خال که در گردن مردافکن توست آن

 آن خون دل من است، در گردن توست/ ت که آن نشان از تن توس یظن نبر تا

 (62: همان)

 زو، زن یانزنی زخوبرو کو الف/ اندر زوزن  یدمبد یخوش پسر دی

 خود دود دل منش ستاند زو، زن/ زن کرد  بر دل من رحم نکرد و او

 (448: همان)

گونه اشعار تصویری که از و در اینگذارد  می یشرا به نما یشوجود اصل یشترب یزشآم یهو گاه گال یزهجوآم یدر شعرها مهستی

 :تراست و تصویرسازی مخاطبش مردانه تر دهد زنانه خود می

 یشتنما شد ر تو انگشت یبر رو/ یشت با زنخ تو آشنا شد ر تا

 یشتای کجا شد ر ور زانک نه کنده/  دانم ای می ای و کنده آورده ریش

 (74: همان)

 دلگیر نگه نتوان داشتدرحجره / را به دم تیر نگه نتوان داشت ما

 یشتدرخانه به زنجیر نگه نتوان داشـت ر /را که سر زلف چو زنجیــــربود آن

 (446: همان)

او . کند در خانه محبوس هستند، اشاره می یشترزنان که در دوره او ب یطگوید و به شرا خود می یانگراز رو  عص یشعر مهست ینا در

که  یردر ابیات ز یاکشد؛ و  می یرباال به تصو یتموضوع را در ب ینشدن در خانه را ندارد و ا یرو بادانش است، تاب زنج یباد یکه زن

 .ستتصویرسازی زنانه ا

 درها که به نوک مژه سفتم همه رفت / که به ناز با تو خفتم همه رفت ها شب

 یشتو هر آنچه با تو گفتم همه رفت ر یرفت / یدل و مونس جانم بود آرام

 (443: همان)

 بود یردلگ یشهبود هم یرچون پ /بود یرزن نوجوان اگر پ ویش

 بود یربه از پ یرزن ت یدر پهلو/گویند  که زنان می مثل است این آری

 (488: همان)

داند؛ که  زنانه می یمصرع آخر را مثل یزشود و خود او ن خوبی مشخص می به یرباع یندر ا یزنان زمانه مهست یشهدوم اند یرباع در

 .زنانه محسوب شود یشهشاعر از اند یتتبع ینوع یدکرده است و شا در گلستان بدان اشاره یزن یسعد

با  یاتیپروا اب بی یشود و گاه شعرها متأثر از شعرشاهد بازانه مردانه می یآزاداندیش است که هرچند در برخ یزن یمهست درمجموع

باآنکه رابعه . مردانه زنانه دانست یتوان شعر او را شعر و می یستنانه نهای ز ها و ویژگی از لطافت یدارد اما شعر او خال یالفاظ جنس

 یشاعر یخارج از دربار و مهست یآن است که رابعه شاعر شانیزوجه تما. هردو شاعرانی مبدع و عاشقانه سرا هستند یو مهست

 .پردازد سرایی می به مدیحه یشعصر خو پای مردان هم است و پابه یدربار

 ونجهان ملک خات

. شود زبان نبودن حاکمان و شعرا از دربار دور می واسطه هم شعر به. کند می یرا ط یکیدوران تار یراندوره با حمله مغول ا ینا در

که  .(78 /2ج  :4974صفا،)یابد  رواج می یکوچک و محل یدر دربارها یشتردور شده و ب یحکومت مرکز یهاردربا درواقع شعر از

 .با آن ارتباط دارند یدو عب یچون حافظ سعد انیست که شاعرنمونه آن دربار فارس ا
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، ی، جهان ملک خاتون، دلشاد خاتون، دولت سمرقندیاتح یب ی، بیههای بنت البخار دوره در تذکره از هشت زن بهنام یندر ا 

 ریتنها جهان ملک خاتون شاعها  آن یانکه از م .(24: 4986ی،باباچاه. )و روزبه نام برده شده است یلی، بانو باغبان اردبینبز

 .پرآوازه است

 و حافظ یدعب یهجهان خاتون در سا

منابع مرتبط . رسد می یمادر به خواجه عبداهلل انصار یو نسب او از سو ینجو استالدین مسعود شاه ا ملک خاتون فرزند جالل جهان

عصر بود، در مورد او  هم یدچون حافظ و عب یعاصرشگفت آن است که باآنکه با شاعران م. اندک و محدود است یاراو بس یبه زندگ

: 4974جهان خاتون،)اند  نیافته یدرست یاو آگاه یزندگ یاز چگونگ یزن یقبلکه اهل تحق یتنها مردم عاد شده که نه یچنان سکوت

 .شده است و حافظ گم یدچون عب یرازشاعران بزرگ ش یهسا یربتوان گفت که جهان خاتون ز یدو شا( 9

 یو یاتبه گفته دکتر صفا تعداد اب یول ؛(3-8: همان)مانده است  باقی یتهزار ب 43از  یشب یجهان از و یواند یحتصح بنا بر 

 / 2ج  :4974صفا،. )هزار عنوان کرده اشتباه نموده است 44را  یاتنظم و نثر که تعداد اب یخدر تار یسیاست و مرحوم نف 3311

 ۀهمان مجموع یکی: است ینویسد سه مجموعه از اشعارِ او باق می یدهجهان خاتون را داشعار  یکه خود نسخه اصل یسینف .(489

 4412ای به شماره  مجموعه یگرد. ضبط است 729در آن هست و به شماره  یتچهارده هزار ب یککه نزد یسپار یکامل کتابخانه مل

persan یزن یاتبه همان اندازه غزل یباًخاتون و تقر کملاز جهان  یتب 4911 یکنزد یدر همان کتابخانه شامل دو قسمت حاو 

 311از اشعار جهان ملک خاتون شامل  یگریسوم مجموعه د. زیسته است کرده و ظاهراً در قرن نهم می تخلص می« نشان  بی»که 

( 297 :یکلسونن لدینوفهرست ر) کمبریج در کتابخانه ینکرا دارد و ا یقمر 4128 یخادوارد براون بوده و تار یها که جزو کتاب یتب

حافظ و جهان ملک  یاندر م یحتماً مناسبات یسیبه نظر نف( 4947،یسینف. )ضبط شده است( 6) 92جهان به نشانه و  یوانبه نام ا

که جهان  این یلدل. اند؛ بوده است داشته یابواسحاق روابط یخو هر دو با دربارِ ش اند زیسته یم یراززمان در ش یکخاتون که هر دو در 

که شش  یدمجهان ملک کردم د یوانکه به د یاست که در اندک رجوع یناند ا داشته یروابط ادب یکدیگرلک خاتون و حافظ با م

آنکه  یانخست حافظ غزل خود را گفته و جهان ملک از آن استقبال کرده  یاکه  یداستاند و پ سروده یهوزن و قاف یکهزار غزل را به 

 یخداند و در تار متوسط می یاما دکتر صفا شعر جهان خاتون را شعر( همان. )اقتفا کرده استبدو  افظجهان ملک مبتکر بود ح

 یلزبانش ساده و شعرش متما. و عاشقانه و گاه متضمن مد  است یرینها ش ها و رباعی شعر او خاصه غزل»: نویسد خود می یاتادب

. متوسط است یرفته شعر هم های شاعران است، وبر روی ریکا غهفاقد مبال یول یهای لفظ بسالست و بندرت مقرون به اشتباه

و  یدهآوری اشعار خود اهتمام ورز است ک به جمع یزن ینرسد جهان خاتون اول آنکه به نظر می یگرنکته د( 489 / 2ج  4974صفا،)

است مؤلف خود آن را نوشته دیو روان دارد که پ یحبه نثر فص یکرده است نسخه مقدمه جالب بدان اشاره یخود در مقدمه نسخه اصل

قناعت در دامن  یواسطه دست تطاول روزگار پا جهان بنت مسعود شاه به یفهضع ینا»: گوید می یندرباره خود چن یندهاست گو

 (4947،یسینف. )شعار خود ساخت یتب یندل در کعبه فراغت آورد و ا ی، رویدهکش یتعاف

 در شعر جهان خاتون یزنانگ

در شعر او  یخاص یعصرش است و ازلحاظ ساختار نوآور شاعران هم یگرچون شعر د یجهان خاتون شعرشعر  یساختار ازلحاظ

به چند  یربا شعر حافظ دارد؛ که در ز یهقاف یو حت یهایش مشابهت وزن از غزل یاریاو در بس یازلحاظ ساختار. وجود ندارد

 .نماییم مورداشاره می

 یامتمگر از روز ق یندار یشهاند/عشق تو تا چندکشم بار مالمت  در

 (449: 4974جهان خاتون،)

 و برهاندم از بند مالمت یدباز آ/ بسالمت یارمساز که  یرب سبب یا

 (62: 4984حافظ،)

 غم مخور یزانباشد احوال جهان افتان وخ/ ای ازجوردوران غم مخور دل ار سرگشته ای

 ه کنعان غم مخورب یدگمگشته باز آ یوسف/الحزن یتساکن ب یگشت یعقوبچون  گرچه

 (282: 4974جهان خاتون،)

 گلستان غم مخور یکلبه احزان شود روز/ به کنعان غم مخور  یدگم گشته باز آ یوسف
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 بسامان غم مخور یدباز آ یدهسر شور ینو/ حالت به شود دل بد مکن یدهدل غمد ای

 (472: 4984حافظ،)

عنوان  با شعر شاعران گوناگون است؛ که به یو ییاز مطالعات و آشنادر شعر جهان وجود دارد که نشان  یباتیاز حافظ ترک جدای

از آن در فخرالدین اسعد  یششده و پ اشاره کرد که در شعر جهان خاتون بدان اشاره« اندام گل یسو» یبتوان به ترک نمونه می

 .اند استفاده کرده یبن ترکیاز ا یکرمان یو خواجو یگرگان

 سوزد دلم در غم تو را دامن یکه م ینمنم رام/ ته در داممانت بسجاندامم ز گل یسو تویی

 (414: 4974جهان خاتون،)

 به مرو اندر کهندز داشت آرام/ اندام گل یسبر و یمدان گه س

 یداندام گلعذار بگو گل یسز حسن و/ ین از اوصاف دلبران دل رام یدآنچه گو هر

 (یاتگنجور غزل ی،کرمان یخواجو)

را متهم به  یو یدشود، شعر جهان خاتون شعر صرفاً مردانه است چرا بر اساس گفته دولتشاه عب گفته می اما اگر بر اساس آنچه 

 :یافتدر شعر خود جهان خاتون  یدسؤال را با ینجواب ا یدشا. سراید او می یهجوآمیز برا یکند و شعر می یزنانگ

 به کام یمتا از آن لب رس / تلخ از آن دهنش یدمشن بس

 اندر جهان شدم بد نام یکنل/ از لب دوست  یامدندل بر  کام

 (928: 4974جهان خاتون،)

زمانه  یاجتماع ینوع شکستن عرف و هنجارها یک ینگوید که ا می یشو از تن خو یارمحابا از معاشقه با  بی یگرد یتیب در یا

 :شود محسوب می

 یزدبرخ نیاکه آن هم ز م! یبا کنار آ/  مانده حجاب یرهنیمن و تو پ یانم در

 (487: همان)

پردازد و در  خود به مبالغه می یهای شخص ویژگی یفکشد و در توص می یرزنانه خود را به تصو یباییجهان خاتون ز یگرد درجایی

 یفدر شعر توص یدیسازی جد هرچند ترکیب. کند می یاداند  بوده یزن یرانخود که از ام یاراز عاشقان بس یشخص یفتوص ینکنار ا

 :گوید معشوق سخن می یکزنانه دارد و جهان خاتون از زبان  یحال و هوا شعرشود اما  دیده نمی نخود جها

 با دلبران طناز یمکه کرد/  و ناز یآمدم آن جوان یاد به

 در جهان سرفراز یکاو بد یسر/ سروران ینـهاده بسـ یمپـا به

 به هنگام ناز یشمفدا بود پ/ التماس جهان یبد اگـرجـان

 داشتم راست چون سرو ناز یقد/تم چون گل اندرچمنداش رخی

 نماز یکه جانها ببستند در و/  چو محراب دل یابـرو که بود دو

 یازن یبود یداربه د یقینش /که نرگس به باغ  یبه نوع دوچشمم

 جمله ساز یبه دستان دو راهم بد/ به سان کمند یکه بود یسوگ دو

 به راز ین نرم گفتبه گوشم سخ / یبه راهم دم یصبا گر گذشت

 به درد دل عاشقان چاره ساز /لب هم چوشکردو رخ همچوگل  دو

 (287: همان)

متهم  یگوید باعث شده که او را به زنانگ پروا از خود و وجودش می اش بی چون جهان که در رابطه عاشقانه یعاشقانه زن یانب شاید

زهد نما و  یفضا یشواسطه افزا در قرن هشتم به. آن گذشته بودند آز یزن یاز او رابعه و مهست یشکه پ یهمان خط قرمز. کنند

حاکمیت ترکان که در فرهنگ خود مرد با . دارد یهگال یارها که حافظ در شعرش به آن اشاره دارد و از آن بس نامناسب خانقاه

ق جهان را از معشوق در شعر مردان شود تا نتوان معشو باعث می ینشود و ا می تر را دارند، چهره معشوق در شعر مردانه یمعشوق

 .جدا نمود
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مردانه دارد  یاینشان از زن بودن جهان خاتون در دن یمردانه برزنان است ول یشهاند یتهای مردساالری و حاکم آنچه از نشانه اما

دارد اما  خوار می است و خود را یازعاشق در موضع ن یاتدهد، هرچند در ادب است که خود را در مقابل معشوق قرار می یگاهیجا

نسخه  یکه جهان در ابتدا ینیرومند، اعتقاد یدر مقابل مرد یفضع یزن به مرد است زن یکاز نوع نگاه  انخوار داشت عاشقانه جه

 «یفهمن ضع»نگارد  می یشبه خط خو

 چون پنجه تواند که کند با چو تو شهباز/ یست دل من همچوکبوتربچه وحش مسکین

 (286: 4974جهان خاتون،)

 چون کبوتر که نتواندکه کند حمله به باز/ من با غم عشقت چه کند یچارهب دل

 (همان)

توان  درگذشته می ینوجوان یا یکه در وصف دختر ناکامش سلطان بخت که در کودک یشعر یتب 47در  یزجهان را ن یمادرانگ 

 یشترب یفاتو توص یراتتعب یراز یافتاشعار  ینارا در  یشاز شعرها یبرخ یدنمردانه نام یلاز دل یکی یدمشاهده کرد؛ اما شا

 :است یعقوبغم شاعر به غم  یففرزند است مانند توص دادندر ازدست  یکننده حاالت پدر بیان

 جان یستهشا یوهغنچه باغ طرب، م/  روضه دل، سرو گلستان روان گلبن

 به ناکام برون شد زجهان یدهکام ناد /من  یچارهمحروم ِ شکسته دل ب طفل

 یانبود روز وشب از غم گر یعقوبچشم / مصر یوسف یکه ب یبمکن ع یهگر گرکنم

 است که جز ناله ندارد درمان یچه درد ینا /ندارد مرهم  یهکه جزگر است یچه زخم این

 (344: همان)

احساسات از  یفصدر تو یشترکند و جهان خاتون ب را پنهان می یششعر او خو یو در البه ال یچیدهپ یارجهان خاتون بس زنانگی

 :سازد یم یهگوید او در شعرش معموال خود را به مردان عاشق شب مردانه سخن می یهاعبارات و حالت

 منم مجنون منم مجنون منم مجنون سرگردان/ درد مرا درمان  ییتو یلیل ییتو یلیل تویی

 جان ینیرمنم فرهاد کوه افکن به بادم رفته ش /چو جان در تن  یرینش ییتو یرینش تویی

 (414: 4974جهان خاتون،)

گذارد و  می یشرا به نما یشخو یزنانگ یمردنماست که گاه یزن. که غالباً عاشقانه است یشدر شعرها یزجهان خاتون ن درمجموع

 ،د استکه در شعر دو شاعر مذکور موجو یاجتماع یاز انتقادها یو حافظ مشاعره و مناظره دارد در شعر او کمتر نشان یدباآنکه با عب

 .یافتتوان  می یاثر

 نتایج

شده است فشارهای  ها و اندک نامی از زنان که بر صفحه تاریخ مانده نشان از فشاری است که بر شاعران زن وارد می مطالعه تذکره

یوه نویی شود تا برای پرهیز از بدنامی حتی شاعر زن دنیای خویش را مردانه کند و سبک و سیاق مردان را برگزیده ش که باعث می

ها در شعر رابعه و مهستی و جهان ملک خاتون زنانگی گاهی بر فشارهای  اش نداشته باشد اما با همه این از خود در شاعرانگی زنانه

توان گفت که دنیای شاعران زن  کند که با توجه به این نکات می آزادانه در فضایی زنانه اثرش را خلق می و شاعراطراف غلبه کرده 

 .ایم رو بوده دوران مشروطه معاصر صرفاً مردانه نبوده و ما با دنیا زنانه در تولید شعر روبه تا پیش از

 منابع

 .، تهرانیستار، چاپ اول، نشر وشعر امروز، زن امروز، 86ی،، علیبابا چاه -

 .زوار، تهرانراد، کامل احمد نژاد، چاپ اول، انتشارات  ی، پوراندخت کاشاناشعار یواند، 4974جهان ملک خاتون، -

 .چاپ نهم، انتشارات زوار، تهران ینی، محمد قزوی، به اهتمام قاسم غناشعار یواند، 4984حافظ، -

 .، تهران، شاه آبادیباران یانتشارات کتاب فروش ی،محمد عباس یق، تحقتذکره الشعرا ،تا یب ی،دولتشاه سمرقند -

 .اول، انتشارات فردوس، تهرانچاپ  ،یفارس یاتدر ادب یشاهدباز، 4984یروس،س یسا،شم -

 .جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات ققنوس، تهران( 2و  4خالصه جلد ) یرانا یاتادب یختار، 4974اهلل، یحصفا، ذب -

 .جلددوم، چاپ چهاردهم، انتشارات ققنوس، تهران( 9خالصه جلد ) یرانا یاتادب یختار، 4974اهلل، یحصفا، ذب -
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 .کتابناک یکالکترون یها نشر کتاب ابعه،ر، 4986یشابوری،عطار ن -

 .ی، انتشارات کتابخانه فخر راز4جلد  ی،، ترجمه محمد عباسلباب االلباب، 4964، محمد، بهار یعوف -

 .تهران یان،چاپ اول، انتشارات کاو ،ینرابعه تا پرواز ،تا  یدر، ب:کشاورز -

 .تهران ی،اکبر اعلم علی یمطبوعات ، چاپ اول، موسسهزنان سخنور، 4993،اکبر یعل یرسلیمی،مش -

 .چاپ نخست، انتشارات قدس تهران ،ای گنجه یمهست، 4982 ،الدین ، معینیمحراب -

 .چاپ پنجم انتشارات روزنه، تهران ی،سبحان یقتوف ،یمعنو یمثنو، 4982،الدین محمد رومی موالنا، جالل -

 انتشارات نامن :تهران. ، چاپ اول2جلد  ،یفرهنگ فارس، 4983.محمد ین،مع -

 .شماره هفتم ، یازدهم سال ،کتاب راهنمای ،4947 ماه سعید، مهر نفیسی، -
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 بررسی نقش و جایگاه اسالم در زبان و ادب فارسی

 (اسالمی ةبا تکیه بر قرون میان) 

 الدین  حمید شمس

 علمی دانشگاه والیت تئهیعضو 

 چکیده

زبان ": باشدمی وضعیت کنونی زبان فارسی است، شده  انقالب اسالمی مطر  معظم از سوی رهبر که بارها یهای یکی از دغدغه

 -مرکز حکومت عثمانی -در آستانه ... هند ةآن روز، از استانبولِ آن روز، زبان علمی بوده تا شبه قارّ ۀفارسی یک روزی از قسطنطنیّ

با زبان فارسی حرف ها  ترین شخصیت هند برجسته ةرّدر شبه قا. ای از زمان، زبان فارسی بوده طوالنی ۀزبان رسمی در یک بره

بنابر این موضوع پژوهش حاضر بررسی جایگاه زبان  ".کنیم ا ما در کانون زبان فارسی، داریم زبان فارسی را فراموش میام... زدند می

سازی نوین  در تمدنو اهمیت آن  این جایگاه بررسی  است و هدف کلی پژوهش قرون سوم الی ششم هجریفارسی و اسالم در 

های تأثیر های و شاخصجنبهباشد که در قالب چند سؤال اساسی طر  شده است؛ می  اسالمی و نیز جایگاه کنونی زبان فارسی

ن یشتر اینشانه اعتقاد ب توانمی ن امر رایا ایآ زبان فارسی چه نقشی در بسط و گسترش تمدن اسالمی داشته است؟ ند؟ا پذیر کدام

چه اتفاقی افتاد که زبان  ؟ه استتر بود شاخصای خاصی دوره دریرگذاریتأثآیا این  کرد؟ یابیارز ینیاعران به مسائل دگروه از ش

تأثیر دوسویه اسالم بر زبان فارسی و زبان های این پژوهش این است ترین یافتهاز مهم فارسی در کشورهای دیگر از رونق افتاد؟

و در  دار زبان فارسی است مدیون اسالم است و اسالم هم در جایگاهی وام فارسی زبان واقع همفارسی در گسترش تمدن اسالمی در 

 .آخر از دو عامل اصلی به عنوان عوامل از دست رفتن جایگاه زبان فارسی در دوران کنونی یاد شده است

 .تاریخ، اسالم، سامانیان، زبان فارسی :هاکلیدواژه

 مقدمه 

تر  یکی دین اسالم و دیگری زبان فارسی و البته اسالم را در همبستگی ملی مهم: دهد مهم تشکیل می هویت ملی ما را دو رکن 

 را می توان به سه دوره تقسیم کرد؛ در ایرانتا قرن ششم هجری  بعد از ظهور اسالم زبان فارسی  وضعیت . دانند می

البته این نکته به این معنا  و ی مکتوب قابل توجهی نداشته ایمادبیات فارس که نزدیک به دو قرن دورانی :دوران فترت( دوره اول 

هایی که در آن هنگام به وجود آمد، به زبان عربی نیست که ادبا و شعرای ما از نوشتن و سرودن دست کشیدند بلکه بنا بر ضرورت

و شهرهای نواحی شرق ایران برای شعر و نثر زبان دری در دوره اسالمی نخستین بار در دربارها این زبان در قالب  .دتمایل پیدا کردن

-به کار رفت و به عبارت دیگر نخستین ظهور ادبی آن در شرق ایران شکل گرفت به همین سبب تحت تاثیر لغت صرف و نحو لهجه

عالءالدوله "که به تدریج این زبان در مناطق مرکزی و غرب ایران نیز کاربرد پیدا کرد چنانو  های متداول در این نواحی قرار گرفت

که تمام آثارش را به زبان عربی نوشته بود خواست کتابی نیز به فارسی دری بنویسد زبانی که به فارسی  "ابن سینا"از  "کاکویه

دری شهرت یافت با زبان پهلوی تفاوت داشت زبان پهلوی زبان رسمی و دینی کسانی بود که بر کیش زرتشتی باقی مانده بودند و 

شد به همین دلیل زبان فارسی دری که با خط عربی نوشته ن مسلمان استفاده از زبان غیر مسلمان مکروه شمرده میبرای ایرانیا

 .شد، شرایط الزم و رشد کافی پیدا کرد تا ایرانیان مسلمان بتوانند آن را به عنوان زبان رایج خود برگزینندمی

زبان پس از قرن دوم هجری و با سپری شدن دوره فترت ادبی، رنگی تازه به  شعرا و نویسندگان فارسی :دوران احیاء اولیه(دوره دوم

این . های متعالی اسالمی، برگ زرینی در تاریخ ادبیات کشورمان گشودندبا آمیختن فرهنگ ایرانی با آموزهادبیات فارسی زدند و 

صلی اهلل )نثر فارسی از کالم الهی، سخنان پیامبر اکرمپیوند عناصر ایرانی و اسالمی در عرصه ادبیات که با تأثیرپذیری متون نظم و 
 .عینیت یافت (علیهم السالم)و ائمه معصوم (علیه و آله و سلم

تدریج سیر صعودی را طی کرد تا آنکه در قرن ششم به اوج شکوفایی  مسیری که از قرون سوم به بعد شکل گرفته بود به(دوره سوم

 .رسید

 های ایرانی نژادلهسلس.4

 دوران سامانی .4-1
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دربار سامانیان مجمع پارسی سرایان بود و از گوشه و کنار ایران و ماوراء النهر علماء و دانشمندان به سمرقند و بخارا می       

منصوری و ودکی، مثنوی دقیقی و شاهنامه ابوباشیم؛ بوی جوی مولیان از رکارهای نثر فارسی در این دوره میشتافتند و شاهد شاه

ن عربی از جمله اند زیرا تسلط بر زباشدهن عربی تدوین میاگر چه اکثر کتب علمی در این دوران به زبا. بنیه ابوموفق الهروییا اال

اما در عین حال برخی از کتب علمی و ادبی نیز به  .(32، 4969فرای،) توانست در ترقی پایگاه کاتبان موثر باشدعواملی بود که می

مقدسی در وصف . سینا قیق و نگارش درآمد از جمله برخی از کتب ابوبکر محمد زکریای رازی  و یا ابنزبان پارسی به رشته تح

ش،  4964مقدسی، )"خدا ایشان را پیروزی بخشید که خوش رفتارترین شاهان و فرهنگ پرورترین ایشانند":گویدسامانیان می

ه اسالمی که آن را فارسی جدید کرد و فارسی دورم کم نفوذ میعصر سامانی، فارسی کدر زبان جدید  ":انصاری آورده است. (434

ها به آن خط نوشته می ها و نامهی جایگزین خط پهلوی گردید و کتابخط عرب. خواندند مخلوطی از لغات فارسی و عربی شدمی

میران آن ناحیه جون مردم و ا شد، علت رواج فارسی دری در خراسان هم دوری آن ایالت از مرکز خالفت بود و به این علت بود که

دانستند و رغبتی به شعر عربی نبود از این جهات به اشعار فارسی و مد  امیران و پادشاهان زبان عربی را نمی

حرکت فرهنگی سامانیان زمینه مناسبی برای رشد و گسترش زبان فارسی فراهم ساخت و در . (428، 4987انصاری،)".پرداختند

اگرچه سامانیان زبان عربی را که زبان اداری و ابزار ارتباط آنها با دیگر . ه علم و ادب در خراسان بالیدن گرفتپرتو حمایت این سلسل

دادند و با عالقه شدید از نویسندگان بردند؛ اما به زبان فارسی دری نیز توجه زیادی نشان میرفت به کار میبالد اسالمی به شمار می

کردند، چنانکه در دوره آنان نهضتی برای ترجمه از آثا عربی به سرودند حمایت مینوشتند یا شعر میو شاعرانی که به این زبان می

برای اطالع ). هایی چون کلیله و دمنه، تفسیر بزرگ طبری و تاریخ طبری به فارسی دری برگردانده شدفارسی شکل گرفت و کتاب

دستور خویش را، خواجه بلعمى، بر آن داشت تا . خوش آمدش. خن بشنیدنصر بن احمد این س"( 484، 4987فروزانی، : بیشار؛ رک

از زبان تازى به زبان پارسى گردانید تا این نامه به دست مردمان اندر افتاد، و هر کسى دست بدو اندر زدند، و رودکى را فرمود تا به 

، ج ا 4978بلعمی،)".گشت، و این نامه از او یادگارى بماند نظم آورد، و کلیله و دمنه اندر زبان خرد و بزرگ افتاد و نام او بدین زنده

همچنین  .(431: 2ج : مقدسی) اندحوقل منطقه مورد استفاده این زبان را از نیشابور تا سغد در ماورالنهر دانستهمقدسی و ابن (2و 

نرشخی، )"ى از حروف، و زبان درى استزبان اهل بخارا همان زبان سغدى است با اندک تحریفى در بعض"در تاریخ بخارا آمده است 

یى از  على الخصوص شهرهاى خراسان و پاره)هاى مشرق  زبان درى یا پارسى یا پارسى درى، یعنى حد وسط لهجه .(467، 4969

پیشینه  النهر به وجود آمد،هاى مستقل ایرانى در خراسان و ماوراء و وجه مشترک همه آنها، بعد از آنکه حکومت( النهربالد ماوراء

ندیم این واژه را به کار برده و در وجه بن مقفع و ابنگردد، زیرا مولفانی چون عبداهللهای سوم و چهارم بر میکاربرد واژه دری به قرن

شمارد که داند و آن را زبان شهرهای مداین بر میمقفع زبان دری را منسوب به دربار میابنو همچنین   اندتسمیه آن سخن گفته

حرکت طور که اشاره شد همان .(43قمری،  4491ندیم،بنا) های شرق ایران به ویِژه لغت اهل بلخ در آن غالب بوده استهلهج

را  زبان فارسی احیای زادگاه  بنا براین می توان فرهنگی سامانیان زمینه مناسبی برای رشد و گسترش زبان فارسی فراهم ساخت

اند زبان و ادب فارسی در ماورالنهر از قرن چهارم اعران و نثر نویسان از این دیار برخاستهو نخستین شدانست  مشرق فالت ایران 

ترین ترین و پرشکوهیکی از بزرگ "عتبی"و  "جیهانی"، "بلعمی"و نویسندگانی چون  "رودکی"هجری با پدید آمدن شاعرانی چون 

در اهمیت . ای از رشد و کمال خود را طی کردو ادیبان بزرگ دورهدوران خود را پشت سر گذاشت و این زبان با پدید آمدن شاعران 

و گسترش زبان فارسی در ماورالنهر قرن چهارم هجری همین بس که اولین بار تفسیر کبیر و تاریخ طبری به عنوان دو کتاب 

ز قرن چهارم هجری زبان دری بود زبان فارسی رایج در بخارا و سمرقند ا. اساسی برای مسلمانان در ماورالنهر به فارسی ترجمه شد

های عربی و سغدی و خوارزمی را با خود داشت و این زبان در ماورالنهر خوارزم و خراسان تقریبا مشترک و قابل  که ترکیبی از واژه

های گوناگونی ابزبان فارسی در ماورالنهر بعد از سامانیان زبان رسمی بود و نه تنها در مکاتبات اداری، بلکه در نگارش کت .فهم بود

گسترش زبان فارسی کار را به جایی رسانده بود که از عالقه مردم به عربی که متون زیادی به آن زبان موجود بود . نیز کاربرد داشت

ماورالنهر . (4، 4969نرشخی، ) روز به روز کاسته شد و عده بیشتری را به این فکر واداشت تا کتب عربی را به فارسی ترجمه کنند

ادبی و زبانی جزیی از آن به حساب ۀ از لحاظ جغرافیای طبیعی از خراسان جدا بود؛ اما از نظر فرهنگی و علمی و به ویژه از جنب

شاعران، ادبیان و نویسندگان این . با ادبیات فارسی در ماورالنهر دارد آمد و زبان و ادبیات فارسی در خراسان پیوندی ناگسستنی می

رفتند و گاه طالبان علم از دو ناحیه به ویژه در دوره اسالمی با هم در ارتباط بوده و گاه خراسانیان برای کسب علوم به ماورالنهر می

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=46526#_ftn11
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=46526#_ftn11
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 "صابر ترمذی"تعدادی از شاعران معروف ماورالنهر چون ادیب  .آمدند تا از محضر بزرگان این دیار بهره بگیرندجا به خراسان میآن

از همین روست بحث در علوم ادبی ماورالنهر به طور مستقیم با تاریخ . اندعمر خود را در خراسان به پایان برده "سیف اسفرنگی"و 

منصور بن ".زبان فارسی است  یات ایرانهای پنجم و ششم هجری بخشی از ادبادبیات ایران ارتباط دارد ادبیات این سرزمین در قرن

النهر، هنگامى که خواست تفسیر بزرگ طبرى را از تازى به پارسى برگرداند، از علماى ماوراء  .(ق.ه 963 -931)پادشاه سامانى  "نو 

عطفى بود در تاریخ زبان باب نقطه  النهر دراینو چون فتواى علماى ماوراء. روائى خود، درباره جواز آن کار فتوى گرفت قلمرو فرمان

کسانى  ":در ترجمه تفسیر طبری آورده شده است .بایستى از آن یاد شود و پیوسته در مدّنظر باشد فارسى و فرهنگ اسالمى که مى

که منصور از آنان براى برگرداندن آن کتاب به فارسى نظر خواست، علماى شهرهاى بزرگ آن سامان؛ همچون بخارا و بلخ و سمرقند 

برخى از علمائى که از این شهرها به دستور وى در پایتخت او گرد آمده بودند؛ از این . پیجاب و فرغانه و شهرهاى دیگر بودندو س

ابوبکر "و  "ابوبکر محمّد بن الفضل االمام"ها از و در برخى نسخه "خلیل بن احمد سجستانى"و  "ابوبکر احمد بن حامد ":اندجمله

-نام برده "خالد بن هانى متفقه"و  "فقیه حسن بن على مندوس"و  "ابوجعفر بن محمّد بن على"و  "محمّد بن اسمعیل الفقیه

اند  اما در مجموع می توان به منابع دالیلی مختلفی را ذکر کردهدرباره اقدام علمای ماوراء النهر  .(3 -6، مقدمه 4993یغمایی،)"اند

اصلى که از آغاز، . سازد نسانى و جهانى که هید قومیت و زبانى آن را محدود نمىکه اسالم دینى است ا چند نکته اساسی اشاره کرد؛

خواستند  گرایش اسالمى ایرانیان بر آن قرار گرفته بود، و بر پایه همان اصل هم با امویان و پیروان ایشان که اسالم را جز این مى

رهنگ کهن و استوار آن ناحیه داشت که اسالم را جز در زبان فارسى و از سوى دیگر ریشه در ف. درافتادند و آنها را از میان برداشتند

مردم بخارا در اول اسالم، در نماز قرآن  ":چنین اشاره کرده است نرشخى در تاریخ بخارادر  این مورد  .اند پذیرفته فهمیده و نمى نمى

عت در هنگام رکوع و سجود مردى به جاى تکبیر و هم به گفته او در نماز جما "به پارسى خواندندى و عربى نتوانستندى آموختن

به این ترتیب هر شاعر و نویسنده ای که قصد مطر   .(67، 4969نرشخی،) عربى به زبان خودشان بانگ کردى و آنها را بیاگاهانیدى

این کتاب  خود نسبت بهشدن در جامعه ایرانی و اسالمی نزد حاکمان و سایر ادبا را داشته، تالشی جدی کرده تا با افزایش اطالعات 

های ایرانی نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذاری قرآن حکومت البته د وهایش را با آیات و مضامین قرآن بیارایآسمانی، اشعار و نوشته

سبب، هم فرهنگ کهن   در این دوران بدینتوان اشاره داشت که در مجموع چنین می .رودحدیث بر ادبیات فارسی به شمار میو 

ایران و هم گرایش اسالمى ایرانیان به صورت اصلى خود فرصت بروز و ظهور یافتند که دولت ایرانى سامانى بر این منطقه فرمان 

و از  مند بود که در پناه آن اهل علم و فکر از آزادى بیشترى در اظهارنظرهاى خود برخوردار بودند راند و از قدرت و شوکتى بهره مى

اساسى را  شود که توهّم بى رو نقطه عطفى در تاریخ زبان فارسى شمرده مى النهر و عمل امیر سامانى ازآناوراءعلماى م طرفی اقدام 

دار و اسالمى درآید و قلمرو زبان فارسى را از  رفت که به صورت سنّتى پایه که در اذهان رسوخ یافته بود و در اثر القاءات مکرر مى

ت و راه زبان فارسى را در علوم قرآنى و انواع معارف اسالمى باز کرد، و موانع را تا حدّى از جلو تر سازد درهم شکس آنچه که بود تنگ

سزا یافته  آن برداشت و همین روش خردمندانه بود که باعث گردید تا زبان فارسى، گذشته از شعر و ادب که در آن دوران رونقى به

چنان ببالد و اسالم را، هم در قلمرو بسیار وسیع خود بگستراند و هم آن را با خود  بود و رو به کمال داشت، با بار اسالمى خود نیز هم

جاها بشناساند، که خود فصلى بدیع در تاریخ اسالم در قلمرو زبان فارسى  به سرزمینهاى دوردست چین و خاور دور ببرد، و در آن

العاده پادشاهان سامانی در قرن چهارم در نتیجه تشویقات فوق ادرباره زبان فارسی در دوره سامانی چند اثر قابل توجه است زیر.است

از آن جمله کتابی در لغات فارسی به اسم  که در تاریخ بخارا به آنها اشاره شده است کتاب بسیار به زبان فارسی تالیف شده است

در همان زمان . اندنسبت داده جریه 923شاعر بزرگ ایرانی متوفی در  "ابوعبداهلل جعفربن محمد رودکی"به  "تاج المصادره"

کتابی در لغت فارسی تالیف کرده است تا قرن یازدهم نیز فرهنگ نویسان آن را در دست  "ابوحص حکیم بن احوص سغدی"

ابوعلی محمد بن " 932کتاب دیگری از همین مولف در همان اوان ترجمه شده و آن تاریخ طبری است که ظاهرا در سال . اند داشته

نو  بن  963در سال .وزیر که شاعر نیز بود، ترجمه کرده است و از بهترین کتب متدوال نثر فارسی است "ن عبیداهلل بلعمیمحمد ب

از از زبان پهلوی به زبان  "سند بادنامه"فرمان داده است که کتاب  "عمید ابوالفوارس قناوزی"منصور پادشاه سامانی به خواجه 

قرن ششم موجود بوده است که ازرقی هروی شاعر بزرگ آن زمان آن کتاب رانظم کرده است و فارسی ترجمه کند و آن ترجمه تا 

کاتب سمرقندی در همان قرن ترجمه قناوزی را را تهذیب کرده و به انشای  "بها الدین محمدبن علی بن محمد بن عمر ظهیری"
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کلیله و دمنه در زمان ساسانیان از هندوستان به ایران  تر در آورده است داستان سندباد نامه مجموع حکایاتی است که مانندتازه

 .(21:  4969: نرشخی) جا به زبان فارسی درآمده استاند و از آنآورده و به زبان پهلوی ترجمه کرده

 دیلمیان.4-1

زمان با است که هم( Renaissance)تمدن اسالمی در قرن چهارم و پنجم، در واقع عصر طالیی و شکوفایی تمدن اسالمی    

ترین امپراتوری قرون وسطا یعنی خالفت عباسی بود این امرکه باعث بروز و ظهور استعدادهای بالقوه ملل و اقوام دیگر تجزیه بزرگ

در گستره نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شد، شکوفایی و مجد و عظمت مسلمانان را به همراه داشت که مایه سرفرازی و 

شک این شکوفایی از متن تعالیم اسالمی جوشیده بود و توجه سامانیان و آل بویه به فرهنگ و دانش در بدون . مباهات بوده است

دربار آل زیار از لحاظ  (.74، 4988حسینیان مقدم و جمعی از مولفان،) دستیابی به چنین پیشرفتی سهم شایانی داشته است

پرداختند و فرصت چندانی برای میران بیشتر به امور سیاسی میه اای کشود؛ دورهو ادب دوستی به دو دوره تقسیم میفرهنگ 

پرداختن به امور فرهنگی نداشتند مانند؛ دوران مرداویج و دوره ای که امیران بعد از تثبیت قلمرو زیاری بیشتر به امور فرهنگی 

در بن قابوس بن وشمگیر که کتاب المعالی کیکاوس بن اسکنعنصر. منوچهر و کیکاوس بن اسکندرپرداختند مانند دوران قابوس، 

کتاب  .(494، 4987انصاری، ) کرده استباشد در این دوره زندگی میسی میقابوس نامه را نوشت و از مراجع مهم ادب و اخالق فار

فی عو. رفتری از حکام آینده به شمار میاو شامل نصایحی است که برای پسرش گیالنشاه نوشته و مورد استفاده و استناد بسیا

ی زمان و کبار روزگار قصب سبق از آن شجره طاهره بود و در تربیت افاضل و تقویت اماثل از امرا ":نویسددرباره عنصر المعالی می

با روی کار آمدن آل بویه در دیلم که از دیر باز کانون مبارزه با دستگاه خالفت عباسی بود، کوشش  (.94، 4964عوفی،)"ربودمی

ت تاریخی بیعت موقتی پسران بویه با مرداویج خیلی اهمی ":کرمر معتقد است. فرهنگ  و ادب ایراین آغاز شدهایی در راه احیای 

به هر حال آل بویه به بازیابی فرهنگ و ادبی و هویت ایران و (. 74، 4973کرمر، )"های او در آنها موثر افتاددارد زیرا ظاهرا اندیشه

های مختلف از جمله نسب رسانیدن آل بویه این حرکت را از راه ":نویسدوین ترکمنی آذر میپر. ن پرداختندایرانی بیش از سامانیا

بدون شک عصر آل  .(296، 4984ترکمنی آذر،)"انجام دادند... گذاری فرزندانشان وبه کار گیری اسامی فارسی در نام به ساسانیان،

تسلط آل بویه بر بغداد و دستگاه خالفت و ورود و . ، بوده استنامدمی "رنسانس اسالمی"تز آن رابویه اوج دورانی بود که آدام م

ابن . حضور ایرانیان به دربار معز الدوله و خلیفه، محیطی مناسب برای پیشرفت فرهنگ ایرانی و رواج زبان فارسی فراهم آورده بود

طوریکه معز هکردند، ببه زبان فارسی تکلم میه بودند و برادران بویه که در ایران و سرزمین دیلم پرورش یافت":جوزی آورده است

،  8ق،ج .ه  4443جوزی، )"کرداط با خلیفه از مترجم استفاده میالدوله در فتح بغداد چون به زبان عربی تسلط نداشت برای ارتب

-الیفات خود را میگفتند و به عربی تن فارسی زبان به عربی نیز سخن میبا وجود این در این زمان بسیاری از دانشمندا .(924

انگاشتند و در ادبیات عربی تبحر بسیار یافتند و در والیات آل بویه ادبیات عرب هم رواج و انتشار داشت در واقع در قسمت شرق 

. (293، 4984آذر، ترکمنی) های تابعه ادبیات عربی رواج داشتحال رشد بود ولی در عراق و ایالتایران زبان فارسی جدید در 

ل و گسترده دانشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری در دربار آل بویه و فراهم نمودن امکانات علمی و رفاهی برای حضور فعا

 . آنان گواه راستینی بر نقش موثر این خاندان شیعی در به ثمر رساندن رنسانس اسالمی است

 نژادهای ترکسلسله.1

 غزنویان.1-4

رود در واقع رشد و بالندگی زبان و اعصار باشکوه ادب فارسی به شمار میمقارن است از  دوره غزنوی که با روزگار شهرت فردوسی

ادب فارسی که در عصر سامانی آغاز شده بود در عهد غزنویان ادامه یافت زیرا سالطین نخست غزنوی عمیقا تحت تاثیر فرهنگ و 

البته باید این نکته را در نظر داشت که توجه محمود به . ودها درآمده بهای بودند که به تصرف آناسالمی سرزمین –تمدن ایرانی

ها و عالقه به ادب پارسی نبود بلکه به قصد تبلیغ و یا از جهت التذاذ از آنان در مجالس انس بود اما با شعرا از باب احترام به آن

موضوع  در کمک به این اعتال وجود وزیر  ترینای است و مهمالی نثر فارسی دارای جایگاه ویژهوجود این این دوره از حیث اعت

بیزار بود  گویند با آنکه محمود از زبان عربمی (.467، 4984دهمرده،) محمود یعنی ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی بوده است

سرودند را در او می چه در اینکه دقیقا چه اندازه از مدایح عربی  و فارسی را که شاعران در ستایشدانست اگراما به خوبی آن را می

، 4984باسورث،.)کند قدر بود که بتواند با مشاوران ایرانی خود کاریافت نامعلوم است اما پیداست که اطالع از زبان فارسی آنمی
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های را که به عربی بود مسعود تحیت ":دهدهمچنین در دوره مسعود غزنوی زبان فارسی رونق داشته است باسورث ادامه می. (423

 .(491، 4984باسورث، )"دانستند به فارسی برگرداندندای از منشور را برای استفاده آنانی که عربی نمیافت و سپس خالصهدری

 سرای بزرگ ایران است و پس از استیالی عرب با سرودن شاهنامه افتخارات ملی را در ایران تجدید کردفردوسی  نخستین سخن

ترین شاعران و نویسندگان ادب فارسی در دوران سامانی و غزنوی و دیلمیان ظهور کردند فدر مجموع معرو(. 491، 4987انصاری، )

سلجوقی رونق یافت و شاعرانی نامدار مانند ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری ة و همچنان شعر و ادبیات فارسی در دور

... اوندی و دانشمندانی مانند امام محمد غزالی، شیخ طبرسی و ابیوردی، امیر معزی، سنایی غزنوی و مورخانی مانند گردیزی و ر

 .پدیدار شدندکه هر کدام در شکوفایی و رونق دادن به زبان فارسی متاثر از اسالم کمک شایانی نمودند

 سلجوقیان.1-1

می است این توسعه از لحاظ فرهنگی و احیای زبان و ادب فارسی عصر سلجوقی یکی از مراحل اوج فرهنگ و تمدن ایرانی اسال

نژاد که منطقه وسیعی را تحت فرمان این دودمان ترک. یابدبازتاب می فرهنگی در رشد شهرها و تاسیس مدارس بزرگ نظامیه

، 4961بویل،) ای ایفا کردندخویش داشتند در گسترش و رواج زبان ادبی فارسی و فرهنگ ایرانی به طور کلی نقش بسیار برجسته

ین دوره نثر فارسی نوین شهرت شعر دری را به دست نیاورد و مگر در مواردی بسیار استثنایی به اندازه شعر مورد البته در ا .(321

های نثر ادبی از ویژگی. همه نباید خواه کیفیت و خواه کمیت آن را ناچیز گماشتتوجه و بررسی انتقادی قرار نگرفته است به این

نزدیک شدن به شعر به مثابه صدای راستین  -به میزانی حتی بیش از گذشته –وره گرایش فارسی و نیز غالبا نثر علمی در این د

نثر ادبی برای رسیدن بدین مقصود به سبکی آراسته به صنایع بدیعی و شعری همراه با استعمال روزافزون مفردات عربی . ایران است

 .(373، 4961بویل،) توجه یافت

زبان فارسی چه نقشی در بسط و گسترش  ن و ادب فارسی اشاره شد حال سوال این است کهبه نقش و تاثیر اسالم بر احیای زبا

دار زبان  در مورد زبان فارسی باید گفت که این زبان مدیون اسالم است و اسالم هم در جایگاهی وام؟ تمدن اسالمی داشته است

زبان دَری مربوط به بخش شرقی ایران باستان بود ولی هرچند که . زبان پیش از اسالم مردم ایران زبان پهلوی بود. فارسی است

ای را به وجود آورد که ما آن را با شاعران بزرگی همچون  وقتی این زبان با عربی در آمیخته شد، غنا پیدا کرد و زبان فارسی

که موسیقی  است این خصوص چیزی که کمتر مورد توجه به. شناسیم می... فردوسی، سنایی، عطار، نظامی، سعدی، حافظ، جامی و 

هست به این « ای»و « او»، «آ»هایی که در زبان عربی برای  کشش. تأثیر آمیختگی با زبان عربی بسیار دلنشین شد زبان جدید، تحت

های  این موضوع را در برخی لهجه. ها از عربی وارد تلفظ فارسی شد کنیم در زبان دَری نبود و این صورتی که ما امروز تلفظ می

این غنای موسیقایی جدید برای زبان دَریِ . توان مشاهده کرد نی و تاجیکی غیر متأثر از زبان عربی که اکنون نیز وجود دارند میافغا

تأثیر ادبیات عرب،  آمیخته به عربی که فارسی نام گرفت سبب شد که ما بتوانیم یک شعر موسیقایی پیدا کنیم که اوزان آن نیز تحت

. شدت وامدار آمیختگی با فرهنگ مقدس اسالمی است از این جهت زبان و ادبیات فارسی به. ای عربی استهمان اوزان بحور شعره

هایی از هندوچین، ویتنام، مالزی، الئوس، کامبوج، فلیپین، اندونزی و چین نیز عموماً توسط این عارفان ایرانی با اسالم  مردم بخش

ی  شما امروز هم در مساجد پکن که دورترین نقطه. ها حُکم زبان دینی را داشت به همین خاطر زبان فارسی برای آن. آشنا شدند

ها نیت نمازشان را نیز به زبان فارسی بیان  آن. بینید هایی با اشعار فارسی می شد کتیبه چین نسبت به عالم اسالم محسوب می

 :دو مصداق برای روشن شدن مطلب آورده شده است که در ذیل   دار زبان فارسی است سو گسترش اسالم هم واماما از آن کنند می

چه خارج  اعراب تا قسمتی از ایران بزرگ آن زمان را فتح کردند و مابقی عالَم اسالم که بخش دیگری از ایران بزرگ بود و نیز آن (4

به سمت مرکزی  ما در آسیایش. از ایران بزرگ بود را در حقیقت ایرانیان با زبان فارسی به قلمرو فرهنگی تمدن اسالمی افزودند

ها سفر کردند و مروج اسالم در نواحی  بینید که به این سرزمین شرق تا کشور مغولستان، تعداد زیادی از بُقاع عارفان ایرانی را می

از  که« بن عثمان هجویری ابوالحسن علی»شود،  اش به نام پاکستان خوانده می در هند قدیم که امروز بخش غربی. دوردست بودند

عرفای دیگری هم بودند که . عرفای قرن پنجم هجری است، اسالم را ترویج کرد که مرقدش در الهور زیارتگاه مردم پاکستان است

بسیاری از . جا را مسلمان کردند نقاط جهان از جمله هند شرقی که بنگالدش امروزی است رفتند و مردم آن در این دوره تا اقصی

 مردم این مناطق به صورت دخیل وجود دارد که نشان از تأثیر فرهنگ ایران اسالمی در این مناطق است های واژگان فارسی در زبان

  هایجمله نمازها، شعایر اسالمی،  اسامی یومیه،  نمازهای  نیت  حتی  که  تا جایی  یافت  گسترش  فارسی  زیر نفوذ زبان  در چین  اسالم یا
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از   در خود ایران  که  اسالمی  از اصطالحات  بر آن، بسیاری  عالوه .شود ادا می  فارسی  زبان  هنوز به  آن  و امثال  در عقد ازدواج  رسمی

 ،« کیانگ  سین»  در ایاالت  سنتی  علمیه  های در حوزه. گردد ادا می  فارسی  به  شود، در چین می  آنها استفاده  عربی  شکلهای

و غیر   مسلمانان  در بین  فارسی  و کاربرد فعلی  گسترش. است  بوده  آموزش  اصلی زبانِ ، ،فارسی  در چین«  شانسی»و « شاندونگ»

                               . است  چینی  از پژوهشگران  سیاریب  مورد تحقیق  چینی  مسلمانان

ها طول کشید  قرن. رجمه شد، فارسی استترین زبانی که بیش از هزار سال پیش، قرآن به آن زبان ت از طرف دیگر اولین و قدیمی(2

زبان یا کسانی که تحت تأثیر فرهنگ ایران،  بدیهی است که اقوام ایرانی. های دیگری غیر از فارسی ترجمه شود تا قرآن به زبان

ه آموختنش برایشان توانستند بهره ببرند تا از زبان عربی ک ها از قرآن برگردانده شده به فارسی بیشتر می فارسی آموخته بودند، این

 .دشوار بود

 نتیجه

تأثیرپذیری ادبیات فارسی بندی کرد؛ توان چنین جمعبا بررسی منابع مختلف و با پاسخ دادن به سواالت مطر  شده در چکیده می  

مل در این امر انگیزی از قرآن کریم و به تبع آن احادیث و روایات نبوی و امامان معصوم داشته که چند عاغیرقابل انکار و شگفت

شد، ادبیاتی اسالمی محسوب می( ق 9قرن  نیمه)ری از همان آغاز پیدایش و توسعه خود ادبیات فارسی ددر مجموع  دخیل بود

تأثیر  ، تأثیری خارجی نبود، بلکه ادامهالجرم تأثیر اسالم درآن. جاهلی هم پشت سرنداشتة حتی برخالف ادبیات عربی، یک دور

هاى زبان فارسى بهره عامل دیگر. طاهریان شکل گرفت صفاریان و حداکثر در آغاز دوره این ادبیات در عهد. محیط پیدایش آن بود

  نژادی  تفاخر های  تبدیل ، اسالمی  انقالب  پیروزی .کمک شایانى کرد به احیا حفظ و گسترش زبان پارسىبود که قرآن  از قرآن این

  عمیق  و احساس  درک  ، بار دیگر راه فرهنگی  ها و مواریث پیشینه  به  و توجه  و تاریخی  دینی  قعیوا  هایی همبستگی  به  گرایانهو قومیت

  ةامروز شکوفاتر و چهر  ، در جهان از پیش  بیش  فارسی  ، زبان دهرویکرد ارزن  این  برکت  به  رو امید است  از این.  است  را گشوده  گذشته

  میان  و وسیله ارتباط  فرهنگ  عنصر یک  ترینمهم  عنوان  به  زباند زیرا شو  بازشناسانده  و اسالمی  ر دینیو مفاخ  و ادب  فرهنگ  واقعی

های ایرانی نیز حکومت .باشد  دور دست  و حتی  منطقه  مسلمان  و کشورهای  اسالمی  ایران  میان  فرهنگی  تواند پیوندی ها میملت

هایی که در ایران حداقل تا زمان مغول حکومت. رودقرآن و حدیث بر ادبیات فارسی به شمار مییکی دیگر از عوامل تأثیرگذاری 

روی کار آمده تحت لوای حکومت خلفا بوده و به این ترتیب می توان گفت یکی از عوامل مهم در این تأثیرگذاری، اعمال قدرتی 

شان هم این بود که چون حکومت دینی است، بازتاب آن باید و توجیهدادند و قرآن به خرج می ها برای ترویج اسالمبوده که حکومت

تمکین از ادبیات قرآنی توسط شاعران و نویسندگان، یکی دیگر از این . در آثار ادبی خلق شده در مرزهای این حکومت متجلی باشد

نه اعالی تأثیرگذاری بر مخاطب است، مورد با توجه به اینکه قرآن به عنوان یک کتاب کامالً ادبی، الگویی موفق و نمو. عوامل است

بنابراین  اندتوجه شاعران و نویسندگان هوشیار ما قرار گرفته و آنان برای اعتال و فخامت بخشیدن به آثار خود به سراغ قرآن رفته

ه شدت تحت تأثیر قرآن و توانیم با قاطعیت بگوییم که ادبیات فارسی نه تنها از لحاظ مضمون، بلکه از لحاظ صناعات ادبی نیز بمی

های ادبیاتمان را تا حدی بسیار، مرهون زیبایی و بوده است و در واقع باید جاذبههای جوشان فیض و رحمت حدیث، این سرچشمه

های مختلف به طور این تأثیرپذیری، در نظم و نثر، با موضوعات و سبک همچنین .شکوه کالم الهی و ائمه اطهار بدانیم

اعراب تا قسمتی از ایران بزرگ آن زمان را فتح  باشد زیرار اسالم هم وامدار زبان فارسی میاز طرف دیگ د استچشمگیری مشهو

چه خارج از ایران بزرگ بود را در حقیقت ایرانیان با زبان  کردند و مابقی عالَم اسالم که بخش دیگری از ایران بزرگ بود و نیز آن

 .افزودند فارسی به قلمرو فرهنگی تمدن اسالمی

برخالف ه امروزالبته عواملی هم باعث شده است که امروزه زبان و ادبیات فارسی جایگاه قبلی خود را از دست بدهد از آن جمله؛  

توانند مروج زبان فارسی باشند و ما  امروز رادیو و تلویزیون بیشتر می. گذشته شاید کتاب، نقش ثانوی در ترویج زبان داشته باشد

البته متأسفانه در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام . های جدید برای ترویج زبان فارسی استفاده کنیم یم از این رسانهباید بتوان

های ما که باید زبان فارسی فاخر را ترویج و تقویت کنند، برعکس در این زمینه  های سینمایی و سریال نشده و حتی گاهی فیلم

شود مخاطبان بیرونیِ زبان  زبانی که باعث می. کنند مغشوشِ بعضاً سخیفی را در جامعه شایع می بدآموزی دارند و کلمات مغلوطِ

گاهی در سخنان گویندگان خبر و مجریان تلویزیون با اغالط فاحشی در . فارسی نتوانند ربطی بین آن و زبان حافظ و سعدی بیابند

کنند از  تبار ما را برای کسانی که در خارج از کشور، عالمانه به ما نگاه میشویم که خود این هم اع تلفظ و بکاربردن کلمات مواجه می
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که ببینند نیاز  الملل، نگاهی داخلی است و به جای این های ما نگاهشان به امور بین موضوع دیگر آن است که دستگاه .برد بین می

ها رادیو و تلویزیون  ده. دهند در خارج از کشور قرار می های داخلی را مبنای تولید و توزیع محصوالت فرهنگی ها چیست، اولویت آن

در  چه را که دیگران به آن نیاز دارند کنند، نه آن های دیگر بیان می ای از مطالب داخلی را به زبان مرزی داریم که گزیده برون

به هر حال اگر . شود رجمه و عرضه میهای مختلف ت های ما مطالب یکسانی بدون توجه به نیاز مخاطبان، به زبان که در رسانه حالی

تر زبان فارسی  ها مهم آن ۀه متعلق به ایران است که از همچ های فرهنگی و تمدنی خود به دنیا شناسانده شود، آن ایران با ظرفیت

 .خود تأثیرگذار خواهد بود است، خودبه
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 یسنت یدر دستورها یل نقش نهادیو تحل یبررس

  شینی زهرا شنبه

 یات فارسیکارشناس ارشد زبان و ادب

 یرضای یمهد

 کازرون یدانشگاه سلمان فارس یات فارسیار زبان و ادبیاستاد
 ده یچک

ن یپژوهان در ارائۀ ازبان. شود یا نحو بدان پرداخته میواژه  باشد که در حوزة فرا یم یواژگان در جمله، نقش نهاد یها از انواع نقش یکی

ن امر باعث بروز اختالف یاست ا یهیبد. اند شده« یفاعل»و « یهیمسندال»، «ینهاد»یها شوند که قائل به نقش یم مینقش به سه گروه تقس

پژوهان  ل نظرات زبانیسه و تحلی، مقایبند با طبقه. پردازد یختالف نظرات من ایل ایو تحل ین پژوهش به بررسیا. ده استینظرات آنان گرد

رد و صاحب خبر یگ یجمله قرار م یاست که معموالً در ابتدا یدهندة قسمت نهاد لیه مجموعاً تشکیه فاعل و مسندالد کیمشخص گرد

رد و قرار دادن آنها به عنوان یگ یانجام م یحوزة علم معان ه دریاست و اساساً در دستور بحث نهاد مطر  است و پرداختن به فاعل و مسندال

ها را  توانند انواع نقش یم یو نقش متمم ینقش فعل لیگر از قبید یها رد، نقشین عمل صورت بگیچنانچه ا. ح نیستیمجزا صح یها نقش

را  یدر قواعد دستور یکند و نابسامان یجه مها موا نقش یح نیست و ما را با فراوانیصح مسئلهن یاست ا یهیبه خود اختصاص دهند که بد

قسمت گزاره  یل اسناد عمومیپژوهان به دل ه در نظرات زبانیا فاعل و مسندالیه و ینهاد و مسندال یشمارکسانین یهمچن. به همراه دارد

. هیاز انواع نهاد است نه مسندال یکیاغلب فاعل هستند که فاعل  ییها هین مسندالین رهگذر چنیباشد که در ا یم یها به قسمت نهاد جمله

کسان شمردن آن با نهاد یاز انواع نهاد است و  یگریهمراه است که نوع د یز با دو رکن مسند و فعل ربطیاخص آن ن یه در معنیمسندال

با . اند ز خواندهین« اعلشبه ف»و « هیمسندال»آن را « نهاد»ر از یپژوهان غ مجهول است که زبان یها از انواع نهاد، نهاد جمله. ستیح نیصح

، (ه استیمسندال یها یژگیرا بودن از ویکه پذ) رندة کار استید از نوع پذین جمالت فاعل و کنندة کار ندارند و نهاد جدینکه ایتوجه به ا

 . باشد یم( مجهول یها جمله)ه ین جمالت، نهاد است که از نوع مسندالیا یعنوان مناسب برا

 .ه، فاعلی، فعل، نهاد، مسندالزبان، جمله: هادواژهیکل

 مقدمه -4

ها، سامان دادن به انواع مطالب نحوی است که در دستورهای سنتی به صـورت پراکنـده در    یکی از اهداف این نوع بررسی و پژوهش

یگر اینکه با د. باشد تر به قواعد نحوی مستقل و یکپارچه می پژوه در دسترسی آسان اند و یاری کننده دانش مطالب صرفی مطر  شده

پژوه از ابهامات و اختالف نظرات نتیجه واحدی را برداشـت   باشدـ دانش ـ که در اینجا نقش نهادی مطر  می شناختن هر نقش نحوی

شـود   از جمله سواالتی که در ذهن مخاطب در مطالعه نقش نهادی ایجاد می. شود خواهد کرد و دچار تردید در مباحث دستوری نمی

 : عبارت است از

 ( یا برعکس)ـ آیا نهاد همان مسندالیه است؟ 

 له دستوری هستند؟ ر دو یک مسئـ آیا فاعل و مسندالیه ه

 های دستوری به حساب آورد؟  ـ آیا باید نهاد، مسندالیه و فاعل، هر سه را به طور مجزا از نقش

دسـتور زبـان    -2  2ور زبـان انـوری و گیـوی   دسـت  -4: در این پژوهش به بررسی نقش نهادی و انواع آن در دوازده دستور که شامل

دسـتور   -6دستور زبان خطیب رهبر  -3دستور زبان پرویز ناتل خانلری  -4دستور زبان عبدالرسول خیامپور  -9جواد شریعت  محمد

سـتور زبـان   د -41دستور زبان پنج اسـتاد   -3دستور زبان غالمرضا ارژنگ  -8دستور زبان وحیدیان کامیار  -7زبان علی مرزبان راد 

بـدین صـورت کـه نظـرات     . دستور مفصل فرشید ورد پرداختـه شـده اسـت    -42دستور زبان جهانبخش نوروزی  -44پور  نادر وزین

 . اند اند و نتایج در قالب توضیحات ارائه گردیده بندی، سپس مقایسه و در نهایت مورد نقد و تحلیل قرار گرفته پژوهان ابتدا طبقه زبان

 .(44:4971خـانلری،  )باشند چرا که قبل از مطر  شدن نقش نهادی توسط دکتـر خـانلری    در این حوزه محدود میآثار تألیف شده 

پژوهانی کـه بـا وجـود مطـر  شـدن نقـش        همچنین وجود زبان. اند های فاعلی و مسندالیهی نام برده تر از نقش آثار دستوری قدیمی

 . اند اند و باعث ایجاد اختالف نظرات در محدوده این نقش شده ههای مسندالیهی و فاعلی گشت نهادی باز قائل به نقش
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 نقش نهادی  -1

« نقـش نهـادی  »ـ بعضی از دستور نویسان بـا عنـوان   4: اند اند و به سه گروه تقسیم شده زبان پژوهان این نقش را با سه نام ارائه داده

نقـش  »ـ گروهـی نیـز بـه آن    2دکتر انوری و گیوی، دکتر خانلری  دکتر شریعت، دکتر ارژنگ، دکتر وحیدیان کامیار،: اند مانند آورده

ــ کسـانی نیـز آن را حالـت     9راد  ، دکتر خیامپور، دکتـر مرزبـان  ...62پور، دکتر قریب دکتر نوروزی، دکتر وزین: مانند. اند گفته« فاعلی

نظرهـا در   تدا به تعاریف نهاد سپس به اخـتالف اب 69.دکتر خیامپور، دکتر خطیب رهبر و دکتر نوروزی: مانند. اند نامیده« الیهی مسند»

 : شود نامگذاری این نقش پرداخته می

 تعاریف نهاد  -1-4

در زیـر  . دهـد  آن خبر مـی   دانند که صاحب خبر است و گزاره درباره در تعاریفی که از نهاد موجود است، نهاد را قسمتی از جمله می

 : این تعاریف داده خواهد شد

 (33: 4982وحیدیان کامیار، )« .تنهاد صاحب خبر اس»

انوری )« .64گویند نقش نهادی دارد گویند یا می الیه می گروهی را که گروه فعلی به آن اسناد داده شده، گروه نهادی یا نهاد یا مسند»

 (44ـ43: 4934و گیوی، 

 (42ـ 44: 4971خانلری، )« .دهیم آن خبر می  نهاد قسمتی است از جمله که درباره»

دهد به سخن دیگر نهاد کسی یا چیزی است که موجب عملـی شـدن گـزاره     آن خبر می  کلمه یا گروهی است که گزاره دربارهنهاد »

 (94ـ92: 4974ارژنگ، )« .شود می

 (همان)« .شود نهاد کلمه یا گروهی است که موجب عملی شدن گزاره می»

 (92: 4974همان، )« .نهاد اسم یا ضمیر یا گروهی از کلمات است»

 (32: 4973پور،  وزین)« .شود آن خبری داده می  نهاد جزء اصلی جمله است که درباره»

نـوروزی،  )« .علـی دانـا اسـت   . مسندالیه یا نهاد کلمه یا قسمتی از جمله اسـت کـه مطلـب جملـه اسـمیه را بـه آن نسـبت دهنـد        »

998:4984-997) 

 نظرات در نامگذاری نقش نهادی   اختالف -1-1

 : پژوهان به دالیل زیر به وجود آمده است ها ناشی از دیدگاه دو گروه از زباننظر این اختالف

 : دانند الیه را یکی می الف ـ دیدگاه گروهی که نهاد و مسند

نـوروزی،  )« .علی دانا اسـت . اسمیه را به آن نسبت دهند  الیه یا نهاد کلمه یا قسمتی از جمله است که مطلب جمله مسند»: نوروزی

 (997ـ998: 4984

گوینـد نقـش    گویند بـه یـا مـی    الیه می گروهی را که گروه فعلی به آن اسناد داده شده گروه نهادی یا نهاد یا مسند»: انوری و گیوی

 (44ـ43: 4934انوری و گیوی، )« .نهادی دارد

 : دانند الیه می ب ـ دیدگاه کسانی که فاعل را نیز مسند

تی باید متعلق باشد کـه عمـل فعـل مزبـور بـه او اسـناد داده شـود، ذات مـذکور را فاعـل یـا           هر فعلی به کننده یا به ذا»...: قریب و 

 . گویند الیه می مسند

 .(426: 4932، ...قریب و )« ... .دار است و گاهی غیر جاندار  الیه گاهی جان فاعل یا مسند

« الیـه هـم هسـت    هـر فـاعلی مسـند   . داده شده اسـت  ها به آنان نسبت ها مسندالیه هم هستند زیرا افعال آن جمله فاعل»: پور وزین

 .(31: 4973پور،  وزین)

                                                           
 .هم گفته است« اسنادي»ـ به آن نقش    

 «اليه يا نهاد مسند»اند كه نقش  ـ ايشان ذكر كرده   

 . اند ـ ايشان قائل به يكسان بودن نهاد و مسنداليه شده   
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گویـد، در ایـن    ایرج رفت، ایرج می: دهیم اسم گاه در جمله مسندالیه است یعنی انجام دادن کاری را به او نسبت می»: رهبر خطیب

 .(63: 4984خطیب رهبر، ) «ایم را به او نسبت داده« گوید رفت و می»الیه و فاعل است که  دو جمله ایرج مسند

 .(477: 4978راد،  مرزبان)« حالت فاعلی آن است که اسم در جمله، مسندالیه یا فاعل واقع شود»: راد مرزبان

 .(44: 4932خیامپور، )« همان صفت موول است( یا فاعل)الیه  ها مسند مثال  در همه... » :خیامپور

 .(474: 4971شریعت، )« هر فاعلی مسندالیه است»: شریعت

الیه آن است که امـری بـه آن اسـناد داده     الیه گردد و مسند الیهی آن است که اسم یا گروه اسمی،  مسند حالت مسند»: ورد فرشید

 .(213: 4932ورد،  فرشید)« ..«فریدون رفت»و « هوشنگ مهربان است»: مانند. چیزیست که خبری درباره آن بدهند... شود

یکـی  : انـد  اند این است که در این تعاریف از دو نوع مسندالیه نام برده نهاد و فاعل را مسندالیه بر شمرده از جمله دالیلی که هر گروه

 . مسندالیه به معنای عام و دیگری مسندالیه به معنای خاص

اند کـه در   نامیده مسندالیه در معنای عام آن است که قسمت گزاره هر جمله را به قسمت نهادی آن اسناد داده اند و آن را مسندالیه

... رفـتن، خـوردن، پوشـیدن و    : باید توجه کرد که این جمالت دارای افعال خاص مانند. باشد بیشتر این جمالت نهاد از نوع فاعل می

کننـد و چنـین    باشند و ضرورت به همـراه داشـتن فاعـل را ایجـاب مـی      هستند که دارای معنای کامل انجام گرفتن کار در خود می

در این رابطه آنچه در دستور مطر  است اسناد به معنای خاص است که تنها توسط . باشد را مسندالیه نامیدن صحیح نمیهایی  فاعل

باشـد   الیه مـی  گیرد اما در افعال ربطی و یا عام فقط آن حالت و ویژگی را که در مسند است و متعلق به مسند افعال ربطی صورت می

دلیل دیگر اینکه تنهـا افعـال   . معنای اتفاق افتادن و انجام گرفتن آن فعل و عمل در خود نیستنددهند و خود دارای  به آن اسناد می

  حالت و صفتی یا پذیرنده  الیه در آنها از انواع نهاد یعنی پذیرنده و یا دارنده کننده نقش مسند هستند و مسند ربطی هستند که ایجاد

ی را بر عهده دارد اما افعال خاص گر چه باعث نسبت دادن کاری و یـا چیـزی و   است و نقش نهاد( الیه جمالت مجهول مسند)کاری 

دادن و  شان مانند افعال ربطی تنها اسناد کنند و وظیفه را ایجاد می... تمیز، مفعول و : هایی همچون شوند اما نقش به نهاد جمله می... 

حالـت  )  جام آن را داشته باشد حتی اگر فعلی رخ ندهدـ نه پذیرندهاست ـ یا توانایی ان 63کار  کننده همچنین فاعل. ایجاد مسند نیست

چـه  )آیـد  و با فعـل خـاص مـی   ( را داشته باشد...یعنی مسندالیه که یا با فعل منفی همراه باشد و غیر پذیرا اما توان پذیرفتن حالت یا

دانیم و نام آنها را در کنار هم و به معنای هم بـه کـار   الیه و فاعل را از انواع نهاد ب نماید که مسند بنابراین واجب می( مثبت چه منفی

هـا عمـدی در کـار نیسـت و تنهـا مشـخص نکـردن مـرز واقعـی کلمـات در جمـالت             نبریم؛ گر چه در بعضی از این یکسان شماری

نقـش نهـادی دچـار    شود و این خود دلیل دیگری است که دانش پژوهان را در نامگذاری  شناسان، باعث ایجاد کژتابی و ابهام می زبان

 . کنند ابهام می

 : مثالً به این جمله دقت کنید

اصـلی یعنـی     الیه یا نهـاد جملـه   کوتاهی است که مسند  ساده  جمله« که آمد»کوتاه   ساده  جمله. مردی که آمد بسیار متمول است»

 ... کند را تشریح می« مرد»

را « پسـر »اصـلی یعنـی     کوتاهی است که فاعل یا نهـاد جملـه    ساده  جمله« که رفت»کوتاه   ساده  جمله. پسری که رفت برادر مرا زد

 .(81: 4971شریعت، )« ... کند و  تشریح می

کنـد کـه نهـاد همـان      در کنار هم به خواننده ایـن برداشـت را القـا مـی    « فاعل یا نهاد»و « الیه یا نهاد مسند»در این جمالت آوردن 

الیه و فاعـل اسـت، چنانچـه در ایـن      گرچه مقصود دکتر شریعت این است که نهاد شامل مسندالیه و یا فاعل همان نهاد است؛  مسند

 : اند جمله اشاره کرده

 .(473ـ  481: 4971شریعت، )« جمله باشد، فعل با آن مطابقه خواهد داشت( الیه یا فاعل مسند)اگر اسم عام نهاد »

رد اگر به این صورت نوشته شوند بهتر است و از یکسان بـه حسـاب آمـدن    ای دا ها در چنین جمالتی نمود برجسته این گونه کژتابی

 (نوعی از نهاد)فاعل ( نوعی از نهاد)الیه  مسند. شود آنها جلوگیری می

                                                           
هـا دارای   گونـه جمـالت فاعـل   همچنـین در ایـن  . یرا عمل شکستن را باد انجام داده استز. باد گلدان را شکست: مانند. جاندار هستند ها غیر ـ بعضی از فاعل 63

 . کنند بخشی هستند و مانند فاعل حقیقی عمل می نوعی جان
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 «مسندالیهی»و « فاعلی»به جای « نهادی»برگزیدن عنوان 

صاحب خبر هستند که از انواع نهاد بـه شـمار   الیه و فاعل هر دو  نامگذاری نقش نهادی نیز به این دلیل صورت گرفته است که مسند

الیه مجموعاً قسمتی از جملـه   به عبارت دیگر فاعل و مسند. تر است روند و نامیدن این دو صاحب خبر با نقش واحد نهادی معقول می

و فعل را تنها نقـش   که انواع متمماند چنان دهند که صاحب خبر بودن است و این قسمت را نهاد نام گذاشته را به خود اختصاص می

 . های فراوان و اختالف نظرات جلوگیری خواهد شد اند و اینچنین از ایجاد نقش داده« فعلی»و « متممی»

 پژوهان  انواع نهاد از دیدگاه زبان -1-9

 : اند پژوهان برای نهاد انواع زیر را برشمرده زبان

 بهروز باهوش است. صفت و حالتی باشد  ـ دارنده4

 سعید خوشحال شد .  صفت و حالتی باشد  ـ پذیرنده2

 . لباس پوشیده شد.              ـ پذیرنده کار باشد9

 . نازنین آمد.               کار باشد  ـ کننده4

 . احمد لباس را آورد.              ـ کننده کار باشد3

 . تو جیبم پول است. اینجا کسی هست. نهاد هستی و وجود داشتن -6

 . الکیت       پروین کتاب داردنهاد م -7

 .(49ـ44: 4973خانلری، )اند  اشاره کرده 4تا  4دکتر خانلری به موارد 

  اند؛ گر چه از نظر معنا هر دو فاعـل و کننـده   مورد پنجم نیز فقط ایشان به آن اشاره کرده. دکتر ارژنگ به هر پنج مورد اشاره کردند

کردند اما دکتر ارژنـگ ایـن مـورد را نیـز      هایی با فعل الزم معرفی می والً فاعل را در جملهاما از لحاظ ساخت جمله، معم. کار هستند

 .(92: 4972ارژنگ، )اند  اضافه کرده

 : اند اند و دو مورد دیگر نیز به آن افزوده دکتر انوری و گیوی به چهار مورد اول اشاره کرده

 . تو جیبم پول است. اینجا کسی هست :ـ هستی و وجود داشتن و دارندگی را به آن نسبت دهیم»

 .(448ـ443: 4934انوری و گیوی، )« پروین کتاب دارد: ـ مالکیت را به آن نسبت دهیم

باشند ایـن مـورد جـز نهـاد از نـوع مسـندالیه قـرار         یکی می« هست و است»جا که در رابطه با نهاد دارندگی باید ذکر کرد که از آن

 . گیرد می

 . اول و مورد چهارم اشاره کرده استدکتر شریعت به مورد 

فریـدون کـاری انجـام نـداده     ... فریدون پـول دارد »: اند ایشان آورده. اند که دکتر انوری و گیوی اشاره کرده نهاد مالکیتدر رابطه با 

  .(474:4971، شریعت)« است الیه مسندفریدون ... بنابراین . توسط گوینده به او نسبت داده شده است... « پول داشتن»است و 

در اینجـا نسـبت   . در این خصوص باید گفت که مسندالیه آن است که حالتی به آن نسبت داده شود که آن حالت خود مسند باشـد 

در نگاهی دیگر اگر سوالی مطر  شود کـه  . دادن دارندگی به فریدون نسبت دادن مسند نیست بلکه آن حالتی است که در فعل است

رسـد   چیزی را دارد؟ پاسخ کتاب است چرا که دارندگی در این جمله فعلی است که اثـر آن بـه کتـاب مـی     فریدون چه دارد؟ یا چه

 . گونه جمالت از نوع فاعل باشدآید که نهاد این بنابراین به نظر می(. حالت مفعولی)

یدون اصوالً کاری انجام نداده است که فر.  فریدون نیامد»: کند که در واقع فاعل است الیه دیگری اشاره می دیگری به مسند  در جمله

 .(همان)« الیه بنامیم مسند... بنابراین باید آن را . او را فاعل بدانیم بلکه عدم انجام فعل توسط گوینده به او نسبت داده شده است

رمز نیست هم مسـندالیه و  دیوار ق: اند باید گفت بنابراین سخن در جمالتی نظیر الیهی که ایشان مطر  کرده در رابطه با چنین مسند

پذیرنده حالت و صفتی وجود ندارد در صورتی که مسندالیه اگر چه پذیرنده مسند نیست اما قابلیت پذیرش را داشته اسـت و جملـه   

نیسـت امـا در ذهـن    ( قرمـز )به عبارت دیگر گرچه مسندالیه پذیرای این مسـند  . را دارای معنا و مفهومی از همان دست کرده است

تواند رنـگ دیگـری از    پذیری را دارد و می کند؛ چنانچه اگر دیوار قرمز نیست بنابراین قابلیت رنگ سند دیگری را ایجاد میمخاطب م

همچنین در مثال یاد شده از دکتر شریعت گرچه کاری صورت نگرفته است اما این انجام نگرفتن کار . باشد... قبیل آبی، سبز، زرد و 

علی غـذایش را نخـورد یـا    : گوییم مثالً وقتی می. باشد آن عمل است دارای معنا می  لی که انجام دهندهیا مفهوم در صورت وجود فاع
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همچنین بایـد  . باشند ها باشد دارای معنای کاملی می آن  شده در صورت وجود فاعلی که انجام دهنده گونه افعال منفیعلی نیامد، این

بیاید چه به صورت منفی، دارای معنایی تام از یـک عمـل اسـت و در هـر صـورتی      توجه کرد که فعل تام معلوم چه به صورت مثبت 

. آیـد  چنان که گذشت فاعل یا کننده کار است یا توانایی انجام آن را داشته باشد که به همراه فعل خاص مـی پذیرای فاعل است و آن

 .پس در این جمالت فاعل را مسندالیه نامیدن صحیح نیست

 . مطر  استنقش نهادی ل و مسندالیه در علم معانی باید بررسی شود و در دستور اساسا بحث انواع فاع

 : اند گونه آوردهنویسان این های مجهول دستور در مورد نهاد جمله: های مجهول نهاد جمله

 .(63ـ66: 4984خطیب رهبر، )نامد  الیه می دکتر خطیب رهبر آن را مسند

 .(426: 4979، ...قریب و )اند  تهالیه گرف آن را مسند... دکتر قریب و 

 .(33: 4982وحیدیان کامیار، )کند  دکتر وحیدیان آن را از انواع نقش نهادی محسوب می

 .(448ـ443: 4934انوری و گیوی، )نامد  دکتر انوری و گیوی آن را نهاد می

 .(31ـ34: 4973پور،  وزین)ست نقش فاعلی قرارش داده ا  فاعل بر آن گذاشته و زیر مجموعه پور نام شبه  دکتر وزین

 .(92: 74ارژنگ، )و دکتر ارژنگ عنوان نهاد را برایش قرار داده است 

کـار بـودن و پـذیرا بـودن از       باشـد از نـوع پذیرنـده    اند که این نهـاد صـاحب خبـری مـی     ها دارای نهاد جدیدی شده این گونه جمله

 .باشند ل از نوع مسندالیه میهای مجهو بنابراین نهاد جمله. های مسندالیه است ویژگی

 انواع نهاد در بررسی نهایی  -1-1

 الیه  نهاد از نوع مسند. بهروز باهوش است. صفت و حالتی باشد  ـ دارنده4

 الیه  سعید خوشحال شد  نهاد از نوع مسند.  صفت و حالتی باشد  ـ پذیرنده2

 (های مجهول نهاد از نوع مسندالیه جمله) نهاد.   لباس پوشیده شد.              کار باشد  ـ پذیرنده9

جـان   نهاد از نوع فاعل چه جاندار چه بـی . رساند این مسئله ما را به شناخت می. نازنین آمد. احمد لباس را آورد.  کار باشد  ـ کننده4

 (با فعل الزم و متعدی)

 جایگاه نقش نهادی  -1-0

 رتند از  توانند نقش نهادی بگیرند عبا کلمات و مواردی که می

 الف ـ اسم و گروه اسمی 

 .(34: 4973پور،  وزین)« ...اسم، : جمله باشند بدین قرارند 66توانند فاعل کلمات و مواردی که می»

 .(92: 4974ارژنگ، )« یا گروهی از کلمات است... نهاد اسم یا »

 .(448: 4934انوری و گیوی، )« اقع شودتواند نهاد و می( 67گروه اسمی)هایی  اسم هم به تنهایی و هم با همراهی وابسته»

ایـن محلـه را   « یکی از همسایگان بسـیار مهربـان مـا   »( بدون فعل)عبارت و نسبت ناقص ... توانند فاعل جمله باشند کلماتی که می»

 .(34: 4973پور،   وزین)« ترک کرد

 . در واقع در اینجا گروه اسمی است که در نقش نهادی قرار گرفته است

 . اند ر نویسان به اسم اشاره کردند اما به گروه اسمی تنها کسانی که ذکر گردید اشاره کردهاغلب دستو

 ب ـ ضمیر 

 .  اند اغلب دستورنویسان نقش نهادی را برای ضمیر در نظر گرفته

 صفت  -پ

 . اند اشاره کرده« جایگزین اسم»اغلب دستورنویسان به صفت با عنوان 

                                                           
 . الیه نوعی نهاد هستند ـ فاعل و مسند 66
 .نظر وجود دارد ـ البته بر روی گروهی بودن یک نقش اختالف 67
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خردمنـد در    نقش فرعی خود که صفتی است قرار نگیرد و نقش نهادی را در جمله بپذیرد مانند کلمهصفت با تغییر مقوله، یعنی در 

 . گذشت خردمندی از راهی می:  جمله

 ناقص و یا پیرو موصولی   قابل تأویل یا جمله  جمله -ت

 : باشد( مرکب  یعنی همان گروه اسمی گسترش یافته جمله)تاویل به گروه اسمی   ـ نهاد ممکن است جمله الف

 .(33: 4982کامیار،  وحیدیان)« کتاب بهتر است  صحبت کردن درباره: کتاب صحبت کنیم  بهتر است درباره»

 . شایسته است مادر خود را احترام گذاری: مثال. شود ای دیگر می الیه جمله ای مسند گاه جمله»ـ  ب

 . فاعل(: ی)فعل، ضمیر : الیه احترام گذاری مسند: ، مجموعاًمادر خود را احترام گذاری  رابطه جمله: مسند است:  شایسته

شایسـته اسـت،   )الیه عبـاراتی همچـون    فاعل مسند(: ی)فعل، ضمیر : شایسته است، احترام گذاری)الیه عباراتی همچون  مسند: نکته

 .(473: 4978 راد، مرزبان...  )پس از آنهاست  معموالً جمله( الزم است، سزاوار است، واجب است، ممکن است

رسـد،   کامل به آنها، صحیح به نظر نمـی   اند و اطالق جمله های ناقص یا قابل تاویل است که در جایگاه نهاد آمده این مورد جزء جمله

 . قابل تأویل  آید نه جمله کامل در نظر می  گویند جمله، مفهوم جمله زیرا وقتی می

 :های ناقص اشاره کرده است لهـ دکتر شریعت غیر مستقیم به نهاد به صورت جم ت

را « پسـر »اصـلی یعنـی     کوتاهی است که فاعل یا نهاد جمله  ساده  جمله« که رفت»کوتاه   ساده  جمله. پسری که رفت برادر مرا زد»

 .(81: 4971شریعت، )« دهد و توضیح می. کند تشریح می

الیـه   نیمی از مسند« که رفت»در واقع : های قابل تأویل است ملههای پیرو موصولی است که از انواع ج این مورد نیز جزء موارد جمله

 :  نویسند دکتر انوری و گیوی در این رابطه می. الیه است مسند  یا صفت مؤوّل به وابسته

فرض  ای است که باید آن را به مصدر یا به اسم مصدر تأویل کرد و نهاد جمله مؤوّل است یعنی عبارت یا جمله  گاهی نهاد در جمله»

 : کرد

اسـت  (  مسند)بهتر « تمام کردن موضوع»: نهاد موول است( یا اتمامِ موضوع)« تمام کردن موضوع»: بهتر است موضوع را تمام کنیم

 .(421ـ424: 4934انوری و گیوی، )« (فعل اسنادی)

 : پور آورده است ـ دکتر وزین ج

یکی از همسایگان بسیار مهربان ما که شـما  »(: با فعل)ارت و نسبت ناقص عب... توانند فاعل جمله باشند بدین قرارند  کلماتی که می»

 .(34: 4973پور،  وزین)« اینجا را ترک کرد« شناسید او را خوب می

 . توضیحی باشد و فعل مربوط به نهاد که گروه اسمی است، نباشد  جمله« شناسید که شما او را خوب می»  آید جمله به نظر می

 : مورد دیگر را نیز جایگزین نهاد به حساب آمده است پور دو دکتر وزین

 ث ـ مصدر 

 . تندرستی است  خندیدن نشانه»

 ج ـ اسم مصدر 

 .(34: 4973پور،  وزین)دانش فرا گرفتنی است 

 « .شوند توان برشمرد که جایگزین نهاد می اسم مصدر را از اقسام اسم می

 نتیجه  -9

دانستن نهاد و مسندالیه و یـا فاعـل و مسـندالیه مشـخص سـاخت کـه در بعضـی از نظـرات          نظرات در رابطه با یکی بررسی اختالف

مسندالیه به معنای خاص آن که به همراه مسند و فعل ربطی است به کار نرفته است بلکه اسناد گزاره به قسمت نهادی را مسندالیه 

هـایی،   غالباً چنـین مسـندالیه  . گیرد جمالت نیز  صورت می اند که این مسندالیه حاصل اسناد عمومی گزاره است که در تمام خوانده

 . اند فاعل جمالت بوده

با توجه به اینکه افعال خاص دارای معنای تام انجام پذیرفتن هستند و نیاز به اسناد توسط مسند ندارنـد، دارای فـاعلی هسـتند کـه     

شود کـه ایـن مسـندالیه، فاعـل نیسـت بلکـه        اسناد داده می کار در آن جمله است اما در افعال ربطی مفهوم، توسط مسندالیه کننده

نهاد را نیز به دلیل اسناد عمومی گزاره بـه قسـمت   . کند است که لزوم این عنوان را بیان می( یا پذیرنده کار)پذیرنده یا دارنده صفت 
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اند که صاحب خبر  را به خود اختصاص داده جا که مسندالیه و فاعل مجموعاً قسمتی از جملهاز آن. اند آغازین جمله مسندالیه خوانده

هر کدام   چنانچه انواع متمم و یا انواع فعل. ها جلوگیری شده است بودن است، عنوان نهاد برای آن طر  شده است و از فراوانی نقش

 . باشند دارای یک نقش واحد در دستور می

 ها نوشت پی

 .هم گفته است« اسنادی»ـ به آن نقش 4

 «الیه یا نهاد مسند»اند که نقش  کردهـ ایشان ذکر 2

 . اند ـ ایشان قائل به یکسان بودن نهاد و مسندالیه شده9

گونـه  همچنـین در ایـن  . زیرا عمل شکستن را باد انجام داده است. باد گلدان را شکست: مانند. جاندار هستند ها غیر ـ بعضی از فاعل4

 . کنند د فاعل حقیقی عمل میبخشی هستند و مانن ها دارای نوعی جان جمالت فاعل

 . الیه نوعی نهاد هستند ـ فاعل و مسند3

 .نظر وجود دارد ـ البته بر روی گروهی بودن یک نقش اختالف6

 منابع و مآخذ  -1

 . قطره: تهران دستور زبان فارسی امروز،(. 4974)ـ ارژنگ، غالمرضا 

 . اطمیف: ، تهران2دستور زبان فارسی (. 4934... )ـ انوری، حسن و 

 . مهتاب: ، چاپ اول، تهراندستور زبان فارسی(. 4984)رهبر، خلیل  ـ خطیب

 . ستوده: ، چاپ شانزدهم، تبریزدستور زبان فارسی(. 4932)ـ خیامپور، عبدالرسول 

 . اساطیر: ، چاپ چهارم، تهراندستور زبان فارسی(. 4971)جواد   ـ شریعت، محمد

 . سخن: ، تهرانفصل امروزدستور م(. 4982)ورد، خسرو  ـ فرشید

 . ناهید: چاپ ششم، تهران دستور زبان فارسی،(. 4932... )ـ قریب، عبدالعظیم و 

 . توس: ، چاپ یازدهم، تهراندستور زبان فارسی(. 4971)ـ ناتل خانلری، پرویز 

 . انتشارات شهربانو: ، چاپ اول، شیرازدستور زبان فارسی(. 4984)ـ نوروزی، جهانبخش 

 . سمت: ، چاپ پنجم، تهران4دستور زبان فارسی (. 4982)ان کامیار، تقی ـ وحیدی

 . معین: تهران. دستور زبان فارسی(. 4973)پور، نادر  ـ وزین
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 بررسی سبک فکری شعر انقالب اسالمی
 علیرضا شوهانی

           المت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایئعضو هی

 فاطمه اسماعیلی نیا  

  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

 چکیده 

انقالب اسالمی، شکوهمندترین واقعه در تاریخ معاصر ایران بوده و این شکوه و شور و تکاپو به طور طبیعی در آثار شاعران آن       

های پیشین، خصوصیات سبکی ر دورهدر شعر این دوره، هوّیّتی متفاوت از شع.  ها به گونۀ چشمگیری انعکاس یافته استسال

در . اندای در ادبیات فارسی پدید آوردهشود که در تعامل با یکدیگر، سبک شعری تازههایی شاخص مشاهده میچشمگیر و چهره

-آرمان های برآمده از بطن انقالب و عواطف وهای زبانی و ادبی، مضامین فکری و اندیشهشعر این دوره، عالوه بر نمود ویژة شاخصه

ستیزی، دعوت به خواهی، رویکرد انتقادی نسبت به کارکرد جامعه، استکبارهای انقالب، عدالتبیان آرمان :های مردم از قبیل

، همبستگی با مقاومت (ره)مقاومت، گسترش حس میهن پرستی و وطن دوستی، یادکرد شهدای انقالب، ستایش امام خمینی 

هایی مانند حمید شود و چهرهاز اواسط دهۀ چهل آغاز می شعر انقالب به طور جدّی. استفلسطین، جلوة مشخصی به آن بخشیده 

از جمله کسانی بودند که شعر انقالب ... سبزواری، سلمان هراتی، سیدعلی موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده، حسن حسینی و 

در این پژوهش سعی شده است . در شعر خود روی آوردند اسالمی -اسالمی و شیعی را شکل دادند و به بیان مضامین فکری انقالبی

با کاوش در دیوان اشعار شاعران برجستۀ انقالب اسالمی، با نگاهی تحلیلی، مضامین فکری شعر انقالب و نمودهای آن  در اندیشۀ 

 . این شاعران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد

 .اسالمی، سبک فکری سبک شناسی شعر، شعر معاصر، شعر انقالب: هاکلیدواژه

 مقدمه

تغییر سبک، تغییر و تحوالت اجتماعی و سیاسی است که باعث تغییر زندگی و رفتارها و در « موتور»عامل اصلی و به اصطال        

ر و چه واژگان و چه جمالت و اصطالحات و تعابی –شود که تغییر اخیر به نوبۀ خود در زبان نتیجه، تغییر فکر و نحوة دید بشر می

  و تلقی  ها و نگاه انسان  ۀها، ذائق انقالب.(41: 4982شمیسا،. ک.ر)گذارد به نحوی تأثیر می –چه مجاز و تشبیه و استعاره و کنایه 

و   در قلمرو قالب  و احساس و حتی  در زبان تغییر، هادگرگونی  دهد و همین تغییر می  و خویشتن  جهان، جامعه  به  را نسبت  آنان

 .دارد  ا نیز در پیشکل ر

های اجتماعی، این انقالب در تمامی عرصه. قرن بیستم بود ۀگرا در آستانو آرمان شکوهمندای انقالب اسالمی ایران، پدیده      

ادبیات انقالب اسالمی بیش از هر زمان دیگر، . ثیر بسیار عمیقی برجای گذاشته استأسیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به ویژه ادبی، ت

های اسالمی و به ویژه الگوهای مذهبی تشیع قرار گرفت و در این میان، نقش کربال و حادثه ماندگار عاشورا از ثیر آموزهأتحت ت

توان به های حماسی عاشورا که در ادبیات انقالب اسالمی نمودِ بسیاری یافته است، میاز جلوه. ستا برجستگی بیشتری برخوردار

های عرفانی این از جلوه .المان، ترجیح مرگ با عزت بر زندگی ذلت بار و استقبال از مرگ سرخ اشاره کردناپذیری در برابر ظسازش

 . توان به مفاهیمی مانند یاد خدا، ایثار، صبر، رضا و تسلیم و نگاه عارفانه به مرگ را نام بردبزرگ می رخداد

های گردد، اما شکل نهایی و تکامل یافتۀ آن در سالدهۀ پنجاه برمیپیشینۀ شعر انقالب اسالمی به اواخر دهۀ چهل و اوایل       

های انقالبی با هوّیّت اسالمی در آثار شاعرانی همچون حمید سبزواری، مهرداد اوستا، گرایش. گرددپس از پیروزی انقالب پدیدار می

های کهن قالب از حیث صورت شعر، گرایش به قالبویژگی بارز شعر ان. یابدمی نمود... طاهره صفارزاده، علی معلم، حسن حسینی و

-هایی در قالباند یا در کنار نوسرایی تجربهسرا بودهبیشتر شاعران شاخص این دوره، مطلقاً کهن. هاستو احیای برخی از این قالب

پور و علیرضا قزوه ر امینسرا هستند و قیصعلی معلم، نصراهلل مردانی و احمد عزیزی از جمله شاعران کهن. اندهای کهن داشته

-هوضعیتی بینابین دارند و کسانی همچون علی موسوی گرمارودی، حسن حسینی، سلمان هراتی و محمدرضا عبدالملکیان غالباً ب

 .(94: 4931کاظمی، . ک.ر) اندشدههای نو خود شناختهواسطۀ سروده
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ه ایران به تالش گسترده محمدرضا پهلوی برای اشاعه فرهنگ العمل جامع که خود عکس 4942واقعه پانزدهم خرداد  بعد از      

 ۀشکل گرفت که پیشوای خود را در عرص« بازگشت به خویشتن نظریه »نفوذ سیاسی، دینی و فرهنگی با طر   غرب بود، جریان پر

. احمد یافت  جالل آلدکتر علی شریعتی و  ، در شخصیتفرهنگ و هنر ۀو در عرص( ره)ت امام خمینی در شخصیّ ،سیاست و دیانت

ساله، در عرصه سیاست و فرهنگ دوباره نمایان و به گفتمان ی تقریباً دهپنجاه، بعد از سکوت ۀهای نخست ده این جریان، در سال

 .ل گشت که رهبری و به ثمر رساندن انقالب اسالمی اوج فعالیت آن بودط این دهه مبدّمسلّ

های دینی و مذهبی و با توجه به تاریخ صدر جوانی را تربیت کرد؛ شاعرانی که با پشتوانهشعر، این گفتمان، شاعران  ةدر حوز      

های نخستین اسالمی، پیامبر و پیشوایان دینی، قهرمانان مذهبی و همچنین قرآن و احادیث، اشعاری اسالم از جمله حوادث و جنگ

( ع) مردم به قیام عمومی، به حادثه کربال و مصائب امام حسین آنها برای تشویق. سرودند های سیاسی انقالب می در راستای آرمان

های  بین حوادث صدر اسالم با وقایع سیاسی ایران، مردم را به سمت خیزش« همانی این»کردند و با برقراری رابطه  بیشتر توجه می

ه بعد از انقالب نیز جزو ها، حضوری چشمگیر داشتند ک دو شاعر دینی و مذهبی در این سال. شدند اجتماعی رهنمون می

سیدعلی موسوی گرمارودی با دفترهای . ات ادبی قبل از انقالب به شاعران جوانتر بودندکنندگان تجربیّ پیشکسوتان و در واقع منتقل

نشان داد، شاعری ( 4938)« در فصل مردن سرخ»و ( 4937)« سرود رگبار» ،(4936)« سار نخل والیتدر سایه» ،(4948)« عبور»

« طنین در دلتا»های طاهره صفارزاده نیز در مجموعه. ذوق است د، انقالبی و از حیث توان ادبی، هنرمندی با تجربه و خوشهّمتع

ها،  در این سال. مضامین دینی را در خدمت انقالب اسالمی قرار داد( 4936)« سفر پنجم»، (4931)« و بازوان سدّ»، (4943)

مثل درخت در »و ( 4931)« های نیشابور در کوچه باغ»، (4947)« از زبان برگ»های همحمدرضا شفیعی کدکنی نیز در مجموع

های اسالمی  ، آرمان4937ماه  سرانجام، با پیروزی انقالب اسالمی در بهمن. های مذهبی پرداختمایهبن به بیان( 4936)« شب باران

روی شعر معاصر ایران قرار شِ های جدید، پی رای گشایش حوزههای امیدی ب و انقالبی این طیف از شاعران به تحقق پیوست و روزنه

هات را به سوی خود جلب کرد و برای شاعران این جریان، در کنار بیان ای اندک، تمام توجّ اما وقوع جنگ تحمیلی، با فاصله. گرفت

 حملهرحمانه مورد  ت ایران که بیملّ تانجام این وظیفه بزرگ و انعکاس مظلومیّ. ای ایجاد شد ت تازههای انقالب، مسئولیّ آرمان

  68.تعبیر شد« دفاع مقدس»ها، شعر پایداری را به سمت و سویی کشاند که بعدها به شعر قرارگرفته بودند و ایثار و فداکاری آن

و خفقان  در شعر پایداری قبل از انقالب، دشمن اصلی، استبداد داخلی بود و شاعران برای در هم شکستن آن به بیان ظلم و ستم

اندیشۀ . ساقط کردن رژیم استبدادی و استقرار حکومت مردمی بود ،آرمان نهایی شعر پایداری قبل از انقالب .پرداختندموجود می

رهنگ انقالب اسالمی و ادبیاتی که تحت تأثیر آن شکل گرفت، ذهن و نگاه شاعران را معطوف به مضامینی کرد که برخاسته از ف

در ادامه این جستار، به بررسی مضامین . ستیزی و عدالت خواهی نشأت گرفته از جریان انقالب بودیّۀ ظلمشهادت و ایثار و روح

 . فکری شعر انقالب با تکیه بر آثار چند تن از شاعران مطر  انقالب پرداخته خواهد شد

 مضامین فکری شعر انقالب اسالمی 

 (ره) تجلیل و بزرگداشت مقام امام خمینی -

هایی از شاعران این دوره در دست یل و بزرگداشت مقام امام خمینی و ورود امیدبخش ایشان به میهن، سرودهدر مضمون تجل

پور، آمدن امام به میهن را قیصر امین. کنندة تعلق خاطر ایرانیان به بنیانگذار انقالب و افتخار به انقالب استاست که نمایان

 :دانداکم پیشین مینویدبخش رهایی از دوران خفقان و استبداد ح

/ تا لحظۀ عظیم صعود آمد/ مّردیم از رکود در آن مرداب/ مردی که بند زجر گشود آمد/ بوی سپند وکُندر و عود آمد»
در گرگ و میش آتش و دود / تبار، مرد شبان شوالموسی/ ای به وجود آمددر عشق وقفه/ از بس عاشقان به عدم رفتند

 .(413: 4969امین پور، )  «مردی که نبض حادثه بود آمد/ یافت فصل فریب و فاجعه پایان/ آمد

 :شوددر شعر سلمان هراتی، شخصیّت امام به منزلۀ معنابخش عشق و زندگی و بالندگی آیندة ایران تصویر می 

                                                           
ویژه نامه بررسی ادبیات انقالب  -22شماره ( ادبیات)تاب ماه ، قدرت اهلل طاهری، کال در عصر انقالب اسالمیفعّ های شعری نگاهی به جریان .ک.ر .4

 . 42،صاسالمی
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اما دریغ زهرة / بسیار بود رود در آن برزخ کبود/ شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت/ پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت»
/ ها اگر چه صاف، ولی از هراس سنگدل/ تو ولی زمینۀ دریاشدن نداشتبی/ گم بود در عمیق زمین شانۀ بهار/ دریاشدن نداشت

هراتی، )«  این عقده تا همیشه سر واشدن نداشت/ ای به بغض فرو بود حرف عشقچون عقده/ آیینه بود و میل تماشاشدن نداشت

4964 :82).  

مرد و ، این بزرگ(ره)های معنوی و هدایتگری امام خمینی ، با برشمردن ویژگی«شعر بزرگ خلق»گرمارودی نیز در سرودة  موسوی

 : داندستاید و او را مایۀ دلگرمی و امیدواری مردم ستمدیدة ایران میبنیانگذار انقالب اسالمی را می

ای پیشوای ./ های شعر بزرگ وجود توگُلواژه/   خلق ایران -/ ین خلقو!/ شعر بزرگ خلق: / یک شعر کاملی تو!/ ای پیشوای من»
./ شعر مقاومت/ شعر صالبتی/ یک رشته با صالبت الوند/ هر بیت از تو،/ های پوالدبا واژه/ های آهنبا واژه/ یک شعر کاملی تو!/من

های روشن با واژه/ هر شب تو را بر پشت بام خانه !/شعر بلند جاری!/ شعر بزرگ خلق/ ... هاستپیوند قلب:/ معیار انسجام کالمت
: 4983موسوی گرمارودی، ) «زنیمگلخند می/ وز دور بر چهرة دلیر تو/ دهیممی طاغوت را دشنام/ زنیمپیوند می/ شعر ستارگان

236). 

ستعاره و کنایه، با بیان با پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی آن روزگار در قالب تشبیه و ا محمدرضا شفیعی کدکنی،     

 : داندهای مردم میسیاهی جامعه و استیالی استبداد، حضور امام را تسلّی دهندة همۀ نامرادی

کز مِیِ جام / های پریشان در بادآن فرو ریخته گل/ بیشه دلگیر و گیاهان همه خاموشانند/ پوشانند موج موج خزر از سوگ سیه»
گرچه زین زهر سمومی که گذشت از / تا نگویند که از یاد فراموشانند/ مزمۀ نیمه شب مستان بادنامشان ز/ شهادت همه مدهوشانند

«  بیشه در بیشه، درختان همه آغوشانند! / باز در مقدم خونین تو ای رو  بهار/ هوشانندهای بهاری همه بیسرخ گل/ سر باغ
 .(84:های نشابورشفیعی کدکنی، در کوچه باغ)

 تنفر از طاغوت و نظام شاهنشاهیاعالم بیزاری و  -

قیصر امین . مایۀ اشعار انقالبی شدترین مضامینی بود که دستاعالم بیزاری و تنفر از طاغوت و نظام شاهنشاهی از جمله مهم     

سلمان  پردازد وبه بیان پلیدی طاغوت روزگار خود و مقایسۀ آن با طاغوتیان ایران و روم قدیم می« حدیث حادثه»پور در شعر 

، به تصویر اوضاع خفقان آلود و استبدادزدة کشور در زمان حکومت طاغوت، به بیان سختی «ای پاسخ سپید»هراتی نیز در شعر 

پردازد و در ادامه شعر خود، به پیروزی انقالب اسالمی و بازگشت امام به میهن و رهایی از از ایران می( ره)های غیبت امام سال

 : کندیچنگال طاغوت اشاره م

/ های مخوف ها حفرهچشم/ رویید کرخت می/ و جنگل از بسیاری رطوبت / زیست سالی که باغ در سایه می/ سال قحطی چشم تو»
-با آهنگ تجسس سالم می/ ها و لب/ اندیشید و هید چشمی نمی/ آمددستی برای تفکیک برنمی/ و سال اختالط گرگ و میش 

هید خلوتی به /و عشق حرام بود/ گذشتاز لبان صبح نمی/ که بشارت هید حجم روشنی/ی دق بودآیینۀ تمام نما/ آسمان/ کردند
مثل / تر از بهارساده/ تو آمدی/ و با مرداب هزار خاطره داشتند/ گرفتندمردم با یأس عکس یادگاری می/ شدیاد خدا بر پا نمی

: 4984هراتی، )« ...های معیوب مُردهبرای ما؛ در خویش/ سپیدی بود پاسخ/اتپیشانی/ با بعثتی عظیم در پی/ های قیامتتالوت آیه

39). 

، با توصیف اوضاع و احوال آشفته و نابسامان کشور در زمان حکومت «مثنوی شهیدان»سیدحسن حسینی نیز در سرودة      

آلود جامعه را به نمایش یاه و وحشتکند و روزگار سطاغوت، با بیانی استعاری، حکومت ددمنشانه و دیوآیین ضحاک را تداعی می

گذارد و در ادامه با بهره جستن از همان روایت ضحاک در شاهنامه، قیام مردم و پیروزی بر طاغوت را همچون پیروزی کاوه می

 : داندای در روایت معاصر آن میآهنگر بر ضحاک و تجلّی قهرمان اسطوره

خورد مغز اختران در می/ دیو سیاهی مظهر تلواسه شب/ م بال خفاشان قرق بودشب در هجو/ خورشید تبعیدی به زندان افق بود»
مغز / کشیدندماران سر از سوراخ بیرون می/ رستهای مار میبر کتف ظلمت ساقه/ رستها جای صنوبر دار میدر باغ/ کاسۀ شب
/ های خون کشیدندآوران تا نعرهنام/ ... ها حجم قفس بودجوالنگه پرواز/ پروازها در اوج، پرواز مگس بود/ مکیدندآوران ر ا میسر  نام

خفاش را بال و پر پرواز / گاه عشق، تا معراج راندندتا وعده/ با ذوالجنا  نور تا معراج راندند/ خورشید را از قلب شب بیرون کشیدند
 .(494: حسینی، هم صدا با حلق اسماعیل)« ... با گرز ایمان گردن شب را شکستند/ بستند
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ای به های انقالبی خویش توجه ویژهبررسی وضعیت اجتماعی پیش از انقالب از مضامینی است که شاعران معاصر در سروده     

های موجود عدالتی و نابرابریاند و از بیها، شاعران به فضای آشفته و نابهنجار دیکتاتوری پرداختهدر این سروده. اندآن داشته

اشعار . اندحاصل آمد را در قالب اشعار خود به تصویر کشیده( ره)ل شکوهمندی را که با قیام امام خمینی اند و تحوّشکوه سرداده

 :انداحمد زارعی از این گونه

رو  صحرا کبود / رو  دریا مشوش و مغشوش/ سنگ حکمرانان کویری و دل/ همه جا حکم قتل باران بود »
تا بخشکند زرع و / تا بمیرند بیشه و بستان/ دم طر  انهدام بهاردم به / کشیدند بادهای خزانمی/ و پرآهنگ
برکه و / جنگل و باغ را به شوق آورد/ جادوی نحس دیو را بشکست/ یک شب آخر فرشتۀ باران/ شالیزار

تا که نازل شد آن حقیقت / فصل رویش دوباره شد آغاز/ با قدوم مبارک باران/ چشمه را به هم پیوست 
 .(421: 4978عمرانی، : به نقل از) «رو  زرد مجازرخت بربست / سبز

های بیند که منشأ همۀ نابسامانیو حکومتی نامشروع می« طاغوت»صفارزاده، با توصیف اوضاع داخلی کشور، جامعه را گرفتار     

وار انحرافی طاعونکند، بلکه از نظر او طاغوت، خاصی منحصر نمی« شخص»تر، طاغوت را در او در بُعدی گسترده. موجود است

 : ها سرچشمه گرفته و همواره اشتهای تصاحب و تملّک دارداست که از امیال درونی انسان

-انسان بی/ و در قبیلۀ انسان/ میراندکه خاک هستی را می/ طاغوت ریشۀ طاعون است/ اما طاغوت شخص نیست»

همیشه اشتهای / میشه اشتهای تصاحبه/ همیشه بار و برگ تجاوز / همیشه بار و برگ ستم/  خبر و معصوم 
   .(63: 4963صفارزاده،  الف)« تملّک دارد

 ایستادگی در برابر بیداد و ظلم و ستم حاکم بر جامعه -

های سازش ناپذیری و ایستادگی در برابر بیداد و ظلم و ستم حاکم بر جامعه، از دیگر موضوعات محوری و اصیل در سروده

  :سید حسن حسینی. انقالب است
 پاکیم که از تبار باران هستیم/   سبزیم  که از نسل  بهاران هستیم  
 ما وارث خون سربداران هستیم/  دور است ز ما تن به مذلّت دادن 

 (446: 4968عبدالملکیان، : به نقل از)

قیام عاشورا بود و «  لذلههیهات من ا»رود که یادآور پیام جا پیش میاین روحیّۀ ایستادگی در برابر بیدادگری حکومت تا آن   

 : آمدندشهیدان انقالب اسالمی، در حقیقت، پیروان واقعی قیام عاشورا به شمار می

 پیکار  علیه  ظالمان پیشۀ ماست     جان در ره دوست دادن اندیشۀ ماست               
 کربال  ریشۀ   ماستهرگز ندهیم تن به ذلّت، هرگز     در  خون    زالل                           

 (427: 4963سهرابی نژاد، )

 روحیّة استبدادستیزی و طلب آزادی -

صفارزاده با توصیف بحران . کندروحیّۀ استبدادستیزی و طلب آزادی در اشعار اکثر شاعران این دوره نمود چشمگیری پیدا می    

-اک ماردوش، فضای نظام استبدادی را به تصویر میهای شاهنشاهی، با تشبیه شاه به ضحموجود در جامعه،در اعتراض به جشن

 :کشد

/ اندام ماردوش را/ و مغزهای مضطرب بیمار/ در خواری هنر، در ارجمندی جادو؛/ در رهگذار دود/ ایمما ایستاده» 
/ هاما در تقاطع تاریخی خیابان/ ما در کمین حرکت و ماشین/ هاست منتظر مقصد هستیملما سا/ کنندتصویر می

 .(33: 4963صفارزاده،)« ...در امتداد کورش و در نهایت تخت جمشید

ها در نظام گوید و این بحران را با توصیف مسخ انسانهمچنین، صفارزاده از بحران فرهنگی موجود در جامعه سخن می   

مان مستبد مورد پرسش قرار کشد و بردگی انسان را در برابر حاکها به تصویر میاستبدادی و غرب زدگی و دور شدن از اصالت

 :دهدمی

سجده / دلسجده به سنگ/ سجده به سنگ/ سجده به خاکیان خاک شونده/ ایمسجده به خاکیان فانی برده»
 ( 49: همان) «چرا؟
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، از نهایت آرزوی خود برای رهایی از چنگال استبداد و در آغوش گرفتن آزادی سخن «سودای آزادی»حمید سبزواری، در سرودة 

 : گویدمی

 به سر سودای آزادی است ما را تا سری باشد    بال و پری باشد   هنوزم شوق پرواز است، گر

 (62: 4987سبزواری،)که  بر  دیوار  پوالدین  هر  زندان  دری باشد              امیدم هست در دل تا دلم گرم است در سینه     

 : پردازدردن دیو استبداد، به تهییج روحیۀ دالوری و قهرمانی آنان میسبزواری، با به مبارزه طلبیدن مردم برای نابود ک

 خیزد حالی، برگ وباری برنمیکه از افسرده              مرغ پریشان، بال و پر بگشا   ای   گلشن  شوق  به

 خیزد ی    برنمیز  اردوی   اسیران   نامدار            داند    که می دشمن   به ما  تازدمی  از  آن  گستاخ

 خیزدکه  بانگ  اعتراضی  از  کناری برنمی            تا  دشمن   نپندارد       شو،  ای  ناله  سرود  خشم 

 (63: همان)

، نه فقط آرزوی آزادی مردم ایران را دارد؛ بلکه خواهان آن است که همۀ هم صدا با حلق اسماعیلحسن حسینی نیز در مجموعۀ     

 : مند گردندمدیده در سراسر جهان از موهبت آزادی بهرههای ستملت

 روزی که جـهان از ستم آزاد شود           شاید که در آن روز دلم شـاد شود

 شود  آباد   باید   خاک   سر تا سر  ماست            آبادی ایران ـ نه فقط ـ ایده

 (433هم صدا با حلق اسماعیل، حسینی، )

 و باورهای مذهبی با نگرشی انقالبیبیان مفاهیم دینی  -

گونه مفاهیم ارزشمندی همچون جهاد، شهادت، بدین. دهدبخش عمدة شعر انقالب را مفاهیم دینی و باورهای مذهبی تشکیل می

اه تازة شد، در معرض نگهای پیشین نیز یافت میکه در شعر دوره... ایثار، انفاق، امامت، والیت، غدیر، عاشورا، انتظار، عدالت و 

هدف ادبیات انقالب، در واقع بازخوانی دیروز در آینۀ امروز و بومی کردن . ای یافتندهای متفاوت و تازهشاعران انقالب، نمود و جلوه

. های اصیل گذشته است، نه نفی امروز و پرداختن به گذشته که مفهومی جز بازگشت و ارتجاع نداردمفاهیم امروز بر اساس سنت

ب اسالمی به واسطۀ محتوای خود، به مضامین اسالمی و قرآنی و اشارات عرفانی توجه بسیار دارد و در این میان، نگاه ادبیات انقال

 .حماسی به مذهب و به ویژه حماسۀ بزرگ عاشورا جایگاه مشخصی در ادبیات عصر انقالب دارد

در   زمینی، به شکلی فراگیر و گسترده  عاشقانه  غزل  کنار آن و در( کفرگونه)آلود  شعر گناه  از انقالب، سرودن  پیش  در دورة      

  دینی  های ارزش  ترین مقدّس  حوزة  به  گاه... رحمانی، نادرپور و  شاملو، نصرت  های در سروده. شدمشاهده می  شاعران  هایسروده

گرا و  روشنفکر غرب  دو جنا . وجود داشت  ویژگی  نهمی  زمان  این  های ها و داستان در قلمرو رمان  که  گونه همان. شد می  حمله

در . گرفتند می  سخره  را به  مذهبی  و روشن، باورهای  صریح  و تمسخر و گاه  طنز و کنایه  مادّی، با زبان  گرا با تفکرات شرق  روشنفکران

  گیری اوج  در دوران. یابد شعر را باز می  دوباره  نتیس  عرفان  رایج  تر از اصطالحات رنگ کم  گیری با بهره  عارفانه  عصر انقالب، عشق

  اسالم  حماسۀ تاریخ  ترین ها با عاشقانه نوع سروده  این. است  همراه... و  محبوب  با شهادت، خون، ایثار و وصال  همواره  مبارزه، عشق

 . آورندبه وجود می  در شعر انقالب  تازه  و حماسه، فضایی  از عشق  ای یابند و با آمیزه و پیوند می  عاشورا ترکیب  یعنی

ای که پر از هیاهو و نیرنگ است، منتظر منجی موعود است؛ انتظاری مثبت و طاهره صفارزاده، بنا به اعتقادات خود، در زمانه    

 : داردسازنده که او را به تکاپو و حرکت وامی

چونانکه من همیشه در ./ ه منتظرت هستمهمیش/ آنکه در رکود نشستن باشمبی/ همیشه منتظرت هستم»
-و می/ همیشه هستی/ تو، مثل ماه، ستاره، خورشید/ همیشه در مقابله،/ همیشه در حرکت هستم/ راهم

-و ذوالفقار را باز می/ آیی که بار اول می./ و کوفه همین تهران است./ رسی از کعبهو می/ درخشی از بدر

 (72: 4963صفارزاده، ) «!ای عدل وعده داده شده/ تظرت هستم همیشه من./ بندیو ظالم را می/ کنی

از جمله مضامینی است که در شعر شاعران انقالب به ( ع)خواهانۀ امام حسین تأثیرپذیرفتن از حماسۀ عاشورا و قیام آزادی     

صفارزاده، انقالب اسالمی ایران را . مبارزه و مقاومت در شعر صفارزاده، با نگاهی دین محور همراه است. شودطور گسترده یافت می

 : داندهای آن میتداوم حماسۀ عظیم عاشورا و آرمان
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با / و در صلحیم/ با هر کسی که با حسین به جنگ است؛/ ما در محاربه هستیم/ در این مساحت تاریخی،» 
  .(46: 4966صفارزاده، ) «هرکسی که با حسین به صلح است

و ( ع)قیام آزادی خواهی امام حسین ،با اشاره به جاودانگی و ماندگاری حماسۀ کربال،«خون خط»موسوی گرمارودی در سرودة 

 :داندشهادت ایشان را معیار تشخیص و تمایز میان حق و باطل و درستی و نادرستی می

را خون تو شرف / که مَهر مادر توست/ و آب را/ اندکه به احترام تو قیام کرده/ دارمدرختان را دوست می» 
/ اینماز صبح شهادت گزارده/ و فلق، محرابی که تو در آن / دار نجابتت،شفق، آینه/ سرخگون کرده است 

هر چه در سوی تو، حسینی :/ به دو پاره کرد/هر چیز و همه چیز را در کائنات / شمشیری که بر گلوی تو آمد
که / تان، کوهساران، جویباران، بیشه زاراندرخ/ هاماییم و آب/ هااینک ماییم و سنگ/ و دیگر سو، یزیدی/ شد

 .(466: 4983موسوی گرمارودی، )« ... اندو گرنه حسینی/ برخی یزیدی

 

  های دیگر از جمله فلسطینهمبستگی با مقاومت سرزمین -

. تهای ضد صهیونیستی، ضداستبدادی و ضداستعماری از دیگر مضامین مطر  شده در شعر شاعران انقالب اساندیشه      

طاهره صفارزاده در شعر . های دیگر از جمله فلسطین در شعر شاعران انقالب بسامد بسیار باالیی داردهمبستگی با مقاومت سرزمین

 : های تحت ستم و سلطۀ بیگانگان چنین سخن گفته است، از وضعیت مشابه ملت«از معبر سکوت و شکنجه»

ما راه / از معبر شکنجۀ سلطه به هم پیوسته است/ تحت ستم هایراه تمام خلق/ راه شما و ما و خلق فلسطین» 
و فتح با ما / کنیم ما راه را دنبال می/ های روشن حقبر شانه/ دنبال این همه تابوت سرخ/ کنیم را دنبال می
 .(96: 4984صفارزاده،)«  خواهد بود

مام بر تعیین آخرین جمعۀ ماه مبارک رمضان به عنوان ، به مناسبت صدور فرمان ا«همپای جلودار»در سرودة  حمید سبزواری،     

روز جهانی قدس، به بیان همبستگی و پیوند میان مسلمانان ایران و فلسطین و تأکید بر مقاومت تا پیروزی و بیرون راندن بیگانگان 

 : از ممالک اسالمی اشاره دارد

ننگ است ما را خانه بر دشمن / ست ای برادربرجای ما بیگانه ننگ ا/ تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر»
خفتیم غافل، خانه بر دشمن / تاراج و باج و فتنه را گردن نهادیم/ تاراج و باج و فتنه را گردن نهادن/ نهادن
جانان من برخیز و / ... تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید/ فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید/ نهادیم

باید به سینه / باید به مژگان رُفت گرد از طور سینین/ زی قدس، زی سینا، قدم یکبارگی نه/ زین بر بارگی نه
«   ... باید به راه دوست ترک جان و سر کرد / باید به سر، زی مسجداألقصی سفر کرد/ جا تا فلسطینرفت زین

 .(229-224: 4987سبزواری،)

موسوی، در . م فلسطین و بیزاری از صهیونیسم نمودی چشمگیر دارددر اشعار موسوی گرمارودی نیز حمایت و همدردی با مرد

دهد و با به یاری طلبیدن دیگر مسلمانان برای دفاع از قدس، به ، خود را در کنار مبارزان فلسطینی قرار می«حماسۀ سنگ»سرودة 

 : پردازدبیان مقاومت مردم فلسطین می

در دل، هوای / افکنبر دوش یک فالخن سنگ/ ن سنگهای کوچک مدر دست/ من اهل قدس، اهل فلسطینم» 
این / وینک به روزهای جدایی/ میراث روزهای خدایی/ این سنگ، میراث ماست/ در پیشِ روی، دشمن/ جنگ

بر / بر دشمنان قدس فروبارد/ تا خشم مرا / میراث آتشین ابابیل است/ در روزهای سرد شقاوت/ سنگ چون سجّیل
/ اینک، تنها/ هاستاین سنگ/ آری/ های صهیونبوزینه/ های زخم خوردة شمعونسگ: / لشکر مهاجم غاصب

 .(914: 4983گرمارودی،)« شکند خواب؟آیا می: پرسممی/ در چشم دوست نیز،/ رباید از دشمنک رام می

 های مبارزان انقالبیها و جانفشانیبیان مجاهدت -

های مشترک زند و آرمانمردم را به حرکت مجاهدان پیشین ایران پیوند میصفارزاده در آستانۀ انقالب اسالمی، حرکت انقالبی 

 : کندها را بازگو میخواهی آنهمۀ مبارزان تاریخ ایران و وطن
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-و می/ جنگندکه عاشقانه می/ « جنگلی»صفوف متّحد / است« خیابانی»صفوف / در کوچه، در خیابان» 

صفارزاده، ) «.وطن همیشه بماند/ اهند که حق همیشه بماند خوو می/ بیگانه برود/ باطل برود/ خواهند 

   .(99: الف 4963
های مبارزان انقالبی از جمله میرزا کوچک خان جنگلی و قیام ها و جانفشانی، به مجاهدت«میرزا و جنگل»سلمان هراتی، در قطعۀ 

 : کندجنگل او، اشاره می

جنگل، قیامتی از قیام درختان است، با درختانی / خواند جنگل، آسمانی سبز است که ما را به دوستی می» 
ها، یادآور و سایه/ جنگل، وسعت پیوستۀ سپیدارهاست/ آی میرزا : / هایی پر از سرودآراسته از غرور، با حنجره

بلوطها در هر بهار به یاد تو خون / در سایۀ بلوط پیر تکاندی/ که کسالت زخم خنجر نارفیقان را / خستگی توست
  .(83-31، 4987هراتی، )«  کنندگریه می

 : پردازدهای بزرگمرد قیام جنگل میها و از جان گذشتگیبه بیان دالوری« میرزا کوچک جنگلی»موسوی گرمارودی نیز در سرودة 

در زرّینۀ پاییز، و در سیمینۀ / رنگ تابستان، در لعل آتش/ در زمرّد بهار، / با چار فصل جنگل جاری است »
 .(271: 4983موسوی گرمارودی،)«.... میرزا کوچک خان : در چار فصل جنگل جاری است/ تانزمس

 بیان فقر و نابسامانی اوضاع اقتصادی مردم -

 به ارضی اصالحات براثرِ که کشاورزانی فبارسا شرایط و نابسامانی اوضاع اقتصادی ایران در آن روزگار، به ویژه فاصلۀ طبقاتی   

 شاخصه از یکی مثابۀ به فقر، مقولۀ به متفکّران و منتقدان از بسیاری توجه باعث بودند، داده تن نشینیه حاشی و ناخواسته مهاجرت

پردازد و یکی از علل آن را در تبعیض و صفارزاده در اشعار خود به شکلی چشمگیر به مسئلۀ فقر می. بود شده جامعه، بارز های

 : داندها مییننشها و کوخنشینفاصلۀ طبقاتی میان کاخ

/ کپرنشین/ هاست میان نشستنمسافتی/ ها در پیش روی کپرها و زاغه/ ای ست قدّاره/ هر کاخ گونه/ در روستا » 
 (44: 4966صفارزاده،)« ویال نشین/ چادر نشین/ کلبه نشین

 نتایج پژوهش 

ای جدید بر عرصه ادبیات ایران ران گذشته، دریچههای متفاوت با دوشعر شاعران انقالب و دفاع مقدس، با خصایص و ویژگی      

هایی که امروز در اشعار بسیاری از درونمایه. های مهم و برجسته شعر انقالب ، دگرگونی در عرصه محتواستاز جمله ویژگی. گشود

عوت به بیداری، غفلت ستیزی، د. همین دگرگونی در عرصه محتوا متجلی شده است ۀدر نتیجگردد یشاعران انقالب مشاهده م

بزرگداشت امام خمینی ، ثروت و قدرتبازگشت به خویشتن، انتظار موعود، بیان رنج طبقات محروم، نکوهش ریاکاران و صاحبان 

با تأثیر پذیری از  طلبی، حضور مذهب و نمادهای آن، شهادتیاران انقالب، انعکاس فرهنگ جهاد و شهادت های، بیان رشادت(ره)

 .دهدهایی است که محتوای اشعار انقالب و دفاع مقدس را تشکیل میاز جمله درونمایه. ..و  قیام کربال

 منابع پژوهش

 . انتشارات حوزة هنری: ، تهرانتنفس صبح( 4969)پور، قیصر امین .1

 . نشر تکا: ، چاپ دوم، تهرانتو عاشقانه سفر کن( 4987)سبزواری، حمید  .2

 . انتشارات برگ: ، چاپ اول، تهراناشارات اشک( 4963)سهرابی نژاد، محمدرضا  .3

 .رز: ، چاپ اول، تهرانهای نشابوردر کوچه باغ( 4931)شفیعی کدکنی، محمد رضا  .4

 .فردوس: ، چاپ نهم، تهرانسبک شناسی شعر( 4982)شمیسا، سیروس  .5

 . نوید شیراز: ،چاپ سوم، شیرازبیعت با بیداری(  الف 4963)صفارزاده، طاهره  .6

 . پارس کتاب: ، چاپ دوم، تهرانیدار صبحد( 4984) ----------- .7

 . نوید شیراز: ، چاپ چهارم، شیرازسفر پنجم( ب4963) ---------- .8

 . نوید شیراز: ، شیرازمردان منحنی( 4966) ---------- .9
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 . 22، کتاب ماه ادبیات، شماره های شعری فعّال در عصر انقالب اسالمی نگاهی به جریان(  4987)طاهری، قدرت اهلل  .11

 .نشر دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسالمی: ، چاپ اول، تهرانآفتاب در آینه (4978)رانی،غالمحسین عم .11

 .انتشارات سورة مهر: ، چاپ دوم، تهرانده شاعر انقالب( 4931)کاظمی، محمدکاظم  .12

 . قدیانی انتشارات: چاپ سوم، تهران،(بهگزیدة شاعر از همة دفترهای خویش)صدای سبز ( 4983)موسوی گرمارودی،علی  .13

 . انتشارات حوزة هنری سازمان تبلیغات اسالمی: ، رشتاز آسمان سبز( 4987)هراتی، سلمان  .14

 .انتشارات سروش: ، چاپ اول، تهراندری به خانة خورشید( 4964) --------  .15
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 وری در ادبیات کودک و نوجوانهجایگاه اقبال ال
 حمیرا شهباز

 کستانآباد پا استاد دانشگاه نومل اسالم

 چکیده

های خود را در صورت شعر نغز برای تربیت افراد جامعه بیان او تجارب و اندوخته .شود شاعر تمام قشرهای جامعه محسوب میاقبال 

برای تربیت افراد  .بیندویژه در دست جوانان میاو سرنوشت اقوام را به .شمارداقبال افراد را قوت اصلی یک ملت می .کرده است

 .به افراد هر طبقه خطاب کرده است از طفالن شیر خوار گرفته تا نوجوانان، جوانان و پیر ساالنجامعه او 

 .توان شامل شخصیت فرزندان کردعادات و اطوار و خصایل نجیب را از کودکی می .تربیت یک انسان باید از خرد سالگی شروع شود

 .است هو او کودکان را هم فراموش نکرد پس در سراسر کالم اقبال مخاطب صریح اقبال نوجوانان هستند

گاه وی در ادبیات کودکان و یدر این مقاله جا .است ات عالم شناخته شدهاقبال یک شاعر جهانی است که جایگاه بلند وی در ادبی

کودکان  در مورد سهم اقبال در نصاب درسی .نوجوانان بحث خواهد شد که وی چه نوع شعر برای کودکان و نو جوانان سروده است

و برای این کار تمام آثار منظوم وی چه اردو، چه فارسی در نظر . عمل خواهد آمد هو نوجوانان در ایران و پاکستان هم مروری  ب

 .گرفته شده است

 .تربیت افراد، شاعر جهانی، انواع ادبیات کودکان و جوانان، نصاب درسی ایران و پاکستان :هاواژهکلید

 ر ادبیات کودک و نوجوانوری دهجایگاه اقبال ال

بدون تربیت اخالقی، آموزش ناتمام و غیر مؤثر . باشدمی ترین عنصر آموزشآموزش حق بنیادین بشر است و تربیت، مهم           

به همین . باشدادبیات کارفرما می برای پیشرفت مادی بشر الزم است ولی برای رشد ذهنی و اخالقی، های علمی،تمام رشته. است

-ای را ساخت ولی ادب میآموزد که چه طور بمب هستهعلم میمثالً . کنندشامل نصاب علمی نوآموزان میاز آغاز لت ادبیات را ع

 .آموزد که آیا آن را به کار باید آورد یا نه

-و پروش مهمسال های نخستین یک کودک برای آموزش . آموزش یک عمل جاری است از گود تا گور علم میتوان اندوخت          

. ترین نوع ادبیات استمهم "ادبیات کودک و جوان"پس اگر کارکرد ادبیات در آموزش انسان بسنجیم . هاستترین بخش عمر آن

اقوام پیشرفته زبان پیشرفته دارند و در . زبان آن ملت است "سرمایۀ" ،باشند ادبیاتاگر کودکان و نوجوانان سرمایۀ یک ملت می

 . کندهم پیشرفت می "ادبیات کودک و نوجوان"رفته، حتماً ادبیات یک ملت پیش

بعضی از شعرای بزرگ پاکستان و  اقبال هعالمموالنا الطاف حسین حالی و  وی هصوفی غالم مصطفی تبسم، اسمعیل میرت            

ریسی و شعر آنان در ذهن و دل ما امروز اسامی آنان در کتب تد .هند هستند که در ادبیات کودک و جوان به زبان اردو سهم داشتند

در این مقاله جایگاه اقبال در ادبیات کودک و جوان بررسی خواهد شد و شعرش به هر دو زبان اردو و فارسی در نظر . ثبت است

 .شودگرفته می

ن مثال ال بهتریخواهیم درک کنیم، شخصیت خود اقباگر نقش ادبیات را، در شخصیت و روان یک کودک و نوجوان می             

مادر و پدرش همیشه در فکر تربیت . ای چشم به جهان گشود که از تربیت اخالقی فرزندان غافل نبودنداقبال در خانواده. آن است

دینی و اخالقی فرزندان بودند و پس از همان کودکی درک تعلیمات قرآن، عشق الهی و حب رسول، در شخصیت اقبال رسوخ پیدا 

 .  الق و پند و اندرز در شعرش مثل یک درخت تن آور رشد کردکرد و آن تخم اخ

های سید میر حسن در سال .63خواندها میآواز قصه ها باشب. عالقۀ فراوان به ادبیات کودک داشت عهد طفلی اقبال  در             

مین برخورد او به ادبیات در این خردسالگی و هدر او آتش ذوق زبان و ادبیات عربی و فارسی افروخته بود  ،مقدماتی تحصیالت اقبال

شخصیت اقبال را چندان تحت تاثیر گذاشت که او خودش از عهد نوجوانی شروع به شعر سرودن کرد و از آن طریق به کار تربیت 

 .ویژه نوجوانان اند و او از تربیت کودکان هم صرف نظر نکرده استهمخاطب اصلی شعر وی ب. افراد ملت خود پرداخت

                                                           
63

 .23اقبال، ایک ادبی سوانح حیات، صمحمد.  
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 :های دورة کودکی و نوجوانی، این جدول متداول استدر حوزة ادبیات کودک و نوجوان، دربارة سال          

 های پیش از دبستان و سال اول دبستان؛سال: گروه سنی الف 

 های دوم و سوم دبستان؛سال: گروه سنی ب 

 های چهارم و پنجم دبستان؛سال: گروه سنی ج 

 دورة راهنمایی؛: گروه سنی د 

  71.های دبیرستانسال : ھگروه سنی    

کودکان و  ای است که یا برایاگر ادبیات کودک و نوجوان را تعریف کنیم این نوع ادبیات، آثار مکتوب تخیلی و هنرمندانه        

 . 74نوجوانان نوشته شده باشد، یا، بدون چنین قصدی، چنان خلق شده باشد که توجه و عالقۀ آنان را برانگیزد

نویسندة ادبیات کودک و نوجوان، کسی است که با قصد قبلی و در نظر گرفتن مخاطبی از پیش تعیین شده اثر خود را خلق         

نویسد اما بعدها اثرش یا به سنجش ناقدان و کارشناسان ادبیات می کند یا کسی است که بدون در نظر گرفتن مخاطبی معین می

شخصیت اقبال از حیث . 72قۀ خود کودکان و نوجوانان پسندیده و پذیرفتۀ بچه ها شده استکودک و نوجوان و یا به ذوق و سلی

 .بخش عمده از شعر اقبال برای کودک و نوجوان است. آیدنویسندة ادبیات کودک و نوجوان بر هردو این شرایط صادق می

ین سنین سه تا ده ساله، شناسان، کودکان بیده روانبه عق. شود، مثل آزادی اجتماعی خودبخود حاصل نمیآزادی معنوی             

تر از حیث ارزش ادبی، ادبیات کودک و نوجوان از ادبیات بزرگساالن اصل اندک مایه 79.ای برای پذیرش هنر دارندالعادهقدرت فوق

جمعیت کودکان بیشتر . پذیررپذیرند و هم تاثیها هم آسیببچه. اندهر چند دوران جدید را دورة زوال کودکی نام نهاده .74نیست

آزادی بازی . تر و آزادی بیشتر دارندپردازند فضای بازوقتی هنرمندان به این نوع ادبیات می ۔است و آنان اوقات فراغت بیشتری دارند

"یمان دارندگیرند اما کودکان هنوز امیدوارند و به آینده اچون بزرگساالن امید را به تمسخر می. و تخیل، باورداشتن، آرزوکردن
73 .

 .تر استپس اهمیت ادبیات کودک، با توجه به این محورها، روشن

 مختصات ادبیات کودک و نوجوان اقبال

شعر اقبال آهنگین و آمیخته به موسیقی است مانند سرودهای ملی و . شعر کودک و نوجوان اقبال سه صفت اصلی دارد              

 فاطمه بنت عبداهلل": های تاریخی چونمانند منظومه. انگیز، شوق انگیز و احساس انگیز استشعر اقبال شور  .مناجات منظوم اقبال

"
"شکوه"،76

"جواب شکوه"و  77
صه های تاریخی و شعر اقبال گویا و بیانگر است، مثالً پند و اندرز را از طریق حکایات و ق .وغیره 78

"معنی مساوات حکایت سلطان مراد و معمار در "کند مانند،جالب را بیان می
73. 

. اقبال خود در مجموعۀ شعر خود بعضی عناوین را مشخص ساخته است که این منظومه بویژه برای کودکان یا نوجوان است           

. کندهای او این نوع  ادبیات را مشخص میاو بویژه در شعر کودکان و جوانان را مخاطب کرده است حتی عناوین بعضی از منظومه

84کا گیت ںهندوستانی بچو"، (مناجات کودک) 81 "ه کی دعابچ":مانند
 .وغیره82 "خطاب به نوجوانان اسالم"،(ترانۀ کودکان هند)"

                                                           
71

 942ص: دانشنامۀ زبان و ادب فارسی.  
74

 .944دانشنامۀ زبان وادب فارسی، ص .  
72

 . 942، ص دانشنامۀ ادبیات فارسی.  
79

 .93آتش جعفر نژاد، ص : ، ایگور موتیاشو، ترجمۀ"کودک امروزی و تمایل او به مطالعه ":، مقالهمقاله دربارة ادبیات کودکان 47.   
74

 942دانشنامۀ زبان وُادب فارسی، ص  
73

 .99-92دکتر اسداهلل آزاد،ص : رجمآنا ماریا ماچادو، مت"چرا برای کودکان می نویسم؟":ادبیات کودکان، مقاله ۂمقاله دربار 47.   
76

 . 249کلیات اقبال اردو، ص.  
77

 . 439کلیات اقبال اردو، ص.  
78

 . 228کلیات اقبال اردو، .  
73

 . 439کلیات اشعار فارسی موالنا اقبال الهوری، .  
81

 .66کلیات اقبال اردو، ص .  
84

 . 449، ص(بانگ درا)کلیات افبال اردو.  
82

 . 217صکلیات اقبال اردو، .  
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برخی از منظومۀ های اقبال که از قبیل .  ترجمۀ کتاب نقش مهمی در ایجاد شناخت و ارتباط میان کودکان جهان دارد             

"ایک پرندا اور جگنو" منظومه اردوی اقبالمثال ً. ای انگلیسی استماخوذ از شعر شعر است "ادبیات کودکان"
89

و کرمک  هیک پرند(

 84 ۔است "A Nightingale and Glow worm"ماخوذ از شعر ولیم کوپر  بعنوان ( شب تاب

سرودن فقط بازی با اقبال، غرضش از شعر . 83ها دوست ندارندهدفی را در کتابای نیستند، بیکودکان، خوانندگان ساده            

غرض اصلی شاعری اصال  فرد و جامعه، بیداری شرق، تجدید  و راکلمات و بیان تعبیرات شاعرانه و سخن پردازی نبوده بلکه ا

"اعتالی اسالم و وحدت مسلمانان است
هدف ادبیات کودک و نوجوان بیشتر تعلیم و تربیتی است و همین هدف، هدف اصلی شعر .86

 .های برای کودکان و نوجوانان اخالقی استی بیشتر منظومهمحتوا. اقبال  است

مسجد "اند مانندهای اقبال خیلی طوالنیهر چند بیشتر منظومه. شودنی باعث خستگی و مالل کودکان میشعر طوال            

وجوان را در نظر داشته اما قوت جذب کودک و ن. وغیره که مشتمل بر بیش از صد بیت است"ںمرحومه کی یاد می هوالد"،"قرطبه

 . ها نپرداخته استل برای آنان به این طوالت منظومهاقبا

 انواع ادبیات کودک و نوجوان اقبال

ادبیات . 87ها هم متعدد و متنوع استکه کودکان و نوجوانان متعدد و متنوع هستند، شعرهای مورد پسند آنطوریهمان          

؛ ادبیات (قصه، داستان)ادبیات منثور مشتمل بر ادبیات داستانی . یا منثور است یا غیر منثورمانند دیگر ادبیات کودک و نوجوان 

تقسیم . 88ادبیات غیر منثور شامل شعر، قصۀ منظوم، منظومه است. است( قطعۀ ادبی، انشا)؛ نثر ادبی(نمایشنامه، فیلمنامه)نمایشی

 .قرار زیر استه بندی انواع ادبیات کودک و نوجوان اقبال ب

اقبال این کتاب را برای   ۔است تاریخ هندیکی از آن  ۔کودک و نوجوان به ما رسیده است فقط دو اثر به نثر از اقبال برای               

 83م جزءکتب درسی مدارس پنجاب بود 44-4349های ودر سال .ها به زبان اردو تالیف نمودانشجویان و دانش آموزان دبیرستاند

این کتاب درسی را اقبال برای دانش  .های نظم و نثر  فارسی بودهگزیداین تالیف اقبال مشتمل بر ۔است آئینه عجم اثر منثور دوم،.

 .31 بود هآموزان دبیرستان تالیف کرد

در نظر آقای دکتر خانلری شعر تالیفی  ۔ادبیات منظوم برای کودک و جوان به نسبت به ادبیات منثور خیلی فروان است           

شعر کودک و نوجوان هر دوعامل شعر، هم زیبایی کلمات و هم زیبایی  34.ز کلمات است که نوعی وزن در آن بتوان شناختا

 32.شودشود، برای بزرگساالن نیز هست، زیرا هر کودکی بزرگ و بزرگسال میشعری که برای کودکان گفته می. افکار دارد

"توان دوران طالئی شعر نامیدکودکی را می"
ترین نقش شعر اعالم این حقیقت است که، دوران طالیی شعر، یعنی همم. 39

"کودکی، در وجود یک یک ما نهفته است
نخستین برخورد کودک با گفتار شاعرانه، شنیدن سرود تپش قلب مادر پس از تولد . 34

 .خواند، پایه و بنیان شعراست می این کالم موزون که مادر برای کودک خود. ها، سرشارترین عاطفه را در خود دارند الالیی .است

."کنند کودکان در دنیایی از شعر زندگی می": گوید الیسو دی یگو درست می
33 

                                                           
89

 .448کلیات اقبال اردو، ص .  
84

 . 472معارف اقبال، جلد اول، ص  ة، از زیب النساء، دائر:کا ادب ںبچو"همقال.  
83

 .438، از عباس یمینی شریف،ص"شعر کودکان و نوجوان":ادبیات کودکان، مقاله ۂمقاله در بار 47.  
86

 . 34کر اسالم، ص ، نیز، اقبال شاعر و متف 42جاویدان اقبال، جلد دوم، ص . 
87

 . 438، از عباس یمینی شریف،ص"شعر کودکان و نوجوان":ادبیات کودکان، مقاله ۂمقاله در بار47.  
88

 .949دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ص  
83

 .  96تفکر و شاعر اسالم، صاقبال م. اما اسم آنان ننوشته است هم از دو آثار منثور اقبال یاد کردھنیز محمد تقی مقدوری . 36نوای شاعر فردا، ص  . 
31

 ..88اقبال ایک ادبی سوانح، صمحمد . 
34

  .433، از عباس یمینی شریف، ص"شعر کودکان و نوجوان":ادبیات کودکان، مقاله ۂمقاله در بار47.  
32

 . 438مان ،ص ھ.  
39

 . 219نترو، ترجمه و تلخیص لیلی ایمن، ص ، از ژاک شا."نقش شعر در زندگی اطفال زمان ما":ادبیات کودکان،مقاله ۂمقاله در بار 47.  
34

 .216، از ژاک شانترو، ترجمه و تلخیص لیلی ایمن، ص ."نقش شعر در زندگی اطفال زمان ما":ادبیات کودکان،مقاله ۂمقاله در بار 47. 
33

  .ناهید معتمدی :ترجمه و تالیف، "نگاهی به آثار سه شاعر کودک"مقاله.  
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حکایات  :بندی کرد، مانندتوان بیشتر گروهل برای کودک و نوجوان را  نیز میمنظوم اقباغیر منثور یعنی ادبیات ادبیات               

 ۔هغیر های ملی و مناجات وهها، سرودحکایات پندواندرز، حکایات قهرمانت فلسفی، شعرظریفانه، ها، حکایاتاریخی، حکایات حیوان

های نسل برای مداومت فرهنگ الزم است که کار .36کندعنصر قصه و حکایت در شعر، عالقه کودکان را جلب می                  

ی خود را، اشتباهات و هاها و پیروزیانگیز خود را، رنجذشته شگفتبیایی گ": گویدماکسیم گورکی می. گذشته را محترم بشماریم

  37."با آنان از امیدهای خود حرف بزنیم... ها نقل کنیم،های خود را، با صداقت و سادگی برای بچهشکست
های گذشتر خود را بر سرت بلکه او اساس شعپرداز نیساقبال شاعر افسانه ۔توان دیدحکایات تاریخی در شعر اقبال می             

ه و بگذاشته است، و دربارة وقایع گذشته و حال نگاه دقیقی دارد، چنانچه اشاراتی بحوادث تاریخی تا حدی در سراسر آثار ا بشری

م او برای کودکان و نوجوانان ه. شمارد که سازندة فردا هستندعالمه اقبال نوجوانان را امید آرزوهای ملت می. 38خوردچشم می

"غالم قادر روهیله"عنوانهدر یک  منظومه  ب مثال. کندثالی از وقایع تاریخی بیان میم
-اقبال جوانان را درس غیرت و حمیت می 33

"فاطمه بنت عبداهلل"اگر به دفاع ملت نگاه کنیم دختر یازده سالۀ عرب، که در منظومه ۔دهد
ذکر شده، بهترین مثال دختری  411

 :گویدکه اقبال میچنان .م جان خود را برای حفظ ملت ایثار نمود4342گ طرابلس بسال است از تاریخ اسالم که در جن

 تیری مشت خاک کا معصوم هذر  هذر            ہےامت مرحوم   ۓتو آبرو هفاطم                  
 414یھت ںکی  سقائی تری قسمت می ںی         غازیان دیھت    ںتیری قسمت می!سعادت ، حور صحرائی  هی

 ۔فاطمه تو آبروی امت مرحوم هستی، ذره ذره ازمشت خاک تو معصوم است: ترجمه 

 این سعادت در بخت تو بود، سقائی غازیان دین در بخت تو بود!ای حور صحرائی

ها با آن کنند تا آخر عمرگیری اخالقی که کودکان از شعرها میهای اخالقی است و نتیجه، دادن پیامهای شعریکی از نقش          

ا همنطومه ۔همین ویژگی شعر اقبال است که آن شعر که در کودکی خوانده بودیم هنوذ در دل و ذهن ما ثبت است. ماندباقی می

412نام ےایک نوجوان ک": اقبال این نوع شعر بیشتر برای نوجوان سروده است، مانند ۔داری پند وا ندرز خیلی فراوان است
بنام )"

"نام ےک جاوید"،  (یک نوجوان
"طالب علم"( نام جاویده ب)419

"جوانان اسالم هخطاب ب"،(دانشجو)414
بلوچ کی  ڈھے،ب 413

"ےجاوید س"،( پند پیر مرد بلوچ به پسرش)کو ٹےنصیحت بی
در این . وسوم به پسرش کرداین منظومه را اقبال م  ۔(به جاوید)416

 :کندبیت فارسی اقبال به او نصیحت می در یک ،منظومه

"ه وقت بازی است                 وقت هنر است و کار سازی استغافل منشین ن"
417 

"ںچند نصیحتی ےلی ےک ںبچو": مانند ۔بعضی حکایاتی هم است که درس اخالقی دارد          
برای چند نصیحت )418

413هعلی اهلل ۀعالمگیر رحم هنشاهحکایت شیر و ش" ،(کودکان
441هحکایت بو عبید و جابان در معنی اخوت اسالمی"، "

حکایت "، "

                                                           
36

 . 461، از عباس یمینی شریف،ص"شعر کودکان و نوجوان":ت کودکان، مقالهادبیا ۂمقاله در بار 47.  
37

 . 46ادبیات کودکان، ص ۂمقاله در بار 47اینجا نقل از.  
38

 436-433مولوی، ص  هاقبال در را.  
33

 .246کلیات اقبال اردو، ص.  
411

 . 249کلیات اقبال اردو، ص.  
414

 . همان، همان.  
412

 . 448همان، ص.  
419

 .449همان، ص.  
414

 .217همان، ص.  
413

 . همان ،همان.  
416

 . 611کلیات اقبال اردو، ص.  
417

 . 611همان ، ص .  
418

 ۔444کلیات باقیات شعر اقبال، ص  ۔ 
413

  ۔448وری، ص ھکلیات اشعار فارسی موالنا اقبال ال.  
441

  ۔432مان، ص ھ.  
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"سلطان مراد و معمار در معنی مساوات
444
در این حکایت اقبال درس پختگی و استحکام می  "حکایت الماس و زغال"مثالً در ۔

 :گویداقبال می. دهد

 442در صالبت آبروی زندگی است                   ناتوانی نا کسی نا پختگی است

م حکایاتی از آنها برای کودکان به ھاقبال  ۔کندکوکادن و نوجوانان را جلب می حکایات شاهان و شهزادگان همیشه توجه          

"زادیھکی ش ںولوھپ":مثالً  ۔است هدررشتۀ نظم در آو
غالم قادر " یک حکایت فرضی است، اما حکایاتی مانند(هاگل ۂشهزاد) 449

"روهیله
د هشتم است ک برای یافتن آرزوی دل خود داستان پادشاه ایدور "معزول بادشاه"شهزادگان تیموری، و  ۂدر بار 444

۔پادشاهی را ترک گفت
443 

-مکرها، زرنگی ها،کارین اتفاق افتاده و شیرینهایی که برایشابارة حیوانات و سرگذشتهایی است درها قصهحکایات حیوان       

: مانند ها ماخوذ از شعر انگلیسی است،وانبیشتر حکایات حی ۔ها از این نوع به نظم درآورده استاقبال بسیار قصه. 446هاستهای آن

 The Spider"عنوان هب  " Mary Howtt"ماخوذ از شعر میری هووت( یک عنکبوت و یک مگس) 447"یھا اور مکڑایک مک"

and the Fly" اور گلهری ڑایک پها"منظومه  ۔گوئی یک عادت بد است دهد که تملقو درس می 448است"
یک کوه و یک ) 443

 (R.W.Emerson)ایمرسنشاعر امریکایی،  از "the Mountain and the Suirrel"از شعر انگلیسی به عنوانماخوذ ( سنجاب

"اور بکری ۓایک گا "همنظوم ،421است
 The Cow "”عنوان ه ب  Jain Taler”، ماخوذ از شعر جین تالر (یک گاو و یک بز)،424

and the Ass"  (و کومک شب تاب هیک پرند) "ایک پرندا اور جگنو"۔دارد مندی نیکو کاراناین منظومه پیغام احسان و است 

"همدردی"منظومه ای بعنوان  ،۔ 422  ۔است "A Nightingale and Glow worm"ماخوذ از شعر ولیم کوپر  بعنوان 
429 

معروف آخرین بیت این منظومه خیلی  .دهداقبال به کودکان پیغام همدردی میدر این منظومه  ۔ماخوذ از شعر ولیم کوپر است

 :که می گویداست چنان

ےک ںجو کام دوسرو ںیه ےآت                  ھےاچ ںمی ںاهی جهلوگ و ںیه
424 

 .کننددر این جهان همان افراد خوب اند که به دیگران کمک می: ترجمه

ای هاسطور مباحثحور اصلی م هموارهرمان هق ۔ترین انواع ادبیات کودک و نوجوان استیکی از مهم ی قهرمانانهاافسانه             

با مراجعه به تاریخ کشورمان و کشورهای دیگر و " .ا استهمرکزی در داستان نقش (hero)رمان هق. 423است هبود همورد توج

ها تواند راهگشای تالش فکری کودکان و نوجوانان از بن بست فکری آنهایی است که میشناساندن قهرمانان واقعی، خود نمونه

                                                           
444

 ۔439مان، ص ھ.  
442

 . 424همان، ص .  
449

 .279همان،ص . 
444

 . 246همان، ص.  
443

 . 429ص  ،ےلی ےک ںحکایات اقبال، نوجوانو.  
446

 . 464، از عباس یمینی شریف، ص "شعر کودکان و نوجوان":ادبیات کودکان، مقاله ۂمقاله در بار 47. 
447

 .46کلیات اقبال اردو، ص.  
448

 .  443-448همین کتاب، ص  برای متن اصلی این منظومه به زبان انگلیسی رجوع شود به. 443مطالعۀ تلمیحات و اشارات اقبال، ص .  
443

 . 47کلیات اقبال اردو،ص .  
421

 . 474معارف اقبال،جلد اول، ص  ه، از زیب النساء، دائر:کا ادب ںبچو"مقاله.  
424

 .62کلیات اقبال اردو،ص .  
422

 . 472معارف اقبال،جلد اول، ص  ه، از زیب النساء، دائر:کا ادب ںبچو"مقاله.  
429

 . 31/66اردو، ص  کلیات اقبال.  
424

 . 66کلیات اقبال اردو، ص .  
423

 .212، ص شناسی هدر آمدی براسطور.  
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بزرگ بشری می توانند بیابند  ۀشناساندن ادبیات کودک و نوجوانان ملل دیگر کودکان و نوجوانان جای خود را در جامع با 426".باشد

 427.و بدانند

عنوان یک هگاهی یک طفل خود در شعر ب. و حیوانات تنها قهرمانان اشعار اقبال نیستند. باشنداطفال فریفتۀ قهرمانان می          

. دختر یازده سالۀ عرب، فاطمه بنت عبداهلل که در جنگ طرابلس در راه دفاع مقدس جام شهادت نوشید: د مانندکنقهرمان جلوه می

الملک "مثال دیگر از شعر فارسی اقبال است بعنوان  ۔هم منظومۀ از این قبیل است( وصیت سلمان تیپو) "یپوکی وصیتٹسلطان "

"اهلل
-که اقبال میچنان .عنوان یک قهرمان برای نوجوانان یک الگوی شجاعت استهاست که در آن طارق بن زیاد فاتح اندلس ب 428

 :گوید

 خرد خطاست هنگا  هب  تو  کار  گفتند  سوخت              نهسفی  اندلس   ۂطارق چو بر کنار

 ترک سبب ز روی شریعت کجا رواست  رسیم                 چون  باز وطن   سواد   از   دوریم
423ر ملک ملک ماست، ملک خدای ماستھشمشیر برد و گفت              هست خویش بخندید و د

 

های فلسفی شمرد چون شاید او این شعر را کودکان و نوجوانان را در نظر توان منظومههای اقبال را میبعضی منظومه             

ضی شعر که عنوانش دربارة کودک و نوجوان هم است ولی بین بع: مانند. گرفته ننوشته است ولی مورد عالقۀ آنان قرار گرفته است

"خوارطفل شیر":ها به عنوانمنظومه: مانند. دقیق فلسفه دارد کودکان و نوجوانان زیاد مقبول نیست چون مطالب
 عهد "،491

"طفلی
"بچه اور شمع"،494

"یتیم ۂنال"، (کودک و شمع)492
"ماتم پسر"، 499

که اقبال به  شودولی از این شعر معلوم می. وغیره 494

493و او یک نظر عمیق در نفسیات کودکان داشت ۔عهد کودکی چه عالقه داشت و آن روزگار برای او چه قدر عزیز بود
در منظومه  ۔

های بی سرو پای کودکان، از طریق دروغ مصلحت اقبال یک نکتۀ خیلی مهم را توضیح داده است که چه طور  پرسش "عهد طفلی"

 :گویدکه در این بیت میچنان .آیندنتیجۀ آن اساطیر به وجود می شود و درمی هپاسخ داد

 و  صحرا کی خبر هکو ےاس ک ےک هر هنا رھپوچ

 496حیرت دروغ مصلحت آمیز پر هاور و

 .پرسی، و بر آن پاسخ که دروغ مصلحت آمیز است حیران هستیبار بار از آن کوه ها و صحراهای نا معلوم می: ترجمه

اند و درنتیجۀ دهکرعوامل و مظاهر فطرت سوال میة کودکان بنابر سرشت متجسس در بار ،ابتدای تاریخ انسان پس معلوم شد که از

 .آن اساطیر به وجود آمدند

 

"ندیه ۂتران"مثال  .های ملی اقبال خیلی معروف استهسرود         
ه این زمانی بود که م نوشته بود 4314ا اقبال در سال ر 497

اقبال  493. ترین ترانه ملی استمقبول "ماترم ےبند"ز  شود و بعد ادر هند این منظومه تا حال سروده می 498.وداقبال قوم پرست ب

                                                           
426

 .47ادبیات کودکان، ص  ۂمقاله دربار47.  
427

 . 48همان، ص .  
428

 . 918وری، ص ھکلیات اشعار فارسی موالنا اقبال ال.  
423

 .همان، همان.  
491

 . 38کلیات اقبال اردو، ص.  
494

 . 84کلیات اقبال اردو، ص.  
492

 . 443، صهمان.  
499

  ۔93کلیات باقیات شعر اقبال، ص ۔ 
494

  ۔412مان، صھ ۔ 
493

 .471کا ادب، از زیب النساء، دائره معارف اقبال،جلد اول، ص  ںبچو"مقاله.  
496

 . 93/33ال اردو، ص بکلیات اق.  
497

 . 413همان، ص.  
498

 .499شر  بانگ درا، ص.  
493

 .413ایک ادبی سوانح حیات، ص ،محمد اقبال.  
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"کا گیت ںندوستانی بچوه"یک ترانۀ دیگر  
در این  .به چاپ رسانید "مخزن"م در  4313را در فوریه ( سرود کودکان هندی)441

اقبال تاریخ درخشان مسلمانان را باز ( سرود ملی)442 "ملی ۂتران "،در 444 ۔دهدپرستی را میجهتی و میهنمنظومه اقبال درس یک

 :یک بیت این ترانۀ ملی به عنوان یک محاوره  خیلی معروف است شده است. گو کرده است

 449ماراه  ںامتحا  تو  ہے  چکا  کر ربا سو                    مھ ںیهن ںآسما ےا ےوال ےرنڈ ےباطل س

 !ترسیم، تو صد بار ما را آزموده ایاز باطل نمی ای آسمان ما: ترجمه

اقبال محض یک شاعر حکیم و . 444نوجوانان است کودکان و ۀشعرهایی که بر شوخی و طنز بنا نهاده شده مورد عالق             

ی اشعار اقبال در بعض. 443باشدهای تشخص اقبال میآرائی نیز جهتگوئی و بزمفیلسوف نیست بلکه ظرافت، بذله سنجی، لطیفه

توان این ویژگی شعر بیشتر در کالم اردوی او می. 446ترین مسائل جامعه و سیاست را در پیرایۀ ظرافت و طنز بیان کرده استمهم

"شیر اور خچر"عنوان ه، مانند منظومۀ اردو بدید
"ظریفانه"عنوان ه، ببانگ درایک بخش است در (.  شیر و قاطر)447

448
در این شعر  ۔

 :مثال. کندمختلف را به طور ظریفانه بیان می اقبال نکات
 ۓو گهبدظن  ےان س  ےکڑل ےکالج ک ںمفت می          ںیهکوئی حامی ن ےک ےی تو پردھشیخ  صاحب ب

"ۓو گهی زن هو جب مرد ه ےآخر کس س هپرد"        صاف  صاف هی ےآپ ن  دیا کل فرما  ںمی وعظ 
443 

 نیست، نوجوانان دانشکده بدون علت از او نارا حت شدند( جحاب)آقای شیخ هم حامی پرده : ترجمه

 "پرده از چه کسی باید کرد که مردها هم دیگر زن شدند "اوهم دیروز در وعظ خود فاش گفته است

 

 :دهدانحطاط اخالقی جامعه را نشان می در یک مثال دیگر اقبال

 ےپل پیش کیجی ےواسط ےکدفع مرض               هفاید  ےس  گولی کو  مریض     ےک ذیب هت

 ےدل پیش کیجی ۂدیها ھتا تهدل چا         عوض   ےخدمت استاد ک هی دن کھب هو ھےت

 کا پس از سبقڑل  هایسا  ک هآیا زمان

 431"!ےبل پیش کیجی" ےر سٹماس ہےتا هک

 .از دوا خوب می شود ، باید او را قرص داد( نو)این مریض تهذیب :ترجمه

 .خواستیم در عوض خدمت استاد دل خود را هدیه کنیم آن هم چه روزگاری بود که

 ."چند شد؟":پرسدخواندن از استاد بعنوان حقوق می ولی االن روزی رسیده که پسر بعد از درس

 

های نیم شب و دعای سحر گاهی در اقبال در ناله  ۔ال مناجات منظوم برای کودکان و نوجوانان نیز وجود داردبدر شعر اق       

۔کند که به نونهاالن ملت همان اوصاف های ویژه پیران آنان بدهداوند متعال دست دعا دراز میحضور خ
434  

                                                           
441

 .449ت اقبال اردو،کلیا.  
444

 .471معارف اقبال، جلد اول، ص  هکا ادب، از زیب النساء، دائر ںبچو"مقاله.  
442

 . 486کلیات اقبال اردو، ص.  
449

 .همان، همان.  
444

 . 461، از عباس یمینی شریف،ص"شعر کودکان و نوجوان":ادبیات کودکان، مقاله ۂمقاله در بار 47.  
443

 47سیرت اقبال، ص  .  
446

 43بانگ درا، ص شر .  
447

 . 438کلیات اقبال اردو، ص.  
448

 .943، ص(بانگ درا)کلیات اقبال اردو.  
443

 . 943کلیات اقبال اردو، ص.  
431

 . 947کلیات اقبال اردو، ص .  
434

 .344جشن نامۀ اقبال، ص( ناظر حسن زیدی رٹاکڈ ، از"نام ےکاقبال کا پیغام نئی نسل ":مقاله.   
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کی  ےبد "عنوانهب همثالً منظوم ۔کردبود و برای آنان دعا هم می او همیشه در فکر ملت خود ۔اقبال یک شاعر حساس بود 

"دعا
 A"عنوان هب "Matilda Betham Edwards"یدوردزکه ماخوذ از شعر انگلیسی میتلدا بیتهم ا( مناجات کودک)432

Child’s Hymn" چنین دعا می کند 439است: 

 434کو ھچالنا مج هپ هو ، اسی ره هنیک جو را             کو   ھبچانا مج ےبرائی س هالل ےمر

  .دار، و ما را راه نیکی نشان بدههمرا از بدی دور نگ! ای خدا: ترجمه

کند که وضع مسلمانان بهتر اقبال در حضور حق التجا می. های پاکستان خیلی معروف است، در مکتب"ادع"دیگر  ۀمنظوم           

433مراد از طارق اینجا طارق بن زیاد فاتح اندلس است (مناجات طارق)"طارق کی دعا".شود
 ےجاوید ک "در یک منظومه بنام ۔

"نام
 "خودی "در این شعر او نوجوانان را درس . کرده است"ید اقبالجاو"که اقبال موسوم به پسر جوان سال خود ( بنام جاوید)436

 :کنددهد و دعا میمی

 437داغ ےب ہےجوانی تری ر هک ےباقی                         خدا کر ںمی ھکی آنک ےزمان ہے ںیهحیا ن

 .دیگر حیا در چشم روزگار باقی نیست، خدا کند جوانی تو بی داغ بماند: ترجمه

بنام )"نام ےجاوید ک"،" هجواب شکو "، "هشکو عمدة کلیات اقبال مشتمل بر شعر پند و اندرز است مانند بخش           

 ٹےبلوچ کی نصیحت بی ڈھےب"،"ےجاوید س"، (دانشجو)"طالب علم"،(بنام یک نوجوان)"نام ےایک نوجوان ک"،(جاوید

"حکایت الماس و زغال"،(پند پیرمرد بلوچ به فرزندش)"کو
حکایت بو عبید و "،"هعلی اهلل ۀعالمگیر رحم هنشاهو ش حکایت شیر"،438

433ابو اعال معری"،"حکایت سلطان مراد و معمار در معنی مساوات"و"جابان  در معنی اخوت اسالمیه
جوانان  هخطاب ب "مثال در:۔"

، اولین "نوجوان اسالم هطاب بخ"۔کندنامد مخاطب میمی "نژاد نو"اقبال در پیغام حیات، نوجوانان عصر خود را که آنان را  "اسالم

 .منظومۀ اقبال است که در آن اولین بار یک نوجوان مسلم را براه راست مخاطب کرده حرف دل خود به او گفته است

 461"؟ےی کیا تو نھتدبر ب! نوجوان مسلم ےی اھکب"

و اجداد آنان را برای مثال آورده  ی آباآرایداری، جهان بانی و جهانگیری، جهاناقبال در این منظومه برای نوجوانان آیین جهان

464ست
یک حکایت جالب از شرف النساء بیگم در جاویدنامه هم  .اسلوب شعر اقبال اسلوب یک مصلح است نه این که یک شاعر  ۔

462آورده است که دختری بود جوان سال که با مثال آن اقبال نوجوانان را درس عفت م بی و قرآن دوستی آموخت
 ۔

شعری که توصیف جالبی از طبیعت است دوست دارند و نقش این شعر  .باشنددکان نزدیک به فطرت و طبیعت میکو          

های آن دقت مشاهده کرد و زیبایی او طبیعت را با. اقبال شاعر طبیعت است. 469حمایت از طبیعت و مبارزه با هر نوع آلودگی است

                                                           
432

 . 66کلیات اقبال اردو، ص.  
439

 .427مطالعۀ تلمیحات و اشارات اقبال، ص .  
434

 .66کلیات اقبال اردو، ص .  
433

 . 471مطالعۀ تلمیحات و اشارات اقبال، ص .  
436

 . 449کلیات اقبال اردو،ص.  
437

 . همان ،همان .  
438

  ۔421وری، ص هکلیات اشعار فارسی موالنا اقبال ال. 
433

 . بن سلمان،  شاعر نابینای عرب روشن دل عرب بوداش احمد بن عبداهلل، نام اصلی"ابو اعال معری 
461

 . 217کلیات اقبال اردو، ص.  
464

 .444ص، ، پروفیسر وقار عظیم، جشن نامۀ اقبال"اقبال اور نژاد نو":مقاله.  
462

 ۔447جاوید نامه، تحقیق و توضیح، ص  ۔ 
469

 . 213، از ژاک شانترو، ترجمه و تلخیص لیلی ایمن، ص "ما نقش شعر در زندگی اطفال زمان":ادبیات کودکان، مقاله ۂمقاله در بار 47.  
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"سارهابر کو":مانند است،را با تعبیری به احساسات و زبان عواطف ثبت کرده 
"ایک آرزو"، 464

که  ماخوذ از شعر ( یک آرزو)463

 .466است "A Wish"بعنوان "Saumuel Rogers"انگلیسی از سموئل راجرس 

 ادبیات کودک و نوجوان اقبال در پاکستان و ایران

 :اقبال در نصاب پاکستان

تقریبا در هر سطح از سال چهارم دبستان تا  .ل درس استدر نصاب آموزش اردو برای کودک و نوجوان در پاکستان شعر اقبال شام

صریر "عنوان ه مثال در هر شمارة سلسلۀ کتب تدریسی اردو ب .دشوها و غزلیات اقبال تدریس میدوازدهم سال تدریسی منظومه

"خامه
"میرا اقبال" عنوانه های تدریسی تحت نظارت اقبال اکادمی، پاکستان یک سلسلۀ کتب بکتاب  ۔شعر اقبال دارد 467

برای  468

463مقصود آن آشنایی کودکان به افکار اقبال است .دانش آموزان از درجۀ چهارم تا هشتم  ترتیب داده شده است
 ۔

ای اقبال ھ هاگر از این کتاب منظوم .به شکل نثر جمع آوری کرده است 471آقای محمد یونس حسرت، حکایات اقبال را در دو جلد 

 :ها برای نوجوانان چنین استتعداد منظومه ۔آن این طور کرده است ۂبس شماری کنیم  عد برای کودک و جوان بس شماری

، 91=پیام مشرق،حکایات  47=ارمغان حجاز، حکایات 48= ضرب کلیم، حکایات 43=بال جبریل، حکایات 43=بانگ دراحکایات 

 ۔2=جاوید نامه، حکایات 7=اسرار و رموزحکایات 

توانند کشورهای در حال توسعه مانند ایران و پاکستان می. با گنجینۀ ادبیات خارجی خیلی مهم استآشنا شدن اطفال           

ای هستند که از نظر اجتماعی، چون این کشورها تحت ستم و استثمار شده. ای صحیح، واقعی و عمیق با یکدیگر بر قرار نمایندرابطه

متاسفانه در این . فقر اقتصادی وبه اشتراک اصلی مردم این کشورهاست.474رنداقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک بسیاری بایکدیگر دا

پرواز با "عنوانههای بالبته از سرزمین هند کتاب. های زیادی به فارسی در دست نیستویژه از پاکستان تراجم کتابهاین زمینه ب

 . 472ترجمه شده است "هیتا به دبستان می رود"و "هابادکنک

با همکاری دست اندرکاران شورای ادبیات کودک شعر مناسب اقبال را . این مرحله بسیار کارساز استنقش مترجمان محلی در 

ویژه حکایات سعدی برای هچهرة شیخ سعدی در ادبیات کودک اردوی پاکستان معروف است ب. انتخاب و به فارسی ترجمه نمایند

 . درس اخالقی جزو نصاب آموزشی کودکان است

ی توجه شورای کتاب کودک ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ایران، و سایر مراکز فرهنگی چون ایکو، در آخر مجدداً برا

 .       دانمی با مترجمان برای تبادل نظر در این زمینه ضروری میهایشود که برای این کار لزوم نشستپیشنهاد می

** 

 

 :کتابیات

 :منابع اردو

 ۔شتمهور، طبع هاقبال اکادمی پاکستان، ال ، ه، عالم(اردو)ات اقبال کلی( ء 2117)محمد  اقبال، .4

 .ایک ادبی سوانح حیات، ناشر محمد اقبال: محمد اقبال ، ھجگن نات ،آزاد .2

 .ور هتعمیر انسانیت، ال ۂبانگ درا، مکتب( ء 4336) یوسف سلیم، چشتی، .9

                                                           
464

 37صکلیات اقبال اردو،.  
463

 . 78همان، ص.  
466

 . 494مطالعۀ تلمیحات و اشارات اقبال، ص .  
467

  .م 2143ور، ھر، الٹبک سن ڈ، عامر وحید قریشی، االئی(شتمھام تا ھکتب درسی از کالس چ)هصریر خام. 
468
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463
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 .اقبال در راه مولوی، الهور، اقبال اکادمی، چاپ اول( م4382)سید، محمد اکرم .3

اکادمی پاکستان، چاپ ین دخت مقدم صفیاری، اقبال هکتر شد، ترجمه، لاقبا هغزل فارسی عالم (م4387)منور ،محمد .6

 .اول

نوای شاعر فردا،تهران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ ( هـ ش 4971) مشایخ فریدنی، محمد حسین .7

 . دوم

 .متفکر و شاعر اسالم ،اقبال( ش4926) مقتدری، محمد تقی .8

 .کادمی، پاکستانجلد دوم، انتشارات اقبال ا جاویدان اقبال، (م4383) شهین دخت ،مقدم صفیاری .3

 4931، ناهید معتمدی:و تالیف ترجمه ،نگاهی به آثار سه شاعر کودک .41
http://www.cbc.ir/Details.aspx?Id=26&Page=Articles 
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 یزوارد سبیو حم یعبدالمنعم فرطوس در اشعار( س)نبیحضرت ز یمایبازتاب س
 یمحمود شهبازدکتر 

 اراکاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه 

 یسحر محب 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اراک

 دهیچک

علوی اسوه حضور پاک و روشن زن مسلمان در جامعه  دار حیا و عفت فاطمی و شهامت و فصاحتِبزرگ میراث( س)زینب کبری

به تمام  ییک الگو، هاهای منحصر به فرد در تمام زمینهبه دلیل برخورداری از ویژگیالم، ت برجسته جهان اسین شخصیا. است

های علمی، اخالقی، تربیتی بودند که آن حضرت، الگویی از تعالی معنوی و کماالت نفسانی در جنبه. استمعنی در همه اعصار 

 .دادگی و احساس مسئولیت بروز کرده بودبت و عشق و دلو صبر و حماسه و محو معاشرت و بردباری  اآن در علم و تقو ۀنتیج

این جایگاه نمود پیدا  یو عرب که در شعر فارسی استخواهر با وفای امام سوم شیعیان به قدری ( س)جایگاه ویژه حضرت زینب

-یت بیدر واقع شخص. تهای بسیاری موجود اسهای متعدد شعری، یاد شده و در رثای امّ المصائب سرودهکرده و از ایشان در قالب

عبدالمنعم . بان را به خود جلب کرده استیده و نگاه شاعران و ادیخ درخشیش از همه بر تارک تاریب( س)نبیل حضرت زیبد

ن یپرداخته و نمود ا( س)ینب کبریل و مناقب زیش به فضایباشند که در اشعار خویم یاز جمله شاعران ید سبزواریو حم یفرطوس

و بالغت، صبر و  ی، سخنوریچون شجاعت و دالور یلخود فضای یهاهر دو شاعر در سروده. است یو سار یجار امر در اشعارشان

را ( س)نب یحضرت ز یماین نوشتار بر آن است تا بازتاب سینگارنده در ا. انددهیر کشیرا به تصو... اسارت و عفاف و تقوا، استقامت، 

 .قرار دهد ید سبزواری ـ مورد واکاویو حم یو فارسی ـ عبدالمنعم فرطوس یات عربین دو شاعر برجسته ادبیدر اشعار ا

 .، فضایل و مناقبید سبزواری، حمی، عبدالمنعم فرطوس(س)نب یحضرت ز: هادواژهیکل

 :مقدمه -4

یده، در آسمان کربال درخشیده و شام ظلمانی دوران امویان را روشنی بخش تنهاخورشیدی است که نه  همچون( س)حضرت زینب 

 .بلکه سراسر تاریخ پر حماسه تشیع را از درخشش ایمان و والیت و ایثار و شهادت طلبی خود نورانی ساخته است

، (ص)های تاریخ بشر یعنی؛ پیامبر اعظم ترین شخصیت راز بزرگ ی امامت و والیت هم شخصیتی است که در خانه (س)زینب کبری 

این بانوی حیات  .چگونه زیستن و چگونه شدن را به بشریت آموخت( ع)و امام حسین( ع)، امام حسن(س)فاطمه زهرا ،(ع)امام علی

 دار لو ِاین بانوی بزرگ عالم، پرده .مندانه داشته باشند خواهند زندگی سعادت ی کسانی است که می سرمشق و الگوی همهبزرگ، 

در حالی که در بند اسارت و سوخته دل ، اکمان زمان ایستادترین حدر برابر فرومایه باشد کهمی عفاف و یکه تاز وادی ایمان و توکل

گردید که در ( س)ی آن خواهرش زینب  پدید آورنده نهضت عاشورا بود، ولی ادامه دهنده( ع)اگرچه امام حسین. بود از هجران برادر

های رایت رسالت آن خون این شیرزن عرصه کربال بود که»در حقیقت . بدیلی داشتجاودانگی و ماندگاری این نهضت نقش بی

را جاودانه ساخت و ( ع)مقدس را به دوش کشید و با درایت و بصیرت و شجاعت و شهامت و قوت قلب و بردباری، پیام خون حسین 

 (. 23: 4972شاهرخی و کاشانی، ) «نهضت خونین او را تا انقراض عالم به گوش جهانیان رسانید

در قالبی معطر از عطر تمام ( س)گویا وجود مقدس حضرت زینب » ضروری است که  در توصیف فضائل آن حضرت بیان این جمله

بیند و در تمام را می... فضائل ریخته شده که انسان در برابر چشمانش مجسمه حق، شجاعت، فصاحت و بالغت زبان، عفاف، ایمان و 

شاعران و ادیبان در اشعار ارزنده (. با تصرف 94: 4978وافی، ) «باشدترین نمونه میترین و عینیقوی( س)این فضائل زینب کبری 

اند تا از زوایای تازه و مختلفی به شخصیت ژرف و زندگانی پربار آن حضرت نزدیک شوند  کوشیده( س)خویش درباره حضرت زینب 

آن چنان ژرف و پرگهر  شخصیت و فضائل این بانوی بزرگ. و با زبانی نو و پرطراوت، فضائل و مناقب آن حضرت را به تصویر بکشند

 .های خود منعکس کنندهایی از آن را در سرودهکنند جلوهاست که شاعران و ادیبان در حد گنجایش خویش تنها سعی می

باشند که در اشعار خود کم و بیش به بیان سیمای حضرت زینب عبدالمنعم فرطوسی و حمید سبزواری نیز از جمله شاعرانی می

را زیرمجموعه حریم اهل بیت، آل اهلل، بنات ( س)واقع شاعران عرب در اشعار خود بیشتر شخصیت زینب کبری  در. اندپرداخته( س)
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قرار گرفته و در وجود او ( س)اند در حالی که در شعر فارسی شخصیت زنان تحت الشعاع شخصیت زینب بیان کرده... النبّی و 

باشد که در اشعار این دو شاعر برجسته می( س)ز سیمای حضرت زینب اای آید تنها جلوهچه در پی میآن. خالصه شده است

 . ادبیات عربی و فارسی تجلّی یافته است

 پیشینه پژوهش -1

ای به صورت مستقل و یا غیر مستقل در قالب های و تحقیقات گستردهپژوهش( س)شخصیت بزرگواری چون حضرت زینب  ةدربار

 :ها پرداخته شده استه که در ذیل به عنوان نمونه به معرفی برخی از این پژوهشکتاب، مقاله و پایان نامه انجام شد

 .از محمد حسن الهی منش و مرتضی اشرافی« حضرت زینب الگوی زنان مسلمان»  -

 .از محمد میانجی« نظری بر سیمای روایی حضرت زینب»  -

 .ین فاضلیاز خادم حس« نقش و شخصیت ایشان در نهضت کربال( س)حضرت زینب »  -

 .از سید جواد حسینی« (ع)فضائل و مناقب حضرت زینب »  -

 ...و  -

نگاشته شده و تا حد اطالع نگارنده پژوهشی ( س)ها درباره شخصیت زینب کبری گونه که دیده شد بیشتر این پژوهشهمان

توان گفت پژوهش بنابراین می .پیرامون سیمای آن حضرت در اشعار عبدالمنعم فرطوسی و حمید سبزواری صورت نگرفته است

تواند سرآغازی برای تحقیقات آتی پژوهشگران و صاحب نظران نیز آید که میحاضر نخستین پژوهش در این زمینه به شمار می

 .باشد

 نگاهی گذرا بر احواالت عبدالمنعم فرطوسی و حمید سبزواری -9

عبدالمنعم فرطوسی 9-4  

در استان العماره، در جنوب عراق دیده به « مجرالکبیر»ر روستایی بنام رقاصه از توابع د 4993شیخ عبدالمنعم فرطوسی در سال 

ها و حوادثی که ناشی از اشغال عراق توسط انگلستان بود، از نجف به العماره دلیل آشوبه پدر وی به همراه خانواده ب. جهان گشود

محالتی، : ک.ر) بنابراین فرطوسی در شهر نجف رشد و نمو یافت. شتاما دیری نپایید که پدر عبدالمنعم دوباره به نجف بازگ. رفت

4421 :39.) 

عبدالمنعم در آغاز تحصیالت خود را نزد پدرش که به تربیت دینی او توجه ویژه داشت، شروع کرد اما دیری نگذشت که در دوازده 

: ک.ر)پانزده سالگی لباس روحانیت بر تن کردوی در سن . سالگی پدرش را از دست داد و عمویش سرپرستی او را به عهده گرفت

 (.43/ 4، ج4366؛ فرطوسی، 3/ 6، ج4334خاقانی، 

زندگی عبدالمنعم با مسئولیت سنگین اداره زندگی خانواده در جوانی آغاز گشت؛ ولی این مشکالت هرگز نتوانست خللی در عزم و 

که به مقام تدریس در حوزه رسید و در نجف و حوزه ار ادامه داد تا ایناو راهش را در کسب علم و دانش با پشتک. اراده او بوجود آورد

درخشش وی در محافل شعر و ادب سبب گردید که . رسیدندعلمیه شهرت یافت و همگان برای بهره بردن از علم او به محضرش می

ای داشت که این امر برگرفته مود ویژهتعالیم اسالمی در شخصیت و سلوک اخالقی عبدالمنعم ن. تاز این محافل گرددوی شاعر یکه

 .از تربیت قرآنی وی بود

-آید؛ چرا که این سادگی سبب میزبان شعری فرطوسی بسیار ساده و قابل فهم است و این امتیاز بزرگی برای وی به حساب می

رانسنگی از خود به یادگار ایشان در مدت عمر خود آثار گ. گردد تا خواننده بدون هید تکلف و سختی به موضوع اصلی پی ببرد

دیوان ملحمه ایشان که در هفت جلد و . آیدترین آثار ادبی وی به شمار میاز مهم( علیهم السالم)گذاشت که دیوان ملحمه اهل بیت 

( السالمعلیهم )باشد، از جایگاه ادبی واالیی برخوردار است؛ زیرا عبدالمنعم در آن فضائل و مناقب اهل بیت بیت می 23111بیش از 

 .را به نحو زیبایی به تصویر کشیده است

 حمید سبزواری 9-1
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. در سبزوار در یک خانواده مذهبی، صاحب قریحه و استعداد شعر و شاعری، چشم به جهان گشود 4914حسین ممتحنی در سال 

راحی چشمش نابینا حسین در آن زمان چهار ساله بود که پدرش به علت ج. پدرش عبدالوهاب به شغل کفاشی اشتغال داشت

 (. 96-97: 4987فیض، : ک.ر) اش قرار گرفت و به سرودن شعر روی آوردوی از همان کودکی تحت تعلیم خانواده. گشت

مادر وی از همان کودکی سبزواری را با . گیری شخصیت فرهنگی و ادبی وی نقش بسزایی داشته استمادر حمید سبزواری در شکل

. ای که وی قبل از اینکه به مدرسه برود، خواندن و نوشتن را فرا گرفته بودآشنا نمود، به گونه... و ( ع)ت قرآن، نهج البالغه، اهل بی

تاثیر نبود؛ چراکه ایشان نیز شاعر بود و هنگام رفتن به محل کار، در نیز در تکوین این شخصیت بی 479محمد صادق ممتحنی

 .سرودبرد و در راه برای وی شعر میار میکودکی سبزواری را با خود به روستاهای اطراف سبزو

باشد که از آغاز نوجوانی تاکنون به عنوان شاعر متعهد و انقالبی های شاخص ادبیات معاصر ایران میحمید سبزواری یکی از چهره

از سال هایی ارزشمندی است که شامل سروده ۀنخستین دفتر شعر وی، با نام سرود درد مجموع. در خدمت کشورش بوده است

. ایشان در این دیوان به بیان وقایع سیاسی، اجتماعی و ظلم و ستمی که بر جامعه حاکم بوده پرداخته است. باشدمی 4937-4996

هایی از کرده است؛ سایههای وارده بر جامعه احساس میاین مجموعه سرشار، تعهدی است که ایشان نسبت به زخم»درحقیقت 

-ستیزی شاعر را به راحتی میزند و در پی الفاظ و کلمات آهنگین، رو  عاصی و حماسی و ستموج میاندوه و درد در اشعار وی م

 (.413: 4983ابراهیمی و شادمهر، ) «توانیم درک کنیم

. ایمنیست، لذا از پرداختن مفصل به زندگی این دو شاعر خودداری کرده شاعر دو زندگی و حیات این به پرداختن مقاله این هدف

-می شاعر دو و اشعار این بر ادب( س)هایی از انعکاس سیمای حضرت زینب تنها جلوه شودپرداخته می بدان مقاله این در چهآن

 .باشد که در ادامه به بررسی این امر پرداخته خواهد شد

در اشعار فرطوسی و سبزواری( س)سیمای حضرت زینب  -1  

، (ع)ثه عاشورا، نقش مؤثر ایشان در زنده نگه داشتن نهضت امام حسین در مقاطع مختلف حاد( س)کبری حضور برجسته زینب

موجب شده ... مصائب فراوان و سنگین وارده بر حضرت در کربال و بعد آن، شجاعت و دلیری، سخنوری و بالغت، صبر و استقامت و 

بپردازند و فضائل این بانوی بزرگ را در تا شاعران در ادوار مختلف تاریخ، با شور و شعور خویش به ابعاد مختلف شخصیت ایشان 

عبدالمنعم فرطوسی نیز از شاعرانی است که در دیوان ملحمه . های خود آشکار نمایند و به اشعار خود قداست خاصی ببخشندسروده

زینت خاصی  باشد، به ذکر فضائلی از زینب کبری پرداخته و از این حیث به اشعار خودمی( ع)اهل بیت خود که درباره اهل بیت 

های خود نمایان را در سروده( س)در ادبیات فارسی نیز حمید سبزواری همچون فرطوسی فضائلی از حضرت زینب . بخشیده است

 .ساخته است

در جهاد و مبارزه در برابر دشمنان و رویارویی ایشان با مشکالت را با بیان ( س)فرطوسی در اشعار خویش، شجاعت حضرت زینب 

 :تی زیبا چنین به تصویر کشیده استالفاظ و جمال

 واألرزاء الخـطوب دَفـع  عـند                  بأساً و صـبراً الحسین قلبُ  هـی                          

 عـظیم الـبالء وفـی و خـتاماً                     بِدءاً الحـــقّ بـنهضۀ  شـارکته                          

 لـألعداء الـحـوراء بـجـهاد                       حیّاً اصـبح الـــحسین و جهاد                        

 (979: 4378فرطوسی، )                                                                                            

 :گویدمی چنین( س)سبزواری نیز در توصیف شجاعت و دالوری حضرت زینب 

 همسنگر برادر

 ای خواهر دلیر

 ای در صف نبرد

 کوشنده همچو شیر

                                                           
شود و دیوانش را که ها میاما مدتی اسیر ترکمن. کرد و دیوان شعری داشتمحمد صادق ممتحنی پدربزرگ سبزواری خود شاعر بود و در معدن کار می -479

 .بردها بیفتد، از بین می، از ترس اینکه به دست ترکمنسروده بود( ع)در مد  اهل بیت 
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 هرجا سخن ز مردی و مردانگی تست

 هر سو نشان ز گردی و فرزانگی تست

 تو آن دالوری که دلیران روزگار

 انگشت بر دهان

 کننددر پیشگاه عزم تو تعظیم می

 (442-449: 4967سبزواری، )                      

 :سرایدداند و میمی( ع)را نشأت گرفته از حضرت علی ( س)های خود فصاحت و بالغت زینب کبری ی در بخشی از سرودهفرطوس

 الزهراء الصـــدیقۀ حجر  بـین                              تربّت قد صـدیقۀٍ أزکى  هـی

 خـیر غذاء ـنبیّالــ  و  عـلوم                             علی علم فیض من  و تـغذت

 ارتواء خـیر السبطین علوم من                               وعالً نهالً بالمعین  وارتـوت

 البلغاء سـید من فـیض و هـو                                نهـجاً الـبالغۀ نهج و تـبنت

 (972: 4378فرطوسی، )                                                                    

 :و یا در جای دیگری آورده است

 و لـسان الحسین فی کل وعظٍ                                و خــطابٍ یهیب بالخطباء

 (979:همان)                                                                                  

ارزشمند و  در ایراد خطبۀ( س)غت حضرت زینب همچون فرطوسی درباره فصاحت و بال سبزواری نیز در بخشی از اشعار خود

 :گرانسنگ خویش چنین سروده است

 کی تواند که به هر مجلس و هر محفل و کوی

 پرده از چهرة بیدادگران بردارد

 غیر زینب کِه تواند که به دربار یزید

 قد برافرازد و آن خطبه کِه، یاور دارد

 (94: 4972شاهرخی و کاشانی، )                          

 :را چنین به تصویر کشیده است( س)فرطوسی پاسداری و صیانت حضرت زینب 

 حین ترعی السـجاد و هو علیل                         کل حین یـصاب باإلغـماء

 ــساءحین ترعی العـیال طرفاً فطرفاً                          بین أطفاله و بین الن

 (979: 4378فرطوسی، )                                                                                        

نظیری برخوردار است که نشان از قدرت و کارگیری واژگان از زیبایی کمهابیات ذیل سبزواری از نظر تشبیه و ابتکار به ویژه ب

 :گویددر برابر دشمنان چنین می( س)سبزواری در این ابیات در باب صیانت و پاسداری زینب کبری . داستحکام کالم گوینده آن دار

 همسنگر برادر

 ای خواهر عزیز

 ای پیش تیر سینه سپر کرده در ستیز

 ذلت گریزبی

 ای در صف مجاهده، چون سیل تندخیز

 ای پرتو سپیده دمان، رو  آفتاب

 ای شعر انقالب

 ای رود بیقرار

 (449: 4967سبزواری، )           

 :را چنین به تصویر کشیده است( س)های خود نگهداری و پرستاری حضرت زینب وی در بخشی دیگر از سروده
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 کی تواند که نگهداری اطفال کند

 آن که دل از تفّ فرزند بر آذر دارد

 کی تواند که زنان را به صبوری خواند

 آن که در سینه غم اکبر و اصغر دارد

 ی تواند که پرستاری بیمار کندک

 آن که داغ غم عباس دالور دارد

 کی تواند که نگهبان اسیران باشد

 آن که آتش به دل از سوگ برادر دارد

 (99: 4972شاهرخی و کاشانی، )                    

 :باشداز آن میاشعار زیبایی سروده است که سروده ذیل بخشی ( س)عبدالمنعم در نعت مقام و منزلت حضرت زینب 

 درّ  أزکی صـــــدیقۀ زهراء                            قد تغذت صــدیقۀٍ أزکى هی

 أفضل الخلق من بنی حـواء  لمصطفی أبوها عـلی                          جدّها  ا        

 اءهی أزکی عـقیلۀ فی  قریش                             أنـجبتها عـلیّۀ البــــطح

 قد تعالت أصال کریماً و فرعاً                             طیباً فی أرومۀ العـــــلیاء

 (974: 4378فرطوسی، )                                                                                       

 : باشدمی( س)منزلت حضرت زینب اشعار ذیل از سبزواری نیز همچون عبدالمنعم فرطوسی مبیّن مقام و 

 ای ز دیدار رخت جان پیمبر روشن 

 دیده حق نگرِ ساقیِ کوثر روشن 

 در سراپرده عصمت که ملک راه نداشت 

 از جمالت دل صدیقه اطهر روشن 

 یثرب اَر فخر فروشد به فلک نیست عجب 

 که شد از نور تواَش مطلع و منظر روشن

 (94: 4972شاهرخی و کاشانی، )                                   

ویژه در نهضت ایی در برابر مصائب و مشکالت، بهمقاومت و شکیب. نمونه و تجسم عالیِ صبر واستقامت است( س)زینب کبری 

در حقیقت صبر و ثبات . باشد های بارز این بانوی بزرگ می عاشورا، در راه پاسداری از حریم دین و کرامت انسانیت از خصیصه

، همگان را به اعجاب واداشته است؛ زیرا از پنج سالگی برای او، مصائب جانکاه یکی پس از دیگری شروع شد، (س)انگیز زینب  گفتش

در بلندای مقام صبر و بردباری آن گوهر عظیم . ها، قامت برافراشت و صبر کرد این مصیبت در برابر همۀ( س)ولی حضرت زینب 

این اندک ! بار خدایا»: رسید، رو به آسمان کرد و گفت( ع)ابر پیکر نورانی و خونین برادرش حسین الهی، همین بس که وقتی، در بر

های فرطوسی در بخشی از سروده(. 483: 4966فیض االسالم، ) «بپذیر( خاندان پیامبر)ی در راه خودت را از ما  قربانی و کشته شده

-رین جمالت ایشان را در صبر و شکیبایی در برابر مصائب قلب امام معرفی میگوید و با زیباتمی( س)خود از صبر و استقامت زینب 

 :کند

 واألرزاء الخـطوب دَفـع  عـند                           و بأساً صبراً الحـسین قلبُ  هـی

 األعـــباء تـحمل فـی ویــداً                            وقلباً عیناً الحسین أختُ  و هـی

 (979: 4378فرطوسی، )                                                                                                                

 :آورده است( س)سبزواری نیز همچون فرطوسی در توصیف صبر و استقامت زینب کبری 

 ای که درد از تو و صبر از تو بها یافته است

 خ تو زیب حیا یافته استگل شــــرم از  ر

 (94: 4972شاهرخی و کاشانی، )                                        
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 :را چنین به تصویر کشیده است( س)عبدالمنعم مقام و منزلت عفاف و تزکیه حضرت زینب 

 هی فــــرع الزهراء نبع علی                         و هی أخت السبطین فی العلیاء

 ه العــفاف تزکّی                         و هی أزکی قــدساً من العذراءهی قدس ب

 و حجاب الزهراء و االم أصل                          و فـــرع لبنتها الــــــحوراء

 هی طـــهر من البتول و نور                          مستفیضٌ من ســـیداألوصیاء

 (979: 4378فرطوسی، )                                                                                                  

همت گماشته و ایشان را مظهر کامل عفت و تقوا ( س)سبزواری با زیباترین جمالت به نعت مقام عفاف و تقوا و تزکیه حضرت زینب 

 :معرفی نموده است

 در سرا پردة عصمت تو از آن زین ابی

 که ز سر تا به قدم قدس و عفاف و ادبی

 ادب آموخته مکتب طاهائی تو

 تربیت یافته دامن زهرائی تو

 زینت قامت دین زیور رخسار شرف

 مظهر کاملۀ عفت و تقوایی تو

 گل گلزار نبی، میوه بستان علی

 خانه فاطمه را شمع دالرائی تو

 (92: 4972شاهرخی و کاشانی، )                           

شاعر در توصیف این امر همچون . یکی دیگر از موضوعاتی که فرطوسی در اشعار خود بدان توجه شایانی نموده، مسئله اسارت است

شاعران عرب اغلب در بیان این مفهوم از واژگانی . استفاده نموده است« بردن همچون کنیزان: سوق اإلماء»شاعران عرب از تعبیر 

حضور خاندان وحی را در شام به ( ع)فرطوسی در ابیات ذیل از زبان امام سجاد . کننداستفاده می... و  "سوق اإلماء"، "هوان": چون

 :رفتندتصویر کشیده که با خفت و بسان کنیزکان به اسارت می

 ما تمنی السجاد للموت یوماً                          یسوی الشام  موطن البغضاء

 و هواناً تساق سـوق اإلماء                        حیث فیه حرائر الوحی أسراً   

 (939: 4378فرطوسی، )                                                                                              

 :سرایدمی( س)و یا در جای دیگری  در مورد اسارت حضرت زینب 

 فوق أکناف ناقۀ عــجفاء                      باً و ســـبیاًحملّوها للشام س                    

 حملّوها ما لیس یُحملُ صبراً                              و امتحاناً من محنۀ و بالء                    

 (974: 4378فرطوسی، )                                                              

داند، به همین دلیل نه با درد و که آن را از جانب خدا می( س)کبری ر نگاه سبزواری شرابی مست کننده برای زینبامّا اسارت د

 .گذاردرنج و شِکوه، که با عشق آن را سر کشیده و قدم در این راه می

 اینک به حبّ او به راه شام کوشم                  وز دست ساقی در اسارت جام نوشم

 (74: 4977مردانی، )                                                                                                

تر شدن بسامد هر یک از فضائل در اشعار فرطوسی و سبزواری با آوردن نمودار فروانی هر یک از فضائل در در پایان برای روشن

 .نماییمتر میتر و ملموسده از پژوهش را برای خواننده عینیاشعار شاعران یاد شده، نتایج گرفته ش
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 نتیجه

یگانه قهرمانی است که بلندای مقام ایشان سبب گشته تا شاعران و ادیبان ادبیات فارسی و عربی برای متبرک ( س)حضرت زینب 

عبدالمنعم فرطوسی و حمید . اودانگی بزنندای بنوشند و به اشعار خود مهر جهای خود از کوثر کالم آن حضرت جرعهکردن سروده

آنان فضائلی . اندرا به تصویر کشیده( س)باشند که در اشعار خود کم و بیش فضائل حضرت زینب سبزواری از جمله این شاعران می

. اندستوده( س)را در وجود زینب کبری .... چون شجاعت و دالوی، صیانت و پاسداری، صبر و استقامت، فصاحت و بالغت، اسارت و 

در بیان شجاعت، صبر، عفاف و . گونه که در نمودار فوق نیز آشکار است، سهم هر یک متفاوت استاما در بیان این فضائل همان

تزکیه، و مقام و منزلت واالی این بانوی بزرگ سهم هر دو شاعر یکسان بوده و هر دو با مهارت و ظرافت خاصی درباره این فضیلت 

و همچنین فصاحت و بالغت ( س)مایه در اشعار فرطوسی، مسئله اسارت حضرت زینب پربسامدترین درون. اندقلم شعر کشیده

مایه صیانت و پاسداری آن حضرت بیش از دیگر فضائل های سبزواری بنباشد در حالی که در سرودهایشان در برابر دشمنان می

 . تجلی یافته و از بسامد باالتری برخوردار است

 امهکتابن

 .سوره مهر: ، چاپ اول، تهراناز سبزوار تا سرزمین رؤیا(. 4983) .ابراهیمی، فاطمه و شادمهر، فریبا

 .المطبعۀ الحیدریۀ: ، النجفشعراء الغری(. 4334) .خاقانی، علی

 .نشر کیهان: ، چاپ اول، تهراندیوان سرود درد(. 4967. )سبزواری، حمید

 .انتشارات اسوه: ، چاپ اول، قمآیینه صبر(. 4972. )شاهرخی، محمود و کاشانی، مشفق

 .مطبعۀ الغری الحدیثۀ: ، الطبعۀ الثانیۀ، النجف4، جلد دیوان(. 4366. )فرطوسی، عبدالمنعم

 .موسسۀ أهل بیت علیهم السالم: ، الطبعۀ الثانیۀ، بیروت9، جلد ملحمۀ أهل بیت(. 4386. )----------------

 .نشر آثار فیض االسالم: چاپ دوم، تهران ،(شر  حال زینب)خاتون دو سر (. 4966. )فیض االسالم، سیدعلی نقی

 .، چاپ دوم، مرکز اسناد انقالب اسالمی(مروری بر خاطرات و اشعار حمید سبزواری)حال اهل درد (. 4987. )فیض، مصطفی

 .تبۀ الدینیۀ المخصصۀ، الطبعۀ األولی، المکحیاته و أدبه: الشیخ عبدالمنعم فرطوسی(. 4421. )محالتی، حیدر

 .نشر شاهد: ، چاپ اول، تهرانشعر اربعین(. 4977. )مردانی، نصراهلل

 .94-93، صص 44، سال چهارم، شماره مجله ندای صادق، «تندیس صبر( علیها سالم)حضرت زینب »(. 4978. )وافی، جمیله
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 آن با مکاتب کپنهاگ و پراگ ررسی دستور زایشی چامسکی و مقایسۀب
 

 تجنسنگ  یخشهین ش

 ت علمی دانشگاه پیام نورئعضو هی
 

 چکیده

آن به عقیدة  که ارائۀترین نظریات زمان خود بود، به طورینخستین بار توسط چامسکی ارائه شد و یکی از مهم دستور زایشی،

قبل تغییرات و تحوالت  امروزه نیز این نظریه هر چند نسبت به. شناسی به وجود آورد شناسان، انقالبی در زبان بسیاری از زبان

جمله آغاز شد و  ین نظریه با مطالعۀبررسی زبان در ا. شود ترین نظریات زبانی محسوب میچنان یکی از مهمچشمگیری داشته، هم

کی مطالعه و بررسی واحدهای زبانی به عقیدة چامس. واژه و معنایی قرار گرفتمطالعات نحوی مقدم بر مطالعات آوایی، واجی، ساخت

هید . ندا های مستقل از یکدیگرند، کامالً جدا از یکدیگر نیستند و با هم در تعامل جمله، واژه، آوا و معنا هرچند مربوط به حوزه نندما

 در مکتب کپنهاگ، یلمزلف به ارائۀ .زبان را با بررسی جمله شروع نکردند ناختی پیش از دستور زایشی، مطالعۀش یک از نظریات زبان

ای ارائه  شناسی را به گونه وی دانش زبان. ادی در زبان پرداخت و صورت لفظ و صورت معنی را مورد بررسی قرار دادهای بنی مشخصه

شد و از بررسی و  گونه که با عناصر انتزاعی سر و کار داشت، توصیف می داد که بر اساس آن زبان به صورت روابطی جبری و ریاضی

که  شناسی توجه ویژه داشتند، به طوری نیز تروبتسکوی و یاکوبسون به آواشناسی و واج در مکتب پراگ. جمله غافل ماندۀ مطالع

های تمایز دهنده،  مشخصه: کاربرد وسیعی در مطالعات آوایی دارند، همچون بسیاری از اصطالحات مهم واجی و آویی که امروزه نیز

 توجه زیاد این مکتب به مطالعۀ. ندا سوی این مکتب معرفی شده نشان بودن و اصطال  واج واژی نخستین بار از تقابل، نشاندار و بی

شناختی حاکم بر این  از طرف دیگر نگرش زبان. صوری جمله فراموش شود بررسیها و نیز ساخت واژه سبب شد که آواها، واج

این نظریات و سپس به معرفی در این مقاله ابتدا به . گرایی چامسکی متفاوت استگرایی است که با نگرش صورتمکتب، نقش

 .ایم ها با دستور زایشی چامسکی پرداختهآن مقایسۀ

 . شناسی، جمله دستور زایشی، مکتب کپنهاگ، مکتب پراگ، زبان :هاواژهکلید

 مقدمه  -4

مورد  ،شناسی معاصر ایجاد کرده استدر این مقاله ابتدا دستور زایشی که نوام چامسکی با طر  آن انقالبی نوین در زبان       

شناسی شده است و نیز مکتب ترین مسائل مطر  در مکتب کپنهاگ که توسط یلمزلف وارد زبانبررسی قرار گرفته و سپس مهم

 .ایم ها و تشابهات این مکاتب و دستور زایشی پرداخته در ادامه به بررسی تفاوت. گیرند پراگ مورد بررسی قرار می

 دستور زایشی – 1

این مکتب از برخی . بنا نهاده شد 4337در سال چامسکی  نوام توسط  (generative grammar)ایشیشناسی ز مکتب زبان     

 به  که چامسکی پیشتر خود شاگرد همین مکتب بود، شباهت داشت و از سوی دیگر  زبان شناسی ساختارگرای آمریکایی جهات به

شناسی زبان .به وجود آوردشناسی چامسکی انقالبی در زبان  نظراتاما در عین حال . نزدیک بود  سوسور یگرایشناسی صورت زبان

 .ند، دگرگون کردگرایان آمریکایی مانند بلومفیلد در نظر داشت زایشی اصول بنیادین نگرش نسبت به زبان را که ساخت

ای برخوردار  از اهمیت ویژه شناسان زباندسته از  برای این یا فرم زبان صورت که ای صورتگرا بود گرای آمریکایی نظریهنظریه ساخت

بر این  گرایانساخت ، به عبارت دیگرگرایی اعتباری نداشته استساختمکتب صورت زبان، معنا در  که بر عکسحالیدر . بوده است

 .معنا بپردازندمطالعه توانند به ، نمینیستدانششان برای بررسی صوری معنا کافی جایی که از آنعقیده بودند که 

نمود  توجهبه محسوسات و ملموسات  باید تنها ند کهاعتقاد داشت بودند ورفتارگرا  انشناسروان پیرو نظراتگرا، سان ساختزبان شنا

از نظر رفتارگرایان تفکر به عنوان مثال . نیازی به بررسی نداشتاز نظر آن ها غیر ملموس بود  در مقابل هر چه که انتزاعی و و

این نگرش . استشود، قابل درک حسی و عینی چرا که حرف به مفهوم صوتی که تولید می. نیست حرف زدن با خود جزچیزی 

ها ارزش بررسی شد برای آن هر بخش از زبان که چنین عینیتی را شامل می عینی باشد و ،به زبان گرایانساختشد که نگاه  سبب

 های خود را و تمام توجه و بررسی کردند ان توجهی نمیبه معنا که واقعیتی انتزاعی بود چند گرایانساخت بر این اساس. داشت
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توجه زیاد   و زبان به تجزیه عناصر زبان پرداختند یشتربرای شناخت هر چه ب گرایانساخت. قرار دادندساختواژه  مطالعهعمدتاً بر 

 .غافل شوند یعنی جمله آن  واحد باالتر از شد که  سببساختواژه  آنها به

های نحوی خود را که به جمله و ساخت نحوی  کتاب ساخت 4337سال زلیگ هریس در دکه چامسکی شاگر در چنین شرایطی بود

  (immanent)گرا شناسی درونگشتاری معروف شد، زبان به زبان شناسی ابتدا زبان شناسی زایشی که . ، منتشر کردتوجه داشت

به . گیرد آن را در نظر نمی بافت اجتماعی و فرهنگی ز جمله های غیر زبانی ااست و بافتمحض زبان  ۀبه دنبال مطالع که است

بر این اساس . کنند بررسی میآن مسائل اجتماعی، فرهنگی، و نقش ارتباطی شناسان زایشی زبان را خارج از عبارت دیگر زبان

 .نامند میگرا درون انشناس زبان ار چامسکیپیروان نظر 

 وی .توان انکار کرد است اما تأثیر عوامل برون زبانی را نمیاز بافت  خارجبررسی زبان  س،ناشوظیفه زبان هر چند به اعتقاد چامسکی

فرهنگی و اجتماعی بافت  مانندثیر عوامل غیر زبانی أکه بدون توجه به تپرداخته است و معتقد است شناسی به تحدید حوزه زبان

 .گیرد، پی برد ا فرا میتوان به ماهیت دانش زبانی که کودک با کمک آن زبان رهم می

ت و فراگیری تر ناشی از عوامل ژنتیکی اسشی از فطرت انسان و به بیان دقیقشناختی است، و ناای روان از نظر چامسکی زبان پدیده

هدف اصلی و  به عقیدة وی. کند های زبان را مطر  می همگانی ۀچامسکی مسئل بر این اساس. است فطری ،ها انسان همهدر زبان 

مشترک  های انسان او این دانش زبانی را که در همه. های این دانش زبانی ذاتی است یابی به ویژگیشناسی نظری دستایی زباننه

 .نامددستور زایشی می است،

زبان در  .زبان است ةپردازی درباربه دنبال نظریه یست، بلکهزبان شناس به دنبال توصیف یک زبان خاص ن ،زایشی دستوردر 

با استفاده از قواعد  توان که بر اساس آن می واحد نحو واحد زایای زبان است. ای برخوردار استویژهاهمیت  از زایشی نحویشناس

 . نهایت جمله تولید کرد بی ،محدودی

و معنایی  ، نحویصرفیهای واجی،  بخش به عبارت دیگر زبان دارای. داندمی یکدیگرهای زبان را مستقل از  شناسی زایشی واحد زبان

هوش، تفکر، استدالل منطقی،  :مانندهدر ذهن قوای مختلفی به اعتقاد چامسکی  .جدا و مستقل از یکدیگرند هاییبخشاست که 

 نیزنطق   قوه. گفتار، حافظه طوالنی مدت، و اصول کلی یادگیری و مفهوم سازی وجود داردتولید ک و درشناختی فرآیندهای روان

 .و در عین حال با یکدیگر در تعاملند داشته از یکدیگر عملکرد مستقلها هر یک از این بخشاز نظر چامسکی . یکی از این قوا است

تری تولید  های بزرگ شوند و واحد ها با یکدیگر ترکیب می ای، واژه در مطالعه نحو بر اساس قواعد ساخت گروهی یا قواعد سازه 

به این . کند اسم، فعل، صفت و حرف تعریف توصیف می:  های نحوی مانند ک مقولههای زبان را به کم قواعد نحوی، جمله. شود می

 .دهد های درختی قرار می ها را در نمودارکند و آن ای عناصری از مقوالت مناسب واژگان را انتخاب می ترتیب قواعد سازه

ای با  به طوری که قواعد سازه. اصال  شود های نحوی باید با نظریه جدیدتری ای ساختار چامسکی عقیده داشت که نظریه سازه 

ای را به نمودارهای  نمودارهای درختی تولید شده در قواعد سازه ،قوانین گشتاری. قواعد دیگری به نام قواعد گشتاری تکمیل شوند

تار سلسله در ساخ. کنند حذف و اضافه کردن عناصر عمل می ،جابجایی: ها به سه صورتکنند و این گشتار مختلفی تبدیل می

 .باشد مراتبی نحو چامسکی، هر جمله دارای دو سطح روساخت و ژرف ساخت می

های قدیمی فراهم  ای جدید از درون جمله دهد و شرایط را برای به وجود آوردن جمله کلیت جمله را مورد بررسی قرار می گشتار، 

برد قواعد گشتاری همگانی است و کار. کند بدیل میهای رو ساخت ت های زیر ساخت را به جمله گشتاری جمله قواعد. کند می

چامسکی معتقد است که . ای در نظریه جدید نحو چامسکی دارد ساختار سلسله مراتبی  نقش ویژه. شوند بنابراین ذاتی محسوب می

 . های زبان بشری مهم استمطالعه همگانی

زیرا ذهن بشر . ای که بتواند قادر به یادگیری استد بشر تا اندازهد و اعتقاد داشتنگرا بودنشناسان پیش از چامسکی  تجربهزبان  

 . وفق دهد ،دارای انعطاف پذیری زیادی است و  قادر است خود را با الگوهایی که در تماس است

ه را که چای است و آن چامسکی خردگرا بوده و پیرو سنت افالطون و دکارت است که معتقدند ذهن دارای ساختار ثابت و پیچیده  

به عنوان تکمیل جزئیات نسبتاً  ،نگاه چامسکی به فراگیری زبان کودک. های محیطی استگیریم کمتر وابسته به محرک یاد می

ذاتی است و به  ،وی معتقد است که اصول و خصوصیات زبان در انسان. باشدطر  ساختاری از پیش تعیین شده میآسان در یک 

 ۀکودک مجموع. کند نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می ،و محیط پیرامون کودک ریزی شده است طور ارثی برنامه
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های  وی معتقد است نظریه همگانی. گیرد و قادر است ترکیبات جدیدی بسازد محدودی از اطالعات را از محیط زبانی خود فرا می

فراگیری هر زبانی  صولی است که بر اساس آن کودک  قادر بهدستور هر زبان شامل ا. نحوی با استعداد زبانی ذاتی مطابقت دارد

 .نیازی به آموزش این اصول نیست در نتیجه. است

گرایی این است که از نظر چامسکی منبع مناسب برای شناسی چامسکی و زبانشناسی مکتب ساختترین تفاوت میان زبانمهم     

. گویشوران آن زبان است، اگر چه این دیدگاه مورد انتقاد مخالفان چامسکی است( شمّ زبانی)زبانی، قضاوت درونی  های تحلیل داده

های زبانی حاکی از ماهیت فلسفی خردگرایی عقیده اوست و به این معنا  کاربرد چامسکی از شمّ زبانی گویشور برای ارزیابی داده

آن چیزی است ( تلفظ)ی صرفاً به معنای تشخیص و بیان راست که دانش زبانی  از ابتدا در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و یادگی

 .که در ذهن ما وجود دارد

های زبانی نیست بلکه معتقد است که بر اساس  تنها منبعی برای ارزیابی داده( گویشور شمّ زبانی)برای چامسکی قضاوت درونی      

گرا به دنبال شواهد عینی برای حمایت از ادعای  ساختشناس  در حالی که یک زبان. شود آن ماهیت دستور یک زبانشناس معین می

وی کنش . جوید خویش است، چامسکی به جای متوسل شدن به شواهد عینی از اصطالحات توانش زبانی و کنش زبانی بهره می

بل فهم و قابل های قا داند که در شرایط عادی و واقعی گفتار سبب تولید جمله همان رفتارهای عینی و قابل مشاهده می زبانی را

پردازد و باید اصول عملی تولید و درک جمالت درست از  کنش زبانی به اصول حاکم بر کاربرد زبان می ،عالوه بر آن. شود قبول می

 .پذیر استقتار در قلمرو الگوهای کنش امکاندر واقع به عقیدة وی گ. جمالت  نادرست را در برگیرد

شود، به مسائلی مانند انطباق جمله با قواعد صحیح جمله  به آن دانش زبانی هم گفته می چامسکی معتقد است توانش زبانی که   

به . هنی استتوانش زبانی جنبه عینی و قابل مشاهده ندارد و ذ. پردازد خوش ساخت بودن یا بد ساخت بودن جمالت می ،سازی زبان

ایم، تولید کنیم  که نشان دهندة این واقیت است که آن حال نشنیده دهد جمالتی را که تا زبانی به ما امکان می اعتقاد چامسکی توانش

 . جمله در توانش ما وجود دارد

های کشف، برای  ها به روالگرایی اروپایی و آمریکایی انتقاد کرده و گفته است که توجه آنهای ساخت چامسکی در آثارش از نظریه            

چامسکی مقایسه ساخت . شناسی و صرف معطوف بوده استهای زبانی، در زمینه واج از داده هایی از دستور اشتقاق واستخراج جنبه

تواند زبان ک و به ویژه اینکه چگونه کودک میآموزی کودواقع مقایسه دو رویکرد به مسئله زبان گرایی و دستور زایشی را در

طریق تعمیم، استقرا، تداعی و گرایی که در آن نظام دانش از بیاموزد، توصیف کرده و گفته است که رویکرد اول برخاسته از تجربه

کمک اصول ذاتی و زیستی  گرایی دکارتی است که در آن نظام دانش بهقلآید و رویکرد دوم نشأت گرفته از ع سازی پدید میعادت

 (. 4373چامسکی، )گردد تعیین می

نی بر اینکه زبان عبارت است از نظامی از آواها که با نظامی از مفاهیم مرتبط است مب« زبان»چامسکی با استناد به تعریف سوسور از            

سپرده شده است و نیز با بازگو کردن « گفتار»به کاربرد زبان، یعنی  "و اینکه در این تعریف مفهوم جمله بالتکلیف رها شده و ظاهرا

ید کرد، معتقد است توان در یک جامعه زبانی تول هایی که می جمله ای است از تعریف بلومفیلد از زبان مبنی بر اینکه زبان مجموعه

او تصریح کرده است که علت تلقی آن تعاریف به عنوان زبان بیرونی . چه وی زبان بیرونی خوانده استاند از آن هاییکه هر دو جلوه

 (. 4386چامسکی، )های ذهن در نظر گرفته شده است  ها زبان مستقل و جدا از ویژگیاین است که در آن

تاکیدی که بر تفاوت بین  "چامسکی همچنین با اشاره به اتفاق نظر عمومی در آن مقطع زمانی در خصوص نسبیت زبانی و مشخصا          

توان قائل شد، نتیجه گرفته است که از این رو مطالعه  ها وجود داشت و اینکه هید حد و مرزی برای میزان این تفاوت نمی زبان

البته وی معترف است که در . غیر قابل تصور بود پردازد دور از ذهن و ها میبه وجوه اشتراکات بین زبان "ساساور همگانی که ادست

های آوایی تمایز دهنده  توان یافت، مانند نظریه مشخصه گرایی نیز دستاوردهایی را در راستای دستور همگانی میهمان سنت ساخت

های مختلف بر اساس آن فهرست و یا  ها قائل بود و نظام های واجی زبان ثابت و محدودی از مشخصه شناسی که به فهرستدر واج

 .انتخاب از آن حاصل می شدند

و "گرایی اساسابه اعتقاد او ساخت. ص و روشن استمشخ "گرایی اروپایی و آمریکایی کامالدیدگاه چامسکی نسبت به ساخت

 .ت در صورتی که دستور زایشی به زبان درونی روی آورده استبه زبان بیرونی پرداخته اس "عمدتا
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گرایی آمریکایی که این دستور، برخالف ساخت. شناسی پنداشتتوان دستور زایشی را تحول و نوآوری در زبان از ابعاد دیگری نیز می

پردازی وتدوین ماشته بود، به نظریهآمریکا همت گهای بومیان  به توصیف زبان "شود زیرا  عمدتا نیز خوانده می« گراییتوصیف»

همچنین در این . بوده است« نظریه»ای برای قوه نطق، پرداخته است که در آن توصیف در خدمت دستیابی به  نظریه زبانی، نظریه

رایی گکه در ساختدر صورتی. دستور نحو به عنوان زایاترین بخش زبان تلقی گردید و کانون مطالعات نظری و توصیفی واقع شد

شد و توجه بسیار اندکی به  ها بررسی میبندی آن ها و طبقه ها و تکواژ استخراج واج "و مشخصا« صرف»، «شناسیواج»آمریکایی 

-تر، در ساختبه بیان روشن. شدند، معطوف گردیده بود نحو و مقوالت نحوی، که مقوالت انتزاعی سطو  باالی زبان محسوب می

ای از زبان مطر  بود که از چند  انگاره(  4334)وزلیگ هریس ( 4322)گرایی لئونارد بلومفیلد  توصیف ویژه درگرایی آمریکایی به

ها و در  ، واژهها، تکواژهاها، تکواژگونهها بودند که به واجگونههای زبان واج در این انگاره داده .شد سطح مختلف و مستقل تشکیل می

  .رسیدند نهایت به جمله می

 جمله →ها  واژه→تکواژها  →هاتکواژگونه →اهگونهواج

بین سطو  این انگاره تقدم و تأخر خطی قاطع وجود داشت بدین ترتیب که درونداد یک سطح از اطالعات موجود در سطح پیشین 

دید و انی مطر  گرترین سطح زب ها معکوس شد و از این رو نحو به عنوان عمده در دستور زایشی جهت پیکان. آمد به دست می

ها و تکواژها هدف جبندی واا به جای تعیین، استخراج، و طبقههها و روابط نحوی و توصیف آن پردازی درباره ساختنظریه "متعاقبا

 .اصلی و اولویت نظریه زبانی واقع شد

بود، شاید به این  شناسی، بسیار محسوسی پژوهش در زمینه نحو و نیز معنیگرا، جای خالساخت شناساندر میان مطالعات زبان

شناسی و صرف  های دستور، قرار بود اساس مطمئن و دقیق چنین مطالعاتی بر پایه واجدلیل که پیش از پرداختن به این بخش

 .قرار بود بر پایه تکواژها صورت پذیرد« سازه های پیاپی»این روش بسیار طبیعی می نمود زیرا تحلیل . استوار گردد

گرایی محض در مطالعه زبان بودند و به همین دلیل کمتر گرایی و اثباترحسب سنت بلومفیلد پایبند تجربهبگرایان آمریکایی ساخت

 .دانستند بندی مواد زبانی می به جنبه محتوایی زبان توجه داشتند، آنان موضوع اصلی تحلیل زبان را مشاهده و طبقه

ای درباره هر پدیده دیگری،  ای درباره زبان، همچون نظریه عتقاد وی نظریهبه ا. در مقابل، چامسکی آرای آنان را یکسره به کنار نهاد

متن « روساختی»های بندی ویژگی طبقه. تواند به شکل مکانیکی از مواد استخراج شده، پدید آید، بلکه باید آفریده شودنمی

هایی بسیار انتزاعی  توانند سازه فاهیم بنیادین که مییابی به مفاهیم بنیادین نظریه زبان به کار رود، زیرا این متواند برای دست نمی

نظریه گشتاری در اصل به دنبال تدوین نگرشی . گیرند های شهودی قرار میپیچیده در پیوند با واقعیت "باشند، تنها به شکلی کامال

های اصلی این  یکی از فرض. دهای آن، درباره زبان قابل اعمال باشیزیکی در مورد جهان خارج و پدیدهاست که همچون نظریه ف

های زبان نه تنها از روساخت برخوردارند، بلکه دارای ژرف ساخت زیربنایی هستند که درکشان به صورت  نظریه، آن است که جمله

دهد و روساخت نشانگر صورت آن  تر، ژرف ساخت یک جمله، محتوای آن جمله را نمایش می به عبارت ساده. آنی امکان پذیر نیست

 .ه استجمل

چامسکی بر این باور است که مفهوم ژرف ساخت به شکل ضمنی در نگرش دستورهای همگانی قرن هفدهم میالدی مطر  شده 

رویال قرن هفدهم  مطر  -چه دستوریان پرتمیان آن. ای حدود یک قرن و نیم به دست فراموشی سپرده شد است، اما برای دوره

دستوریان قرن هفدهم، تعیین رابطه میان . دست کم یک تفاوت بارز و مهم وجود داردکند،  چه چامسکی معرفی میکردند و آن

نهادند، در حالی که دستوریان گشتاری سعی بر آن دارند ها را بر عهده خواننده فرهیخته میدستور همگانی و دستورهای واقعی زبان

ها برگردانده های زبان چگونه به روساخترف ساختتا به شکلی صریح، یعنی به شکلی صوری و ریاضی وار، نشان دهند که ژ

دستور »چنین دستوری، . تواند هر جمله دستوری را در زبان تولید کندها میبه اعتقاد اینان، واژگان و اعمال قواعدی بر آن. شوند می

 .رودمیدگاه چامسکی و پیروانش به کار این اصطال  امروزه برای اطالق به کل دی. شود نامیده می« زایا

 مکتب کپنهاگ -1

گرایی شناسی ظاهر شد و سه مکتب عمده با زیر بنای ساختگرایی به صورت مکاتب مختلفی در عرصه زبان ساخت ،بعد از سوسور     

 .به وجود آمد که عبارت بودند از مکتب پراگ، مکتب کپنهاگ و مکتب لندن
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ها شناسی تطبیقی تحصیل نمود و سالنمارکی است که در رشته زبانشناس دایلمزلف، زبان ،پژوهشگر معروف مکتب کپنهاگ       

ها به در ابتدا آن. تشکیل داد4349اسی کپنهاگ را در سال نشیلمزلف به کمک همکارانش حلقه زبان. استاد دانشگاه کپنهاگ بود

در زبان به نام جدیدی  ۀنظری ۀا در زمینشناسی پرداختند ولی بعدها یلمزلف مطالعات خود رشناسی مطر  در زبانری و روشمسایل نظ

های بنیادی به عقیدة وی کوچکترین عناصر ممکن در حوزة آوایی و معنایی  مشخصه .دنبال کرد  ((glosematicsهای بنیادی مشخصه

 .آیند های تجزیه ناپذیر و ثابت به شمار می هستند و واقعیت

شناسی را که بر پایه توصیف گونه زبانوی این. های بنیادی قرار دهد توصیف مشخصه شناسی را بر پایهکرد زبان یلمزلف تالش می        

 .شناسی بوددر حقیقت وی به دنبال کشف منطق ریاضیات و جبر در زبان. شناسی بنیادی نامیدزبان ،های بنیادی استوار بود مشخصه

انه حاصل اتحاد دال و مدلول است که در آن دال بخشی از گفتار و هاست و هر نش ای از نشانه از دیدگاه سوسور، زبان متشکل از مجموعه

 ،از دیدگاه یلمزلف. دانست ها می زبان را از نظر کاربرد، نظامی از نشانه یلمزلف به پیروی از سوسور،. شود مدلول بخشی از معنی تلقی می

. شوند و در مجموع زبان دارای چهار الیه است ابی میباشد که هر یک به دو شکل بازی نشانه حاصل عملکرد صورت و جوهر در زبان می

 .دانندمی در زبان "الیه ای"یلمزلف را پدر نظریه  ،بر اساس این دیدگاه 

شناسی تنها صورت معنی و باشد که زبان جوهر معنی و جوهر لفظ می ،صورت لفظ ،وی معتقد است که زبان دارای صورت معنی     

یلمزلف جوهر . های غیر زبانی هستندجوهر معنی و جوهر لفظ واقعیت. نمایدها را مشخص میو نظام آنکند  صورت لفظ را بررسی می

اند تو کند و می از دیدگاه او جوهر لفظ، آن است که نشانه در آن نمود پیدا می. داند شناختی و مفهومی نشانه میمعنی را باز نمایی روان

بان های صورت معنی و صورت لفظ خاص زوی معتقد بود که الیه(. کت دست در زبان اشارهاز جمله حر)آوا یا هر ماده دیگری باشد 

زبان منحصراً از روابط . ها را به یکدیگر ارتباط دهدهای بیرونی زبان هستند و وظیفه زبان است که آنهستند و دو الیه دیگر واقعیت

روابط میان )و روابط درون زبانی ( های مختلف زبان ان عناصر در الیهروابط می)روابط برون زبانی : عبارتند از تشکیل شده است که

ها این روابط عناصری که  بین آن ،(جوهرمعنی  و جوهر لفظ)یه خارجی اما به استثنای آواها و معانی در دو ال(. عناصر در یک الیه

 .حاکم است نیز با یکدیگر رابطه دارند

. دوگانگی نظام و فرایند را اضافه کرد ،نظریه زبانی سوسور که معتقد به تمایز  زبان و گفتار  بود مند کردن یلمزلف در راستای نظام      

کنند و به همین  گیرند و عمل می دانست و معتقد بود که فرایندها، تحت نظارت نظام شکل میرا ثابت و فرایند را متغییر می وی نظام

 . نامندسوری میگرایی پسا سوعلت آرای یلمزلف را تداوم ساخت

 های دو دیدگاه زایشی و کپنهاگها و تفاوتشباهت –4-9

کرد و معتقد بود که اعضای این شبکه با  پردازی خردگرا بود اما زبان را به مثابه شبکه تلقی مییلمزلف همانند چامسکی نظریه         

مطالعات چامسکی در زمینه نحو  ةشناسی وارد کرد اما حوزانیلمزلف همانند چامسکی منطق ریاضیات و جبر را در زب. هم در ارتباطند

شناسی، جایگاهی نداشت و به طور کلی های یلمزلف به پیروی از دیدگاه  سوسور در زبانکه نحو، در بررسیمتمرکز شده بود در حالی

 .های دیگر زبانی گسترش داد یلمزلف مطالعات خود را در جنبه. مورد غفلت قرار گرفته بود

 مکتب پراگ -4

ای که در اروپای آن شناسی همگانی را، به گونهدر اوج  بود و سراسر عرصه نظریه زبان 4393تا  4326های مکتب  پراگ در سال

نمای نقشی جمله  هایی که نصیب این مکتب شد در نظریهگیرترین موفقیتبا این همه، چشم. روزگار وجود داشت، زیر سلطه داشت

  .شناسی بودو خصوصاً در واج
یگری  شناسی مکتب  پراگ دو چهره اصلی وجود داشت که هر دو  روسی  بودند، نیکوالی سرگیئیوید تروبتسکوی و ددر حوزه واج

شناسی را  تعیین و مبانی واج 4393شناختی در مکتب پراگ را تا سال متفقاً مسیر مطالعات واج رومن اوسیپووید یاکوبسن که

ای بودن، انسدادی بودن  همخوانی بودن در برابر واکه: های سازنده آواها مانند های آوایی، یعنی اتم ا از مشخصههآن. ریزی کردند پی

شناسی، اثر ناتمام او درباره اصول کلی  ترین خدمت تروبتسکوی به واج یادماندنی به. در برابر غیرانسدادی بودن و غیره صحبت کردند

، هم به مباحث «شناسی مبانی واج»تروبتسکوی در کتاب . بود که پس از مرگش منتشر شد« سیشنا مبانی واج»شناسی با نام  واج

تقابل : شناسی پرداخت و دو نوع تقابل ها در واج وی به مفهوم تقابل.  شناسی توجه داشت و هم به مسائل توصیفی آن نظری واج
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تروبتسکوی در موارد . را مطر  نمود( Neutralizable opposition)شونده  و تقابل خنثی( constant opposition)پایدار 

 .داد بود  که آن را با حرف بزرگ نشان می واج شاملشدگی، قائل به  خنثی

بازنمایی . مدارانه آواهای گفتار بودندبه عنوان مطالعه نقش شناسیبودوئن دوکورتی درباره واج و واجاین دو محقق تحت تأثیر آرای  

 .شناسی مکتب  پراگ  ایفا کرده استدر واج ها همواره نقشی مرکزیواج (phonetic realizations)آوایی 

میان آواها را تقابل  ۀوی نظری. واجها را نیز ارائه کردهای تمایزدهندة  ها مفهوم مشخصهتروبتسکوی عالوه بر تقابل نقشی واج

 ، تمایز معنایی همراه باشد باتفاوت آوایی اگر بدین ترتیب که . پیشنهاد نمود و معیار وی برای تبیین تقابل میان آواها تنها معنا بود

عالوه ه ب.نشان بودن واج است دار و بی بتسکوی در مکتب پراگ بیان شد نشانرومفهوم دیگری که توسط ت. تمایزدهنده است

 .های زبرزنجیری را مورد توجه قرار داد کوی نقش مرزنمایی و نقش عاطفی مشخصهتروبتس

به . قرار گرفت و بررسیهای دیگر نیز مبنای تحلیل  ها، بلکه حتی در حوزه های واجی زباننه تنها در نظام ،چه او مطر  ساختآن

مورد ناسی است، الزاماً نمایانگر نظام زبان گفتاری یعنی موضوع مطالعۀ آواشمورد آید و موضوع  می به تلفظ در چه واقعاًاعتقاد وی، آن

 . سازی تعیین گردنددرآمده و از طریق استقرا و فرضیهچه به تلفظ قوانین این نظام باید برحسب آنبلکه  نیست مطالعۀ واج شناسی

آموزی  مقاالتی دربارة زبان وی. داشت های مختلف مطالعه زبان توجه شناختی خود به جنبه های زبان در پژوهش( 4344)یاکوبسن

 رینشانداپریشی نوشت و با استفاده از مفهوم  ها و زبان ها و واکه کودک، ترتیب یادگیری مفاهیم زبانی و مراحل فراگیری همخوان

پریشی، دیرتر از دست  آموزند و در صورت وقوع زبان های زبانی را که کودکان در مراحل اولیه یادگیری می توانست آن دسته از مقوله

پریشی زودتر از  شوند و در زبان های زبانی را که دیرتر آموخته می و سایر مقوله نشان بیها را  او این مقوله. دهند، مشخص کند می

 .شودشناسی زایشی استفاده میجبیشتر نظرات وی امروزه در وا. نامید دار نشانروند،  دست می

 :عبارتند از شناسی واجو  آواشناسیهای یاکوبسن در  پژوهش

 های غیر دوارزشی  های دوارزشی در مقابل مشخصه مشخصه 

 «های یکسان توصیف کرد را بر اساس مشخصه ها ها و واکه توان همخوان که بر اساس آن می« دهان اصل یک . 

 یاکوبسن نشان داد که : های واجی ها و تبیین در توصیف واج( آکوستیکی)های آوایی صوتی  به خدمت گرفتن مشخصه

ناپذیر است و آواشناسی تولیدی به تنهایی  های آوایی و واجی اجتناب های آکوستیکی در توصیف گاهی استناد به مشخصه

 . کننده قواعد آوایی و واجی باشد توجیهتواند  نمی

 ها در رویکردهای معاصر  مطالعه  بیشتر این مشخصه: مشخصه تمایز دهنده 42جهانی شامل /های آوایی همگانی مشخصه

 . گیرند همچنان مورد استفاده قرار می نظریه بهینگیو  واحد شناسی خود واج، شناسی زایشی واجشناسی از قبیل  واج

و مفاهیم به کار رفته پردازد  شناسی و مفاهیم استعاره و مجاز می شناسی و ادبیات، به بررسی سبک یاکوبسن در مطالعه روابط زبان

شناسی که گوش خود را بر  نقش شعری و شاعرانه زبان  به عقیدة وی زبان. کند شناسی توصیف می در مطالعات ادبی را از دید زبان

شناسی ناآشناست، هر دو به یک میزان دچار  های زبان تفاوت است و با روش شناختی بی بسته است و ادیبی که نسبت به مسائل زبان

 .گرایی هستند سواپ

، «ترغیبی»های زبانی  ، به ترتیب نقش«رمز»و « تماس»، «پیام»، «بافت»، «گوینده»، «شنونده»او به ازای شش عامل زبانی 

 .کند را پیشنهاد می« فرازبانی»و « همدلی»، «شعری»، «ارجاعی»، «عاطفی»

یات به عنوان خصوص (binary distinctive features)دوتایی  های تمایزدهنده یاکوبسن به بررسی نظریه خود درباره مشخصه 

منتشر شد، و سپس ( 4344)ای که نخست در اثر او  نظریه. ها نقشمندند، پرداختشناسی در همه زبانآوایی نهایی که به لحاظ زبان

. شناسان شدبعدی زبانانتشار یافت و زیربنای مطالعات ( 4332)تر به عنوان کار مشترک یاکوبسن، فانت و هله  به صورتی کامل

های واج  هرچند در بسیاری از نظریه. شود شناسی محسوب میناپذیر از واج های تمایزدهنده بخش جدایی امروزه نیز مشخصه

ها را همچون مختصاتی مدرج به شمار شوند، بلکه آن های مزبور دیگر به عنوان مختصات دوتایی در نظر گرفته نمی شناسی، مشخصه

 .آورند می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%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
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
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مای نقشی جمله از دیگر مسائل مطر  در این مکتب است که بر اساس آن جمالت بر اساس اطالع نو و اطالع پیشین قابل بررسی ن

-شود، تعیین میت ارتباطی خاصی که در آن ظاهر میبه عبارت دیگر ساخت گفتار از راه موقعیت کاربردی آن و نیز باف. هستند

 . گردد

 راگ با نظریه زایشی چامسکیمقایسه نظریات مکتب پ  -4-1

زبان را فارغ از مسائل اجتماعی، فرهنگی، و است و محض زبان  ۀدنبال مطالعکه به  گرا است شناسی درونزبان، شناسی زایشیزبان

ارتباط  ۀزبان وسیل است و معتقدند که کماگرایی حقشن نگرشمکتب پراگ  که دریحالدر . دکن بررسی می آننقش ارتباطی 

زبان باید بافت غیر زبانی بررسی در  ها ه عقیدة آنب. کند، بسیار حائز اهمیت است عی است، و نقشی که در این جهت ایفا میاجتما

  .غیره را نیز در نظر داشتعوامل فرهنگی، اجتماعی و : مانند

ارتباط و  یی مکتب پراگ،گرا های نقش در نظریه، است و معنا فرع اصلو فرم زبان صورت  که در آن ییگرا برخالف نظریه صورت

 .شود در نظر گرفته می فرع زبان و صورت ی اصلسکاربرد شنا

دستاورد مکتب  . شناسی از آواشناسی اعالم نمودجزبان با ارائه ی جدایی وا آواییی  نخستین توصیف خود را از شبکهمکتب پراگ 

-رو که دستاورد مزبور توسط یاکوبسن  به آمریکا  برده شد و در آن به ویژه، از آن. پراگ  در حوزه واج شناسی، ارزشی ماندگار دارد

ترین اند که اینک در زمره یکی از موفقجا با واج شناسی امریکایی درهم آمیخته شد و بر روی هم به پیدایش نگرشی کمک کرده

 . رود شناسی به شمار میهای نظریه زبان حوزه

 گیرینتیجه -3

گرایی  ی است از ساختگرا و از این رو در واقع جزئشناسی ساختشناسان دستور زایشی انشعابی است از زبانبه اعتقاد برخی از زبان

اولین گونه دستور زایشی را که در ( 4374)لیکاف. (4382بوگارسکی )ای نسبت به آن قطاعی از آن یا حرکت و جنبش تازهو نه ان

داند و معتقد است تحوالت بعدی در آن  گرایی آمریکایی می ی ساختهای نحوی چامسکی عرضه شد، پیامد طبیعکتاب ساخت

. ایی خوانده استگر نیز انقالب چامسکی را انقالبی در درون ساخت( 4386)نیومایر . گرایی متفاوت کرده است دستور، آن را از ساخت

گرایی در  ا مروری بر مفهوم ساختوی ب. یاد کرده است« گرایی زایشی ساخت»از دستور زایشی به عنوان  (4382)بوگارسکی 

تعبیر نخست به دستاوردهای سوسور .  تعبیر کالن و تعبیر خرد: شناسی یاد آور شده است که دو تعبیر از این مفهوم وجود دارد زبان

بعدی او  گرایی بلومفیلد و پیروانشناسی ساختگرایی به سنت زبان و تعبیر خرد ساخت( گرایی اروپایی ساخت)و مکاتب اروپایی 

، «های کشفروال»گیری از بندی عناصر زبانی با بهره همچون زلیگ هریس، استاد چامسکی، اشاره دارد که در آن به توصیف و دسته

شد و تمایز بین  ها تأکید میآن« توزیع تکمیلی»ها بر اساس گونههای کمینه و تعیین واج ها بر اساس جفتمانند استخراج واج

به نظر بوگارسکی با توجه به . ها بسنده می شدتوصیف سطح روبنایی و مشهود زبان نادیده گرفته شده بود و به« گفتار»و « زبان»

مفروض است، آن دستور در نگاه اول و « روساخت»و « ژرف ساخت»، «کنش»، «توانش»که در دستور زایشی تمایزهایی چون این

اما . گرایی یی به تعبیر خرد آن و در اساس بدون مغایرت با تعبیر کالن ساختگرا علیه ساخت رسد طغیانی بود به ظاهر به نظر می

به )به معنا گرا بودن بلومفیلد، هریس و چامسکی و عدم اعتنا و توجه آنها  وی با استناد به مالحظات و مشترکاتی  همچون صورت

ی هریس و به کارگیری آن از جانب چامسکی، از سو« گشتار»، طر  مفهوم (شناختی یعنی معنای بافتیویژه معنای غیر زبان

ها و تکواژها به ویژه توسط مکتب پراگ به حد اشباع رسیده پرورش یافتن چامسکی در مکتب و تعالیم هریس، و اینکه مطالعه واج

ز انقطاع نبوده گرایی خرد نیبود و گام منطقی بعدی پرداختن به جمله و نحو بود، ادعا کرده است که دستور زایشی نسبت به ساخت

ر کالن و هم به تعبی)گرایی  است بلکه تنها انشعابی از آن است و از این رو دستور زایشی در حقیقت استمرار و ادامه دهنده ساخت

اسی شنهنوز رویکرد و تفکر مسلط در زبانجاست اگر گفته شود که ساخت گرایی کالن هباشد و بنابراین بمی( هم به تعبیر خرد آن

 .ستعصر ما

گرایی آمریکایی از این که این سنت با مطر  شدن دستور  ضمن تمجید و جانبداری از دستاوردهای ساخت( 43881)سمپسون   

گرایی شده ابراز تاسف زی و تدوین نظریه، جایگزین توصیفپردااز دست داده است و امروزه نظریه زایشی چامسکی اقتدار خود را

های خود را عرضه کند و جدی گرفته  ها و یافته گرایی بخواهد دادهشناس توصیفها هرگاه زباناین روزوی گفته است . کرده است

ای سامان دهد و های مشخص و پیچیدهبایست آن را در قالب قواعد و فرمول فهماند که به ناچار میشناسی به او میشود جامعه زبان
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به . ها بیان شدنی نیست بهتر است آن نکات کنار گذاشته شودقالب و فرمول ها وجود دارد که در آنارائه کند و اگر نکاتی در داده

گراها خطاهایی داشتند لیکن عواقب آن شناسی باید باشد و اگر چه توصیفنظر سمپسون توصیف گرایی آن چیزی است که زبان

 .شناسان خلف آنها بسیار کمتر بوده استخطاها  نسبت به خطاهای زبان

شناسی،  این دستور نیز همچون اکثر مطالعات این قرن در زمینه زبان. های عصر و زمانه خود را داراستامی ویژگیدستور زایشی تم

شباهت به الگوهای  های این دستور و الگوهای انتزاعی مطر  شده در آن، بیپردازیفرضیه. ارند و نه درزمانیجنبه همزمانی د

ین نکته اساسی را باید همواره به خاطر داشت که دستور زایشی زاده دو هزار سال تفکر اما ا. امروزی مطالعه در علوم طبیعی نیست

های امروزی دستور سازیهای آنان نبود، هیچگاه به صوریگرا و تالشهای تحلیل زبان شناسان ساختدرباره زبان است و اگر روش

 .یافتیمزلیشی دست نمی
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 حمله حیدری باذل باشاهنامه فردوسی  های سبکیویژگی مقایسه تطبیقی

 فاطمه شیخلووند

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 

 قبادی اصلمرتضی 

 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال 

 دهیچک

 فارسی است که ضمن« دینی حماسی ملی و»های حمله حیدری باذل مشهدی یکی از منظومه شاهنامه فردوسی و

ز روایتی ملی و خدمت تعبیری دیگرگون ا تاثیرپذیری کامل از سبک حماسی، ابزار و شگردهای کارآمد زبانی، ادبی و معنایی را در

 .خوانندهای درونی و بیرونی فرا میمتفاوت مخاطب را به بازخوانی حقیقتی کهن و انگاره ای نو وگیرند و با ایجاد جاذبهتاریخی می

های این حمله حیدری به بررسی ویژگی هدف اصلی از این جستار آن است که با مطالعه سبکی آثار حماسی و به ویژه شاهنامه و

پرداخته شود و شگردها و ترفندهای فردوسی و باذل از چشم اندازهای زبانی و  های درونی و بیرونیثاربه ویژه بررسی جنبهدسته آ

در بررسی سبک »: محوری پژوهش معنایی، فکری، ادبی و تصویری مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به سوال اصلی و صوری،

باشد نتایج نهایی تحقیق بیانگر این موضوع می. پاسخگو شود« رو هستیم؟  های روبهیژگیشناسانه شاهنامه با حمله حیدری با چه و

و تصویری شاهنامه  های زبانی و صوری، معنایی و فکری و ادبیدر حمله حیدری خود به صورت گسترده از ویژگی که باذل مشهدی

  .فردوسی قرن چهارم بوده است فردوسی تقلید کرده، و گویا باذل قرن یازدهم شاگرد ارشد مکتب خانه

 سهیمقا ،یدریح حمله ،یفردوس شاهنامه حماسه، ،یسبک یهایژگیو: هاواژهدیکل

 

 مقدّمه

که او را با صفاتی مانند میهن : از جمله خدمات بزرگی که پژوهندگان شاهنامه شناس به فردوسی نسبت داده اند، این است

ای است درست و در خور تامل، اما باید متضمن این نکته اند و این خود نکتهیف کردهپرستی، مدافع و احیا کننده زبان فارسی توص

روش خاص ادراک فردوسی و بیان افکارش بوسیله ترکیب کلمات و انتخاب »که شاهنامه از لحاظ بالغت، فصاحت و سخنوری و 

که تا زبان فارسی در جهان باقی باشد، باید شاعران  نمونه ای است مایه ور و معتبر(  مقدمه /4ج:4983بهار،)«  الفاظ و طرز تفکرش

 .سخن زیبا و شیوا را از آن فرا گیرند و به عنوان الگو و سرمشق از شاهنامه سود جویند

دینی خود را به تقلید از شاهنامه به رشته نظم درآورده بلکه حتّی از لحاظ زبانی، فکری و  ۀتنها حماسه در این میان باذل ن

ای دینی به ظهور در بیاورد و آور عظیم دینی را در قالب حماسهمانند فردوسی سخن گفته و توانسته وقایع شگفت ادبی نیز به

چنانکه رویدادهای بزرگ ملی، برای فردوسی انگیزه آفرینش حماسه ای ملی و قومی گشته بود، او نیز با توجه به آبشخورهای اولیه 

شود بهره گرفته و به دینی از قبیل قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم به وفور یافت میو عناصر حماسه ساز که در البالی متون 

و عمده  دلیل موفقیت باذل و این . پردازش ادبی و هنری آنها همت گماشته، در نهایت حماسه گرانسنگ خود را تدوین کرده است

های ادبی و در لحاظ کردن قواعد هنری و ذهنی و خالقیت زنند این است کهای دینی میقبیل شاعرانی که دست به خلق حماسه

در نهایت آفرینش یک اثر حماسی بتوانند در ضمن بازگو کردن حوادث و رویدادهای تاریخی که در زمان صدر اسالم رخ داده، به 

 . های بزرگان و موالیان مذهبی بپردازندها و رشادتبیان بزرگواری

 لهئبیان مس

و رستم نیست و با اینکه ( ع)های ابر پهلوانانی مانند حضرت علی ها و پیروزیدری فقط داستان جنگشاهنامه و حمله حی

های سبکی نزدیک به هم هستند و به نوعی باذل قرن یازده، نه تنها از ازنظر زمان سرایش از هم فاصله زمانی دارند، از نظر ویژگی

های از مختصات سبک خراسانی در م تحت تاثیر شاهنامه فردوسی است و رگهلحاظ حماسی، بلکه از نظر زبانی، ادبی و تصویری ه

 .باشدخورد که قابل تأمل میحمله حیدری باذل با بسامد باالی به چشم می
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 ضرورت و اهمیت تحقیق

ی از های موجود در کالم فردوسی و محتوای شاهنامه از لحاظ اخالقی و دینی موجب شده تا عده زیادییجاذبیت و زیبا»

های دالور مردانی از قبیل حمزه عموی پیامبر و امام علی های مذهبی صدر اسالم و پهلوانیشاعران از قبیل باذل مشهدی، به جنگ

. « های حماسی با مضامین دینی همراه با توصیفاتی باشکوه و آکنده از صور خیال زیبا به وجود بیاورندتوجه کنند و ماالً داستان( ع)

که این امر موجب شد تا بررسی تطبیقی از لحاظ سبک شناسی،  میان شاهنامه و حمله حیدری را به ( 246 /4ج  :4984رزمجو،)

 .عرصه ظهور برسانیم
 

 پیشینة پژوهش

های ادبی های زیباشناسانه و آرایهشاهنامه و حمله حیدری از لحاظ محتوا و درون مایه و ساختارهای زبانی، فکری و جنبه

و بیشتر . ای با این عنوان کار نشده استت و افتراقاتی هستند ولی متاسفانه از این منظر و از لحاظ تطبیقی مقالهدارای اشتراکا

ما در این مقاله .  باشدصورت جداگانه یا درباره خصایص سبکی شاهنامه و یا حمله حیدری میه های انجام شده مستقل و بتحقیق

طراحی سه بخش عمده این مقاله براساس روش پیشنهادی دکتر شمیسا . اسانه بررسی کنیمبرآنیم این دو اثر را از لحاظ سبک شن

 .در بررسی سبک شناسی متون در سه سطح زبانی، فکری و ادبی، به صورت جداگانه انجام شده است

 

 بحث

، لغوی و نحوی تقسیم یی است، از این رو آن را به سه سطح کوچکتر آواییمقوله گسترده( Literally Level) «سطح زبانی»

 :می کنیم

 (Phonostylistics)سطح آوایی یا سبک شناسی آواها  -4

-توان سطح موسیقیائی متن نیز گفت، زیرا در این مرحله متن را به لحاظ ابزار موسیقی آفرینَ بررسی میبه سطح آوایی می

 (439: 4974شمیسا،. )«کنیم
ا عراقی و دیگر سبک ها، امّا به هر حال برخی از این مختصات با مختصات آوایی بیشتر مربوط به سبک خراسانی است ت

بسامد پایین در دیگر سبک ها هم دیده می شود مسلماً مختصات سبکی آوایی در شاهنامه نسبت به حمله حیدری از بسامد 

 .  بیشتری برخوردار است ولی با وجود این حمله حیدری هم خالی از این مختصات نیست

 وزن   -الف

وزن هیئتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات و تناسب آن دو در عدد و مقدار که نفس از ادراک آن هیئت لذّتی » 

 .یابد که آنرا در این موضع ذوق خوانند و موضوع آن حرکات و سکنات اگر حروف باشد آن را شعر خوانندمخصوص می

ی ملفوظ ایجاد می شود و بنا به توضیح مخیّل بودن شعر ذاتی آن هابنابراین وزن شعر حاصل نظم و تناسبی است که در صوت

 (4: 4983ماهیار،. )«است
شاهنامه فردوسی و حمله . اندای، چه ملی، چه تاریخی و چه مذهبی در بحر متقارب سروده شدهها چه اسطورهبیشتر حماسه

 .اندحیدری باذل مشهدی هم در بحر متقارب سروده شده

 واج آرایی -ب

کل موسیقی شعر را مرهون تکرار دانند به عبارت دیگر ضی موسیقی در کالم را زاییده تکرار هجاهای کلمه ویا جمله میبع»

تکرار حرف گر چه منظم نباشد در کالم عاطفی و زیبایی آفرین، زیباست به شرط آنکه فاصله میان حروف در حدی باشد . دانندمی

 (24: 4987کامیار، وحیدیان . )«که ذهن تکرار را در یابد

خاطر ه این صنعت ادبی همواره مورد استفاده شاعران قرار گرفته است و فردوسی و باذل نیز از این صنعت ادبی بارها ب

 .اندها شاعران از این صنعت سود جستهآرایی صنعتی است که در حماسهواجمقاصدهای مختلفی استفاده کرده اند و گویا 
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 مند                         عنان و رکیب وچه وچون وچندسواری و تیر و کمان و ک

 (219: 4984،شاهنامه)      

 .و، الف،  ی،  ک،  ن، چ تکرار شده است

 چه جن و چه انس و چه مور و چه طیر              که خلقیت اواست نه کار غیر

 (99: 4998،حمله حیدری)     

 .،  و، الف،  ن،  ی،  ر  تکرار شده استهچ، 

 هاتخفیف لغات و واژه -ج

در بیشتر آثار کهن فارسی و به ویژه آثار حماسی همواره ما با تخفیف لغات و واژه ها مواجه هستیم در شاهنامه و حمله حیدری 

از  نیز فردوسی و باذل مشهدی از این ویژگی بارها سود جسته اند و گویا باذل قرن یازدهم  نتنها اینکه حمله حیدری خود به تقلید

 .شاهنامه فردوسی به رشته نطم کشیده بلکه در تقلید کوچکترین نکات دستوری و سبکی هم  به تقلید از شاهنامه پرداخته است

 همی تخت زرّین کمینگه کنید                              ز پیوستگی دست کوته کنید

 (433:4984،شاهنامه)      

 .          به جای کوتاه، کوته گفته که شاهد تخفیف هستیم به جای کمینگاه، کمینگه گفته و همچنین

 جبرئیل                                 که آمد به فرمان رب جلیل   نبی گفت این باد بد 

 نبی گفت میکال هم در رسید      دگر باره بادی بدان سان وزید                           ...

 (43:4998،حمله حیدری)     

ر اینجا به ترتیب به جای بود، بد شده و به جای جبرائیل، جبرئیل شده و همچنین به جای میکائیل، میکال شده است که د

 .شاهد تخفیف هستیم

 تلفظ ویژه اعداد -د
های مبنی بر این شوند و در شاهنامه و همچنین حمله حیدری شاهد مثالاعداد در آثار کهن به شکل دیگری تلفظ می اغلب

 .وجود دارد ادا 

 یکی روم و خاور دگر ترک و چین                 سیم دشت گردان و ایران زمین

 (96:4984،شاهنامه)       

 .به جای سوم، سیم تلفظ شده است

 نمودند ایوان کسری بمن                                دویم قیصر روم  سیم از یمن

 (37:4998،حمله حیدری)           

 . دوم، دویم و به جای سوم، سیم تلفظ شده است به جای

 تشدید مخفّف -ه

کردند، رسد که بیشترکلمات دو حرفی را مشدد میبه نظر می. شمس قیس رازی در المعجم آن را زیادت قبیح خوانده است»

 (4974:436شمیسا،. )«ودشالبته عالوه بر کلمات دو حرفی، کلمات دیگری هم به صورت مشدد در متون ادبی کهن فارسی دیده می

 ز ایوان ساالر تا پیش در                             همه درّ و یاقوت بارید و زر

 (438:4984،شاهنامه)       

 بر آمد خروشیدن کرّ و نای                            در آمد دل شیر مردان زجای

 (32:4998،حمله حیدری)           

 تلفّظ های قدیمی -و

کلمه واحد در آثار . کنندنویسندگان یا کاتبان هر کلمه را به صورتی که مطابق با تلفّظ عادی و محلی ایشان است ثبت می»

همچنین . های گوناگونی داردصورت( یعنی چگونگی تلفّظ)ها کنند از نظرواکنویسندگان و شاعران که در نواحی مختلف زندگی می

 (42-44: 4988خانلری،.  )«ثار شاعران  قاعده ثابتی نداردنیز در آ( رسم الخط)شیوه کتابت 
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های قدیمی استفاده کرده ولی در حمله حیدری باذل به شمار انگشتان دست، شاهد فردوسی خیلی بیشتر از باذل از تلفّظ

 .ایممثالی مبنی بر استفاده باذل از تلفّظ های قدیمی پیدا کرده

 یکی خیمه زد از حریر سپید                 چو بر چرخ گردان درفشنده شید       

 (61:4984،شاهنامه)       

 . درخشنده، درفشنده تلفظ شده است

 چنین گفت با او یل اسفندیار                            که کاری گرفتیم دشخوار خوار

 (727:همان)       

 .دشوار، دشخوارتلفّظ  شده است

 که فیروزی از ماست در کارزار                         به نیروی ایزد به بندید بار   

 (49:4998،حمله حیدری)           

 .پیروزی، فیروزی تلفّظ شده است

های قدیمی استفاده شده است زیرا در زمان باذل طور که قبالً گفته شد در حمله حیدری به شمار انگشتان دست از تلفّظهمان

رو آوردن طبقات »آن را  است و بسامد مختصات زبان قدیم درآن به حداقل رسیده است که علت اصلیزبان قدیم کامالً تغییر کرده 

یی در رو خون تازهباعث شدکه زبان کوچه و بازار به شعر راه یابد و از این –که عمدةً تحصیالت ادبی نداشتند–مختلف مردم به شعر 

ز صحنه شعر عرگسترش یافت و ازسوی دیگر بسیاری از لغات ادبی قدیم ااز طرفی وسعت دایره واژگان ش .زبان و شعر دمیده شد

 (287: 4988شمیسا،. )«رخت بربست و دیگر از مختصات زبان قدیم مخصوصاً سبک خراسانی در آن خبری نیسست

 هایا سبک شناسی واژه( Lexical)سطح لغوی  -1

 استعمال لغات کهن و پهلوی -الف

اند بلکه تا حدودی آوردن این لغات از های خود اجتناب نکردههن و پهلوی در حماسهفردوسی و باذل از آوردن لغات ک

گیری این مختصه در شاهنامه بیشتر از حمله  اشاره کردیم استفاده و به کارباشد و همچنان که قبالًمختصات سبک شخصیشان می

باشد و این نزدیکی منجر به رنگیتر شدن این خصیصه ن میباشد زیرا از نظر زمانی شاهنامه نزدیکتر از باذل به زمان کهحیدری می

 .در شاهنامه شده است

و . طور است و هم به معنی پادشاهی و هم قلمرو پادشاه استپادشاهی به معنی سلطنت و نیز مملکت که در پهلوی هم همین

 .طور استدر شاهنامه نیز همین

 فرخنده فاله برون برد لشکر بسپرد آن زمان پادشاهی بزال                      

 (36:4984شاهنامه، )        

 .درشاهد مثال فوق پادشاهی به معنی سلطنت می باشد

 همه پادشاهی سپارم بدوی                      همیشه دلی شاد دارم بدوی

 (444:همان)

 .درشاهد مثال فوق پادشاهی به معنی مملکت می باشد

یدری پادشاه در معنای شاه و یا سلطنت آمده و گاهی نیز به جای پادشاه، شاه و شهریار آمده ولی برخالف شاهنامه در حمله ح

 .است

 بدان پادشاهی و آن احتشام                      در اختر شناسی کمال تمام

 (492:4998،حمله حیدری)        

 

 شتکه از حکم شاهان نباید گذشت                 عبث از سر جان نباید گذ

 (493:همان)

 :طور است استعمال کرده استفردوسی افسوس و فسوس را به معنی مسخره کردن که در پهلوی هم همین
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 بخندید و او را به افسوس گفت                که ترکان ز ایران نیابند جفت

 (473:4984،شاهنامه)      

 .زدان استفاده کرده استهای زیر به جای خدا از صورت کهن یعنی دادار و یباذل در مثال

 در این کار توفیق ما یافتیم                     به فرمان دادار بشتافتیم

 (24:4998،حمله حیدری)     

 بر آورد پس دست جان جهان                 به درگاه یزدان نیکی رسان

 (48:نهما)                                                                   

 استعمال لغات عربی -ب

از لغات معموالً معادل  درصد از لغات عربی استفاده شده است زیرا در سبک خراسانی به جای بسیاری 41در شاهنامه حدود »

و  و کالً در سبک خراسانی به خاطر دالیلی از قبیل ایران دوستی،  فارسی دوستی( 244:4974شمیسا،)« رودها به کار میفارسی آن

 .کردندشاعران این دوره از استعمال لغات عربی امتنا می... گری وبیهشع
عمده علتی که موجب شده لغات عربی در . ای استفاده کرده استولی بر خالف فردوسی باذل از لغات عربی در سطح گسترده

ای دینی و مذهبی ه شد حماسهباشد که حمله حیدری همچنان که قبالً اشارحمله حیدری در سطح گسترده استفاده شود این می

می باشد که استراتژی خود را ازدل قرآن و احادیث و روایت ائمه معصوم گرفته است و مسلماً در چنین اثری حتماً باید لغات و 

 .ای استفاده شود زیرا زبان قرآن و ائمه معصومین زبان عربی بوده استترکیبات و ادب عربی به سطح گسترده

 ماسی استعمال لغات ح-ج

ها ها، لشکر کشی، جنگهای، قهرمانیای است که شامل دالوریشاهنامه فردوسی و حمله حیدری باذل مشهدی هر دو حماسه

هاست و مسلماً در چنین آثاری باید شاعران از زبان و لغاتی استفاده کنند تا تاثیر بیشتری در خواننده ایجاد کند و شوق و خونریزی

 . انگیزند تا دچار ملولی نشود و با طیب خاطر داستان را ادامه دهد و به آخر داستان برسدو رغبت خواننده را بر 
شود زیرا فضا، فضای حماسی است و مسلماً در چنین در آثار حماسی مسلماً لغات حماسی به اندازه زیادی به کار برده می

حماسه سرایان از لغات حماسی با بسامدهای باال استعمال فردوسی و باذل نیز مانند دیگر . فضایی باید از لغات حماسی سود جست

 .     های جزیی است که منجر می شود آثاری، مانند شاهنامه ماندگار و جهانی شوداند و در واقع این خصیصهو استفاده کرده

 چو آواز جویان برستم رسید                        خروشی چو شیر ژیان برکشید

 (434:4984،شاهنامه) 

 تیری که پیکانش الماس بود                       زره پیش او همچو قرطاس بوده ب

 (749:همان) 

 چه دیدند او را در آن رزمگاه                     چنان تیغ در کف به پیش سپاه

 (32:4998،حمله حیدری) 

 سنان مکمل شده جمله پیر و جوان                       گرفته همه تیغ و گرز و

 (213:همان) 

 ایاستعمال لغات اسطوره-د

شود که قبل از تاریخ در سپیده دمان آن، در ذهن آدمیان شکل گرفته و حاکی از کوشش خیال اسطوره به داستانی اطالق می»

 (4989:62سرّامی،. )«های گوناگون استها، و آفریدهانسان در توجیه جهان آفرینش، آفرینه
-کار منجر به استعمال لغات اسطورهاند از اساطیر سخن به میان آورند که مسلماً این و باذل سعی کرده در هر دو اثر، فردوسی

 .ای شده است

 ز یاقوت سرخست چرخ کبود                     نه از آب و گرد و نه از باد و دود

 (9:4984،شاهنامه) 
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 (211 /4ج:4986کزازی،. )«شده استیباورشناسی باستانی، آسمان از گونه و گوهر سنگ پنداشته م»

 بلرزد تا گاو ماهی زمین    برین                 تا صدره چرخ  بشورید

 که تا پشت ماهی شکافد زمین                  نمود آنکه آهنگ بدخواه دین... 

 (439:4998،حمله حیدری)

با توجه به ابیات باال . پشت ماهی و ماهی در آب قرار دارد در اساطیر عقیده بر این است که زمین بر باالی شاخ گاوی و گاو بر

 .اندگیریم که فردوسی و باذل از اساطیر سود جستهبه آشکارا نتیجه می

 بسامد چشمگیر افعال پیشوندی -ه

 (24: 4988انوری و احمدی گیوی،. )«شوندک پیشوند و یک فعل ساده ساخته میاند که از یهاییهای پیشوندی فعلفعل» 
 . انددی استفاده کردهنود با بسامد باالی از افعال پیشوفردوسی و باذل هردو در حماسه خ

 ببخشیم و آن رای بازآوریم                       ز جنگ و ز کین پای بازآوریم

 (229:4984،شاهنامه) 

 ز پیش کمینگاه او بگذرد                          کمین برگشاید بدم درکشد

 (434:4998،ه حیدریحمل) 

 کاربردویژه اعداد-و

 چو بگذشت ازآن بر فریدون دوهشت           ز البرز کوه اندر آمد بدشت

 (22:4984،شاهنامه) 

 بسان خیارش به دونیم کرد                        دل مشرکان را پر از بیم کرد

 (34:4998،حمله حیدری)

 هیا سبک شناسی جمل( Syntactical)سطح نحوی  -9

 تقدم فعل -الف

کند و تقریباً این آشکارترین مختصّه تقدم فعل در جمله بسیار مهم است زیرا کالم را حماسی و قاطع و موکَّد و آمرانه می»

 (447: 4983شمیسا،. )«نحوی در کالم حماسی است

 ز رستم چو بشنید اکوان دیو                    برآورد بر سوی دریا غریو

 (494:4984،شاهنامه)  

 بپرسید سفیان از آن پیشه ور                   که داری تو هید از محمد خبر

 (44:4998،حمله حیدری)

 آوردن دو حرف اضافه در پس و پیش متمم -ب

 (447:4983،شمیسا. )«نمایدکالم را کهن و فخیم می»آوردن دو حرف اضافه در پس و پیش متمم 

 های نیکو به بند اندر استسخن      خرد را و دین را رهی دیگر است     

 (467:4984،شاهنامه)

 گذشت از یهودی در آمد بدین                  بیک کام شد بر فلک از زمین

 (929:4998،حمله حیدری)

 آوردن همی به جای می استمراری-ج

 .در شاهنامه و حمله حیدری با بسامد باالی از این مختصه نحوی استفاده شده است

 اندندش خداوند رخش                 جهانگیر و شیر اوژن و تاج بخشهمی خو

 (743:4984،شاهنامه)

 های آتش فروز                    همی گفت باسینه پر زسوزبدینسان سخن

 (48:4998،حمله حیدری)
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 یکی در مقام ادات نکره -د

 آفرین یکی دخترم بد زخاقان چین                    که خورشید کردی برو

 (4272:4984،شاهنامه)

 یکی خواهری داشت میمونه نام        که بانوی عباس عالی مقام               

 (467:4998ی،حمله حیدر)

 عدد -ه

 .کردنددر خواندن عدد، عدد را تکرار می

 چو هومان و مر بارمان را سپرد      ده و دو هزار از دلیران گرد                

 (476:4984،شاهنامه)

 چنین گفت گوینده این خبر                      که بودند ایشان ده و دو نفر

 (22:4998،حمله حیدری)     

 از فعل «نون نفی»جدا آوردن   -و

 نه گشت زمانه بفرسایدش                      نه آن رنج و تیمار بگزایدش

 (9:4984،شاهنامه)  

 نه دیده ست ایام سوری چنین             بنا گشته تا کاخ چرخ برین        

 (96:4998،حمله حیدری)      

 تقدیم صفت بر موصوف -ز

 سخن نرم گوی ای جهاندیده مرد             میارای لب را بگفتار سرد

 (943:4984،شاهنامه)

 

 چو آن پر خرد مرد باهوش رای             شد آگاه از مدعای نبی

 (491:4998،حمله حیدری)

 ( Philosophical Level)طح  معنایی و فکری س  -1

 :باذل مشهدی مقایسه مختصات فکری فردوسی و

 پند و اندرز -الف

وره آمیز است و کالً شعر در دهای بلند و مضامین حکمتد اندیشهو وجو(  ادب تعلیمی)شاهنامه فردوسی متضمن پند و اندرز 

بیشتر جنبه عملی و ساده دارند و یادآور پندهایی هستند که از بزرگان ایران  از پند و اندرز خالی نیست ولی این پندها»فردوسی 

شاهنامه سراسر از پندو اندرز است و بسامد این مختصه به (66: 4988شمیسا،. )«باستان چون انوشیروان و بزرجمهر مانده است

شود و ناچاراً  در این بخش به اطناب کشیده میقدری زیاد می باشد که اگر بخواهیم شاهد مثالی بر این گفته خود بیاریم مطلب 

 .آوریمهد مثالی از حمله حیدری میشا
های دینی گویای آن چیزی است که آدمی در آرزوی رسیدن بدان است یعنی کمال حکایات حماسه»حمله حیدری و اغلب 

ی تعالی؛ به عبارت دیگر نوعی ان به سوبخشی انسای است در کمالواقعی و چیزی که منوط است به وجود انسان کامل و انگیزه

 .شناسی است که خرد رهنمون آن استخود
شاعر در . های دینی استها، ترسیم این نقش در لباس مد  و وصف و اغراق و در تعظیم بزرگترین اسطورههدف از این حماسه

های حکمت را به آموزه رزم، توجه خوانندههای داند در خالل بیان رخدادهای طبیعی و توصیف صحنهاین راستا خود را ملزم می

 :منعطف کرده و همانند استاد طوس لب به پند و اندرز بگشاید... توجهی به جهان مادی و اساسی دنیا، لزوم بیآمیز، بی

 شو           هال خفته ای زود بیدار شو  یار  خرد با  و   بنگر  نکو

 ن تکیه بر دانش و هوش داربدین پند و اندرز من گوش دار        بز... 
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 چنین است کار سرای کهن              گهی بر فرازد گه آرد شکن... 

 (43: 4981شمشیرگرها،)                                                     

 واقع گرایی و درون گرایی  -ب

از جامعه و اوضاع دربارها، محیط زندگی اشراف، شعری واقع گراست نسبت به طبقاتی » وکالً شعر این دورهشاهنامه فردوسی 

راست، دقایق امور عینی را و از طرفی برونگ. کندها و جنگ را منعکس میروابط ارباب و کنیز و غالم، تفریحات و ماوَقَع لشکرکشی

( 64-69: 4988شمیسا،). «ها و مسائل روحی چندان سرو کار نداردکند اما با دنیای درون و احساسات و عواطف و هیجانوصف می

 .ولی در حمله حیدری و کالً در اشعار حماسی با درون گرایی همگام با برون گرایی مواجه هستیم
تواند جنبه سرای دینی، افزون بر آبشخورهای شعر فارسی میپیوند گونه حماسه، غنا و عرفان در اشعار سرایندگان حماسه» 

آید آدمی زودتر از آنکه به وصف حوادث خارجی و اجتماعی بپردازد خود را با هر امر برمیبنابر آنچه از ظا. دیگری نیز داشته باشد

سرایان دینی اگرچه در بیان حوادث تاریخی منظوم حماسه. پردازدهای مذهبی یا عشقی که بیشتر جنبه غنایی دارد، میسروده

شوند اما ند و از این جهت به مضمون و زبان حماسه نزدیک میگرایانه هستخود، ناگزیر از پرداختن به حوادث عینی و رویکرد برون

-و از این جهت در حیطه مکتب درون گرایانه را که در پی بیان و بروز آن هستندهای خداباورانه و عرفانتوجه به مضامین و اندیشه

 (21:همان. )«کنندگذارند را هرگز از پیش چشم خود دور نمیگرایی قدم می

 از قابلیت نمایش برخورداری -ج 

هم شاهنامه و هم حمله حیدری از قابلیت نمایش برخوردارهستند برخورداری از زبان روایی این حماسه ها از سویی و عالقه 

های مختلفی در محافل و های دینی به صورتامه و هم حماسههنرمندان نقال و حکایتگران از سوی دیگر باعث شد که هم شاهن

برای عموم مردم در مکان های ... گری، شاهنامه خوانی، تعزیه خوانی و نمایش درآیند و به اشکالی نظیر نقالیمناسبتهای مختلف به 

 .عمومی از قبیل کافه ها و قهوه خانه ها ارائه شود
یش های نماترین صحنهترین و غمگینشدن سهراب به دست رستم از شیرین مثالً در داستان رستم و سهراب، صحنه کشته

و یا در حمله حیدری شر  . شودهای سنتی نقالی میدر قهوه خانه شود و از همان روزگارهای کهننی و نقالی  محسوب میخوا

ها را به خود ها و نقالیهایی است که توجه بسیاری از نمایش خوانیاز درونمایه (س)از حضرت فاطمه ( ع)خواستگاری حضرت علی 

 .جلب کرده است
 شاطمیل به شادی و ن -د

-کند و از محیطه تساهل و و خوشباشی را تبلیغ میشعری شاد و پرنشاط است و روحی» شعر فردوسی و کالً شعر در دوره او 

دالیل آن یکی روحیه ایرانیان کهن و دوم رفاه سیاسی و اقتصادی در . گویدگردش و تفریح و باغ و بزم سخن میهای اشرافی و 

زیستند و به دربارها گرفتند و مرفّه میهای گران میهو سوم زندگانی خود شاعران است که صلزمان سامانیان و تاحدی غزنویان 

 (69: 4988شمیسا،. )«رفت و آمد داشتند

 بزرگان بشادی بیاراستند                         می و جام و رامشگران خواستند

 (49:4984،شاهنامه)     

-یه شاد باشی به شهر خود تزریق میباشد ولی هر کجا که الزم باشد باذل روحی میمذهبشعر باذل نیز با آنکه حماسه دینی 

به عنوان مثال باذل . بردژده گرفتن داستان را به پایان میکند بارها در جریان کشته شدن ضدقهرمان ها باذل با شاد باشی و م

 :بردپایان میبه  با ابیات زیر( ع)صحنه کشته شدن عمروبن عبدود را به دست حضرت علی 

 ز شادی مقیمان ارض و سما                   فکندند دستارها بر هوا

 (416:4998،حمله حیدری)  

 عنصر زمان و مکان -ه

ها هستند و چون در اسطوره ابهام زمان و مکان یک تحول یافته و دگرگون شده اسطوره های ملی صورتشاهنامه و حماسه

در شاهنامه به زمان »هایی که منشا گرفته از اسطوره هستند نیز نامشخص است  و در واقع حماسه مکاناصل است بنابراین زمان و 

ی های دینحماسه. اندای تاریخی شناخته شدههاما زمان و مکان درحماسه( 247: 4987صفا،)«و مکان ارج و بهایی داده نشده است 
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شوند، گاه همچون حمله های ملی و تاریخی محسوب میابین حماسهفی مهای تاریخی و از طرای از حماسهاز آن جهت که شعبه

 . حیدری تعلق به یک مقطع مسلم تاریخی و جغرافیایی دارند

 هاهیم آیات و روایات و یا الفاظ آنبه کارگیری مفا -و

ولی . باشدیات و احادیث توان یافت که تحت تاثیر آات و احادیث ندارد ولی اشعاری میفردوسی در شاهنامه اشاره مستقیم به آی

  چه هست عمیق نیست و به اصطالیث و قرآن کریم درآن کم است و آناشاره به معارف اسالمی و حد»کالً در سبک خراسانی 

 (63: 4988شمیسا،. )«سازدد و شاعرمعموالً از آن مضمون نمیگیرمورد بحث و فحص و بسط قرار نمی

 :هایی از تاثیر آیات و احادیثنمونه

 بیارای خوان و بپیمای جام              ز تیمار گیتی مبر هید نام»

 اگر چرخ گردان کشد زین تو              سرانجام خشت است بالین تو

 دلت را به تیمار چندین مبند                پس ایمن مشو بر سپهر بلند

 (413:4986حلبی،. )«تلمیح کرده است( 483/انآل عمر( )کُلُّ نَفسِ ذَآئِقَۀُ المَوتِ))شاعر درقطعه فوق به آیه 

های مذهبی و یندگان آنها نیز به متون و شخصیتاز آنجا که آبشخور حماسه های دینی نصوص دینی و مذهبی است و سرا

ب اهل و مح اند و هم چنین به خوانندگان آثار خود به عنوان مخاطبینی دین مدارر آنان تعلق خاطری بس عظیم داشتهرفتار و گفتا

انی و آیات قر( علیهم السالم)های اهل بیت افت آن اجازه داده، به نقل روایتبنابراین هر جا که سخن و ب. اندبیت عنایت می ورزیده

 .اندبه صورت عینی و ضمنی پرداخته

ها استانذیل د سر حمله حیدری خود تا جای که امکان دارد به تفسیرآیات قرآن و احادیث ائمه اطهار درباذل نیز در سرتا

تفکرات . گیری از آیات قرآن کریم و همچنین احادیث ائمه پرداخته استهای بیشماری در خصوص بهرهشاهد مثال پرداخته است و

شیعه مدار باذل او را هر چه بیشتر راغب کرده که اثر خود را به تلمیحات قرآنی آغشته کند و در واقع حماسه او به عنوان شمشیری 

کند و او نیز به عنوان خالق این اثر شخصیت مذهبی باالی در تاریخ در مقابل مخالفان دفاع جانانه میمبانی فکری شیعه  است که از

 . پیدا کرده است

باذل به آشکارا آیات قرانی را در ضمن داستان ها به رشته نظم درآورده است که به عنوان مثال می توان به چند نمونه اشاره 

آیات برائت را برای مشرکین، نازل شدن سوره هل اتی، نزول آیه مباهله به پیامبر اکرم، نزول آیه تطهیر در ( ع) خواندن علی: کرد

 .، نزول آیه والیت و را نام برد(ع)شان اهل بیت 

 هدف از سرایش -ز

ئل قومی و ملی ها است هدف سرایندگان آن بیشتر طر  مسااهنامه هم جزء این دسته از حماسههای ملی که شدر حماسه

شود که قلبش به عشق ملت و کشور خود ایران می تپد و ای اطالق میشاعر ملی به گوینده شاعر ملی است و»فردوسی نیز . است

 :  اعتقاد دارد که

 بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  چو ایران نباشد تن من مباد                 

 زن و کودک خرد و پیوند خویش      ز بهره بر و بوم و فرزند خویش          

 همه سر به سر تن به کشتن دهیم           از آن به که کشور به دشمن دهیم

این احساسات وطن دوستانه موجب گردیده که فردوسی در میان ملت ایران به مقامی دست یابد که هنوز هید سراینده ای را 

ای تاکنون نتوانسته است مانند وی روحیّات ملتی را مسخّر زیرا هید گوینده. م نگردددر میان قوم خویش فراهم نشده و شاید فراه

به تعبیری دیگر فردوسی  ؛خویش کند و هید شاعری موفق نشده است آرزوهای چندین هزار ساله ملتی را در سخنان خود بپروراند

های مردم ایران از شهری و بیابانگرد، از پیر ر دلهزار سال است که د. شاعر نیست، بلکه هزار سال است فرمانروای رو  ایرانی است

 (39 / 2ج :4984رزمجو، ) .«کندمرد، خردسال و سالخورده سلطنت میو جوان، از زن  

خصوص حمله حیدری باذل  ههای دینی بها و نقل رخدادها در حماسهروایتهای ملی، هدف از بیان ولی برخالف حماسه

عبارت دیگر به . ای مبتنی بر عدالت استحاکمی عادل و در جهت ایجاد جامعهها در جستجوی جموعه تالشبیشتر بشری است و م

هدفی اعتقادی  های ملیدر حمله حیدری خود بر خالف حماسهباذل . ها و هم اهداف هر دو آرمانی هستنددر این نوع هم اندیشه
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جویی قلم بر داشته و با ه بر اقناع نفس به انگیزه مبارزهشاعر عالو یعنی. و اجتماعی دارد؛ نه مباهات بر ملیت و نژاد و هویت ایرانی

. آوردلوم و مورد عالقه را به نظم درمیهای معیز، فضایل و مناقب اعتقادی شخصیتاستفاده از روایات تاریخی در یک بافت اغرار آم

ها هدف در این گونه حماسه. گیردورت نمیاد حکومت صها منظور، شکل بندی ملیتی نیست و تالش در جهت ایجدر این منظومه

از جنبه شخصی غرض برکت جویی و شر  بزرگان دینی به دالیل اعتقادی و عمده ترین . شخصی و اجتماعی: غالباً دو گانه است

عی اجتمااما از جهت . ای است جهت یاد کرد موارد عبرت آموز اخالقیر بازگفت این عظمت و ایجاد زمینهد. آنها اقناع نفس است

-ب دیگری این است که شاعران حماسهنکته جال. جویی و معارضه با پیروان دیگر استها مقابلهانگیزه اصلی سرودن این منظومه

گیرند تا اعتقاد عمیق خود در باب راستی دین اسالم و برتری بزرگان باذل مشهدی از هر فرصتی بهره میسرای دینی و به ویژه 

 .هایی از این نورانیت و حقیقت را به تصویر بکشندبیان داشته و جلوهسپاه باطل  سپاه حق بر

 (Literary Level)سطح ادبی و تصویری  -0

 غلو، اغراق، مبالغه -الف

های بلند و محقق نشده ملتی بزرگ و دیرینه های ملّی که در آنها آرمانهای شعر حماسی به ویژه حماسهژگیبا توجه به وی»

های معمولی های روحی و جسمی بر انسانهت قدرتشود، و این آرزوها باید به دست پهلوانانی که از جر  میایرانیان، مطسال چون 

حماسه برتری دارند، عملی گردد، و از آنجا که طبیعت شعر حماسی با غلو، اغراق، مبالغه سازگاری و تناسبی است و به شاعران 

العاده و فوق ایع پهلوانی اثر خویش، امور خارقهای وقهمند کردن صحنهه منظور شکودهد که بسرایی چون فردوسی اجازه می

طبیعی را در عملکرد قهرمانان مورد نظرشان وارد سازند، در شاهنامه نیز ناگزیر از صنعت غلو در توصیف که در آن مدعا متکلم بر 

چنانکه از امکان عقلی و عادی خارج نباشد و  در وصف است طو عالوه بر آن مبالغه افرا. باشدب عقل و عادت هر دو محال میحس

-932/ 2ج:4984رزمجو،. )استفاده شده است« همچنین اغراق افراط در وصف است به قسمی که عقالً ممکن ولی عادةً ممتنع باشد

939) 
های دینی اگر چه ناصر در حماسهاین ع. شودهای ایرانی محسوب میای تمام حماسهناصر محوری و پایهغلو، اغراق، مبالغه از ع

تواند صر سود جسته ولی از نظر ادبی نمیخورد، باذل نیز در حماسه دینی خود از این عناالً تقلیدی است فراوان به چشم میگاه کام

 .        نامه باشد زیرا صرفاً تقلیدی استهمپایه شاه
 :های از غلو در شاهنامهنمونه

 هوا را به شمشیر گریان کنی    بتنها یکی گور بریان کنی                

 ز بیم سنان تو خون بارد ابر   نشان کمند تو دارد هژبر                  ... 

 (474:4984،شاهنامه)

 :های از غلو در حمله حیدرینمونه

 چنان خورد شمشیر بر بال من    به نیروی بازوی لشکر شکن                         

 بیکباره افتاد از آسمان                    های جهانکه پنداشتم کوه

 (436:4998،حمله حیدری) 

 یکی نعره ز اللّه اکبر کشید                      که از هیبتش کوه و صحرا تپید

 (72:همان)

 :های از اغراق در شاهنامهنمونه

 

 سپاهی بکردار مور و ملخ                      نبد دشت پیدا نه کوه و نه شخ

 (84:4984،شاهنامه)

 :های از اغراق در حمله حیدرینمونه

 ز بسیاری سنگ و تیر یهود                    در آن دشت جای ستادن نبود

 (88:4998،حمله حیدری) 
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 :های از مبالغه در شاهنامهنمونه

 که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ             نترسی و هستی چنین تیز چنگ

 (474:4984،شاهنامه)     

 :های از مبالغه در حمله حیدرینمونه

 به پشتش یکی تیغ زد برق وش                که بشکافت از سینه تا پهلوش

 (32:4998،حمله حیدری)      

 :استعاره -ب 

تی در ح تعاره وبرخی منتقدان معتقدند حماسه جای اس» .سه دو دیدگاه متفاوت وجود دارددر باره جایگاه استعاره در حما

-مل در ایجاد سطح ادبی و حماسه میترین عااما دیدگاه دیگری استعاره را مهم(984:4971کدکنی،شفیعی. )«مواردی تشبیه نیست

 .داند
آنچه روشن است اینکه استعاره به عنوان یکی از فنون تصویرآفرین ادبی برای متون حماسی از جمله نوع دینی آن، پذیرفته و 

 های پیچیده و غامض ذهن خواننده را از اتفاقات مهم ادبی، تاریخیهای اصیل با استعارهیکن شاعران در حماسهیافته است، لکاربرد 

چرا که در حماسه، حیات و حرکت رکن اصلی تصویرآفرینی است و هر عامل که حرکت را . اندوهنری باز نداشته و منحرف نکرده

غالب . حماسه هماهنگ نیستو خواه استعاره پیچیده با ماهیت و غرض  دستخوش سکون نماید خواه عنصر عقلی و ذهنی باشد

الوصول و در بسیاری از اوقات ه کار رفته است گذرا، ساده و سهلهای دینی از جمله حمله حیدری باذل بهایی که در حماسهاستعاره

ها در زمینه غیر حماسی شاهنامه به کار ستعارهمجموعه ا»د که نا گفته نمان. تکراری هستند که غالباً از شاهنامه تقلید شده است

داند که جای توان یافت و گویا فردوسی نیک میرفته است به حدی که در این همه وصف جنگ و میدان که دارد یک استعاره نمی

ترین نوع اسبو استعاره که منهای غنایی اصویر در کجاست از این روی در وصفتشبیه و جای استعاره کجا و جای دیگر انواع ت

 (446-443همان. )«تصویر است به چشم می خورد

 چو رخساره بنمود سهراب را                  ز خوشاب بگشاد عناب را

 ( 473:4984،شاهنامه)      

 بسوی هژبر ژیان کرد رو                      به پیشش در آمد جنگجو

 (413:4998،حمله حیدری)      

 تشبیه -ج

رود اما در مقایسه با عناصری مانند غلو، اغراق،  مبالغه و وصف که ست که هر چند در حماسه به کار میز عناصری اتشبیه نیز ا

 . تری داردا تشکیل می دهند، جلوه ای کم رنگرکن اساسی تصویرسازی حماسی ر
محسوس استفاده کرده است و  فردوسی در آفرینش صور خیال موجود در شاهنامه از انواع تشبیه، به ویژه تشبیه محسوس به

تشبیه را در مرحله دوم و سوم در نظر »سبت به دیگر عناصر حماسی دارند و کالً تری نهمانطور که در باال گفتیم جلوه کم رنگ

ر ال دو تشبیه را در موارد خاصی از ساختمان حماسه، مورد استفاده قرار داده است به عنوان مث( 467:4971شفیعی کدکنی،. )«دارد

ها و یا مواردی که زمینه کار از حماسه به سوی شعر غنایی یا حکمی در حرکت است استفاده کرده فواصل حوادث در گزارش صحنه

 .است
های دینی و به ویژه  در حمله حیدری چنانکه در خور هوای حماسه است گذرا و سریع یهات موجود به کار رفته در حماسهتشب

که فردوسی کار برده شده است و در واقع با نوعی تقلید از شاهنامه فردوسی مواجه هستیم و همچنانو فارغ از نیاز به تعمق به 

تشبیه را در مرحله دوم و سوم در نظر دارد باذل نیز به ماننداو به تشبیه ارج و قربی ننهاده است و تشبیه را در مرحله دوم و سوم 

 .قرار داده است

 نهاده برو چار پرّ عقاب                  یکی تیر الماس پیکان چو آب     

 (983:4984،شاهنامه) 

 ندید و نبیند دگر روزگار                       جوان چون علی تیغ چون ذوالفقار                   
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 (73:4998،حمله حیدری)

 ضرب المثل -د

دن منظور خود سرایان برای بهتر فهمانشتر حماسهیالمثل استفاده شده است و بها برای بیان بعضی مطالب از ضربدر حماسه

 .جوینداز این صنعت سود می
مزدیسنا و زروانیه : های قبل از اسالم چونوسیع او از معارف اسالمی و آیین احاطه فردوسی به تاریخ ایران باستان و اطالعات»

ش مضامینی ژرف هایده است، تا در برخی از سرودههای وی از فرهنگ عامه مردم ایران در عصر او، موجب شهمچنین آگاهی... و 

 (2/981ج:4984رزمجو،. )«ها گرد آیدهراه با ضرب المثل
د ها با بسامد باالی استفاده شده است و در این میان باذل نیز به مانند استاد خوهای دینی نیز از ضرب المثلدر حماسه

 .ها استفاده کرده استشتر از ضرب المثلها جهت اثر گذاری بیفردوسی برای بیان اندرز و حکمت
 :دیوار موش دارد، موش،  گوش دارد

 چه گفت آن سخنگوی پاسخ نیوش               که دیوار دارد بگفتار موش

 (836:4984،شاهنامه)

 .آنچه عوض دارد گله ندارد

 نکردیم این کار را بی غرض                    ندارد گله آنچه دارد عوض

 (424:4998،حمله حیدری)       

 براعت استهالل -ه

به معنی نخستین آواز کودک است در هنگام زادن، و اینجا مجازاً به معنی : براعت در اصل به معنی تفّوق و برتری؛ و استهالل»

 .سرآغاز و مقّدمه و پیش درآمد کتاب و منظومه و مقاله و خطابه است
ت نظیر است، که اختصاص به همان مقّدمه و سرآغاز سخن دارد؛ و مقصود این براعت استهالل نوعی از صنعت تناسب و مراعا

است که دیباچه کتاب یا تشبیب قصیده و پیش درآمد مقاله و خطابه را با کلمات و مضامینی شروع کنند که با اصل مقصود تناسب 

گویند، در مقدمه تعزیت نامه؛ م ماتم و عزاداری میسداشته باشد، نظیر آنچه درباره قضای الهی و اجل محتوم و ناپایداری دنیا و مرا

 (919: 4988همایی،. )«هاآورند، در پیش درآمد تهنیت نامهو برعکس آنچه در پیرامن جشن و بزم و سور و سرور و شادمانی می
-یاری از داستانفردوسی برای بس»اند، به عنوان مثال های خود سود جستهفردوسی و باذل نیز از این صنعت ادبی در حماسه

ها، که خود در باب نه از زبان شخصیت: های شاهنامه فصل کوتاه به عنوان آغاز داستان آورده و در این مطلب آغازین یا مدخل

فلسفه داستان و نظرات خویش سخن گفته و کوشیده است تا باور خود را مستقل از ماجراهایی که پیش خواهد آمد، به اطالع 

 عاطفیست،که –پردازی عقلیسازد، صرفاً یک نظریهن مقدمه یا مدخل، البته جزیی از حوادث داستان را نمیای. مخاطبان برساند

شود خواننده به درون ماجرا کشیده شود و حادثه را واقعیتی حق بپندارد و به آن توجه کند مانند براعت استهالل یا مقدمه می باعث

وری از تمثیل زیل درباره مسئله مرگ سخن گفته وده و با بهرهخوش آغازی که برای داستان رستم و سهراب سر

 (934-939/ 2ج:4984رزمجو،.)«است

 بخاک افگند نارسیده ترنج  اکر تند بادی برآید ز کنج                     

 هنرمند دانیمش ار بی هنر       ستمکاره خوانیمش ار دادگر             

 (472:4984،شاهنامه)                                                                 

ها که خود در باب فلسفه داستان و نظرات راوی است که به ها نه از زبان شخصیتدر حمله حیدری آغاز یا مدخل داستان

مقدمه صرفاً یک نظریه  این. شودهایی که پیش خواهد آمد، عنوان میتحلیل و بیان باور او مربوط است و تقریباً مستقل از ماجرا

. ه کندشود خواننده به درون ماجرا کشیده شود و حادثه را واقعیتی حق بپندارد و به آن توجکه باعث می عاطفیست –پردازی عقلی

 :کنیمی بر این موضوع در اینجا بیان میمبن به عنوان مثال شاهد مثالی

 را همین است سازکه بزم فلک           بزن مطرب آن ساز بشیون طراز     

 ندانم چه خود دارد این اژدها                که گاهی سحاب است و گه آسیا
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 به پرورده خویش چرخ اسیر                کند آنچه باران به ابر مطیر

 (67:4998،حمله حیدری)      

 وصف -و

دقیق، صریح و همراه با آید توصیف میر ناپذیر حماسه به شماو رخدادهای میدان نبرد جزء جداییاز آنجا که ترسیم 

وصف شب و روز، پهلوانان، حاالت آنان، . تواند با آفرینش زیبایی خاص حماسه بیانجامدهای هنرمندانه میتصویرسازی

. است... های ملی، تاریخی، دینی، مذهبی و های رایج در حماسهیاری از توصیفموضوع بس... جنگ و رزم پهلوانانه و 

 . ردوسی و حمله حیدری باذل مشهدی هم از این مبرا نیستندشاهنامه ف
 گیرینتیجه

سرایان ملی، تاریخی و مذهبی بحر متقارب را برای منظومه های خود انتخاب کرده اند، فردوسی و باذل مانند دیگر حماسه -

وده است و سالیان دراز توانسته شور و بوده واز قدیم دارای جنبه ملی مذهبی ب( ایرانی)زیرا بحر متقارب یک وزن بومی و خودی 

 .شوق ملی مذهبی ایرانیان را برانگیزد

حوزه آوایی شاهنامه و حمله حیدری قابل تامل است سادگی کلمات و تعبیرات در هردو اثر موج می زند به آشکارا باذل قرن  -

یف لغات و واژه ها، تلفظ ویژه اعداد، تشدید مخفّف یازدهم از کالم و نحو فردوسی قرن چهارم تاثیر پذیرفته است،  واج آرایی، تخف

در هردو اثر با بسامد چشمگیری استفاده شده ولی استفاده از تلفظ های قدیمی در شاهنامه  خیلی چشمگیر تر از حمله حیدری 

 .می باشد 

نسبت به حمله حیدری  نزدیکتر بودن فردوسی به زمان پهلوی و کهن موجب شده استعمال لغات پهلوی و کهن در شاهنامه -

 .رنگیتر و پر بسامد باشد

درصد از لغات عربی استفاده شده و کالً در سبک خراسانی به دالیلی ازقبیل ایران دوستی وشعوبیه گری  41درشاهنامه حدود -

ده که باذل از آیات شاعران از استعمال لغات عربی امتناء میکردند، ولی بازتاب صریح اعتقادات مذهبی درحمله حیدری منجر ش... و 

قرآن کریم و احادیث امامان معصوم سود جوید که در نتیجه این امر باعث شده که بسامد لغات عربی  چشمگیرتر از شاهنامه در 

 .حمله حیدری باشد

حماسه، روایت ادیبانه عمل فوق العاده قهرمانان در جستجوی آرمانی سترگ در ظرف سبکی فخیم است که ساختاری  -

که این امر موجب شده حماسه سرایان و به ویژه . ، پر ابهام و سراسررمز و راز دارد و باورهای اسطوره ای در آن همراه استنمادین

 .فردوسی و باذل از لغات اسطوره ای و حماسی با بسامد باالی در آثار خود استفاده کنند

تقدم فعل، تقدم صفت بر : و مختصه های از قبیل باذل به مانند فردوسی از مختصات نحوی سبک خراسانی سود جسته است -

موصوف، آوردن یکی در مقام ادات نکره، آوردن دو حرف اضافه در پس و پیش متمم، آوردن همی بجای می استمراری، جدا آوردن 

 ...نفی از فعل و ( نون)

شود، و همچنین استفاده از آیات یده میآمیز و قابلیت نمایش دهای حکمتمعنایی درهر دو اثربه وفوراندیشهاز نظر فکری و  -

 . و احادیث در باذل نسبت به فردوسی بیشتر است

های دینی از ماسهو  ح ای دینی استمله حیدری که حماسهاما ح. در شاهنامه به زمان و مکان ارج و بهایی داده نشده است -

تعلق به یک مقطع  شوند،ملی و تاریخی محسوب می هایای تاریخی و از طرفی مابین حماسههای از حماسهآن جهت که شعبه

 . مسلم تاریخی و جغرافیایی دارند

ولی هدف از سرایش حمله حیدری باذل  بیشتر بشری است . بیشتر طر  مسائل قومی و ملی است هدف از سرایش شاهنامه -

 . ت استای مبتنی بر عدالعهو مجموعه تالش ها در جستجوی حاکمی عادل و در جهت ایجاد جام

عاره و فردوسی و باذل به است. باشدکار رفته غلو، اغراق، مبالغه و وصف میه های بترین آرایهنامه و حمله حیدری مهمدر شاه -

در واقع  بیشتر تشبیهات و استعارات بکار . اندجه دوم و سوم استفاده کردهاند و از تشبیهه و استعاره درتشبیهه ارج و قربی ننهاده

 .دو اثرگذرا و سریع و فارغ از نیاز به تعمق به کار برده شده است رفته در
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های شیرین و ماندگار که امروزه نیز کارایی دارند و همچنین براعت استهالل یا خوش آوازی، درهردو المثلاستفاده از ضرب -

 .توان یافتصورت مشهود میهاثر ب
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 شناسانۀ دو داستان ررسی تطبیقی ریختب

 (از مثنوی بر اساس نظریة پراپ« حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه»و « پادشاه و کنیزک»)
 حسین شیرخانی

 استادیار دانشگاه والیت

 چکیده

این . گران قرار گرفته استهای اخیر مورد توجه پژوهشهایی است که در دههیکی از رویکرد ،شناسی قصّه و داستانتحلیل ریخت

های صد قصّه از با تجزیه و تحلیل ساختار، اعمال و شخصیت 4328، فرمالیست روسی، در سال «والدیمیر پراپ»نظریه توسط 

آثار ادبی کالسیک و دیگر ۀ شناسی را بر کلیتوان تحلیل ریختبا توجه به الگوی پراپ می. های پریان مورد بررسی قرار گرفتقصّه

اثر ماندگار مثنوی معنوی به . های جدید مورد ارزیابی و شناخت قرار دادها و نقدر هر زبان و ملیّتی اعمال کرده و از منظر نظریهآثا

پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا . شناسی قابل تحلیل و بررسی استها و قصص مختلف، از نظر ریختدلیل برخورداری از داستان

به الگوی ساختاری پراپ دست یافته و وجوه تشابه و افتراق « حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه»و « کنیزک پادشاه و»در دو داستان 

حرکت، وجود یاریگر و  در عناصر دیگر همچون اما های قهرمانان تقریباً یکسان استدر این دو داستان خویشکاری. آنان را بیان کند

های خویشکاری اگرچه در هر دو داستان تمامی. شودلیل به آن پرداخته میخورد که در قسمت تحهایی به چشم می غیره تفاوت

 .رسداما قصّه با کمترین کارکردها به حرکت خود ادامه داده و به پایان می شودپراپ دیده نمی

 .شناسی، نظریۀ پراپ، قصّه، مثنوی معنوی ریخت :هاکلیدواژه

 

 :مقدمه

رشـوت  علـت و بـی  های آشکار وجـود بـی  از نمونه»ی برای جاودانگی زبان فارسی است و فرهنگ ایران ۀمثنوی معنوی بزرگترین هدی

جالل الدین موالنـا نیـز بـه    (. 47: 4988کریم زمانی، )« خدای وهّاب است که از سر محض مهر و رحمت بر زمینیان فروریخته است

تعلیم و تربیت بهاء ولد، بـه همـراه مراقبـت دل و رفتـار و      وی در سایۀ. دب فارسی ماندگار استقدر در ااین اثر گران ةعنوان سرایند

اثری که به خواست و کمک . مثنوی نیز حاصل این سرشت آسمانی موالنا بود. کردار خویش، با سرشتی روحانی و غیبی آمیخته شد

ها و تمثیالت فراوانـی اسـت کـه    ها و داستانسراسر مثنوی انباشته از قصّه. حسام الدین چلبی، یار همیشه همراه موالنا، شکل گرفت

از دیدگاه موالنا در جای جای این اثر عظیم، انسان در پی یـافتن حقیقـت الهـی بـا گذشـتن از پیـر       . کندهدفی متعالی را دنبال می

ود را اند، با کمک قصّه و تمثیـل، مفـاهیم خـ   مثنوی که از آن به قرآن عجم نیز یاد کرده. های پیر راستین استدروغین و درک پیام

تمثیل، تصویری انتزاعی را به کمک تصویری حسّـی قابـل    .خواندهای اخالقی فرا میانتقال داده و ذهن خواننده را به تفکر در آموزه

های طرز بیان آن و تا حـدی  های حسّی در مثنوی، البته از ویژگیکثرت و تنوع نسبی چنین تصویر»به همین منظور . کنددرک می

توان بر اسـاس سـاختار   ها را میاغلب این قصه(. 234: 4978کوب، زرین)« ب ادراک مخاطب عام آن استالنا در باناشی از تصوّر مو

در پـژوهش حاضـر دو   . شناسی مورد نظـر اسـت بررسـی کـرد    و با توجه به الگویی که در ریخت شناسی تحلیلها یا ریختاجزای آن

ه شر  کریم زمـانی و بـر   از دفتر دوم با توجه ب« حلواخریدن شیخ احمد خضرویه»از دفتر اول مثنوی و « پادشاه و کنیزک»داستان 

هـا،  شـود، وجـود شخصـیت   چه در این تحلیـل حاصـل مـی   آن. گیردشناسی پراپ مورد بررسی و تحلیل قرار میاساس نظریۀ ریخت

ر دو داستان تقریباً چنـد شخصـیت اصـلی را    با توجّه به این عوامل ه. ها و حرکاتی است که با الگوی پراپ همخوانی داردخویشکاری

هـا  کـاری همچنین خـویش  .رسدکاری و کارکرد حرکت خود را ادامه داده و به پایان میدر خود دارد و در مواقعی با کمترین خویش

 .ترتیب و توالی الگوی مورد نظر را نیز ندارد

یک قصه توجّه  ةبه بررسی ارتباط متقابل میان اجزای سازند ها است کههای اخیر توجه به ساختار داستاناز مباحث مهم در دهه

باری قدم اول، شناخت و »ها است؛ آن ةها بر اساس کوچکترین اجزای سازندها تجزیه و تحلیل داستاناز جمله این بررسی. دارد

یل ساختاری، بررسی روابط ترین واحدها جدا تعریف شدند قدم بعدی در تجزیه و تحلوقتی کوچک. ترین واحدهاستتعریف کوچک

های همین نگرش ۀشناسی نیز نتیجریخت .(مقدمه: 4986پراپ، )« ها با یکدیگر استهای ترکیب آنمتقابل این واحدها و راه
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های روسی، گام مهمی های وی در بررسی قالب و ساختار قصّهپژوهش. متفاوت به متون بود که توسط پراپ مورد توجه قرار گرفت

های عامیانه به دست بررسی روایت در قصّه ۀهایی که در نتیجوالدیمیر پراپ و کلود اتروس با دستاورد. نقد ادبی بود ۀدر زمین

ویلهم و -برادران گریم». و غیره گسترش یافت« گریماس، برمون، تودوروف»های الگویی را بنا نهادند که بعدها توسط آوردند، پایه

منتشر  4844-4842های ی آلمانی را گرد آوردند و در دو مجلد در سالهای عامیانهد که قصهنخستین دانشمندانی بودن -یاکوب

ها را پیراستند تا در خور شأن پردازان جمع آوری نمودند و آنفاهی و زبان قصّههای خود را از روی روایات شها قصّهآن. ساختند

 .(مهمقد: 4986پراپ، )« آفرینندگان آنها و قصّه سرایان باشد

 قصّه

اند در لغت از ماده قص یقص به معنای دنبـال  را به کار برده« قص»است و با توجه به اینکه فعل عربی  قصّه در واقع یک کلمۀ ةواژ»

کردن چیزی آمده است؛ این معنا به تدریج بر کسی اطالق شده است که دنبال گذشته و اخبـار پیشـینیان رفتـه و از وی بـا تعبیـر      

-وان یاد شده است، به تدریج معنای لغوی قصّه و قصّه گو اندکی تغییر یافته و به کسی که اخبار گذشته را نقـل مـی  قاص یا قصّه خ

ها تأکیـد بـر   به آثاری که در آن»همچنین  .(43: 4987خدیش، )« شودکند قاص اطالق میکند یا حتی مطلبی را تعریف و بیان می

درقصّه محور ماجرا بـر حـوادث خلـق السـاعه     . گویندها است قصّه میها و شخصیتن آدمحوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوی

ها و حاالت شود که به جزئیاتی همچون شخصیتها باعث میخلق الساعه بودن حوادث در قصّه(. 22: 4988میر صادقی، )« گرددمی

ه این دلیل است که وی بیشتر دستخوش حوادث گـردد  ها کمتر پرداخته شود و حضور قهرمان نیز بو خصوصیات روحی و روانی آن

هایی با این شکل، خط سیر بیشتر بـر  در قصّه. ای کهن داردقصّه در ایران پیشینه. تا کسی باشد که خود در جایگاه حادثه قرار گیرد

همـین خـاطر بیشـترین    ماقبل خود متولد شـود؛ بـه    منطقی روایت به سویی است که حادثۀ بعدی بتواند در پس حادثۀپیش بردن 

سر و »ها مرز مشخصی ندارد و معموالً ها معموالً پیرنگ ضعیف است و زمان و مکان آندر قصّه. توجّه را به خود اختصاص داده است

انـد کـه   تاکنون بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران سعی بر آن داشـته (. 28:  4987حمیدیان، )« ر با حقایق دارد، نه واقعیّاتکا

هـای پریـان،   شناسی قصـه در کتاب ریخت. خاص مشخّص نمایند ایها طبقهوانند انواع قصّه را مشخص کنند و برای هر یک از آنبت

هاو حکایات اسـاطیری؛  قصّه( 4: )کندبندی زیر را برای قصّه بیان میتقسیم« وونت»اثر « شناسی و مردمروان»پراپ به نقل از کتاب 

های مربوط بـه پیـدایش و آفـرینش    قصّه( 3)حکایات خالص جانوران؛ ( 4)هاو حکایات زیستی؛ قصّه( 9)؛ های خالص پریانقصّه( 2)

 (. 27:  4986پراپ، )« حکایات اخالقی( 7)هاو حکایات مطایبت آمیز؛ قصّه( 6)چیزها؛ 

بنـدی قصّـه،   بنـدی و طبقـه  رای تقسـیم راه ممکن بترین بهترین و تنها: گویدکند و میها را رد میبندیاین تقسیم همۀ« پراپ»اما 

 . است (functions)های کوچک و سازای قصّه کشف، شناخت و تعریف اجزا و سازه

 او ةپراپ و شیو

های آن و ارتباط آنها با یکدیگر در کل قصّه ها و سازهعلم گیاه شناسی گرفت و به بررسی شکل قصّه ةپراپ روش کار خود را از شیو

وی این ». شناسی نام نهادیعنی ریخت( morphology)شناسی خود را با توجه به همان علم گیاهاو روش بنابراین . پرداخت

ها با یکدیگر و با کل حکایت به کار ها و مناسبات این واحدآن ةهای تشکیل دهندها بر اساس واحداصطال  را در معنای حکایت

-ها نقاط مشترکی وجود دارد که همیشه تکرار میپ دریافت که در تمامی قصّهبا توجه به این امر، پرا(. 444: 4981احمدی، )« برد

 .ها هفت شخصیت و سی و یک خویشکاری را ارائه نمودبا توجه به این امر وی در بررسی قصّه. شود

 هفت شخصیت پراپ

 یاریگر       -4بخشنده          -9شاهزاده خانم          -2قهرمان                -4

 قهرمان دروغین -7شریر                    -6گسیل دارنده         -3

 :های پراپ و عالمات آنها خویشکاری

 

 α  وضعیت آغازین -4

 ß   غیبت  -2
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 γ    نهی  -9

 δ   نقض نهی  -4

 ε  خبرگیری شریر -3

 φ   کسب خبر -6

 λ   فریبکاری  -7

 A   شرارت  -8

 B   گریمیانجی -3

 C  غازینی آمقابله -41

 ↑   عزیمت  -44

 D اولین کارکرد بخشنده    -42

 E  واکنش قهرمان -49

             F دریافت عامل جادویی -44

 G           انتقال مکانی  -43

 H  (کشمکش)مبارزه  -46

 J             داغ گذاشتن  -47

 I     پیروزی  -48

 K   رفع مشکل  -43

 ↓   بازگشت  – 21

 Pr  تعقیب پیگیری، -24

 Rs   نجات -22

 O  طور ناشناسهورود ب -29

 L  ادعاهای بی پایه  -24

 M   کار دشوار -23

 N  انجام کار دشوار -26

 Q  شناخته شدن  -27

 Ex            رسوایی شریر -28

  T      تغییر شکل  -23

 U             مجازات شریر -91

 W   عروسی  -94

 :حرکات پراپ 

بخـش   6به طور کلـی وی حرکـت در قصّـه را بـه     . اسی که پراپ بر آن تأکید داشت حرکت و تشخیص آن در قصّه استاز نکات اس

 : کندتقسیم می

 .کندیک حرکت مستقیماً حرکت دیگر را دنبال می» -4

 . شودحرکت جدیدی پیش از پایان حرکت اول آغاز می -2

 . شودای نتیجه میو در این حال، نمودار نسبتاً پیچیده خود قطع شود ممکن است یک داستان نیز به نوبه -9

 .شود که نخستین پیش از دومین کامالً فیصله یابدقصّه ممکن است با دو شرارت همزمان آغاز شود و از این دو می -4

 . دو حرکت ممکن است پایان مشترکی داشته باشند -3
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شوند؛ این جدایی معموالً با رسیدن به عالمت دو حرکت اول از هم جدا میای دو جستجوگر دارد، قهرمانان در میان گاهی قصّه-6

جدا شدن هنگام رسیدن به نشان جاده را ما با )کند نشان جاده به عنوان یک عنصر افتراق عمل می. گیردراهی در جاده صورت می

قهرمانان در هنگام جدا شدن اغلب چیزی ( .آیدسازیم؛ اما گاهی نشان جاده فقط یک امر اضافی به حساب میمشخص می <عالمت 

ما رد و بدل کردن این شیء اخطاردهنده (. قاشق، آئینه ای، دستمالی، و چیزهایی از این قبیل)ای اخطاردهنده: دهندبه یکدیگر می

 (486-483: 4986پراپ، :ک .ر)« .سازیممشخص میγرا با نشانه 

  .شودپراپ پرداخته می ه نظریهدر ادامه به بررسی دو داستان مذکور با توجه ب

 داستان پادشاه و کنیزک

در میان راه کنیزکی زیبا رو دید و دل درو بست و بر آن شد تا با . شاهی به قصد شکار همراه با خدمتکاران خود به بیرون شهر رفت

طبیبان مدعی . ی طبیبان را فراخواندچندی بعد کنیزک بیمار شد و شاه برای درمان او همه. بذل مال فراوان به این مهّم دست یابد

اما با نادیده گرفتن مشیّت الهی، نه تنها کنیز را درمان نکردند . بر بالین بیمار حاضر شدند تا با دانش و فن خود او را درمان کنند

در میان ناله و دعا . ر شدشاه نومید به درگاه الهی روی آورد و شفای کنیز را از خداوند خواستا. بلکه احوال وی رو به وخامت گذاشت

روز بعد شاه طبیب الهی . خواب او را در ربود و در خواب پیری روشن ضمیر را مالقات کرد که او را به حضور طبیبی الهی بشارت داد

ر بالین طبیب دستور داد غیر از بیمار کسی در اتاق نماند، با خالی شدن اتاق، وی ب. را دریافت و او را بر بالین کنیزک حاضر کرد

ابتدا از شهر کنیزک و سپس از محله و خویشان و . بیمار نشست و در حالیکه نبض بیمار در دستش بود شروع به پرسش کرد

اش تغییر کرد و طبیب نبض بیمار با شنیدن نام سمرقند به تندی زد و چهره. دوستانش جویا شد تا اینکه به نام شهر سمرقند رسید

به دنبال این امر، طبیب . زیستشق است؛ چرا که کنیز عاشق مردی زرگر بود که در سمرقند میدریافت که بیماری کنیزک ع

با دستور شاه مرد زرگر به دربار وی . معاینه را برای شاه شر  و دستور داد تا رسوالن به سمرقند فرستد و زرگر را بیاورند ۀنتیج

زرگر . پس از شش ماه طبیب شربتی مهلک به مرد زرگر داد. م درآمدندآورده شد و طبق دستور طبیب الهی، کنیز و زرگر به عقد ه

 . رسدعالقه شده و داستان به پایان میجا که کنیزک ازو دلسرد و نسبت به او بیتر شد تا بدانبا خوردن آن شربت روز به روز بیمار

 :تحلیل ریخت شناسی داستان

α  :وضعیت آغازین: 

 مــلک دنــیا بودش و هـــم مــلک دیــن   نی پیــش ازین         بــود شـــاهـــی در زمــا   

 اتـفـاقاً شـــــاه روزی شــــــد ســـــوار           بــا خـواص خــویــش از بــهــــر شکــار    

 شــد غــالم آن کـنیـــزک جـــان شــــاه          یــک کنـیـــزک دیــد شــه بر شــاه راه   

 داد مــال و آن کـنیـــــزک را خـــریـــــد   پریـد       ـرغ جانـــش در قـفـس چون میمــ  

اگر چه در این بخش به دلیل . شود که در الگوی پراپ وضعیت آغازین نام داردشروع داستان با بیان به شکار رفتن پادشاه آغاز می

در . ر نظر گرفت، اما بیان وضعیت آغازین در این قسمت ارجحیّت داردیا غیبت را نیز د(ß)توان خویشکاریدوری شاه از منزل می

شود به دنبال که در واقع همان دل بستن بر کنیزک است مواجه می(A) راه قهرمان داستان با خویشکاری بروز شرارت یا نیاز  میانه

نماید که در اینجا بروز می( B)رارت، خویشکاری بالفاصله بعد از علنی شدن ش. خورداین امر تعادل داستان در این قسمت بر هم می

برای به دست آوردن کنیزک را آغاز کرده و با بخشش مال ( C)آغازین  پس از این پادشاه مقابله. علنی شدن دلبستگی قهرمان است

ریدن کنیزک به و حرکت اول در این قسمت با خ( K)آورد و در اینجاست که مشکل حرکت رفع شده فراوان کنیز را به دست می

 .رسدپایان می

 : حرکت دوم

A :شرارت: 

 آن کــنیـــزک از قــضـــا بیــمار شـــد         چــون خـریــد او را و بـــرخــوردار شـد       

بعدی  هایکاریبا بروز شرارت تعادل اولیه بر هم خورده و زمینه برای بروز خویش. کندداستان با شروع حرکت دوم ادامه پیدا می

توان گفت که حرکت اول به شود و میقابل توجّه این است که در این داستان حرکت دوم با شرارت آغاز می ۀنکت. گرددفراهم می

-در ادامه داستان ابیاتی فرعی برای درک بهتر مفهوم داستان بیان می. گرددعنوان وضعیت آغازین برای حرکت دوم محسوب می
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های فرعی در های فراوانی است که گاه این بخشمقدّمه نیز بیان شد، مثنوی پر از تمثیالت و داستان طور که در قسمتهمان. شود

رود که شاعر چند جا پیش میگاهی این امر تا بدان. کنندخالل داستان اصلی گنجانده شده و خود بحثی مستقل را دنبال می

ها و توان این امر را یکی از شگردکند که میاول روبرو می ۀقصّ با ادامه داستان پی در پی را بیان کرده و سپس دوباره خواننده را

شود های فرعی وارد داستان میها و اپبزوددر داستان مذکور نیز بخش. های خود در نظر گرفتهای موالنا در تفهیم بهتر آموزهروش

-بنابراین این اپیزودها در بررسی ریخت. استان نقش داردکه در ساختار و صورت قصّه دخل و تصرّفی نداشته و تنها در محتوای د

 . شناسی محلی از اعراب ندارند

B :گری یا علنی شدن شرارتمیانجی: 

-به دنبال بیمار شدن کنیزک، بیماری او برای پادشاه آشکار شده و قهرمان با اعمالی که در ادامه توسط او یا یاریگر وی صورت می

 . زندرقم می داستان را پذیرد ادامه

C :آغازین مقابله: 

 گــفت جـان هــر دو در دســت شـماسـت      شـه طبیـبان جـمـع کرد از چــپ و راست        

 ام درمـانـــم اوســتدردمــنــد و خسـتــه    جان مــن سهل است جــان جانـــم اوسـت       

 بـــرد گـنـــج و درّ و مـــرجــــان مـــــرا    هـرکــه درمــان کـرد مـــر جــان مـــــرا       

به دنبال این امر وی طبیبانی را از هر . کندخود برای رفع شر را آغاز می با بروز شرارت و علنی شدن آن، پادشاه یا قهرمان مقابله

ی درخور توجه را برای آنان در نظر به همین منظور نیز پاداش. ای اندیشندخواند تا برای درمان بیماری کنیزک چارهسوی فرا می

-اما رویداد. شوندبرای درمان کنیزک دست به کار می -توان آنان را یاریگران اول پادشاه دانستکه در اینجا می-طبیبان . گیردمی

 .شودها پرداخته میدهد که در ادامه به بیان آنهایی رخ می

Ex :رسوایی شریر: 

 فــهــم گـــرد آریـــم و انبــازی کنــیــم              ی کـنیـمجــملـه گفتـندش که جــان باز 

 گـشــت رنــج افـزون و حــاجـــت نــاروا        هــرچـــه کردنــد از عـــــــالج و از دوا        

 چـشــم شــه از اشک خون چون جوی شد        آن کنـیـــزک از مرض چــون مــوی شـد      

که در درمان بیماری وی مدعی شده و کنیز برآمدند به دلیل این ۀر ابتدا به عنوان یاریگران قهرمان در صدد معالجطبیبان که د

در . ای معکوس داشت و حال کنیز رو به وخامت رفتچه را که برای مداوا به کار بردند نتیجهخواست خدا را در نظر نگرفتند، هر آن

پس از اینکه موفق به درمان بیمار نشدند رسوا شده و در این  -یاریگران قهرمان -طبیبان مدعیاینجا این نکته مورد توجه است که 

پس در اینجا با . بخش نقش شریر یا یاریگر شریر را به خود گرفتند و در واقع به شخصیت قهرمان دروغین در قصّه تبدیل شدند

همچنین . شویمکاری است مواجه میاپ بیست و هشتمین خویشرسوایی آنان که در واقع رسوایی قهرمان دروغین و در الگوی پر

اسباب  ۀبه دنبال این امر پادشاه که از هم. باشدآنان نیز است در اینجا قابل توجه می پایههای بیادعا ةکه نشان دهند  Lخویشکاری 

 .دپردازآورد و به ناله و زاری میامید شده به درگاه خداوند روی میدنیوی و مادی نا

E :واکنش قهرمان: 

 پـا بـرهـنــه جــانــب مســجــد دویــد          شــه چـو عجــز آن کـریمــان را بـدیـــد      

 دانـی نـهانمـن چـه گـویـم چـون تو می            کــای کـمــینـه بخشـشـت مـلک جـهـان    

در . شودآورد و شفای کنیزک را از او خواستار میه درگاه خداوند روی میطبیبان مدعی، ب ۀامیدی از معالجقهرمان داستان در پی نا

 .داستان در جهت رسیدن به رفع مشکل است ی ادامۀشویم که کارکردی براکاری واکنش قهرمان مواجه میاینجا با خویش

 : ظهور یاریگر دوم

 ـواب او کــه پـیــری رو نمـوددیــد در خـ            در مــیـان گریــه خـوابـــش در ربــــود   

 گـر غـریبــی آیــدت فـــــردا ز مـــاست        گـفت ای شه مــژده حاجاتـــت رواســت      

 در مـزاجـش قـــدرت حـــق را بــبیــــن        در عــالجـش سـحــر مطلــق را بـبـــین     
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خداوند، یاریگر دوم این داستان که همان پیری است که در خواب پادشاه در پی واکنش قهرمان برای طلب شفای کنیزک از درگاه 

کردهای او رفع دهد که درمان کنیزک به دست اوست و مشکل قهرمان با کاروی بشارت طبیبی را به پادشاه می. کندآمده ظهور می

 .گرددمی

 :ظهور بخشنده

 تـا ببـیــند آنــچـــه بنـمــودنـــد ســـر ــر             بـــود انــدر مـنظـــره شـه منـــتــظ 

 هـمچــو عـشـق انـدر دل و جـانش گرفت          دست بــگــشـاد و کـنـارانـــش گــرفـت     

 بـعــد از آن در پـیــش رنجـورش نـشانـد  ـرانــــد            قصّــه رنـجــــور و رنـجـــوری بـ 

علّت  -طبیبان مدعی -کند که بر خالف قهرمانان دروغینن شخصیّت بخشنده در داستان ظهور میدر این بخش طبیب الهی به عنوا

کند و موالنا با ذکر قابل توجه است که در این قسمت دوباره عنان قلم شاعر به سویی دیگر حرکت می. کندبیماری را کشف می

طور در این بخش شاعر معتقد است که همان. پردازدن میعشق و گستردگی آ ۀبخشی فرعی در خالل داستان اصلی به بیان مسئل

بیت به عنوان تمثیل برای بیان  94در این قسمت در حدود . گرددکه آفتاب دلیلی برای اثبات خود است عشق نیز با عشق بیان می

 .گرددشود و پس از آن داستان دوباره به اصل خود بازمیعشق ذکر می

D :اولین کارکرد بخشنده: 

 دور کــن هـم خـویش و هـم بیـگانه را   ــت ای شـه خـلوتــی کـن خانـــه را                 گف 

 پــرسیـــد از جـــور فــلــکبــاز مـی             دست بـر نـبضـش نهـاد و یـک بــه یـک      

 ز سـمـرقـنـد چـو قـنـدتــا بـپـرسیـد ا           گـزنــد      نبـض او بــر حـال خــود بــد بی 

 کـز سـمـرقـنـــدی زرگــــر فـرد شــد            نـبض جـــسـت و روی ســرخ و زرد شــد   

 اصــل آن درد و بـــال را بـــاز یــافــت          چـون ز رنــجــور آن حکیـم ایـن راز یافت    

وی نخستین . کندداستان برای درمان بیماری کنیز حضور پیدا می ةپبش ازین گفته شد که طبیب الهی به عنوان شخصیّت بخشند

در این بخش با توجه به . بردکند و با معاینه و بررسی نبض او به بیماری وی پی میهایی از کنیزک آغاز میکارکرد خود را با پرسش

-و پیروزی است نیز به چشم می کارکرد کشمکش که نشان دهندة H-Iتوان گفت که خویشکاری جفتی کارکرد طبیب الهی می

دهد، به نوعی در کشمکش برای دریافت علّت بیمار را انجام می نکه اولین کارکرد خود یعنی معاینۀخورد؛ در واقع طبیب عالوه بر ای

ری کایابد کنیزک بیمار عشق است نه عوارض جسمانی و در اینجاست که خویشبرد تا زمانی که در میبیماری کنیزک به سر می

-های فرعی به چشم میهای قبلی در این قسمت نیز داستانقابل توجه است که به طبع بخش. کندبروز پیدا می Iپیروزی یا همان 

 .خورد

F :دریافت عامل جادویی: 

 شــه فرستــاد آن طــرف یــک دو رســول            حــاذقــان و کافــیــان بــــس عــــدول 

 غـره شـد از شــهـــر و فــرزنــدان بـریـد    ــت بـــــسیــار دیــد        مــرد مــال و خـلعـ 

 جـفــت کـرد آن هـر دو صـحبـت جوی را         شـــه بـــــدو بخـــشیــد آن مــه روی را     

 ـامتـا بــه صحّـت آمــد آن دخـتــر تــمـ        رانـــدنـــد کــام     مـدت شـش مـــــاه می 

حضور  دهد مرد زرگر را به دربار آورد تا به واسطهبه شاه دستور می -بخشنده -به دنبال دریافت علّت بیماری کنیزک، طبیب الهی

در واقع پس از . کندیا عامل جادویی را نمودار می( F)با توجه به الگوی پراپ، این بخش از داستان خویشکاری . وی کنیز درمان شود

کند در جستجوی عاملی برای درمان آن است و آن عامل جادویی چیزی جز حضور مرد ت بیماری را دریافت میاینکه طبیب علّ

 . زرگر نیست

K :رفع مشکل 

 گداخـــتتـا بـخورد و پـیـــش دختـر می       بـعـد از آن از بـهــر او شـربـــت بسـاخـــت    

 انــدک انــدک در دل او ســــرد شــــــد       چونــکه زشــــت و نــاخــوش و رخ زرد شد    

 هـــا را صــــداســوی مـــا آیــــد نــدا       ایـن جهــان کــوه است و فـعــل مــا نــدا      
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 آن کـنـیــزک شـد ز رنـج عـشــق پـــاک        ایـن بـگفـــت و رفــت در دم زیـــر خـاک    

ای درمان کنیزک در نظر گرفت وی از شرّ عشق زرگر که عشقی زمینی و مادی بود پاک شد و در این با تدبیری که طبیب الهی بر

 .رسدبخش مشکل قهرمان رفع شده و داستان در این بخش به پایان می

 :های داستاننمودار خویشکاری

 

 ..................................

A B C K

A B C Ex E D H I F K

    

       

  
 
  

  

حرکت 

 اول

حرکت 

 دوم

 ویهداستان حلوا خریدن شیخ احمد خضر

بخشید بلکه در وی نه تنها از مال خود به بینوایان می. شیخ احمد خضرویه از بزرگان طریقت و مشهور به فتوّت و جوانمردی بود

که به پایان عمر نزدیک گذرانید تا آنشیخ بدین منوال روزگار می. کردروزگار تهی دستی از توانگران وام گرفته و به فقیران بذل می

شیخ در بستر بیماری آرمیده بود و . الی بود که طلبکاران زیادی به انتظار دریافت وام خود از وی نشسته بودندشد و این در ح

-شیخ می ۀدر این هنگام کودکی حلوا فروش از کنار خان. نگریستندطلبکاران دور بسترش حلقه زده و جملگی با بدگمانی به وی می

دمش اشاره کرد که برو آن حلوا را بخر و پیش طلبکاران بگذار تا کام تلخشان شیرین شیخ به خا. زد حلوا داریمگذشت و بانگ می

چون طبق از حلوا خالی شد . خادم کودک حلوافروش را صدا زد و نیم دینار طبق حلوایش را خرید و پیش طلبکاران گذاشت. شود

حال کودک دگرگون . و ساعاتی دیگر نیز خواهم مرددر این هنگام شیخ گفت من پولی ندارم . کودک از شیخ پول حلوا را طلب کرد

طلبکاران از این کار شیخ بسیار ناراحت شده و . شد و به شیون و زاری پرداخت و از روی خشم و ناراحتی سینی حلوا را بر زمین زد

هید اتفاقی رخ نداده  کودک حلوافروش هید اثری در شیخ نداشت، گویی ۀولی نه اعتراض آنان و نه گری. زبان به اعتراض گشودند

با رسیدن وقت نماز عصر، ناگهان خادم با طبقی درآمد و آن را نزد شیخ نهاد؛ شخصی از اهل سخا چهارصد دینار برای شیخ . است

آنان داد و  شیخ سرپوش طبق را برداشت و پولی معادل بدهی خود و طلب آن کودک حلوافروش از آن برداشت و به. فرستاده بود

 .کودک بود ۀالهی به خاطر گری یۀگفت این عط

α  :وضعیت آغازین: 

 بــود شـیــخـــی دایـمــــاً او وامـــدار                 از جــوانـمــردی کــه بـود آن نــامـدار  

 خــرج کـــردی بـــر فـقیـــران جــهان          ده هـــزاران وام کـــردی از مـــهـــــان       

تان مولوی دوباره با شروع داس. گرددقهرمان داستان یا همان شیخ آغاز می ها این قصّه نیز با توضیحی دربارةداستان همانند تمامی

 .گنجاندهایی فرعی را برای تفهیم موضوع در این قسمت میپردازی خود در میان یک داستان استفاده کرده و بخشاز شگرد داستان

A :بروز شرارت: 

 در وجــود خــود نــشـــان مـرگ دیــد          ـر شیــخ در آخـر رسیــد     چــونکــه عـمــ 

 شـیخ بـر خود خـوش گدازان همچو شمع            وامـداران گـــرد او بـنـشستـــه جـمــــع    

پراپ  خورد و به گفتههم میبا نزدیک شدن شیخ به پایان عمر خود، شرارت داستان آغاز شده و تعادل اولیه با بروز این مشکل بر 

به دنبال این امر، نزدیکی مرگ شیخ برای طلبکاران آشکار و (. 63: 4986: پراپ)« شوددراینجاست که تحرّک واقعی قصه آغاز می»

 .دهیمنشان می Bگری نامیده و با عالمت اختصاری گردد که این بخش را میانجیعلنی می

 :ظهور یاریگر

 الف حـــلـــوا بــــر امـیـــد دانــــگ زد    ز بـیـــرون بــانـگ زد        کــودکـــی حـلــوا  

باید توجه داشت که یاریگری کودک در این . شوددر این بخش از قصّه یاریگر قهرمان که همان کودک حلوافروش است ظاهر می

کند و اران را فرونشانده و کام آنان را شیرین میبا حلواهای او اندک زمانی خشم طلبک -قهرمان–بخش به این دلیل است که شیخ 
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-کاریدر واقع در این بخش از داستان خویش. منتظر است تا مشکل وی که همان پرداخت طلب خود به طلبکاران است رفع گردد

 .دهدهایی جهت رسیدن به رفع مشکل روی می

E :واکنش قهرمان: 

 کــه بـــرو آن جـمــلـــه حـلوا را بــخــر          شیــخ اشـــارت کــرد خــادم را بـه ســـر    

 یـک زمـانــی تـلـــخ در مــن نـنــگرنـــد     تـا غـریمـــان چـونــکه از حـــلوا خــورنــد    

 نـک تـبــرّک خــوش خـورید ایـن را حالل          کــرد اشــارت بــا غـریمــان کیــن نـــوال  

 کند تا همهبدین شکل که از خادم خود درخواست می. دهدکاری واکنش را از خود بروز میاستان قهرمان خویشدر این بخش از د

در اینجا باید توجه داشت که خادم نیز در این داستان نقش یاریگر . حلواهای کودک را خریداری کرده و در مقابل طلبکاران بگذارد

کاری آنان در آیند که خویشدر این بخش دو یاریگر با اندک زمانی فاصله به یاری شیخ می در واقع. کنددوم برای قهرمان را ایفا می

-دارد که کودک حلوافروش طلب خود را از شیخ درخواست میدر این قسمت موالنا بیان می. کاری قهرمان استواقع همان خویش

نجا یپراپ مورد نظر است، در ا با الگویی که در نظریه. اندکند و طلبکاران نیز همچنان برای وصول طلب خود بر بالین شیخ نشسته

این عامل جادویی توسط شخصیت . باید عاملی جادویی برای رفع مشکل شیخ که پرداخت طلب کودک و طلبکاران است روی دهد

 . شودداستان که انسانی ناشناس است فرستاده می ةبخشند

F :دریافت عامل جادویی 

 یـک طـبــق بـر کـف ز پـیــش حـاتمـــی   گــــر آمـد خادمـــــی        شــد نـمــــاز دیــ 

 نــیــم دیــنـــار دگـــــــر انـــــدر ورق       چــارصــد دیـنـــار بــر گوشـــه طــبـــق     

کودک در انتظار وصول طلب  که شیخ با حالتی از آرامش در بستر است و طلبکاران از جملهبا رسیدن به وقت نماز عصر در حالی

رسد و قهرمان خود هستند، عاملی جادویی که در اینجا همان چهارصد دینار در طبق سرپوشیده است، از سوی شخصی بخشنده می

 (K).رسدداستان با پرداخت بدهی خود به طلبکاران مشکل خود را رفع کرده و داستان در این بخش به پایان می

 (یک حرکتی: )ستانهای دانمودار خویشکاری

 A B E F K      

 :های دو داستانبررسی اشتراکات و تفاوت

. ریخت شناسی پراپ قابل بررسی است با توجه به مطالب پیشین و نمودار هر داستان مشخص شد که هر دو قصّه بر اساس نظریه

ستان اول وضعیت آغازین با بیان احوال پادشاهی که به قصد شوند؛ در داها همانند الگوی پراپ از حرکتی آغازین شروع میداستان

دهد که در حال سپری کردن شود آغاز شده و در داستان دوم این وضعیت شیخ و زاهدی را نشان میشکار با خادمانش همراه می

، یعنی قهرمان با کنیزکی تعادل حرکت اول انسان است ةدر داستان پادشاه و کنیزک عامل برهم زنند. ساعات پایانی عمر خود است

. آورد اما در حرکت دوم بیماری کنیز عامل شرارت داستان استبندد و با بذل مال فراوان او را به دست میروبرو شده، دل بدو می

اول به  قهرمان قصّه. زندداستان را بر هم می در داستان دوم نیز ساعات پایانی زندگی قهرمان و در واقع عاملی طبیعی تعادل اولیه

آورد و در همین ابتدا حرکت اول داستان با رفع مشکل او محض وجود شرارت و علنی شدن آن مقابله کرده کنیز را به دست می

اما در داستان شیخ خضرویه که داستانی یک حرکتی است با بروز شرارت و علنی شدن آن قهرمان با کمک دو یاریگر . یابدپایان می

اما داستان اول هنوز ادامه دارد و حرکت دوم دوباره با بروز . کنددریافت عامل جادویی مشکل خود را رفع میو همچنین بخشنده، با 

برای درمان بیماری کنیز، طبیبان مدعی و در واقع  -قهرمان -پادشاه ۀشرارتی دیگر یعنی بیماری کنیزک آغاز شده و به دنبال مقابل

زنند اما به دلیل عدم توجه به خواست خداوند درمان آنان پادشاه هستند دست به معالجه میقهرمانان دروغین که در ابتدا یاریگران 

به دنبال این امر و در پی واکنش قهرمان، یاریگر دوم که همان پیر در خواب است ظهور طبیبی الهی را نوید . دهدعکس می ۀنتیج

که با کارکردهایی همچون کشمکش و تالش برای دریافت عامل کند دهد که در این داستان نقش شخصیّت بخشنده را ایفا میمی

 .رساندجادویی مشکل پادشاه را رفع کرده و داستان را به پایان می

 :ها در دو داستانتطبیق شخصیت
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 داستان شیخ احمد خضرویه داستان پادشاه و کنیزک شخصیت

 شیخ احمد پادشاه قهرمان 

 خادم -دک حلوا فروشکو پیر در خواب -طبیبان مدعی یاریگر

 فردی ناشناس طیبب الهی بخشنده

 طلبکاران طبیبان مدعی قهرمانان دروغین

 

 :ها در دو داستانتوالی خویشکاری

 

 داستان شیخ احمد خضرویه داستان پادشاه و کنیزک خویشکاری

α توصیف شیخی وامدار در انتظار پایان عمر توصیف پادشاه و تصمیم او برای شکار 

A بیماری  -بستن پادشاه به کنیزک دل

 کنیزک

 ساعات پایانی عمر

B  علنی شدن دل بستگی پادشاه و بیماری

 کنیز

اجتماع طلبکاران برای دریافت طلب خود با 

 آگاهی از نزدیکی مرگ شیخ

C بذل مال برای به دست آوردن کنیز ----------- 

D  اقدام طبیب الهی در خوراندن شربت

 مهلک به مرد زرگر

 فرستادن طبقی حاوی چهار صد دینار

E  روی آوردن پادشاه به درگاه الهی جهت

 شفای بیمار

 دستور شیخ برای خریدن حلواها از کودک

F چهار صد دینار شربت مهلک 

H کشمکش طبیب الهی در درمان بیماری ---------------- 

I کشف بیماری کنیزک ---------------- 

K ر حرکت اولبه دست آوردن کنیزک د- 

 درمان بیماری کنیز در حرکت دوم

 رفع بدهکاری شیخ

L پایه طببیان مدعیادعاهای بی --------------- 

Ex رسوایی طبیبان مدعی --------------- 

 

 :گیرینتیجه

در دو داستان . ستشناسی قابل بررسی اها، قصص و تمثیالت گوناگون، از منظر ریختمثنوی معنوی به دلیل برخورداری از داستان

شود اما داستان های الگوی پراپ دیده نمیها و کارکردکاریخویش ۀپادشاه و کنیزک و حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه، اگرچه هم

ها نیز بر هم کاریکه نظم و ترتیب خویشرسد در حالیکاری حرکت خود را دنبال کرده و به پایان میدر مواقعی با کمترین خویش

های بعدی کاریشویم که قصّه را برای بروز خویشپراپ با وضعیّت آغازین مواجه می ۀدر هر دو داستان بر اساس نظری. دخورمی

کاری، حرکت اول آغاز و در داستان اول به عنوان یک داستان دو حرکتی، در همان چند بیت آغازین و با چند خویش. کندآماده می

خورد و در داستان دوم نیز با ظهور شرارت تعادل داستان بر هم می. شودروز شرارت شروع میرسد و حرکت دوم با ببه پایان می

جالب توجه در مثنوی  ۀنکت. کندقهرمان با کمک یاریگر، بخشنده و عامل جادویی در انتهای داستان، مشکل خود را رفع می

موالنا به منظور . خوردو تفهیم محتوای آن به چشم می های فرعی بود که در هر دو داستان به منظور درک بهترتمثیالت و بخش
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های ازاین رو شاید بتوان در بررسی. های گوناگون انباشته استهای اخالقی، سرتاسر مثنوی را از تمثیالت و داستانتعلیم آموزه

رفت و آن را بر اساس الگوی گآید این تمثیالت را نیز نوعی حرکت در داستان در نظر های مثنوی به عمل میبعدی که در قصّه

طور که در بررسی دو داستان در پایان الزم به ذکر است که همان. شناسی پراپ تحلیل کرده و به نتایج جدیدتری دست یافتریخت

 ها نیز بر اساس الگوی مورد نظر پراپ نیست،ها نقش ندارند و همچنین ترتیب و توالی آنکاریی خویشمورد نظر مشهود است همه

های اصلی قصّه هایی که به نوعی پایهکاریتوان با خویشهر داستان می ۀشناسانتوان نتیجه گرفت که در بررسی ریختپس می

 .  هستند به تحلیل و تجزیه ساختار آن داستان پرداخت

 :منابع و مآخذ

 نشر مرکز، چاپ دهم: ، تهرانساختار و تأویل در متن، (4988)احمدی، بابک -

گوهر )زبان و ادبیات فارسی  ۀپژوهشنام ،«ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی»، (4983)مینا، بهنام،  -

 431-494: 49، سال چهارم، شماره اول، پیاپی (گویا

 چاپ دوم: ای، تهران، نشر توس، ترجمه فریدون بدرههای پریانریخت شناسی قصّه، (4986)پراپ،والدیمیر،  -

 نشر توس، چاپ اول: ای تهران، ترجمه فریدون بدرههای پریانهای تاریخی قصّهریشه، (4974)، ---------- -

 نشر علمی و فرهنگی: ، تهرانهای جادوییریخت شناسی قصّه، (4987)خدیش، پگاه،  -

عالمه ، همایش بین المللی ترویج، دانشگاه داستان داش آکل ةبررسی ریخت شناسان، (4931)علی کوچکی، ابولفضل،  -

 طباطبایی

 ، تهران، نشر سخن، چاپ ششمعناصر داستان، (4988)میر صادقی، جمال،  -

 چاپ سی و یکم: ، دفتر اول، نشر اطالعاتشرح جامع مثنوی معنوی، (4988)زمانی، کریم،  -

 ، دفتر دوم، نشر اطالعات، چاپ سی و یکم ----------------------، (4932)، --------- -

 نشر شاکر، چاپ دوم: تهران ،(های مثنویشرحی بر حکایت)بشنو از نی ، (4984)ین، حق شناس، حس -

 4987؛ انتشارات ناهید، چاپ سوم،زمستاندرآمدی بر اندیشه وهنر فردوسیحمیدیان، سعید؛  -

 نشر علمی، چاپ بیست و ششم: ، تهرانپله پله تا مالقات خدا، (4984)زرین کوب، عبدالحسین  -

 نشر علمی، چاپ هشتم: تهران ،بحر در کوزه، (4988)، ----------------- -
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 (جیوشیما یانه در شعر نیزبان عام یکارکردها یبازکاو)نیما و زبان عامیانه 

 مریم شیری

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 اسحاق طغیانیدکتر 

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 دهیچک

ن عناصر، به شعر یاز ا یریگ شاعران همواره با بهره. ژه داردیت ویاهم یگسترده از زبان پارس یانه، به عنوان سطحیزبان عام عناصر

ها و اصطالحات ساخته و پرداختۀ ذهن شاعران، در گذر زمان،  بیاز ترک یارین، بسیاند؛ عالوه بر ا دهیبخش ییو روا یش شگرفیخو

 .ه استانه شدیرمجموعۀ زبان عامیز
انه بهره جسته است و یزبان عام یاز عناصر و کارکردها یاست که در شعر خود به فراوان یج، کسیوشیما ی، نیپدر شعر نو پارس

در شعر خود استفاده کرده و سخن ( از واج گرفته تا جمله)انه یت زبان عامیما از تمام ظرفین. اند ن روش را ادامه دادهی، ایان وینیپس

ن یا یزبان شعر ین و متعادل، به غنایدلنش ینینشک همیانه، دریو زبان عام یما، زبان ادبیدر شعر ن .مند ساخته استش را توانیخو

   م مربوط به فرهنگ و زبان عامۀیها، اصطالحات و مفاه ما از واژهیانه، نیعام زبان عام یها عالوه بر مصداق .آوازه افزوده است شاعر نام

انه یاز زبان عام یریگ بهره .ای از عناصر زبان عامیانه است واره توان گفت مجموعۀ اشعار وی فرهنگ گرفته و میار بهره یبس یمازندران

 . کرده است ییاش، کمک بسزا ام شاعرانه و رسالت هنرمندانهینۀ ابالغ پیما در زمیبه ن

 .جیوشیما یانه، فرهنگ عامه، نیپدر شعر نو، زبان عام :هاواژهکلید

 

 مقدمه

تردید به بالندگی شعر و  ساز همچون نیما یوشیج، بی خت عناصر و کارکردهای زبان عامیانه در شعر شاعرانی بزرگ و سرنوشتشنا

همنشینی شگرف و شگفت زبان ادبی در کنار زبان عامیانه، یکی از . کند هموارتر ساختن راه ادب و فرهنگ، بسیار کمک می

مقالۀ حاضر، به قدر توان علمی، کارکردهای زبان عامیانه در شعر این شاعر بزرگ و  در. های اعجازآفرینی شعر نیما است جنبه

 .تأثیرگذار، بررسی شده است

 

 زبان عامیانه

 این از هرکدام .نمایند می بیان مفاهیم آن از و ترکیباتی کنند می درک را مفاهیمی. اند واژگان پدیدآورندة همیشه بازار و کوچه مردم

 زبان مردم و ذهن در بسیاری واژگان .دد گر می متداول زبان اهل میان در یابد، سویی هم زبان مردمان آن ذوق با اگر اتترکیب و ها واژه

 الزم کلمات آن نوع دو هر زبان یک توانایی و قدرت جهت و ندارد هم گاهی و دارد ادب اهل زبان در مترادفی گاهی که است عامه

 (414: 4964دهخدا، . ک.ر) .باشد می

اعتبار  سواد و دارای مشاغل کم و کم سواد بیای است که در میان قشرهای  گونه زبان عامیانه» :یحیی مدرسی بر این باور است که

 (.73: 4931مدرسی، )« رواج دارد

های مربوط بدان را در  تاکنون کسی تعریفی دقیق و مشخص از زبان عامیانه به دست نداده است تا بر آن مبنا بتوان مصداق

. های فرهنگ عامه های زبان عامیانه همان اندازه تفاوت رأی است که دربارة مصداق دربارة مصداق .مرزی معلوم، تعیین و بررسی کرد

های تخصصی و فرهنگ  فرهنگ. اند باره نرسیده پژوهشگران حوزة فرهنگ و زبان عامه به تعریفی واحد، جامع و مشترک در این

هنوز مرزهای »: ، دربارة این ابهام آمده استفرهنگ معاصردر مقدمۀ . دان ها نیز، همه با مشکل ابهام و سیالی این اصطال  مواجه لغت

دقیق لغات عامیانه و رسمی در ادبیات ما، همچون زبان انگلیسی و فرانسه روشن نیست و ما نیز نتوانستیم به نتیجۀ قطعی در تعیین 

 (.6: 4977نژاد،  ثروت و انزابی)« چهارچوب درست لفظ عامیانه برسیم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF
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ای و شخصی است؛ از این روست که اختالف نظر در این زمینه بسیار زیاد  های حوزة زبان عامیانه سلیقه بندی تقسیم بسیاری از

 . آلود کرده است های گوناگون، این شاخه از فرهنگ عامه را مه است و ابهام

ای با نثر  نثر محاوره»: گوید وی می تفاوت دارد؛( وگو گفت)فسایی بر این باور است که زبان عامیانه با زبان محاوره  رستگار

 نثر نوع این و نداریم کاری در سخنانشان مردم عمل و فکر نحوة و سواد میزان با ما ای، محاوره نثر عامیانه و شکسته یکی نیست، در

مردم  و عوام رهنگف از بازتابی عامیانه نثر شود؛ اما اطالق دو، هر عوام، و عمومی خواص شفاهی و معیار گفتن سخن به تواند می

 چه اگر دارد، کردگان تحصیل و خواص ویژه به و میان مردم معمول نگارش و گوییسخن با متفاوت و خاص لحنی و است بازار و کوچه

گویی و عامیانه  عوامانه هایی، مناسبت به یا خود کار محل یا خانه در خاص، شرایطی در هم کردگان تحصیل و خواص است ممکن

 (.33: 4981رستگار فسایی، ) «نویسی کنند

 در مردم عموم که است معیار زبان ای از زبان عامیانه گونه»: گوید داند و می جزء زبان معیار می را عامیانه زبان محمدی  دی

 ها وسنت دابآ باورها، عقاید، اعماق در ریشه آن عبارت و اصطال  و واژه هر غالباً .جویند سود می آن از ارتباط ایجاد برای خود زندگی

 پویا و زنده دلیل زبان به این. اند یافته شکل سالیان متمادی طول در که دارد قومی و اجتماعی و محیطی گوناگون های تجربه و

 (.88: 4984محمدی کرسفی،  دین)« دانست ادبی و علمی زبان سرچشمۀ را آن توان است و می غنی سخت بودنش،

وی کوشش کرده مرز زبان . را به سه دستۀ ادبی، رسمی و عامیانه تقسیم کرده استزبان  فرهنگ فارسی عامیانهنویسندة 

بر این اساس، جدولی ترتیب داده و زبان عامیانه را به همراه زبان محاوره زیرگروه زبان گفتار . عامیانه را از دو زبان دیگر متمایز سازد

 (.شش: 4978نجفی، )امیانۀ متداول و زبان جاهلی تقسیم کرده است همچنین، زبان عامیانه را به دو بخش زبان ع. قرار داده است

مرز »: نویسد ای پرچم سفید را باال آورده؛ می ابوالحسن نجفی، خود، در همان کتاب، در ارائۀ چهارچوبی مشخص و جامع، به گونه

ها اگر محال نباشد بسیار دشوار است مرز آنتعیین . توان به دقت مشخص کرد میان زبان عامیانه و زبان روزمره و زبان معیار را نمی

« جایی است و به هر حال، امری نظری و ذهنی است و در عین حال، مرز ناثابتی است که پیوسته در معرض تغییر و تحول و جابه

 (.هفت: 4978نجفی، )

باره تشخیص   تشکیک آرا در اینآمده، اختالف نظرهای گوناگون وجود دارد و  فرهنگ فارسی عامیانههایی که در  دربارة نمونه

اند  های این کتاب نظر داده هرکدام از پژوهشگران، دانشمندان و منتقدانی که دربارة مصداق. مرز زبان عامیانه را دشوارتر ساخته است

: عامیانه نوشته ای در نقد فرهنگ فارسی شناس در مقاله محمد حق اند؛ به عنوان مثال علی های آن را عامیانه نداسته برخی از مدخل

خورد که همگی به مرتبۀ زبان  وفور به چشم می یا آفتاب کسی بر لب بام رسیدن به ... کلمات و ترکیبات از نوع آشنایی و آشوب و»

ا رنگ و وپوز که غالباً به مرتبۀ عامیانه ب و بددک... گفتار معیار یا صبغۀ ادبی تعلق دارند و هم کلمات و ترکیباتی از قبیل آل و ابزار و

 (.64: 4973شناس،  حق)« اند جاهلی متعلق  مایۀ

نشین هالۀ ابهام مانده و  ، همچنان پرده«زبان عامیانه»و « فرهنگ عامه»و به تبع آن « عامیانه»در هر حال، مفهوم اصطال  

 .برانگیز است لغزان و بحث

 

 بندی عناصر و کارکردهای زبان عامیانه دسته

شناس، در مقالۀ خود، عناصر عامیانه را  حق. ن استا، سیال و لغز«عامیانه»مچون مفهوم اصطال  عناصر زبان عامیانه نیز ه

نشت به جا )، ابدال (قلف به جای قفل)های عامیانه، سه فرایند قلب  وی در ساخت آوایی واژگان و ترکیب. بندی کرده است دسته

و ( ودنده دک)سازی  اخت صرفی و ترکیبی، دو فرایند دوگانهدر س. را تعیین کرده است( مشد به جای مشهد)و همگونی ( نشد

. را نیز نشان داده است« صد تا یک غاز»های نحوی همچون  ترکیب. را عنوان نموده است( پخت و رخت)ترکیب کلمه با مهمل آن 

که ساخت « نودولت»: دانسته؛ مانندهای زبان عامیانه  بندی معنی واژه در ساخت استعاری را نیز از ویژگی ها، قالب وی، عالوه بر این

 (.62: 4973شناس،  حق)« تازه به دوران رسیده است»استعاری آن 
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 پیشینة پژوهش

ای  محمدعلی آتش سودا، در مقاله. ای برخی ترکیبات روزمره و شیوة ساخت آنها را توضیح داده است علی حداد عادل، در مقاله غالم

ای زبان عامیانه را در دفتر پنجم مثنوی  سعید قشقایی و فاطمۀ اینالویی، در مقاله. کرده است در غزل حافظ را بررسی  زبان عامیانه

 .اند مولوی بررسی کرده

این مقاله، از دو جهت اهمیت . تاکنون دربارة کارکردها و عناصر زبان عامیانه در ادبیات معاصر، پژوهشی صورت نگرفته است

 :بسیار دارد

 .رکردها و عناصر زبان عامیانه در ادبیات معاصر استنخستین پژوهش دربارة کا .4

طور تلویحی به کل شعر معاصر پس از نیما مربوط  کند و به را بررسی می( نیما)ساز  زبان عامیانۀ شعر شاعری سرنوشت .2

 .شود می

 

 عناصر زبان عامیانه در شعر پارسی

ها،  شاعران از همان آغاز، بسیاری از واژگان، اصطالحات، ترکیب .عناصر زبان عامیانه از ابتدای شعر پارسی، در شعر وارد شده است

البته در گذر زمان، بسیاری از . اند گرفته های شعری خویش را از زبان و فرهنگ مردمان کوچه و بازار وام می المثل ها و ضرب فعل

ن مردم شده و در اثر تکرار بسیار، جزئی از هایی که حاصل ذوق و قریحۀ شاعران بزرگ بوده، وارد زبا ها، اصطالحات و ترکیب واژه

های عامیانه را ذکر کرده که در شعر شاعران  ها و ترکیب محمدعلی جمالزاده فهرست بزرگی از واژه. زبان عامیانه گردیده است

 .(424 -413 :4978جمالزاده، ... .)جیک، شنگول، دنگ، لُنج، بدرگ و  هایی مانند کژومژ، جیک واژه. گذشته به کار رفته است

گیری از اطالحات و فرهنگ  بهره. شود گذرد، میزان استفاده از زبان عامیانه در شعر، بیشتر می هرچه از ابتدای شعر پارسی می

ویژه در شعرهای عرفانی که شعر را بیش از پیش به  این امر در سبک عراقی و به. های سامانی و غزنوی کمتر بوده است  عوام در دوره

که در چنان. ترین نمونه در غزلیات پارسی است نزدیک کرد، افزونی گرفته است؛ از این جهت غزلیات شمس برجسته زبان مردم

ها  ترین آثار ادبی فارسی یعنی متون عرفانی و صوفیانۀ ما از فرهنگ مردم مایه زبان پرارزش»: آمده است نگارش و ویرایشکتاب 

ها، اصطالحات و مفاهیم مربوط زبان و فرهنگ عامه  در مثنوی معنوی، بسیاری از واژه موالنا(. 43: 4973سمیعی، )« برگرفته است

به اوج ( هندی)گیری از فرهنگ و زبان عامیانه در سبک اصفهانی  وام. ترین شکل ممکن بیان کرده است را در زیباترین و دلنشنین

این روند در دورة بازگشت و مشروطه نیز با . الحات عامیانهها و اصط شعر این دوره سرشار است از مفاهیم، واژه. خود رسیده است

 .های عامیانه است ها و مثل ها، جمله ها، فعل ها، اصطالحات، ترکیب شعر دورة معاصر نیز مملو از واژه. هایی ادامه یافته است تفاوت

برای حضور عناصر فرهنگ عامه در  تحول در قالب شعری و پیدایش قالب نیمایی با دیدگاه خاص شاعران این قالب، زمینه را

تر و  آییم، حضور زبان و فرهنگ عامیانه را در شعر، پررنگ  سو می از نیما به بعد، هرچه به این. شعر، بیش از پیش هموار ساخته است

 .فرهنگ عوام استای که بعضی از شعرهای رسمی و جدی زمان ما، کامالً به زبان عامیانه و آمیخته با  گونه یابیم؛ به تر می ملموس

گویند کشف کاربردهای عامیانۀ زبان شعری یک شاعر چه اهمیتی دارد و چه اندازه به فهم شعر آن شاعر کمک  برخی می

در پاسخ ایشان باید گفت که برای دریافت سبک و شناخت کامل شعر یک شاعر و کوشش درجهت بالیدن زبان رسمی و ! کند؟ می

طور کامل واکاوید؛ در یک شعر، روساخت،  ساز را به آفرین و اصطال  ساز، ترکیب  شاعران بزرگ، تحول تردید باید شعر زبان ادبی، بی

فهمیدن معنای حقیقی شعر به معنای فهمیدن کل آن است در صورت ». ساخت و صورت و معنا به یکدیگر پیوسته است ژرف 

 (.38: 4977فرای، )« چنان که هستشعری آن و آن

 

 عامیانه در شعر نیما یوشیج کارکردهای زبان

طرحی نو »های پیشین شعر پارسی را با خود داشت و کسی بود که در شعر  ها و سده نیما یوشیج، شاعری بود که پشتوانۀ غنی سال

سنگ این سرزمین، در آمیزة موزون  های بعدی و نیز جواز بقای آن در ادب گران راز مقبولیت شعر نیما درمیان نسل». «درافکند

شعر . دوستانه بود اجتماعی و انسان نیما شاعری بود که شعرش سیاسی(. 443: 4984حمیدیان، )« تخیل ست -عاطفه -حتوام

دیده و  های رنج خواهد ضجۀ انسان کسی که می. دیده را فریاد زدن دوستانه، یعنی درد دل مردمان ستم اجتماعی و شعر انسان سیاسی
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ها بهره ببرد تا مفهوم ذهنی خود را زیباتر  تردید باید از زبان و اندیشۀ همین انسان لند بسراید، بیشده را به آواز ب تهداش  نگاه عقب

 . خورد المثل به چشم می در شعر نیما، انواع عناصر زبان عامیانه از واژه گرفته تا جمله و گاه ضرب. بیان کند

ذکر (. 913: 4984حمیدیان، )« گرا و نوآورانه و ابتکاری ا گذشتهنیما برروی هم رفته زبانی دارد آمیخته از کاربردهای گذشته ی»

عناصر عامیانه در شعر نیما، هرگز زبان شعری وی را سخیف و مبتذل نساخته است؛ بلکه در بسیاری موارد، کالم او را شیرین و گیرا 

بان شعری نیما در عین استفادة بسیار از عناصر ز. ای و بازاری نکرده است های نیما همچنین کالم او را محاوره  عامیانه. کرده است

ای به شعر  لحن حماسی و استوار نیما درکنار استفاده از زبان نرم و آرام عامیانه، شگرفی ویژه. زبان عامیانه، باصالبت و پرشکوه است

 .وی بخشیده است

یان نیما، روش کار او را در استفاده از زبان بسیاری از پسین. نیما از انواع امکانات زبان عامه در شعر خویش بهره برده است

 . اند اند و به شعر خویش روایی بخشیده عامیانه، به کار گرفته

های مختلف  های جداگانه و گونه های نیما در این مقاله به دسته عامیانه. در مقالۀ حاضر، اندکی از بسیار وی ذکر شده است

. های ریزتری بیان شده است ها و مصداق اسب همگونی و هماهنگی، زیرمجموعهها، به تن در ذیل بعضی سرخط. تقسیم شده است

های گوناگون،  ها، ترکیب ها، صفت انواع اسم. برای هر موضوع، یک یا دو مثال و در مواردی اندک بیش از دو مثال ذکر شده است

ها  از مواردی است که در این گفتار بدان... قیدها والمثل، واژگان همگون، تکرار، حذف واج،  های فعلی، آواها، ضرب ها و عبارت فعل

گمان تمام موارد بیان شده در  بی. بعضی از واژگان محلی شعر این شاعر فرزانه نیز در این مقاله ذکر شده است. پرداخته شده است

دیگر جزئی از زبان عامیانه محسوب  جا که این موارد در زمان شاعر،این گفتار، در اصل مربوط به سطح زبان عامیانه نیست؛ اما از آن

در هر صورت کوشش شده بیشتر مواردی . های زبان عامه مطر  شده است ، به عنوان زیرمجموعه(اکنون نیز چنین است هم)شده  می

وجود داشته ها  بوده؛ توافق نظر حداکثری دربارة آن تر به ذهن مخاطبان نزدیک« زبان عامیانه»بیان شود که از نظر تطابق با اصطال  

 . باشد

 

 های زبان عامیانه در شعر نیما بازکاوی مصداق

 آوا

 امکان که احساساتی و روحی حاالت آهنگ کلمات، راه از باید شعر». جا از آواهاست گیری به ه های قوت شعر نیما، بهر یکی از نقطه

 (.233: 4983داد، )« کند القا شنونده یا خواننده به نیست آنها مستقیم بیان

 پک و پک

 (439: مادری و پسری./ )سوزد پک و پک می/ ای چند به هم آمده جمع هیمه/ گونه که بود در دل کوره همان

 (649: پا کار شب/ )آید به دماغ بوی از پیه می/ «سی کله»جا سوزد آن پک و پک 

 پیت پیت

 (794: چراغ./ )هردم سماجتی است/ چراغ را در آخرین دم سوزش... پیت پیت

 یکت تی

 (773: سیولیشه/ )روی شیشه/ «سیولیشه»/ زند  نک می/ شب در این کران ساحل و به نیمه/ تیک تیک تی تی

 تیک تیک

بیرون شده تا هر بد و / دستی ز گریبان سیاه دریا/ آشوبد زده است باد و می آشوب/ کوبد پره می تیک، چه به شیشه شب تیک

 (849: رباعیات/ )نیکی روبد

 خش خش

 (311: مردگان موت/ )خش ای خش هست با هر مرده/ شکافد می سقف دارد

 دانگ دینگ

 (314: ناقوس/ )کی به جاست؟/ کی مرده؟!/ ناقوس/ چه صداست؟... دانگ دینگ

 قوقو
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 (447: روباه و خروس/ )زیر دندان عدو زد قوقو/ آمده نامده جوجک به زمین

 قو قوقولی

 (623: خواند خروس می/ )لوت دهاز درون نهفت خ/ خواند خروس می!/ قو قوقولی

 هیس

 (444: جغدی پیر/ )پای در قیر به ره دارد گوش/ مبادا سخنی، جغدی پیر! هیس

: مردگان موت./ )زای برکرده است آوا سرود نفرت/ به سرودی که سروده است/ جا خاسته یک مرده به پااز آن! هیس!/ هیس

438) 

 هوهو

 (411: «سریویلی»خانۀ ./ )هوهو: بادها از دور/ ز دورجا آوای گنگ بادها ا  اندران تنها به

 !هه

 (446: خانوادة سرباز/ )لیک ماماجان همچنان بد راست/ خواست این دم از او شیر می! ماما! هه

 

 اسم

 برد

 (497: خواب زمستانی./ )برد پرواز کدامین بال تا سوی کجا باشد/ داند کس پایان این روزان نمی هید

 تیپا

که بر او / پایی ناوی لنگان و به هم/ ... اینجا به چه سودی و به چه کار؟! مرد/ به تن آورده همه زحمت ره را هموار،» :گفت با او

 (327: مانلی/ )«!سخمۀ یک موج سبک تیپایی است

 (434: سرباز فوالدین./ )جا که خورده است تیپاهازان/ که گوی رود بی هوای خود رفته چنان

 (667: او به رؤیایش/ )ماند و تحقیر شده مانده می/ ای پاره کلوخ او در آن همچو به تیپا شده(/ الم تسخیر شدهاین ع)اندرین عالم 

 چرت

 (363: مانلی./ )اندر او وشتۀ چندی است به سوز/ برد چرتش در پیش اجاقی که هنوز می/ راه به دید زن را پی خود چشم

 چندش

 (667: او به رؤیایش./ )فش راند فرمانانگیزتر از حر و اوست قادر که بسی چندش

 دماغ

 (649: پا کار شب/ )آید به دماغ بوی از پیه می/ «سی کله»جا سوزد آن پک و پک می

 روپوش

 (322: مانلی./ )باد را بود درنگ/ از به هم ریخته ابری که به رویش روپوش،/ پردازی بودش به ره باال ماه، چهره

 سرسام

 (613: شب قوروق./ )دور از هرکه سوی وادی خواب/ دحرف کم گوی که سرسامش بر

 قوت

 (393: مانلی./ )ناتوانان هستند که به قوت شبشان پابستند/ خرده از من کم گیر

 کپه

 (642: پا کار شب/ )بکنم با چه زبانشان آرام؟/ ما مشت برنج« کپۀ»نیست در 

 هول

 (493...: وقت است/ )هیا کند جهان راهولی در میانه م/ وقت است ز آب دیده که دریا کند جهان را

 کس جای هید که به هید

 (423: امید پلید./ )مانده نگران/ بر رهگذران/ از زیر سرشک چرک خویش/ که بر ره معین ناید، تا که هید/ پاید می/ پاید می
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تاق و یا مکانی بزرگ: یورد تاق ا ز ا  تر ا

 (629: از عمارت پدرم/ )سردر: اش طرف یورد جنوبی/ رتاال: اش طرف یورد شمالی/ مانده اسم از عمارت پدرم

 

 ترکیب

 اسم+ اسم

 دالشوب

 (738: خونریزی!/ )روشنایی بدهد در بر من/ این دالشوب چراغ/ به هوایی که حکیمی بر سر، مگذارید!/ دوستانم، رفقای محرم

 اسم+ حرف+ اسم

 کم و بیش

 (333: مانلی./ )اید کم و بیشی هر چیزداشت ب/ اندر آمد شدن بود و نبود!/ گیر آری ای ماهی

 ک+ اسم

 ک تحبیب+ اسم

 بزبزک

 (39: بز مال حسن!/ )که کند سوی من افزون به نهفت/ مرحبا بزبزک زیرک من

 خروسک 

 (31: یادگار/ )وان خوب خروسک محله/ آواز پندگان کوچک/ وان زنگ بز بزرگ گله/ دو گوش به بانگ نای چوپان

 زنک

 (83: یادگار/ )نقلی به پسند بچگانه/ گفت برای من همه شب می/ زنکی رفیق خانه پیره/ جاانهیچم نرود ز یاد ک

 کنیزک

 (216: عبداهلل طاهر و کنیزک/ )روی بپوشیده آن کنیزک دلبند/ قصه بدو درسپرد و برد به طاهر

 ک تصغیر+ اسم

 جوجک

 (447: و خروسروباه / )خبر از کید و ریا ای بی ساده/ نشناس جوجکی فربه و دشمن

 دلک

 (488: مادری و پسری. )دلکش خون و همه خون به جگر/ خواهش لقمۀ نانی کرده/ نگذرانیده سه پاییز هنوز

 (الیه مضاف و مضاف)ترکیب اضافی 

و  پس زان

 (666: او به رؤیایش./ )پس زانویش بنشسته زنی، خاموش است

 روی شیشه 

 (773: سیولیشه/ )روی شیشه/ «سیولیشه»/ زند  نک می/ شب در این کران ساحل و به نیمه/ تیک تیک تی تی

 زیر بغل

 (488: مادری و پسری/ )از برای پسرش/ نان او زیر بغل/ آی آمد پدرش

 کنار آب: لب آب

 (424: خندة سرد./ )اند جای بگرفته/ دلربایان آب بر لب آب

 اسم+ حرف اضافه

 درعوض

 (393: مانلی./ )درعوض هست تو را چیز دگر/ است به کار، ازه وگرت رزق براند/ است، اگرت رزق نه براندازه 

 (اسم+ اسم+ حرف اضافه)عبارت اسمی 
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 بر وفق مراد

اندران هرچیز بر وفق مرادم داشت / ... بندی زمرد رنگ  بست در پیرایه ها می قبه/ در همان دم که معلق بر سر ما بید مجنون را

 (473: «شهریار»منظومه به ./ )گردش

 وای کسی یا چیزیبه ه

 (432: مادری و پسر./ )به هوای پسرش/ همۀ جانش شتاب/ آی آمد پدرش

 اسم+ عدد

، )« .کشند به شتابی تمام ای که چهار اسب آن را می کالسکه: کالسکۀ چاراسبه»چاراسبه   (4961 -4923دهخدا

 (444: دمنِ لبخن/ )دود چاراسبه به فرمان نگاه می/ های تلخ یا ناتلخ در همه آن لحظه

 رنگه هفت

 (63: افسانه/ )رنگه دشت از گل شده هفت/ رود تیره چو طوفان خروشید

 

 تکرار

 تنگ تنگ

 (37: مفسدة گل/ )اش به بر تنگ تنگ گاه کشیدی/ رنگ اش لب سرخ گاه مکیدی

 چوک و چوک

 بر کوبدم می دمبدم /نزدیک پرة ساحل شب /تاریک شب در راهش کرده گم... !چوک و چوک

 ( 774 :شب پرة ساحل نزدیک. )شهشی پشت

 کشان کشان

 (317: ناقوس/ )نوای خود دمد به قوت جان  جان می/ او در نهاد آنان/ کشان دل برده است و هوش ز مردم کشان

 

 حرف ندا

 آی

 (423: امید پلید/ )بگشاده به رنگ خون خود پر/ آی آمد صبح روشن از در

/ زند نفر دارد که دست و پای دائم می یک / سپارد جان نفر در آب دارد می یک / دها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی آی آدم

 (443: ها آی آدم./ )دانید روی این دریای تند و تیره و سنگین که می

 (764: ام ابری است خانه/ )زن که تو را آواز نی برده است دور از ره، کجایی؟ آی نی

 !های های

 (31: یادگار/ )ای رفیق جان کجایی؟های ه/ های ده بود این نعرة بچه

 

 حذف واج

 جای پارویش پاروش به

 (328: مانلی./ )چون خیالی پابست/ ماند پاروش به دست؛/ مرد را هید نه یارای سخن

 هایش جای بچه هاش به بچه

 (642: پا کار شب/ )«های تو دوتایی ناخوش بچه»:/ گویند  مثل این است به او می/ هاش آواز دهد سوی بچه می

 هایم جای بچه هام به بچه

 (62: پا کار شب./ )هام گرسنه مانده دوتایی بچه/ تازه مرده است زنم

 جای چهار چار به

 (444: منِ لبخند/ )دود چاراسبه به فرمان نگاه می/ های تلخ یا ناتلخ در همه آن لحظه
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 جای سیاه سیا به

 (781: سیولیشه./ )شیشهروی / زند نک می/ سیولیشه/ سوسک سیا/ تیک، تیک، تی تی

 .جای شاه است شاست به

 (477: شهید گمنام!/ )ما بمیریم که یک ابله شاست؟/ چه هراسی است، چه کسی در پی ماست؟

 هایش جای قرمزی هاش به قرمزی

 (426: امید پلید/ )هاش با رقص لطیف قرمزی/ آی آمد صبح چست و چاالک

 جای مامان ماما به

 (446: خانوادة سرباز/ )لیک ماماجان همچنان بد راست/ خواست و شیر می، این دم از ا!ماما! هه

یامده نامده به  جای ن

 (447: روباه و خروس/ )زیر دندان عدو زد قوقو/ آمده نامده جوجک به زمین

 

 دعا

 خیر بینی

 (24: قصۀ رنگِ پریده، خون سرد!/ )خیر بینی، باش در پایندگی/ بی تو یک لحظه نخواهم زندگی

 

 صفت

 پاره آتش

 (41: قصۀ رنگِ پریده، خون سرد/ )عشق را بازیچه نتوان فرض کرد/ پاره کرد هرچه کرد این عشق آتش

 بدپیله

 (29: قصۀ رنگِ پریده، خون سرد/ )چارة این عشق بدپیله شود/ کردم به هر حیله شود سعی می

 ریخت بی

پس (/ ریخت در آن بس که بیفسرده امید دة تاریکی بیدر اندو)« کومه»لیک در / دیری است که آتش مرده« کله»در درون 

 (666: او به رؤیایش./ )زانویش بنشسته زنی، خاموش است

 پکر

/ و چرا هر رگ من از تن من سفت و سقط شالقی است/ که چرا یک تب سرکش، پکرم ساخته و دانم این/ من به تن دردم نیست

 (738: یخونریز. )دم در تن من به دم/ که فرود آمده سوزان

 دزدزده

 (489: با غروبش./ )شد غمین و خموش و دزدزده/ برد این جمله را وز همه جا

 ریش دل

 (971: خانۀ سریویلی./ )ریش ام را خامش و دل یاد آرم قصه/ مرده، من در غروبی رنگ

 دمخور

 (374: ی دارو چوپانپ./ )خواندند می« شاه کمان»به هنر / آشنایانش او را دمخور./ داری مانند نداشت در کمان

 دنج

 (447: یاد./ )جای دنجی را/ دار و دور کرده از هرسو صف بیاراییده از هرسو تمشک تیغ

 گیر زمین

 (441: منِ لبخند/ )سایید سر به روی خاک می/ گیر همچو مفلوجان بی پای و زمین/ پایید؛ دست بر دیوار می

 سرزده

 (37: مفسدة گل/ )جا گذشتاز آنسرزده زنبوری / در دل این حادثه ناگه به دشت
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 سمج

 (643: پا کار شب/ )بچگانم ز ره خواب نگشتند بدر/ چه شب موذی و گرمی و سمج

 فرتوت

 (464: بازگردان تن سرگشته./ )بر سر من/ سقف بشکافد/ ترسم که آن خاموش فرتوت سخت می

 کوفته

 (344: مانلی/ )د همه چشمش گوشش/ گشت گوشش همه چشم/ ماند چون میخ به جا کوفته، گوشش همه هوش

 لخت

 (434: ناروایی به راه/ )زیر طاق شکسته، ماندة خواب/ های گرسنه با تن لخت بچه

 لنگ

 (434: ناروایی به راه./ )ناله سرکرده است گردش آب/ باد، لنگ ایستاده است به پا

 مانده

 (434: راه ناروایی به/ )زیر طاق شکسته، ماندة خواب/ های گرسنه با تن لخت بچه

 خوار مفت

 (444: محبس/ )نکند مرد پشت خود را خم/ خوارگان ز ستم پیش این مفت

ر  ندا

 (614: روز بیست و نهم./ )دار که ندار است او را مهمان/ خواهم مهمان داند من نمی

 نمور

 (447: یاد/ )در میان جنگل بسیار دوری/ آید و جای نموری یادم از روزی سیه می

 پا هم

 (318: ناقوس./ )کنند از بیم، تیغ دشمن را تیز می/ پای کاروان کافسونشان نهاده به هم/ کسان تر آن   نادان

 

 المثل ضرب

 خوردن آب از آب تکان

 (682: مرگ کاکلی./ )ای به در مازوی پیر کرده سر از رخنه/ نگرفته است آبی از آبی تکان ولیک

 به باد غارت بردن

 (489: با غروبش./ )ها در ده ها، قیل و قال خنده/ هرچه با خود به باد غارت برد

 به ریش کسی خندیدن

 (888: قطعه!/ )گر به ریش من و تو خندد، به/ باری ار ندهد از من و تو نشان

 دار رسیدن حق به حق

 (672: او به رؤیایش./ )هرکسی راست هرآن چیز که بود/ گویند دار رسیده است؛ به هم می حق به حق

 

 لعف

 (مصدر)ده فعل سا

 یخ زدن: بستن

 (494: خانوادة سرباز./ )خندد بر بساط فقر، مرگ می/ بندد اندر این سرما ک ب می

 پاییدن

 (437: پاید ناروایی به راه می./ )پاید ناروایی به راه می:/ ذره با ذره گرم این نجواست

 (432: مادری و پسری) ./پاید چشم او می/ گوییا داده به خود نیز فریب/ آید رود هر نگهش، می می
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 پلکیدن

 (767: در کنار رودخانه./ )پشت پیر پلکد سنگ در کنار رودخانه می

 تپیدن

 (249: عقاب نیل/ )کوبد از غمش، بر سنگ سخت، سر می/ یک جا تپیده با غم و غم نز دلش برون

 (643ص . پا کار شب./ )رود تا که دگربار بجوید هستی می/ یا در امیدی/ که به گوری بتپد/ گریزد این دم می

 ترکاندن

: «شهریار»منظومه به ./ )وان همه پتیاره از راه شکم کرده است بیرون/ دار خاکدان، راه شکم ترکانده است امروز مثل اینکه هیضه

481) 

 توفیدن

./ آرام وفیدن آرامبست اندیشۀ غریدن و ت/ هیبت مدهش دریای گران اندر سر،/ باد از جا شده زین سوی بدان سوی رها داد لجام

 (329: مانلی)

 کندن جان

 (732: رباعیات/ )کنی، این نه زندگانی است تو را جان می/ خوری این نه کامرانی است تو را خون می

 خشکیدن

 (437: تابناک من./ )که بخشکد بر تن من پوست/ قدر روزان شکسته نشینم آن می

 خیسیدن

 (663: تیرهدر شب / )پای از او پیچیده/ بال او خیسیده

 شنفتن

اش به شکرانه  شکفتش دل، حرفی می/ لیک اگر چند از این گفت و شنفت/ شد همه چشمش گوش/ گشت گوشش همه چشم

 (344: مانلی./ )نگفت

 قاپیدن

او ./ )او را صدا بزن/ قاپد هرآن صدای گریزنده از دهن/ آورده شادی همگان را به کار جوش و یک کمر بزرگ شده است آشیانه تا

 (623: را صدا بزن

 کپیدن

: مانلی./ )دمی آسوده به یک گوشه کپید./ بتوانم من از این رنج رهید/ فکر یک لحظۀ کوته که مگر/ مانده زین حسرت با مژگانم

361) 

 لمیدن

 (767: در کنار رودخانه./ )در کنار رودخانه/ خوابد لمد، آسوده می پشت پیر در دامان گرم آفتابش می سنگ

 واشدن

 (433: سایۀ خود./ )دم شده وا  یک/ یک خنده نه از لبانش/ های صدا رگ/ خته از نهادشانگی

 شدن ویالن

 (373: پی دارو چوپان./ )شد از هوا خاسته در جنگل ویالن می/ و مهی نازک، گرمازده مانند بخار

 

 فعل مرکب

 گرفتن باران

 (764: استام ابری  خانه. )ست ابر بارانش گرفته/ ام ابری است اما خانه

 جوش چیزی داشتن

 (497: خواب زمستانی/ )و اوست مانده با تن لخت و پر مفلوک و پای سرد/ جوش آن دارد که برگیرد ز جای او را 
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 کردن سرپوش

بر گفتۀ خام خویش / افتاده به قیل و قال تا عجزش را/ فخرش که شنیده را فراموش کند/ عارش که حدیث اهل دل گوش کند

 (829: رباعیات/ )سرپوش کند

 سوسوزدن

 (798: هنوز از شب./ )زند در پنجره به مانند چراغ من که سوسو می/ زند سوسو جایش به ساحل می تاب از نهان و شب

 کزکردن

 (447: یاد./ )آید صدایی برنمی/ که هرچه کز کرده به جایی مثل این

 کردن ول

 (763: دل فوالدم./ )درا هرزهو مرا / توشۀ سفر را و نمدزینم را راه/ ول کنید اسب مرا

 فعل مرکب با مفهوم کنایی

 پادادن

 / گفتا چه ببایدت که دل داری خوش؟/ آمد به برم دوش نگار سرکش

 (897: رباعیات/ )گفتم لبت، گفت حذر کن از آتش/ گفتم دستت، گفت گرت پای دهد

 پاگرفتن

 (738: یزیخونر/ )احوالی در پیکر من ناخوش/ پاگرفته است زمانی است مدید

 کردن احاطه: دورکردن

 (447: یاد./ )جای دنجی را/ دار و دور کرده از هر سو صف بیاراییده از هر سو تمشک تیغ

 پراندن طعنه

 (449: لکه دار صبح./ )پراند تیرهای طعنۀ خود را به سوی من می

 کشیدن کله

 (691: او را صدا بزن/ )گرگی کشید کله و از کوه شد به زیر

 گوش باش

 (474: «شهریار»منظومه به ./ )سراید گوش باش او را که از پنهان این ره می/ تر گشتند های خرمی نزدیک فت اینک لحظهگ

 گروه فعلی

 مال کسی بودن: از کسی بودن

 (318: ناقوس./ )مرش های بی گری در رتق و فتق جلوه/ این کارخانۀ کهن از اوست

 .زند دارد دست و پا می

/ زند نفر دارد که دست و پای دائم می یک / سپارد جان نفر در آب دارد می یک / احل نشسته شاد و خندانیدها که بر س آی آدم

 (443: ها آی آدم./ )دانید روی این دریای تند و تیره و سنگین که می

 .کند دارد سخنی گرم می

 (434: ه، او نمرده استن./ )کند دارد هنوز هم سخنی گرم می/ ورتر آییم تا بهره/ او از برای زندگی ما

 (با مفهوم کنایی)گروه فعلی 

 بر سر کسی ریختن

مفسدة / )چندتنه بر سر گل ریختند/ جست ز شاخ و به هم آویختند/ از دل سوزنده صفیری کشید/ خندة بیهودة گل چون بدید

 (38: گل
 به باد غارت بردن

 (489: با غروبش) ./ها در ده ها، قیل و قال خنده/ هرچه با خود به باد غارت برد

 به ریش کسی خندیدن
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 (888: قطعه!/ )گر به ریش من و تو خندد، به/ باری ار ندهد از من و تو نشان

 به دل کسی نبودن

 (733: خونریزی/ )ریزد بیرون کز کدامین رگ من خونم می/ به دلم نیست که دریابم انگشت گذار

ه امید آن: به هوای کسی یا چیزی  چیز کس یا آن ب

 (738: خونریزی!/ )روشنایی بدهد دربر من/ این دالشوب چراغ/ به هوایی که حکیمی بر سر، مگذارید!/ انم، رفقای محرمدوست

 زیر باران بودن

 (447: یاد. )و یکسر هرکجا در زیر باران بود/ آخر فصل زمستان بود

 سر به سر گذاشتن

 (74: افسانه/ )؟گذاری سر می تو مرا سر به / با من آیا تو را قصد بازی است؟

 کار کسی تمام بودن

 (648: پا کار شب./ )پا نه تمام است هنوز کار شب/ «آیش»لیک در / کار هرچیز تمام است، بریده است دوام

 منتظر بودن: گوش بر در داشتن

 (434: ناروایی به را./ )مرگ، آماده، گوش او بر در

 به سخن وی گوش کردن: گوش بر کسی داشتن

 (483: مادری و پسری./ )که به دل دارد رنجی خاموش/ زداید اشکش را می/ داند مادر به نهان او نمی/ و دارد گوشپسرک باز بر ا

 

 قید

 قید تکرار

 یکریز

 (772: روی بندرگاه/ )روی بندرگاه/ بارد آسمان یکریز می

 هی

 (444: خارکن/ )هی کنم با کجی طالع جنگ/ هی کنم ریشۀ خاکی به کلنگ

 قید حالت

 نامده آمده

 (447: روباه و خروس/ )زیر دندان عدو زد قوقو/ آمده نامده جوجک به زمین
 چاراسبه

 (623: او را صدا بزن./ )رفت و بیارمید/ ای زین رو به گوشه/ در قلعه کس ندید/ چاراسبه از رهش،/ وقت کاو رسید  آن

 قید زمان

 حاال

 (398: مانلی./ )ای هات آموخت تو هم این حرف ز همسایه/ دانستم آن حاال! آه

ً  دائما

قصۀ رنگِ پریده، خون / )قرار زیستن! نیست ای غافل/ دائماً نالیدن و بگریستن/ دائماً حیرانی و بیچارگی/ دائماً تنهایی و آوارگی

 (94: سرد

 (433: نیما. )سانی که باشد او نشسته دائماً در پیش روی او بدان

 قید کمیت

 دوتایی

 (642: پا کار شب/ )«های تو دوتایی ناخوش بچه»:/ گویند مثل این است به او می/ زهاش آوا دهد سوی بچه می

 چندتنه
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مفسدة / )چندتنه بر سر گل ریختند/ جست ز شاخ و به هم آویختند/ از دل سوزنده صفیری کشید/ خندة بیهودة گل چون بدید

 (38: گل

 قید کیفیت

 کارستان

 (613: شب قوروق./ )کرد خواهد کاری کارستان/ اگر از خواب برآید بیمار/ یمارستانشب قوروق باشد ب/ دست بردار از روی دیوار

 قید مقدار

 مشت

 (642: پا کار شب/ )بکنم با چه زبانشان آرام؟/ ما مشت برنج« کپۀ»نیست در 

 قید مکان

 دم

 (664: مهتاب/ )بارش بر دوش کوله / بر دم دهکده مردی تنها/ آبله از راه دراز مانده پای

 ید نفیق

 طوری هید

 (647: پا کار شب./ )طوری نشده، باز شب است هید./ وآسمان سنگ لحد بر سر او/ آید در چشم همچنان گوری دنیاش می

 

 کلمة پرسش

 کو؟

 (49: ای شب/ )خوار؟ کو نالۀ عاشقان غم/ همه بانگ و نالۀ زار؟ کو آن

 

 مصدر

 فالکت

 (348: مانلی./ )فالکت خوردهسیلی از دست / هرچه در چشمش غمناک نمود و مرده

 

 نشانة جمع

 عقول برای ذی« ها»نشانۀ جمع : ها آدم

/ زند نفر دارد که دست و پای دائم می یک / سپارد جان نفر در آب دارد می یک / ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید آی آدم

 (443: ها آی آدم./ )دانید روی این دریای تند و تیره و سنگین که می

 ماها

سرباز / )شان ها جنون محض، ماها شبیه آن/ نه من نه تو، من و تو صاحب سریم/ روتریم کدام یک به جنون پیش« عارف»

 (438: فوالدین

 

 واژگان محلی

 :آید هایی از واژگان محلی شعر نیما می در ادامه، نمونه. نیما، از ظرفیت گویش طبری، در شعر خود بسیار بهره برده است

 (.4974معین، )« ددر کشاورزی به زمین آماده برای کشت می گوین »ر، زا شالی: آیش

 (644: پا کار شب./ )و زن او به نپاری تنهاست/ «آیش»خود او در 

« درخت نیز نامند ارتفاع شمال ایران فراوان است و آن را سیاه ای از نارون که در اراضی جنگلی کم گونه»: اوجا

 (.4961 -4923دهخدا، )
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 (661: گرید که می آن./ )بیم برافراشته سر/ ی جوان،«اوجا»وز فراز دره (/ دامانش تر)چد پی ابر می

 برنج، شالی: بینج

 (646: پا کار شب./ )بخورد در دل راحت دگری/ باید پاید تا حاصل آن« بینج»/ او که تا صبح به چشم بیدار

 (647: پا کار شب. )اند ها را خورده» بینج»/ اند ها آمده خوک./ اما برگرد! پدر/ اند هایت مرده بچه

 کار کار، شالی برنج: بینجگر

 (649: پا کار شب./ )به یاد آورد به دل خوابیده/ پس از آنکه ز بس مادر را/ بر نی آرامیده/ از زخم پشه« بینجگر«  پنجۀ

ایران می»: پلم هایش بزرگ و  برگ. رسد تا یک متر می ی آنبلند. روید گیاهی که بیشتر در نواحی شمالی 

میوه و پوست و ریشۀ آن  .است رنگ اش سیاه میوه ،رنگ هایش سفید یا گلی گل ،برگچه 44تا  7مرکب از 

خون؛ شون؛ خمان  خوم؛ پل شود؛ پل از میوة آن مادة ملونی به رنگ بنفش استخراج می. خاصیت مسهل دارد

 (.4978عمید، )« صغیر؛ بلسان صغیر

 (643: پا کار شب)/ خوک به لم« پلم»چمد از  می

 مرغی کوچک شیبیه سار: توکا

 (642: گندنا/ )خرامد به چراگاهش گرم می/ «توکا»پروردة خلوت،  سایه

 قرقاول: تیرنگ

پا نه هنوز است  کار شب/ دم بیاویخته، در خواب فرو رفته، ولی در آیش/ «تیرنگ»بر سر شاخۀ اوجا / تابد، رود است آرام مه می

 (644: پا کار شب/ )تمام
ز چوب و علف ساز»: چپر های  دیواری که از چوب، علف و شاخه(. 4969تبریزی، )« ندخانه و دیواری باشد که ا

 خانۀ نیین، آلونک، پرچین، کپر. سازند درختان می

 (243: نعرة گاو! )دلنشینا سر گوساله ببند/ «چپر»نازنینا بگشا راه 

باور عموم . در فرهنگ مازندرانی بسیار مهم استداروگ  .کند قورباغۀ درختی که در خشکی زندگی می :داروگ

ز خواندن وگبر مردم در گذشته  ما آواز خواندن  ؛نوید هوای صاف و آفتابی است( قورباغه آبی) این بود که آوا ا

ابری و بارانی است ،داروگ  .بشارت هوای 

 (761: داوگ/ )رسد باران؟ کی می!/ «داروگ»قاصد روزان ابری 

تر  رنگ و کوچک جۀ طبری صلصل، جانوری است حقیرجثه، خاکستری رنگ که زیر هردو بالش سرخبه له»: زیک

 (.443: 4982شیرازی، )« از گنجشک خانگی بود و آوازش به غایت خوش و حزین

 (434: به یاد وطنم/ )و چه بلبل« زیک»هر پرنده؛ چه / کشی سوی خود ز راهگذار می

 سایه و شبح: ساینه

دید / و به دم کاو به پناه کپر اوزاری/ ای گشته جدا «ساینه»هر شبح از شبحی سایی از / شکلی شوکا زکبود در چشمش نا

 (373: پی دارو چوپان/ )شوکایی و یکتا نه به خود هشیاری

 (4نصری اشرفی و دیگران، )« مانند گیره و مشعل چوبی آتش»: شماله

 (644: پا کار شب/ )ه بس افتاده به بیمآید چ رود، باز می می/ در دست« شماله»تن او لخت و 

 نوعی برنج: شماله

 (623: او را صدا بزن/ )گذرد ده می« شماله»زیر / با چه طراوتی

روپا و آسیا: شوکا  .است مازندرانی به معنی غزالگویش در ، نوعی گوزن بومی ا

دید / و به دم کاو به پناه کپر اوزاری/ ای گشته جدا هر شبح از شبحی سایی از ساینه/ «شوکا»شکلی  بود در چشمش نازک

 (373: پی دارو چوپان/ )یی و یکتا نه به خود هشیاری«شوکا»

 چپر، پرچین، آلونک، کلبۀ چوبی و علفی: کپر
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دید / اوزاری« کپر»و به دم کاو به پناه / ای گشته جدا هر شبح از شبحی سایی از ساینه/ شکلی شوکا بود در چشمش نازک

 (373: پی دارو چوپان/ )به خود هشیاری شوکایی و یکتا نه

اجاقی گلی (. 4931شیرزاد کبریا و عنایتی، )« جایی که بیرون از منزل غذا پخت می شده است»(: کله)سی  کله

 .که در زمین حفرشده باشد

 (649: پا کار شب/ )آید به دماغ بوی از پیه می/ «سی کله»جا سوزد آن پک و پک 

پس (/ ریخت در آن بس که بیفسرده امید در اندودة تاریکی بی)لیک در کومه / که آتش مردهدیری است « کله»در درون 

 (666: او به رؤیایش./ )زانویش بنشسته زنی، خاموش است

 ای در باغ، کشتزار یا جنگل، کلبۀ شکارچیان، آلونک، کپر کلبه: کومه

پس زانویش (/ که بیفسرده امید ریخت در آن بس اریکی بیدر اندودة ت)« کومه»لیک در / در درون کله دیری است که آتش مرده

 (666: او به رؤیایش./ )بنشسته زنی، خاموش است

ر تمشک بوتۀ تیغ: لم  دا

 (643: پا کار شب/ )«لم»چمد از پلم خوک به  می

 پناهگاه چوبی در مزرعه: نپار

 (644: پا کار شب./ )ی تنهاست«نپار»و زن او به / خود او در آیش

این بود که بر ه تباور عموم مردم در گذش. دکن ها زندگی می و برکه ها قورباغۀ آبی که در رودخانه (:وگ)دار  وگ

ابری و  ،اما آواز خواندن داروگ ؛نوید هوای صاف و آفتابی است( قورباغۀ آبی) آواز خواندن وگ بشارت هوای 

 .بارانی است

 (471: شب است./ )آورد طوفان و باران را و من اندیشناکم می خبر/ خواند، هردم می« دار وگ»به روی شاخ انجیر کهن 

 

 واژگان همگون

 رتق و فتق

 (318: ناقوس./ )مرش های بی گری در رتق و فتق جلوه/ این کارخانۀ کهن از اوست

ر  قول و قرا

شب / )و در آن بیمارمانده بالینی / رونق صبح لیک از خندة بی/ بود ما را سخن از قول و قرار/ خفتش چشمان حریص دم نمی

 (614: دوش

 

 فرجام سخن

 :نتایج حاصل از پژوهش حاضر به شر  زیر است

  برای زبان عامیانه، در زبان پارسی تعریفی جامع، کامل و گویا وجود ندارد و این اصطال  مرزبندی مشخصی

 .ندارد

 کارگیری عناصر زبان عامیانه،  با بهای دوطرفه وجود دارد؛ از سویی شاعران  میان زبان عامیانه و شعر پارسی رابطه

های بکر که حاصل اندیشۀ  اند و از دیگرسو، بسیاری از اصطالحات و ترکیب به شعر خویش شگرفی و روایی بخشیده

 .توانمند و قریحۀ سرشار شاعران است، در گذر زمان، جزئی از زبان عامیانه شده و این زبان را پربارتر ساخته است

 عامیانه در شعر معاصر، نسبت به گذشته افزونی یافته است کاربرد عناصر زبان. 

 توان گفت  نیما یوشیج، به عنوان پدر شعر نو پارسی، از عناصر زبان عامیانه در شعر خود بسیار بهره برده و می

 .اند پسینیان وی نیز این روش را ادامه داده. ای از عناصر زبان عامیانه است واره مجموعۀ اشعار وی فرهنگ
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  بسامد باالی عناصر زبان عامیانه در شعر نیما، به عنوان شاعری تأثیرگذار، خط مشی شعر معاصر را به سمت

 .زبان گفتار و به همنشینی با زبان عامیانه کشانده است

 اش، کمک بسزایی کرده است گیری از زبان عامیانه، به نیما در زمینۀ ابالغ پیام شاعرانه بهره . 

 ها و مفاهیم مربوط به فرهنگ و زبان مازندرانی به کار رفته است شایان توجهی از واژه در شعر نیما، تعداد. 

 آوازه افزوده  زبان ادبی و زبان عامیانه، دریک همنشینی دلنشین و متعادل، به غنای زبان شعری این شاعر نام

 .است

 ش استفاده کرده استدر شعر خوی( از واج گرفته تا جمله)های زبان عامیانه  نیما از تمام ظرفیت. 

 کتابنامه

 امیرکبیر: تهران. 3، چبرهان قاطع، 4969خلف،  بن تبریزی، محمدحسین. 

 سخن: ، تهرانفرهنگ معاصر، 4977نژاد،  ثروت، منصور و رضا انزابی. 

  ،سخن: باشی، تهران کوشش علی ده ، بهنویسی قصه ،4978جمالزاده، محمدعلی. 

 2، دورة ششم، شمارة دوم، بهمن، ص نامۀ فرهنگستان، «گزینی مردمی دی بر واژهدرآم»، 4982علی،  حداد عادل، غالم- 

8. 

 تابستان، ص 2، شمارة 47، دورة نشر دانش، «فرهنگ فارسی عامیانه یا گفتاری کدام؟»، 4973محمد،  شناس، علی حق ،

33- 63. 

  ،نیلوفر: اول، تهران ، چ(یوشیجنیما های شعر  روند دگرگونی)داستان دگردیسی ، 4984، 4984حمیدیان، سعید. 

 ،مرورارید :تهران ،ادبی اصطالحات فرهنگ ،4983 سیما، داد. 

 نامه سازمان لغت: نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران ، زیرنامۀ دهخدا لغت، 4961 -4923اکبر،  دهخدا، علی. 

  ................... ،4964، کبیرامیر :تهران پنجم، چ ،فارسی حکم و امثال. 

 سال دهم، شمارة اول، نامۀ پارسی، «زبان و فرهنگ عامیانه در دیوان صائب»، 4984اهلل،  محمدی کرسفی، نصرت دین ،

 .38 -88بهار، ص 

 سمت :تهران ،فارسی نثر انواع ،4981منصور،  فسایی، رستگار. 

  ،سمت: ، چ دوم، تهراننگارش و ویرایش، 4973سمیعی، احمد. 

  ،مطالعات تاریخ پزشکی ۀسسؤم: جا ، بیاالدویه الفاظ ۀمجموع، 4982شیرازی، نورالدین. 

 عصر ماندگار: ، ساریفرهنگ واژگان مازندرانی، 4931رخ عنایتی آهنگری،  گل، پری شیرزاد کبریا، باجی. 

  ،شامل واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و ) فرهنگ فارسی عمید، 4978عمید، حسن
 .امیرکبیر: ، تهران(الحات علمی و ادبیاصط

  ،نیلوفر: ، تحلیل نقد، ترجمۀ صالح حسینی، تهران4977فرای، نورتروپ. 

  ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ، تهران2، ویراست شناسی زبان درآمدی بر جامعه ، 4931مدرسی، یحیی. 

  ،امیرکبیر: ، تهران8، چفرهنگ فارسی، 4974معین، محمد. 

  ،نیلوفر: ، تهرانفرهنگ فارسی عامیانه، 4978نجفی، ابوالحسن. 

  ،انیفرهنگ واژگان تبری، با همانندهای مازندرانی، استاربادی، گیلی، قصر، 4982نصری اشرفی، جهانگیر و دیگران ،

 .احیای کتاب: تهران

  ،نگاه: ششم، تهران ، تدوین از سیروس طاهباز، چمجموعۀ کامل اشعار نیما یوشیج، 4989یوشیج، نیما. 

 .......................... ،4988 ،مروارید: تهراننهم،  ، چبا مقدمه و انتخاب یداهلل جاللی پندری ،یوشیجا اشعار نیم ۀگزین. 

 

  

http://www.adinehbook.com/gp/product/9645844894/ref=sr_2_1000_6/213-8535755-7562272
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 تباس در دو اثر اقتباس شده از داستان طوطی و بازرگانهای اق تحلیل شاخص

 طیبه صابری

 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

  امیر فتحی   

 شهرکرد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آموختۀ دانش

 چکیده

و به صورت هنری انجام پذیرد، نه  اگر اقتباس با دقت. ی اقتباس استهای آشنا کردن کودکان و نوجوانان با آثار فخیم ادبیکی از راه

توانند به معانی آن دست یابند و از آن لذت شوند، بلکه میتنها خوانندگان کودک و نوجوان با ادبیات گذشته کشورشان آشنا می

شیرین عرضه کرده است و یکی  هاییکی از این کتب ارزشمند مثنوی مولوی است که معانی واالی عرفانی را در قالب داستان. ببرند

های حیوانی در دسته فابل قرار گیری از شخصیتاین داستان به علت بهره. ها به طوطی و بازرگان معروف شده استاز این داستان

باس شده هایی که از این داستان برای نوجوانان اقتدر این مقاله دو نمونه از اقتباس. تواند برای کودکان جذاب باشدگیرد و میمی

دهد فوالدوند بیشتر به سبک نوشتاری داستان نتایج حاصله نشان می. است، مورد مطالعه قرار گرفته و جزئیات آن بررسی شده است

 .ای نیز به داستان افزوده استپای بند بوده و صالحی بیشتر در جهت رساندن معنی و مفهوم اثر کوشیده و مفاهیم تازه

 .گان، اقتباس، نوجوان، داستان، بازنگری، بازنویسیطوطی و بازر: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

به بیان دیگر اقتباس . های کهن ایرانی همواره بخش مهمی از تولیدات ادبی کودک و نوجوان بوده استآثار اقتباس شده از قصه

خود به علت زبان و مفاهیم ثقیل زیرا این آثار به خودی . همواره راهی برای آفرینش شعر و داستان برای کودکان و نوجوانان است

دانشجویان دانشگاهی را . بردتوان به خواب مغناطیسی فرو تر از کودکان میبزرگساالن را آسان».برای کودکان قابل استفاده نیستند

که ولی هید کودکی آن قدر نوع دوست نیست . توان به هضم مطالب ثقیل ادبی وادار کردتر از یک کودک کودکستانی میساده

کودک هنوز این خودخواهی را دارد که یک داستان . کتابی را به این جهت که ممکن است به جامعه یا پیشرفت کمک کند بخواند

این تولید آثار ادبی و توجه به روحیات کودکان و نوجوانان بنابر ؛(417: 4981حجازی،) «.خواهداو شگفتی و کشش می. جالب بطلبد

 .استدر آن بسیار شایان اهمیت 

شناسان، جامعه های سنی مورد مطالعه روانهای کودکان و نوجوانان درباره گزینش و اقتباس متون برای گروهمندیدر شناخت توان

 : مانند. گذارندای را در اختیار افراد میشناسان و مربیان عوامل تعیین کننده

 :های رشد جسمی و روانیویژگی-4

ولی تمرکز و توجهش کم . شودبه واژگان به سرعت مسلط می. ین دوره کودک بسیار کنجکاو استدر ا: دوره قبل از دبستان: الف

هایی را دوست دارد که درباره محیط آشنای اطرافش باشدو سخن گفتن کتاب. او بین تخیل و واقعیت در نوسان است. است

 .پذیردحیوانات و گیاهان را می

ترها اتکا اعتماد به نفس او بیشتر شده و کمتر به بزرگ. کندکودک نظم منطقی پیدا می ها ذهندر این سال: اول دبستان سال: ب

عدالتی و نرسیدن از بی.برداز طنز در حد درکش لذت می. ها در تردد استها و چراها و تقلید و خیال پردازیبین کنجکاوی. دارد

 . کشد و به هر مطلب خواندنی کشش داردحق به صاحبش رنج می

 . تواند یک تا دو ساعت به کاری سرگرم شودبه طوری که کودک می. شودتمرکز در این سنین زیاد می: های میانه دبستانسال :ج

های افسانه. یابدفرق بین واقعیت و خیال را به خوبی درمی. شوداستعداد کودک در فراگیری زبان زیاد می: های آخر دبستانسال: د

راهنمایی او به . های خود استگزیند و به دنبال یافتن پاسخ به پرسشبرای خود قهرمان خاصی برمی. خواندتخیلی را می -علمی

 .سوی ادبیات واقعی و دور کردن او از آثار مبتذل کار دشواری است
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-ها، بحراننیشود و به صورت سرگردادوره بلوغ، دومین دوران بحرانی با تغییرات جسمی و احساسی شدید می: های نوجوانیسال. ه

به دنبال .ترها معترض  استگردد و به دنیای بزرگنوجوان به دنبال جهان بینی خاص خودش می. کندها و تقلیدها بروز می

ها، ماجراهای واقعی از زندگی مردم و شر  حال. از نظر فرهنگی تحت تأثیر محیط است. تغییرات سریع و نا آشنا به کمک نیاز دارد

های خود چیره شود و صفات واقعی بزرگساالن کند که بر ضعفخ و تاریخچه اختراعات و اکتشافات به او کمک میمردان بزرگ تاری

: 4983نوروزی و کریمی،. رک) های زودگذر نبازدهای واقعی و اصیل عشقی به او خواهد آموخت که عمر بر هوسداستان. را بشناسد

447-434). 

 :نیازها-2

انشمندان تعلیم و تربیت در هر سن و سالی نیاز به تعلق داشتن به گروه، محبت دیدن، مورد احترام بودن، از نظر روان شناسان و د

ترمحبت دیدن از در سنین پایین. با توجه به سن و سال محتوای این نیازها متفاوت است. ترین نیازهاستبه سازی محیط از اساسی

ها باشد و بعدها دوستی بین تواند برطرف کننده این نیاز آنختان و خورشید میها و حیوانات کوچک دست آموز و درخانواده و گل

تواند تجربیات ترها میهایی از محبت بین بزرگشود و داستانهم ساالن، فداکاری و انجام کارهای مهم بر احساسات قبلی افزوده می

 .ای در اختیار نوجوان بگذاردتازه

از شش تا هفت سالگی کودک توانایی محدودی . ها را باید برای کودکان خواندز شش سالگی کتابتا پیش ا: های خواندنتوانایی-9

تشبیهات عامیانه، اصطالحات نامفهوم و توصیفات طوالنی .ها باید با دقت برای این سن نوشته شوددر خواندن دارد و بنا براین کتاب

بلکه باید ساده و در حد فهم کودک . ست که نوشته فاقد ارزش هنری باشدمنظور آن نی. و واژگان دشوار نباید در متن موجود باشد

واژگان به . کندها برایش معنی پیدا میشود و تا حدودی انواع سبکپس از آن تا ده سالگی سرعت و مهارت خواندن بیشتر می. باشد

ها را درک سالگی او اصطالحات ساده و ضرب المثل تا یازده. ها را بخواندتواند آنصورت شکسته برای او نامفهوم هستند و او نمی

 .کندکند و از نوشته ساده و روان با رسم الخط خوانا استفاده میمی

به تدریج توجه او به . ترها استفاده کندتواند از ادبیات ساده کالسیک بزرگرسد که میدر نوجوانان قدرت خواندن به حدی می

ترین راه درست نوشتن برای نوجوانان منطقی .گیردهای خود به کار میها را در نوشتهکه آن شود به طوریصنایع ادبی بیشتر می

 .استفاده از زبان روز اما ادیبانه و هنرمندانه است

 :تجربیات-4

رفتن در این میان ادبیات جهانی به از میان . هایی واقعی از زمان و زندگی خودشان هستندکودکان و نوجوانان خواستار داستان

 .(41-96: 4974هاشمی نسب،. رک)شناسد کند و کودک از خالل آن دنیا را میهای جغرافیایی و ظاهری کمک میتفاوت

 .های اقتباس و کاربرد صحیح وخالقانه آن به صورت عملی پرداخته شوددر این مقاله سعی شده است به روش 

 (Adaptation)اقتباس

در  .(دهخدا، ذیل واژه)« نایی گرفتن و فایده گرفتن استی گرفتن پاره آتش، نور و روشبه معن« قبس»از ریشه »واژه اقتباس 

فیلم، نمایش یا کتابی که بر اساس بخش به خصوصی از یک اثر باشد »: فرهنگ واژگان آکسفورد این واژه چنین معنی شده است

نماید وجود دو عنصر مبحث اقتباس بدیهی می چه درآن Oxford) .(16 :2011 «ولی برای یک وضعیت جدید تغییر کرده باشد

 .گیردنام می« اثر جدید»نامیم و دیگری اثر اقتباس شده که می« پیش اثر»س که اصطالحا آن را یکی منبع اقتبا. است

-عرضه می روند، به عمومها میهای اقتباس ادبی این است که متون سنگین ادبی را که خوانندگان اندکی به سراغ آنیکی از ویژگی

توانند منبع الهام اند، میهایی که از گذشتگان برای ما باقی ماندهقصه .شودکند و مخاطب عام نیز از این طریق با این متون آشنا می

-اند تا به دست ما رسیدهها یا عامیانه هستند و سینه به سینه منتقل شدهاین قصه. خوبی برای نویسندگان و شاعران امروزی باشند

 . انداند و برای رساندن پیام یا منظوری استفاده شدهو یا در روزگاری مکتوب شده اند

. ای بر آنها حاکم استعدالت شاعرانه» .شوند، چند ویژگی کلی دارندبندی میطبقه« قصه های قومی»ها که تحت عنوان این داستان

شود ولی نه بدون به آرزوها در آن برآورده می...ت می شودگیرد و آن که بد است مجازاآن که خوب و حق است نهایتا پاداش می

شوند تا با توجه به ذهن جستجوگر، ها باعث میاین ویژگی (Huck 268:1997)«انجام رساندن کاری یا پس دادن یک امتحان

بتنی بر اقتباس از این حقیقت طلب و لذت جوی کودکان و نوجوانان سازگار شوند و شاعران و نویسندگان بسیاری را به خلق آثار م
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پردازند که ممکن است در زندگی روزمره های گوناگون زندگی میها به کسب تجربهکودکان با خواندن این قصه». کنندآثار ترغیب 

و ها شادی و غم، شکست و پیروزی، عشق ذات پنداری با قهرمانان این قصهبا هم. ها داشته باشندخود نتوانند تجربه مستقیمی از آن

های کنند و با مصائب گوناگون زندگی و توانایینفرت، تنبلی و تالش، شجاعت و ترس و بسیاری دیگر از عواطف انسانی را درک می

های ساده و نو کردن آثار کهن ضروری است تا نسل»از سویی دیگر .(444: 4986قزل ایاغ،) «.شوندانسان در رویایی با آنها آشنا می

در غیر این صورت گسیختگی فرهنگی و ادبی پیش خواهد آمد . مند شوندهای قدیم بهرهفکری و فرهنگی نسلهای جدید از سرمایه

  .(44: 4984سنجری،)«و آن بزرگترین خسارت به ملتی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد

 ۀنام»منتشر گردید، کتاب ( 4247)های کودک و نوجوان که با درونمایه ملی و حماسی در دوران مشروطه یکی از نخستین کتاب

-در دوره پهلوی  به بازنویسی داستان. اثر جالل الدین میرزا بود که تحت تأثیر مستقیم مطالب شاهنامه نوشته شده بود« خسروان

 گروهی نیز. های هفت خان رستم را برای کودکان نوشتافسانه 4913محمد پروین گنابادی در سال . تر پرداخته شدهای ملی بیش

اثر کوهی « های روستایی ایرانچهارده افسانه از افسانه»اثر صادق هدایت و « اوسانه». به اقتباس و گردآوری ادبیات عامه پرداختند

 .ها در این زمینه هستندکرمانی جزو اولین گردآوری

های ها را از قصهتر آنوی بیشها که مولدر برخی حکایت». الدین بیش از سیصد حکایت وجود دارددر مثنوی معنوی موالنا جالل

کنند و شاعر آموزش خود را در  را روایت می( ص)ها زندگی پیامبربرخی از حکایت. عامیانه برگرفته است، شکل داستانی برتری دارد

وان قرار بنابراین این کتاب مورد توجه بسیاری از شاعران و نویسندگان کتاب کودک و نوج( 36: 4986صفورا،)« .ها نهفته استآن

 .گرفته است

از . توان محدود دانستسندرز معتقد است انواع اقتباس را نمی. اندهای اقتباس تشخیص دادهمحققان انواع مختلفی را برای روش

 ، دگرسازی و انتقال متن(continuation)، ادامه دادن متن سابق (variation)، دگرنگری (version)گیرینظر او سرمشق

(transformation)الگوبرداری ،(imitation) تقلید پایاپای ،(pastiche) طنزسازی از محتوا ،(parody) دزدی ادبی ،

(forgery) تأویل هجو آمیز ،(travesty) بهاگذاری مجدد ،(revaluation) بازبینی ،(revision) همگی جزو ... ، بازنویسی و

گیری از اثر و انتقال آن به اثر دیگر متن جدید را در گونه بهرهاز نظر او هر  (Sanders،84-88: 2006)شود اقتباس شمرده می

 .قلمرو اقتباس قرار دارد

-در اقتباس آزاد نویسنده با توجه به کلیت پیش اثر متنی را می. اقتباس آزاد و بسته: پذیرداقتباس به طورکلی به دو شیوه انجام می

های اقتباس آزاد از متون ادبی در ادبیات کودکان و نوجوانان شکل. جهی ندارددهد و به شیوه نگارش پیش اثر توپروراند و ارائه می

کوشد تا پیش اثر را ابزار و در اقتباس بسته نویسنده می. گیری از عناوین، بازآفرینی و آمیغ نویسیمانند بازنگری، وام. مختلفی دارد

کند و های بیشتری از عناصر پیش اثر را در متن جدید حفظ میتاو ظاهرا قسم. مالک اصلی کار خویش در ارائه اثر جدید قرار دهد

نویسی، تلخیص و واع اقتباس بسته بازنویسی، گزیدهان. داردهای مهم پیش اثر را نگه میساختار عمده رویدادها و شخصیت

 ( 32-98: 4939جاللی،. رک. )تصویرگری است

و ( exchanging)، تبدیل (reduction)، کاهش (extension)فزایش ، ا(shifting)ارکان اصلی اقتباس محتوایی جابه جایی 

   (93: 4939جاللی،. رک) .عناصر پیش اثر برای ارائه اثر جدید است( interpretation)تأویل 

گیرد، باید به دو نکته اساسی توجه بدیهی است کسی که مسؤولیت ساده نویسی یک اثر را برای کودکان و نوجوانان بر عهده می

 :داشته باشد

به عنوان مثال وقتی نویسنده . هایی که در آن گروه خاص عمومیت داردگروه سنی که مخاطب او هستند و نیازها و خصلت -4»

 .های بلوغ او توجه کندنویسد باید به ویژگیبرای گروه سنی نوجوان می

عنوان مثال توجه به ساختاری جذاب برای طر ، برجسته به . توجه به ادبیت متن که باز هم ارتباط تنگاتنگی با گروه سنی دارد -2

 .(39: 4934حسن زاده و جاللی،)« پردازی با توجه به نیازهای مخاطبها و شخصیتها، توصیفسازی کنش

شوند و در اثر روایتی و نمایشی، شخصیت فردی ای هستند که در داستان و نمایشنامه ظاهر میشدهاشخاص ساخته»ها شخصیت

در  شخصیت .(84: 4988میرصادقی،)«.کند وجود داشته باشدگوید و میه کیفیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچه میاست ک
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ها از های اخالقی و ذاتی که این ویژگیفردی است و دارای ویژگی»های چندی دارد از جمله این که آثار داستانی و نمایشی ویژگی

 .(99: 4987مستور،)« یابدکند، نمود میه بیان میدهد و آنچه کراه آنچه انجام می

ابتدا داستان پیش اثر و سپس . استمثنوی معنوی مولوی انتخاب شده« طوطی و بازرگان»در این مقاله دو اثر مقتبس از پیش اثر 

ات مفصلی به دست ها را طی تحقیقهایی که مریم جاللی آنشوند و بر اساس شاخصاین دو داستان به طور جداگانه معرفی می

 .شوندداده است، مطالعه و بررسی می

 لهبیان مسئ

طور ویژه در ادبیات کودک و نوجوان توسط مریم جاللی در کتاب های اقتباس بههای نظری جدیدی در مورد شاخصبنیان

ها تبیین و کاربرد این شاخصها پرداخته که در این مقاله سعی شده با به آن« های اقتباس در ادبیات کودکان و نوجوانانشاخص»

های اقتباس کننده به صورت جزء به جزء مورد بررسی در دو نمونه اقتباس شده از اثر کهن، به میزان وفاداری به پیش اثر و خالقیت

 .قرار گیرد

 پیشینه پژوهش

جمیله سنجری پایان . نوشته شده استدانشگاهی و چند مقاله درباره اقتباس آثار کودکان و نوجوانان از آثار کهن  ۀکنون یک رسالتا

و الطیر، مثنوی نامه، منطقکلیله و دمنه، مرزباننقد و بررسی آثار بازنویسی از شاهنامه، »کارشناسی ارشد خود را در زمینه نامه 

اند و تمامی ختههای مثنوی پردانامه به طور مجمل به داستانایشان در این پایان. نوشته است« گلستان برای کودکان و نوجوانان

سازی و شخصیت» محمد یوسف نیری و پروین مرتضایی هم در مقاله. اندها بررسی نکردههای اقتباس را نیز در مورد آنشاخص

و بازرگان را تنها از به طور اجمالی داستان طوطی « وی مولوی برای کودکان و نوجوانانپردازی در آثار اقتباسی از مثنشخصیت

. اندتر از جهات دیگر مانند مسائل روان شناسی و عرفانی بررسی شدهاین داستان بیش. اندی داستان بررسی کردههاجنبه شخصیت

از نرجس بهرامی که کهن الگوهای معرفی شده توسط یونگ را در حکایت طوطی « لباس حرف دریدم سخن رها کردم» مانند مقاله

های اقتباس از یکی از آثار کهن به طور کاربردی ی در زمینه تمامی شاخصتا کنون پژوهش خاص. و بازرگان بررسی کرده است

 .انجام نگرفته است

 روش پژوهش

بخش نخست شامل اقتباس، تعریف و ضرورت آن از منابع کهن و قصه های . تحلیلی است -روش پژوهش در این مقاله توصیفی

شود و پس از معرفی داستان طوطی و بازرگان های اقتباس پرداخته میدر ادامه به انواع و روش. قومی برای کودکان و نوجوانان است

اثر مرجان فوالدوند « طوطی و بازرگان»اثر آتوسا صالحی و دیگری « طوطی و بازرگان»مثنوی مولوی، دو اثر اقتباس شده یکی 

 .شوندسه میهای اقتباس در این دو اثر به لحاظ داستانی و زبانی بررسی و مقایشود و شاخصمعرفی می

 :پیش اثر

این داستان برای مخاطب بزرگسال . مشهور شده است« طوطی و بازرگان»پیش اثر داستانی از مثنوی معنوی مولوی است که به نام 

 . نوشته شده است و حاوی مطالب و نکات بلند عرفانی است

 چکیده داستان پیش اثر

بازرگان که او را بسیار دوست . در قفسی در خانه بازرگانی محبوس استکند که این داستان ماجرای طوطیی سخنگو را روایت می

پرسد ها میکند و از آناش خداحافظی میروزی بازرگان به قصد مسافرت به هند با خانواده. دارد، راضی به آزاد کردن او نیستمی

خواهد او از بازرگان می. رسدبت به طوطی میخواهد تا این که نوخواهند؟ هر کسی چیزی میچه چیزی به عنوان ره آورد سفر می

رساند با مرگ طوطی مواجه بازرگان در هند وقتی این کار را به انجام می. گویدبه طوطیان آزاد هند شر  هجران و زندان او را باز

نیز خود را مرده نشان طوطی . گویدگردد و ماجرا را برای طوطی محبوس خود باز میشود و افسرده و دلمرده به خانه باز میمی

 .اندازددهد تا بازرگان او را از قفس بیرون می

سوی هندوستان شدن آغاز /در قفس محبوس زیبا طوطی یی؛ چون که بازرگان سفر را ساز کرد/بود بازرگان و او را طوطی یی»

چون ببینی کن زحال ما /وطیانجا طکارمت از خطه هندوستان؛ گفت آن طوطی که آن/چه خواهی ارمغان: گفت طوطی را... کرد

از شما چاره و ره / از قضای آسمان در حبس ماست؛بر شما کرد او سالم و داد خواست/بیان؛کان فالن طوطی که مشتاق شماست
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آن سالم و آن امانت / در بیابان طوطی چندی بدید؛ مرکب استانید پس آواز داد/ چون که تا اقصای هندستان رسید...ارشاد خواست؛

بازآمد سوی منزل / کرد بازرگان تجارت را تمام... اوفتاد و مرد و بگسستش نفس؛/ داد؛ طوطی یی زآن طوطیان لرزید بسباز 

بس بلرزید / چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد... چه دیدی باز گو؛آنچه گفتی وآن/ شادکام؛ گفت طوطی ارمغان بنده کو؟

از بیان حال / روی باال کرد و گفت ای عندلیب... طوطیک پرید تا شاخ بلند؛/ یرون فکندبعد از آنش از قفس ب...اوفتاد و گشت سرد؛

که رها کن / ساختی مکری و ما را سوختی؛گفت طوطی کاو به فعلم پند داد/ جا که تو آموختیآن او چه کرد خودمان ده نصیب؛

راه او / خواجه با خود گفت کاین پند من است...ین بند کرد؛خویشتن مرده پی ا/ لطف و آواز و وداد؛ زانکه آوازت تو را در بند کرد

 .(444-429: 4986مولوی،) «جان چنین باید که نیکو پی بود/ گیرم که راهی روشن است؛ جان من کمتر ز طوطی کی بود

 تحلیل داستانی پیش اثر

 عناصر درون ساخت -4

هایی مربوط به در جای جای داستان نتیجه موالنا. داستان مطر  شده در این کتاب از نوع تمثیلی است: موضوع -4-4

کو کسی کاو محرم / قصه طوطی جان زین سان بود » :مانند .گیردها و اعمال و ذهن و درون آنها میانسان

: همان)«عکس او را دیده تو بر این و آن/ اندرون توست آن طوطی نهان»و  .(442: 4986مولوی،)«مرغان بود؟

448) 

دهد که داستان مولوی در جایی توضیح می. ای اخالقی و عرفانی داردن داستان درونمایهای: مضمون یا درونمایه -4-2

کند، خداوند با نظر لطف و گناهی به درگاه پروردگار زاری میطوطی مانند جان آدمی است که وقتی با بی

در جایی به . کندنگرد یا در جای دیگر لزوم اندیشیدن پیش از سخن گفتن را گوشزد میعنایتش به او می

در جای دیگر درباره محاسن و مضرات زبان . کند که از دست فاعل آن خارج استموالید فعل انسان اشاره می

در آخر نیز در مورد مرگ . کندکند و چند بیت بعد پنهان کردن حسن را به فرزند آدم پیشنهاد میصحبت می

 .(448تا  444: همان. رک)دهد می اختیاری که در عرفان اسالمی بر آن تأکید شده، داد سخن

 :عناصر برون ساخت -2

به عنوان مثال . طر  نقل حوادث داستان با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول است»: طر  و پیرنگ -2-4

سلطان مرد و پس از چندی ملکه از فرط اندوه »اما . یک داستان است« .سلطان مرد و سپس ملکه مرد»

« توالی زمانی حفظ شده ولیکن حس سببیت بر آن سایه افکنده است جادر این. طر  است« درگذشت

توان بر اساس نظریه تودوروف هر داستان شامل چند سلسله و هر اما در مورد پیرنگ، می .(449: 4932فاستر،)

 .شودورت توضیح داده میسلسله شامل پنج قضیه دانست که در مورد داستان طوطی و بازرگان بدین ص

 .آماده شدن بازرگان برای رفتن به سفر تجاری هند:4تعادل :الف                         

 خواهش طوطی برای رساندن پیام ناخوشایندش برای طوطیان هند: 4قهر :ب                         

 .مرگ طوطی هندی و مرگ طوطی بازرگان در پی آن: از میان رفتن تعادل :ج                          

 .آه و ناله و زاری بازرگان و پرواز طوطی: 2قهر: د                          

توضیح طوطی برای بازرگان و فکر بازرگان به این موضوع که او هم بایستی راه                                     : 2تعادل: ه                          

 .(444: 4972سلدن،)طوطی را در پیش گیرد 

الی و عرفانی که به طور مفصل در البههای اخالقی اما نتیجه. ای دارداساس این نظریه داستان طر  و پیرنگ استوار اما سادهبر 

 .کندگیری ادامه داستان خسته میداستان آمده، خواننده را از پی

غیر از . وطی هندییکی طوطی، دیگری بازرگان و سومی ط. این داستان سه شخصیت جاندار دارد: پردازیشخصیت -2-2

شود شخصیتی است که به طور مداوم در داستان دستخوش تغییر می»طوطی هندی دو شخصیت دیگر پویا هستند و آن 

البته این دگرگونی . شودخصلت و خصوصیت شخصی او دگرگون میای از شخصیت او عقاید و جهان بینی او یا و جنبه

دو شخصیت طوطی در این  .(34: 4988میرصادقی،)« حرکت کندممکن است در جهت سازندگی یا ویرانی شخصیت 

-به این معنا که شخصیت یا شخصیت. های جانشین شونده هستندشخصیت تمثیلی شخصیت». داستان تمثیلی هستند
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ها در آثار برگرفته از مثنوی حضوری این گونه از شخصیت... شوندهایی جانشین فکر، خلق و خو، خصلت و صفتی می

 (446: 4932نیری و مرتضایی،)« .تر از نوع حیوانات هستندداشته و بیشگسترده 

شیوه مستقیم به . مستقیم و تلفیقیمستقیم، غیر: شودهای داستان انتخاب میمعموال سه شیوه برای معرفی شخصیت

 :گیردچهار روش صورت می

 (حدیث نفس)ها با خودگفتگوی شخصیت: الف»

 رها با یکدیگگفتگوی شخصیت: ب

 (توصیف مستقیم، انتخاب عنوان، لقب و صفت مناسب)توصیف راوی: ج

 پردازی به روایت تصویرشخصیت: د

های وجودی خویش را به نمایش بلکه طی حوادث داستان جنبه. شودغیرمستقیم شخصیت به وسیله راوی معرفی نمی ةو در شیو

در این . شناسداز راه عملکرد و واکنش شخصیت در داستان او را میخواننده در این روش  .(66-62: 4981عبداللهیان،)« .گذاردمی

در قفس / ییبود بازرگان و او را طوطی»: گویداو در نخستین بیت می. کندها را معرفی میداستان راوی با ایجاز تمام شخصیت

-ها آشنا میبا ابعاد وجودی شخصیتتر ها با یکدیگر بیشاما در ادامه داستان در خالل گفتگوی شخصیت« محبوس زیبا طوطییی

 .شویم

به این معنا که دانای کل به همراه بازرگان در حرکت است و . راوی داستان دانای کل محدود است: دید زاویه -2-9

 .کندگوید را بیان میکند و با خود میبیند و حس میآن چه را که می

 تحلیل زبانی پیش اثر 

. کاربردی ندارند ت و بدیهی است لغات و اصطالحاتی در آن به کار رفته باشد که امروز دیگراین اثر مربوط به قرن هفتم هجری اس

 .لحن این داستان جدی و تعلیمی است. ترندها کوتاهند و معموال از یک بیت کوتاهجمله

 داستان اقتباس شده نخست

آن را برای گروه  4986و نوجوانان در سال اثر آتوسا صالحی است که کانون پرورش فکری کودکان « طوطی و بازرگان»کتاب 

 . منتشر کرده است« د»سنی

این داستان اقتباس بازی از پیش اثر است که . شوداش نقل میدر این کتاب داستان طوطی و بازرگان از قول پیرمردی برای نوه

صالحی در این اثر شیوه بازنگری را . کندیپروراند و ارائه مخواهد متن را برای مخاطب خود میاقتباس کننده آن طور که خودش می

هایی از پیش اثر را در این نوع نگرش اقتباس کننده قصد دارد قسمت. بازنگری به نوعی نگرش دوباره به پیش اثر است». برگزیده

یان عناصر اصلی در های متنی پیش اثر در نظر گرفته شود تا پیوند مدر بازنگری الزم است که تقدم و تأخر زیر جریان. اصال  کند

های مایهتواند مسیر حرکت موضوع و دروندهد، اما میبازنگر درون مایه کلی پیش اثر را هدف قرار نمی. ... اثر جدید از بین نرود

-کند و فقط بخش مورد نظر خود را مجددا میبنابر این در تمامی عناصر ادبی یا داستانی دخل و تصرف نمی. جزیی را تغییر دهد

های قصه افزوده صالحی با طر  داستان با ادبیات و شیوه بیان خودش دو شخصیت را به شخصیت .(41: 4939جاللی،)« .دچین

 .توان گرفت و یا موالنا به آن اشاره کرده برجسته سازی کنداست و توانسته چند مورد از نتایجی را که از این داستان می

 تحلیل داستانی اثر

 عناصر درون ساخت -4

 .این داستان به تبعیت از پیش اثر خود اثری تمثیلی است: موضوع -4-4

از نظر پیاژه یکی از . شناختی و در جهت تعریف جهان تازه برای خویشتن استاخالقی و روان: مایهمضمون یا درون -4-2

. رک)موضوعی که در این اثر مورد توجه قرار گرفته است . های دوران نوجوانی بحران هویت و کشف خویشتن استویژگی

 .(39: 4934حسن زاده و جاللی،

 عناصر برون ساخت -2
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هایی که شاعر به طر  و پیرنگ اثر جدید با پیش اثر تفاوتی ندارد، اما به طور کلی فشرده تر شده و قسمت: طر  و پیرنگ -2-4

از ادامه های عارفانه و اخالقی اختصاص داده و ممکن است خواننده نوجوان را خسته کند و گیریصورت مفصل به نتیجه

 .خواندن بازدارد، حذف شده است

را به کار برده و این سؤال را در ذهن خواننده ایجاد کرده که « !باال و باالتر !پرواز کن»از شروع داستان نویسنده عبارت 

عبارتی که گاه در تخیل شخصیت کودک داستان، از زبان پرنده پشت پنجره و طوطی، گاهی . منظور از این عبارت چیست

 .دهدشود و در پایان ذهن خواننده نوجوان پاسخ مناسبی به آن میز راوی و بار دیگر از زبان بازرگان شنیده میا

خواهد که داستان را برایش تعریف کند و او با بیان این در ابتدای داستان شخصیت کودک با اصرار از پدر بزرگ خود می

مقتبس توانسته است . کندوجه پندآموزی داستان را گوشزد می« .راندترسم این داستان خواب را از سرت بپمی»نکته که 

گونه که پیرمرد به این. خواهد از هر قسمت بگیرد، برای مخاطب خود شر  دهدای که میحوادث داستان را با نتیجه

یرد که بعضی از گدر جایی راوی نتیجه می. دهدکوچکش پاسخ می کند و به سؤاالت نوهگاهی داستان گویی را رها می

 .(46: 4986صالحی،. رک) بندندکنند و حتی به آن دل میسازند و بعضی به این قفس عادت میمردم برای خود قفس می

کند آن را برای کند و سعی میدر جایی دیگر راوی به مفهوم مرگ اختیاری که یکی از مباحث عرفانی است اشاره می

سیب تا در خاک قرار نگیرد، به  دهد که دانهکوچکش شر  می نه برای نوهگواو این. مخاطب نوجوانش ملموس کند

در  .(22:همان. رک)« کندزند و طوطی پرواز میسیب جوانه می دانه»گوید شود و در ادامه میدرخت سیب تبدیل نمی

از یاد نبری که آن راز، راز گوید تو بهتر است به راز رهایی من از قفس فکر کنی و داستان طوطی به بازرگان می ادامه

ای که از اندیشد و پرندهشنود، به قفسی که خودش را احاطه کرده میمیپرواز تو نیز هست و دخترکی که داستان را 

 « !باال و باالتر !پرواز کن » :گویدپشت پنجره به او می

رسد با گروه سنی نوجوان ست و به نظر میتر اشاره شد، پیرنگ این داستان مانند پیش اثر آن ساده اگونه که پیشهمان

ن عالقه زیادی به اما از دیگرسوی نوجوانا( 447: 4939جاللی،. رک.)برند سازگار نباشدهای پیچیده لذت میکه از پیرنگ

تری تواند برایشان جذابیت بیشهای رمزی و تمثیلی که پیچش دارند، میبه همین دلیل خواندن داستان».اکتشاف دارند

چنان که گفته شد، برای سنین شناسانه روایت نیز، آنشناسانه و خویشتنهای رواناستفاده .(448: همان) «.ته باشدداش

 .نوجوانی مناسب است

یکی از . صالحی عالوه بر دو شخصیت حاضر در داستان دو شخصیت جاندار جدید را نیز وارد کرده است: پردازیشخصیت -2-2

او شخصیتی . شنوداوست که داستان را می گوید و دیگری نوهاش قصه میبرای نوهشخصیت پیرمردی است که  این دو

این دو به طور غیر مستقیم و . خوانیم که شنیدن داستان تأثیر زیادی بر او گذاشته استپویاست، زیرا در طول داستان می

 .کننددر طول داستان ابعاد وجود خویش را به خواننده معرفی می

شود های داستان میطی این قصه روایتگر وارد ذهن و درون شخصیت. کندنای کل این داستان را روایت میدا: زاویه دید -2-9

سرمای خاک گزنده بود اما تکان نخورد و صدای . بازرگان طوطی را بیرون آورد و آن را بر زمین گذاشت»: به عنوان مثال

فرصت پرواز و یا ماندن در قفس دور از خطر اما بی .گرفتا میباید تصمیمش ر. پای بازرگان را شنید که آرام آرام دور شد

 «و پرید... های سبز، ابرهای سپیدبه درختان بلند، شاخه. ن فکر کردپریدن و خود را به آب و آتش زدن؟ به آسما

 .(29: 4986صالحی،)

 تحلیل زبانی اثر

طورکلی با زبان پیش اثر متفاوت است و واژگان و اصطالحات آن زبان این داستان امروزی است و به. سراسر این داستان به نثر است

ها کوتاهند و به طور کلی جمله. اند و واژگان همه معمول و پرکاربردندواژگان عربی زیادی در متن به کار نرفته. نیاز به توضیح ندارد

در سراسر داستان حفظ شده است و با  لحن اثر صمیمی و ساده است و این لحن. توانش ذهنی نوجوانان در آن لحاظ شده است

 .هایی داردلحن جدی و تعلیمی پیش اثر تفاوت

 دوم داستان اقتباس شده
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آن را برای گروه  4982است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال  اثر مرجان فوالدوند« ی و بازرگانطوط»کتاب 

برای . بر آن بوده که قدیمی بودن پیش اثر به خوبی به خواننده منتقل شوددر این کتاب سعی . منتشر کرده است« ه»و « د»سنی

های کتب نویسیی کتاب در کادرهایی که سبک حاشیههاای برای تصویرگری آن انتخاب شده و نوشتهخانهقهوه همین منظور شیوه

تیترهایی مشابه آنچه موالنا هر صفحه از هم چنین سعی شده است در . آورد، قرار گرفته استخطی و چاپ سنگی را فرا یاد می

رفت و پیغام دادن طوطی قصه بازرگان که به هندوستان به تجارت می»: مانند. کار برده استفاده شودالدین در کتاب خود به جالل

 .«دیدن بازرگان طوطیان را در دشت» و « محبوس به طوطیان هند

های اخالقی و عرفانی هایی از آن حذف شده است، به ویژه تحلیلست و قسمتاین داستان بازنویسی پیش اثر و اقتباسی بسته ا

 .موالنا

 تحلیل داستانی اثر

 عناصر درون ساخت -4

 .این داستان به تبعیت از پیش اثر خود اثری تمثیلی است: موضوع -4-4

 . ای اخالقی و تعلیمی دارداین داستان درونمایه: مایهمضمون یا درون -4-2

 : عناصر برون ساخت -2

این داستان . بینیم و متن از این لحاظ تفاوتی با آن نداردپیرنگ این داستان همان است که در پیش اثر می: و پیرنگ طر  -2-4

ای که باعث تطویل داستان شده، تنها نکته. پیش اثر حذف شده اند تا حدی فشرده شده و بیشتر نتایج اخالقی و عرفانی

 .شده استابیاتی از مثنوی است که در چند قسمت آورده 

هایی هستند که در پیش اثر حضور دارند و قبال به آنها ها در این داستان همان شخصیتشخصیت: پردازیشخصیت -2-2

شوند و در ادامه داستان در خالل گفتگوی آنها به طور مستقیم و موجز توسط روایتگر شناسانده می. پرداخته شده است

 .شویمها آشنا میتر با آنها با یکدیگر بیششخصیت

به این معنا که دانای کل به همراه بازرگان در . راوی داستان به تبعیت از پیش اثر دانای کل محدود است: زاویه دید -2-9

 .کندگوید را بیان میکند و با خود میبیند و حس میحرکت است و آنچه را که می

 تحلیل زبانی اثر

ها نیاز به ری از کتاب مثنوی معنوی بدان افزوده شده است که بعضی از آناین داستان به نثر بازنویسی شده اما در چند قسمت اشعا

طورکلی زبان داستان سعی شده است برای حفظ کهنگی زبان از سجع استفاده شود اما به. شر  و توضیح دارد، اما بدون شر  است

. جمالت نسبتا کوتاهند. ی نوجوانان قرار داردتوان گفت در توانش زبانامروزی است ولی به علت چند واژه شر  نشده در ابیات نمی

اند، لحن این داستان مانند پیش اثر آن ساده و تعلیمی است و به کمک دیگر انواع فضاسازی که بازنویس و تصویرگر ارائه کرده

چرا که در بخش  .اندتوان گفت حافظ امانت گوینده پیش اثر بودهکنند و میفضای قدیمی ایرانی مثنوی مولوی را یادآوری می

هدف اصلی آشتی دادن کودکان و نوجوانان فارسی زبان با پیش اثر فارسی و آشنا ساختن آنان باشیوه » اقتباس از متون کهن

 .(93: 4936محجوب،)« شان استهای قدیمی و شناخت بیشتر ملیت و زباننگارش کهن و داستان

 گیرینتیجه

وطی و بازرگان مثنوی، طوطی و بازرگان اثر آتوسا صالحی بازنگری و طوطی و بازرگان اثر از دو اثر مقتبس انتخاب شده از داستان ط

ها و سبک نوشتار اند و فوالدوند توانسته با آوردن سجعهر دو اثر به زبان امروزی بازگردانده شده. مرجان فوالدوند بازنویسی است

اما با آوردن ابیاتی از مثنوی و بدون شر  رها کردن آن . امانت دار باشدخود زبان کهن مثنوی را به ذهن متبادر کند و از لحاظ متن 

صالحی نیز با وارد کردن دو شخصیت به داستان و وارد کردن دانای کل و همچنین . توانش زبانی نوجوانان را در نظر نگرفته است

از میان چهار رکن . مخاطب نوجوان را حل کندشناسانه، مشکالت ارتباط با ایجاد فضایی برای بازکردن مباحث اخالقی و خویشتن

اقتباس یعنی افزایش، کاهش، جا به جایی و تبدیل و تأویل، فوالدوند تنها از روش کاهش و صالحی از دو روش کاهش و افزایش 

ر جدول زیر های به دست آمده از این تحقیق دیافته. طر  و پیرنگ اصلی داستان با پیرنگ پیش اثر منطبق است .بهره برده است

 :قابل مشاهده است
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حکایتی از مثنوی   نام اثر

 معنوی

 طوطی و بازرگان طوطی و بازرگان

 مرجان فوالدوند آتوسا صالحی موالنا  نویسنده یا گوینده

    فانتزی 

    واقعی نوع اثر

    خیالی 

 ● ● ● تمثیلی 

  ●  امروزی 

   ● کهن زبان اثر

 ●   تلفیقی 

    اول شخص 

    سوم شخص راوی

  ●  دانای کل 

دانای کل  

 محدود

●  ● 

 ● ● ● معرفی با توصیف شخصیت پردازی

 ● ● ● معرفی با دیالوگ 

 ● ● ● پایان مناسب 

 ● ● ● نقطه اوج 

گره افکنی و گره  طر 

 گشایی

● ● ● 

 ● ● ● شروع مناسب 

 ● ● ● پردازش 
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 های زبانی قصاید عبدالواسع جبلی بررسی ویژگی
 محمود صادق زاده               

 واحد یزد، ایران  دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی 

 الهام دهقانی زاده بغدادآبادی                          

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد 

 دهیچک

ده شهرت دارد و اشعار یو قالب قص یبه عراق یر سبک خراسانییاست که در تغ ی، از شاعران بزرگ قرن ششم هجریعبدالواسع جبل

-در این جستار به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی ویژگی. است یق و بررسیو زبانی قابل تحق یادب یها یژگیشتر به لحاظ ویاو ب

واجی،  یندهایفرا یژگیو ییدر سطح آوا. شودمیپرداخته  یوان عبدالواسع جبلید دیهای زبانی در سطو  آوایی، لغوی و نحوی قصا

کاربرد لغات در معانی خاص،  یلغات، ابدال، ناسازگاری حروف، ممال، در سطح لغو یمیافزایش، کاهش، تخفیف، تلفظ قد: همچون

ف اضافه و ل کاربرد خاص حرویجمله، از قب ، عناصر مهم ساختاری، اسم صوت و در سطح نحویکلمات مهجور، لغات و  مصادر عرب

.  شود، ترکیبات اضافی و وصفی فارسی و عربی و اشکال و معانی گوناگون افعال تحلیل و بررسی می«اءی»، «را»ربط، انواع 

عبدالواسع، هرچند در نزدیک کردن شعر به لهجه عمومی و  در ترکیب عناصر زبانی و جمالت مهارت داشته است، با این حال وی 

های سبک خراسانی های زبانی، هم  انواع کهنگیدر شعر او به لحاظ ویژگی .ای لفظ و صنعت کرده استبیشتر فکر و مضمون را فد

 .های سبک عراقی همچون لغات و ترکیبات زبان عربیوجود دارد و هم ویژگی

 .زبانی یها یژگی، وی، عبدالواسع جبلییده سرای، شعر قرن ششم، قصیو عراق یسبک خراسان: ها دواژهیکل

 

 همدمق

گـذاران سـبک نـو شـعر     شم هجـری و از بنیـان  گوی در نیمه اول قرن شگوی و تازیلواسع جبلی از شاعران بزرگ پارسیعبدا

-ولـد و منشـأ او را غرجسـتان نامیـده    ها سخنی به میان  نیامده اسـت و تنهـا م  سال والدت او در هید یک از تذکرهاز  .فارسی است

  (318 :4996هدایت،).اند

وی چون به سن بلوغ رسـیده  : توان گفتست نیست؛ بر اساس شواهد موجود میر در ابتدای حیاتش اطالعی در داز احوال شاع

( دوازده تا چهـارده  :4933دیوان، مقدمه  صفا،).ها در آن دیار به سر برده استاز وطن خود برای کسب کماالت به هرات رفته و مدّت

با این حال، جبلـی همچـون   .ه و قصاید مدحی بسیاری از خود به یادگار گذاشته استپس از آن در غزنین به مالزمت بهرامشاه درآمد

طمعـی  پردازد، بلکه درغالب قصـاید بـی  ق و خوشامدگویی حاکمان ستمگر نمیبیشتر شاعران مدا  زمانش برای طمع دنیایی به تمل

و خوار کردن دانشـمندان  ها  ها و کوته نظریراستیها، نابه طوری که حتی از ستمکاری (941: 4963فروزانفر،)خود را ستوده است؛ 

 (434: 4963رضازاده،.)کندانتقاد می

 منسوخ شد  مروت و  معدوم شد  وفا

 شد راستی خیانت و  شد زیرکی  سفه
 

 وز هـــــر دو نـــــام مانـــــد چـــــو ســـــیمرغ و کیمیـــــا

 شـــــد دوســـــتی عـــــداوت و شـــــد مردمـــــی جفـــــا  
 

های شعری ست که شاعر تقریباً در تمام قالبها اثری که از او باقی مانده، دیوان اوق درگذشته و تن.344عبدالواسع سرانجام به سال 

در دیوان . مهارت خود را نشان داده است، امّا شهرت اصلی وی به قصایدش است (تسمیط و ترکیب بند قصیده، قطعه، غزل، ترانه،)

 .رسد بیت می 4346قصیده  وجود دارد که مجموع ابیات آن به  443جبلی 

عـوفی،  ) .انـد و ادب ممتـاز دانسـته  انـد و وی را بـه لحـاظ وسـعت فضـل      ره نویسان شخصیت و شعرش را سـتوده بیشتر تدک  

عبدالواسـع از شـعرای زبـر دسـت اسـت، در      » :استاد فروزان فر در مورد سبک و ویژگی شعری عبدالواسع معتقد است( 4993:924

خود را در اعمال صنایع بدیعی صرف کرده به هر قیمت که باشد، هر چند بـه فـدا   شاعری توانا بوده، لیکن قدرت طبع و قوت قریحه 

کند و بدین جهت ابیاتش سراپا موازنه، مقابله، لف و نشر و ابهـام توضـیح شـده و    فکر، محسنات بدیعی را خریداری میکردن اساس 

 .زیبایی معنوی و حقیقی خود را از دست داده است
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توان از پیشروان بزرگ تغییر سبک خراسانی به عراقی دانست که شعر او به لهجه عمومی نزدیـک  یبه هر حال، عبدالواسع را م

تـوان مشـاهده   ینیـز مـ   ا کم و بیش مختصّات سبک عراقی راشود، امّشتر مختصّات سبک خراسانی دیده میدر شعر او بی .شده است

ن کلمات مختوم به ن مختصّات سبکی شاعر را تخفیف در جمع بستدستوری، در سطح آوایی بارزتری های زبانی واز میان ویژگی.کرد

زائد به آخر قوافی مختوم به الف و در سطح لغوی کـاربرد چشـمگیر کلمـات و ترکیبـات     « ه»های قدیمی و افزودن ، بحث تلفّظ«ه»

اضـافه و افعـال در معـانی خـاص     ف در سطح نحوی نیز به کاربرد حرو. توان دانستترکیبات نو که خاصّ خود شاعر می عربی و ابداع

 . توان اشاره کردمی

نگرفته اسـت و  زندگی و شعر و اندیشه عبدالواسع جبلی، به ویژه سبک شعر وی تحقیق و تألیف مستقل و جامع صورت  دربارة

صـفا تنهـا چنـد سـطر     های تاریخ ادبیات نیز جز مطالب پراکنده و کوتاه بیان نشده است؛ در تاریخ ادبیات دکتـر  ها و کتاب در تذکره

اخیـرا، دو   .ای نوشته اسـت  دیوان اشعار او را تصحیح کرده و بر آن مقدمه 4933البته، دکتر صفا در سال  .بدان اختصاص یافته است

به کوشش اصغر رضـایی دانشـجوی   « شر  لغات، ابیات دشوار، اصطالحات و کنایات قصاید عبدالواسع جبلی»نامه یکی با عنوانپایان

به کوشش محمد حسـین شـریف بـر دانشـجوی     «انواع اوزان موسیقی در دیوان عبدالوسع جبلی»اصفهان و دیگری با عنوان دانشگاه

 .دانشگاه آزاد سراوان پدید آمده است

  آوایی، لغوی و نحـوی  های زبانی قصاید عبدالواسع جبلی در سطوترین ویژگیو تحلیل و بررسی مهم در این جستار به تجزیه

منبع اولیه این تحقیق  دیوان اشعار عبدالواسع است که به اهتمام دکتر ذبیح اهلل صـفا بـر اسـاس چنـدین نسـخه      . شودیپرداخته م

اشعار استفاده شده از جبلی بر مبنای شماره صفحات به همین ماخذ ارجـاع شـده    .چاپ شده است 4993معتبر، تصحیح و در سال 

 .است

 

 بحث

 فرایندهای واجی -4

 صوت هاتحول م-الف  

 های کوتاه به بلند یا اشباع تبدیل مصوت(4(

 - o   u (اوفتد_افتد:) 
 (   46دیوان، ص)همه عمر حاجتی                بی حجتی کنند همه صحبتم رها هب  مرا اوفتد   ور

 (997دیوان، ص)جهانی را مسخر کرد نتوان  ها              تربیت   چونینولیکن   جز به   

a   a (      نارسیده_نرسیده) م 
 (237دیوان، ص)بانگ کوس او بدان شامخ حصار        نافتاده عکس تیغ او بر آن راسخ مکان  نارسیده

 (:بگرداناد_بگرداند) 

 (964دیوان،ص)چشم بد که عالم را     چنو شاهی نبودست و نخواهد بود جاویدان  بگردانادخدا از وی 

 (:ناگاهان_ناگهان)   

 (   418دیوان، ص)ناگاهانند تیغ و تیر و گرز و نیزه وی را     به خواب اندر هزبر و مار و ببر و پیل اگر ببی 

i    e (دیه_ده) 
 (446دیوان،ص)بس تواند ساخت        هر کرا نعمتیست یا جاهی  دیهآن چنان    

    

 (:بد_بود) o    u : های بلند به کوتاه تبدیل مصوت(1)
 (29دیوان، ص)سزا گر بتو فخر باشد عجم را         بد      عرب   فخر     یسامروالق  اگر   

 (:که_کوه)     

 (48دیوان، ص)خاره جهانی روز کین باره       شود در حال ناچاره همه ترکیب او اجزا  کهاگر تو بر  
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 (:گهر_گوهر)  

 (299دیوان، ص)خزف  گهربود چون سها            تا گاه نیکویی ن قمر   چون  نبود  روشنی  گاه تا 

 (:   خامش_خاموش ) 

 (293دیوان، ص)ام چو سنگ و چو خاک و آهسته خامشبدانک           منگر      کن و  تربیت  مرا   شاه  پیش    به

 (:انبه_انبوه )  
 (944دیوان، ص)ها کشیده بر صفت راه کهکشان صف          انبهیخون خواره لشکری چو ستاره به 

  a     a  (گه _گاه:) 
 (47دیوان، ص)گه رزمی فلک سیرت، گه بزمی ملک سیما         عزمی قضا قوت، گه حزمی قدر قدرت     گه

 (:گنه_گناه )   
 (28دیوان، ص)کاران ببخشودی چو نصرت یافتی     گویی از حلم آفریدست ایزد سبحان ترا  گنهبر  

 (:   مه _ماه) 
 (7دیوان، ص)با بنان او عمل     روز و شب همراز باشد با سنان او قضا   دمساز باشد مهسال و  

 (:رهنما _راهنما)  
 (224دیوان، ص)خرد       وی لقای تو کیمیای سرور     رهنمای   تو     هوای    ای   

 (:زمن _زمان)    
 (   936دیوان، ص) زمنمعین دین رسول و عزیز جمع ملوک   که افتخار زمینی و اختیار 

e   i (برآهخت _برآهیخت    :) 
 (918دیوان، ص)ز پیروی یکی خنجر     در آن موقف برآورده زبد روزی یکی ثعبان   برآهختهدر آن موضع 

 (:نوشروان _نوشیروان) 
 (948دیوان، ص)وی به جاه و شرف چو افریدون               نوشروانای به داد و لطف چو    

 (:   یکدگر _یکدیگر)  
 (233دیوان، ص)گه گشاده این کمین و گه کشیده آن کمان         یکدگردو سپاه آمیخته و آویخته با    

 یا ساکن کردن آن (حرکت)حذف مصوت کوتاه (9) 

 (:انداز _اندازه) 
 (931دیوان، ص)های سماست بی پایان وگرچه واقع       بی اندازقضاست  هایحادثاگر چه   

 (:   خان _خانه) 
 (993دیوان، ص) خان خاننشاند فورفور و نگون کرد رای           رای بشکست قصر قیصر و بگرفت ب

 (:زیراک _زیراکه)  
 (494دیوان، ص)هم راحت جانی و هم آشوب جهانی  زیراکشاید که ترا جان و جهان خوانم 

 (:حمام _حمامه)   
 (237دیوان،ص)اکناف درگاهت شغال ور کند آرام        حمامگر کند پرواز بر اطراف جاه تو   

 تخفیف  -ب

در قصـاید  « ـهـ »در آخر کلمات قافیه مختوم به « هـ »و حذف « ه»مواردی همچون، تخفیف در جمع بستن کلمات مختوم به 

 .شودجبلی دیده می

 « ه»تخفیف در جمع بستن کلمات مختوم به (4)
 (  43جبلی،ص)ز دست ساقی مهوش همی خور روز و شب صهبا        بت دلکش        دیدار  خوش به     مژدهایآمد   چو    

 (   487جبلی،ص)زمرد کنی شجر  قالدهایگه پر      جبل        کنی    مورد  طرادهایپر    گه    

 ( 487دیوان،ص)بلورین کنی شمر  تختهایگه پر ز       عقیقین کنی چمن    هایهحقّ  از  پر گه    
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 (242دیوان،ص)های رمال  جنانند توده هایهروضکه       تو گفتی     به فر  ر آن رهاز آن قبل که د   

 (929دیوان،ص)آن رزین  ذرهایاین لطیف و  هایهنفح       آن ثمین     قطرهایاین حریق و  شعلهای   

 (277ن،صدیوا)در یتیم       هایهداندر صدف        ثمین       لعل       پارهای    حجر     در   

. داند جوب در بحث تخفیف، این نوع تخفیف را تخفیف حرکت میالبته، دکتر مح: افتادن همزه در آغاز کلمات(1)

       (214: 4943محجوب،)
 (423دیوان، ص)بساط              بیش تو مرا بر زمین نهاده جباه  فکنده  فلک  بر  فضال  تو  جاه ز 

 (  443دیوان، ص)دون             ز بیم صاعقه آبدار خنجر تو  آتش گر چنگ   گه   فسرده   شود 

 (416دیوان، ص)هر زمان چون بندگان مالد بخاک اندر جبین              زنده پیش تخت تو سکندرگردد  کنونگر  

 (21دیوان، ص)گذشته از سر گردون نسیم عنبر سارا     شعاع باده گلگون        هامون   رخ بر  فتاده 

 نصر بن خلف  بوالفضلمیر تاج الدین ملک        مد از اجداد ماضی ملک را نعم الخلف    آ 

 (   948دیوان، ص)وی بجــاه و شــرف چــو افــریدون             نوشروان   چو    لطف   و    بداد   ای 

 « ه»از آخر کلمات قافیه مختوم به « ها »حذف  (9)

 (    3دیوان، ص)گیا تو دایم همی           مایه دبیا ز کرم و اصل توزی از بخت  فر  ز   آید  و  ز آید  

 (   44دیوان، ص)گوا ور گوا خواهی، مرا ایزد تعالی بس       من هواخواه و ثنا خوان و دعاگوی توم         

 (   44صدیوان، ) گیاپدید             گرچه زمردست به دیدار    بود   ستوران  قوت ز   مهرشان  

 های قدیمی  تلفظ -ج

« واحدی نـدارد های هر کلمه صورت ثابت و  هنوز چگونگی تلفظ واک» در این دوره: نویسد این ویژگی می بارهاستاد خانلری در

برد که البته بعد از درسی شـدن فارسـی، انـدک انـدک      از این رو، هر نویسنده واژه را با تلفظ خود به کار می( 418: 4997خانلری، )

تـر لغـات،    های کهـن  ابدال، صورت: کند های قدیمی را به چهار مورد تقسیم می شمیسا مبحث تلفظ. شود ها تثبیت می برخی از تلفظ

 (267: 4974شمیسا، (. )حرکت)ریختگی، تغییر مصوت کوتاه درهم 

. مبحث ابدال شبیه استبیشتر به کند که  دکتر محجوب، بحث تخفیف را تبدیل حرکتی به حرکت دیگر بیان می: ابدال(4)

 (437: 4943محجوب، )
 (234دیوان، ص)دشمنت همیشه علیل   بزانخجسته بر تو خزان و بسان برگ رزان          ز فعل باد 

 (974دیوان، ص)بر جبین  نبشتهگه سرشته در ضمیر و گه      گه گرفته در کنار و گه نهاده بر کتف       

 تر لغات  های کهن صورت(1)

 (3دیوان، ص)بر کران کوه بوده با پلنگان آشنا                آشنا   نهنگان با  کرده  بحر    میان ای   

 (   44دیوان، ص)زین عالم نبهره و گردون بی وفا      های خلق           رسم  همه  باشگونه  گشتست  

 (78دیوان، ص)وخته بر شاخ شجر شد چون بلبل دل س   دستت            بلبلهبا    ساخته  شود که  زیبد    

 (297دیوان، ص)بساط وز کهربا سر بال  الژوردز        از آن طرفه صورتی کور است       ... تبارک ا   

 (986دیوان، ص)تا مور نباشد به ستمکاری ثعبان               بنجشک  به کم آزاری  نباشد  چرغ تا     

 (   423دیوان، ص) بادافراه  شده یکی را سوء العذاب               پاداشن    حسن الم ب  را  یکی   شده    

را تنافر حروف خوانده و  استاد همایی این ناسازگاری و عدم هماهنگی بین حروف: درهم ریختگی و ناسازگاری حروف(9)

هنگ حروف را در فارسی گران آتنافر حروف آن است که آهنگ تلفظ کلمه بر زبان سنگین و دشوار باشد و آن طور : گوید می

 (46: 4974همایی، . )گوییم می

 (432دیوان، ص)ای  تو هرگز یک زمان ناسوده رعایتشاناند        کز  آسوده    آزادگان   قبل    زان  حوادث   از 

   ( 98دیوان، ص)بشکند یال هزبر و بگسلد بال عقاب   خون نهنگ         بفسرد  و  پلنگ   چشم    بِترکَد

 آن نمودی پیش ازین موسیبکف عیسی بدم هرچ        بر نقش نگین   پِنهانشپیدایش برطرف جبین،

 ( 262دیوان، ص)   
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 سرشان پر از خاک فنا، لبشان پر از باد ندم       رخشان پر از آب بال        نار رعتا،  از  پر  دِلشان

 ( 264دیوان، ص)   

رسد که  به نظر می( 443: 4949رازی، . )خوانده است« زیادت قبیح»المعجم آن را شمس قیس رازی در : تشدید مخفّف(1)

هم حالت تشدید گونه وجود  باید دانست که در پهلوی. «ر»کردند، خصوصاً  کلمه مختوم به  بیشتر کلمات دو حرفی را مشدد می

 (268: 4974شمیسا، . )دارد
 (41دیوان، ص)جبرئیل آید به استقبال و گوید مرحبا        سپهر از موکبت   بر  پرّد  که  را  غباری هر    

 گوهر از خارا و زر از کان و لولو از صدف   ز نی       شکّرانگبین از مُنج و مشک از نافه و   

 ( 294دیوان، ص)   

 (234دیوان، ص)کند کفایت او مشکالت گردون حل               رد  گیتی  حادثات  او عنایت   کند    

 (496دیوان، ص)و صدر زمانی  زمینّیکه بدر   زینت                دارند تو   از  زمان  و  زمین    

 (449دیوان،ص)خدای عزوجل حج مرا به قوت آن      و روزی کرد         بسینواخت کردی با من   

 :تخفیف مشدد(0)  

 آرد به رشوت اژدهامهره را نزدیک این     را در پیش آن آرد به خدمت کرگدن   بچه

 (7دیوان،ص )                                                                                  

 و ذوالقعده تالفی کن همه       هرچه فایت شد ز تو در ماه شعبان و رجب   شوال  مه در 

 (93دیوان، ص )    

 کرده در گردون  قالوهستاره از لطف او  او را عصا به بسته  جبهت        زمانه از شرف 

 (946دیوان، ص )       

  :(aمصوت بلند )توم به الف های زاید به آخر قوافی مخ افزودن همچون،: های زاید افزودن(6) 

 (427دیوان،ص) شناهکزو گذر نکند وهم آدمی به        فضای دولت او بی کرانه دریابیست        

 (427دیوان،ص )   دوتاه که آن به صورت نعل سمند اوست              اوست منیر       بلند  رای سیرت  به  این  که 

 427دیوان،ص )دیباه مه ملوک و سالطین ز زر و از     کمر غالمان را             و   کاله کنند  اگر  

 (427دیوان،ص )  رناهبشود زبزم تو این با طراوت      تو آن با لطافت حورا            خلق  ز  شود 

 (     423دیوان،ص ) زهراه به سوی کیف نیامد به خدمتت      کنون گر از جهت آنکه واضح داشت                 

 : تلفظ ذال به جای دال(7)

 با مکان پای بر گردون نهاذی        ز احسان دوست بر علم گشاذی      

 ان دانش و قانون داذی مک      دینی         خورشید  و  دولت  سپهر

 بسیرت با فرشته هم نژاذی   همنشینی               ستاره  با همت   به

 (    447دیوان،ص )چو معن زایده با دست راذی      لفظ خوبی          با  ساعده قس   چو

 : ممال(3) 

 به کف  سخیچون تو نبود رستم دستان قوی ب هدل        چون تو نبود حاتم طایی 

 (299دیوان،ص )   

  کحیلبه گرد تیره شده دیده ستاره              خضیببه خون تازه شده چهره مجزه 

 (231دیوان، ص )    

  مصابو خصم او گردد  مصیبگر زگفت او ترا آید پسنداین چند بیت           ظن او گردد 

 (44دیوان،ص ) 

  یسیردریا با جود تو  ساری گردون با قدرتت و محال            باشد محل  باشد  

 (248دیوان، ص )                                                                                                       
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   کحیل فکار            دیده مه به گرد اوست  اوست    نعل   ز    ماهی پشت  

 (   247دیوان،ص )                                                                                                                           

 تحویل  هریمراد او همه آنست از این جهان که کند          به سوی حضرت عالیت از 

 (231دیوان، ص )

 ها  شناسی واژهیا سبک (Lexical)سطح لغوی  -1

از قبیل استعمال لغات  (آرگائیسم)گراییبیگانه مثالً ترکی یا مغولی، کهنسی درصد لغات فارسی و عربی، لغات مالحظه و برر     

بسیط یا   اسم معنی یا ذات، حروف اضافه اسامی بسیط یا مرکب، نوسی،یا لغات قدیمی مهجور پارسی، سره کهن نزدیک به پهلوی

کاربرد لغات در  وسعت یا قلت واژگان، مترادف، نوع صفت، معانی حروف اضافه، نی،مرکب، نوع گزینش واژه با توجه به محور جانشی

 (434: 4974شمیسا،) .شامل این سطح زبانی است ...استعمال مصادر عربی به صورت صحیح عربی و معانی خاص،

 کاربرد اسم در معنای صفت  -الف

 (421دیوان،ص)ده و بفزود مرا جاهتو در مجلس و خلوت               فرمود مرا با صدق وز تربیت

 (44دیوان،ص) جفاو شد مردمی  عداوتشد دوستی                سفه و شد زیرکی خیانت  راستی  شد

 « اندر»کاربرد کلمه  -ب  

 (42دیوان،ص)مضا  اندرمسیر       و لعهذا از سرعت گامت رجوم  اندر  نجوم  پایت خفت   از  عاجزند

 (441دیوان،ص)به بزم اندر چنین باشی برزم اندر چنان مانی   گه کین ببر پرخاشی     گه مهر ابر در پاشی، 

 استعمال شکل مهجور کلمات  -ح  

-د کمتر به کار رفته و به جای آنشود که از قرن هفتم به بع شاعری جبلی، بسیاری از کلمات کهنه در متون دیده می در دوره

زیبـارو، خـوش   : زغال، کـش : اندوه، انگشت: مجرو ، گرم: خسته :مانند ی استعمال شده است،های عربی یا کلمات دیگر فارس ها واژه

  (43: 4977غالمرضایی،... )رفتار و

 (93دیوان،ص )جدا ماند آن دیار          تا از فر لعتبان خوش تهی گشت آن جناب  کشتاز حسن دلبران 

 (33دیوان،ص )و کرم و درد  تیمار چار چیز از انده وچو    دور از تو سال و ماه        باشند دشمنان تو  

 استعمال مصادر عربی به صورت صحیح عربی  -د 
 (444دیوان،ص )دل از راحت، دل از رو  وکف از ریحان  خالی درین ایام یک ساعت        لب از را  و تن از راحت،  داشتن  نباید

 (494دیوان، ص )جهانی  آشوبجانی و هم  حتراهم      شاید که ترا جان و جهان خوانم زیراک    

 (94دیوان، ص )دلدادگان را شد سبب  راحتبسدی ک ن      را شد دلیل     آفت آزادگان کان  سنبلی 

 های مختلف  استعمال اعداد به صورت -ه 

 (916دیوان، ص )ن  کی زد اعجاز را بر روی عصا موسی بن عمرا  چشمه آب آنگه      ده و دهور از خارا پدید آمد      

 (936دیوان، ص )کیوان  سیمانجم و دوم سپهر و  یکی سلطان             خدمت به   تفاخر   کنندهمی

 (933دیوان، ص )مونس ضیغم چهارم محرم ثعبان   سدیگر     همخوابه شاهین دوم همخانه طغرل     یکی

 « اسم صوت»استعمال  -و  

 (211دیوان، ص ) تیغ او در حد کالنجر  سلیلگهی باشد     ترکستان       اسب او در خاک صهیلگهی باشد     

 (221دیوان، ص )صریر تا کلک را به دست دبیران بود             سلیل    بود   دلیران کف   به  را  تیغ   تا      

 یا سبک شناسی جمله  (syntactical)سطح نحوی -9

های غیرمتعارف، کوتاه یا بلند بودن جمالت، کاربردهـای مهـم   و دقت در ساختمان بررسی جمله از نظر محور همنشینی: یعنی

آغـازی، وجـوه کهـن ماضـی     « ب»دستوری از قبیل آوردن انواع یاء، آوردن دو حرف اضافه در پـی و پـیش مـتمم، فعـل ماضـی بـا       

یا کهن یا خاص، مطابقه صـفت و موصـوف،    استمراری، افعال پیشوندی، افعال مرکب، صرف افعال کهن، کاربرد افعال در معنی اصلی

 .«را»جایی صفت، انواع  جابه
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 آوردن واو عطف در اغاز بیت یا مصراع دوم آن-الف  

 زیادت گشته از مد  تو در طبعم ذکا  ویای سعادت کرده از فر تو با بختم قران        

 (44دیوان، ص )    

 ین بدرد سینه شیر سیاه اندر و غا آن بخارد دیده باز سپید اندر شکار              و

 (44دیوان، ص )    

 چه مهران در عجم بودست ممنوع الحمی ور گرچه شیطان در عرب بودست مرفوع المحل    

 (44دیوان، ص )    

 استعمال دو حرف اضافه در پیش و پس متمم  -ب  

 بال از تن عنقا  بی شک پر و درکوه قاف  بهچو در مشت آوری ناوک فرو ریزد همه یک یک    

 ( 48دیوان، ص)     

 کشد رو  االمین اندر چشم  بهسرمه وار این را   کند ذات البروج  اندرگوش  بهحلقه وار آن را 

 (414دیوان، ص) 

 ریحان        اگر گاه کرم همت در اصحاب سقر بندد  بر ابراهیم  برشود آتش برایشان چو 

 (413دیوان، ص )    

 مکان دارد  به هامون بربر وطن سازد             اال تا کوه پاینده  بگردون دهاال تا ماه تا بن

 (412دیوان، ص )    

 انواع را  -ج

 : به صورت فک اضافه« را»استعمال (4)   

 ضیا  راشهاب و دین یزدان  رابوالمظفر غالب بن تغلب آن صدری که هست      ملک سلطان 

 ( 8دیوان،ص )     

 چنبر، بلرزد کوه را پیکر                چو آیی در صف لشکر، کشیده تیغ روهینا را بیفتد چرخ 

 (43دیوان،ص )    

 نصیر، ملک خاقان را وزیر              در کفایت بی نظیر و در سخاوت بی ریا را دین یزدان 

 ( 22دیوان، ص) 

 مکان  رااری، جود و بخشش مدرا م ل          داد و دانش  راجاللی ملک و ملت را دین و دنیا 

 (443دیوان، ص )   

 معین را مالذ     وی جهانداری که هستی دادخواهان  راای خداوندی که هستی پادشاهان 

 (414دیوان، ص )    

 « برای»در معنای « را»استعمال ( 1) 

  رابلند همت او گاه سرکشی بازیست               که نیست جز دل آزادگان شکار او 

 (23دیوان،ص )    

 را ی ایزدی حصار او  از آن سبب زچنان واقعه سالمت یافت          که بود واقیه

 (23دیوان،ص )    

 همت شاهیش چو ذات الحبک است      خلق را حضرت عالیش چو بیت الحرمست  را ملک

 (63دیوان،ص )    

 را گاه وحشت اژدها  ا گاه الفت زندگی          وآن نماید دشمنانراین فزاید دوستان 

 ( 22دیوان، ص) 
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 درمعنای داشتن « است، بودن و شدن»همراه مشتقات فعل های به« را»استعمال( 9) 

 ای نیست زین قبل           زین بیشتر قبول که یابد به ابتدا گله رابا این همه م 

 (44دیوان، ص )    

  رانیست قد ری  والیت جم  ای پری چهره یی که با لب تو                          

 (26دیوان، ص )    

 راسراج دین محمد، محمد بین حکی                که در محامد اوصاف او نیست یار او   

 (23دیوان، ص )    

 ز غایت رادی  را اگر چه دادی حاتم به خلق گاه سوال               هر آند بودی وی  

 (448دیوان، ص )                                                                         

 چو من مدا  را چو تو ممدو            نه هست در همه عالم ت رانه هست در همه گیتی م  

 (72دیوان،ص )    

 در معناهای مختلف « با»استعمال ( 1) 

 : در معنای برابر و تساوی« با»( الف)      

 زینت شمس الضحی  با الحبک            طلعت زیبای تو رفعت ذات باهمت واالی تو 

 (24دیوان، ص) 

 در معنای تقابل « با»( ب)      

 فضل من همیشه پدیدست نقصشان          چون عجز کافران بر اعجاز انبیا با

 (44دیوان، ص )

 ید را  ذکا طبع من نباشد   خورش با عقل من مریخ را نباشد توان                       با    

 (44دیوان، ص ) 

 سپهر از غرم تو حیران، زمین از خرم تو شیدا     بزم تو زندان، سقر با رزم تو بستان     با ارم   

 (43دیوان، ص )          

 باشد محل گردون با قدر تو محال                    باشد یسار دریا با جود تو یسیر    

 (248دیوان،ص ) 

 « ءیا»انواع (ج) 

 یاء شرطیه ( 4)   

 همی       هم ز نام و نان جدا و هم ز خان و مان جال  یعدل و انصاف تو گشتند یگر نبود

 (42دیوان،ص ) 

 از هر خسی مذلت و از هر کسی عنا                    یبه تواضع  نبینم یگر من نکوشم  

 (44دیوان،ص ) 

 سلف  یگاه سجده پیش او ابلیس نفزود        سیمای او از گوهر آدم پدید         یگر شد  

 (291دیوان،ص ) 

 یاء مصدری ( 1)   

 تویی آزادگان را مقتدا  یتویی فرزانگان  را عاقله               در جوانمرد یدر هنرمند

 (24دیوان، ص ) 

 صدهزاران آفرین              بر خداوند جهان از ایزد داد آفرین  یباد هر ساعت به نو

 (972دیوان،ص ) 
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 ها و ترکیبات عربی  استعمال واژه -د

 که تولید حال زتقصیر ندانی  ارجوگر من به سوی خدمت تو دیر رسیدم              

 (493دیوان، ص ) 

 هراه نیامد به خدمتت ز  کیفداشت          به سوی  عذر واضحکنون گر از جهت آنکه  

 (423دیوان،ص ) 

 هبا گردد چون منثور شنایی آفتاب                  در هوا اجزای او گردهد بدخواه او را رو 

 (42دیوان،ص ) 

 و خفت باد صبا  هیبت نار الیم                 صفوت ماء معینقوت خاک زرین و   

 (46دیوان،ص )  

 الع، بزم او را در جمال            رای او را در کفایت، قدر او را در نزاعتقصرا او را در   

 شمس الضحی و رتبت  حبل المتینقوت                 دارالسالم و زینت  بیت الحرامحرمت   

 (42دیوان،ص)          

 یی گشته مبتال  داهیههر فاضلی به                   ممتحنهر عاقلی به زاویه یی مانده   

 (44دیوان،ص )          

  محیی العظامیچو عیسی گه لطف           چو موسی گه جود مجری العیونی            

 (443دیوان، ص)            

 ترکیب وصفی مقلوب  -ه  

  گردنده سماگه چو  پوینده بریگاه چون          جوشنده هزبرگاه چون کوشنده ببری گه چو 

 ( 44دیوان، ص)           

 روز و شب از حادثات روزگار پر جفا تو  رعایا ایمنند                           همایون روزگاردر  

 (42دیوان،ص )         

 زینت بر سر افعال « ب»استعمال  -و

 مرا شاه  بنواختمرا خسرو و بشناخت خوبت                         و  اندیشهاز سعی پسندیده 

 ( 422دیوان، ص)      

 م آفریدست ایزد سبحان ترا چو نصرت یافتی                گویی از حل ببخشودیبرگنه کاران 

 (27دیوان،ص )           

 ای  گرچه تو نام نظیر خویشتن نشنوده                   بشنوده اند  نام تا کرو بیان بر آسمان

 ( 434دیوان، ص)     

 بزدوده ایروی دولت را به دست رای خود           ای بشکستهپشت دشمن را به پای بخت بد 

 ( 434 دیوان، ص)     

 به همراه فعل « همی»استعمال کلمه  -ز 

 کان در میان خلق ممیز چو من کجا                 همیو آن کس که گوید از ره دعوی کنون 

 (44دیوان،ص ) 

 عنان                          هرک آیت نخست بخواند زهل اتی  همیهرگز به سوی کبر نتابد 

 (44دیوان،ص ) 

 کنند                 با من به دوستی ز همه عالم انتما همیگروهی  زآنست نحبن من که

 (44دیوان،ص ) 
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 روید گیا  همیماند و تراب و تا  همیتابد شهاب                  تا  همیبارد سحاب و تا  همیتا 

 (24دیوان،ص ) 

 استعمال افعال در معناهای خاص                  -ح 

 « ستنتوان»معنای .در« دانستن»

 گفت             که پارسال تو کردی از جانم احسان ندانمبه صد هزار زبان، شکر آن          

 (449دیوان،ص ) 

 « شناختن»در معنای « دانستن»

 ز اعیان مشرق و مغرب                 که بهتر از تو رعایت کند حقوق قدم  ندانمکس     

 ( 274دیوان، ص)      

 « ترسیدن»نای در مع« اندیشیدن»

 ز آب  نیندیشدهرکه باشد طالب گوهر             هر که باشد عاشق جانان نپردازد به جان      

 ( 43دیوان، ص)           

 « عفو کردن»در معنای « بخشودن»

 ای  بخشودهای             وز لطافت بر گنه کاران بسی  از کرم سوال را نعمت بسی بخشیده    

 ( 434ص دیوان،)     

 « شبیه بودن»در معنای « ماندن» 

 من جز به شخص آن قوم را نظیر                           شمشیر جز به رنگ نماند به گندنا   

 (44دیوان،ص ) 

 « دانستن»در معنای « شناختن»

 قدر من                تا رحلتی نباشد ازین جایگه مرا   نشناسنداهل هری کنون   

 (  44دیوان، ص )

 « نوازش کردن»در معنای « نواختن»

 کردی با من بسی و روزی کرد                     خدای عزوجل حج مرا به قوت آن نواخت   

 ( 449دیوان، ص)    

  گیرینتیجه

ر قصـیده  رود که هنر شـاعری خـود را بیشـتر د   سبک در اواسط قرن ششم به شمار میعبدالواسع از جمله پیشروان بزرگ تغییر     

وی هرچند در نزدیک کردن شعر به لهجه عمومی کوشیده و  در ترکیـب عناصـر زبـانی و جمـالت مهـارت       .سرایی به کار برده است

هـای زبـانی، هـم  انـواع     یژگـی در شعر او به لحاظ و .داشته است، با این حال بیشتر فکر و مضمون را فدای لفظ و صنعت کرده است

 .های سبک عراقی همچون لغات و ترکیبات زبان عربید دارد و هم ویژگیبک خراسانی وجوهای سکهنگی

بلند و بلند به کوتاه،  تبدیل مصوت های کوتاه به: به لحاظ سطح آوایی، انواع فرایتدهای واجی و تلفظ های قدیمی، همچون     

به لحاظ لغوی، کاربرد .د وی به کار رفته استدر قصای....ها، اقسام تخفیف، کاهش، افزایش، ابدال، ممال، تنافر حروف وحذف مصوت

، مصادر عربی بیشتر قابل توجه ....و(غم)، تیمار(زیبایی)اسم در معنای صفت، اندر به جای در، کلمات مهجور فارسی، مانند کش

 .است

بـدل  : «را»انواع همچنین به لحاظ ساختار نحوی، کاربرد واو عطف در آغاز بیت یا مصراع، دو حرف اضافه در پیش و پس متمم،

شرطی، مصدری، کلمات و ترکیبـات عربـی،   « ی»در معنای تساوی و تقابل، « با»از کسره ی اضافه، به معنای برای و تخصیص فعل، 

 .روندها به شمار میترین ویژگیاز اصلی.....با افعال و « همی»د زینت، افعال در معانی خاص و کاربر« ب»ترکیات وصفی مقلوب، 
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 مقایسه ساختار تشبیه در دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

 دکتر طاهره صادقی تحصیلی

 استادیار دانشگاه لرستان                                                                                           

 بهنوش رحیمی هرسینی                                                                                                    

 دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان                                                                                

 چکیده

از نظر تعداد ارکان، حسی یا عقلی بودن دو طرف  ومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنونشبیهات دو منظدر این تحقیق ت         

دست آمده ه آمار بسامد و در صد هر نوع ب. تشبیه، انواع وجه شبه، انواع تشبیهات، ترکیبی و یا مفرد بودن تشبیه بررسی شده است

شود و  سازی نظامی در هردو منظومه بررسی میاز  این آمار  شیوة تصویر فادهو سپس با است. و در هردو منظومه مقایسه شده است

نوع تشبیهات، اختالف . شودبه تشبیهات گذشته نقد و تحلیل میهای جدید میزان ابتکار نظامی در آفریدن تشبیهات جدید و یا نگاه

ظومه در اثبات هایی از تشبیهات دو مناله نمونهکند که در پایان مقمیرا نمایان  عی و فرهنگی حاکم بر هردو مجموعهمحیط طبی

درصد  31/43تشبیه در آن به کار رفته است که حدود  4194بیت است که حدود  3911منظومه خسرو شیرین  .این امر آمده است

کل ابیات درصد  23/41مورد تشبیه در آن یافت شد که حدود  482بیت دارد که  4711منظومه لیلی و مجنون . از کل ابیات است

 . است

 .تشبیه، وجه شبه، خسروشیرین، ابتکار، لیلی و مجنون: هاکلیدواژه

 مقدمه -4

تطبیق و مقایسه روشی است برای دست یافتن به حقایق و ظرایفی که در حالت عادی  در مطالعه یک اثر ممکن است             

نکاتی بر ما آشکار می شود از قبیل اینکه شاعر چقدر توانسته  شوندثار یک شاعر با هم تطبیق داده میوقتی آ. نادیده باقی بماند

و اینکه آیا در بیان خود در لفظ و معنا به تکرار دچار شده است یا نه؟ . است در انتخاب موضوع و آفرینش فضای جدید نوآور باشد

شد و یا مفاهیم یکسان را به ع نوآور باپرورد؟ هر چه شاعر در انتخاب موضومتفاوت را چگونه در آثار خود می موضوعات و فضاهای

 . های مختلف توصیف کند نشان از قدرت ابتکار و خالقیت او داردشیوه

. آفریندز پیوند می زند و دنیایی جدید میعناصر خیال خود نشان ابتکار شاعر است که از حقیقت به واسطه خیال به مجا           

با قدرت سحرانگیز خیال، در این عرصه مجالی است برای آدمی تا . و خالقیت است پردازی عرصه تمرین آزادیتخیل و تصویر»

مندی به هر هنر. ها حلول کند و رو  خود را در آنها بدمد و جهان را به دلخواه خویش بسازد و عالمی و آدمی از نو بیافریندپدیده

خیالْ حاصل نوعی » (  67: 4983فتوحی، )« .ی اوستنگرد و نگاهش متاثر از حاالت عاطفی و روحطرز خاص خویش به جهان می

کوشند شعر و هنر را تجربۀ انسان بنامند و ازآنجاکه هر  امروز ناقدان معاصر می. ای عاطفی همراه است  تجربه است که اغلب با زمینه

ست و شیوة خاصی دارد که ویژة هایی ویژة خویش دارد، طبعاً صور خیال او نیز دارای مشخّصاتی ا  خاصّ خود تجربه کسی در زندگی

به  ) 23-47: 4971شفیعی، )توانیم آنها را تصاویر او بنامیم   خود اوست؛ استعارات و تشبیهات و مجازهای ویژة خویش دارد که می

شاعر و ر دستگاه زبانی هر د». توان نوع فضا و محیطی که شاعر آفریده است را درک کردلیل است که با توجه به تصاویر میهمین د

دستگاه بالغی بر اساس عناصر بیانی و . ای، خصوصیّات آوایی، نحوی، واژگانی، معنایی، و ادبی ـ بالغی شاخصی وجود دارد  نویسنده

یکی از این خصوصیات بالغی تشبیه است که  (.92: 4984پورنامداریان، ) «گیرد  شناسی زبان شکل می بدیعی و سایر عناصر زیبایی

 .پروردیدگاه خود آن را به طرق مختلف میع دشاعر بسته به نو

. بالغی شاخصی وجود دارد -ای خصوصیات آوایی، واژگانی، نحوی، معنایی و ادبیدستگاه زبانی هر شاعر و نویسنده در                

ان تشبیه یکی از مهم ترین در این می. گیردشناسی زبان شکل میعناصر زیبایی دستگاه بالغی براساس عناصر بدیعی و بیانی و سایر

و اشیا مختلف ارتباط برقرار   دهنده وسعت و زاویه دید شاعر است؛ یعنی میان عناصرتشبیه نشان. در یک اثر ادبی است عناصر بیانی

اعر را تقلید و خالقیت ش همچنین تشبیه،. پذیردو رویدادهای جامعه نیز تاثیر می کند و طبیعی است که در این راه، از حوادثمی

حث علم بیان، در میان مبا. گیری بسیاری از اشعار استفنون و ابزارهای بیانی، پایه شکلتشبیه به عنوان یکی از . دهدنشان می
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تشبیه مانند کردن چیزی است به . گیری استعاره، تمثیل و به نوعی کنایه استزیرا اساس شکل. ای داردتشبیه برجستگی ویژه

تشبیه  (33: 4972شمیسا، . )اشد نه حقیقیه آن مانندگی مبنی بر کذب باشد نه صدق؛ یعنی ادعایی بچیزی، مشروط بر این ک

های گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته از همان شباهتی است صورت. های شاعرانه استاغلب خیالهسته اصلی و مرکزی 

 (244: 4984داریان، پورنام. )کندیل شاعر در میان اشیا کشف میکه نیروی تخ

 بیان مسئله 4-4

خسرو و  آیا مقایسه ساختار تشبیهاتی که نظامی در دو منظومه لیلی و مجنون و -4: سوال این تحقیق این است که             

شاعر  در جاهایی که -2. تواند اختالفات اجتماعی فرهنگی میان این دو فضای داستانی را به تصویر بکشدشیرین به کاربرده است می

های خاص برای نوآوری و ابتکار در سنتآیا روشی . های شعری گشته استضا و تصاویر ناچار به کاربرد سنتبرای برای ترسیم ف

 شعری داشته است یا اینکه دچار تکرار شده است؟  

 هدف و ضرورت تحقیق -1-4

های و اینکه شاعران بزرگ در بند سنت ر برده استبه کا عناصر خیال را در دو فضای مختلف ای که نظامیآشنایی با شیوه     

ها ترسیم گر همین نوآوری. داردای وامیتازه هایها خیال آنها را به آفرینشنگرش اند بلکه اختالف فضاها و تفاوتشعری نمانده

 .کنداعران مقلد جدا میسبک خاص شاعران بزرگ است که آنها را از خیل عظیم ش

 یق روش و مواد تحق -9-4

ای که میان طرفین تشبیه برقرار است، استخراج شده بر اساس تعداد ارکان و نوع رابطهدر این تحقیق ابتدا انواع تشبیه                 

ایم و به نتیجه تحقیق دست است سپس با بررسی میزان بسامد و درصد تکرار هرنوع تشبیه به مقایسه کلی دو منظومه پرداخته

  .     ایمیافته

 پیشینه تحقیق -1-4

سرو شیرین و ساختار تشبیه در خ»یکی به عنوان . انجام گرفته استدر زمینه مقایسه ساختار تشبیه دو مقاله تحقیقی                 

ه نوشت«  االسرار و مطلع االنواردر مخزن ساختار تشبیه »رو  اهلل هادی و زینب نصیری و دیگری  با عنوان  نوشتۀ« ویس و رامین

 .باشدلو میآقای علیرضا نبی

هرچند تا حدودی در روش . این هردو مقاله در مقایسه ساختار تشبیه میان دو منظومه از دو شاعر جدا نوشته شده است            

جدا بر تفاوت دو منظومه های مه بررسی تاثیر فضاها و نگرشکه استخراج انواع تشبیه است به  کار ما نزدیک است اما در اساس ک

 .     های یک شاعر واحد است، متفاوت استپردازیروی خیال

 بحث و بررسی                                                  -1

 از نظر ذکر و حذف وجه شبه منظومهتشبیهات دو مقایسه  -4-1

بینی و   شبه، مبیّن جهانرین بحث تشبیه است، چون وجه تبحث وجه شبه، مهم»: گویدشمیسا در تعریف وجه شبه می

(. 34: 4972شمیسا، )« شویم  آوری یا تقلید هنرمند می  وسعت تخیّل شاعر است و در نقد شعر بر مبنای وجه شبه است که متوجّه نو

 شفیعی،)« گمان رساتر و پرتأثیرتر است  متوجّه آن شود، بی تشبیهی که وجه شبه در آن یاد نشده باشد و ضمناً ذهن مستقیماً»

دارد تا دلیل شباهت را خود بیابد و لذت ادبی آن بیشتر است هر چند حذف وجه شبه ذهن خواننده را به تالش وامی (71: 4971

اما . گرددرینندگی به خواننده نیز منتقل میای حس آفبا شاعر شریک می داند و به گونه زیرا خواننده خود را در یافتن علت شبه

تشبیه آن قدر غریب باشد که نبود وجه شبه موجب گمراهی خواننده  وجه شبه است زیرا ممکن استمجبور به بیان  گاهی شاعر

حذف وجه شبه و یا ذکر آن، ممکن است به دالیل مختلفی صورت گیرد؛ نخست اینکه . شود و یا اصال منظور شاعر را در نیابد

(. 49: 4977زنجانی، )« بیند  د را ملزم به آوردن وجه شبه نمیبه دارای صفت و ویژگی واضح و آشکاری باشد، شاعر خو وقتی مشبّهٌ»

و شاعر ملزم به گاه تشبیهات بدیع و نو است . شود گیرد و ناچار به حذف وجه شبه می  گاهی شاعر در تنگنای وزن و قافیه قرار می

نویسنده وجه شبه را ـ که غالباً تخییلی ازآنجاکه تشبیهات نو است، معموالً مفصّل است، یعنی شاعر یا » .شودآوردن وجه شبه می

   (497: 4986شمیسا، )« کند تا نگرش او ـ که دو امر تازه را به هم مربوط ساخته است ـ فهمیده شود  است ـ ذکر می
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گی ست و ساددر هردو منظومه نظامی حدود پنجاه درصد؛ یعنی نیمی از تشبیهات، تشبیه با تمام ارکان به کار برده ا                   

به کار بردن وجه شبه در تشبیه نشان از این دارد که اکثر تشبیهات نظامی در روزگار خودش  .و تمامیت آن را حفظ کرده است

درصد تشبیهات کامل در . تازگی داشته اند بدین خاطر ناگزیر از بیان وجه شبه و برای فهم بیشتر آن ادات را نیز ذکر کرده است

وه شباهت و نشان از این دارد که نظامی زوایای دیگری از وج. و از نظر تعداد دو و نیم برابر لیلی و مجنون استخسرو شیرین بیشتر 

بعدی به در ابیاتی که در مبحث . هایی را در طرفین تشبیه دیده است که تا آن زمان مغفول مانده استرا مد نظر دارد و شباهت

 .وشکافانه نظامی به دریافت وجوه تازه شباهت اشاره کردتوان به نگاه معنوان نمونه آمده است می

 . مانداپوی باد به شخصی در حال گریز میدر نظر نظامی حرکت و تک: چو باد از آتشم تا کی گریزی

 . در سنت شعری گل معشوق است نه عاشق: چو گل در عاشقی پرده دریده

ماند در صورتی که سنت شعری ناز بوسی مقتول، قاتل را میبه دستجدا کردن گل از شاخه آن : چو گل گردن زنان را دست بوسند

 .کشد نه تسلیم و دست بوسی آن رایر میو تکبر و زیبایی گل را به تصو

 مقایسه ساختار وجه شبه در هردو منظومه -1-1

 4جدول شماره

 

 مجموع ابیات

 خسروشیرین لیلی و مجنون

4711 3911 

 درصد بسامد درصد بسامد

 31/43 4194 23/41 482 تشبیهاتکل 

 49 494 23/48 88 وجه شبه حسی

 93/7 76 14/6 23 وجه شبه عقلی

 4 8 43/4 7 وجه شبه تخییلی

 44 442 33/41 39 تخییلی/وجه شبه حسی

 93/7 76 44/42 61 تخییلی/ وجه شبه عقلی 

 12/44 444 38/41 34 حسی/وجه شبه عقلی

های بارز ساختار تشبیه در هر دو از ویژگی. ند وجه شبه ترکیبی استکل وجه شبه خودنمایی میکه در  جدوای نکته         

گاهی وجه شبه در ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط با مشبه به معنی دیگری دارد ». ایهام استخدام در وجه شبه استمجموعه 

که  روش دیگری( 4972: 411شمیسا، )« ار زیبا و هنری خواهد بوددر این صورت کالم بسی. و یک بار حسی و بار دیگر عقلی است

در مشبه به، به برد که در مشبه به یک معنی و ای به کار مید این است که وجه شبه را به گونهآفریننظامی برای نو کردن تشبیه می

، تخییل و یا احساس فین تشبیه که عقلبه جز اختالف در معنی با توجه به شیوه دریافت مفهوم نسبت به طر .معنای دیگری است

ای وجه توان گونهباشند و با این نسبت میتلف از این سه مقوله قابل درک میکند گاه طرفین تشبیه به دو شیوه مخآن را درک می

در کل  عمجموع این گونه وجه شبه در هردو منظومه درصد باالیی را نسبت به دیگر انوا. شبه ترکیبی برای تشبیهات قایل شد

 . دهدتشبیهات به خود اختصاص می

کند، بیشترین تغییر در تشبیه و استعاره   وقتی سبکی تغییر می» :داندتشبیه را در تغییر سبک می شمیسا علت نو شدن

سبک  (.493: همان)« شود  نماید ـ دچار دگرگونی می  که بیشتر در وجه شبه رخ می گیرد زیرا نگرش هنرمند به جهان ـ  صورت می

در هر » .ی نو پرداز است که در زمینه تشبیه دست به ابتکار زده استنظامی، شاعر.  آذربایجانی سبکی میانه خراسانی و عراقی است

ها و وجه   به نماید، امّا این مشبّهٌ  اند و الجرم وجه شبه مبهم می  های قبلی، نو و تازه  ها در مقایسه با سبک  به سبک اصیل جدید، مشبّهٌ

« که در شعر کهن چنین شد اندک روشن خواهند شد و در اذهانْ وضو  خواهند یافت، چنان های بالغی اندک  ها پس از بحث  شبه

ات با برای تبیین این مطلب چند نمونه از تشبیه. اما دیدگاه شمیسا حداقل در مورد تشبیهات نظامی صادق نمی باشد (444: همان)

 :یمکنوجه شبه دو گانه را ذکر می



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

335 


ــکفت   ــه بشــــ ــون اللــــ ــرب چــــ ــاه از طــــ  رخ شــــ

 

ــت     ــخن گفـ ــن سـ ــاط ایـ ــرگس در نشـ ــو نـ  917چـ

 ج

ــزی    ــی گریــــ ــا کــــ ــم تــــ ــاد از آتشــــ ــو بــــ  چــــ

 

ــزی         ــه ریـ ــم چـ ــوام آبـ ــاک تـ ــن خـ ــه مـ  288نـ

 

ــرانی کـــــز چنـــــین ســـــر پـــــر فسوســـــند       ســـ

 

ــند       ــت بوسـ ــان را دسـ ــردن زنـ ــل گـ ــو گـ  248چـ

 

ــاطوس     ــا نیــــ ــیدش بــــ ــکر کشــــ ــان لشــــ  همــــ

 ج

ــاووس       ــر طــ ــون پــ ــتش چــ ــا  آراســ  213جنــ

 

 (شــــیرویه)چــــو دود از آتــــش مــــن گشــــت خیــــزان 

 ج

ــزان     ــن گریــــ ــی از مــــ ــن زاده ولــــ  944ز مــــ

 

 نشســــــــــته باربــــــــــد بــــــــــربط گرفتــــــــــه 

 

 918جهــــان را چــــون فلــــک در خــــط گرفتــــه    

 ج

ــده  ــرده دریـــــ ــقی پـــــ ــو گـــــــل در عاشـــــ  چـــــ

 

 941ز عـــــــالم رفتـــــــه و عـــــــالم ندیـــــــده    

 ج

 .اندهمیشه مشبه به تشبیهاتی بوده... پر طاووس و فلک و  گل و باد و. باشدهای باال جدید نمیبهیک از مشبههید ( الف

استعاره به  تواند از مشبه جدا شده و به صورتاختن وجه شبه و تکراری شدن آن میمشبه به هرچقدر هم تازه باشد بعد از شن( ب

یابند و دیگر آن مفهوم تازه خییل باز میای خود را در تکلیشههای باال اگر از وجه شبه و مشبه جدا شوند مفهوم کار رود اما مشبه به

 . و خیال انگیزی که در ترکیب جدید با دیگر ارکان یافته اند نخواهند داشت

-برای این فعل نقشی را ایفا میها بهکه هریک از مشبه و مشبه. است های ترکیبی را بیشتر به صورت فعل به کار بردهوجه شبه( ج

 .تواند از وجه شبه جدا شود همین نقش پذیری آن نسبت به وجه شبه استبه نمی و یکی از دالیلی که مشبه .کنند

نکته دیگر .  بخشد نه مشبه به راکرار مضمون، وجه شبه را تازگی میتوان نتیجه گرفت که نظامی در تشبیهات برای گریز از دام تمی

که دلیل آن . در منظومه لیلی و مجنون بیشتر است که شایان ذکر است اینکه درصد مجموع تشبیهاتی که یک پایه عقلی دارند

 .سازداست که نظامی در هردو منظومه می اختالف نوع تصویری

 از نظر ذکر و حذف ادات تشبیه منظومه شبیهات دومقایسه ت -9-1

زان و حذف آن در ساختار تشبیه، از می( 416: 4981صفوی، )است « دارسازی همنشینی  نشان»ادات تشبیه از عوامل 

تکامل ادبیّات هر زبان گواه این است ». سازد کاهد، که همین امر زمینه را برای فعّالیّت خواننده فراهم می  ساختار می« داری  نشان»

« کند، عاملی است برای پرتأثیر کردن و نیرو بخشیدن به تشبیه  اندک تشبیه را به استعاره نزدیک می که حذف ادات، که اندک

اگر ادات ذکر نشود کالم طبیعی تر است و گویی ». کشانداز همسانی به یکسانی میحذف ادات تشبیه را  (.66: 4971شفیعی، )

 ( 61: 4972شمیسا، )« .شاعر از ابزار تشبیه استفاده نکرده است

یرین در خسرو ش. انددرصد بدون ذکر ادات به کار رفته 24درصد از تشبیهات لیلی و مجنون همراه با ادات و  31حدود 

رفته درصد بدون ذکر ادات به کار  23درصد با ذکر ادات و حدود  72حدود . نسبت تشبیهات با ادات بیشتر از لیلی و مجنون است

 .شوداره نزدیک میدهد که ساختار تشبیه در لیلی و مجنون بیشتر به استعکه این اختالف نشان می. اند

 مقایسه تشبیه بلیغ در هردو منظومه -1-1

توان مدّعی شد که تشبیه، انتخاب دو نشانه از روی   می». تشبیه بلیغ رساترین و نزدیکترین نوع تشبیه به استعاره است              

استفاده از وجه شبه و ادات تشبیه بر روی محور . و ترکیب آنها بر روی محور همنشینی است« تشابه»محور جانشینی بر حسب 

همین دلیل است که کاربرد تشبیه در دورترین به . تر شود  نزدیک« مصداق»به « مدلول»افزاید تا   همنشینی، بر توضیح عملکرد می

 (426: 4981صفوی، )« شود  نامیده می« تشبیه بلیغ»فاصله میان مدلول، و مصداق 
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. درصد آن اسنادی است 41درصد آن اضافی و  42درصد از تشبیهات لیلی و مجنون بلیغ است که از این مقدار  22حدود             

 . درصد آن اسنادی است 41درصد آن اضافی و  6که . درصد است 41/42درصد تشبیهات بلیغ در خسروشیرین 

 مقایسه حسی و عقلی بودن دو طرف تشبیه در دو منظومه -0-1

 

 2جدول شماره                                                                      

 

 وع ابیاتمجم

 خسرو شیرین لیلی و مجنون

4711 3911 

 درصد بسامد درصد بسامد

 31/43 4194 23/41 482 کل تشبیهات

 67 632 31/62 914 حسی به حسی

 23/1 9 21/1 4 عقلی به عقلی

 43/4 49 77/4 29 حسی به عقلی

 31/41 418 69/47 83 عقلی به حسی

 46/4 42 44/1 2 خیالی

 87/1 3 19/4 3 وهمی

 

های   تصویر در شعر، بیانی است که به صور ذهنی حاصل از دریافت». حواسّ و صور خیال با هم ارتباط تنگاتنگی دارند              

بیند، لمس   ای متمایز می  شود تا خواننده احساس کند که چیزی را به گونه  به عبارت دیگر سبب می. بخشد  حسّی شاعر زندگی می

که . درصد تشبیهات دارای طرفین حسی هستند 61در هردو منظومه بیش از  (413: 4973اسکلتن، )« دشنو  بوید، یا می  کند، می  می

مقصود از تشبیه عقلی در اینجا غیر حسی است، مطلقا یعنی آن چیزی ». صد از لیلی و مجنون بیشتر استدر 3در خسرو شیرین 

-امل میهرسه را ش« وهمیات، وجدانیات و عقلیات صرفه»پس عقلی . ادراک شود حواس ظاهر که نه خودش و نه موادش به یکی از

تشبیهات عقلی با اینکه درصد غالب را به خود اختصاص نداده است اما  درصد آن در لیلی و مجنون  (432: 4932رجایی، )« .شود

« .وهمی است لی است بحث تشبیه خیالی واز فروع بحث تشبیهی که مشبه به آن عق». ابر از خسروشیرین بیشتر استبر حدود دو

تشبیه خیالی تشبیهی است که مشبه به آن امری غیر موجود و غیر واقعی است که مرکب از حداقل دو جز »( 68: 4972شمیسا، )

 در تشبیه وهمی  مشبه به غیر»( 63: همان)«  .تجسم و تصورنداست اما تک تک اجزای آن حسی و موجودند، روی هم رفته قابل 

مثل تشبیه چیزی به آواز غول یا دندان غول به اعتبار اینکه . موجود مرکب از دو جز است و یکی از اجزا هم وجود خارجی ندارد

 .تشبیهات خیالی و وهمی با نسبت بسیار کم و مساوی در هردو منظومه به کار رفته است( همانجا)«  .غول وجود خارجی ندارد

ه تشبیهاتی که دو طرف آنها حسی باشد در خسرو و شیرین  تقریبا دو و نیم برابر بیشتر از لیلی و در مقایسه دو منظوم           

گیرد و این توصیفات رزم و بزم و مناظر طبیعت صورت میو این به خاطر توصیفاتی است که از مجالس . مجنون به کار رفته است

ی از جمله اختالفات -4.بخشدها معنی مینگ و محیط به این تفاوتتفاوت فره. به مراتب در لیلی و مجنون کمتر از نظامی است

اختالف فضای فرهنگی حاکم بر دو محیط اجتماعی ایران و عربستان از جمله اینکه  -2های عربستان محیط خشک و خشن بیابان

بارها در خسرو شیرین توصیف شده موسیقی و ترانه  -9. دختران ایرانی به مثل مردان به بزم مینشینند و در رزم هم مهارت دارند

از دیگر  -4.شوددل میشود اشعار و ابیاتی است که بین لیلی و مجنون رد و بن تنها نغمه و غنایی که شنیده میاما در لیلی و مجنو

جو عربی وصف زیبایی دلبرکان زیبا در خسرو شیرین که البته  -3.های شکار است که به زیبایی به تصویر کشیده استمناظر صحنه

در کل عرصه جوالن نظامی در توصیف و تصویرسازی  .در این زمینه نیز تنگ کرده است حاکم بر لیلی و مجنون عرصه را بر نظامی

ولی در کل .  بسیار بیشتر از لیلی و مجنون است و این عامل هم در تعداد ابیات و هم در تعداد تشبیهات دو منظومه مشخص است

نظامی به تشبیهات با طرفین حسی بیشتر از سایر موارد است و این نشان از آن دارد که نظامی بیشتر به در هردو منظومه گرایش 
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خواهد محیطی را به تصویر بکشد که تمام حواس پنجگانه از آن بهره یابند چشم و می. و فضای بیرونی گرایش دارد توصیف محیط

عنبر را ببوید چشایی تلخی شراب و مزه شکر را بچشد و المسه  ببیند گوش صدای موسیقی را بشنود مشام عطر عود و مشک

بعد از تشبیهات دو طرف حسی، تشبیهات با مشبه عقلی و مشبه به حسی بیشترین درصد را دارد و . سختی سنگ و نرمی پرنیان را

ات در خسرو شیرین حدودا تعداد این گونه تشبیه. های داستان به کار رفته استبیشتر برای بیرونی کردن حال درونی شخصیت

بیست بیت بیشتر از لیلی و مجنون است اما با توجه به تعداد کل تشبیهات هرمجموعه این نوع از تشبیه در لیلی و مجنون به نسبت 

و این بدان خاطر است که نظامی بعد از تنگنایی که در توصیف حال بیرون بدان . درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است

ای حسی در خسرو هبه چند نمونه از وجه شباهت. کندو آن را نیز بیرونی و قابل لمس میپردازد شود به توصیف درون مییدچار م

 :کنیمو شیرین اشاره می

 چو برق از جان چراغی برفروزم

 

  479وی بسوزم   در  را    خام   شکیب 

 (حسی کردن امر ذهنی)

 چناندر لطف بودش آب دستی

 جج

 434بستی  نقش   لطافت  از   آب  بر  که  

 (تجسم امر ذهنی)

 

 مار    چون   پیچیدمی   اندوه  آن   در 

 (قراریتجسم بی)

 

 461فشاند از جزع ها لولوی شهوار  

 

 از نظر ساختار شکلی و ظاهری منظومه مقایسه تشبیهات دو -6-1

 9جدول شماره

 

 مجموع ابیات

 خسروشیرین لیلی و مجنون

4711 3911 

 درصد بسامد درصد بسامد

 31/43 4194 23/41 482 کل تشبیهات

 79/7 81 61/3 27 تفضیل

 23/7 73 88/7 98 مضمر

 23/1 9 44/1 2 مشروط

 1 1 1 1 مفروق

 49/1 3 1 1 ملفوف

 4 41 21/1 4 جمع

 77/1 8 1 1 تسویه

 38/1 6 1 1 معکوس

 

این نوع . دهد که در تخیّل و هنر شاعرانه نقش دارد  می نشانیبایی را ای از نظم و ز  شکل قرار گرفتن مفاهیم، گونه

بندی، تکیه بر شکل و ظاهر تشبیهات دارد و با توجّه به حضور ارکان تشبیه و چگونگی چینش دو طرف تشبیه و تعدّد آنها   تقسیم

  .پردازیم  در این بخش، به مقایسۀ این نوع از تشبیهات می. متنوّع است
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هدف اصلی از این تشبیه نو . هرچند تشبیه خود بر پایه اغراق است. افزاید  این نوع تشبیه، بر مبالغه و اغراق می :فضیلتشبیه ت

برد   تر از دیگر انواع است و ذهن را از سویی به سوی دیگر می  این تشبیه نوعی از تشبیهات شاعرانه است که مخیّل» . کردن آن است

تشبیهات این نوع، تقریبا در خسروشیرین چهار برابر  (416: 4978طالبیان، )« انجامد  تفکّر، به برتری مشبّه می دار تأمّل و  و  و در گیر

 .بیشتر از لیلی و مجنون است  و  از نظر درصد حدود دو درصد بیشتر از آن است

جه نیستیم ولی مقصود گوینده تشبیه تشبیه مضمر؛ یعنی تشبیه پنهان بدین معنی که ظاهرا باساختار تشبیهی موا» :تشبیه مضمر

درصد این نوع تشبیه در هردو منظومه برابر ( 422: 4972شمیسا، )« .است و به هر حال جمله قابل تاویل به جمله تشبیهی است

 .است ولی از نظر تعداد تشبیهات مضمر در خسرو شیرین دو برابر لیلی و مجنون است

که عنصر اغراق یا دعوی، غلبه دارد و همین نقش دعوی یا اغراق که خود »است  تشبیه مشروط از تشبیهاتی :تشبیه مشروط

های ذوقی و هنری برخوردار باشد   که از پایه های خیال شاعرانه باشد ـ درصورتی  تواند نوعی بیان هنری یا نوعی از صورت  مستقلّاً می

در . سان است بسامد این تشبیه در هر دو اثر یک(. 74: 4971شفیعی، )« تواند جنبۀ خیالی موضوع را وسعت بیشتری دهد  ـ می

 . لیلی و مجنون دو بار و در خسروشیرین سه بار به کار رفته است

بسامد این نوع ( 443: شمیسا، همان)« چند مشبه و مشبه به داریم اما هر مشبه با مشبه به خود همراه است» :تشبیه مفروق

 .تشبیه در هردو منظومه صفر است

گونه این. های هر کدام به ترتیب جداگانه گفته شودجداگانه ذکر شود و سپس مشبه به( حداقل دوتا)مشبه » :ه ملفوفتشبی

 .بار است 3بسامد این تشبیه در لیلی و مجنون صفر و در خسروشیرین (  همانجا)« .تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی لف و نشر است

بسامد این تشبیه در خسرو ( 421: همان)« آورندبه میبرای یک مشبه، چند مشبهنی عکس تشبیه تسویه است یع» :جمع تشبیه

 .بار و در لیلی و مجنون یک بار است 41شیرین 

یکسان و مساوی در ( وجه شبه)ی آن چند مشبه را به لحاظ حکمی به بیاورند، یعنبرای چند مشبه یک مشبه»  :تشبیه تسویه

 .بار است 8شبیه در لیلی و مجنون صفر و در خسروشیرین بسامد این ت( همانجا)« .نظر گیرند

بهی تشبیه و سپس جای مشبه و مشبه به را عوض کنند یعنی مشبه به را در حکم مشبهی را به مشبه نخست» :تشبیه معکوس

  .بار است 6رین بسامد این تشبیه در لیلی و مجنون صفر و در خسروشی( 424: همان)«  .مشبه را در حکم مشبه به بگیرند مشبه و

تنوع در کالم به  تشبیهاتی است که نظامی برای تازه کردن بیانش و. اندتی که در جدول فوق نشان داده شدهتشبیها 

نظامی در هردو منظومه . و کالم را برای تاثیر بخشی و زیبایی بیشتر بدانها آراسته است. جای ساختار عادی تشبیه به کار برده است

. تعداد این ابیات به مراتب در خسرو شیرین بیشتر است. ضمیر و تفضیل را به کار برده استشبیهات بیشتر روش تبرای نو کردن ت

جایی که در توصیف ماه صورت و قد سرو و سنبل گیسو . های خسروپرویز به کار رفته استن تشبیهات بیشتر در توصیف معشوقهای

 .گزیندمیها را برافتد این شیوهرار میو لعل لب به تک

 مقایسه تشبیهات دو منظومه از نظر مفرد یا مرکب بودن -7-1

 4جدول شماره 

 

 مجموع ابیات

 خسروشیرین لیلی و مجنون

4711 3911 

 درصد بسامد درصد بسامد

 31/43 4194 23/41 482 کل تشبیهات

 74 762 67/37 278 مفرد

 98/9 93 13/7 94 مرکب

 13/7 79 31/49 67 تمثیلی

ت انضمامی است و به قول قدما مرکب، هیات منتزع از چند چیز است و با زبان امروز، تابلو و یک هیئ»قصود از تشبیه مرکب م

تعداد تشبیهات مفرد در خسرو  (71: 4972شمیسا، )« .داشته باشد تصویری است ذهنی که چند چیز در به وجود آوردن آن نقش
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سازی وصا در خسرو شیرین کمتر به منظرهست و تشبیهات مرکب تقریبا برابرند نظامی خصشیرین تقریبا سه برابر لیلی و مجنون ا

شوند که رد گاه با صفت و یا اسمی مقید میالبته تشبیهات منف. و بیشتر به توصیفات منفرد گرایش داشته است. پرداخته است

 . افزایدوم یا حالتی را به تصویر اصلی میمفه

مثیل در هردو منظومه تقریبا برابر است اما با توجه به اختالف تعداد تشبیهات در صد آن در لیلی و مجنون دو بسامد ت               

ای از تمثیل را شاخه علمای بیان عموما. بحث تمثیل، نخست در ذیل تشبیه مطر  شد»در کتب بالغی . خسرو شیرین است برابر

(  234: 4983فتوحی، )« .انددهاز آن یاد کر« تشبیهی، استعاره تمثیلیه و تمثیلتشبیه تمثیل، تمثیل »تشبیه شمرده و با تعابیر 

در »ات معقول دو منظومه افزود زیرا توان تشبیه تمثیل را از گونه تشبیه معقول به محسوس به حساب آورد و بر آمار تشبیهمی

شمیسا، )« .شودبهی مرکب و محسوس ذکر میت که برای تقریر و اثبات آن مشبهتشبیه تمثیل مشبه امری معقول و مرکب اس

تعداد تقریبا چشمگیری تمثیل در هر دو منظومه به کار رفته است اما درصد آن در لیلی و مجنون تقریبا دو برابر ( 414: 4972

مجنون به اگر درصد تشبیه تمثیل را به درصد تشبیهات معقول در دو منظومه بیافزاییم این درصد در لیلی و . خسروشیرین است

که نشان از این دارد که نظامی در لیلی و مجنون بیشتر توجه به امور . درصد می رسد 29درصد می رسد و در خسروشیرین به  98

 .معقول دارد و در خسرو شیرین به امور محسوس

 

 3جدول شماره 

 

 مجموع ابیات

 خسروشیرین لیلی و مجنون

4711 3911 

 

 درصد بسامد درصد بسامد

 31/43 4194 23/41 482 تشبیهاتکل 

 93 964 38/92 433 مفرد مجرد به مفرد مجرد

 24/44 447 94/44 63 مفرد مجرد به مفرد مقید

 43/4 49 61/3 27 مفرد مقید به مفرد مجرد

 39/4 34 77/4 29 مفرد مقید به مفرد مقید

 4/1 4 43/4 7 مفرد مجرد به مرکب

 4/1 4 44/1 2 مفردمقید به مرکب

 98/9 93 93/3 26 مرکب به مرکب

 1 1 1 1 مرکب به مفرد

 

های مختلف آن را از یشتر به تشبیهات مفرد است و گونههای جدول مشخص است عالقه نظامی بطور که از دادههمان
افزاید، ر نخست میو گاه حرکتی را به تصویهرچند تقید به قید حالت؛ و در اسم و صفت کمتر، حالت . مجرد و مقید به کاربرده است

چیز  تکیه بر روی یک»در مفرد مقید . گیردند صورت ایجاد شده باشد صورت نمیگری و منظره سازی که از ترکیب چاما تصویر
نظامی کمتر به ارتباط بین ( 74: همان)« .تصویر هیاتی منتزع از چند چیز است»ولی در مرکب « .است و مرکز تصویر مفرد است

مقایسه بین تشبیهات دو منظومه نشان می دهد که تشبیه مفرد با طرفین مجرد در این نوع تصویر در هردو . ندتصاویر توجه می ک

 . منظومه تقریبا یکسانند و بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است

 مقایسه تشبیهات دو منظومه از نظر اغراض تشبیه -3-1

 6جدول شمار

 رینخسروشی لیلی و مجنون 
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شویم که اختالف بارز این قسمت مربوط به حال مشبه و تحسین و تعظیم مشبه به جدول  اغراض تشبیه متوجه میبا نگاهی گذرا 

ال مشبه حدود پانزده در صد از خسرو و شیرین در لیلی و مجنون تشبیهات مربوط به حال مشبه با در نظر گرفتن مقدار ح. است

شود یعنی تشبیهات مربوط به تحسین و ربوط به تحسین و تعظیم  معکوس میبیشتر است و همین اختالف معنی دار در قسمت م

شود که آوریم مشخص میهایی که از هردو مجموعه میبا نمونه. مجنون است تعظیم در خسرو شیرین پانزده درصد بیش از لیلی و

علت این اختالف . ها و مناظر ست نه تحسین اخالق و حال درونشتر در مورد توصیفات ظاهری شخصیتتحسین و تعظیم مشبه بی

آشکار این است که مناظر خشک و خشن و تصاویر خشک و خشن صحرای عربستان که اخالق این مردم را نیز خشک و خشن 

های لیلی و مجنون قراریهری به شر  حال درونی و بیست و به جای توصیفات ظاکرده است مجال جوالن را از نظامی گرفته ا

های آذربایجان پر کرده ها و شکارگاههای سرسبز  دشتو شیرین چشم و گوش نظامی را عرصهاما بر عکس در خسر. پرداخته است

 .اکثر ابیات خسرو شیرین جاری است دلنواز دلبرکان ایرانی و ارمنی بو نغمه موسیقی و عطر دلنواز و زیبایی . است

 هایی از تشبیهات دو منظومه نمونه -3-1

 :خسرو شیرین

 چــو ســبزه لــب بــه شــیر بــرف شســتم       

 ج

ــرد رســتم       ــای س ــمه ه ــر چش ــل ب ــو گ  286چ

 

 بســـاطی ســـبز چـــون جـــان خردمنـــد    

 

 433هــــوایی معتــــدل چــــون مهــــر فرزنــــد  

 ج

ــوران دلکــــش  ــه ای حــ ــدند آن روضــ  شــ

 ج

 466م و خــوش  بــه صــحرایی چــو مینــو خــر     

 

 بـــه صـــحرایی شـــدند از صـــحن ایـــوان    

 ج

 64بـــه سرســـبزی چـــو خضـــر از آب حیـــوان    

 

ــته   ــل نشســ ــون گــ ــون چــ  در آب نیلگــ

 

 82پرنــــدی نیلگــــون تــــا نــــاف بســــته       

 جججج

ــت    ــرخ بگذاشــ ــگ از چــ ــی وار بانــ  عراقــ

 

 944بــه آهنــگ عــراق ایــن بانــگ برداشــت         

 

 نـــوای هـــر دو ســـاز از بـــربط و چنـــگ     

 

 913چـــون بـــوی بـــا رنـــگ   بهـــم درســـاخته  

 

ــت   ــر و پشـ ــاقم بـ ــون قـ ــرم چـ ــپید و نـ  سـ

 

 927کشــــیده چــــون دم قــــاقم ده انگشــــت   

 

 3911 4711 مجموع ابیات

 درصد بسامد درصد بسامد
 31/43 4194 23/41 482 کل تشبیهات

 22/8 83 32/9 47 بیان امکان مشبه
 38/21 247 64/94 467 بیان حال مشبه

 14/1 46 43/4 7 بیان مقدار حال مشبه
 44/2 23 93/4 24 بیان شگفتی و اعجاب مشبه
 31/94 936 21 33 تحسین و تعظیم مشبه

قبیح وزشت جلوه دادن مشبه در چشم ت

 مخاطب
42 48/2 94 9 
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ــان     ــزان و غالمـــ ــر کنیـــ ــاده ســـ  گشـــ

 

 946چـــو ســـروی در میـــان شـــیرین خرامـــان   

 

ــز   ــای دالویــ ــازه گلهــ ــون تــ ــی چــ  رخــ

 ج

ــا عـــرق ریـــز        ــالب از شـــرم آن گلهـ  927گـ

 ج

 پرنـــدی زرد چـــون خورشـــید بـــر ســـر     

 

 946چـــون ناهیـــد در بـــر    حریـــری ســـرخ   

 

ــود  ــای عنبرآلــــ ــمع هــــ ــروغ شــــ  فــــ

 ج

ــاغی از دود     ــش بــ ــود از آتــ ــتی بــ  941بهشــ

 

ــر روی  ــادن روی بـ ــل نهـ ــون گـ  گهـــش چـ

 

ــر مــوی      249گهــش بســتن چــو ســنبل مــوی ب

 

 :لیلی و مجنون

ــیالن     ــون ذلــــ ــاده چــــ ــاک فتــــ ــر خــــ  بــــ

 جج

ــیالن    ــی از مغـــــــــ ــر درختـــــــــ  324در زیـــــــــ

 ج

 در سلســـــــــــله بـــــــــــام و در گرفتـــــــــــه 

 ج

ــی زی  ــه    مـــ ــر گرفتـــ ــار ســـ ــو مـــ ــت چـــ  347ســـ

 

 مجنــــــــون رمیــــــــده نیــــــــز در دشــــــــت

 

 438سرگشــــته چــــو بخــــت خــــویش مــــی گشــــت    

 

 شــــــــد نوحــــــــه کنــــــــان درون غــــــــاری

 

ــماری       ــده سوســــــــ ــون مارگزیــــــــ  344چــــــــ

 

ــک   ــار تاریـــ ــف یـــ ــر زلـــ ــون ســـ ــب چـــ  شـــ

 

ــک     ــتار باریــــــ ــن دوســــــ ــون تــــــ  344ره چــــــ

 

ــد   ــده ای چنـــــــــ ــرامن او درنـــــــــ  پیـــــــــ

 

 333خــــــازن شــــــده چــــــون خزینــــــه را بنــــــد   

 ج

 آه چـــــــو مـــــــن ســـــــموم داغـــــــی بـــــــا

 ج

ــاغی     ــو بـــ ــون تـــ ــورد ز چـــ ــر نخـــ ــس بـــ  324کـــ

 

 ناســـــــــوده چـــــــــو مـــــــــار بردریـــــــــده

 

ــده     ــر بریـــــ ــرغ پـــــ ــو مـــــ ــوده چـــــ  349نغنـــــ

 

ــرده   ــراغ مــــ ــب چــــ ــو شــــ ــون چــــ  مجنــــ

 

ــرده    ــده زاغ بــــــــــ ــاده و دیــــــــــ  344افتــــــــــ

 

شاعر رمانتیک تصویر را به  » .شودبه کرده است به خواننده منتقل میدر اشعار غنایی عواطف و احساساتی که شاعر تجر             

و اندوه خویش را بر دوش اشیا  گیرد، او در اشیا حاالت درونی خود را می بیند، رنجیشه و آرایش پیام خود به کار نمیقصد شر  اند

که خود خواهد در تصویر همان حالتی را به خواننده نشان دهد شاعر می .نهد تا آنها را تابع خود و همدل و همزبان خویش کندمی

عینا تجربه کرده است؛ زیرا از نظر شاعر رمانتیک وظیفه شعر عبارت است از تاثیرگذاری در مخاطب نه رساندن پیام و تقریر و 

که قصر چون بهشت مداین، زیبارویان پرنیان پوش،  ها پیداستاز مطالعه نمونه( 447 :4983فتوحی، )« .توضیح و آرایش اندیشه

های کوهستان، لذت آب تنی در نوازد، سردی آب چشمهمشام را می مبد و نکیسا، بوی عطر عود و عنبر کهنغمه موسیقی باربد و را

نظامی پردازی به چه بسیار مجال خیال... های باز وچشمه بیشه، روشنی شمع های عنبرآلود، باد خنک کوهستان، سرسبزی دشت

 .گذاردده را هم از این لذت بی بهره نمیم و گوش و مشام خواننو از آنچه خود با تمام حواسش درک کرده است، چش. دهدمی
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میراند، سرکشی خار مغیالن، که خشک که رو  را چون خاک بیابان میانتها، سموم گرم و های بیخود پیداست که بیابان             

-آن. و  مجنون شرحه شرحه کرده استهای گزنده فراهم کرده است رو  نظامی را هم چون رمار و سوسمارعرصه را برای جوالن 

عواطف و رو   شده تشبیهات لیلی و مجنون بیشتر همین باعث. زندابان به شر  احوال مجنون گریز میگونه که از توصیف بی

ذت تصاویر را به حواس خواننده برعکس تشبیهات خسرو و شیرین ل. را کند نه چشم و گوش و دیگر حواس اوخواننده را سیراب می

 .چشاندمی

 گیریهنتیج -9

درصد لیلی و مجنون  21/41درصد در خسرو شیرین و  31/43با توجه به درصد تشبیهات به کار رفته در هر دو منظومه،              

که این قابلیت با فضا و فرهنگ ایرانی حاکم بر  دیده استدریافتیم که نظامی در خسروشیرین عرصه را برای تصویرسازی بازتر 

ای وجه شبه دوگانه با استفاده است و ابتکار او در آفرینش گونه در عرصه تشبیه، نظامی شاعری نوپرداز. ین  ارتباط داردخسروشیر

این وجه . کندییلی برقرار میتخ/تخییلی، و حسی/حسی، عقلی/از صنعت استخدام است که با دو طرف تشبیه روابط دوگانه عقلی

روابط دستوری و این وجه شبه از جمله قابل حذف نیست چون با طرفین . ای داردجداگانهیک از طرفین تشبیه معنای شبه با هر

البته درصد تشبیهات موکد و تشبیهات . بیشترین آمار تشبیه در هردو منظومه تشبیهات مرسل و مفصل است. کندمعنایی برقرار می

خسرو  که ساختار تشبیه در لیلی و مجنون بیشتر از بلیغ در لیلی و مجنون بیشتر از خسروشیرین است و این گویای آن است

وجه شبه عقلی و تشبیه با یک طرف عقلی در لیلی و مجنون بیشتر از خسروشیرین به کاررفته . شودشیرین به استعاره نزدیک می

بیشتر از  تشبیه مرکب با اختالف کمی در لیلی و مجنون. درصد تشبیهات مفرد در هردو منظومه تقریبا یکسان است. است

تشبیهات ملفوف و . هایی در هردو منظومه داشته استبه ندرت از نظر شکل تشبیه نوآورینظامی . خسروشیرین به کاررفته است

نظامی برای . مفروق، تسویه و معکوس در لیلی و مجنون اصال به کار نرفته است اما با درصد کمی در خسروشیرین به کار رفته است

البته درصد این تشبیهات در . گیردو تفضیل در هردو مجموعه بهره می های اضماربیشتر از روش نوکردن تشبیهات کهنه

 .بیان حال مشبه عظیم مشبه است و در لیلی و مجنونوشیرین بیشتر تحسین و ت اغراض تشبیه در خسرو. خسروشیرین بیشتر است
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 های خاص واژگانی در خلق تعابیر و تصاویر شاعرانه صائب انواع درختان، موتیف

   طاهره صادقی تحصیلی

  علی حیدری

 الهه قجری 

 چکیده

گرایی، موفق به خلق تعابیر و تصاویر یی و درونگرایابی، طبیعتمضمون ترین شاعر سبک هندی، تحت تأثیر خصیصۀ صائب بزرگ

گسترة تکرار لفظ و تصویر درختان و در واقع خصلت تکرار شوندگی آن هم به . شده استمتعدد و متنوعی در خصوص انواع درختان 

ز ابزار بیانی صائب با استفاده ا. ختان را به موتیف مبدل ساخته استصورتی مهم، حساسیت برانگیز و خاص برخی از عناصر در

-های تحقیق نشان می یافته. پرداخته است( شکل، رنگ، خاصیت)به توصیف جزئیات درختان  (تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و نماد)

و بید و سپس انواع درختان  آید و بعد از آن درخت نخل  بار تکرار پربسامدترین موتیف به شمار می 462دهد که درخت سرو با 

در . تری قرار دارندۀ پاییندر مرتب( از نظر لفظ و معنی)با بسامد کمتر ...( نگ، صندل، صنوبر، شمشاد، چنار، طوبیتاک، نهال، خد)

های درختان و کارکردهای ها و شواهد مناسب شعری به انواع موتیفاین پژوهش که مستخرج از پایان نامه است با استناد به نمونه

 . شده استمعنایی و بالغی حاصل از آن اشاره 

 .درختان، صائب، موتیف تصاویر،: ها واژه کلید

 

 :مقدمه

پیوند درختان و ادب فارسی همواره از زمان نخستین . ساز در شعر و ادب فارسی بوده است درختان همواره از عناصر مضمون

هـای آن بـوده    هـا و از گـرایش   های متفاوت شعر فارسی، وصف طبیعت و از جمله درختان، از شاخصه شاعران وجود داشته و در دوره

هـا و افکـار خـود را بـه مخاطبـان القـا        اند و به مـدد آن اندیشـه   گرفته است که شاعران گاه مضامین شعر خود را از درختان الهام می

یـری  گ در این سبک، شاعر ضـمن بـه کـار   . توان به سبک هندی اشاره کردگرای ادب فارسی، می های طبیعت از این دوره. اند کرده می

از )گیری مضمون، اساسا قدرت تداعی شاعر  عامل شکل»در واقع . پردازد عناصر واژگانی درختان، به خلق تعابیر و تصاویر شاعرانه می

های ادبی است در حوزة  ها و قرارداد ، امکانات داللی کلمات، امکانات تصویری و تداعی موتیف(ها د ها و تضا ها، مجاورت رهگذر شباهت

 (466: 4984پورآالشتی، )« .ها و مظاهر آن طبیعت با عناصر و لوازم آن و زندگی با جلوه –س و ادراک آدمی واقع است آنچه در ح

و صـائب از همـۀ امـور، اشـیاء، عناصـر      ( 24: 4934کیـا،  زاهـدی : نک)سازی در سبک هندی قلمرو نامحدودی دارد  مضمون

مر دو شگردی را که در این پژوهش اهمیـت بسـزایی دارد، بـه کـار بـرده      طبیعت و محیط مضمون ساخته است که در راستای این ا

 : است

هـای ذهنـی پیونـدی     وی بر آن است که بدون انتقال معنی و تأثرات عاطفی و هیجانات روحی، میان درختـان و مضـمون   .4

ی اندیشه و مضـمونی کـه در ذهـن    کوشد برا وی می». زده نماید متناظر یا متقابل ایجاد کند و در نتیجه مخاطب را غافلگیر و شگفت

های ادبی و به طـور کلـی در عـین، نظیـری بیابـد تـا        های فرهنگی، قرارداد دارد، در خارج از ذهن در حوزة طبیعت، زندگی و پدیده

از دو اجزای گزارة ذهنی با اجزای گزارة عینی متناظر و همساز گردد؛ بدون آنکه چندان به پیوند دقیق معنایی آن بیندیشد یا یکـی  

نگـری   بر اساس شـیوة درون (472: پورآالشتی، همان)« .را بر دیگری ترجیح دهد( معقول -محسوس/ محسوس -معقول)سوی گزاره 

این سبک، شاعر امور پیرامون خود را به اعتبار تأثیری که در ذهن و رو  داشته، معتبر دانسته و تنها از ایـن جهـت امـور طبیعـی و     

شـود کـه بـا دیـدن     وی چنان از درختان متأثر می. هندی، از جمله صائب مورد توجه قرار گرفته است درختان در نظر پیروان سبک

هـای خـود را    پردازد و اندیشه گیرد و در قالب همان عنصر و به مدد آن به بیان مضمون می ای در ذهنش شکل می ها مضمون تازه آن

آید که پیر فرتـوت بـیش از    وان ریشه در خاک دوانیده است؛ یادش میبیند که بیش از نهال ج درخت کهن را می». سازد متجلی می

پیچد تا باقی بماند و رشد کند؛ بـه یـاد    کند و می بیند که بر هر درختی تکیه می تاک مو را می. خاسته به دنیا دلبستگی داردجوان نو

صـائب  (233و  236: 4962کـوب،   زرین)« .داردنم  برچسبد و از آن دل  ای هست، به دنیا می مردم غفلت زده می افتد که به هر بهانه
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گیرد، اما پس از گذراندن این تأثرات حسی کـه از روزنـۀ    کسی است که احساس و عاطفه و اندیشه او از همان طبیعت سرچشمه می

تصاویر زیبـا و   دست فکر و احساس خویش دریافته است، و با بیشتر شاخ و برگ دادن این حاالت و تأثرات، همچون یک نقاش چیره

 .کند کند و در قالب این تصاویر است که با خواننده ارتباط برقرار کرده و فکر و احساس خود را به او القا می دلنشینی را خلق می

هـا در   باشد کـه بـار   می... های طبیعی از جمله سرو، بید، نخل، الله، گل سرخ، برگ، غنچه و  دیوان صائب سرشار از موتیف .2

( Teme)آن موضـوع یـا تمـی    ( Motif)موتیـف  »شود که  در تعریف موتیف گفته می. ها بهره گرفته است ی خود از آنپرداز تصویر

ـ       است که در کل آثار کسی یا در اثری خاص تکرار می موتیـف،  . ه آن اسـت شود و انس با یک اثر یـا یـک نویسـنده، عمـدتاً منـوط ب

در (287: 4983زاده،  صـادق )« .داند را مرکز تصویر و شبکۀ تداعی در شعر م دکتر شفیعی آن. له سبک مربوط استمستقیماً به مسئ

های مهم در بررسی آثار و سـیر اندیشـۀ صـاحب اثـر، تحلیـل سـطح        موتیف و کارکرد آن یکی از سرفصل»مطالعات نقد ادبی امروز، 

ناسی نیز از آنجا که هـر تکـراری مـورد توجـه     ش در سبک. محتوایی اثر، دریافت رابطۀ فرم و محتوا و بررسی کیفیت این رابطه است

تقـوی،  )« .است، موتیف به عنوان عنصر تکرار شوندة مهم در کل ادبیات یا در کل آثار یک فرد یا در یک اثر خاص حائز اهمیت است

 :به طور خالصه، موتیف در ادبیات سه معنای کم و بیش متمایز دارد(8: 4988

مایـه   ای که درون ایده. در سطح نحوی دانست( درون مایه یک جمله یا گزارة روایی)واحد روایی  ترین مایۀ کوچک موتیف باید درون» (1

کند؛ به عبارت دیگر، هر اثر بـه عنـوان یـک کـل ممکـن اسـت        ای است که مواد لفظی اثر را با هم متحد می کند، ایدهآن را بیان می

اگر اثر داستانی را . ای داشته باشد مایۀ جداگانه آن نیز ممکن است درون ای واحد داشته باشد و در همین حال، هر بخش از مایه درون

... و "نامـه دریافـت نشـد   "، "میرد قهرمان می"، "آید بعد از ظهر می"رسیم؛ مانند  ناپذیر می بر این مبنا تجزیه کنیم، به اجزای تقسیم

 .از کل روایت موتیف خود را دارددر یک روایت داستانی که اجزای روایت کلی هستند، در حقیقت، هر جمله 

شود؛ از جمله شیء، حادثـه، صـدا، تصـویر، رنـگ، واقعـۀ       موتیف به معنای عناصر خاص تکرار شونده که شامل موارد بسیاری می (2

، ...(چشـم سـیاه، مـوی قرمـز، خـال، پـای لنـگ و        )، نشان یا ویژگی عمومی ...(جنون، ترس، غم، شادی و)زمینی، حاالت روانی 

حرف، تکیه کالم، رفتار، لباس پوشیدن، صدا، وضـعیت روحـی، رنـگ    )وعی و هر چیزی که به شخصیت وابسته است شخصیت ن

ای بـه   هـر حادثـه  . هاست کند، ظهور مکرر آن در واقع آنچه این عناصر را به موتیف تبدیل می. ، موقعیت، صحنه و غیره...(چهره و

دهد معنا و مقصودی پشت ایـن   انگیزد و نشان می می ساسیت مخاطب را برشود، ح خودی خود موتیف نیست؛ اما وقتی تکرار می

بنـابر ایـن   . انجامد ها به کشف و درک چیزی ورای متن می هایی هستند که دنبال آن این عناصر تکرار رد پا یا نشان. تکرار هست

 . یف در شعر نیز بیشتر از این نوع استظهور موت. برانگیز در هر متن است تعریف، موتیف عناصر تکرار شوندة مهم یا حساسیت

. هاسـت  مایـه  ای از درون هر متن ادبـی، مجموعـه و شـبکه   . های اندیشۀ غالب در متن است ها و الگو ها، موضوع موتیف یکی از ایده( 9

تلف اثر ادبی با کنندة عناصر مخ بخشد و هماهنگ مایه به موضوع محوری و اصلی متن اشاره دارد که به آن انسجام می اصطال  درون

هـا بـا    های دیگری در متن وجـود داشـته باشـند کـه بعضـی از آن      مایه مایه اصلی درون ممکن است در کنار این درون. یکدیگر است

هـر کـدام از   . ارتبـاط باشـند   مایه اصلی ارتباط مستقیم دارند و بعضی ارتباط غیر مستقیم و حتی بعضی ممکن است بـا آن بـی   درون

هـا   مایه آنچه باعث چیرگی این درون. روند فرعی اگر به عنصری چیره و غالب در متن تبدیل شوند، موتیف به شمار میهای  مایه درون

انجامد، این است که در تعریف دوم، تکرار بیشتر لفظی اسـت   آنچه به تمایز تعریف دوم و سوم از موتیف می .هاست شود، تکرار آن می

تـر   برانگیزی آن در مخاطب افـزون  ی و تصویری متن حضور دارد و به این دلیل، هم حساسیتو موتیف در این تعریف در ساحت لفظ

ها مربوط است و کشف آن به تأمل  تر، اما موتیف در تعریف سوم به محتوای متن و ساحت ایده است و هم تشخیص آن در متن آسان

با توجه بـه تعـاریف سـه گانـه موتیـف،      ( 94-7صص: 4988؟ تقوی،دهقان ، گیردموتیف چیست و چگونه شکل می :نگ)« .نیاز دارد

باشد که شامل عناصر واژگانی خاص درختان در اشـعار وی   توان گفت که تعریف دوم آن گویای تعریف موتیف در اشعار صائب می می

برانگیـز و در   ساسیتاو چنان عناصر واژگانی درختان را که در سطح لفظی و تصویری تکرار کرده که به یک عنصر مهم و ح. باشد می

تکرار عنصر یا الگوی معین، غالبـاً بیـانگر ذهنیـت و حساسـیت هنرمنـد      »عالوه بر این، از آنجا که . نتیجه؛ موتیف مبدل نموده است

هـای   ای که این ذهنیت به صورت ملکۀ ذهنی او در آمده و پیوسته در جریـان خالقیـت   نسبت به یک موضوع یا پدیده است، به گونه

صائب نیز نسبت به طبیعت و درختان چنان است که این عناصر بـه   ، حساسیت(287: 4983زاده،  صادق)« کند دنمایی میهنری خو

ها را به  وی بخشی از این موتیف. اند های شعری شاعر متجلی شده اند و همواره در جریان خالقیت صورت اندیشۀ مسلط شاعر درآمده
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هـا نمـوده و تصـاویر     آفرینی ها مضمون ها و تعابیر مربوط به آن ه و به مدد درختان، کاربردمدد درختان سرو، نخل و بید متجلی ساخت

هـا از بابافغـانی    سازی و خلق تصاویر بر پایۀ امکانات تصویری و تداعی موتیف ناگفته نماند که مضمون.شعری خود را خلق کرده است

رش پیدا کرده و کلیم به طرز جـدی و چشـمگیری شـبکۀ تصـاویر و     های آن در شعر عرفی و ظهوری و طالب گست آغاز شده و نمونه

در ادامه نیز صائب از این شگرد هنری چنان بهره ( 94: 4934کیا،  زاهدی: نک. )ها را گسترش داده است حوزه تداعی پیرامون موتیف

شـک،   بـی . اسـت  [گردیـده ]هنـدی  های شعر سبک  ترین دیوان ها، یکی از غنی به لحاظ حجم و گسترة موتیف»گرفته که دیوان وی 

ایـن  ( 246: 4984پورآالشـتی،  )« .ها و کلماتی که محور تداعی و تصویرند، استفاده نکرده اسـت  از موتیف [او]هید شاعری به اندازة 

ست و ساز آن چندان برجسته نیست و گاه اساسا دارای ارزش تصویری ا ها گاه فقط جنبۀ واژگانی دارد و یا حداقل وجه تصویر موتیف

: همـان : نـک . )شوند ها به این طریق موجب خلق مضمون می گیرد که موتیف تصاویر گوناگون از رهگذر آن و با مرکزیت آن شکل می

های واژگانی درختان موجود در بخشی از اشعار صائب پرداختـه و بـرای هـر     نویسنده در این پژوهش به بررسی و تحلیل موتیف( 83

موارد مشابه را با شمارة غزل و شمارة بیت عنوان نموده است تا خواننده در موارد مشابه، خـود بـه دیـوان    ای ذکر کرده و  مورد نمونه

 .صائب تبریزی مراجعه نماید

 

 : بیان مسئله

گـرا کـه قـرن     در ایـن سـبک درون  . های ادبی از جمله سبک هنـدی اسـت   طبیعت، از عناصر شعری مهم در برخی از سبک

تـوان و   صائب شـاعر پـر  . گیرد، چگونگی برخورد شاعر با طبیعت سخت شایان توجه است دوازدهم را دربرمییازدهم و نیمه اول قرن 

هـا را در شـعر فرانمـوده     های زیبای طبیعت؛ از جمله درختان متأثر شده و جمال و جلوة آن نمایندة برجستۀ این سبک نیز از پدیده

اندیشی کشف کند و وقتی خواننده بـا ایـن عناصـر طبیعـی در      ر درختان با نازکهای زیادی را د در واقع او توانسته است نکته. است

آفرینـی صـائب از    آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، مضمون. کند ای پیدا می شود، در نظر او نمایش و مفهوم تازه شعر او رو به رو می

ای تازه کشـف کنـد و در هـر     نکته این عناصر طبیعیا دیدار تواند از تذکار ی اینکه صائب می. عناصر واژگانی درختان و تکرار آن است

ای از  است که لحظـه  وی توانای ةیاب و تخیل آفرینند معنی ۀحاصل دید خاص و اندیش ،موضوعی باریک شود و مضمونی لطیف بیابد

ت ملکـۀ ذهنـی و اندیشـۀ    این عناصر طبیعی چنان ذهن و اندیشۀ صائب را جلب نموده کـه بـه صـور   .  گیرد سیر و پوییدن آرام نمی

اش خودنمـایی   هـای شـعری   اند و در جریـان هنرنمـایی   مسلط وی درآمده و موجب ایجاد تصاویر و مضامین متفاوتی از درختان شده

قد، صندل بـر جبـین مالیـدن، از تسـبیح بـوی       قامتان، به بستان رفتن آن شمشاد چون شانه چاک شدن دل شمشاد: کنند؛ مانند می

البته صـائب شـاعری نیسـت کـه از     ... . ثمر به یاد داشتن سرو و برگ شدن نهال، درخت پرمدن، بارور نشدن نهال، بیصندل بتخانه آ

ها و تصاویر شعری خود تنها به دنبال پر کردن کالم باشد، بلکه از این مضامین و درختان برای ملمـوس کـردن فکـر و     بیان مضمون

سـازی،   ها برای بیان مقصود خود مدد گرفته است و با اسـتفاده از مضـمون   رافت خاصی از آناندیشۀ خود بهره برده و استادانه و با ظ

های طبیعـی درختـان؛ از    از این رو، دیوان صائب سرشار از موتیف.آفریند کند و مضامینی بسیار تازه می حاالت حسی خود را بیان می

ناگفته نمانـد  . ها مدد گرفته است پردازی خود از آن ها در تصویر که بار باشدمی... جمله بید، تاک، سرو، گل سرخ، الله، سبزه، غنچه و

هـای شـعر    تـرین دیـوان   ها، یکـی از غنـی   که وی از این شگرد هنری چنان بهره گرفته که دیوان وی به لحاظ حجم و گسترة موتیف

. ور تداعی و تصویرند، استفاده نکـرده اسـت  ها و کلماتی که مح شک، هید شاعری به اندازة او از موتیف بی. سبک هندی گردیده است

ای ندارند و گـاه اساسـا دارای ارزش تصـویری اسـت و      ساز برجسته ها گاه فقط جنبۀ واژگانی دارد و یا حداقل وجه تصویر این موتیف

گفته شـود کـه در   در اهمیت موتیف . اند آفرین شده ها به این طریق مضمون گیرد که موتیف تصاویر گوناگون با مرکزیت آن شکل می

های مهم در بررسی آثار و سیر اندیشۀ صاحب اثـر، تحلیـل    و کارکرد آن یکی از سرفصل(  Motif)مطالعات نقد ادبی امروز، موتیف 

در سبک شناسی نیز از آنجا که هـر تکـراری مـورد    . سطح محتوایی اثر، دریافت رابطه فرم و محتوا و بررسی کیفیت این رابطه است

بـا  . تیف به عنوان عنصر تکرار شوندة مهم در کل ادبیات یا در کل آثار یک فرد یا در یک اثر خاص حائز اهمیت اسـت توجه است، مو

موتیف بایـد  ( 4: توان گفت که به طور خالصه، موتیف در ادبیات دارای سه معنای کم و بیش متمایز است توجه به منابع مختلف می

مایـه آن را بیـان    ای کـه درون  ایده. در سطح نحوی دانست( مایه یک جمله یا گزارة رواییدرون )ترین واحد روایی  مایۀ کوچک درون

ای  مایـه  کند؛ به عبارت دیگر، هر اثر به عنوان یک کـل ممکـن اسـت درون    ای است که مواد لفظی اثر را با هم متحد می کند، ایده می
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اگر اثر داستانی را بر این مبنـا  . ای داشته باشد مایۀ جداگانه رونواحد داشته باشد و در همین حال، هر بخش از آن نیز ممکن است د

در یک روایت ... و "نامه دریافت نشد"، "میرد قهرمان می"، "آید بعد از ظهر می"رسیم؛ مانند  ناپذیر می تجزیه کنیم، به اجزای تقسیم

موتیف بـه معنـای عناصـر خـاص     ( 2. خود را دارددر حقیقت، هر جمله از کل روایت موتیف . داستانی که اجزای روایت کلی هستند

جنـون، تـرس،   )شود؛ از جمله شیء، حادثه، صدا، تصویر، رنگ، واقعۀ زمینی، حاالت روانـی   تکرار شونده که شامل موارد بسیاری می

ه بـه شخصـیت   ، شخصیت نوعی و هر چیزی ک...(چشم سیاه، موی قرمز، خال، پای لنگ و )، نشان یا ویژگی عمومی ...(غم، شادی و

در واقـع آنچـه   . ، موقعیت، صحنه و غیـره ...(حرف، تکیه کالم، رفتار، لباس پوشیدن، صدا، وضعیت روحی، رنگ چهره و)وابسته است 

شـود،   ای به خودی خود موتیف نیست؛ امـا وقتـی تکـرار مـی     هر حادثه. هاست کند، ظهور مکرر آن این عناصر را به موتیف تبدیل می

بنـابر ایـن تعریـف، موتیـف عناصـر تکـرار       . دهد معنا و مقصودی پشت این تکرار هست انگیزد و نشان می برمیحساسیت مخاطب را 

هـا،   موتیـف یکـی از ایـده   ( 9. ظهور موتیف در شعر نیـز بیشـتر از ایـن نـوع اسـت     . برانگیز در هر متن است شوندة مهم یا حساسیت

اصطال  درون مایه به موضوع . هاست مایه ای از درون ادبی، مجموعه و شبکه هر متن. های اندیشۀ غالب در متن است ها و الگو موضوع

ممکن است در . کننده عناصر مختلف اثر ادبی با یکدیگر است بخشد و هماهنگ محوری و اصلی متن اشاره دارد که به آن انسجام می

مایـۀ اصـلی ارتبـاط مسـتقیم      ها بـا درون  عضی از آنهای دیگری در متن وجود داشته باشند که ب مایه مایۀ اصلی درون کنار این درون

های فرعی اگر به عنصـری   مایه هر کدام از درون. دارند و بعضی ارتباط غیر مستقیم و حتی بعضی ممکن است با آن بی ارتباط باشند

آنچـه بـه   .هاسـت  تکـرار آن  شود، ها می مایه آنچه باعث چیرگی این درون. روند چیره و غالب در متن تبدیل شوند، موتیف به شمار می

انجامد، این است که در تعریف دوم، تکـرار بیشـتر لفظـی اسـت و موتیـف در ایـن تعریـف در         تمایز تعریف دوم و سوم از موتیف می

تر است و هم تشـخیص آن در   برانگیزی آن در مخاطب افزون ساحت لفظی و تصویری متن حضور دارد و به این دلیل، هم حساسیت

بـا توجـه بـه     .ها مربوط است و کشـف آن بـه تأمـل نیـاز دارد     اما موتیف در تعریف سوم به محتوای متن و ساحت ایده تر، متن آسان

توان گفت که تعریف دوم آن گویای تعریف موتیف در اشعار صائب است که شامل عناصر واژگانی خـاص   تعاریف سه گانۀ موتیف، می

واژگانی درختان را که در سطح لفظی و تصویری تکرار کرده که به یک عنصر مهـم و  او چنان عناصر . باشد درختان در اشعار وی می

تکرار عنصر یا الگوی معین، غالباً بیـانگر ذهنیـت و   »عالوه بر این، از آنجا که . برانگیز و در نتیجه؛ موتیف مبدل نموده است حساسیت

ین ذهنیت به صورت ملکـۀ ذهنـی او در آمـده و پیوسـته در     ای که ا حساسیت هنرمند نسبت به یک موضوع یا پدیده است، به گونه

صائب نیز نسبت به طبیعت و درختان چنان است که این عناصر به صـورت   کند، حساسیت های هنری خودنمایی می جریان خالقیت

هـا را بـه مـدد     وتیفوی بخشی از این م. اند های شعری شاعر متجلی شده اند و همواره در جریان خالقیت اندیشۀ مسلط شاعر درآمده

ها نموده و تصاویر شعری  آفرینی ها مضمون ها و تعابیر مربوط به آن درختان سرو، نخل و بید متجلی ساخته و به مدد درختان، کاربرد

 .خود را خلق کرده است

ثمـری دو تـا    ز بیبری نداشتن بید، به زیر سایۀ بید آسودن، چون بید قامت ا: در تصاویر "بید"های درختان؛ از جمله  موتیف

ها، قامت همچون خدنگ دلبران،  نشین، جستن خدنگ او از سینۀ نخجیر تیر خدنگ بودن صوفی چله: در تعابیر "خدنگ"، ...شدن، و

جامۀ زیب شدن سرو قامت معشوق، سرو خیابان بودن ما از حدیث راسـت، سـرو   : در تصاویر "سرو"، ...غوطه به خون زدن خدنگ، و

ها را در مضامین و تصـاویر   حاصل ذوق و تخیل شاعر است که آن... ثمری و ندامت، خلعت آزادی یافتن سرو از بی ریاض مغفرت از آه

لۀ بسامد و تکرار نیـز حـائز اهمیـت    صر، مسئهای متفاوت و مکرر از یک عن پردازی خود به کار گرفته است و به جهت همین مضمون

بـا در نظـر گـرفتن موضـوع و     .های واژگانی درختان پرداخته شده اسـت  بسامد موتیف باشد که در پایان این تحقیق نیز به بررسی می

گستردگی عناصر واژگانی درختان در دیوان صائب، سعی بر این است که جهت انجام این پژوهش، با توجه به کتاب روش تحقیق در 

در این روش تمام اعضـای  . ائب در پیش گرفته شودگیری منظم از دیوان ص شناسی و علوم تربیتی دکتر علی دالور، شیوة نمونهروان

سپس نمونۀ مورد نظر با استفاده از یـک نظـم معـین از لیسـت     . شوند بندی می جامعۀ تحقیقی بدون هر گونه نظم و ترتیبی فهرست

 .توان هفتصد و یک غزل وی را مورد بررسی قرار داد طبق این روش پیشنهادی می. شود جامعه انتخاب می

  :یقسؤال تحق

 های مربوط به درختان در خلق تعابیر و تصاویر شعری خود مدد گرفته است؟ صائب چگونه از موتیف

  :فرضیه تحقیق
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ها بهره گرفتـه و از توصـیف ایـن     های آن ها و کاربرد اندیشی از درختان، نماد رسد صائب شاعری است که با نازک به نظر می  

گیرد و این عناصر طبیعی چنان ذهن و اندیشه صائب را جلب نموده که  اش مدد می نیعناصر طبیعت برای بیان مضمون و حالت ذه

هـا   هـا از آن  اند کـه بـار   به صورت ملکۀ ذهنی و اندیشۀ مسلط وی درآمده و موجب ایجاد تصاویر و مضامین متفاوتی از درختان شده

قامتـان، بـه    چون شانه چاک شـدن دل شمشـاد  : د؛ مانندکنن اش خودنمایی می های شعری استفاده نموده است و در جریان هنرنمایی

بـرگ شـدن نهـال،     قد، صندل بر جبین مالیدن، از تسبیح بوی صندل بتخانه آمدن، بـارور نشـدن نهـال، بـی     بستان رفتن آن شمشاد

بیـد، تـاک، خـدنگ،    های طبیعـی درختـان؛ از جملـه     از این رو، دیوان صائب سرشار از موتیف... . ثمر به یاد داشتن سرو و درخت پر

شاید این امر گویای حساسیت صائب . ها مدد گرفته است پردازی خود از آن ها در تصویر باشد که بار می... صنوبر، صندل، نخل، نهال و

ها در اشعارش، به صورت اندیشۀ مسلط شـاعر درآمـده و همـواره در جریـان      نسبت به طبیعت و درختان باشد که به سبب تکرار آن

های وی به مدد درختان متجلـی گردیـده و شـاعر در     اند و این گونه است که بخشی از موتیف ای شعری شاعر متجلی شدهه خالقیت

ها در دیـوان   ها بهره گرفته است و بر این اساس، موتیف ها و تعابیر مربوط به آن خلق تعابیر و تصاویر شاعرانۀ خود از درختان، کاربرد

 .اند صائب نمود پیدا کرده

  :ینة موضوع و سوابق مربوطپیش

هایی صورت گرفته اسـت؛ از جملـه سـرو و مضـامین،      در خصوص شعر فارسی و کاربرد عناصر گیاهی در آن تاکنون پژوهش

زاده، گل و گیاه در هزار سال شـعر فارسـی از بهـرام     تعابیر، تناسبات شعری آن در دیوان صائب تبریزی از احمد گلی و حمیده زینال

های گیاهی در شعر فارسی از حمیرا زمردی، اما مقاله یا کتابی یافت نشده است که به طور مستقل و مفصل به  ها و رمز دگرامی و نما

دیوان صائب سرشار از عناصر روییدنی است که هر گوشه دیوانش  .های واژگانی درختان در اشعار صائب پرداخته باشد بررسی موتیف

های خود را به تصویر کشـیده   ها، مضامین و اندیشه که شاعر به مدد عناصر واژگانی مربوط به آنباشد  گویی بوستانی پر از درخت می

باشـد کـه وی در تصـاویر شـاعرانه،      های واژگانی خـاص درختـان مـی    های غزلیات صائب، کاربرد موتیف در واقع یکی از ویژگی. است

هـا در   هـای درختـان،  نقـش و تکـرار آن     در ادامـه بـه موتیـف   . اسـت  ها بهره گرفته های خود از آن پردازی ها و خیال پردازی مضمون

 : پردازیم های شاعر، می سازی تصویر

           :درخت بید

ایـن  ( ذیـل واژة بیـد  : 4988معین، )« .کم دوام است یچوب و های مستقیم و بلند دار، دارای شاخه سایه میوه، درختی بی»بید 

شکل برگ آن که دمبرگی : های شاعر که شامل آفرینی ها و تصویر پردازی بارز آن در مضمون های عنصر طبیعی به سبب تکرار ویژگی

ثمـری آن، شـکل و حالـت افتـادة درخـت کـه در ادب        ، بـی (34: 4986گرامی، : نک)کوتاه و انتهایی به شکل سنان یا سرنیزه دارد، 

به شرمساری درخت تعبیر شده، ( 37: همان: نک)حاصلی  ی و بیثمر های بید به علت بی ها و برگ فارسی، از رو به پایین بودن شاخه

: همـان )بلندی و بزرگی بید و شاخ و برگ متراکم آن که تـا پـایین آمـده اسـت     »گستری آن به سبب  کم ارزشی چوب درخت، سایه

ـ  با باد مختصـر یـا حتـی نسـیمی مالیـم مـی      »، رو به پایین بودن شاخه ها و لرزش شاخ و برگ درخت که (38 ، (33: همـان )« رزدل

 :ها نمونه. باشد، به عنوان یک موتیف قابل توجه است می

 : برگ بید( الف

بینــد       بـارد نمـی   ز هـر برگـی بـه فرقــش تیـغ مـی      بـه زیـر سـایـۀ بید آن کـه از خـورشـیــد آسـایـد

 (8، ب9484غ)

 .ها و مشکالت اشاره دارد است و از آن به سختیدر این ابیات، شاعر برگ بید را به سبب شکل آن به تیغ مانند کرده 

 : بری بید بی( ب

اگــر چــــه نیســت بــری همچـــو ســـرو و بیـــد مــرا         روسـت صــائـب بــاغ ز روی تـازة مــن، تــازه

 (8، ب624غ)

 : شکل و حالت افتادة بید( ج
     شکـنــد   شـاخسـار مــی اگـر ز جـوش ثمـر   ثـمــری چون بـیـد قـامـت مــن شـد دو تـا ز بـی
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 (3، ب9334غ)

-می ثمری از شرمساری حاصل از بیدر این ابیات شاعر عالوه بر اشاره به خمیدگی درخت بید که آن را به تعبیر ادبی ناشی 

 .شود، به این ویژگی بید اشاره داشته است داند، با بیان برگرفتن چیزی از خاک که قامت دو تا می

 : چوب درخت بید( د

شیـرازة نـبـات جــز چــوب بـیــد نیـســت                ثـمـران حسـن عـاقـبـت بـاشـد نصـیـب بـی

 (2، ب2144غ)

 . در این دو بیت شاعر به مدد تمثیل، به کم ارزشی چوب درخت بید اشاره دارد
          باشـد    هـای بیـد مـی    بهـار خشک مغــزان سـایه   اندیشد از زخـم زبان هر کـس که مجنون شد نمی 

 (4، ب9444غ)

 .باشددر این ابیات نیز به گونۀ تمثیل به سایۀ خوش و مفر  بید اشاره شده است که نمادی از راحتی و آسایش نیز می

 

 : لرزیدن بید( و

 (6، ب344غ)ز مـرگ نقـد بینـدیش، زینـهـار مخـسـب          لرزی؟ ز مرگ نسیه چه چون برگ بید می

 (8، ب9214غ)آید              هنـوز از بید مجنـون نالـه زنجیر می نگسلد پیوند روحانیبه زور مرگ از هم 

 .در این ابیات نیز به گونۀ تشبیه و تمثیل به لرزش شاخ و برگ بید اشاره شده است

 

 
 نمودار درخت بید                                                                                                         

  :تاک

گاهی دیگـر بـه رشـد سـریع خـود ادامـه        دارای ساقۀ رونده است که با تکیه بر چوب یا درخت یا تکیه»تاک یا درخت انگور 

« .شـود  هـا و میـوه ظـاهر مـی     هـا، پیچـک   های فرعی، بـرگ  ها، شاخه دار است و از محل گره ساقۀ چوبی و ناموزون تاک گره. دهد می

های بارز آن مورد توجه صائب بوده اسـت، از جملـه؛ بـرگ     های مختلف و به سبب ویژگی این عنصر نیز از جنبه( 86: 4986رامی، گ)

سریع، »نحوة رشد آن که ( 83: همان)« های آن به راستی شبیه پنجۀ انسان است ای شکل است و با پهنک و بریدگی پنجه»تاک که 

دار تاک یا داربست شبیه دار جهت مهار و محدود کردن ارتفاع و جهت رویش ( 87: همان)« استهمه جانبه و بیشتر افقی و خزنده 

دارای رشد ناموزون و به اصطال  کـج  »دار آن که  ، شراب تاک که به تعبیر ادبی در رگ آن جریان دارد، ساقۀ گره(88: همان)« تاک

و ایـن  ( همـان : همان)« شیرة گیاهی پس از هرس درخت در بهاربه خروج »، گریه یا اشک این درخت که (87: همان)« وکوله است

 :ها نمونه .اشاره دارد( 433: 4987زمردی، )« گرید بری خود می تاک در آغاز بهار بر بی»باور عامیانه که 

 : برگ تاک( الف
     کـنـنــد  ـیهــا در گـلـویــم مـ    بـاده چــون میـنــا دگــر    گیر نیست دست من چون برگ تاک از رعشه ساغر        

 (2،ب2614غ)

 .شاعر به گونۀ تشبیه، دست را به برگ تاک مانند کرده است

 : دار تاک( ب

 بید

 برگ بید

 چوب بید

شکل افتاده 
 بید

 بی بری بید

 سایه بید

 لرزیدن بید
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 (7، ب4414غ)گر دور خود آن چشم به منصور نبخشد             بر دار بپیچد به صد آشفتگـی تاک

 .ده استداربست یا همان دار تاک که شاعر گاهی به جای داربست، واژه سلسله را به کار بر

 : شراب تاک( ج

 گر چه آب زندگانی در رگ تاک من است          ام چکد از سیلی هر برگ خون از چهره می

 (3، ب4184غ)

 (8، ب9744غ)چـون تاک گـریـۀ مستـانـه در گـلـو دارد           بـه عـهـد لـعـل لـب آبـدار او رگ سـنـگ

عالوه بر این، گاهی نیز به گونۀ کنایی از مستانه و مسـتی،  . آن جریان دارد شاعر تاک را دارای رگ دانسته که شراب در رگ

 .به شراب ناشی از تاک اشاره داشته است

 : رشد ناموزون تاک( د

ای، صائب به عذر کجروی چون تاک کـن      گریه تـا دریـن بسـتـان بـه کـف داری عـنـان اختیـار

 (44،ب6134غ)

 . این ویژگی به کجرو و پیچیدن تاک تعبیر کرده است صائب گاهی به گونۀ تشبیه از

 

 

 : گریة تاک( ه

 (3، ب2464غ)باید فشاند                قطرة چندی به رنگ تاک می تا به وصل خوشۀ گوهر رسی در نوبهار

 (6، ب9794غ)سرشک مـا بـه دل چــرخ کــی اثـر دارد؟            ســوزد         بـه اشک تـاک دل باغـبـان نـمــی

شـود امـا رمـز رسـیدن بـه       شاعر در این ابیات، به گونۀ تشبیه و تمثیل معتقد است که اشک تاک باعث دلسوزی باغبان نمی

 . باشد گوهر مقصود می

 
 نمودار تاک

  :درخت چنار

دهخـدا،  ) «عمـر شـاخ و بـرگ و تنومنـد و بسـیار      بار ولی گشن و پـر  نوعی درخت بی»از عناصر گیاهی دیگر، چنار است که 

های خود به کار برده که بـه سـبب ایـن     ها و اندیشه های درخت نیز در بیان مضمون صائب از ویژگی. باشد می( ذیل واژة چنار: 4983

دسـت   از آنجا که میوه نـدارد، تهـی  »بر است و  ثمری چنار که ازدرختان بی تکرار، به عنوان یک موتیف قابل توجه است، از جمله؛ بی

و تعبیـر معـروف آتـش    ( همان: همان)« شبیه کف و پنجۀ دست آدمی است»، برگ چنار که (ذیل واژة چنار: 4977یسا، شم)« است

این درخت که به طـول عمـر    ؛ چرا که(ذیل واژة چنار: 4978شریفی، )به اعتقاد قدما بر اثر کهنسالی آن است گرفتن آن از خود که 

(. 423: 4986گرامـی،  )« رسـد  به چند صد سال و حتی بـیش از هـزار سـال مـی    »و ( ذیل واژه چنار: 4986یاحقی، )« معروف است

 :ها نمونه

 : ثمری بی( الف

دردی کنـد جـوهر حسـاب           چشـم ظاهـربین ز بی دستی است در مغز چنار این پید و تاب از تهی

 تاک

برگ 
 تاک

گریه 
 تاک

رشد 
ناموزو
 ن تاک

شراب 
 تاک

دار 
 تاک
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 (4، ب864غ)

 : برگ چنار( ب

بنــدد        دست چـنـار مـیخـزان نگـار به  به رنگ و بوی جهان دل منه که وقت رحیل

 (4، ب9744غ)

 .در این بیت، به گونۀ استعاری برگ چنار به دست آدمی مانند شده است

 : آتش گرفتن چنار( ج

به سوختن جگـرم چـون چنـار نزدیـک اسـت                  بـه خـون مـن مـشـو آلوده کـز کـهـنـسـالــی  

 (8، ب4714غ)

ایــم            مـــا چـــون چنـــار از آتــش خـــود درگرفتــه  ـت مــا                         پـیـش کـسـی دراز نگشـتـه است دس

 (2، ب3864غ)

 

 .داند صائب در این ابیات ضمن اشاره به آتش گرفتن چنار از خود، گاهی آن را ناشی از کهنسالی درخت می

 

 
 

 نمودار چنار                                                                         

  :درخت خدنگ

محکم و صاف و راسـت   درختی است که چوب آن نهایتِ»خدنگ . باشد های خاص واژگانی صائب، خدنگ می از دیگر موتیف

ها، شاعر نیز در مضامین خود از راست و صاف بودن چـوب آن کـه در    به سبب این ویژگی( ذیل واژة خدنگ: 4983دهخدا، )« .باشد

هـا، از خـدنگ نیـز یـک      رنگی آن و بلندی این درخت بهره گرفته و به جهت تکرار آن هدف اصابت کردن معروف است، سرخنیک به 

 : ها نمونه. موتیف ساخته است

 : صاف و راست بودن چوب خدنگ( الف

امّـیــــد خــاکـبــــوس نــهـــــال تـــــو آب را              آرد برون چو تیر خدنگ از کمان سخت

 (44، ب684غ)

هـا        از بس خدنگش صاف جسـت از سـینه نخجیـر    از غنچـۀ پیکـان او نتـوان شنیـدن بوی خـون

 (6، ب844غ)

ــازه  چون کمال از قامت همچون خدنگ دلبران ــن خمی ــت رزق م ــا کمــال محرمیّ ای اســت             ب

 (41، ب4434غ)

   ام تـا پــر نشســت    ـانستـان در سینـهایـن خـدنگ ج تا به مـژگـان آن نگـاه کردم در دل جـای کرد
 (9، ب4224غ)

 چنار

بی ثمری 
 چنار

 برگ چنار
آتش 

 گرفتن چنار
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بخشی و نیک به هدف اصابت کـردن معـروف    اند، به سبب اثر ساخته با توجه به این خصلت خدنگ، تیری که از چوب آن می

ده و گذارنـده  ای چون تیـر خـدنگ خلنـ    بنابراین شاعر نیز از تعابیر تیر خدنگ، مژه خدنگ؛ یعنی مژه( همان: همان: نک. )بوده است

قامتی و موزونی خدنگ، به گونۀ تشبیهی و اسـتعاری بـه ایـن     و یا خدنگ دلبران؛ یعنی قامت موزون دلبران به راست( همان: همان)

 .ویژگی درخت اشاره دارد

 : سرخی خدنگ(  ب

 (2، ب2944غ)که عاقبت رگ گردن کند گریبان سرخ           ای که به خون زد خدنگ، دانستم ز غوطه

 .در این بیت، خون اشاره به رنگ سرخ چوب خدنگ دارد

 
 نمودار خدنگ                                                                                    

  (:به عنوان عنصری عام)درخت 

« .ه و شـاخ و بـرگ را گوینـد   درخت، شجر؛ گیاه دارای تنه و ریش». های گیاهی دیگر در دیوان صائب، درخت است از موتیف

این واژه به درخت خاصی اشاره ندارد، بلکه جنس درخت را در نظر دارد که از خصوصـیات بـارز و   ( ذیل واژة درخت: 4973یاحقی، )

ثمـر و شـجر    هـا، تعبیـر ادبـی عمـر کوتـاه درختـان پـر        ساز آن در نظر شاعر، میوه داشتن درختان یـا نداشـتن بعضـی از آن    موتیف

 :ها نمونه. باشد ، می(ذیل تعبیر شجر اخضر: همان)« خت سبزی که از آن آتشی به امر خدا بر موسی نمودار شددر»طور؛

 

 : ثمری درخت ثمر داشتن یا بی( الف

 (2، ب384غ)های پدر از پسر شود پیدا                    نهفته    دهد ثمر ز رگ و ریشۀ درخت خبر

دل پـر داغ از   وی همچنین. داند بار دل می ثمر ل، ثمر را با خبر از باطن درخت یا درخت بیشاعر در این ابیات، به گونۀ تمثی

 .از سرما تشبیه کرده است( از بین رفته)سردی روزگار را به درخت ثمر سوخته 

 : عمر درخت( ب

ثمــر دارد بــه یــاد           بــر صــد درخــت پــر ســرو بــی قسمت آزادگان از عمر باشد بیشتر

 (9، ب2924غ)

 .شاعر عمر بیشتر را نتیجۀ آزادی از تعلقات و درخت پر ثمر را نماد کوتاهی عمر دانسته است

 : شجر طور( ج

که قفـس از دم گـرمم شـجر طـور شـده اسـت               نفسم عالـم را صـائب آن بلبـل آتش          

 (8، ب4344غ)

بـر شـجــر طــور نبخـشــد         ترسـم کـه خـزان افسردگـی این طَور اگر ریشه دواند          

 (4، ب4414غ)

اشـاره کـرده و قفـس را بـه آن ماننـد      ( ع)در این ابیات، شاعر به سرسبزی شجر طور و آتش گرفتن آن به امر خدا بر موسی

 .نموده است

 خدنگ
 خدنگ سرخی

چوب صاف و 
 خدنگ راست
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 نمودار درخت                                                                

  :درخت سرو

هـای سـوزنی و    سرو درختی از تیرة مخروطیان اسـت کـه بـرگ   ». ساز و مورد توجه صائب، سرو است رختان موتیفاز دیگر د

اش راسـت رسـته    هایش راست رسته و سرو سهی که دو شاخه هایش متمایل است، سرو آزاد که شاخه سرو ناز که شاخه. دائمی دارد

ریزی خزان آزاد و همیشه سبز و خرّم  میوه آزاد است؛ یا به این دلیل که از برگشاعران سرو را آزاد نامند، به سبب اینکه از بار . است

: 4988گلـی،  )« .انـد  شود، از این رو آن را سرو آزاد نام نهـاده  برگ نمی است؛ یا اینکه چون همیشه سرسبز و تازه است و پژمرده و بی

-بلنـدی و راسـت  : ین خود مورد توجه قرار داده است، از جملههای برجستۀ سرو، آن را در بیان مضام صائب با توجه به ویژگی( 473

ناپـذیر و همیشـه بهـار     از زمرة درختان خـزان »قامتی سرو که در ادب فارسی همواره نماد بلندی بوده است، سرسبزی دائمی آن که 

به جهت خوراکی نبـودن آن،   دهد، ولی مانند دیگر درختان میوه می»ثمری آن که گرچه  بری و بی ، بی(474: 4986گرامی، )« است

هـای منشـعب، عمـر طـوالنی،      ، سایۀ همیشگی سرو به سبب سرسبزی و شاخه(471: همان)« رود از درختان غیر مثمر به شمار می

: همـان )« جای سرو در باغ است و بوستان، بر لب جوی است و جویبار»زیبایی، شکل درخت، رعنایی و تکبر آن، سرو و آب؛ چرا که 

و مردة آن را از زیر پای سرو پیدا »گزیند  ای کوچک با طوقی به دور گردن که بر سرو آشیان میاسب سرو با قمری؛ پرندهو تن( 463

خواند؛ گاه با شور و شوق و  ، فاخته؛ مرغی دوستدار سرو و دارای طوقی به دور گردن که بر شاخ آن می(434: گلی، همان)« کنندمی

خرامد و  مرغی، شبیه خروس که بیشتر در پای سرو جای دارد، آنجا می»و تذرو؛ ( 473: گرامی، همان: نک)زمانی با مویه و سوز دل 

هایش قـرار داده و گـاهی    سازی اش، گاهی در مرکز تصویر وی این درخت را همچون دیگر عناصر گیاهی(. 472: همان)« رود با ناز می

 :اه نمونه .زش تصویری خاصی به آن نداده استنیز چندان ار

 : قامتی سرو بلندی و راست( الف

 هــا دارد            نـفـس سـوخـتـگـان طـرفـه اثـر سرو از زمـزمــۀ فـاخـتـه مـوزون گـردیـد

 (6، ب9914غ)

ــان را                   ز طوق قمریان چون دود از روزن هوا گیرد ــرو خرام ــد آن س ــتان بین ــرو گلس ــر س اگ

 (41، ب414غ)

آب حیـوان ز نفــس سوختگــان اسـت اینجــا                 سـرو روان است اینـجـا همـه کـس طالـب آن

 (4، ب484غ)

شاعر گاه به گونۀ تشخیص، تشبیه، استعاره و تمثیل به بلندی و موزونی خود سرو اشاره کرده و گاه به کنایه و با تعابیر سـرو  

سرو قـد،  . قد و قامت معشوق بیش از هر چیز به سرو تشبیه شده است»قامت معشوق را در نظر داشته؛ چرا که ... باال، سرو خرامان و

: 4986گرامـی،  )« .کنـد  سرو قامت و سرو باال کنایه از معشوق است و سرو خرامان، سرو چمان و سرو روان معشـوق را توصـیف مـی   

 . داند و البته گاهی نیز قامت معشوق را برتر از بلندی سرو می( 464

از حـــدیث راســـت، ســـرو ایـــن خیابـــانیم مـــا                   آید ز ما کاری نمی گـر چـه در نظـم جهـان

 (43، ب284غ)

ـــدارد                     راسـتـی قــول، سـرو گـلـشـن جــان است ـــال ن ـــن نـهـ ـــو ای ــاغ ت ـــه ب ـــف ک حی

 درخت

عمر 
 درخت

ثمر داشتن یا  
بی ثمری  

 درخت
 شجر طور
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 (6، ب4314غ)

 . دانسته است "راستی"شاعر در اشاره به این ویژگی درخت سرو، آن را نماد 

 (2، ب834غ)تا به که مرحمت کند عشق تو این لوای را           و ریاض مغفرت آه ندامت است و بسسر

 .به کار برده است "قامتی و جلب نظر راست"در این بیت نیز به عنوان نماد 

 : سرسبزی سرو( ب

ا را        از گــرم و ســـرد عــالــم پـــروا نـبـــود مـــ    تا داشتیم چون سرو یک پیرهن درین باغ

 (43، ب894غ)

پـایـــی ســرو           مـانـع نـشـو و نـمـا نیـسـت گــران  سـفــر عـالـم بـاال بـه قـدم نـتــوان کـرد

 (6، ب6394غ)

که گل و سرو عجب سـاغر و مینـای خوشـی اسـت               اگـر از بـاده کـشـانـی مـرو از بـاغ بـرون

 (9،ب4364غ)

من اشاره به این ویژگی سرو، گاهی آن را ناشی از صفات حسن و آزادگی سرو دانسـته و گـاهی نیـز از    شاعر در این ابیات، ض

 . پایی تعبیر کرده و یا آن را به مینا مانند نموده است سرسبزی همیشگی آن به گران

 : ثمری سرو بی( ج

ــت     ثـمــری خـلـعـت آزادی یـافـت سـرو از بـی ــری نیس ـــر ثم ـــور گ ـــویش مخ ـــر خ ـــو را        جگ ت

 (9، ب434غ)

یـــک ســـرو در سراســـر ایـــن ســـبز گلشـــن اســـت               کنـــد نیـــازی من نـــاز می همّــــت به بی

 (3، ب4324غ)

ــت              دعـوی آزادگـی از سـرو، رعنـایـی بـود ــردم آزاده نیس ـــریق م ـــائب ط ـــی ص سرکش

 (8، ب9444غ)

رویـی سـرو    گیری از این ویژگی سرو، به تازگی و تازه تشخیص، نماد و تمثیل، ضمن بهره در این ابیات، شاعر به گونۀ تشبیه،

: همـان : نـک )، آزادگی آن به جهت میـوه نداشـتن   (484: 4988گلی، )« ثمری آن شمرده شده است در شعر صائب از نتایج بی»که 

 .نیازی ناشی از آزادگی سرو اشاره کرده است و بی( 489

 : سایة سرو( د

 اینقدر از خاکسار خویش رنجیدن چرا           من، با سایه خود سرگرانی رسم نیست سرو

 (3، ب44غ)

 تو هم به سایه آن سرو پایدار مخسب           ز عشـق سـرو چمـن خـواب نیـست فـاخته را

 (43، ب344غ)

 : عمر سرو( ه

 (4، ب4244غ)د                  خون گل پیاده به طفالن هدر بو عمر دراز سرو به اقبال سرکشی است

 . در این بیت، شاعر به عمر طوالنی سرو که ناشی از سرکشی آن است، اشاره کرده است

 : زیبایی سرو( و
 (2، ب6344غ)از تمـاشای گل و سرو و سمن غافل مشو          آید به چشـم از بس لطافت نوبهار چون نمی
مصرع حسـن دو بـاال نیسـت در دیـوان سـرو                  شـأن سـرو نیسـت همـدوشـی به نـخـل او،         

 (4، ب6314غ)

 : شکل درخت سرو( ز

دیـــد آن شمشــــاد بـــاال را              چمــــن پیــــرا اگــــر مـــی گردید هر سروی آلود می به چشمش تیغ زهر
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 (47، ب994غ)

دامــــن پـیــــداست         وحـشــــت ســـــرو ز بـرچـیــــدن دل آزاده دریـن بـاغ اقــامــت نـکـنـــد

 (46، ب4424غ)

ـــرآر              ثمـری کـن شعـار خویش آزادگـیّ و بی ـــزان ب ـــت خـ ـــرو ز دس ـــو س ـــود چ ـــان خ دام

 (3، ب4744غ)

های آن در باالی درخت، شاعر سرو را به تیغ ماننـد کـرده،    به جهت کشیدگی سرو و پهنای آن در پایین و جمع شدن شاخه

هـای فـرودین    عالوه براین، دامن سرو یا همان شاخه( 488: 4988گلی، . )های سرو به دست آن تعبیر نموده است گاهی نیز از شاخه

تعبیـر دیگـری اسـت کـه ایـن      ( 486: 4986گرامی، : نک)تر شود  تر و موزون تا سرو بلند( پیرایند می)چینند  ها را مدام می آن که آن

 .ستبین در اشعار خود به کار برده ا شاعر ریز

 : تکبر سرو( ح

ــود    چـه خواهـد کـرد گاه جلوة مستانه، حیرانم ــا خ ــه ب ــرو ک ــهی س ــی  س ــاز م ــزد             داری از وی ن ری

 (2، ب9164غ)

بهـــاران عالـمـــی خـــرّم ز مـــن بـاشـــد          چـــو ابـــر نــو نه سروم کز رعونت تازه دارم روی خود تنها

 (8، ب9414غ)
ـــی     آن سـیـمـتـن دارمسـایـه  نظـر بر قـامـت بی ـــاال بـرنم ـــاز دو ب ـــان نـ ـــرو بـوسـتــ دارم          ز سـ

 (6، ب3374غ)

صائب تعابیر ناز، رعونت و سرکشی را به جهت کبر ناشی از سرسبزی و قامت کشیده سرو که تداعی حالـت غـرور اسـت، بـه     

 .این درخت نسبت داده است

 : سرو و آب( ط

چشـــم حـیـــران قـــدر دانـــد جلـــوه مستـــانه را                 د فیـض بیشآب در استـادگی از سـرو یاب

 (8، ب224غ)

کــــوه تسکیــــن تــــو از خــــاک گــــرانی برداشـــت             ســرو بـاالی تـو از آب روانــی بـرداشـت

 (4، ب4624غ)

ـــرورده   ز سرسبـزی حیات جاودان بخشد تماشا را ـــی پ ــه آب زنـدگ ــاال را    ب ـــرو ب ـــد آن س          ان

 (4، ب994غ)

در این ابیات، به گونۀ تشبیه، تشخیص و تمثیل از تصویر سرو در کنار آب مدد گرفته شده و به تأثیر این بر هم اشـاره شـده   

 . است؛ سرو روانی و حیات جاودان را از آب و آب ایستادگی را از سرو گرفته است

 : سرو و پرندگان( ی
ـــدا                 داران شـودحسن سرکـش، کـافـر از جـوش هـوا ـــاری ج ـــرو زنّ ـــری س ـــوق قم ـــر ط دارد از ه

 (8، ب44غ)
ـــدار مخـســـب              ز عـشــق سـرو چـمـن خـواب نیست فـاختـه را ـــه آن ســـرو پای ــه سـای ـــو هـــم ب ت

 (43، ب344غ)
از پروانـــه نیســت         شمـــع را در بــزم دلـســـوزی بـــه ســرو میـنـا را تـذروی بهـتـر از پیـمـانـه نیست

 (4، ب4924غ)

 

به ارتباط این درخت و پرندگان پرداخته و به تناسب ادبی و عشق قمری و فاخته و طوق این وی به گونۀ تشخیص و تمثیل، 

 .دو با سرو، و تناسب تذرو با این درخت که گاه آن را در کنار سرو به مینا و پیمانه مانند کرده، اشاره دارد
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 سرو نمودار

  :درخت شمشاد

متـر، یـک پایـه،     41درختچه یا درختی همیشه سبز به ارتفاع تا »شمشاد . از دیگر درختان مورد توجه صائب، شمشاد است

 [دارای]هـا   ، و میـوه [سـت ]هـا  های نـر در برگیرنـدة آن   تعدادی گل [که]های محوری متشکل از یک گل مادة انتهایی  حاوی گل [و]

خصوصـیات خـاص ایـن درخـت نیـز      ( 224: 4988هـای ایـران،    مظفریان، درختان و درختچه)« .[هستند]کپسول شکوفای شیاری 

در شعر قدیم فارسی، قد و قامـت یـار   »بلندی شمشاد که : این خصوصیات شامل. همچون درختان دیگر مورد توجه صائب بوده است

سبب خوراکی نبودن میوه آن و چوب متراکم و سـنگین ایـن   ثمری آن؛ به  ، بی(291: 4986گرامی، )، «اند را به شمشاد تشبیه کرده

 :ها نمونه. باشد ، می(292: همان)« نامیدند کردند و آن را شانۀ شمشاد می در ایران قدیم از آن شانه درست می»درخت که 

 : قامتی شمشاد راست( الف

انــدام دوســت            هــر کــه چشــمی آب داد از ســرو ســیم تـیـغ زهـرآلـود دانـد جـلـوه شـمـشــاد را

 (4، ب4294غ)

شـــود صـــد طـــوق گـــردن بیشتـــر نقصـــان ســرو          مـــی رود قد هر گه به بستان می صائب آن شمشاد

 (7، ب6314غ)

در شعر قدیم فارسـی، از تـوازن و   »در این ابیات شاعر، گاه قامت بلند شمشاد را با سروقامتی یار مقایسه کرده است؛ چرا که 

وی گاهی نیز قامت معشـوق را بـه   (  291: همان)« .زده است کوس همسری با سرو و حتی برتری از او را می[شمشاد]امت، تناسب ق

 . آن مانند کرده است

 : شانة شمشاد( ب

ــده   چون شانۀ شمشاد به سر جای دهندش ــد عقـ ــه کنـ ـــر کـ ـــی هـ ـــت تهـ ــا دسـ ــایی                     بـ گشـ

 (7، ب6384غ)

 : بری شمشاد بی( ج

ــت  چـون شـانه شمشـاد به سر جای دهندش ــا دس ـــده    ب ــد عق ـــه کن ـــر ک ــی ه ـــایی                    ته گش

 (7، ب6384غ)

                

 سرو

 تکبر سرو

 سرو و آب

سرو و 
 پرندگان

راستی و بلند 
 قامتی سرو

سرسبزی 
 سرو

بی ثمری 
 سرو

 سایه سرو

 عمر سرو

 زیبایی سرو

شکل درخت 
 سرو



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

356 


 
 نمودار شمشاد

  :درخت صندل

چوب این گیاه عطری خوش . رنگ های قرمز، میوة شفت سیاه های تخم مرغی، همیشه سبز، گل درختی است با برگ»صندل 

صـائب  ( 482: 4988های گیاهـان ایـران،    مظفریان، فرهنگ نام)« .شود عموال برای ساختن وسایل زینتی از آن استفاده میدارد که م

ذیـل واژة  : 4977شمیسـا،  : نـک )های خود، گاه به باور و اعتقاد کهن تأثیر چوب صندل در رفـع سـردرد    پردازی سنج، در تصویر نکته

و کـاربرد  ( 474: 4986گرامـی،  )« سوزاندنند تا بوی خوش بپراکنـد  آن را مثل عود می»و گاهی به بوی چوب این درخت که( صندل

 :ها نمونه. آن در ساخت اشیای تزیینی اشاره داشته است

 : چوب صندل و سر درد( الف

ـــا                       ایم پوش، صندل بر جبین مالیده از پی رو ـــم مـ ـــر داریـ ـــرای درد سـ ـــر را از بـ ـــه سـ ور نـ

 (4ب ،274غ)

ــی  منـت صندل مرا صـائب ز سر بیزار کرد ــایه بــ ــران  ســ ــت درد گــ ــت؟                        منــ ــر کجاســ لنگــ

 (43، ب434غ)

 : بوی صندل و کاربرد چوب آن( ب
ــی   رنگ شد با هم چنان از مشرب من کفر و دین یک ـــه م ـــدل بتخـان ــوی صن ـــح ب ـــه از تسبی ــد          ک آی

 (6، ب9244غ)
ـــد            ــش ده و از دردســـر آزاد نـشـیــنتــن بــه مــال ـــدل دادن ـــو ز صن ــه دســـت ت ـــم ب ـــو  تعلی لـ

 (6، ب9314غ)

. صـائب در ایــن ابیــات ضـمن اشــاره بــه بـوی خــوش صــندل در بتخانـه، بــه تســبیح و لـو  از جــنس صــندل اشــاره دارد     

 
 نمودار صندل                                                                        

  :درخت صنوبر

، (ذیـل واژة صـنوبر  : 4988معـین،  )« همیشـه سـبز  و مخروطیان  ةدرختی از تیر»از دیگر درختان مورد توجه صائب، صنوبر 

های خاص این درخـت؛ شـکل میـوة آن،     شـاعـر با توجـه به ویژگی. باشد شکل، قامت بلند و میوة مخروطی می های قلبی دارای برگ

ای از آن دارای تنه کشیده و بلند است، لرزش این درخت به سبب لرزان بـودن خـود صـنوبر در زیـر بـار دل       صنوبر که گونهبلندی 

 شمشاد

راست قامتی 
 شمشاد

شانه 
 شمشاد

بی بری 
 شمشاد

 صندل

چوب 
صندل برای 
 رفع سردرد

بوی صندل 
و کاربرد 
 چوب آن



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

357 


« آیـد  های مسـطح بـا مختصـر نسـیمی بـه لـرزه در مـی        به واسطۀ داشتن دمبرگ»های درخت که  ، یا برگ(های آن ها یا برگ میوه)

 :ها نمونه. شکل آن، مضامین زیبایی را خلق نموده استهای مخروطی  و یا میوه( 242: 4986گرامی، )

 : شکل میوة صنوبر( الف

همیشــــه سبــــز صـــنوبر بـــه اعتبــــار دل اســـت                      دل شکسته به دست آر کـز ریاض جهان

 (44، ب4744غ)

ای از ایـن   بی شکل گونههای قل یا برگ( ذیل واژة صنوبر: دهخدا: نک)با توجه به شباهت شکل مخروطی مانند درخت صنوبر 

شوند و میوه بـه   پس از رسیدن از هم باز می [آن که]های  فلس»نوع درخت و یا ترجیحا شباهت میوة مخروطی آن به دل، به جهت 

های شکسته و صد پـارة صـنوبر باشـد،     تواند مضمونی برای دل و اینکه می( 296: گرامی، همان)« آید صورت کفیده و شکافته در می

هـای   ز به گونۀ تشبیه، حسن تعلیل و تمثیل ضمن تشبیه دل و صنوبر، بر این باور است که سبز بودن صنوبر بـه اعتبـار دل  صائب نی

 .است و یا از بار دل، صنوبر به جان رسیده است( های مخروطی میوه)اش  شکسته

 : بلندی صنوبر( ب

 (7، ب 3244غ)ند پاس دل                  که با گیرایی مژگان دار آید کیم من، کز صنوبر قـامتان صائب نمی

 (3، ب4434غ)با قامت آن سرو خرامان چه نماید؟                   هـر چنـد صنوبـر به رعـونت علـم افراخت

شاعر گاه این درخت را به خاطر بلندی آن، طرف تشبیه قد معشوق قرار داده و به کنایه صنوبر قامـت، قامـت معشـوق را در    

 .ته، گاهی نیز به علم هم قامتی فراشتن صنوبر با سرو معشوق اشاره کرده استنظر داش

 : لرزیدن صنوبر( ج

 (41، ب6224غ)توان کردن                به زیر بار دل رقص صنوبر می اگر در دعوی آزادگی ثابت قدم باشی

و معتقد اسـت کـه اگـر انسـان     . ، اشاره دارددر این بیت رقص صنوبر به لرزش این درخت در زیر بار دل که به آن پرداختیم

 .توان مانند صنوبر به رقص آید ، با وجود بار دل، می(هایش ثمری صنوبر به جهت غیر خوراکی بودن میوه اشاره به بی)آزاده باشد 

 
 نمودار صنوبر

  :طوبی

ه و رو  خود را در آن دمیـده  در روایات اسالمی، درختی بهشتی است که خداوند به قدرت خویش آن را غرس کرد»طوبـی 

هـای درخـت سـر     هرگـاه میـوة آن را بخواهنـد، شـاخه    . ای دارد این درخت چندان بزرگ است که در هر نقطۀ بهشـت شـاخه  . است

در اشـعار پارسـی نیـز ایـن     ( ذیل واژة طوبی: 4978شریفی، )« .هید رنجی میوه را از شاخ بچینند فروآورده تا مؤمنان به آسانی و بی

ثمری و شادی بخشی و نیز بلندی است و گاه قامـت معشـوق را بـا آن قیـاس      ه عنوان درختی بهشتی، گاه مظهر نعمت و پردرخت ب

هـای ایـن درخـت؛ ارزش و اعتبـار و بلنـدی ایـن درخـت، آن را در بیـان          صائب نیز با توجه بـه ویژگـی  (همان: همان: نک. )اند کرده

 :ها نمونه. های خود به کار برده است اندیشه

 : بلندی طوبی( الف

 (44، ب4434غ)اند                    مرغان قدس از سر طوبی پریده تا قامت بلند تو در جلوه آمده است

 .در این بیت، ضمن اشاره به بلند قامتی طوبی، آن را با قامت بلند معشوق مقایسه کرده است

 : عظمت و اعتبار طوبی( ب

 صنوبر

شکل میوه 
 صنوبر

 لرزیدن صنوبر بلندی صنوبر
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 (2، ب4264غ)ای باال نشین دار نیست                 شوریده هر سر ل و پربا شاخ طوبی سر فرو نارد به هر بی

 . شاعر به گونۀ تمثیل، عالوه بر اشاره به بلندی طوبی، آن را نماد عظمت و اعتبار طوبی دانسته است

 
 نمودار طوبی

 

  :نخل

« .و انثی و لیف کـه بـه مـوی آدمـی مانـد     به طور و راستی قد و امتیاز ذکر  ؛درخت خرما به آدمی نیک مانند است»نخل یا 

بـرگ و   قـامتی راسـت و مـوزون و بـی    »های آن؛ بلنـدی آن کـه    شاعر این درخت را به سبب ویژگی( ذیل واژه نخل: 4983دهخدا، )

نی افشـا  نخـل کـه بـا وجـود گـرده     ( افشانی گرده)، پیوند دادن (933: 4986گرامی، )« انشعاب دارد و نمادی از قد و قامت بلند است

، بـرگ نخـل کـه دارای    (936: همان: نک)دادند  افشانی با دست انجام می طبیعی این درخت، گاه جهت اطمینان از باروری آن، گرده

، پـر بـاری نخـل بـه سـبب      (933: همان:نک)باشد  های روییده از قاعده با انتهایی به شکل خار می تعداد زیادی رگبرگ اصلی و برگ

، تعبیر نخل (937: همان: نک)« کند خوشه خرما و هر خوشه چند صد میوه تولید می 41تا  3کن است مم»دهی فراوان آن که میوه

دهخـدا،  )نمـود  بـر آن مشـاهده    را تجلی انوار حق تعالی ،به حوالی کوه طور ،وادی ایمن در (ع)موسی ایمن در اشاره به درختی که 

ای، مجاز از درخت بودن نخل، تعبیـر   های تنومند و خوشه و دارای ریشه، ریشۀ نخل؛ بدون ریشۀ اصلی (ذیل تعبیر نخل ایمن: همان

، (ذیـل تعبیـر نخـل مـومین    : همـان : نـک )نخل مومین در اشاره به ذوب کردن موم در حرارت شصت درجه و سـاختن نخـل از آن   

مین اشعار خود به کـار بـرده   آبی در بیابان در مضا فرسایی این درخت؛ با توجه به رشد این درخت و تحمل شرایط سخت و بی طاقت

 : ها نمونه. شود های واژگانی درختان شمرده می است و به سبب تکرار این کاربرد، این عنصر نیز جزو موتیف

 : بلندی نخل( الف
 (4، ب6314غ)مصـرع حسـن دو باال نیست در دیوان سـرو          نیست هـمـدوشـی به نخـل قـامت او، شـأن سـرو 

 (7، ب4334غ)ها در دل عالم کند سیب زنخدانش         که خون گفتم گشت می ه نخلش بارور میمن آن روزی ک

در این ابیات شاعر، به گونۀ اضافه تشبیهی و استعاره، قامت بلندی معشوق را به بلندی نخل مانند کرده و گاه نیز در بلنـدی  

 .نخل را با سرو مقایسه نموده است

 : پیوند نخل( ب
 (2، ب394غ)ثمـران حـاجـت پیونـد مـرا           نیست چـون بـی ـهـایــی مــن مـیــوه فــراوان داردنـخــل تـن

 (2، ب384غ)ترست             عقـدة پیـوند بر نخـل از ثمـر شیرین رتبۀ قبض است بیش از بسط پیـش عارفان
 (3، ب2234غ)به بار آیـی صبـح              تا به همدستـی توفیـق  هـای دراز نخــل آهــی بنـشـان در دل شب

داند و گاهی نیز از شیرین بودن پیوند بـرای   ثمران می شاعر در این ابیات، به گونۀ تشبیه و تمثیل، گاه پیوند نخل را برای بی

دهـی آن   اهی برای میـوه در گذشته، چون از بارور شدن نخل یقین نداشتند، گ»عالوه بر این، در اشاره به اینکه . گوید نخل سخن می

صـائب نیـز در قالـب    ( 937: 4986گرامی، )« .دادند کردند و آن را به بخت و اقبال نیز نسبت می شدند و توکل می به دعا متوسل می

 . از این باور سخن رانده است "به بار آمدن نخل آه به همدستی توفیق"تشبیه و با تعبیر 

 : برگ نخل( ج

 طوبی

 بلندی طوبی

عظمت و اعتبار 
 طوبی
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 (6، ب4814غ)مـرا که نخـل بجز دست و تیغ قاتل نیست            قـه فتـراکبس است حلقـه مـاتـم ز حل
 (7، ب2144غ)نخلـی که در شکـوفـه پیـری ثمـر نبست             هـر برگ سـبـز او کف افـسـوس دیگرست

 (3ب، 4844غ)های دوران از من مجنون مپرس             سردمهری برگ از دم سرد خزان آسوده است نخل بی

تـأثیری  برگی متّصف نموده و از بی های آن را به تیغ مانند کرده و گاهی نخل را به بی ها را به دست و رگبرگ صائب گاه برگ

 .      خزان بر این درخت یاد کرده است

 : پرباری نخل( د

 (2، ب394غ) حاجت پیوند مـرا                ثمران نیست چون بی نخـل تنهـایی مـن میـوه فـراوان دارد

 : نخل ایمن( ه

یــد بیـضـــا چـــراغ روز باشـــد نخـــل ایـمـــن را                  نـدارد صبـح با رخـسـار آتشنـاک او نـوری

 (3، ب424غ)

ــرده   فـروز از شعله آواز ماست حسـن گل عالـم   ـــا نخــل ایمـــن ک ـــال خشــک را م ــن نه ــم          ای ای

 (6، ب3434غ)

 : ریشة نخل( و
 (3، ب6448غ)ریشـه را محکـم مکـن زنهار در مغز زمین          یـز تو بهـر بوستـان دیگـرستنخـل نـوخـ

 (43، ب464غ)ریشه طول امـل در دل شـود محکـم مرا             هر قدر صائب شود بنیاد نخل عمر سست

نوخیز، رو  آدمی را در نظر داشته است و از آنجا که ممکن است رو  انسان با دنیا و تعلقات آن خو بگیرد، شاعر گاه از نخل 

 .شود تر می تر شود، ریشه امل محکم معتقد است که هر چه نخل عمر سست

 : مجاز از درخت بودن نخل( ز

 یـت مـنـصـور مـاسـت دار، نـخــل دیگـران و را پرستـان سـور مـاست داننـد ماتـم تن آنچـه مـی

 (4، ب334غ)

 شــود  ر و بـال مسیـحـــا مــیدامـــن مــریـــم پـ اک باشــد نـخــل راسـرفــرازی از زمـیـــن پـ

 (4، ب2634غ)

کــه نخـــل ایمــن نباشــد از تـزلـــزل تـا ثـمــر دارد               مجــو آسـایـش از دل تا مـرادی در نظــر دارد

 (4، ب2344غ)

 : نخل مومین( ح
 (6، ب2814غ)آتشین شد نخل مومین در گداز افتد        هوا چون گردد دل صائب عجب نبـود کز آن رو آب می

 (3، ب3334غ)اگر چه مغـزم امّا جـان سخـت استخـوان دارم       پاشم به اندک سختیی چون نخل موم از هم نمی

 .            در این ابیات به گونۀ تمثیل و تشبیه، به نخل مومین و ذوب شدن آن در اثر حرارت اشاره شده است

 : نخل ماتم( ط 

 (9، ب4494غ)اند                 کز شمع، نخلِ ماتمِ پروانه بسته عاشق چرا دلیر نباشد به سوختن

 : فرسایی نخل طاقت( ی

 (4، ب4114غ)آید ام که ز دریا سحاب می کشیده چو نخل بادیه در دامن توّکل، پای

 .دانسته است فرسایی با توجه به این ویژگی نخل، صائب نخل را نماد طاقت
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 نمودار نخل

  :نهال

که به جهت خصوصیات بـارز آن؛  ( ذیل واژة نهال: 4983دهخدا، )« نشانده باشند خرد باشد که نو»نهال درختی تازه رسته و 

باشـد،   دهـی نمـی   ثمری که به جهت نداشتن رشد کافی، قـادر بـه بـاروری و ثمـر     ریشۀ سست آن به سبب رشد ناکافی، بی: از جمله

 :ها نمونه. چه بودن نهال و کوتاهی قامت آن مورد توجه صائب بوده استدرخت

 : ثمری نهال بی( الف

افشـــانم              نــدارم حاصــلی چــون بیــد تــا دامـــان بــر       گردد نهال من برگ می به دست افشاندنی بی

 (7، ب3614غ)

ــی مرا گـر هیـزم دوزخ کند افسـوس، جـا دارد ــه بـ ــال  کـ ــردم نهـ ــر کـ ــرگ از ثمـ ــن دل را                 بـ ایمـ

 (4، ب934غ)

 .صائب این ویژگی نهال را به صفت آزادگی آن تعبیر کرده و ضمن آن، نهال را نماد دل دانسته است

 : کوتاهی نهال( ب 
ــی     نهال طور در آب و عرق غرق است از خجلت ــا نم ــکر تنه ــائب نیش ــک ص ــک کل ــوزد           ز رش س

 (42، ب9194غ)

 .ی، صائب گاه نهال را نماد حقارت دانسته استبه سبب این ویژگ
هــــا همــــه کـوتــــه کمنـــد خواهـــد شـــد              خیــــال چـنـیـن بلـنــد شـود گـر نـهــال قـامــت او

 (3، ب9844غ)

امّـیــــــد خــاکــبـــــوس نـهـــــال تـــــو آب را                   آرد بـرون چـو تیـر خدنگ از کمان سخت

 (44، ب684غ)

در ســـنگ کنـــد ریشـــۀ نهـــالی کـــه تـــو داری                      جــۀ مـژگـان تو فـوالد شـود مـومدر پـنـ

 (41، ب6374غ)

در این ابیات نیز، آن را نماد کوتاهی دانسته که به گونۀ اضافه تشبیهی و کنایه، از آن قامت معشوق نابالغ را در نظـر داشـته   

 .است

 : درختچه بودن نهال( ج

نیسـت در بــاغ نـهـالــی بــه شکـیـبـایــی      ـزان بـاد بـهــــارسـت او رانـفــس ســـرد خـــ

 (42، ب6394غ)سـرو   

سوزد            ز رشک کلک صائب نیشکر تنها نمی نهال طور در آب و عرق غرق است از خجلت

 (42، ب9194غ)

 نخل

 نخل ایمن

 ریشه نخل

مجاز از 
 درخت

نخل 
طاقت   مومین

 فرسایی نخل

 بلندی نخل

 پیوند نخل

برگ 
 نخل
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 .در این ابیات، شاعر نهال را مجاز از درخت تعبیر کرده است

 : ریشة نهال( د

 (4، ب774غ)چـون گـردبـاد ریـشـه ندارد نـهـال مـا                گـذرد مـاه و سال ما در سیـر و دور می

 .به سبب ریشۀ سست نهال، شاعر ما آن را نماد عمر کوتاه دانسته است

 (41، ب6374غ)در سنگ کند ریشه نهالی که تو داری              در پنجه مـژگـان تو فوالد شـود مـوم

 .به تأثیر قامت معشوق بر دل سنگدالن اشاره کرده است "ریشه در سنگ داشتن نهال"در این بیت نیز، از تعبیر 

 
 نمودار نهال                                                                                       

 :گیری نتیجه

در واقـع آنچـه   . آیـد ژگانی دیوان صائب به شمار میهای خاص وامعنی از موتیفرار لفظ ، تصویر و ، به سبب تکانواع درختان

 ث افزایش  جاذبهنمودهای پی درپی این عناصر در دیوان شاعر،  باع. مبدل کرده است ظهور مکرر آن هاستاین عناصر را به موتیف 

و پـس از آن انـواع درختـان ، محـور تعـابیر و       درخت سرو با بیشترین بسامد و نخـل و بیـد  . شودیباشناسی شعر برای مخاطب میز

-ن اعم از چوب، برگ، شکل، سایه، ثمر یا بـی او به مدد ابزار بیانی به توصیف جزئیات درختا. ویر شاعرانه صائب قرار گرفته استتصا

، مین، مفـاهیم گذر موفق بـه خلـق مضـا   ، خاصیت دارویی پرداخته است و از این ره، سرسبزی، خشکیبلندی یا کوتاهی عمر مری،ث

 .انواع درختان در دیوان صائب است نمودار زیر بیانگر بسامد واژگانی .تنوع و متعددی در اشعارش شده استتصاویر م معانی و

 

 نمودار ستونی بسامد واژگانی انواع درختان در اشعار صائب

 

 
 

 

 نهال

کوتاهی 
 نهال

بی ثمری 
 نهال

ریشه 
 نهال

درختچه بودن 
 نهال
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 صوفیه شوق در آرای 
  حسین صادقی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 وسف طاهریی   

 رشد زبان و ادبیات فارسیا کارشناس 

 چکیده

. یابی بدان میسر نیستجهان تصوف، سرزمینی بسیار جذاب و مملو از هیاهوی عارفانه است که جز از طریق تجربه های معنوی، راه

ب معنوی های نان تجربهرانند که حکایت از همیمشاهیر و بزرگان تصوف گاه در اقوال و سخنان خود از حاالتی سخن برزبان می

های توان گفت که این تجربهتناد به اقوال و سخنان صوفیه، میاگرچه در نگاه اول، با اس. است« شوق»دارد یکی از این حاالت 

 ها یکسان و مشترک استتوان گفت که مستی و شوق حاصل از این تجربهسالکان طریقت یکسان نیست، اما میۀ معنوی برای هم

عنوان لذتی  به« شوق»هش قصد داریم با بررسی اقوال مشاهیر تصوف، به صورتی دقیق به بررسی و ساختارشکنی حالِ در این پژو

 .های معنوی متعدد و ناهمگون بپردازیممشترک در میان تجربه

 .عرفانی حال، شوق، تصوف، تجربۀ :هاکلیدواژه

 

 مقدمّه

عرفــا از جهــان بینــی منحصــر بــه فــرد و . ار از شــور و شــوق عارفانــه اســتای عاشــقانه و سرشــرابطــه انســان بــا خــدا رابطــه      

ــد ــره جهــان . منســجمی برخوردارن ــا در دای ــان و ســخنان ایــن طایفــه و الفــاظ مصــطلح در میــان   تجــارب شخصــی عرف بینــی آن

شــان تــوان بــه جوانــب و کیفیــت تجــارب آنــان در سخنانشــوند چــون از ایــن راه اســت کــه مــییایشــان بســیار مهــم تلقــی مــ

شـوق انجـام نگرفتـه، بایسـته مـی نمایـد شـوق در اقـوال ایشـان بررسـی و            ا توجه به اینکه کـار جـدی دربـاره   ب. آشنایی پیدا کرد

. سـخنان عرفـا و نگـرش هـر کـدام بـه شـوق نمـاینگر نـوع تجربـه آنـان اسـت            . های ایشان تبیـین گـردد  موارد اختالف در قضاوت

توانـد منشـ  اصـلی    تـوان گفـت چنـین عـاملی مـی     آورد و مـی آنـان را بـه وجـود مـی     بـی نوع زندگی هر کدام بافـتِ بینشـی و تجر  

هـای تجربـی ایشـان    ه شـوق و قضـاوت  پـژوهش حاضـر بـه بررسـی سـخنان عرفـا دربـار       . اختالف آنان درباره شـوق دانسـته شـود   

 .  شودبیشتر نسبت به موضوع حال شوق می این بررسی، باعث آگاهی. پردازدمی

 تعریفِ شوق

بــه فــتح اول در لغــت »و نیــز . اســت( 642: 4997نفحــات االنــس، )« میــل تمــام، طلــب مـدام »شـوق در لغــت بــه معنــای          

کنــده »در اصــطال  صــوفیه ( بــه نقــل از کشــف اللغــات 97: 4988گــوهرین، )« .بــه معنــی آرزومنــد شــدن و آرزومنــدی اســت 

شـوق نـزد اهــل   »: نویسـد مـی ( 48: 4978)اونی نیـز  التهـ (  36: 4971جرجــانی،)« .شـدن و کشـش دل اسـت بـه دیـدار محبـوب      

: گویــد( ره)شــیخ »: معتقــد اســت( 82: 4986)صــر ســرّاجابون« .ســلوک عبــارت اســت از هیجــان قلــب در هنگــام ذکــر محبــوب 

ــداهلل انصــاری خواجــ« .حــالِ شــوق، حــالی اســت شــریف  ــی( 432: 4983)ه عب ــدم ــه  »: گوی شــوق، وزش و جهــش دل اســت ب

ــ   هــا و ل افروختـه شــود تـا خاطرهــا و ارادت  شـوق عبــارت از آتشــی باشـد کــه در د  »و نیــز « ن طایفـه سـوی غایــب، در مـذهب ای

: نویســدمــی( 434: 4976)خواجــه نصــیر توســی  ؛(434-439: 4964ابرقــوهی، )« .هــر چــه در آن باشــد جــز محبــوب بســوزاند 

ص آن زمــان کــه بــا دردی نهایــت خواسـتن اســت بــه خصـو   سترسـی بــه لــذت محبتـی کــه آن الزمــه  شـوق عبــارت اســت از د »

ــه باشــدچــون درد دوری آم ــی« .یخت ــای »: نویســدمــی( 482: 4984)غزال ــد معن ــی بای  شــوقشــوق را دانســت، چــون محبــت، ب

مـی  ( 286: 4987)عزالـدین کاشـانی  « .و هـو هیمـان القلـب عنـد ذکـر المحبـوب      »: گویـد نیـز مـی  ( 39: 4938)بـاخرزی « .نیست

چنانکـه  . آن، الزم صـدق محبـت اسـت   ع از محبـوب اسـت در بـاطن محـب و وجـود      تمتـ  مـراد از شـوق، هیجـان داعیـه    »: یسدنو

(  993: 4986)انصـاری در جـای دیگـر    « .الشـوق ثمـره المحبـه مـن احـّب اهلل المشـتاق الـی لقائـه        »: گویـد « ابو عثمـان حیـری  »

ام رحمـه اهلل گویـد کـه    اسـتاد امـ  »: نویسـد نیـز مـی  ( 373: 4988)قشـیری « .الفـوق مالحظـه  : ما الشـوق؟ گفـت  : گفت»: گویدمی
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: ابـو عثمـان گویـد   »: نویسـد مـی ( 376: همـان )و . بـود  شوق از جای برخاستن دل بود به دیـدار محبـوب و شـوق بـر قـدر محبـت      

صـوفیه  « .یحیـی معـاذ گویـد عالمـت شـوق آنسـت کـه جـوار  از شـهوات بـازداری          . شوق دوستی مرگ است بـر بسـاط راحـت   »

از اسـتاد ابـو علـی شـنیدم رحمـه      »: نویسـد مـی ( 381-373: همـان )قشـیری  . داننـد را ثمـره محبـت و الزمـه ریاضـت مـی     شوق 

و یکــی همــه ( ص)گفــت شــوق صــد جــزو اســت، نــود و نــه پیغــامبر را  . اســالک الشــوق الــی لقائــک( ص)اهلل از قــول پیغــامبر 

وق بـه دیـدار و لقـای    شـ . مردمان را، خواست این یـک جـزو نیـز او را باشـد از رشـک آنکـه مقـداری از شـوق دیگـر کـس را بـود           

الباقی، عبــد)بــار در قــرآن کــریم آمــده اســت 48لقــاء در معنــی دیــدار . توانــد باشــدمحبــوب نکتــه محــوری تمــام تعــاریف مــی 

 :که دو مورد ذیل از آنهاست( 768: 4931

آیـه  / عنکبـوت )ت، مـن کـان یرجـوا لقـاء اهلل فـان اجـل اهلل آل      ( 48آیـه  / کهـف )فمن کان یرجو ا لقاء ربّـه فلیعمـل عمـال صـالحا    »

3.) » 

حضـوری و تفسـیر موضـوعی هـر چیـزی بـه ناچـار و اجبـار          نسـان بـرای درک و دریافـت و تجربـه    تـوان گفـت ا  به طور کلـی مـی  

نـوع نگـرش و دریافـت و    . دهـد چنانکـه عرفـا نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتند        هـایش قـرار مـی   مبنا و م خـذ قضـاوت   خود را

ـ تفاسیر آنها نسبت به حـال شـوق    جوانـب مختلـف حـالِ شـوق چـه       هـای آنهـا دربـارة   ه خـوبی نشـانگر ایـن اسـت کـه قضـاوت      ب

هـای متعـدد   د و متفـاوت آنهـا تعـاریف و برداشـت    هـای متعـد  ی تـوان گفـت بـه تعـداد عرفـا و نگـرش      از طرف دیگر مـ . بوده است

ــاوت وجــود دارد ــن اخــتالف ناشــی . و متف ــی  ای ــان م ــی آن ــانی نگرشــی و تجرب ــ از مب ــذا بررس ــه و  باشــد ل ــن طایف ی ســخنان ای

در ابتـدا مـا بـه مفهـوم شـوق و خاسـتگاه آن و سـپس بـه         . نمایـد ه روشـن شـدن بیشـتر حـال شـوق کمـک مـی       اختالفات آنان ب

 . نماییمختالف در میان ایشان را تبیین میانواع و احوال حال شوق پرداخته و در آخر امر موارد ا

 بحث و نظر  

 مفهوم شوق  . 4

 شوق با ریاضت پیوستگی مفهوم 4.4

واقعـی تصـوف اسـالمی را کـه بـر زهـد و ورع خـاص بنیـان گذاشـته شـده            اسـاس و ریشـه  » پژوهشگران معتقدنـد                   

ــرم      ــول اک ــنت رس ــین و س ــاب مب ــد در کت ــت، بای ــح ( ص)اس ــومین و ص ــه معص ــتجو  و ائم ــه جس ــابعین اولی ابه و ت

هرین تصـوف بـر زهـد و ورع و ریاضـت بنیـان گذاشـته شـده        اسـتاد گـو   ؛ بنـا بـر گفتـه   (33: 4ج 4988رین، گوه)«.کرد

شــوق، آتــش عشــق الهــی : دیگــری گفــت»: نویســدمــی( 89-82: 4986)ســرّاج. چنــین اســتاســت و حــال شــوق نیــز 

هـا و عـوارض و حاجـاتی را کـه     روختـه تـا بـدان، خـواطر و خواسـتاری     است که حـق تعـالی در قلـوب اولیـای خـود براف     

نقــل اســت کــه شــبی »: نویســددربــاره رابعــه مــی( 63: 4986)ولیــاءعطّــار در تــذکره اال. دهایشــان اســت، بســوزاندر دل

از غایـت شـوق و اسـتغراق نیـی در چشـم او شـد، چنـان کـه او را خبـر نبـود           . در خـواب شـد  . کـرد در صومعه نماز مـی 

ــدار محبــوب، او    « .از غایــت خشــوع ــدار محبــوب خــود اســت و همــین شــوق دی ــب را ســالک همــواره مشــتاق دی طال

مـرگ را بـه خـاطر شـوق دیـدار      »: از ابـودرداء نقـل شـده اسـت کـه گفـت      »چنانکـه  . کندمرگ و هر ریاضت دیگری می

هــا حاصــل حبــوب پــس از تحمــل ســختیرســیدن بــه م»: از حذیفــه روایــت شــده کــه گفــت. «پروردگــار دوســت دارم

معـاذ را دیـدم   »: ه کـه گفـت  از شـهر بـن حوشـب روایـت شـد     . گـردد و کسی که پشـیمان اسـت، رسـتگار نمـی    شود می

بـه عـّزت خـدا سـوگند کـه مـرگ را دوسـت        : گفـت . کنـد بیمـاری گلـو تـو را خفـه مـی     : گفتم. که دملی در حلقش بود

ــز ( 463: 4934شــعبانزاده، .)دارم ــده اســت( 466: همــان)و نی ــه خــدای »: آم ــالی –مشــتاق ب ــدن در  -تع ــا و مان از دنی

او تـرس   هـای و فـرا رسـیدن اجـل اسـت و از نشـانه      پایـان آمـدن زمـان   او دوسـتار مـرگ و بـه    . آن رنجیده خاطر اسـت 

شـدید و غـم فـراوان و     ش اضـطراب و نالـه و انـدوه و گریـه    گیـری و انزواسـت و از خصوصـیات   از خلق و التزام بـه گوشـه  

ــا ذکــر محبــوب، و شــادمان   ــاد اوســتقلــب شکســته از شــدت عشــق، و دلــدادگی و هــذیان ب ــه ی  او دارای اندیشــه. ی ب

، بـا شـور و هیجـان و عزمـی قـوی، و جـوالن رو  در مـاورای طبیعـت بـرای طلـب دیـدار، و سـرگردانی و تحیـر              خالص

ــوب  ــدار محب ــام پن ــره و سرگشــتگی هنگ ــی به ــا و فراموش ــر آرزوه ــه ب ــدار  ، غلب ــتاق دی ــوی و اخــروی، و مش ــای دنی ه

-معشـوق، مقاومـت مــی   حایـل بـین او و   هـای رسِ نرسـیدن بـه وصـال محبـوب و حجـاب     او در برابـر تـ  . معشـوق اسـت  
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 هــا بــر او طــوالنیپــس روزهــا و شــب. صــیبت گرفتــار باشــدای رخ بدهــد و او در ســرای مترســد کــه حادثــهمــی. کنــد

 در رســاله« .ر آن اســت، آســوده اســتگــردد تــا ایــن کــه از دنیــا بــرود و دلــش از امــوری کــه رضــایت مــوالیش د مــی

یحیـی  »: نمایـد از قبیـل  را بـا ریاضـت تبیـین مـی     گی آنپیوسـت  قشیریه اقـوالی از مشـایخ صـوفیه آمـده اسـت شـوق و      

ــازداری   -مــی( همــان)و نیــز ( 376: 4988قشــیری، )« .معــاذ گویــد عالمــت شــوق آن اســت کــه جــوار  از شــهوات ب

روزی بـه صـحرا بیـرون شـده بـود تنهـا، خداونـد تعـالی بـدو وحـی فرسـتاد            ( ع)علی گویـد کـه داود   استاد ابـو »: نویسد

را تنها می بیـنم گفـت بـار خـدایا شـوق تـو انـدر دلـم اثـر کـرده اسـت و مـرا از صـحبت              و که ت که ای داوود چون است

« .سـاط عافیـت  هـم از وی شـنیدم کـه گفـت از عالمـت شـوق آرزوی مـرگ بـود بـر ب         »و نیـز  « ... .خلق باز داشته اسـت 

شـند، از رو  وصـال   انـد کـه مـرگ بـر مشـتاقان چـون درآیـد از آنچـه ایشـان را کشـف کـرده با           گفتـه »و ( 378: همان)

جنیــد را پرســیدند کــه گریســتن دوســتان از چــه بــود کــه یکــدیگر را ببیننــد  »و (  381: همــان.)از شــهد شــیرین تــر

ــوی   ــوق ب ــختی ش ــد  و از س ــادی وج ــت آن از ش ــان)« .گف ــاونی ( 389: هم ــی( 4147: 4ش، ج  4978)الته ــدم : نویس

یلــه اســت در چراغــدان، و عشــق چــون روغــن  انــد کــه شــوق در دل عاشــق  چــون فتبعضــی از اهــل ریاضــت گفتــه»

 «.است

 مفهوم راهبری شوق در سلوکِ راه حق  1.4

را بـه ارتبـاط مسـتقیم بـا محبـوب      و همـین راهبـری اسـت کـه عرفـا      . شوق راهبر سالک تـا سـرمنزل مقصـود اسـت                      

دربــاره رابعــه ( 68: 4986)عطّــار  چنانکــه. توانــد وارد شــودکــه هــید کــس در میانــه آنهــا نمــیبــه طــوری. رســاندمــی

ــد ــد»: گوی ــت داری؟ »: گفتن ــزت را دوس ــرت ع ــت« حض ــد« دارم»: گف ــمن داری؟»: گفتن ــیطان را دوش ــت« ش  از» گف

یـا  : گفـت . بـه خـواب دیـدم    -علیـه الصـلوه و السـالم    –پـردازم لکـن رسـول را    دوستی رحمان بـا عـداوت شـیطان نمـی    

کـه باشـد کـه تـو را دوسـت نـدارد؟ لکـن محبـت حـق، مـرا چنـان فـرو             ! یـا رسـول اهلل  : مرا دوست داری؟ گفـتم ! رابعه

: نویســدمــی( 28: 4984)مس الــدین آملــی شــ« .گرفتــه اســت، کــه دوســتی و دشــمنی غیــر او در دلــم نمانــده اســت 

ایـن سـخن یعنـی راهبـری شـوق      « .حال شوق مطیّـه ایسـت کـه قاصـدان کعبـه مـراد را بـه مقصـد و مقصـود رسـاند          »

: نویســدد ســجادی در فرهنــگ مصــطلحات خــود مــی مکــررا گفتــه شــده اســت چنانکــه اســتا  در اکثــر کتــب صــوفیه

« .رسـاند و دوام آن بـا دوام محبـت پیوسـته اسـت     بـه مقصـود مـی   حال شوق مطیّه ایست کـه قاصـدان کعبـه مـراد را     »

ــه ســر منــزل مقصــود حقیقــی اســت و همــین    ( 293: 4993ســجادی، ) مفهــوم کــارکردی حــال شــوق راهبــری آن ب

( 646: 4997)جــامی. داردیشــوق و اشــتیاقِ دیــدار و لقــاء محبــوب اســت کــه ســالک را از توجــه بــه غیــر بــاز مــحــال 

ســفیان از وی پرســید کــه بهتــرین چیــزی کــه بنــده بــه آن بــه خــدای تعــالی »: نویســدعــه مــیحــالِ شــوق راب دربــاره

بـا توجـه بـه    « .داردوسـت نمـی  دنیـا و آخـرت غیـر وی را د    بدانـد کـه بنـده از    تقریب جویـد کـدام اسـت؟ گفـت آنکـه     

هـایی از سـخنان زیبـای آنـان مـی      ر کـالم خـود اذعـان دارنـد بـه نمونـه      اینکه اغلب صوفیان به مفهوم راهبـری شـوق د  

 .پردازیم

فلــم تشــتاقوا، و قــال رســول قــال اهلل تعــالی فــی بعــض کتبــه شــوقناکم »: نویســدمــی( 493: 4938)اردشــیر العبــادی             

ق مطیـه المـومن، بدانکـه رونـده را شـوق مرکبسـت و هـر مسـافر کـه پیـاده رود زود مانـده شـود و باشـد              الشو: (ص)اهلل

زیـرا کـه بـال طمـع زود کنـده شـود و پـای حـرص زود         . که منقطع شود و بـه مقصـد نارسـیده ملـول گـردد و بـازگردد      

( 286: 4987)ن کاشـانی عزالـدی « .لنگ شود اما مرکـب شـوق تیـزرو اسـت هرگـز فـرو نـه ایسـتد تـا بـه مقصـود نرسـد            

ــا دوام   »: نویســدمــی و حــال شــوق، مطیــه ایســت کــه قاصــدان کعبــه مــراد را بــه مقصــد و مقصــود رســاند و دوام او ب

ــود، شــوق الزم باشــد    ــاقی ب ــا محبــت ب ــادام ت ــار دارد و  « .محبــت پیوســته اســت؛ م ــری ســالک را در اختی شــوق راهب

انـد هـر   و گفتـه »: گویـد مـی ( 382: 4988)نکـه قشـیری   ردد چناگـ سالک باعـث راهبـری دیگـران نیـز مـی      همین شوق

شـد  ر نمـی در واقـع اگـر حـال شـوق در سـالک آشـکا      « .که بـه خـدای مشـتاق گـردد همـه چیزهـا بـدو مشـتاق گـردد         

در حـال سـلوک، بعـد از    »: گویـد مـی ( 432-434: 4976)جـه نصـیر توسـی    خوا. گشـت وصال بـه مقصـود ممکـن نمـی    
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کــان دارد پــیش از ســلوک، آگــاهی بــه کمــال مطلــوب حاصــل شــود امــا   شــدت خواســتن، شــوق ضــروری اســت و ام 

 .قدرت حرکت به آن حد نرسد، صبر بر مفارقت نقصان پذیرد و آنگاه شوق حاصل شود

اگر چنین حالتی پیش آید هر انـدازه کـه سـالک در سـلوک پیشـتر رود شـوق او نیـز بیشـتر گـردد و صـبر او کمتـر تـا                         

و درد و شـوق  شـود و انـدوه   ه لـذت رسـیدن بـه کمـال خـالص درک مـی      آن زمـان اسـت کـ   . یابدآنکه به مطلوب دست 

 «.رودبه تمامی از میان می

 خاستگاهِ شوق. 1

عرفــا پیــدایش  اغلــب صــوفیه و. باشــدســلوکِ راه حــق، منشــ  پــدایش آن مــی منظــور از خاســتگاه حــالِ شــوق در                  

حبــت را م( 43: 4989)نجــم رازی. معتقدنــد... ای نیــز بــه مهــر و ذوق و نــد عــدهداننــد؛ هــر چشــوق را  از محبــت مــی

: 4974)ســهروردی . آیــدبــه وجــود مــی« ، شــوق و طلــب و صــدقاز محبــت»: نویســددانــد و مــیخاســتگاه شــوق مــی

و شـوق از محبـت همچنـان اسـت کـه      . احـوال در محبـت، شـوق اسـت     و از جملـه »: به محبت معتقـد اسـت   نیز( 483

 عطّــار ســخنی دربــاره. گــرددز محبــت بــرای صــوفی و عــارف حاصــل مــیآنچــه پیداســت شــوق بعــد ا« .توبــه زهــد در

نقـل  »: دانـد و محبـوب همـدیگر را، از محبـت مـی     رابعه دارد که بیانگر شـوق از محبـت اسـت و م خـذ یـادآوری محـبّ      

ــد و  چــون آن»: گفــت« حــال گــوی، از منکــر و نکیــر»: گفتنــد. اســت کــه او را بــه خــواب دیدنــد  جــوانمردان درآمدن

بـا چنـدین هـزار خلـق پیـر زنـی را فرامـوش نکـردی؛ مـن کـه           : بازگردید و حـق را بگوییـد کـه   : من ربّک؟ گفتم: گفتند

عطــار )« خــدای تــو کیســت؟  : فراموشــت نکــنم تــا کســی را فرســتی کــه     از همــه جهــان تــو را دارم، هرگــز    

عمــت اهلل گویـد محبــت بــدون شــوق نبــود و معنــی  شــاه ن»: نویســدمــی( 241: 4993)ســجادی(  73: 4986،نیشـابوری 

بـا اشـراف بـه درهـم     « .شوق تقاضا و طلب آن بود که دوست در چشـم مـا حاضـر آیـد و بعضـی طلـب وصـال را گوینـد        

ــا مفــاهیم محبــت، مهــر، ذوق،     ــا در میــان همــدیگر، مفهــوم شــوق نیــز ب تنیــدگی و ارتبــاط منســجم مصــطلحات عرف

دانـد، مـرز میـان    کـه منشـ  شـوق را مهـر مـی     ( ژنـده پیـل  )شیخ احمـد جـام  . داردانس پیوستگی والیت، خلّت، عشق و 

اول ارادتـی  : امـا بـدان کـه دوسـتی حـق سـبحانه و تعـالی بـر چنـد روی اسـت          »: نمایـد را چنین تبیین مـی  اصطالحات

از آن کـس باشـد کـه در ایـن درجـه پـای بـاز کنـد، و         . پیدا آید، آن گـاه آن ارادت مهـر گـردد، و آن مهـر عشـق گـردد      

و آن عشـق همچـون تـوانگری باشـد کـه بـر دویسـت درم اسـم تـوانگری یافتـه باشـد، و            . جا فراتر نیاید تا بـه در مـرگ  

کس بود کـه مهـر وی شـوق گـردد، و آنجـا عشـق پیـدا آیـد؛ و کـس بـود کـه شـوق وی والیـت گـردد، و آنجـا عشـق                 

؛ و کـس بـود کـه خلّـت وی محبـت گـردد، و       پیدا آید؛ و کس بود که والیـت وی خلّـت گـردد، و آنجـا عشـق پیـدا آیـد       

: 4968احمـد جـام،   )« .و ایـن هـر پـنج کـه یـاد کـرده آمـد، همـه بـر مقـدار عقـل ایشـان گـردد             . آن جا عشق پیدا آید

توانـد بـه انـواع و مراحـل شـوق اشـاره کنـد        شـود کـه ایـن مفـاهیم و اصـطالحات مـی      نباید این نکتـه فرامـوش   (  242

توجـه بـه نگـرش و تجربـه هـر      یعنـی بـا   « بـر مقـدار عقـل ایشـان گـردد     »: ن خود گویدچنانکه احمد جام در اواخر سخ

 .تواند متفاوت و مختلف باشدشخصی می

ــدین کاشــانی                 ــد اســت چنانکــه عزال ــه محبــت در ســلوک نیازمن ــی ( 286: 4987)محبــت مســتلزم شــوق و شــوق ب م

ــد ــ  »: گوی ــا محب ــادام ت ــت؛ م ــته اس ــت پیوس ــا دوام محب ــد دوام او ب ــوق الزم باش ــود، ش ــاقی ب ــیری «  .ت ب : 4988)قش

اسـتاد امـام رحمـه اهلل گویـد کـه شـوق از جـای برخاسـتن دل بـود بـه دیـدار محبـوب و شـوق بـر قـدر                »: گوید( 373

انـد کـه شـوق برتـر یـا محبـت گفـت محبـت زیـرا کـه شـوق از وی            پرسـیده »: گویـد  (377: همـان )و نیز « .محبت بود

ــز ــاونی. دخی ــی( 4147: 4ش، ج4978)الته ــت اســت و   ... »: نویســدم ــالم شــوق جــوهر محب ــه ع ــه شــده اســت ک  گفت

ــزد محــب حــادث شــود، و   : آرددر مجمــع الســلوک مــی...عشــق جســم آن یکــی از احــوال محبــت شــوق اســت کــه ن

شـوق از محبـت همچـون زهـد از     . حدوث شـوق بعـد از محبـت، از مواهـب الهیـه اسـت، کسـب را دخلـی در او نیسـت         

سـخن تهـاونی   « .گـردد، و چـون محبـت قـرار گیـرد شـوق ظـاهر شـود        ه قرار گیرد زهـد ظـاهر مـی   چون توب توبه است،

شـوق  توانـد باشـد و نیـز منشـ      بی نیسـت و مـوهبتی اسـت و مقـام نمـی     کند که حـال شـوق کسـ   این نکته را بازگو می

 .داندرا طبق دیگر عرفا از محبت می
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هـر کـه   »: و نیـز « .شـوق نیسـت  عنـای شـوق را دانسـت، چـون محبـت بـی      مبایـد  »: گویـد نیـز مـی  ( 482: 4984)غزالی            

بایــد کــه معنــای شــوق بشناســی کــه شــوق بــه خداونــد چیســت، کــه . محبــت را انکــار کــرد، شــوق را نیــز انکــار کــرد

ــود   ــوق نب ــی ش ــت ب ــیرازی،  )«... .محب ــی ش ــه ع( 946: 4983بقل ــی  خواج ــتگاه ذوق م ــوق را از خاس ــداهلل ش ــدب : دان

 (.293: 4993سجادی، )«.حکایت شوق از پس والیت ذوق مسلم است: ویدخواجه عبداهلل گ»

 انواع و احوال شوق. 9

 .توان برای شوق در بافتِ معرفتی عرفا، انواع و احوال مختلفی قائل شده محبّ و محبوب و مراتب آنها؛ میبا توجه ب                     

 

 شوق انسان 4.9

حال، این محبوب درجات مختلفی دارد یا جنّت است یا شوقِ . وق انسان همان شوق او به محبوب استمنظور از ش                     

 .شوق، شوق به خداوند است دت پیر است و یا در مراتب عالیهمُراد و ارا

 شوق انسان به جنّت 4.4.9

اال هل مشتاق الی الجنه هی و  رب الکعبه »: دروایت است که فرمو( ص)از پیامبر »: گویدمی( 82: 4986)ابونصر سرّاج              

برخی به پاداش و کرامت و : اهل شوق در شوق بر سه حالند»: یدگومی( 89: همان)و نیز « زوجه حسناءریحانه تهتز و نهر مطرد و 

من اشتاق : (ص)سو اهللقال ر» : گویدمی( 444-441 :4938)اردشیر العبادی« .فضل و رضوان وعده داده شده به اولیاء الهی مشتاقند

ها شتاب کند که راه بهشت د به عبادت سرعت نماید و به نیکیهر که به بهشت مشتاق باش: الی الجنه سارع الی الخیرات، گفت

: 4983)عبداهلل انصاری« .مشتاق است و نشان مشتاق مقصدی آن باشد که راه آن قصد پیش گیرد و کاهلی نکند تا به مراد رسد

تا ترسنده، در امن آید و دلتنگ، . شوق عابد است به سوی جنّت: درجه نخستین. شوق را سه درجه است»: دگوی( 432-439

 «.خرسند گردد و آرزومند، پیروزمند شود

 شوق انسان به مُراد و ارادت پیر 1.4.9

های ای کسی که قلب»: کرددا میبلند نعلی بن سهل مدائنی پس از خوابیدن مردم برمی خواست و با صدایی ( گفت)»                

های از اشتیاق به او غافل است و دست های بندگاناعمال گذشته است، و ای کسی که دلهمه هنگام دیدار، گرفتار پشیمانی از 

اش نیز به گریه می او همسایه گریست و از گریهآنگاه می. «استحمایتت قبل از معرفتِ آنها به تو به سوی آنها دراز شده 

دیگر است و  ای به مرحلهحله گذر از مرحلهشوق انسان به پیر یا حتی جنّت به عنوان شوق در مر( 463: 4934شعبانزاده، )«.فتادا

. هشوقِ پیر، پُلی است به سوی شوقِ به خداوند که اصل منبع شوق اوست و هموست مشتاق هم. سالک نباید در این مراحل بایستد

طالب است، و حافظ و محو  ست و مرکب راه طریقت است و تحفهپس شوق سبب طلب ا»: گویدیم( 444: 4938)اردشیر العبادی

ارادت سخن او بپذیرد و به کن مرید است، و مرید را همچنانکه ارادت بیاید به نفس پیر شوق بیابد به وقت و مرتبه ی پیر تا به مدد 

تی به مدد آن شوق از حدِّ بدایت به ذروه ی نهایت راه یابد و آن مدد شوق اوامر او بکشد و دانسته را در فعل آرد تا مگر وق واسطه

« .و حقیقت شوق در حال جمله موجودات و متحرکات ظاهرست. شوق که وقتی به رتبت پیر رسد، و شاگرد وقتی جایگاه استاد یابد

بینیم و شویم، همه چیزها به خود آرزومند میر میکه ما در بازااند بعضی از پیران گفته از استاد ابو علی رحمه اهلل شنیدم که»و نیز 

 (.382: 4988قشیری، )«.ما از آن همه آزادیم

 شوق انسان به خداوند   9.4.9

اسئلک لذه النظر الی »: همچنین از حضرت روایت است که در دعای خویش می فرمود»: گویدمی( 82: 4986)ابونصر سرّاج          

: گویدمی( 89: همان)و نیز « .ی در دنیالذت نظر به وجه خدای تعالی، در آخرت است و شوق لقای و. «وجهک و الشوق الی لقائک

برخی دیگر، از شدت محبت حق و دلتنگی از بقای خود به جهت شوق، به دیدار محبوب، مشتاقند و برخی قرب سرور و موالی »

البته شوق انسان به خداوند « .س دل به یاد او بهرمند گرددشود، په او حاضری است که هرگز غایب نمیخویش را در آن دیدند ک

به خدا و دیگر مراتب تواند شوقِ وجودی انسان به خدا و شوقِ شهودی انسان مراتب شوق می.  ع و نامتناهی استدارای مراتب وسی

در واقع . ر مراتب وحدت وجودی استترین مرتبه شوق دآنچه عرفا به دنبال آن هستند، عالی. نهایت است به حساب آیدآن که تا بی
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گویند که پیر زنی را یکی از خویشان از ». نهایی سلوک شوق انسان به خداوند در واقع شوق خداوند به خداوند است در این مرحله

زِ خانه مرا گریی گفت بازآمدن این جوان باتند چرا میگریست او را گفکردند و آن پیر زن میر بازآمد و قوم خانه همه شادی میسف

ابو یزید گوید خدای را بندگانند »: گویدمی( 373: همان)و نیز ( 377: 4988قشیری،)«.است به بازگشتن به خدای تعالییاد داده 

و »: دگوی( 381: همان)و « .وزخکه اگر یک ساعت اندر بهشت از دیدار خدای بازمانند فریاد خوانند از بهشت چنانکه دوزخیان از د

طریقت، مشاهده بزرگان »: می گوید( 432: 4976)خواجه نصیر توسی« .تر بود از شوق محجوبانق اهل قرب تمامگفته اند شو

شوق انسان به صفات  درباره« .اندمرتبه هنوز نرسیدهاند و اعتبارش آن است که طالب اتحاد باشند ولی به آن محبوب را شوق گفته

شوق به حسب »: گویدمی( 286: 4987)عزالدین کاشانی. دانطالب زیادی بیان نمودهر، صوفیه مخداوند و ذات خداوند و مراتب دیگ

شوق محبانِ صفات به ادراک لطف و رحمت و احسان ِ محبوب، و شوق محبانِ ذات به لقای : انقسام محبت، منقسم شود به دو قسم

اند، نه طالبان ت؛ چه بیشتر، طالبان رحمت الهیهسو این شوق از غایت عزّت چون کبریت احمر قلیل الوجود ا. وصال و قرب محبوب

هزار عبدالرحمان و عبدالرحیم و عبدالکریم بینی که یک عبداهلل نبینی؛ یعنی طالبان رحمت، بسیارند و : صاحب دلی گفته است. اله

جلّ  وق به خداوندگار عزّ وش: درجه دوم»: گوید( 439: 4983)اری عبداهلل انص« .طالبان خدا را جنّت، لقای اوست. طالبان خدا کم

 ، پس بنده دل بندد، به صفات مقدس(های ذات منّانمنت)های کاشته است آن را دانه دوستی، که بروید در کناره منت. است

و ها آرام کند، را، مهربانیهای مهربانی او، و عالمات فضل او، و این شوق خدای، و مشتاق گردد، به معاینه لطایف کرم او، و نشانی

نظیری چنین مراتب شوق را با دقت بی( 284-289: 4984)الرزاق کاشانی عبد. ند، و شکیبایی با آن بستیزدها آشوب برسامسرت

 : می داند
 .حرکه السر الی اهلل بالمحبه المنبعثه من مطالعه تجلیات الصفات: و هو هیهنا   7.9.4»

 .وعد من الثواب االشتیاق الی الجنه و ما: و صورته فی البدایات 7.9.2

 .الشوق الی الکرامه عنداهلل، والتقرب الیه: و فی االبواب 7.9.9

 .االشتیاق الی الطافه، و آیات برّه و افضاله: و فی المعامالت 7.9.4

 .االشتیاق الی التخلق باخالق اهلل: و فی االخالق 7.9.3

 .االرتیا  الی لقائه، و الترو  بنور جماله: و فی االصول 7.9.6

 .الشوق الی ما فی الغیب من الحقائق، و استشراف انواع انوار المعارف: و فی االودیه 7.9.7

 .استلحاظ الوجه الباقی بانکشاف سبحات الجالل، و استشراف نور الذات علی وجوه الجمال والکمال: و درجته فی الوالیات 7.9.8

 .الکل بالوصول الی المطلوب طلب العیان بعین المعشوق، واالنفصال عن: و فی الحقائق 7.9.3

 «.االشتیاق مع الوصول الی شهوده بجمیع التجلیات و مع الشهود الی بروزه فی مظاهر الکائنات: و فی النهایات 7.9.41

شوق به ذات یا به عبارت دیگر شوق خدا به خدا نهایت خواسته و آرزوی سالک حقیقی است درباره این مرتبه خواجه عبداهلل 

و تسلی سلب . به آن زندگی تلخ شود. را صفای محبوب افروزد شوق آتشی است که آن: درجه سوم»: گوید( 439: 4983)انصاری

 «.آن نسازد و کمتر از لقاء چیزی چاره. گردد

 شوقِ خداوند 1.9

این شوق از  ای غیبی است وباشد بلکه در اصل حال واردهبه محبوب می در حالِ شوق فقط سالک نیست که مشتاق وصول         

صوفیه را در این . سوی محبوب بوده است که بر سالک غلبه کرده است و از مواهب بوده؛ و در واقع این محبوب مشتاق بوده است

و « م تشتاقوقال اهلل تعالی فی بعض کتبه شوقناکم فل»: نویسدمی( 493: 4938)اردشیر العبادی باب سخنان زیبای بسیاری است؛

و خداوند تعالی جمله اخبار رحمت و لطف و نعمت و لقا و بقا که به بندگان فرستد همه از بهر تشویق »: گویدمی( 444: همان )نیز 

و اگر کسی را . بندگان است تا تصور آن معانی بکنند و آرزومند شوند و بمدد اشتیاق طالب گردند و هجرت کنند تا به مطلوب رسند

و از بهشت بهتر و برتر خدای از ... وی را که ما تو را آرزومندی دادیم تو آرزومند نشدیاین اشتیاق نباشد در قیامت مالمت کنند 

اال طال شوق االبرار الی لقائی و انا الی : تریمبه ما مشتاق است ما به وی مشتاق حضرت عزت این مدد بزرگ فرستاده که هر که

بود به نور خدای تعالی چون شوق ایشان بجنبد میان آسمان و زمین مشتاقان منور  هایفارس گوید دل»: و نیز« .شوقا لقائهم الشدّ

روشن گردد خدای تعالی ایشان را عرضه کند بر فریشتگان گوید این مشتاقانند به من، گواه باشید که من بر ایشان 
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-که جوانان بنی( ع)ستاد به داوود خداوند تعالی وحی فر»: گوید( 383-388: همان)و همچنین ( 373: 4988قشیری،)«.مشتاقترم

 اسرائیل را بگوی که چرا خویشتن را به غیر من مشغول دارید و من مشتاق شماام این جفا چیست؟ 

اند چگونه منتظر ایشانم و رفق من با بدانند آن گروه که از من برگشته که یا داوود اگر( ع)و هم حق عزّ اسمه وحی فرستاد به داوود 

های ایشان از دوستی من پاره پاره گرددی، یا داوود این یشان همه از شوق بمیرندی و انداماایشان و شوق من به ترک معصیت 

 .ارادت من است اندر آن کسی که از من برگشته باشد، اندر آن کسی که مرا جوید و مرا خواهد ارادت چون بود

بترسانیدیم شما را و نترسیدید و نوحه گری کردیم و گویند اندر توریه نبشته است که به آرزو آوردیم شما را و آرزومند نگشتید و 

 .شما را و نوحه نکردید

گریست تا نابینا شد خدای تعالی چشم وی باز داد دیگر باره بگریست همی( ع)م رحمه اهلل که گفت شعیب علی شنیداز استاد ابو

نا شد خدای تعالی وحی فرستاد و گفت اگر از که نابینا شد خدای تعالی چشم وی بازداد سدیگر بار چندان بگریست تا نابیچندان

را ایمن کردم گفت یا رب از شوقست به تو و را مبا  کردم و اگر از بیم دوزخ است تو امید بهشت است این گریستن، من بهشت ت

ت کنند که روای از مالک دینار»: گوید( 389-382: همان. )گفت از بهر این بود که پیغامبر و کلیم خویش را ده سال خادم تو کردم

 «.ام که به شوق آوردم شما را مشتاق نگشتید و سماع کردم شما را رقص نکردیدگفت اندر توریه خوانده

 شوق جنّت   9.9

انسان چشمِ . شناسی عرفانی قطب مقابل خداوند و مبنای شناخت و گل سر سبد موجودات هستی استانسان در معرفت         

به همین خاطر است که بهشت مشتاق اوست همچنان که . است و آینه ی کردگار وجودست بینش خداوند به عالم هستی

خبر داد که بهشت به اهل خویش ( ع)سید عالم»: گوید( 444: 4938)اردشیر العبادی. جویندگان بهشت، جویای بهشت هستند

نین آمده است که و همچ« .المومن الی الجنهانّ الجنه تشتاق الی المومن کما یشتاق : همچنان اشتیاق دارد که اهل بهشت به وی

 (.382: 4988: قشیری)«.آید که بهشت مشتاق است به سه کس به علی و عمّار و سلمان رضی اهلل عنهم اجمعینو اندر خبر همی»

 (موجودات عالم)شوق جهان و جهانیان 1.9

عالم محل حضور . توان او را تصور کردشوق نمیانکه بیق همواره در جریان است چندر عالم هستی و وجود یگانه الهی، شو         

د به بهتر چیزی و و جمله افالک پر شوق است که هر که را شوق نباش»: اردشیرالعبادی گوید. خداست و  شوق، جزء الینفک آن

از قلّت شوق پدید آید تر مرتبه را، ساکن گردد و حرکت در وی نرسد آنگه زمن شود پس به فساد رود که استحالت تصور نکند نیکو

باال را، اگر این شوق در خاک پدید آید دُخان گردد روی  د مرتبهاما چون تحریک شوق در صمیم دل افتد به آن موجود طالب گرد

در آسمان نهد، و اگر در آب پدید آید بخار شود قصد باالی اعلی کند، و اگر هم در زمین شود در بخار محبوس پدید آید در خود 

و . شود، انعقادی پذیرد، آخر جوهری گردد جوهری بهتر از بخاری، و اگر در معادن شوق پدید آید در حرکت آید نبات گردد متحرّک

خود طالب گردد و بر مرکب شوق قصد مطلبی و  که شوق در وی پدید آید از مرتبههمچنین در مراتب هر قسمی از آفرینش 

 .مقصدی کند بهتر از آن خود

تر به مدد شوق تر یا از صورتی به صورتی زیبازی بهتر یا از جایی به جایی نیکوکه انتقال کنند از چیزی به چی پس جمله موجودات

اند هر که به خدای گفته»و نیز ( 441: 4938العبادی، اردشیر )« .کنند که سبب انتقال، شوق است و سبب استحالت، عدم شوق

 (.382: 4988، قشیری)«.مشتاق گردد همه چیزها بدو مشتاق گردد

 موارد اختالف مبتنی بر تجارب صوفیه. 1

 اثبات شوق در مقامِ غایب و اثبات شوقِ حقیقی در مقامِ حضور 4.1

 –از انطاکی . شوق، غایبان را باشد: اند کهاند و گفتهای مقام شوق انکار کردهطایفه»: گویدمی( 483: 4974ردی، سهرو)         

سلمی « .غایب باشد که مشتاق بود و از آن وقت باز که او را یافتم، از او غایب نشدم: چیست؟ گفتشوق : پرسیدند که  -رحمه

الشوق ال یکون اال الی الغائب و متی یغیب المحبّ عن محبوبه؟ فانّ الغیوبه نقص فی : فقال»: نویسدنیز می( 432: 4963)نیشابوری

و شوق الغیبه لطلب الغربه و شوق التدانی لطلب الرضا، و . اشدّ من شوق الغیبهالشوق فی المشاهده : و منهم من صحّه، فقال. المحبه

و بعضی از متصوفه »: نویسدمی( 23-28: 4984)شمس الدین آملی « .شوق ال یفارق فی ال تدانی و التّنائی و هو شوق الحقیقی
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ی الغائب و متی یغیب المحبوب من الحبیب حتی یشاق الشوق انّما یکون ال: انداند و گفتهحضور انکار کرده بقای شوق را در مقام

محبوب  ب، لیکن چون محب را وراء مشاهدهمحبو ه شوق مخصوص بودی به طلب مشاهدهو این انکار وقتی متوجه شدی ک. الیه

درست ثبات شوق در غایب هنگامی ا« .مطالب و م رب دیگر هست همچو وصول قرب و ترقی و استدامت آن سخن ایشان تمام نشود

که برای سالک در واقع تا زمانی. گردد که معشوق حاضر باشداثبات شوق در حاضر زمانی درست مگردد که محبوب غایب باشد و می

که محبوب حاضر باشد شوق سالک در محبوب در مرتبه غایب باشد، شوق او در مرتبه اثبات شوق در مقام غایب می باشد و تا زمانی

ی سالک هر دو نوع اثبات، حال، محبوبی که هم حاضر است و هم غایب برا. باشدقی در مقام حضور میباتِ شوقِ حقیمرتبه اث

گوید، سخن او به مبتنی بر نوع نگرش و نوع تجربه عرفانی خود به اعتباری سخن می شناسنده یا انسان عارف. گردددرست می

شناخت و معرفت در . نما استوضوع شناخت نیز مفهومی متناقضم. باشدمی ت و به اعتباری ناقص و شناوراعتبار خود درست اس

شوق برای آن باشد که غایب است و مذهب این طایفه، بر »: گوید( 432: 4983)خواجه عبداهلل انصاری . عارف مفهومی شناور است

ضر و از جهتی دیگر غایب شوق به چیزی است که از جهتی حا»: نیز می گوید( 36: 4984غزالی، )« .مشاهده حاضر برپا شده است

است و معنی شوق تقاضا کردن و طلب آن چیزی است که حاضر نیست تا حاضر شود که در نتیجه ادراک او کامل و تمام گردد پس 

ممکن نیست در دنیا به سر رسد زیرا او در معرفت و شناختِ دوستار او حاضر است  -تعالی –از این می شناسی که شوق به خدای 

 .هده، غایب استاما از مشا

گویند، اما می« انس»است که آن را اهل معرفت بیند حال او حال فر  و شادی و دوستاری، محبوب خود را حاضر میوقتی عاشق 

را « شوق»و « انس»نامند و این می« شوق»اگر نظر دل به مطلوبی باشد که حاضر نیست و حالتِ دل، طلب و تقاضای اوست آن را 

است شناخت  کدام، روشناگر خداوند هم حاضر است و هم غایب و نیز هید« .ت نه در این جهان و نه در آن جهانآخر و پایانی نیس

هم وجودی نامتناهی، پس این حضور  به اعتباری خداوند حاضر است و یک وجود بیش نیست آن. شودنیز لغزان و شناور می

است آن هم  تواند باشد و اگر خداوند غایبآورد و شوق چیزی جز این نمین مینامتناهی، انسی نامتناهی برای اهل معرفت به ارمغا

گنجد پس همواره غایب است و شوق حاصل از آن برای اهل ذا ادراک آن در ظرف متناهیات نمینهایتش فلبه دلیل ذاتِ وجودی بی

به تنهایی نیست او وجودی ( ب بودنحاضر و غای)اوند حاضرِ غایب است و هیچکدام خد. کندیمعرفت تلقی جداگانه ایجاد م

و مبدا ( خداوند)گونه است که مفهوم شوق با توجه به موضوع شناخت این. نامتناهی است و شناخت او همواره شناختی ناقص است

چنین رهایی از  تنها راه. هایی هستند به اعتبارات مختلفهعرفا نیز قضاوت کنند. در گردش است و شناور و لغزان( انسان)شناخت

باشد تا به تجربه فهمیده شود که شوق انسان به خداوند در جهان بینی منسجم و شناختی به عقیده عرفا رسیدن به مرتبه فنا می

 .وحدت وجودی عرفان اسالمی، شوق خدا به خداست

  «    شوق»حال یا مقام دانستن 1.1

در مصبا  « .شوق، غایبان را باشد: اند کهاند و گفتهکرده انکار مقام شوقای طایفه»: گویدمی( 483: 4974)وردیسهر        

« ...المقاماتو اعلی  الدرجاتالشوق اعلی »: گفته است« ذوالنون»و آنچه »: نیز  آمده است( 288: 4987عزالدین کاشانی، )الهدایه 

به علت تفکیک نشدن حال و مقام در  هم و همچنین شوق در کتاب آداب العبادات شقیق بلخی آن. اندشوق را درجه و مقام دانسته

تا اطالع نگارنده (. 444-442: 4934همان، )و ( 63: 4987شعبانزاده، )کتاب شقیق بلخی جزو مقامات و نیز احوال محسوب گشته 

شاید بتوان گفت مقام است به اعتبار آنکه شوق . جزو مقامات نبوده و از احوال محسوب شده است« شوق»در هید کتب دیگر 

یقی اثبات شناخت در حضور محبوب و رسیدن به مقام اتحاد و وحدت وجود است و به اعتبار اثبات شوق در غایب حال است حق

حال یا مقام بودن شوق همچون شناور بودن شناخت امری است . چون به هدف خود یعنی وصال محبوب که مقام اوست نرسیده

 .اباهلل اعلم بالصو. تابع اعتبارات مختلف و متفاوت

 گیری   نتیجه

ی است و از دریچه الفاظ مصطلحات به کار رفته در میان ایشان دارای اهمیت بسزای. عرفا از جهان بینی منحصر به فردی برخوردارند

در پژوهش حاضر با بررسی اصطال  حالِ شوق در میان عرفا از تعریف شوق، مفهوم . توان دنیای ویژه آنها را تماشا کردایشان می

خاستگاه شوق، انواع و احوال شوق و همچنین موارد مورد اختالف ایشان، سعی گردید تا با استناد به سخنان بزرگان صوفیه،  شوق،
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جودی و وضع بینی وحدت وصوفیان با برخورداری از جهان. ددشناسی آنان تبیین گرانب مختلف شوق در توالی با معرفتجو

در بررسی نشان داده شد که قضاوت صوفیان مبتنی . اب خود را به دیگران انتقال دهنداند تا تجربیات ناصطالحات خاص، کوشیده

شوق مبنای شناخت و حرکت . بر تجربیات خاص آنان است و امر عرفان و شناخت در میان ایشان ذاتا امری شناور و لغزان است

وجود ( انانسان، خدا و جه)ر تمام موجودات شوق د. مفهوم شوق با ریاضت و راهبری در طی طریق همراه است. شودمحسوب می

و راهبری  عارف با داعیه. وق خدا به خداستشناسی وحدت وجودی عرفا شوق انسان و جهان به خداوند، شدر واقع در معرفت. دارد

 . شودد و آنجاست که شوق حقیقی محقق میرسمحبوب می شوق و ریاضت در باشگاه سلوک با فنای خود به وصال

 

 و مآخذ منابع

 قرآن کریم
 .انتشارات مولی: تصحیح نجیب مایل هروی، چاپ اول، تهران ،مجمع البحرین، (4964)ابرقوهی، شمس الدین ابراهیم

رفبق العجم، . ، تقدیم و اشراف و مراجعه دموسوعه کشاف اصطالحات الفنون و العلوم، (4978)التهاونی، محمّد علی بن علی

 .سنشر سپا: الجزء االول، تهران

بهمن : ، ترجمه و اقتباس ازاصطالحات حکمت انسی از کتاب کشاف اصطالحات الفنون گزیده، (4978)---------،--------

 . تفکّر رفیعه: رکالنی، چاپ اول، تهرانبخش پیخدا

تر به تصحیح دک ،(صوفی نامه)التصفیه فی احوال المتصوفه، (4938)الدین ابوالمظفر منصور بن اردشیرالعبادی، قطب

 .انتشارات علمی: غالمحسین یوسفی، چاپ دوم، تهران

، مقدمه، مقابله، تصحیح و فهارس دکتر محمّد سرور موالیی، چاپ دوم، طبقات الصوفیه، (4986)انصاری، خواجه عبداهلل بن محمّد

 .توس: تهران

ور روان فرهادی، به کوشش محمّد عبدالغف: ، گردآورنده و مترجمترجمه و متن منازل السائرین( 4983) --------،--------

 .انتشارات مولی: تهران: عمار مفید، چاپ سوم

انتشارات : ، تهران2، به کوشش و زیر نظر ایرج افشار، ج اوراد االحباب و فصوص اآلداب، (4938)باخرزی، ابوالمفاخر یحیی

 .فرهنگ ایران زمین

قاسم میر آخوری، چاپ اول، : ، ترجمه و شر از مقامات عارفان مشرب االرواح هزار و یک مقام، (4983)بقلی شیرازی، روزبهان

 .انتشارات آزاد مهر: تهران

 .نشر علم: ، به کوشش دکتر ایرج گلسرخی، چاپ اول، تهراناوصاف االشراف، (4976)توسی، خواجه نصیر

: مهدی توحیدی پور، تهران ، به تصحیح و مقدمه و پیوستنفحات االنس من حضرات القدس، (4997)جامی، موالنا عبد الرحمن

 .کتاب فروشی محمودی

 .توس: ، تصحیح و توضیح دکتر علی فاضل، چاپ اول، تهرانانس التائبین، (4968)، شیخ احمد(ژنده پیل)جام

 .انتشارات ناصر خسرو: چاپ چهارم، تهران ،التعریفات، (4971)جرجانی، سید شریف علی بن محمّد

، مترجم ابومنصور بن عبدالمومن اصفهانی، به اهتمام قاسم انصاری، چاپ عوارف المعارف، (4974)سهروردی، عبدالقاهر عبداهلل

 .علمی و فرهنگی: دوم، تهران

 -قدرت اهلل خیاطیان: ، به تصحیح رنولدالّن نیکلسون، مترجمانترجمه المع فی التصوف، (4986)سرّاج، ابو نصر عبداهلل بن علی

 . انشگاه سمناند: محمود خورسندی، چاپ اول، سمنان

 (.چاپخانه مصطفوی)کتابفروشی بوذرجمهری مصطفوی: ، تهرانفرهنگ مصطلحات عرفاء و متصوفه، (4993)سجادی، سیّدجعفر

: ، چاپ اول، تهران( 4آثار سلمی، ج مجموعه)، تصحیح احمد طاهری عراقی، درجات المعامالت، (4963)سلمی، ابو عبدالرحمن

 .نشر دانشگاهی
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محمّد علی زهرازاده، چاپ اول، دانشگاه : زاده، ویراستارترجمه و تعلیقات مریم شعبان ،شرح کتاب الصدق، (4934)مشعبانزاده، مری

 .مرندیز: سیستان و بلوچستان، مشهد

ادبیّات و علوم انسانی مشهد،  مجله تخصصی زبان و ادبیّات دانشکده «سیر تطور مقامات تا قرن هشتم» ، (4987)------،-----
 .63-43: ، ص462ی شماره

های ادب عرفانی علمی و پژوهشی پژوهش نشریه «سیر تطور مفهوم عرفانی حال تا قرن هشتم» ، (4934)-----، -----
 .448-423: سوم، ص سال ششم، شماره ،(گوهر گویا)

: ، تهران2ی، ج به تصحیح سید ابراهیم میانج ،نفائس الفنون فی عرایس العیون( 4984)شمس الدین آملی، محمّدبن محمود

 .انتشارات اسالمیه

 .زوار: مجلد، جلد اول و هفتم، چاپ اول، تهران 3ج در 41 شرح اصطالحات تصوف،، (4988)گوهرین، صادق

موسسه : زاده، چاپ اول، تهرانمجید هادی: تصحیح و تعلیق ،اصطالحات الصوفیه، (4984)عبد الرزاق کاشانی، جالل الدین

 .انتشارات حکمت

: به حاشیه المصحف الشریف وضعه محمّد فواد عبدالباقی، چاپ دهم، تهران ،المعجم المفهرس، (4931)ی، محمّد فوادعبدالباق

 .انتشارات اسالمی

محمّد  -عفت کرباسی: مقدمه، تصحیح و توضیحات ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،(4987)عزالدین کاشانی، محمود بن علی

 .زوار: هرانرضا برزگر خالقی، چاپ سوم، ت

ها دکتر محمّد استعالمی، رسی، تصحیح متن، توضیحات و فهرست، برتذکره االولیاء، (4986)عطّار نیشابوری، فریدالدین محمّد

 .زوار: چاپ هفدهم، تهران

 .موسسه فرهنگی اهل قلم: پژوه، چاپ اول، تهرانبه کوشش منوچهر دانش ،کیمیای سعادت، (4984)غزالی، امام محمّد

: ابو علی حسن بن احمد عثمانی، تصحیحات و استدراکات: مترجم ،قشیریه رساله: ترجمه، (4988)ی، عبد الکریم بن هوازنقشیر

 .علمی و فرهنگی: بدیع الزمان فروزانفر، چاپ دهم، تهران

علمی و : چاپ دهم، تهرانبه اهتمام محمّد امین ریاحی، ، مرصادالعباد من المبدا الی المعاد ،(4989)نجم رازی، عبداهلل بن محمّد

 .فرهنگی
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 یشاهنامۀ فردوساز  یتیب در یتأمل
 یمحسن صادق

 گروه زبان و ادبیات فارسی –استادیار دانشگاه پیام نور 

 صفورا صحراگرد

 کارشناس ارشد پژوهش هنر ـ دبیر آموزش و پرورش

 چکیده

معنی و مضمون یکی از ابیات این  بررسی این مقاله، به. ستترین آثار ادب حماسی ایران و جهان اشاهنامۀ فردوسی، یکی از مهم

را تهمینه در اوایل داستان رستم و  «نیارد به نخچیر کردن شتاب /برهنه چو تیغ تو بیند عقاب»: این بیت. کتاب اختصاص دارد

های مختلف این بیت با ضبط های شاهنامه، فعلها و به تبع آن، چاپنویس در دست .آورد ستایش رستم بر زبان می سهراب، برای

دلیل این با یکدیگر اتفاق نظر دارند و  «به سوی نخچیر نرفتن عقاب»پژوهان در خصوص علّت با این حال، شاهنامه. شوددیده می

یت و ب تحلیل واژگانیتحقیق در مضامین پهلوانی شاهنامه، این مقاله، با در این میان، . دانندمی کشته شدناز  عقاب امر را ترسِ

ۀ نتیجاز سر ترس نیست بلکه که به شکار نرفتن عقاب،  دهدنشان میعربی،  - ذکر شواهدی از شاهنامه و ادبیات ستایشی فارسی

زیرا او با کشتن  .نیازی به شتاب برای شکار نیست کشد،اعتماد استوار او به این تجربه است که وقتی رستم، شمشیر برمی

 .سازدرا فراهم میخواران  گوشت غذای ،بداندیشان

 .داستان رستم و سهراب، شاهنامه، شتاب آوردن، عقاب :هاکلیدواژه

 مقدمه. 4

گذرد تهمینه، دختر میزبان، برای پاسی از شب که می. شوددر اوایل داستان رستم و سهراب، رستم میهمانِ شاه سمنگان می

 : گشایدگونه لب به سخن میگوید و آنگاه در ستایش میهمان اینیابتدا از یکتایی و پاکی خود م .آیددلربایی به بالین رستم می

 کسی هر از افسانه بکردار

 پلنگ و نهنگ و شیر دیو و از که

 شوی توران به تنها تیره شب

 چنگ به بیند تو گرز که گه آن هر

 عقاب بیند تو تیغ چو برهنه

 

 بسی داستانت همی شنیدم 

 چنگ تیز چنین هستی و نترسی

 بغنوی هم و مرز انبر بگردی

 پلنگ  چنگ و شیر دل بدرد

 شتاب کردن نخچیر به نیارد

 (429: 2،د 4983فردوسی،)               

آغازین مصراع دوّم  ةهای معروف شاهنامه، درضبط واژها و به تبع آن، چاپستنویسد. بیت پایانی استة ، دربارسخن ما در این مقاله

 . این بیت، با یکدیگر اختالف دارد

/ قمری 736دستنویس دارالکتب قاهره مورخ ] 1ق نیز و [میالدی 4247/ قمری 644ملی فلورانس مورخ  ۀکتابخاندستنویس ]ف

ۀ کتابخاندستنویس ] س، [میالدی 4276/ قمری 673بریتانیا در لندن مورخ  ۀکتابخاندستنویس ]ل .«نسازد» ،[میالدی 4934

/ قمری 799عمومی دولتی لنینگراد مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] لن، [میالدی 4991 /قمری 794طوپقاپوسرای در استانبول مورخ 

دانشگاه لیدن مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] لی، [میالدی 4944/ قمری 744دستنویس دارالکتب قاهره مورخ ] ق، [میالدی 4999

پاپ  ۀکتابخاندستنویس ] و، [دیمیال4444/ قمری 844ملی پاریس مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] پ، [میالدی 4497/ قمری 841

، [میالدی 4448/ قمری 832دانشگاه اکسفورد مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] آ، [میالدی 4444/ قمری 848در واتیکان مورخ 

/ قمری 844بریتانیا در لندن مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] 9ل، [میالدی 4483/ قمری 834دولتی برلین  ۀکتابخاندستنویس ]ب

-ۀ کتابخاندستنویس ] 1ل .«نیارد» [قمری 319طوپقاپوسرای در استانبول مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] 1سو  [میالدی 4498

 .«نشاید» [میالدی 4486/ قمری 834بریتانیا در لندن مورخ 
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، (446: 2، ج4984)های کزازیهای معروف شاهنامه راه نیافته، در چاپبه چاپ [شایسته نیست]= «نشاید»در این میان، ضبط 

به متن برده شده  ،«نسازد»ها، ترین نسخهضبطِ قدیمی( 33: 4982فردوسی،)و جوینی  (463: 4، ج4984فردوسی،)دبیرسیاقی

و ( 248: 4،ج4986فردوسی، )، مسکو (94: 4،ج4963فردوسی، )، رمضانی(927: 2،ج4963فردوسی، )ژول مول ایهپدر چا. است

 .ضبط برتر دانسته شده است «یاردن»نیز  (429: 2،د 4983فردوسی،)خالقی مطلق 

 :پیشینه تحقیق. 2

دانسته  و  به بیان معنی همین واژه ( جرأت داشتن)= «یارستن»را در این کاربرد از مصدر « نیارد»، نامه سهرابسوکیاحقی در 

 .(73: 4968یاحقی،)است بسنده کرده

... نیارد// برهنه بیند[ را]عقاب تیغ تو ( چون)چو = یغ تو بیندبرهنه چو ت»: در معنی این بیت آمده است ،رستم و سهراب ۀمغمنادر 

بی )یعنی چون عقاب تیغ تو را برهنه . شودکمابیش در شعر دیده می« شتاب آوردن». کند، عجله نمی(آوردنمی)شتاب نیارد: شتاب

 .(76: 4988انوری، -شعار) «ماندبیند، از شکار کردن باز می( غالف

وقتی که عقاب، شمشیر برهنه تو را ببیند از ترس و وحشت به خودش جرئت شتاب »: آورده استی این بیت ی در معنفال  قهرود

 .(443: 4934فال  قهرودی،  )«کردن در شکار را نمی دهد

از آسمان هنگامی که تو شمشیر را از غالف بیرون بکشی و عقاب آن را ببیند  .آوردنمی: نیارد»: نویسدطاهری مبارکه در این باره می

شتاب، کنایه از ترس است و تیغ برهنه نیز کنایه از شمشیر ... نیارد. آوردکند و شتاب نمیبرای شکار کردن در روی زمین عجله نمی

 .(32: 4986طاهری مبارکه، ) «آهخته است

 .(33: 4982جوینی،)«استچون عقاب تیغ تو را برهنه ببیند از ترس در جائی که نشسته است برنخواهد خو»:آن است که بر جوینی

سرور )«ماندرا برکشیده از نیام ببیند از شکار کردن باز می زمانی که عقاب تیغ تو»: گویدسرور یعقوبی در مورد معنی این بیت می

 (.433: 4984یعقوبی،

را نابود سازد ببیند با اگر عقاب شمشیر تو را که از نیام برآمده است تا دشمن »: بیت را این گونه معنی کرده استرستگارفسایی 

کند که به شکار بپردازد، آنکه در هواست و خود قدرت شکار پرندگان را دارد، از بیم کشته شدن به وسیلۀ شمشیر تو جرأت نمی

: تابنیارد ش// یارا ندارد، توان ندارد، سوم شخص مفرد مضارع التزامی: نیارد. کند تا تیغ تو در نیام برود و آنگاه شکار کندصبر می

 .(4989:37رستگارفسایی،)«کندجرأت شتاب برای شکار ندارد، برای شکار شتاب نمی

و قد بلغتنی علی لسان السمر أحوالک و أحادیث »: ، این بخش از داستان را این گونه خالصه کرده استالشاهنامهدر  بنداری

من از زبان »(. 492: 4339بنداری،)ق الحمیدهو ذکرت ما اختص به رستم من الحالل الشریفه و االخال. رجولیتک و شجاعتک

 (.411: 4981، بنداری)«امگویان احوال تو و حدیث مردانگی و دلیری تو شنیدهافسانه

 بحث. 1

، هرچند در ضبط و تعیین فعل شود که شارحان داستان رستم و سهرابگفته، این نتیجه حاصل میاز بررسی مطالب پیش    

هی در گرونظر . دانندمی کشته شدنرا ترسِ از « نرفتن عقاب به سوی نخجیر»علّت دارند، ولی به اتفاق،  مصراع دوم با هم اختالف

به تصریح از این امر  و سرور یعقوبی هر چند انوری -شعار: امّا برخی دیگر، نظیرِاست  شده با صراحت و قطعیت بیاناین خصوص 

به « نتوانستن»، و این که این فعل در زبان فارسی به معنی«بازماندن»پیشوندی  علبه استفاده آنان از فبا توجه ولی  کنندیاد نمی

 .  دانست هم عقیدهل توان این شاهنامه پژوهان را نیز با گروه اوّمی رودبه کار میهر سبب وجود مانع، 

 : خی ابیات دیگر شاهنامه، نظیری برامشابهت مضمون آن با محتو ۀپایبر به ظاهر، شارحان داستان رستم و سهراب، این بیت را 

 سواریست گردافکن و شیرگیر

 

 عقاب اندر آرد ز گردون به تیر 

 (27: 3،د 4983فردوسی،)          

 . انداین گونه معنی کرده

به این  ، امّا بایدی دارند تردیدی نیستآورمهارت شگفت مندی وتوان، شکار پرندگان تیز پرواز در این که پهلوانان متون حماسی در

از طریق مقایسه بیت مورد نظر از داستان رستم و . پذیردصورت میخصوص ابزار مرزمبا این هنرنمایی  توجه داشت کهنکته نیز 

پرندگان پهلوانان با تیر  کهیابیم اختصاص دارد درمیپهلوانان  این ویژگیبیان که به توصیف یا  ابیات دیگریسهراب، با بیت اخیر و 
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 از این رو،. ، امّا در بیت مورد نظر، رستم، شمشیر در دست دارد و قاعدتاً شمشیر، ابزار از پای درآوردن عقاب نیستنندکرا شکار می

برای تحلیل درست  ،به همین سبب .ارتباط روشن و آشکاری ندارد ،مهارت پهلوانان در شکار پرندگان مضمون این بیت با مضمونِ

 .از پهلوانان باشیم کاری دیگریباید در پیِ شناسایی ویژه« نرفتن عقاب به سوی نخجیر»و « شمشیر برکشیدن رستم»ارتباط بین 

 :از آن جمله است، تواند در این خصوص راهگشا باشدشود که مییافت می در شاهنامه ابیات دیگری

گیو . د و کوه هیزم را به آتش بکشدبرو رودکاسجوید که به ، پادشاه ایران زمین پهلوانی را می«داستان عرض کردن کیخسرو»در  -

 :گویدداند و میاین مهم را کار خود می

 این شکار منست: همان گیو گفت

 

 برافروختن کوه کار منست 

 

 اگر لشکر آید نترسم ز رزم

 

 رزم اندرون کرگس آرم ببزمه ب 

 (46: 9،د 4983فردوسی،)            

 

وی در ابتدای این نامه در . نویسدای مین شر  عاشقی خود به رودابه، برای سام نامه، زال برای بیا«پادشاهی منوچهر»در بخش  -

 :گویدهای پدرش میتوصیف بزرگی

 چماننده دیزه هنگام گرد

 

 کرگس اندر نبرد ةچرانند 

 (213: 4،د 4983فردوسی،)             

سپاه ترکان برای به دست آوردن درفش . داندرفش کاویانی میهومان نیروی ایرانیان را در د« داستان فرود سیاوش»در قسمتی از  -

 :در ادامه آمده است. نهدروی می« دار، بیژنبه سوی پرچم

 کمان را به زه کرد بیژن چو گرد

 

 بریشان یکی تیرباران بکرد 

 

 سپه را به تیر از برش دور کرد

 

 همی گرگ درنده را سور کرد 

 (87: 9،د4983فردوسی،)             

یا خود پهلوان برسبیل مفاخره از  شوند،از صفات دیگری که پهلوانان به آن ستوده می کیه یشود کبا دقت در این ابیات آشکار می

 . است گوشتخواران کند، فراهم آوردن توشه برایآن یاد می

 :جمله استآن از . شودیده میدر ادبیات ستایشی فارسی و عربی نیز  در مد  پادشاهان دافزون بر شاهنامه،  این مضمون،

 نبوده کرکس و روباه را پس از رستم

 

 به راه کوته و دشوار چون تو مهماندار 

 (479: 4947، ابوالفرج رونی)        

ها به مثل تو های آسان و سخت کشتار نکرده است که از الشخورها و روباهتو در راه ةیعنی بعد از رستم دستان هید کس به انداز»

 (.447: همان)«رائی نموده باشدپذی

 :ستاید، ممدو  را به سبب داشتن این ویژگی میتوصیف شکار سلطانة سیستانی نیز در قصیدفرخی 

 ور کنون جوید همای از روی آن دشت استخوان  گر کنون جوید عقاب از پشت آن کهسار گوشت

 (997: 4974فرخی سیستانی، )            

 :شودالدوله دیده مییز این مضمون در مد  سیفای از متنبی ندر قصیده

 یفَدِّی أَتَمُّ الطّیرُ عُمرا سِالحَهُ          نُسُور الفَال أَحداثُها والقشاعِمُ

 و ماضَرَّها خَلقم بغَیر مَخالبٍ            وَ قَد خُلِقَت أسیافُهُ والقوائِمُ

 (981: 4378متنبی، )                                                   

زیرا سال  وی آن قدر ]کنند؛ الدوله میخود را فدای سال  سیف -های پیر و جوان بیابانکرکس -کنند پرندگانی که عمر زیاد می»

اگر این کرکسان، بی چنگال [. دشمنان را کشته و رزق و روزی برایشان فراهم کرده که دیگر نباید زحمت شکار را به جان بخرند

الدوله با زیرا شمشیرهای سیف]الدوله آفریده شده است؛ که شمشیرهای سیفرسید؛ در حالیها نمیه شده بودند، زیانی به آنآفرید
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زاده نیری، رضایی هفتادری و حسن)«[کرداز مینیها را از رنج شکار بیکشتن دشمنان، روزی این پرندگان را فراهم نموده و آن

4989 :211.) 

 :توان این پیشنهاد را مطر  کرد که در بیتِیبر این اساس، م

 برهنه چو تیغ تو بیند عقاب

 

 نیارد به نخچیر کردن شتاب 

 (429: 2،د 4983فردوسی،)           

اعتماد استوار او  ۀاز داستان رستم و سهراب نیز دلیل نرفتن عقاب به سوی نخجیر، در امان ماندن از شمشیر رستم نیست، بلکه نتیج

-فراهم می گوشتخوارانرا برای و سور کشد با تن بداندیشان بساط بزم می تجربه است که وقتی رستم برای رزم شمشیر بر به این

 .سازد

 :گیرینتیجه. 9

با وجود . نویسان قرار گرفته استها مورد توجه شر بیش از سایر داستان های شاهنامه، داستان رستم و سهرابدر میان داستان 

ها طر  پیشنهادات ها محل تردید است و برای فهم بهتر آنشود که معنی ارائه شده برای آنداستان ابیاتی دیده می این، در این

مضمون  ،عربی -شواهدی از شاهنامه و ادبیات ستایشی فارسی ۀدر همین راستا، در این مقاله بر پای. رسدتازه ضروری به نظر می

مجدد قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که در کنار مهارت شگفت انگیز  هراب مورد بررسییکی از ابیات آغازین داستان رستم و س

گوشتخواران  آنان فراهم کردن غذا برای ۀاز پای درآوردن جانوران، یکی دیگر از خصوصیات برجست برای پهلوانان متون حماسی

نیارد به نخچیر کردن / برهنه چو تیغ تو بیند عقاب»»بیت توان این پیشنهاد را مطر  کرد که معنای درست بنابراین این، می. است

کند؛ زیرا نخچیر عجله نمی پیکار ببیند، برای به چنگ آوردن ةعقاب، رستم را شمشیر بر کشیده و آماد وقتی: گونه استاین« شتاب

 .  سازداو را فراهم می مطمئن است رستم با کشتن بداندیشان غذای

 منابع

 .سخن: ، تهرانفرهنگ روز سخن (.4989.)انوری، حسن

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: ، ترجمۀ عبدالمحمّد آیتی، تهرانالشاهنامه(.4981.)بنداری، فتح بن علی

 .الهیئه المصریه العامه للکتاب: ، به تصحیح عبدالوهاب عزام، قاهرهالشاهنامه(. 4371.)بنداری، فتح بن علی

 .انتشارات دانشگاه تهران: با تصحیح و توضیح، تهرانبرستم و سهرا(.4982).جوینی، عزیزاهلل

های ایرانی و مرکز پژوهش)مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی: بخش یکم، تهران های شاهنامه،یاداشت(.4983.)خالقی مطلق، جالل

 (.اسالمی

 .امیرکبیر: تهران فردوسی،آن با شاهنامه  ۀهای ایران باستان و مقایسمضامین حماسی در متن(.4988.)بزرگی، ژیالده

 .جامی: تهرانحماسۀ رستم و سهراب،(.4989).رستگارفسایی، منصور

مؤسسه انتشارات و چاپ : ، تهرانشر  گزیدة دیوان متنبی(.4989.)رضایی هفتادری، غالم عباس و حسن زاده نیری، محمد حسن

 .دانشگاه تهران

 .باستان: ی دامغانی، مشهدبه اهتمام محمود مهدو. دیوان(.4947.)رونی، ابوالفرج

 زوار: تصحیح و تحقیق و شر  پرویژ اتابکی، تهران کلیات،(. 4973)زاکانی، عبید

 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی اراک: اراک،(رستم و اسفندیار -گزارش داستان رستم و سهراب)راز سپهر(.4984.)سروریعقوبی، علی

 .نشر قطره :تهران م و سهراب،غمنامۀ رست(.4988.)شعار، جعفر و انوری، حسن

شر ، نقد و تحلیل داستان از دیدگاه اساطیری، داستانی، زیباشناختی، و : رستم و سهراب(.4986.)طاهری مبارکه، غالم محمّد
 (.سمت)ها سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه: تهران واژگانی،

 .زوّار: سیاقی، تهران، به کوشش محمد دبیردیوان( 4974.)فرخی سیستانی

 .انتشارات و آموزش انقالب اسالمی: به تصحیح ژول مول، تهران شاهنامه،(. 4963.)فردوسی، ابوالقاسم



 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

377 

 

گروه انتشارات : های نویافته، مصطفی جیحونی، تهرانتصحیح انتقادی، مقدمه تحلیلی، نکته. شاهنامه(. 4973.)فردوسی، ابوالقاسم

 .شاهنامه پژوهی

 .علمی: ، تهران4به کوشش محمّد دبیرسیاقی، ج. شاهنامه(. 4988.)القاسمفردوسی، ابو

 .هرمس: ، تهران4بر پایه چاپ مسکو، ج شاهنامه،(. 4986.)فردوسی، ابوالقاسم

 (.خاور ۀکالل)پدیده: ، تهران4به تصحیح محمّد رمضانی، ج.شاهنامه(. 4963.)فردوسی، ابوالقاسم

مرکز دائره المعارف بزرگ : ، تهران3و  9، 4،2به کوشش جالل خالقی مطلق،دفترهای  .شاهنامه(.4983.)فردوسی، ابوالقاسم

 (.های ایرانی و اسالمیمرکز پژوهش)اسالمی

 . سخن: تهران رستم و سهراب با مقدمه، تصحیح و تعلیقات،(.4934.)فال  قهرودی،غالمعلی

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : ، تهران 2ج امه فردوسی،نامه باستان، ویرایش و گزارش شاهن(.4984.)الدینکزازی، میرجالل

 (. سمت)هاانسانی دانشگاه

 .دارالمعرفه: بشر  ابی البقاء العکبری، بیروت. دیوان(.4378.)متنبی، ابی الطیب

 .توس: مشهد سوکنامه سهراب،(.4968.)یاحقی، محمدجعفر
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 برغندان ایرانی های باریگِندان ارمنی و ها و تفاوتتأمّلی در شباهت

 رامین صادقی نژاددکتر 

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیّات فارسی

 دکتر سعید قره بگلو

 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکدة ادبیّات و  علوم انسانی، گروه زبان و ادبیّات فارسی

 چکیده

 شود با جشن باریگندانیاد می ...اندازان، کلوخ اندازان، کلوخ خیسان وسنگ :که از آن با تعابیر دیگری چوناسم برغندان ایرانیمر

(Barekendan )و قبل از آغاز ماه  در روز قبل از عید بزرگ مسیحیان ،برپایی این سنّت. هایی داردا و تفاوتهتاهبارمنی، ش

، های برغندان ایرانی با باریگندان ارامنهامّا تفاوت. باشدهای رنگین از مشترکات این دو سنّت میدن سفرهو ترتیب دا مبارک رمضان

 -شوددر ماه محرّم نیز برگزار می ،عالوه بر ماه شعبان ،در برغندان ایرانیالبته که  -قدر زیاد است که جز نام و زمان تقریباً مشابهآن

همان  ، واقعاًپرسش اصلی این تحقیق این است که آیا برغندان ایرانی. شودمیان این دو دیده نمی یشابهو غذاهای متنوّع آن؛ عمالً ت

های این دو را خاطر نشان این دو اصطال  را بررسی و تشابه و تفاوتهای ریشهبرای پاسخ به این پرسش،  باریگندان ارمنی است؟

های برگزاری آن از منابع این تحقیق، پیشینۀ این مراسم و شیوه در. رفته استگ شکلای این پژوهش به صورت کتابخانه. ایمکرده

های این یافته. شده استبیان  آن دو های اساسیها و تفاوتتشابه دست اوّل، بررسی و با ارائۀ شواهدی از متون نظم و نثر فارسی،

مذهبی و معادلِ شادی، سرور و شادمانی بوده است،  -ی ملّیباریگندان ارمنی، از دیر باز تا کنون همواره جشندهد تحقیق نشان می

امّا برغندان ایرانی چه از نظر زمانی و چه از نظر چگونگی بر پایی، آنچنان دستخوش تغییرات و تحوّالت گسترده، بوده است که 

نی، در دست مُحتسبان و زاهدان ای دیزمانی حربه. زمانی سنّتی میمون و مبارک، برای برپایی جشن و سرور و پایکوبی بوده است

در ایّام متأخّر نیز در روندی دو . ریایی، برای مبارزه با نشاط و پایکوبی شرابخوران شده و معنایی معادل نفرت و بیزاری گرفته است

، برای توبه و اندازة قبل از ماه رمضان و هم مراسم کامالً مذهبیسویه و مخالف، هم به عنوان جشن و سرور و مستی و پایکوبی بی

کند، زدن صورتک به امّا آنچه باریگندان ارمنی را از برغندان ایرانی کامالً متمایز می. انابت از گناه، مورد استفاده واقع شده است

-سازد، زدن جام به سنگ و شکستن جام و پیاله میچهره در باریگندان است و آنچه برغندان ایرانی را از باریگندان ارمنی، جدا می

 .باشد که ظاهراً از آیین یهود به سنّت ایرانی، وارد شده است

 یسانخ برغندان، باریگِندان، سنگ اندازان، کلوخ اندازان، کلوخ: هاهکلیدواژ

 و پیشینة تحقیقمقدّمه 

ن میان دو تیره، جشن باریگندان ارمنی و برغندان ایرانی است که شیوة برگزاری آ امنه،و ار انهای بسیار کهن ایرانیاز جمله سنّت

پیش از ایّام روزة بزرگ در میان ارمنیان و در روزهای قبل از ماه مبارک  ،برپایی این جشن و سرور. هایی است دارای همانندی

همواره  ،باریگندان در سنّت ارمنیان. رسیدن روزهای روزه بوده است در نزد ایرانیان، بیانگر شادی و خرسندی دو قوم از فرا ،رمضان

. شودل با شادی، خوشی، شادمانی و خوش گذرانی است و تا زمان حاضر نیز به صورت یک جشن مذهبی و مقدّس برگزار میمعاد

شود؛ در طول سالیان دراز، یاد می....و ، کلوخیسان کلوخ اندازان ،سنگ اندازان :ین دیگری از جملهوکه از آن با عنا امّا برغندان ایرانی

توان از که دیگر نمیاست چون ماه محرّم نیز برگزار شده  ،ای شده و در ایّام دیگری از سالبسیار و گسترده دچار تغییرات و تحوّالت

، در میان ایرانیان به موازات زمان برگزاری آن نیز مراسمهای برگزاری این ها و سنّتشیوه. آن با عنوان جشن و شادمانی یاد کرد

از این جشن آمده با آنچه در « تاریخ بیهقی»تر همانند یان آنچه در متون متقدّممکه  نجادچار تغییر و تحوّالت اساسی شده تا آ

 ،معادل جشن که پیشتر ،اندازان ایرانیسنگ. یافتتوان نمیذکر شده، تشابه و قرابت زیادی « التواریخافضل»متون متأخر چون 

مُحتسبان و زاهدان ریایی برای مبارزه باشرابخواران درآمده است تا ای در دستِ بعدها به عنوان حربه نشاط و پایکوبی بوده، ،سرور

در پیشینۀ این . توان فهمیدجز ناراحتی، نفرت و بیزاریِ شرابخواران از زاهدان ریایی، چیز دیگری نمی ،ین اصطال  که ازا جایی

ی ادر مقاله( 4973)ازیان و گارنید آساطوریان ماریا آیو. توان به موارد ذیل اشاره کردتحقیق، مقاالت اندکی نوشته شده که می

ای با در مقاله( 4984)افشین نادری . اندیابی واژة برغندان، همّت گماشتهبه ریشه« های ارمنی در زبان فارسیوام واژه»عنوان تحت
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( 4932)یمین فلّا  . پرداخته است به معرّفی این جشن و خصوصیّات آن در میان ارامنه،« گزارشی از وضعیّت ارامنه در ایران»عنوان 

 .های آن اشاره کرده استدر چند سطر به معرّفی جشن باریگندان پرداخته و به ویژگی« گاهشماری ارامنه»ای با نام در مقاله

 بحث 

ندان از باریگندان ی تمام دانشمندان ارمنی و ایرانی دربارة ریشه و اشتقاق نام برغدهید تردیبی: برغندان ةریشه و اشتقاق واژ( الف

برقندان یا برغندان از لغت ارمنی برکندان به عاریت گرفته شده ...»: نویسدمی ارتباطدر این  ،شهیدیجعفر  .ارمنی، اتّفاق نظر دارند

شده کند یا زندگی خوب است و اصطالحاً به روز جشنی اطالق میکه خوب زندگی می اللفظی به معنی کسیتحت ،که در این زبان

 برغندان»: اندنوشته ،ذیل این واژه ،در فرهنگ ارمنی(. 616: 4962شهیدی،)« شده قبل از بعضی روزها گرفته میک

(Barekendan )واژةاین کلمه از دو  .این روز، مخصوصِ خوشگذرانی و تفریح است(. پاک عید) یک روز پیش از روزة بزرگ 

(Bare ) به معنی مهربان، رحیم و خیر و(Kendan )آیوازیان، معتقد (. 4977هارتونیان،)« معنی حیات بخش و زنده است به

، در زبان اودی، یکی (Bargandan)از جمله در زبان کُردی، به شکل . های دیگر رفته استواژة برغندان از ارمنی به زبان» : است

-279: 4973آیوازیان، )« استرفته های مختلف زبان ترکی نیز به کار ، در گویش(Parganda)های قفقازی، به شکل از زبان

-می حجاره به عزم دفع غیر مرسوم است امّا به اشتقاق و ریشۀ واژه، اشارهوجه تسمیّۀ آن، رَکه  عقیده دارد نیز مولّفِ آننَدراج(. 272

 .(4996 آنندراج،. رک). کندای نمی

-بیهقی می. است« تاریخ بیهقی»در آن ذکری رفته ازان، رسم سنگ اندکه از زمان  ترین مأخذیدر قدیم: زمان و مدّت برگزاری( ب

پنج روز مانده از ماه رجب، بدین کوشک نو آمد و آنجا قرار گرفت و روز دوشنبه، نهم  ،رضی اهلل عنه، روز سه شنبه امیر» : نویسد

در روز نهم  ،تصریح کرده، بیهقی لفضلاهمانطور که ابو(. 639: 4984بیهقی،. )«بودنشاط شراب می... و هفت شبان روزی ...شعبان، 

، (Barekandan) در حاشیۀ برهان قاطع، ذیل کلمۀ برقندان. استشعبان این جشن برگزار شده و هفت شبان روز طول کشیده

آن  »: نیز آمده است« سنگ انداز» در همین منبع، ذیلِ(. 4964برهان،. )آمده در ارمنی باری کندان، عید پایان دورة روزه است

: نویسدمی ،در بارة زمانِ برگزاری این سنّت ،رامپوری(. 4964همان،. )باشد که در آخر ماه شعبان کنند[ کذا] کشتی و سیر جشن

ذیل این اصطال ، در مورد زمان  ،نامهلغت مؤلّف(. 4969غیاث اللغات،. )«که میخواران در اواخر شعبان کنند جشنی و عشرتی»

و نشاطی را گویند که در ماه شعبان به سبب نزدیک شدن ماه رمضان کنند و بعضی گویند نام برگزاری این جشن آورده که جشن 

برغندان یا » :در مورد زمان برگزاری این آیین، آمده است ،در فرهنگ متوسّط فارسی(. 4979دهخدا،) .روز آخر ماه شعبان است

صاحب فرهنگ (. 4974معین،)« نزدیک شدن ماه رمضان که در روزهای آخر ماه شعبان کنند، به سبب جشن و نشاطی، برقندان

کردن در روزهای قبل از ماه رمضان  مراسم شرابخواری و خوشی و عیش» :بزرگ سخن، دربارة زمان برگزاری این سنّت آورده است

فارسی نیز در مورد زمان اشارات ادبیّات  در فرهنگ (.4984انوری،)« و در این اواخر قبل از ماه محرّم به قصد ترک آنها در این ماه

 (.4987شمیسا،)« ...آمدن رمضان سنگ اندازان یا کلوخ اندازان، رسمی بوده است در آخر شعبان به جهت در»: این رسم آمده است

ن رسم ای... روز جمعه سَلخِ شعبان، بندگان اقدس همایون شاهنشاه»: ، در بارة زمان برگزاری این سنّت آمده است«التواریخافضل»در 

کلوخ اندازان، اصطال  جدید ما فارسیان  صدارت عُظما این است که در هر سَلخ شعبانی به جهت پیش آمد ایّام روزه، مجلسِ

مُطابق رسم برغندان »: نویسدمیدر آداب و رسومِ روزه گرفتن اهالی خراسان رضوی، صاحبی، (. 267: 4964الملک،افضل) «...است

نزاری  (.www.ghtreh.com/news)«...روندچند روز مانده به ماه رمضان، از خانه بیرون می یا کلوخ اندازان، مردم خراسان

، در دو بیت ذیل به این نکته که برغندان در دهم شعبان (ق 643–721)از شاعران اسماعیلی مذهب سدة هفتم و هشتم  قُهستانی

 :شده، اشاره کرده استرگزار میو به مدّت یک هفته، ب

 رمضان می رسد اینـک دهـم شـعبان اسـت    

 

 می بیاریـد و بنوشـید کـه برغنـدان اسـت      

(92: 497نزاری،)                               

ــعبان  ــر شــ ــویی در آخــ ــه گــ ــو چــ  تــ

 

ــدان     ــل برغنــ ــه طبــ ــک هفتــ  زده یــ

(444همان،)                               

های برجستۀ از ویژگی» :نویسدمی ،ها و اعیاد مُشترک ایرانیان و ارمنیانجشن بارةدر  ،هوویان: ای برگزاریهآداب، سنن و شیوه( ج

ریگندان، معموالً ادر روز ب. های جامعه و آزادی، انتقاد از بزرگان و توانگران بوداین جشن، برابری کامل در آن روز میان اقشار و الیه

http://www.ghtreh.com/news
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نقاب  نشینی بااستفاده از نقاب و برگزاری شب ،از جمله عادات دیگر این روز. های عادی استاز شب ترتر و مفصّلسفرة شام رنگین

  .(463: 4981هوویان،)« باشدمی

-در روز جشن باریگندان، جوانان ارمنی دسته ،در اراک»: در مورد آداب و رسوم ارامنۀ ایران آمده است« ویسهُ»در دو هفته نامۀ    

دو . گذارند تا شناخته نشوندنقابی به چهره می ،سازند و در شهرازند، هریک از این جوانان، لباسی برای خود فراهم مینداای راه می

روند و به شادی و ای حرکت و به منزل ارمنیان اراک میجوان که یکی لباس عروس و دیگری لباس داماد بر تن کرده، همراه دسته

. رک)« ...آیندپوشند و در باشگاه ارمنیان، گرد هم میدر جلفای اصفهان، لباس بالماسکه می کودکان ارمنی ...پردازندنشاط می

www.neyestane.com.)  

های جرای برنامهای رنگین و اکنند و با فراهم کردن سفرهارمنیان امروز نیز این جشن را در روز پیش از ایّام روزة بزرگ برگزار می   

»  :های ارامنۀ ایران آمده استنیز در مورد جشن« های ایرانیانجشن»در کتاب (. 471: 4981هوویان،. )دارندشاد آن را گرامی می

های آنانکه مربوط به برخی از جشن. اندهای ارمنیان ایران در ارتباط با کلیسا و از این رو دارای جنبۀ دینی و تقدّساغلب جشن

های دینی درآمده و رنگ و بوی مسیحی به خود اند؛ به تدریج در زمرة جشنو با عناصر ایران باستان آمیخته انداز مسیحیّت پیش

 (. 38: 4989بهرامی،)« اندگرفته

د که در باشمی« تاریخ بیهقی»باز کتاب ارجمند ترین منبع در مورد شیوه و چگونگی برگزاری این سنّت در میان ایرانیان، قدیم   

روز دوشنبه، نهم شعبان، چند تن از امیرانِ فرزندان ختنه ، امیر رضی اهلل عنه» : آن از چگونگی برگزاری این سنّت سخن رفته است

نشاط این ه و دعوتی بزرگ ساخته بودند و کاری با تکلّف کرده و هفت شبان روزی بازی آوردند و نشاطِ شراب بود و امیر ب. کردند

: 4984بیهقی،)« ...بودکرد و نشاط شراب میها تماشا مینداز، که ماه رمضان نزدیک بود، بدین کوشک و بدین باغجشن و کلوخ ا

چون در آن ایّام به سبب قُربِ ماه رمضان آالت و ادواتِ »: نویسدمی ، در مورد چگونگی برگزاری این سنّت،«بهار عجم»مولّف (. 639

های برگزاری از شیوه ،خلف تبریزی(. به نقل از بهار عجم  4984دهخدا،)« اندچنین خوانده ،شکنندکنند و میشرابخواری دور می

(. 4964بُرهان،. رک. )استکه یک روز در میانه فاصله نشود؛ تصریح کردهو شراب خوردن دایمی چنان بودن م الخمرئاین سنّت به دا

مُطابق رسم برغندان یا کلوخ اندازان، »: نویسد، میاهالی خراسان رضوی از آداب و رسومِ روزه گرفتن در قسمتی از گزارشیصاحبی، 

ایستد و در حال دارد و رو به قبله میروند و هر کس کلوخی بر میمردم خراسان چند روز مانده به ماه رمضان، از خانه بیرون می

اهالی . را آمادة عبادت و روزة ماه رمضان کردیمگوید که خدایا گناهان و کارهای بد گذشته را شکستیم و خود انداختن کلوخ می

خواهند به بخشش خطاهای آدمی آنان را به خوان نعمت و کرم خویش دعوت و توفیق خراسان با انجام این آیین در حقیقت می

بیات ذیل در قصیدة حکیم ناصر خسرو قبادیانی نیز، ، ااحتماالً(. www.ghtreh.com/news) «کند روزه گرفتن را نصیبشان

 :ناظر به همین باور  باشد که گفته است

ــار     ــنگ جِم ــو س ــتمش چ ــی گف ــت ن  گف

 از خـــــود انـــــداختی بـــــرون یکســـــر

 

ــی  ــیم  همــ ــو رجــ ــه دیــ ــداختی بــ انــ  

هـــای ذمـــیم؟ همـــه عـــادات و فعـــل    

(914: 4971ناصر خسرو، )                     

توان به اندازان، مورد استفادة شاعران ادب فارسی قرار گرفته، میاندازان و کلوخبرغندان، سنگ هایهاژو ،که در آن از ابیاتی    

 :در مورد این رسم آورده است ،سنائی. ، دست یافتدربارة چگونگی برگزاری برغندان با ارزشی اطّالعات و معلومات

 پیوسته خواهد بود ما را زیر خـاک  نروزه چو

 

ن سپس بر رسم سـنگ انـداز ده  باده ما را زی   

(332:4983سنائی،)                               

شده و باده این مراسم قبل از ماه روزه برگزار می. انداز یاد کرده استسنائی از این سنّت با عنوان سنگبینیم، همنگونه که می   

 . نوشی از ارکان اصلی این آیین بوده است

 :سنّت نوشته استخاقانی هم در مورد این 

ــاب    ــر از آفتـ ــت مُهـ ــان روزه داران داشـ ــا دهـ  تـ

ــان روزه دار     ــا ده ــق ب ــد مواف ــم ش ــب خُ ــون ل  چ

 از پــس یــک مــاه ســنگ انــداز در جــام بلــور      

ــاختند     ــر در سـ ــر بـ ــم را مُهـ ــروردان خُـ ــایه پـ  سـ

ــوده  ــه مُشــک آل ــر ســاختندســر ب یــک مــاهش معطّ  

ــه ــدّه داران رَزان را حجلــ ــاختند عــ ــر ســ ــا بــ هــ  

http://www.neyestane.com/
http://www.ghtreh.com/news
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که از این ابیات  طورهمان   

سنگ انداز  ،شوداستفاده می

رسمی بوده است که در تمام 

ه جام بماه رمضان، سنگ مدّت 

- ساختن ساغر بعد از عید ماه مبارک رمضان اشاره کرده و در این ابیات به صراحت به شکستن قندیل وی. اندانداختهخواران میمی

رده اشاره ک  ،مُحتسبان در ماه روزه شکستن جام، توسّط در مطلع دوم این قصیده نیز به رابطۀ هالل ماه شوّال و رسم ،خاقانی. است

 :است

 دوش چــون خورشــید را مصــروع خــاور ســاختند

ــد    ــد پدی ــاور ش ــوی خ ــام شکســته س ــۀ ج  گوش

 مُحتسب گـویی بـه مـاه روزه جـام مـی شکسـت       

 

 مــاه نــو را چــون حمایــل جفتــه پیکــر ســاختند 

جام از چه گـوهر سـاختند   یک جهان نظّاره کان  

 کــان شکســته جــام را رســوای خــاور ســاختند 

(442:همان)                               

 :خاقانی در مورد کلوخ اندازان نیز  گفته است

 می و مشـک اسـت کـه بـا صـبح برآمیختـه انـد       

ــر     ــه مگ ــبوحی ک ــام ص ــر و ج ــدی نگ ــی عی  م

 پــس یــک مــاه کلــوخ انــدازان ســـنگ دالن     

ــی   ــه هفــت آب و ز ِم  از دم روزه دهــان شُســته ب

ــوی خُ   ــر از ب ــا درد س ــه ب ــد  هم ــب عی ــار ش  م

 الم خــاکعــ همــه ســنگ افشــان در آبخــور   

ــماع    ــه س ــرها ب ــۀ س ــه در کاس ــازان هم  رود س

ــرغ    ــو م ــگ چ ــگ در آهن ــرده و آهن ــا پ ــرده ب  پ

ــویی   ــوان گـ ــمۀ حیـ ــران از چشـ ــنی گیـ  چاشـ

 

 یا بـه هـم زلـف و لـب یـار در آمیختـه انـد        

ــد    ــه ان ــر آمیخت ــبح ب ــا ص ــفق آورده و ب  ش

ــد    ــه ان ــر آمیخت ــل ت ــدحی لع ــورین ق  در بل

 هفـت تسـکین دل غصّـه خـور آمیختـه انـد      

ــه صــبو  از ــد  ب ــو رنگــی دگــر آمیختــه ان ن  

ــد   ــه ان ــور انداخت ــه در آبخ ــر ک ــه از  زه  آگ

ــد  ــه ان ــر آمیخت  شــربت جــان ز ره کاســه گ

 دم بــه دم ســاخته و در بــه در آمیختــه انــد

ــک   ــاه س ــربت ش ــد  نش ــه ان ــیر آمیخت در س  

(446 -448: همان)                               

به « ندالسنگ»خاقانی با اطالق صفت  .تمام مدّت ماه روزه ادامه داشته استاندازی در کلوخ ،شودمی روشناز این ابیات خاقانی، 

گیری نیز از نوازی و چاشنیسازی، آهنگگساری، رودمی. استکرده ناعال را از ایشانزاری خود نفرت و بی، کلوخ اندازان، نارضایتی

 .ه استگشتباشد که بعد از کلوخ اندازان، بر پا میمراسم عید فطر می

 :خاقانی در بیتی دیگر در مورد این سنّت، آورده است

 اگــر خــواهی گرفــت از ریــز روزی روزة عزلــت

 

ــد   ــداز را از دی ــوخ ان ــانی ورا هکل ــز ریح ق ری  

(442: همان)                               

واند قرینۀ مناسبی برای جشن و تانداز، اشاره کرده که نمیبرای کلوخ( اشک خونین) ق ریحانیاوخاقانی در این بیت به ریختن ر

 .کندحکایت میگیران، کلوخ اندازان و روزهاختالف میان و شادمانی باشد و بیتشر از ناسازگاری

 :آورده استابیات ذیل را در بارة این اصطال ،  ،انوری

ــنگ    ــتم در ســ ــب ســ ــت شــ  ای ز جاهــ

 

ــداز     ــنگ انــــ ــاد روز ســــ ــت بــــ  خرّمــــ

(433:4976انوری،)                               

 شـاد زی کـامروز در اقطـاع عـالم سـر بـه سـر       

 دوستان و دشمنانت در دو مجلـس مـی کننـد   

 دشمنانت تا بـه روز حشـر سـنگ انـداز عـیش     

 

بسیطش سیر فرمان تـو صـد ره کـرده طـی     نای   

 هر دو سنگ انداز و سنگ انـدازة آن تـا بـه کـی    

ــی    ــداز م ــنگ ان ــد س ــه روز عی ــا ب ــتانت ت  دوس

(433: همان)                               

 .اندپرداختهاند و به نشاط و خرّمی میکوبیدهشیشه به سنگ می ،جشنی بوده که در آن ،اندازسنگ ،شوداز ابیات انوری معلوم می   

ــداز عمــر   ــه کــز بهــر ســنگ ان  هــم صــبو  عیــد ب

ــ ــدریســـمان سُـ ــتند و کُســـتی بافتنـ  بحه بگسسـ

 

ــاختند   ــدّر ســـــ ــد را روزی مُقـــــ  روزة جاویـــــ

 گــــوهر قنــــدیل بشکســــتند و ســــاغر ســــاختند

(444:4968خاقانی،)                            
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 :کمک زیادی بکند سنّتتواند در روشن ساختن ماهیّت این ابیاتی دارد که می سنگ اندازحافظ نیز در مورد   

 بخـش و بـاد گُـل بیـز اسـت     اگرچه بـاده فـر   

ــد   ــگ افت ــه چن ــرت ب ــی گ ــراحیی و حریف  ص

 رقّـــع پیالـــه پنهـــان کُـــن   در آســـتین مُ

 هـــا از مـــیبـــه آب دیـــده بشـــوییم خرقـــه

ــیش خــوش از   ــاژگون ســپهردمجــوی ع  ورِ ب

 

 به بانگ چنگ مخور می که مُحتسـب تیـز اسـت    

ــت      ــز اس ــه انگی ــام فتن ــه ایّ ــوش ک ــل ن ــه عق  ب

یـز اسـت  که همچو چشم صُـراحی زمانـه خـون ر     

ع و روزگــــار پرهیــــز اســــتکــــه موســــم وَرَ  

 که صاف این سـر خُـم جملـه دُردی آمیـز اسـت     

(444 -442: 4981حافظ،)                          

. به تشویق فُقها در امر به معروف و نهی از منکر راه افراط در پیش گرفت[ الدین امیر مبارز] »: است نوشتهذیل این غزل  ،خرّمشاهی

ت افراط ورزید که ظُرفای شیراز مو به قدری در این قس. سماع را موقوف داشت. را بست و میخوارگان را سخت تأدیب کرد هامیخانه

بدیهی است که حافظ بر ضد  ...اگرچه باده فر  بخش و: و هم راجع به اوست که حافظ فرماید. خواندندمی« پادشاه مُحتسب»او را 

« ها بگشایندیا بُوَد آیا که در میکده...کنندکه چنگ و عود چه تقریر می دانی: یدعصیان ورزد و فرما ،این تعصّب خشک

 .(263: 4966خرّمشاهی،)

 :حافظ در بیت ذیل نیز  به این سنّت اشاره کرده است

ــار   بـــاده بـــا مُحتســـب شـــهر ننوشـــی زنهـ

 

ــاده   ــورت ب ــدازد  بخ ــام ان ــه ج ــنگ ب ات و س  

(444 -442: 4981حافظ،)                       

 :به این سنّت اشاره کرده است« سنگ انداز هجران»حافظ در تنها  مثنوی خود نیز با آفرینش ترکیب 

 مقـــاالت نصـــیحت گـــو همـــین اســـت    

 

ــدازِ هجــران در کمــین اســت    کــه ســنگ ان

(974: همان)                               

گردانی و زدن طبل نشاط و شادمانی به مدّت یک هفته ن می و قد برده و به نوشید اسماز واژة برغندان  یدر ابیات نزاری قُهستانی

 :ه استدر این ایّام  اشاره کرد

 رمضان می رسـد اینـک دهـم شـعبان اسـت     

 

 مــی بیاریــد و بنوشــید کــه برغنــدان اســت  

(92: 497نزاری،)                               

ــعبان    ــر شــ ــویی در آخــ ــه گــ ــو چــ  تــ

 

 زده یـــــک هفتـــــه طبـــــل برغنـــــدان 

(444همان،)                               

 :صف رندان را در مقابل زاهدان خُشک قرار داده و به ساز کردن چنگ عشرت در این ایّام تصریح کرده است ،صائب در ابیات ذیل

 روزه نزدیک است مـی بایـد کلـوخ انـداز کـرد     

ــه جاســت  ــاران ب ــر بهــار و رشــتۀ ب ــا رگ اب  ت

 

 

 

ــر    ــه از س ــک را رندان ــدان خش ــرد زاه ــاز ک ب  

سـاز کـرد   تـوانی چنگ عشرت را به قانون می  

(4464:4973 ،9صائب، ج)                       

 :ده استآورادیب الممالک فراهانی در بیتی از یک غزل، 

 ز آنرو که شوی در کـار کـوژ و کـژ و خمیـده    

 

 چون سیخ کباب مست انـدر شـب برغنـدان    

(219: 4933ادیب الممالک،)                   

اند کردهمُبادرت می گوشت و درست کردن کباب،کشیدن سیخ توان استفاده کرد که در شب برغندان، به از این بیت به راحتی می

 .است باده نوشی زیاد در این روزکباب، نشانگر  برای سیخِ« مست»که از ملزومات جشن و سرور است و آوردن قید 

 :قاسم انوار در بیتی از  غزلی، گفته است   

 عید و  برقندان تویی ای جانِ جانِ جانِ مـن 

 

 صد هزاران جان فدای عید و برقنـدان مـن   

(239: 4933انوار،)                               

و معشوق « جانِ جان ِجانِ»همچون عید،  شود جز آنکه برقندان،عائد نمی دربارة چگونگی این جشن، از این بیت معلومات خاصّی

 .تواند اهمّیّت و جایگاه برغندان را نشان دهدشده است که می قلمداد ،شاعرِ
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، در مورد «افضل التواریخ»در . خوریمدر متون منثور متأخّر نیز به معلومات با ارزشی در زمینۀ چگونگی برگزاری این سنّت بر می    

اقدس همایون شاهنشاه، بر حسب استدعای  روز جمعه سلخ شعبان بندگان»: است آمدهسنّت نگی برگزاری این وشیوه و چگ ،زمان

زادگان عظام و وزراء و امراء نامدار برحسب دعوت زادگان و شاهتمام شاهنشاه. صدراعظم تشریف فرمای پارک و منزل ایشان شدند

شربت آالت و . ه بودهای بسیار مشحون از نعم لذیذه در اتاق و تاالر و گوشه و کنار گسترده و چیده شدد گوناگون و خوانئموا...نامه

رسم این صدارت عظما این است که در هر سلخ شعبانی به جهت پیش آمد ...آالت در سر هر میزی فراوانفواکهۀ ممتاز و شیرینی

کلوخ اندازان، اصطال  جدید ما فارسیان است که سبب نامیدن چنین روزی را به چنین اسم ندانیم و توجیهی در  ایّام روزه، مجلس

: 4964الملک،افضل. )«...برغندان است ،اندازکلوخ کنیم که باز مأخذ صحیح آن را یقین نداریم لکن اصل لغت صحیحه،یاین نقد م

منین ؤم...»: آمده است ،در مورد برگزاری آیین کلوخ اندازان در روزگار معاصر به ویژه تهران امروز، «طهران قدیم»در کتاب (. 267

خواستند به پیشواز که می کردند که مردها از روی حسابیانداز را این طور برگزار میزن و مرد، کلوخطبقۀ اوّل و دوم، تقریباً از 

ای و دور قبضه ،محرابی ی،رمضان که از سه روز تا یک روز قبل از آن بود بروند؛ به اصال  و حمام رفته، سرها را تراشیده، ریش را توپ

کردند گذاشتند و به قول خودشان دیگ و دیگور و مالقه را سفید میها خضاب میته، خضابیحنا بس ،هاای، آرایش داده، حناییگیوه

های تند و تیزی کرده، دادند و حمام سفت و سختی رفته، بزکگری میمفصّل نموده، طاس و دولچه را به سفید ۀها، بند و برمو زن

قرار و از  آوردند؛ عیش را برکه مردها از کوچه می اه شیرینی، آجیلیها را پوشیده، لذیذترین غذاها را پخته، همرترین لباسقشنگ

بعد از آنها کلوخ انداز دستۀ دوم بود که رنگ و بوی بیشتری داشت و . گرفتندکه توانایی مرد بود؛ کلوخ انداز مییک تا دو چند باری

-وز اصال  نکرده بودند؛ اصال  کرده، ماشین و تیغ میغدیر و شب عید نوروز تا از آن ر هایی را که از شب عیدمردها سر و صورت

ها ها رفته، تخمه و آجیلهای منقلها بر سر سه پایهو در این کلوخ انداز بود که وسمه جوش...ها دست به خود بردهانداختند و زن

 : پرداختندن و خواندن میآن شب، همه کارهای خود را کنار گذارده، با نمونه شعار زیر به زد شد و بعد از ظهرفراهم می

ــبو   ــره امشــ ــادت نــ ــانم یــ ــی خــ  آبجــ

 بگــــــو واســــــت آب حیــــــات آوردم  

 

ــبو    شــــورو بگــــو خوابــــت نــــره امشــ

ــات آوردم   ــه آب نبـ ــت کـ ــو لُپـ ــزار تـ  بـ

 

کنگر  ،ماس ،ماس» :گفتندکوبی به دست گرفته، همگی میهای دیگری هم از زبان مردها داشتند که یک نفر گوشتتصنیف   

بعد « ...این نیم در بزّاز است»: دادکرد؛ جواب میکوب را به یکی یکی حواله میجنبانید و گوشتکه خود را می یو او در حال« ماس

ها و الواط و رنود و عرق خورها بود که آنها نیز هر دسته به فراخور حال و مُطابق عالقه خود، از آنها هم کلوخ اندازان داش مشدی

خانه رفته، بساط ساز و طرب و میگساری ها بود که به فاحشهترین آنها کلوخ اندازان عیّاشند و کاملرساندافراط را به حد اعالء می

 (. 917: 4974، 9، جشهری)« کردندمی پا را آنجا بر

سی تا پیش از محرّم دو سه تا عرو...»: آمده است ، بدون اشاره به چگونگی برگزاری این سنّت،«نفرین زمین» کوتاه در داستان   

گردیده است و به کلوخ اندازان در بیشتر نقاط ایران بر پا می(. 247: 4972احمد، آل)« ...انداندازان گرفتهداریم، امسال حسابی کلوخ

در « کلوک اندازان»در قزوین،  ،«گُل خندانی»در روستاهای فرنق و خُمین، « خیسانکلوخ»، «کلوخ خیسون»های همین نام و یا نام

. رک.)در اکثر نقاط کرمان، معروف است« اندازان سنگ»و ( کوزة سفالین دهانه گشاد)« الرککُ»شیراز و 

www.nezari.blogsky.com .) 

ها بیرون و به  والً از خانهسیزده نوروز، مردم بیشتر نقاط ایران معم در این روز، مانند روزِ: این سنّت می نویسد ،در مورد ،بلوکباشی   

گویند، و اگر  می «شولی»که به آن  در یزد، نوعی آش: مثالً. خورند پزند و می هایی مخصوص آن روز می روند و خوراک دشت و باغ می

 در سبب نامیدن این روز به. اندازان است زمینی پخته، خوراک مخصوص جشن کلوخ رمضان به زمستان بیفتد، شلغم یا سیب

در قدیم : گویند می ،مثالً مردم صغاد آبادة فارس. اندازان در فرهنگ عامۀ مردم ایران، تعبیرات و تبیینات گوناگونی آمده است کلوخ

ایستاد و آن را به زمین  داشت و رو به قبله می می کلوخی بر ،رفتند و هرکس مردم در غروب روز آخر ماه شعبان، از خانه بیرون می

گناهان و کارهای بد گذشته را شکستیم و خود را آمادة عبادت و روزة ماه ! خدایا: گفت کلوخ می انداختنِحال  انداخت و در می

کردن،  بازیزدن و چوب  رفتند و پس از ساز و نقاره می ،ظهر این روز با ساز و نقاره به دروازه قلعه ها بعداز یا قمی. رمضان کردیم

. انداخت گرفتن به او بدهد، کلوخ را در آب خندق دروازه قلعه می اینکه خدا توفیق روزه داشت و به قصد و نیت کلوخی برمی، هرکسی

http://www.nezari.blogsky.com/


 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

384 

 

ها را در شکم  ل ماه رمضان، انواع خوراکیکردند، که در شب اوّ ، کوزة شکمدار تشبیه می«کُلوک»را به ( شکم)« کُم»مردم شیراز 

یک  روز تَنْگِ کُم، یک»: بردند کار می  المثل را به نیز این ضرب« ان انداز کُلوک»در مورد پُرخوری در روز . ریختند همچون کوزه می

 (. www.anobanini.ir. رک! )میرد ؛ یعنی روزی شکم جای خوردن ندارد، و روزی هم از نخوردن می«روز مرگِ کُم

در اکثر نقاط ایران، روز آخر ماه شعبان را روزِ کلوخ » :آمده است، ندازاندربارة مراسم کلوخ ا« رمضان در فرهنگ مردم»در کتابِ 

پردازند؛ خود را برای ماه رمضان آماده شوند و به شادی و شادمانی میدر این روز، ضمن اینکه مردم دور هم جمع می. اندازان گویند

ند و بسیاری از مردم در صورت مناسب بودن فصل و هوا؛ شوها در خانۀ بزرگ خانواده جمع میروز کلوخ اندازان، بعضی. کنندمی

روند و به تفریح و برپایی مراسم مخصوص روز کلوخ های اطرافِ شهر و آبادیشان میها و گردشگاهاغلب در بهار و تابستان به باغ

بخورند و خود را برای ماه رمضان که  ،کنند آنچه میلشان باشدهای این روز، بسیار متنوّع است و سعی میخوراک. پردازنداندازان می

 (.27: 4971وکیلیان،) «ماه امساک و پرهیز از زیاده خواری و گناه است؛ آماده کنند

عقیده دارد که جشن کلوخ انداز یا سنگ انداز مربوط به ایران پیش از اسالم نیست، زیرا شعبان و  ،شهیدی: خاستگاه این سنّت( د

های زردشتی، روزه که در سنّت از آنجا»: است ، نوشتهتفضّلی، در یادداشتی(. 617: 4962ی،شهید.)های عربی استرمضان نام

بیشتر مُحتمل است که این جشن در میان . رسد این جشن یک سنّت ایرانی قدیم باشدگرفتن مردود شمرده شده، بعید به نظر می

بدون هید دلیل و سندی این  ،بلوکباشی(. 617:همان) «ه استپیروان مسیحی در ایران رایج بوده و بعد از اسالم، عمومیّت یافت

کهن ایرانیان دورة پیش از اسالم بوده  های ینیاین آئینی بازمانده از آ»: نویسددهد و میسنّت را به دوران پیش از اسالم نسبت می

 .(nini.irwww.anoba) «که با دگرگونی نظم و روال زندگی عادی مردم در تغییر ماه همراه بوده است

های بسیار کهن از جمله جشن» :نویسدها و اعیاد مُشترک ایرانیان و ارمنیان میدر مورد جشن ،هوویان: های این دو سنّتتشابه( ه

های بسیاری و تیره همانندیدو ملّت ایرانی و ارمنی، جشن باریگندان ارمنی و برغندان ایرانی است که شیوة برگزاری آن میان د

امّا از این  (www. Green.co)« باشدله عادات دیگر این روز استفاده از نقاب و برگزاری شب نشینی با نقاب میاز جم .است

پایی این جشن و سرور، پیش از ایّام روزة بزرگ و انداختن سفرة توان به برکند، فقط میهای بسیار به موردی اشاره نمیهمانندی

: نویسدها در عبارتی کلّی میاین همانندی بدون توضیحِ، مانوکیان نیز. ادی آن، دست یافتهای عتر از شبتر و مفصّلشام رنگین

اندازان لحاظ نام، با جشن برغندان یا سنگشده، چه از این لحاظ و چه از باریگندان که پیش از ایّام روزة بزرگ برگزار می ...»

 (.43: 4932مانوکیان،)« شباهت بسیار داشته است

شده، امّا اینکه در جشن ( ماسک گذاشتن)هایی به صورتک زدن های ایرانیان به ویژه نوروز، اشارهدر مورد جشن« یرنگستانن»در     

های ایرانیان از مدّتی پیش از وروز با آیین»: نویسدهدایت می. اند، اطّالعی در دست نیستگذاشتهبرغندان نیز صورتک بر چهره می

-های رنگی میهای دو سه نفری لباسها نوروزی آتش افروزها هستند که در دستهترین پیکوند، از اصیلرنمادین به پیشواز آن می

 (.416: 2396هدایت،) «...زنندآویزند و به رویشان صورتک میهایشان زنگوله میباسلگذارند و به پوشند، کاله قیفی بلند به سر می

که از مراسم ) شکستن شیشه و آوند»: نویسدشهیدی در مورد مراسم برغندان می: منیهای برغندان ایرانی و باریگندان ارتفاوت( و

برغندان پیش از شروع روزة . انداختن عملی است عبث به هر منظور که باشد اسراف است و شرعاً حرام و سنگ( جشن است

ها در یونان قدیم وجود زی در بعض جشنسنگ اندا. اندازی و شیشه و پیمانه شکستن نداردحیان است امّا آن مراسم، سنگیمس

و پیمانه شکستن میان یهودیان، ( Columbia- Viking Desk Encyclopedia 1966-p.1966.رک) داشته است

-طورکه شهیدی تذکّر داده، اصلیهمان(. -G. Frazer Golden Bough.رک. )مرسوم بوده که نشان دهندة پاکی عروس است

-می....ندان ارمنی و برغندان ایرانی وجود دارد؛ زدن سنگ به شیشه، قندیل، آبگینه، آیینه، جام، قَدَ  و که میان باریگترین تفاوتی

سنگ بر »در فرهنگ کنایات سخن، . ای در ادبیّات منظوم فارسی، بازتاب داردبه طور بسیار گستردهدر ادبیّات منثور و باشد که 

سنگ بر »در برابر عبارت کنایی . م دادن کاری است که موجب آزار و زیان بسیار شوددر معنای کنایی انجا« آبگینه انداختن یا زدن

نیز « سنگ بر قندیل زدن»نغّص کردن عیش و در ذیل عبارت توبه کردن از شرابخواری و مُ :اندنیز نوشته« زدن( شیشه، سبو) جام

سخن نگفتی و چون بگفتی »: خوانیممی تاریخ بیهقی، در(. 4989انوری،. رک)کردن عیش، ناگوار کردن زندگیآمده است که منغّص

 (.699: 4984بیهقی،) «خانه انداختیکه در آبگینه سنگِ مَنجنیق بود

 :عطّار در این معنی آورده است

http://www.anobanini.ir/
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ــفت    ــه صـــ ــر شیشـــ ــار نگـــ  دل عطّـــ

 

 ســـنگ بـــر شیشـــه مینـــداز امشـــب     

(422: 4968عطّار،)                               

 :رد، گفته استخاقانی نیز در این مو

 رد ســــنگ مــــا و آخــــر ســــنگ   ببَــــ

 آه مـــــن ســـــازد آتشـــــین پیکـــــان   

ــرخ   ــۀ چـــ ــه خانـــ ــنگ در آبگینـــ  ســـ

 

ــدازد    ــدر انــــ ــبوی قلنــــ ــر ســــ  بــــ

ــدازد     ــوهر انــ ــو گــ ــن دیــ ــا در ایــ  تــ

 ایــــــن دل غصّــــــه پــــــرور انــــــدازد

(429: 4968خاقانی،)                          

بردند و سنگ بر سبوی خواران را میمی( آبروی)سنگ  ،زاهدانشود، خاقانی از اینکه طورکه ازاین ابیات مشخّص میهمان   

انداختند، گالیه کرده و با اعتراض به فریبکاری و ریای زاهدانِ دیوگوهر با آهِ دل خویش، زاهدان را نفرین و آبگینه خانۀ قلندران می

غان به میخوارگان حد زدن  قاضی لشکر مُدر بیت ذیل نیز خاقانی به سنگ انداختن مُنهی عقل و  .چرخ را سنگباران کرده است

 :اشاره کرده است

 سنگ به لشکر افکنـد مُنهـی عقـل و آخـرش    

 

ــکر مُ  ــد  قاضــی لش ــو زن ــای ن ــد جف ــان ح غ  

(433: همان)                               

 :توفایی یاران خطّۀ شروان، سنگ بر قرّابۀ خویشان افکنده اسخاقانی در قصیدة ذیل نیز از سر خشم و بی

ــن    ــان فکــ ــۀ خویشــ ــه قرّابــ ــنگ بــ  ســ

 

ــب    ــان طلــ ــات دگرســ ــویش و قرابــ  خــ

(744: همان)                               

 :انوری در معنای کنایی منغّص کردن عیش و ناگوار کردن زندگی، گفته است

 بـــه نــزد کـــس کـــه مـــرا  منیســت ســـنگ 

 

ــنگ  ــدیل  ســ ــر قنــ ــه بــ ــا زد زمانــ هــ  

(914: 4976انوری،)                               

 :سعدی در بیت ذیل به مُحتسب هشدار داده است که  به بزم ایشان، سنگ میندازد

ــار  ــه زنهـ ــد کـ ــهر بگوییـ ــا مُحتســـب شـ  بـ

 

 در مجلس ما سنگ مینـداز کـه جـام اسـت     

(938: 4986سعدی،)                          

 :بخواری آورده استنیز، سنگ بر جام زدن را در معنای کنایی توبه از شرا دیگریسعدی در بیت 

 مـــا خـــود زده ایـــم جـــام بـــر ســـنگ     

 

 دیگـــــر مزنیـــــد ســـــنگ بـــــر جـــــام 

(694: همان)                               

زدن شیشه به سنگ و هم به سنّت سنگ زدن  خواجوی کرمانی در بیت ذیل با انتقاد از عمل جفاکارانۀ مُحتسب، هم به سنّتِ

 :حتسب به شیشه، اشاره کرده استمُ

 عرَبـر سـنگ زدم شیشـۀ تقـوی و وَ     من کـه 

 

حتسب بهر چه بر شیشه زنـد سـنگ مـرا؟   مُ   

(48: خواجو،بی تا)                               

 :کمال خجندی در ابیات ذیل با اشاره این سنّت، رندان و صوفیان را در برابر زاهد و محتسب قرار داده است

 زاهــد چــو آه حســرت و مــا بــاده مــی کشــیم

 ور چشــم تــو از حــد بــرون خطــاباشــد بــه د

 

 سنگی که زد بـه شیشـۀ مـا از حسـد زده اسـت      

 هر مسـت را کـه محتسـب شـهر حـد زده اسـت      

(946: 4373کمال خجندی،)                          

 :گفته است ابیات ذیل را شیخ کمال خجندی نیز در این معنی

ــوش  ــد دُرد ن ــه میکــده ای رن ــر زی ب ــو دی  ت

 

بوی تـو نیسـت بـاد   زاهد که سنگ زد به س   

(433: همان)                               

ــکنم    ــد ش ــر حاس ــا س ــده ت ــد ب ــن رن ــه م  زاهد آن سنگ کـه بـر جـام شـراب انـدازی       ب
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(643: همان)                                

 :جامی نیز به این سنّت اشاره و به اختالف میان رندان و مُحتسبان، تأکید کرده استعبدالرحمن 

 حتسب در دست سنگ انداخت در خمخانه چنگمُ

 

آید پای خُمّ می به سـنگ  وای رندان گر در   

(288: 4971جامی،)                         

 نتیجه گیری

شود و در آن روز تساوی میان طورکه گذشت باریگندان ارمنی جشنی است که در یک روز قبل از ایّام روزة بزرگ بر گزار میهمان

جشن و . های باریگندان ارمنی، حق انتقاد و آزادی کامل در این روز استاز ویژگی. های مختلف جامعه برقرار استهاقشار و الی

های نشینی و سرور از مشخصّهو زدن نقاب و شب( کارنوال)های شادی های بالماسکه، راه انداختن دستهپایکوبی و پوشیدن لباس

امّا . شودسا، قلمداد مییهای کلقدّس دارد و از زیر مجموعۀ جشنتهبی و ذبیشتر جنبۀ م باریگندان ارمنی .باریگندان ارمنی است

شود، عالوه بر آنکه در روزهای یاد می...خندانی و اندازان، کلوخ اندازان، کلوخ خیسان و گلهای سنگکه از آن با نامبرغندان ایرانی

که گذشت تا یک مدّت برپایی این سنّت بر اساس مطالبی. شودیز برگزار میشده است؛ در محرّم نپا می مختلفی از ماه شعبان بر

-آیین ختنه .نیستزدن و نقاب گذاشتن برخالف باریگندان ارمنی، در سنّت ایرانی خبری از صورتک .یافته استهفته هم ادامه می

ویژگی . اندازان بوده است و نه مورد دیگریّام کلوخیمنی اظاهراً به خاطر خوش است؛ بدان تصریح شده ،که در تاریخ بیهقینیز سوران

-خود شرابخواری بسیار زیاد معنی می ،اندازانشرابخواری بیش از اندازه است که بعضاً اصطال  سنگ ،بارز این سنّت در آیین ایرانی

معاصر بدان اشاره شده، کامالً تفاوت  هایها و نوشتهدر متون ادبی گذشتۀ ایران با آنچه در داستان ،جشن کلوخ اندازان ایرانی. دهد

، در ماه مبارک رمضان بوده اندازان ایرانیسنگ بارزهای آزار و اذّیت شرابخواران از ویژگی. است دچار تحوّل اساسی شده و داشته

 و کرده است ناعالیشان، ااز را اندازان، نارضایتی و نفرت و بیزاری خود به کلوخ« نسنگدال»صفت  با اطالقِ ،است تا آنجاکه خاقانی

آنچه . است، تبدیل شده(موضوع موردی) وتیفبه یک مُ ، در ادب فارسی،بعدها این نفرت و بیزاریِ شرابخواران از مُحتسبان

ارمنی برغندان ایرانی را کامالً از باریگندان کند، زدن صورتک بر چهره است و آنچه باریگندان ارامنه را از برغندان ایرانی، مُتمایز می

و به هید وجه  است های یهودیان وارد فرهنگ ایرانی شدهاست که ظاهراً از سنّت قندیلو  جام ،سازد، سنگ زدن به شیشهمی جدا

 .باشدنیازمند تحقیق و بررسی بیشتر می این نکتۀ اخیر، در باریگندان ارمنی وجود ندارد که

 منابع و م خذ

 .فردوس: زیر نظر شمس آل احمد، تهران، نفرین زمین، (4972)آل احمد، جالل، -4

 .خیّام: ، زیر نظر محمد دبیر سیاقی، تهران(متخلّص به شاد) ، فرهنگ جامع فارسی محمد پادشاه(4996)آنندراج، محمد پادشاه، -2

ای نشریۀ میان رشته، ترجمۀ ماریا آیوازیان، «های ارمنی در زبان فارسیوام واژه»،(4973)آیوازیان، ماریا و آساطوریان، گارنیک، -9

 .276تا 267،ص47بهار، شماره

، دیوان ادیب الممالک فراهانی قائم مقامی، به تدوین، تصحیح (4933)ادیب الممالک فراهانی قائم مقامی، میرزا محمد صادقخان، -4

 .فروغی: و حواشی حسن وحید دستگردی، تهران

و سیروس سعدونیان، ( نظام مافی)واریخ، به کوشش منصور اتّحادیّه ، افضل الت(4964)افضل المُلک، میرزا غالم  حسین خان، -3

 .نشر تاریخ ایران: تهران

 .سخن: ، فرهنگ بزرگ سخن، تهران(4984)انوری، حسن، -6

 .سخن: ، فرهنگ کنایات سخن، تهران(4989)انوری، حسن، -7

 .نگاه: ۀ سعید نفیسی، تهران، دیوان انوری، به اهتمام پرویز بابایی، با مقدّم(4976)انوری، محمد،  -8

، برهان قاطع، به اهتمام محمّد معین، مقدّمه به قلم علی اکبر دهخدا  و دیگران، (4964)، محمد حسین،(خلف تبریزی)برهان -3

 .امیرکبیر: تهران

 .دفتر پژوهش های فرهنگی: ، جشن های ایرانیان، تهران(4989)بهرامی، عسکر، -41

 .علم: ، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر فیّاض، تهران(4984)بیهقی، ابوالفضل، -44
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 .زوّار: ، دیوان خاقانی شروانی، به کوشش سیّد ضیاء الدّین سجّادی، تهران(4968)خاقانی، افضل الدّین، -42

علمی و  :، تهران4، ج(شر  الفاظ، اعالم، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ)، حافظنامه(4966)خرّمشاهی، بهاء الدّین،  -49

 .فرهنگی و سروش

 .حیدری: ، دیوان اشعار خواجوی کرمانی، به اهتمام و تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران(بی تا)خواجوی کرمانی، ابوالعطاء، -44

قزوینی، به کوشش رضا کاکایی  –، دیوان حافظ، بر اساس نسخۀ تصحیح شدة غنی(4981)، شمس الدّین محمد،.حافظ -43

 .ققنوس: ندهکُردی، تهرا

 .انتشارات اطّالعات: ، لغت نامه، تهران(4979)دهخدا، علی اکبر، -46

 .آستان قدس رضوی: ، کلیّات سعدی، بر اساس تصحیح محمد علی فروغی، مشهد(4986)سعدی، مشرف الدّین، -47

 .سنایی: س رضوی، تهران، دیوان سنائی غزنوی، به سعی و اهتمام محمّد تقی مدرّ(4983)سنائی غزنوی، مجدود بن آدم، -48

 . میترا: ی، تهران -، فرهنگ اشارات ادبیّات فارسی، جلد دوم، س(4987)شمیسا، سیروس، -43

 . معین: ج، تهران3، طهران قدیم، (4974)شهری، جعفر، -21

 .علمی و فرهنگی: ،  شر  لغات و مشکالت دیوان انوری، تهران(4962)شهیدی، سیّد جعفر، -24

 .قلم: ج، به کوشش محمّد قهرمان، تهران6، دیوان صائب تبریزی، (4973)، محمد،صائب تبریزی -22

 .علمی و فرهنگی: ، دیوان عطّار، به اهتمام و تصحیح تقی تفضّلی، تهران(4968)عط ر، فرید الدّین -29

 .رکبیرامی: ، غیاث اللغات، به کوشش منصور ثروت، تهران(4969)غیاث الدّین رامپوری، محمّد بن جالل، -24

. س. شیدفرتحت نظر ای. ، دیوان کمال الدّین مسعود خُجندی، متن انتقادی به اهتمام ک(4373)کمال خجندی، مسعود، -23

 .شناسی، شعبۀ ادبیّات خاورعلوم اتّحاد شوروی انستیتوی خاورآکادمی : ، مسکو9و 2براگینسکی، ج

 .بی نا: هدایر خاالتیان، بی جا، اعیاد کلیسای ارمنی، ترجمۀ (4932)مانوکیان، آرداک، -26

 .امیر کبیر: ج، تهران 6، فرهنگ فارسی متوسّط، (4974)معین، محمّد، -27

 .انتشارت دانشگاه تهران: مهدی مُحقّق، تهران –، به تصحیح مجتبی مینوی (4971)ناصر خسرو قبادیانی، ابومعین،  -28

، تصحیح، تحشیه، تعلیق و دیباچه از مظاهر مصفّا، به اهتمام محمود ، دیوان نزاری قهستانی، تدوین(4974)نزاری قهستانی، -23

 .علمی: رفیعی، تهران

 .بازتاب: ، فرهنگ ارمنی به فارسی، تهران(4977)هارتونیان، وارتان، -91

 .جاویدان: ، نیرنگستان، تهران(2396)هدایت، صادق، -94

 .ها و انتشارات هرمسالمللی گفتگوی تمدنبین مرکز: ان، ارمنیان ایران، تهر(4981)هوویان، آندرانیک، -92

 .سروش: ، رمضان در فرهنگ مردم، تهران(4971)وکیلیان، احمد، -99
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 در مرصادالعباد یلتمث یریکارگبه هاییوهاهداف و ش
 السادات صافیرفعت

 بان و ادبیات فارسی دانشگاه یزددانشجوی دکتری ز

 محمد کاظم کهدویی 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزدگروه دانشیار 

 چکیده

ق، با موضوع عرفان در پنج باب و چهل و چهار .ه 648در سال  ،المعاد را یکتاب مرصادالعباد من المبدأ ال ی،راز یننجم الد

 .است یمعان یانب یبرا یلده از تمثکتاب استفاهای این یژگیاز و و یکیفصل نوشته 

عناصر آشنا با ذهن  یانرا از م یلیسخن پرداز تمث. بهتر کالم است یانب یبرا یو ابزار یشهدر خدمت عقل و اند یقیطر تمثیل

 ،داللو تجسم و است یمتفه یرا برا یوهش ینا ینجم راز. گیردیکار مخود از کالم به یو بر اساس مقصود اصل دهدیمخاطب شکل م

در فصول  هایلتعداد تمث .اندیدهدر هم تن شبا تار و پود کالم های اویلاز موارد تمث یاریضمن سخن خود به کار برده و در بس

 یبا تجربۀ عموم مردم و ساختارها یمطر  شده و بعض یزن یاز و یشدر کتب پ هایلاز تمث یبعض. است یرمختلف کتاب کامالً متغ

یم جنبۀ تفه ،که از ذکر آنها دارد یمکرر است و با توجه به مقصود یاو گاه مفصل و گاه هاییلتمث .رتباط داردآن روزگار ا یاجتماع

 .دهدیاستدالل را غلبه م یاتجسم  یا

 ینا از نگارش هدف. بوده است یو اخالق ینیدش مفاهیم آموزیغ و تبل یبرا یادب یهاشکل یناز مؤثرتر تمثیل یکیآنجا که  از

 .است برای تعلیم خوانندگان آنها یریکاربرد و اهداف به کارگ هاییوهمرصاد العباد از نظر ش هاییلتمث یبررسنیز مقاله 

 .تجسم، استدالل یم،مرصادالعباد، تفه یل،کاربرد تمث یل،تمث: هایدواژهکل

 مقدمه

ق، با موضوع .ه 648معروف به دایه در سال کتاب مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد نوشتۀ نجم الدین ابوبکر عبداهلل رازی 

کردند، نگاشته شده ای به پارسی درخواست میعرفان است که طبق بیان نویسنده به اصرار طالبان و مریدان که از وی مجموعه

 . است

منطقی ای دقیق درست و این کتاب بر پنج باب و چهل و چهار فصل بنا شده است و از نظر طر  مطالب و محتویات نمونه

رسد، هر باب نیز در عین حال که مجموع کتاب داستانی دلکش و به هم پیوسته از سرگذشت بشر از آغاز تا انجام به نظر می. است

شود و بعد ای از قرآن و حدیثی از پیامبر آمده و آنگاه با دالیل محکم شر  و ایضا  میدر اول هر فصل آیه. برای خود استقاللی دارد

 (.36-33، مقدمه، صص4989ریاحی، . )شودبا تمثیالت خاص بیان می عقاید عرفانی

ها نشانگر های تشبیهی و استعاری و تمثیلانبوه تشبیهات و استعارات و اضافه. شدت تصویری استنثر مرصادالعباد، نثری به

ان از زمرة گوهرهای ثمین سخنش توکار رفته در کتاب را میهای بهسازی، تمثیلهای تصویردر بین این روش. له استین مسئا

 . دانست

گیرد که از تشبیه مرکب، استعارة مرکب، استدالل، ضرب ای را در بر میدر مباحث ادبی اصطال  تمثیل، حوزة معنایی گسترده

نیز ( 442، ص4989فتوحی، )شود های رمزی راشامل میهای حیوانات و قصهالمثل و اسلوب معادله گرفته تا حکایت اخالقی، قصه

البته در این تحقیق منظور از تمثیل، دیدگاه جرجانی و جمهور بالغیان است، که تمثیل را (. 73-77، صص 4973کدکنی، شفیعی)

 .دانند که وجه شبه مرکب از امور متعدد باشدنوعی تشبیه می

 تمثیل

نصراهلل تقوی در هنجار گفتار در تقسیم . تسخن رفته اس ای تشبیه،از تمثیل در ادبیات معاصر در مبحث بیان و به عنوان گونه

الدین کزازی با بیان همین جاللمیر. نامدتشبیه بر اساس وجه شبه، تشبیهی را که وجه شبه آن مرکب باشد، تشبیه تمثیل می

تشبیه »: افزایددارد و میسیروس شمیسا نیز همین نظر را ابراز می. داندترین گونۀ تشبیه میترین و هنریتوضیح، آن را پرمایه

در تشبیه تمثیل،مشبه امری معقول و مرکب است که برای . به آن جنبۀ مثل یا حکایت داشته باشدتمثیل، تشبیهی است که مشبه
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: تأویل کرد« چنانکه»یا « ماند کهمثل این می»ادات تشبیه را باید به . شودبهی مرکب و محسوس ذکر میتقریر و اثبات آن مشبه

« پس حکایتی یا جمالت قصاری مثالً، شبیه به آنچه که در کلیله و دمنه فراوان است ذکر شود... ماند کهانت به این میخیانت در ام

ایشان  –.تر استهای مرصادالعباد چنانکه خواهیم گفت، نزدیکو این توضیح به سخن ارسطو و تمثیل -(. 441، ص4984شمیسا، )

داند که هرچند معنای ظاهری دارد، اما مراد گوینده گیرد و آن را بیان حکایت و روایتی مییبرای تمثیل، تعریفی جداگانه در نظر م

 (. 227همان، ص )تر دیگری است معنای کلی

تمثیل ما را به جانب یک . گیرددر تعالی به کارگیری محسوسات برای بیان مفاهیم، بعد از تشبیه و استعاره قرار می تمثیل،

کند و این آگاهی از پیش آشنا، دهد و آن را به ما منتقل میبرد و با برقراری قیاس به آگاهی شکل میمیآگاهی از پیش آشنا 

وقتی نویسنده معنی را بیان کرده پس از آن تمثیل را بیاورد، انگار که . شوددانشی است که نخست از راه حواس و طبیعت کسب می

اه پردة آن برداشته و گفته شود ببین آن که گفتم همین است، آن را آنچنان که چیزی از پشت پرده نشان داده و معرفی شود، آنگ

 (.68، ص4974جرجانی، )ام تماشا کن وصف کرده

یکی . توان جستجو کرداست، دو پیشینۀ عمده می ای که در مرصاد العباد به کار رفتهبرای تمثیل از جنبۀ آموزشی به گونه

کیمانه است و از این نظر سرمشقی برای نویسندگان کتب تعلیمی اسالمی بوده است و دیگری قرآن کریم، که آکنده از امثال ح

کالم بزرگان تصوف بویژه . های یونان و لزوم کاربرد تمثیل برای خطیب توانمند در جهت اقناع مخاطبان استکاربرد آن در خطابه

شده است و آثار مکتوب در امتداد ی مریدان و مستمعان بیان میدر آغاز رواج این طریقت نیز به طور شفاهی و به گونۀ خطابه برا

 . انداین بیانات به تدوین رسیده

در نظر او بیانی قانع کننده و معتبر . بیشتر توجه داشته است یکی از کاربردهای تمثیل، استدالل است که ارسطو به این جنبه

. آید با بیانات مقنع و معتبر، به ثبوت رسیده استجهت آن که به نظر می است که یا مستقیماً و به خودی خود بدیهی باشد و یا به

طر  مسئله و اثبات : شود، در واقع خطابه دو بخش داردیکی از وسایل اقناع در خطابه اثبات حقیقت اظهاراتی است که بیان می

آید و خود دو قسم ای از استدالل به شمار میله و اقناع مخاطب ذکر مثال است که گونههای اثبات مسئیکی از راه(. حجت) مسئله

مثال : است، یکی ذکر وقایع بالفعل گذشته و دیگری اختراع حقایق توسط خطیب و این گونۀ اخیر نیز بر دو نوع است

 .و افسانه ((Illustrative Parallelمخترع

دست ها برای بهشابه آن و یکی از روشبه طور خالصه، مثال در خطابه یعنی بنا کردن دلیل یک قضیه برتعدادی موارد م

-اگر تمثیل. سازدآوردن مورد مشابه، ساختن مثال یا تمثیل برای استدالل است، که خطیب به قصد اقناع مخاطب این مثال را می

 Illustrative)توانیم آنها را از نوع های مثال در نظر ارسطو بسنجیم، میبندی و گونههای مرصادالعباد را با تقسیم

Parallel)بدانیم. 

مذهب فقهی در حقیقت استدالل تمثیلی ». بیان شده است« مذهب فقهی»جنبۀ استداللی تمثیل در علم بدیع تحت عنوان 

هر گاه استدالل در کالم به طریق تمثیل باشد »(. 498، ص 4989وحیدیان کامیار، )« است، یعنی آوردن مثال برای اثبات چیزی

 (.977، ص 4933رجایی، )« آن را مذهب فقهی گویند

توضیح و تبیین معنی، تجسم بخشیدن و تصویر کردن مفاهیم : عالوه بر استدالل، تمثیل کارکردهای دیگری نیز دارد، از جمله

-انس و عالقۀ دل: نویسدعبدالقاهر جرجانی در کتاب اسرارالبالغه در خصوص علل تأثیر تمثیل می. انتزاعی و اثر بخشی بیشتر کالم

-انسان دوست دارد وقتی چیزی را به وی یاد می. آشکار برسند بر این است که از یک چیز پوشیده و نهان به یک چیز روشن وها 

دهی، برایش چیزی بگویی که آن را بهتر دریابد و در شناسایی آن اطمینان و استواری کسب کند، مثل اینکه شخصی را از امور 

شود، بکشانی به چیزی که ضرورتاً از روی طبیعت آن را نچه به وسیلۀ اندیشه دریافته میعقلی به امور محسوس منتقل کنی و از آ

شود و آنگاه از راه اندیشه و فکر و در این صورت، معلوم است که دانش نخست از راه حواس و طبیعت وارد جان آدمی می. داندمی

 (.68، ص4974جرجانی، )ضمین نیرومندتر دارد تر و پیمان و تاوست که با جان و ذهن ما نزدیکی و خویشی محسوس

نجم رازی با کاربرد بیش از صد تمثیل، کالم خود را، تبیین کرده و مستدل و مجسم ساخته است تا به فوایدی که از نگارش 

 :مرصادالعباد در نظر دارد برسد و آنها عبارتند از

 ایجاد انگیزه و شوق طلب در باطن طالبان،( الف 
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 خبران،ن بیآگاه کرد( ب 

 .حجت آوردن بر باطل گویان( ج 

 :نویسدمی« در بیان آنک فایدة نهادن کتاب در سخن ارباب طریقت و بیان سلوک چه چیز است»او در فصل اول کتاب 

بدانک سخن حقیقت و بیان سلوک راه طریقت، دواعی شوق و بواعث طلب در باطن مستعد طالبان پدید آورد و »

و دیگر غرض از ... و نیز بیخبران را از دولت این حدیث انتباهی باشد... صوفیان مشتعل گرداند شرر آتش محبت در دل

بیان سلوک اثبات حجت است بر بطاالن و هواپرستان و بهیمه صفتانی که همگی همت خویش را براستیفای لذات و 

ت راضی شده و از ذوق مشارب مردان و اند و چون بهایم و انعام به نقد وقشهوات بهیمی و حیوانی و سبعی صرف کرده

شرب مقامات مقربان محروم مانده و از کماالت دین و درجات اهل یقین به صورت نماز و روزة غافالنۀ آلودة آفات بیکرانه 

 (.49-44صص )« تا فردا نگویند چون دیگر متحسران که ما از دولت این حدیث بیخبر بودیم. قناعت کرده

 به تمثیل در مرصادالعبادهای لفظی اشاره شیوه

 :برد که از این قرارندنجم رازی در بیشتر موارد در ابتدای سخن کلمات و عباراتی را مبنی بر بیان تمثیل به کار می

 . 944، 433، 447، 442، 34، 9در صفحات « چنانک» 

 . 992و 273، 228، 433، 431، 443، 31، 69در صفحات « همچنانک»

 .327، 477، 449، 474در صفحات « همچون»

 . 448، 498، 939، 943، 462در صفحات « چون» 

 . 483در صفحۀ « همچنین»

 . 494، 449، 414در صفحات « بود»، یا «چنان است... مثال»

 . 466، 442، در صفحات «(یا است)بود(... بر مثالیا )مثال... مثال»

 . 396، 467، 934، 244، 292، در صفحات «(یا بود یا شناسد یا داند)است ... بر مثال... »

، در «(یا بود)مثال این چنان باشد »، «مثال این همچنان است که»، «است... مثال این چون»،«که این مثال آن است»

 . 494، 426، 234، 473صفحات 

 .321و 431در صفحات « به مثابت»

را به کار « به مثابت»به در یک تمثیل، عبارت بهالبته در بیشتر مواقع در برقراری ارتباط جزء به جزء بین چند مشبه و  مش 

خواننده را متوجه ذکر آن « همچنانک»بخشی از تمثیل که با کاربرد کلمۀ . 396، 432، 87، 41به عنوان مثال در صفحات . بردمی

 :کندمی

لفت زندگی آن قوم بدان ذوق است و قصد آن نور همیشه بمرکز و معدن خویش است و با این عالم هید ا»

یک قطره روغن اگر در زیر دریا در میان گل تعبیه کنند، بتدریج از آن گل جدایی جوید و با آن  همچنانک... نگیرد،

همه آب دریا الف نگیرد و هید با آن آب نیامیزد تا چون فرصت یابد و از گل خالص پذیرد بیک ساعت بر سر دریا 

 (.999-992صص )«...آید

 های آمیخته با متنتمثیل

-های متعدد کالم وی را به هم ارتباط میهایی منسجم هستند که بخشها در متن مرصادالعباد چون رشتهرخی از تمثیلب

چنانک در »به عنوان مثال . دهدهایی که در صفحات قبل به کار برده است ارجاع   میدهند و چه بسا خود او خواننده را به تمثیل

چنانک شر  آن »و (. 38ص)« بران نوع که بر مثال قند بیان افتاده است»یا (. 286ص)« تصورت بیضه و تخم مرغ نموده آمده اس

در مثال »( 961)« ایم در فصل مقدمو آن تخم را که نسبت دانۀ خرما داده»(. 67)« در فصل مقدم به مثال قند و قناد گفته آمد

چون بیضه در زیر پر و بال مرغ چنانک شر  آن در »(. 968-967صص)« تخم اروا  ایشان را ثمرة خرما نهاده بودیم در فصل مقدم

 (.944ص)« ایمدل و نفس بعد از ازدواج رو  وقالب خواست آمد، چنانک شر  آن داده»و ( 234ص )« فصل سابق برفت

 های مکررتمثیل
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 :«آتش و هیزم»مانند تمثیل . ها در منسوج کالم وی چون نقوشی مکرر هستندبعضی از تمثیل

-ی میآتشوجود هیزمی تواند بود ولکن بقدر آنک از هستی هیزمی فدای هستی ه ا از آتش برخورداری بهیزم ر»

تا هیزم کثیف ظلمانی سفلی، آتش . برخورداری بکمال وقتی یابد که جملگی هستی هیزمی فدای آتش کند. کند

کند که د چیست؟ طلب آتش مینورانی علوی گردد و تا از هستی هیزم چیزی باقی ماند، هنوز دودی میکند آن دو

 (.437ص )« خواهد همۀ وجود آتش گرددشود میهیزم ذوق آتش باز یافته است، بهیزمی خویش راضی نمی

شمع و »تکرار تمثیل . 433و 442در صفحات « آفتاب و ستارگان»تکرار تمثیل . اندتکرار شده 997و  993که در صفحات 

در صفحات « (وجود حقیقی)و آتش ( وجود مجازی)روغن»تمثیل . 983، 978، 998 ،224، 248، 482-483در صفحات « پروانه

. 433 -436، 973-982، 492در صفحات « شهباز»تکرار تمثیل . 233و  246در صفحات « طفل»تکرار تمثیل . 999-992، 424

 . کندی از آن میگیرد و در هر جایگاه برداشت دیگرهای متعددی را در نظر میالبته گاه از یک تمثیل جنبه

به . گیردهایی نیز در بیان مطلبی آغاز شده و پس از بسط کالم، در چند صفحه بعد دوباره مورد استناد وی قرار میتمثیل

این مثال آن است »: آغاز شده 473عنوان مثال تمثیل دو فرزند که دل و نفس هستند از والدین که رو  و قالب هستند، در صفحۀ 

هم چنین . با هم جفت گیرند، از ایشان دو فرزند بیک شکم بیاید یکی نر که با پدر ماند، یکی ماده که با مادر ماندکه مردی و زنی 

ولیکن چون »: آیددر چند صفحه بعد در ادامۀ سخن دوباره به سطح کالم می.«از ازدواج رو  و قالب دو فرزند دل و و نفس پدید آمد

و . (484ص)« ج او با عناصر فرزند نفس پدید آمد و از نفس دو فرزند هوا و غضب برخاسترو  با خاک آشنایی گرفت، از ازدوا

که  –ها ، با تغییراتی در مشبه443-446و  444که در صفحات  413در صفحۀ « تخم رو  و آب ایمان و تربیت عمل صالح»تمثیل 

 .شودکامل می -در کل بیانگر یک مفهوم هستند

 هااجمال و تفصیل تمثیل

 97در بیان مبدأ موجودات در صفحۀ « تخم و شجره»رسد، به عنوان مثال، تمثیل اه یک تمثیل در فصول بعد به اتمام میگ

حقیقت از تخم ای است و خواجه علیه الصلوات و السالم ثمرة آن شجره، شجره بهآفرینش بر مثال شجره»: شودگونه آغاز میاین

 :شودبیان مسئلۀ خاتمیت پیامبر تکمیل میصفحه بعد برای  411ودر . «ثمره باشد

ایم که خواجه هم تخم شجرة آفرینش بود هم ثمرة آن شجره، و انبیا شاخ و برگ آن شجره پیش از این شر  داده»

چون ثمره بیرون آمد و به کمال خود رسید، دیگر هید . بودند، شاخ و برگ چندان بیرون آید که ثمره بیرون نیامده باشد

 . (497ص )«ثمره خاتم جمله باشد، ختم برو بود. بیرون نیاید شاخ و برگ

پردازد، در میانه تمثیل دیگری مطر  کند و سپس در صفحاتی به تفصیل آن میگاه تمثیلی را به طور کلی و مجمل بیان می

 :کندمی

 ندم که تا نانچون گ. انداخت یابود در تصرف پرورش انب یند یقتآند حق یاز کمال حکمت خداوند یحق تعال»

 یکیآرد کند،  یکیگندم پاک کند،  یکی: نمایدیبرو م یشخلق گذر کند، و هر کس صنعت خو ینشود بر دست چند

-یبر دست او شود، اما آن همه در کار م مدر تنور بندد، نان تما یکیپهن کند،  یکینواله کند،  یکیکند،  یرخم

 (.447ص)«یستندبا

اول کار کننده آدم بود علیه السالم و در آن »: گویدتدالل قسمتی از تمثیل مذکور که میسپس به شر  پرداخته و برای اس

 :آورداین تمثیل را می« .عهد این نان هنوز گندم بود او بگندمی بخورد

او . ای جو از دور بنهد و قدری کاه در پیش او کنند، که این میخور و گرد توبره جو مگردهمچنانک اسب را توبره»

خورد و همگی میل و قصد او سوی جو باشد، و او را پای بند بر نهاده باشند، نتواند که بنزدیک جو ضرورت کاه می بحکم

 .(443)«شود، تا آنگاه که کسی بیاید بند ازو بردارد

ت خورد، اکنون بایسایم که در عهد دیگر انبیا گندم و آرد و خمیر میشر  داده»:کندبندی میو در چند صفحه بعد این گونه جمع

ها منسوخ گشت، بل که آن انبیا، علیهم السالم، فردا جمله رو به در این دکان نهند و نان هم از نانوای که نان پخته شد خوردن آن

 (.434-433) «ما برند
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اب سوم است در فصل پنجم از ب« طلسم»یکی از آنها تمثیل . به طور کلی، چند تمثیل زیرساختی در مرصادالعباد وجود دارد

« اشکال حرکات نماز»که تمام این فصل بر مبنای همین تمثیل بیان شده و تمثیل « در بیان تربیت قالب انسان بر قانون شریعت»

 .شودها گاه متفاوت میاست که در آن مشبه« شجره و ثمره»دیگری تمثیل . فرع بر آن است

  کاربرد تمثیل برای تعلیل

هایی که جنبۀ در تمثیل. ها هر سه جنبۀ تفهیم، تجسم و استدالل را در نظر داردثیلذکر شد که نجم رازی در بیان تم

( 97ص )به معنی زیرا « تا»( 447، 67صص )به معنی زیرا « چون»( 444، 413، 97صص )« زیرا»استدالل غلبه دارد گاه از کلمات 

فایدة کلی آنگه حاصل شود که ذکر از شیخی کامل »: دارد بیشتر جنبۀ تعلیل« که»به عنوان مثال در این تمثیل  . کنداستفاده می

تیر وقتی حمایت کند که از ترکش سلطان ستانند، تیر که از دکان تیر تراش ستانند حمایت والیت نکند،  کهصاحب تصرف ستاند 

 (.274)« اما دفع خصم را بشاید

 :در این تمثیل« اما... اگرچه»و 

م هر یک قافله ساالر امتی بودند که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض همه انبیا علیهم الصلوه و السل اگرچه»

خواجه علیه  اما. گزیدگان بودند و بعضی را برگزیدند، تا پیشروی امتی کنند و بعرصات از راه دین و دروازة یقین درآورند

صحرای ه وجودات را پیشروی کرد و بالصلوه و السالم قافله ساالری بود که اول از کتم عدم قدم بیرون نهاد و کاروان م

« وجود آورد نحن اآلخرون السابقون و چون وقت بازگشتن کاروان آمد آنک پیشرو بود دمدار شد و ختم بی النبیون

 (.496-493صص)

ای که شجرة فطرت پدید آورد باوهاگر فطرت اولی بود اول نو» : تعلیل برای جمالتی است که در چند صفحه قبل گفته است

 (.499ص)« ن بودم که اول نا خلق اهلل نوری و ار بر دشت قیامت باشد اول گوهر که سر از صدف خاک برآرد من باشمم

به عنوان مثال، برای نشان دادن حد تربیت و ترقی هر . تر استبه جز این موارد نیز در بعضی از تمثیلها جنبۀ استدالل قوی

در نگذرد و به مقام چنانک تخم گندم از مقام گندمی بتربیت »: کندلی را بیان مینفس، از نظر بعضی محققان، این تمثیل استدال

اما هر یک در مقام خویش چون تربیت یابد بکمال مرتبۀ . و تخم جو همچنین گندم نشود و جو نشود یایدنرسد و فروتر ن ینخود

باید گفت اگر مخاطب در پی دلیل .(944-943ص ص)« مغز شودخویش رسد و اگر در تربیت تقصیر رود نقصان یابد و ضعیف و بی

 .پردازدیابد و اگر در پی تصور باشد بیشتر به تجسم میآن را درمی -البته دلیل واقعی مورد نظر نیست -باشد

 تمثیل برای تجسم

ست؛ از قبیل های مرصادالعباد تشبیه امور و موضوعات به انسان و اعمال انسانی اهای تجسم بخشیدن در تمثیلیکی از راه

و اوج ( 213ص )« سلطان ذکر»، (83ص )« خلیفگی رو »، (61-33صص )« محبت و عقل»، (43ص )« محبت و محنت»تمثیل 

 :این کاربرد در تمثیل ذیل

درین وقت سلطان عشق رایت سلطنت بشهر دل فرو فرستد، تا بر سر چهارسوی دل و رو  و نفس و تن بزنند و »

نفس قالش صفت را برسن درد بربندد و کمند طلب بر گردن او نهد و به سیاستگاه دل آورد و شحنۀ شوق را بفرماید، تا 

دزدان شیاطین که همکاران نفس . در پایۀ علم سلطانی عشق بتیغ ذکر سر هوای او بردارد و بدرخت اخالص فرو کند

 (.217-216صص )« ...ون برندبودند، بشنوند و سیاست سلطانی ببینند، شهر جسد خالی کنند و از والیت رخت بیر

سلطان عشق، شحنۀ شوق، دزدان شیاطین، رنود و اوباش صفات ذمیمه، وزیر عقل، خاصگیان صفات حمیده، شهری را : با ترکیبهای

 .به طور کلی این تمثیل از بیست و هفت تشبیه و اغلب به صورت اضافۀ تشبیهی ساخته شده است. سازدمجسم می

 های چندگانهتمثیل

کند و بعد یل شیوة مورد عالقۀ نجم رازی برای بیان مطلب است، چنانکه گاه برای بیان یک مفهوم از یک تمثیل آغاز میتمث

-را بیان می« اسب سرکش»تمثیل ... برای صفات ذمیمۀ هوا و غضب و. گیردهای دیگری را نیز برای همان مطلب به کار میتمثیل

دهد و توضیح می« های نمرودکرکس»در ادامۀ مطلب هوا و غضب را با تمثیل . شوددیل میکند که به تصرف اکسیر شرع به براق تب

گاه تمثیلی را که به نثر بیان کرده (. 492، 489، 482صص )برد را به کار می« پر پروانه»در جایی دیگر برای این دو صفت تمثیل 

 (.499-492صص)اتی که مبنی بر همین تمثیل است و ابی« هبازش»عنوان مثال تمثیل به. سازدمیاست با اشعاری هم مضمون مؤکد
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 های عامههای کهن و تمثیلتمثیل

شهباز و »، «جمال و آینه»، «شمع و پروانه»: ای دیرینه دارند؛ از جملهشود که پیشینههایی دیده میدر مرصاد العباد تمثیل

آینۀ وجود »و ( 214ص)« سگ نفس»چون . ن عرفانی پر تکرارندو بعضی در متو( برای سلطان و رعیت)« شبان و رمه»، «پادشاه

 (.413)« انسان

شود چون شتر گروک که در میان شتران افتد، هر روز دیگری گروک می»: ها با تجربۀ عامۀ مردم مرتبطندبعضی از تمثیل

الص دهد، خواهد که دیگری را از مثال این چنان بود که کسی در دریا چنان شناوبر نیست که خود را از غرقاب خ»و . «(939)

برخی با ساختارهای اجتماعی آن روزگار مرتبطند، مانند (. 943و  419صص )ونیز . «(949ص)این محال بود . غرقاب بیرون آرد

برای « نظام خانقاه»که ساختار اجتماعی و حکومتی رایج را به کار برده است و تمثیل ( 217-216صص)« سلطان عشق»تمثیل 

 (.396ص)جهان 

 در فصول مختلف هایلکاربرد تمث میزان

 یکسانها و فصول مختلف کتاب در باب یلکاربرد تمث یزانم. گیردجاودرمواقع لزوم معنا به کارمیرا به یلتمث ینجم راز

 .دارد یلتمث یک« ...یقتنهادن کتاب در سخن ارباب طر یدهآنک فا یاندر ب»فصل اول از باب اول . یستن

در بیان آنک این کتاب بر »و « در بیان آنک سبب نهادن این کتاب چه بود خاصه به پارسی»و سوم از باب اول در فصل دوم 

و در فصل شانزدهم و هفدهم و هیجدهم از باب سوم، و در فصل ششم از باب پنجم، چنانکه در ادامه « چه نسق و نهج نهاده آمد

 . خواهیم گفت تمثیلی به کار نرفته است

. ذکر کرده... هایی از خواب پیامبران و فرعون ومثال« در بیان بعضی وقایع غیبی و فرق میان خواب و واقعه»نزدهم در فصل شا

تصاویر دیده شده در مشاهدات و انواع نور مانند ماه و ستاره و برق و چراغ را « در بیان مشاهدات انوار و مراتب آن»در فصل هفدهم 

ودر فصل هیجدهم . یابددو فصل چون اصل مطالب مبنی بر دیدن است، نیازی به ذکر تمثیل نمیدر این . کندتعبیر و تفسیر می

کند؛ انواع کشف از قبیل کشف نظری، شهودی، الهامی، روحانی، خفی، صفاتی و ذاتی را بیان می«  در بیان مکاشفات و انواع آن»

 . ، چون این امور وجدانی و شهودی هستندبدون آنکه قصدی برای تفهیم بیشتر و تجسم واستدالل داشته باشد

نبایدها و وظایف هر کدام از این  است، بایدها و« در بیان سلوک دهاقین و رؤسا و مزارعان»در فصل ششم از باب پنجم نیز که 

. ته استشاید به این دلیل که به امور کاری جاری قشر معمولی جامعه پرداخ. ها را بدون کاربرد تمثیل بیان کرده استگروه

شاید از آن رو که . است« در بیان سبب نسخ ادیان وختم نبوت بر محمد علیه السالم»بیشترین تمثیل در فصل چهارم از باب دوم 

در آشوب مغول، آشفتگی عقیدتی را شاهد بوده که تأکید و تفهیم این مسئله را الزم دانسته است تا حتی برای مغوالن مهاجم کافر 

 .نیز روشنگر باشد

 گیرینتیجه

یکی از دالیل توفیق نجم رازی در . های بسیاری به کار رفته استدر کتاب مرصاد العباد به ضرورت نوع تعلیمی کالم تمثیل

های آن به طوری که متن مرصاد العباد بدون تمثیل. جا استهای بیانگر و بهدستیابی به اهداف نگارش کتاب خود، استفاده از تمثیل

 .گمان وی به این هدف دست یافته استاگر یکی از اهداف کاربرد تمثیل را اقناع مخاطب بدانیم، بی. رسیدنمی هرگز بدین پایه

دهند که از قبل به دقت طراحی و ساخته و پرداخته هایی زیر ساخت کالم نجم رازی را تشکیل میدر موارد متعددی تمثیل

برد و گاه یک تمثیل از آغاز تا پایان گاه تمثیلی کوتاه به کار می. گیرندر میاند و بارها مورد ارجاع وی در صفحات دیگر قراشده

در مواردی که . هایی را از تجربیات عامه یا ساختارهای اجتماعی مأنوس آن زمان برگرفته استتمثیل. گیردفصلی را در بر می

 . کندمبحث خود همراه با تصور است از کاربرد تمثیل خودداری می

بدون شک وی تأثیر آن را در تعالیم شفاهی خود . مند است و در این شیوه تواناستی به ساخت و کاربرد تمثیل عالقهنجم راز

در بیان نسخ »و « در بیان تصفیۀ دل بر قانون طریقت»های ها در فصلاز میزان بیشتر تمثیل. بر مخاطبان دیده و دریافته است

در بیان حال ملوک و سیرت ایشان با »بریم و فصل می به شریعت گرایی او پی« و السالم ادیان و ختم نبوت به محمد علیه الصلوه

 .پس از دو فصل مذکور بیشترین تمثیل را دارد، تا بر ملوک مؤثر افتد« هر طایفه از رعایا و شفقت بر احوال خلق
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 بررسی و تحلیل نظریۀ شعری شهریار
 دکتر علی صباغی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

 بابایی هزهر

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

 چکیده

. پردازدها و مقدمۀ آثار وی میهای شهریار دربارة شعر و شاعری در دیوان، مصاحبهین گفتار به توصیف و تحلیل آرا و اندیشها

های فرضیۀ پژوهش پیش رو این است که آگاهی و شناخت نظریۀ شعری شهریار در فهم و تفسیر شعر وی و نیز در تببین اندیشه

: شود عبارت است از یکه در جستار حاضر مطر  مییها پرسش. گویندگان گذشته و حال تأثیر داردانتقادی او دربارة شعر فارسی و 

ک از این عناصر از نظر وی یار کدام است و کدام یدگاه شهریشعر از د یـ عناصر ساختار2ست؛ یار چید شهریف شعر از دیـ تعر4

 یار انتخاب و نقد ویده است و مالک و معیرا برگز یچه شاعرانان سخنوران گذشته و حال یار از میـ شهر9دارد؛  یشتریت بیاهم

شد و  یبررس ییوة استقرایار به شیها و خاطرات شهر وان، مصاحبهیها اشعار، مقدمۀ د ن پرسشیپاسخ به ا یبرا. چه بوده است

ار دو برداشت و یاست که شهرانگر آن یق بیجۀ تحقینت. قرار گرفت یمورد بررس یلیـ تحل یفیاطالعات به دست آمده به روش توص

شعر  یبرا یو. ف کرده استیف و توصیتعر یز به شکل علمیو ن یو هنر یاز شعر دارد و شعر را به صورت ذوق یو علم یان ادبیب

خود دربارة  یانتقاد یداده است و در داور یارزش و وزن خاص یک از عناصر شعریدر نظر گرفته، به هر  یشش عنصر ساختار

 .بند مانده است یارها پاین مالک و معیش به ایته و معاصر خوشاعران گذش

 .، شعر و شاعری، عناصر ساختاری شعرشهریار ات معاصر،یادب: هاواژهکلید

 

 مقدمه. 4

 له و ضرورت تحقیقبیان مسئ. 4. 4

ژوهشگران  ها و نظرهای پیکی از مزایای تحقیق در ادبیات معاصر فارسی در کنار دسترسی آسان به متون ادبی، انبوه آثار، نقد

های ها، نقدها و یادداشت خاطرات، مصاحبه. خودنوشت هنرمندان معاصر است (Paratetxt)های این حوزه، دستیابی به پیرامتن

رسان در خوانش بهتر و  تواند ابزاری یاری شخصی سخنوران دربارة آثار خویش یا دیگران به عنوان منابع اصیل و قابل استناد، می

 . ادب معاصر مورد استفاده قرار گیردفهم 

آشنای ادبیات معاصر به ویژه غزل معاصر  های نام یکی از چهره.( ش 4967ـ  1285)محمدحسین بهجت تبریزی ـ شهریار ـ 

ها و گفتگوهایش دربارة چیستی شعر، کیستی شاعر و عناصر  این شاعر در ضمن آثارش، مقدمۀ خودنوشتِ دیوانش، مصاحبه. است

آگاهی مخاطب و خوانندة . انداز پرداخته است ری شعر اظهار نظر کرده، به نقد و ارزیابی شعر خویش و دیگران از این چشمساختا

 .تواند در شناختش از دیدگاه شاعر و اوضاع ادبی روزگار وی مؤثر باشد ها می ها و اندیشه ادبیات معاصر فارسی از این نگرش

گردد؛  ه طور کلی توصیف و تحلیل دیدگاه شعری شهریار  است که در سه محور بیان میآید ب آنچه در ادامۀ این گفتار می

 .نخست چیستی شعر از نظر شهریار، دوم عناصر ساختاری شعر از دیدگاه وی و سوم نگاه انتقادی شهریار به شعر معاصر و شعر خود

 پیشینة تحقیق. 1. 4

است و پژوهشگران متعددی در زمینۀ اندیشه، سبک،  مکتب شعری دربارة شهریار و شعرش در منابع بسیاری سخن رفته 

های طنز در شعر استاد کتاب: توان اشاره کرد اند که از جمله آنها به این موارد به اجمال می شهریار جداگانه به نقد و بررسی پرداخته

به ( 4974)ۀ استاد محمدحسین شهریار ـ زاده بارفروش، به همین سادگی و زیبایی ـ یادناماز محمدباقر نجف( 4963)شهریار 

از ( 4986)اندیش، شهریار شعر ـ بررسی آفاق شعر شهریار ـ از بیوک نیک( 4977)اهتمام جمشید علیزاده، در خلوت شهریار 

-از مریم مشرف و مقاالت جلوه( 4983)محمدجلیل بهادری، مرغ بهشتی ـ زندگی و شعر سیدمحمدحسین بهجت تبریزی، شهریار 

از علی سلیمی ( 4983پاییز )گرایی رو به سوی نوگرایان نیا، شهریار سنتاز باقر صدری( 4982پاییز )رمانتیسم در شعر شهریار  های
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از خلیل حدیدی و محمدباقر ( 4934بهار و تابستان )گرای معاصر به رو  و روان و محمدنبی احمدی، رویکرد نظری شاعران سنت

ها  و گفتار وی، کتاب مدون یا مقاله مشخصی به دست  رة دیدگاه و نظریۀ شعری شهریار بر اساس نوشتهاما دربا (4)؛ ... بهادری و 

 .ای در پی نداشت نیامد و جستجوی نگارندگان نتیجه

 بحث. 1

 تعریف شعر. 4. 1

جمع و تدوین آن  اند که اند و تعاریف متعددی از آن به دست داده از دیرباز دربارة چیستی و ماهیت شعر بسیار سخن گفته

آنچه در همۀ تعاریف بر آن اتفاق نظر دارند این است که شعر به عنوان هنری  (1). تعاریف خود کتابی مستقل و دراز دامن خواهد شد

در ادبیات معاصر نیز شاعران و منتقدان در دفاع از سبک (. 44: 4988پور،  علی: ک.ر)کالمی، موسیقایی و مخیّل قلمداد شده است 

آشنای معاصر ـ شهریار ـ نیز در اند از جمله غزلسرای ناماق خویش و بیان دیدگاهشان به تعریف و تبیین شعر همت گماشتهو سی

مقام شاعر و منتقد ادبیات معاصر، شعر را هم به صورت ذوقی و ادبی در دیوانش و هم در قالب یک گزارة علمی و منطقی در 

ای قابل درک و غیر قابل تعریف ذوقی و شاعرانه شهریار از اصل شعر لطیفه. کرده است هایش توصیف و تعریف گفتارها و مصاحبه

 :وصف است که از آن به زبان علمی نمی توان تعبیر کرد

 مابقی گو وزن باشد غیر تشریفات نیست  اصل شعر و رو  شعر آن یدرک الیوصف است

 (479: 9، ج4976شهریار، )                

ضرابی، )ای ندارد و شعر نردبان ارتقای آدمی به کمال انسانی است  یف توامان است و زندگی بدون آن لطف و مزهشعر با ذوق لط

شود و در شعر شهریار این بیان از ماهیت شعر در قالب شعر و دیدگاه ذوقی دربارة آن در هر دیوان و دفتری یافت می(. 323: 4974

 :ای اصیل در کنار موسیقی و میراث ماندگار فرهنگ ایرانی یاد شده استهم فراوان از شعر به عنوان یکی از هنره

 بر شعر و ترانه این دو اُستُن

 ایران تو گر یگانه باشد

 موسیقی و شعر ماست آری

 

 دژ استوار استایران کهن 

 با این دو شعار شاهکار است

 نقدی که یگانه در شمار است

 (247: 9، ج4976شهریار، )         

یکی دیدگاه افالطونی : ار تعریف شعر، دربارة خاستگاه شعر نیز از روزگاران گذشته دو دیدگاه بنیادین وجود داشته استدر کن

شمرد و همین دو دیدگاه در تاریخ ادبیات و نقد شعر فارسی  دانست و دیگری نظر ارسطو که شعر را صناعت می که شعر را الهام می

در پی ایشان منتقدان به وجه اعمّ اغلب یکی از این دو نظرگاه را به عنوان اصل پذیرفته و در آثار  نیز بازتاب یافته است و شاعران و

های الهوتی به جهان ناسوت بوده است و  در ایران باستان نقش ایزدان سروش و نریوسنگ الهام و ابالغ نغمه. اند خود منعکس کرده

صوص هر شاعری بوده است و در دوره اسالمی تلقین شعر در درون جان شاعر در ادبیات جاهلی شعر نتیجۀ وحی و الهام شیطان مخ

از سوی دیگر (. 299ـ  294: 4934زرقانی، : ک.ر)موضوعی است که مکرر بیان شده است از این چشم انداز شعر هنری الهامی است 

. وان به کمال هنری در شعر دست یافتتبرخی بر آنند که شعر صناعتی اکتسابی است و با داشتن قریحه و ذوق و تربیت آن می

شهریار به هر دو دیدگاه باور دارد و به تلویح معتقد است که شعر جوششی و الهامی در پایگاه نخست و شعر کوششی و تأملی در 

 :جایگاه دوم قرار دارد

 من اگر دم زدم آیینۀ تلقینم بود

 

 گویدسخنی نیست که هذیان دهن می 

 (432: 9، ج4976شهریار، )         

داند  کند و شعر را محصول ناخودآگاه و تابش نور الهی در جان خویش می شهریار به الهام در شعر معتقد است و از آن دفاع می

و   «هذیان دل»، «زفاف شاعر»، «مومیایی»وی بر این باور است که برخی از اشعار او از جمله قطعات (. 92: 4967فیروز ثمرین، )

شهریار همانند نظامی گنجوی شاعران . صل الهام ربانی و عالم معنویت است و او در قبال آن شعرها مسئول نیستحا« افسانه شب»

داند که در ساخت آن فقط اصول و تکنیک رعایت شده  ای صنعتی و مصنوع می شمرد و شعر بدون الهام را پدیده را پیرو پیامبران می

 :شعارش بارها به تلقین شعر و الهامی بودن آن اشاره کرده استوی در ضمن ا(. 397: 4973بیگی،  حسن)است  
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 طوطی عشقم و عشق از پس آیینۀ غیب

 

 گویدبا زبان دل من گاه سخن می 

 (434: 9، ج4976شهریار، )               

 گویمبهوش باش که قول و غزل نمی

 ظهور جلوة حق بود و دست غیب ز پیش

 

 انداخت ها سروش بگوش جان من این نکته 

 پوش انداخت ها بدر این راز پرده ز پرده

 (379: 2همان، ج)                         

. اند اما در کنار این باور، خود معترف است که بسیاری از شعرهایش نیز صناعت است و از روی تفکر و تأمل صرف سروده شده

و حافظ را نمونۀ شعر الهامی ( ورزانهشعر تأملی و اندیشه)ناعتی شهریار با قبول هر دو سبک و نوع شعر، سعدی را نمایندة شعر ص

 : شماردمی( جوششی و قلندری)

 یک شعر عاقلی و دگر شعر عاشقی است

 

 سعدی یکی سخنور و حافظ قلندر است 

 (864: همان)                             

ام  وقت نوشتن شعرها متوجه و آگاه نبوده. ام د و من نوشتهانیعنی شعرها خودشان آمده... بعضی از اشعار من الهامی است »

ام بزرگ شده مثل  کردم سینه من احساس می. نویسم این الهام از طرف حق و جهان معنوی بوده است که چه چیزی می

روع به بارد و به عجله ش دیدم شعر دارد می زد و می کردم گاهی چشمانم برق می اینکه روشنایی در سینه خود احساس می

آن حال . شد آمد و رد می کردم شعر می شد اگر کمی در نوشتن دیر می کردم به طوری که بعضاً هم نفله می نوشتن می

همۀ اشعارم آن طور . دانم بعضی از غزلیات من از اشعار الهامی است و من خود را مسئول آن اشعار نمی. ... الهامی است

 (.329و  322: 4974ضرابی، )« اند هی و تفکر و تعمّق صرف به وجود آمدهنیستند بسیاری از اشعار من از روی آگا

ها و گفتگوهایش از شعر و عناصر آن به طور پراکنده بسیار سخن به میان آورده  شهریار در مقدمۀ دیوانش و در اثنای مصاحبه

 .دتواند نظریۀ شعری او را تحدید و تبیین نمای است که گردآوری و تألیف این عناصر می

 عناصر ساختاری شعر. 1. 1

وی بر این باور است که . شهریار گاهی به صراحت و گاه غیر مستقیم به ترکیب و تلفیق عناصر ساختاری شعر اشاره کرده است

رو  شعر یا بُعد عاطفی و اندیشۀ انسانی . شعر هنری تلفیقی است و دراین تلفیق برخی از اجزای شعر اولویت و اهمیت بیشتری دارد

برخی از . شود که موهبتی الهی است و دیگر اجزای ساختاری شعر اکتسابی هستند شعر از دیدگاه شهریار رکن اصلی محسوب می

او در مقدمۀ . آید توصیف عناصر ساختاری شعر از دیدگاه اوست تا در نهایت به تعریف شعر از نظر شهریار بینجامد آنچه در پی می

وی در یکی از گفتگوهایش (. 789: 2، ج4976شهریار، : ک.ر)دانسته است [ محتوا]یقی و مطلب دیوانش دو جزء اصلی شعر را موس

رکن نخست رو  شعر همان جنبۀ ذوق و احساسات و حال است؛ رکن دوم جنبۀ : به صراحت سه رکن برای شعر قائل شده است

علیزداه، : ک.ر)عر یا موضوع و محتوای شعر است صنعتی شعر یا فصاحت و بالغت، و رسایی لفظ و معنی آن است؛ رکن سوم پایۀ ش

گونه اظهار نظرها، شهریار در بسیاری موارد اجزای ساختاری شعر را به تفکیک نام برده، آنها را توضیح عالوه بر این(. 644: 4974

 .شودها پرداخته میداده و تعریف کرده است که در ادامۀ این جستار بدان

 عاطفه یا احساس. 4. 1. 1

کوشد تا تصویری کامل از این گیرد و میهنرمند در برخورد با جهان و آنچه در پیرامونش در جریان است تحت تأثیر قرار می

: ک.ر)به بیان دیگر عاطفه زمینۀ درونی شعر و کیفیت برخورد سخنور با جهان هستی است . تأثیر را در قالب زبان بازتاب دهد

گیری احساس هر شاعری بسته به حیات روحی، اجتماعی، سیاسی و عف بار عاطفی و جهتشدت و ض(. 34: 4933شفیعی کدکنی، 

هنر شهریار به عنوان یکی از غزلسرایان موفق در عرصۀ شعر معاصر، بازتاباندن عاطفۀ فردی با . او متفاوت خواهد بود... فرهنگی و 

ای منحصر به فرد است با این تفاوت حال فردی و گزارش تجربههای نو، بیان زبانی امروزی است و یکی از دالیل توفیق وی در غزل

شهریار بارها در خالل گفتگوهایش . شودکه این تجربه قابل تعمیم به نوع انسان است و از چهارچوب عاطفۀ شخصی خارج می

یندة آن است و از درون شعر در حقیقت جوهر احساس سرا: عاطفه را رو  و مایۀ اصلی شعر دانسته است؛ او بر این باور است که

-حقیقت شعر لطایف و احساساتی است که در درون ماست و برای نشان دادنش به دیگران نیاز به جمله... گیردشاعر سرچشمه می

در نظر شهریار (. 429: 4974علیزاده، )بندی کند تواند جملهبندی هست کسی که لطایف و احساسات درونیش زیادتر است بهتر می



 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

398 

 

نیز رو  [ تأثیر]مولود معنوی آن ... ابتدا آن تاثیر و ارتعاش لطیفی است که بالاراده به روی اعصاب انسان نقش می بندد  مایۀ شعر»

 (.92: 4986شهریار، )« شعر از قبیل حیرت، شهامت، رقت، لطافت و صالبت و غیره خواهد بود

 شعر را مقصد بجز تلطیف احساسات نیست

 س آدمیست شعر گه تشجیع و گه تسکین نف

 گر به مقیاسات هست و گر به مقیاسات نیست  

 شعر نبود گر در او تحریک یا اسکات نیست

 (479: 9، ج4976شهریار، )                

شهریار معتقد است مایۀ شعر در طبیعت وجود دارد و این دستگاه عصبی شاعر است که باید این مایه و خمیرة اصلی را از 

به عقیدة او مایۀ شعری در . ون گرفته،  آن را به شعر تبدیل کند و دوباره به طبیعت و دیگران تحویل دهدطبیعت و محیط پیرام

او . آوردـ را به وجود می... کند و هنر ـ از قبیل موسیقی، نطق و خطابه وهای متنوع حلول می واقع همان رو  شعر است که در بدن

-حقیقت و یا رو  شعر موهبتی طبیعی نزد شاعر است و به تصنع نمی»: گویدد و میدان حقیقت و رو  شعر را موهبتی طبیعی می

از نظر شهریار شعر مطلق ( 92: 4986شهریار، )« .شود آن را پیدا کرد پس مالک تمییز یک شاعر حقیقی همین رو  شعر است

ترین صورت سخن است و سخن م لطیفشود که رو  و مایۀ شعری در سخن منظوم حلول کند چراکه سخن منظوزمانی پدیدار می

 .مظهر کامل انسانیت است

 اندیشه یا ایده.  1. 1. 1

گیرند در نظر اگر اندیشۀ بازتاب یافته در هر شعر را انگیزة سرایش و پیام شاعر و معنا و مفهومی که مخاطبان از آن اثر بر می

اندیشۀ فردی و شخصی . اجتماعی و انسانی در شعر قائل باشیمتوانیم بر روی یک محور افقی به سه گونه پیام شخصی، بگیریم می

برخی از شاعران ویژگی ممتاز آنان است، دغدغۀ امور اجتماعی مرکز ثقل شعر گروهی دیگر و انتقال اندیشۀ انسانی و بشری ماحصل 

هر سه گونه اندیشۀ یاد شده  نکتۀ شایان ذکر این است که(. 34ـ  36: 4933شفیعی کدکنی، : ک.ر)های گروهی دیگر است سروده

 . الزمۀ شعر و شاعری و در طول هم هستند و منافاتی باهم ندارند

داند به سه پایه و مرحلۀ متمایز شعر اشاره و سه گونه شعر شخصی، اجتماعی و انسانی را از هم شهریار که شعر را زبان عشق می

نماید؛ دوم شعر، زبانی است که جمال طبیعت یا جمال می توصیف نخست شعر، زبانی است که جمال یک فرد را: تفکیک کرده است

به طور (. 783: 2، ج4976شهریار، : ک.ر)کوشد توصیف جمال الهی کند کند و سوم شعر زبانی است که میهمگانی را وصف می

شهریار به قدری باختۀ شعر طبع ظریف »: دهد و در این باره معتقد است کهکلی شهریار به اصالت فکر و ایده در شعر اهمیت می

(.  23: 4983نیما یوشیج، )« خواهد باشدایده به منزلۀ جان است لباس هر چه می. است که بارها به من گفته است اصل ایده است

آل شعر در حکم مذهب و مسلک انسان است و موضوع، معنی و مفهوم در حکم اخالق  شهریار معتقد است که هدف، مقصود یا ایده

های خود را او بیشتر سروده(. 99: 4986شهریار، : ک.ر)گیرد  آل خود در پیش می ری است که انسان به تناسب هدف و ایدهو رفتا

بسیاری از اشعار من از روی آگاهی و تفکر و تعمّق صرف به وجود »: داندمی «شعر کوششی»حاصل تأمل و تفکر و به اصطال  

 (.329: 4974ضرابی، )« اند آمده

 تخیّل.  9. 1. 1

های صور خیال یکی از عناصر ساختاری شعر فارسی است و در تعریف شعر همیشه بر آن تکیه و تأکید بوده است و یکی از راه

های هستی از طریق صور اثبات ارج شعر و شکوه شاعر، نمایش قدرت تخیل و توانایی شاعر در ایجاد شبکۀ ارتباطی میان پدیده

تعریف خود از شعر به صراحت از عنصر تخیل یاد نکرده است؛ اما در داوری دربارة شعر نیما یوشیج به  شهریار در. خیال بوده است

همچنین (. 344: 4976پور، آرین: ک.ر)نگاه نو و صور خیال ابتکاری و شخصی شاعر اشاره کرده و از این نظر نیما را ستوده است 

آغاز هر کتاب بالغت باید نوشته شود که علم بدیع ساختۀ شعر است نه شعر  شهریار نقدی بر علم بدیع داشته و معتقد است که در

 :ساختۀ علم بدیع

و شاعر باید بداند که سخن ... گویم علم بدیعی نباشد ولی علم بدیع اقالً میزان شعر شناختن باشد نه شعر ساختن نمی»

ه باشد همانا ساختگی و غالباً شعر نیست ولی منظوم اگر به تصنع و تکلف یا در موضوعات دستوری و تحمیلی ساخته شد

 (.78ـ  73: 4، ج4976شهریار، )« ممکن است نظم مفیدی باشد

 زبان و بیان.  1. 1. 1
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بررسی زبان شعر از دیدگاه واژگان، ترکیبات و نحو و به . شعر هنری زبانی است و مادة اصلی ادبیات و از جمله شعر، زبان است

بان برای عبور از مرزهای زبان ارجاعی و روزمره به زبان ادبی و بیان هنری در نقد شعر پیوسته محل بحث و طور کلی رفتار شاعر با ز

این چالش بر سر زبان شعر در دورة معاصر . شدمناقشه بوده است تا جایی که ورود برخی از واژگان به ساحت شعر مجاز شمرده می

 .نیز پی گرفته شده است

تواند نگرش وی را به زبان شعر روشن شعر شهریار از یک سو و اظهار نظرهای او از سوی دیگر میکیفیت کاربست زبان در 

از یک سو پیرو حافظ شیرازی با : توان بازشناختشهریار را در شعر و به ویژه در غزل شاعری با دو سبک زبانی متفاوت می. سازد

رایی به زبان معاصر و امروزی که معیارهای زبان غزل کالسیک را نقض زبانی سنتی و بسیار پایبند به گذشته و از سوی دیگر غزلس

های بارز زبان استاد شهریار از مشخصه». کند و یکی از دالیل محبوبیت شهریار در ادب معاصر همین سبک فردی و متأخر اوستمی

البته این آزادی در کاربست واژگان و (. 983: 4987پور، علی)« و زبان ادبی است( در ساختار و واژگان)آمیزش بیان محاوره 

حد و این نوع آزادی بی»: دان بوده استترکیبات زبانی در کنار ورود هر گونه مضمونی به حوزة شعری شهریار محل اعتراض منتق

ناهموار حصر در زبان و واژگان شعر و آوردن هر نوع مضمون موجب آمده که بسیاری الفاظ و ترکیبات و مضامین پیش پا افتاده و 

: 4974یوسفی، )« سنجان شده استدر شعر او راه یابد و گاه ناهماهنگی در بافت سخن پدید آورد که به حق مورد ایراد سخن

696.) 

 : کند شهریار در اظهار نظرهایش از کاربرد زبان امروزی در شعر دفاع می

د از لغاتی استفاده کرد که خواننده و شنونده به شعر باید با لغات مانوس ساخته و پرداخته شود و در حقیقت در شعر بای»

به نظر من شعری که خواننده پس از خواندن آن برای دستیابی به معانی و مفاهیم لغات فکر . محض شنیدن آن رادرک کند

 (.99: 4967فیروز ثمرین، )« کند دیگر شعر نیست

وی لفظ را سر درِ کاخ شعر و : و شکوهمند بودن آن است هایی که شهریار برای زبان شعر برشمرده، درست یکی دیگر از ویژگی

بینند و داند که باید باشکوه و شسته رفته باشد و معتقداست که اکثر مردم از شعر همین ظواهر و الفاظ را میسیمای بیرونی آن می

داند و بر این باور است  شعر میشهریار زبان را دریچۀ ورود مخاطب به جهان (. 39: 4968عظیمی، : ک.ر)رسند به حالت شعر نمی

 :که برای رسیدن به همدلیِ شاعر و خواننده، باید همزبانی به نحو مطلوبی صورت گیرد

 

. کندشود، موضوع تبدیل به معانی شده و معانی در الفاظ حلول میزند و موضوع پیدا میموج می... احساسات شاعر »

شود که اظ به معانی و از معانی به موضوع و از موضوع احساساتی در او پیدا میشود، یعنی از الفخواننده از این سر وارد می

: 4986شهریار، )« باید عین احساسات شاعر باشد و اال در یکی از این دو دستگاه دهنده یا گیرنده عیب و نقصی موجود است

43 .) 

 موسیقی یا آهنگ.  0. 1. 1

اند تا جایی که گاهی تفاوت  اند و موسیقی را فصل مقوّم شعر قلمداد نموده مردهدر ادب فارسی از دیر باز شعر را سخن موزون ش

شهریار (. قافیه)قابل سنجش شده است و گاهی از طریق موسیقی کناری ( وزن)برخی از قالبهای شعری از طریق موسیقی بیرونی 

شعر بدون وزن »داند و بر این باور است که شعر مینیز به تبع ادیبان و منتقدان گذشته موسیقی به ویژه وزن عروضی را رکن رکین 

وی معتقد است که موسیقی لباس (. 783: 2، ج4976شهریار، )« در هید جای دنیا نیست( اعم از عروضی و هجایی و سیالبیک)

 :حذف نمودتوان موسیقی را به صورت مطلق از شعر  شعر بدون وزن، نثر است و هرگز نمی. شعر است و محتوای شعر رو  آن است

 کالم نثر بود گر که وزن از او دور است

 چراکه شعر به تلفیق نثر و موسیقی است

 

 که نثر گر همه شعر است شعر منثور است 

 به غیر نثر چه ماند اگر نه تلفیقی است

 (411: 9همان، ج)                       

نثور، هر قدر هم که شاعرانه باشد اگر منظوم نباشد شعر او بر این باور است که شرط شعر مطلق، منظوم بودن است و سخن م

شهریار رعایت کمیت و کیفیت ارکان عروضی را، که شرط متعارف موسیقی (. 424: 4974علیزاده، : ک.ر)منثور است نه شعر مطلق 

: گوید نماید و می د میایی تأییشعر سنتی فارسی است، به عنوان یک اصل پذیرفته؛ اما دخل و تصرف در آن را به صورت شعر نیم
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ها در شعر فارسی مجاز بوده است و چیز تازه ای نیست شعر وقتی نو است که محتوای آن نو نبودن قوافی و کوتاه و بلندی مصراع»

 (423: همان)« .باشد یعنی تقلید نباشد

ظم بیشتر در حوزة کاربست صحیح داند و از دید او نشهریار مثلت نثر، نظم و شعر را پذیرفته است و نظمِ صرف را شعر نمی

 :واژگان و جانشینی کلمات کاربرد دارد

 نظم را نقشی است در تنقیح و تثبیت لغات

 ای را هم نه نظم است و نه شعرشهریارا عده

 

 نظم باید تا نشیند جای سلّول یاخته 

 بنجلی با خلق قالب کرده و انداخته

 (433: 9، ج4976شهریار، )             

او از میان این چهار ویژگی، . ها را داشته استر شهریار شعر فارسی از آغاز مختصاتِ وزن، حساسیت، قافیه و تساوی مصرعاز نظ

همان، : ک. ر. )شماردداند و رعایت موسیقی کناری و کمیت هجاها را شروط درجه دوم میوزن و احساس را جزء الینفک شعر می

شعر ترکی باید شعر هجایی »: را اصل دانسته است« موسیقی هجایی»شعر ترکی رعایت همچنین وی دربارة (. 783ـ  786: 2ج

 (.99: 4967فیروز ثمرین، )« باشد چون در زبان ترکی قافیۀ کافی نیست که بتوان غزل و قصیده گفت

 قالب یا فرم.   6. 1. 1

قالب ارائۀ اندیشۀ خود را ... ب با موضوع، سبک و قالب یا فرم بیرونی اندام عرضۀ اندیشه و پیام شاعر است و هر سخنوری متناس

 :شهریار معتقد است که شاعر باید خود تشخیص دهد که مطلبش در کدام قالب بهتر بیان خواهد شد. گزیند بر می

 حدیث شعر به هر قالبی بود نیکوست

 بلی موافق هر نوع نیست هر موضوع

 

 ولی تناسب هر مغز هم نه با هر پوست 

 ی هست و ما بقی ممنوعبسا جواز یک

 (411: 9، ج4976شهریار، )         

-علت آنکه توانایی آفرینش شعر در قالبپذیرد و بر این باور است که ایشان به های کالسیک شعر را نمیوی نقد مخالفان قالب

زند؛ اما از آنجا که  فارسی مُهر تأیید میهای سنتی شعر او به همۀ قالب. پردازند ها میهای کالسیک را ندارند، به مخالفت با این قالب

 :نماید خود شاعری غزلسرا است بیشتر بر ارج و اهمیت قالب غزل تکیه و تأکید می

 آسمان با هرکه چیزی داده و با ما غزل  این غزل ارث نیاکان و عجین با خون ماست

 (24: همان)                         

ع شعری نیست که ذوق مردم را از غزل مستغنی کند و بنابراین غزل به اعتبار و ارزش خود هید نو»: او بر این باور است که

 (. 36: 4968عظیمی، )« هست و همچنان خواهد بود

داند و بر این  شکنی نیما یوشیج و پیروانش را در فرم بیرونی شعر معاصر ضرورت زمان و زاییدة نیاز جامعه میشهریار سنت

 :که این نوآوری در قالب، پیشینۀ کهن داردورزد نکته اصرار می

که به عقیدة بنده بسیار الزم و بجا و انواع تازه شعر که شعر آزاد و شعر کوتاه بلند یا جمع بین هر دو باشد در عین این»

با  نیاز کند هر نوع شعر برای بیان یک نوع احساسات متناسبزاییدة احتیاج است چیزی نیست که ما را از نوع غزل بی

ها که در شود تازه گفت اما ریشۀ قدیمی دارد آزادی در مصرعاین انواع تازة شعر را البته به صورت امروز می... خودش است 

شود از مستزاد و بحر آزاد و کوتاه بلند با هم ترکیبی می. های اول آزاد استغزل و قصیده هم غیر از مطلع تمام مصراع

ها در سابق سیرشان توان گفت که اینهم داشته حاال از نظر صورت خیلی تازگی ندارد میطویل چون در قدیم بوده و اسم 

 (.33: همان)« اندمتوقف مانده و امروز از نظر احتیاج سیر تکاملی خود را شروع کرده

گاه شهریار به ملک کند و از این نظر دیدداند و بر ابداع معنی و تازگی مطلب تأکید میوی نوآوری در قالب شعر را کافی نمی

 (9): الشعرا بهار بیشتر نزدیک است تا نیما یوشیج

 لباس راحت آن هم سفید یا آزاد

 بنابراین نتوان تازه کرد صورت شعر

 

 مجاز بوده و چیزی ندارد از مازاد 

 که هست منحصراً تازگی به سیرت شعر

 (411: 9، ج4976شهریار، )             
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گونه که تنها با تغییر ن صحه نهاده است این است که قالب شعر به منزلۀ لباس انسان است و هماننکتۀ مهمی که شهریار بر آ

 (71: 4همان، ج: ک.ر)لباس ماهیت انسان دگرگون نخواهد شد تغییر قالب و فرم بیرونی شعر هم انقالبی در شعر ایجاد نخواهد کرد 

داند و از میان این اطفه، اندیشه، خیال، زبان، موسیقی و قالب میشهریار شعر را هنری تلفیقی و ترکیب شده از شش عنصر ع

گوها و مقدمۀ آثارش به اهمیت این دو مؤلفه ودهد و در اثنای اشعار، گفتارکان، به عاطفه یا احساس و موسیقی شعر بسیار بها می

دهد و بر شعر صناعتی و تأملی ترجیح می او همچنین به الهام در شعر معتقد است و شعر جوششی و الهامی را. نمایدتأکید می

 .ورزانه استدربارة خویش معترف است که در هر دو نوع شعر دستی دارد اما غلبه با اشعار کوششی و اندیشه

 شهریار و نقد شعر خود و دیگران.  9. 1 

های او در این زمینه ز دیدگاهنظر کرده است که آگاهی ا روزگار خود اظهارشهریار دربارة شعر خویش و شاعران گذشته و هم

شهریار . شناختی و نگاه انتقادی او را بیشتر و بهتر بنمایاندتواند تعلق خاطر شاعر، منابع الهام و اقتباس وی، معیارهای زیباییمی

یگر سخنوران شاعران طراز اول تاریخ ادبیات کالسیک فارسی از جمله فردوسی، نظامی، مولوی، سعدی، حافظ و صائب را بیشتر از د

 (1):ارج نهاده است

دانم و حتی معتقدم که من حافظ را بزرگترین شاعر دنیا میاند چنانای در این ادبیات پا به عرصه حیات گذاشتهشاعران نابغه»

من . دانمدنیا میتوان تنها شاعر نامید بلکه او را بزرگترین متفکر مولوی را نمی. ... که بعد از این هم دنیا نظیر آن را نخواهد دید

 (.392: 4974ضرابی، )« دانمحافظ و سعدی و مولوی را نبی هم می

کامالً به حد کمال ... شعر حافظ »آور ایران حافظ شیرازی را در صدر نشانده است؛ چرا که معتقد است  او از میان شاعران نام

-ر را دارد ولی سایر اجزای آن بعضاً پا به پای رو  راه نمیشعر اساتید دیگر رو  شع. ... رسیده و تمام اجزای آن در الیتناهی است

 (. 71: 4، ج4976شهریار، )« رود

شمارد و نیما سرایی سرامد میرا در قصیده« امید. م»شهریار در میان شاعران معاصر ملک الشعراء بهار و مهدی اخوان ثالث 

او . پسنددکند و اشعار نادر نادرپور و فریدون مشیری را میی میآفرین معرفـ و شاعر تحول« شیر»و « افسانه»یوشیج را ـ شاعر 

عالوه بر این شاعران وی برخی از سخنوران روزگار . ابراز نموده است« سایه. ا. هـ »عالقۀ مفرطی به شخصیت و شعر هوشنگ ابتهاج 

 . (933ـ  934: 4974مفتون امینی، : ک.ر)خود را به مناسبتی تحسین و تمجید نموده است 

-خود را خیلی به اشکال و با چندین گذشت و اغماض می»: تری داردگیرانهشهریار نسبت به نقد و ارزیابی شعر خود نگاه سخت

او حتی چاپ همۀ اشعارش (. 99: 4986شهریار، )« توانم شاعر بدانم ولی با اطمینان کامل معتقدم که هرگز به حد کمال نرسیده ام

آل اش را اثر ایدهاو همیشه آخرین سروده. داند و معتقد است غث و ثمین در آثارش کم نیستنمی را نیز کاری درست و شایسته

 :  کند که عمری کوتاه داردخود معرفی می

تر دارم زیرا گذشته از اینکه هایم نیز آخرین اثرم را دوستآلم باشد که از ساختهشاید به مناسبت نزدیکی به شعر ایده... »

« ام هنوز هم انعکاس آن در اعصاب من باقی استهای آن انس گرفته و باالخره در حال استغراق آن را نوشتهشهمدتی با اندی

 (.346: 4974علیزاده، )

ای وای مادرم، منظومۀ حیدربابا، چند غزلی به یاد : هایش برخی از آثارش را بیشتر دوست دارد از جملهوی از میان همۀ سروده

وفایی یاران، افسانۀ شب، دو مرغ بهشتی، هذیان دل و پیام به هایی با محتوای محرومیت خود و بیشید، غزلدوران جوانی، تخت جم

 .انشتین

 گیرینتیجه. 9

شهریار، یکی از شاعران موفق در تاریخ ادبیات معاصر ایران، عالوه بر شاعری خود را به عنوان منتقد در عرصۀ شعر معاصر مطر  

 .روزگار خود اظهار نظر کرده استعر، ارکان ساختاری آن و شاعران گذشته و همنموده است و دربارة ش

داند و از شهریار از یک سو همانند افالطونیان به الهام در شعر باور دارد و اشعار الهامی را در درجۀ نخست اهمیت و ارزش می

 .است ورزانه شعر قائلسوی دیگر همچون پیروان ارسطو به جنبۀ صناعتی و اندیشه

عاطفه یا احساس، اندیشه یا : هایش شش عنصر ساختاری برای شعر برشمرده است که عبارتند ازاو در ضمن گفتگوها و مصاحبه

 . وی ضمن تعریف و تبیین این عناصر به هر یک از این ارکان جایگاه مشخصی داده است. ایده، تخیل، زبان، موسیقی و قالب
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ارکان بنیادین شعر فارسی است و به ویژه پیوند عاطفه و موسیقی ( وزن)و موسیقی ( محتوا)دیشه ، ان(تأثر)از نظر شهریار عاطفه 

 .به عنوان موهبت الهی در شعر اصل است

وی شعری را که در نخستین برخورد برای مخاطب قابل . زبان شعر از نظر شهریار باید زبان امروزی و آشنا برای مخاطبان باشد

 .شماردداند و آن را نظم میاصیل نمیفهم و درک نباشد شعر 

قالب و فرم بیرونی شعر . هاستهای شعر فارسی قابلیت کاربرد دارند ولی غزل سرآمد همۀ قالباز دید شهریار تمامی قالب

 .معاصر ـ قالب نیمایی ـ از نظر او ادامۀ بحر طویل و مستزاد است و تازگی ندارد

وی از میان شاعران ادب فارسی شیفتۀ حافظ است و از معاصران . انتقاد نگریسته استشهریار به شعر خود و دیگران به دیدة 

شهریار برخی از اشعار خود را که در اوج حس و حال شاعرانه سروده و جنبۀ تأملی . دلبستگی فراوانی به شعر هوشنگ ابتهاج دارد

 .پسنددآنها اندک بوده، بیشتر می

 هایادداشت

دربردارندة )کتابشناسی استاد شهریار : در زمینۀ مطالعات و تحقیقات انجام شده دربارة شهریار بنگرید بهبرای آگاهی بیشتر .  4

، به کوشش ابوالفضل علیمحمدی، ریحانه کلهر و سید فرشید (4939تا  4977ها از نامهها و پایانمشخصات کتب، مقاالت، رساله

 .4939انتشارات ریتم، : سادات شریفی، تبریز

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، : تهران)اهلل زیادی، شعر چیست  عزیز: درباره چیستی شعر و تعریف آن برای نمونه بنگرید به. 2 

امیرکبیر، : تهران)و اسماعیل خویی، شعر چیست ( 4979اطالعات، : تهران)، الرنس پرین، دربارة شعر، ترجمۀ فاطمه راکعی (4981

4936.) 

و ( 248ـ  243صص : 9، ج4976شهریار، : ک.ر)تازد به نوپردازان و ادعای ایشان می« شعر نو»با عنوان  شهریار در قطعه شعری. 9

 (4144: 2همان، ج: ک.ر. )دانددر شعری دیگر به طنز بداقبالی و کسادی بازار شعر خود را در کالسیک بودن شعرش می

نگاهی گذرا به تاریخ ادبیات فارسی افکنده و « مفاخر ادب و هنر ایرانای بلند در ذکر منظومه»شهریار در مثنوی بلندی با عنوان . 4

 (.964ـ  412صص : 9، ج4976شهریار، : ک.ر)به معرفی سخنوران از گذشته تا روزگار خود پرداخته است 

 فهرست منابع

 .زوار: تهران. از نیما تا روزگار ما(. 4976. )پور، یحیی آرین .4

زاده،  به کوشش جمشید علی. به همین سادگی و زیباییدر « شاعران از دیدگاه شهریار»(. 4974. )مفتون امینی، یداهلل .2

 .نشر مرکز: تهران

به کوشش جمشید . به همین سادگی و زیباییدر « دیدار با شهریار؛ شعر صاعقه است»(. 4974.. )بیگی، محسن .9

 .نشر مرکز: زاده، تهران علی

زاده،  به کوشش جمشید علی. به همین سادگی و زیباییدر « یارمحمدحسین شهر»(. 4974. )دستغیب، عبدالعلی .4

 .نشر مرکز: تهران

: تهران. بوطیقای کالسیک بررسی تحلیلی ـ انتقادی نظریة شعر در منابع فلسفی(. 4934. )زرقانی، سید مهدی .3

 .سخن

 .ستو: تهران. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت(. 4933. )شفیعی کدکنی، محمدرضا .6

 .چاپ هجدهم. انتشارات زرین و نگاه: تهران. جلد 4. دیوان شهریار(. 4976. )شهریار، محمدحسین .7

 .چاپ سی و یکم. انتشارات زرین: تهران. 4ج . دیوان شهریار(. 4986. )شهریار، محمدحسین .8

                                                           
سلطان محمد جونه همان سلطان محمد تغلق شاه است فرزند سلطان غیاث الدین تغلق بود که او »: ذیل اسم خاص سلطان محمد جونه در حاشیه محمود فرخ آورده است.  4

درگذشت همان پس بشاهی نشست و خود را سلطان محمدشاه  723بعد به او خطاب الفخان داد و چون در بعد از سلطنت یافتن ملک فخرالدین جونه را ولیعهد خود کرد و 

 . سال شاهی کرد 23نامید او 
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نشر : زاده، تهران علیبه کوشش جمشید . به همین سادگی و زیباییدر « دیداری با شهریار»(. 4974. )اصغرضرابی، علی .3
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 ایرانیان با مغوالن میانه در شیوة مواجهۀنقش باورهای عا

 (تاریخ جهانگشای جوینی :موردی مطالعة)

 یقاسم صحرای

 دانشگاه لرستان انشیارد

 بهنوش رحیمی هرسینی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

 چکیده

ها ثیر خود قرار داد، شهررا تحت تأ های ماوراءالنهر و ایران دار، سرزمین ول به طرزی فراگیر و دامنهدر قرن هفتم هجری حمله مغ

به ندرت  ریجز چند مورد معدود مقاومت نیروهای لشک. ردم بیگناه قتل عام شدندو بسیاری از م شدیکی پس از دیگری گشوده می

های لشکری این قضیه و علل عدم وجود مقاومت در چرایی. مقاومت چند شهر، مقابله چندانی در مقابل تهاجم مغول صورت نگرفت

این مقاله به بررسی علل فرهنگی یا همان . ده استهای تاریخی که از آن زمان باقی مانده است به نکاتی اشاره شو مردمی در کتاب

ر عواملی هایی که در این کتاب تاریخی آمده، تأثیو  با استفاده از نمونه نه در تاریخ جهانگشا پرداخته استعقاید و باورهای عامیا

 .پرستی را در شیوه تقابل مردم بررسی کرده استچون مذهب، تصوف و خرافه

 .انگشا، عطاملک جوینی، مغوالن، باورهای عامیانه، خرافاتتاریخ جه: هاواژهکلید

 مقدمه -4

محققان علل مختلفی را  اینکه چرا در حمله مغول ایران دفاع چندانی در برابر قشون متهاجم مغول نداشته است درباره

توان به بعضی از عوامل می گذشته و جدید به طور پراکنده در کتب تاریخی. یکی از این عوامل، علل فرهنگی است. اندمطر  کرده

 .فرهنگی اشاره کرد

اند که از مصطفی صلی اهلل علیه و سلًم، جمع صحابه جماعتی از ثقات چنین روایت کرده»: در طبقات ناصری آمده است

فرمود بعد از  رضی اهلل عنهم سوال کردند که متی الساعه یا رسول اهلل؟ ما را اعالم فرمای، که قیامت بعد از این به چندگاه باشد؟

منهاج )« .ششصد و اند سال باشد و چون بر لفظ مبارک مصطفی رفت پس باید که ظهور عالمات قیامت میان ششصد و ده باشد

با توجه به وضع سیاسی و اجتماعیاین دوره و قدرتی که »: گویددرباره وضعیت اجتماعی قرن ششم میصفا ( 37: 4949سراج، 

عصب شدید فقها و علما و سالطین و امرا و رجال در عقاید مذهبی خود، ضعف علوم عقلی معلوم و علمای دینی یافته بودند و ت

فلسفه و علوم عقلی در این عهد که مورد مطالعه ماست با مقاومت شدید اهل شرایع و ادیان و علی الخصوص فقهای . آشکار است

ایم، علمای نتیجه نفوذ عواملی که قبال دیده پنجم به تدریج و درعلت این مخالفت آن است که از اوایل قرن . اسالمی مواجه گردید

مذهبی خاصه علمای سنت و حدیث و معتقدان به ظواهر احکام و آیات در میان مسلمانان قوت یافتند و به پیروی از همفکران سابق 

ارت دانستند و از آن جمله بود علوم خود هرگونه بحث و استدالل و توسل به عقل را برای حل معضالت دینی زاید و مقرون به جس

انحطاط علوم اسالمی در حقیقت از موقعی در . فلسفی و حکمی که از آغاز امر در میان مومنین با بی میلی و کراهت مواجه بود

داد ممالک اسالمی آغاز شد که متعصبین اهل سنت و حدیث و فقها توانستند مبارزان خود را از فالسفه و حکما و معتزله در بغ

 (4987:272صفا، . )شکست دهند؛ یعنی از اوایل قرن چهارم به بعد

مبارزه و اختالف تنها بین شیعه و سنی نبود بلکه میان فرق مختلف اهل سنت »: راوندی درباره اختالف مذاهب می نویسد

و یا سایر مذاهب و اختالف و بحث در ترجیح یکی از دو مذهب حنفی و شافعی بر یکدیگر . نیز اختالف و تعارض شدید وجود داشت

توان گفت کمتر شهری بود که از این ن پنجم و ششم دایر بود تقریبا میمشاجره شدید علمای آنها وجود داشت و در تمام قر

شد و علما و مسایل مذهبی منعقد میمشاجرات مذهبی خالی باشد غالبا مجالسی در خدمت وزرا و امرا و سالطین برای بحث در 

ها و مشاجرات ایمه فرق طبعا مایه تحریک عوام الناس و یافتند و این بحثف و رجال و معاریف در آن حضور میمختل ایمه فرق

و نظایر ها و کتب و تخریب محالت و سوختن کتابخانه برافروختن نایره تعصب در آنان می شد و کار مشاجره و مناقشه را به مجادله
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ها و مصایب سخت مانند حمله غزان و هجوم مغول نیز  از این اختالف دست ان حتی در فتنهکشانید و این سفیهها میاین سفاهت

 ( 296: 4934راوندی، )«.برنمی داشتند

دهیم که جوینی در تاریخ جهانگشا تلویحاً و تصریحاً بدانها اشاره کرده مل فرهنگی را مورد بررسی قرار میاین مقاله عوا در

 . گیرندر برابر یورش فوج بیگانه قرار میعف و قدرت رو  ملتی است که داست و از نظر ما ترسیمگر ض

 بحث و بررسی -1

 ندگی فردی و اجتماعی مردم بر پایهدهد و اساس زقاید و باورهای مردم را تشکیل میمذهب، تصوف و خرافه پایه های ع

پیشتر در تعاریف بدان اشاره شد اصول تصوف نیز فکر و  به جز مذهب که .گیردنوع نگاه آنها به دنیا، ماوراءالطبیعه و انسان شکل می

صوفی »: کنیماز دانشنامه جهان اسالم ذکر میمختصری از ماهیت تصوف را به نقل . احساس مردم را تحت تاثیر خود قرار داده بود

جنید بغدادی صوفی شدن را . تابی نکندکند و چون چیزی را از دست داد بیکسی است که در طلب امور دنیوی خود را به رنج نیف

. دانستاندیشیدن به غیر او میر خدا، بیشبلی تصوف را اشتغال به ذک. دانستعالی و قطع وابستگی به غیر او میدر پیوند با حق ت

های بر، استقامت، تسلیم، شناخت وسوسهصوفیان را به خصوصیاتی چون گسستن از غیر حق، فقر، قناعت، تواضع، ایثار، اخالص، ص

که رواج اخالق تسلیم  پیداست (بخش اول)ه جهان اسالم، ذیل تصوفدانشنام)« .شناختند نه به عقاید و آرانفس و مخالفت با آن می

 .شودزی حاصل نمیتوجهی به دنیا جز تنبلی و بیهودگی و پوچی برای عوام که به هدف این اخالق آگاه نیستند چیو صبر و بی
 .پردازیمتاریخ جهانگشا به بررسی مطلب می کنیم و با توجه به شواهد آن دردم را به سه دسته تقسیم میهای مردر ادامه عقاید و باور

 مذهب -4

 تصوف -2

 پرستیخرافه -9

 مذهب -4-2

 تعصبات مذهبی 

های خونینی را این اختالفات خود جنگ. توان اختالفات مذهبی دانستم اتحاد مردم در حمله مغول را مییکی از علل عد

صر مجادالت از نیمه دوم قرن پنجم و سرتاسر قرن ششم که در حقیقت باید آن را ع»در ایران .  ان در پی داشته استلمانمیان مس

اختالفات عمیق فرق شیعه با . ای نامید کلیه امور سیاسی و اجتماعی تحت الشعاع مذهب قرار داشته استمذهبی و مناقشات فرقه

ویژه شافعی و حنفی در تمام بالد اسالمی بخصوص در ههای داخلی مذاهب اربعه بخوردو اشعریه و معتزله و نیز بر اهل سنت

های مذهبی در این دوره چنان باال گرفته بود رقابت. رایج آن روزگار بوده است از مسایل( مرکز خالفت)خراسان و اصفهان و بغداد 

گردید و کار می دسته بندی و تخریب میان پیروان آنان منجر که از حدَ مجادالت علمی بین فقها و روسای مذاهب تجاوز کرده و به

گونه حوادث اختصاص نویسان این دوره، بخش عمده مطالب تاریخی را به شر  اینغالب مورخان و تذکره. کشیدبه زد و خورد می

 :گویدست آنجا که در گشودن مرو میشته اای داهای فرقهای به این جنگگشا اشارهتاریخ جهان( 269، 4982: زیبا کالم)« .اندداده

 -رحمه اهلل علیه –که به رسم امام اعظم ( غرفه امام جماعت)و حصار را مساوی تراب و مقصوره و فرمود تا باره را خراب کردند »

الدین مسعود هروی که وزیر مملکت سلطان تکش بود آن بودست که در عهد استقامت شمس گویی انتقام. است آتش در زدند

 (29: 4988جوینی، )« .سجد جامعی ساخته بود به رسم اصحاب امام شافعی متعصبان مذهب به شب آتش در آن زدندم

 ابراز تمایل بعضی ائمه مذاهب به قشون مغول 

و در »: کنندبه قشون مغول ابراز تمایل می بعضی از ائمه مذاهب به جای فتوای اجتهاد و تشویق مردم به مبارزه، نسبت آمدن

سرخس که  به قاضی. وقت ارباب سرخس شحنه تتار را قبول کرده بودند و ایل شده و شیخ االسالم را هنوز هوای تتار در سر این

تا روزی در اثنای وعظی بر سر منبر در مسجد جامع بر . مجیرالملک را از آن حالت اعالم دادند. فرستادخویش او بود مسارَات می

او خاموش و مدهوش و متحیر شد . حاضران مجلس از آن سبب مشغله کردند« .ن مغول بریده بادرگ جان دشمنا»: زفان او رفت که

 (226:  همان)« .و گفت بی ارادت بر زفان چنین سخنی رفت و برعکس این اندیشه و ضمیر بود

فرق دینی اسالم در ه بین های مذهبی کدر جنگ»: گویدمیان مردم میتاریخ راوندی راجع به قدرت و نفوذ ائمه اسالم در  

در : نویسدصدرالدین صاحب زبده التواریخ می سید. گرفت روحانیان بزرگ نقش مهمی داشتندهای مختلف در میشهرستان
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ایامی که بین شافعیه و حنفیه نیشابور نزاع در گرفت و از حنفیه هفتاد تن به قتل رسیدند، سلطان سنجر در لشکرگاه خود 

گوید که این به او بگوکه سلطان می: تاد و گفتر خود محمود کاشانی را نزد محمد بن یحیی فرسنزدیک این شهر صاحب ساال

شهر ازان توست یا ازان من؟ اگر ازان من است آن را ترک گوی و از آنجا خارج شو و اگر ازان توست پس آمدن مرا آماده 

 (249/  3ج: 4934راوندی، )« .....باش

انت شیخ االسالم مرو برای مجیرالملک حاکم شهر ثابت شده بود ولی از اینکه مبادا مورد در تاریخ جهانگشا آمده که خی

اما مجیرالملک را با او » :انکار و شورش عوام قرار بگیرد در مجازات او مردد بود تا اینکه سندی آشکار از خیانت او به دستش افتاد

ای که همه عالمیان فرَ آن بیند و کس خواست که بی وضو  بینه، نمیبود نفسه عالمست واسم شیخ االسالمی داشت و فیجانبی بود

تا مکتوبی به خط او که به قاضی سرخس نوشته بود از دست قاصدی در میان راه . را حدَ انکار و مجال قد  نماند او را تعرض رساند

اخبار و اعالم و ارسال پیغام را انکار نمود  .ل کردباز یافتند و نامه چون مجیرالملک برخواند به استحضار او کس فرستاد و از او سوا

مجیرالملک مکتوب او را که صحیفه متلمَس بود بدو داد که اقرا کتابک شیخ االسالم را چون نظر بر خط خود افتاد مشوَش و 

پاره کرد و پای او گرفت و و به کارد پاره . سرهنگان در او آویختند و آتش بال بر او ریختند. مجیرالملک گفت بازگردد. پریشان گشت

جوینی، )« .شد و خداع و غدر را آخر نه سلیمبر روی کشان تا به چهارسوی شهر برآوردند و نفاق و مکر را هر آینه خاتمت وخیم با

4988:226 ) 

تار او در نمونه کش: استای کم نبوده توحش و خونخواری ذرهخان بااینکه به هید دین و آیینی پایبند نبوده است و در چنگیز

هنوز تا رستخیز اگر توالد و تناسل باشد غلبه مردم به عشر آنچه بوده است نخواهد رسید و آن اخبار از آثار اطالل و دمن »: خراسان

هاد هر شهر را  اکرام و ی دینی و زل علمابا این حا(482: همان)« .ها چگونه نگاشته استناخت که روزگار عمل خود بر ایوانتوان ش

چون متقلد هید دین و تابع هید ملت نبود از تعصب و رجحان ملتی بر ملتی و تفضیل بعضی بر بعضی »: نموده استمیتبجیل 

دانسته و ر حضرت حق تعالی آن را وسیلتی میکردست و دیفه را اکرام و اعزاز و تبجیل میمجتنب بودست بلک علما و زهاد هر طا

مردان و عورات را » (428:  همان)« .داشتهایان و بت پرستان را نیز عزیز مییسته، ترسنگرنکه مسلمانان را به نظر توقیر میچنا

راندند، مگر قاضی و شیخ االسالم را با قومی که بریشان تعلق داشت و در جوار شمار در صحبت مغوالن به صحرا می صدصد به

 (214: همان)« .ایشان بودند از خروج معاف داشت

اگر .بینیم همین مکرم بودن علما نزد مغول باشدهای مذهبی علیه مغول نمیدر این تاریخ نشانی از جنگ شاید یکی از دالیلی که

 های خونینی را بین فرق مختلف به بار آورده بود و انگیزه مناسبی برای برادرکشی ها درطول تاریخ بودهچه اعتقادات مذهبی جنگ

 .کرددر معتقدان این مذاهب ایجاد نمی لای برای دفاع در مقابل کفر مغواست اما انگیزه

 شیوه توصیف مناسک دینی در تاریخ جهانگشا

گویی اجرای این احکام مسلمانان را . پردازدنی به توصیف قتل عام مسلمانان میگاه تاریخ جهانگشا با به کاربردن اصطالحات دی

و »( 211: همان)« .بستند تا لشکر مغول درآمدند و در عناد در وقت نماز را دروازه نمازگاه بگشادند»: کشاندمیگروه گروه به مقتل 

حشم  چنگز خان نیز قرابات نفط کاربستند و مسجد جامع و هرکس »( 214: همان)« .میان دو نماز را دروازه بگرفتند و در رفتند

ج هزار مرد و همایون سپهساالر که در پنج روز تربای با پن»( 212: همان)« .که درآن بود سوخته آتش دنیا و شسته آب عقبی شدند

به لقب آق ملک موسوم شده بود در خدمت ایشان چون به در مرو رسیدند در یک ساعت شهر بستدند و مومنان را چون شتران 

و . انداخت تا زیادت از صد هزار را شهید کردندکردند و در طغار خون میه و بیست بیست در یک رسن قطار میماهار زده زه ز

آق ملک را با مردی چند بگذاشتند تا اگر ....ت را بر لشکر بخش کردند تا اکثر دور و قصور و مساجد و معابد را خراب کردندمحال

ناترسی آمد از آنچه در امکان خدا. با دست آرند کسی دوربینی کرده باشد و گوشه نشینی جسته و از منقار غراب شمشیر جسته،

و صالی نماز درداد تا به آواز او هر کس از  د یکی از نخشب با ایشان بود موذنی آغاز نهادتجسس به جای آورد چون حیلتی نمان

برین جملت بسیار کس . افکندکرد و به آخر از بام به شیب میگرفته و در مدرسه شهابی مسجون میآمد او را سوراخی بیرون می

 (294: همان)« .زگشت در جمله شهر چهار کس بیش نمانده بودچهل و یک روز درین اجتهاد بود تا از آنجا با. دیگر هالک شدند

تلخ هم در کالم جوینی  ای طنزالی مرگ مسلمانان شده است و گونهنماز و اذان و درس و مدرسه نه تنها موجب نجات نشده ص

 .دهدت میبیند و آن را هم به مغول نسبست در وجود آنها نمیشود اجتهاد را که از لوازم مسلمانی امشاهده می
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 های دینیآموزه

ا با های دینی و اخبار و روایاتی که از بزرگان دین باقی مانده است رشاهد آن هستیم که نویسنده آموزه در چند جای این تاریخ

 .دپذیرناور دارد عوام با یقین بیشتری میاندیشمندی چون جوینی ب بیند، طبیعتا آنچه که نویسندهواقعه مغول همسو و موافق می

 عذاب الهی( الف

-ه شده است، مردم نیز در مقابل میای از قهر خداوند شمردعجیب به مثابه عذاب الهی و نشانهاین حال »در تاریخ جهانگشا       

: 4931یاحقی، محمودی، )« .شمردندو قهر الهی می ای از عنفه خشم آمده و تیغ تاتار را نشانهپنداشتند که خدا نسبت به آنان ب

493-447) 

چون در هر دوری و قرنی بندگان را »: غرور ثروت بر مردمان نازل کردحمله مغول عذابی بود که خداوند به سبب نخوت و 

اقدام بر  مانع می مده است و بر -جلَت قدرته و علَت کلمته -بطر نعمت و نخوت ثروت و خیالی رفاهیت از قیام  التزام اوامر باری

ان و نسبت کفران تنبه و تعریک هر قومی را فراخور طغی« انَ االنسان لیطغی ان رآه استغنیه کلَا گشتمعاصی باعث و محرَض می

چنانکه در عهد نو  . رفته استو ارتکاب آن بالیی یا مواخذتی میرفته است و اعتبار اولواالبصار را به حسب گناه تادیبی تقدیم می

ها از مسخ و استیالی موذیات و قحط و و همچنین هر امتی را انواع  عذابد را طوفان آب عام شد و در عهد ثمود عذاب اهل عا( ع)

توان به ذاب مسلمانان هم شمشیر است که میعذاب ناشی از گناه در هر امتی وجود دارد و ع( 421: جوینی)« .غیر آن مثبت است

افضل الصلوات الزاکیات در رسید از حضرت عزت  چون نوبت دولت خاتم رسالت علیه»: کنایه جنگ و خونریزی را از آن برداشت کرد

فرستاده است از ذمَت امت او مرفوع شدست و این تشریف، ا و بلیَات که هر امتی را سبب میهو جاللت استدعا کرد تا صنوف عذاب

در تفسیر کشاف در  امت او را طراز فضایل دیگر شده مگر عذاب سیف که به عرض قبول و هدف اجابت نرسید ست و جاراهلل العلَامه

قل هو القاهر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقهم من تحت ارجلهم فاعطانی ذالک و سالتهان ال یجعل باسهم »سوره االنعام در آیت 

شود که اگر تهدید سیف نیز کند و واجب مین اقتضا میو از روی عقل چنی« .بینهم فمنعنی و اخبرنی جبرییل انَ فناء امتی بالسیف

در توقف ماندی و به عاجل موعود قناعت رفتی کارها اختالل پذیرفتی و عوام که پای بسته ما یزع السلطانند  وعید عاجل است که

دست گشاده شدندی خواص در کنج بال و زاویه عنا بماندندی و بعضی از منافع و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس باطل 

مغلق ماندی و نظام . ی داد و انصاف که به واسطه و انزلنا الکتاب و المیزان مفتو  و گشاده استگشتی و چه بی این ادات درها

مصالح عباد به یکبارگی مختل گشتی و از اینجا روشن شود و ظلمت شک برخیزد که هرچه در ازل آزال تقدیر رفته است حیرت 

 (همانجا)« .در آنست -بندگان حق جلَ شانه و عمَ سلطانه

و چون دور ششصد و اند رسید از مبعث او » : کردندد و آن را به آیات قرآن مستند میدانستنها را عذاب گناهان خود میغولحمله م

و در محکم « انَ اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» به کافَه خالیق کثرت مال و فسحت آمال سبب طغیان و اختزال شد 

وسوسه شیطان  ایشان را از راه سداد و جاده رشاد دور « کان ربک مهلک القری بظلم و اهلها مصلحون و ما» : کالم مجید اوست که

 (424: همان)« .انداخت

 عذاب وسیله تنبه و آگاهی( ب

جماعت از خواب  آن بود که آن –خواست حق تقدَست اسماوه »: داندمردم و اثبات اعجاز دین محمدی میعذاب را وسیله بیداری 

و از سکرت جهالت افاقتی یابند و بدان سبب اعقاب و اوالد ایشان را تنبیهی باشد « الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا»متیقظ شوند غفلت 

 .که پیشتر به قضیه اعجاز اشاره شد( همانجا)« .و اعجاز دین محمدی نیز در اوج آن حاصل شود

خان از شهر بیرون آمد به مصالی عید چون چنگز»: کنداستفاده می زودن رعب و وحشت آنهاچنگیز هم از این باور مردم برای اف

خطبه سخن بعد از تقریر خالف و غدر سلطان چنانک مشبع ذکری است در . رفت و به منبر بر آمد و عامه شهر را حاضر کرده بودند

از من بپرسید که این . اندرگان شما کردههای بزرگ، بزاید و این گناهد که شما گناهان بزرگ کردهای قوم بدانی»آن آغاز نهاد که 

های بزرگ نکردتی خدای چون من عذاب را به سر شما سبب آنک من عذاب خداام، اگر شما گناه. گویمسخن به چه دلیل می

 (483: همان)« .نفرستادی

 آزمایش خداوند( ج
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بندگان را چون یک چندی  –اسماوه و عظمت نعماوه تقدَست  -حق»: دانستندل را آزمونی از جانب خداوند میگاه حمله مغو        

و لنبلونَکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات بر محک بال امتحانی کرد و در بوته » به دالَت آنک 

ال شربت جزاء سیئۀ و بر حسب خبث فعال هریک عقال نکال آن کشیدند و به نسبت سوء اعمال و رجس خص. تجربه عنا ذوبانی داد

 «....بمثلها ماالمال چشید

 درجه شهادت( د

و آن افضل و اکمل درجاتست بعد از  -آن جماعت که درجه شهادت یافته اند»: هر که با شمشیر مغول کشته شود شهید است      

ه باشند به شمشیر آبدار السیف از حمل آصار و ثقل اوزار که در روزگار امن و فراغ اقتراف کرد -مرتبت نبوت نزدیک حضرت جاللت

 مجَاء المذنوب گران پله و سبک بار شده و ال تحسبنَ الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربَهم و بقایای آنک اولی االبصار

مانند که می داند و معدودیشوند شهید میا که به شمشیر مغول کشته میکسانی ر« .بوده باشد تنبیه و اعتبار حاصل آمده است

 . اندن بصیرتند که متنبه و بیدار گشتهصاحبا

 اعجاز پیامبر اسالم( ه

دانستند و حتی گروهی کار را به جایی رساندندکه در را وسیله انتقام از عصیانگران میای به نقل از اخبار ربانی مغوالن عده»        

ای برای ند و باالتر از آن حمله مغول را با استناد به همان احادیث وسیلهکردنقل می( ص)ادیثی از پیامبر اسالمتایید حمله مغول اح

 (447-493: 4931یاحقی، محمودی، )« .دانستندنشر بیشتر اسالم می

اول ظهور : توان رسید و از فهم و وهم نه دورست در دو قسم محصورستا آنچه از راه عقل و نقل بدان میام»: اثبات سخن پیامبر 

تر تواند بود که بعد از ششصد و اند سال تحقیق حدیث زویت لی ارض فاریت معجزه از این قوی. ست و دوم کالما معجزه نبوت

شود و فیضان انوار شعاع خور عجب در ضمن خروج لشکر بیگانه میسر میها و سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها، ها و مغاربمشارق

تا بدان سبب . ش، بلک هر نور که به واسطه ظلمت درفشان شود نیک بدیع و غریب باشدننماید چنانکه رطوبت از آب و حرارت از آت

سایه بر دیاری افکند که بوی االم مشام ایان را معطر  تر و آفتاب دین محمدیفراخته تر شود و شمع دین افروختهلوای اسالم ا

نا پاک عبده الالت و العزی خاک ایشان را بنسوده و اکنون نگردانده بود و آواز تکبیر و اذان سمع ایشان را ذوق نداده و جز پای 

چندان مومن موحد رود بدان جانب نهاده است و تا اقصای دیار مشرق رسیده و ساکن و متوطن گشته که از حد حصر و احصا تجاوز 

 (446همان، )« .نموده است

 اعجاز قرآن( 6

و آتش در باغ شهر زدند و همت مقصور کردند تا فصیل و سور و دور را »: دخداوند بر هر قریه ای عذاب خود را نازل می کن        

« .لکتاب مسطوراقال اهلل تعالی و ان من قریه اال نحن مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی ا. خراب کردند

 (همانجا)« .کنیم و یا معذب به عذابی شدید نماییم ای نیست جز آنکه ما قبل از روز قیامت اهل آن را هالکقریه»(244: همان)

ر، آزمایش و قهر خداوند دانند و هر چیزی را با تقدیرا خواست و اراده مطلق خداوند میوقتی عوام و خواص هر پیش آمد بدی  

اده خداوند برای قهر و مغول فرست. کنند طبعا نباید انتظار داشت که شاهد مقاومتی از جانب مردم در مقابل مغول بودتعبیر می

 .دشمنی با اوست و جنگ با فرستاده خداوند نشانه عذاب مردم یا ابتال و امتحان آنها بود

 تصوف -2-2

توان گفت از قرن ششم به بعد اکثر ی فرقه معتزله را گرفته بود و میدر قرون پنجم و ششم مذهب کالمی اشعری دیگر کامال جا

دانست و اعل مستقیم هر عملی را خداوند میاین مذهب ف. به مذهب کالمی اشعری بودند متصوفه و حتی علمای مذهب معتقد

گذشته از این نیز تا آن موقع چند قرن از شیوع و گسترش تصوف در . دانستو موجودی مقهور اراده خداوند می انسان را بال اراده

و برای تزکیه نفس از گناهان به زهد و گوشه نشینی . دیدندمی به خداوند را در دوری از دنیااهل تصوف نزدیکی . ایران گذشته بود

باورهای دیگر چون توکل و . اهمیت ساخته بودکه دنیا را در نظر آنها زشت و بیجدای از دنیا گریزی و زهد و فقر . پرداختندمی

رحمانه مردم را نمودی مله مغول و کشتار بیبنابراین ح. تسلیم اراده حق بودن مجال هرگونه تالش و خود باوری را از آنها گرفته بود

البته رسوخ این . طبیعتا گسترش تصوف در ایران گسترش باورهای آنها را در میان عوام در بر دارد. دیدنداز اراده قاهر خداوند می
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ر در مقابل اراده قهار خداوند گفته پیداست وقتی انسان بالاراده و بی اختیانا. میان لشکریان و کشوریان هم نمودهایی دارد باورها در

و وقتی دنیا زشت و عفن باشد هرگونه تالش برای حفظ آن گناهی است . شود انسان استگیرد آنچه که نیست و نابود میمیقرار 

کشوری دور  نویسنده باور دارد اینکه قومی معدود از. هایی از این گونه باورها انعکاس یافته استدر تاریخ جهانگشا نمونه! بخشودنینا

پیچد جز به علت ها را به طرفه العینی درهم میدمشود و طومار زندگی آید و با مقاومت چندانی مواجه نمیآبه سرزمینی بیگانه می

لقاهر فوق عباده  گردد بلک قدرت و هواشان معلوم میو از تقریر این حکایت غلبه و قهر ای». داندباس و اراده خداوندی نمیقدرت 

گردد که از لشکری فوجی بیاید و بر چندین ملک و ملک سالطین زند و چهار جهت دشمنان و مخالفان که هید مقرر میمحقق و 

 (221همان، )«.این جز انتهای دولتی و ابتدای دولتی نتواند بود. آفریده را مجال ممانعت یا مقاومت نباشد

در ذیل . دیر و آسمان است، تقگیرد قدرت قاهر خداوند، روزگارسان قرار میرابر اراده نا چیز اندر این باورهای صوفیانه آنچه که در ب

 :کنیمیخ جهانگشا آمده مختصرا اشاره میهایی از این باورها که در تاربه نمونه

 قدرت روزگار

گویی آن کوشش . بود جفا فرو کرد و نخست بازیی که از زیر حقه گردون دغا پیشه بیرون آمد آن ای که روزگار بر رقعهو اول پیاده»

از آوازه آن در خراسان زلزله و از استماع آن حالت که مثل آن نشنیده . و کشش سر رشته حوادث ایام و کوارث روزگار نافرجام بود

ام خالیق از دست زمانه در چه ایشان غافل ازآند در جهان چه فتنه و آشوب است، خاصَ و ع» (. 248همان، )« .بودند ولوله افتاد

 توانست نهاد و عصیاننه به انقیاد و اذالل پشت باز میشد، گیر شده بود ایلی دستگیر نمیچون اجل پای»(. 214همان، )« .کوبلگد

به سبب تغییر روزگار و تاثیر فلک دوار و گردش گردون دون و » (.241همان، )« .درمانخود زهری بی گمان بود و دردی بی

مال زمانه طلبه آن در دست لگدکوب حوادث پایندرس و معالم علم منطمس گشته و طبقه اختالف عالم بوقلمون مدارس درس م

غدار و روزگار مکار شدند و به صنوف صروف فتن و محن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار معرًض سیوف آبدار شدند و در حجاب 

 (418همان، )«  .تراب متواری ماندند

 تقدیر

در کتب تاریخی این دوره »بود ردم این قضا و قدر الهی بود که مایه قوت و قدرت لشکر مغول شده بر عقیده تعداد زیادی از مبنا

شمردند و معتقد بودند که اراده الهی بر فنای کردند کاری غیر عاقالنه میی را که در مقابل مغوالن دفاع میجا مقاومت مردمهمه

گونه حکم الهی در شان باشد و بدینای برای نیستیخیزند تا وسیلهمیغول براین قوم قرار گرفته است پس آنان به دفاع در مقابل م

آوردند مردم چنین تصور می الن در حمالت سریع خود به دست میهایی که مغوهمچنین بر اثر پیروزی. جاری گرددموردشان 

خان را نام تموچین چنگز»(447-493: 4931قی، محمودی، یاح)« . کردند که مشیت الهی و بخت و اقبال با آنها یار و همراه است

 «.بود تا وقتی که بر ممالک ربع مسکون به سابقه تقدیر و حکم کن و یکون مستولی گشت

« عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم»داند با استناد به آیه وزگار را دلیل اصلی عجز انسان میجوینی نه تنها قدرت قهار تقدیر و ر

رود امات که به واسطه اقالم اعالم میو در این مقاالت تفکری کند و در این مق» :داندل را خیر محض میحد و مرز مغوت بیجنای

تدبری نماید غطاء شک و ریبت از بصیرت او مرتفع شود و بر خاطر و ضمیر او مخفی و مستور نماند که هرچه از خیر و شرَ و نفع و 

ه تقدیر حکیمی مختار منوط است و به ارادت قادری کامگار مربوط، که صادرات پیوندد بدرین عالمکون و فساد به ظهور می ضرَ

افعال او بر قانون حکمت و مقتضای فضیلت و معدلت تواند بود و آنچه از وقایع واقع شود از تخریب بالد و تفریق عباد از نکبت اخیار 

 ( 443: جوینی)«  ن تکرهوا شیئا و هو خیر لکمقال اهلل تعالی عسی ا. و استیالی اشرار حکمت ها درضمن آن مدرج باشد

داند که با داند و خداوند را طبیبی میان میشان چون خشم و شطط و عصینج و عذاب مردم را درمانی بر دردهای روانیجوینی ر

مداوای اخالقشان ها دارویی در رنج و عذاب انسان». دهددگانش میمزاج بندگان آشناست و داروی تلخ را برای درمان بیماری بن

یک کس را آماده کند و نهاد او را حقیبه انواع تسلط و اقتحام و شطط گرداند و باز آن را به خصال محموده و خالل پسندیده ...است 

در مسهالت به کار دارد و باز آن را مصلحات ( مسهل)با مقام اعتدال آرد چنانک مداوی حاذق در دفع امراض مذمومه به محموده 

اند تا مزاج کلی از قرار اصلی منحرف نشود و تغیر نپذیرد و به حسب طبیعت موادَ را دفع کند و حکیم اکبر به طباع و امزجه واجب د

انً اهلل تعالی لخبیر بصیر . ای که مالیم وقت و مناسب طبیعت دهد بصیربیر تواند بود وبه استعمال ادویهبندگان خویش نیک خ

 (422: همان)
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 بخت و اقبال

همای اقبال چون آشیانه کسی را ماوی خواهد ساخت و  صدای ادبار آستانه دیگری را مالزمت نمود اگرچه »گوید جوینی می        

میان ایشان درجات نیک متفاوت است آن یکی در اوج دولت و دیگری در حضیض مذلًت اما مقبل را آلت و ضعف حالت از ادراک به 

 :مقصود مانع نیست

ــو ــا بــــــ ــو مهیــــــ ــی را    هرآنکــــــ  د دولتــــــ

 

 اگــــــــــر او نجویــــــــــد بجویــــــــــدش دولــــــــــت  

 

الجد ما لم یعنه الجد غدَار و تدبیر انسان ایشان را دست رد بر پیشانی . و مدبر را کثرت عدًت و فرط اهبت از امساک موجود نافع نه

 (429: همان)« .نتواند نهاد و اذا اقبل اقبل و اذا ادبر ادبر

ذلیل تقدیر و روزگار باشد و تدبیر و اراده او  در سیر حوادث هید گونه تصرفی نداشته باشد، از  گفته پیداست وقتی انسان زبون ونا

ها مجازاتی باشد از ها بدانند و یا حوادث تلخ و سختیهای مست نعمتها را درمان درد تکبر و نخوت انسانها گذشته مصیبتاین

جوامع بشری را رسوخ این افکار در ذهن و  قلب آدمی، پیکره . شودنمی ناتوانی از آدمی چیزی نمایانجانب خداوند، جز ضعف و 

 .گیردهرگونه حرکت و جنبشی را ازآن می کند و تابسست و رخوت زده می

های دست جمعی گیرد که نتیجه آن چیزی جز قتل عام فجیع و کشتارها قرار میبا این گونه افکار در مقابل مغولجامعه آن روز 

خالیق را به صحرا راندند، آنچه ارباب حرفت و »: ها اشاره کرده استکشیای ازین نسلارزم، جوینی به گوشهخو واقعهدر . شودنمی

صناعت بودند زیادت از صد هزار جدا کردند و آنچه کودکان و زنان و جوانان بود برده کرده و به اسیری بردند و باقی مردان را بر 

هنوز تا »: گویدیا در قتل عام خراسان می( 217: نهما)« .را بیست و چهار نفس مقتول رسیدلشکر قسمت کردند هریک مرد قتال 

و آن اخبار از آثار اطالل و دمن توان شناخت که . رستخیز اگر توالد و تناسل باشد غلبه مردم به عشر آنچه بوده است نخواهد رسید

 (482: همان)« .ها چگونه نگاشته استگار عمل خود بر ایوانروز

گویی مالیخولیای این افکار مخرب به جان پادشاهی چون سلطان محمد خوارزم شاه که داعیه برچیدن خالفت عباسیان را داشت، 

گشت از امثال منامات و ف میو عالوه آن اهوال، حوادث غیبی و وهمی مضا». افتاده بود که قدرت و شهامت را از وجودش ربوده بود

. جز و قصور بر وجود او مستولی شد و قوای مفکره و مخیله از تدبر و تدبیر و استعمال حیل عاجز آمداشباه تفاالت تا به کلی ع

سلطان شبی در خواب اشخاص نورانی را دیده بود روی خراشیده، مویها پریشان و کالیده جامه ای سیاه بر مثال سوگواران پوشیده، 

و . و انواع این حاالت برو مکشوف می شد. ستید؟ جواب دادند که ما اسالمیمازیشان پرسید که شما کی. بر سر زنان نوحه می کردند

در دهلیز آن دو گربه یکی سپید و دیگری سیاه دید در جنگ در حال خویش و خصمان . در این نوبت به زیارت مشهد طوس رفت

« .مقهور شده، آهی برکشید و برفت چون گربه خصم غالب گشته و گربه او. بدان هردو تفال کردست و به نظاره آن توقف نموده

سلطان چون از معرکه باز گشت، ماسکه سکون از دست شده و جاذبه قرار با فرار بدل گشته، حیرت و زیغ در نهاد او »(. 296: همان)

شمه و از سبب استیالی جیوش هموم و غموم شب جوانی او به صبا  پیری کشیده بود و از غالیه چ»(.438: همان)« .قرار گرفته

کافور جوشیده و از تف درون و ثوران، ماده سودا جرب از اعضای او مانند حباب در غلیان آب به ظاهر پوست دمیده، پدرم حکایت 

کرد و از زمانه ه محاسن خود نگاه میدر اثنای انهزام، وقت توجه از بلخ روزی سلطان بر پشته ای بر سبیل استروا  فرو آمد ب»: گفت

و گفت پیری و ادبار و گر جمع شده روی نمودند و جوانی و  ین صاحب دیوان آورد و آهی برکشیدت شمس الدتعجب، روی به جدً

این درد را که دردی کاس روزگار است درمان چه؟ و این عقده را که گنبد دوار زده بود گره . اقبال و صحًت، پراکنده پشت بداد

 (298: همان)« گشای کو؟

و قدرت  های فکری جامعه متمدن و مسلمان ایران را فلج کرده بود در مغولستان افکار خرافه، جان در حالی که گسترش این نحله

و در این وقت شخصی بیرون آمد هم از جمله مغوالن معتبر شنیدم که در سرمای سخت که در »: بخشیدای به قشون مغول میتازه

آمدی گفتی خدای با من سخن گفت و فرمود که تمامت روی زمین را به برهنه چند روز به بیابان و کوه رفتی و باز  آن حدود باشد

« .تمرجین و فرزندان او دادم و او را نام چنگزخان نهادبا او گوید تا عدل چنین کند و آن شخص را نام تب تنگری نهادند

 (246:همان)

 خرافه پرستی -9-2
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ی را از مردم ای از آن که عقل و منطق و شعور انسانبه نمونه. استر عوام ریشه داشته ماوراء طبیعت به هرشکل آن، همیشه در افکا

الناس  گویند عوامکرد یعنی که جنیان با او سخن می داریجاهلی زاهد نما بود که دعوی پری تارابی: کنیمربوده است اشاره می

شوند و او خیال پادشاهی در ی دور او جمع میکند مردم زیاده مرور هواخواهان بسیاری پیدا میروند و ببرای شفا یافتن پیش او می

خواهند به روند و از او میه بهانه تقرب و تبرک به تاراب میرا بکشند و فتنه را بخوابانند ب سران شهر برای اینکه او. پروردسر می

الب بودند و محله و بازار  محل عوام شهر غ. بخارا بیاید امرا اکابر و صدور به اعزاز او پرداختند تا در فرصت مناسب اورا بکشند

رفت و تارابی بر بام می». دهدشورش می شود و فرمانشود وارد جمعیت میبودند تارابی متوجه منظورشان می سکونت او را پر کرده

فض دیدند، ناگاه اورا بر تلَ باح« ».گشتد خوشدل و خندان بازمیرسیای از آن میبارید به هرکس که رشاشهریشان میآب از دهن ب

لشکر من : عوام و رنود را استمالت داد و گفت»( 434: همان)« .ه تلَ باحفص پریدعوام فریاد برکشیدند که خواجه به یک پرزدن ب

اکنون  دوند ونَیان که در زمین میکنند و حزب جز جنود سماوی که در هوا طیران مییکی از بنی آدم ظاهر است و یکی مخفی ا

: گفتنگریستند و میخواص و معتقدان می. مشاهده کنید در آسمان و زمین نگرید تا برهان دعوی. کنمظاهر میآن را نیز بر شما 

او  بینم به زخم چوبگفت نمیفقت نمودند و هرکس که مینیز موا .پرندباس سبز و بهمان در پوشش سپید میآنک فالن جای در ل

فرستد در اثنای این از جانب شیراز بازرگانی رسید و چهار خروار را از غیب سال  میت حق تعالی ما گفدیگر می... کردندرا بینا می

و چون شب درآمد . شمشیر آورد بعد از این در فتح و ظفر عوام را هید شک نماند و آن آدینه خطبه سلطنت به نام اوخواندند

و بامداد در حوض آب غسل برآورد از راه تیمن و . سلطانِ ناگهان با بتان پریوش و نگاران دلکش خلوت ساخن و عیش خوش براند

 (433: همان)« .سنگ قسمت کردند و شربت بیماران ساختندتبرک آب آن به من و درم

رشد افسانه و خرافه به تناسب علم و . پرستی است که پایه بر جهل و نادانی مردم دارداز دیگر باورهای عامیانه خرافه

. از نظر علم و فرهنگ عقب باشد به همان نسبت خرافه و اوهام در میان آنها زیادتر خواهد بود جامعه هرچه. فرهنگ جامعه است

دهد و از نظر اجتماعی موج ضعف روحیه، تالش و کوشش در پروری و بیهوده گی را گسترش مینخرافات از لحاظ اقتصادی ت

علی، موجب ایجاد فرهنگ مفعولی و به جای فرهنگ فا شوداعث گسترش این عناصر در جامعه میجامعه شده و از نظر فرهنگی ب

 .شودین خرافات موجب رواج بیشتر آن میسطح پایین فرهنگ و دانش و هم سویی مذهب و دین با ا. شودمی

 گیرینتیجه -9

نست موجب توااشت میها داز نفوذی که در ذهن و جان انسان های اجتماعی خود چون جهاد و شهادت و با استفادهمذهب با آموزه

ها را در برابر حمله مغول به راه بیاندازد و سدی آهنین در برابر این قوم بیگانه وحشی ها شود و سیل خروشان انساناتحاد مسلمان

-ز این، آمیخته شدن تصوف با آموزهگذشته ا. های مذهبی قدرت مسلمانان را زایل کرده بودبسازد؛ اما اختالف مذاهب و خصومت

هایی چون واژه. کرده تقدیر و قهر خداوند را القا میگریزی و تن دادن بی ایجاد رو  حماسی و شجاعت، دنیاجاهای دینی، به 

شیر مغول یافتند، تسلیم و سرنهادن در برابر شمرا که مردم از این دو واژه درمی شهادت و اجتهاد رنگ باخته بودند و تنها معنایی

 .مات چنان در عوام رخنه داشت که عقل و منطق و شعور را ناتوان ساخته بودپرستی و موهوغیر از این، خرافه. بود

 منابع و مآخذ

انتشارات : ، به کوشش سید شاهرخ موسویان، چاپ سوم، تهرانتاریخ جهانگشای جوینی(. 4988.)جوینی، عالءالدین عطاملک

 .دستان

 .نتشارات امیرکبیرا: ، چاپ اول، تهرانتاریخ اجتماعی ایران(. 4934). راوندی، مرتضی

 .انتشارات روزنه: ، چاپ دوازدهم، تهرانما چگونه ما شدیم(. 4982. )زیباکالم، صادق

: ، به تصحیح و مقابله و تحشیه و تعلیقات جدید عبدالحی حبیبی، چاپ دوم، کابلطبقات ناصری (.4949. )سراج، قاضی منهاج

 .انجمن تاریخ افغانستان، مطبعه دولتی کابل

 .نشر فردوس: ، چاپ هجدهم، تهرانتاریخ ادبیات در ایران (.4987. )اهلل صفا، ذبیح

، 41، شماره 3دورهدوفصلنامه تخصصی مولوی پژوهی،  ،«مولوی و مغوالن»(. 4931) .جعفر، محمودی، علیرضا یاحقی، محمد

 .447-493صفحات 

 http://www.encyclopaedia islamica.com:    وب سایت(. 4934. )دانشنامه جهان اسالم
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  المصدور ودمنه و نفثه لهی، ترجمۀ کلیهقیبخ ینثر در قابوسنامه، تار ای سبک بررسی مقایسه

 (با تأکید بر معانی آنها و اغراض نویسنده)

 یقاسم صحرای

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستانگروه دانشیار  

 یآبادعباس یمجتب

 لرستان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

 ده یچک

توان به این نتیجه رسید که تفاوت المصدور میودمنه و نفثهلهی، ترجمۀ کلیهقیخ بیهای قابوسنامه، تاربا بررسی سبک نثر کتاب

ام است؛ چون نثر یسنده تنها انتقال پیدر قابوسنامه غرض نو. سندگان آنها بوده استیشیوه و سبک نثر آنها متأثر از تفاوت اغراض نو

 یریگسنده با بهرهیاست که نو یام، هدف اصلیانتقال پ یهقیخ بیدر تار. ردیپذیکالم را نم یاست و آراستگ یعلم یمحتوا یدارا آن

ام یودمنه انتقال پلهیدر کل. کندیجذّاب به خواننده عرضه م یخود را چون داستان یخیات، متن تاریح جزئیف و تشریاز توص

المصدور ابراز در نفثه. سنده استیاز غرض نو یمیرد و ابراز فن نثر نیگیانجام م یسندگیو هنر نو یان ادباز زب یریگبا بهره( داستان)

و نثر متکلف را از  ین موضوع مخاطبان ناآشنا به فنون ادبیام غلبه دارد و ایبر انتقال پ یاز زبان ادب یریگو بهره یسندگیهنر نو

 .کندیم یخواندن کتاب مستثن

 .یزی، زبان خودکار، هنجارگریام، زبان ادبیسبک نثر، اغراض نویسنده، پ: هادواژهیکل

 

 مقدمه 

ای نویسـنده در تـألیف   اند، به گونـه های ادبیات و کالم تأثیرگذار نهادههایی که از حوزة محاوره خارج شده و پا به عرصهنوشته

أثیر نهادن است؛ اگرچه شدت و ضـعف آن در انـواع نثـر متفـاوت     ادّبیات، عرصۀ کالم مؤثّرگفتن و ت. آنها غرضی و هدفی داشته است

 . ها با هم فرق دارداست و هدف نویسندگان از به کار گرفتن این شیوه

نگارش آنهـا   تند که سبک و شیوهالمصدور از امهات کتب نثر فارسی هسودمنه و نفثههای قابوسنامه، تاریخ بیهقی، کلیلهکتاب

دگان این مقاله بر آن است که میان اختالف سبک این آثار و اغـراض و اهـداف نویسـندگان آنهـا ارتبـاط      فرض نویسن. یکسان نیست

 .به بیان دیگر، انتخاب سبک نثر آنها متأثر از اغراض نویسندگان آنها بوده است. وجود دارد

انـد،  المصدور برای بررسی برگزیده شدهثهودمنه و نفدلیل آنکه در این مقاله، چهار کتاب قابوسنامه، تاریخ بیهقی، ترجمۀ کلیله

-آن است که هرکدام از این متون نمایندة برجستۀ یکی از انواع نثر فارسی هستند و هر کدام در یکی از ادوار نثر فارسی تألیف شـده 

متـون تعلیمـی و داسـتانی     ودمنه از جملهو قابوسنامه و ترجمۀ کلیله المصدور از جمله متون تاریخی فارسیتاریخ بیهقی و نفثه. اند

بررسی تـأثیر اغـراض و اهـداف نویسـندگان ایـن آثـار در سـبک نثـر         . هستند و روش نویسندگان آنها در تألیف با هم متفاوت است

 .اند، انگیزة اصلی ما در نوشتن این مقاله بوده استمتفاوتی که اختیار کرده

 تأملی در برخی تعاریف نثر

در نثـر  : انـد آورده، در توجیه امتیاز آن از نثـر محـاوره گفتـه   قسم از اقسام نثر مکتوب به شمار  نثر مرسل یا ساده را نخستین

گـذارد، بـا رعایـت قواعـد     نویسنده از میان الفاظ و لغات مختلفی که زبان، برای بیان مفهوم و معنی در اختیار او می»مرسل یا ساده 

تر و هم بـا  تر و هم در رشتۀ نثر جایگزینتر و روشنه هم در بیان معنی مناسبخاصی که در علم بالغت بدان اشاره شده، لفظی را ک

« .آیـد گزیند و این گزینش خود نخستین مرحله از مراحل قبول ضوابط فنی در نثـر بـه شـمار مـی    تر باشد، برمیالفاظ مجاور مرتبط

 (33: 4973خطیبی، )

ده را در آن قصد و مرادی به جزبیانی سـاده و ادای قصـدی خـالی از    نثر عبارتی است که گوین» :الشعرای بهار گفته استملک

این تعریف البته ناقص و مبهم است و انـواع مختلـف نثـر را در بـر     (2/223ج: 4971بهار،)« .احساسات و هیجانات درونی نبوده باشد

-ود و در برابر تعریف شـعر قـرار مـی   شز مینثری از محاوره ممتا. گیرد و بیان نثری نیست که در برابر نظم و شعر قرار می گیردنمی
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قصـد مـا از ذکـر تعـاریف     ( 8: 4983رستگار فسایی، . )برخوردار باشد (literary expression)کوب از تعبیر ادبیه قول زرینگیرد که ب

 .های آن داردمذکور، توجه دادن به نقشی است که نویسنده یا گوینده در پدید آوردن نثر و گونه

 ز نظر موضوعات و معانیانواع نثر ا

حسین خطیبی در کتاب فن نثر، معانی و مفاهیم مختلف را از جهت اختصاص به نثر یا نظم و یـا اشـتراک بـین ایـن دو نـوع      

ـ معانی خاص نثر و آن عبارت است از معانی علمـی و عقلـی کـه در آن، لفـظ هـید گونـه       4»: کالم، به سه دسته تقسیم کرده است

عنی به عهده ندارد و روش کالم معموالً به طریق مساوات بین لفظ و معنی و در بسیاری از موارد حتی بر سبیل وظیفه ای جز بیان م

در این دسته از معـانی  . ـ معانی مشترک بین نظم و نثرو آن عبارت است از معانی وصفی ونقلی وخبری2...ایجاز و کوتاه سخنی است

ازاتی کسب کند و خود را با آن برابر سازد و حتی در درجات بـاالتر، بـر معنـی مسـلط     ممکن است لفظ در برابر معنی به تدریج امتی

توان بـه  این دسته از معانی را نیز خود می... در این گونه معانی، قطعیت و صراحت و فشردگی معانی علمی و عقلی وجود ندارد...شود

دوم قصـص و  ...اصل بین معـانی علمـی و وصـفی قـرار دارد    دو قسمت تقسیم کرد؛ نخست معانی تاریخی که به طور طبیعی در حد ف

بداعی و انشـایی کـه خـاص شـعر     ـ معانی ا9... ها که در آن به اقتضای معنی، مجال تکلفات لفظی به تمام و کمال فراهم استافسانه

 (46-48: 4973خطیبی، )« .تراوداندیشه و ابداع و ابتکار شاعر میست از مضامین خاصی که از سرچشمۀ قریحه و است وآن عبارت

جملـه  ترجمـه کلیلـه و دمنـه از    . قابوسنامه از جمله نثرهای فارسی است که معانی و موضوع به کار رفته در آن علمی اسـت  

معـانی  . تاریخ بیهقی و نفثه المصدور نیز ازجمله معانی وصفی و نقلی و تاریخی اسـت . ها و قصص استمعانی وصفی و نقلی و افسانه

نشایی خاص شعر نیست؛ بلکه نویسندگان توانا در ادامۀ معانی وصفی و نقلی خود آنگاه کـه در پـی جوشـش احساسـات و     ابداعی و ا

 .پردازندشایی میدهند، به خلق معانی ابداعی و انگذارند و عنان قریحه از دست می یهیجانات درونی در مسیر شعر منثور قدم م

 قابوسنامه 

کتاب قابوسنامه و (4/31ج:4971یوسفی، . )ای برای فرزندش گیالنشاه نوشته استصورت پندنامهعنصرالمعانی این کتاب را به 

کنـد کـه چگونـه درس خوانـدگان بـا معلومـاتی کلـی و شـامل         یت را در قرن پنجم هجری آشکار میجامعیت آن؛ هدف تعلیم و ترب

نه تحصیالت را از مردم عصر ما سلب کرده است؛ ولی وقتـی  گوامروز وسعت دامنه علم امکان این راست است که. اندفتهیاپرورش می

-اند، با عنصـرالمعانی قیـاس مـی   نهند در هر دانش دیگر پیادهه چون از رشته خود قدمی بیرون میبرخی از متخصصان امروزی را ک

گونه که اشاره همان( 32/ 4ج: همان. )شودرفدار تخصص محض نیستند، آشکار میکنیم ارزش عقیده کسانی که درتعلیم و تربیت ط

کـرد و  نویسـی را تجربـه مـی   نثر فارسی در سیر تطّور خود سـاده در قرن پنجم هنوز . شد نثر قابوسنامه از جمله نثرهای علمی است

ضـل در عربـی دانـی از    تقلید از نثری عربی و کاربرد صنایع شعری در نثر رواجی نداشت و نویسندگان و منشیان گرایشی به اظهار ف

و »: گویـد است درباره آراستن نثر فارسی می نویسنده کتاب در باب سی و نهم که در آیین کاتب و شرط کاتبی. دادندنشان نمی خود

ه هید اگر نامه پارسی بود پارسی که مردمان در نیابند منویس که ناخوش بود خاصه پارسی که معروف نباشد آن خود نباید نوشتن ب

های نامه تازی خود معلوم است که چون باید نوشت و در نامه تازی سجع هنرست و سخت نیکو و خـوش  گاه و آن ناگفته به و تکلف

های علمـی و تعلیمـی   در نثر( 4968:432معالی کیکاووس، عنصرال)« .آید لکن در نامه پارسی سجع ناخوش آید، اگر نگویی بهتر بود

ای مانند تصور کنیم نویسنده. قال مطلب استترین راه برای انتسبنویسی مناشوند شیوه سادهتن دانش نوشته میکه به جهت آموخ

دشـواری درک موضـوع   . پیمایدقلید کند؛ مسلّما راهی بیهوده میابوریجان در التفهیم از شیوه نثر گلستان بهره ببرد یا از درّه نادره ت

در نثرهـای  . غرض نویسنده را به هدر خواهـد داد  های نویسنده در نثرنویسی از دیگر سو، کوشش وفهم هنرنماییعلمی از یک سو و 

-یدا کند؛ زمینـه ها پد جایی برای توصیف جزئیات و صحنهتواننویسنده نمی. ویسندگی وجود نداردعلمی مجالی برای هنرنمایی در ن

شـود،  گذاری نوشـته نمـی  با انگیزه تاثیر نثری که. پردازی کند و یا احساسات و هیجان درونی او برانگیخته شودای نیست که عبارت

 .زندفظ، به معنی و انتقال آن آسیب میامتیازیافتن ل. تواند مساوات بین لفظ و معنی را برهم بزندنمی

-داشـت نویسـندگان در دوره   تردید اگر در نثرهای علمی و عقلی مجالی برای آراستن لفظ و هنرنمایی در نثرنویسی وجـود بی

در کتاب اخالق ناصری که در روزگـار رواج نثـر فنـی نگاشـته شـده خواجـه       . کردندن را پیدا میبه کارگیری و تحقق آ های بعد راه

پیرایه امکـان پـذیر   اخالق با نثر ساده و به زبانی بینصیرالدین هنرنمایی در نثرنویسی را وجه همت خود قرار نداده، چون تعلیم علم 

در مجموع نثرهای عقلی و علمی جای زیـادت  ». ثر ساده را برگزیده استوی همچنین در کتاب معیاراالشعار نیز همین شیوه ن. است
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. نویسی در پـیش روی نویسـنده نیسـت   مستور نگاه داشت و راهی جز ساده تأنقی نیست و جمال معنی را نمی شود در پوشش الفاظ

عنی علمـی بایـد بـه    م. مطلب است هدف و غرض نویسندگان متون علمی تنها انتقال. این شیوه در تمام ادوار نثرفارسی صادق است

ری و آراستن ای که درک آن دشوار است با بهره گیری از صنایع شعود و نباید گاه مطلب علمی و عقلیپیرایه بیان شزبان ساده و بی

ل را منتقـ  در مقایسه با نثرهای فنی، درجه تعبیر ادبی در نثرهایی که مضامین و معـانی علمـی و عقلـی   . تر کردبیش از اندازه دشوار

-مساوات را بین لفظ و معنی حفـظ مـی  تواند جایی برای ابراز هنر نویسنگی خود بیابد و برابری و نویسنده نمی. کنند کمتر استمی

مضـمون علمـی کتـاب    . پس در کتاب قابوسنامه غرض نویسنده از انتخاب سبک نثر ساده و مرسل، تنهـا انتقـال مطلـب اسـت    . کند

وضوعات علمـی و  اصل رسانگی زبان در نثر هایی که در م. گری بیشتری بدهده فن نثرنویسی خود امکان جلوهب مجالی به او نداده تا

بـه اعتقـاد هاورانـک    . زبـان نثرهـای علمـی زبـان هنجـار و خودکـار اسـت       . شـود پیام رسانی مختل نمی. شودعقلی است رعایت می

(B.HAVRANEK)ای که به قصد بیان موضوعی به کار رود، بدون صر زبان است به گونهکارگیری عنا فرایند خودکاری زبان در اصل به

ای کـه شـیوه   کارگیری عناصر زبان است به گونه سازی بهولی برجسته. توجه اصلی قرار گیردآنکه شیوه بیان جلب نظر کند و مورد 

 (J.cohen)کوهن (93: 4979صفوی، )«.باشدبیان جلب نظر کند، غیر متعارف باشد و در مقابل فرایند خودکاری زبان، غیر خودکاری 

ر از اصطال  وی در این مورد برای اشاره به زبان هنجا. رودگام طر  یک موضوع علمی به کار میداند که به هننیز زبانی را هنجار می

 ( 97:همان. )کندزبان علم استفاده می

سـازی در  گیرد و هنجارگریزی و برجسـته دکاری فاصله میان از هنجاری و خوشوند، زبرهایی که به زبان ادبی نوشته میدر نث

 . های بعد بیشتر به آن خواهیم پرداختشود که در بخشآنها دیده می

 تاریخ بیهقی

بین نثر بیهقـی و قابوسـنامه   بدیهی است  . شناسی دربارة سبک نثر تاریخ بیهقی به طور مفصل بحث شده استدر کتب سبک

. ه بـوده اسـت  تعبیر ادبی و توجّه به تاثیرگذار بودن نثر در تاریخ بیهقی بیشتر مـورد توجـه نویسـند   . دهای آشکاری وجود دارتفاوت

در اصول و قواعـد رئالیسـم،   . های رئالیستی تبدیل کرده استهای این کتاب را به داستانها بعضی از بخشتوصیف جزئیات و صحنه

مطر  ( 84: 4931شمیسا،)سازی ، استفاده از راوی سوم شخص و تیپآنهاتشریح جزئیات، توجّه به حوادث کوچک و برجسته کردن 

هـای  بـان بگـذریم، ایـن داسـتان و داسـتان     اگر از اندکی کهنگـی ز . گردیده که در داستان حسنک وزیر این اصول رعایت شده است

ه راست شـد مـن کـه بوالفضـلم و قـومی      چون این کوکب»برای نمونه از شر  جزئیات . اندهایی رئالیستیداستان... افشین و بودلف و

ای داشت حبری رنگ با سـیاه  ت بود، حسنک پیدا آمد بیبند، جبهیک ساع ها بودیم  نشسته در انتظار حسنک،بیرون طارم به دکان

 سـتار زد خلق گونه و دراعه وردائی سخت پاکیزه و دستاری نیشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پـای مـوی سـرمالیده زیـر د    می

( 4971:484ابوالفضـل بیهقـی،   ... )بود، و والی حرس باوی و علی رایض و بسیار پیاده از هر دسـتی پوشیده کرده، اندک مایه پیدا می

پیرایه نگاشته شده یا ترجمه الفتو  ساده و بیمقایسه تاریخ بیهقی با دیگر کتب تاریخی مانند مجمل التواریخ و القصص که به نثری 

ی از محمد بن احمد مستوفی هروی در قرن ششم که به نثری موزون و غالبـا سـلیس و روان ترجمـه شـده یـا تـاریخ       ابن اعثم کوف

بـین  سازد که نویسنده در نگارش معانی تاریخی که در واقع حد فاصل مصنوع دارد، این نکته را روشن میجهانگشای جوینی که نثر 

ریخی هـر چنـد نزدیـک بـه معـانی      معانی تا. نمایی در اختیار دارداظهار فضل و هنراند، مجالی برای معانی و موضوعات علمی و نقلی

: گاه نثر ساده و مرسل اسـت؛ در تـواریخی ماننـد   . بینیمفارسی فراز و فرودهای بسیاری می اند اما در مسیر تطّور متون تاریخیعلمی

شـود؛  خی به سوی تصنع و تکلّف کشیده مـی ه نثر در متون تاریتاریخ بیهقی و گا: گاه نثر نه فنی است و نه ساده؛ چون. تاریخ بلعمی

این تنوع وتطّور به دلیل ویژگی معانی و موضوعات تاریخی است و غرضـی  . تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وصّاف و درّه نادره: مانند

های مختلفـی در  ذارند تا شیوهرا آزاد بگ معانی تاریخی این ظرفیت را دارند که نویسنده. که نویسنده در انتخاب سبک نثر خود دارد

نده گذشته از مالحظاتی که در نویسندگی هر دوره از ادوار نثرنویسی فارسی وجود دارد و شرایطی که گـاه نویسـ  . نویسی برگزیندنثر

ه بنویسد یا جمال معـانی  گزیند که سادسنده است که سبک نثر خود را برمیدارد، در بیشتر ادوار این نویرا از هنرنمایی درنثر باز می

که در دوره رونق نثر فنی در متون تاریخی، در قرن هفـتم در کنـار تـاریخ جهانگشـای جـوینی،      چنان. را در پرده الفاظ مستور بدارد

ر انـد و از ویژگـی هـای نثـ    وی به نثر ساده و روان نوشته شدهکتاب طبقات ناصری اثر منهاج سراج و نظام التواریخ نوشته قاضی بیضا

 های نثر را از سـاده تـا  اریخی هست یکی آن است که همه سبکاز نکات جالبی که در نثرهای ت. فنی قرن هفتم در آنها اثری نیست
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ایی نویسـندگان در  توان دید و این خود استدالل ما را در ظرفیت معانی تاریخی برای ابراز هنرنممتکّلف در متون تاریخی فارسی می

ای اسـت کـه هنـوز    ابوالفضل بیهقـی در دوره . ار ببردای در نثر به کگزیند چه شیوهنویسنده خود برمیر واقع د. کندفن نثر ثابت می

نـه   ای میانی و بینابین است و شـیوه نثـر نویسـی   تطّور نثر فارسی زمان بیهقی دورهدر سیر . شرایط نثرهای آراسته مهیا نشده است

گیـری از  سـازی و بهـره  مترادفات، سـجع و قرینـه  . افته استای هنرنمایی در فن نثر نینثر فارسی نضج کافی بر. ساده است و نه فنی

ای است که با فن نثر روزگار خود آشناست و شیوه نثر بیهقی نویسنده. رواج نیافته است صنایع شعری از سوی منشیان و نویسندگان

نویسـد، ولـی تنهـا انتقـال اخبـار      او می. تواند بگیردفظ را نیز میلداند که در انتقال معانی تاریخی جانب می. شناسدگذار را میتاثیر 

. شناسـد مـی او تعبیر ادبـی را در نثـر فارسـی    . اغراض او در انتخاب سبک نثرش با عنصرالمعالی تفاوت دارد. تاریخی هدف او نیست

هـا و جزئیـات را   صـحنه . نیـز بـه رخ بکشـد    یسی خود راخواهد در انتقال مطلب تاریخی هنرنثر نومی. ویسدنمتفاوت و تأثیرگذار می

افـراد را و  وخـو و هنـر   خلـق . افزایـد اش مـی کند و به جذابیت نوشتهسازی میای فضانویسی حرفهمانند رمان. کندخوب توصیف می

و نفـرت و  شـم  احسـاس خ . احساسات خواننده را در دست می گیرد و خواننده را با خود همراه می کند. کندرفتارشان را تشریح می

چون میان سرای  برسیدم یافتم افشین را بـر گوشـه صـدر نشسـته و     ». شناسد اش را میهزارتوی جامعه. انگیزدترحم را در او بر می

نطعی پیشروی فرود صفه بازکشیده و بودلف به شلواری و چشم بسته آنجا بنشانده و سیاف شمشیر برهنه به دست ایستاده و افشین 

ه و سیاف منتظر آنکه بگوید ده تا سرش بیندازد و چون چشم افشین بر من افتاد سخت از جـای بشـد و از خشـم    بودلف در مناظر با

ها از گردنش برخاست و عادت من باوی چنان بود که چون نزدیک وی شدمی برابـر آمـدی و سـرفرود کـردی     زرد و سرخ شد و رگ

بیهقی نه تنهـا بـه انتقـال مطلـب     ( 473: همان. )ستخفافی  بزرگ کرداین روز از جای نجنبید و ا. چنانکه سرش به سینه من رسید

او در فـن نثـر بـه     هنرنمـایی . گیـرد مچنان از مساوات فاصله زیادی نمیاندیشد، به هنر نویسندگی و فن نثر نیز توجّه دارد؛ اما همی

ت، باید از هنر بیهقی در نویسندگی و شـیوه او در  تکلیف خواننده مشخص اس. کند؛ اما نثر او را تاثیرگذار میانجامدآراستن لفظ نمی

گاه انتقال خبر ممکن است خواننده را خسته کند؛ اما شیوه و غرض بیهقی بـه ویـژه بـا اسـتفاده از تشـریح      . انتقال مطلب لذّت ببرد

ا از خوانـدن داسـتان راضـی    ننده رخوا. او منشی و دبیر توانایی است. کندبا الفاظ بازی نمی .کندئیات ماللت را از خواننده دور میجز

 .داردنگاه می

 ودمنه کلیله ترجمة

او منشی است و بـا آداب نگـارش بـه    . نصراهلل منشی ترجمه شده است ودمنه به شیوه نثر فنی به وسیله ابوالمعالیکتاب کلیله

-رنویسان عالقمند به اظهار فضل در عربیمایه نثتوانسته دستتاب نیز از جمله معانی است که میموضوع ک. نثر فنی کامالً آشناست

نویسنده رو  زمانه را در گرایش به نثر فنـی درک  . دانی و نشان دادن هنر خود در آراستن کالم به تکلفات لفظی و معنوی قرار گیرد

و کشـف   را ترجمـه کـرده آیـد و در بسـط سـخن      بر خاطر گذشت که آن». کرده است و آن شیوه را به اختیار در پیش گرفته است

را به آیات و اخبار و ابیات و امثال مؤکّد گردانیده شود، تا این کتاب را که زبده چند هـزار سـاله اسـت،     اشارات آن اشباعی رود و آن

 (23: 4971نصراهلل منشی، )« .احیایی باشد و شرایط سخن آرایی در تضمین امثال و تلفیق ابیات تقدیم نموده آمد

دهد که نصراهلل منشی سبک نثـر فنـی   ر ابوالمعالی و پس از او نشان میرهای کلیله و دمنه در روزگاها و تحرینگاهی به ترجمه

 .های کلیله و دمنه در روزگار ابوالمعالیکنیم به یکی دیگر از ترجمهای میبرای تایید این نظر اشاره .را به اختیار برگزیده است

اری کتابی است که به فرمان یکی از اتابکان موصل در نیمه اول قـرن ششـم   البخای بیدپای ترجمه محمد بن عبداهللهداستان

هجـری   398-341هـای  راهلل منشی به احتمال قـوی در سـال  به عقیده دکتر پرویز ناتل خانلری ترجمه نص. هجری انجام یافته است

لدین غـازی بـه انجـام رسـیده باشـد،      انجام گرفته و هرگاه  فرض کنیم که ترجمه بخاری قریب یک سال پیش از مرگ اتابک سیف ا

رود که با بعد مسافت میان هندوستان و موصل و با توجه به اینکـه ایـن دو   بیش از سه سال نبوده و گمان نمی فاصله این دو ترجمه

 (4963:24بخاری، . )ناحیه هریک زیر فرمان سلطانی دیگر بوده است، این دو مترجم از کار یکدیگر مطلع بوده باشند

کشد، اما دانی خود را به رخ مینویسنده هرچند در مقدمه گاه عربی. های بیدپای در متن کتاب ساده و مرسل استداستاننثر 

. شـود گی زبـان مختـل نمـی   اصل رسـان . برد در متن ترجمه تنها در پی انتقال پیام و موضوع است و از زبان خودکار و هنجار بهره می

زیسته، سبک خود را نه تحت تـاثیر  مترجم که در عصر رواج نثر فنی می. شود ت در آن دیده نمیگریزی که ویژه زبان ادبی اسهنجار
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. بر عین کتاب اختصار کرده آمد... دادچند که خاطر در زیادت بسییاری میو هر ... گزیندیروی از رو  عصر بلکه آزاد بر میضرورت پ

 (98 :همان)

گونـه کـه   همـان . انـد دن سبک نثر خود هدف و غرضی داشتهدو مترجم در برگزیدهد هر مقایسه شیوه نثر دو کتاب نشان می

بن عبداهلل بخاری در عبارات پیشین گفت او توانایی آراستن کالم را  داشته ولـی بـر عـین عبـارت اختصـار کـرده اسـت؛ امـا         محمد

تازد و در چپ و راست در میدان فصاحت اسب میو  آرایدند و کالم را به زیباتر کسوتی میگزی ابوالمعالی راه اسهاب و اطناب را برمی

کند و هر تیرکه در کیش اسـت  دانش خود را در این راه خالی می افکند و ترکش فضل ور سوی میدان بالغت طناب فصاحت میچها

ل پیام و بیان داسـتان  انصراهلل منشی در ترجمه کلیله و دمنه گذشته از انتق( به کتاب فن نثر در ادب پارسی مراجعه شود. )افکندمی

غرض او هم بیان معنی اسـت و هـم نشـان دادن    . گیردانب لفظ و آراستن کالم را نیز میج. کوشد برخواننده تاثیر بگذاردو قصه، می

 .هنر خود در نویسندگی و فن نثر

یابد به ه زمینه توصیف را نیز میاو در البالی نثر زیبای خود  آن گاه ک. درجه تعبیر ادبی در نثر او بیشتر از تاریخ بیهقی است

اند که در ناحیت کشمیر متصیدی خوش و مرغزاری نزه بود که از آورده» .پردازدداعی و انشایی که خاص شعر است میخلق معانی اب

( 438: 4971نصـراهلل منشـی،   )« .عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی

اش را از حـد کـالم عـادی دور    های او در نثر، نوشتهبه کار گرفته است و هنجار گریزی سازیده زبان ادبی را به خاطر برجستهنویسن

 .ساخته است

تر است، خـود ارجـاعی اسـت و از خودکـاری     های کاربردی زبان پیچیدهزبان ادبی نسبت به دیگر گونه G.N.LEECHبه عقیده 

در هر فرایند ارتبـاطی  . القولند که زبان در گام نخست ابزار ایجاد ارتباط استشناسان در این نکته متفقزبان. تسکمتری برخوردار ا

نشینی قرار محور هم های یک زبان که بر رویای از واژهاین پیام به کمک مجموعه. شودپیامی از سوی گوینده به مخاطب ارسال می

نشـینی بـاری اطالعـی اسـت کـه از      ر تابع قواعدی است و حاصل این همها بر روی این محوینی واژهنشهم. یابداند، انتقال میگرفته

حال اگر به هـر طریـق پیـام بـه شـکلی      . شودانباشته در ذهن مخاطب محک زده میهای یابد و از طریق گزارهانتقال می طریق پیام

قلمرو و نقـش  در چنین شرایطی به . ت خود پیام معطوف خواهد شدانتقال یابد که ارزشش بیش از بار اطالعیش باشد، توجه به سم

سـتان اسـت،   به هر روی هنوز در ترجمه نصر اهلل منشی، بیان موضوع که همان قصه و دا( 4979:98صفوی،. )ایمادبی زبان گام نهاده

ای منصـفانه  رسد شیوهبه نظر می. نکند سنگینیکند کفه ترازو بین لفظ و معنی برابر بماند و به هید جانب او سعی می. اهمیت دارد

 .است؛ نمایش هنر نویسندگی برابر با بیان داستان

 المصدور نفثه

محمد نسوی در نوشتن آن رسـم منشـیان   . المصدور یکی از شاهکارهای نثر مصنوع و منشیانه در قرن هفتم هجری استنفثه

انـد از  تواریخی که در عصر او و انـدکی بعـد از او بـه نگـارش در آمـده     . روزگار خود را که همانا دشوارنویسی است، به جا آورده است

تاریخ وصاف، غالبـا بـه سـبک و    تاریخ جهانگشای جوینی، المعجم فی آثار ملوک العجم، االوامرالعالییه، ترجمه تاریخ یمینی و : جمله

البته همه ( 484-488: 4983رستگارفسایی، )اند؛ تهنویسی معمول بوده، تالیف یافقرن هفتم و هشتم در تاریخای دشوار که در شیوه

که قبال اشاره شد برخی از متون تاریخی فارسی بـه نثـری سـاده و    اند و چنانی در این عصر منشیانه نوشته نشدهمتون تاریخی فارس

 .این کتاب مراجعه کرد درباره مزایای نثر این کتاب باید به مقدمه دکتر امیر حسن یزدگردی بر. روان به نگارش در آمده است

او که رو  . گیردگر بوده، پی میر متون تاریخی فارسی آن عهد جلوهنویسی روزگار خود را که دمحمد نسوی شیوه معمول نثر

ای متکلـف در   قل شود، شـیوه زمانه خود را در نثر فارسی دریافته است، برای انتقال معانی تاریخی که باید به سادگی به مخاطب منت

واگر چه موارد راحات به جراحات ضـمیر مکـدر    -چند روز در آن ساحت با راحت و جناب جناّت صفت »: برای نمونه. گیردیپیش م

بود و چهره مّورد آمال به خدشات احوال احداث مغیر ـ فی اهنا شرب ٍو امراه و أطیـب عـیش و ارخـاهُ  روزگـار گذرانیـد و چـون در        

در آن میانه مرغ نامه بر، که پیـک رایگـانی اسـت، رسـید و     . شداپی اجازت انصرافی خواسته مید پیحضرت میعاد معاد بعید نرفته بو

را بـه سـوابق    خبر رسانید که پنجاه طُلب از اطالب مالعین تاتار، کانها ارکانُ یذبُل او هضاب شمام، مانند سحاب که لواقحِ لواحق، آن

لیکن سحابی حشـو آن عـذاب و میغـی رش آن تیـغ و     . شواهق سوی هامون راندرا از  در رساند یا سیالب که تواتر اعداد صواعق آن

غیثی قطر آن عیث و غیمی رشح آن ضیم و ابری حمل آن کبر، برقصد لشکر بر حدود ارمن گذشتند و منازل و مراحـل بـه سـرعت    
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ای که مـرغ  ا  الهیم للماء القرا ، بطاقهرتییهشون للقراع هشاشه االطفال للرضاع و یرتاحون للکفا  ا... سیر، البل جنا  طیر درنوشت

ها و الفاظ پرتکلف گـم  وم واژهدر بیشتر مواضع بحث تاریخی در هج( 92-99: 4971زیدری نسوی، )«.آورده بود به من دادند خواندم

ود و زواید آن کنار المصدور نوشته شاگر تحریری ساده از کتاب نفثه. دروشود و رشته معانی گسسته و از دست خواننده به در میمی

لق معـانی ابـداعی و انشـایی    محمد نسوی در بسیاری از مواضع کتاب به خ. گذاشته شود، حجم کتاب بسیار کمتر از این خواهد شد

بـرد و  یابـد، از آن بهـره مـی   ت درونی خـود مـی  ای برای نشان دادن هیجاناهرجا که زمینه. نهدخطه شعر می زند و گام دردست می

و مدت مُقـام  »: برای نمونه. شودجب اطناب و گسستگی رشته معانی میدهد و این مورا در کنار معانی تاریخی قرار میعی معانی ابدا

. دستی من، مِلءاالرض، در آن حدود و شهر ارمیه  ظهور یافته بودخوی، خبر واقعۀ ارمن در اران و اذربیجان انتشار گرفته بود و تهی

ورای معـاودت  طاعت تاتار آمده بودند، هر یک بر سبیل نفقه مددی نمودند و محقّـری فرسـتاد و رای مـن    اکابر و بزرگان اگر چه در 

نشین برف با سر کـوه رود و فـراش   یک مرتع اجتماع یابند، عیار راه گفتم در اول بهار که غزاله و بره در. دیدشام مصلحتی دیگر نمی

ن پیراهن گازری تا کمرگاه درنوردد و سائس ابر به شمشـیر بـرق، قـاطع طریـق     نسیم بساط جهان سپید گلیم در هم پیچد، کوه دام

برف را ماده قطع کند، سپیدکاران برف در آن هفته از فرط حیا آب شوند، خفتگان زمین در آن وقت به بانگ رباب از خواب در آیند، 

از برای خوشی بوستان غالیه سایی بر دست گیـرد، دو  کوه بر مثال مجرمان با کفن و تیغ در پای سلطان میغ افتد، هوای هوی انگیز 

: همـان )« .که از دست برخیزد به دست آریم و پیش از آنکه تاتار در این دیار بر ما سحر خـورد قصـد شـام کنـیم    سه چهارپای چنان

زبـان خودکـار از   . رسـاند رد و سبک عادی را به سبک ادبی مـی بالمصدور باال میهنویسنده درجۀ تعبیر ادبی را در نثر نفث( 411-33

 .انجامدهنجارگریزی به برجستگی نثر می. دشوگذار مییرهنجار خود دور شده و نثر تاث

: گویدمی دهد، چنانکه در رثای سلطان جالل الدیننویسندگی او را به کمال نشان می در جای دیگری، ابداع مرثیه به نثر هنر

سال فتنه زمین را سـیراب گردانیـد   به غروب محجوب شد؛ نی سحاب بود که خشکآفتاب بود که جهان تاریک را روشن کرد پس »

بخت خفتـه  . گل بستان شاهی بود باز خندید پس بپژمرید. شمع مجلس سلطنت بود، بر افروخت پس بسوخت. پس بساط در نوردید

ن مرده را زنده گردانید، پس بـه افـالک   مسیح بود، جها. چرخ آشفته بود بیارامید، پس بر آشفت. اسالم بود، بیدار گشت، پس بخفت

وار جویم، نور دیده سلطنت بود چـراغ گویم و از این تعسف چه میچه می.کیخسرو بود از چینیان انتقام کشید و در مغاک رفت. رفت

های آن را که نمونه( 73:همان)پردازد ثر میاو در ذم جمال علی عراقی به ابداع هجا به ن( 47: همان)« .آخر کار شعله بر آورد و بمرد

 .بینیمدر نثر فارسی نمی

نـیم شـبی کـه از بـاد     ». کنـیم در کتاب نفثه المصدور مشاهده می دخالت نثر در اغراض شعری را به کرات در مواضع بسیاری

خانه بـه قـاف   سخت نفس به یک دو افتاد رمقی را که مانده بود رقم عدم نهاد، تغیر حال دال شد که عنقای رو  از عین این عاریت 

. محابـا درگردانیـد  پرد و میزان مستقیم طبیعت را باد بـی از قفس تنگ قالب به برج اصلی می حمام سدره نشین جان،. رودعقبی می

رفق سفینه جان را به لب رسانید، نزدیک شد که رشته یکتای حیات که به بادی بسـته اسـت، ای دوسـت گـل شـکفته را      صرصر بی

پیدکار چـون سـپیده سـ   »( 31-34: همـان )« ...د و شعله ضعیف زندگانی که به دمی افروخته است فرو میـرد بادی بس، انقطاع پذیر

کشید، اسنۀ شعاع، کرتۀ نیلوفری ظالم بردرید، دم سپیده دم، با همه سـردی در جهـان گرفـت، خنـده     چادر قیری از روی جهان در

وار طلوع کرد، مهر چون ورق بزرجمهر از مطلع روان از کوه شهصبح با همه سپیدی بر جای نشست، خورشید چون کاله گوشۀ نوشی

هـای آسـمان درهـم چیـد،     خیز صبح، برقسیس سیاه گلیم شب استیال یافت، عروس شام جهاز زر از طاقچهشرقی برتافت، زاهد پگاه

گرد خرگـاه جهـانگیر، احاطـه    افروز با شبه بر آمیخت، دست استیالی روز، عقد کواکب از هم فرو ریخت، گرداناظم قدرت جوهر شب

 ( 44-42: همان)« .الدائره بنقطه المرکز، چنان فروگرفته بودند که نظر با همه حدت از آن سوی حلقه گذر نیافتی

المصدور، انتقال پیام و معنی تاریخی است یا ابراز هنر نویسندگی، اگر بخواهیم ارزیابی کنیم که غرض نویسنده در نگارش نفثه

ای قرار دهد و در ساحت کالم ادبـی  کوشد تا معنی تاریخی را دستمایهاو می. تر استسمت ابراز هنر نویسندگی متمایل کفه ترازو به

داستان . سخنی تاثیرگذار به وجود آورد و عواطف و احساسات مخاطب آشنا با کالم ادبی را به شنیدن داستان دردناک خود بر انگیزد

اهمیـت   شد تا این اندازه که امروز در نزد خوانندگان آشنا بـا نثرهـای متکلـف   انی ساده نوشته میشاید اگر به زبکوتاه محمد نسوی 

 .نویسنده کتاب را برای مخاطبانی خاص نوشته است. گرفتدارد، مورد توجه قرار نمی
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یکـی  . م بسیار متفـاوت اسـت  ها و اغراض دو نویسنده با ه، خواهیم دید انگیزهالمصدور مقایسه کنیماگر تاریخ بلعمی را با نفثه

انگیختن ادبـی و مطنـب و پیچیـده و بـرای بـر      در پی انتقال مطلب است برای همه مخاطبان و دیگری مطلـب تـاریخی را بـا زبـانی    

دکـار  المصدور با مخاطبانی محدود مواجه هستیم که کالم عادی و زبان خوطبیعتا در نفثه. ی خاص نوشته استاحساسات خوانندگان

 .کندآنها را به خواندن متن ترغیب نمیسازی جارگریزی و برجستهو بدون هن

. نمایی در نویسندگی است تا خواننده تحت تاثیر فن نثر قرار گیردالمصدور هنربک نویسندگی در نفثهتردید غرض از این سبی

بسـیار دشـوار   . تـر گـردد  ر و کوچـک ترسانی؛ حتی اگر محدوه خوانندگان و مخاطبان نیز کوچکآنچه مهم است فن نثر است تا پیام

هـای آن کـم نیسـت بـه ویـژه در دوره افشـاریه و زندیـه ـ بـا          ـ که در متون تاریخی فارسی نمونـه است بپذیریم در چنین نثرهایی  

قـل  گونه متون نثر اعتبارشان بیشتر متوجه جنبه ادبی آنهاست تـا پیـامی کـه منت   این. رو باشیممخاطبان و خوانندگان کثیری رو به

التـذاذ  . شـود و دور شدن از زبـان خودکـار گـم مـی     پیام در این نثرها در ازدحام ادبیت متن و فاصله گرفتن از هنجار زبان. کنند می

در ایـن   .گفتار و جمالت به کار گرفته است های نویسنده است که در زنجیرهیسازز پیام متن نیست؛ بلکه از برجستهخواننده غالبا ا

شـمردم و سـاء   تحبون الناصحین و انـذار واجـب  مـی   کردم ولکن النصیحت می».گر استنویسندگی جلوه خن، هنرنثرها، در یک س

ای در شراب ارغوانی دور دوسـتکانی در داده، تـا عاقبـت    آسانی نهاده و طایفهبعضی به خواب غفلت پهلو بر بستر تن. عاقبه المنذرین

یک روز که خندید که سالی نگریست در وقت عطعطه کفا  و حمحمه جیاد و . کامینآسانی هراسانی بار آورده و دوستکانی دشمتن

قعقعه سال  و ولوله اجناد، قلقل جام می و چپچاپ بوس و چشچش قلیه و فشفش شـلواربند گزیـده و هنگـام تجفـاف و مغفـر زیـر       

ودم و در تحـذیر آن همـه مبالغـت    آمده ب آهوی دام دریده و مرغ قفس شکسته که من بنده که چونلحاف و بستر خزیده و طرفه آن

نمودم، چون همه ابلهان الحاقا للفرد باالعم در شهر کوران دست به دیده بازنهادم و مصلحت کلی فـرا آب داد، اجـل دو اسـپه در    می

-صد جان بـی و آهنگ، ارقم آفت در ق عُقاب عِقاب در شتاب و مجلس اعلی در شراب، نهنگ جان شکر در آهنگ و ایشان در نوا. پی

ای در غرقاب نار به کار آب پرداخته و در گذر سیالب مجلس شراب ساخته و درکام اژدهای دمـان  . درنگ و ایشان در زخمه و ترنگ

: همـان )« .دهان از پی شیرینی عسل گشاده و بر لو  شکسته کشتی تمنی جاریه بهشتی پخته، فردات کنـد خمـار کامشـب مسـتی    

44-93 ) 

 گیرینتیجه

توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه      المصدور میودمنه و نفثهکلیله های قابوسنامه، تاریخ بیهقی، ترجمهی سبک نثر کتاببا بررس

های مـذکور بـه ترتیـب، بـه     اغراض نویسندگان کتاب. تفاوت شیوه و سبک نثر آنها متأثر از تفاوت اغراض نویسندگان آنها بوده است

 :شر  ذیل بوده است

 .ام مورد نظر بوده استتنها انتقال پی.4

انتقال پیام هدف اصلی بوده است؛ اما نویسنده قصد دارد مخاطب را نیز با هنر نویسندگی تحت تأثیر قرار دهد تا از شیوة او . 2

 .در انتقال پیام لذت ببرد

 .انتقال پیام و ابراز هنر نویسندگی هر دو مورد نظر نویسنده بوده است.9

 .ف اصلی نویسنده بوده استهنرنمایی در فن نثر، هد.4

گیری از زبان خودکـار و هنجـار روزگـار بـدون توجـه بـه       او با بهره. در کتاب قابوسنامه، انتقال پیام غرض اصلی نویسنده است

در تـاریخ بیهقـی، همچنـان بیـان     . پردازی برای او اهمیـت نـدارد  لفظ. کندآراستگی لفظی و معنوی، پیام اخالقی خود را منتقل می

شود؛ اما کیفیـت بیـان مطلـب و توصـیف جزئیـات و      غالباً جانب معنی گرفته می. تاریخی انگیزه و غرض اصلی نویسنده است مطلب

او بـا هنـر   . کشـاند کند که خواننده را با خـود مـی  تشریح وقایع به وسیلۀ بیهقی کتاب تاریخ او را شبیه به رمان و داستانی جذاب می

 .افزایدکند و با فضاسازی بر جذابیت نوشته میزده میان معنی شگفتنویسندگی خواننده را از طرز بی

گیـرد و  او زبان ادبی را به کـار مـی  . ودمنه، انتقال پیام و ابراز هنر نویسندگی هر دو برای نویسنده اهمیت داردکلیه در ترجمه

یابـد و بـه   مخاطـب هـم قصـه را درمـی    . ر قرار دهدبرد تا مخاطب را با شیوة بیان خود تحت تاثیسخن را از حد کالم عادی فراتر می

 .بردة توان درک رموز ادبی، از نوشته لذت میانداز
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تر خواهـد شـد و دلیـل    تردید دایرة خوانندگان و مخاطبان کوچکپای هنجارگریزی و زبان ادبی که در متن به میان بیاید، بی

-ای را میکند در واقع مخاطبان ویژهویسنده وقتی به فن نثر توجه مین. گرددآن به غرض نویسنده از انتخاب سبک نویسنگی بازمی

 .گذارداش کنار میخواهد به خواندن کتابش فراخواند و گروهی از مخاطبان را از خواندن نوشته

عنـی  رشتۀ م. پذیردالمصدور، نشان دادن هنر نویسنگی غرض نویسنده است و انتقال پیام به دشواری صورت میدر کتاب نفثه

چربد و پیـام بـه راحتـی منتقـل     ادبیت متن بر رسانگی زبان می. رود و دایرة مخاطبان محدود استوکالم از دست خواننده به در می

 .گزیندهای نویسندگی را نویسنده به اختیار برمیهرکدام از این شیوه. زبان خودکار در هجوم هنجارگریزی است. شودنمی

 منابع و مآخذ

: های بیدپای، تصحیح پرویز ناتل خـانلری و محمـد روشـن، چـاپ دوم، تهـران     داستان(. 4963. )بن عبداهللبخاری، محمد  

 .انتشارات خوارزمی

 .انتشارات امیرکبیر: شناسی، چاپ ششم، تهرانسبک(. 4971. )بهار، محمدتقی

 .انتشارات خواجو: م، تهرانتاریخ بیهقی، به اهتمام دکتر غنی و دکتر فیاض، چاپ چهار(. 4971. )ابوالفضل بیهقی

 .انتشارات زوار: فن نثر در ادب پارسی، چاپ دوم، تهران(. 4973. )خطیبی، حسین

 .سمت: انواع نثر فارسی، چاپ دوم، تهران(. 4983. )رستگار فسایی، منصور

 .نشرچشمه: شناسی به ادبیات، چاپ اول، تهراناز زبان(. 4979. )صفوی، کورش

 .نشر قطره: های ادبی، چاپ اول، تهرانمکتب. (4931. )شمیسا، سیروس

 .کتابخانه فروغی: قابوسنامه، تصحیح سعید نفیسی، چاپ هفتم، تهران(. 4968. )عنصر المعالی کیکاووس

 .انتشارات امیرکبیر: ترجمه کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، چاپ نهم، تهران(. 4971. )نصراهلل منشی

 .نشر ویراستاران: نفثه المصدور، تصحیح امیرحسن یزدگردی، چاپ دوم، تهران (.4971. )زیدری نسوی، محمد

 .انتشارات علمی: دیداری با اهل قلم، چاپ سوم، تهران(. 4971. )یوسفی، غالمحسین
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 «اخالق ظهیری»شناسی نسخه 
 (نویسنده مسئول)غالمرضا صفایی راد                                                                  

 دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی                                                                             

 دکتر محمد جعفر یاحقّی                              

                                                           دانشگاه فردوسی مشهد بیّات فارسیاستاد زبان و اد 

 چکیده  

و همچنین پیشرفت و پویایی یک ملّت زمانی میسّر خواهد بود که از پیشینه فرهنگ و تاریخ  بیشتر آدمی و فهم آگاهی        

ی نسخه آشنا های رسم الخطویژگیدهد که با هم، زمانی برای مصحّح روی میشناسی، این متمدّنش باخبر باشد و در حوزه نسخه

در بررسی و معرفی این نسخه پس از ذکر نام مولّف و به همین جهت . شود تا به تبع آن به اهداف و مقاصد دیگر نیز دست یابد

و  کرده است بیان« اخالق ظهیری یا ظهیریه»ن که با عنوا را نظر اطالعاتی نه چندان کامل از زندگی ایشان، شناسنامه نسخه مورد

 . ایمآوردهی را با ذکر شماره صفحه های رسم الخطّویژگی و حواشی ،موضوع نسخه ،پس  نوع خطس

های علم اخالق، سیرت انسان با اهل مه و سه مقاله در موضوععالوه بر این به متن نسخه پرداخته و اصل متن را که شامل یک مقدّ

های آورده و سپس ویژگی هنگاشته شد «خمحمود فرّ» توضیح داده و تمامی حواشی را که به قلم استنوع و سیاسات  منزل و اهل

طور کامل ذکر نموده و همچنین اشتباهاتی را که در ثبت و ضبط کلمات روی داده با ه ی دیگری را که در متن مشاهده شده بکلّ

 . ایمهها بیان کردذکر شماره صفحه و صورت صحیح آن

  .ی، تصحیح اغالطالخطّهای رسمفی و بررسی، ویژگیمعرّ خالق ظهیری،ا: هاکلیدواژه

های علم اخالق، سیرت انسان با اهل مه و سه مقاله در موضوععالوه بر این به متن نسخه پرداخته و اصل متن را که شامل یک مقدّ

های آورده و سپس ویژگی هنگاشته شد «خمحمود فرّ» را که به قلمتوضیح داده و تمامی حواشی  استمنزل و اهل نوع و سیاسات 

طور کامل ذکر نموده و همچنین اشتباهاتی را که در ثبت و ضبط کلمات روی داده با ه ی دیگری را که در متن مشاهده شده بکلّ

 . ایمها بیان کردهذکر شماره صفحه و صورت صحیح آن

 .ی، تصحیح اغالطالخطّهای رسمبررسی، ویژگیفی و معرّ اخالق ظهیری،: هاکلیدواژه

      :نام کتاب-4 

خواجه نصیرالدین »اثر  «اخالق ناصری»ثبت و ضبط گردیده است که همراه با دو کتاب دیگر « اخالق ظهیری»کتاب با عنوان 

       :  لّفؤنام م -2. شده است د گردآوریمحمدبن اسعد دوانی در یک مجموعه و مجلّ«شراق فی مکارم االخالق لوامع اال»و  «طوسی

های موجود در یخ ادبیاتها و تاررسی تذکرهکه پس از برّ است «بن احمدبن محمودهلل فتح ا»لّف کتاب اخالق ظهیری، ؤنام م

نفیسی دست نیامد، فقط چند سطری در تاریخ نظم و نثر استاد سعید ه لّف کتاب بؤالعات چندانی پیرامون مسفانه اطّمتاّ، کتابخانه

وی از نویسندگان قرن هشتم است  .نویسنده( س هشتم ق)احمدبن محمود بن  هللفتح ا»: گونه آمده است لّف کتاب اینؤدر مورد م

ق برای سلطان محمدبن تغلق شاه بن غیاث الدین معروف به سلطان محمد  731که در حدود سال« تحفه ظهیریه»لّف کتاب ؤو م

    :  یم شده است اب به او تقدشخصی که کت-9« .جونه نوشته است

گونه یاد  لّف صریحاً اعالم داشته که کتاب را به امیر ابراهیم شاه اهداء کرده است که از این پادشاه با بزرگی و احترام تمام بدینؤم 

اظم مصالح الممالک، ظهیر المله و هُوَ االمیر االَعظم االَعدَل االشرَف االَکمَل ملک االسراء فی العالم مَلجا جَماهیر االمم، ن» :شده است

 «.الدُنیا و الدّین امیر ابراهیم شاه الزالت شهوس جَالله عَن افق االقبال طالعه و کووس العَدالِه بَینَ االَنام

ان عصر اب باشد که از بزرگباید ظهیرالدین امیر ابراهیم ضرّ»  :خ در حاشیه آورده استدر مورد این پادشاه بزرگوار، محمود فرّ      

 « 743در شیراز در حین وزارت شاه شیخ ابواسحاق به تیر یکی از اوباش کشته شده است در سنه و آل مظفّر بوده 
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اهداء شده، این نکته به اثبات خ در حاشیه در مورد شخصی که کتاب به او های محمود فرّلف و نگاشتهؤبنا به اظهارات خود م     

 . باشدان محمدبن تغلق شاه است درست نمیاستاد نفیسی که سلطفی شده توسط رسد که شخص معرّمی

 وضعیت نسخه -4

 . صورت کامل موجود است و به دلیل داشتن رکابه هید برگی از آن اسقاط نشده استه خوشبختانه این نسخه ب    

 مشخصات نسخه -3

ای در این نسخه خوش که کمتر عبارت یا کلمهتعلیق ورق است و هر ورق شامل نوزده سطر و دارای خط نس 246کتاب دارای     

 . ناخوانا است

 ظهریه -6

 . ای با خط خوش استاین نسخه دارای ظهریه

 : ترقیمه-7

... تَعالی و حُسنِ توفیقه وَ صَلی ا... تَم النُسخه المُسَمی به اخالق ظُهیریه والحَمدُا»: ترقیمه با این عبارت دعایی پایان پذیرفته       

 « یرِ خَلقهِ مُحَمّد وَ آله اَجمَعینعَلی خ

 رکابه-8

 . وجود رکابه است ،م شدههای خوب این نسخه که توالی صفحات بدان منظّاز ویژگی    

 :نویسندگی شیوه

 و پس از سپاس و ستایش خداوند باری تعالی، پیرامون عزت و شرف نوع انسـان  شدهحیم شروع حمن الرّالرّ هللنسخه با بسم ا         

-ته و پس از آن برای تضمین نگاشـته پرداخ( ص)که اشرف مخلوقات است سخن گفته و سپس به مد  و منقبت پیامبر خاتم  و این

 :های خود از دو کتاب دیگر که در رابطه با علم اخالق هستند بدین شر  نام برده است

ین ه و الـدّ الحکمـا خواجـه نصـیرالملّ   ق نصیریه که قـدوه اب است یکی اخالفاتی که در این فن واقع شده دو کتبهترین مصنّ»         

بـن  هلل لف کتـاب یعنـی فـتح ا   ؤ، اما م«انددر هند نوشته 4طوسی ساخته و یکی کتاب اخالق سلطانی که به اسم سلطان محمد جونه

ت و فتورغبـات خرایـد   بواسطه تطویـل و اغـالق در عبـارا   »احمد بن محمود در مورد این دو کتاب که ذکر گردید اعالم می دارد که 

-و پس ازآن دست بـه کـار مـی   « کشیده معانی آن در تحت فضفاض الفاظ و کلمات مستور مانده و اکثر اهل روزگار قلم نسیان بران

ترین ای در علم شریف مشتمل بر جمیع مقاصد آن به کوتاهالهخواست تا رس»شود و اخالق ظهریه را می نویسد که بنا به گفته خود 

طریق تقسم و تفضیل در جداول ثبت کند و طرفی از نصایح حکما و مواعظ سالطین عادل با آن الحـاق کنـد   هر قلم آرد و بعبارتی د

 . «تا هر کس از آن نفع یابد و فواید آن عام گردد

کـه علـت    یـن هایی نگاشته شده اسـت کـه پـس از ا   ته تمامی متن کتاب در میان جدولطور که خود ایشان گفبنابراین همان        

که نویسنده ای صادق و درستکار است  نوشتن کتاب را بیان کرده در سپاس و ستایش امیر ابراهیم شاه سخن گفته و با توجه به این

آنچه در این اوراق ثبت شده بر سبیل نقل و حکایتسـت  »: کند کهگردد و صریحاً بیان میستفاده خود از دو کتاب مذکور نمیمنکر ا

ر آن ماخوذ از این دو کتاب که ذکر کرده شد و مقدمه رساله ترجمه رسـاله شـیخ رئـیس ابـی علـی سیناسـت کـه در        از حکما و اکث

 .  «تقسیم علوم ساخته است

که مقدمه آن در مورد  «مه و سه مقاله و خاتمه الیق افتاداین اوراق بر مقدّ»مه و سه مقاله و خاتمه است این کتاب شامل مقدّ        

ل آن در علم اخالق و مقاله دوم آن در زندگانی با اهل منـزل و اصـناف مـردم و    اوّ ی فالسفه است و همچنین مقالهأبر ر اقسام علوم

 .باشدتمه آن در نصایح و مواعظ حکما میم آن در سیاست شهرهاو اقلیم ها است و خامقاله سوّ

 :مه کتاب اخالق ظهیریمطالبی پیرامون مقدّ

لف اقسام حکمت علمی ؤکه پس از آن مامده ب است و تقسیم آن و فایده و غرضی که بر وی مترتّت ف حکممقدمه در تعری          

مـی را کـه   لآورده و پس از آن در جدولی دیگر اقسام حکمـت ع  استو علم سفلی  وسطیرا که شامل سه مورد یعنی علم اعلی، علم 

 . و سپس به شر  و توضیح هر کدام پرداخته استکرده بیان سیاست نفس، سیاست منزل، سیاست اهل نوع  :عبارتند از
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فـرع    اصل و قسمی بمثابه مثابههم می شود و قسمی بهر قسم از این اقسام علمی به دو قسم منقسّ»و در ادامه گفته است که         

فـروع حکمـت    -2هی در چهار قسم اصول حکمت ال -4: شود، که عبارتند ازم میدو قسم منقسّه ه به و فرعیّو هر یک از اقسام اصلیّ

فـروع حکمـت    -4. ت، علـم موسـیقی  أاصول حکمت ریاضی در چهار قسم شامل علم عدد، علم هندسه، علم هی -9الهی در دو قسم 

فروع حکمت طبیعی در هفت قسم که ناگفته نمانـد کـه پیرامـون     -6اصول حکمت طبیعی در هشت قسم  -3ریاضی در چهار قسم 

-ها خـودداری مـی  کالم از ذکر آن ه است که به دلیل پرهیز از اطالهها شر  مبسوطی را آورداقسام آنوو فروع  هر یک از این اصول

 .  دهیمحترم را به آن بخش کتاب ارجاع میکنیم و خوانندگان م

بحـث علـم منطـق،     شـود پرداختـه و بـا اتمـام    می بعد از بیان کردن اقسام علمی به شر  و بیان اقسام علم منطق که شامل نه مورد

 . مه را نیز به پایان برده استمقدّ

 : لمقاله اوّ

انیّه کـه در نفـس آدمـی    ت فکریّه، غضبیّه و شـهو لف به شر  و توضیح جایگاه سه قوّؤعلم اخالق است و م ل در زمینهمقاله اوّ        

در زمینـه  را شود اشاره کرده و بحـث  ه گانه صادر میدام از این قوای ساند پرداخته و نیز به فضایل و رذایلی که از هر کجایگیر شده

و همچنین شر  کوتاهی درباره تبدیل و تغییر اخالق کـه بـه دو طریـق    « حسنوا اخالقکم»با عنوان ( ص)اخالق با حدیثی از پیامبر 

 . گیرد به پایان برده استرت میمصاحبت و مداومت صو

 : مقاله دوم

ل در سیرت انسان با اهل منزل و قسم دوم در سیرت انسان با اهل نوع که هـر کـدام   است، قسم اوّ مقاله دوم دارای دو قسم          

قسم اول یعنی سیرت انسان با اهـل منـزل پـنج مـورد را     . پردازیمها میهایی است که به ذکر آنبندیها شامل موارد و تقسیماز این

هر کدام باز شـامل   باشد کهمال، زن، فرزند، بنده و تدبیر می :پنج مورد چگونگی برخورد آدمی با شامل می شود که در مورد روش و

کـدام توضـیحاتی داده اسـت سـپس     رف را فرض کرده و باز پیرامون هرمثالً برای مال سه حال اکتساب، حفظ و ص .شودمواردی می

ت عقـل  و خوبی زن را در دو وجه صحّ ؛ی و دیگری از طریق طبعأعلل خواستن و طلب کردن زن را دو چیز دانسته یکی از طریق ر

ت اعضا و حسن فی الجمله خالصه کرده است و در مورد خواستن زن این مورد را بیان کرده که در زن خواستن وجودت عمل و صحّ

بـا  را هر رفتار و کیفیت شو مقصود باشد و بعد از آن نحوه ،د نظر داشت و نباید این دو موردبه دو چیز یعنی مال زن و جمال زن نبای

مقصود »زن در شش مورد که آدمی ناگزیر از رعایت کردن آن است آورده و بعد از آن به مطالبی در مورد فرزند که به گفته خودش 

دیـب جسـمانی،   أپرداخته و پس از ذکر چگونگی بزرگ کردن و تربیت کردن فرزند، چهـار مـورد حسـن ت   « ل استهّأاصلی و ثمره ت

 . بیب و حسن تربیت را بر پدر و مادر در حق فرزند واجب دانستهدیب نفسانی، حسن تشأحسن ت

امـا در مـورد   . ذیب که در این مورد توضیحاتی را داده استأتربیت و ت :و دو چیز را برای فرزند ضروری و الزم دانسته از جمله        

بنده شـهوت کـه    -9بنده درم خریده  -2طبع  بنده -4:که کماکان در یک جدول بندی دیگر بندگان را سه نوع دانسته این بندگان 

 . نحوه زندگانی با ایشان را نیز توضیح داده است

-عام دانسته که باز هر کدام این در یک جدول بندی دیگر تدبیر را آورده که شامل دو مرتبه خاص و ،پس از ذکر انوع بندگان        

شود که توضیحاتی پیرامون همه این مـوارد داده اسـت و   می... ار وه تجّتبرت، مارباب سلطان، ریاست رعیّ :ها شامل مواردی از جمله

بزرگان، برابران و فروتران دانسته  :باشد پرداخته که ایشان را سه نوعکه در سیرت انسان با اهل نوع می سپس به قسم دوم مقاله دوم

بندی کرده و شر  و توضیح داده است و بعد از آن نحـوه و  یممان، مهتران و پادشاهان تقسو بزرگان را به چهار قسم پدر و مادر، معلّ

شـود را بیـان کـرده و بـه گفتـه      دوستان، دشمنان و مـردم میانـه مـی    ت برخورد با اکفا و اقران و همتایان را که شامل برادران،کیفیّ

ورد ذکـر شـده را در جـدوالی    که چگونگی معاش با این چهـار مـ  « با هر یک از این جماعت به نوعی خاص معاش باید کرد»خودش 

مثالً دوستان به دو دسته دوستان و یاران یکدل و  ؛شوندبه اجزاء کوچکتری تقسیم می خاص می آورد که هر کدام از این چهار مورد

سـفیهان و   ان به چهـار دسـته صـالحان، ناصـحان،    دوستان و یاران ظاهری، دشمنان به دو دسته ارباب حقد و ارباب حسد و متوسطّ

 . شوندبندی میافسان تقسیممن
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شـود آورده کـه   مـان و شـاگردان علـم و محتاجـان مـی     در صفحه و جدول بعدی معاش با جماعت فروتر را کـه شـامل متعلّ            

تقسـیم و محتاجـان بـه سـه صـنف       طبـع بعان، ابلهان و کودکان و مردم کجمان و شاگردان علم به سه صنف عاقالن و خوش طمتعلّ

 . شودمان تقسیم بندی و توضیح داده می، دروغ گویان و مبرّگویانراست

 :مقاله سیوم در سیاسات

غـذا، لبـاس، مسـکن،     :زیـر نیسـت  گت به این پنج چیز و از این امور بدانکه آدمی محتاج الیه اس»: مقاله سوم آورده عنواندر         

ـ  :ان پادشاهی را که شامل چهار موردارک ،هاکه بعد از شر  کوتاهی پیرامون هر کدام از این« مجامعت و عالج ت، عـدل و  پادشاه، رعیّ

سـیوم   ؛تـین دوم رای م ؛ت بلندل همّاوّ: ای را الزم و فرض دانسته که عبارتند ازکرده و برای پادشاه امور پنجگانهشود بیان تدبیر می

سیاسـت نفـس،   : برای پادشاه الزم دانسته از جملـه صبر بر شداید، چهارم مال بسیار و پنجم امراء یکدل و سپس پنج نوع سیاست را 

هـا و همچنـین مـوارد مـذکور     ها که پیرامون هر کدام از اینت و سیاست جنگسیاست جمهور رعیّ  سیاست بدن، سیاست خاصکان،

هـای هـر   گیمورد سیره و روش و صفات و ویژ ت، عدل و تدبیر شر  و بسط مفصلی را بیان کرده و سپس دردیگر یعنی پادشاه، رعیّ

ـ   ،، جلیس و ندیم، صاحب طعام و شـراب وزیر، کاتب پادشاه، قاضی، لشکریان، طبیب :یعنی ،کدام از کاخ نشینان طـور  ه مطـالبی را ب

 . ل بیان کرده استمفصّ

 خاتمه 

کـه در ایـن    آورده« عـادل یونان و عرب و فرس و هند و طرفـی از وصـایا و مـواعظ انوشـیروان     ی حکمای صایادر و»خاتمه را         

هـای  افالطـون و سـقراط را در جـدول بنـدی    ها احتراز باید کرد بیان کـرده و سـپس وصـایای     های قبیح را که از آنمبحث خصلت

چنـین  »  :گونـه بـدین  ؛یای انوشیروان عادل را بیـان کـرده  و در دنباله وصا ابراز داشته د و نابی می شودجداگانه که شامل موارد متعدّ

ها بر سر نهـادی و  جواهر گرانمایه در وی نشانده و هر روز یکی از این تاجو نوشیروان عادل را ده تاج بود از زر سرخ روایت کنند که ا

نمودی  ضخالیق را جمع کردی و مردی برخاستی و آنچه بر تاج نوشته بودی بر همه مردمان خواندی و بر حفظ و عمل به آن تحری

ده تاج انوشـیروان نگاشـته    مه که در ابتدای وصایا آمده تمامی اندرزها و مطالبی را که برمقدّ که بعد از این« و منافع آن بیان کردی

تـم  »: گونه آورده و کتاب خـود را بـه پایـان رسـانده اسـت     ها، ترقیمه را اینبیان کرده و پس از ذکر مطالب نگاشته شده بر تاج شده

 . «علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین... و حسن توفیقه وصلی االنسخه المسمی به اخالق الظهیریه و الحمدهلل تعالی ّ

 (:شیوه کتابت حروف)ی نسخه صات رسم الخطّمشخّ

 :« گ»حرف  -4

 . کار برده استه ب« ک»صورت ه را ب« گ»در همه جای نسخه، کاتب حرف       

 :« چ»و « پ»حروف -2

و گـاهی  « ج»و « ب»صـورت  ه این حروف را گاهی با یک نقطه بکاتب دوگونه عمل کرده، « چ»و « پ»در مورد کاربرد حروف       

 . با سه نقطه نگاشته است

 :« آ»حرف -9

را به دو صورت با عالمت مد و بدون عالمت مد به کار برده است کـه اغلـب عالمـت مـد را گذاشـته و گـاهی       « آ»کاتب حرف         

 . بدون عالمت مد آمده است

 :«ژ»حرف -4

 . کار نبرده استه را ب« ژ»نسخه اصالً حرف  کاتب در این       

 :قاعده ذال فارسی-3

 . زال فارسی را رعایت نکرده است در این نسخه، کاتب قاعده       

 :عالمت اضافه پس از کلمات مختوم به هاء غیر ملفوظ-6

 . همزه گذاشته است« هاء غیر ملفوظ»کاتب در همه جای نسخه بر روی  ،در این موارد      
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 : واردی از وصل و فصلم

 :باء اضافه-4

 . صل به کلمه و گاه منفصل از کلمه نوشته شده استباء حرف اضافه در این نسخه گاه متّ      

 :ن نفی-2

 . ل آمده استمتصّ« نون نفی»ل نوشتن است در این نسخه هم که اصل بر متصّ با توجه به این      

 :می و همی-9

 . اندصورت جدا نوشته شدهه است ب« همی»و « می»ها نل آی که جزء اوّکلمات مرکبّ

 :هاء عالمت جمع-4

 . ل به اسم ماقبل خودش نوشته شده استصورت متصّه در همه جای نسخه ب   

 :ی این نسخههای کلّدیگر ویژگی

 .« آنکه»در بعضی صفحات به جای « آنک»ضبط کلمه  -4

هسـتند  « س»نه تمـام کلمـاتی کـه دارای حـرف      ؛دارند« س»رف زیر بعضی کلماتی که ح« س»گذاشتن سه نقطه زیر حرف  -2

 . بوده است« ش»و « س»که شاید برای تمایز میان دو حرف ... فیاس، سینا، میسر، است و: مانند

 .و همچنین نوشتن سوم به شکل سیوم لند، کند در بعضی جاهای نسخه: مانند« ک»و « ئـ»به دو صورت « ک»ثبت حرف  -9

 .جای الفاظ، کپیر به جای کبیرالفاط به : 2ص 

 .هندسی کیفت به جای کیفیت، هندی به جاینعم به جای  نغم، : 4ص 

 .نفسن به جای  نفس، حیر به جای خیر: 3ص

 .شعری قاس به جای  قیاس، سعشری به جای مشمل به جای مشتمل، اقاع به جای  اقناع،: 6ص 

 .غلیط به جای غلیظ، ضیع به جای  ضیق: 8ص 

 .ریص به جای تحریض، نباسد به جای نباشدتح: 42ص 

 .بوشیده به جای پوشیده، یقن به جای یقین: 44ص 

 .سفه به جای سفیه، هج به جای هید، ایسان به جای ایشان: 43ص 

 .تغ به جای تیغ دمن به جای  دین: 46ص 

 .پشوا به جای پیشوا: 47ص 

 .خزن به جای  حُزن: 29ص 

 .حاوق به جای  حاذق: 24ص 

 .به جای مفید ذمفی: 26ص 

 . پری به جای  پیری، مفروسید به جای مفروشید: 23ص 

 : نتیجه

ها و رسوم آگاهی پیدا کردن به ویژگی ،هاتر آنفهمیدن هرچه دقیق: ترین نتیجه و پیامد بررسی نسخکه مهمداریم اذعان می        

ن نسخه که مربوط با بررسی ایچنان که  ؛است ...عاطفی و اداری، طات اجتماعی،نوشتن نسخه و فهم چگونگی ارتبا دوره الخطیرسم

ها به یکدیگر و پیشرفت و یاعدم وروابط بین مردم و نوع نگاه آن های رسم الخطی قرن هشتتوان ویژگیمی ،به قرن هشتم است

 . ایمکرده ها اشارهطور کامل در متن مقاله به آنه که ب ،را از خالل این نسخه دریافتپیشرفت و ترقّی 

لف و نام ؤاین است که یک نسخه دارای حواشی، رکابه، ترقیمه، نام م نوشتن آن،راز آگاهی کامل از یک نسخه و زمان  ،عالوه بر این

های رسم بیان ویژگی ها وتک تک آنکه پس از ذکر  موجود استپادشاه وقت باشد که خوشبختانه همه این موارد در این نسخه 

و مورد دعای خیر  امید است که برای خوانندگان محترم مشکل چندانی پیش نیاید ،اغالط موجود در نسخه حلّو  تصحیحی و الخطّ

 . ایشان واقع شویم
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ه دانشکده ادبیات مشـهد، سـال چهـارم،    ، مجلّ«ل رسم الخط فارسی از قرن ششم تا قرن سیزدهم هجریتحوّ» _________ -7
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 .4944تهران، ،، تهران، انتشارات فروغی«تاریخ نظم و نثر فارسی در ایران»نفیسی، سعید،  -8
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 ی خط های هفی نسخسهوهای کارشناسی در معر بررسی

 (سخنَ با تأکید بر خط)

 صابر صفایی 

 مدرّس دانشگاه ودکتری هنر  

 سیّده زهرا رحیمی 

 کارشناس موزه داری 

      چکیده

شناسان صورت گرفته نسخه است که به وسیلۀ« نسخ خط»فی نسخ خطّی با تأکید بر مقاله بررسی سهوهای موجود در معرموضوع 

، تحلیل و بررسی شده و عنوان صحیح خطوطی که اشتباه ها و منابع مهمهدف از نگارش مقاله آن است که تعدادی از کتاب. است

فاده شده ای استبرای این مهمّ از روش تحلیلی و کتابخانه. اند ارائه شوند، شاید بخش کوچکی از این نقیصه جبران شودمعرّفی شده

جویان، برای آشنایی با عنوان گران و دانشه به نیاز پژوهشی و میراث فرهنگی کشور و با توجت نسخ خطّبا توجّه به اهمی. است

شناسان و کارشناسان، به  نتیجه این که به دو علّت یکی عدم تسلّط نسخه. رسدصحیح خطوط، بررسی این آثار ضروری به نظر می

خطوط، این سهوها صورت  نسخ با سایر گری به خاطر شباهت زیاد در شکل خطی خطّی و دیهاشناخت انواع خطوط در نسخه

ها نیز به خاطر اعتماد پژوهشگر و نویسنده به منبع بعضی از این اشتباه. گرفته و در مواردی باعث سردرگمی مخاطب گردیده است

د بهتر باشد، برای لذا شای. د مقاله و کتاب عیناً مشاهده گرددفاق افتاده و باعث گردیده همین اشتباه در چنة خویش اتمورد استفاد

 .نویسی استفاده شودو خوش از متخصّصان خطفی خطوط به مخاطب، شناسایی و معر

 .ریحان شناسان، خط ثلث، خط نسخ، نسخه ، خطفی خطوطسهوهای معر :هاکلیدواژه

 لهبیان مسئ  -4

اکثراً از خطوط ثلث، رقاع، « خطّ کوفی تحریری»ر زیاد کتابت و استنساخ قرآن، بعد از هجری، به خاطر کاربرد بسیا در قرون اولیه

های خطّی زیادی تولید و کتب مختلف استفاده می شد که باعث شد، نسخه برای کتابت قرآن« خطّ نسخ»وص از خصبه ریحان و

هایی ها سهوشود که در معرّفی عنوان آنیی پرداخته میهاهای خطّی موجود در کتابدر این مقاله به بررسی و تحلیل نسخه. شوند

 .ها استها و کتابی سهوهای معرّفی خطّ نسخ در نسخهموضوع اصلی این پژوهش، بررس. صورت گرفته است

 اهمّیّت و ضرورت موضوع -1

نویسی خوش چون. فی شده استنویسی اوّلین هنر بصری و تجسّمی در جهان اسالم معرّبه علّت ثبت و زیبا نگاری قرآن، خوش    

و سایر ( ع)، امام علی (ص)به غیر از کتابت متون مذهبی و غیره، در هنرهای دیگر نیز کاربرد اساسی داشته و از طرف حضرت محمّد

ای در مکتب اسالم و فرهنگ ما نویسی اهمّیّت ویژهنویسی تأکید و سفارش شده است، به همین خاطر خوشبزرگان دین به خوش

های ها یا اشتباهبررسی سهو  پژوهشی، در این زمینه، –های خطّی و خالء نسبی علمیبا توجّه به اهمّیّت نسخههمچنین . اردد

 .ضرورت پرداختن به این موضوع شده استموجود در معرّفی نسخ خطّی باعث 

 اهداف پژوهش -9

 (با تأکید بر خطّ نسخ)سهوهای کارشناسی در معرّفی نسخ خطّی بررسی

 .معرّفی عنوان صحیح خطّی که اشتباه معرفی شده است 

 تحقیق پیشینة -1

ر نگارنده تصمیم بر سهوهای کارشناسی در نسخ خطّی تحقیق و پژوهش خاصّی انجام نگرفته بود، به همین خاط بررسی در زمینه   

 .حاضر گرفته است نگارش مقاله

 روش تحقیق -0



 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

427 

 

های نسخ خطّی، برای نمونه به خاطر تعدّد کتاب. ای استتحلیلی و مطالعات کتابخانه ـ توصیفی روش پژوهش بر مبنای مطالعه

 .ایمتعدادی از کتب را تحلیل و بررسی نموده

معرفی خطوط -6  

ق . بیضاوی شیرازی در اواخر قرن چهارم هـ مقلهابن که به وسیله« نسخ، توقیع و رقاعمحقّق، ریحان، ثلث، »گانۀ خطوط شش

شناسان در شناخت شود که کارشناسان و نسخهدیگر هستند و همین شباهت باعث میشدند، در نگاه اول خیلی شبیه یک ابداع

ها دچار سهو شوند، بنابراین الزم است در مورد خصوصیّات خطوط ثلث، نسخ و ریحان توضیحاتی مختصر ارائه و معرفی آن

 . موضوع و خطّ اصلی در بررسی این مقاله استپردازیم که می« خط نسخ»درابتدا به معرّفی . شود

 خطّ نسخ -4-6

 .(66: 4989قلید خانی،. )«روندهای اسالمی به شمار میخطّ کوفی و نسخ قدیم، مادر تمام قلم»

 ( .22:  4984سحاب،. )«گفتندمی« مقوّر»یا « مستدیر»و به آن  شدزاویه نوشته میدیم به صورت انحنادار و نرم و بیخطّ نسخ ق»

( 44، 4973:افروند). «نوشتن باشد سهولت در خواندن و ترین خطّ از نظر نسبت و ترکیب و وضو  و خطّ نسخ، شاید کامل»    

که استاد  این خطّ با ظهورش، قلم نسخ بر خطوط پیش از خود کشید؛ چنان. آن است« عمل»تر به دلیل  اسم این خطّ بیش»

 (24: 4981چهرازی،. )«تّهاس ناسخ خط: نویسد میرعلی هروی می

ّها را ترک کرده، بدین خطّ اکتفا  تر کتب بدان خطّ نویسند و گویا چنان است که دیگر خط از آن جهت نسخ گویند که بیش»

که به دیگر خطوط  هایی هستندهایی که به خطّ نسخ نگاشته شده، متعدّدتر از قرآنقرآن» (7: 4979قلید خانی، ) .«اند نموده

 .(62 :4964ذابح، . )«اندشده عربی نوشته

 های خطّ نسخشناخت ویژگی

 :توان توجّه کردخطوط به این موارد میآن با دیگر  برای شناخت خطّ نسخ و مقایسه

آن پنج نقطه « الفِ»ارتفاعِ . خطّ ثلث و محقّق است  تر از نقطهی آن کمی نرم شبیه مربّعی است که چهارگوشه« نسخ»نقطه در خطّ 

های موجود در کتب قدیمی، دورِ خطّ نسخ عربی و بنا به نوشته. هم پنج نقطه است« ب»سه نقطه و طول حرف« ن»حرفِ  و داخلِ

های مفرد و تنها در خطّ نسخ اصالً طرّه  «الف». شوددور و قوس نسبتاً زیادی نوشته میاوّلیّه یک سوم بوده ولی خطّ نسخ ایرانی با 

 (46:  4987صفایی،. )«شودطرّه گذاشته می (ط ـ ل ـ ک)مثل ی حروف« الف»ندارند ولی بر سرِ 

ی تقریبی یک نقطه ازیکدیگر قرار  حروف، با فاصله. شود همان قلم نگارش می وسیله، بهگذاری در خطّ نسخ اعراب و نشانه»

حروف و  ه تغییر در مقدار فاصلهالبتّ (47:همان.)«ولی این فاصله به لحاظ ترکیب و فضای بصری ممکن است متغیّر باشد. گیرند می

 . کندخطوط صدق می گیرد، در مورد همهکلمات از یکدیگر که به لحاظ زیبایی بصری، برقراری ارتباط و ایجاد نظم انجام می

 خطّی است کامل، روشن و واضح که حروف و کلمات در آن پشت سر هم، منظّم و بدون تداخل حروف« خطّ نسخ»در واقع 

به همین جهت . باشدگیرد به خصوص اگر با اِعراب و حرکات همراه گونه اشتباهی صورت نمیدر خواندن آن هید. ودش نوشته می

است (  مانند ثلث و رقاع)چون درشتی حروف در این خطّ تقریباً حدّ وسط خطوط دیگر. ترین خطّ در خطوط اسالمی استکامل

 .خصوص کتابت مصحف شریف در اقصی نقاط جهان اسالم داردتابت و بهبه همین جهت کاربرد وسیعی در ک. خطّی معتدل است

شد و به عنوان مثال، در قرن یازدهم هجری که بیشتر، از  فقط برای کتابت متون عربی استفاده نمی« نسخ»ناگفته نماند که از خطّ 

با متن فارسی ( انوار سهیلی)کتابتِ کتاب برای « نسخ»شد، از خطّ علیق برای متون فارسی استفاده میخطّ نستعلیق و شکسته نست

 (88: 4934صفایی، .)استفاده شده است

. های زیاد و مختلفی نوشته شده است و نشان از قابلیّت بصری حروف وخالقیت کاتبانِ آن داردخطّ نسخ، مانند خطّ کوفی، به شیوه

درکشور های اسالمی رایج بوده است از قرن چهارم (نینسخ عربی، نسخ هندی، نسخ ترکی و نسخ ایرا)خطّ نسخ که انواع مختلف آن

اکنون بعد از گذشت تقریبی هزاروصد سال، همچنان در خدمت کتابت قرآن کریم مورد  سیر تکاملی خود را پیموده، هم. هـ ق

 (همان.)گیرداستفاده قرار می

 خطّ ریحان -1-6
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ی طورکه از نامش پیداست، به خطّی کـه انـدام ظریـف و ریـز     همان» -4.های مختلفی وجود داردخطّ ریحان نظر وجه تسمیه دربارة

فـرع محقّـق و مشـتقّ از آن    . انـد  را به گل و برگ ریحـان تشـبیه کـرده    لطافت و ظرافتی که دارد آن شود و به واسطۀ دارد، گفته می

هـای خـطّ ثلـث را    ضـی ویژگـی  ند، لکن آشـکار اسـت کـه بع   گفتخطّ ریحان را مشتقّ از خطّ نسخ می»-2(. 4976فضایلی، .)«است

به طور عمده در اثر همین لطافت است که بعضی محقّقان به خطا نام آن را با نـام مشـابه   . تر استچه از آن بسیار لطیفداراست، اگر

 (. 64:  4964ذابح، .)«شمارندهای بسیار لطیف دارد، پیوسته میگیاهی که ساقه

 :فرمایندم هـ میی غزل سرای مشهور قرن هشتخواجه حافظ شیراز

 باغ                             هزار نقش نگارد ز خطّ ریحانی همیشه تا به بهاران هوا به صفحه

و (محاسبات)نویسی، قلم رقاع را برای امور دیوانیدعیه، قلم ثلث را برای تعلیم خوشمقله قلم ریحان را برای نوشتن قرآن و اابن»

 (.23: 4989آژند،.)«ابداع کردقلم نسخ را برای کتابت قرآن 

مقتدایی،ابن . )اندن را باریکِ محقّق نیز نام نهادهبه نحوی که آ. ها بعد از آن پدید آمدریحان خطّی است شبیه به محقّق، که سال

فاوت مین تهمچنین در خطّ رقاع و توقیع نیز ه. قلم و حروفشان است تفاوت خطّ محقّق و ریحان، در اندازه(  413:  4931عباسی،

دقیق و ظریف،  ها به تمرین خطوط ویا  تحقیق و مطالعهکامل آنبنابر این شناخت . تر از رقاع استوجود دارد و توقیع کمی درشت

 .بستگی دارد

م نند روی هتوا شوند ولی می معموالً در یک سطر کنار هم نوشته می در خطّ محقّق و ریحان، حروف به ندرت با هم تداخل دارند و»

های دیگری که خیلی کوچکتراز گذاری و تزئینات، مانند خطّ ثلث، از قلمسوار شوند و در اعراب
 

شود که  قلم اصلی است، استفاده می

خطّ ریحان از نظر سطح و دور، فاصله، تداخل و شکل حروف »(. 44: 4987صفایی،.)«شود باعث ایجاد تنوّع و زیبایی بیشتر اثر می

درخطّ ریحان « الف«  به عنوان مثال، اندازه. نات استتزیی حروف،کلمات و ها از لحاظ اندازهو تنها تفاوت آنمانند خطّ محقّق است 

چهار دانگ و نیم  و دانگ و نیم دور یک»: نسبت دور و سطح خطّ ریحان. «در خطّ محقّق هشت یا نه نقطه است و شش نقطه

 4تصویر . است «سطح

 

 
 (نگارنده)اثر صابر صفایی   –خط ریحان  -4تصویر                                   
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 خطّ ثلث  -9-6

-به. را در حدّ اعلی بنویسد، نوشتن خطوطی مثل محقّق، ریحان و توقیع نیز برای وی آسان خواهد گردید« خطّ ثلث»اگر فردی 

خطّاط وقتی معتبر است »: اندالعربی وآدابه نوشتهتاریخ الخطّ در کتاب . اند را نیز مادر خطوط اسالمی نامیده« ثلثخطّ»همین خاطر

 (269: 4962فضائلی، . )«ترین خطوط استترین و سختکه خطّ ثلث را قرص و محکم بنویسد و آن مشکل

 خصوصیّات خطّ ثلث

 :آن با دیگر خطوط به این موارد می توان اشاره کرد های خطّ ثلث برای شناخت و مقایسۀاز ویژگی

خطّ درشت اندام نوشته طه کمی بزرگ تر از مربّع و به شکل مربّعِ مستطیل است، به همین دلیل، حروف در ایندر خطّ ثلث، نق

 .شود تا با نقطه های بزرگ آن متناسب باشد می

 ها اندازة تزئین و فضاسازی کتیبه در خطّ ثلث، هفت تا هشت نقطه است ولی به خاطر ایجاد نظم، ریتم،«الف»ارتفاعِ حرف 

ها دارای طرّه هستند و در در خطّ ثلث، تمامی الف. اند باشدتو به عنوان مثال تا پانزده نقطه نیز می د و مشخّصی نداشته ومحدو

طرّه به تناسب  اندازه. شودای به اندازه یک و نیم نقطه جهت تزئین، تنّوع و یا ایجاد تعادل، گذاشته می ، طرّه«الف»قسمت باالی

 (38: 4934صفایی، . )آن، پنج نقطه است (طول)در خطّ ثلث چهار نقطه و داخلِ« ن»ارتفاع حرف . خواهد بودمتفاوت « الف»اندازه 

دارند « تاهالفِ کو»که «ن، ب، ت، ث، ی، هـ»و سایرحروفی مانند « ذ، ر، ز، کها ـ سرِالم ، ط، ظ، د، الف» در خطّ ثلث، همه

ارتفاع : به عنوان مثال. شودبزرگ و کوچک بودنِ حرف، معیّن میها به تناسبِ آن رّهط هستند و اندازه( زاییده سر الف)دارای طرّه 

 .ای خواهد بودمفردِ هفت نقطه« الف» تر از طرّهکوچک«ن»حرف« الف» بنابراین طرّه. تقریباً دو و نیم نقطه است« الفِ حرفِ نون»

    
 .مقاله خط نگارنده.  432: 4931فجر، المللی چهارمین جشنواره بین اثر برگزیده -9تصویر 

-ها، گرههمچنین حلقه. است« خطّ توقیع»از تر در خطّ ثلث، حروف وکلمات، درشت اندام و در عین حال فربه و گوشتی

از مشخّصات خاصِّ . در خطّ ثلث، باز هستند( م، هـ ، ص، ض، ط، ظ، و، و ف و عین وسط: قسمت بیاض وچشم حروفی مانند)ها

های نو وبدیع ه هنرمند را قادر به ایجاد ترکیبتعامل با یکدیگر برای ایجاد فضایی زیبا و معقول است ک لث، تداخل حروف وخطّ ث

و کلمات  پذیری حروفهای زیاد ترکیبقابلیّت واسطهبه ترکیب هایی که تقریباً سیمایی غیرتکراری و نامحدود دارند و. نماید می

های مساجد و اماکن مذهبی و  مین امر باعث شده از این خطّ در اجرای آثار فاخری از جمله تزئین کتیبهه. اندخطّ ثلث، ایجاد شده
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دایره، بیضی، مربّع، انواع مستطیل، گنبد، محرابی، )های متنوّع هندسیخطّ ثلث در ترکیب. ی استفاده شودنویسخلق قطعات خوش

 (442: همان.)نویسان خلق شده استخوش ه وسیلهب( ترکیب آزاد)و غیر هندسی( مثلّث، ذوزنقه و غیره

کنند لذا برای پر کردن این فضاهای خالی  چون حروف در این خطّ درشت اندام هستند مسلّماً فضای خالی زیادی نیز ایجاد می

و اعراب  و برای ایجاد فضایی مناسب، زیبا و البتّه هماهنگ با حروف، به تناسب ذوق و شناخت بصری هنرمند، از تزئینات

قلم اصلی  قلمی که تقریباً یک سوم اندازه برای این کار و به خاطر تنوّع در فضاسازی، معموالً از. شود استفاده می( گذاری نشانه)

های دو سوم، نصف و گاه هم اندازه با قلم ات و ایجاد عمق در اثر از اندازههمچنین برای تنوّع در شکل تزیین. کنند است، استفاده می

 .ی نیز استفاده شده استاصل

 ها و منابع مختلفسهوهای کارشناسی در معرفی نسخ خطّی در کتاب بررسی -7

قلم و  برای نمونه، تفاوت خطّ محقّق و خطّ ریحان، در اندازه. کتابت از جهاتی خیلی شبیه به یکدیگر هستند گانهخطوط شش   

اوت وجود دارد که توقیع کمی در خطّ رقاع و خطّ توقیع نیز همین تف .تر از ریحان استحروفشان است، محقق چند دانگ بزرگ

بنابراین . خطّ نسخ هم از جهاتی خیلی شبیه به ریحان است و در مواقعی با هم اشتباه گرفته شده اند. تر از رقاع استدرشت

همین شباهت باعث شده در . دارد شناخت کامل منوط به استادی در خطوط ویا  تحقیق موشکافانه و خیلی دقیق و ظریف، بستگی

 .منابع زیادی اسم خطوط اشتباه نوشته شده، در نتیجه باعث سردرگمی مخاطب شود

شود که اخت و معرّفی خطوط سنّتی دیده میهای آثار خطّی و سایر کتب تاریخی و هنری، مشکالتی در شندربسیاری از مجموعه   

 :گردد کهوار مشاهده میندین مقاله و کتاب عیناً و سلسلهها  هم در چز اشتباهبعضی ا. کل ساز شده است در موارد زیادی مش

  خشت اوّل گر نهد معمار کج                     تا ثریّا می رود دیوار کج

چند  مقاله فقط به ذکر اشتباه های شناخت ومعرّفی خطوط مشاهده شده ولی نگارنده کنکور نیز نمونههای آموزشیِ در کتاب    

قیماً به در این بخش بعد از ذکر عنوان کتاب مورد بررسی، مست. کندمورد از منابع مختلف که مربوط به خطّ نسخ است، بسنده می

 .ها پرداخته شده استهای موجود در آناشتباه

 نویسی در ایرانکتاب تاریخ مختصر خطّ و سیر خوش  -4-7

-که کتابت و قطعه به او اهداء می یا نام کسی ، نام سفارش دهنده وها، قرآنکتب یع معموالً برای نوشتن پایانخطّ توق»     

شد، در کتاب مزبور و در قسمت پایینِ شد، مورد استفاده بود ویا به عنوان امضا، تاریخ و مکان کتابت در آخر نسخه نگارش می

 2تصویر . «دهدآخر و امضاء کاتب را نشان می که صفحهاند ی از خطّ نسخ ایرانی معرفی نمودهاخطّ توقیع را نمونه  66 صفحه

 
 .ق .خطّ توقیع، اوایل قرن هفتم هـ –2تصویر                                 

 کتاب مصوّر الخط العربی -1-7

د دارد و با نویسی است، چهار تصویر از خطّ ریحان وجوکتاب مصوّر الخطّ العربی، که از منابع معتبر خوش 63 در صفحه»   

الدّین، همه را خطّ محقّق معرفی نموده توجّه به شباهت زیاد خطوط محقّق و ریحان که  قبالً توضیح داده شد، زین

 .63: م  4381زین الدین،(. 9تصویر ).«است
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      .خط ریحان –9تصویر                                      

ها صورت گرفته که به تناسب تصاویر موجود در ها و سایر نسخهیادی در این کتابزهای کر این نکته ضروری است که اشتباهذ

 .شوددر مورد خطّ نسخ است، پرداخته میکتاب، فقط به ذکر یک یا دو مورد از هر کتاب که 

 دوران اسالمی تاب گلچینی از قرآن های خطّی موزةک -9-7

به خطّ ریحان ( سورهَ الّلیل)های خطّی موزه، مربوط به برگی از یک قرآننکتاب گلچینی از قرآ 78 تصویر موجود در صفحه»    

محقّق و نسخ و  شناسان، آن را سهواً قرآن کریم به خطّدارد ولی نسخه. ق.هـ  332آن به خطّ توقیع است که تاریخ  هو سرسور

 ( .73:  4973افروند، ) (.4تصویر )«اندثلث معرّفی نموده

سوره به خطّ رقاع نوشته شده و سه سطر که سر( 3تصویر )است ( سورهَ االعلی)کتاب مربوط به برگی از قرآن این  76 صفحه»   

اشتباه امّا در قسمت معرّفی این نسخه، به علّت . «اول، وسط و آخر به خطّ محقّق، و سطور میانی با قلم ریز و به خطّ نسخ است

 (.77همان،. )«...ق و  41قرآن کریم به خطّ نسخ و ثلث جلیّ، سدة »: انداین گونه نوشته در شناخت و معرّفی خطوط
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محقّق، و سرسوره به خطّ رقاع، سطور اول، وسط و آخر به خطّ  –3تصویر .              و سرسوره به خطّ توقیع خطّ ریحان –4تصویر 

 سطور میانی به خطّ نسخ

ق به خطّ ریحان چاپ شده که  باز هم به .هـ  8ای از قرآن مربوط به قرن صفحههای خطّی کتاب گلچینی از قرآن  62 در صفحه

 .69همان،. (6تصویر ). «خطّ نسخ معرفی شده است  در معرّفی خطوط، اشتباه علّت

 ملّی ملک خانه و موزةهای نفیس کتابحمد از قرآن ینه چهل سورةچهل آ -1-7

درتصاویر صفحات  93 ارائه شده است، در قرآن شماره های نفیس در آنقرآن حمد از چهل آینه که چهل سوره در مجموعه»

تر از حدّ بندی شده و به تناسب فضا کمی کوچکداخل دو ترنج تقسیم مجزّا و حمد در دو صفحه این کتاب که سوره 23و24

نویسی شده، خطّ نسخ با سفیداب رنگه ریحان خالص را کهشناسان را به اشتباه انداخته و خطّ معمول نگاشته شده است، نسخه

 (44: 4934یوسفی،) (7تصویر.)«اندمعرفی نموده

       
 .خط ریحان، رنگه نویسی –7تصویر.                       خط ریحان و ترجمه فارسی به خط نسخ –6تصویر

                                                

 .نویسی از آغاز تا امروزسالمی، جلد دوم هنر خوشقرن هنر ا 41کتاب اطلس  -0-7

چستربیتی انگلستان  هجری در موزه 934قرآن نفیس به خطّ نسخ، به تاریخ » :اندگونه نوشتهکتاب این 96 در صفحه( 8-3-4

نسخ ریحانی نوشته  به خطّ( ق.هـ  449متوفّی )بوّابابن به وسیله»اره به قرآنی دارد که اش( 96: 4984سحاب، . )«موجود است

 (|42: 4977ابن بواب،)(8تصویر)«شده است
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 .خط نسخ آمیخته به ریحان –8تصویر   

 های مختلفکتاب گلستان خیال، آثاری از نسخ خطّی موزه - 6-7

سخ معرفی ، به اشتباه، خطّ ن63ی دوران اسالمی، صفحه های خطّی موزهقرآن کامل دیگری وجود دارد که درکتاب گلچینی از قرآن

خیال نام دارد و آثاری از نسخ سال قبل از آن در کتاب دیگری که گلستان 8امّا تقریباً ( 3تصویر )( 64:  4973افروند،. )شده است

شناسان اند، کارشناسان و نسخهصدمین سالگرد وفات خواجه حافظ شیرازی گردآوردههای مختلف را به مناسبت ششخطّی موزه

 (7:  4967کریمی،.)اند که صحیح تراستمعرفی کرده« نسخ ریحانی » را خطّین قرآن موزه، عنوان خطّ ا

 
 (.برگی از قرآن کریم به خط نسخ ریحانی)3تصویر 

، قطعه خطّی  ترکیبی وجود دارد که چلیپایی به خطّ نستعلیق در وسط، قسمت باال و تاج آن به 49 یال، صفحهدر کتاب گلستان خ

اینجا هم نسخه شناسان، خطوط مذکور را با خطّ نسخ اشتباه گرفته (. 41تصویر )حه به خطّ ثلث ایرانی استخطّ رقاع و حواشی صف

 (49همان،. )«...ای به کالم عربی و به خطّ نسخ و حاشیه... »: اندو این گونه نوشته
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 .طّ ثلث ایرانیخط نستعلیق چلیپا در وسط، تاج آن به خطّ رقاع و حواشی و اطراف صفحه به خ –41تصویر

 .نویسان بزرگ ایرانکتاب مرقّع رنگین، منتخبی از آثار نفیس خوش -7-7

به چاپ رسیده است و در آن از خطّ نسخ برای متن اصلی، خطّ ( ق.هـ  3قرن )خطّی از عبداهلل هروی این کتاب، قطعه 43 درصفحه

. به نحو احسن استفاده شده است« عریفا» ثلث برای نوشتن کلمه واز خطّ« وقال ایضاً»ی رقاع برای امضاء، خطّ محقّق برای کلمه

در این . شوداستفاده می... مضاء و عناوین و ذکر این نکته الزم است که خطّ رقاع شبیه به خطّ نسخ و مشتقّ از آن است و برای ا

. «دفتری ثلث و نسخ صفحه»: اندگونه نوشتهه و این معرفی شد« خطّ نسخ»ها با هم، خطّ رقاع سهواً کتاب به دلیل شباهت زیاد آن

 (43: 4964کابلی، ( )44تصویر)

 
وقال » ، خطّ محقّق برای کلمه(سمت چپ پایین)، خطّ رقاع برای امضاء(سمت راست و باال)خطّ نسخ برای متن اصلی – 44تصویر 

«عریفا» و خطّ ثلث برای نگارش کلمه« ایضاً  

 گیرینتیجه

برداری متون علمی، اجتماعی و غیره، از هجری، به خاطر کاربرد بسیار زیاد کتابت، استنساخ قرآن، خطّاطی و نسخه در قرون اوّلیّه   

شد امّـا در بین های مختلف قرآن استفاده میثلث، توقیع، رقاع، ریحان، محقّق و نسخ برای کتابت قسمت(: گانهشش)خطوط اصول

 .نویسی استفاده شده استبرداری و خوشسایر خطوط در نسخهبیشتر از « نسخخطّ »گانه از خطوط شش

ای است امّا در اند که کار فرهنگی شایستهمودهها نسخ خطّی آن دوران را معرّفی نهای مختلف و موزهها، مجموعهها، نشریهکتاب

هایی صورت گرفته نویسی نسخه، سهوخوششود که قابل تأمّل است و در معرّفی عنوان خطّ و نوع قلم ها مواردی یافت میاین نمونه

 .است
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شناسان و کارشناسان میراث های مذبور به این نتایج رسیدیم که به دو علّت یکی عدم تسلّط نسخهها و کتابدر بررسی نسخه

در  ها صورت گرفته وها و دیگری به خاطرشباهت بسیار زیادشکل و فرم خطوط، این اشتباهفرهنگی، به شناخت خطوط نسخه

 و نویسنده به منبع مورد استفادهگر ها نیز به خاطر اعتماد پژوهشبعضی از این اشتباه. مواردی باعث سردرگمی مخاطب شده است

لذا شاید بهتر باشد، برای شناسایی خطوط در . شودمشاهده می خویش اتّفاق افتاده و همین اشتباه در چند مقاله و کتاب عیناً

 . نویسی استفاده شودها به مخاطب، از اساتید مجرّب خوشفی آنهای خطّی و معرّنسخه

 منابع

 4977ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه قرآن کریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، . ابن بوّاب، علی بن هالل -

 .4931، تهران، هنرهای دستی و سیر تحوّل آن در ایران، جمال هنر. ابن عبّاسی، ادریس و مقتدایی، علی اصغر -

 .4973ملّی ایران، تهران، ، نشر موزهدوران اسالمی،  هنر اسالمی های خطّی موزهگلچینی از قرآن. افروند، قدیر -

 4976مقاالت، حوزه هنری، تهران،  مبانی هنر معنوی، مجموعه. ن نصریدحسسیّ. بورکهارت، تیتوس -

 .در ایران، نشر عماد، تهران تاریخ مختصر خط و سیر خوشنویسی. راهجیری، علی -

، تهران، ی تجسّمی معاصرهنرها توسعه بین المللی هنرهای تجسّمی فجر، موسّسه چهارمین جشنواره. زنده رو  کرمانی، مسعود -

4931. 

 .م 4381ه،  4411مصوّر الخطّ العربی، مکتب النهضه البغداد، دار القلم بیروت،. زین الدّین، ناجی -

جغرافیایی و کارتوگرافی  ، موسّسه(نویسی از آغاز تا امروزج دوم، هنر خوش)اطلس چهارده قرن هنر اسالمی .سحاب، عباس -

 .4984سحاب، تهران، 

 4934، نشر محقّق اردبیلی،(نویسی سنّتیشناخت و کاربرد خطوط خوش)هفت خط. صفایی، صابر

 .4976، اهلل، تعلیم خطّ، انتشارات سروش فضائلی، حبیب-

 .4962، ، انتشارات سروشاطلس خطی، حبیب اهلل، فضائل

 .4964نویسان ایران، تهران، مرقع رنگین، انجمن خوش. کابلی، یداهلل -

سازمان میراث فرهنگی کشور با همکاری کمسیون ملّی یونسکو  آموزش عالی، نشر گلستان خیال، وزارت فرهنگ و.کریمی، فاطمه -

 .4967در ایران، تهران، 

 .4983علی، کتابخانه و کتابداری، سمت، تهران، مزینانی،  -

 .4987فرهنگ فارسی، انتشارات فرهنگ نما با همکاری نشر آراد، تهران، . معین، محمّد -

 4934ملّی ملک،آستان قدس رضوی، مشهد، های نفیس کتابخانه و موزهحمد از قرآن چهل آینه، چهل سوره. یوسفی، حسین -

 هاها و نشریهمقاله

 .4989رئی، عبدالرّضا، کتاب ماه هنر خرداد و تیر، تهران، چا -

 . 4981، وزارت آموزش و پرورش، تهران،  8 تکوین خطّ نستعلیق، آموزش تاریخ، شماره تاریخچه.چهرازی، منصور -

 .4989ی کتاب، تهران،نویسی در قلمرو مکتب هرات،کتاب ماه هنر، نشر خانهخوش. آژند، یعقوب -

 . 4948، مرداد 24شمارة ( مونیخ)خطّ فارسی، نشریه کاوه . داهللفرادی، عب -

 .4987نامه صفای اندیشه، شماره اول،صفایی، صابر، فصل -

 . 4964تهران، بهار و تابستان  نویسی در جهان اسالم، هنرهای تجسّمی،خوش. ذابح، ابوالفضل -
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 آلتوسرایدئولوژی  ۀبر مبنای نظری "تنور"پدرساالری در داستان  
 علی صفایی

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن دانشیار گروه 

 الهام کارگر 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن کارشناس ارشد

 چکیده

گرا از شناسی ساختجامعه. گرا است شناسان ساختاز مشهورترین جامعه اندیشمند فرانسوی و( Louis Altusser)لویی آلتوسر 

ۀ لویی آلتوسر در نظری .ی اجتماعی و ایدئولوژیکی در اتر ادبی توجه داردمعاصر است که به بازتاب ساختارهاادبی  رویکردهای نقد

به عقیده این اندیشمند فرانسوی . کندهای اجتماعی و ایدئولوژیکی در بازتولید ایدئولوژی، اشاره می، به نقش ساختاروژی خودایدئول

داستان  .تغییر یافته است "سوس و ایدئولوژیکینامح"صورتگر گذشته، بهاز شکل سرکوب ،رنهای مدفرایند حفظ قدرت دردوره

گر وضعیت زنان و کودکان و مسائل مربوط به هوشنگ مرادی کرمانی ترسیم "های دیگرتنور و داستان"داستانی تنور از مجموعه 

مورد بررسی قرار  ر اثر،زنان و موقعیت اجتماعی آنان در ساختابا بررسی ایدئولوژی پدرساالری در این داستان، جایگاه . آنان است

های ، از طریق عناصر و شاخصهپدرساالری در زیرساخت این داستاندهد که ایدئولوژی این بررسی نشان می ۀنتیج. گرفته است

به  "جنسیت"و  "دوره سنی"، "و موقعیت جغرافیایی محیط"، نوع "خانواده"ایدئولوژیکی  ون دستگاهچممربوط به این گفتمان، ه

 .گرددبازتولید می پردازد و به همین شیوه نیزان میزن ای نامحسوس به حفظ قدرت و سلطه بر قشرگونه

 .آلتوسر، ایدئولوژی، پدرساالری، تنور، هوشنگ مرادی کرمانی: هاواژهکلید

 

 مقدمه-4

الت جامعه که در آن پدید آمده است شکل پذیرفته و همگام با تحو ایادبیات هر جامعه در ارتباط با محیط طبیعی و ساختار جامعه

مربوط به آن اثر مورد تبیین و بررسی  یات، اثر ادبی را در ساخت جامعهشناسی ادبامروزه در علم جامعه. پذیردتغییر و تحول می

ابلیت انعکاس شرایط فرهنگی، شیوه زندگی، نحوه ، قای که از بطن جامعه نشأت پذیرفتهزیرا آثار ادبی به عنوان پدیده .دهندقرارمی

یکی از  ۀآثار ادبی به منزل» از این منظرتفکر و نگرش مردم یک اجتماع و عصری را که در آن نگارش پذیرفته است داراست و 

ناگون و حتی ها و طبقات گوآگاه ساختار اجتماعی، شرایط زندگی، وضعیت قشرمستقیم و ناخودمنابعی هستند که به صورت غیر

 (43:  4973کوثری، )« .کننددئولوژی نویسنده را بیان میای دیدگاه و

های  اجتماعی در بندیها و صورتگرا یکی از رویکردهای اساسی نقد ادبی معاصر است که به بازتاب ایدئولوژیشناسی ساختجامعه

های شود که به بازتابگرا محسوب میپردازان ساخترین نظریهتی آلتوسر منتقد و فیلسوف فرانسوی، از برجستهلوی. متن توجه دارد

فرایند حفظ قدرت  به عقیده این منتقد معاصر،. است های داستانی نظر داشتهشخصیت اجتماعی و ایدئولوژیکی در اثر ادبی و

های ایدئولوژیکی در رگاز طریق ساز و ب نامحسوس و ایدئولوژیکیهای مدرن به صورت بوده که در دوره سرکوبدرگذشته با 

 .گرددبندی اجتماعی محقق مییک صورت

اده و خصوصا زنان و های فرهنگی مهم در یک ساختار اجتماعی  پدرساالری است  که نمایانگر تسلط قدرت بر خانواز جمله برساخته

اما بعد از مشروطیت عمال هید زنان فعالیت خود را تشدید کردند  4283با آنکه پس از امضای مشروطیت در سال »کودکان است 

، حتی خود زنان فرادا ۀوسیله همدئولوژی مردساالری بهحق منطقی، قانونی و اجتماعی به آنان داده نشد و در جامعه هچنان ای

دبی را در اثر ا... اسی وسی، فرهنگی امی این مسائل و موضوعات اجتماعیکه تم (4414: 4939 پور،بخش، قاسمیتاج)« بازتولید شد

ادبیات  –در غرب پس از رنسانس و در ایران از دوران مشروطه  –در عصر جدید » .توان به وضو  دریافت نمودای میهر دوره

پذیرد و تا حدی بر جامعه نیز تأثیر هر اثر ادبی کم و بیش از جامعه و تحوالت آن تأثیر می. ی اجتماع تلقی شده استاره آیینههمو

 .(44:  4986 – 87عسگری ، )گذاردمی
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، با انعکاس ایدئولوژی غالب پدرساالری در ساختار اثر، به وضعیت "های دیگرتنور و داستان"استانی از مجموعه د "تنور"در داستان 

دازی ، محققان اغلب از منظر شگردهای طنزپرپیش از این .های پیشین پرداخته شده استجایگاه این قشر اجتماعی در دوره زنان و

قاله در م. (4939، کارگر-ییک صفا.از جمله ر)اند ی را مورد بررسی قرار داده، این مجموعه داستاند مضامین فرهنگ عامهو کاربر

شناختی آلتوسر  در با رویکرد جامعه. شود، به داستان تنور از این مجموعه داستانی پرداخته میحاضر، با نگرش و دیدگاهی نو

های ایدئولوژیکی و ، نقش نامحسوس و غیر مستقیم  دستگاهوان به میزان سلطه این ایدئولوژیتساختار این داستان، به وضو  می

 . حتی همراهی خود کودکان و زنان به عنوان عنصر تحت غلبه، در بازتولید این ایدئولوژی پی برد

 بحث نظری-1

 ی آلتوسر ساختارگرایی و نظریه: 1-4

یعنی عنصری که به اعضای  .آوردشمار میترین عناصر سازنده آگاهی جمعی بهاز مهماثر هنری را یکی »گرا شناسی ساختجامعه

(. 922: 4974گلدمن، )« آگاهی یابند  -دانندکه معنای واقعی و عینی آنها را نمی -ها و اعمالشاندهد تا به اندیشهگروه امکان می

های گوناگونی در این زمینه این علم و مباحث و دیدگاه توسعهشناسی ادبیات موجب رشد و گرایی در جامعهپیدایش نظریه ساختار

های فرد، اعمال و گفته»گرایان به عقیده ساخت .وجه داردها و نظام عناصر تگرا به روابط میان ساختارشناسی ساختجامعه. گردید

 (.444:  4984وسون، سلدن و وید)« .آورد، معنایی نداردوجود میها را به های داللی که آنجدا از نظام

دهی به آگاهی توجه دارد و براستقالل کننده در یک ساختار و شکلو شناخت آن به عنوان عاملی تعیین آلتوسر، به مفهوم ایدئولوژی

 .نسبی آن از زیربنای اقتصادی  در نگرش مارکسیستی توجه دارد

کنندگی است و ردار است  و از این منظر دارای نیروی تعیینبرخو "خودمختاری نسبی "آلتوسر، روبنای ایدئولوژیک از  به عقیده

نظم "و  "نظم اجتماعی  "گیری اصطالحاتی از قبیل کارآلتوسر از به» . رود نه بازتاب آنشمار میعامل بازتولید ساختار اقتصادی به

تجلیات خود را  ۀکلی ها صورتکه در آن کند، ساختاری برخوردار از یک مرکز را القا میکند، زیرا این اصطالحاتجتناب میا "

:  همان)« آوردشمار میبه "فاقد تمرکز  " کند و آن را ساختاریصحبت می "بندی اجتماعی صورت"آن از جایبه. کندتعیین می

446) . 

 "سازوبرگ"از طریق   ،صورت ایدئولوژیکیهای مدرن بهرهاز دیدگاه آلتوسر فرایند حفظ قدرت در گذشته با سرکوب بوده که در دو

، بلکه ها نظارت کندی نیست که بر انسانبه سخن دیگر، هید نهاد»گیرد  شکل می  "بندی اجتماعی صورت "های مختلف  در یک 

، هایی نامرئیبه گونه "وژیک دولت های ایدئولدستگاه"با نام ( ...یسا، مدرسه، حزب، رسانه و کل)های فرهنگی و حکومتی نهاد مهه

 ( . 463-468: 4931لیمی، تس)« دهند دئولوژی ما را سامان میامستقیم و نیز پراکنده این

 به عقیده. است ( Antonio) Gramsciآنتونیو گرامشی " رفته ازاصطال  هژمونی در اندیشهگآلتوسر بر ۀمفهوم ایدئولوژی در نظری

ها ار آنگیری حاکم اجتماعی با بهره است که طبقه( ایدئولوژیکی)دی ابزار مادی و غیر ما زنجیره» امشی هژمونی به معنای گر

 ( hawkes  ،2119:444؛ نقل از  88 :4987، صادقی)« کندقدرت خود را حفظ می

ایدئولوژی به این . کنندقرار میایدئولوژی با شرایط واقعی هستی خود ارتباط بر ها از طریق یا به واسطهانسان»از دیدگاه آلتوسر  

 (. 449:  4986صالحی امیری، )« ...هاستصورات و اسطورهها، مفاهیم، تای از اندیشهعنی مجموعهم

عی با این مفهوم عقیده دارد که برخورد افراد اجتما نحوه برد و دربارهمیکاردئولوژی بهرا برای ای خودآگاهناآلتوسر تعبیر 

به شکل عقالنی  دهیم، و حقیقت آن راما آگاهانه به خود اختصاص نمی نخست، نوعی از گفتمان است که ایدئولوژی در وهله»

. را بپذیردایدئولوژی آن نوع گفتمانی نیست که فرد، با واکنش انتقادی در برابرش، در نهایت به شکلی آگاهانه آن. کنیمارزیابی نمی

ها اند، ما در درون آنها ما را احاطه کردهتمام زمانهایی است که در ، تصاویر و ایدههاایدئولوژی شامل جریان گفتمان بر عکس،

  :(417-416:  4987فرتر، )«کنیما زندگی، فکر و عمل میهایم و در آنایم، رشدکردهمتولد شده

 :کندویژگی در این خصوص اشاره می آلتوسر در تبیین مفهوم  ایدئولوژی و شناخت آن، به چند

از نظر آلتوسر ایدئولوژی نمایانگر شرایط : شانواقعی هستیلی افراد است با شرایط تخی رابطه« نماییباز»ایدئولوژی  -

 .نمایی رابطه خیالی افراد با دنیای واقعی استطبیعی و واقعی هستی نیست بلکه باز
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 های خود عملگیرند و بر حسب ایدههای ذهنی خود رفتاری را پیش می؛ افراد طبق ایدهایدئولوژی هستی مادی دارد -

 .گردندد و در کردار او مشاهده میهای او موجودنکنند در یک معنا این ذهنیات در کنشمی

. سازدبدل می ″من″یا  ″سوژه″دهد و با این خطاب افراد را به سوژه مورد خطاب قرار می ایدئولوژی افراد را به مثابه -

 (.71 – 37:  4988آلتوسر، )

از نظر آلتوسر به . ببریمآلتوسر پی شناسانهجامعههوم ایدئولوژی در رویکرد و نگاه توانیم به جایگاه مفبا مباحث فوق می  -

: همان. )داندیوانی ایدئولوژیک میکند تا جایی که او انسان را ذاتاً حطور طبیعی هر انسانی در نظام این فرایند زندگی می

68 .) 

کنند و زندگی درک می افراد از طریق آن تجربیات خود را ازای از مفاهیم است که آلتوسر مجموعه ایدئولوژی در اندیشه -

آلتوسر ایدئولوژی را زاده محیط اجتماعی و پیوسته با آن . گیردزیست اجتماعی جوامع مورد بررسی قرار می در مطالعه

ها و اعمال اجتماعی هآوریم، قلمرو  نشانخود با جامعه را پدید می همان محیطی است که در آن رابطه ایدئولوژی»اند دمی

: 4968، ایگلتون)«  داردت را به من ارزانی میدهد و احساسی از انسجام هدف و هویکه مرا به ساختار اجتماعی پیوند می

297 .) 

توان این نظریه را درک کرد اندیشیدن به آنچه آن می هایی که به وسیلهیکی از روش»نتر این مضموبهتر و دقیق برای دریافت

های آن افراد به تدریج عرف امند است، فرایندی که به وسیلهنمی{ sOCIALIZATION}را اجتماعی کردن شناسان آنعهجام

 (213:  4981استریناتی، )«  می گیرندکنند ، یادآن رشد می ای را که درهای رفتاری جامعهفرهنگی و روش

 "تنور "هوشنگ مرادی کرمانی و ساختار داستان 1-1

 4929وی در سال. ادبیات کودکان و نوجوانان است ترین نویسندگان معاصر در زمینهاز برجسته( 4929)  "مرادی کرمانی هوشنگ"

 .سال از دوران ابتدایی زندگی خود را در این روستا سپری نمود 49از توابع کرمان به دنیا آمد و  "سیرچ "در روستای 

، های قالیبافخانههای مجید، بچهقصه: قدری چون، تاکنون آثار ارزنده  و گرانو نوجوانانکودکان ادبیات  از مرادی کرمانی در عرصه 

، مربای شیرین، مثل ماه شب (نمایشنامه –مصاحبه )، مهمان مامان، کبوتر توی کوزه ، لبخند انارنخل، خمره، مشت بر پوست، تنور

 .ازبالش و آب انار منتشر شده استچهارده، نه تر و نه خشک، شما که غریبه نیستید، پلو خورش، ن

گر فرهنگ و خود که توصیف های اولیهادی کرمانی در داستانمر. رئالیسم اجتماعی است در زمینه های مرادی کرمانی اغلبداستان 

و نوع ، وضعیت معیشتی های فرهنگی و اجتماعی محیط روستا، نحوه زیستزندگی روستایی هستند، به ترسیم  بسترها و زیرساخت

شرایط اجتماعی، فقر فرهنگی حاکم  گر واقعیات،ها اغلب، تصویراین داستان. پردازدمی بینی مردم در این محیطشناسی و جهانخود

ر های ابتدایی زندگی او دگرفته از ادراکات و تجربیات و مشاهدات خود نویسنده از سالهستند که همگی بر ...ی اثر وبر جامعه

 .است( 4996تا4929های سال) روستا

های این مجموعه ارتباط مستقیمی اغلب داستان .است "های دیگرتنور و داستان"داستان تنور نخستین داستان از مجموعه داستانی 

جایی که نوع جوامع و نویسنده از آنای روستایی است با آداب و افکار و عادات خاص ایندکی نویسنده دارند و ترسیم جامعهبا کو

های داستان، مخاطب را با نحوه نگرش، چارچوبخوبی توانسته است در این ندگی در چنین محیطی را تجربه کرده است بهخود ز

 .خوبی آشنا سازدهای اجتماعی چنین ساختاری بهفکری  و زمینه

 خالصه داستان-9

ر مریم بیمار ماد. کنددر روستا زندگی می ساله است که به همراه پدر و مادرش، کودکی یازده"مریم"شخصیت اصلی داستان تنور،  

پدر مریم در نبود همسر خود اقدام به پخت نان . اندست و مریم و پدرش تنها ماندهبیماری خود به شهر رفته ا است و برای معالجه

تنور، ابروها، سبیل و  پدر در حین پختن نان بر اثر گرمای آتش. خواهدرای انجام این کار کمک نمیکس بکند و از هیددر تنور می

شود تا وی مورد مضحکه و  تمسخر و همچنین گیرد و همین امر موجب میخوشایند به خود میسوزاند و ظاهری ناهایش را میمژه

-قابلمتعارف و غیر، برای مردم روستا امری نا"پخت نان توسط یک مرد"چون این مسئله، یعنی  .روستا قرار گیرد سرزنش مردم

های زبانی خود پدر را ها و آزارگیریبه همین خاطر، با خرده. اند که نان بپزدکنون هید مردی را ندیده، زیرا آنان تاستپذیرش ا

 را از ادامه کند تا پدر، تالش میهای اطرافیانالعملخوردها و عکسمریم ناراحت و متأثر از بر. دهندرد استهزاء و سرزنش قرار میمو
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را برای های خود اما زمانی که مریم تالش. که این کار را برایشان انجام دهدازد و از یکی از زنان محل بخواهند پخت نان منصرف س

کند که در سرانه به پخت نان اقدام می، روزی در غیاب پدر خودبیندکار خود مصمم می ثمر، و پدر را بر ادامهتغییر عقیده پدرش بی

 .گرددام این کار شده و خطری  هم متوجه او نمیپایان داستان نیز موفق به انج

 تحلیل داستان-1

ق با آن، ای که مطاباندیشه. شویماثر مواجه می شده و تثبیت شده در بافت جامعه ای پذیرفتهدر کلیت داستان تنور، ما با اندیشه. 

جام آن از سوی یک مرد، امری خالف عادت و ها صورت گیرد و انعملی است که باید توسط زن "پختن نان"انجام اموری از جمله 

 .گرددبهنجار تلقی مینا

 .دادندترها او را به همدیگر نشان میکردند و بزرگزل نگاهش میها زلبچه» 

. گفتی زنی بیاید برایت نان بپزدیخوب، مرد، م. ها از طمع روزگار استاین همه. دش را به چه روزی انداخته، ببین خونگاه کن-

بهتر از این بود که این بال را سر خودت بیاوری و از زمین . خورداش میای نان بچه، یا تکهدادیو تا نان هم مزد دستش را میال دحا

صوص نان پختن یک مرد که نویسنده برای بیان عقیده مردم روستا در خ (49: 4931مرادی کرمانی،)« ...شی و آسمان خجالت بک

-ترین و شایعکند که این امر یکی از بارزهای آنان را توأم با غیبت کردن و پشت سر گویی توصیف می، حاالت و واکنشدر روستا

کندو  ها به مخاطب کمک میترین خصوصیات اخالقی مذموم در این داستان است که در پیشبرد شناخت بینش و خُلق شخصیت

 .دهدوهش قرار میرفتاری ناپسند را با بیانی انتقادی مورد نک وهمرادی این شی

 در همان دوره "ساالرانهپدر" ی آن، برخاسته از تسلط ایدئولوژیهای این داستان و جامعهنهادینه شده در ذهنیت شخصیت اندیشه

، نه با داستان است حفظ قدرت در جامعهای برای است و این تفکر ایدئولوژیکی، که وسیله( 4996تا 4929های سال)ساختار داستان

دیگر عناصر و  "خانواده "های ایدئولوژیکی همچون طور نامحسوس و ایدئولوژیکی، از طریق دستگاهکوب و خشونت، بلکه بهسر

 .های داستان نقش پذیرفته استخصیت، بر ذهنیت شوابسته به این گفتمان

سازند که به آن گفتمان موع کلیتی را میای از عناصر وجود دارد که عالوه بر ارتباط با یکدیگر، در مجدر یک متن داستانی مجموعه

تواند مؤثر می دهی به این گفتمان غالب در زیرساخت اثر،با توجه به این امر، ما در داستان تنور، عناصری راکه در شکل .گویندمی

 .دهیمطور مجزا مورد بررسی قرار میباشد به

 عنصر محیط وموقعیت جغرافیایی داستان(1-4

های خاص خود روستایی است با عادات و هنجار ساختار یک جامعه یایی  داستان تنور، منعکس کنندهیت جغرافبافت محیط و موقع

گونه که پیش از این اشاره شد همه این سوادی، فقر فرهنگی و کمبود امکانات آموزشی در آن باشد ،که همانتواند نتیجه بیکه می

-است و  روستا(4996تا4929های سال)ده از سالیان ابتدایی زندگی وی در روستاتوصیفات حاصل مشاهدات و تجربیات خود نویسن

، در نتیجه ر معرض فقر و ناآگاهی وخشونت استبیشتر د "شهر"در مقایسه با  -گرددهمانطور که در این داستان نیز در مشاهده می

ها و تمسخر مردم روستا و گیری، در مقابل خردهمریم که پدرچنان. درساالری باشدایدئولوژی پ ی مناسب برای سلطهتواند بسترمی

های دیگران نیز بر وی چندان تاثیری چنان بر درست بودن کار خود مصمم است و حرفها نسبت به نان پختن او، هماعتراض آن

طرز فکر مردم شهر برای او  ، ازرستی عمل خود و متقاعد کردن مریمداند و برای اثبات دندارد و طرز فکر اهالی روستا را درست نمی

 :گویدسخن می

 (.44: 4931،مرادی کرمانی)« خنددها نمیکسی هم به آن. ها مرد هستندنانوا دار است؟ توی شهر همهکجایش خنده -»

کر مردم تف ی مرد عیب و ننگی به همراه ندارد، شیوهدر این خصوص که پختن نان برا "شهر"تفکر مردم  پدر با جانبداری از شیوه 

مردم شهر است،  گرفته از عقیدهخود را که بر مردم روستا، اندیشه ند و با نادرست شمردن این عقیدهکرا نکوهش می "روستا"

رفتاری  مردم  با بررسی این تقابل فکری و .شودروستا و شهر مطر  میمردم های زندگی جا تقابلی میان الگودر این. دانددرست می

توان این نحوه نگرش و می ،شهری روستایی به نسبت جامعه عهو باتوجه به میزان نفوذ این ایدئولوژی در جام روستا و شهر

آگاهی و فقر فرهنگی و آموزشی مردم دراین  ساختار اجتماعی سوادی و نای بیخودشناسی زنان و کودکان در جامعه روستا را نتیجه

ها به دور از امکانات  ، آنرسه برای مردم روستا  وجود نداشتصیل و رفتن به مدآن زمان امکان تح دانست و چون در جامعه

 .کردند، زندگی و عمل میآن دوره ی و فرهنگی، مطابق ساختار جامعهآموزشی و اجتماع
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 برگ ایدئولوژیک خانوادهوساز(1-1

غالب بر ساختار مورد بررسی، به خوبی نقش  آلتوسر، در گفتمان تگاه ایدئولوژیکی مهم در اندیشهخانواده به عنوان یک دس

به شیوه نامحسوس و غیر مستقیم بر "ساز و برگ ایدئولوژیکی"سازد و ایدئولوژی حاکم با توسل به این ایدئولوژیکی خود را ایفا می

ود اینکه در گفنمان مورد باوج. یابدوسیله آنان تداوم میگذارد و نسل به نسل بهاین گفتمان تأثیر می "هایسوژه"جامعه و ذهنیت 

تفاوت و حتی خود را نسبت به پذیرش این ایدئولوژی بی ،ر اصلی وابسته به نظام مردساالریبررسی ،پدر مریم به عنوان یک عنص

 های تحت غلبهان، به عنوان سوژهحدی است که حتی خود زندهد، اما میزان نفوذ ایدئولوژی پدرساالری بهمخالف با آن نشان می

این تفکر را از  "نواده خا"ایدئولوژیکی همچون  زیرا دستگاه. پردازندزتولید این ایدئولوژی می، باوجود عدم حضور مردان نیز، به باآن

من »محسوس ایدئولوژی پدرساالری است ، به طور نسل به نسل، به خود مریم منتقل ساخته است  و این همان عملکرد نامادربزرگ

 (. 47: همان)« هزار کار بلد بود بزرگم،پدر ربزرگم ده سالش بود که آمد خانهماد. سال دارم، یازده که بچه نیستم

 دوره سنی ( 1-9

ایدئولوژی حاکم قرار گرفته است و به ندای آن   "خطاب"های اصلی گفتمان پدرساالری در این ساختار است که مورد مریم از سوژه

 ام،طول زندگی شوم و درکه متولد شده باشم، زمانی که بزرگ می، حتی پیش از آنکندایدئولوژی به من اشاره می» .دهدپاسخ می

ا به ایدئولوژی مر: چنین معنایی را درسر دارد "خطاب"آلتوسر از اصطال  . تفکر و کنش ، یک سوژه، یک هویت،"من"عنوان یک به

وژیکی حاکم  این گفتمان، پدرساالری ، که به دنبال خود میزان مطابق با تفکر ایدئول( 424: 4986فرتر، )« خواندسوژه بودن فرا می

-، انجام امور خانگی از جمله  پخت نان  را برای مردان امری خالف هنجار میار را برای یک مرد به همراه داردقابل توجهی از اقتد

 ایگاه پدر در ذهن مریم دختر بچهج "اهمیت"به  "ناخودآگاه"، به طور پدر در فضای اثر "اقتدار  "به همین سبب، این  .داند

افراد  » زیرا ازدیدگاه آلتوسر . اندیشددر چنین ساختاری پرورش یافته است، مطابق با آن میشود و ازآنجا که وی داستان بدل می

ه پیش از این جتماعی کشناخت از خود و جایگاهی که در جامعه دارند را بر اثر تأثیرای که از مشارکت در یک  ساختار و روال ا

 (. 914: 4973استونز، )کنند وجود داشته، کسب می

گیری شکل ترین دورهکه مهم بردمیسر  ای بهزیرا از لحاظ سنی مریم در دوره.ها شکل گرفتهذهنیت مریم نیز در چارچوب این باور

با زیستن و رشد خود در یک محیط، زمان تدریج و همای که وی به، دورهشوداو محسوب می "پذیریجامعه"شخصیت وی و 

د این همان فراین .شودآگاه در درون وی نهادینه میای ناخودگونهگیرد و بههای فکری آن را فرا میهای اجتماعی و چارچوبهنجار

-هم در شکلای و مای پایهی کودکی دورهبه عقیده بسیاری از دانشمندان و فالسفه دوره .است (socialization)اجتماعی کردن 

و عادات استعداد بسیاری دارند  پذیری شخصیت کودک است و در این دوره کودکان برای پذیرش یا رد بسیاری از افکار، باورها

 « 84: 4973کوثری، »

هم به  ، و از طرفیهای آنان در مورد پدرش را نداردها و پذیرفتن قضاوتهای همسایهها و کنایهرو مریم که تاب شنیدن طعنهاز این

ر تصورش نقش بسته هراسان شده است، به این کار پدر اعتراض رسد که وی از کاسته شدن اهمیت جایگاه و نقش پدر که دمی نظر

مرد آخر »: گویدگونه میری، به پدر اینکمک به بازتولید ایدئولوژی پدرساال های اطرافیان وجهت تایید حرف رو در، از اینکندمی

شان از محیط زندگی خواهد که مطابق عرفو از او می. (44: 4931مرادی کرمانی، )« ار استد، خندهتنور نان بپزدرود سر که نمی

 . دهدطریق خود رابه این ساختار اجتماعی پیوند میزنی دیگر بخواهند و بدین

 :جنسیت

نحوه . قدرت بر این قشر اجتماعی استهای اصلی ایدئولوژی پدرساالری هستند و پدرساالری تجلی کودکان و زنان از سوژه

خودشناسی زنان و نوع نگاهی که نسبت به جنسیت خود در تقابل با جنسیت مردان دارند ، در این ساختار آنان را به سوی  پذیرش 

ر در آن، دمیزان نفوذ ایدئولوژی پدرساالری و نوع بینش نسبت به جنسیت زنان . و بازتولید این باور ایدئولوژیکی سوق داده است

مطابق خواست نظام  این ایدئولوژی خواستار تداوم آن هستند و عنوان عنصر تحت غلبهحدی است که خود زنان، بهداستان به

 :کردندپد میگذاشتند دم گوش هم پدها سر میزن». کنندارت این باور، اقدام میمردساالرانه، در راستای انتقال و نظ

 تا به حال ندیده بودیم مردی برود سر تنور نان بپزد. شوندپیدا می هاییخدا، چه مردبرپناه-

 (. 44-49: همان)« ...ها نکندخواهی از این کارتنها بفرستد شهر، میواحوالش را تک ای بابا کسی که زن مریض- 
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ه دیگر نیازی به حضور مردان ی کجای تا .گیرنددور ازقدرت مردانه، برای وضعیت خودشان تصمیم میهایند که بهگویی این خود زن

جا آن تا .طور کامال ایدئولوژیکی توسط خود زنان بر آنان تسلط یافته استنظام مردساالرانه خود را از صحنه کنار کشیده و به. نیست

پردازند لوژی غالب میویج ایدئو، در این راستا به بازگوگری و ترهادر نتیجه سوژه .گردندرانه میکه خود زنان خواستار قدرت مردساال

 "ترتیب بدین. کشدکند یا به چالش میبا سخن گفتن ایدئولوژی حاکم را بازتولید می "من"ا انسان و به تعبیر آلتوسر، سوژه ی»

-پیرو معناها و ساختارهای  کالمی است که زبان مجاز می "من"حال هاست و در همینو انتخابها چشمه کارها و تصمیمسر "من

توان در واقع می(. 94: 4987؛  نقل از بلزی، 299: 4931تسلیمی، )« گری استگوید ناچار به بازگومی سوژه هنگامی که سخن .داند

. یابد، اموری کوچک را درنمیازشناسانده است که اقتدار مردانگونه به خود بها را بدینهای ایدئولوژیک، این سوژهگفت که دستگاه

آلتوسر ایدئولوژی را »: برندیط موجود هستی خود به سر میبا شرا "خیالی"های اثر در یک رابطه خصیتوسر، شرو به تعبیر آلتاز این

یم ، کند که جهان را درک کنشعور خیالی به ما کمک می .کندتعریف می "هاخیالی افراد و شرایط واقعی وجودی آن رابطه نمایش"

مریم نیز (. 447: 4984ویدوسون،  ،سلدن)« کندو از آن جلوگیری می کشدهان پرده میواقعی ما با ج اما همچنین در مقابل رابطه

از ، ختر، انجام چنین کاری از سوی پدردید د مادرش را بگیرد، زیرا از زاویهخواهد جای به پخت نان در تنور به نوعی می با اقدام به

 .کاهداهمیت وی در ذهنیت او می

، به میزان قابل توجهی، در تولید و بازتولید ایدئولوژی حاکم نقش دارند و با به گفتمان پدرساالرانه بررسی شدههرکدام از عناصر 

ای متفاوت است، اما این عناصر در کنار یکدیگر زیرساخت قدرتمندی را برای آنکه نحوه تجلی و انتقال ایدئولوژی در هر شاخصه

، با وجود اینکه بر خالف زنان محیط روستای خود، از که مریمنتیجه این و .کنندگفتمان پدرساالری و حاکمیت آن ایجاد می

سبب میزان باالی قدرت موجود در عناصری همچون محیط، خانواده، و باتوجه امکانات آموزشی چون مدرسه برخوردار است، اما به

پذیرد که به تفکر مردم روستا را می سبت به جنسیت خود در این گفتمان، سرانجام شیوهبه شرایط سنی و نوع دیدگاه غالب ن

زیرا عوامل و شرایط اجتماعی و فرهنگی نقش  .وی نقش بسته است، از کودکی در ذهن آگاهوار و به نحوی ناخودی تابوصورت باور

تمایل ما »: شده و تسلیم محض شرایط گردندتر تدریج ضعیفها بهگردند که سوژهزیادی در افزایش قدرت محیط دارند و موجب می

بیشتر بر آن است که خود را افرادی آزاد، یگانه، خودمختار و زایا ببینیم، و بدون چنین دیدگاهی قادر نخواهیم بود نقش خود را در 

« از خود داشته باشیم ایدئولوژ استدهد چنین صوری ، آن چیزی که به ما امکان میاز دیدگاه آلتوسر. اعی ایفا کنیمزندگی اجم

تان بدل بدین طریق شخصیت اصلی نیز در پیوستن به این جبر اجتماعی، به یک تیپ شخصیتی در داس(. 296: 4981ایگلتون، )

شخصیت، فردیت و منش فرد در برابر ساختارهای : گیرندهای فردی را نادیده میجبرهای اجتماعی و تاریخی خواسته»گردد می

در راستای تحقق این مریم (. 484: 4931، تسلیمی)« شودتار کلی بدل میساخبازد و در داستان نیز به تیپ و اجتماعی رنگ می

و  "کنش"یابد و در می "هستی مادی"ه است که ایدئولوژی مرحل از دیدگاه آلتوسر  در این. زندت به عمل میذهنی دس تفکر و ایده

-دهند یا در آن زندگی میمی ها انجاماد و گروهای مادی است که افرایدئولوژی عمل یا رابطه» یابدها نمود میشخصیت "کردار"

« دهندهای ساخته شده انجام میعنوان سوژهایدئولوژی صرفاً وضع ذهنی نیست، بلکه مجموعه کردارهایی است که افراد به .کنند

 (.93-98: 4973، ؛ نقل از بشیریه444: 4986میری، صالحی ا)

د هرچن. شودردم روستا توسط مریم تکرا میرود که در آن تفکر نادرست میی پیش میسوو، داستان به سمتبر خالف انتظار خواننده

یرد و در پایان نیز گعهده میپدرساالری، خود انجام این کار را به ، در جهت تأیید ایدئولوژی غالب"مریم"که سوژه اصلی داستان 

های زیرا با توجه به انعکاس باور. نیست سنده و خود اثر و تأیید آنسط نوی، اما این به معنای بازتولید این ایدئولوژی توگرددموفق می

های فکری ، نمایش تقابلنگرشی انتقادی از سوی نویسنده آمیز ونادرست مردم روستا در این داستان و پرداختن به آن با زبانی طنز

توان پخت نان، می در صحنه "مریم"اصلی های سوژه یها و پریشانمردم شهر در برابر مردم روستا و همچنین توصیف اضطراب

های داستان، نمودی از نگرش انتقادی نویسنده است و گفتمان نویسنده،  جانبه در الیهچنین نتیجه گرفت که همین توصیفات همه

ود توجه داشته و ها به مخاطبان کودک و نوجوان آثار خجایی که مرادی در نگارش داستاناما ازآن .برای ایجاد ادراک و آگاهی است

زندگی کودکان در های مرادی کرمانی و توجه نویسنده به شادی و سری شاد و طنز جذاب داستانگرفتن فضانظرهمچنین با در

های منفی این باور و رسد که نویسنده با گزینش چنین پایانی برای داستان خود ،از نشان دادن پیامدنظر میپردازش آثارش ،به
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تبدیل  جانبه در خود اثر، زمینهاب همهبه بیانی دیگر همین توصیفات و بازت. خاطر مخاطبانش جلوگیری کرده استمکدر ساختن 

 .شدن ایدئولوژی داستان را به ضد خود فراهم ساخته است

  گیرینتیجه-0

های ایدئولوژیکی از طریق دستگاه، های مدرنشونت و سرکوب و در دورههای گذشته با خها در دورهآلتوسر ایدئولوژی مطابق نظریه

ولوژیکی حاکم بر ساختار داستان ایدئولوژی پدرساالری یک تفکر ایدئ. گردندو به روش غیرمستقیم و نامحسوس تولید و بازتولید می

د موقعیت و شرایط اجتماعی زنان و کودکان در ساختار داستان و کمبو ادی کرمانی است که انعکاس دهندههوشنگ مر "تنور"

کودکی خود نویسنده است  ضعیت این قشر اجتماعی  در جامعه دهندهنشان و گی موجود در آن استامکانات آموزشی و فقر فرهن

 .که وی حاصل این ادراکات ر در اثر خود بازتاب داده است

خانواده "ایدئولوژیکی همچون  هایدستگاه بلکه از طریق ، نه  با زور و خشونت،ط پدرساالری در ساختار بررسی شدهایدئولوژی مسل

و نوع نگاه به  "سن"، "محیط"های دیگری همچون نوع به عنوان یکی از عناصر اصلی وابسته به نظام مردسارانه و عناصر و شاخصه"

ر ها را د، سوژهمیزان قدرت موجود در این گفتمان .شودزنان بازتولید می های اصلی، کودکان وسط خود سوژه، توزنان"جنسیت"

 .این ساختار تابع محیط و شرایط آن ساخته است

، هابینی شخصیتجهان اثر و نحوه خودشناسی و های فکری و عرفی نادرست درجامعهنگاه انتقادی نویسنده در ترسیم چارچوب

، خود این اثر ادبی شده، درمنعکس گردد که ایدئولوژیموجب می ...مرد روستا و گاه مردم شهر در تقابل با عقیدهمطر  ساختن دید

 .به ضد خود مبدل گردد
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 جنگ غزل در غنایی هایمایه درون ترینعمده
 صفائی آپانته

 اصفهان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی 

 دهیچک

 و لم عینکردن باور رشد و ،یاسیس و یاجتماع راتییتغ زیانگ شگفت سرعت ریتأث تحت است، ریاخ سال شصت پنجاه غزل که نو غزل

 است، گذاشته اثر غزل هایمایه درون بر که رویدادهایی از یکی. است کرده تجربه را یفراوان یها هیما درون و هاشکل ،یتکنولوژ

 یداریپا مقدس، دفاع از اعم) جنگ به مضمون نظر از که است نو غزل از یقسمت جنگ غزل. است عراق و رانیا جنگ یامدهایپ

 .پردازدیم آن آثار و...( و افغانستان در جنگ ن،یفلسط مردم

 سپس و دهدمی ارائه جنگ غزل غنای هایمایه درون از تعریفی غنایی، شعر هایویژگی بیان و جنگ غزل تعریف با ابتدا مقاله این

 تغزل، چون هاییمایه یافتن کنکاش، این حاصل. پردازدمی معاصر ادبی شکل این در غنایی هایمایهبن ترینعمده یوجو جست به

 در جنگ با مخالفت و عزیزان دادن دست از غم اعتراض، حسرت، و دلتنگی غربت، و درد وطن، غم مذهبی، باورهای و مفاهیم

 در نهفته معنای مطالعۀ و جنگ، غزل در رفته کار به واژگان بسامد بررسی شیوة دو از نتایج این. است دست این از هایغزل بیشتر

 .است آمده دست به امروز شعر از شکل این نمادهای و هااستعاره

 .مایه غزل جنگ، شعر غنایی، درون: هاکلیدواژه

 

 مهمقد

 نو شعر اندام عرض وجود با نیز، امروز بلکه است، فارسی کهن غزل ویژگی تنها نه این و ماست ادبی شکل ترینغنایی گمانبی غزل،

 امروز، غزل در آمده پدید تغییرات با هرچند. است کرده حفظ را خود دیرینۀ جایگاه غزل همچنان غنایی، شعر میدان در سپید و

 .کرد ردیابی میتوان آن هایشاخه همۀ در را غنایی هایمایهبن همچنان اما نیست؛ غنایی صرفاً قالب یک دیگر ادبی شکل این

 ابتدا جنگ. یابدمی تسلط ساختارها بر سپس و گذاردمی تأثیر هنر محتوای و مضامین بر ابتدا اجتماعی و سیاسی رویداد هر

 غزل، به رهگذر، این از و گرفت، اختیار در را شاعران اندیشۀ و داد جهت را مضمونها کرد، دگرگون را غزل معنایی هایویژگی

 هایدرونمایه» و «غنایی شعر» ،«جنگ غزل» مفاهیم به ابتدا مقدمه این. شد آن در خاص هایویژگی باعث و بخشید تازه تشخصی

 .شودمی اصلی بحث وارد آن از پس و پردازدمی «غنایی

 جنگ غزل -الف

 قالب که -را غزل تکنولوژی، و علم باورنکردنی رشد و اخیر سال پنجاه و صد در سیاسی و اجتماعی غییراتت انگیز شگفت سرعت

 تجربه را گوناگونی های مایه درون بیشتر و شکل، کمتر هاسال این در غزل. است داده قرار تأثیر تحت -است فارسی شعر پویای هنوز

 تجربیات و احساسات در خواننده لذا و است امروزی محیط از منبعث» شعری که فارسی، کهن غزل همان نه دیگر غزل،. است کرده

 ( 931: 4982شمیسا،)« .شود می سهیم شاعر

 به و 4937 سال انقالب سیاسی و اجتماعی پیامدهای گذاشته، فراوان اثر امروز غزل زبانی هایویژگی بر که رویدادها این از یکی

 که شاعران. کرد اثر مردم زندگی شئون همهً بر که بود اجتماعی رویدادی جنگ،. است راقع و ایران سالۀ هشت جنگ آن دنبال

 دربارهً گوناگون آثار تولید واکنش این حاصل و دادند نشان واکنش رویداد این به همه از بیشتر و پیشتر اند جامعه عصبی حسگرهای

 از پس های سال در» که گفت توان می حتی اند؛ شده رودهس غزل قالب در جنگ با مرتبط شعرهای از ای عمده بخش. بود جنگ

 (93: 4983سنگری،)« .یافت غلبه ها قالب دیگر بر کیفی و کمی نظرگاه از غزل مقدس، دفاع سال هشت

 زیبایی و تازه معنی حاوی که است شعری خوب شعر» و نیست شعر اصالً باشد تازه محتوای فاقد که شعری خانلری، دکتر نظر به

 محتوا، و اندیشه نظر از جنگ، شعر( 934: 4971شکیبا،)« .شود ریخته بیان قالب زیباترین و ترینمناسب در معنی این و باشد

 .است سابقهکم فارسی ادبیات در -سابقهبی نه اگر – که است متعالی و بکر تازه، مضامینی شامل
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 سخن اشعار گونهاین شاعران بینیجهان تفاوت از فارسی شعر ارادو دیگر با مقایسه در مقدس دفاع و انقالب شعر متفاوت مضامین»

 «گیردمی کناره شخصی مسائل بیان و فردگرایی از و دهدمی قرار خویش هنر سرلوحۀ را پیام و تعهد دوره، این شاعر. گویدمی

 (2149نافلی، و براتی)

 یعنی. صرف تکنیک نه محتواست، است، شده جستهبر جنگ شعر در آنچه» معتقدند برخی که است جایی تا مضمون تفاوت این

 (97: 4989کاظمی،)« .است نهاده پیشتر گامی خود، از پیش شعر از که است عرصه این در فقط مقدس دفاع شعر

 بعد به هشتاد دهۀ غزل در ساختاری و زبانی تحوالت ساززمینه جنگ غزل زبانی تحول که چند هر. باشد همین هم حق شاید و

 .طلبیدمی را تازه زبانی و بود آمده پیش محتوا در که بود تغییری تابع تحول، این اما است شده

 جنگ شاعران. گرفت درد دستم گویدنمی مؤدبانه خیلی برود در الی دستش که کسی بود، گفته جایی حسینی حسن سید مرحوم»

 آمد،برمی شاعر وجود عمق از که درد، سر از محتوای ینا اما( 42: 4989نظافت،)« .بود محتوا شانمسأله و نداشتند فرم دغدغۀ هم

 .یافت دست نیز ساختار و فرم در بکری هایشیوه و نو زبانی به کمکم امروز، غزلسرای زبان و ذهن مسیر از عبور با

 اند؛دهکر تقدیس را جنگیدن بلکه نکرده، تقدیس را جنگ کسهید که است این مقدس دفاع شعر فکری مهم مؤلفۀ و ویژگی»

 برخورد شکل این( 44: 4989نادمی،)« .است شده برخورد آن با هم طورهمین و است شده تلقی گریزناپذیر و واقعی امر یک جنگ

 غنای بر و داد سوق انسانی هایدغدغه و جهانی هایدرونمایه سمت به را غزل شد، پررنگتر جنگ غزل در رفته رفته که جنگ، با

 .فزودا ادبی شکل این محتوایی

 غنایی شعر تعریف -ب

 حدود در اما اندازند؛می نظر ادبیات وسیع منظر از ایحوزه چه بر که دانندمی فن اهل همه تقریبا است غنایی ادبیات از سخن وقتی

 . هنر ذاتی سرشت و است ادبیات ویژگی گوناگونی، این البته و است متفاوت نظرات، هنوز آن، منع و جمع و تعاریف

 میشده سروده لیر نام به موسیقی آلت از نوعی با همراهی برای که است شعری قدیم، یونان در خود اولیۀ تعریف در اییغن نوع»

« .گردید غنایی ادبی نوع اصلی معیار عواطف، و احساسات غلیان بیان و شد دگرگون رمانتیسیسم، دورة در مفهوم این. است

-ذهنی غنایی شعر» که میشود گفته غنایی شعر نخستین تعریف به نگاه با هنوز، الح این با( 447: 4939همکاران، و کیشذاکری)

« .هست نیز درونی احساسات مبین ضمن در که است موسیقی به شعر نوع نزدیکترین و خاصترین ترین،یافتهفردیت و ترین

 (2/38ج:4974ولک؛)

 شرط به است، شخصی احساس از گفتن سخن غنایی شعر» هک معتقدند کدکنی شفیعی دکتر غنایی، شعر از ترگسترده تعریفی در

 تا آن تریننرم از احساسات انواع تمام یعنی بگیریم، نظر در را آن مفاهیم وسیعترین «شخصی» و «احساس» کلمۀ دو از آنکه

 از خواه و باشد فتهگر مایه شاعر رو  از خواه که معنی بدان شخصی احساس. دارد وجود که واقعیاتی همۀ با احساسات تریندرشت

« .دارد موضع اشتراک جامعه تمام با مسایل از بسیاری برابر در نیز او رو  اجتماع، از است فردی شاعر اینکه اعتبار به او، احساس

 (442: 4934کدکنی، شفیعی)

 حوادث به خود هاینظرگاه و اندیشه دریچۀ از او. است حوادث آن از ناشی عواطف و حوادث تصویرگر بیشتر» ادبی نوع این در شاعر

 بلکه کند، اتخاذ خود ذهنی هوای و حال و هااندیشه غالب هایزمینه با همسو جهتی آنها تصویر در تا نگرد،نمی بیرونی هایانگیزه و

« .انگیزندبرمی او ذهن در را خویش با هماهنگ و مناسب هایاندیشه و عواطف که هستند بیرونی عوامل و حوادث این

 (499: 4974امداریان،پورن)

 این به. است موسیقی و فردیت احساسات، و عواطف بر تأکید غنایی، شعر تعریف در که است این آیدبرمی باال تعاریف از که آنچه

 نیست، غنایی صرفا قالبی دیگر امروز غزل هرچند که گرفت نتیجه بتوان شاید غزل، در موسیقی داردامنه حضور به توجه با و اعتبار

 هایقالب دیگر یا نیمایی و سپید شعر منظر، این از و شوند؛می متولد غزل قالب در هم، هنوز جنگ، شعرهای ترینغنایی ماا

 .یابند دست غزل جایگاه به اندنتوانسته هنوز کالسیک،

 غنایی هایدرونمایه -ج

 اتفاق ساختار در شعر که معتقدند و( 4934،423نی،کدک شفیعی) میدانند «زبان موسیقایی معماری» را شعر ساختارگرایان، اینکه با

 گیری،شکل در درونمایه، دیگر عبارت به یا محتوا، نقش که داد نشان ادبی بعدی هاینظریه و تاریخ، در ادبیات سیر اما افتد،می
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 آن مایۀدرون به که ودشمی شناخته بدرستی هنگامی ادبیات اساسی نقش». است انکار قابل غیر ادبیات ماندگاری و نفوذ ضریب

 (496: 4931کوپا،)« .شود نگریسته

 اشاراتی و مفاهیم همۀ شامل غنایی، هایدرونمایه که گفت توانمی غنایی، ادب تعریف در توافق مورد و اصلی محورهای به توجه با

 جهان و خویشتن به نسبت را وی موضع و ذهنیت و گویندمی سخن شاعر جمعی یا شخصی من عواطف و احساسات از که است

 حاالت و عواطف و احساسات نهفته، هایاندیشه غنایی، ادبی نوع مایۀدرون» دیگر بیان به. دهندمی نشان او پیرامون عینی و ذهنی

 حتی وصف، این با (448: 4931کوپا،)« .شودمی حاصل شماربی و مختلف هایسائقه و عوامل پی در که است روانی تمرکزیافتۀ

 محسوب غنایی هایمایه باشند، جهان به نسبت شاعر موضع بیانگر یا عواطف از برآمده اگر هم، اشخاص مد  و مذهبی یهاآموزه

 .میشوند

 جنگ غزل غنایی هایدرونمایه

 هایعظمت و هازیبایی ستایش انفس، در سیر درونی، هایتأمل فضای است؛ غنایی و نرم فضایی -حماسه برخالف –غزل فضای»

 نیز شعر در حرکات، صالبت و رو  لطافت ویژگی دو تلفیق و جنگ هایسال شرایط. حماسه با متفاوت حال هر به و بیرون و درون

 جریان این حال، این با( 4987سنگری،)« .بگذارد نمایش به را شکوهمند فرصت این تا شد مناسبی ظرف غزل و کرد پیدا نمود

 -شودمی مشاهده کمتر جنگ امروز غزل در و بود جنگ شعر آغازین هایدهه انهم ویژة بیشتر متأسفانه که – غزل در حماسه

 غزل فضای  غنایی، عناصر باز غزل، در حماسه حضور اوج هایسال در حتی بلکه. ببازند رنگ غزل غنایی هایمایه که نشد باعث

 .داشتند اختیار در را جنگ

  تغزل-4

 آن شکل اگر خاصه گردد؛می اثر در تغزل نمودهای دنبال به ذهن مضمونی، هر از یشپ همیشه ادبی، آثار غنایی هایمایه بیان در

 زندگیمان نخستین هایهسته یاد از را ما و اندازدمی خودمان یاد به را ما گویدمی سخن عشق از که شاعری» زیرا! باشد غزل هم اثر

 کشف دوباره ما برای را انسان گویدمی سخن عشق از که عریشا. دهدمی رجعت انسانیمان حساسیت قلب به را ما و کندمی لبریز

 زیبایی گویدمی سخن عشق از که شاعری وسیلۀهب ما. کندمی ایجاد عاطفی استوار پلهای میبرد، بین از را هابیگانگی کند،می

 به حتی و میدهد نجات ابتذال از را زبان گویدمی عشق از آنکه. است حیات ریشۀ به رجعت عشق. یابیمبازمی را خود رفتۀازدست

 برخوردار شعر سرشار غنای از و ببالند خود به غنی، کلمات کنار در نیز آنها تا دهدمی حساسیت و عطوفت هویت،بی هایواژه

 (987و83 ،4981براهنی،)« .گردند

 به اما است، کرده کمرنگ یادب خاص شکل این در را عشق جنگ، فضای در غزل کشیدن نفس که برسد نظر به است ممکن اگرچه

 در عشق وسعت از بیشتر بسیار جنگ غزل در عشق وسعت واژه، معنایی وسیعتر هایساحت شدن گشوده با که گفت توانمی جرأت

 و اصطال  و واژه بسامد منظر از تغزلی هایمایهدرون در» معموالً فارسی کالسیک غزل در. است فارسی غزل پیشین هایدوره

 محور که است( diction organomy: اندام توصیف) ارگانومی واژگان آید،می چشم به بیشتر آنچه آن، معنایی بار و تابیا جوهرة

-اشاره وجود با جنگ، غزل در اما( 449: 4931کوپا،)« .دهدمی اختصاص خود به را( aesthetics) پرستانهجمال توصیفات اصلی

 .شودنمی دیده اصالً پرداخت شیوة این... و چشم و گیسو مانند کلماتی به فراوان گاه های

 دارند جنگ غزل در دوش و شانه پا، و دست سر، چشم، دل، کلمات ترتیب، به را واژگانی بسامد بیشترین بدن، اعضای و هااندام از

 روشن آنها، از بسیاری رفانیع بار به عنایت با نیز و جنگ غزل در هاواژه این معنایی حوزة به توجه با که( 33: 4934صفائی،. ک.ر)

 .ندارد جایی جنگ غزل هایتغزل در ارگانومی که است

 چنان) تعلیم محدودة در تنها نه که داد فرصت پدر به اجتماعی، مرزهای از بسیاری شکستن و هانسل فاصلۀ برداشتن با جنگ اما

-غنچه را پدر بدن هایتاول که آموخت را جانباز دختر و گوید، سخن خود شهید فرزند با عشق وسعت در بلکه( بود این از پیش که

 .آیدبرمی عاشق چشمانی از تنها که نگاهی ببیند؛ سرخ هایی

 (473: 4989موسوی،)   دارد پدر جگرگوشۀ حکم زخم که      پدرند تن پارة هاتاولغنچه که
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 آن در ایثارگران همسران که هاییغزل. ستنی حاضر جنگ غزل در آن، کالسیک مفهوم به عشق، که نیست معنی بدان سخن این

 هایشزیبایی و هازشتی و جنگ از که هاییغزل و گویندمی جنگ با درگیر مردم جهانی این آرزوهای از که هاییغزل دارند، حضور

 .است جنگ غزل در کالسیک تغزل جلوة میدان همه کنند؛می زمزمه محبوبی گوش در

 را پرپر سپید انگیسو! جان هلیا ببند زخمم روی

 را برابر نا جنگ این خون کنی لخته که مگر من رگ در

 حِرز آن از موت تار همان از جان، هلیا ببند زخمم روی

 (4983میرزایی، شهرام) را مقدّر - مرا کردی گریه بستی، بازویم به اول روز

 ست جوشیده تو صدای از شعر این! زخمی نفس ای بگردم دورت

 (37: 4984معاذی،) ست پیچیده تو هوای امسینه در خواهمینم تازه هوای دیگر

 قامت سرو و است سبز هنوز گرفته،غم و خاموش اگرچه

 (78: 4988نژاد،خلیل) !نیست پدر کسی مادر چشم به زخمی، اگرچه خسته، اگرچه

 مذهبی باورهای و مفاهیم -1

 با هم را میهن به عشق حتی رزمندگان، روزها آن. بود دینی ایهآموزه جنگ، در ایستادگی برای مردم اصلی هایانگیزه از یکی

 همۀ فراگیر گرایش باید انقالب شعر در را فراگیر رویکرد» وسیعتر، دیدی با. گذاشتندمی احترام آن به و سنجیدندمی دین معیار

 (4988اکبری،)« .دانست عرفانی و مذهبی مضامین به شاعران

 .باشد جهان کشورهای دیگر جنگ ادبیات با ایران جنگ ادبیات هاتفاوت ترینمهم از یکی شاید امر، این جنگ، شعر در ویژههب

 ویتنامی، ناسیونالیسم بر ویتنام ادبیات مثالً. دارد تکیه وطنی رو  و ناسیونالسیم بر اغلب جنگ در هاملت دیگر ادبیات تاریخ»

 گاه،تکیه ایران در اما. دارد تکیه روسیه سرزمین و روسی انسان بر سیهرو مقاومت شعر و فرانسوی، تمدن رو  و تاریخ بر فرانسه

 (21: 4983سنگری،)« .است مذهب و ایدئولوژی

 از دفاع برای تنها فرانسوی، سربازان که است این فرانسه، و ایران جنگ ادبیات در مقاومت هایاسطوره هایتفاوت تریناساسی از»

 باورهای بدلیل دوستی،میهن بر عالوه ایرانی، سربازان آنکه حال پردازند؛می مبارزه به خود پرستانۀمیهن باورهای بر تکیه با و وطن

 (44: 4983دیکلو،)« .کنندمی مبارزه -است گرایانهمادّی اندیشۀ نوع هر از فراتر که – مذهبی

 ایران، در و است بوده نژاد که آیین، و دین نه جنگ، به مردم تحریک انگیزة ترینمهم جنگ، این دیگر طرف در کهاین طرفه

 آنکه با» ! معتقدند آن به هم عراق مردم درصد هفتاد که مذهبی جنگیدند؛می تشیع و اسالم  از دفاع در ملیت، از بیشتر رزمندگان،

 دیده ایستیزیعرب کمترین سوی، این در مقابل، در است، بوده جنگ برای محکم بسیار انگیزة یک عربگرایی بعثی، متجاوزان در

 (98: 4989کاظمی،)« .شد معرفی ما به اعراب دسته ب که هستند آیینی همان مروج شاعران، غالب بلکه. شودنمی

 مثل کلمه، چهار این زیرمجموعۀ هایواژه و مالئک زیارت، نماز، دعا، واژهای به اشاره عنصری، هر از بیش اسالم، دین کلی عناصر از

 این. شودمی دیده جنگ شعر در...  و صحن القدس،رو  جبرئیل، گنبد، ضریح، قیام، تشهد، رکوع، قنوت، ا،ربّن یجیب،امّن کمیل،

-آرمان و باورها سرچشمۀ از که است جنگ غزل مذهبی و دینی هایدرونمایه نمود دربردارند، را آیینی و اعتقادی مفاهیم که هاواژه

 . است کرده سیراب را شعر جان و شده جاری او جامعۀ و شاعر های

 (449: 4983دولتی،) بنویسد اذان هاگلدسته سر بر              خواست شدن خشک گاه که لب آن قصۀ

 (  443: 4984نیا،فرامرزی) بود معطر هوا مالئک حضور از و             آمدمی    یجیب  امّن   و   گریه   صدای

 سه» .آیدمی چشم به جنگ غزل در مذهب، از اصلی محور سه شهادت، و جهاد چونهم جنگ، دربارة اسالم کلی هایآموزه از غیر

 مضامین، این کاربرد فراوانی دلیل که هاستسروده از بسیاری مایۀدرون و پشتوانه ،(س)زهرا حضرت و انتظار عاشورا، اساسی موضوع

 پاکبازی، و شهادت مفهوم و است رزمندگان ایمان و انآرم کربال، و عاشورا. هاستجبهه در فرهنگ این رواج و تعبیرات این وفور

 و هانوشته -تابلو موضوع و هازمزمه در جاری و ساری جریان موعود، انتظار. نیست میسر و ممکن عاشورا الگوهای و کربال تداعیبی

« .است جبهه بزرگ هایعملیات و هاپیروزی رمز و کلید که است نامی( س)زهرا حضرت مبارک نام و بندهاستپیشانی

 (مهر6: 4931سنگری،)
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 .است برخوردار باالیی بسامد از جنگ هایغزل در نیز( ع)علی حضرت یاد و نام محور، سه این جز اما

 (429: 4983رستمی،) است گرفته سنگر تو نام پشت افالک!                 ذوالفقار برق! علی دست انعکاس ای

 عاشورا -2-4

 تازة هایپرداخت و هاتصویرسازی به کمتر و بود جنگ دوران شعارهای و اعتقادات از برآمده بیشتر عاشورا، به اولیه هایپرداخت

 :شدمی توجه هنری

 خواندممی آشنا یار دوست دیار از                      خواندممی کربال اینک که مادر روممی

 (2142 حسینی،) خواندممی چرا و چون بی جانانه آن کهزآن                     الوداع مادر نیست چرایی و چون مهلت

 :اندیافته دست رابطه این در شاعرانه تصاویر و هاکشف به بیشتر شاعران اخیر هایسال در اما

 خاک به افتاد علم شد، بال و کرب دفترم          ...       راه ز مهتاب و آمد رود و «ر» نوشتممی

 خاک به افتاد ارم باغ ز الله سبد یک                 رسید     خداوند   هایگل  پاییزی فصل

 (271: 4934حمزه،) !خاک به افتاد دلم سبز شاخۀ از سیبی        ...   خورد ترکش امخاطره در تو قلب ناگهان]...[ 

 :است مقوله دو هر در تأمل نتایج از عاشورا، حادثۀ با جنگ مختلف هایصحنه و هاعملیات بین هایشباهت کشف

 دانمنمی بنویسم؟ اسفند چندم از              است زمستان آیدمی که فصلی هر تو از بعد

 (232: 4934قنبرلو،) دانمنمی بنویسم؟ چند کربالی از              همت؟   یا   عباس   حضرت    کربالی   از

 کبودت ایهلب خونین مطلع با سرودت خواهدمی تلمیح دو و هفتاد

 (479: 4983محمدزاده،) پودت و تار از وزدمی محرم بوی! برادر؟ آییمی چند کربالی از

 انتظار -2-2 

 از اصل، این به نیز شیعه ایرانیان. رودمی شمار به مکتب این پیروان دارریشه اعتقادات از و شیعی تفکر هایبنیان از یکی انتظار،

 مهدی جهانی انقالب مقدمۀ ایران انقالب که اعتقاد این ،4937 سال در اسالمی انقالب زیپیرو از پس. دارند باور قلب صمیم

 مضمون این به هایشانسروده در جنگ، شاعران آن از پس و انقالب، شاعران بنابراین،. بود کشور در غالب عقاید از است،( عج)موعود

 .اندپرداخته بسیار نیز

. نیست شده معرفی این از پیش که گونهآن بعدی،یک شخصیتی دهد،می را آمدنش نوید و اوست منتظر انقالب شعر که ایمنجی»

 خواهد پایان ماه به پلنگان خیره نگاه به دیگر سویی از و زد خواهد را مستکبران گردن و درخشدمی موال ذوالفقار دستش یک در

 .رفیق و است غمگسار یار او واخت،ن تار و خواند ترانه استقبالش در شودمی که است مقتدایی او. داد

 ست آمدنی غمگسار آمدنی، رفیق                           ست آمدنی انتظار شب بخشفروغ

 ست آمدنی بهار یلدا، شب از مترس                           لرزدمی شوق ز قناری چگونه ببین

 ست آمدنی یار تار، بزن ترانه، بخوان                           پاشندمی آب دیدار کوچۀ خاک به

 (78: 4982خراسانی،)« (اسفندقه امیری مرتضی)

 .  بود گوناگون تعابیر و تصاویر آفرینندة جنگ، شعر روزهای نخستین همان از جنگ، هایغزل در انتظار نمود

 ست ستهب جگر بر داغ ماتمشان اگرچه                    شهید شاهدان   ظهورند   ساززمینه

 (  93: 4973طهماسبی،) ست دربسته هنوز خم یک که پیاله بده                    نرسید اگر ما دست می خم یازده به

 (484: 4984آبادی،حبیب بیگی) است انتظار پرحجم هوای هوا جاکاین                   موعود  تازیکه ای  بگذار رکاب در پا

 (261: 4984پور،شمسی) را ما زهرایی یوسف برسان یارب                    اندوه  نپیراه  و  پریشانی  و  ماییم

 :است شده بیان شاعرانه خیال هایصورت و هنری تصاویر پردة در بیشتر مفهوم، این اخیر هایسال در اما

 (243: 4988نژاد،لیمانس) !هاستاره به سری زدیدمی کاش ای           است  غربت  غریبان  شام  شام، ! ماه  ای

 (437: 4987میرزایی،) را خمیده غرور غالف در مپسند           امام ای خواهیخون به درآر خود شمشیر

 (216: 4983نژاد،مهدی) بدهد اذان هابام بر و بیاید کسی           منتظریم   و  خواب  تعبیر به  ایمنشسته

 (س)زهرا حضرت -1-9
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 :جویندمی توسل او به استواریشان و صبر در ایشان و است دیدهداغ یا منتظر مادران دل پناه جنگ، غزل در( س)زهرا حضرت

 (294: 4988نکویی،) سربندها آن زهرای یا به خود قنوت در            نماز  وقت  کندمی  توسل  امشب  هم  باز

 :است( س)زینب و( س)فاطمه دل دریای تالطم ادامۀ هست، تالطمی کارون در اگر

 (461: 4983دهقانیان،) است خورده هم به زهرا و زینب هایگریهخون            امواجِ که روزی از است خون دلش کارون

 :است( س)زهرا دانۀ دانه تسبیح ها،اشک سرچشمۀ باز افتد،می لیال داغ و اکبرعلی یاد به جوانش دیدن با مادری هم اگر

 بود لیال حسرت و فراق از فحر لرزید دلم روضه میان دیشب

 !طاها پسرم شد خوب چه گفتم! اکبر پسرش شد حیف چه گفتم

 اکبرها مادر روسیاه من مادرها، اکبر روسفید تو

 (994: 4934ناصحی،) زهراها دانۀ دانه تسبیح شد لیال اکبر که شبی از آه

 :خواهندمی( ع)حسین مادر از را خود اجر سرزمین این لیالهای همۀ و

 را آخرت بارکوله ببندی باید                    لیال   برخیز  العطش  هایناله  با

 (286: 4934حقیقت،) را سرت هاخون بستر از بگیر باال                    زهرا داد را عاشقان سهم که فردا

 وطن غم -9

 در اما دادمی را عظیم ارتش آن مقابل در ایستادن انرژی مردم به که بود هاانگیزه ترینقوی از دینی مایۀبن ایران مقاومت در »

 (49: 4989آتشی،)« .شود گرفته نادیده نباید که داشت مهمی نقش هم وطنی مایۀبن کنارش

 عشق و میهن مهر ایران، مردم سالۀهشت هایفداکاری و هاایستادگی دلیل ترینمهم -مذهب از پیش ایعده برای و – مذهب از بعد

 :ایران ساختن دوباره فکر. دبو وطن

      خویش جان خشت با اگرچه وطن سازمتمی دوباره

 (744: 4934بهبهانی،) خویش استخوان با اگرچه زنممی تو سقف به ستون

 امروز، دیگر، بیان به. شد بدل غنایی و عاطفی نگاهی به کمکم جنگ، هایسال از گرفتن فاصله با حماسی، کمابیش نگاه این اما

 پیوندی شاعر من و درونی عواطف با که است غنایی مضمونی باشد، حماسی ایدرونمایه آنکه از پیش و بیش جنگ، غزل در طنو

 :است کرده آب ذرهذره را وطن که پردازدمی هاییاندوه به بیشتر جنگ، از بعد هایسال غزلسرای. دارد تنگاتنگ

 (293: 4984فیض،) نگفت هید نان غم از ولی... آب شد، آب                  دود و آتش از گذر در وطنم خوبم، خاک

 :است نکرده دور لبانش از را لبخند ایلحظه اما

 اروند تو چشم یک و شد کارون تو چشم یک                           جنوبت به هاملخ وزیدند که روزی

 (443: 4983عسکریان،) لبخند تو خندان چهرة آن از گردد کم                          ندیدم هید و شدی شناور زخم در

 :بخشدمی دیگر شکوهی را داغدار مادران چهرة اندوه  که رضایتی لبخند

 (34: 4934مرادی،) بشود ایران سرسبزی مایۀ تو خون                  که خوشحالم همه این با و مادر ایرفته

. پیچید خواهد جنگ، از بعد هاینسل همۀ ذهن در و سرزمین این تاریخ شۀهمی تا که است عظیم پرسشی سرچشمۀ غم، این

 برای بلکه کشدمی چالش به جهان، به نسبت را خواننده موضع تنها نه که پرسشی جنگ، مخالفان و موافقان همۀ رویاروی پرسشی

 :است همیشگی چالشی و بزرگ ایدغدغه هم شاعر خود

 ]...[کردی؟می چه بودی ورشعله میهن عشق از         کردی؟می   چه  بودی  اگر  تلخ  روزهای  آن

 (474: 4989مظفری،) کردی؟می چه بودی پدر جای تو لحظه یک          حتی اگر خون، دیگر چشم و اشک چشم یک

 غربت و درد -1

 پرداخته آن به بیشتر که– ومد دستۀ و شهیدان غربت نخست دستۀ شود؛می تقسیم اصلی دستۀ دو به جنگ غزل در غربت غم این

 .جانبازان غربت -است ترمحسوس جنگ از بعد هاینسل برای و شده

 شهیدان تنهایی و غربت -1-4
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  اجتماع رفتارهای بر توجهیبی از غباری و شد رنگکم هم ایثارگران فداکاری خاطرة کمکم جنگ، هایسال از گرفتن فاصله با

 پیدا جنگ غزل در ایگسترده بازتاب امر، این. شد ایشان غربت انزوای خلوت، و گرفتند فاصله خود تن هایپاره این از مردم. نشست

 :  کرد

 (93: 4987الیاسی،) هاخاک آرزوی اینک تو خاک از گردی             هست و را آرزویت کردی خاک غریبی در

 هرگز هیچکس ستنخوانده که هستی ایشکسته نماز تو

 آموزیدانش ستندیده که هستی اینخوانده کتاب تو

 بسیارند حواسکم مردم امروز آسیاب، از افتاد آب

 (76: 4987پورعلیزاده،) ...روزی یک است رفته یادشان... وقتی یک است رفته یادشان

 و تفحص یهاگروه تشکیل از پس تنها و نداشت، مصداقی جنگ از بعد هایسال اولین و جنگ هایسال در که هاییمضمون از یکی

 که بفرد منحصر و دردناک و تلخ ایتجربه. بود تفحص شهدای لۀمسئ گرفت، جان شهرها، به شهدا اجساد باقیماندة بازگشت

 : گردید جنگ غزل غنایی ابعاد شدن سرشارتر باعث و تازه هاییاندیشه و عواطف آفرینندة

 بود چاکی چاک غصه از دل               بود خاکی مشت تو از من سهم

 (63: 4982نجاتی،) بود پالکی و کهنه چفیۀ                 سوزطاقت   انتظار   یک   بعد

 :گنجیدنمی وصف در شهدا، هایخانواده حال میان این در و

 نداشتم باور و توهستی این گفتند             ستسوخته که پالکی و استخوان مشت یک

 (248: 4987فکری،) نداشتم برادر گاههید کاش ای               را  تو  این   دیدمنمی   گاههید  کاش  ای

 آورندمی را پرت و بال دوردست از               آورندمی     را    خبرت     بادها      امروز

 آورند؟می را سرت بدون پیکر کی              سفر   از  پیکربی  سر  یک  است  برگشته

 (67: 4982نظری،) آورندمی را پسرت! شو بلند مادر               شد     تمام   مکرر    هایانتظار   آن]...[ 

 را نشانی سوخته آن از نیافت ولی  !              خاک سینۀ به  زد  چنگ  او  مادر  چقدر

 را استخوانی مشت مگر نیافت ولی                سرد   گلولۀ   تا  چند  مگر   نیافت   ولی

 (79: 4982میرزایی،) را جوانی اللۀ اشجمجمه خون به                ستداده پرورش که را او کرامت ببین]...[ 

 :کردند قناعت سوخته هاییخاطره به خود، عزیزان از که آنها

 سوخته پایی تو دنبال به گرددمی باز                سوخته گرایی پشتِ تو  چشمان  از  ردی

 (89: 4982مرزبان،) سوخته هاییپارهتن با ساده پالک یک                باز جوییممی و گشتیم را  خاک  تمام  ما

 جانبازان تنهایی و غربت -1-1

 نیست رشید دیگر که هاستسال تو قد                 نیست جدید دردی  روایت  صندلی  این

 (432: 4987شرافت،) نیست مرید تو دل برای کسی اینجا                 تو چرخدار      صندلی    غیره ب    دیگر

 و ماندند افسوس و غربت هایشب تا جانبازان رفتند، شور و حماسه روزهای در شهدا، اگر. هستند ما روزگار زندة شهیدان جانبازان

 و خاک در است انسان همیشۀ بتغر از دیگر نمودی که -تنهایی و غربت این. کشیدند خسته هایدوش بر را بزرگ اندوهی بار

 . است نمانده پنهان جنگ غزلسرایان چشم از -است بوده غنایی ادبیات مایۀدست دیگر هایصورت به همواره

 بود دارچرخ صندلی روی که ابری                  بود  بهار  هایخاطره   مرور  از  خیس

 (233: 4934پناه،صادقی) بود دیار این خستگی پناه روزی                  کرد مچاله را او  روپیاده این  که  ابری

 ]...[رودمی بیقرار و اندنشسته ابرها                  رودمی   دارچرخ   صندلی  روی   کوه

 رودمی بردبار و را داغ بار برده                   دوستان قطار  از ستشده جدا  واگنی

 (91: 4983ابوترابی،) رودمی بهار... او ریل ردّ برف، روی                   بهار رودمی... رفب روی به  او ریل  ردّ

 مسیر در را تنش هایتکهتکه که اوست است، نشسته شما دست کنار آنکه شاید که یادآوری؛ برای است تلنگری جنگ شعر و

 :است گذاشته جا عاشقی



 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

451 

 

 ]...[بهار از پر چمدانی با غرور مرد                   شهیدوار   آمدمی  دور   هایسال    از

 یار کنار را خودش گذاشت جا فکه در                    چشمهاش مریوان  است مانده  بانه در

 (67: 4989رزاقی،) یادگار مانده خون حماسۀ از که مردی                    است نشسته شمایان  دست کنار شاید

 و نظامیان علیه شیمیایی هایسال  از استفاده نکرد، رسیدگی آن به دادگاهی هید که بعث رژیم جنگی نایاتج ترینبزرگ از

 ها،سال گذشت با .آفرید را حلبچه فاجعۀ و برد کار به هم عراقی شهروندان علیه حتی را هاسال  این صدام. بود ایران غیرنظامیان

 پرداختن. گذاشت نمایش به همگان چشم برابر در را جنگ آثار دردناکترین از یکی و نمود رخ کم کم شیمیایی جانبازان مشکالت

 جهان ادبیات در که است کرده نمایان را جنگ هایزشتی از تأثرآور و مانندبی تصویری ایران، جنگ شعرهای در مضمون، این به

 : است سابقهبی

       جنگی؟می هنوز داری که با تنگی نفس همه این با آه

 من مچالۀ کاغذ وسط سنگی اتنگفته هایحرف

    تو به رسید وطن مرزهای تو به رسید هفتادمن بار

 من نالۀ و زدند جا هاماسک تو به رسید چمن تند بوی

   آزمایشگاه بعد هاسال راه از رسید اتسرفه هر پشت

 (62: 4931ملکیان،) من مقالۀ از فصلی شدی تو جرا  من و شدی شیمیایی

       را حالت لبخند با باز پنهان ایکرده کوتتس در

 ]...[را بالت ستبسته قفس این است تنگ دلت دانممی که من

 نیست ممکن! نه... هاشوک ها،تخت کپسول، هی قرص، هی سرم، هی

 ]...[ را خیالت حتی ایلحظه سازند منصرف پریدن از

 داری سوختن میل باز داری تن به تاول همه این

 (47: 4984قاسمی،) را وصالت شیرین شوق پنهان ایکرده کتپل پشت

 همۀ در ذره، ذره و روز هر بلکه جبهه، یک در و بار یک نه و درگیرند آن با هنوز جنگ، از بعد سال چندین که هاییانسان تصویر

 :شوندمی شهید سرزمین این شهرهای

 (62: 4984میرزایی،) کند شهید را تو مامت ذره ذره که      خواست بگیرد، سر تو از فقط نخواست خدا

 شد،می تلقی جانبازان به احترامیبی بنوعی آن به پرداختن ها،سال تا که جنگ، مؤثر حال عین در و دردآور هایصحنه از دیگر یکی

 این با رابطه در احساسی از سرشار اشعار و شکسته اخیر هایسال در تابو این خوشبختانه. است روان و اعصاب جانبازان لۀمسئ

 .است شده خلق مشکالتشان و عزیزان

 است شده خبر از پر هایشلحظه خواهد،نمی مبتدا اشجمله

 است شده شدیدتر هایشسرفه بنویسید! عزیز تیترهای

 «میردمی داشت»  بنویسید «سوزدمی داشت»  بنویسید

 ]...[است شده ورشعله اعصاب گاز مرد این لختۀ هاینفس در

 ...خنددمی خویش به خیره گاه... گریدمی دور به یرهخ گاه

 (262: 4983محمدپور،) !است شده دردسر گونهاین عشق! است عشق را دو هر خنده و گریه

 گلویش اعصاب الی شد خنک بغضی   ...              رویش    آب  و   ماه  قرص    باال    انداخت

 ]...[رویش پیش سینمای هایپرده این...                 این       از    وای   اما    زود   بخوابد   باید

 (288: 4983نعمتی،) پتویش در دارد خفته پلنگی نقش                است جنگ مرد    پریده سر از خواب شیرِ این

           هاخاطره البالی شدی گم جمعیت، میان در شدی گم

 هامسخره مامت خیابان در خندیدند و زدی جی.پی.آر

        ستوارونه همیشه دنیا کار است خون جنون داغی از سرت]...[ 
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 (4934جبارپور،) هاکنگره برای دردهایت ماندمی و رویمی زمین از

 هانشانه زیر شده رگبهرگ دیوار ...               هاشانه   آوار   دلهره  و  داغ  ... اهواز

 هازبانه آتش تب در شهر فریاد     ...          خون و جیغ... آژیر و شعله شعله باران

 هارسانه از شنوممی که را تو نام                کشدمی تیر چپم گوش هنوز! اکبر]...[ 

 (86: 4987جهرم، تنگاب) هاخانهدیوانه دفتر به مرا نام                شهر هایکوچه سر نوشت را تو نام]...[ 

 :آنها تنهایی غربت و جانبازان این با مردم برخورد و تلقی شیوة از دقانهصا تصویری و

 بود کم او عقل قدری که کردممی احساس          بود خم گردنش کم یک... لنگیدمی... دور از

 ]...[بود برهم و درهم ظاهرش وضع کهبس از               است معتاد که  انگاری ... بود عجیبی   جور

 بود بم یا زیر هایشسرفه با من افکار               شدمی خطیخط هایشخنده با من  اعصاب

 ]...[ بود مجسم من برای منفی شخصیتی !(               خواهممی عذر من) ما پیش از خرید وقت

 ...[]بود محرم زخم از پر کوچه سرتاسر                 پاییزی عصر  یک  ناگهان  دیدم   اینکه  تا

 (74: 4987پرندآور،) بود مقدم هایخط سردار او گفتند                 است   آلودترکش  خاکریز  یک  او  گفتند

 حسرت و دلتنگی -0

 حسرت -2 ایشان دادن دست از خاطر به ایثارگران نزدیکان و هاخانواده حسرت-4: است گونه دو جنگ هایغزل در حسرت مفهوم

 رفته یاران و روزها به نسبت ایثارگران خود

 ایثارگران نزدیکان حسرت -0-4

 و ماندگارتر بنابراین، و ترملموس بعد هاینسل برای گویند،می سخن فراگیر و انسانی حسی از که آنجا از ها،سروده از دسته این

 را عزیزانشان که آنان همۀ و است یافته نمود خوبیهب هاغزل این در ایثارگران، بازماندگان حال. هستند دوم دستۀ شعرهای از مؤثرتر

 عتاب به هم عزیز آن با که کندمی تاببی را آدمی چنان ای،لحظه برای حتی دیدار، حسرت گاه که دانندمی خوب اند،داده دست از

 :گویدمی سخن

 !جان پسر پیرت مادر از بپرس حالی     !           تابان ماه خوابم به سر یک بیا امشب

 !سالمندان ما دیدن ندارد لطفی                 بهشتی جوانان با  همنشینی  تو[ ]...

 (69: 4987بهمنی،) ...برنگردان رو نشو، حرفم از ناراحت                 گرفته   خیلی  دلم ! مادر  امشرمنده

 :داشت نخواهد مرهمی هید که کندمی روایت دردی از یا

 دارد تر چشم دو از رود دو کرخه کرخه و               اینجا  آمده  یوسف  پیرهن  بوی  به

 (473: 4989موسوی،) دارد پدر حسرت دل به که دختری به               انگار دهدنمی  تسلی  چیز  هید  که

 شهدا کاروان از جاماندن حسرت -0-1

 از و جنگ پایان بر درد و دریغ و بود کاروان این از بازماندن حسرت دوید هاسروده جان در جنگ از پس که مضمونی نخستین »

 (78: 4982کافی،)« .شهادت فرصت دادن دست

. اندکرده تجربه را جنگ هایسال هوای و حال کم، دست یا بوده همراه رزمندگان با که اندسروده کسانی بیشتر را غزلها اینگونه

 .است شده تررنگکم هاغزل در مضمون، این اخیر، هایسال در بنابراین

 رزمانهم از بازماندن خاطر به رامی.]...[ کندمی شکوه شهادت از محرومیت و شهدا خیل از واماندن از شاعر هاسروده گونهاین در»

 (49: 4987رضایی،)« .استمانده زمین در که میداند شرمگین و روسیاه بیچاره، را خویشتن شهیدش،

 هاشرمساری بارکوله با من درد پر دل                      هاسوگواری مسیر در امشب مانده تنها چه

 هاداغداری را ما و کشت غربت درد را شما                     گویممی پردهبی! آشنا  هایالله  ای  !هال

 (94: 4972،قزوه) هاداریزندهشب سجادة در پیچیده دلی                   حسرت وادی از برممی غنیمت سحرگاهان

 نزدیم فردا روشن افق بر خون رنگ                    نزدیم دریا  به و  رفت  بال   طوفان   شب

 (28: 4987کافی،) نزدیم مسیحا دامان به معلول دست                    دادمی جان  خدا  رو   نفس  را   مردگان
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 اعتراض -6

 تریبون و جشنواره پسند مورد چندان اشعار اینگونه اگرچه. است داردامنه و یجد کامالً موضوعی جنگ شعر در اعتراض موضوع

 را وجودشان واقعیت درک تحمل توان نه چون شناسند،نمی بینند،می آیینه این در را خود تردامنان وقتی نیما قوله ب» و نیست

 .اندداشته قبولی قابل بازتاب آثار این مقدس، دفاع رشع کنگرة در اما( 34: 4982غالمی،)« .تابندبرمی را واقعیت آن نه و دارند

 به ایاشاره تنها جااین در. اندپرداخته گسترده صورتهب موضوع این به خود ارشد کارشناسی نامۀپایان در زاده،تقی ساجده خانم

-تقی←. )دهیممی ارجاع مذکور امۀنپایان به بیشتر اطالعات برای را خواننده و شودمی جنگ سرایانغزل اعتراض مورد موضوعات

 (4983 زاده،

 تغییر به اعتراض -6-4

 اما شده، انجام متعددی مطالعات زمینه این در. ماست عصر مسائل ترینپیچیده و ترینمهم از یکی ها،ارزش لۀمسئ تردید بدون»

: 4981ربیعی،)« .شوندمی ثابت و معلوم هچگون هاارزش و چیست ارزش که است نیامده دست به سؤال این به پاسخ در اجماعی هید

32) 

: است معتقد وی. است کرده پژوهش و مطالعه ارزشی هاینظام تحوالت زمینۀ در که است بزرگی شناسانجامعه از اینگلهارت رونالد

 تغییرات دوم فرآیند ]...[ است اقتصادی -اجتماعی توسعۀ فرآیندها، این تریناساسی. است مهم فرآیند سه تغییرات این زمینۀ در»

 عالوه. بردمی باالتر را زیستی امنیت سطح و دهدمی افزایش را زندگی امید. است ارتباط در اقتصادی -اجتماعی توسعۀ با که ارزشی

 میان در را -مقتدرگرایانه غیر -طرازهم اجتماعی هایشبکه و هاانسان تعامل اجتماعی، تحرک و گسترش حال در بازارهای این بر

 از را انسان و شده اقتدار بر مبتنی روابط جای به زنیچانه و مذاکره بر مبتنی روابط جایگزینی موجب که دهدمی افزایش جوامع

 افراد ارزشی گیریجهت بیفتد، اتفاقی چنین که هنگامی. رهاندمی ستاندمی او از را بشر خودآیینی که مراتبیسلسله خشک قیود

 مادی، جامعۀ هایارزش فردی، مدرنیتۀ مدنی، فرهنگ هایارزش ظهور: اندداده متفاوتی هاینام فرآیند این به. یابدمی شکل تغییر

 ... و نفس بیان هایارزش بخش،رهایی هایارزش لیبرال، هایارزش

 گیرچشم فزایشا از است بوده عبارت زمینه این در پیشرفت بارزترین شود،می مربوط سیاسی نهادهای به عمده فرآیند سومین

 (9: 4982اینگلهارت،)« .جوامع دموکراتیک اعمال

 انگیزش باعث آنچه و کرد پیدا بیشتری اهمیت فردی اهداف. کرد تغییر کشور بر حاکم فضای جنگ، گرفتن پایان با حال هر به

 .شد رنگکم بود، دفاع به مردم

 :نبود آسان بودند، پرداخته را انیگر بهای هاارزش این خاطر به که آنها برای تغییرات، این تحمل

 ]...[این از بعد گیرندنفس من شهر هایخیابان           این از بعد  تأخیرند  غرق   هایملحظه  تمام

 (81: 4988وحیدی،) این از بعد تغییرند حال در هاکوچه تمام            بینیمی که گرددمی تحریف هم عشق کالم

 کردند پیغمبری دعوی برایم بعداً              کردند   بری   ایمانم  و  دین  از  مرا   اول

 (423: 4934انصاری،) کردند سنگریهم دوستی، ادعای هی              تو با دشمنان از  ایعده  حتی  تو  از  بعد

 شهدا یاد فراموشی به اعتراض -6-1

 با همواره که است دلیل همین به. دانندمی فراوان اجتماعی هاییبآس آغاز و ناسپاسی نعی را شهدا یاد فراموشی جنگ، شاعران

 .آورندمی مخاطب یاد به را آنان خاطرة تذکر، و اعتراض

 گریممی تو یاد به و گردممی نیست آن بر تو نام که ایکوچه در

 (48: 4973فر،احمدی) خیزباران ابری آوازهای خوانممی تو یاد به و گریممی

 کنید باور را بیداد خانۀآتش! مردم                 شماست       شهیدان   خون   هااخک   چلچراغ

 کنید باور را زادآتش مردان آن مرگ                 شد   محو  و  گرفت   فراموشی   گرد   گورشان

 (84: 4987کافی،) کنید باور را فریاد! محل اهل ای آری                 گرگ است، گرگ ولی دروغینم، چوپانی که من

 هاخیابان هاکنارکوچه در جاهاست همین نرفت! نه رفت؟ او

 ]...[خواهدنمی پاک چشم دو از غیر کن تماشا شیشه، به بکش دستی
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 بفروشیمش یا کنیم چاپش هفته یک که نیست نامهسال او

 (29: 4987احمدی،) خواهدنمی اشتراک حق او بخوانیمش، است نامهلحظه یک

 ریاکاری به اعتراض -6-9

 :است معترض جامعه در تظاهر و ریا رواج به شاعر هاغزل برخی در

 (73: 4972شفیعی،) !نبود دانممی که آنهایی پیشانی روی            هادست آبروی یعنی – پینه شدمی خوب

 شهدا نام از استفاده سوء به اعتراض -6-1

 : ببینید را آن از هایینمونه. است شده پرداخته بسیار جنگ هایغزل در مفهوم، این به

 (48: 4984قزوه،) !شیّادها شما نام با دوزندمی کیسه       !       سیرتانشقایق ای اما گمنامید سخت

 هارسیدهایمان به کفر راهکوره از                اندخورده و را شما لقمه لقمه کردند

 (63: 4988حنیفه،) هارسیده دوران به تازه و ایممانده ما                ایدرفته... گشودید  بال  وارگنجشک

 پرند برادرها اباالفضل یا صدای از                 هاسیمبی همچنان  و کرند نابرادرها

 (494: 4988صالحی،) پرند زرها از گونهاین ایعده هایکیسه                اگر امروز بود گونهآن دیروزمان قصۀ

 (941: 4931گلمرادی،) نداشت مزار سر چراغی که ما، شهید     :             ما خانۀ چراغ شد شما خوان چراغ

 بازیسیاست به اعتراض -6-0

 شهید یک چون و کند رفتار بهشتی و باهنر و رجایی شهیدان همچون که داشتند انتظار مسئوالن از یک هر از مردم جنگ، از پس

 مسئوالن زدگی،سیاست و جناحی هایدرگیری و نمیشد برآورده انتظار این بالطبع. بایستد اشتباهات و انحرافات همۀ رابرب در زنده

 . دید توانمی  -سمبلیک صورته ب بیشتر و – جنگ شعرهای از بسیاری در را امر این به اعتراض. کردمی غافل مردم حال از را

 شودمی گیر و دار شودمی چیده صحنه                    شودمی  وزیر  آن  شودمی   پیاده   این

 !شودمی میر و مرگ زود چه پیادگان در                     رخ فدای یکی آن شاه، فدای  یکی  این

 !شودمی گیرچشم زود چه او برد و خورد                    خوردمی وزیر آن کشدمی وزیر این]...[ 

 شودمی دیر گرچه شود،می خواست چه هر                   است رسیده عاقبت ضعیف ادةپی آن]...[ 

 (494: 4984کاظمی،) شودمی زیر به آن شودمی وزیر این                    است بازی انتهای... وزیر  آن  پیاده  این

 بود تحول یک آغاز که جنگ برای ساده دهاتی آن پدر، نبود مهم

 (41: 4934میرزاخانی،) بود آغل تند بوی از پر روزشبانه بدنش و نداشت یاسیس سواد پدر

  شاعران خود به اعتراض -6-6

 .دانندمی مسئول هم را خود شهدا، مقابل در و بینندنمی جامعه از بافته جدا تافتۀ را خود جنگ، سرایانغزل

 درآوردیم نان و ودیمسر ترانه فقط               شما بنام ما و سرودید حماسه شما

 !درآوردیم داستان خودمان از چقدر              بودیم شما با  بگوییم  کهاین   برای

 !درآوردیم خانمانبی سر این برای              هابازی چه ما و نگرفتند اشبازی به

 (4983بیابانکی،) ردیمدرآو زبان و شدیم دست به قلم              افتاد آسیاب از  تا  جهان  هایآب و

 !شودنمی! بگویم؟ چه اتکهنه درد از              شودنمی کم تو تکتک هایسرفه از

 (21: 4983نیا،عظیمی) شودنمی مرهم تو زخم برای هااین  !            نه... تقدیرنامه و جشنواره و تندیس

 ستخالی اتتفحص از شعر دست تو از گذشت کنگره پانزده

 (27: 4983آزادنیا،) را هشتم خوان هایمثنوی بنویسد تو از فردوسی کاش

 درآوردند سر مانعاشقی کار ز نااهالن که        برد خود با شعر را من و چسباند خود به میزی را تو

 (483: 4988کیقبادی،) دندآور سربی را هاعکس این از عاشق چندین که         بینیمی      بگذار  هم   پیش  را   هاعکس  و   بیا

 خوداتّهامی -6-7
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-می متهم را خود زمان آن هایارزش و جنگ یاد فراموشی در و نشیندمی محاکمه به را خود کس هر از بیش و پیش شاعر وقتی

 .گیردمی شکل اتّهامی خود مفهوم کند،

 چرا. داندمی فایدهبی را تحذیرها و هشدارها و تراضاتاع همۀ بنوعی شاعر. است گرایانهدرون عرفانی نگاه یک به منوط خوداتّهامی»

 خود شعر محتوایی آویزهایدست ترینمهم از یکی را خوداتّهامی که شاعرانی. داندمی استوار درونی من بر را تغییر اساس و اصل که

 نیز غزل خاصیت. است]...[  غزل عموماً لبقا بلحاظ ایشان شعر. اندکرده انتخاب محتوا این برای را خاصی صورت عموماً اندداده قرار

 (63: 4983زاده،تقی)« .بپردازد خویش درونی منویات و واگویه و حسرت بیان به شاعر کندمی ایجاب

 نشستیم فروبرده خویش پر زیر سر               نکردیم  باز  پری   پرواز  به  بار   یک

 نشستیم مرده دل بالین به عمر یک                خواندیم مرثیه خود دل مزار سنگ بر

 (912: 4988پور،امین) نشستیم گرده بر خاطره از جنگلی با                یاران    خنجر   خاطرة  ما   گردة  بر
 (13: 4939حامدی،) هاچیننقطه از انبوهی بگوید دارد چه آخر                   کردید چه شهیدان از بعد نپرسند ما از کاش ای

 عزیزان دادن دست از غم -7

 تصویر با شاعران،. است یافته ویژه تبلوری جنگ شعر در است، بوده بشر همراه جا همه و همواره و است انسانی غمی که غم این

 .اندافزوده خود شعر نفوذ دامنۀ و تأثیر میزان بر شهدا، هایخانواده حاالت وصف و سکنات کردن

 :مادران

 ]...[را نانشتکه سماور اشک با کرد نم                   برداشت را سفره زحمت به. ..زد زانو به دستی

 را استخوانش مغز تصویر این سوزاند                   افتاد قاب به چشمش زد، چای سطح به را لب

 را نشآسما واقعیت این کرد تاریک                   نیست اینجا  دید  بپیچد   نان   برایش   آمد

 را ناتوانش دست داد هل تاقچه تا                   پیچید را صبحانه  سفرة  و  شکست   بغضش

 (996: 4931مرادی،) را استکانش قوری توی دیگر بار یک                    برگرداند اندوه  با  و  قاب  عکس  به  زد  زل

 :فرزندان

 باباست؟ دختر کار کار ندارم شک من                    گفتیمی تو شدمی گم چه هر آیدمی یادت

 ]...[ باباست سر زیر شدن گم اما باراین                      را چیزی است سال شانزده مادر  کرده گم

 (424: 4982صفائی،) باباست انگشتر بر خیره نگاهش مادر                      آیی؟نمی   زهرا،   کندمی   عروسی   دارد

 :همسران

 (263: 4987کرخی،) سرگرفت سرازیر اشک و نشست هم بر                       هاشپلک افتاد،   آینه  به    زنش   چشم

 جنگ با مخالفت -3

. کند جلوه( متفاوت طیف و میزان با البته) انتقاد یا موافقت شکل به تواندمی جنگ پدیدة به نسبت جامعه افراد العملعکس »

 ایجاد جنگ پدیدة به نسبت را متفاوتی هاینگرش و است داشته بازتاب نیز مقدس دفاع شعر در مختلف برداشت دو این تاًطبیع

-می جامعه تعالی و رشد برای آسمانی مائدة یک و خدادادی فرصت یک را مقدس دفاع شاعران، از برخی که حالی در. است کرده

 هایسال از چه هر گفت بتوان شاید. نگرندمی پدیده این به یانسان بنوعی و نقادانه ی،فرامل دیدی با شعرا از دیگر برخی دانند،

 و هاارزش و آن عواقب و جنگ به نسبت( جامعه افراد دیگر همچون) شاعران درنگ و تأمل گیریم،می فاصله بیشتر جنگ آغازین

 (432: 4983صفایی، و ضیایی)« [است] شده بیشتر آن از گرفته نشأت مفاهیم

 -جنگ نسل حتی و – جنگ از پس هاینسل ذهن در زمان مرور به که است هاییسؤال بازتاب شعرها این از بسیاری که آنجا از

 و نشنیده، را سؤاالت این تواننمی نیز. گذشت و کرد متهم هاارزش گذاشتن پا زیر به را هانگاه این همۀ تواننمی گیرد،می شکل

 .   است رساله این کار از بخشی آن، به پرداختن و جنگ غزل از بخشی نیز، هاغزل گونهاین مسلماً. رفتگ ندیده را تردیدها این

 به جدیدی ادبیات مخالف، و موافق دیدگاه دو با و کندمی رشد دوباره جنگ، ادبیات جنگ، از مدتی گذشتن از پس دنیا، تمام در»

-می اتفاق دارد جنگ به دوباره نگاه و شودمی شروع دارد دوم دوران که کرد برداشت شودمی... و آثار مجموع از. ]...[ آیدمی وجود
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 تا گویمنمی کرده شروع را کارش تازه که هم کسی به و! کردی؟ فراموش چرا که کنمنمی محکوم را کسی من حساب این با. افتد

 (41: 4989رحماندوست،)« !بودی؟ کجا حاال

 :کرد تقسیم توانمی دسته سه هب محتوا حیث از را هاغزل این
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 سالههشت هایفداکاری و جنگ در سهمی که است کسانی زبان از معموالً و گویندمی جنگ از بعد تردیدهای از که هاییغزل

 :مثل. سابق رزمندگان یا و جانبازان و شهدا همسران و فرزندان. تردیدند دچار اکنون و اندداشته

 جنگید؟ که برای پدرم داد؟ جان که برای پدرت             تردید ترانه از ریپُ سترون، صدای از پُرم
 (431: 4987شاهمرادی،) امّید کرانه از یکی وحشت، دهانه از یکی                عبوریم خوان ترانه دو دوریم، کشتیِ دو تو و من

 من مرد رقصید حادثه هایشعله با                        من مرد نترسید ــ و است آتش   گفتند

  من مرد نخوابید و کرد چراغ را دل                        شهر هایدروازه  دم  تا  رسیده  دشمن

 من مرد نلرزید، که او بود، کوه او                        ریخت باغ  ذهن  در و آمد باد که وقتی

 من مرد غرید... و ناخن و کشید گردن                        هاشغال  مصاف  به  شد  شروع  شیری

 من مرد نرنجید اینکه عجیب اما                        نداد من به  را  او  سوم  دو  ولی  آتش

 من مرد تردید تب در کشیده را تن                       فریب و فتنه از پر  شهر... بعد  سال  ده

 من مرد چرخید غمزده های کوچه در                       حقیر ویلچری با که نه، شما چون بنز با

 من مرد نپرسید و دید قبول، اما                         اعتبار؟ و میز همۀ این کیست خون از
 من مرد دید جگرش از هایی گلبرگ                        ملحفه روی خون، و سرفه سرفه، سرفه، هی

 من مرد ترکید و زد خون انار مثل                       شد سرخ لبریز ملحفه پیش  هفته  یک

 (4988اکبری،علی) !من؟ مرد جنگید چه برای کنم می شک                         نیستم که جوانی  عروس  و  من  حاال

 بس آتش هایشعله ناگهان ها،پرچم اهتزاز ناگهان]...[ 

 هید دیگر...  شهید هامانهخان فراموشی، از پر هامان کوچه

 شد فرزین رسید سواری هر شد، زین ها«اسب» شهر در بعد

 هید دیگر کشید، سر ما پیر شد، تسکین زهر جام هم بعد

 ...  نه اما سفید، های مهره ماندند، جا سیاه های خواب

 (4934محمدپور،) هید دیگر سفید، و سیاه از مقوایی، دلی هم ما سهم
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 :مثل. زندمی پیوند امروز سؤاالت به را آن و کندمی حکایت جنگ زمان تردیدهای از که است هاییلغز دوم دستۀ

«4 »  

 را پرپر سپید گیسوان! جان هلیا ببند زخمم روی

 را برابر نا جنگ این خون کنی لخته که مگر من رگ در

 حِرز آن از موت تار همان از جان، هلیا ببند زخمم روی

 – را مقدّر - مرا کردی گریه بستی، یمبازو به اول روز

]...[ 

«2 » 

  افتاد گود و شکست هایتگونه خوردی، و نشستی را خودت هی

 را شوهر بدون روزهای سیرشدی و شدی سالخورده

  بینیمی خواب و گذاریمی من بالش کنار در بالشی]...[ 

 را پیکر بدون هایدست را، سر بی گیج هایکش نعش
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]...[ 

 سوزی خود تنور یعنی جنگ، نیست خوبی چیز که اما گفتی

 دوزی می گلوله های دکمه پیراهن ردیف در تو که این

 برگردی "پالک" و بروی – یل ی شانه چهار این - تو که این

 برگردی خاک و آب این سمت " خاک و استخوان " تابوت توی

  پیدا چارقد زیر ات هق هق بود، خون دلت تو و..... اما گفتی

 ...را پرپر گیسوان از حرزی بستی بازویم به گریه توی

«9 » 

  خوانی می «صلح و جنگ»ولی تو خوابم،می «فروغ »کنار من

 (4983میرزایی،) را مصور خط به خط شب این جان هلیا فکر توی روممی

 :تاس سروده چهار کربالی هایغواص و درتومیان امیر شهید برای که چناری مهدی غزل از ابیات این و

 !زدند کربال حرم زیارت از حرف      :            زدند ما جان در  که  بود   عشق    اکسیر

 زدند جا رسیدند جبهه به تا عده یک                  شدند  گم  اعزام  هیاهوی  در  عده   یک

 زدند؟ ما به خنجر همه شد چه سر پشت از                   گرفت خبر دشمن و  شدیم  شکنخط  ما

 !زدند دعا از حرف که گروه آن از دستی!                  بود بریده عداوت به را طناب  دستی]...[ 

 زدند وفا و قول و وعده حرف بغض با                   نفس یک مأیوس  و  خسته   هایسیمبی

 !زدند صدا را خدا هخست هایسیمبی                   فقط سپس!... سکوتی چه طرف آن در اما

 (                           4983چناری،) ...زدند کربال این در حضور از که حرفی  :                ما برای درآمد درست شانوعده یک]...[ 

7-9 -

 هر تواندمی اشعره این. کنندمی بیرازی ابراز آن از و بینندمی جهانی و کلی ایلهمسئ را جنگ که است هاییغزل سوم دستۀ

 :ببینید است مثنوی -غزل یک از بخشی اولی که را، عباسیان حامد از زیر غزل دو. باشد دنیا جای هر در و جنگی هر دربارة انسانی،

 است شیرین و تلخ هاییخنده گیرودار در گرید،می خنده بین است، گیج من دنیای]...[ 

 است چاپلین چارلی هایغضب شبیه چیزی دراماتیک، واقع در شاد داستان این

 کردست خودم گیرزمین عمری مرا وزنم پیما، فضا هایجت عصر در من، عصر در

 است سنگین بسیار هم ماه سطح بهت آلود،در زجر هایغم این که دانم می چند هر

  دارد بشر قبل ما دوران از هایی ژن تاریخ؛ خونی هایچنگال من دنیای

 است داروین چارلز کتاب در تکامل مثل است،هنخستی نسل وحشی امتداد در

  نیست، بازی اسباب تفنگ غرق من دنیای نیست، نازی ناز هیتلر چنگ در من دنیای

 است پوتین رحمبی و خاکی خطوط جای هاش،عروسک ناز صورت روی عمریست

  است ویتنام سبز سر هایجنگل لبریز باروت؛ سر بر باران رگبار من دنیای

 ]...[است فلسطین گمرنگ هایزیتون لبریز غزه؛ غربت درنشینچا من دنیای

 گفتندمی اخبار یکی آن علیه بر هی جنگ، پشت جنگ دنیا، کل رادیوهای... ـــ

 آشفتندمی را گیجم دنیای هاکابوس کردند،می عود هی مزمنم سردردهای

 فهمم،نمی دانمنمی منگم، روزها این

 عقلم هایدندان دارند

  کرم

 (4988عباسیان،... )فتندامی
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 تنها که باشد اینتیجه شاید این. نیست انسان هایخواست و هاپرسش از کدامهید پاسخ جنگ، که کندمی اشاره وضو ه ب دوم غزل

 ازآغ زمان -!شاید تنها – شاید آن از گفتن بیشتر که اینتیجه. برسد آن به کند،می نگاه دنیا به گرویران جنگی از پس که نسلی

 .بیندازد عقب به روزی چند دنیا، جای هر در را بعدی جنگ

 گشت برمی داشت جنگ، از زخمی،ِ  سوار

 بود ماشین توی مرد! نه که... اسب سوار

 خورد می صورتش به شب  زده یخ هوای

  بود پایین شیشه و... آمد می داشت برف و

  تاریکی و نور به و بود زده زل جاده به

  بود بدبین شهر به اشیا،ِ  حرکت به خود، به

  تری خورده خاک ساک بغلش در گرفت

 بود غمگین که آهستگی، به کرد گریه و

  جهان؟ کجای تاکسی، از شوم می پیاده]...[ 

 (4983عباسیان،) ! ]...[ترم جواب بی قبل از زندگی برای

 نتیجه

 افغانستان در جنگ فلسطین، مردم پایداری دس،مق دفاع از اعم) جنگ به مضمون نظر از که است نو غزل از قسمتی جنگ غزل

 .پردازدمی آن آثار و...( و

 غزل هرچند که گرفت نتیجه توانمی شاید است، موسیقی و فردیت احساسات، و عواطف بر تأکید غنایی، شعر تعریف در که آنجا از

 .شوندمی سروده غزل قالب در هم، هنوز جنگ، شعرهای ترینغنایی اما نیست، غنایی صرفا قالبی دیگر امروز

 و گویندمی سخن شاعر جمعی یا شخصی من عواطف و احساسات از که است اشاراتی و مفاهیم همۀ شامل غنایی، هایدرونمایه

 غنایی عمدة هایدرونمایه اعتبار، این به. دهندمی نشان او پیرامون عینی و ذهنی جهان و خویشتن به نسبت را وی موضع و ذهنیت

 :از عبارتند جنگ غزل در

 هایدوره در عشق وسعت از بیشتر بسیار جنگ غزل در عشق وسعت واژه، معنایی تروسیع هایساحت شدن گشوده با: تغزل-4

 اندکی نمود فارسی شعر پیشین هایدوره در که را خانواده اعضای بین عشق از درخشانی هاینمونه و است فارسی غزل پیشین

 .یافت توانمی زلغ از شاخه این در داشته،

 .ندارد وجود جنگ غزل در ارگانومی بدن، هایاندام اسم فراوان کاربرد وجود با

 در مذهب، از اصلی محور سه شهادت، و جهاد همچون جنگ، دربارة اسالم کلی هایآموزه از غیر: مذهبی باورهای و مفاهیم- 2

 . است جنگ غزل در حاضر مذهبی هایمایه ترینعمده از( س)ازهر حضرت و انتظار عاشورا، مفاهیم. آیدمی چشم به جنگ غزل

 مهر ایران، مردم سالۀهشت هایفداکاری و هاایستادگی دلیل ترینمهم -مذهب از پیش ایعده وبرای – مذهب از بعد: وطن غم- 9

 صورتی به رفته رفته شت،دا حماسی جنبۀ بیشتر جنگ هایغزل اولین در که پرستیمیهن این بازتاب. بود وطن عشق و میهن

 .داد نشان را خود درونی، مهری و اندوه با آمیخته و غنایی

 که– دوم دستۀ و شهیدان غربت نخست دستۀ شود؛می تقسیم اصلی دستۀ دو به جنگ غزل در غربت غم این: غربت و درد- 4

 .زانجانبا غربت -است محسوستر جنگ از بعد هاینسل برای و شده پرداخته آن به بیشتر

 دست از خاطر به ایثارگران نزدیکان و هاخانواده حسرت اول: است گونه دو جنگ هایغزل در حسرت مفهوم: حسرت و دلتنگی- 3

 .رفته یاران و روزها به نسبت ایثارگران خود حسرت دوم و ایشان دادن

 تغییر، به اعتراض چون است مواردی شامل و است داردامنه و جدی کامالً موضوعی جنگ شعر در اعتراض موضوع: اعتراض- 6

 خود به اعتراض بازی،سیاست به اعتراض شهدا، نام از استفاده سوء به اعتراض ریاکاری، به اعتراض شهدا، یاد فراموشی به اعتراض

 .خوداتهامی و شاعران
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 افزوده جنگ غزل با مخاطب پنداریذاتهم و نفوذ دامنۀ بر انسانی، و شمولجهان اندوه این بازتاب: عزیزان دادن دست از غم- 7

 . است

 :کرد تقسیم توانمی دسته سه به محتوا حیث از را هاغزل این: جنگ با مخالفت- 8

 سالههشت هایفداکاری و جنگ در سهمی که است کسانی زبان از معموالً و گویندمی جنگ از بعد تردیدهای از که هاییغزل

 .اندداشته

 .زندمی پیوند امروز سؤاالت به را آن و کندمی حکایت جنگ زمان یتردیدها از که هاییغزل

 .کنندمی بیرازی ابراز آن از و بینندمی جهانی و کلی ایلهمسئ را جنگ که هاییغزل

 اشعار منابع

 سرافیلی،ا حسین کوششه ب ،(مقدس دفاع شعر کنگرة پانزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه) سیب زخم در ،4983 رقیه، آزادنیا،- 4

 .صریر: تهران

 بکوشش ،(مقدس دفاع شعر کنگرة پانزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه) سیب زخم در ،4983 سیدمحمدحسین، ابوترابی،- 2

 .صریر: تهران اسرافیلی، حسین

ه ب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هفدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)ارغوانی امواج در ،4987 محمدمجتبی، احمدی،- 9

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین کوشش

: تهران ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة پنجمین برگزیدة اشعار مجموعه)سرخ هایناگهان در ،4973 محمدرضا، فر،احمدی- 4

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد

 بکوشش ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هجدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)صنوبر هم روس هم در ،4988فرامرز، اکبری،- 3

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران محقق، جواد

 کوششه ب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هفدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)ارغوانی امواج در ،4987احمدرضا، الیاسی،- 6

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین

 .مروارید: تهران دوم، چاپ پور،امین قیصر اشعار کامل مجموعۀ ،4988 قیصر، پور،امین- 7

 کوششه ب ،(مقدس دفاع شعر کنگرة بیستمین برگزیدة اشعار مجموعه)تحریر هایمیدان در ،4934عبدالحسین، انصاری،- 8

 .صریر: تهران راسانی،خ محدثی مصطفی

 .نگاه انتشارات مؤسسه: تهران پنجم، چاپ اشعار، مجموعه ،4934سیمین، بهبهانی،- 3

 بکوشش ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هفدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)ارغوانی امواج در ،4987کاظم، بهمنی،- 41

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین

   ،[4983مهر2] شخصی، سایتوب سنگچین، سعید، بیابانکی،- 44

                                                         <http://sangcheeen.blogfa.com/post-128.aspx> 
 بکوشش ،(مقدس فاعد شعر سراسری کنگرة هفدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)ارغوانی امواج در ،4987کاظم، بهمنی،- 42

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین

 .مهر سوره: تهران حسینی، سیدحسن وتوضیح انتخاب مقدس، دفاع و جنگ شعر درگزیدة ،4984پرویز، آبادی،حبیب بیگی- 49

 کوششه ب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هفدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)ارغوانی امواج در ،4987آرش، پورعلیزاده،- 44

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین

 کوششه ب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هفدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)ارغوانی امواج در ،4987فروغ، تنگاب،- 43

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و ثارآ حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین

 <http://irafta.com/poembooks.aspx?id=323> ،[29/44/4934] زبان،پارسی شاعران وبسایت ساجده، جبارپور،- 46

 <http://persheh.persianblog.ir/1389/10> ،[42/41/4983] شخصی، وبالگ پرشه، مهدی، چناری،- 47
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: تهران ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة سیزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)جنونم روایت در ،4989حمیدرضا، حامدی، -48

 .زرین لو  و صریر

  ،[2142ژوئن47] ادبی، سایت وب غمزه، آیات سیدحسن، حسینی،-43

                            <http://ayateghamzeh.ir/PoemNotebook/CyberPoemNotebook/tabid/88/> 

 مصطفی کوششه ب ،(مقدس دفاع شعر کنگرة بیستمین برگزیدة اشعار مجموعه)تحریر هایمیدان در ،4934 مریم، حقیقت، -21

 .صریر: تهران خراسانی، محدثی

 مصطفی کوششه ب ،(مقدس دفاع شعر کنگرة بیستمین برگزیدة اشعار مجموعه)تحریر هایمیدان در ،4934علی، حمزه، -24

 .صریر: تهران خراسانی، محدثی

 بکوشش ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هجدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)صنوبر هم سرو هم در ،4988 علی، حنیفه، -22

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران محقق، جواد

ه ب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هجدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)صنوبر هم سرو هم در ،4988سعید، نژاد،خلیل -29

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران محقق، جواد کوشش

 اسرافیلی، حسین کوششه ب ،(مقدس دفاع شعر کنگرة پانزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه) سیب زخم در ،4983 بابک، دولتی، -24

 .صریر: تهران

 حسین کوششه ب ،(مقدس دفاع شعر کنگرة پانزدهمین یدةبرگز اشعار مجموعه) سیب زخم در ،4983 طاهره، رستمی، -23

 .صریر: تهران اسرافیلی،

ه ب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة نوزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)سربلند هایسجاده در ،4983فاطمه، دهقانیان، -26

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران اکرامی، محمود کوشش

 .صریر و زرین لو : تهران ،(مقدس دفاع شعر کنگرة سیزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)مجنون روایت در ،4989 مریم، ،رزاقی -27

-هب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هجدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)صنوبر هم سرو هم در ،4988زنبق، نژاد،سلیمان -28

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران محقق، جواد کوشش

 ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هفدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)ارغوانی امواج در ،4987محمدجواد، شاهمرادی، -23

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین بکوشش

 بکوشش ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هفدهمین گزیدةبر اشعار مجموعه)ارغوانی امواج در ،4987محمدرضا، شرافت، -91

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین

: تهران ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة اولین برگزیدة اشعار مجموعه)تشنه هاینخل در ،4972سیدضیاءالدین، شفیعی، -94

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد

 .مهر سوره: تهران حسینی، سیدحسن توضیح و انتخاب مقدس، دفاع و جنگ شعر گزیدة در ،4984اهلل،نعمت پور،شمسی -92

 ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هجدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)صنوبر هم سرو هم در ،4988صالحی،سیداصغر، -99

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و رآثا حفظ بنیاد: تهران محقق، جواد بکوشش

 .جمهوری: تهران حسینی، احمد سید انتخاب به ،(هشتاد دهۀ هایغزل گزیدة)ما روزگار غزل در ،4934پناه،حسن،صادقی -94

 بنیاد: تهران ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة دوازدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)دوازدهم میعاد در ،4982آ،پانته صفائی، -93

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ

  .93ص ،4973 تهران، اول، چاپ اسالمی، تبلیغات سازمان هنری حوزه انتشارات غروب، بی عشق ،(فرید)طهماسبی قادر -96

 <http://nazemsara.com/blog/1388/04/17> ،[47/4/4988] سرا،ناظم ادبی وبسایت حامد، عباسیان، -97

 http://bibaranbaran.blogfa.com ،[43/2/4983] شخصی، وبسایت باران، انبار بی حامد، عباسیان، -98

 کوششهب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة نوزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)سربلند هایسجاده در ،4983افرا، عسکریان، -93

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران اکرامی، محمود
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 امیری مرتضی ویرایش به ،(وصل سوختگان ادبی همایش هشتمین) مجنون شعر مجموعه در ،4983یقه،نیا،صدعظیمی -41

 .تهران دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد معارف نشر دفتر: تهران اسفندقه،

 http://20bist20.blogfa.com/8808.aspx ،[4988آبان24] ادبی، وبسایت سالگی، وسه بیست رضا، اکبری،علی -44

 کوششهب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة یازدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)سرخ طراوت در ،4984الهام، نیا،فرامرزی -42

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران مقدس، دفاع شعر کنگرة دبیرخانۀ

 کوششهب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة دهمینهف برگزیدة اشعار مجموعه)ارغوانی امواج در ،4987زینب، فکری، -49

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین

 .مهر سوره: تهران حسینی، سیدحسن توضیح و انتخاب مقدس، دفاع و جنگ شعر گزیدة در ،4984ناصر، فیض،-44

 در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد: تهران ،(شیمیایی نبازانجا نکوداشت)وصل سوختگان در ،4984سیدضیاء، قاسمی، -43

 .تهران دانشگاه

 . زرین لو : تهران تهران، -اندیمشک قطار ،4984علیرضا، قزوه، -46

 .اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزة: تهران سوم، چاپ خیابان، تا نخلستان از ،4972علیرضا، قزوه، -47

 مصطفی کوششهب ،(مقدس دفاع شعر کنگرة بیستمین برگزیدة اشعار مجموعه)تحریر هایدانمی در ،4934یاسر، قنبرلو، -48

 .صریر: تهران خراسانی، محدثی

 .نیستان: تهران دوم، چاپ خشت، و سنگ قصۀ ،4984محمدکاظم، کاظمی، -43

 .تکا: تهران صبح، تا زنجره همین ،4987غالمرضا، کافی،-31

 کوششهب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هفدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)یارغوان امواج در ،4987 ،کرخی-34

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین

 جواد کوششهب ،(مقدس دفاع شعر کنگرة هجدهمین برگزیدة اشعار مجموعه) صنوبر هم سرو هم در ،4988عباس، کیقبادی،-32

 .صریر: تهران محقق،

 (.ع)احمد آل: قم رستمی، علی بکوشش دوم، چاپ نامه،یوسف در ،4931شیرینعلی، گلمرادی،-39

 حسین بکوشش ،(مقدس دفاع شعر کنگرة پانزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه) سیب زخم در ،4983 اسماعیل، محمدپور،-34

 .صریر: تهران اسرافیلی،

  ،[4934بهمن] حوزه، سانیر اطالع پایگاه حوزه، اسماعیل، محمدپور،-33

                                        <http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/6437/7034/85328> 
 بکوشش ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة نوزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)سربلند هایسجاده در ،4983حسنا، محمدزاده، -36

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ یادبن: تهران اکرامی، محمود

 (. ع)احمد آل: قم رستمی، علی بکوشش دوم، نامه،چاپیوسف در ،4931محمد، مرادی، -37

 مصطفی کوششهب ،(مقدس دفاع شعر کنگرة بیستمین برگزیدة اشعار مجموعه)تحریر هایمیدان در ،4934مرضیه، مرادی، -38

 .صریر: تهران خراسانی، محدثی

 .فراندیش: تهران ،(تفحص شهدای نکوداشت)سوخته هایقاصدک در ،4982امیر، مرزبان، -33

 .صریر و زرین لو : تهران ،(مقدس دفاع شعر کنگرة سیزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)مجنون روایت در ،4989الهام، مظفری، -61

 در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد: تهران ،(یشیمیای جانبازان نکوداشت)وصل سوختگان در ،4984مهربانی،اصغر، معاذی -64

 .تهران دانشگاه

 .پنجم فصل: تهران دار،گریه هاینت ،4931محمدحسین، ملکیان، -62

 لو : تهران ،(مقدس دفاع شعر کنگرة سیزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)مجنون روایت در ،4989قهفرخی،کبری،موسوی -69

 .صریر و زرین
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 کوششب ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة نوزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)سربلند هایسجاده در ،4983مید،ا نژاد،مهدی -64

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران اکرامی، محمود

 مصطفی کوششهب ،(مقدس دفاع شعر کنگرة بیستمین برگزیدة اشعار مجموعه)تحریر هایمیدان در ،4934میرزاخانی،فرزانه، -63

 . صریر: تهران خراسانی، محدثی

 در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد: تهران ،(شیمیایی جانبازان نکوداشت)وصل سوختگان در ،4984میرزایی،محمدسعید، -66

 .تهران دانشگاه

 بکوشش ،(مقدس عدفا شعر سراسری کنگرة هفدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)ارغوانی امواج در ،4987میرزایی،شهرام، -67

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران شفیعی، سیدضیاءالدین

 ،[44/3/4983] شخصی، وبالگ مست، یک هایسکسکه شهرام، میرزایی، -68
                                                                                                 <http://shahram13.blogfa.com/post-6.aspx> 

 مصطفی ،بکوشش(مقدس دفاع شعر کنگرة بیستمین برگزیدة اشعار مجموعه)تحریر هایمیدان در ،4934محسن، ناصحی، -63

 .صریر: تهران خراسانی، محدثی

 .فراندیش: تهران ،(تفحص شهدای نکوداشت)سوخته هایقاصدک در ،4982پروانه، نجاتی، -71

 .فراندیش: تهران ،(تفحص شهدای نکوداشت) سوخته هایقاصدک در ،4982ضل،ابوالف نظری، -74

 اسرافیلی، حسین بکوشش ،(مقدس دفاع شعر کنگرة پانزدهمین برگزیدة اشعار مجموعه) سیب زخم در ،4983رزیتا، نعمتی، -72

 .صریر: تهران

 جواد بکوشش ،(مقدس دفاع شعر سراسری کنگرة هجدهمین برگزیدة اشعار مجموعه)صنوبر هم سرو هم در ،4988پونه، نکویی،-79

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران محقق،

 .مهر سوره: تهران ناگهان، قوم این ،4988سیمیندخت، وحیدی، -74

 منابع

 نرجس و یکرنگی اسعب: گرمصاحبه ،«گویندمی مقدس دفاع شعر پیرامون خود هایدیدگاه از شاعران» (.4989. )منوچهر آتشی،-4

 44-97صص ،93، شماره4989زمستان ،شعر فصلنامۀ پارسائیان،

 وزارت ملی هایطر : تهران جلیلی، هادی: مترجم ،اجتماعی تغییر دربارة اینظریه انسانی، توسعۀ(. 4982. )رونالد/ اینگلهارت-2

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ

 وبسایت ،«(فرید هایسروده: نمونه)مقدس دفاع شعر در شهادت و ایثار نویت،مع تجلی» (.2149)نافلی، مریم  و محمود براتی، -9

 <http://www.navideshahed.com> ،[3/4/2149] شهادت، و ایثار فرهنگ رسانیاطالع پایگاه شاهد، نوید

 .زریاب: تهران اول، ج ،(شاعری و شعر در)مس در طال (.4981. )رضا/ براهنی -4

 . زمستان: تهران ،مه در سفر ،(4974)|. تقی/ پورنامداریان -3

 ادبیات دانشکدة ارشد، کارشناسی نامۀپایان ،مقدس دفاع شعر در خوداتهامی و اعتراض مفهوم بررسی (.4983. )ساجده/ زادهتقی -6

 .یاسوج دانشگاه

 .89-78صص ،82زمستان ،94شمارة ،شعر فصلنامۀ ،«انقالب شعر افق در دین متعلقات»(. 4982. )سعید خراسانی، -7

 ،ادبیات ماه کتاب ،«فرانسه و ایران کشورهای در آن ساختار و جنگ ادبیات ایمقایسه بررسی» (.4983. )نازلی دیکلو، -8

 46-42صص461پیاپی ،46شمارة ،4983بهمن

 .اندیشه و فرهنگ: تهران ،ارزشی تحوالت شناسیجامعه ،(4981. )علی/ ربیعی -3

 یکرنگی عباس: گرمصاحبه ،«گویندمی مقدس دفاع شعر پیرامون خود هایدیدگاه از شاعران» (.4989. )مصطفی رحماندوست، -41

 44-97صص ،93، شماره4989زمستان ،شعر فصلنامۀ پارسائیان، نرجس و

 ماه کتاب ،«تحمیلی جنگ از پس نخستین هایسال شعر در عارفانه حسرت و دلتنگی نوستالژی،» (.4987. )احمد رضایی، -44
 46-42صص ،4987بهمن ،496پیاپی ،22شمارة ،بیاتاد
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 ،«(المصدورنفثۀ بر تکیه با) غنایی زبان ساختاری تحلیل» (.4939) .نوریان،سیدمهدی طغیانی، اسحاق و امید و کیش،ذاکری -42

 498-444،صص48شماره ،زبانی جستارهای فصلنامه

 ،[4987فروردین48] مهر، سورة وبسایت ،«غزل» (.4931آبان)محمدرضا / سنگری-49

http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/literature_verse/c5c1207490749pl.php/%D8
%BA%D8%B2%D9%84> 

 .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنیاد: تهران ،مقدس دفاع ادبیات (.4983. )محمدرضا/ سنگری -44

 ،4931مهر 6 رسالت، روزنامۀ( ادب و شعر)43صفحه ،«مقدس دفاع و انقالب لغز هایویژگی» (.4931. )سنگری،محمدرضا -43

 7972شمارة

 .شیراز سوم، و دوم دفتر ،کوشش و خرد مجله ،«فارسی شعر و ادبی انواع» ،(4934. )کدکنی، محمدرضا شفیعی -46

 .سخن: تهران ،کلمات رستاخیز ،(4934. )محمدرضا /کدکنی شفیعی -47

 .هیرمند: تهران ،امروز تا آغاز از فارسی شعر (.4971). پروین/ شکیبا -48

 .فردوس: تهران نهم، چاپ ،شعر شناسی سبک (.4982. )سیروس/ شمیسا -43

 .اصفهان دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان ارشد کارشناسی نامهپایان ،جنگ غزل شناسیسبک (.4934. )آپانته/ صفائی -21

 ،پایداری ادبیات شریۀن ،«تحمیلی جنگ شعر هایگفتمان شناختیجامعه بررسی» (.4983. )صفایی، علی و حسام ضیایی، -24

 248-483صص ،4983بهار دوم، شمارة

 .33-34صص ،82زمستان ،94شمارة ،شعر فصلنامۀ ،«انقالب شعر در طنز نوین کارکردهای» (.4982. )تیمور غالمی، -22

 و یکرنگی عباس: گرمصاحبه ،«گویندمی مقدس دفاع شعر پیرامون خود هایدیدگاه از شاعران» (.4989. )محمدکاظم کاظمی، -29

 .44-97صص ،4989زمستان ،93شماره ،شعر فصلنامۀ پارسائیان، نرجس

 ،4982زمستان ،94شمارة ،شعر فصلنامۀ ،«جنگ از پس انقالب شعر مایۀجان و معنایی هایویژگی»(. 4982. )کافی،غالمرضا -24

 49-41صص

 شمارة نهم، سال: غنایی ادب پژوهشنامۀ ،«بیاضیدشت محمدولی قصاید در غنایی عمدة هایمایهدرون» (.4931. )طاهره کوپا، -23

 .شانزدهم

 و یکرنگی عباس: گرمصاحبه ،«گویندمی مقدس دفاع شعر پیرامون خود هایدیدگاه از شاعران» (.4989. )سیداحمد نادمی، -26

 44-97صص ،4989زمستان ،93شماره ،شعر فصلنامۀ پارسائیان، نرجس

 نرجس و یکرنگی عباس: گرمصاحبه ،«گویندمی مقدس دفاع شعر پیرامون خود هایدیدگاه از شاعران»(. 4989)مجید نظافت، -27

 .44-97صص ،4989زمستان ،93شماره شعر، فصلنامۀ پارسائیان،

 .نیلوفر: تهران شیرانی، ارباب سعید ترجمه ،(2ج) ،جدید نقد تاریخ (.4974. )رنه/ ولک -28
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 (یبهبهان نیمیسی ها غزل در جنگ مضمون بهی نگاه)ستون  یب سقف پناه در
 یصفائ آ  پانته

 اصفهان دانشگاهی فارس اتیادب و زبان دکتریی دانشجو

 یفشارکی محمد محسن

 اصفهان دانشگاهی فارس اتیادب و زباندانشکده  دانشیار
 چکیده

 یافته فراوان توفیق و های بسیاری کرده تالش غزل، قالب کردن نو در که است معاصر سرایانغزل ترین بزرگ بهبهانی یکی از سیمین

 .است نظیر بی محتوا، تنوع نظر از هم و تعداد نظر از هم سیمین اشعار گوی نیز، فارسی شاعر زنان بین در. است

 جزو برخی، و دارد جایگاهی خاص پردازد می عراق و ایران ۀسال هشت جنگ ویژهبه و جنگ، به که آنها های بهبهانی، غزل بین در

گرایی  عینی نگری و جزئی و مضامین هنرمندانۀ پرداخت جنگ، به او مادرانۀ و متفاوت نگاه. اوست اشعار ترین یادماندنی به و  بهترین

 .کند می متمایز هوای جنگ و حال در شده های سروده غزل دیگر از را او آثار شعر، در او

 از پیش از جنگ، بهبهانی به سیمین نگاه بررسی سیر ضمن سپس است؛ گردیده ارائه جنگ شعر تعریفی از باز ابتدا مقاله، این در

 عناصر از استفاده قرآنی، اشارات مثل او، های جنگغزل های خاصبرخی ویژگی به ،4973 سال تا 4937اسالمی سال  انقالب

 . است دهش پرداخته موسیقی، و زندگی معاصر

 در زنان تصویر وطن، مدافعان بزرگداشت وطن، عشق شامل شاعر، توجه مورد مضامین بسامدترین پر بر مروری شده ادامه در

 نیز زمان طول در شاعر اندیشۀ و نگاه های شیوة دگرگونی به مرور، این در. نماندن یا ماندن مسئلۀ سرانجام و او، های جنگ غزل

 .است شده توجه

 .پایداری ادبیات وطن، بهبهانی، سیمین جنگ، شعر غزل،: هاکلیدواژه

 مقدمه

 خانۀعباس در 4916 سال در -مثالً– او که شود یادآوری مقدمه در تا نیست بهبهانی سیمین شخصیت و زندگی مطالعه، این محور

 دنیا به( آینده روزنامۀ مدیر -بعدها – و نویسنده شاعر، معلم،) ارغون عظما فخر و( اقدام روزنامۀ مدیر و نویسنده شاعر،) خلیلی

 دبیری سمت با پرورش و آموزش در ها سال یا کرده؛ ازدواج کوشیار منوچهر با وی از پس و بهبهانی حسن با ابتدا و بالیده آمده،

 انقالب اش ساله پنجاه تالش و او بی» که شود گفته تا نیست هم بهبهانی آوردهای دست و آثار بررسی موضوع، .است بوده کار مشغول

 وزن هفتاد حدود کنون تا وی که این یا( 311 :4989خرمشاهی،)« .شد نمی ناپذیر کهنگی و مستمر و ماندگار و مداوم غزل در حافظ

 در موزون های پاره یافتن با و برده سرایی جزئی سمت به را غزل در گویی کلی ،(4987معروفی،←) افزوده عروضی اوزان به تازه

 .است بخشیده تازه جانی فارسی، شعر در روایت عنصر به ره،روزم جمالت

 های سال سیاسی و اجتماعی ادبیات و فمینیستی ادبیات انقالب، از پیش متعهد ادبیات مثل» معاصر ادبی های جنبش در او نقش

 و نظرات ادرستین و درستی تا نیست نظر مدّ هم او های اندیشه و آثار بر ها جنبش این تأثیر و( 4983تلطف،) «اخیر

 .گیرد قرار کنکاش مورد رویدادها با مواجهه در هایش گیری جهت

 در. است سروده 4973 سال تا 4933 سال از بهبهانی که است هایی غزل در جنگ مضمون شده، توجه بدان مقاله این در چه آن

 ترین مهم از یکی هم که جنگ، با برخورد در بهبهانی اندیشۀ و حس فرودهای و فراز به دارد گذرا نگاهی صفحات، این آن، کنار

 و زیبایی عین در شعر»: است معتقد که شاعری جهان؛ ادبیات عمدة مضامین از یکی هم و اوست سرزمین معاصر تاریخ رویدادهای

 روان تزکیۀ و لطیفت وسیلۀ زیباترین که نباشد انسانی های هدف از بهره بی و کند منتقل نیز را ها اندیشه و عواطف باید آهنگی، خوش

 خواهم می[ …]است آزموده استخوان مغز تا را جنگ سال هشت که آیم می کشوری از»: گوید می خود و( 4982 طاهری،)« .هستند

 توسع در فقط و فقط اگر "سیمین" گفت باید که است چنین و» (4963بهبهانی،)« .بخوانم برایتان ها مصیبت و ها جنون ها، خون از

 جز و یافت نمی شهرت "معاصر شاعر" نسبت با هرگز نامکشوف، نایاب چه و مکشوف نادر اوزان در چه بود، کوشیده یپارس شعر وزن
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 سیمین[ شعر جوهر» یارشاطر احسان قول به اما( 334: 4989 حقوقی،)« .نداشت نقدینه به را خود شعر امتیازات بسیار از اندکی

 (241: 4989 یارشاطر،)« .هاست این ورای...] بهبهانی

 متنوعی شعری های قالب در آن از پس و جنگ زمان در که شود می اطالق هایی سروده مجموعه به جنگ شعر» که برآنند ای عده

 از تجلیل و رزمندگان بزرگداشت و برانگیختن آن اصلی محتوای و شده سروده نیمایی و نو شعر و دوبیتی رباعی، قطعه، غزل، مانند

 دین و وطن حفظ برای را مذهبی و ملی روحیۀ و بپردازد نیز دشمن تهدید و تحقیر به دارد قصد که آن ضمن است، آنان رفیع مقام

 درخود را شاعران از تری وسیع دایرة انقالب شعر به نسبت جنگ شعر» که داشت توجه باید اما( 4934الهامی،)« .کند تقویت

 بعضی ،[…]رسیدند ثمردهی به] جنگ از پس[ و جنگ های سال در انقالب نسل شاعران از وسیعی  گروه] که براین عالوه. [گیرد می

 نتوانستند جنگ در کردند، سکوت آن به واکنش در و کنند آوایی هم اسالمی انقالب خود با توانستند نمی شاید که شاعرانی از دیگر

« .دارد حضور نیز ساری فرشته و الثث اخوان مهدی بهبهانی، سیمین همچون کسانی آثار در جنگ که است چنین.بمانند ساکت

 ( 419: 4987کاظمی،)

 بزرگداشت تنها اشعارشان همۀ مضمون کرد ادعا توان نمی که پرداختند جنگ مقولۀ به بسیاری جوان شاعران نیز جنگ از پس

 جنگ شعر ت،اس داشته جامعه اقشار همۀ بر جنگ که ای گسترده و عمیق تأثیر به توجه با. است دشمن تحقیر و رزمندگان

 و نیست علمی خاص، موضوع چند به آن کردن محدود که گیرد دربرمی را گوناگونی های بینی جهان حتی و برخوردها ها، برداشت

 .نباشد خالی هم نظری کوتاه و تعصب نوعی از شاید حتی

 جنگ و بهبهانی سیمین

 تغییرات دارد جامعه نبض بر دست که شاعری. اند جامعه نبض خود برخی و دارند دست در را جامعه نبض برخی بزرگ، شاعران

 پذیرفته سرعت به شعرش و گوید می سخن طلبند می و پسندند می مردم که چنان اجتماع، سوی هم و یابد درمی را جامعه احوال

 تعبیر دیگران که چنان را جامعه احوال تغییرات است ممکن است، جامعه نبض خود، که شاعری اما. گردد می ها زبان ورد و شود می

 او شعر در تغییرات این طبیعی بازتاب حال، این با نباشد؛ طلبند می مردم که چنان جهان، برابر در موضعش و نکند تعبیر کنند می

 .نشست تماشا به او آثار آیینۀ در -بیند می او که چنان - را تاریخ توان می که است آشکار چنان

. کنی می حس بخوبی را اطرافش جامعۀ و محیط های ضربان -"بسپاری که او شعر به دل" :بخوانید - بگذاری که او دل بر دست

 حرفی نتوانی، ها جنبش این تفسیر و باشی ناشی طبیبی یا برسی، مقصود منزل به ها ضربان این از و باشی حاذقی طبیب که این

 این به چشم بغض، با که دشمنی یا ای، نشسته شکنار در همدلی و همدردی برای که باشی دوستی اصالً توانی می .است دیگر

 که کنی ادعا توانی نمی اما کرد، خواهی برداشت معنایی و داشت خواهی تعبیری جنبشی هر از هرحال، به است؛ دوخته ها ضربان

 تغییر هر با زیرا ،ندارد جامعه حال به ربطی ها حرکت این که بگویی توانی نمی و است؛ حرکت خود، نبض، زیرا! نیست کار در حرکتی

 .باشد جامعه عمومی جریان جهت خالف شاعر ذهن های جریان اگر حتی - پیداست ها ضربان این در تغییری جامعه حال

 شعرها این با افتاده اتفاق که وقایعی. فهمم می شعرهایم تاریخ روی از را تاریخ»: گوید می خودش. است دوم دستۀ از بهبهانی سیمین

 در و شده دگرگون بهبهانی کارهای کیفیت گوناگون، های دوره و ها زمان در که روست همین از» (4987معروفی،)« .آورم می یاد به

 درواقع. است کرده گوناگون اجتماعی مسائل و متفاوت ایدئولوژی مختلف، شعری های گونه صرف را خود ابتکار و توان ای دوره هر

 بین نو، شعر و کهن شعر طرفداران بین جدل با ارتباط در بویژه دانست، نوین ادبیات تاریخ از بازتابی توان می مجموع در را وی آثار

 ( 4983تلطف،)« .نوگرایی و سنت بین و آزادی و استبداد

 شعر در را رویداد این انعکاس پس است؛ جامعه نبض سیمین، شعر و دهد می روی جامعه حال در که است تغییراتی از یکی جنگ،

 است ای قصیده عراق، و ایران جنگ به شاعر بهبهانی واکنش اولین4937 سال اسالمی انقالب از پیش .کرد حس توان می خوبی به او

 کم او های غزل در شهید، و گلوله و خون از سخن اما، آن از پیش. است سروده جنگ آغازین روزهای در ،4933مهرماه در که

 .نیست

 و امیدها ها، شهادت ها، زندان و فریادها فرودهایش، و فراز همۀ با انقالب، و گذشتهن هم سال دو ،4933 مهر تا 4937 بهمن از

 تا نوشته انقالب برای که هایی غزل از زنی، می ورق که را سیمین شعرهای رو این از. است تازه شاعر زبان و ذهن در هایش، نومیدی

 .اند نشسته هم کنار در ،"آتش از و زسرعت خطی" فتر،د یک در همه و نیست چندانی فاصلۀ سروده جنگ برای که ای قصیده
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 :خودش قول به که است شاعری بیشتر سیمین، انقالبش، از پیش شعرهای در

 (381: 4934بهبهانی،) «بشویم واژه دو این  گیتی صحیفۀ کز             آنم سر بر بلکه  ندانم کینه و جنگ»

 :است چنین او پاسخ «زن عدو راه و خیز  شو کین به» که دکن می اصرار او به اش«روی آینه یار» چه هر و

 (همان)«عدویم کینه غیر  نباشد که گویمش»

 نشود؛ فریاد همه و نگیرد آتش بر دستی تواند نمی دیگر آورد، می درد به را قلبش سیاه جمعۀ ،4937 شهریور 47 در وقتی همه این با

 :«نفرینی و نفرت» به ولو
 !کالهی پاس لزوم به  سرها چه رفته باد به که                 کن   نظر  پرده  حریر ز  ردانم   تربت  حریم   به»

 (384:همان)« ..."الهی" که کنم فغان چو  ،"آمین " همنوایی و تو                این جز به چاره نمانده که  نفرین و نفرت بانگ و من

 قلم و بنشیند ساکت تواند نمی کنند، می طلب غرامت سربی، های گلوله بابت مبلغی شهیدان، جنازة تحویل برای که شنود می وقتی یا

 :که نلغزاند کاغذ بر را

 (383:همان) «کو باور مرا مایه این  مردی گرفتم! شرم ای             باید تاوان که گویند  را برادرکش سرب آن»

 گواه او، روزهای این های غزل در آشنایان، شهادت و سیاسی دانیانزن گروه نخستین آزادی مطبوعات، اعتصاب چون وقایعی بازتاب

 این از پیش که او. نباشد میهنانش هم انقالبی شور آیینۀ و نکند حرکت اش جامعه های حرکت با تواند نمی شاعر این که است آن

 :کند می امر خروشی و جوش پر انقالبی هر مانند اکنون ،«ندانم کینه و جنگ» بود گفته

 روانه است رودی  شهیدان خون کز              بهانه   هید   با     مپسندید   سازش»

 (334:همان) «جوانه سوخت می  شکوفه کند می               باغ در که دست  آن  ببرّید  ریشه   از

 :که زند می فریاد انسانیش فۀعاط همۀ با بیند، می خود چشم برابر در را ناپذیری سازش و خروش این تجلی وقتی وجود، این با

 (333:همان) «است چین نقطه ها گلوله  مهیبش خطوط بر که           است زمین بر یی جنازه  ببینم توانم نمی»

 :نیست «دست آن بریدن» خواهان دیگر نواخته، را او رو  «آزادی عطر» و کرده فروکش انقالبی خشم آن که حاال

 "است همین دشمن سزای"-: گوید تو خشم چه اگر            فتاده اراخ و خاک به  ببینم توانم نمی»

 (همان)«است چنین من مذهب که  ندارم دل کشتنش به            برآرد دمارم اگر  دشمن که داند خدای

 به کس هید که نددا می شناسد، می را ایرانی زن که کسی. نیست شاعر باورهای سستی و ثباتی بی از نشان فرودها، و فراز این اما

 چیند می فراهم گلوله و آتش از دامن تواند می تا که روست این از. نیست پیرامونش محیط در صلح منادی و آرامش خواهان او اندازة

 نفرین به زبان تواند نمی بیند می خون به آغشته را فرزندش وقتی که مادری است؛ مادر او همه این با. گرداند می روی کینه از و

 رسانند، می استخوانش به کارد وقتی و ننماید خویش حیرت خشمگینانه تواند نمی کنند، می طلب گلوله غرامت او از وقتی و ایدنگش

 .ندهد فرمان تبرداران دست بریدن به تواند نمی

 .باشد «همین دشمن سزای» اگر حتی ببیند، «زمین بر یی جنازه» هم را دیگران فرزند تواند نمی که است مادری عاطفۀ همین

 ایشان از اندرز، به بارها، که کیست و باشد نداشته سراغ پیرامونش زنان از یکی در کم دست را ها مادرانگی این که است ایرانی کدام

 :که باشد نشنیده

 است ننگ مرا جنگ کز  دیروزم کودک من         است جنگ گر تو دلخواه!  امروزین کودک ای»

 (613:همان) «است فرهنگ سرلوحۀ  جنگم از پرهیختن           دیدم جنون  و  خون رد  را عالم  که روز  زان

 :کرد تصویر زیر صورته ب 4933سال از پیش تا جنگ، به را بهبهانی توجه روند بتوان شاید

 ایران و عراق جنگ آغاز از بعد

 :شود می آغاز چنیناین که است ای قصیده عراق، و ایران جنگ به نسبت -شاعر یک عنوانهب - بهبهانی واکنش اولین که شد گفته

 هست شررزا دوزخ این جنگ،            هست اما  خواستیم نمی ما»

 (649: همان) «هست "مبادا" آن که اکنون دیدم     "!جنگ مبادا هان" که بودم گفته

 همۀ همچون - ناخواسته اکنون و بوده نگشفره سرلوحۀ ،«جنگ از پرهیختن» این از پیش که شاعری از است صادقانه اعترافی این

 .است شده روبرو جنگ با -سرزمینش مردم
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 و اجتماعی شاعری ناخواه، خواه کرده، رشد و زندگی نبود جداشدنی آن از سیاست و ادبیات که ای خانواده در چون سیمین،»

 انسان ها میلیون آوارگی و مسکونی مناطق رانبمبا شهرها، ویرانی و جنگ انقالب، از پس های سال در[ …] است آمده بار سیاسی

 متأثر همه از بیش محروم، تودة زبان به سخنگو شاعر و مسئول زن مادر، بعنوان را او بودند، کاشانه و خانه صاحب دیروز تا که

 (976: 4989نو ،)« .ساخت

 قلب ضربان با آهنگ هم را، وی دل تپش شعرش خالل در او احساس و است گر جلوه بیشتر دیگران شادی و غم اینک او شعر در»

 (734: 4979یوسفی،)« .رساند می جان گوش به مردم

 تندی احساسی جمالت با جنگ، برای شعرش اولین که است دلیل این به شاید. است ساله سه و پنجاه جنگ آغاز سال در بهبهانی

 زنی لحن یادآور قصیده این غمگین و سنگین وزن. شود نمی آغاز باشد، حیرانی و اندوه و ترس یا تهدید و خشم از حاکی که

 خرد و صبر ناگهانی، رویدادی با اش خردمندانه و منطقی برخورد اما است اندوهگین که زنی. است چشیده گرم و سرد و دنیادیده

 که است وطنی او، «جان» هبلک ساله، پنجاه مادر این خانۀ. حوادثند های توفان در خانواده آرامش لنگر که کند می تداعی را مادرانی

 :که کند می توصیه فرزندانش به او پس است، تهدید معرض در اینک

 هست تا ما جان مسپارید           دشمن با ماست جان وطن این»

 (همان) «هست افزا آتش و افروز آتش            -ایزد نام به      - افزارتان آتش

 ما جامعۀ روزها آن» که است این بلکه شاعر، دستی خام نه دادن، شعار این دلیل اما نیست، شعار از خالی ها بیت این گمان بی

 شاعرانی حتی که بود حدی به دوره آن در شعارزدگی. بود متفاوت ها دوره دیگر با شعر از نیز خوانندگان توقع سطح و بود شعارزده

« .است موضوع این بر روشنی گواه بهبهانی سیمین از ابیات این. بود سرشار شعار از شعرهایشان بودند پختگی اوج در که

 (41: 4987میرجعفری،)

 حس این به واکنش در شاید. کنند می تشدید انسان در را پناهی بی حس جنگ، -البته - و زلزله و سیل همچون ناگهانی بالیای

 که آن با قصیده این در» که این. نندک می یگانگی احساس و شوند می نزدیک یکدیگر به بیشتر مردم مواقعی، چنین در که است

 شاعران دیگر شعر در چه آن با چندانی تفاوت شعر در شده مطر  نکات و مضامین اما است، مشهود خوبی به زبان بر شاعر تسلط

 مچش نقطه یک به و ایستاده صف یک در همه روزها آن در که روست آن از ،(همان) «ندارد شود، می دیده گمنام بعضاً و جوان

 از پس تنها. باشد نداشته هم با تفاوتی چندان گفتند می چه آن و بوده هم شبیه دیدند می چه آن که نیست عجیب .بودند دوخته

 .شوند می متمایز هنرمند و عمیق های نگاه که هاست هیجان فرونشستن و زمان گذشت

 :کرد ترسیم زیر دارنمو در توان می را 4973سال تا جنگ آغاز از جنگ، با سیمین همراهی روند

  قرآنی اشارات

 از وی. اوست تلمیحی تصاویر غنای عامل و او سبکی های ویژگی از یکی این و دارد وسیعی نسبتاً دایرة تلمیحات نظر از سیمین»

 بسیاری رد و آفریند می ای تازه معانی ها آن های تداعی بوسیلۀ و دهد می گسترش را خود شعری تخیل و تصاویر تلمیحات این طریق

 تلمیحات بهبهانی، شعر در تلمیح های حوزه از یکی( 218: 4982ابومحجوب،) «دهد می سوق نماد و تمثیل سوی به را ها آن موارد

 .است قرآنی های اشاره و دینی

 جدل به مجید قرآن از من ترجمۀ دربارة بنده و گلشیری احمد شادروان قلمی بحث پیش سال پنج»: گوید می خرمشاهی بهاءالدین

 آرامش به را طرفین ذاتی، مدارای و مهر و دوستی عالم در (بهبهانی سیمین) ایشان و کشید بیان حدت و شدت و باریک جاهای و

 بر که نظری و نقد 26-23 میان در راستی به که نوشتند، پژوهانه قرآن ای  مقاله و بردند قلم به دست سرانجام تا کردند، می دعوت

 یا عبارت ترجمۀ در را خود نظر و رأی گاه و کرده داوری و ارزیابی منصفانه. بود ها ترین فنی و ها بهترین جزو د،ش نوشته ترجمه این

 .بودند آورده میان به مجید، قرآن از ای آیه

 و مزد ایشان به تلفنی گفتن، خداقوت و تشکر برای و شدم زده شگفت داشتم، ایشان فضل گسترة و دامنه از که اطالعی همۀ با

 با ما شناسید، می که مارا خانوادة ولی کنید می مبالغه که شما: گفتند... بدانیدو قرآن و عربی قدر این شما کردم نمی گمان: گفتم

 (312: 4989خرمشاهی،)« .ایم شده بزرگ قرآن
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 ما» قصیدة در مثالً. دارد وجود قرآن های آیه و اسالمی فرهنگ عناصر به فراوانی های اشاره بهبهانی، جنگ به مربوط شعرهای در

 :کند می عنوان «امام شریف مشهد» را وطن به دلبستگیش های مایه از یکی شاعر ،«هست اما خواستیم نمی

 هست گویا زبان خامش، اشک              امام شریف  مشهد  آن  و  توس»

 (646: 4934بهبهانی،) «هست -حاال ونیز – بود تپش در              طواف به کبوتران همچون که دل

 ماند می دار تب مجروحی های هذیان به هم و است آمبوالنس آژیر یادآور هم که وزنی با سروده، «ها آمبوالنس برای» که غزلی در و

 :گوید می چنین

 باید غلمان خندانک "حورالعین" افسونکارک             هی... کوثر طوبی جنت  می جوی و شیر جوی»

 (724: همان) «باید سان زین دیداری  پل میزان محشر صحرا              فردا    تا  دیگر  اکنون   زیبا  ای  دختر  دختر

 نیست، کم بهبهانی های غزل در... و ایشان معجزات و پیامبران اسامی به اشاره و مسلمانان اعتقادات و ها آموزه به تلمیحات گونه این

. کند نمی درنگ آن بر این از بیشتر مقاله این شود، می دیده فراوان هم جنگ شاعران دیگر شعر در اشاراتی چنین که آنجا از اما

 از هنرمندانه کامالً استفادة و قرآن عبارات و آیات بر وی تأمل کند، می توجه جلب ویژه شکلی به شاعر این جنگ های غزل در چه آن

 . است آن

 شعارگونه، صورتیه ب قرآنی، عبارتی آوردن به جنگ، شعرهای دیگر از بسیاری ،همچون هم سیمین شعرهای برخی در چند هر

 :است شده بسنده

 (647: همان) «هست "سیصلی" آیت شما با          است "بولهبی" نشان با اگر خصم»

 جای به دیگر یبیترک تصور که است تنیده شعر پود و تار در چنان را عبارات این دیگر، موارد در اما تبّت، سورة به دارد اشاره که

 با آن ارتباط و «وطن سازمت می دوباره» غزل در -پوسیده استخوان یعنی - «رمیم عظم» عبارت از او استفادة به. است دشوار ها آن

 :غزل دوم مصراع

 «خویش استخوان با چه اگر                    زنم می  تو  سقف   به   ستون»

 :کنید توجه

 (744: همان) «خویش امتحان عرصۀ به  توان بخشدم می کوه چو           لطف به کند انشا وبارهد  را "رمیم عظم" که کسی»

 (:ص)پیامبر از حدیثی به است تلمیحی هم غزل همین از دیگر بیتی در

 (همان) «خویش دهان برگشایم چو  دل کالم هر شود جان که          کنم می ساز روش بدان  زشوق "الوطن حبّ" حدیث»

 به را ایران فرهنگ و ادب استمرار باشد، نداشته هماهنگی شعر های نشانه و ها واژه سایر با اگر حتی "الوطن حبّ" و "رمیم عظم" »

 میهنی عواطف و مذهبی عالئق بین ارتباط زیرا داشت خاصی اهمیت عراق با جنگ دوران در ویژههب ها، یادآوری چنین. آورد می یاد

 (4983 تلطف،)« .بود شده تبدیل روز لۀمسئ به دیگر بار

 :برد می پایان به و کند می آغاز قرآن از ای آیه ترجمۀ با را حوزه این به مربوط های غزل از یکی بهبهانی

 (376: 4934بهبهانی،) «...دانی که ها رستنی و "زیتون و انجیر به قسم"              نروید هم خسی دگر  ها نارستنی باغ به»

 از ای آیه از الهام با که است «کن نگاه و» غزل وی، های غزل بهترین از یکی و است؛ تین سورة از "والزیتون والتین " ۀآی ترجمۀ که

 شد؟ آفریده چگونه که شتر به نگرند نمی آیا ،«(47آیۀ غاشیه سورة)خلقت کیف االبل الی ینظرون افال»: شده سروده قرآن

 (363: همان) «پنداری حوصله و زسراب سرشتندش که گل و آب ز نه           باری شد ساخته چگونه که آری شتر به کن نگاه و»

 :غزل همین از دیگری بیت و

 (371: همان) «کاری شود زخم کینه ز که آید بار به کینه صبر ز که        ها دندان خشونت صف به شد رخشان نیشۀ دو جنون و»

 (297: 4982ابومحجوب،)« .است "الحلیم غضب نم اتّقوا" شبیه» محجوب ابو احمد نظر به که

 های غزل بین در شعازدگی، و نگری سطحی از دور به عمیق، نگاه و هنرمندانه شیوة این با هم آن قرآنی، مضامین از استفاده مایه این

 .دارد فراوان تأمل جای و است نظیر کم حتماً نظیر، بی نگوییم اگر جنگ،

 غزل در امروز زندگی عناصر
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 نیز، دیگر کسان. است برداشته گام غزل در تازه تحولی ایجاد راه در که نیست شاعری تنها یا نخستین گمان، بی بهبهانی، یمینس»

 شده نصیبش شایان توفیقی باره این در که است کسی اولین تردید، بی سیمین اما. اند کوشیده کار این در[ …] او از پیش حتی

 که است توفیق همین اعتبار به و( 39: 4989شناس، حق)« .باشد سنجیدنی پیشین راهیان آوردهای ره با که آنچنان نه توفیقی. است

 (همان←. )اند گفته «غزل نیمای» را او

 «پوتین» و «زعتر تلّ» و «سوخته های نخل» از آن در غزل، شدن مضحک بدون بتوان که کرد نمی باور کسی سیمین از پیش شاید

 .شود نمی ختم غزل در معاصر انسان مسائل بیان و امروز زندگی های واژه آوردن به تنها او شعر بودن اصرمع اما گفت؛ سخن...  و

 به و کشانده عینی تازة تجربیات پهناور گسترة به و کرده رها ذهنی خشک چارچوب از را شعرش نیما همچون سیمین »

 و خیال زبان، عرصۀ در تازه فضاهای ایجاد باعث دوره این در او نوجویانۀ های حرکت. است رسیده شعر در جدیدی اندازهای چشم

 (88: 4983حیدری، -لی حسن)« .است شده اندیشه

 حریر شدن خونین» از ،«ندارد پا یک که مردی» غم و «هویزه» آزادی شادی از. گوید می سخن بیند می و دیده چه آن از او

 :«نوعروسان

 (4418: 4934بهبهانی،) «فرستادم کفن مگر شد؛ خونین فتنه میان              بفرستم   که   شدم  آن  بر   را  نوعروسان   حریر»

 :باران موشک های شب های خاموشی و برق قطع و

 (318: همان) «بود جان از بیشتر بهاش  دیدی می تو چه هر چه اگر               کردم می خفه جان بیم ز  را چراغم که ها شام چه»

 روست این از هم. است 4«آورده پناه وسعت حسی های پهنه به» و «کرده رها را اعداد شمارش و خطوط» فرخزاد فروغ قول به او،

 .پذیرد می را او شعر و فهمد می را او حرف براحتی معاصر انسان که

  موسیقی

 جلوه یک به شعر هر در که است خاصی آهنگ جنگ، های غزل دیگر از بسیاری برابر در بهبهانی غزل بزرگ امتیازات از دیگر یکی

 شود، نمی خالصه معهود عروضی های وزن از زدایی آشنایی در توجه این و دارد هایش غزل موسیقی به ای ویژه توجه او. نماید می روی

 .است شعر محتوای و موسیقی هماهنگی آن، از تر مهم بلکه

 احساس باشد آشنا فارسی شعر وزن ظرائف با و داشته شناس آهنگ گوش کسی اگر» ،«ندارد پا یک که مردی» غزل شنیدن هنگام

« .است منعکس نوعی، به نهادن، زمین بر عصا متناوب صدای و لنگیدن متناسب ضرب آن، های تکیه و شعر این وزن در کند می

 (736: 4979یوسفی،)

 (868: 4934بهبهانی،) «ندارد تماشا یعنی  نگاهش آتش و است خشم        ندارد پا  یک  که مردی  دارد خورده تا شلوار»

 توان می نیز امبوالنس آژیر صدای با آن وزن هماهنگی و« !بگشا ره... ها هی... ها هی» غزل در را محتوا و موسیقی تناسب همین

 :کرد مشاهده

 (729: همان) «دبای توفان از افزون  پویایی را محمل این         باید میدان را رفتن!  بگشا ره... ها هی... ها هی»

 «آ» فراز به «ی» فرود از کلمه آهنگ که آن جای به و شود می تبدیل «هاهی» به «ها هی» این غزل، پایان در وقتی بویژه

 :کند می تداعی را کشیدن آه و رسد می «ی» فرود به «آ» فراز از کند، می القا را هیجان و آواست گیری اوج نوعی که – برسد

 (724: همان) «باید پایان بی آن تا  پیغامی پایان این از:      خاموش دل، این خاموش شد!  ره مگشا.. .هاهی... هی ها»

 نقش شنونده ذهن در بیشتر اول، بیت در «آ» بلند مصوت تکرار کمک با که آن وزن در نهفته شادی و «شد آزاد حمید» غزل در یا

 :بندد می

 (749: همان) «شد فریاد خطوط  گرفت جان ها نوشته          "... شد آزاد هویزه  شد آزاد حمید"»

 وطن عشق

 به و دارد می دوست را وطنش که است شاعری او». است نمایان کامالً مادریش سرزمین به او عشق بهبهانی سیمین های غزل در

 چگونه؟". فرسایدش می درون از مادرانه ای دلشوره گاه و خروشد می پیرزنی چون گاه که روست همین از و ورزد می عشق مردمش

 (364: 4989شناس، حق)« "...که این مثالً یکی! دانم  نمی
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 او عاشقانۀ اشعار». رود می بشمار سیمین های عاشقانه ترین پرمخاطب و ترین صادقانه از یکی وطن با رابطه در بهبهانی های عاشقانه

 : سراید می وطن از نجواگر و مالیم خوانده، را ها الالیی که ابتینج همان با او... آرزوهاست غمگنانۀ طنین وطن با رابطه در

 (74: 4989کسیال،) «خویش استخوان با اگرچه  زنم می تو سقف به ستون             خویش جان خشت با اگرچه  وطن سازمت می دوباره

( 314: 4979فسایی، ستگارر←) «جنگ شعرهای اولین» از را آن و است شده سروده جنگ از بعد سال یک که غزل این

 چون معتقدند برخی که این با .است روزگار این زبانان فارسی شعری حافظۀ از جزئی و سیمین وطنی غزل آشناترین شمارند، می

 مردم زندگی در و دادند رخ موشکی های حمله دوران در بویژه و شعر این سرودن از پس ها سال جنگ اساسی های ویرانی و خرابی»

  پیام و نمادها ها، استعاره» پس ،«گذاشتند اثر یرانا سراسر

 انکار توان نمی حال هر به اما ؛(4983تلطف،) «دارند اشاره آن از ناشی های ویرانی و ساله  هشت جنگ ماورای هایی مقوله به شعر این

 دوباره" غزل رابطه این در و گیرد می شکل آن از بعد جریانات و جنگ مسائل با رابطه در او وطنی های عاشقانه از بخشی» که کرد

 (482: 4931 متولی، -پناه یزدان)« .کند می پیدا وسیع شهرتی "...وطن سازمت می

 از دارد، دل در را او ی«خاطرآرا یادگاران» که است ای خانه پذیرفته؛ را «مادر گور و پدر استخوان» که است خاکی وطن او، برای

 و ؛«طبرستان انبوه های بیشه» تا «کارون» تا «حافظ و سعدی و فردوسی آرامگاه» و «امام یفشر مشهد» تا «ملی باغ» و «دبستان»

 :باشد جدا وطن این از تواند نمی که است این. گذراند می روزگار آن در «سرود عشق کالم اول که آن» که است جایی

 (624: 4934بهبهانی،) «توانم نمی خدا به  داییج وطن از من که           بمانم   تا   بروید    بمانم    تا    بروید»

 :افتند «خاک» بر باید بسیاری ی«سرها» وطن کار «شدن بسامان» تا داند می که این با شاعر

 (744: 4934بهبهانی،) «شد بنیاد به نو ز  رسید سامان به سر ز           تو کار تا فتاد  خاک به سرها چه! وطن»

 :کند می سفارش آن ساختن به را جوانان نیست، باقی برایش تیفرص کند می فکر وقتی حتی 

 (747: همان) «رفتیم تا پای ز  ننشستیم چه اگر             رفتیم ما که! شما  ساخت باید دوباره» 

 :راند می سخن ایران از هم، وطن از دور دوستان با گوید، می معشوق از فرصتی هر در که عاشقی مانند او

 (318:همان) «بود ایران ز گذشت اگر حرفی لب دو به منت با که           باید می تو به نوشتنم  ایران از نم دور عزیز» 

 :که است امیدوار همواره و

 (همان) «بود دوران وحشت دوار  بازی آن در دور داو که           نبازیمش یاوه به زنو  بسازیمش که کند خدا»

 :است سرزمین این خاک در شدن دفن امیدش تنها هم ناامیدی اوج در که ورزد می مهر چنان ایران به سیمین  

 (4133: همان) «برامان نمانده چیزی  تر فزون امید این کز            بمبادا وطن  در  جز   ما  همیشگی  خواب»

 وطن مدافعان بزرگداشت

 مضمون هر از بیش او جنگ های غزل در «وطن عزیزان» و میهن مدافعان مضمون که است سیمین مادری حس خاطره ب شاید

 .دارد دل در را جوانان این دغدغۀ همه از بیش جنگ، به نگاهش در زن، این. دارد بسامد دیگری

 مردانی را ایشان شاعر، و ندارند «پروا پرواز» از که هستند ی«بال و پر آهنین عقابان» رزمندگان، او، جنگ از بعد شعرهای اولین در

 :اند کرده روی «بشکوه مرگی» به که بیند می شیردل

 پاسداری وطن از این!  مرگا بشکوه بشکوه           تکاور این  دل شیر این   !مردا  نستوه  نستوه»

 (        643: همان)« ...آری بنویس بنویس  رفتند مرگ تا مردانه           سرفرازی یا مرگ یا  گفتند که آنان از بنویس

 :بگوید سخن خویش از که گذارد  نمی را  او داغشان که عزیزانی

 (628:همان) «نیست و باید جگری را ما  تن خواهش با پرداخته             وطن عزیزان داغ کز!  من دل ای مگو خویش از»

 با همراه اندوهی و حسرت ؛(33: 4982خیرآبادی، خومحمدی) «انجامد می شاعر اندوه و حسرت به گاه، شهیدان، یادکرد این»

 :ها فداکاری آن پاسداشت و قدردانی

 (724: 4934بهبهانی،) «ها مهربان ها، خوب ها، نازنین ها، پاک      :    ها همان آری! آه  هاست آن دوش بر بار»

 :اند کرده زنده را وطن که جوانانی  فداکاری

 (722: همان) «ها جان و ها جوان آنز  اما زنده وطن شد           واری شکوه ای ناله  باری کردیم؟ چه ما»
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 :بیند می فردا مسیح را ایشان بهبهانی که روست این از و

 (747: همان) «رفتیم عصا با که  دیروزیم کلیم          سازید می  زنده  که   فردایید   مسیح»

 که دارد می وا را او و افکند می جهپن شاعر جان بر جنگ جانبازان دیدن با هم بعدها که مادرانه، است غمی او، اندوه و حسرت

 :بکاهد ایشان رنج از مادرانه نصیحتی با کم دست

 (868: همان) «ندارد پروا که گیرم  مادرانه دهم پندش           او از شکیبایی خواهم  مهربانی با که گویم»

 :ستاید می را ایثارشان گلو، در بغضی با تواند، نمی هم را این وقتی و

 (884: همان) «شان پایی بی پای بر  پی از زد می بوسه صد            بغضی از   هقی هق  با   آوازم  و  رفتم می»

 :هستند او خود فرزندان همه ایشان، که زیرا

 (881: همان) «شان رؤیایی لبخند  شان نوزادی رؤیای             بالد می خاطرم  در  را  اینان  ام زاده  من»

 :آزارد می را مادر این خاطر باز شوند، می دیگر ها تندیس و کنند می عوض رنگ شهرها وقتی حتی که اندوهی و حسرت

 (883: همان) «زدایی؟ می کی من یاد از  شهیدان با را ها حجله آن         داغی هست چراغی هر با  اما شهر ای خاطرم در»

 :زد خواهد دامن او در را پنهان خشمی آتش کم کم و بود خواهد او با همیشه تا ها حجله این تصویر گویا اصالً

 (318: همان) «بود آسان نه و رفت و گذشت  باری جنون و جنگ و حریق              داری دل به داغ اگرچه  جوانمرگان های حجله ز»

 جان مقصّری تصویر به ،او شعرهای در آرام  آرام هست، چه هر و باشد؛ ویرانگر و طوالنی جنگی از خستگی نتیجۀ شاید که خشمی

 : نیست بخشودن قابل آسانی به تقصیرش که دهد، می

 را ویرانت گوشۀ  هر  کردند چراغان حجله کز       اندیشیدند چه و دیدند  را پوشت سیه های شب»

 (389: همان) «را زندانت دیوارة  پوساند می که شوره این          نمناکی از شد پرورده  کودک هزاران خون در

 :خواند؟ می شان پایداری به سیمین خود روزی که نیستند ی«بال و پر آهنین عقابان» همان «کودک هزاران» این آیا ولی

 (644: همان) «هست یارا که تا  دارید پای            است      باقی   توان   تا    یازید    دست»

 :گوید می چنین «مردان نستوه» آن با سال، چهار سه فاصلۀ در که است گذشته چه او بر! را راستی

 فرستندت می کجا  پرسی نمی خود از که           خرسندت کرده چنان  آرایی صف    نشاط»

 (4412: همان) «پیوندت مینوست به  تن از گسست جان تا که            دادی دل عشوه بدین:  شادی جنگاوری به

 دردناک مصائب از یکی تابلوی "ندارد پا یک که مردی" غزل»: گوید می بهبهانی از ماندنی یاد به غزلی دربارة استعالمی محمد

 (618: 4989استعالمی،)« !شده تصویر عمیقی احساس چه تابلو آن در که فهمد می پرست وطن ایرانی یک و است جنگ روزهای

 زنان تصویر

 حتی او. نیست زنان از سخنی اند، سرزمین از دفاع به ممرد برانگیختن کار در بیشتر که جنگ، دربارة سیمین نخستین شعرهای در

 کودکان» با که مادران، و زنان با نه بخورد، را «جنگجویان غم» و بماند -«ویران خموش همین» - سرزمینش در خواهد می که آنجا

 :شود می داستان هم «پیران و
 (624: 4934بهبهانی،) «آشیانم اوست در که  ویران خموش همین به       دلیران جنگجو غم  پیران و کودکان و من»

 ریزبینانه چنان و شود می معطوف آنان به شاعر نگاه شهرها، در داده دست از عزیز مادران و همسران تعداد شدن زیاد با کم، کم اما

 بودن زن شاید. ماند می نپنها جنگ شاعران دیگر چشم از ها سال تا آید، می او چشم به که تصاویری از بسیاری که نگرد می آنان در

 پذیرتر آسیب دلیل به شاید و آید؛ نمی میان به پدران از سخنی جنگ، بازماندگان به او های نگاه از یک هید در که است دلیل شاعر

 و مندار اعتقادی هید مرد و زن جدایی به من»: گوید می خود که این با او. دارد توجه آنان به بیشتر که است جنگ در زنان بودن

 سخن جنگ آوارگان از وقتی حتی ،(944: 4989دهباشی،←)« .هست ستم یکسان مرد و زن بر باشد ستم جامعه در اگر معتقدم

 :دارد رو پیش را زن یک تصویر گوید، می

 یادگاری    را حسرتی عقدة گره هر              بندش موی  تور  گره  در  گره  دستبافی»

 (723: همان) «گوشواری  رفته یاد از و گوش در مانده                گیسوانی  گرفته خواری و دوش بر خفته



 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

471 

 

 نگاهی- است حماسی هم جنگ زنان به او های نگاه نخستین اند، برانگیزاننده جنگ دربارة بهبهانی های سروده نخستین که طور همان

 :دانند می شهیدان آرمان به وفایی بی نوعی را نگاه این جز و دارد ادامه هنوز تا جنگ، شاعران از بسیاری آثار در که

 است کبود جامه نه  نیلی مقنعه نه                 را او بیوة که  بین شرف و غرور»

 (692: همان) «است؟ سود چه زگریه   دلیران مرگ به                  دریا چو   بساز    توفان حماسۀ

 همان چشمان در اینک. شود می بارتر حسرت و تر عاطفی تر، تلخ زنان، به هم او نگاه جنگ، به نسبت او کلی حس تغییر بموازات اما

 :بیند می را همسر مرگ هراس ،«مغرور بیوة»
 را ستون بی سقف پناه  زیست توان نمی امان در که          نیست عجب خود و است نشسته  چشمت به بیوگی هراس»

 (را گون الله مرگ فریب  پذیرد می ساله بیست که           است مستی و ابشر چون یگانه  اکنون  شهادت  و  جوانی)

 را درون زند می نیش که  سرخی مار سینه به غمت            مغرب   خون  همچو  دیده  ز   گرمت  اشک  دویده  برون

 (866: 4934بهبهانی،) «را کنون شمر غنیمتی  داری اری که امشبی یک            ندارد      امان   خط    کسی   فردا  ز   سر به  گل   عروس

 :را اندوه و افسردگی و سودا و آشفتگی شهید، یک مادر احوال در و

 (871: همان) «نسپرده حجاب با رخ  نپوشیده سر به چادر           افسرده      و   اندوهگین   سودایی  و  حال   آشفته»

 :است آویخته گردن به را شهیدش فرزند های پوتین که دیوانه، نیز از آفریند می دهنده تکان تصویری و
 خورده گره هم به بندش  گردن بر کرده آویزه            را پوتین مرده سرباز  را نفرین و اشک جفت    یک»

 (همان) «نیاورده برون پوتین  دوشم بر نشسته طفلک           -فرزندم گفت و خندید معنی؟ این چیست که گفتم

 خاک و آب این روزگار سیه و صبور ملت مظلومیت و ایران با عراق جنگ دربارة» : نویسد می بهبهانی غزل این دربارة دانشور سیمین

 که تصویری با کسی کمتر اما. ]...[ است شده گفته بسیار شعر است، نشسته مادران دل بر جوانان کشتار از که ها داغ و ها داغ و

 شعر این در خونریزی و جنگ از نفرتی چه. ]...[ دارد برابری یارای کشیده، جنون به فرزند مرگ از ارشک که مادری از سیمین

 (432-434: 4989دانشور،)« !است منعکس

 :خاموش های سوگواری از تصاویری و

 (4417: 4934بهبهانی،) «بینم ینم خانواده هید  تابوتی سر بر نانشسته           بینید می که! نعش دختران  فراچینید کهنه سوگ خوان»

 (4413: همان) «فرستادم سخن بی که  سویت ها شکوه چه خدا          خاموشم       های ناله  ز   خاموشم   نای   شکسته»

 در شدن فنا مفهوم واقعی، عشق مفهوم شود می مادر زنی وقتی. است زن تکامل مرحلۀ زندگی در شدن مادر» دارد باور که او

 ،(373: 4989دهباشی،←)« .رسد می آفرینش مرحلۀ به زنی چنین. شود می روشن برایش رساندن کمال به را او و دیگر موجودی

 :کند می درک را سرزمینش مادران درد بخوبی

 (718: همان) «است چکیده شب و روز   رفته رود بهر           است  مادران   اشک    کارون  رود   نه   این»

 (883: همان) «سراییماتم و خوانیغم   سراهاماتم گوشۀ در          مادرانت شب هر دارند   عزیزان سوگ در که گویا»

 چنین تصاویری و شود صحبت غرورانگیز و حماسی لحن همان با همچنان جنگ، دیدگان آسیب از که دارند تر دوست ای عده هرچند

 بزرگداشت های کنگره دربارة اخیر های سال در که همچنان - اما دانند، می ایثارگران بازماندگان چهرة شدن دار خدشه باعث را

 قدرشناسی حال عین در و جنگ از بیزاری مایۀ ناخوشایند، اگرچه ها، صحنه این به پرداختن -شد دیده روان و اعصاب جانبازان

 .دندایستا میهن از دفاع به خود معنوی و مادی سرمایۀ تمام با که است کسانی از بیشتر

 داشتن پای و ماندن

 در اما]...[  کنند آوایی هم چندان انقالب خود با توانستند نمی» کاظمی محمدکاظم قول به که است شاعرانی از بهبهانی سیمین

 (419: 4987کاظمی،)« .بمانند ساکت نتوانستند جنگ

 :گوید می خود چه اگر او،

 (643: 4934بهبهانی،) «هست؟ پذیرا کجا نمای از غیر           است خاک بدین ام مرده و زنده»

 اما برود؛ ایران از جنگ، آغاز روزهای همان از توانست می خواست می اگر که پیداست دارد وطن در ماندن بر که تأکیدی از اما

 :توانست نمی خودش گفتۀ به یا خواست، نمی
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 (624:همان)«...توانم نمی خدا به جدایی وطن از من که»

 :که کند می خطاب روند می و توانند می که ها آن هب که است این

 ستانم گداوشی به  ایشان مهر که نروم            کیشان سفله دیار به  پریشان، این کنج و من»

 سایبانم وام به نه  شهروندان، و است من ز              خندان و است گشاده نه  ایوان کبود این اگر

 (622: همان) «بمانم تا بروید  باور سوی به ام زده               دیگر گام   گام   پی   بهتر   روز   امید   به

 :داند می خود جگر را بیمار این هنوز اما نیست، خرسند چندان وطن احوال از که این با او،

 (734: همان) «بیماری جمله چند هر  ما از جگر این ماست از      زخمی جگر این است زخمی  آبی جگر این است آبی»

 (744: همان←. )اوست سرزمین که ی«سقف» زیر در باشد ی«ستون» ،«خود استخوان با چه اگر» تا ماند می و

 :خواند می مادرانه بلکه ،«زند نمی نفرین به آهی» ،«ها دشنام» برابر در تنها نه او

 برنکنم شما از مهر  بکشم گر شما از دست           رمان و بدخوی و کژتاب  زادمتان  من  انگار»

 تنم و جان های پاره با کنم چه مدارا جز من           بزند  نیشم  که  ماری    زادمتان   من   انگار

 (4161: همان) «وطنم خاک به گورم  صدم هفتاد و متر یک           نرود کفم از که ماندم  جا گله این سال هفتاد

 :که زند می یبنه خود به بیدارخوابیش، های کابوس در و

 (374: 4989دهباشی،) «ها وطن هم با گونه این  مگذار دست از انصاف            آری عزیزند  اینان!  نه کرگدن نه خوک نه»

« !وانهادگی منتهای در مسیحایی: دارد دوست کرده اش آشفته چنین این را چه آن بیاموزد خود به کوشد می که موجودی»

 :داند می درماندگی اوج را میهنان هم با خصومت که( 374: 4989شناس، حق)

 شمارم می خود خصم  را خود زادان خانه       بین درماندگی اوج!  پناهی بی این از وای»

 (4182: 4934بهبهانی،) «بیارم؟ کشور چه از  سخندان همزبانی       خواهد که تا بگو پس  اینان، نخواهندم گر

 : پرسد می خوانندش می رفتن به معالجه برای که آنان پاسخ در حتی هک دارد اصرار چنان ماندن به او

 (4446: همان) «کنم سحر را شب همه هی که  رسد شب به روزم همه هی که              کنم نظر وتباهی ظلم به  سال دویست بمانم که چی؟ که»

 :«محنتند به یاران همه» وقتی هم آن
 کنم دگر نشاط که چی؟ که  سخت بالی در گذارمشان            محنتند به یاران همه ولی  باز اید خوانده مرا چه اگر»

 ( 4447:همان) «کنم سفر هوای دوباره  دست به دان جامه و کنم خطر           کنند یی چاره مرا دوباره  خوبتان پزشکان که چی؟ که

 است؟ چقدر فاصله داریپای ادبیات و شعرها تا داشتن پای و ماندن شعرهای این از! راستی

 نتیجه

 جزو برخی، و دارد خاص جایگاهی پردازد می عراق، و ایران سالۀ هشت جنگ بویژه و جنگ، به که ها آن بهبهانی، های غزل بین در

 .اوست اشعار ترین یادماندنی به و  بهترین

 و گرفت می  فاصله درگیری و کینه از الب،انق شور گرفتن باال از پیش. است نبوده یکنواخت زمان طول در جنگ به سیمین نگاه

 خواهان که چنان شد، نمایان نیز او غزل در انقالبی خروش و خشم انقالب، وقایع جریان در اما بگوید؛ جنگ از سخنی خواست نمی

 بیزار انتقام و یخونریز از شاعر همان به دوباره او انقالب، از پس. بودند آلوده میهن جوانان خون به که گردید دستانی مجازات

 .شد تبدیل

 دوباره او جنگ، شدن طوالنی با کم، کم اما خواند، فرامی میهن از دفاع و مقاومت به را مردم بهبهانی، غزل عراق و ایران جنگ آغاز با

 سینۀ در وطن هرم از لبریز دلی و داشت میهنانش هم به مادرانه عاطفۀ از سرشار نگاهی مدت، این تمام در ولی شد، نبرد مخالفان از

 .تپید می هایش غزل

 فرهنگ از داشتن بهره. است افزوده کارهایش زیبایی بر و بخشیده غنا را شعرش که هست هایی  مؤلفه بهبهانی جنگ های غزل در

 .اند جمله ان از شعر، موسیقی دقیق انتخاب و معاصر شعر های شاخصه به توجه قرآن، و اسالمی

 میهن، به او آشکار و عمیق عشق. کند می متمایز حوزه این های غزل دیگر از را او آثار نیز بهبهانی جنگ یها غزل ویژة های مایه درون

 .هاست مایه درون این از وطن در ماندن خواهش و جنگ بازماندگان و زنان به متفاوت نگاه ایران، مدافعان به توجه
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 افغانستان امروز غزل در گویشی زدایی آشنایی
 صفائی آ پانته

 اصفهان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی

 فشارکی محمدی محسن

 اصفهان دانشگاه دانشیار

 چکیده

-می فارسی زبان غنای بر خود خاص هایویژگی با که است فارسی غزل تنومند درخت از پربار و پویا ایشاخه افغانستان امروز غزل

 غزل به نسبت روز، هایبازیجریان و هاسازیجریان از ماندن دور با آید،می شمار به امروز غزل از ایزیرمجموعه که غزل، این. افزاید

 در هدفمند و پویا هایهنجارگریزی و هانوآوری منکر اما سخن این. کندمی دنبال ار ترطبیعی و ترسالم مسیری ایران، اخیر هایدهه

 مفاهیم سازی بیگانه در را هنر رسالت است، صورتگرایان محوری نظریات از که زداییآشنایی یا هنجارگریزی. نیست افغانستان غزل

-می پنهان های زیبایی بازشناساندن را ادبیات ةویژ نقش هاتفرمالیس. بیندمی آن هایپدیده و جهان از عادت غبار زدودن و آشنا

 انواع از یکی که گویشی زداییآشنایی .نیست ممکن زبان بر حاکم هنجارهای شکستن با جز کار این که معتقدند و دانند

 طور به هنجارگریزی نوع این به تاکنون. است هنجار زبان در خاص گویشی از هاییساخت کاربرد معنی به هاست،هنجارگریزی

 افغانستان امروز غزل در آن انواع بررسی به گویشی زداییآشنایی تعریف با مقاله این. است نشده پرداخته فارسی غزل در خاص،

 و قافیه زداییآشنایی خاص، اسامی و اصطالحات زداییآشنایی ترکیبات، زداییآشنایی واژگانی، زداییآشنایی نوع پنج و پردازدمی

 خانههم همسایۀ که – افغانستان امروز غزل گفت باید ها،هنجارگریزی این بر تکیه با. کندمی مطر  را افعال کاربرد در زداییاییآشن

 .است کرده توانمندتر را آن و افزوده فارسی شعر پویایی و غنا بر -است

 .گویشی هنجارگریزی زدایی،آشنایی افغانستان، امروز، غزل :ها کلیدواژه

 دمهمق

 گاهینشیمن و درخور مسندی را غزل هست، جاپایی و جایی را کهن زبان این که جا هر و است فارسی زبان دیرینۀ عروس غزل،

 هایقالب دیگر»  و اندگرفته اختیار در را معاصر شعر قلمرو از بزرگی بخش سپید، شعر و نیمایی شعر که امروز حتی. است شایسته

 از آراسته، عروس این باز ،(9: 4983کاظمی،) «اندشده منقرض تدریج به کهن اعصار جانداران همانند فارسی، شعر رنگین و سنگین

 .کندمی خودنمایی تازه ساختی و زبان و امروزین ایجلوه با نو، شعر پایپابه و نرفته در به میدان

 با کرد، جلوه دوباره نیستانی منوچهر و ابتهاج هوشنگ هایتجربه با داشت، نیما ادبی نظریۀ در ریشه چیز، هر از بیش که امروز، غزل

 به و ایران در 4937 سال تحوالت از پس و گرفت تازه جانی منزوی، حسین و بهمنی محمدعلی بهبهانی، سیمین آوردهایدست

 نئوکالسیکی زلسرایانغ درخشش با هفتاد دهۀ. یافت بالیدن و رشد برای وسیع مجالی نوپرداز، شاعران و نو شعر مقطعی رفتن انزوا

 بعد هایدهه در غزل جدیدتر ساختارهای و فرم غزل پیدایش ساززمینه دیگران، و قزوه علیرضا هراتی، سلمان پور،امین قیصر چون

 و ساختار عرصۀ در زداییآشنایی و عمودی محور سابقهبی استحکام روایت، و فرم بر تکیه با امروز، غزل جدید شکل سرانجام و شد؛

 .گشود فارسی کالسیک شعر بر را تازه راهی عنا،م

 که – نیز افغانستان فارسی شعر بلکه نداد؛ رخ ایران جغرافیایی مرزهای درون در تنها غزل، ویژه به و کالسیک شعر بر گشایش این

 به را ارزشمندی هایربهتج و یافت تحول جریان، این تأثیر تحت -بود خانههم همسایۀ ایران، به افغان شاعران مهاجرت واسطۀ به

 . افزود فارسی غزل

 غزل در مشخص جریانی عنوان به پیش، از بیش گراییبومی با اخیر، هایدهه در ویژه به افغانستان، مهاجرت غزل این، بر عالوه

 یک از است، همراه کننده غافلگیر هایزداییآشنایی با ایرانی مخاطب برای که غزل، این زبانی و معنایی تشخص. است مطر  امروز،

 قلمرو از بخشی ساکنان دیگرگون برخورد حاصل دیگر، طرف از و هاست؛پدیده و جهان به افغان مهاجر متفاوت نگاه از ناشی طرف

 شکستن بر آن جوهر یعنی نیست؛ عادی زبان نرم شکستن جز چیزی حقیقت در شعر»  که بپذیریم اگر. است زبان با فارسی وسیع
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 به بخشیدن وسعت در را زبان با دیگرگون برخورد این نقش ،(244: 4986کدکنی، شفیعی) «است استوار زبان منطقی هنجارهای

 .گرفت کمدست نباید زبانانفارسی ادبی تجربۀ

 امروز غزل

 شعر هایقالب از یکی اصطال  در و است زنان با گفتن سخن و عشقبازی معنای به لغت در غزل»: است آمده شاعری هنر نامۀواژه در

 آخرین در. مصرّع مطلع با و قافیه یک و وزن یک در دارد بیت چهارده تا پنج بین معموالً که است شعری آن و است فارسی سنتی

 است، غزل قالب وصف واقع در توضیح این( 4976 میرصادقی،)« .کندمی ذکر را خود تخلص یا شعری نام شاعر، اغلب غزل، بیت

« .اوست به خطاب و معشوق با گفتگوی یا احساسات بیان در و عاشقانه آن درونمایۀ»: است هآمد هم غزل محتوای دربارة

 (4989داد،)

 در نه و کندمی اطاعت است آمده تعریف در که چنان قالب و فرم از نه شود،نمی محدود تعاریف این از یکهید در امروز غزل اما

 و گذردمی آن خیر از ببیند، مانع را غزل قالب که جا هر امروز، غزلسرای. است کالسیک غزل شدة شناخته هایویژگی تابع محتوا

 دهدمی تغییر را ردیف کند،می عوض را قافیه غزل، میان در گیرد؛می کار به را سپید، شعر و مثنوی مثل بندتر، و قید کم هایقالب

 . ماندنمی غزل سنتی هایدرونمایه و تعاریف بند در ،بگوید تغزل و عشق از نخواهد که جا هر و زند؛می باز سر وزن از حتی و

 قالبی. است کرده بدل شعر خوانندة و شاعر برای جذاب همچنان و پذیرانعطاف قالبی به را امروز غزل ها،گریزیقاعده و هارهایی این

 از رها که آزاد شعر بندهای و قید و اهمحدودیت که نیست تردید» .کندمی یاری زبان هایظرفیت از استفاده در را شاعر هنوز که

 به این و است کمتر بسیار سنتی شعرهای با مقایسه مقام در است، شده معین جاهای در قافیه رعایت و هامصراع وزن و تساوی قید

 مقایسۀ که حالی در کند؛ تررام او دست در را زبان و ترسهل ایراد و عیببی زبانی از استفاده در را شاعر کار باید طبیعی طور

 (462: 4984پورنامداریان،) دهدمی نشان را این خالف آزاد شعرهای با سنتینیمه و سنتی شعرهای

 روایی ساختارهای راستا این در. است تضاد در کالسیک غزل در ابیات رایج استقالل با بنابراین و افتدمی اتفاق طول در» امروز غزل

 عنصر ایجاد جهت در نیز روایات، کرونولوژی ریختن هم به از و کندنمی بیان خطی همیشه را یاتروا این چه گر) گیردمی کار به را

 و شفاف ذهنیت و فضا به هم گفتار، اتساع قابل و فخیم غیر زبان امکانات از گیریبهره با غزل این(. ]...[ جویدمی بهره تعلیق

 عبارتبه است، نموده فاش را خود مدرنیستی پست هایجنبه ریقط این به هم و است شده نزدیک سپید، شعر صمیمی و ملموس

 (43: 4989شکارسری،)«.پذیردمی بهره گذشته شدة تجربه قوالب و اشکال نامکشوف هایظرفیت از سنت، به تدقیقی نگاهی با دیگر

 و برد نام کلی عنوان یک با اندهبود مطر  اخیر هایدهه در که را غزل گوناگون هایساخت و هاشیوه همۀ که نباشد درست شاید

 و کرد تقسیم.... و مدرنپست غزل روایت،غزل واژه،غزل فرم، غزل نئوکالسیک، هایشاخه به را معاصر غزل که باشد آن سزاوار شاید

-نرسیده خود یتغا به هنوز گوناگون هاینحله این از هیچکدام که آنجا از اما نشست؛ نظر و نقد به جداگانه شاخه، هر دربارة سپس

 و هامانیفست با تازه مدعیانی شیوه هر روز، هر و نیست مشخص کامالً هنوز یک هید بوطیقای و مرزها و حدود دیگر، سوی از و اند

 عنوان، این که مخصوصاً. شود اکتفا امروز غزل کلی عنوان همان به اندک مجال این در که است بهتر کند،می پیدا جدید نظریاتی

 اجتماعی هایگسست و هابحران» که چرا کند؛می تأمین را نگارنده مقصود افغانی، زبانانهم اخیر هایدهه هایغزل به رهاشا برای

 داشته نیز مواهبی روی هر به اما]...[  نگذاشته جای بر افغانستان امروز ادبیات سیرت و صورت بر مطلوبی چندان تأثیر چه، اگر

 داده قرار گفتن مؤثر و گفتن جدی موضع در همیشه را افغانستان شاعر که است مواهب این از طفهعا سرشاری و موضوع وفور .است

 و بازیموج انواع و زبانی و فرمالیستی هایبازی مانند هاییتفنن به توجه از مایه ترینکم افغانستان، امروز شعر در رو این از. است

 (43-48: 4932قاسمی،)« .کرد مشاهده توانمی را بازیجریان

 چرا ندارد، چندانی بهرة فرمالیستی هایتکنیک و زبانی هایبازی از افغانستان امروز غزل اگر که شود مطر  پرسش این است ممکن

 و غریزی طور به شاعران موارد بسیاری در که است این نخست پاسخ. است گرفته قرار فرمالیستی نقد حوزة در پژوهشی دستمایۀ

 آن که[ دانندمی] آنها». زنندمی دست زداییآشنایی به باشند، داشته را هنجارها شکستن و فرم و زبان با بازی دقص آنکه بی ذاتی،

 به هنری و ادبی زبان حوزة در بنابراین، کند،نمی جلب را دیگران توجه شود،می استفاده معمول ارتباط برای صرفاً که زبان از شکل

 تحریک را شنوندگان لذت حس و توجه و[ بشکند] هم در را بیان و زبان عادی هنجار و لبقا که[ آورندمی] روی هاییشیوه

 (9: 4987اصل، نیکدار و کرمی)« [.کند]
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 برای هانظریه دیگر عبارت به. بگوییم سخن حافظ و موالنا و خاقانی هایهنجارگریزی از توانیممی امروز ما که است دلیل همین به 

 .هانظریه تأیید و توجیه برای ادبی آثار نه آیند،می وجود به هنری و ادبی آثار رمزگشایی و شر 

. دارد جهان ادبیات در دیرین ایسابقه بلکه نیست، گرایانشکل خاص زبان، کردنغریبه و سازیبیگانه یسابقه»  دیگر سویی از

-می شکل ناشناخته هایواژه با بیان بود معتقد هک رسدمی ارسطو ادبی ینظریه به سازیبیگانه یسابقه که است نوشته ارلیش

 هنر اصلی کارکرد» : گفتمی که است گشتالت شناسیروان زدایی،آشنایی هایریشه از دیگر یکی( 43-48: 4972احمدی،. )«گیرد

 را حسی ادراک رو این از کند؛-می مبهم و ناآشنا را چیز همه هنر شگرد... بگذاریم کنار را عادت شکل هر تا بیاموزیم که است این

 هم شعر که اسالمی ادبیات در» بلکه نیست غربیان خاص تنها متن بررسی شیوة این نیز و( 43همان،) «سازدمی دیریاب و دشوار

 (4969:44فرشیدورد،)« .اندکرده آغاز صورت نقد از ابتدا ناقدان است آن از ایشعبه

 هایزداییآشنایی تنها گرفته، قرار بررسی مورد تحقیق این در آنچه که است این داد مذکور پرسش به توانمی که دیگری پاسخ

 یا و کندمی انتخاب خاص گویشی از را کلماتی عمد به شاعر اگرچه زدایی،آشنایی شیوة این در. است افغانستان امروز غزل گویشی

 تا آشناست هنجارهای به نزدیکی نوعی بیشتر اعرش خود برای انتخاب این اما بخشد،می سامان گویش آن اساس بر را کالمش نحو

 .دارد را زبان هنجارهای از گریز جنبۀ نیست لهجههم او با که مخاطبی برای تنها و هنجار؛ از گریختن

 زداییآشنایی

 مکتب در که است اصطالحی زداییآشنایی»  که دانست باید نخست افغانستان، امروز غزل خاص هایزداییآشنایی بررسی برای

 اصطال  و مفهوم( 447: 4988محمدیان،)« .آیدمی حساب به مکتب این هاینظریه ترینمهم از یکی و دارد کاربرد بسیار فرمالیسم

 کردو مطر  4347 سال در «شگرد همچون هنر» نام به اشرساله در( V.shoklovsky)شکلوفسکی بار نخستین را «زداییآشنایی»

 کردند یاد "سازیبیگانه" عنوان با مفهوم این از مواردی در تینیانوف و یاکوبسن او، از پس. برد کار به را ostrannenja روسی واژة

 که گیردمی بر در را فنونی و هاروش تمامی و است گسترده بسیار[ شکلوفسکی] آثار در اصطال  این معنای( 47: 4984احمدی،)

 که را خود ةویژ نقش ادبیات ترتیب، بدین. کند ناآشنا را روزمره ادراک دنیای ات کندمی استفاده آنها از آگاهانه شاعر، یا مؤلف

 (448- 447: 4972 سلدن،. )است رسانیده انجام به است، پنهان هایزیبایی بازشناساندن

 سازیغریب به مورد این در او اصطال . است واقعیت در شکل تغییر ایجاد هنر اصلی کار: است نوشته مقاله این در شکلوفسکی

(Making Strange )عادی استعمال کثرت سبب به ما برای امروز زیباشناسی، مسائل از بسیاری: گویدمی وی. است شده ترجمه 

 اصطال  جای به امروزه. کرد استفاده آنها از دوباره توانمی سازیغریب با اما اند، داده دست از را خود تأثیر دلیل همین به و شده

 (433-438: 4984شمیسا،. )است شده مرسوم زداییآشنایی طال اص سازی،غریب

 و زیبایی حس ایجاد باعث که صورتی به است زبان بر حاکم هنجارهای بازآفرینی و شکستن نوعی زداییآشنایی یا سازی¬غریب

 اگر که یابدمی مواجه نمابیگانه زبانی با را خود هایی،هنجارشکنی چنین رویاروی زبان، به آشنا مخاطب. شود مخاطب در شگفتی

 دیگر جهانی از گویی که چید کنارهم ناآشنا چنان شکلی به آشنایش، واژگان این اما برد،می بهره معیار زبان همانند واژگانی از چه

 .گویندمی دیگر جهانی از و آیندمی

 اولین برخورد، هر و نوپا است کودکی گویی که ندکمی نگاه هاآن به طوری ها،پدیده و اشیاء با رویارویی در هنرمند یک رو  تنها

 خود خلقت روزهای نخستین در همواره که آنجا از و است انگیزشگفت برایش چیزهمه. است موجود هر و پدیده هر از او تجربۀ

 به را زدهشگفت هنرمند نچنا است، گسترده او برابر در که انگیزیحیرت جهان اما داندنمی. داندنمی را چیزهید نام کند،می زندگی

 به شروع شناسدشاننمی هم و شناسدمی هم که هاییواژه با پس بگوید؛ سخن دیگران با خود کشف از است ناچار که آوردمی وجد

 نینداخته نظر آن به نگرد،می بدان هنرمند که منظری از کمدست یا نکرده کشف را آن کسی هنوز که میکند جهانی از گفتنسخن

 .ماندمی شعر به زندگی آغازین هایسال در کودکان گفتن سخن که روست این از هم .است

 و نخستین» که چرا گردند؛می ارتباط برقراری و متن نهایی پیام دنبال به عادت طبق گیرند،قرارمی ادبی متن برابر در وقتی دیگران

 طبق و ترتر،سادهسریع نهایی پیام این قدر هر( 96-93 :4982نجفی،)« .است ارتباط ایجاد زبان، وظیفۀ یا نقش تریناساسی

 فرآیند که قدر هر هافرمالیست عقیدة به. شودمی وادار آن در تأمل به و درگیر متن با کمتر او گیرد قرار خواننده اختیار در ترمعمول
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 درنگ همین طریق از. شودمی نائل آن هنری هایارزش دریافت و درک و متن در تأمل به بیشتر خواننده شود، کندتر متن خوانش

 .   یابددرمی دوباره و بینندمی دوباره را جهان عادت، به کرده خو هایذهن که، است تأمل و

 به چون نبینیم، را آنها که کندمی وادار را ما اطرافمان محیط و اشیاء موجودات، به عادت» دارند اعتقاد هافرمالیست دیگر بیان به

 بنابراین،. نبینیم را اجسام حقیقت شودمی باعث عادت. شودمی زندگی از ما حسی درک شدن مختل سبب این و ایمتهگرف خو آنها

 ( 3: 4981شیری،)« .نماید ایجاد انسان در دوباره و متفاوت نگاه باید ادبیات و شعر زبان

 بر حاکم قواعد از انحراف: یعنی هنجارگریزی» ربهت بیان به است؛ هنجارگریزی یا زداییآشنایی هاستعادت شکستن باعث آنچه

 (4976انوشه،)« .متعارف زبان با هماهنگی و مطابقت عدم و هنجار زبان

 گویشی زداییآشنایی

 کاربرد و تعابیر و ترکیبات واژگان، از اعم ،«الف» گویش خاص عناصر از استفاده گویشی، زداییآشنایی گفت توانمی کلی طور به

 به که شعری در لری، گویش خاص کلمات از استفاده اساس، براین. است «ب» گویش گیریششکل مبنای که است نیمت در افعال،

 است، فارسی معیار زبان مبنایش که شعری در لری، واژگان همان از استفاده اما نیست؛ هنجارگریزی است، شده سروده لری لهجۀ

 افغانستان هایگویش دیگر یا هزاره، گویش در کامل طور به که هاییغزل ،تعریف این با. آیدمی حساب به زداییآشنایی نوعی

 .است مقاله این بررسی حیطۀ از خارج شده، سروده

. است زده دست گویشی هنجارگریزی به سازد شعر وارد نیست هنجار زبان در که خویش گویش از را هاییساخت شاعر، وقتی»

 زبان واژگان شاید که آفریندمی را صمیمتی شیوه این. میکند آشناتر شاعر و شعر مکان و فضا با را مخاطب محلی، واژگان از استفاده

 موفق شعرهای ویژه به – شعر از ، واژگان این از بخشی که است گفتنی نیز جاهمین در نکته این. باشند نداشته را آن توانایی هنجار

 (7: 4984سنگری،)« .کنندمی کمک انزب غنای و باروری به و یابندمی راه زبان به -مؤثر و

 نیز زبان یک گوناگون هایگویش از یک هر با ناآشنا، مخاطب مواجهۀ در توانمی -پایینتر سطحی در - را زداییآشنایی نوع این

 فتنگ سخن شنیدن لذت ها،شیرازی برای اصفهان مردم گویش شیرینی اصفهان، مردم برای یزد اهالی لهجۀ جذابیت. کرد مشاهده

 میتوان بنابراین. دارد زداییآشنایی نوع این در ریشه که است لذتی و زیبایی حس از حاکی همه ایران، زبانانفارسی برای هاتاجیک

 در و ؛(433: 4932صادقیان، و فشارکی محمدی) «است هنجار زبان از غیر گویشی از هاییساخت کاربرد کاهیقاعده نوع این» گفت

 کاهش با شاعر ترساده عبارت به رود؛می شمار به هنجار زبان بر حاکم قواعد از انحراف کاهیقاعده» : است آمده کاهیقاعده تعریف

 (.98: 4989صفوی،) «آوردمی پدید را خود شعر روند،می کار به خودکار زبان در که قواعدی

 آنها از آگاهانه مؤلف که گیردمی بر در را فنونی و دهاشگر تمامی]...[  شکلوفسکی آثار در زداییآشنایی» است شده گفته اینکه با 

 جهان سازیبیگانه تنها که داشت توجه باید اما( 48: 4978احمدی،) «نماید بیگانه مخاطبان چشم به را متن جهان تا جویدمی سود

 ایجاد نیز مخاطب دنیای و نزبا به آن غیرمنتظرة نزدیکی و متن صمیمیت گاهی بلکه کند،می غافلگیر را مخاطب که نیست متن

 .کندمی شگفتی

 که فارسی، ادبیات قدمت با ادبیاتی برای بلکه نیست، مخاطب جهان از متن جهان کردن دور همواره هنجارگریزی، دیگر، عبارت به

-خالف نوعی یر،ز ابیات مانند سخنی شنیدن گاه بیابد، خودکار زبان از دور و مطنطن و فخیم را شعر زبان است کرده عادت مخاطب

 :است زداییآشنایی و عادت آمد

 !است خوبی خانۀ چه! عصری چه! بوسه چقدر                    تو و من و چوبی تخت زده، آب حیاط

 است خوبی آشیانۀ هافاخته برای         !                   سارا شما خانۀ خدا به کن، قبول

 (44: 4984پناه،صادقی)

 زبان عناصر کارگیری به زبان، خودکاری فرایند». دهندمی قرار را زبان سازیبرجسته زبان، خودکاری اصطال  برابر در هافرمالیست

 عناصر کارگیری به زبان، سازیبرجسته. کند نظر جلب بیان شیوة آنکه بدون رود، کار به موضوعی بیان قصد به که ایگونه به است؛

 گاهی که کرد ادعا توانمی( 96و93: 4981سجودی،)« .باشد غیرمتعارف و کند نظر جلب نبیا شیوة که ایگونه به است؛ زبان

 . است سازیبرجسته نوعی خود آن، در صمیمیت ایجاد و محاوره زبان به متن زبان کردن نزدیک
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 که داشت توجه باید ست،ا زداییآشنایی نوعی ایرانی، مخاطب برای غزل، در افغانی گویش از استفاده شودمی گفته اگر بنابراین

 برایشان گویش این از حاصل صمیمیت و ندارند؛ عادت چندان غزل فضای در خود لهجۀ شنیدن به هم تاجیک و افغان مخاطب

 .دارد همراه به غافلگیری نوعی

 بلکه نیست، زبان در زداییآشنایی شعر، خاصه و ادبی اثر آفرینش به منجر زداییآشنایی که کرد خالصه چنین را سخن این توانمی

 برای و است هنجارشکنی نوعی حافظ زبان کرده، عادت غزل در سعدی زبان به که مخاطبی برای. است متن زبان در زداییآشنایی

 .آیدمی شمار به هنجار از گریز نوعی بهبهانی و منزوی غزل دارد، عادت غزل در سعدی و حافظ زبان به که مخاطبی

 واژگان بر تکیه با گویشی زداییآشنایی

 اصطالحات و افعال خاص کاربرد از ناشی گویشی هنجارگریزی از پربسامدتر افغانستان امروز غزل در گویشی، هنجارگریزی نوع این

 یک نشاندن قافیه، و وزن محدودیت دلیل به که چرا نیست، ذهن از دور نیز امر این و است؛ افغانی هایلهجه در رایج ترکیبات و

 شاعر، زیستبوم شناساندن جز». است کالم نحو در بردن دست یا ترکیب، یک عبارت، یک نشاندن از آسانتر بیت، در مستقل واژة

 (7: 4984سنگری،)« .سازندمی روشن نیز را محیط به او نگاه زاویۀ و شاعر تعلّق میزان محلّی، واژگان

 به رجوع یا شاعر توضیح بدون ایرانی مخاطب که است چنان نخست حالت. است صورت دو به غزل در خاص واژگان این کاربرد

 :دریابد را واژه و بیت معنای تواندمی هم لغتنامه

 دادمی قتقتک صبح، را بودنه نسیم،                شبنم  و  شبدر  پرشور   بستر   میان

 دادیم دک و را گهواره شانۀ گرفته               الالیی شور به و  بود شده  زن  فرشته

 دادمی آتشک ابر بود، سوخته ستاره                رفتم برون شدم پا شبی نیمه خواب ز

 (434: 4932قاسمی،) سعیدی محمدشریف

 آذرخش: آتشک دادن، تکان: دادن دک قلقلک،: قتقتک بلدرچین،: بودنه

 .نیست دشواری چندان کار ایرانی، خوانندة برای آتشک و دادن دک قتقتک، هایواژه تقریبی معنای زدن حدس که پیداست

 دست این از یافته راه امروز غزل به افغانی گویش از که هاییواژه بیشتر و زد؛ حدس راحتی به را واژه معنی تواننمی نیز گاه اما

 :است

 !ارزگانی مفتو! امشدهگم غرور             تهرانی عصر! نه خراسان؟ بامداد تو

 (4987واعظی،) 

 افغانستان والیات از: ارزگان دهد،می معنا مهتاب که هزارگی لهجۀ در یلغت: مفتو

 .است دشوار مفتو معنی زدن حدس لغتنامه، داشتن دست در بدون اما دریافت توانمی کالم سیاق از را ارزگان معنای هرچند

 است دویده آهو اللوانی دنبال                 تو چشم جنس از مسافری منم حاال

 (419: 4932قاسمی،) عفریج علی

 سرگردانی: اللوانی

 جاسوها سوزندمی تو چشم خانۀآتش در                 خوابم جنگل با کندمی بازیشعله نگاهت

 (434: 4932قاسمی،) سعیدی محمدمحسن

 مانندمی مژگان به و رویندمی جو و گندم هایخوشه سر بر که نازک هاییشاخک: جاسو

 .نیست آسان سخن، سیاق به توجه با تنها نیز، جاسو و اللوانی اژةو دو معنی فهمیدن

 ترکیبات بر تکیه با گویشی زداییآشنایی

 به از بیشتر ناآشنا، و تازه ترکیبات بردن کار به. است واژگان سطح در زداییآشنایی از ترپیش قدم یک گویشی زداییآشنایی نوع این

-می تربرجسته را اثر که کرد ادعا توانمی بنابراین و کندمی جذاب و بیگانه خواننده، برای را متن ساختار غریب، هایواژه بردن کار

 و  -بگذارد زانو کاسۀ آن جای به توانستمی راحتی به که –زیر بیت در زانو عینک ترکیب از شاعر هنرمندانۀ استفادة به. سازد

 :کنید توجه بخشد،می تخیل به که وسعتی

 زانویم عینک شکسته گیرم،زمین سخت که منی      پهلویم به مرگ نشسته طوفان، بر به گرفته مرا
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 (449: 4932قاسمی،) حسینی سیدسکندر

 زانو کاسۀ: زانو عینک

 :بیت این در زدن قور ترکیب به یا

 چشمانم شده کور دگر گفت داکتر                       چشمانم شده زنبور خانۀ بزن، سر

 ]...[ چشمانم شده گور تا دو چاله، تا دو که          -دانندمی داکتران ه،بل - گفت داکتر

 چشمانم شده قور زده، قور کامالً                   بینیمی امشده کولی یکسره این از بعد

 (67: 4932قاسمی،) بهرامیان اهللرو 

 کردن چرک: زدن قور

 و نشستن مفهوم دو بیت، تصویری غنای بر افزودن و گویشی زداییآشنایی نارک در که نشستآفتاب ترکیب در نهفته زیبایی به و

 :  دهدمی قرار تقابل در هم را کردن سفر

 ببری؟ وطن این از سالمت به جان چگونه          تریغریبه دیگری، بروی، کجا هر به

- ریضربد گورهای بلعدمی که را تو             نشستآفتاب به رو بکنی سفر اگر

 نفری؟ ده اتاق در کنی گریه چگونه                    باشد هاگوشه گرم همگی سر ولو

 (94: 4932قاسمی،) امینی ابراهیم

 غروب: نشستآفتاب

 خاص اسامی و اصطالحات بر تکیه با گویشی زداییآشنایی

 و هوا و حال انتقال در ایویژه جایگاه است، همراه رانیای خوانندة برای ناآشنا اما زیبا، تلمیحات با معموالً که هنجارگریزی نوع این

 خواننده برای را شعر نامکشوف روابط که آن، در نهفته تلمیح احیاناً و اصطال  معنای دانستن. دارد مخاطب به افغان شاعر احساس

 هر بعالوه،. کندمی کمک مخاطب به شاعر حس انتقال به و دهدمی قرار شعر سرودن فضای در ناگهان را او گویی کند،می آشکار

 زیستی هایتجربه اخیر، سالهای در کمدست که مردمی بینیجهان و فرهنگ به است ایروزنه تلمیحات و اصطالحات  این از یک

 .نگرندمی هاپدیده به دیگر منظری از و اندگذرانده را متفاوتی

 ]...[است یاد سرهیک مرا! اموشفر همواره             کشت مرا آغوش  تو  خالیّ   پیراهن

 است شاد ثانیه یک تو غمگین ثانیه یک            را دلم احوال کند خوش شُتُرک تنها

 (493: 4932قاسمی،) زادهحسین زهرا

 مشهد مهاجرین جدید قبرستان: شترک

 چَکَرت اثیری هایلحظه          لگدسبزه جشن به مانرفتنِ

 رهگذرت به زر فشانیدمی          بخت ستارة و رفتیمی راه

 (438: 4932قاسمی،) خلیق محمد صالح

 .گذار و گشت: چکر. کنندمی له پا زیر شگون برای را نورسته هایسبزه در به سیزده در: لگدسبزه جشن

 بر شده تراشیده عظیم ستندی دو تصویر تا اما است، زیبایی نماد ما ادبیات در بت که داندمی اگرچه زیر، بیت زبان فارسی خوانندة

 :  بردنمیپی زیر بیت تصویری زیبایی به باشد، نداشته چشم پیش را کوه اطراف در پرندگان پرواز و کوه سینۀ

 زانوها باالی تا عشق سو هر باریده ببین             وادی این سکر  در  !امنادیده  دیدة  کن  چرا

 پرستوها دامانش گرداگرد چرخندمی که             شهمامه و صلصال از زیباتر بس آنجاست بتی

 (434: 4932قاسمی،) سعیدی محمدمحسن

 .شدند تخریب طالبان جهل دست به که بامیان در بودا باستانی و عظیم تندیس دو: شهمامه و صلصال

 .شودمی برابر چند شعر خوانش لذت اسم، دو این دربارة شاعر توضیح خواندن با روی، همین به

 ]...[تهران تا بهسود از قونیّه تا بلخ از!           سرگردان سرگردان سرگردان رو  ای

 امضاشان اسم از کنندمی جدایت آن با       مردم که است اسمی قاسمی ضیاء سیّد
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 (261: 4932قاسمی،) قاسمی ضیاء سیّد

 .است افغانستان در شاعر زادگاه بهسود

 یهقاف بر تکیه با گویشی زداییآشنایی

-می مایاکوفسکی. باشد داشته امتیازی و تشخص شعر در که کنند انتخاب کلماتی از را قافیه که اندکوشیده همیشه توانا شاعران

 برایش ایقافیه باشد، که ترتیبی و شکل و زحمت هر به و دهممی جا بیت آخر در را مشخص و برجسته لغت همیشه من» :گوید

 ( 72: 4979کدکنی، شفیعی)« .اندغیرمعمولی همیشه من هایقافیه که دشومی این نتیجه کنم،می پیدا

 در قافیه اهمیت دلیل به اما گنجند،می نیز گذشته هایبندیدسته در که هستند اصطالحاتی یا هاواژه زیر، ابیات قافیۀ که این با

 . شود پرداخته آن به جداگانه طور به که است بهتر اش،موسیقایی ارزش و غرل

 است شناور صدا در کشیده پر که ایپرنده             است جر صدا اگر رسد؟نمی صدا! الو! الو

 است شبدر هایشکوفه حامل برف اوج در              تنت  سواحل  تا  گرفته پر که  ایپرنده

 (993: 4932قاسمی،) میران کارگر هادی

 دارد پارازیت صدا: است جر صدا

 محوریت دلیل به و ماندمی ذهن در بیشتر قافیه کلمۀ دهد،می رخ قافیه در گویشی هنجارگریزی وقتی هک است مشخص وضو  به

 .شودمی بیشتر لذت و بیت کل رمزگشایی باعث آن، معنای از گشاییگره بیت، در قافیه

 ]...[را انخراس آهوی چشمانت کندمی روایت             را لبنان سیب  هایتگونه  مصری،  قند   لبانت

 را پَروان مست هایتاک چشمت مست بسازم             خواهممی تو شوق با که دارممی دوست چنانت

 (233: 4932قاسمی،) قاسمی سیدضیاء

 است شهره تاک به که کابل شمال در والیتی: پروان

 دش ذرّه ذرّه... زمین به زد بعد بوسید        عشق گرفت را امشده تَرَک تَرَک جام

 شد چَرّه زخم از... کُندتر کُند تو نبض       نخورد تکان چیزی و قلبم بمب ترکید

 (296: 4932قاسمی،) باختری عفیف اسداهلل

 ترکش: چرّه

 شد درست دشمن و ایستادم من سویک                شدی خدا گویی و ایستادی تو سویک

 شد درست تورَن و دگرمن همه سویک                     آمدند ارتشبد و سپهبد همه سویک

 (279: 4932قاسمی،) کاظمی محمدکاظم

 .است افغانستان نظامی مناصب از: تورن و دگرمن

 افعال کاربرد بر تکیه با گویشی زداییآشنایی

 خودکار زبان ساختار در که بیشتری تغییر دلیل به اما ندارد باالیی بسامد افغانستان امروز هایغزل در گویشی زداییآشنایی نوع این

 فارسی زبان در کاربردشان شیوة با افغانستان زبانانفارسی گویش در افعال برخی کاربرد شیوة. است تأمل شایستۀ کند،می ایجاد

 تربرجسته و آیدمی چشم به بیشتر دیگرگون، کاربرد این است، فعل بر فارسی جمالت تکیۀ عمدتاً که آنجا از. است متفاوت معیار

 :کنید توجه زیر هاینمونه به. نمایدمی

 اتوبوس جا گیج ماند مرا ایستگاه در                 تکان خورد شیشه پشت از کوچکش دست دو

 ]...[اتوبوس پا زیر کرد مرا تلخ نگاه                 خاک   از  شد  بلند  پایم  و  زد   تپش   دلم

 اتوبوس مرا شبی برساند تو به تا که                  کرد  خواهم  بلیت  فردا  تو  شهر   قصد   به

 (434: 4932قاسمی،) حکیمی داوود

 خواهم بلیت گذاشت، پا زیر: پا زیر کرد تپید، دلم: زد تپش دلم گذاشت، جا به مبهوت و گیج مرا اتوبوس: اتوبوس جا گیج ماند مرا

 گرفت خواهم بلیط: کرد
 مانیمی سیاه چشم دو به! واهلل ایعاشقانه چقدر       مانیمی گیاه یتمو الی خداست، سبز آسمان چادرت
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 (66: 4932قاسمی،) بهرامیان اهللرو 

 گذاریمی گیاه: مانیمی گیاه

 جاننیمه مرد یک پنجره انتهای در              میان  در  خورشید  و  مقابل  در   آیینه

 آسمان به را خودش بسته دار که مردی               سرنوشت اندام به کشیده خط که مردی

 (221: 4932قاسمی،) عزیزی محمدجعفر

 زده دار: بسته دار

 مخاطب برای را افغان زبانانهم شعر شنیدن و خواندن که است هاییزیبایی شد، ذکر باال در که گویشی زداییآشنایی نوع پنج

 زیباشناختی کارکردهای اندازه هر و کندمی استوار زداییآشنایی بر را خود نبنیا شعر»  که بپذیریم اگر. کندمی تربخشلذت ایرانی

 که پذیرفت باید( 444: 4984مقدم،-علوی) «رودمی پیش زداییآشنایی سوی به بیشتر شعری بیان باشد، توانمندتر و پویاتر شعر در

 زبان تردیدبی و کند؛می توانمندتر را آن و افزایدمی فارسی امروز شعر پویایی و غنا بر غزل، در خاص هایگویش از استفاده انواع این

-می باز آغوش با را آن و دهدمی نشان خوش روی هابخشیهویت این به هنوز ها،-فرهنگ خرده رفتن بین از بازارآشفته در فارسی،

 .  دریافت ،دهدمی نشان افغانستان غزل به ایرانی مخاطب که اقبالی از توانمی را امر این. پذیرد

 نتیجه

 شعر بر را تازه راهی معنا، و ساختار عرصۀ در زداییآشنایی و عمودی محور سابقهبی استحکام روایت، و فرم بر تکیه با امروز، غزل

 از ایشاخه را آن توانمی که طوری به است داشته فراوان تأثیر نیز افغانستان فارسی غزل بر گشایش این.  گشود فارسی کالسیک

 برای اش،زبانی و معنایی تشخص با است، مطر  معاصر، غزل در مشخص جریانی عنوان به که شاخه این. دانست امروز غزل ریانج

 چرا اینکه و است گویشی زداییآشنایی ها،زداییآشنایی این از یکی. است همراه کننده غافلگیر هایزداییآشنایی با ایرانی مخاطب

 .دارد تأمل جای کند، ایفا نقش و شود پررنگ غزل در اندازه این تا است نتوانسته فارسی، زبان هایگویش دیگر از یکهید

-آشنایی اصطال  از نویسنده مقصود طر  به ابتدا مقوله، این در صورتگرایان نظریات و زداییآشنایی مفهوم بر مروری با مقاله این

 نزدیک گاهی بلکه نیست، مخاطب جهان از متن جهان کردن دور همواره ،هنجارگریزی که کندمی بیان  و پردازدمی گویشی زدایی

 . است سازیبرجسته نوعی خود آن، در صمیمیت ایجاد و محاوره زبان به متن زبان کردن

-می قرار بررسی و مطالعه مورد کند،می توجه جلب افغانستان امروز غزل در که را گویشی زداییآشنایی نوع پنج مقاله، آن، از پس

 :دهدمی دست به هایینمونه یک هر برای و دهد

 واژگانی زداییآشنایی- 4

 ترکیبات در زداییآشنایی- 2

 خاص اسامی و اصطالحات زداییآشنایی- 9

 قافیه زداییآشنایی- 4

 افعال کاربرد در زداییآشنایی- 3

 زداییآشنایی در فارسی ادبیات برجستۀ هاینمونه از تان،افغانس امروز غزل که گفت توانمی هاهنجارگریزی این فراوانی به توجه با

 .افزایدمی فارسی امروز شعر پویایی و غنا بر منظر این از و است گویشی

 منابع
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 .نو طر : تهران مخبر، عباس ترجمۀ ،معاصر بیاد نظریۀ راهنمای. (4972. )رامان/ سلدن- 6
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 قیبر چند تعل ییها ادداشتی

 حبیب صفرزاده

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

 هادی اکبرزاده

 واحد مشهد اسالمی مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد
 چکیده

نگارنده با ارائۀ برخی از دالیل و  .در این مقاله، شر  و گزارش چند بیت از متون ادب فارسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

شواهد، نکاتی در لغزش گزارش شارحان آن ابیات گوشزد نموده و کوشش نموده است با ارائۀ شواهد، مفهوم و معنی آن ابیات را 

آن مایه و ژرف ساخت  تأمل در شر  و گزارش این ابیات، ضرورت توجه به رو ساخت متون ادبی را برای دریافت درون. روشن کند

 .کندآثار بیان می

رسیدن، از تیغ سپر ساختن، بنات النعش، گوشت گاو و زعفران، ناکرده قرآن درست،  ...علیقات، گِرد گَرد، در شر  و ت :هاکلیدواژه

 .بر خشک راندن و حلقۀ ایوان گرانمایه جفت، طهارت بر بام، کشتی

 هایی بر چند تعلیق یادداشت

شود عمر دراز و قدمتی بیش از پانصد یاد می« تعلیقات»تون ادبی که امروزه اغلب از آن با عنوان گزارش و شر  ابیات و عبارات م

معاصر نیز پژوهشگران و محققان با نوشتن شر  و تعلیقات بر آثار کهن زبان فارسی به صورت کتاب یا مقاله،  ةدر دور. سال دارد

ت متون مهم ادبی، مقدمه و یح این مطلب الزم است که کالبد و روساختوض. اندهای گوناگونی از آن متون به دست دادهگزارش

ها یعنی گزارش به همین خاطر، این جنبه از پژوهش. نخستین و بنیادین رسیدن به درونمایه و ژرف ساخت آن متون است وسیلۀ

هایی زمانی سودمندی چنین گزارشاهمیت و . توجهی و غفلت قرار گیرددرست و دقیق ابیات و عبارات متون ادبی نباید مورد بی

های کارشناسی ارشد و دکترای گردد که با افسوس و اندوه بسیار بدانیم هنوز شماری از دانشجویان دورهتر میآشکارتر و مشخص

 .  زبان و ادبیات فارسی از خواندن و گزارش درست بعضی از لغات و ابیات و عبارات متون کهن ادبی ناتوانند

بعضی این متون  های متمادی، نگارنده در حاشیهای است که سالهای پراکندهپردازیم یادداشتجستار بدان میآنچه در این 

نماید و ضرورت توجه به شر  و که نکاتی را در لغزش آنان گوشزد می« شارحان ای است بر حاشیۀحاشیه»در واقع نوشته است و 

-ما را حمل بر بی های انگشت نهاده و یاد کردةکتهامید است که خوانندگان، ن .گزارش آثار ادبی و دقت در آن را خواستار است

 :است« فف تعرَخالِ»گران برزگ ندانند و نپندارند که آنچه در این مقاله آمده از سر هوی و هوس احترامی به ساحت آن گزارش

 گِرد گَرد  /گرد کرد ■

 :اختالف نسخ و توضیح بیتی از شاهنامه -

 :باستان دکتر کزازی در پایان پادشاهی کیومرث  ابیات زیر آ مده است نامۀ در جلد اول

 چو آمد مرا آن کینه را خواستار         سر آمد کیومرث را روزگار   

 نگر تا که را نزد او  آب روی؟مردری ماند از اوی        برفت و جهان       

 .ره سود بنمود و خود مایه خورد           گرد کردجهان فریبنده را                     

 نماند بد و نیک بر هید کس سر چون فسانه است و بس         جهان سر به

دهد امّا کیومرث از جهان به شایستگی و بسیاری بهره برد و راه سود را به مردم نشان می»: که در توضیحات بیت سوم آن آمده

   474 «.ی او بود رسم و راه بهروزی و سودوری را به مردمان آموختسرمایه به بهای زندگانی خویش که. خود از مایه خورد

 

                                                           
 .62ص ،1731 ،سمت، چاپ اولانتشارات باستان، دكتر مير جالل الدين كزازي، تهران،  نامۀ -1
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 گرد جهان فریبنده را )نسخ موجود این چهار بیت پایانی کیومرث را دارند ولی در مصرع اوّل بیت سوم  تقریبا همه

 :شود پردازد اختالف نسخ، قرائت و معنا دیده میکه این بحث بدان می (کرد

 :فلورانس در نسخه  -4

 473ره سوذ بنموذ و خوذ مایه خورد               کرد کردجهان فریبنده و 

 :به کوشش سعید حمیدیان (بر اساس چاپ مسکو)شاهنامه  -2

 .ره سود بنمود و خود مایه خورد                   گرد کردجهان فریبنده را 

 476(کذا) آفریننده را -4ء؛ خ فریبنده –. 7: ها آوردهو در نسخه بدل

و همچنـین در تصـحیح محمـد     477.برتلس، مسـکو، نیـز بیـت بـه همـین صـورت آمـده اسـت        . ا. در متن انتقادی تحت نظر ی -9

 478.رمضانی

 نسخه  -. جهان فریبنده را گرد کرد: « 74، ب  92، ص 4مسکو، ج »: ها را آورده استآقای جوینی نیز در شر  خود نسخه بدل -4

 _(gard-gard)گَرد گَرد . است« گَرد گَرد» پس نتیجه گرفته است که شاید « .کرد کرد جهان فریبنده :« 43، س 42ص »بریتانیا 

این جهان را ببین که چگونه راه سـود و کامیـابی   »: ؛ و در معنی آن آورده است(واژه نامک)یعنی گردان و همیشه در حال چرخیدن 

  473.کندکار میخورد و تو را تهی دست و زیانگری سرمایه را مینماید و پس از آن با فریبکاری و حیلهرا به تو می

  نمایـد کـه در    تر می است بر دیگر نسخ ترجیح دارد و درست« گرد گرد»به گمان نگارنده ضبط فلورانس که به صورت

 :شودپی به آن اشاره می

ز دنیا رفـت و جهـان از وی بـه    فردوسی در بیت قبل از مصراع مورد بحث در مورد کیومرث آورده است که کیومرث ا -4

 .گویدمیراث ماند به همین خاطر دیگر از کیومرث سخن نمی

ای بوده است و در بیتی دیگر از شاهنامه بکـار رفتـه    که به صورت ترکیب کلیشه(gerd-gard)« گِرد گَرد »ترکیب  -2

 : است

 برهنه ندیدی رخم آفتاب افراسیاب           منیژه منم دخت 

 گِرد گَردخون و دل پر ز درد               از این در بدان در، دوان، کنون دیده پر 

 (:gerd-gardan) «گِرد گَردان »و به صورت 

 سپهر گِرد گَردانبدار و پوش و بیارای مهر                  نگه کن بدین 

د نیز همـین بیـت فردوسـی را بـه     آورده است و در شواه( gerd-gard)« گِرد گَرد»عالمه دهخدا نیز این ترکیب را بصورت  

آورده است و نیـز ابیـات زیـر را بـه عنـوان      « ره سود بنمود و خود مایه خورد/ گرد گرد  جهان فریبندة»ه صورت عنوان شاهد ب

 :اندشاهد نقل نموده

 (ویس ور امین)بیاکنده به آب و باد و گردی  ی              چرا چون آسیای گرد گرد     

 (ناصر خسرو)و روشنی پدید آید              روشن و گرد گرد دوّار است   و آن کز ا     

 (اسدی)یکی شاد از ایشان یکی پر ز درد        چو چرخ است کردارشان گردگرد         

 (ناصر خسرو)این گنبد گرد گرد اخضر             او راست به پای بی ستونی             

 (قاآنی)آبله گون شد چو چشم من ز ثریا        نا       دوش که گرد گرد گنبد می    

                                                           
 .61، سطر 8نسخ خطی، ص  انتشارات مركز، فلورانس ی نسخهعكسچاپ ، فردوسی شاهنامه-6

 .1731چاپ دوم، نشر داد،تهران،  دكتر سعيد حميديان، شاهنامه فردوسی، -7

 .76، ص 1122 ،برتلس، مسكو. ا .ي متن انتقادي تحت نظر، شاهنامه -1

 .11، جلد اوّل، ص 1716 ،شاهنامه، تصحيح محمد رمضانی، تهران -6

 .11، جلد اوّل، ص 1731 ،گاه تهران، چاپ اوّلانتشارات دانش ،عزيز اهلل جوينی ،شاهنامه -7
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آنکـه گـرد گـردد، دوران    ( ص فـا ( )گرد گردنـده ) gerd-gardگرد گرد  »: شادروان معین نیز در ذیل این ترکیب آورده است

 :یابنده

 جهان چون آسیای  گرد گرد است       که دادارش چنین گردنده کردست

 ( 494ویس و رامین، چاپ مینوی، ص)

تـر از ضـبط   فلورانس در ایـن مـورد درسـت    آید روشن می شود که ضبط نسخهبا توجه به مطالب باالو شواهدی که در ذیل می

گَـرد گَـرد   »اند نیز صحیح است اما اینکـه ترکیـب را بـه صـورت     دکتر کزازی است و آنچه استاد جوینی در تصحیح خود آورده

gard-gard »گِرد گَرد »صـورت  ه به نظر نگارنده تلفظ آن ب. رسدنمی اند درست به نظرتلفظ کرده »(gerd-gard)   اسـت و

اند ولی در تلفـظ ایـن واژه   را تصحیح نموده اند و به صورت اصلی نسخه آناگر چه استاد جوینی در نسخه فلورانس دست نبرده

 .انددچار اشتباه شده

 :است (gerd-gard)« گِرد گَرد »رکیب فلورانس و درستی ت شواهد زیر نیز مویّد صحت ضبط نسخه

 :ناصر خسرو 

 (686/ 4)هم به سرایی اگر چه دیر نپایی بنایی            گِرد گَردسفله جهانا چو   -  

 ان سپهر          همی نو نمایدت هر روز چهر                    گِرد گَرددگر آن که این   -

 (4/664)یکبارگی بدین عجبی چونی؟          گنبد طارونی     گِرد گَردای   -       

 (243/ 91)اخضر   گِرد گَرداین گنبد ستونی              او راست به پای بی  -      

  481(377/ 8)چیزی نگر که با تو برون آید              زین گرد گرد گنبد زنگاری  -    

 :مسعود سعد

 چون نکبا  گِرد گَرددر جوالن چون صرصر       در تک دور تاز ان  -        

 484آرام گِرد گَردنیابد گردون همی  ز تف آتش سوزان و بأس سطوت تو     -

 

 گِرد گَردبرد این بازم همی            دوا ز من می   بازم ومهره  همی: یا 

 482.همه عالم آسمان کردار بگَرد گِرد     بتاب بر همه آفاق آفتاب صفت        -

 : اسدی

 (47/ 948)که بر پاست گاهی سیه، گاه زرد         گِرد گَردو چادر شب و روز دان د -

 (41/ 214)درون رفت تا رخ بشوید ز گرد            گِرد گَردبه باغی تماشاکنان  -    

 :و قاآنی هم در ستایش محمد شاه آورده است

 .آبله گون شد چو چشم من ز ثریا گنبد مینا           گِرد گَرددوش که این                   

 489از در درآمد آن بت رعنا    تند و غضباک وسخت و سرکش و توسن                   

 .آمده است« جهان فریبنده گرد گرد»نیز دقیقا مصراع اول به صورت دستنویس فلورانس ( 43، س 42ص )بریتانیا  در نسخۀ

 . نبوده است« را»دهد بعد از آن آمده است که نشان می« ده ءفریبن»های دکتر حمیدیان در یکی از نسخه بدل

گـردد نـه بـه    بـه جهـان فریبنـده بـر مـی      (...ره سود بنمود و)برای جهان نیز خود دلیلی است که مصرع دوم « فریبنده»صفت 

 .رساندگری جهان را میمصرع دوم فریبندگی و حیله. یومرثک

 

                                                           
 . 4977دیوان کامل ناصر خسرو، تصحیح و شر  جعفر شعار و کامل احمد نژاد، تهران، پیام امروز،  -4

 .861دیوان مسعود سعد، تصحیح مهدی نوریان، اصفهان، انتشارات کمال، چاپ اول، جلد دوم، ص -4

 .4974رشید یاسمی، تهران، انتشارات نگاه،  دیوان مسعود سعد سلمان، با مقدمه -2

 .4966عاتی امیر کبیر، مطبو دیوان حکیم قاآنی شیرازی، مقدمه و تصحیح محمد جعفر محجوب، چاپ موسوی، تهران، موسسه -9
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 رسیدن....  در  ■

 :در توضیح بیت« اقلیم روشنایی»در دکتر شفیعی کدکنی  -
 ! این خوی بد در تو رسد، بگریز ای دلبند از این   با روی خوب و خوی بد از تو کسی کی بر خورد؟         

 484(499غزل )

 :آورده است

مالزمـه  توان رسیدن را به معنی تمـام شـدن گرفـت و بـه      می. کند رسد، ریشه می یعنی در تو به نضج و کمال می: در تو رسد»

 «.به پایان خواهد رسید( که از لوازم آن خوی بد است)گفت که این حسن 

 

 «آمـده  « برخـورد کـردن   ........به » و « بازگشت کردن....... به »ای بوده که به معنای عبارت کلیشه«  رسیدن....   در

 . ندارد« نضج و کمال»به معنی « رسیدن»است و ارتباطی با 

 :نمایدا تایید میشواهد زیر این معنی ر

که خان و مـان مـن چنـین     رسید مندر یا رب، دود دل کدام خصم : آه دود آسا از سینه برآوردن گرفت و گفت» :مرزبان نامه

 483«.سیاه کرد

 : دیوان عطار

 آهم از بد بترت افتد رسدتو  درور            دانم که بدت افتد زیرا که دلم بردی -

 (9931بیت  دیوان عطار، تصحیح نفیسی،) 

 نتوان کرد ؟ گرد تو دریای پر آتش      چون قصد تو از بیم خطر میرسدتو  درکس  -

 (9818دیوان عطار، تصحیح نفیسی، بیت )

 تو یقین می دان که نیک و بد رسید            رسیدآفتاب خود  درهر ک او  -

 (217الطیر، گوهرین، ص منطق)

 رسدجمال تو  درممکن نبود که      ی ذرات جهان دیده شود   گر جمله -

 (48نامه، رباعی مختار)

 از تیغ سپر ساختن ■

 : نیز در توضیح بیت« های سلوک تازیانه»در توضیحات  -
 تو چون از وی سپر سازی نمانی زنده در هیجا        دادند تا غزوی کنی با تن   تو را تیغی به کف 

(2/94) 

 :آمده است 234در صفحه 

خویش جنگ کنی اگر بخواهی ( تن)= آن با تمایالت حیوانی و جسمانی  اند تا به وسیله یعنی شمشیری به تو داده: یرا تیغو ت»

 486«.این تمایالت را که باید به دست تو کشته شوند، به جای کشتن تبدیل به سپر کنی، خودت زنده نخواهی ماند

 انـد  اند و آوردهدانسته( تمایالت حیوانی و جسمانی=)« تن»در مصراع دوم را « وی»دکتر شفیعی کدکنی مرجع ضمیر

در حـالی کـه   « ...اگر بخواهی این تمایالت را که باید به دست تو کشته شوند، به جای کشتن تبدیل بـه سـپر کنـی   »

در گذشـته  « از تیـغ سـپر سـاختن   »باید گفت اصـطال   . «تن»است نه « تیغ»در مصراع دوم « وی»مرجع ضمیر

 :ایمه و شواهدی نیز برای آن پیدا کردهکاربرد کنایی داشت

 (937دیوان شمس، ص. )سپر کنرا  تیغکنجی روم که یا رب که این ر آبم، چون بحریی نیابم        در آتشم، د   

                                                           
 .446، چاپ اوّل، ص4979در اقلیم روشنایی، محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات آگاه،  -4

 .297، ص4979یح خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات صفی علیشاه، چاپ پنجم، نامه، تصح مرزبان -3

 .234، ص4972های سلوک، محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات آگه،  تازیانه -4
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 سپر سازدی هجر تو خطیب      به پیش صاعقه تیغ بر آن سری تو که از صبر همچو

 (مجیر بیلقانی)

ی آن، از آن بـه عنـوان سـپر    بجـای بجنگیـدن بـه وسـیله    . ی نابجا از شمشیر استفادهکنایه از است از تیغ سپر ساختن

 .(که مسلما شکست را در پی دارد. )استفاده کردن

 بنات النعش ■

 : دکتر محمد مهدی رکنی در شر  بیت -

 در جهان شاهان بسی بودند کز گردون ملک             تیرشان پروین گسل بود و سنانشان خون نگار

 هاشان شاخ شاخ و تیرهاشان تار تار بنگرید اکنون بنات النعش وار از دست مرگ             نیزه

چهار عـدد از آنهـا   . گردند اند نزدیک قطب شمال که همه بر گرد قطب می بنات النعش یا هفت اورنگ هفت ستاره»: آورده است

 :اندو آنگاه در معنی این دو بیت آورده« .بنات آنهای صف زده هدهند و سه ستار به صورت چهار پایه تشکیل نعش می

چنانکه در مصـرع دوم  )کنند شاهان نیز گرفتار مرگ شدند و  بنات النعش وار یعنی مانند دختران سوگوار که تشییع جنازه می»

  487«.بود از بین رفت -قدرتشان که متّکی به نیزه و تیر ـ یعنی زور اسلحه( آمده

 ف آن پروین مظهر جمعیت و نظم استرسی رمزی از پراکندگی و تفرقه و به خالبنات النعش در ادب فا 

 ز بخشش چون بنات النعش گرداند پریشانش            اگر گنجی به دست آرد فرا هم کرده چون پروین   -
 (حسن غزنوی)

 ی پروین بهم شده سپهی را به گونه      به تیر پراکنده چون بنات النعش    کند -     

 (دیوان فرخی)

 یکی آشفته آمد، دیگری جمع بنات النعش و پروین پیش آن جمع          -     

 (صفات العاشقین، هاللی جغتایی)

و افواج غم و اندوه چون پـروین گـرد آیـد و بـه     . هر گاه که حاجتمند گشت، جمع دوستانش چون بنات النعش پراکنند -

 (کلیله. )گرددنزدیک اقران و اقربا و کهتران خود خوار 

 (مقامات حمیدی. )جمعی دیدم چون بنات النعش از یکدیگر دور و رنجور -

حمایـل فلـک در آویختنـد متفـرّق      حاضران انجمن چون بنات النعش بپراکندند و عقود ثریا چون درای جـوزا از عالقـه   -

 (مرزبان نامه. )گشتند

 (فرخی سیستانی)کرد چون پرن از مردم گریخته بر / حال والیتی به مثال بنات النعش  -

 (مسعود سعد)به هم اندر خزیده نجم پرن / متفرق بنات نعش از هم  -

یعنـی  .... اکنـون شـاهان، بنـات الـنعش وار     »: گویددر بیت مورد بحث نیز تضاد بین پروین و بنات نعش آشکار است و می

 « ... متفرق و پراکنده

 گوشت گاو و زعفران ■

 :یح بیتدکتر کزازی در توض -

 آری، ز گوشت گاو بو د بار زعفران  ست، خسی هم حریف اوست؛      هر جا که محرمی ا 

اوسـت،   گزیـده  سخن ساالر سترگ، آنچنانکه شیوه .در این بیت دستانزنی هنری به کار رفته است»: از خاقانی آورده است

گوشت گـاو  : ای شاعرانه استوار گردانیده است ره و انگارهبازنموده و پرورده در لخت نخستین را، در لخت دوم، با نگا اندیشه

انـد، از   اند تا در زمستان که به گوشت دسـترس نداشـته   خشکانیده اند و می آغشته اند و با زعفران می کرده را رشته رشته می

                                                           
، تهـران، انتشـارات آسـتان    ای از کشف االسرار و عدّه االبرار، تألیف رشید الدین میبدی به کوشش محمد مهـدی رکنـی  لطایفی از قرآن کریم، برگزیده -2

 .913، ص4972قدس رضوی، چاپ ششم، 
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سـان کـه زعفـران     ارج و ناکس با او همراه است؛ بـه همـان  ای بی مدل و همرازی هست، فرومایههر جا ه: آن توشه بسازند

 :سخن گفته است« زعفران»و « گوشت گاو»خاقانی در این بیت نیز از . گردد گرانبها با گوشت گاو همدوش و یار می

 488«شاه جهان، نظم غیر داند تا سحر من             اهل بصر گوشت گاو داند تا زعفران

 خواسـتند زعفـران   بـان زعفـران هرگـاه مـی    باید گفت در گذشته قال. در معنی مصراع دوم لغزشی صورت گرفته است

شده گوشت گاو رشته رشته می. اندکردهجوشانده و بعد آن را سرخ میتقلبی بسازند مقداری گوشت گاو را در آب می

با گوشـت گـاو    بار زعفرانگوید خاقانی می. اندساختهو با آمیختن مقدار کمی آب زغفران به آن، زعفرانی تغلبی می

 : شودبا تأملی بیشتر در بیت زیر نیز این مطلب آشکارتر می. همراه است( بیزعفران تقل)

 (خاقانی)شاه جهان، نظم غیر داند تا سحر من             اهل بصر گوشت گاو داند تا زعفران 

 :و نیز بیت بعد آن

 با فرج استر است زر پاک همقران      کافور همقرین    با ارزن است بیضه

 سگ کاهدانی ■

 : در توضیح بیت« های سلوک تازیانه»در  -

 (23/92)ز مشتی سگ کاهل کاهدانی؟          به جز پنجۀ مرگ که خرّد 

 :آمده است

حرکـت بـوده و جـز پـارس کـردن       اند تنبل و بـی  داده اند و غذایی می کرده سگی که آن را در کاهدان حبس می: سگ کاهدانی»

 483 «.کاری نداشته است

  را حـبس کـرده باشـند    سگی تن پرور و بخور و بخواب بوده نه سگی کـه در کاهـدان آن  « هدانیسگ کا»باید گفت .

 . کاهدان، اغلب سرد و سایه بوده است و جایی نرم و برای سگ تن پرور مکانی خوشایند

.  ورسـگ در کاهـدان آسـوده، تـن پـر     : سگ کاهدانی»: در این باره آورده« روشن چشمه»دکتر غالمحسین یوسفی نیز در 

 431«.گر سگی بانگی کند بر بام کهدان غم مخور: 9/4233؛ 4/71، 4932علی اکبر دهخدا، چاپ سوم، تهران، : رک

            ناکرده قرآن درست ■

 :  دکتر غالمحسین یوسفی در  توضیحات مصراع اول بیت -

 (بوستان سعدی)« شستیتیمی که ناکرده قرآن درست           کتب خانه چند ملت ب»                  

 434«.... پیامبری که هنوز وحی بر او تمام نشده بود »: اندآورده

  باید گفـت از عبـارت   . آمده است« هنوز وحی بر او تمام نشده بود» به معنی «  درست ناکرده»در این توضیح عبارت

ایی خاص دارد که بـه آن مـی   معن«  درست ناکرده»در این مصراع عبارت . آیدچنین معنایی بر نمی« درست ناکرده»

 :آوریمپردازیم و شواهدی در تائید آن  می

بـه  « قرائت خود را درسـت کـردن  »است و عبارت «  نیک آموختن و یاد گرفتن ،آموختن»، «درست کردن»یکی از معانی 

 (دهخدا. )است« روان کردن آن»معنی 

فـرا هـم نشسـتندی و لـو  درسـت نـاکرده در سـر هـم         همچنین اغلب اوقات به بازیچه ... »: در گلستان سعدی نیز آمده

  432«.شکستندی

 ....(یعنی لو  خود را فرا نگرفته و روان نکرده یا یاد نگرفته)

 (:یادداشت مرحوم دهخدا. )است« تجوید آن را آموختن»نیز به معنی « درست کردن الحمد و سوره» -

                                                           
 .171، چاپ اوّل، ص 1732آوا و رنگ، مير جالل الدين كزازي، تهران، انتشارات سمت،   سراچه -1

 .617، چاپ دوم، ص1732هاي سلوك، محمد رضا شفيعی كدكنی، تهران، انتشارات آگه، تازيانه - 6

 .31، ص 1723، تهران، انتشارات علمی، چاپ هفتم، چشمه روشن، غالمحسين يوسفی -1

 .786، ص 1731، غالمحسين يوسفی، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم، (بوستان سعدي گزيده)در آرزوي خوبی و زيبايی  -1
  .786، ص 1731، غالمحسين يوسفی، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم، (گلستان سعدي گزيده)دامنی از گل  -1
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 (اوحدی)چراش باید جست ویس و رامین       نکرده درسترا  الحمداو که            

 (اوحدی)ز کودکی  درست نکردیرا  الحمددانی حساب گندم خود جو به جو ولی        

تصحیح قرائـت و   ،آموختن آن و علم تجوید فراگرفتن»به معنی « درست کردن قرآن»با توجه به شواهد داده شده عبارت 

 : لطفی خاص در استعمال این کلمه است( د  رسول اکرمدر م)دهخدا در این بیت سعدی  است و به گفته« تجوید قرائت

 کتب خانه چند ملت بشست            ناکرده قرآن درستیتیمی که                

 :که مولوی از سبق قرآن را اراده کرده است چنان« سبق» ،و شیخ اجل در این بیت از قرآن

 ر بمیری تو نمیرد این سبق مصطفی را وعده کرد الطاف حق       گ                 

 ( از یادداشت مرحوم دهخدا)

یتیمـی  »: شودکند و این گونه گزارده میقوی تری با مصراع دوم از نظر معنا پیدا می و مصراع اول بیت با این معنی رابطه

 «( ....یا هنوز آن را نیک نیاموخته بود)توانست قرآن را روان بخواند که هنوز نمی

 : آمده است بی اشاره به آن نیست 48در  رو  االروا  سمعانی، و این بیت که 

 439صد تخته نوشته و ز بر کرده درست            آورد مرا عشق تو با لو  نخست         

تناسب دارد و بیت دارای پارادوکسی قوی اسـت کـه در معنـی    « کتابخانه»و « قرآن»ترکیبی است که با « درست کردن»

بـه امـی بـودن پیـامبر هـم      « قرآن ناکرده درسـت »از سوی دیگر . فی این بیان نقیضی از بین می رودداده شده دکتر یوس

 . یابدتلمیح دارد که در آن معنی چندان نمودی نمی

 گرانمایه جفت ■

 باستان در توضیح ابیات زیر  دکتر کزازی در جلد چهارم نامه

 د و اندر کشیدکمان را به زه کرش به اسپ گرانمایه دید       چو ناز

 یکی تیر زد بر بر اسپ اوی      که اسپ اندر آمد ز باال به روی      

 بنشین به نزد گرانمایه جفت: بخندید رستم به آواز گفت        که     

 .سزد گر بداری سرش بر کنار       زمانی بر آسایی از کارزار   

ایما، او  ونهای تلخ و گزاینده از گگوید و با کنایهبه اشکبوس می دو بیت فرجامین ناسزایی است نغز که رستم» :آورده است

گوید که از آوردگاه به نزد بانوی خویش باز رود و سـر  شمارد و اندرز میهای پهلوانی میرا بدور از توش و توان و شایستگی

 434«.او را بر کنار بدارد و همبالین با وی، از نبرد بیاساید

  در ابیات پیش از آن هـم، فردوسـی اسـب    . است نه بانوی وی« اسب اشکبوس»به معنی « تگرانمایه جف»باید گفت

به نـزد  : گویدو رستم به اشکبوس می« ...چو نازش به اسپ گرانمایه دید»: خوانده« گرانمایه جفت»کاموس کشانی را 

 .      میدان جنگ بیاساید در بیت نیز در تایید این مطلب است که در« زمانی»قید . بنشین( گرانمایه جفت)اسبت 

 طهارت بر بام ■

 :کلیله و دمنه آمده است 83در ص   -

بام نهاده و خود به طهارت مشغول گشته، در ربود و بر آن ترتیب کـه   نهاد زنی را دید پیرایه بر گوشهزاغ روی به آبادانی »

 433«.شگال گفته بود بر مار انداخت

هید یک از شارحان مطلبی ننوشته باتوجه به ایـن کـه ممکـن     «طهارت بر بام»عنی این عبارت از کلیله و دمنه، ی درباره

 : آیدچگونه است مطالب زیر می «طهارت بر بام»است  برای برخی از خوانندگان این متن این سوال پیش آید که 

                                                           
 .113، ص 1782رار نامه، تصحيح دكتر شفيعی كدكنی، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، اس  -6

 .116، ص1، جلد 1786باستان، مير جالل الدين كزازي، تهران، انتشارات سمت،  نامه  -7

 .81، ص1731كليله و دمنه، نصر اهلل منشی، تصحيح مجتبی مينوي، تهران، انتشارات امير كبير،  ترجمه  -1
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  الغ گشت بـرای او  چون بزرگ و ب»: ذیل داستان مریم و زکریا آمدهتفسیر روض الجنان و رو  الجنان در  237در ص

 چنان کـه در خانـه   -و نشایستی شدنمحرابی بنا کرد، یعنی صومعه، و در آن بر باالی که چنان که جز به نردبان بر ا

 «.کعبه هست

به جایگاه حیض رسید، یک بار حـایض شـد و پـاک گشـت و     ( مریم)و چون »: 244، ص 4تفسیر طبری، جلد ترجمه -

و چـون آب بـرده بودنـد، مـریم در     . کریا بفرمود تا او را آب بردند تا سر بشوردپس ز. دوم بار حایض شد و پاک گشت

و جامه اندر پوشید، و در خانـه هـم چنـان محکـم      سر خویش بشستو  پرده بر سر بام بستخانه استوار کرد و 

 «.بسته بود

ر پـس مسـجد مقـدس،    ی بکـرد د او چون زکریا او را پـذیرفت از بهـر او صـومعه   »: 277، ص 4تفسیر سور آبادی، ج -

 «.و آن را دری محکم برنهاد، چنان که به نردبان بر آنجا بایستی شد. مسجد پیوسته

زکریا برای مریم در باالی معبد مسـجدی سـاخت بـه طـوری کـه او بـا       : 418، ص 4تفسیر جوامع الجامع، ج  ترجمه -

در بهتـرین جـای   ( ع)هاست، و گویی مریم ترین مکانترین و مقدسمحراب شریف: اندو گفته. شدنردبان وارد آن می

 «.شداند مساجد بنی اسرائیل محراب نامیده میبیت المقدس جای داده شده بود و نیز گفته

انـد بـا وضـع    اسـرائیل چنـان کـه گفتـه    ه داشت که وضع محراب در میان بنیباید توج» : 933، ص2تفسیر نمونه، ج -

خورد و اطراف ساختند، به طوری که چند پله میز سطح زمین باالتر میهای ما تفاوت داشت، آنها محراب را امحراب

کرد، به طوری که افرادی که در داخل محراب بودند کمتر از بیـرون دیـده   آن مانند دیوارهای اتاق، آن را محفوظ می

 . شدندمی

رد بحث، به معنای آن محلـی  مو محراب فقط در آیه اند که کلمهبعضی گفته»: 279ص  ،9تفسیر المیزان، ج  ترجمه -3

و آن محل عبارت است از اطاق کوچکی در جلو در معبـد سـاخته   . گوینداست در معبد که اهل کتاب آن را مذبح می

روند، نردبانی که چند پله مختصر دارد و کسی که در آن اطاق کوچک باشد از مردمـی کـه   شده و با نردبان بدانجا می

 «.در معبدند پنهان است

شده که از دید اهل خانه دور بـوده  گردد در روزگار گذشته بر روی بام مکانی ساخته میه به مطالب باال مشخص میبا توج

 .(زاده نیز این مطلب را تایید نمودنددکتر اشرف. )نمودندن استفاده میو برای استحمام و شستشو از آ

 کشتی بر خشک راندن ■

 :دکتر شفیعی کدکنی در توضیح بیت -

 م تو، در میان خشکی          کشتی روان، روان برانمبر نا

 و در صـفحه « . 79/42.        ودهکنایه از عملی است عبـث و بیهـ  : کشتی بر خشک راندن»: در اقلیم روشنایی آورده است

ر گویـد  کنایه از امر محال است و این تعبیر هم در فارسی رواج داشته است، چنانکه در جـای دیگـ  »: آن آورده است 944

 (:441دیوان )

 هر آن کشتی که من بر خشک راندم            کنون چشمم به دریایی در آرد

  436«(.264التمثیل و المحاضره، ثعالبی )و هم در عربی مثل بوده که ان السفینه التجری علی الیبس 

  ی است عبث و بیهوده نیست کنایه از عمل« کشتی بر خشک راندن»باید گفت با توجه به کل ابیات این غزل در اینجا

 : دهدبلکه غیر ممکن را ممکن نمودن معنی می

 چون نام تو بر زبان برانم          صد میل به یک زمان برانم

 437...بر نام تو در میان خشکی          کشتی روان روان برانم

 :ج داشته است به عنوان مثالهر چند این مثل در اکثر موارد کنایه از امر محال است و این تعبیر در فارسی روا

                                                           
 .711، چاپ اوّل، ص1737در اقليم روشنايی، محمد رضا شفيعی كدكنی، تهران، انتشارات آگاه،  - 6

 .183همان، ص - 7
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 (ابن یمین)بخیره کشتی بر خشک تا به کی رانی  -

 (ناصر خسرو)بر خشک بخیره مران سماری  -

 :زاده نیز در فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات آثار عطار نیشابوری در توضیح ابیاتدکتر اشرف

 بدان دریا فرو کردند طشتیدر می گذشتی         ز سر   خون  موج چو   
 (936خسرو نامه، )که دریا پر نهنگ جان ستان دید  اجل کشتی روان دید         به خشکی بر               

 «.ظاهرا کنایه از آسان شدن کار است: کشتی بر خشک روان دیدن»: اندآورده

 :کندبیت زیر از الهی نامه نیز این معنی را تایید می

 ون گر غرقه گردد چون بود حالکسی برخشک کشتی رانده صد سال         کن

 ایوان حلقة ■ 

 :دکتر شفیعی کدکنی در توضیح بیت -

 ایوان تواند هم هفت فلک حلقه              تواند     دربان   چاکر  چار گهر، هم 

آن بر من با اینکه معنی مفردات آن معلوم است مقصود اصلی از »: آورده است« ایوان حلقه»تعلیقات مختارنامه در ذیل در 

 «.روشن نشد

 آورده است«  در ایوان حلقه»دیگر به صورت   این ترکیب را عطار در بیتی: 
 (دیوان عطار)در ایوان  که هست نه فلکش حلقه           چگونه عقل تو یارد به گرد ذاتی گشت     -

 :بر در دانسته ایو نیز فلک را چون حلقه
 (      منطق الطیر)بر در مانده است  هم فلک چون حلقه              مانده است   هم زمینش خاک بر سر  -

 :کار رفتهه این تشبیه در دیوان خاقانی نیز ب

 (دیوان خاقانی)فلک حلقه و ماه سندان نماید       دولتش را       در  شاهی   ایوان  در  -

 (دیوان خاقانی)اوست  در که فلک شکل حلقه     کن       تظلم  کسی  آن   در  بر  -    

 (دیوان خاقانی)حلقه بر در آرم  ماننده     را         فلک   او خاص   جره ح  در  -
 (دیوان خاقانی)در راز است  شکل فلک چیست حلقه        رازم         من به صفت   کد خدای   حجره -

 :چنانکه سلمان ساوجی

 (دیوان)بیرون در بود  فلک چون حلقه     جلس که حکمش امر فرمود  در آن م -

 (دیوان)حلقه شده بر در سرایت     درخواست     به رسم  فلک  ای هفت -

 :و نظامی

 (خسرو و شیرین)فلک را حلقه بد بر درگهش نام     ارم را خشک بد در مجلسش جام     -

 (خسرو و شیرین)د اندازه گیرد         فلک را حلقه در دروازه گیر  هالل نعلش   از گر  -

 :جامی

 (فاتحۀ الشباب)به سان حلقه بماند فلک برون درم       بر در خلوت سرای انس زنم  چو حلقه

کنایه از محروم و « حلقه بیرون در»شود و ارزش، خوار و پست دریافت میمعنی بی« ایوان حلقه»واهد از با توجه به این ش

 .نصیب استبی

 :منابع و مآخذ

 -گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسـالمی متون پیشین، مشهد، انتشارات سخن ادبی از هایفرهنگ بازیافتهه، رضا، زاداشرف -

 .4986واحد مشهد،  چاپ اول، 

 .4971، فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات آثار عطار نیشابوری، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم،  ______ -

 .4979مکارم، تفسیر نمونه، ناصر، دار الکتب االسالمیه، تهران،  آزار شیرازی،بی -

 .4973عزیز اهلل، شاهنامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل،  جلد اوّل،  جوینی، -
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حسین بن علی بن محمدبن الخزاعی، تفسیر روض الجنان و رو  الجنان، ابوالفتو  رازی، به کوشش یاحقی، محمد جعفر و ناصح ،  -

 .4974های اسالمی، مشهد، حمد مهدی، انتشارات پژوهشم

 .9دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ج  -

 .4974شاهنامه فردوسی، دکتر سعید حمیدیان، تهران، نشر داد، چاپ دوم، -

 .4942شاهنامه، تصحیح محمد رمضانی، تهران، جلد اوّل،  -

 .4366برتلس، مسکو، . ا. تحت نظر یشاهنامه، متن انتقادی  -

 .فلورانس، انتشارات مرکز نسخ خطی فردوسی، چاپ عکسی نسخه شاهنامه -

 .4972های سلوک، تهران، انتشارات آگه،  شفیعی کدکنی، محمد رضا، تازیانه -

 .، چاپ دوم4976های سلوک، تهران، انتشارات آگه، ، محمد رضا، تازیانه_________ -

 .، چاپ اوّل4979، محمد رضا، در اقلیم روشنایی، تهران، انتشارات آگاه، _________ -

 .مجلد21، 4932-4934طباطبائی، سید محمد حسین المیزان، فی تفسیر القرآن، موسسه العلمی للمطبوعات، بیروت،  -

 .4986چاپ اول، نیشابوری، عطار، اسرار نامه، تصحیح و تعلیقات دکتر شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن،  -

مطبو عـاتی امیـر کبیـر،     قاآنی، دیوان حکیم قاآنی شیرازی، مقدمه و تصحیح محمد جعفر محجوب، چاپ موسوی، تهران، موسسه -

4966. 

 .، چاپ اوّل4976آوا و رنگ، تهران، انتشارات سمت،   کزازی، میر جالل الدین، سراچه -

 .4973، انتشارات سمت، چاپ اول، باستان، تهران کزازی، میر جالل الدین، نامه -

 .4979نامه، تصحیح خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات صفی علیشاه، چاپ پنجم،  مرزبان -

 .4974رشید یاسمی، تهران، انتشارات نگاه،  مسعود سعد سلمان، دیوان مسعود سعد سلمان، با مقدمه -

 .اصفهان، انتشارات کمال، چاپ اول، جلد دوم، دیوان مسعود سعد، تصحیح مهدی نوریان، ____________ -

 .4974کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، انتشارات امیر کبیر،  منشی، نصر اهلل، ترجمه -

بـه کوشـش محمـد مهـدی رکنـی، تهـران،       ( ای از کشف االسرار و عدّه االبـرار برگزیده)الدین، لطایفی از قرآن کریم میبدی، رشید -

 .4972ستان قدس رضوی، چاپ ششم، انتشارات آ

 .4977ناصر خسرو، دیوان کامل ناصر خسرو، تصحیح و شر  جعفر شعار و کامل احمد نژاد، تهران، پیام امروز،  -

، تصحیح سـعیدی سـیرجانی، فرهنـگ نشـر نـو،      (تفسیر التفاسیر)آبادی، تفسیر سور آبادی، ابوری، ابوبکر عتیق مشهور به سورنیش -

 .4984تهران، 

 .4973نیشابوری، عطار، مختار نامه، محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم،  -

 .4967یوسفی، غالمحسین، چشمه روشن، تهران، انتشارات علمی، چاپ هفتم،  -

 .4973، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم، (گلستان سعدی گزیده)، دامنی از گل ____________ -

 .4973، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم، (بوستان سعدی گزیده)، در آرزوی خوبی و زیبایی ____________ -
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 های بادة عرفانی حکمت

 (با تکیه بر خمریة ابن فارض و غزل حافظ)

 سهیال صالحی مقدمدکتر 

 (س)دانشگاه الزهرا دانشیار

 لیال آقایانی چاوشی

 (س)لزهرادانشگاه ا دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

خورد که برخاسته از مشترکات روحی و معرفتی  هایی به چشم می های مختلف، شباهت ها و فرهنگ گاه میان آثار ادبی ملل سرزمین

ای، به بررسی کارکردهایی پرداخته است که باده در سیاق عرفانی به همراه  این مقاله با رویکردی مقایسه. آفرینشگران آن آثار است

هایی که تخلّق به آنها در طی طریق عشق و معرفت الهی، ضروری  آموزه. های بادة عرفانی خواند توان حکمت ست؛ آنچه میداشته ا

( 4: این نوشتار با توجه خاص به کارکردی که بادة عرفانی در نگاه حافظ و ابن فارض دارد، به بررسی این موارد پرداخته است. است

هایی که مالزم بادة  حکمت( 9تعبیر مجازی و رمزگونۀ باده در سیاقی عرفانی ( 2ربوط در آثار عرفانی جایگاه برجستۀ باده و واژگان م

ها و  کننده و درمانگر، زدایندة کاستی عرفانی در نگاه حافظ شیرازی و ابن فارض مصری است؛ از این نظر بادة عرفانی، تهذیب

 .از چنین کماالتی، میسر نیستآفرین است و سپردن راه معرفت، بدون برخورداری  کمال

  .الهی( حبّ)باده، حافظ، ابن فارض، خمریه، محبت: هاکلیدواژه

 مقدمه .4

به این ترتیب، با ردیابی .  است  علمی توجه به موضوع مورد نظر از دریچه مقایسه  های تحقیق و بررسی یکی از روش

توان به نکاتی دست یافت که  موضوع مورد نظر ـ برخوردارند، می موضوع تحقیق در میان آثاری که از وجوه اشتراک و افتراقی ـ در

در حوزة ادبیات نیز این شیوه تحقیق . ضمن آشکار ساختن این وجوه، از بینش، ذوق و نگاه همسوی خالق آن آثار حکایت دارد

دة عرفانی در خمریۀ ابن فارض و های با این نوشتار در تبیین حکمت. شود ای انجام می مورد توجه است و در قالب ادبیات مقایسه

 .غزل حافظ چنین رویکردی داشته است
هایی  اند، توجه را به تعابیر، واژگان و عبارت سیری کوتاه در متون کهن عرفانی و آثار شاعرانی که خود اهل سلوک و معرفت بوده

سالکان درگاه حق، و ادب و جایگاه این  کند که هر چند معنای ظاهری خاص و مشخصی دارند، اما عمق اندیشۀ عارفان و جلب می

آشکار است که مراد از استفاده از این قبیل . ساحت، مانع از آن است که بتوان همین معنای ظاهری را به گویندگان آن نسبت داد

ن اسرار و حقایقی کنند؛ به دیگر سخن، گوینده در پی بیا ها، معانی و تعابیری بوده است غیر از آنچه دیگران بدان اشاره می عبارت

است که به دالیل گوناگون برای اظهار آن از همین تعابیر معمول و رایج کمک گرفته است و کوشیده است هم لطف سخن را پاس 

 .دارد و هم معنای موردنظر را برای اهل نظر، در کالم خویش لحاظ کند

شاعران بزرگ بسیاری به این واژه و تعابیر مربوط به آن بر در مجموعه آثار عارفان و . یکی از این تعابیر و اصطالحات، باده است

اند، از معنای غیرظاهری و روحانی این عبارت در  افاده کرده... هایی که این بزرگان برای شراب و باده و  صفات و ویژگی. خوریم می

 .نگاه آنان حکایت دارد

 واژة شراب و کارکرد مجازی آن .1

 ی مجازیپیشینة کاربرد شراب در معنا 1.4

نوشی دارد،  آنچه که به نوعی اشاره به شراب و شراب... سابقه کاربرد شراب در قالب واژگان گوناگونی چون باده، می، و درد، مدام و 

اندک اندک در آثار آفرینشگران سخن . ق.اما در معنای مجازی و غیرظاهری آن به کار گرفته شده است، از حدود قرن ششم ه

که حکیم  چنان. تری یافت الی آثار شاعران، پارسایان و حکیمان بروز و ظهور پررنگ و از قرن هفتم به بعد در البهمنظوم، بارزتر شد 

 :سنایی غزنوی در قرن ششم به صراحت این تعبیر را مطر  کرده است

 وز شراب خدای، مست شوی   جهد کن تا زنیست، هست شوی           
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 (38:4933سنایی، )گوی و چوگان دهر در دستش           هستش      باشد آنرا که دین کند 

 :بینی عطار نیز این موضوع با اهمیت بیشتر و به کرات مطر  شد در جهان

 نام بال چون بریم چون همه مست آمدیم             ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم                   

 (433: 4973عطار، )ما همه زان یک شراب مست الست آمدیم            اب الست شر پیش ز ما جان ما خورد                   

 :بادة عرفانی، تعبیری است که مولوی نیز در دیوان شمس بارها به آن اشاره داشته است

 در به در کو به کو که باده کجاست           صوفیان آمدند  از چپ و راست                           

 باده صوفیان زخم خداست            در صوفی دلست و کویش جان                            

  (288: 4933مولوی، )که عاشق ماست  الصال هرکسی           سر خم را گشود ساقی و گفت                             

با وجود . و مفاهیمی در این حوزه، اشاره شده است خواری های ذکر شده، با واژگان و تعبیرهای گوناگون، به شراب و شراب در نمونه

دارد و به ساحتی دیگر  این، در خود این اشعار، رهنمودهایی است که آشکارا ذهن مخاطب را از تعبیر و معنای معمول آن باز می

برخی اصطالحات و  باده نیز مانند. سازد؛ برای مثال از خرابات عشق، مست الست، خم خدا، سخن به میان آمده است متوجه می

در شمار تعبیرهایی است که شاعران عارف و پارسایان، به یاری ... تعبیرهای دیگر از قبیل وصال، معشوق، یار، خال، خط، زلف، رخ و 

شمس مغربی این منظور را به نیکویی بیان کرده . اند آنها از اموری متعالی و فراتر از از حوصلۀ ظاهری این واژگان سخن سر داده

 :ستا

 ...خرابات و خراباتی و خمار   اشعار         دیوان این   در  بینی اگر 

 خروش بربط و آواز مستان       شراب و شاهد و شمع و شبستان   

 صبو  و مجلس و جام پیاپی     نی          ناله    و     ارغنون    نوای

 و رخسار و گیسوعذار و عارض         قد و باال و ابرو     و   خال  و  خط

 برو مقصود آن گفتار دریاب         از آن گفتار در تاب     زنهار مشو 

 اگر بینی ز ارباب اشارت       عبارت       پای و  سر   اندر  مپید

 ( 4984شمس مغربی، دیباچه، )گذر از پوست کن تا مغز بینی      بینی         نغز  تا کن   نغز  را  نظر

 نی و معنای مجازی متون عرفا 1.1

اند و از این تعابیر آشنا و معمول در راستای بیان  جسته  چنانکه گفتیم ارباب معرفت برای بیان معانی عرفانی، از اسامی ظاهری بهره

جملۀ  توان برخاسته از عواملی دانست که از علت این در پرده سخن گفتن را می. اند اند، استفاده کرده حقایقی که خود مد نظر داشته

عرفا همواره احتیاط فراوانی در اظهار حقایق و پرده گشودن از معارف داشتند و برای آنکه . آنها، مستور ماندن حقایق از نااهالن است

. گفتند که مگر آشنایان این طریق، قادر به درک معانی بلند آن نبودند ای سخن می  این معانی از دسترس غیر، مصون بماند، به شیوه

ها است کی ایشان را بود با یکدیگر و این طایفه را الفاظیست که قصد ایشان کشف آن معانی»: آمده است رسالۀ قشیریهدر چنانکه 

مجمل و پوشیده بود اندر طریقت تا معنی الفاظ ایشان بر بیگانگان مبهم بود از آنک ایشانرا غیرت بود بر اسرار خویش کی آشکارا 

 (87: 4973ی، قشیر). «شود بر آنک نااهل بود

توانستند با  از دیگر سو، اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و فرهنگی در برخی دوران، چنان بود که دانایان و آگاه دالن نمی

. رفت که هویدا کردن اسرار، آنان را به سرنوشتی چون حالج مبتال سازد آرامش و آسودگی خیال از حقایق سخن برانند و بیم آن می

 .گفتند ین رو نیز در پرده سخن میاز ا

ها و واژگان دشوار است، چرا که این اسرار و لطایف، معنوی و متعلق به  ها و حاالت عرفانی در قالب عبارت عالوه بر این، تقریر تجربه

ای مطر  سازد که به  نهکوشد این معانی و ظرایف را به گو از این رو در بیان و انتقال آن، عارف می. ای فراتر از عالم حس است نشئه

بیند که در بیداری  برای مثال فردی در عالم خواب، موجودی را می. یاری قراینی در عالم محسوسات، قابل درک و فهم باشد

هایی خاص معرفی  ای بر آن بیابد و برای فهم مخاطب، در عالم بیداری آن چیز را موجودی شبیه به گل با ویژگی تواند قرینه نمی

 : در گلشن راز در این باب آمده است. و اصطالحاتی از این دست در نظر گرفت  این مطلب را نیز باید در بررسی اسامی. کند می

 ندارد عالم معنی نهایت      کجا بیند مر او را لفظ غایت               
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 هر آن معنی که شد از ذوق پیدا       کجا تعبیر لفظی یابد اورا

 (32: 4984شبستری، )به مانندی کند تعبیر معنی       چو اهل دل کند تفسیر معنی                                               

ـ در ... های مربوط به آن ـ همچون جام، پیمانه، خم، کأس، می و  شراب نیز از جمله تعابیری است که استفادة نمادین از آن و واژه

این تعابیر، معنایی دیگرگون در اشعار عارفانه دارد و عرفا در آثار خویش به شر  و . خورد یجو بسیار به چشم م میان شاعران حقیقت

: در باب شراب آمده است شر  گلشن رازبرای مثال در  . اند گشایی از معانی خاص آنها پرداخته تفسیر معنای این تعبیرات و پرده

نماید و سالک را مست و  حقیقی ناگاه بر دل سالک عاشق روی می شراب، عبارت از ذوق و وجد و حالی است که از جلوة محبوب»

عبارت »: نیز در توضیح شراب در اصطال  تصوف آمده است کشاف اصطالحات الفنوندر ( 317، 4974الهیجی، . )«سازد بیخود می

، 4336التهانوی، . )«خود گرداند از شوق و محبت و بیخودی و مستی است که از جلوة محبوب حقیقی حاصل شود و ساکت و بی

اما سکر بر دو گونه باشد ... اند از غلبۀ محبت حق ـ تعالی  عبارتی است که ارباب معانی کرده »و چنین است که سکر عارفان ( 4144

این تعابیر در کتب و متون عرفانی فراوان به چشم ( 289و273صص: 4984هجویری، ). یکی به شراب محبت و دیگر به کأس محبت

 .خورد می

خواجه حافظ شیرازی و عمربن فارض مصری در شمار . اند خود به کاربستههای  شاعران اهل معرفت نیز این معانی را در سروده

 .شاعرانی هستند که این معانی در اشعارشان جایگاه برجسته دارد

 حافظ شیرازی و ابن فارض مصری( 9

ن هشتم، از سخنورانی بود که معانی بلند عرفانی را در خالل الدین محمد حافظ شیرازی، غزلسرای چیره دست قر خواجه شمس

در جای جای . ها، رمزگونه و ناآشکار بیان کرد گیری از انواع ایهام، مجاز و استعاره و انواع دیگر آرایه زبان شیرین غزلیاتش و با بهره

شود در شناخت وی و دریافت مضامین اشعارش،  خوریم که توجه نکردن به معنای حقیقی آنها سبب می غزلیات او، به واژگانی برمی

البته این امر نیز برآمده از رندی و قدرت زبانی اوست که چنان هنرمندانه واژگان را به کار بسته که اگر به اشارات . راه به جایی نبریم

چنانکه خود . بندد دقیقان میاو نظر نشود، فریبایی معانی ظاهری کالمش چنان است که راه درک غایت بلند منظور شاعر را بر نا

 :دارد بیان می

 (484)شناس نئی جان من خطا اینجاست  سخن        چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست  

و البته خود خواجه حافظ نیز عامدانه در پرده سخن گفته و بر آن بوده تا اسرار عاشقان و بیدالن را از نامحرمان بپوشاند، تا هرکس 

 :چنانکه در غزلی آورده است. مند گردد و پرده از آن برگیرد رفت خویش از آنها بهرهفراخور ظرف مع

 بیا و حال اهل درد بشنو           به لفظ اندک و معنی بسیار

 (231)حدیث جان نگو با نقش دیوار    به مستوران مگو اسرار مستی          

ق چشم به . ه 376ه به گفتۀ ابن خلکان ـ که از معاصران او بوده ـ در از شاعران برجستۀ مصری بود ک( ق.ه 692.م)عمربن فارض 

. وی در مصر زاده شد و در آن سرزمین روزگار گذراند. اند او را سلطان العاشقین خوانده( 49: 4938به نقل از فرغانی، ). جهان گشود

. ه طی مراتب کمال عرفانی و شهود الهی نظر داشتاند که اهل وجد بود و فارغ از جسم و مادیت و همواره ب او را شاعری دانسته

که شر  قصیدة تائیه اوست، به  الدراری مشارقدر مقدمه . اشعار وی را از برترین اشعار عرفانی عرب است( 861: 4386الفاخوری، )

ابن ( 3ص: 4938نی، فرغا). «ناظم این قصیده از بزرگان اهل حق بود»: نقل از صدر الدین قونیوی در باب ابن فارض آمده است

ترین مباحث  مشتمل است بر عالی»فارض در اشعار خویش به بیان مبانی و اصول عرفان پرداخته است و قصیده تائیه و خمریۀ او 

ها و تفسیرهایی مهمی به قلم بزرگان اندیشه و عرفان بر  از همین رو است که شر ( 42ص : 4938فرغانی، . )است« عرفانی

از شیخ حسن بورینی،  الفارض البحر الفائض فی شر  دیوان ابن: برای مثال برخی از آنها عبارتند از. ه شده استهای او نوشت چکامه

المعارف  دایره) i.از میر سید علی همدانی االذواق مشارباز شیخ عبدالغنی نابلسی،  السر الغامض فی شر  دیوان ابن فارض کشف

 («ابن فارض»بزرگ اسالمی، 

 ارض و غزل حافظخمریه ابن ف( 1

 خمریة ابن فارض. 1.4
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تر آمد، شرو  گوناگونی بر آن نگاشته  که پیش دیوان کم حجم ابن فارض، از منظر عرفانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و چنان

قرار گرفته  ترین اشعار دیوان وی که به سبب در بر داشتن مضامین صوفیانه و رموز عرفانی، بسیار مورد توجه از مهم. شده است

 . ی اوست ها ترین و پر مغزترین چکامه است که به قصیدة تائیۀ کبری مشهور است و از برجسته« السلوک نظم»است، قصیدة 

گوناگون آن در اشعارش بهره برده است، اما شرابی که وی به شر  و توصیف آن   ابن فارض نیز همچون حافظ، از شراب و اسامی

ابن فارض شاعری بود که در زندگی سلوکی عارفانه داشت . ار عرب نیست بلکه بادة عشق خداوندی استپرداخته، شراب آشنای اشع

شراب نیز که بارها در . از این رو اشعارش نیز مشتمل بر دقایق و نکات عرفانی است. ور بود و عشق به محبوب ازلی در جانش شعله

اژگان وی دارد، از جمله رموز به کار گرفته شده در مسیر بیان لطایف هایش از آن نام برده و جایگاه خاصی در فرهنگ و سروده

ای مستقل ـ خمریه ـ نیز بدان  الی ابیات دیوانش، در سروده ابن فارض عالوه بر به کارگیری واژه شراب در البه.  عرفانی است

ه در توصیف شراب حب الهی، به رشته نظم ترین سروده ابن فارض است ک مهم  این خمریه یا قصیدة میمیه، پس از تائیه،. پرداخت

این سروده که مشتمل بر معانی عمیق عرفانی است، همواره با استقبال اهل عرفان مواجه بوده و اندیشمندان . کشیده شده است

شر  داوود : ه کردتوان به این موارد  اشار هایی که بر این خمریه نوشته شده است، می  از شر . اند هایی بر آن نوشته حوزة عرفان شر 

لوامع انوار الکشف و الشهود علی قلوب ارباب ، و (ق.ه.7866.م)تألیف میر سید علی همدانی  االذواق مشارب، (ق.ه734.م)قیصری
 (. ق.ه 838. م)شهرت دارد ـ از عبدالرحمان جامی  لوامعـ که به  الذوق و الجود

صوفیه، اسماء و صفات باده را ذکر »: اند و در باب توصیف باده آوردهفارض ابوالحسن بورینی و عبدالغنی نابلسی در شر  دیوان ابن 

بورینی و . )کنند و قصدشان از باده و صفات آن، معرفت و علم و دانش و شوق و محبتی باشد که خداوند به عارفان ارزانی دارد

 (444ص: 4424نابلسی، 

 غزل حافظ. 1.1

ی وجود دارد که شاعر آنها را به طور نمادین به کار برده و در پس معنای معمول و در دایرة واژگان غزلیات حافظ، لغات بسیار

همین تعابیر، اندیشمندان و مفسران را بر آن داشته تا به جستجوی معنای . اش، برداشتی خاص از آن واژگان داشته است ظاهری

برای مثال . ها نظریات گوناگونی وجود دارد قبیل واژهدر توضیح معنای راستین این . راستین چنین واژگانی در دیوان وی بر آیند

دل را به جام و آینه، معرفت را که مایۀ از خود رهایی است به شراب، جهان را » اند که حافظ در زبان رمزی خود  ای بر آن بوده عده

ک برای نیل به معرفت و وصال که خودی انسان مربوط به نحوة اتصال وی به آن است به خرابات و خدا را که از خود رهایی سال

دربارة معانی پنهان مورد ( 34 : 4963کوب، زرین. )«د سیر و سلوک هم عشق استکند و خو اوست به محبوب و معشوق تعبیر می

 .اند، نظریاتی دیگر نیز از این  دست وجود دارد نظر حافظ که در اشعارش با اسامی معمول ظاهر شده

است ... میکده، پیمانه، جام، مست و  ی مربوط به آن مانند، میخانه،خم،انگیز و پر ایهام، شراب و تعبیرهابر یکی از این واژگان بحث   

هایش بهره برده و معانی و تعابیر  خواجه شیراز از این واژه و تعابیر گوناگون آن دراغلب سروده. که در این نوشتار منظور نظر ما است

طلبد، در  تر می از آنجا که بررسی این واژه در کل دیوان حافظ، مجالی فراخ. آن صورت داده است ای را با به کارگیری لطیف و عارفانه

 .چندین غزل بررسی شده است

 های باده عرفانی در خمریه ابن فارض و غزل حافظ حکمت. 0

 ای ازلی شراب عرفانی، باده0.4

ای پرداخته  عر در آن به وصف شراب و آثار و عوارض بادهبیت سروده شده است و شا 44ای است که در  خمریۀ ابن فارض، قصیده

 : آغاز قصیده چنین است. هایی خاص و روحانی دارد که ویژگی

بر یاد حضرت دوست، شرابی نوشیدیم و بدان مست ) سکرنا بها من قبل أن تخلق الکرم           شربنا على ذکر الحبــیب مدامۀ

اش به صراحت پرده از گفتار  ابن فارض در همان آغاز سروده (48: 4984همدانی، (. )شود شدیم، پیش از آنکه درخت انگور آفریده

. خویش برداشته و رمز گونگی آن را آشکار ساخته و از شرابی یاد کرده که پیش از خلق انگور و باده انگوری، او را مست کرده است

محبت خالصه، ه از محبت حق است که عبد بعد از اتصاف ب ناشی» ای که بادة عشق و محبت خداوندی است و مستی از آن  باده

البته این عشق پیش از پیدایش هستی ( 68: 4938فرغانی، .  )«عنان اختیار از کف داده و از قوت ذوق، قادر بضبط خویش نیست
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ی سخن به میان آورده است که حافظ نیز بارها در غزلیاتش از شراب. در وجود نهاده شده است؛ آنگاه که نه انگور بود و شراب انگوری

 :از ازل و پیش از پیدایش اسباب ظاهری مستی مادی، در گِل وجود آدمی ریخته شده است

 (226)نبود چنگ و رباب و گل و نبید که بود         گل وجود من آغشتۀ گالب نبید 

سان جای گرفت و او را شیفته ساقی و این شراب، شرابی نیست جز شراب عشق و محبت رب که از باده الست در جام وجود ان

 :گوید حافظ در یکی از غزلیات بسیار مشهور خویش در این باره می. ساخت

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند     دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند     

 ...نشین بادة مستانۀ زندند با من راه ملکوت            عفاف  و  ستر  حرم ساکنان 

 (244)کشید           قرعۀ کار به نام من دیوان زدند    نتوانست  امانت   بار   آسمان

برای مثال در . ابن فارض در ابیات دیگری از خمریۀ خود نیز باردیگر به قدیم بودن بادة عشق و سرمستی از آن اشاره کرده است

 :بیتی دیگر آورده است

سخن آن می بر همۀ هستیها از دیرباز پیشی گرفت در حالی )شکل هناک  و ال رسم  تقدم کل الکائنات حدیثها          قدیما و ال

 (. که در آنجا نه پیکری بود و نه نشانی

 :که حافظ در این باب گفته همچنان

 کنون به آب می لعل خرقه میشویم      نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت 

 ( 488)محبت نه این زمان پرداخت  نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود    زمانه طر 

خاک آدم سرشته از می  »طور که در این ابیات هم آمده است، جان انسان از ازل به عشق پروردگارش، مست گردید؛ چنانکه  همان

، مرتضوی. )«خمارآسمانی، رابط جان و دل شوریدة بشر با منبع و کمال الیزال است عشق الهی است و مستی حاصله از این می بی

 (214ص: 4963

ها و  انسان، بار غم عشق را بر شانۀ ناتوان خود گرفت و امانت سخت و گرانمایۀ عشق و معرفت خداوند را پذیرفت و آنجا که آسمان

iزمین از کشیدن بار این امانت سرباز زدند، او آری گفت i  ،و از آن روز بود که می عشق در جانش ریخته شد و بر هستی فضل یافت

 :فظ در این ابیات به این امر اشاره داردچنانکه حا

 (914)بخواه جام و گالبی به خاک آدم ریز      ای ساقی      فرشته عشق نداند که چیست

 ( 289)کنند  کاندر آنجا طینت آدم مخمر می      بر در میخانۀ عشق ای ملک تسبیح گوی   

 شراب عرفانی، تهذیب کننده و درمانگر 0.1

ای پرداخته که پیش از آفرینش بادة انگوری اورا مست کرده است و با ذکر آثار روحانی  از آن به توصیف باده ابن فارض، خود پس

 : این باده، به رمزگشایی از آن برآمده و در ابیاتی پی در پی چنین سروده است

ای بپاشند، جان  ز آن می بر خاک گور مردهاگر هم پیالگان ا)ولو نضحوا منها ثری قبر میت         لعادت الیه الرو  و انتعش الجسم 

 .(خیزد گردد و تن بر می به او بر می

و اگر هم پیالگان، بیماری بهبودناپذیر را در سایۀ دیوار تاک آن ...)و لو طرحوا فی فیء حائط کرمها     علیال و قد اشفی لفارقه السقم 

 .(گردد می بیندازند، بیماری از او دور می

شود و ناشنوایان نیز  اگر آن می بر نابینایی نمایان گردد، بینا می)الصم  اکمه غدا          بصیرا و من راووقها تسمع ولوجلیت سرا علی

 .( شوند اش شنوا می پالونه[ آوای ریختن آن در]از 

سرزمین آن باده را کنند و اگر کاروانی شتر سوار، آهنگ خاک )الرکب ملسوع لما ضره السم  و لو ان رکبا یممواترب ارضها       و فی

 .(رساند ای باشد، زهر به او زیانی نمی در آن کاروان مارگزیده

iابن فارض در ادامه همچنان به صفات دیگری از این دست اشاره کرده است؛ برای مثال این باده را بهبودبخش جن زده خوانده i i  و

گر است و چون اکسیر، قلب ماهیت  شود، معجزه مشاهده می آن را هدایتگر در شب تیره معرفی کرده و دیگر صفاتی که چنانکه

در شر  این باده  االذواق مشاربامیر سید علی همدانی در . گر و نشانی از بادة انگوری با خود ندارد کند، شفابخش است و درمان می
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اتی و صفاتی و افعالی را در منازل عالم مراد این طایفه از شراب، قبول افراد و اعیان مراتب وجود است دوام فیض تجلیات ذ» : آورده

 (34: 4984همدانی، . )«افعال و مدارج سمو صفات و معارج علو ذات بقدر استعداد و قابلیات

. های خاص شرابی که از آن سخن گفته و مست آن است، پرداخته است حافظ نیز در ابیات دیوان خود بارها و بارها به بیان ویژگی

این صفات از شباهت آثار آن با باده خمریۀ ابن . خش است و آثاری دارد که جز بادة عرفانی حامل آن نیستب باده حافظ نیز کمال

 : ها از این قرارند برخی از این ویژگی. فارض حکایت دارد

 :گر فزا است و درمان بخش و عقل ای که حافظ از آن سخن گفته است، حیات باده

 (243)فراغت آرد و اندیشۀ خطا ببرد         خور که این معجون  طبیب عشق منم باده

 (931)جویم  که من نسیم حیات از پیاله می      گویم    سرم خوشست و به بانگ بلند می   

 بر در دوست نشینیم و مرادی طلبیم      خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم           

 (94)دایی ز در میکده زادی طلبیم بگ       زاد راه حرم دوست نداریم مگر               

 :وی در این باره آورده. بخشد و صفابخش درون است های دیگر شراب مذکور در غزل حافظ آن است که کمال می از ویژگی

 (934)غبار زرق به فیض قد  فرو شویم    فتوای حافظ از دل پاک      ه که ب می  بیار 

 (219)هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت      رنجش خاطر نباشد می بیار     در طریقت 

 (444)گرچه مه رمضان است بیاور جامی      زان می عشق کزو پخته شود هر خامی     

بخش باده مورد نظرش اشاره کرده است و به برخورداری از آن  های متعالی و رو  حافظ در ابیات بسیار دیگری نیز به ویژگی

حافظ خود در این باره روشنگری کرده . پیدا است خواجه حافظ نیز از شرابی سخن گفته که اینجایی نیست چنانکه. فراخوانده  است

گزیدة  آنجا که پروردگار با آفریدة بر. است و در بسیاری از ابیاتی که از باده نام برده، آشکارا خود را مست می الست خوانده است

 :خویش سخن گفت و با او پیمان بست

بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ إِنَّا کُنَّا أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ  وَإِذْ » 

وردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر و هنگامى را که پر:  [ 472آیه  ،سوره اعراف] «عَنْ هَذَا غَافِلِینَ

 . غافل بودیم[ امر]خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهى دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این 

در وجود او جاری شد و مست و شیدای و از آن زمان که انسان با پروردگار خویش پیمان بست، بادة عشق و محبت پروردگار 

 :محبوب گشت

 کشی شهره شدم روز الست که به پیمانه     مطلب طاعت و پیمان و صال  از من مست       

 چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست      من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق   

 (216)که بروی که شدم عاشق و از بوی که مست        می بده تا دهمت آگهی از سر قضا                

 (288)جامی ز می الست گیرد        خرم دل آنکه همچو حافظ                          

 . و از این مضامین و معانی که از مستی از روز الست حکایت دارد، در دیوان حافظ بسیار است

 بخش روح آفرین و تعالی شراب عرفانی، کمال 0.9

شمرده آن است که آن باده را تهذیب  های قابل تأمل و شگفت که  ابن فارض در توصیف می مورد نظرش بر  دیگر از ویژگییکی 

العزم،  بها، لطریق تهذب االخالق الندامی، فیهتدی: کننده نفس و برانگیزانندة خصال واالی انسانی خوانده و در این زمینه آورده است

سازد و کسی که آهنگی ندارد، با آن می، راه آهنگ و اراده را پیدا  های هم پیالگان را آراسته می آن می خوی)من ال له العزم 

 .(کند می

شناسد، بخشنده  کسی که دستش، بخشندگی را نمی)و یکرم من لم یعرف الجود کفه             و یحلم عند الغیظ من ال له حلم 

 .(شود شکیبا می شود و کسی که شکیبایی ندارد، به هنگام خشم، می

اگر نادان گران جانی به بوسیدن درپوش آن می برسد، آن )و لو نال فدم القوم لثم فدامها               الکسبه معنی شمائلها اللثم 

 .(مند می سازد های آن بهره سرشت بوسه او را از ویژگی 
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گردد  و رفتارهایی است که سبب بروز اعمال ناپسند میشراب معمول نه تنها پاالیندة صفات ناراست آدمی نیست بلکه موجد حاالت 

ای که ابن فارض از آن نام برده، سبب آراستگی به خصایل واالی انسانی  اما باده. و تباه کنندة حاالت و رفتار و تن و رو  انسان است

وجود سالک را به حلل » نوی، است و زایل کننده رذایل اخالقی و  مجرای ظهور صفات برتر روحی و معنوی است و این شراب مع

همدانی، . )«نشاند گرداند و خلیفۀ رو  را در بارگاه قلب، بر سریر رو  و صفا می جود و سخا و زیور حلم و حیا محلی و مزین می

 (74و71صص: 4984

یت، سرچشمۀ از و این آثار یکسره خاصیت عشق است و زادة بادة محبت، چرا که نخستین اثر عشق، ترک انانیت است و ترک انان

محبت آن است که از اوصاف ذمیمه پاک گردی و به اوصاف  »های نفسانی و ظهور خصال نیک و متعالی است، و  میان رفتن کدورت

 (4482، 4336التهانوی،)« .حمیده موصوف شوی، هر چند که نفس از ذمائم پاک گردد رو  به سوی محبت کشد

موز و اسرار و پی پردن به حقایق را مستلزم نوشیدن می عشق و معرفت دانسته و آن را خواجه شیراز نیز مهار تیرگی نفس و درک ر

 :سبب آیینگی دل و سرازیر شدن چشمۀ معرفت  به جان و رو  توصیف کرده است

 برکشیم این دلق ازرق فام را       ساغر می بر کفم نه تا ز بر           

 (471)خاک بر سر نفس بد فرجام را        ور   باده در ده چند از این باد غر            

 که خاک میکده کحل بصر توانی کرد       بسرّ جام جم آنگه نظر توانی کرد              
 (248)گر این عمل بکنی، خاک زر توانی کرد         گدایی در میخانه طرفه اکسیریست                       

 وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند       اتم دادند   دوش وقت سحر از غصه نج         
 (242)باده از جام تجلی صفاتم دادند        از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند    بیخود            

 (424)پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی       همچو جم جرعه می کش که ز سرّ دوجهان    

نیک پیدا . فابخشی می و آگاهی از سر غیب به واسطۀ برخورداری از آن اشاره شده استدر این ابیات و ابیات بسیار دیگر نیز به ص

بخشد و  زداید و چون آب زندگانی، رو  را حیات می کند و حجاب منیت را می ای که نفس بدلگام را مهر می است که چنین باده

محب کلّ اوصاف خود را اندر حق طلب »آن است که چنانکه محبت . ای نیست مگر باده عشق و محبت کند، باده اسرار، هویدا می

 (433:  4984هجویری،. )«محبوب خود نفی کند، مر اثبات ذات حق را؛ یعنی چون محبوب باقی بود، محب فانی باید

 مالزمة عشق الهی و مستی  0.1

آن روز که پروردگار اراده کرد . ته استقرار ساخ ای است که از ازل در وجود آدمی قرار گفته است و او را از آن روز بی عشق، لطیفه

کنت کنزاً مخفیاً فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق »: گانش بشناساند پرده از روی براندازد و بر هستی جلوه نماید و خود را به آفریده

(  438: 84وار، ج بحاراالن. )ن گنجی پنهان بودم، دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق را آفریدم تا شناخته شومم: «لکی أعرف

 .از آن روز که انسان چشم در جمال محبوب خود ـ که در همۀ هستی متجلی بود ـ گشود، واله او گشت

 :حافظ ضمن توجه به این امر، از مستی به واسطۀ تجلیات الهی سخن سر داده وگفته

 (944)دهوشیم چشم بد دور دور که بی مطرب و می م     میکشیم از قد  الله شرابی موهوم         

 :ای دیگر از آن سخن گفته و ابن فارض نیز بدین معنی نظر داشته و دراین بیت به شیوه

چه بسیار با آن می مستی کردند در ! گوارا باد بر دیر نشینان)و ما شربوا منها و لکنهم هموا          کم سکروا بها   ! هنیئا الهل الدیر

 (.آن کردندحالی که از آن ننوشیدند و لیکن آهنگ 

تر گفتیم، بنده آنگاه که جام الست نوشید و به پروردگار خویش، آری گفت، مست گشت و این مستی  از سوی دیگر چنانکه پیش

اند که اثر آن هرگز از کام  در تجرع جام الست بربکم، ذوق محبت بکام جان ایشان رسانیده »همواره در جان وجود اوست، چرا که 

مرکز و معدن خویش است و با این عالم هید الفت نگیرند ه گی آن قوم بدان ذوق است و قصد آن نور همیشه بزند. جان ایشان نرود

ای  ای باده ابن فارض در ابیات پایانی خمریۀ خود به مستی ازلی (922: 4932رازی، . )«و یک دم به ترک آن شراب و مشرب نگویند

 :آن مستی را تا ابد در وجود انسان جاری و ساری خوانده استریزد، پرداخته و  که عشق در جام وجود انسان می

از آن می پیش از آفرینش خود مستیی دارم که با من )معی، ابدا، تبقی، و ان بلی العظم         وعندی منها نشوه، قبل نشأتی      

 .( جاودانه خواهد ماند اگر چه استخوان من پوسیده شود
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 :ن مضمون آمده استدر تائیه ابن فارض بیتی با همی

 ظهور، و کانت نشوتی قبل نشأتی        و همت بها فی عالم االمر، حیث ال      

و مستی من از عشق، پیش از خلقت و ...آنجا که هنوز هید ظهوری نبود...شیفته و حیران بودم به حضرت معشوق در عالم امر» 

در این شر  این بیت، پس از بیان قدیم بودن صفت عشق الهی  راریالد مشارقدر ( 433ص: 4938فرغانی ،  . )«ظهور حسی من بود

من آنجا در عالم امر، از شراب عشق، مست خراب بودم و چون بر مراتب ...پیش از آنکه بنش ت حسی متلبس شدمی»: آمده است

کردم و از آنجا چون بحکم  طریق عود سیره مرور کردم و از آن صفات و قیود بر من طاری شدند، باز در مراتب و اطوار حسی، ب

عشق و سلطنت او با عالم خود رجوع آغاز کردم، عشق هر صفتی که آنجا در عالم امر و باالتر ثابت و باقی نبود و در مرتبۀ حس بر 

 :4938، فرغانی. )«و خود را و مرا مفرد گردانیدمن طاری شده بود و میان من و عشق، حایل گشته، همه را فانی و متالشی کرد 

 (436ص

بخش، در  حافظ نیز در باب مستی ازلی، بارها سخن سر داده و این صفت را موهبتی ازلی و ابدی خوانده است که محبوب هستی

 :جام وجود او ریخته است

 (216)هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست       سر زمستی بر نگیرد تا بصبح روز حشر      

 (238)جرعۀ جامی که من مدهوش آن جامم هنوز    را ساقی لعل لبت         ست ما  داده  ازل  در

 (434)هشیارش              چنین که حافظ ما مست باده ازل است   یافت   نخواهند  دور بهید 

 .کنیم تاه میاز آنجا که توضیحات بیشتر در این زمینه، پیش تر در خالل بحث از باده الست آمده است، سخن را در این نکته کو

 0.0  بادة الهی، بهرة کامالن

ابن فارض که حب الهی، بنیان استوار تفکر  اوست، پس از بیان آثار روحانی می عشق و ذکر تأثیر آن بر جان آدمی، هر آنکس را که 

 : ا چنین به پایان بردهوی خمریۀ خویش ر. ای از آن ندارد، مغبون خوانده و زندگی وی را بر باد رفته شمرده است در زندگانی بهره

اش تباه شد در حالی که برای او از آن باده،  کسی که زندگانی)و ال سهم  علی نفسه فلیبک من ضاع عمره      و لیس له فیها نصیب،

 .(بهره و بخشی نبود، باید که بر خویشتن خویش گریه کند

برخوردار شوند و فرصت درک این حقیقت را نیابند و از سر  ای ـ آنان که سر بر جناب بلند عشق نسایند و از می عشق ـ حتی قطره

هایی که در جسم و جانشان باقی است، از نوشیدن می عشق محروم  ها و ناراستی اشتغال به امور فانی و به غفلت و به واسطۀ کدورت

راب محبت از اقدا  اسرار عرفانی جمال تجلیات نفحات ربانی ندیده، و ذوق ش»اند و  گردند، زندگانی و حیات خویش را تباه کرده

 (4984،84همدانی، . )«ناچشیده، با نفیر حسرت حرمان و زفبر داغ خسران با لب خشک و دیدة گریان، به ظامت خانۀ عدم بازگردد

نکه از این جز عشق از منظر او اعتبار ندارد و آ. حافظ نیز در ابیاتی جاودانه، راه درک رموز مستی را بر همگان گشوده ندانسته است

   : نصیب، زندگانی از دست داده است لطیفه، محروم مانده است، بی
 (277)بر او چو مرده به فتوای من نماز کنید      هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشق                         
 (413)خبر بمیرد در درد خود پرستی تا بی      و مستی   عشق   اسرار   مگویید   مدعی  با                     

 (212)عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده       بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست 

   نتیجه. 6

ای که درباب به کارگیری باده و مفهوم آن در خمریه ابن فارض مصری و برخی غزلیات حافظ شیرازی صورت گرفت،  در بررسی

اند، که  دوی این شاعران آشکارا صفات و تعبیراتی را برای می مورد نظر و مستی به واسطۀ آن بیان کردهچنان که مشاهده شد، هر 

. توان از آن سراغ گرفت ای الهی می هایی که تنها در باده نه تنها نشانی از بادة انگوری رایج ندارد بلکه در تقابل با آن است؛ حکمت

لی برای باده مذکور، صراحتاً در ابیاتی، همسانی این باده را با شراب انگوری رد کرده  و آن هر دوی اینان عالوه بر بیان صفاتی متعا

 :که حافظ در این باره سرودهچنان. اند های خود دانسته را مذموم شمرده و دور از ساحت روحانی معانی نهفته در سروده

 (419)رو که تو مست آب انگوری          تو        سر  در    نیست   عشق  مستی                        

چنانکه . اش از مستی پیش از آفرینش انگور خبر داده و راه را بر تفسیرهایی غیر از این بسته است فارض نیز در آغاز خمریهابن

 :جامی در ترجمه این بیت آغازین خمریه سروده است
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 نشان  تاک نشان بود و نه از تاک که نه از        بودم آن روز در این میکده از دردکشان    

 (44ص :4976جامی، )

با توجه به آنچه گفته شد، پیدا است که باده در فرهنگ واژگان خواجه شیراز و ابن فارض، تعبیری بلند و عرفانی است که این دو  

اند، همان شراب  باده تعبیر کردهآنچه این دو شاعر عارف از آن به . اند شاعر برای بیان عشق به محبوب ازلی آن را به کار گرفته

اخالق و صفت عادتی و بشریت در سالک خراب گردد و اوامر نفس و »آنگاه که : اند دان اشاره داشتهمحبت الهی است که عرفا ب

و مطربان ... و شاهدان کشف حقیقت اسماء و صفات از حجب ظلمانی وجود تو بیرون آیند...احکام شهوت و طبیعت متروک شود 

و انگشت جذبۀ حق و دعوت اهلل بر اوتار عروق و شرایین وجود تو زنند و ساقیان فضل و ...و بسط، نغمات شوق و عشق آغاز کنندفر  

باخرزی، . )«و سالک مست تجلی احدیت گردد... در کؤوس معرفت، شراب محبت در دهند ... کرم به سر یحبهم و کنت کنزا مخفیا

4983 ،231) 

کالم او گه در تصور عرفانی رمزآمیزی هم که حافظ از شراب دارد،  »رسد چنانکه  برخی از ابیات به نظر میهایی میان  حتی شباهت

شربنا )به ویژه نخستین بیت از خمریه که بسیار هم مشهور است (. 64ص: 4963کوب، زرین)« فارض استگاه یادآور خمریۀ ابن

 :، تداعی کننده این بیت از غزلیات خواجه شیراز است(ق الکرمسکرنا بها من قبل أن تخل  /هعلى ذکر الحبــیب مدام

 (471)ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما  ایم               ا در پیاله عکس رخ یار دیدهم

. هایی خاص است فارض و غزلیات حافظ، متضمن معانی بلند عرفانی و حکمتتعابیر مربوط به آن در خمریۀ ابنبه این ترتیب، باده و 

 . توان آنها را الزمۀ عشق الهی دانست های که میکمتح

 منابع و مآخذ

 ترجمه محمد مهدی فوالدوند، دارالقرآن الکریم . قرآن کریم .4

 مکتبه الثقافه الدینیه: بیروت. دیوانالفارض،  ابن .1

 ، زمستان93، شآینۀ میراثترجمۀ اسماعیل باغستانی، . «حیات صوفیانۀ عمربن فارض»(. 4986)اسکاتولین، ژوزف،  .9

رفیق العجم، مکتبه لبنان . کشاف اصطالحات الفنون و العلوم، تقدیم و اشراف و مراجعه د(. 4336)التهانوی، محمد علی،  .1

 الطبعه االولی. ناشرون

 دارالجمیل: بیروت. االولی الطبعه. الجامع فی تاریخ الدب العربی(.  4386)الفاخوری، حنا،  .0

 انتشارات علمی و فرهنگی: ، به کوشش ایرج افشار، تهراناآلداب حباب و فصوصاوراداال(. 4983)باخرزی، یحیی،  .6

 دارالکتب العلمیه: شر  دیوان ابن الفارض، بیروت(. ق.ه4424)بورینی، ابوالحسن و عبدالغنی نابلسی،  .7

 .نقطه: ، به تصحیح صادق خورشا،چاپ اول، تهرانتائیۀ عبدالرحمان جامی(. 4976)جامی، عبدالرحمان،  .8

 ، به تصحیح حکمت آل آقا، انتشارات بنیاد مهرلوامع(. 4944)عبدالرحمان،  ،میجا .3

. ، به اهتمام سیدابوالقاسم انجوی شیرازی، چاپ هشتمدیوان خواجه حافظ شیرازی(. 4972. )الدین محمد حافظ، شمس .41

 انتشارات جاویدان: تهران

. و اهتمام حسین حسینی نعمت اللهی، چاپخانه مجلس ، به سعیمرصاد العباد من المبدأ الی المعاد. الدین رازی، نجم .44

(4932) 

 انتشارات امیرکبیر: چاپ ششم، تهران. از کوچه رندان(. 4963)زرین کوب، عبدالحسین،  .42

، تصحیح و تحشیه مدرس رضوی، چاپ دوم، الطریقه الحقیقه و شریعه حدیقه(. 4933)سنایی غزنوی، مجدودبن آدم،  .49

 هرانانتشارات دانشگاه ت: تهران

. چاپ چهارم. ای تصحیح، پیشگفتار و توضیحات حسین الهی قمشه. گلشن راز(. 4984)شبستری، محمودبن عبدالکریم،  .44

 انتشارات علمی و فرهنگی:تهران

 انتشارات امیرکبیر: ، به اهتمام ابوطالب میرعابدینی، تهراندیوان شمس مغربی(. 4984)شمس مغربی،  .43

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات : تهران. ، چاپ دومده متون نظم از  مجانی الحدیثهگزی(. 4931)طبیبیان، سید حمید،  .46

 فرهنگی
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انتشارات : ، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، چاپ نهم، تهراندیوان عطار نیشابوری(. 4973)عطار نیشابوری، فریدالدین،  .47

 علمی و فرهنگی

انتشارات انجمن . الدین آشتیانی لیف ، با مقدمه و تعلیقات سید جاللالدراری تأ مشارق.(. ق.ه4938)فرغانی،  سعیدالدین،  .43

 فلسفه و عرفان اسالمی

بن احمد عثمانی، با تصحیحات بدیع الزمان  ترجمه ابو علی حسن. رساله قشیریه(. 4973)،  قشیری، عبدالکریم بن هوازن .43

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. چاپ ششم. فروزانفر

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا برزگر االعجاز فی شر  گلشن راز مفاتیح(. 4974)مس الدین محمد، الهیجی، ش .21

 انتشارات زوار: خالقی و عفت کرباسی، چاپ اول، تهران

 الدراسات و البحوث االنسانیه و ، عینتائیه ابن الفارض الکبری و شروحها فی العربیه(.2113)محمود عبدالخالق، عبدالخالق،  .24

 االجتماعیه

 48مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج .22

 انتشارات توس: تهران. ، چاپ دوممکتب حافظ(. 4963)مرتضوی، منوچهر،  .29

 ،(4934مرداد 21آخرین بازنگری )المعارف بزرگ اسالمی، تارنمای تخصصی مرکز دایره .24

<//www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=1581http:> 
: الزمان فروزانفر،جلد یک، چاپ دوم، تهران ، با تصحیحات و حواشی بدیعکلیات شمس(. 2393)الدین محمد  مولوی، جالل .23

 .موسسه انتشارات امیرکبیر

. چاپ دوم. کتر محمود عابدیمقدمه، تصحیح و تعلیق د. المحجوب کشف(. 4984)هجویری،  ابوالحسن، علی بن عثمان،  .16

 .سروش: تهران

انتشارات : تهران. چاپ دوم. با مقدمه و تصحیح محمد خواجوی، االذواق مشارب. (4984)الدین،  بن شهاب همدانی، علی .17

 مولی

  

http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=1581
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 تاب زبان و ادبیات فارسی در شعر عاشورایی کشمیریازب

 لی صوفیعنصیر

 تربیت مدرسادبیات فارسی دانشگاه دانشجوی دکتری زبان و 

 سعید بزرگ بیگدلی

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار گروه

 چکیده 

شاید بتوان گفت نهاد تصوف  همین زمینه در. انددر کشمیر بر عهده داشتهایرانیان نقشی مهم در گسترش اسالم و فرهنگ اسالمی 

نگ اسالمی ایرانی در تکوین شخصیت فرهنگی و دینی مردم سهم بزرگ فره. یکی از نقاط مشترک ایران و کشمیر بوده است

کردارها و گفتارهای این این عارفان و عاشقان راه . ناپذیر استشر و گسترش اسالم در کشمیر انکارکشمیر و نقش عارفان ایرانی در ن

دم این بخش مهم هنگ اخالقی مرآشنایی آنان با دین اسالم گردید، بلکه در  فر طریقت باعث تحولی عمیق در مردم این منطقه و

از آنجا که عارفان ایرانی، آیین جدید را با زبانی . لقب ایران صغیر گرفت ،ری ژرف گذاشت تا به حدی که کشمیرثیازشبه قاره نیز تأ

ده مردم این نیز همراه ادبیات پارسی، به کشمیریان عرضه کردند، درمیان تو نمودند و میکه خود و شاگردان و یارانشان بدان تکلم 

ثر و متحول ساخت به سرعت زبان و گویش محلی را متأ دیار، زبان فارسی به صورت زبانی دینی، حرمت و جایگاهی بلند یافت و

ثیری گسترده بر ادبیات کشمیری رزمین وارد شد و در ادامه باعث تأکه بسیاری از کلمات فارسی به زبان مردم این س طوری هب

آثاری . هایی بوده که در حیات جدید با شکوه خود جامه فارسی را برگزیدسرایی از جمله ساحت مرثیه همانشعر عاشورا یا  .گردید

ر این د. سرایی کشمیری استی و ادب و فرهنگ ایرانی بر مرثیهثیر زبان فارسده تأفراوان در این زمینه وجود دارد که نشان دهن

 .کشمیری  مورد بررسی قرار گیرد شعر عاشورایی ثیردرهای از این تأمقاله سعی شده است تا جلوه

 .زبان کشمیری ادبیات فارسی، یی کشمیری، زبان وشعر عاشورا: هاکلیدواژه

 مقدمه

 بازاین چه شورش است که در خلق عالم است

 وچه ماتم  است چه عزا  چه نوحه و باز این

گ و تحوالت اساسی و زیر نین در ادبیات، همواره از کارهای بزرآغاز هر دگرگونی و انقالبی در اجتماع یا در تاریخ و همچآری، سر

  .گیردبنایی سرچشمه می

باشد؟ حماسه که تر میتر و عظیمتاریخ بشریت مهم هجری، در طول 64چه کاری و چه تحولی از رویداد روز دهم عاشورای سال 

هد رویدادهای خونین و فجیح دیگر نیز هست اما هید کدام تاریخ شا -امام حسین ع آفرید همتا و همانندی در تاریخ بشریت ندارد

 .مثل عاشورای حسینی نشد
 

ای بشریت یک حماسه نجات دهنده. و فردی استفرامرزی و فراتر از تعلقات مسلکی  ،این حماسه یک حماسه آفاقی است

نیست بلکه مطلق به کل اصی حماسه حسینی متعلق به یک فرقه یا گروه و یا یک کشور خ. را از فروپاشی و فرومایگی

قول هب. افزاید چه آفریقا باشد چه اروپا شود، عاشقان او را میرسد و درست قلمداد میعاشورا می هر جا پیام .بشریت است

 :یکی از شاعران هندی بنام جوش ملیح آبادی

 انسان  کو  بیدار  تو هو  لینی  دو

 هر قوم پکاری گی هماری هی حسین

 .(از آن ماست( ع)ید انسان بیدار شود، هر ملت خواهد گفت که حسین بگذار: ترجمه) 

اگر چنین بود کدام صاحب . هدف او پادشاهی و سلطنت نبود. ی حصول و کسب قدرت به میدان نرفتبرا( ع)امام حسین

رت نبود امام حسین دنبال کسب قد .غ خویش را برای پادشاهی فدا کندیرد که امام حسین دلبند و چشم چراذعقل بپ

برای نجات بشریت ساالر شهیدان از حلقوم شش ماهه تا . بلکه می خواست سعادت دنیوی و اخروی انسانیت حیات یابد
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 :گ شبه قاره هند چه خوب گفترالدین چستی عارف بزخواجه معین. شام گذشت بیت خود از کوفه تااسیری اهل

 شاه است حسین پادشاه است حسین

 است حسین دین است حسین دین پناه

 سر داد نداد دست در دست یزید                                                                    

 حقا که بنای ال اله است  حسین                                                                     

العبور و آب و هوای های صعبرا فتح کند راه اما نتوانست آن ؛ردمحمد غزنوی با لشگر بسیار قوی چند بار به کشمیر حمله ک

راحتی و بدون هید هنشینی کرد اما عارفان ایرانی بخود محمود غزنوی را مجبور به عقبسرد و دفاع مردم کشمیر از مهین 

هشت قرن است  اینک. انداسر کشمیر عاشقان امام حسین گشتهمردم سر. سالحی و لشکر کشی کشمیر را فتح کردند

در این فرصت کوتاه بنده تالش خواهد کرد . گرددا یک شکوه و عضمت خاصی برگذار میعاشورای حسینی در کشمیر ب

 .محضر تان ارایه نمایم از زبان و ادبیات فارسی آنیری پذتاثیر وکشمیری (سراییمرثیه)را مطالبی را پیرامون شعر عاشو

 لهئبیان مس

گویی، رباعی سرایی، قصیدهی در فنون و ادب مختلف مانند غزلدر کشمیر، اگرچه تاثیر و نفوذ زبان فارساینک حدود پنج قرن است 

روزافزون بیشتر و  سرایی کشمیری، تاثیر ادبیات فارسی نه تنها افول نکرده بلکهد پیدا کرده است اما در فن مرثیهافول شدی... 

زیرا که مسلمانان کشمیر از طریق همین زبان دوم  .گردداین زبان شیرین دنیا میو ترویج  احیا گردد و این باعثعمیقتر نیز می

شعر به زبان دیگر از ارزش فصاحت و بالغت فارسی در کشمیر چنان شهرت یافته بود که سرودن . اسالم به دین اسالم نایل آمدند

درمیان  .ای مقدس گونه نیز برخوردار بود از وجههشد، بلکه  یک زبان معمولی تلقی نمی برای مردم کشمیر، فارسی. کاستآن می

توده مردم، زبان فارسی حرمت و جایگاهی بلند یافته بود و زبان و گویش محلی را متاثر و متحول ساخته و  بسیاری از کلمات 

 .فارسی به زبان مردم این سرزمین وارد شده بود

زیرا . داننداین زبان برای خود یک افتخار می رسی دارند و صحبت کردن بهالعاده به زبان فان نیز مسلمانان کشمیر احترام فوقاکنو

د غزنوی با لشگر بسیار ومحم .ند نه از روی اجبارکه مردم کشمیر به این زبان شیرین و فرهنگ غنی از روی اختیار دل بسته بود

العبور و آب و هوای های صعبراه و  هن خودیاز مدفاع مردم کشمیر  ،اما نتوانست آنرا فتح کند ؛قوی چند بار به کشمیر حمله کرد

راحتی و بدون هید سالحی و لشکر کشی کشمیر را فتح ه اما عارفان ایرانی ب ،نشینی کردمحمود غزنوی را مجبور به عقب ،سرد

یعنی فارسی به را با اخالق حسنه خود به وسیله همین زبان شرین ( ص)زیرا که پیغام الهی و آفاقی و سنت ناب محمدی .کردند

و بعد از  داننددارند و آن را زبان دوم اسالم میالعاده به زبان فارسی لذا مردم کشمیر احترام فوق. ودندمردم کشمیر تعلیم نم

 .دانندالقراء جهان اسالم میران را  امپیروزی انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی ای

 :اهداف پژوهش

 :دارداین پژوهش اهداف زیررا در بر

هایی صورت گرفته است ولی بررسی تاثیر زبان و ی بر زبان و ادبیات کشمیری پژوهشبا اینکه درباره تاثیر زبان و ادبیات فارس

ادبیات فارسی بر مرثیه سرایی کشمیری و سیر تحوالت آن تا امروز تحقیقی است جدید که تا کنون انجام نگرفته است و در صورت 

 .ون آن آشکار خواهد گردیداد گوناگانجام این پژوهش ابع

 :پرسشهای پژوهش 

 توان رد پایه تاثیر زبان و ادبیات فارسی را در شعر عاشورایی کشمیری دنبال کرد؟به لحاظ مضمونی چگونه می

 شعرعاشوراییتاریخ 

به دست  "هابیل"ه اند آدم ابوالبشر، پس از آن کگفته –ذاته همان قدر قدیم است که وجود ذات انسانییسرایی فتاریخ مرثیه

مرثیه همدوش تهذیب انسانی رفتار کرد و .  ای سرود و این رسم استمرار یافتبه قتل رسید در عزای فرزند مرثیه "قابیل"برادرش 

سرایی از عربی به فارسی منتقل گردیده و از آنجا فن مرثیه. وناگون مرسوم بوده استهای گروایات مرثیه به شکل  در تاریخ هر ملت،

 .های دیگر سرایت پیدا کرده استه زبان کشمیری و به زبانب

 کشمیریشعرعاشورایی تاریخ 
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با ورود دین اسالم در کشمیر، زبان و ادبیات . غاز شد و تاکنون ادامه داردآ شتمقرن هیل سرایش شعر عاشورا در کشمیر از آوا

افول گذاشت و در نتیجه تحت نفوذ فارسی قرار گرفت، و  فارسی زیرسایه دولت و حکومت، قبول عام یافت و زبان کشمیری روی به

ور کردند و در همه همدوش زبان فارسی به حیات خود ادامه داد که بر اثر آن، بسیاری از علما و فضال و شعرا و ادبای دو زبانه ظه

در  .(94ص  د محمد انیس کاظمیسی. )مرثیه هم با دیگر انواع شعری رواج پیدا کرد آزمایی نمودند، و در نتیجهاصناف سخن طبع

بر تخت پادشاهی  ه ق 736زمان حکومت یکی از سالطین مقتدر دودمان شهمیری به نام سلطان سکندر شهمیری که درسال

حکیم غالم . )سرایی را رونق بخشیدندی ایران وارد کشمیر شدند و مرثیه، فضال  و تعداد زیادی سادات از بالدهات، و علمانشس

 (42، ص صفدر همدانی

مشهور، نخستین نویسنده  بنا به( ق ه) 844حسن که یکی از علمای نامور و نویسنده بزرگ آن عصر بود متوفی به سال میرسید

 (همان)بان کشمیری و به صورت مرثیه سرودمعروفی بود که واقعه کربال را به ز

ته است، در گذشته ای نه چندان دور ایرانیان نقش کشمیر، از فرهنگ ایرانی بهرة زیادی برگرفدر این حقیقت تردیدی نیست که 

اند و به تعبیری تمدن و فرهنگ اسالمی در کشمیر جامۀ ایرانی در الم در این سرزمین به عهده داشتهمهمی در تعلیم و گسترش اس

شاگردان و یارانشان بدان خود و از آنجا که عارفان ایرانی، آیین جدید را با زبانی که . برکرده و فارسی، زبان دین و علم گردیده بود

ارسی، به کشمیریان عرضه نمودند، درمیان توده مردم این دیار، زبان فارسی به صورت زبان و فنمودند ونیز همراه با ادبیات تکلم می

لمات گفتار دینی و مقدس، حرمت و جایگاهی بلند یافت و به سرعت زبان و گویش محلی را متاثر و متحول ساخت، بسیاری از ک

فارسی در زبان مردم این سرزمین وارد شد و چنان زبان فارسی در زمانی کوتاه در کشمیر فراگیر شد که این خطه سرسبز و بهشت 

 .نام گرفت« ایران صغیر»گونه، 

صد  در حدود اوایل قرن هشتم، سید شرف الدین که در تاریخ کشمیر نام وی سید بلبل شاه آمده است، از خراسان به همراه چند

این اولین اسم از مبلغی . وارد کشمیر شد -(میالدی Sohadva( )4921-4914)در عصر سلطنت سوهادوا  -نفر از سادات ایرانی

خورد که برای ترویج دین اسالم و فرهنگ و زبان فارسی، کشمیر را به عنوان در کتب تاریخ کشمیر به چشم می ایرانی است که

به دست بلبل شاه به دین اسالم گروید و به نام سلطان صدرالدین ( پادشاه وقت)رین چان . ب نمودمرکز فعالیت تبلیغاتی خود انتخا

شود پس از مسلمان می گفته(. 423الدین احمد، ص شمس. )ی کشمیر نشستبر تخت پادشاه( میالدی 4921)  723در سال 

ترتیب کشمیر شاهد انقالب  به این. کرد، پیوستندیکیش اسالم که  بلبل شاه تبلیغ م، بیش از ده هزار هندو به شدن پادشاه

 (44الطاف حسین، ص) .تقویت گردید ها در دوره سلطنت شهمیربا ورود گروهی از صوفی"د که بعداآمیز و نامحسوسی شمسالمت

 شهمیریان حکوتدوران در  شعر عاشورا  - 4

رهنگ ایرانی در ویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی و فهجری آغاز گردیده بود عهد تر 742عهد سلطنت شهمیریان که در سال 

بیات و هجده تن از سالطین این خانواده بیش از دو قرن بر کشمیر حکومت کردند و در ترویج زبان و اد. رودکشمیر به شمار می

 (426ص احمد شمس،.  )ای انجام دادندفرهنگ ایرانی خدمت شایسته

شد دگرگون گردید و برای ادامه حیات خود جامه فارسی را برگزید، و بان سنسکریت سروده میاز آن به ز مرثیه سرایی نیز که پیش

سرایی در کشمیر قبل از ورود اسالم به دره کشمیر موجود بود و فرم ابتدایی آن به شکل مرثیه. ن و ادب فارسی مت ثرگردیداز زبا

های انجام شده، وان در کشمیر طبق بررسی. ری بوده استدر کشمی( van) "وان"در سنسکریت یا به صورت  vang) "وانگ

خانمی مخصوص برای چند روز در . رفتدنیا میسرودند که کسی از این دارد و وانگ یا وان را موقعی می تاریخی چهار هزار ساله

شد و مشهور است که مرثیه می نامیده "وان گوی"این خانم . دخواند و مردم را به گریه می آورخانه داغدیده و سوگوار اشعاری می

به هر حال، زبان کشمیری در فرم وانگ یا وان به  است، "وانگوی"ان شکل دوم این زن خوان یا به اصطال  جدید ذاکر و روضه خو

(964غالم رسول جان،ص . )شکل ترکیب بند امروز ارتقا یافت

ت و حکومت، قبول عام یافت و زبان کشمیری روی به افول سایه دول با ورود دین اسالم در کشمیر، زبان و ادبیات فارسی زیر

گذاشت و در نتیجه تحت نفوذ فارسی قرار گرفت، و همدوش زبان فارسی به حیات خود ادامه داد که بر اثر آن، بسیاری از علما و 

رثیه هم با دیگر انواع شعری م ن طبع آزمایی نمودند، و در نتیجهفضال و شعرا و ادبای دو زبانه ظهور کردند و در همه اصناف سخ

 (73حکیم غالم صفدر همدانی، ص . )رواج پیدا کرد
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ه ق بر تخت پادشاهی  736در زمان حکومت یکی از سالطین مقتدر دودمان شهمیری به نام سلطان سکندر شهمیری که در سال 

حکیم غالم صفدر . )سرایی را رونق بخشیدندیهی ایران وارد کشمیر شدند و مرثو تعداد زیادی سادات از بالدها نشست، و علما، فضال

 (42همدانی، ص 

مشهور، نخستین نویسنده  بنا به( ه ق) 844به سال حسن که یکی از علمای نامور و نویسنده بزرگ آن عصر بود متوفی سیدمیر

 (همان. )یری و به صورت مرثیه سرودمعروفی بود که واقعه کربال را به زبان کشم

های وی از لحاظ ساختار شعری سه مصرعی هستند و از نظر زبانی نیز دهد که مرثیهیر سید حسن نشان میهای می مرثیهبررس

حسن به زبان کشمیری، مشتمل بر حمد، نعت، منقبت و های میرسیدآنها غالب است، یکی از مرثیه هنوز صبغه زبان سنسکریت بر

 (964جان، ص غالم رسول . )است هم موجود( ع)و غم روضۀ امام حسیندرد 

 :گرددترجمه تقدیم حضار محترم می مرثیه این دوره به همراهای از نمونهاینک 

 

 کار نومرته رود ویگس دیشته    ژاریلیه بوندون کرشمی طیشته

 الرته گامژ زیوه آسکه تی

 شامه کس پاتهس یه نبا پاتهم     اژی بالک هیتی کییته پاتهی واتیم

 ووپر دیشن پردیشن تی

کجاوه سوار دختران امام حسین را بر شتران بیحضرت زین العابدین سر خود را زیر افکند  هنگامی که شمر خواهران و  :ترجمه

 .شان از تشنگی خشک و تلخ شده بود با ژولیده مو وخاک آلوده اسیر شدندکه زبانکرد آنان در حالیمی

”  .سفر و اسیری را ندارد، با کودکان یتیم و صغیر کی توان سفر کردبیمار زین العابدین تاب "زد در این هنگام بنت زهرا صدا می

 .خندیدندر هر میکردند و هرا تماشا می( ع)بیت پیامبر مردم اسیری اهل

ابتدا مرثیه را به دو زبانه ظهور کردند که  ر زبان کشمیری، بسیاری از شعرایطور که گفته شد، با نفوذ و رواج فارسی در کناهمان

حکیم غالم صفدر . )کردند تا مخاطبان بهره مندی از آن ببرندس آن را به زبان کشمیری تشریح میسرودند و سپارسی میزبان ف

 :گرددمیاین نوع مرثیه تقدیم ای از نمونهاینک (. 84-73همدانی، ص 

 ماه ماتم چون عیان شد وا حسین          چشم انجم خون فشان شد وا حسین

 ز خیمه گاهچون حسین ابن علی ا

 الوداع کنان روان شد وا حسین

 آو محرم ته کریو ماتم مومنو وا حسین         از مورکه کربالس منز شاه حسین

 درآو یله امام سال  گندته منز حربگاه

 درایه خیمه منز بیبه کران وا حسین

 چون سکینه در رکاب  آویخت دست         آسمان لرزان ازان شد وا حسین

 د  بر  پای  سمندزینب  اوفتا

 از دو چشمش خون روان شد وا حسین

 کریس بیب سکینه پایرس تپ بوکرکیا   می مالی دوکه آسمان پیو وا حسین

 چوک لد گر دیشت بیب زینبن کود آه

 آیس گت کران رته وتهران وا حسین

 (ه ق 842نوشه شده در سال )

 

زبان فارسی در کشمیر زبان ( 872-821)شاهان شاهمیری کشمیر  در دوره حکومت سلطان زین العابدین، هشتمین شاه از سلسلۀ

 .رسمی اعالم گردید و دیری نگذشت که زبان فارسی جای سنسکریت را گرفت و در همه ابعاد زندگی مردم کشمیر نفوذ کرد

امام، ناله، موت، وداع، : چونهای همواژه. شودتاثیر زبان فارسی درآن مشاهده میسروده که ای نام یوسف الدین شاه مرثیهه اعری بش
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ها از زبان فارسی به زبان کشمیری ورود پیدا این واژه. ماندد، چیزی باقی نمیجزا، دین، خدا و قوت اگر از این شعر ورداشته شو

 .  کردند و زبان کشمیری را پربار نمودند

 

 امامی ناله موت کریته کورنس وداع         عباس علیو جزا دینیه خدا

 مرنه تهر پتمو قوت چه نر ژهنه مو     کانسه نو بایی سنز سته  سورنوچانه 

 (.39-34حکیم غالم صفدر همدانی، ص )

 "ای عباس ابن علی خدا ترا جزای خیر دهد "امام حسین حضرت عباس را بغل گرفت و در حین وداع گفتگ :ترجمه

 "االن ان کسر ظهری، کمرم شکست  "حسین صدا زد وقتی دو بازوی عباس قط شد و علمدار لب دریا به زمین آمد امام 

چنان با فرهنگ ای کربال آنهآمیز بود و مرثیهتهای اسالمی در کشمیر چنان مسالماست که در این دوره، زندگی فرقه گفتنی

 (49همان، ص.)سرودندها آمیخته بود که حتی شاعران اهلسنت نیز مرثیه میکشمیری

 (گورکانیان) حکوت مغولدوران در  شعر عاشورا  - 1

توجهی قرارگرفت،  به کشمیر، زبان کشمیری مورد کم( هجری4294-333)ازسلسله بابروهمایون ( گورکانیان)با ورود حکوت مغول

 زیرا حکمرانان مغول که خود به زبان فارسی تکلم می کردند، زبان فارسی را بر زبان کشمیری ترجیح دادند، و این سبب شد که

یوسف شاه چک آخرین حکمران شیعه کشمیری که عالقه فراوانی به . سرایی  تنزل پیدا کندکشمیری و حتی مرثیه شعر و شاعری

. شعر و شاعری کشمیری داشت توسط حاکمان متعصب مغول به هند تبعید گردید و در زندان بیهار در کمال غربت از این دنیا رفت

ها به آتش دوره ممنوع اعالم گردید و حسینیهسرایی در ابتدای این وانی و مرثیهخروضه .ه قتل رسیدندفرزندان وی نیز یکی یکی ب

حتی مورخین نقل کردند که وقتی  .اما با این حال شاعران شیعه، مرثیه سرایی را به صورت غیر علنی ادامه دادند. کشیده شدند

ای کردند که هید در و پنجرهخوانی میوضههای مخصوص رر زمینیحسینیه ها توسط حکومت وقت پلمب شدند، شیعیان در زی

، مولوی (تبریزی)سید جعفر نجفی، آقا محمود اردبیلی: سرایان این دوره عبارتند ازمشهورترین مرثیه .نداشت تا صدا به بیرون نرود

 (32حکیم غالم صفدر همدانی، ص )...استاد محمد جعفرخواجه محمد تبریزی، قاضی احمد علی و  عبدالحکیم،

 
 

 

وقتی همه یار و یاوران باوفای امام حسین یکی یکی در دشت کربال شهید شدند و امام حسین دل بند  "گویدشاعر می: ترجمه

بسم اهلل کن وکمر همت ببند و آماده . در خیمه تنها ماند، با خود مخاطب شد و روضه خواند، گفت حسین منتظر کیستی( ع)علی

 "شهادت باش

اند که در این دوره المحمد رفیع نیز  از کسانی بودهطاهر عنی، مال مظهری، اوجی، مرزا داراب بیگ، م، مالبنا به مستندات موجود

ها،  حسینیه هایزنیاند اما متاسفانه به علت مظالم و غارتگری حاکمان مغول و آتشی به زبان فارسی و کشمیری سرودههایمرثیه

 (32حکیم غالم صفدر همدانی، ص ) .نشده است، اگرچه همچنان جستجوها ادامه دارد ها پیداای از این مرثیهاکنون هید نمونهت

 (مبارزه برای آزادی از استعمار انگلیس)ها حکومت سیکدوران در  شعر عاشورا  - 9
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ی در کشمیر مستقر گردید و شیعیان کشمیر کمی از آزاد( ق ه 4966-4294)ها حکومت سیک بعد از خاتمه حکومت گورکانیان،

خوانی به صورت علنی برپا گردید و باعث شد بغض شاعران شیعه یک باره و روضه( ع)و عزاداری امام حسین  بیان برخوردار شدند

های این دوره عالوه بر در مرثیه  .(33-34نشاط انصاری، ص. )گشوده شود و فن مرثیه سرایی با روش و اسلوب جدید رونق بیابد

 .های تصوف فارسی نیز هویدا استای فارسی، نشانههی و لغات محاوراستعارات ادب
 ورهددر این   های عرفانی در شعر عاشورا جلوه

های خود را با ارایۀ مطالب عرفانی علمـی و فلسـفی آثـار     با پیروی از علما آن، شاعران فارسی زبان، شاعران کشمیری زبان نیز مرثیه

از  -ها این است که سالکان راه حقیقت را بـه سـیر الهـی الشـاهدای ت نماینـد      ثیهو یکی از اهداف این مر -خویش را پربارتر نمودند

کشد، بـا اشـاره بـه برخـی از      به تصویر می( ع)اطهار و ائمه( ص)های کشمیری مملوع از عرفان عملی از زبان پیامبرم آنجایی که مرثیه

 .شویم های این شاعران و عرفان اوست آشنا می و اندیشههای از آثار مرثیه سرایان کشمیری با افکار  اصطالحات عرفانی و نمونه

آب  -و دوش ئه آب»ترین مرثیه کشمیری در قرن هشتم و یا نهم سروده شده است و شاعر آن معلوم نیست در کتاب ییکی از قدیم

 -سراید نه میهای همچون عادل، گدا، پادشاه، سائل و رزاق این گو درج گردیده است ابتدا با تأکید بر آرایه« و اشک

 گدا بادشاه در گاهه چانی چهه      لو عدیل خالقه عاد چهک بی          

 رزاق العباد چهی چانی صفتاهژی بازل ته ساری چهی سایلو               

 شانو  واته نه کنس چانس گمانو              بلند شانه   بی

 ترجمه

خداونـد  . کننـد  مثال است و در بارگاه او پادشاهان دنیا گدایی مـی  لق و عادل بیدارد که خداوند خا شاعر خطاب به خداوند عرضه می

 .رسد بودن است، قیاس یا گمان به اصلیت او نمی« رزاق»اند و یکی از صفات خداوند  دانا است و همه مخلوق سائل

 سون موال  دتیک دم شاه شند دو پک چهه فخر زون فقری درویس کاملو                  

 گی  آگاه  ریقته  سی         دو تک الهه تس مورشدش سلسلو                                     

 مد  شاه سند پرانوآسی جالل الگستهه پهران                                                       

 (44حکیم غالم صفدر همدانی، ص )..

( ع) نازند و بـر فقـر علـی    فرماید عرفا بر فقر می می( ع)د و طریقت، شاعر اشاره به موال علی مرش -درویش -های فقر با استفاده از آرایه

وقتـی بـه مقامـات بلنـد      .گرفتنـد یـاد  ( ع) در این دنیا راه طریقت را از روحانیت علی .کنند و گویند که علی موالی ماست افتخار می

ستفاده نموده اسـت  های فارسی ایه از اشاره، کنایه و دیگر آرایهر این مرثشاعر د. کندرسند، مد  سرایی علی را شروع میعرفانی می

 .ر گرددتتا اشعار عرفانی

 منشی محمد یوسف، منشی مصطفی علی، حکیم مال محمد عظیم،، خواجه حسین میر: سرایان مشهور این دوره عبارتند ازمرثیه

 .ابوالقاسم،  خواجه دایم، منشی محمد علی میرزا صفدر علی، حبیب اهلل، منشی حکیم مال عبداهلل، منشی
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ها زینب ندیده، صبحگاه با پادشاه دین، چه مصیبت. شودجگرم کباب می( ع)صیبت حضرت زینب با بیان م "گویدشاعر می: ترجمه

مخدرات عصمت اسیر هیهات وقت عصر، با کودکان و دیگر  ن علی و دیگر انصار در خیمه بود،، علمدار کربال عباس اب(ع)امام حسین

. تداش حسین سکینه زنجیر بسته به همراه از یک سو بار حماسه حسینی بر دوش داشت و از سوی دیگر پاره تن( ع)زینب . گردید

را از این و امروز خیبر کشاء کجا است تا ت: زدندال خندان، وی را طعنه میدشمنان در ح. ریختاشک از چشمان او مثل باران می

 ؟پوشانددهد و با عبای خود ترا می رهایی اسیری

حسین و روضه الشهدا، از مال( رحمۀ اهلل علیه)آیت اهلل جعفر شوشتری  مجالس المواعظ از با استفاده از منابع فارسی ایرنی همچون

 .واعظ کاشفی این مرثیه سروده شده

که بر زبان فارسی تسلط قوی  کشمیر معروف شاعر علی حسن حکیم این دوره را مالحظه فرمایید که توسط مرثیه از دیگر یکی

 شده سرودهمعروف است بدون استفاده از نقطه  "نقطهبی" که بنام مرثیه این که است این جالب نکته. داشت سروده شده است

 .است کرده ترشیرین را خود هایمرثیه فارسی شیرین هایواژه استفاده از با در سرودن مرثیه نیز وی.  است

 : "نقطهبی"از مرثیه   اینمونه

 
 

های زیبایی و هنری  ها و جنبه فنی است که رعایت آنها بر جلوه  صناعات ادبی یا های ادبی کار بردن آرایهه ب در زبان کشمیری،

است و کار برده ه را  ب "جناس لفظی "( دریا)و سدر ( سینه)های صدرشاعر با به کار بردن واژه در اولین مصرع فوق. افزاید سخن می

 .گرددمشاهده می فارسیپس از آن در هر مصرع واژه 

 (152مقبول ساجد، ص)  :"صبر"دیگر از مرثیه  اینمونه
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 .یابدمی خاتمه  "ع"شهداءال سید صبر به و گرددمی آغاز "ع"ایوب حضرت صبر ذکر از مرثیه این

د و یا به قول سی است گردیده مزین فارسی (کلمات) اریدمرو با مرثیه این حاشیه و متن چگونه توان فهمید کهبا اندکی دقت می

سرایان کشمیری، دیگر به نوعی الزام بدل شده بود، زیرا فصاحت و بالغت های فارسی برای مرثیهمحمد انیس کاظمی بکارگیری واژه

 .کاستشعر به زبان دیگر از ارزش آن می فارسی در کشمیر چنان شهرت یافته بود که سرودن

 عربی زبان بر اینها. اندبوده فضال و علما برگزیده طبقه از خود کشمیری مرثیه سرایندگان که آیدمی بر کشمیری مرثیه عهمطال از

 استشهاد نیز  تاریخیم خذ  دیگر و نبوی احادیث  قرآنی، اسناد به و داشتندنیز احاط  فارسی زبانداشتند و همچنین بر  تسلط

 منشی  محمدعظیم، حکیم  محمدباقر، خواجه  محمد، شاه منشی علی، صفدر منشی  ابوالقاسم، میرزا دهمانن دیگر یشاعران .اندنموده

و از لحاظ معنی و محتوا نیز نشانگر نقش  فارسیهای ترکیب و کلمات از لبریز کهاند فراوانی سروده هایمرثیه نیز غیره و محمدعلی

 شاعران هایمرثیه بررسی به و کرده خودداری آنان ذکر از صفحات محدودیت به توجه بااما  .و تاثیر زبان و ادب فارسی هستند

 .پردازیممی معاصر

 :دوره معاصر سرایی درمرثیه  - 1

د بلکه در آثار خود، انسرایی را نه تنها حفظ کردهعاصر فن مرثیهسرایان ممرثیه( 4347)تان از سلطه انگلیس بعد از آزادی هندوس

ان نهای خود را با سخدبیات فارسی، متن و  حاشیه مرثیهگیری از اآنان با بهره. اندجایگاه خاصی قایل شده برای  فارسی همچنان

گیری از زبان و سرایان معاصر با بهرهمرثیه. فتدتا اینکه کالم آنان از فصاحت و بالغت نی، اندتعابیر گوهربار فارسی مزین نمودهو 

گویان از آثار مرثیهآنها . گرددن و ادب فارسی به وضو  مشاهده میدر آثار آنان تاثیر زبا. ادب فارسی از قدما پیشی گرفتند

و  اندهها بردهرهمشهور ایرانی مانند محتشم کاشانی، وحشی بافقی، صباحی بیدگلی، وصال شیرازی، اهل شیرازی وغیره ب

 .محروم نماندندرسی از آثار سعدی، فردوسی، حافظ، موالنا، و دیگر بزرگان ادب فاهمچنین 

 

مجتهدین، علما و اساتید برجسته ایران اسالمی ..... تحقیقی تاریخی،  کارهای علمی، فقهی،سرایان معاصر از شاهعالوه بر این، مرثیه

سرایی خوب دکترعلی شریعتی وغیره برای مرثیه،  عالمه طباطبایی، شهید مطهری، (ره)همچون آیت اهلل بروجردی، امام خمینی

کشمیری را وادار به تحقیق و معاصر سرایاننوشته استاد شهید مطهری مرثیه "اتحریفات عاشور"کما اینکه کتاب .تفاده کردنداس

 .تجدید نظر در آثار خویش نموده است

سیدابوالحسن موسوی میربحری، سید محمد انیس کاظمی، مولوی محمد یوسف، : معاصر عبارتند از سرایان مشهور دورهمرثیه 

 ....غالم رسول سانتوش و  سید اکبر هاشمی، سوی چهاترگامی، د محمد موسی

 (میالدی4342متولد )سید محمد انیس کاظمی  .4

 ی ارزنده وآثاردارای  و است معروفی نویسنده و محقق  شاعر،نامبرده . کشمیر استمعاصر سرایانمرثیهترین موفق یکی از ایشان

اینکه چندین بار به  به توجه با وی .زبان فارسی نیز تسلط کافی دارد ردو، کشمیری و عربی برایشان عالوه بر زبان ا. است برجسته

 در ایندهزار سهم ایشان. بهره بگیرد خوبیهب ، فرهنگیخییتار مختلف مذهبی، علمی، منابع ایران سفر نموده، توانسته است از

 : مختلف نظیر هایمرثیهاز  توانمی ایشان برجسته آثار ازفات تاریخی عالوه بر تالی. دندار از طریق آثار خویش فارسی زباناحیای 
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 (  3ص، قاسم کلیم)..برد نام  غیره و( نقطه شعر بدون) اکرام -عصمت – الیقین جرتش – باش بول – سفر – احرام – نمایش

 :"اکرام " مرثیه از اینمونه

 ه اکرامس دل حوالیکورمس سرورس درگا صدرکه سودر کهورم گوهر کوسم دلک ماللی

 اوسکه کالم اللله هر دم راس المالی

 دراو حرمل اوسس در دل مالک مالی

 دل دل سوار در کار آو هر حالی

 هوکه گلس گلو معصوم لوس اکم هاللی

 

 (443-444ص ، انیس کاظمی)

که شاعر با  زیرا آنجاییعربی است،  دهنده تسلط نامبرده بر زبان فارسی وه یکی از بهترین نمونه خالقیت ایشان و نشانیاین مرث

 .واژه بدون نقطه از زبان دیگر استفاده نموده است که به مردم نیز آشنا باشد "دار مواجه شده فوراواژه نقطه

آورده است، انیس   "تحریفات کربال"یل که شهید استاد مطهری در کتابرسد که با توجه به داله نظر میبیان این نقطه هم الزم ب

های های انیس کاظمی مملو از کلمات و ترکیبمرثیه اکثر. را حذف نموده است( نقطهبی)می چندین بندهای مرثیه اکرام کاظ

گزین کنیم معنی آن شعر چه بخواهیم یک واژه را با واژه کشمیری جایست که چنانسی است و فصاحت و بالغت به حدی افار

شمیری هماند یک پیکر بدون رو  های فارسی از زبان کشمیری خارج شوند، زبان کژهود و یا به قول خود شاعر اگر واشدگرگون می

 .ماندمی

 (میالدی4392متولد ) سیدابوالحسن موسوی ضیغم میربحری. 2

های وی در کتاب تعدادی از مرثیه. یادی سروده استهای زو تاکنون مرثیه کشمیر استمعاصر سرایانمرثیه ایشان نیز یکی از

 – وطن – عشق – آرام – امتحان – اخالص – جلوس :ازعبارتند ایشان هایمرثیه برخی .به چاپ رسیده است"الذاکرینلسان "او

 وغیره  (نیلوفر) گلهار

 

 (ع)ژهاندان بای جانس منز میدانس آیس نور ازهرو

 یله وچهن تشنه کام  نمته کرنس سالم سروندی سرورو

 وتاه صبرومی گوم مالنس تمام کیاه کاه پیش آم کره ک

 436، صضیغم میربحری

حضرت را تشنه لب افتاده دید بر او  هنگامی که آن. کردخود را در میدان کربال جستجو می برادر( ع)حضرت زینب ": ترجمه

 ."برادرم زینب فدایت شود، خانواده ام تاراج رفت، جگرم کباب شد، آه زینب چه قدر صبر دارد"سالم کرد و گفت 

 (میالدی 4347متولد ) :یوسفمولوی محمد .  9

گیری از کلمات ساده و آسان  فارسی مطالب خود را ه کاروی موفق شده است با ب. کشمیراستمعاصر سرایانمرثیه ایشان نیز یکی از

ی کرده آثار او دارای اسناد موثق و معتبر است و در خلق آثار خویش از عرفان ایران اسالمی استفاده شایان. به نسل جدیدعرضه نماید

 :نمونه از مرثیه زهد. غیره زهد و -جانبازی -شمس -سرافرازی -خمس :از عبارتند ایشان هایمرثیه برخی .است
  (ع)منز زهده چه تره حرف فرما وی  علی شیر خدا

 ز،ترک زینت ه ترک هوسا د نشه مراد ترک دنیاه زانی 

  یس چه جنتک مشتاق کران مالس انفاق سه خارات چه کرانو

 کوژه یس دوزخس باز نشه شهوتس پاک نفسا چه بنانو 

  یمس روزه موت یاد لزتن کره خار باد سه بنه لطیف انسانو

 فرماورسول خدا قسم بخدا چه دنیا پست ترین از مرد بزغالو 

 

 (2مولوی محمد یوسف،  جلد )    

ست، ز یعنی ترک زینت، ه یعنی ترک هوس و د فرماید که در واژه زهد سه حرف امی( ع)حضرت علی ":گویدشاعر می: ترجمه

هر که مشتاق بهشت باشد، از مال خود انفاق کند و هر که از ذوزخ بترسد و از شهوت دوری کند نفس او پاک می . یعنی ترک دنیا
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ر از تنیا پستکه این د( ص)همانا فرموده رسول خدا  .یوی را ترک کند انسان لطیف گرددهر که مرگ را یاد کند و لذات دن. گردد

 .یک بزغاله مرده است

 . اندهای دینی فارسی بهرمند بودهبااند و گواه بر این حقیقت است شاعران کشمیری از کتاشعار فوق عرفانی

یشان که از ا سنتوش رسول غالم هاشمی، اکبر سید  چهاترگامی، موسوی محمد سید :سرایان معاصر عبارتند ازبرخی دیگر از مرثیه

شاعران کشمیری در خلق  .طلبدتر میت که پرداختن به آنها مجالی وسیعسرایی کشمیری موجود اساری فراوان در مرثیهنیز اشع

مطالب خود را اثردار و غنی های فارسی یبات و مثل، ترکآوردن واژها اند و بافاده کردهاز منابع دینی فارسی است "آثار خود عمدتا

 :اندر به طور مستمر استفاده کردهزی معتبر دینی فارسی هایاز کتاب "اکثرا. اندنموده

 (رحمۀ اهلل علیه)آیت اهلل جعفر شوشتری  مجالس المواعظ از.  4

 شهرابی اردستانی  محمد حسین از  (جلدی 2)انوار المجالس . 2

 از عالمه محمدباقر مجلسی جالء العیونو  القلوب تحیا، تعین الحیاهای کتاب. 9

 "مقدس اردبیلی»یعۀ از احمد بن محمد اردبیلی، معروف به الش  حدیقۀ. 4

 از  شهید قاضی نوراهلل شوشتری مجالس المؤمنین. 3

 .ه الشهدا، از مال حسین واعظ کاشفیروض. 6

 ید های شیخ طوسی، علم الهدی، شیخ مفکتاب.  7

 های سرورالعارفین، سرورالمومنین، جامع االخبار، طریق البقاو مناقب مرتضویکتاب.  8

 .حماسه حسینی، تحریفات کربال  از شهید مطهری.. 3

 :طور مثالهاند، بثیه سرایان نام کتاب هم نقل کردهحتی بعضی از مر

  . 

 ( 414منظور هاشمی،ص)

 

و در این . صول و عقاید تشیع در کشمیر، در گسترش آن نقشه کلیدی را ایفا نموده استشعر عاشورا عالوه بر استحکام نمودن ا

 :و و ادبیات کشمیری را حفظ کرده است زبانهنگام این شعر عاشورا است که با توجه به دالیل زیر  

 رسم الخط کشمیری را که همان فارسی است، حفظ نموده است. 4

 .انه امثال انگلیسی، را در این زبان نداده استاجازه ورود و رخته واژه های بیگ. 2

 .دستور، اصطالحات، فرم، قالب، ترکیبات، اسلوب، بحر، بالغت وغیره را همچنان احیا نمود. 9

 گیرینتیجه

ین اها بعد از گذشت قرن. سرایی کشمیری استتاثیر زبان و ادب فارسی بر مرثیهآثار فراوانی درکشمیر وجود دارد که نشان دهنده 

در برسی نفوز زبان فارسی در فرهنگ و ادب دیگر . سرایی کشمیری روز افزون و عمیق تر گردیده استتأثیر و نفوذ در زمینۀ مرثیه

مورد برسی قرار  و از ابعاد مختلف شود ییشناسا یریکشم چهی فارس چه ،کشمیری ییسرا هیمرث سروده شده آثارمناطق الزم است 

 ه استکرد پیدا نفوذفرهنگ مردم کشمیر  و زندگیجای جای  در زبان این .دارد کشمیر در ساله پانصد اریخت فارسی زبان زیرا. گیرد

های اگرچه واژه. ده می شودبرر کا به هم امروزه که را الفاظ فارسی تشکیل می دهد کشمیریزبان  صدپنجاه در %(  31) تقریباً و

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%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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سرایی کشمیری است که حتی یک کرده است اما این تنها در مرثیه ری رسوخشعری کشمی اصناف گرید دربیگانه امثال انگلیسی 

ها از نظر ادبی این در حالی است که زبان و ادب فارسی با تاثیری که در طی قرن.حرف و یا یک واژه انگلیسی در آن یافته نمی شود 

سرایی کشمیری همچنان حفظ کرده است که مرثیهوزه تداوم تاثیر خود را در و فرهنگی بر زبان و فرهنگ کشمیر داشته است امر

 .تر در این عرصه انجام شودهایی جامعبرای کشف عمق آن الزم است پژوهش

 

 : منابع

 .ایران( هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی، "چگونگی زبان فارسی در کشمیر سیری مختصر در" احمد، الدین شمس .4

 .رات اطالعات،  تهرانانشا  "کشمیر زخم خورده" حسین، الطاف ..2

   .ف تهران.، چاپ دانشگاه تربیت مدرس........سومین ره آورده "زبان فارسی و مرثیه گویی درکشمیر"غالم رسول جان،  .9

 4373چاپ کشمیر، "تاریخ مرثیه سرایی کشمیری"سید محمد انیس کاظمی ،  .4

 .2118چاپ کشمیر، "کشمیری)رتنه لوله "، سید محمد انیس کاظمی .3

 .2114چاپ کشمیر، "تبرکات حکیم عبداهلل و منشی محمد یوسف بابا"، سید محمد انیس کاظمی .6

 2112چاپ کشمیر،  "مقبول ساجد، کلیات منشی مصطفی علی و منشی محمد یوسف بابا .7

 2141، جلد اول،  چاپ کشمیر،"رتنه لوله ته شهل شبنم "قاسم کلیم،  .8

 2116چاپ کشمیر،  "مقبول ساجد، نقوش خواجه دایم .3

 2113جلد، چاپ کشمیر، 2، ” (حروف خونین)ی اچهر|رته سر "مولوی محمد یوسف،  .41

 4334چاپ کشمیر ،  "حسینیات"منظور هاشمی،  44

 4338چاپ کشمیر ،  "کاشر مرثی"نشاط انصاری،  42
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 عناصر واژگانی زبان فارسی در زبان کشمیری
 نصیرعلی صوفی

 کشمیر هند-دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی  

 رویا سیفی 

 های باستانیآموخته زباندانش 

 :چکیده

به دلیل . است که در دره کشمیر و نواحی آن رواج دارد ایرانیهای هندوهای داردی از خانواده زبانزبان کشمیری از گروه زبان

زبان فارسی تأثیر عمیقی بر این زبان هم از لحاظ ادبی و هم  ،م43تا سده  44ی از سده تماس طوالنی مدت این زبان با زبان فارس

-وام ،گیری واژگانیتوان در سه بخش وامکشمیری را میبر زبان  تأثیرهای زبانی فارسی. شناسی بر جای گذاشته استاز نظر زبان

ا هدف مطالعه میزان نفود زبان فارسی بر دره کشمیر و زبان این پژوهش ب. گیری دستوری مورد بررسی قرار دادگیری واجی و وام

های پیشین برای تأیید کردن و آشکار ساختن ای و پژوهشخانهگیری زبانی با استفاده از منابع موجود کتابکشمیری از دیدگاه وام

 . است های تاریخی مختلف انحام شدههای کهن و در دورهپیوندهای فرهنگی ایران و کشمیر از زمان

 شناسیواژه، زبان فارسی، زبان کشمیری، زبانوام: هاکلیدواژه

 :مقدمه

های دور گذشته وجود ای است که از سدهنفوذ ایران در سرزمین کشمیر و همچنین در فراسوی مرزهای این منطقه پدیده

تماس بین مردمان کشمیر و اقوام  ،اندهپهلوی اشکانی و فارسی میانه نوشته شد ،های سغدیهایی که به زبانکتیبه. داشته است

فارسی نو . (Sims-Williams، 1989: 47) ،(Jetmmar، 1991: 401-403)دهند ایرانی را در دوران پیش از اسالم نشان می

الدین عالقه به زبان فارسی توسط شهاب. در دره کشمیر گسترش یافت( م4364-4943)حکومت سلسله شاهمیری در دوران 

تالش  ،از آن زمان به بعد. رونق یافت( م71-4421)العابدین آغاز شد و در زمان پادشاهی سلطان زین( م79-4934)شیراشامک 

دانشمندان ایرانی به کشمیر باعث شد این پیوسته مهاجرت  در دسترس بودن کاغذ باکیفیت و ،پیوسته برای آموزش زبان فارسی

 . نامیده شود« ایران صغیر»سرزمین با عنوان 

-744)میر سید علی همدانی . گسترش اسالم در آنجا وجود دارد یوندی نزدیک بین ورود زبان فارسی به منطقه کشمیر وپ

از عارفان ایرانی و همچنین از بزرگان سلسله کبرویه است که سهم بسزایی در گسترش اسالم در ( م4984-4942/ ق .ه 786

ها ولی از همان آغاز برهمن ،فارسی با گسترش دین اسالم پیوندی تنگاتنگ دارد اگر چه عالقه به یادگیری زبان. کشمیر داشته است

و ادب فارسی عالقه نشان دادند و دیگر مردمان کشمیر را   در کنار دانشمندان مسلمان به یادگیری زبان 433هندی 438هایو سیک

بسیاری از شاعران . گرفتندی و ادبی خود بهره میهای علمآنها همچنین از زبان فارسی در نوشته. کردندبه یادگیری آن تشویق می

پندت تابه رام ترکی بیتاب و غیره هم به زبان فارسی و  ،گول بهارپندت لسه ،پندت مست رام بقا ،کشمیری همانند جوال پرشاد آذر

 . هم به زبان کشمیری شعر سرودند

ای از جمله بنیان نهادن دارالترجمه ،بسیاری نمود هایسلطان زین العابدین شاهمیری در گسترش زبان و ادب فارسی کوشش

های در میان نخستین متن. های هندی به زبان فارسی همت گماشتندبود که در آن دانشمندان ایرانی به ترجمه بسیاری از کتاب

-همچنین کتاب راجترین ترجمه این اثر حماسی به زبان فارسی است و ای از مهابهارته موجود است که کهنترجمه ،نوشته شده

العابدین شاهمیری به فارسی برگردانده شده کریت است که در زمان پادشاهی زیندر زمینه تاریخ کشمیر به زبان سنس 211ترنگینی

                                                           
198

این . پسین گسترش داده شد گورویدست ده قاره هند بنیان نهاده شد و به شبه منطقه پنجابدر  گورو نانکدست به م43ت که در سده اس یکتاپرستیبه معنای شاگرد، دینی  سیک - 

 .(Singh, 2006: 15)یافته جهان است  میلیون پیرو، پنجمین دین سازمان 91آیین با بیش از 
199 - Hindu Pandits 

200 - Rajatarangini
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88_%D9%86%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%DA%A9&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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 .(93 :1995ترجمه این دو اثر از زبان سنسکریت به فارسی به مال احمد کشمیری منصوب است .(Stein، 2007: 28)است 

(Hadi 
از آنجا که زبان . زبان فارسی تأثیر فراوانی بر اندیشمندان و جویندگان دانش در دره کشمیر داشته است ،دم به بع 44از سده 

 43تا سده . پادشاهان سلسله شاهمیری آن را به عنوان زبان رسمی درباری برگزیدند ،زبان تبلیغ دین اسالم در کشمیر بود ،فارسی

تا به امروز هم زبان فارسی جایگاه واالی خویش را در . ی و علم آموزی بوده استزبان فارسی زبان اصلی در نگارش آثار ادب ،م

حاج قدرت اهلل بیگ در  ،از این رو Bamzai).(139 :1993  سرزمین کشمیر به عنوان زبان دارای فرهنگ غنی حفظ کرده است

 . ن فارسی منتشر کرده استبه زبا 214را در هنزه« تاریخ عهد عتیق ریاست هنزه» کتاب تاریخ محلی  ،م4381سال 

سپس در . م همچنان زبان رسمی درباری بود4846زبان فارسی تا نخستین روزهای پادشاهی پادشاهان سلسله دوگرا در سال  

زبان  ،م4344در سال  ،در نتیجه آن. زبان اردو جایگزین آن شد ،به خاطر اینکه بیشتر درباریان از اهالی پنجاب بودند ،م4883سال 

های خطی فارسی تهیه کردن رونوشتی از کتاب ،م21حتی در سده . دیگر در مدارس به عنوان زبان تحصیل از رواج افتاد فارسی

زبان فارسی و میراث تاریخی آن هنوز در محافل ادبی و  ،این با وجود. اما امروزه دیگر از رواج افتاده است ،توسط خطاطان رایج بود

ای که هر ساله در گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه کشمیر با عنوان توان به نشریهمثال می برای. شودعلمی گرامی داشته می

تاریخ عهد عتیق ریاست »نگارش کتاب . شودمنتشر می ،فارسی و انگلیسی است ،های اردوهای ادبی به زبانکه شامل مقاله« دانش»

ناپذیر از فرهنگ الیی در کشمیر دارد و بخشی جداییاه وادهد که هنوز زبان فارسی جایگبه زبان فارسی نشان می« هنزه

 . اندیشمندان آن جامعه است

 :پیشینه پژوهش

های زبان»در ( 4316) 212گریرسون ،نخستین کسی که به صورت علمی به تأثیر زبان فارسی بر روی زبان کشمیری اشاره کرده

« داردی و رومانی»در ( 4348) 214پس از وی بلَک. بود( 4383)در « نامه زبان کشمیریوازه»و در « شمال غربی هند 219پیشاچا

به تأثیر نظام واجی زبان « شناسی کشمیریواج»در ( 4344)مورگنشتیرنه .های زبان فارسی در کشمیری کرده استای به وازهاشاره

هایی را در مورد نکته« دیهای دارکشمیری و دیگر زبان»در ( 4363) 213کاخرو. شناسی کشمیری نیز پرداخته استفارسی در واج

به بررسی تاریخی و تکاملی زبان « های هندوآریاییزبان»در ( 4334)ماسیکا . گیری زبان کشمیری از فارسی آورده استوام

اند در بخشی جداگانه بررسی که بر زبان کشمیری تأثیر گذاشته...( فارسی و  ،انگلیسی ،سنسکریت)هایی کشمیری پرداخته و زبان

او در آثار خویش نفوذ زبان فارسی در . شناسی کشمیری استشناسان پرکاری در زمینه زبان و زباناز زبان 216کول. استکرده 

را ( 2142)ای ها وی مقالهو عالوه بر این( 2112) ،(2113) ،(4384)واژگان و نظام واجی را مظالعه و بررسی کرده از جمله  ،دستور

از . های بعدی خواهد آمدگونه که در بخشاما همان ،نگاشته است« تأثیر زبان فارسی بر کشمیری» نامه ایرانیکا در زمینهدر دانش

های فارسی در واژهاو همچنین وام. آن جهت که کول آشنایی کاملی با زبان فارسی نداشته است در برخی موارد به خطا رفته است

کوشش  ،در این پژوهش. زمانی و درزمانی بررسی نکرده استاشناسی همبندی کرده و آنها را از دیدگاه معنکشمیری را فقط دسته

 . های ناگفته و بررسی نشده استها برطرف شود و تأکید بیشتر بر روی نکتهنویسندگان بر این است تا این کاستی

 :روش پژوهش

مورد مطالعه  ،انده نگاشته شدهپیشین که در این زمین نخست پژوهش ،گیری  زبان کشمیری از زبان فارسیبرای بررسی وام

برای بررسی گزینش شدند و  ،شناسی کشمیری که در ادامه نام برده خواهند شدای در زمینه زبانسپس منابع کتابخانه. قرار گرفتند

                                                                                                                                                                                            
وِیژه به هندتاریخی پادشاهان شمال غرب کشمیری در زمینه وقایع  پاندیتکلهن برھمنم توسط  42این واژه نام کتابی است که در سده . است« رودهای پادشاهان»ترنگینی به معنای راج واژه

 :Stein, 2007)است « بحر االسمر»ن و عنوان فارسی آ زین العابدین شاهمیری به فارسی برگردانده شده استاین اثر در زمان پادشاهی . به زبان سنسکریت و به شعر نوشته شده است کشمیر

15, 28) . 
 .های امیرنشین پاکستانیکی از ایلت - 211

212 - Sir George Abraham Grierson (1851-1941) 

213 - Pisaca languages 

21  - George Fraser Black (1866-1948) 

21  - Braj B Kachru (1932 in Srinagar, Kashmir, India) شناسیدانشگاهایلینویساستادبازنشستهزبان

21  - Omkar N. Koul (1941)  شناس هندیزبان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Grierson%2C+George+Abraham%2C+Sir%2C+1851-1941%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Black%2C+George+Fraser%2C+1866-1948%22
http://en.wikipedia.org/wiki/Srinagar
http://en.wikipedia.org/wiki/Kashmir
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Raj
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های وانها و همخبه منظور توصیف واکه. شناسی فارسی بهره گرفته شده استای زبانخانهبرای تکمیل این پژوهش از منابع کتاب

بی جن خان « اجشناسی نظریه بهینگی.»و ( 4964)ثمره « آواها و ساخت آوائی هجا: آواشناسی زبان فارسی»زبان فارسی از کتاب 

-بررسی زبان»و کتاب ( 2116)کول و همکاران « دستور زبان کشمیری نو»های زبان کشمیری از کتاب و برای توصیف واج( 4984)

( 2118)نوشته کَک و همکاران « تحوالت واجی گونه سریناگر کشمیری»و همچنین مقاله ( 2113)« شناسی زبان کشمیری

مراجعی که در . های درون متنی برای هر واج پرهیز شده استاز ارجاع ،هاده شده است و برای پرهیز از اطناب کالم و ارجاعاستفا

های های فارسی و برای واژهبرای واژه( 4984)مورد تغییرات معنایی واژگان مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از فرهنگ سخن 

همچنین برای بررسی تأثیر زبان فارسی بر دستور زبان (. 2142)و ( 4383)ری تألیف گریرسون زبان کشمی کشمیری از دو فرهنگ

انوری و احمدی « دستور زبان فارسی» ،(4948)فرشیدورد « دستور امروز» ،(4933)ناتل خانلری « دستور زبان فارسی»کشمیری از 

های خودگردان در دستور  براساس نظریه گروه: فارسیدستور زبان  »و ( 4986)افراشی « ساخت زبان فارسی» ،(4967)گیوی 
و ( 2116)کول و همکاران « دستور زبان کشمیری نو»و برای دستور زبان کشمیری از از کتاب ( 4934)طبیب زاده « وابستگی

 . بهره گرفته شده است( 2113)« شناسی زبان کشمیریبررسی زبان»کتاب 

 :اهداف پژوهش

 ،ای از واژگان و دیگر عناصر زبانیترین نتایج آشکار پیوندهای فرهنگی و تماس زبانی ورود مجموعهاز آن جهت که یکی از مهم

انجامد که در گذشته بنابراین بررسی عناصر واژگانی زبان فارسی در زبان کشمیری به این حقیقت می ،های درتماس بوده استزبان

های ایرانی با زبان شتند و این پیوند باعث برخورد زبان فارسی و دیگر زباناجتماعی دا-دو جامعه کشمیر و ایران پیوندهای فرهنگی

اما به این دلیل که زبان فارسی از  ،این دو زبان عناصری را از هم قرض گرفتند ،در نتیجه این برخورد زبانی. کشمیری شده است

شماری از زبان تعداد واژگان بی ،ار داشته استاجتماعی و سیاسی در جایگاه باالتری نسبت به زبان کشمیری قر ،لحاظ فرهنگی

زبان  ،فارسی در این زبان رخنه کرده تا خألهای موجود در زبان کشمیری را پر کند و به موجب تماس طوالنی مدت این دو زبان

 ،ترر و موشکافانهتبرای بررسی دقیق. کشمیری پذیرای برخی از عناصر دستوری و تغییر نظام واجی از جانب زبان فارسی بوده است

  .بحث خواهد پرداخت به این مقاله پیرامون ماهیت و میزان نفوذ زبان فارسی در زبان کشمیری

 : زبان کشمیری

 ایرانیهای هندوهای داردی ار خانواده زباناز گروه زبان ،شودگفته می 217کَشورن کشمیری که در گویش مردم کشمیر زبا

های هندوآریایی و ایرانی که در گذر زمان با آنها در تماس بوده باعث گیری زبانی از زباناماما و ، (Masica، 1991: 108)است 

های هندوآریایی و ایرانی قرار بندی زبانی میان زبانشناسی همانند آنها را پیدا کند و در طبقههای زبانشده که این زبان ویژگی

ایالت جامو و کشمیر هند رواج دارد و چهار میلیون نفر در آنجا بدان سخن  ربان کشمیری در دره کشمیر و پیرامون آنجا در. گیرد

حدود صد هزار نفر در پاکستان به . کنندهای دیگر هند زندگی میگویان کشمیری در ایالتشمار چشمگیری از سخن. گویندمی

 ،گویش معیار. اشاره کرد 241و رَمبَنی 213لیپُگو ،218توان به کِشتواریهای این زبان میاز مهمترین گویش. گویندکشمیری سخن می

. (Koul، 2006: 82) 244رودمیکار گویشی است که در سریناگر مرکز ایالت جامو و کشمیر رواج دارد که برای کتابت و آموزش به

در این های مذهبی متفاوت دلیل رواج این سه نظام نوشتاری گرایش ،سه نظام نوشتاری برای نگاشتن زبان کشمیری رواج دارد

اگر چه این خط مناسب نوشتن زبان کشمیری  ،گیرندمسلمانان برای نوشتن زبان کشمیری از خط فارسی بهره می. منطقه است

                                                           
217 - kǝ꞉śur / kǝ꞉śir 

218 - Kishtwari 

219 - Poguli 

211
- Rambani 

. هایی دارداند و همچنین گویش مناطق روستایی با مناطق شهری تفاوتبوده( های هندوآریاییاز خانواده زبان)های پوگولی و رمبنی تحت تأثیر زبان دوگری از آن جهت که گویش - 244

 .گویشی سریناگری است. گویشی که در این پژوهش مد نظر نویسندگان بوده



http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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برای نوشتن و  242های کشمیری از نظام نوشتاری شارادهندو. های مختلف این زبان نیستزیرا که قادر به نشان دادن واکه ،نیست

 کنند نیز استفاده می 249از خط دِوِناگری های منتشرشده امروزیدر کتاب

 عناصر زبان فارسی در زبان کشمیری

اسالم در آن منطقه پیدا کرد، گسترش از پیش توان در زبان کشمیری  را میهای ایرانی آثار نفوذ زبان ،گونه که گفته شدهمان

پیدا کند، وارد زبان سرزمین گسترش ایرانی در آن فان عاردست ها بسیار است، قبل از این که اسالم به آن شمارهایی که  زیرا واژه

 انی همانندپادشاه. ن یکی از مراکز بزرگ دین بودایی در آمده بوداکشمیر در زمان پادشاهان هندی، به عنو. کشمیری شده بود

ه ایلچیان و مبلغان بودایی را هر دو پادشا. نموده بودند فراوانیبرای توسعه دادن دین بودایی، سعی .( م 78ـ  421)شکا یشوکا و کنآ

 وآمدرفت در همان زمان بود که. فرستاده بودند( افغانستان کنونی)گندهارا   النکا، ایران، های دوردست مانند چین، سری به سرزمین

ری تحت تاثیر این روابط، زبان کشمی  در نتیجه. سته آهسته تداوم یافتسپس این روابط آه. مردم ایران و کشمیر آغاز شده بودمیان 

 .قرار گرفتهای ایرانی و نفوذ زبان

 نظامی ماجراجویان و اسالم مبلغان مذهبی. بدانجا وارد شده بود ،اسالم پیش از آغاز پادشاهی پادشاهان مسلمانان بر کشمیر

ترش اسالم در کشمیر بنابراین گس. همت گماشتند بین مردم های اسالمآموزه و اصولبه ترویج و تبلیغ  آمدند و کشمیر به ایران

پذیرفتن باور  (Bamzai. 1962:422) بلکه توسط یک کودتای داخلی صورت گرفت ،نتیجه هجوم بیگانگان به آن سرزمین نبود

اجتماعی  -های مردم در شرایط سیاسیبرای توده ،شدگرایی اجتماعی و مذهبی تبلیغ میجدید که توسط صوفیان براساس انسان

 . ودآنچنان سخت نب ،غالب

فارسی وارد زبان هندی آن زمان  -های عربیواژه ،م44در نیمه نخست سده  ،هند شمال غربی اسالمی در حکومت با استقرار

اما نفوذ زبان فارسی و فرهنگ  ،پیوندهای بازرگانی و فرهنگی با ایران داشته است ،گفته شده است که کشمیر از دیر باز. شده بودند

سرعت نفوذ فارسی و عربی بر دره کشمیر با مهاجرت . چنان غالب نبودم آن44م به آنجا در اواسط سده ایرانی تا زمان ورود اسال

دانشمندان کشمیری مطالعه و یادگیری زبان فارسی را به . اشراف و دیگر دانشمندان از ایران و آسیای مرکزی شتاب بیشتری گرفت

دشاهان مسلمان بنیان نهاده شده بودند و دانشمندان برجسته ایرانی آنها صورت جدی از آن زمان در نهادهای آموزشی که توسط پا

 Weber) ،(87 :2007 آغاز کردند  ،کردندرا اداره می

حکومت پادشاهان و  ،نتیجه هجوم بیگانگان ،فرهنگ و هنر کشمیری ،فرهنگ و هنر ایرانی بر زبان  ،تأثیر ژرف و عمیق زبان

تأثیر فرهنگ عربی و ایرانی در کشمیر آنچنان عمیق و ژرف است که "  244ر طبق گفته بامزایب. گسترش اسالم بر آن منطقه است

. (422 :1973 ، "هنر و ادبیات به وضو  دید ،رژیم غذایی ،شیوه لباس پوشیدن ،توان در مراسم ازدواجآثار آن را حتی امروزه می

(Bamzai در حدود یک . و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات کشمیری استتأثیر زبان  ،تر استتر و عمیقتأثیری که از همه مهم

زبان فارسی از  ،با پشتیبانی پادشاهان مسلمان. زبان فارسی زبان رسمی کشمیر شد ،سده پس از حکومت مسلمانان بر کشمیر

هر چند . کردندر تلقی میآنان نوشتن به زبان فارسی را یک افتخا. محبوبیت نسبی در بین فرهیختگان و دانشمندان برخوردار گشت

 .اما بعدا از آن تحت تأثیر شعر فارسی قرار گرفت ،ها و سبک خاص خویش بوددارای قالب م44در سده که شعر کشمیری 

تأثیر وندافزایی و واژگان  ،های فارسی در زبان کشمیریگیری واژگانی همراه با تغییرات واجی واژهبررسی وام ،در مطالعه پیشرو

قال واژگان برای بیان مفاهیم گوناگون و تغییرات معنایی واژگان از فارسی به کشمیری تحت تأثیر فارسی انجام خواهد انت ،مرکب

 شد

گیری واژگانی بخش مهمی از گسترش دامنه واژگان زبانی است که در نتیجه برخورد دو زبان یا وام: گیری واژگانیوام -4

های زبان کشمیری بیشتر واژگان خود را از زبان ،های هندوآریاییدیگر زبان همانند. گیردتوسط یک زبان میانجی صورت می

                                                           
212
- Sarada script اما در کتابت از آن . روداما امروزه تنها برای نوشتن زبان کشمیری به کار می. نوشتاری سارادا در گذشته برای نوشتن زبان سنسکریت نیز کاربرد داشته است نظام

 .م از خط گوپتا در شمال هند مشتق شده است 8این خط در سده . شوداستفاده نمی
249 - Devanāgarī :ای از زبان سنسکریت استواژه .deva  و « خدا»در معنایnāgarī «این نظام نوشتاری برای نوشتن زبان . است« خط شهر خدا»که روی هم رفته به معنای « خط شهر

 . این خط ترکیبی از الفبا و هجانگار است. های نوشتاری گوپتا در شمال هند و براهمی مشتق شده استاز نظام. مراتی و نپالی به کار رفته است. هندی. پراکریت. سنسکریت


21  - Prithivi Nath Kaul Bamzai (1910–2007)

دانشمندوتاریخدانبرجستهکشمیری   
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هندوآریایی آغازین حفظ نموده  های زیادی را هم از زباناما واژهKoul) ،(57 :2012 ،فارسی و انگلیسی گرفته است  ،سنسکریت

. فارسی و عربی در خود حفظ کرده است ،پنجابی ،سنسکریت ،های داردیکره واژگانی این زبان عناصر بسیاری را از زبانپی. است

هایی را از هر چند که این زبان به صورت مستقیم نیز واژه ،اندهای عربی بیشتر از طریق زبان فارسی وارد زبان کشمیری شدهواژه

های مذهبی در گزینش شزیرا که گرای. هایی داردزبان کشمیری مسلمانان با هندو مذهبان تفاوت. زبان عربی به وام گرفته است

مردم هندو مذهب . کنندآموزش و کتابت استفاده می ،های عربی و فارسی را در گفتارمسلمانان بیشتر واژه. واژگان نیز مشهود است

هایی شمار واژه ،به دلیل ارتباط طوالنی مدت زبان فارسی و کشمیری. کشمیر بیشتر تمایل دارند از واژگان سنسکریت بهره بگیرند

ها کم در طول شش سده در همه زمینهها کماین وازه. های دیگر استبیش از زبان ،که از زبان فارسی وارد زبان کشمیری شده است

 .بندی کردتوان طبقهتجاری و حقوقی می ،مذهبی 243ها را از دیدگاه سه سیاقاین واژه. انددر این زبان راه پیدا کرده

/ ی زبانی که با بافت موقعیتی رابطه دارد و از سه مؤلفۀ موضوع، شیوه و عاملا در رویکرد هالیدی، گونه: سیاق -4-4

های  یژگیشود که مربوط به و اطالق می زبانای از  گونهتوان گفت که سیاق به در تعریف دیگر می. عامالن سخن  تشکیل شده است

ها و  ای، ورزشی، علمی، تجاری، ادبی و بسیاری از حرفه توان به سیاق اداری، روزنامه از انواع سیاق می. گفتمانی کالم یا متن است

 ها اشاره کرد تخصص
(Biber & Conrad، 2009: 47).  ارسی در زبان کشمیری را با رویکرد سیاق های فواژهوام( 2142)کول

با توجه به پیشینه طوالنی پیوند زبان . بندی فقط جنبه کاربردی همزمانی دارداما این بخش ،ی کرده استدر سه بخش سامانده

تا بسیاری از نکات مبهم  ،ها از لحاظ معناشناسی تاریخی و تحوالت معنایی نیز بررسی شوندواژهفارسی و کشمیری الزم است که وام

 .   این پیوند تاریخی به پیدایی آید

 : ذهبیسیاق م -4-4-4

 «قبر» kabar: کشمیری <فارسی قبر 

 «طلسم» tǝvis: کشمیری <تعویذ : فارسی

 «  خدا» khͻdā: کشمیری <خدا : فارسی

 «           گاهآرام ،گاهزیارت» dargāh: کشمیری <درگاه : فارسی

 :سیاق حقوقی -4-4-1

 « دشمنی» adāvath: کشمیری <عداوت : فارسی

 « متحد» mutihid: کشمیری <متحد : فارسی

 «مدعی» mudayī: کشمیری <مدعی : فارسی

 «مقام» mukām: کشمیری <مقام : فارسی

 « رشوه»rišvath: کشمیری <رشوه : فارسی

 :سیاق تجاری -4-4-9

 «قرض» karzi: کشمیری <قرض : فارسی

 «تجارت» tijārath: کشمیری <تجارت : فارسی

 «مندثروت» māldar: کشمیری <دار مال: فارسی

 « کرایه» kirāyi: کشمیری <کرایه : فارسی

توان آنها را از همچنین می ،های فارسی در زبان کشمیریواژهدی سیاقی وامبنبر طبقهعالوه :معناشناسی -4-2

مند معنا است و روابط مفهومی از معناشناسی زبانی به دنبال مطالعه علمی و روش. دیدگاه معناشناسی نیز مورد بررسی قرار داد

ها میان معانی و مفاهیم وازه ،معنایی که بیانگر روابطی در نظام معنایی زبانچند معنایی و تقابل معنایی و هم ،قبیل شمول معنایی

های فارسی در کشمیری با همان معنای خویش رایج هستند و دچار تغییرات معنایی بسیاری از واژه. گیرداست مورد توجه قرار می

 .نشدند

                                                           
21  - register 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 «و تحمل تاب» tāb: کشمیری <تاب  :فارسی

 « نماینده» gumāšti: کشمیری <گماشته  :فارسی

 « گناه» gͻnāh: کشمیری <گناه  :فارسی

 « ناب ،پاک» pāk: کشمیری ͻپاک  :فارسی

 تخصیص شناختی همچونهای اجتماعی و روانگوناگونی در دو حوزه علت هایصورت به زبان واژگان در معنایی تحوالت

-های زبان فارسی از دیدگاه رویکرد همواژهدر ادامه وام (.433: 4989 ،صفوی)دهد معنایی رخ می تغییر و معنایی توسیع معنایی،

 .شوندبیان میمعنایی  تغییر و معنایی توسیع معنایی، تخصیصزمانی در حوزه معناشناسی در سه حوزه 

به عبارت دیگر از  ،شودتر مینوعی از تغییر معنایی است که در آن معنی واژه محدودتر و اختصاصی: تخصیص معنایی -4-2-4

 ،صفوی)رسد توان گفت در روند دگرگونی معنایی به فرجام خویش مییا می. رسدفراخنایی پهناور به تنگنایی کم دامنه می

4973 :443.) 

 « قصر» mǝhal  <محل 

 «گدا» phaqir <فقیر 

 «آبگوست گوساله» ābgoš <آب گوشت 

 «صندلی» ’kuris <کرسی 

تر یا شود و در آن معنی واژه گستردهفرآیندی است که با عنوان تعمیم معنایی نیز شناخته می: یتوسیع معنای -4-2-2

با مفاهیمی که با  ،تواند با گذشت زمانمی ،ها پس از پیوند با مفهومی خاصشماری از واژه. گرددفراگیرتر از معنای پیشین خود می

 (.432 ،همان)نی خویش را گسترش دهد پیوند برقرار کند و معگیرند مفهوم نخست در فضای مفهومی مشترکی جای می

 «ارتفاع» kad <قد : فارسی

 «خیس» tar: کشمیری <تر : فارسی

 «    گاهآرام ،گاهزیارت» dargāh: کشمیری <درگاه : فارسی

 «      دادگاه» adālath: کشمیری <عدالت : فارسی

  «           شامل»  darij:کشمیری <درج : فارسی

 ،ها یا مفاهیم جدید به دلیل تغییرهای علمیگیری مصداقتواند ناشی از شکلتغییر معنایی می: تغییر معنایی -4-2-9

مچنین ه. گذارد و یا دالیل تاریخی باشدمفاهیم و مانند آن تأثیر می ،مردم ،اجتماعی که بر درک ما از ابزارها-سیاسی و یا  فرهنگی

 (.424: 4984 ،بختیاری)به وجود بیاید  ،های دیگری که این زبان با آنها در تماس استنتواند به دلیل تغییر زباتغییر می

 «جمعیت» ābǝ di <آبادی  : فارسی

 «پول» zar: کشمیری <زر : فارسی

 «گل سرخ» gͻlāb: کشمیری <گالب : فارسی

 «             پذیرش» manzūr: کشمیری <منظور : فارسی

افتد که شمار افراد دو زبانه ای چندان معمول نیست و هنگامی اتفاق میجی و آوایی پدیدهگیری واوام: گیری واجیوام -2

سده در سرزمین کشمیر  8فارسی با توجه به اینکه زبان . گیرنده بسیار زیاد باشددهنده و گویشوران زبان وامهم گویشوران زبان وام

گیری واجی چندان دور از انتظار وام ،بوده است فارسی و کشمیری فراوانگویان هر دو زبان زبان درباری و رسمی بوده و شمار سخن

های نظام واجی و آوایی زبان کشمیری تحوالت واجی گوناگونی را در زبان واژگان فارسی برای هماهنگ شدن با ویژگی. نیست

 . انددر زیر به اختصار بررسی شده هاها و همخوانهای واجی واکهبرخی از تحوالت  و دگرگونی. اندکشمیری پشت سر گذاشته

 . رخ داده است ،ای زیر در واژگانی که از زبان فارسی وارد زبان کشمیری شدندتغیرات واکه: هاتغییرات واکه -2-4
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های همخوانی باعث شکسته شدن خوشه 246ایپدیده میان هشت واکه اصر وام گرفته شده از زبان فارسیدر عن -2-4-4

 . استشده ها در هجای پایانی وازه

 «            شامل»  darij:کشمیری <درج darj : فارسی

 «                  برگ» bǝrig  :کشمیری< bargبرگ : فارسی

 . تغییر یافته است /ǝ/به واکه مرکزی و نیم باز  /a/واکه افتاده میانی  -2-4-2

 «          برگ» bǝrig  :کشمیری < برگ barg: فارسی 

 «   قصر» mǝhal: کشمیری <محل  maḥal: فارسی

-تحول یافته می / ǝ/قرار گرفته باشد به واکه پسین /i/پیش از یک همخوان و واکه  /ā/اکر واکه پسین کشیده  -2-4-9

 . یابد

 «          جمعیت» ābǝ di: کشمیری <آبادی   ābādi: فارسی

 « تاریخ» tǝ rikh: کشمیری <تاریخ  tāriḵ: فارسی

 .اندتغییر یافته/ yi/و  /ye/ای واژه به در ابتد /e/و /i های پیشین  واکه -2-4-4

 «باور و عقیده» yētibār: کشمیری <اعتبار  e’tebār: فارسی

 . تحول یافته است /ɔ/به واکه پسین  /o/واکه پسین افراشته  -2-4-3

 «          خدا» khɔdāh: کشمیری <خدا  ḵodā: فارسی

 « گناه» gɔnāh: کشمیری <گناه gonāh : فارسی

 . تغییر یافته است /vɔ/به  /u/واکه افراشته  در ابتدای واژه -2-4-6

 «          /استاد» vɔstād: کشمیری <استاد  ustād: فارسی

 «امید» vɔmēd: کشمیری <امید   umid :فارسی

 . شده است /au/جایگزین واکه مرکب  /ō/واکه  -2-4-7

 «          فرصت» mōki: کشمیری <موقع  mauqe: فارسی

 «  دوره دور،» dōr: یکشمیر <دور  daur : فارسی

 .حزف شده است /i/برای نمونه در واژه زیر واکه . رخ داده است 247ایکاهش واکه های هجایی،در برخی از بافت -2-4-8

 « نویسعریضه» arzānavis: کشمیری <« نویسعریضه» /arizanevis/: فارسی

 .اند روی داده استوارد زبان کشمیری شده هایی که از زبان فارسیتغییرات همخوانی زیر در واژه: هاتغییرات همخوان -2-2

 . شده است /q/کامی انسدادی جایگزین همخوان نرم /k/همخوان انسدادس کامی  -2-2-4

 «          ارتفاع» kad: کشمیری <قد  qad: فارسی

 « استراحت» karār: کشمیری <قرار   qarār :فارسی

 . تحول یافته است /kh/به همخوان چاکنایی کامی انسدادی  /ḵهمخوان سایشی کامی  -2-2-2

 «          ویژه خاص،» khaās: کشمیری <خاص  ḵāṣṣ: فارسی

 « خام» khām: کشمیری <خام ḵām : فارسی

 . تغییر یافته است/g/به همخوان کامی انسدادی  / g/همخوان واکدار کامی سایشی  -2-2-9

 «          خدمتکار» gɔlām: کشمیری <غالم  g olām: فارسی

 «باغ» bāg: کشمیری <غ با  bāg : فارسی

 . تحول یافته است /ph/واک دولبی دمیدهبه همخوان بی /f/دندانی واکدار -همخوان سایشی لبی -2-2-4

 « گدا» phaqir: کشمیری <فقیر   fag  r :فارسی

                                                           
21  - anaptyxis 

217 - vowel reduction
 



 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

522 

 

 . تحول یافته است /th/به همخوان انسدادی دندانی دمیده  /t/واک انسدادی دندانی غیردمیده همخوان بی -2-2-3

 «          اشتباه غلط،» galath: کشمیری <غلط  g alaṭ:  فارسی

 « عادت» adath: کشمیری <عادت   ādat‘ :فارسی

 . تغییر پیدا کرده است /kh/به همخوان انسدادی کامی دمیده  /k/واک کامی انسدادی غیردمیده همخوان بی -2-2-6

 « ناب» pākh: کشمیری <پاک pāk: فارسی

 «   ظریف» nōzukh: کشمیری <نازک  nāzok: فارسی

 . اضافه شده است 248در وازه زیر به عنوان میان هشت همخوانی /d/همخوان واکدار دندانی انسدادی دمیده  -2-2-7

 «         برابری و یکسانی» barābdari: کشمیری <برابری  barābari: فارسی

 « اجاق» tandūr: کشمیری <تنور   tanur :فارسی

 /m/بعد از همخوان دولبی خیشومی  /b/البته همخوان   اضافه شده است، /b/واکدار  و در واژه زیر همخوان دولبی انسدادی

با اینکه این پدیده واجی در زبان کشمیری بسیار رایج است و نه  را در تغییرات واجی نیاورده است، کول این مورد. شودافزودخه می

-های اصیل کشمیری هم همخوانی به عنوان میانهواژها و واژمبلکه در دیگر وا وازگان قرضی فارسی رخ نداده است، تنها در حوزه

 . شودهشت افزوده می

 «کمر» kambar: کشمیری <کمر  kamar: فارسی

bum (وازه کشمیری )> bumb «ابرو          » 

ف کامی قرار بگیرد حذسلیشی نرم /s/انسدادی دندانی غیر دمیده پیش از همخوان  /t/هنگامی که همخوان  -2-2-8

 . نامید 243توان کاهش خوشه همخوانیاین پدیده را می. ودشمی

 «      مست» mas: کشمیری <مست  mast: فارسی

 «       قوی» zabardas: کشمیری <زبردست zabardast : فارسی

 « آبگوست گوساله» ābgoš: کشمیری <آبگوشت    ābgut :فارسی

 :همانند. شودف میفته حذکه در انتهای وازه قرار گر هم همخوانی ،در گاهی مواقع

 «گوشه» ku꞉n: کشمیری <کنج konj : فارسی 

 . گرددف میسپس حذ / /یابد و به یک همخوان کامی تغییر می گیرد،قرار می / /آخرین همخوان که پیش از  -2-2-3

 «         بازی» ’bǝ z: کشمیری <بازی bāzi : فارسی

 « صندلی» ’kuris: کشمیری <کرسی korsi : فارسی

با توجه به . فارسی پس از همخوانی قرار گیرد حزف خواهد شد /v/واکه که اگر همخوان دولبی نیم گفته است( 2144) کول

است که امالی تاریخی « واو معدوله»توان پی برد که منظور کول از این همخوان به اصطال  می ،هایی که از زبان فارسی آوردهمثال

 این خوشه همخوانی . دارد
221

/x
v
x/ اما خوشه همخوانی  شده است،فارسی آغازی تلفظ میدر /

v
فارسی آغازی در فارسی نو به  /

 (:26: 4984 ،ابوالقاسمی)های زیر درآمده است صورت

x/: فارسی آغازی -الف
v
 /x/: فارسی نو < ēو  āهای کشیده پیش از واکه /

 « خواهر» xāhar: فارسی نو < xwāhar: فارسی آغازی

 « خواب» xāb: فارسی نو < xwāb: فارسی آغازی

 « خواستن» xāstan: فارسی نو < xwāstan: فارسی آغازی

 « خویش» x š: فارسی نو < xwēš: فارسی آغازی

                                                           
218 - excrescence 

219 - cluster reduction 

 سیر(. 79: 4983. طاهری)برده است فارسی باستان به ارث  /huv/فارسی باستان نیز این خوسه همخوانی را از . ی میانه استفارس/xw/فارسی آغازی بازمانده /xw/خوشه همخوانی  - 221

 :و ورود آن به کشمیری به صورت زیر نشان داد,توان از ایرانی آغازین تا فارسی نو تحول این خوشه همخوانی را می

 . /x/: کشمیری > /x/  //xo/: فارسی نو > /xw/: فارسی آغازی > /xw/: فارسی میانه > /huv/: فارسی باستان > /hṷ*/: ایرانی آغازین
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x/: فارسی آغازی - ب
v
a/ > فارسی نو :/xo/ 

 « خود» xod: فارسی نو < xwad: فارسی آغازی

گیری عناصری از زبان فارسی و از آن به واسطه وامگیری از راهبرد اشتقاق و ترکیب که بخشی بهره: گیری دستوریوام -4

چرا که جامعه زبانی هر گاه با . محقق نموده است های آن ارائه خواهد شد،گونه که نمونهآن با همکردهای کشمیری آنترکیب 

گیری یکی از آنها است و گیرد که روش وامهای مختلفی بهره میرو شود برای بیان آن از شیوهای تازه یا مفهومی جدید روبهپدیده

-وام. شودزیرا که موجب گسترش واژگان زبان می یرگذار در نظام دریافتی زبان است،به همین سبب روش مذکور یکی از عوامل تأث

گاهی الگوی دستوری و گاهی عامل دستوری از زبانی به زبان . تری داردگیری واژگانی بسامد پایینگیری دستوری نسبت به وام

گیری پذیرد و این نوع وامدستور زبان به آسانی الگوهای دستوری زبان دیگر را در نظام دستوری خویش نمی. یابدانتقال میدیگر 

سیاسی و اقتصادی یکی بر  دو جامعه زبانی و با نفوذ فرهنگی، اجتماعی،مستلزم ایجاد پیوندها و روابط بلندمدت و پیوسته میان 

 .دیگری است

 . فارسی بر کشمیری به دو روش وندافزایی و ترکیب بوده استواژه تأثیر ساخت

واژه و در بخش اشتقاق وندافزایی است که در آن سازی زبانی در حوزه ساختهای واژهیکی از شیوه: وندافزایی -9-4

هستند که به  ایوندها تکواژهای وابسته. شودشود و یک واژه جدید ساخته مییکی از وندها به درون یک واژه ساده افزوده می

پسوند و میانوند تقسیم  پیشوند،وندها از نظر محل قرار گرفتنشان نسبت به پایه واژه به سه گروه . روندتنهایی و مستقل به کار نمی

بنابراین بررسی تأثیر وندافزایی فارسی بر کشمیری  ،(24: 4974 ،کلباسی) از آن جهت که زبان فارسی فاقد میانوند است. شوندمی

 . در پسوندافزایی و پیشوندافزایی خواهد بود تنها

 . اندپیشوندهای فارسی به واژگان پایه کشمیری افزوده شده -9-4-4

 « غیرقابل اعتماد» be- + patš  =bepatš: کشمیری < -بی: فارسی

 «باتقوا» bā- + darim  =bādarim: کشمیری <  -با: فارسی

 « روی زبان بر» bar- + z’av  =barz’av: کشمیری < -بر: فارسی

 ا در زبان کشمیری بررسی کرده است،عناصر زبان فارسی ر( 2144)کول  که در بخش پیشینه پژوهش گفته شد، گونههمان

از آنجا که این دو واژه در زبان فارسی تکواژهای . فارسی را به عنوان پسوند آورده است« کم»و « هر»اما او به اشتباه دو واژه 

 . خش ترکیب واژگان گنجانده شوندمستقلی هستند باید در ب

 « هر کسی» har- + kāh  =harkāh: کشمیری <هر : فارسی

 « کسی که دانش کمی دارد» kam- + zān  =kamzān: کشمیری <کم : فارسی

 .اندهمچنین پسوندهای فارسی به عناصر واژگانی پایه زبان فارسی پیوند خورده -9-4-2

 « دم دار» lǝț’- + dār-  =lǝțdār: کشمیری < «داشتن»ماده مضارع از مصدر : -دار: فارسی

 .اندپسوندهای کشمیری به واژگان پایه فارسی افزوده شده -9-4-9

 «     گاهانشام» an + šām  =šāman-: کشمیری <شام : فارسی

 « بر روی میز» as + mēz  =mēzas-: کشمیری <میز : فارسی

 «     چارگیدر بی»  an + garib  =gariban-: کشمیری <غریب : فارسی

 «گاهانشام» pǝt + šām  =šāmpǝt-: کشمیری <شام : فارسی

 « دارمغازه» vōl + dukān  =dukānvōl-: کشمیری <دکان : فارسی

 «کشنقشه» gor + nakzhi  =nakzhigor-: کشمیری <نقشه : فارسی

 « تحت نظر» tal + nazri  =nazrital-: کشمیری <نظر : فارسی

 .اندواژگان پایه کشمیری پیوند خوردهپسوندهای فارسی به  -9-4-4

 « چیطیل ،زنطبل» či + tabal  =tabalči-: کشمیری <چی -: فارسی

 «  معتاد به تریاک» či + afim  =afimči-: کشمیری <چی -: فارسی
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 « تدارک» gi + gāni  =gānigi-: کشمیری <گی -: فارسی

 « شیسرک» gi + badmāš  =badmāšgi-: کشمیری <گی -: فارسی

 .زاده در ساخت صفت و قید از اسم کاربرد دارند–مند و - باز،-: رخی از این پسوندها همانندب

 «      گرحیله» cāl + -bāz  =cālbāz: کشمیری <باز -: فارسی

 « بازحقه» dokhi + -bāz  =dokhibāz: کشمیری <باز -: فارسی

 «   لعاق» akil + -mand  =akilmand: کشمیری <مند -: فارسی

 «ثروتمند» dōlat + -mand  =dōlatmand: کشمیری <مند -: فارسی

 «darsنام خانوادگی خانواده » dars + -zādi = darzādi: کشمیری <زاده -: فارسی

-واژهاست که بیش از دو ستاک دارد و فرآیندی از ساخت واژه است که بن 224ایواژهبن ،شناسیدر زبان: ترکیب -9-2

اش داشته باشد ای عناصر سازندهاری با معناهوازه مرکب ممکن است تفاوت بسیkمعنای این ب. آوردود میهای ترکیبی را به وج

(Mathews، 1991: 172). کارگیری قواعد خاص بر بهزبان کشمیری عالوه. ها داردساخت ترکیب ای برایهر زبانی قواعد ویژه

 . ها بهره گرفته استهای فارسی هم در این ساختواژهاز بن های ترکیبی،زبانی خویش برای ساخت واژه

 .های قارسی به عنوان عنصر دوم سازنده ترکیب به کار رفته استواژهبن -9-2-4

 « بسیار ترش» tsok + ātaš  =tsokātaš: کشمیری <آتش : فارسی

 « ایمان» darim + imān  =darimimān: کشمیری <ایمان : فارسی

 « کار» kǝm + kār  =kǝmkār: کشمیری <کار : فارسی

 «  رسم» rith + rivāj  =rithrivāj: کشمیری <رواج : فارسی

 .های قارسی به عنوان عنصر نخست سازنده ترکیب به کار رفته استواژهبن -9-2-2

 « شانسخوش» bakhti + bod  =bakhtibod: کشمیری <بخت : فارسی

 « ایمان» din + darim  =dindarim: کشمیری <دین : فارسی

 « شمع» mōm + bǝt  =mōmbǝt: کشمیری <موم : فارسی

 :گیرینتیجه

های دیگر از همواره زبان غالب بر زبان یا زبان. ه تماس و برخورد زبانی استأثیر زبانی بر روی زبان دیگر در بیشتر موارد نتیجت

و ایران هم از لحاظ سیاسی و هم  ارتباط بین کشمیر. های مختلف ادبی تأثیر گذاشته استشناسی و در سبکهای زبانلحاظ ویژگی

ها  ژههر دو زبان فارسی وکشمیری بر حسب نیازهای خود، وا جه ارتباط دو جامعه و تماس زبانی،در نتی .از لحاظ فرهنگی بوده است

این در بیان مفاهیم ها افزوده است و بنابراین وامگیری به پختگی و باروری این زبان. دیگر به وام گرفتندهمو عناصر زبانی دیگر را از 

ها و عناصر زبانی فارسی در زبان کشمیری، به خاطر  ورود واژه. تندافهای گوناگون واژگان آنها کمتر به تنگنا میو توصیف پدیده

ها قّتنهایی، بلکه همراه مشت ها نه بههای طوالنی انبوه بوده است و مهمتر از آن بسیاری از واژهبرتری فرهنگی و سیاسی در این سده

اند و نظام آوایی و ساخت دستوری را در کشمیری تغییر داده ند و ساخت واژگان،اهای خود در زبان کشمیری نفوذ کردهو ترکیب

های دستوری های ساخت فارسی در کشمیری باعث دگرگونی  نفوذ زبان. است دهنده بوده بع زبان فارسی که وامها تا اشتقاق واژه

کرد ممکن بود سرانجام زبان کشمیری رو به خاموشی و یا انقراض گراید و زبان ن دو زبان ادامه پیدا میاگر روابط ای. شده است

گیری زبانی فارسی به عنوان زبان زبرین حایگزین آن شود و همچنین امکان داشت که تماس این دو زبان منجر به تولد و شکل

 . جر به تولد زبان اردو شده استهمان گونه که تماس زبان هندی و فارسی من جدیدی بشود،

 :منابع

 . سمت: تهران دستور تاریخی زبان فارسی،( 4984) محسن. ابوالقاسمی -4

 . سمت: تهران ساخت زبان فارسی،( 4986)آزیتا . یافراش -2

                                                           
221 - lexeme 
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 بررسی مضامین دینی در اشعار وحشی بافقی
 محبوب طالعی

 ت علمی دانشگاه ارومیهعضو هیئ

 مهرویه رضیئی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 چکیده

دیوانی . شودوحشی بافقی از شاعران توانا و زبدة نیمۀ دوم قرن دهم یعنی مقارن با روزگار پادشاهان صفوی در ایران، محسوب می

ای حدّ این شاعر وارسته به لحاظ سبکی در دوره. بیت، دربرگیرندة تمامی آثار اوست 3444جامع از وی به یادگار مانده که با داشتن 

داده، از پدیدآورندگان ندی قرارگرفته و خود نیز در این راستا و تا جایی که بنیۀ فرهنگی عصر اجازه میواسط سبک عراقی و ه

 .باشددر عین حال زبان وی ساده، بی پیرایه و به نوعی عامیانه می. بوده است« مکتب واسوخت»طرزی نو به نام 

توان اعتقاد به تشیع و پایبندی مضامین دینی به حساب آورد، شعر یآثار عهد صفوی را م از آنجا که یکی از بارزترین عناصر سازندة

نماز، توحید، معاد، : نصیب نبوده و به پیرو دیگر شاعران افزون بر مراثی و منقبت اهل بیت به معارفی همچونوحشی نیز از آن بی

ز به تلمیحاتی از پیامبران الهی، نیز در آثار وی گری پرداخته و بعضاً... و( ع)، امام رضا(ع)ترکیببندها و قصایدی در مد  حضرت علی

با توجّه به توضیحات فوق، در این پژوهش برآنیم تا با روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی مضامین دینی  ،بنابراین .خوردبه چشم می

 .ثیرپذیری از روزگار صفوی در دیوان این شاعر خوش ذوق بپردازیمأدر راستای ت

 .ن دینی، وحشی بافقی، عصر صفویمضامی :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

ق .هـ 396وی در سال . باشدبوده است، از شعرای نیمۀ دوم قرن دهم می« کمال الدّین محمّد»وحشی بافقی که در اصلِ نام       

انگر بوده و خانواده کمال الدّین محمّد، از خاندانی متمکّن و تو. باشداز توابع یزد می« بافق»زادگاه وی . چشم به جهان گشوده است

شرف »وحشی نزد ( پانزده: 4964عبّاسی، . )اندبوده« موالنا»شدند، چنانکه اغلب ملقّب به لقب اش اهل فضل و دانش شمرده می

وی به ستایش بزرگان کرمان و یزد پرداخت و حتی چکامه ای نیز به امید . هم به کسب دانش پرداخته است« الدّین علی بافقی

 (34:  4972ژاله،. )از خود به یادگار گذاشت« شاه تهماسب»ایش در ست« صله»

های او در قصیده. کلیّات وحشی متجاوز از نه هزار بیت و شامل قصیده، ترکیب و ترجیع، غزل، قطعه، رباعی و مثنوی است     

... و( ع)، امام هشتم(ص)، پیامبر(ع)لیو بزرگان دین امام ع... ستایش شاه تهماسب، غیاث الدین محمد میرمیران، شاه خلیل اهلل، و 

ساقی نامۀ طوالنی او . های دلپذیر عهد صفویستترکیبات و ترجیعاتش، خاصّه مربع و مسدّس آنها همه در زمره معدود نظم. است

ن موضوع، نظیر و بعد از وحشی بر همان وزن و با همان مفهوم ها و نحوة بیانیز که به صورت ترجیع بند سروده، در نوع خود کم

. انگیزی و خوبی بی نظیر استهای وی نیز در دلترکیب. گویی شاعران عهد صفوی قرار گرفته استبارها مورد استقبال و جواب

گونه شعر غنایی گذارده که کمتر ها مبتکر نیست، ولی چنان دست باالی دست همۀ سازندگان ایناگرچه در ساختن این نوع ترکیب

وی در حد وسع خود ( 3/764: 4946صفا،. )اندوابگویی یافته و در این مرحله میدان را برای وی بازگذاردهکسی جرأت استقبال و ج

زبانش ساده و تا حدودی عامیانه . داده است، نوآوری نموده و طرز واسوخت را پدید آوردو تا آنجا که بنیۀ فرهنگی عصر اجازه می

ی وحشی بسیار دلنشین و مخصوصاً غزلیّاتش سخت دل انگیز و مدایح و فی الجمله شیوة شعر( 272: 4984شمیسا، . )است

نهایت روان و گفتارش در حد سهل و ممتنع و طبعش بی. گداز عاشقانه بهره دارداش در رثای اهل بیت از سوز و مضامین دینی

ن، شیوایی، شیرینی گفتار و نغزی و به طور کلی نفوذ وحشی در قلوب صاحبدالن، نتیجۀ سالست بیا. العاده سلیس و مؤثر استفوق

 (شانزده: 4964عبّاسی، . )باشددلنشینی اشعارش می

تاریخ ! اند که به دست معشوقش کشته شده و این درست نیستاند و برخی گفتهسبب مرگ وی را برخی حمای محرقه دانسته     

 (823 /2: 4944نفیسی، . )اندعنوان نموده 334رحلت وی را پس از چند روایت، 
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 روزگار صفویان

شعر و ادبیات فارسی در دوره شاه اسماعیل و سراسر دوران صفویان : توان گفتآید میبه طور کلی آنچه از شواهد و قراین برمی      

روزگار،  شود با توجه به آثار ادبی اینبهرگی برای شعر این عصر یاد میبود، اما اینکه بعضا از عنوان بی بهره ش، کماز رشد و آفرین

 .نمایدچندان درست نمی

 و چرا که اندیشه. داشت باز هنری آثار خلق کثیر از را کشور، تا حدی شاعران عمومی فضای بر حاکم به هر طریق، اختناق     

 ندهنویس ،امیر محمود خواندمیر. نمایدآشکار  به صورت تام ت خودخالقی قدرت بتواند تا است روشن و باز فضای نیازمند ،احساس

 غیاث چون ایآوازه بلند مورخ پدرش و -الصفا روضه مولِف- میرخواند چون ناموری شخصیت ،شاب نامی که نیای مادریصاح

 از انگیزی غم تصویر ،صفوی تهماسب شاه و اسماعیل شاه تاریخ ،خود ارزندة کتاب در ،بود -السیر حبیب مولف-میسر  خواند الدین

 را خود زمان نامساعد شرایط و هاسال آن در خود را هایمشقت و هارنج ،او در پایان کتاب. کندمی ترسیم خود زمان هایتیرگی

 .داردمی بیان ایدهنده تکان هایعبارت با ادبی اثر آفرینش برای

 ذوق خوش گویندگان که بود آن جانشینانش، و اسماعیل شاه مذهبی آمیز تعصب نتیجۀ سیاست :معتقد استصفا ... ذبیح ا     

 و عثمانی مشوق دربارهای به اشاعه برای یا و جستند دوری دربارها از بودند ایران در که پرداز داستان و ساز مثنوی و غزلسرا

 (34: 4939صفا، ) .آوردند رو هند تیموری

از ، نیازمندند تا ی خوداندیشه و احساس برای تجلی توانای. وجود شرایط اجتماعی مناسب است نیازمند ،خلق آثار ادبی و فکری      

عصب به اعتقاد بسیاری، این ت. سازند آشکار را خود قدرت ،تا در فضای باز و آزاد فتهفشار محدود بودن در قالب معین رهایی یا

محیط اجتماعی ایران را برای پرورش ذوق شعری نامناسب ساخت و به تاریخ ادبیات وی بود که مذهبی شاه اسماعیل و جانشینانش 

-صفا می... ذبیح ا. بیافریند نظامی و مولوی ،حافظ ،سعدی ،فردوسی چون نامداری دگرباره بزرگان که نداد امکان ،ن از آن زمانایرا

ز تنزل فکری و عقلی و ادبی در ایران پی ریزی شد که نه تنها با ا جدید دورانی ،عالمان قشری ظاهربینیافتن با چیرگی ": نویسد

 فوق هنرها سایر و میناتور ،معماری( همان) ".ماند خواهد برقرار هم دیرگاه تا شاید و هنوز بلکه ،نرفتسقوط دولت صفوی از میان 

گرچه ا: براون معتقد است. بود بهره کم ،آفرینش و رشد از صفویان دوران سراسر در فارسی ادبیات و شعر ولی کرد، پیشرفت العاده

 شعرای دیگر و هاللی ،هاتفی ،اگر جامی)ی آن زمان نام بسیاری از شعرا آمده است هاها و تاریخچهو سایر تذکره( تحفه سامی)در 

گر ا. کرد یاد او از بتوان که شودنمی یافت ایمرتبه بلند شاعر دیگر( کنیم حذف ،بودند هرات مکتب بقایای از واقع در که را خراسان

ادب  ةودند که هید نگارندب دیگر شاعر ده الی هشت الاقل ،فظحا استثنای به ،دقت کنیم در زمان تیمور که هفتاد سال عمر کرد

تعداد شاعران با ذوق و ام سال حکومت صفویه تا آنجا که من دریافته 221که در در حالی. تواند از آنها چشم پوشی کندفارسی نمی

 (98: 4934براون، . )قریحه اصیل اندک است

از این که در چنین ": گویدوی می. عران صفوی اندک باشد نه عدم ذوق و استعدادنبودن مشوق باعث شد تعداد شا ،باید گفت     

میرزا  محققم و دانشمند دوست به شدم، که شگفت در قدری به ،است نکرده ظهور ایران در بزرگی شاعر هید ،دوران درخشانی

 ادبیات دربارة ،قزوینی محمدخان( ق.ه 4944) سال در کند؟می توجیه چگونهتا بپرسم این موضوع را  نوشتم محمدخان قزوینی

 ندارد وجود هم یک درجه شاعر یک حتی و کرد تنزل ایران در شعر و ادبیات ،صفویه دوران در که نیست شکی: گفت صفویه دورة

 علت به ورهد این شاهان که باشد این شاید ،ایدن علت این قضیه چنان که خودتان هم متوجه شدهتریمهم. باشد دوره این معرف که

 که روحانیونی تشویق و تشییع آیین اشاعۀ صرف را خود قوای بیشتر ،داشتند عثمانی امپراتوری با که ضدیتی و خود سیاسی مقاصد

کشوری که ، روحانیون سخت کوشیدند تا به ایران وحدت مذهبی بدهند این چه اگر کردند؛می بودند مطلع آن قوانین و اصول از

 قول به و عرفان و تصوف ،شعر ،ادبیات مورد در دیگر طرف از اما باشند؛می نژاد یک و زبان یک ،ذهبمردم آن دارای یک م

 پی در ممکن طریق هر به بلکه ،آن اقدامی نکردند ۀنه تنها در توسع -درمقابل شرعیات -بود «کمالیات» تعلق بهم چه هر خودشان

 نوع همه که متصوفین مورد در ویژه به. برآمدند ،نداشتند کامل آشنایی مذهبی قوانین با که «کمالیات» این نمایندگان اذیت و آزار

 (93: همان... . )و کشتار ،وطن جالی ،تبعید ۀبه وسیل چه. داشتند روا را اذیت و آزار

 مدیحه زمین مشرق در ایحرفه شاعران بیشتر. بودند قائل کمی ارزش ،سرا مدیحه شاعران برای صفوی در آن زمان، شاهان     

 که شاعران داشتند دوست بزرگ عباس شاه و تهماسب شاه بویژه صفوی شاهان که باره این در هدایت گفتۀ اگر و هستند سرا
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عصر و دلیل معتبر دیگری است برای تقلیل شعرا در  خود این باشد درست ،بپردازند امامان مد  به آنها مداحی جای به سرا مدیحه

گیزه سرودن اشعار مذهبی در ذکر کرامات و مصائب امامان در ایران آن روز بسیار بود بنابراین ان( 73 :4993هدایت، . )قلمرو صفوی

 . شدمی محتشم شمرده آنها برترین که بودند ...کاشانی، وحشی بافقی و محتشم ،و از این شاعران

عران به جای ستایش شاهان به توصیف شیع در دوره صفوی این بود که شات شناختن رسمیت به علل از بدین ترتیب یکی     

در  ادب و علم از نیز صفوی پادشاهان. یافت رواج( ع) علی آل مرثیۀ و مد  ،پرداختند و به این صورتدین می ۀو ائم( ص)پیامبر 

: انندم. دندسرومی شعر و داشتند ادبی ذوق خود ،خاندان این سالطین از بعضی. کردندمی حمایت( ع)راستای ستایش اهل بیت 

 اثر علی رغم آنچه گفته شد، بر چون ،دانندمی ادبی انحطاط دورة را عصر این این همه با .عباس شاه ،ابراهیم سلطان ،شاه تهماسب

وی از وجود شاعران بزرگ خالی ماند و دو صف دورة -نمودند ظاهر بعد ادوار در را خود اثر که- تیموریان و مغول دوران هایخرابی

. شد فراموش زبان دستور قواعد ،نظم و نثر فارسی از فصاحت افتاد. متروک گردید -غزل و شعر عارفانه-ر فارسی نوع مهم از شع

و به  رو به ضعف نهاد  -عراقی و خراسانی-فارسی  شعر معمول هایسبک. گردید متداول بیشتر نظمی هایپیرایه و پردازی عبارت

افزون بر وحشی بافقی، . گرفت قرار توجه مورد کاری نازک و مضامین ،دقت ،در این سبک. جای آن سبک هندی متداول گردید

 ،میرفندرسکی ،نیشابوری نظیری ،عرفی ،هاللی ،شیرازی اهلی ،ترشیزی اهلی ،بابافغانی ،هاتفی:  از عبارتند دوره این گویندگان

 مهاجرت سبب به همچنین و محیط اختناق یطشرا علت به ،نثر فارسی نیز در دوره ی صفویه. ... و تبریزی صائب ،کاشانی کلیم

 کلی طور صفوی به دوره نثر: شودمی گفته که ایپیمود، به گونه انحطاط ر، راهبه خارج از کشو ادبیان و نویسندگان از کثیری گروه

( 6: 4942کمت، ح). رسدنمی تیموری دورة آثار به مصنوع نثرهای در و است ترضعیف هم تیموری دورة از مایگی کم و سستی در

 هند در فارسی شعر رونق و آمدند دکن و هند گورکانیان قلمرو به ایرانی شاعران از بسیاری گروه هفدهم قرن اینچنین بود که در

 .شد ایران از بیشتر

 مضامین اسالمی و شیوه سرایش در عهد صفوی

ای که شاهان ه مذهب و مدایح مذهبی است، به گونهدر شعر این دوره آنچه بیشترین نمود را دارد توجه شاهان و سالطین ب     

سخنوران این عهد، بر روی هم ( 963: 4932تشکری بافقی، . )صفوی به تثبیت مبانی تشیع و علوم رسمی شیعی روی آور بودند

ابراز افکار و خیاالت،  زبانی ساده و دور از آرایش، کالمی روان و احیاناً سست داشتند و از آنجایی که بیان مضامین دقیق و تازه جهت

بدین ترتیب، خالف آنچه برخی . نشان از اهمیت و مقام شاعر داشت، لذا شعرا بیش از حد به دقت و باریک اندیشی گرایش یافتند

توان در زمینه تر آن است که این انحطاط را نمیبرآنند که شعر عهد صفوی از همه حیث در درجات انحطاط سیر کرد، اما درست

از دیگر مضامین مهم در این دوران ورود شعر عاشورایی ( 923: 3ج:4978صفا، . )های جدید شعری شاهد بودو مضامین و قالبافکار 

توان عمده دلیل شیوع آن را نیز سوق دادن به این مضامین از جانب بود که با اقبال تام سالطین مواجه شد چنان که به طور کل می

 .یق مرثیه سرایان دانستخود شاهان صفوی و حمایت و تشو

 در جز آن، به شاعران نگاه و شدمی بررسی اجتماع، و تاریخ با عمیق ارتباط بدون و مجرد رویداد یک صورت به عمدتاً کربال، واقعۀ

 او پیروان و کاشانی محتشم بند معروف ترکیب در تواندر عصر صفوی را می گرایش این اوج .بود تأثر سر از بیشتر معدود، مواردی

عاشوراست  قیام در جاری سوگ و حزن بیانگر بیشتر محتوایی، مواردی در و عاطفی هایارجمندی تمام با محتشم بند ترکیب. دید

باز این  –شود از دالیل سرایش محتشم، مرثیه معروف خویش را چنان که گفته می. که با اقبال کثیر شاهان صفوی نیز مواجه گشت

اه تهماسب بوده است، چرا که محتشم، شعری در وصف ایشان سروده و شاه تهماسب در جواب چنین اقبال ش –... چه شورش است

-سرودید که همین امر باعث سرایش این ترکیب بند معروف میگفته است که آیا بهتر نبود اشعاری در وصف و مد  ائمه اطهار می

 .گردد

وری از مکاتب مختلف ادبی رایج در آن دوران از ت که افزون بر بهرهتوان یافبدین ترتیب کمتر شعری را در این دوران می     

 .بهره باشدپیرایه و ساده بی، آن هم با بیانی بی...مضامین اسالمی و مذهبی شیعیان همچون مد  ائمه اطهار، وقایع عاشورایی و

 های مضامین دینی در اشعار وحشی بافقینمونه

 حمد و سپاس حق تعالی

 سـی کــه خــدا را سـزد           خــالق مــا، رازق مـــا را ســــــــزدشـکـر و سـپـا
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 (969: 4964بافقی،)                                                                                           

الی دانسته، چرا که در مضامین اسالمی شاعر در ضمن سپاس از حق تعالی، شکر نمودنی جامع و کامل را تنها مخصوص به حق تع

 :دهد کهداند و در جایی دیگر چنین ادامه میها میکه بدان پایبد است خداوند را خلق کننده و رزق دهندة انسان

 راحـت اگـر بایـدت خلـوت عنـقا طلـب           عزت از آنجا بجوی، حرمت از آنجا طلب

 ...شهپـــر ال برگـــشای کنگر اال طلب        تنگ مکن ای همای خانه بر این خاکیان  

 ....نکـته وحـدت مجوی از دل بـی معرفت           گــوهر یکــدانه را در دل دریا طلب

 (439/432: 4964همان،)                                                                                    

تی هستی تنها با خداوند خلوت داشته باش و هر آنچه که خواسته توست از خداوند طلب نما و هر چه ای انسان اگر به دنبال راح

خطاب به پیغمبر فرموده  423چنانچه خداوند در سورة توبه آیۀ . باشد "ال اهلل اال اهلل"غیر حق تعالی باشد، نفی کن و اعتقادت بر 

بگو خدا مرا کفایت است، که جز او خدایی نیست، من بر : الَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِفَقُلْ حَسْبِیَ اللّهُ ال إِلَـهَ إِ...)  :است

 (ام که خدای جهان و رب عرش بزرگ اوستاو توکل کرده

 تا هر چه جز خداست بود جوهر و عرض           وز حکم عقل نسبت ایشان مقرر است

 (469: 4964بافقی،)                                                                                          

آید خداوند نامحدود بوده و به در اینجا نیز معتقد است هر چه جز باری تعالی عرضی بوده، و با توجه به آنچه از معارف اسالمی برمی

 .آیداین علت در شمار عقل محدود آدمیان نمی

 (447،448،434،343، 981صص: ک.برای موارد بیشتر ر)

 (ص)در ستایش حضرت محمد

گفته است و با اشاره به برخی وقایع از جمله شب معراج پیامبر و سخنان ( ص)بافقی در ابیات ذیل سخن در ستایش حضرت محمد

 :حق تعالی در باب وی، مضامین زیبای دینی را به سلک سخن کشیده است

 بنه در سـر ایـن بـادیـه             رهروی این ره از شبــرو اســرا طلــب پا بـه سـر خود

 احمد مرسل که چـرخ از شـرف پـای او              با همه رفـــعت کند پایه بطحا طلــب

 ...از لـب او گــوش کــن زمـزمـۀ الیـنـام             وز دل بیـدار او راز فـــاوحا  طــــلب   

 ن بخششی یا نبی اهلل که نیست            رسـم تـو اال عــطا کــار مـن اال طـلبدر حق م

 (439: 4964همان،)                                                                                            

که طریق معراج را در شب اسرا ( ص)را از محمداشاره به اینکه ای انسان از منیت و خودخواهی خود بگذر و طریق طی این راه 

بْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْالً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى سُ):که خداوند در آیۀ یکم سورة اسراء فرموده است. پیموده است جویا شو

پاک و منزه است خداوندی که در مبارک شبی بنده خود : تِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُالْمَسْجِدِ األَقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَا

را از مسجد حرام به مسجد تقصایی که پیرامونش را به قدوم خاصان خود، مبارک و پر نعمت ساخت سیر داد تا آیات و ( ص)محمد

 (امورر عالم غیب و شهود بیناست اسرار غیب خود را به او بنماید که خدا به حقیقت شنوا و به

های طور معراج و وحیگردد، و همینپیامبری که در برابر وی هفت آسمان با همه بلندی و عظمت، طالب خاک سرزمین بطحا می

الْفُؤَادُ مَا  ا کَذَبَمَ *یفَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَ ): گونه آمده استبدین 41-48که در سورة نجم آیات  شب هنگام بر پیغمبر

مَا زَاغَ الْبَصَرُ *إِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى*عِندَهَا جَنَّۀُ الْمَأْوَى *عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى*وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَۀً أُخْرَى *أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا یَرَى*رَأَى

پس خداوند به بندة خود وحی فرمود آنچه را که هید کس درک آن نتواند کرد، آنچه در : رَىلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْ *وَمَا طَغَى

-عالم غیب دید دلش هم حقیقت یافت و کذب و خیال نپنداشت، آیا کافران بر آنچه رسول در شب معراج مشاهده کرده انکار می

سدره المنتهی بهشتی که مسکن متقیان است در همان  مشاهده کرد در نزد مقام -جبرئیل–کنند؟ و یکبار دیگر هم رسول او را

از حقایق آن عالم آنچه را باید ( ص)پوشاند آنچه را که احدی از آن آگاه نیست، چشم محمدجایگاه سدره است، چون سدره می

انتهای این ابیات  وحشی در( بنگرد بی هید کم و بیش مشاهده کرد، آنجا از بزرگتر آیات حیرت انگیز پروردگار را به حقیقت دید
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وسیله طلب و بدین -چان که پیامبر به امت اسالم این وعده را داده است–طلبد که شفیعش باشدخواستۀ خود را از پیامبر می

 .نمایدعطامی

 ای که زینت نه پایه منبر استاست تو را در خطاب قـدر            آن خطبه "الفقر فخری"

 (469: 4964بافقی،)                                                                                            

فقری که از آن به خدا پناه برده، فقر و نیازمندی به مردم ": فرماینداست بدین مضمون که می( ص)الفقر فخری حدیثی از پیامبر

: 63تا، ج بی مجلسی،) "ده فقر و نیازمندی به درگاه خداوند استاست که نداشتن به اندازة کفایت است و فقری که به آن افتخار کر

91) 

 محــمد عـربـی منشـاء حـکایـت کــن             که کـرده زیـب قـدش را بـه جـامه لـوالک

 ...اش              نمود گـرد گـریبان بـه یک مشاهده چاکقمر به حجلۀ چرخ از عـروس معجزه

 ...ای ز بـیـابـان المـکـان چــاالکدر شـب اســرا              گـذشتـه تو آن بـراق سـواری که

 ...به سـوی من نگر از لطف یـا رسـول اهلل              ببین بـه این دل پر خون و دیـدة نـمناک

 در آتشیم چو وحـشی ز سوز سینه ولـی             چو هست قطره فشان ابر رحمت تو چه باک

 ـاران به مـا سـیه کـاران             که حــرف عـــصیان مــا بــشوید پـــاکسحاب لـطف بب

 (212: 4964بافقی،)                                                                                             

اگر به : لوالک لما خلقت االفالک: )اندن ایشان فرمودهدارد که خداوند در بیا( ص)در ابیات این بند نیز اشاره به سرآمد بودن محمد

و در بیت بعد اشاره به معجزة شکافتن ماه توسط پیامبر که در آیه یکم از سورة قمر ( آوردمخاطر تو نبود، عالم هستی را بوجود نمی

ه با شب معراج نموده که پیغمبر با براق ک نام اسب و به دنبال آن مجدد اشار( اقْتَرَبَتِ السَّاعَۀُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ: )چنین آمده است

در آخر از پیغمبر طلب توجه و شفاعت در بخشش گناهان خود نزد خداوند متعال را . مخصوص ایشان است این سفر را طی نمودن

 .دارد

 (434و ماجرای شب معراج ص  231،263،988،983،931،434،432صص: ک.برای موارد بیشتر ر)

 (ع)در ستایش علی

 زهـی احاطه علم تو آنچنان که تو را              ز نکـته ای شده مکشوف سر چار کتاب...

 ...تو با نبـی متکـلم شدی در آن خلوت              که بی فرشته رود با خدا سوال و جواب

 ...تـبارک اهلل از آن دلـدل سـپهر ســیر             که با بـراق یکی بود در درنـگ و شتاب

 به گاه مـد  تو از کثرت ورود سخن               سـزد اگــر ز عطارد نمــایم استکتاب

 (433: 4964بافقی،)                                                                                           

زی در تفسیر کبیر در ذیل آیاتی از ابتدای سورة آل سخنان و معانی دینی بسیاری آمده است، فخر را( ع)در ارتباط با علم علی

رسول خدا هزار : فرمود( ع)روایت نموده است که علی -إنّ اهلل اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین–عمران 

بافقی نیز بر این ( 992: 4982موسوی همدانی، . )باب علم به من آموخت که خودم نیز از هر بابی هزار باب دیگر استنباط کردم

دانسته و علمش بر همه احاطه داشته را می... قرآن، تورات و: تمام کتب دینی( ع)دارد که علیمضمون واقف بوده و در ادامه بیان می

م داند که که قلرا به حدی می( ع)مد  علی. داردرا با براق در شتاب،هم رتبه یکی عنوان می -دلدل–( ع)سپس اسب علی. است

 :بوده و از ستایش وی عاجز است -کاتب فلک–نیازمند کمک از عطارد 

 هـای رنگــین درج                بـه روی از مـد  آل حــیدر گـــــلتا کند حـرف... 

 ...شــاه دین مرتضی علـی که شدش                بــه هـــزاران زبـــان ثـــناگر گل

 دمــد از نـــاخن غضــــنفر گــــل               گر نهد در ریــاض لطــفش پـــای

 حـــرز خـــود گر نساختی نـامش                کی شــدی بر خـــلیل آذر گـــــل

 (214: 4964بافقی،)                                                                                          
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که در لسان العرب چنان. باشد، آمده استب ایشان میبا عناوین شاه دین و غضنفر که از القا( ع)ز مد  علیدر این ابیات نیز سخن ا

همچنین گلستان ( 23: 3ج: تاابن منظور، بی. )را غضنفر گویند درشت هیکل، قوی، به این دلیل است که شیر: در باب غضنفر آمده

 .و حرز آن دانسته است( ع)را به علت ذکر نام علی( ع)شدن آتش بر ابراهیم

 مسـند آرای امــامت عــلی عالــی قـدر            والی ملک و ملل پادشه دین و دول

 ...باعـــث سلسلۀ هسـتی مـلک و ملـکوت            عالم مـساًلۀ کلــی ادیـان و ملـل

 (213: 4964بافقی،)                                                                                           

در ( ص)است که پیغمبر( ع)ها علیاشاره به بحث جانشینی وی دارد که امامت بدیشان شروع شد و پادشاه دین و دولت و ملت

کس ارادة در آن آست، پس هر ( ع)من شهر علم و علی: انا مدینه العلم و علی بابها، فمن اراد العلم فیات الباب": وصف وی فرمود

 (944: 4982موسوی همدانی، )"دانش دارد باید از در شهر وارد شود

 رسد گویا ز طرف روضۀ خلد بریندهد باد بهاری غــنچه را             میرو  در تن مـی

 یعنی از خــاک حــریم روضۀ شـاه نجف            گلـبن باغ حقیقت سـرو بسـتان یقین

 ..."امیرالمومنین"بر گشای              سرور غالب سر مردان حیدر صفدر، شه عنتر کش خی  

 (224: 4964بافقی،)                                                                                              

ایشان در معنای گشایندة صف  پرداخته و از وی به عنوان صفدر که از القاب( ع)وحشی موارد بسیاری را به توصیف نبردهای علی

دشمنان که نمونۀ آن مصاف با دشمنان اسالم در نبرد خیبر و جنگ با بزرگان منافقین یهود و از پای درآوردن آنان از جمله مرحب، 

 (37: 4948پیشوایی، . )بود... عنتر و 

 (437و  436، 934، 247،248، 293،241،249،244،243، 224صص : ک.برای موارد بیشتر ر)

 (ع)در مصیبت و سوگواری امام سوم 

شخصیتی را سراغ ندارد که این چنین شعر و نثر، ( ع)ویژه تاریخ اسالمی از آغاز تا کنون جز حسین بن علیه از آنجایی که تاریخ و ب

 :خالی نیستمد  و رثا در شأن او گفته باشند، و بویژه در عصر صفوی، بی تردید مضامین شعری وحشی بافقی نیز از این مراثی 

 ...کـوس بـال بــه معــرکۀ کـربـال زده اسـت     وس بـال زده استروزیست این که حادثه ک

 ...کننـد              این چشم کوفیان چه بال چشم بی حیاستبنـگر به نـور چشم پـیمبر چــه مـی

 ...ـدمت حــــــسینها و آرزوی خـای کـوفیان چـه شد ســخن بیـعت حسـن             وان نامـه

 ...نگرد تیغ و خنجر استیـا حضرت رسـول ببیـن بر حسـین خویش             کز هر طرف که می

 ست و بـر سـرش              نی مـــادر است و نی پــدر و نی برادر استای فـاطمه یتیم تو خفـته

 ...ه غیر پـردگیان هــید کس نماندزین العباد مـاند و کسش هـم نفـس نـماند              در خـیم

 کنند حشروحشی کسی چه دغدغه دارد از حشر و نشر              کـش روز نـشر بــا شــهدا مــی

 (274: 4964بافقی،) 

های عظیم در تاریخ اش و شهادتش باعث تحوالت و دگرگونی، تولدش، زندگی(ص)سبط گرامی رسول اکرم( ع)حسین بن علی

امیری . )واقعۀ سترگ و هولناک روز عاشورا و نبرد میان حق و باطل موضوع اصلی تمام مراثی مذهبی است. ستبشریت بوده ا

بدین ترتیب وحشی در ترکیب بندی زیبا این واقعه را با عنوان بالیی بزرگ در صحرای کربال توصیف نموده ( 419: 4984خراسانی، 

( 934-937: 4984داودی، . )داردپیمان شکنی نمودند عنوان می( ع)ز با علیو اعتراض خود را به جماعت کوفیان که سابقاً نی

حضرت را به شهرشان دعوت کرده بودند، اینک شهر را آذین ( ع)های مکرر و با اعزام سفیر به محضر امام حسینکوفیان که با نامه

شان را دگرگون کرد، فریادی ما ورود کاروان چهرهبسته بودند تا در شهادت به خون خفتگان و اسارت آزادگان به شادی بپردازند، ا

که –( ع)در شام خطبۀ کوبندة امام زین العابدین. بود، قلبشان را به لرزه انداخت( ع)از زبان دخترش زینب( ع)آشنا که فریاد علی

آزادگان اسیر هر کجا که . ا کردلرزه بر ارکان حکومت اموی انداخت و یزدیان را رسو -العباد از ایشان یاد نمودهوحشی با عنوان زین

: 4984خو، نیک. )را برای مردم بیان نمودند را معرفی کردند و مظلومیتش( ع)رفتند حقیقت را بیان داشتند، قرآن خواندند، حسین

، (ع)ینفشرد، احساس مظلومیت امام حسها را میآنچه که به وضو  پس از حماسۀ عاشورا جامعه را در خود فرو برده بود و دل( 48
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که وحشی نیز به خوبی بدان ( 44: 4989خزعلی، . )در معامله با فرزندانش بود( ص)توجهی به حق اهل بیت و خصومت با پیامبربی

 .دارد که ترسی از روز حشر ندارد چرا که مسلمین با این شهدا محشور خواهند شداشاره داشته و در پایان بیان می

 (ع)موسی الرضا  در ستایش حضرت ثامن الحجج علی بن

 ...نخل باغ دین علی موسی جعفر که هست            بــاغ قدر و رفعـتش را ثـابت و سـیار گل

 ...اش           کشت کن اکنون به گلزاری که باشد یار گلای که دادی دانـۀ انگــور زهـــرآلوده

 (218: 4964بافقی،)                                                                                            

اختصاص داده و از شروع آن به ستایش و وصف اوصاف ایشان پرداخته و در ( ع)هایش را به امام رضاترین چکامهوحشی یکی از ناب

قرشی، . )داردت اشاره میبوده اس -برخی روایات انار-انتها اشاره به مسمویت ایشان که به روایتی با انگور زهرآلود توسط مأمون

4982 :381) 

 (عج)در منقبت حضرت ولی عصر

 خوش آنکه پشت بر اهل زمانه کرد چو ما              رخ طلــب به ره صاحب الــزمان دارد

 ...شــه ســریر والیــت محــمدبن حسـن              که حکم بر سر ابنای انس و جان دارد

 د چـرخ              کبــوتر از پـــر شـهباز سایـــبان داردرسید عـدل تو جایی که زیر گنب

 (463: 4964بافقی،)                                                                                            

ای بر آسایش خلق ن که باثهو اعتقاد مسلمین بر ظل عدل ایشان بر سر ابنای جها( عج)اشاره به انتظار برای آمدن حضرت مهدی

 .خواهد بود

 تـــا بــــود پــــــــای ابلـق مــهدی                کــس نبـــــوسد ســـم خـر دجـال

 (441: همان)                                                                                                    

الدجال یخرج من ": نقل شده است( ع)که از امیرالمومنین علی( عج)ایت شده از آخرالزمان و ظهور مهدیاشاره به رویدادهای رو

 "کند و بر خری سوار استدجال از سرزمینی که به آن یهودا گفته می شود خروج می...: بلده یقال لها یهودا، راکب علی حمار

 (213: 4999یزدی، )

 (932ص : ک.برای موارد بیشتر ر)

 (ع)ت موسی حضر

 گوی همان منتظر دیدار است "ارنی"همه را دیـدة امــید بدوخت              "لــن ترانی"

 (461: 4964بافقی،)                                                                                              

وَلَـکِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ  لَن تَرَانِیأَنظُرْ إِلَیْکَ قَالَ  أَرِنِیوسَى لِمِیقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ لَمَّا جَاء مُوََ": از سوره اعراف 449اشاره به آیه 

ا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَأَنَاْ أَوَّلُ مَّفَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَ

گاه ما آمد و خدا به وی سخن و چون موسی با هفتاد نفر از بزررگان قومش که انتخاب شده بودند وقت معین به وعده: "الْمُؤْمِنِینَ

خداوند . ا مشاهده کنم حجاب جمال تو ر گفت موسی به تقاضای قوم خود عرض کرد که خدایا خودت را به من آشکار بنما که بی

در پاسخ فرمود که مرا تا ابد نخواهی دید ولیکن در کوه بنگر اگر کوه بدان صالبت هنگام تجلی نور من به جای خود برقرار تواند 

به هوش آمد  آنگاه که نور خدا بر کوه تابش کرد کوه را متالشی کرد و موسی بیهوش شد، سپس که. ماند تو نیز مرا خواهی دید

عرض کرد خدایا تو از رؤیت و حس جسمانی منزه و برتری و من از اندیشه رؤیت تو به درگاهت توبه کردم و از قوم خود اول کس 

 .باشم که به تو و تنزه ذات پاک تو از هر آالیش جسمانی ایمان آوردم

 طــور بـــرآردآن مـی که فروغش شده خضر ره مــوسی               آتـــش ز نهاد شـجر 

 (233: 4964بافقی،)                                                                                             

کُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّی فَلَمَّا قَضَى مُوسَىالْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْ" :سورة قصص 23اشاره به آیۀ 

آنگاه که موسی عهد خدمت به پایان رسانیده با اهل بیت خود از حضور شعیب ...: آتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ
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ر اینجا مکث کنید که از دور آتشی به نظرم رسید رو به دیار خویش کرد، آتشی از جانب طور دید به اهل بیت خود گفت شما د

 "...ای بگیرممیروم تا شاید از آن خبری بیاورم یا برای گرم شدن شما شعله

دارد و که در ادامه عنوان شده است موسی در وادی ایمن قدم گذاشته و خداوند معجزات رسالتش بر قوم فرعون را به وی عنوان می

 .گردددر این وادی مبارک آغاز می( ع)بدین ترتیب رسالت موسی

 (498و 219صص : ک.برای موارد بیشتر ر) 

 (ع)حضرت عیسی 

 ها از لبانمریمی رفته است و مانده زو مسیحای رضیع          شسته رخ ز آب مــژه، ناشـسته لــب

 (297: 4964بافقی،) 

 و  پرور بس که هستی جانفزاای نسـیم رو  پـــــرور ای بـــاد مســیح            بس که هستی ر

 (264: همان) 

سورة مائده نموده است که خداوند در آن در اشاره به حضرت مریم و معجزات  441در این ابیات نیز وحشی باقی اشاره به آیه 

دَتِکَ إِذْ أَیَّدتُّکَ بِرُو ِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ إِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِیسى ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَعَلَى وَالِ  ": فرمایدمی( ع)عیسی

ذْنِی وَتُبْرِىءُ طَّیْرِ بِإِذْنِی فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِوَکَهْالً وَإِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ وَالتَّوْرَاةَ وَاإلِنجِیلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَۀِ ال

 بِالْبَیِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَـذَا إِالَّ األَکْمَهَ وَاألَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِی وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنکَ إِذْ جِئْتَهُمْ

کر حکایات عیسی و معجزات و حاالت او گردان که خدا عیسی مریم را گفت به خاطر آر نعمتی ای پیغمبر مردم را متذ: سِحْرم مُّبِینم

و را که ما به تو و مادرت عطا کردیم آنگاه که تو را به تایید رو  القدس توانا ساختیم که در گهواره و در بزرگسالی و آنکه تو را کتاب 

و هنگامی که از گل شکل مرغی را به امر من ساخته و در آن دمیدی به امر من حکمت یاد دادم و به تو علم تورات و انجیل آموختم 

مرغی گردید و آنگاه که کور مادرزاد و پیس را به امر من شفا دادی و مردگان را به امر من از قبر بیرون آوردی و آنگاه که دست 

هدایت آنها آمدی و کافران بنی اسرائیل به تو گفتند این ستم بنی اسرائیل را از سر تو کوتاه کردم وقتی که تو با معجزات روشن به 

  "معجزات حیرت انگیز جز سحری آشکار نخواهد بود

 (966، 998صص : ک.برای موارد بیشتر ر)

 (ع)ابراهیم

 مگر نار خلیل است آن رخ رخشان تعالی اهلل            که دربار است اندر هر شرارش صد گلستان را

 (448: 4964بافقی،) 

 .به اذن حق تعالی( ع)شاره به ماجرای گلستان شدن آتش بر ابراهیما

 ...رویت مگر به جای خلیل است ور نه چیست            در یـــکدگر شـکست بـــــتــهای آذرش

 بــرهان دیـــن سمی خـــلیل صنـم شکن            کامد حـریم کعـبۀ  جــان  ساحــت درش

 (433: همان)                                                                                                     

 پروردگارا این شهر مکه را: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ األَصْنَامَ": سورة ابراهیم 93اشاره با آیۀ 

و بافقی به دنبال آن اشاره به ماجرای ورود ایشان به خانه کعبه و  ".مکان امن قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بتان دور دار

 .ها داردشکستن بت

 (ع)حضرت نوح 

 کشتی نــو  در دم توفان قهــر او                نـه بادبان بـه جــای بمــاند نــه لنگرش

 (433: 4964بافقی،)                                                                                            

 مقیم کشتی نو  است در دم طوفان             کسی که ساخته چو مرغ خانه در خاشاک

 (212: همان)                                                                                                   

حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن کُلٍّ زَوْجَیْنِ ": باشدمی( ع)از سورة هود خطاب خداوند به نو  41اشاره ابیات به آیۀ 

نو  به ساختن کشتی و قوم به تمسخر پرداختند تا اینکه : مَا آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَلِیلماثْنَیْنِ وَأَهْلَکَ إِالَّ مَن سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَ
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فرمان قهر ما فرا رسید و از تنور آتش، آب بجوشید و عالم را به طوفان داد در آن هنگام به نو  خطاب کردیم که تو با خود از هر 

و زن راحله نام که وعدة هالکش در علم ازلی گذشته همه را « کنعان»سر با جمیع زن و فرزندانت جز آن پ« نر و ماده»جفتی دو فرد

 ...".در کشتی همراه بر که از غرقاب برهند

 (233،917، 227،293،243،273صص: ک .برای موارد بیشتر ر)

 کعبه و بیت الحرام

 حرامتا همه عمر در این بادیه از چادر کف             بــحر چون حــاج ره کعـبه ببــندد ا

 قبلۀ اهل دعــا باد درت همچو حـرم             مجمع اهل صـفا کوی تو چون بیـت الحرام

 (224: 4964بافقی،)                                                                            

 لک جاودانهای ثواب و روزه و حج و زکوه            کرده پیش از خود روان در دار مکاروان

 (297: همان)                                                                            

در این ابیات از مناسک و منازل حج همچون احرام بستن، بیت الحرام سخن گفته و اشارات نافذی را در بیت آخر به آداب اسالمی 

 .نموده است گردندهای اخروی میروزه و زکات که باعث ثواب

 (ع)اشارات به داستان حضرت یوسف 

 شـــود دیـــــده عـــالم پـیـر روشن              ز گـــردی کــــه آید از آن طــرف دامان

 به دامان یـــوسف نهفته است کــحلی              که روشـــن کـــند دیـدة پیـــر کـــنعان

 (226: 4964بافقی،)                                                                                                         

که موجبات حسادت برادران و دور افتادن وی از پدر را فراهم آورد و ( ع)و رسالت فرزندش یوسف( ع)اشاره به داستان یعقوب نبی 

شر  کامل این ماجرا که . ر آخر به پوی پیراهن یوسف بینا گشتبدین ترتیب چشمان پدر در نومیدی دیدار وی نابینا گشت تا د

 .باشدمطمع نظر وحشی بوده است در سراسر آیات سورة یوسف می

 (463،246، 448، 921،943: ک به صص.برای موارد بیشتر ر) 

 (ع)اشارات به داستان حضرت سلیمان 

 ه ز سر بی او سلیمان زماناز سریر تخت بلقیس آیتی بربسته رخت               تاج افکند

 (297: همان)                                                                                                           

ی إِنِّ"  :و برخی آیات سورة نمل که در پی فرستادن هدهد سلیمان به سوی سرزمین سبا فرموده( ع)اشاره به ماجراهای سلیمان 

همانا در آن ملک زنی را یافتم که بر مردم آن کشور پادشاهی داشت و : وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ

بدین ای سپس نامه( 29/نمل)"به آن هرگونه دولت و نعمت و امور دنیوی عطا شده بود و عالوه بر اینها تخت با عظمتی داشت

که آن نامه از جانب سلیمان به نام : إِنَّهُ مِن سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ": گرددارسال می( ع)مضمون از سوی سلیمان

 .داردرا به حق دعوت می -بلقیس ملکه سبا–و در پی آن ایشان را ( 91/نمل) ".خداوند بخشنده و مهربان است

 (998،227، 231: ک به صص.وارد بیشتر ربرای م) 

 خلقت انسان

 ما گوشه نشینان خـــرابات الستیم           تا بوی میی هست درین میکده مستیم

 (233: 4964بافقی،)                                                                                                  

: ت انسان و وعده و قرار بشر با حق تعالی که از آنان پرسید آیا من پروردگار شما نیستم؟ و همگی پاسخ دادنداشاره به ابتدای خلق

وَإِذْ ": سورة اعراف چنین آمده است472که این مضمون در شعر شاعران اسالمی بسیاری توجه شده است و متن آن در آیۀ . بلی

امَۀِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا مْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَأَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِ

 "غَافِلِینَ

 :و نیز ابیات دیگری در خلقت انسان
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 ــفش ســــاختی نـــمطلب کــردی کف خاکی ز عـالم           ز آب ابـر لطـ...

 ز آن گل باز کردی طرفه جـسمی            بــــرای گـــنج عشـق خـود طلسمی

 چو او را بر مالیک عرض کـــردی           ملـــک را ســـجدة او فـــرض کـردی

 ...اش در سـر نگنجید           بــه گردن طوق دار لعـــن گــــردیدیکی را سجده

 (984: 4964بافقی،)                                                                                                

هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَۀٍ ثُمَّ مِنْ : اشاره به خلقت انسان که خداوند خود در قرآن به طور کامل در شرحش فرموده است

اوست : غُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَیُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخًا وَمِنکُم مَّن یُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُ عَلَقَۀٍ ثُمَّ

شما را از رحم مادر طفلی بیرون آورد تا خدایی که شما را از خاک آفرید سپس از قطرة آب نطفه و سپس از خون بسته علقه پس 

آنکه به سن رشد و کمال برسید و باز پیری سالخورده شوید و برخی از شما پیش از سن پیری وفات کنید و همه به اجل معین خود 

ر خلقت انسان و در ادامه اشاره به سجده نکردن شیطان ب( 67/غافر) ".چنین کردیم تا مگر قدرت خدا را تعقل کنیدرسید و اینمی

-گونه آمده است و از مضامین مورد اشاره بسیاری از شاعران اسالم سرا میسورة بقره این 94توسط حق تعالی که شرحش در آیۀ 

و چون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئِکَۀِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ" :باشد

 "سجده کنید همه سجده کردند مگر شیطان که به او تکبر ورزید و از فرقۀ کافران گردید

 (231،969،443: ک به ص.برای مورد بیشتر ر)

 اوصاف حق تعالی

 لزنـــدة بــــاقــی احــد الیــــزال             حــی تـــوانا صـــــمد ذوالـــجال

 (962: 4964بافقی،)                                                                                              

و . اشاره به اوصاف حق از جمله باقی بودن، حی، ازلی بودن، صاحب جالل و بی نیاز بودن که در آیات مختلف بدانها اشاره شده است

قادر به شناخت ذات حق و پی بردن به کنه این امر نیست چرا که عقل بشری محدود و ذات حق تعالی  نیز اینکه هرگز عقل بشری

 :توان به کنه ذاتش پی بردازلی و ابدی و نامحدود است و این همان شناخت حق است که بدانیم که نمی

 ترمــراهتر              در   ره   او   از   همـــه  گعقل که هســـت از همــه آگــاه

 راه به کنهش نبــرد عقـــل کــس               مــعرفت اهلل همــین اسـت و بس

 (964: 4964بافقی،)                                                                                                

 (443،449،233: ک به ص.برای مورد بیشتر ر)

 تــوبه

اند توبه نوعی تغییر حال و دگرگونی در انسان است که او را به نقصِ خود آگاه می کند و شوق رسیدن به کمال را در او گفته     

ه شرط توبه تا درست آید سه چیز است، پشیمانی بر آنچه رفته باشد از مخالفت، و دست ب( 449: 4981صبور، . )پدید می آورد

: 4983قشیری، )« .باز آن معصیت نگردد، از این ارکان چاره نیست تا توبه درست آید داشتن زلت اندر حال و نیت کردن که نیز

ای به این امر در بحث گناه کار بودن و اینکه خداوند یکی از مضامین مهم اسالمی توبه است که وحشی نیز در ابیات زیر اشاره( 497

 :ر داشته استها داشتن بدین مضمون نظتوفیق آمدن به راه ثواب را نصیب انسان

 ...خـــداوندا گنهکــاریم جــمله            ز کار خـود در آزاریم جــــمله

 ...الهی سبحه دستاویز مــن سـاز            به سلک اهل تحقیقم وطن ساز

 ...بیفشان از وضو بر رویم آن آب            که از غفلت نماند در سرم خواب

 مرا بنما به سـوی خـویش راهـی       الهی جانب من کــن نـــگاهی     

 (987: 4964بافقی،)                                                                                              
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 گیرینتیجه

دگار مانده که گویای تمامی دیوانی جامع از وی به یا. وحشی بافقی از شاعران توانای روزگار پادشاهان صفوی در ایران است     

 .اندیشه و زوایای فکری و اعتقادی ایشان با زبانی ساده، بی پیرایه و به نوعی عامیانه است

یکی از بارزترین عناصر بارز آثار عهد صفوی اعتقاد به تشیع و پایبندی به مضامین دینی بوده، به طور کلی سرودن هر نوع شعر      

د و دربارهای پادشاهان که تا این زمان شعر و هنر، علم و ادب را برای تبلیغ حشمت و شوکت بهترین مذهبی رونقی تمام یافته بو

ها و کتب در مناقب بنابراین از همین زمان است که دیوان. دانستند همین کار را به روشی دیگر در پیش گرفته بودندوسیله می

 . پرداخته آمد( ع)و ائمۀ طاهرین( ص)ها و خلقیات پیامبر اکرمیو مراثی شهیدان کربال و فضایل و بزرگ منش( ع)معصومان

بدین ترتیب شعر وحشی نیز از آن بی نصیب نبوده و به پیرو دیگر شاعران افزون بر مراثی و منقبت اهل بیت به معارفی      

، حضرت ولی (ع)مام رضا، ا(ع)بندها و قصایدی در مد  حضرت علیمناسک حج، آیات قرآنی، آداب اسالمی، ترکیب: همچون

-پرداخته و بعضا گریز به تلمیحاتی از پیامبران الهی، نیز در آثار وی نمودی بارز دارند، که تمامی آنها با شاهد مثال... و( عج)عصر

 .اندهایی در این تحقیق مورد بحث و تفحص کامل قرار گرفته

هایی هرچند کوچک از این جز غزلیات در سرتاسر دیوان وی نمونهچنان که در انتهای پژوهش به گونۀ نموداری آمده است به      

 .اندها بیشترین مقدار را از آن خود نمودهشود، که در این میان چکامهمضامین دیده می

 :منابع

 قرآن کریم

 .یروت، داراالحیا التراث العربی موسسه التاریخ العربی، ب3، لسان العرب، جلد (بی تا)ابن منظور، محمدبن مکرم، 

های ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش-مجموعه مقاالت اولین کنگرة ادبیات پایداری-، نامۀ پایداری، (4984)امیری خراسانی، احمد، 

 .دفاع مقدس، تهران

شی انتشارات کتابفرو: ، کلیّات دیوان وحشی بافقی، با مقدّمه و توضیحات محمّد عبّاسی، تهران(4964)بافقی، کمال الدّین محمّد 

 .فخررازی

، ترجمۀ غالمحسین صدری افشار، چاپ اول، انتشارات مروارید، (از صفویه تا عصر حاضر)تاریخ ادبیات ایران ، (4934)براون، ادوارد، 

 .تهران

، مقدمۀ جعفر سبحانی، -(ع)نگرشی بر زندگی اجتماعی و فرهنگی امامان معصوم–، سیره پیشوایان (4948)پیشوایی، مهدی، 

 .صادق، قم موسسۀ امام
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 .انتشارات اندیشمندان یزد: ، یزد عصر صفوی، یزد(4932)تشکری بافقی، علی اکبر، 

 .در شعر معاصر عربی، چاپ اول، امیرکبیر، تهران( ع)، امام حسین(4989)خزعلی، انسیه، 

 .، عاشورا، نشر مدرسۀ االمام علی بن ابی طالب، قم(4984)داودی، سعید، رستم نژاد، مهدی، 

 .49، نشریۀ زبان و ادبیّات، ادبستان فرهنگ و هنر، شمارة «شوریدة کویر« وحشی»با آن »، (4972)محمّد علی، ژاله، 

 .6 صفحه 4942: تهران ،اول ج ،ایران در یونسکو ملی کمیسیون.22 ش نشریه ،حکمت اصغر علی ،سرزمین هند

 .انتشارات فردوس: ، سبک شناسی شعر، تهران(4984)شمیسا، سیروس، 

 .، ذره و خورشید، چاپ اول، انتشارات زوار، تهران(4981)ور، داریوش، صب

 .انتشارات فردوس: ، تاریخ ادبیّات در ایران، جلد پنجم، تهران(4964)صفا، ذبیح اهلل، 

 .نشر فردوسی: ، تهران3، تاریخ ادبیات ایران از آغاز سدة دهم تا میانۀ سدة دوازدهم هجری، ج(4978)ــــــــــــــ، 

 .تهران. هشتم چاپ ،کبیر امیر ،مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی، (4939)ـــــــــــــ، ـ

 .، تهران، دارالکتب اسالمیه2، ترجمۀ سید محمد صالحی، ج(ع)، پژوهشی دقیق در زندگی امام علی بن رضا(4982)قرشی، باقر، 

، (ۀ ابو علی حسن بن احمد عثمانی، تصحیح بدیع الزمان فروزانفرترجم)، رسالۀ قشیریۀ، (4983)قشیری، عبد الکریم بن هوازن، 

 .چاپ نهم، انتشارات علمی فرهنگی، تهران

 .مجلسی، محمد باقر، بی تا، بحاراالنوار، نشر اسالمیه، تهران

 .در کتاب اهل سنت، نشر پورشاد، تهران( ع)، علی(4982)موسوی همدانی، محمدباقر، 

انتشارات کتاب فروشی : نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم، جلد دوم، تهران ، تاریخ(4944)نفیسی، سعید، 

 .فروغی

 .، عاشورا شکوه، عزت و افتخار، نشر دارالثقلین، قم(4984)نیک خو، مهدی، 

 .، تهران4، مجمع الفصحا، به کوشش مظاهر مصفا، ج(4993)هدایت، رضاقلی خان، 

 .، تهران، فراهانی2با ترجمه الزام الناصب، به قلم محمد جواد مرعشی نجفی، ج( ع)چهره درخشان امام زمان، (4999)یزدی، علی، 
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 بررسی نوستالژی در اشعار سید علی صالحی
 فاطمه طاهری کندر   

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

 محمد میر

 شگاه زابلزبان و ادبیات فارسی دان استادیار

 چکیده 

نوستالژی یا غم غربت، در اصطال  عبارت است از احساس دلتنگی و . است« نوستالژی»شناسی  یکی از مباحث مطر  در نقد روان

« نوستالژی»مفهوم . ها و چیزهای که اکنون از دست رفته و معموال با حسرت، دلتنگی و درد همراه است حسرت نسبت به گذشته

نوستالژی، ناخودآگاه در . وط حضرت آدم دارد و از دیرباز، درون مایۀ آثار ادبی را به خود اختصاص داده استتاریخی به قدمت هب

گاه عواطف و احساسات پاک انسانی است،  جایی که ادبیات تجلی از آن. کند و از حوزه اختیار فرد خارج است درون فرد بروز پیدا می

شناختی در حوزة ادبیات، بررسی این حس را  ای دارد و نقد روان ی ما به دالیلی جلوة ویژهاین حسِ ناخودآگاه در برخی از متون ادب

ازجمله شاعران معاصر که نوستالژی در اشعارش بسامد فراوان دارد، سیدعلی صالحی . در آثار شاعران و نویسندگان بر عهده دارد

نتیجه . حسرت به گذشته در شعرسیدعلی صالحی بپردازداست این پژوهش بر آن است که به بررسی عوامل ایجاد غم غربت و 

حاکی از آن است که موقعیت و شرایط زندگی، اندیشه و عاطفۀ قوی منجر به برانگیخته شدن حس نوستالژیکی قوی در صالحی 

وگ عزیزان و غم دوری از وطن و معشوق، س. شده است این موضوع به عنوان یکی از رفتارهای ناخودآگاه وی در شعرش نمود دارد

 . رود های نوستالژیک اشعار صالحی به شمار می ها از دیگر مؤلفه یاد اسطوره

 .نوستالژی، مجموعه اشعار، سیدعلی صالحی: ها کلیدواژه

 مقدمه

-نوستالژی اصطالحی روان. است (nostaligia)شناسی و نیز مکتب رمانتیسم، مبحث نوستالژی  از مباحث رایج در نقد روان

ها و غالباً  در زبان فارسی این واژه. کند که وارد ادبیات گردیده، به طور ناخودآگاه است که در شاعر یا نویسنده بروز می شناسی است

ند داشته است و پیش از آنکه ادبیات از دیرباز با روان شناسی پیو. اند به غم غربت، احساس غربت و حسرت گذشته را ترجمه کرده

و در نقد ادبی معاصر . اندر دنیای درون انسان بپردازد، شاعران و نویسندگان این کار را انجام دادهشناسی جدید به کاوش دروان

شناسی صورت های متعددی در زمینۀ نقد و تحلیل متون ادبی و پرداختن به نویسندگان و شاعران بر مبنای روانایران نیز کوشش

شناسی کالسیک، اثر ادبی نتیجه بیماری روانی نویسنده روید یا نقد روانمطابق نظریه ف(. 243و 246: 4986یاوری، )گرفته است 

های ممنوع داند؛ خواستهشناختی تحلیلی، آن را اساس خواب و رویا میاست و مفهوم یک اثر هنری نیز همان است که نقد روان

 (. 347: 4978مقدادی، )

حسرت از دادن آن را نیز  -معروف و چه در مفهوم فرا زمانیچه در معنای  –ای داشته نسل بشر از همان هنگام که گذشته

گاه از شرایط و اوضاع زمان حال رضایت نداشته نوع انسان، هید. خودآگاه یا ناخودآگاه در ذهن جمعی یا فردی خویش آزموده است

ورداری از شعور و عاطفه خاص، تجارت در این میان شاعران به واسطه برخ. انداست و عموم افراد درجاتی از انواع دلتنگی را آزموده

 است شاعران دوره سلجوقی به دورههای رایج شعر فارسی ت سف به گذشته ازموتیف». کنندخود را شاعرانه و هنرمندانه بیان می

  (.2: 4931نیا، طاهری)« کنندی رودکی با حسرت یاد میمحمودی، از دوره خورند و شاعران دورهدی حسرت میمحمو

 ینه و ضرورت تحقیقپیش

در مورد این موضوع، پژوهشی که نوستالژی را در مجموعه اشعار صالحی مورد بررسی قرار داده باشد، مشاهده نشده، اما یک  

صدیقه انصاری و مریم خلیلی : های شعر سید علی صالحی پرداخته شده، بدین شر  استکه به سایر جنبه پژوهش

به بررسی تجربیات عاطفی و « تجربیات شاعرانۀ سیدعلی صالحی در سه دفترِ شعر او»ت عنوان ای تح ، در مقاله(4932)جهانتیغ

 .درونی شاعر، در سه دفتر شعری او پرداخته است

 نوستالژی و ادبیات 
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از شناسی و روانپزشکی، ادبیات و هنر عرصۀ اصلی حضور نوستالژی شد و در آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان، پس از روان

های از آن ظهور یافت؛ بویژه در مکتب جمله پیروان مکاتب رمانتیسم، سمبولیسم، سوررئالیسم و رئالیسم جادویی کم و بیش جلوه

های این مکتب است از ویژگی« های دور دست، به تخیلفرار به رویا، فرار به گذشته، به سرزمین»: ادبی رمانتیک، تأثیر آشکار نهاد

 (.46: 4984سیدحسینی، )

 های ادبی رمانتیکنوستالژی و مکتب

آزردگی از محیط و زمان . است« گریز و سیاحت»توان تفکرات نوستالژی در آن دید، اصل از اصول مکتب رمانتیک که می

های خیال از های دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا بر روی بالموجود و فرار به سوی فضاها یا زمان

 (. 32: 4966سید حسینی،)هاست شخصات آثار رمانتیکم

دلتنگی برای )حسرت بر گذشته : ها اشاره کردترین مؤلفهتوان به اصلیدر این مورد می: عوامل ایجاد نوستالژی در فرد

زی، که باعث زیسته است، از دست دادن اعضای خانواده یا عزیو این در صورتی است که شاعر در گذشته در شادکامی می( گذشته

شود، بازگشت به دوران کودکی و یا یادآوری خاطرات کودکی و نوجوانی، مهاجرت، فاصله گرفتن از گریستن یا مرثیه خوانی می

، پناه بردن به (یا شاعران حبسیه سرا)وطن مألوف و غم غربت، غم و درد پیری اندیشیدن به مرگ، حبس و تبعید شاعر یا نویسنده 

، تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مواردی که (آرکائیسم)گراییاز معشوق، اسطوره پردازی، باستانآرمان شهر، دوری 

در روستای مرغاب شهرستان ایذه بختیاری در ( 4994)صالحی سال  سیدعلی (.2: 4986شریفیان، )های روحی، روانی دارد جنبه

گذاران شعر،  از جمله بنیان. دار بودند ز و شاهنامه خوان اما مادر خانهاستان خوزستان دیده به جهان گشود، پدرش شاعر و کشاور

 (.8: 4981آرانی،  طاووسی. )اند بوده -طرفداران شعر موج نو -ناب سید علی صالحی در مسجد سلیمان و هوشنگ چالنگی

 نوستالژی چیست؟

هاست که مضمون و  شناسی است، امّا قرنهای رایج در نقد روان نوستالژی اگر چه در اصل یک اصطال  پزشکی و از بحث

حسرت گذشته، »ها به معنای  فرانسوی است که در فرهنگ  وستالژی واژهن. محتوی آثار ادبی بسیاری را به خود اختصاص داده است

 فراق، دوری، درد جدایی، احساس غربت، غم غربت، حسرت گذشته، آرزوی»و ( 372: 4981باطنی، )« احساس غربت، غم غربت

غم غربت، احساس حسرت  و دلتنگی به »: آمده است« فرهنگ علوم انسانی»در (. 9393: 4981پور، آریان)« گذشته آمده است

گذشته و آنگهی اشتیاق مفرط برای بازگشت به گذشته، احساس حسرت برای وطن، خانواده، دوران خوش کودکی، اوضاع خوش 

نامه رشتۀ پژشکی  م این واژه برای اولین بار در پایان4688در سال (. 246: 4984آشوری، )« سیاسی، اقتصادی، مذهبی در گذشته

خواست با ابداع آن، حالت غمگین شدن ناشی از آرزوی بازگشت به سرزمین  یوهانس هوفر، دانشجویی سوئیسی ظاهر شد که می

ی خانه به دوش و دور از وطن بودند، از جمله ها از قربانیان این بیماری تازه مشخص شده در قرن هفدهم، آدم. بومی را تشریح کند

دانشجویان آزادیخواه جمهوری برن در شهر بازن، کارگران و خدمتکاران بومی که برای کار به فرانسه و آلمان مهاجرت کرده بودند و 

کند که موجب  ولید میموردی ت گفتند که نوستالژی، پرخاشگری بی ها می اند، آن جنگیدند بوده سربازانی که خارج از کشور خود 

شود، شخص مبتال به آن، ارتباطش را با زمان حال از دست بدهد و آرزوی رسیدن به سرزمین بومی، تنها دل مشغولی آنان بوده  می

 (. 9: 4983شاه،  پور ملک غنی)است 

ستالژی اجتماعی، فرد موقعیت ای از زندگی فردی خویش نظر دارد، اما در نو بر پایۀ نوستالژی شخصی، شاعر یا نویسنده به دوره

ها و شکایت از زمان حال در تقابل  توان گفت نوستالژی حسرت از دست رفته می. ای که دارد برایش حائز اهمیت استاجتماعی ویژه

خاطرات شیرین کودکی و جوانی، یاد . تواند فردی یا جمعی باشد، ارتباطی قوی با خاطره دارد این حسرت که می. با گذشته است

در حیطۀ نوستالژی فردی و یادآوری خاطرات جمعی یک قوم ریشه در تاریخ، فرهنگ و اساطیر آن قوم و ملت دارد، ... ایام وصال و 

شود؛ مانند حسرت دور شدن از طبیعت و دوران  نوستالژی گاه نوع بشر را شامل می. گیرد در حیطۀ نوستالژی جمعی جای می

 (.39: 4981فورست، )توان دید  های غربی، مانند گوته، کوپر و دلیل، می در آثار رمانتیک این مضمون را. یگانگی انسان با آن
یونگ اصطال  کهن . به ارتباط میان اساطیر و ناخودآگاه جمعی اشاره کرد -شناس سوئیسی روان -بار، کارل گوستاو یونگ نخستین

این تصاویر به شکل ». اه قومی بشر جای دارد، استفاده کرده استالگو یا صورت ازلی را برای تصاویر ابتدایی که در ضمیر ناخودآگ

ی  هر گاه عرصۀ(. 219: 4981داد، )« یابند اسطوره، مذهب، خواب، اوهام شخصی در نهایت، نمودهایی در آثار ادبی انعکاس می
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گرایی و آرزومندی  شود به آرمان میزندگی بر انسان تنگ شود که او از اوضاع و احوال خود ناراضی باشد و هید لذتی نبرد، ناچار 

هر گاه ذهن به گذشته برگردد و راه نجات خود را از دلتنگی، در . های انسان یا در مقابل او یا پشت سرش قرار دارند آرمان. بپردازد

 -د از دیدگاه فرویدتوان نوستالژی در نقد روانکاوانه می. آید در او پدید می« نوستالژی»گذشته، جست و جو نماید، حسرت گذشته یا 

فروید نشان داد که چگونه بیرون ریختن تعارضات نهفته روانی و ». بررسی شود -ناخودآگاه جمعی -و از دیدگاه یونگ -عقده ادیپ

 (. 424: 4984صناعی، )« درمانی دارد -کند وتأثیر روان آشکار شدن آرزوهای سرکوب شده، از تنش و فشار روانی ما کم می

 طرهنوستالژی و خا

به عبارت دیگر یک پای ثابت نوستالژی، بازگویی و یادآوری . شریفیان گفته است که نوستالژی و خاطره ارتباط تنگاتنگی باهم دارند

اما وقتی یادآوری خاطرات برای شخص به حدی برسد که او را . داشتن خاطره برای هر فرد طبیعی است. هاست بیش از حد خاطره

کند، این همان حالت روانی اسن که خاطره  شخص احساس نوستالژی و دلتنگی می. بد بین کندنسبت به واقعیت موجودش 

. گویند می« فراموشی» طیف دیگر این حالت کمبود خاطره است که روان پزشکان آن را . نامند می« تراکم خاطره»ن را شناسان آ

  (.6: 4934ریحانی، )

 نوستالژی فردی

 این از برخی .است شده منعکس ها آن آثار در بارز شکل به آمده، پیش ادیبان زندگی در که سازی خاطره برجستۀ حوادث همه

 از آن از پس یا جوانی در که کسی برای. برد می سر زمان آن به بازگشت حالت در دائم طور به شاعر که است ای گونه به پیشامدها

 یادآوری(. 272: 4987 وفایی،) است بخش لذت کودکانه های ازیب و ها غفلت و بچگی روزهای خاطره برد، نمی چندانی لذت زندگی

 دوران بر حسرت شده تباه عمر. است فردی حسرت برگیرندة در ها آن به نسبت دلتنگی اظهار و نزدیک و دور های گذشته خاطرات

 از شود، می منجر گذشته به نسبت حسرت و دلتنگی به فرد ذهن در خاطراتی تکرار و عزیزان دادن دست از غم و مرگ یاد جوانی،

گردد، مهاجرت، یادآوری  حبس و تبعید، حسرت بر گذشته که عامل گله و شکایت از زمان می .است فردی نوستالژی پیدایش عوامل

، غم و درد پیری و اندیشیدن به مرگ و سایر موارد که جنبۀ روحی و روانی دارد، از دیگر عوامل ...خاطرات کودکی و نوجوانی و 

 (.94: 4983شریفیان، تیموری، )باشد  اد نوستالژی در فرد میایج

 جمعی خاطره

 های جنبه و کند می توجه جمعی  خاطره مفهوم به جمعی ی خاطره عنوان با کتابی در فرانسوی شناس جامعه «هالبوکس موریس»

. کنیم می تقسیم دیگران با را آن اطرهخ بودن شخصی وجود با که شود می آور یاد را واقعیت این وی. شمارد می بر را آن مختلف

 یک کردن بازگو کنم، گو باز را خاطراتم توانم می نوعی من اگر و. یابد می اجتماعی مقام شود می گذاشته اشتراک به که ای خاطره

 را آن توان می که شود می سبب را چیزی و سازد می متصل دیگری  خاطره به را یکی  خاطره ، آنی طور به که است اجتماعی عمل

 جامعه بر ت سف و تاریخی خاطرات یادآوری(. 279: 4983شریفیان،) کند می ایجاد را بیشتری دردی هم حس و نامید خاطره تبادل

 .است جمعی حسرت نوستالژی از برخاسته نویسنده، معاصر بشری

 نوستالژی در شعر سیدعلی صالحی

را در « خانه»اگر . کند که فراق و جدایی در میان باشدس غربت میانسان زمانی احسا: (غم غربت)نوستالژی دوری از وطن 

برداشت من و شما از وطن صرفاً معادل زادگاه یا : گوید شفعیعی کدکنی در تعریف وطن می. بدانیم« وطن»مقیاس بزرگتر معادل

: 4984شفیعی کدکنی، )اند  کردهخاستگاه و محل پرورش است نه آن چیزی که گذشتگان از آن به عنوان همه عالم اسالمی تعبیر 

 .شود به این مفهوم در اشعارش به وضو  دیده می« صالحی»مصادیق بارزی از توجه (. 96

های بانشاط زندگی در جنوب و  هوای ساده و معنوی، دلتنگ بودن برای لحظه زاده است و تمایل به حال وصالحی یک روستا

از « مرغاب»روستای . خورد اش فاصله انداخته است، در اشعار او به چشم می ادریبیزاری از زندگی شهری که میان او و سرزمین م

افتد و از صفا و صمیمیت به یاد زادگاه خود می« نوستالژی دوری از وطن»باشد و سیدعلی، گاه در توابع خوزستان زادگاه او می

داند و از گیسوی آب و  ر از بوی بوسه و کودک میانگیز سرزمین خود را سرشا کند و به یاری یک فضاسازی شگفتروستا یاد می

 :گوید و تصویری از چوپان خفته که تبسمی بر لبانش جاری است، را به نمایش گذشته استحس بلوغ و نوجوانی سخن می
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 چوپان/ در تکلم سرزمین من/ در وحی و/ حس بلوغ/ لبریز از گیسوی آب و/ لبریز از بوی بوسه و کودک است/ سرزمین من» 

 (.11: 4931صالحی،) «در خواب مرسلین/ با تبسم پنهانش/ ای ست خفته

گیرد که اهل جنوب است و  صالحی به یاد جنوب و دریا، زادگاه خود در این شعر از جزر و مد، از طوفان سراغ دل خود را می

 :های شبانگاه در آب دریا سخن گفته است همچنین انعکاس بگو مگوی ستاره

مگوی ستاره در  هی بگو/ .../ اهل جنوب گلبرگی از شقایق بود/ شما دل توفانً تبار مرا ندیدی؟!/ زر جنونهی ج! هی مد ماه»

 (. 141: همان)«... !/هی طعم ترانة دریا در دهان ماهی آبنوس!/ انعکاس آب

ها با  اعتنای آدم از بیکند به اینکه از جنوب آمده و با همان لهجۀ شیرین جنوبی وارد شهر شده و  در جایی دیگر اشاره می

ها  کرده از آن کند و اینکه برخالف صمیمیت و مهمان نوازی  مردم روستا هستند که حتی شاعر جرأت نمی یکدیگر صحبت می

شود،  ای که با اصالت روستایی خود وارد شهر می اند، مانند غریبه سؤالی بپرسد چرا که مردم شهر از هم گریزانند، سرد و بی عاطفه

 : های زیبا که یادگار طبیعت روستا بودند ها و پروانه کهنه و پیراهنی پر از بوی گل  زی که به همراه داشته، شناسنامهچیتنها 

فقط / هاسر آغاز تمام پهنه/... / دانستممن شمال و جنوب جهان را نمی/ ام شبیه سؤال و ستاره بودلهجه/ از جنوب که آمدم»
« های بنفشای کهنه و پیراهنی پر از بوی پونه و پروانهشناسنامه/ من خودم بودم/ .../ شمه بودهای سرچمیدان توپخانه و کوچه

 (.917: همان)

«  ری را»اش را گم کرده و اسامی فامیل و نزدیکانش را نیز از یاد برده و شاعر دچار سرگردانی و حیرت شده که راه خانه

 :اش را نیز فراموش کرده است معشوقه

من که کاری /... / امام را گم کردهمن راه خانه/ جنوبراه و بیبی/ شمالبی راه و بی/ .../ ام ری راام را گم کردهانهمن راه خ»
 (.996:همان)« امفراموش نکرده« ری را»دانم از چه نمی/ هافقط از میان تمام نام/امنکرده

شود داند و بیان این که روزی این فراق تمام میطعم ترانه می و نشان میهن خویش را گندم سبز و گهوارة بنفش و یک بوسه با

 .گرددو او به خانه برمی

های مایل به طعم ترانه همین بوسه/ همین گهوارة بنفش/ گفتی نشان میهن من همین گندم سبز/ یادت هست؟»
 (.904: همان) «گردم؟ من به خانه بر می...ها ری را/ است؟

 : و رفتن به تهران که دور است« مرغاب»و دور شدن از روستای خود

همیشه / اما خاطرت باشد/ خواهیم رفت،/ را،حوصله کن ری!/ همیشه از ترانه و آواز ما تهی خواهد ماند؟/ راه دور تهران آیا»
 (.901: همان) «...مانمو همیشه این منم که می/ رویاین تویی که می

های دوره گرد در اند و فروشندهباغهای سبز روستا که در مه پوشیدهو کوچهتوصیف روستا و با دیوارهای سنگی دور خانه 

 : ایستگاه قطار و خود شاعر با لباسی روستایی و پاکتی سیگار در دست دارد و چمدانی پر از شعر دارد

در / اشکمانچهو دوره گردی کور با چلچلة / کوچه باغی درمه،/ های کودکان اردیبهشت،خواب/ ها،دیوار سنگچین خانه»
چمدانی / با دستمالی سپید، پاکتی سیگار و گزینهً شعر فروغ/ من هم مثل همیشه و هنوز./ های راه آهنشنبهپسینً ایستگاه پنج

 (.960:همان)« ../.پر از ترانه و شبنم

 :های کاهگلی روستایاد دریا و چینه 
 (.935: همان) روی همان چینه کاهگلی نشست/ ریاآمد و دمی در برابر د/ ای با شتاب چیزی شبیه بادکه پرنده

های بنفش در زیر باران و درختی گوید که آخرین دیدارش در کنار باغ صنوبر بود، با پیراهنی از پروانهو در جایی دیگر می

 :خمیده بر پرچین پسین و سنگچین اجاقی خاموش که دو سه کبریت سوخته در کنار آن را به تصویر کشیده است

زیر درختی که بر / آمد،باران هم می/ باالی بن بست همین باغ صنوبر بودی/ به گمانم آخرین دیدار ما/ ر اشتباه نکنماگ»
 (.145: همان)« چیزی جز چراغی شکسته، سنگچین اجاقی خاموش، و دو سه کبریت سوخته ندیدیم/ پرچین پسین خمیده بود

 :ای ساده از خواب گریه خواند، چرا باید از باران و دریا دور باشیمنهتوان ترادر اینجا بیان کرده که وقتی اینجا می

چرا جای / چرا جای دوری از دریا،/ ی ساده از خواب گریه خواند،توان ترانهمی/ های غریبپشت تمام آن وقفه/ وقتی هنوز»
 (.117: همان) «برگردیم برویم روبروی دریا/ حاال بیا به خانه برگردیم/ دوری از باران
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های خودرو، کاهگل و کرباس و بوی فالوده، از مسجد سلیمان و زادگاه خود سخن گفته، از محله و دوستان و بوی خوش گل

شد رطب، رازیانه و یاد رؤیا، سینما و حصیر خیس بافته شده از درخت خرما و هوای شرجی جنوب که با یک پنکه دستی خنک می

 ...و

حصیر خیس، خنکای / رطب، رازیانه، رؤیا، سینما/ هی با بوی خوش بابونه و کرباس و فالوده/ هی با بوی خوش بابونه آمده» 
 (.110: همان)« ../..قرارپنکة بی

 : گفته است که من آشیانه و وطنم را دوست دارم « بی اسم»شاعر در شعر

هیچ !/ هیچ./... / من آشیانه دارم: ویدگهای و هوی باد میفقط دارد آهسته به/ هیچ حرف خاصی از خواب آسمان با او نیست،»
من هم وطنم را :/ گویمیا به آسمان بلند می/ فقط دارم آهسته به آدمی، به خاطره/ حرف خاصی از خواب آسمان با من نیست

 (.179: همان)«دوست دارم

رنگ هیزم که ش خوشخلوت و آرامش روستا و قشنگی روستا را به تصویر کشیده، بوی خوش علف، عیش و نشاط آسمان و آت

 :سخن گفته است« توکا»ای شمال یاد کرده و زادگاه او های افرا و صنوبر و از نیما و جادهخاطر جنگلهستند به گرم و سوزان

که / و ذهن روشن هیزم/ هوا از عیش آسمان، آبی/ هوشباد از عطر علف، بی!/ های قشنگچه خلوت خوشی دارد این گوشه»
پر از نقش پای پرنده و / پیچیده نم و نی/ ی خیس و نقره پوش آنجایک جاده/.../ جنگل افرا و صنوبر است ازخیال...گرم گرم

نیما هم ./ برندهای پنج و نیم غروب میبه جانب دره/ های سراسیمه مه رادارند رمه/ های از شمال آمدهآنجا باده./ آهوست
 (.113: همان)« /...کندگاه سرفه می/ اینجاست

کند از این همه دیوار و اینکه هید وقت اینقدر غمگین عر از ماندن پشت این همه دیوار خسته شده و احساس نارضایتی میشا

خوابیدند بدون هید دیواری و آسمان آبی و تصویر ماه را زیر آسمان می  گوید که اول شبنبوده است و باز از زادگاهش سخن می

 : پیچد، سخن گفته استشدند وهمچنین از بوی علف که در روستا میصبح زود ازخواب بیدار می بردند وکردند و لذت میتماشا می

پنجره را دوست من این دیوارهای بی/ وقتی از این روزگارهیچ./ چقدر دلم برای عبور از خوابِ این همه دیوار گرفته است»
ما / زادًبوم من اصالً شب ودیوار و گریه نداشت،/ استش را بخواهیدر./ اممن این همه غمگین نبوده/ وقت از روزگارهیچ/ امنداشته

ما به عطر علف /... / گشتیم،باز با خودِ آفتاب، آشناتر بر می/ صبح زود/ رفتیم ورو به آسمانِ آشنا می/ همان اوایل غروبِ قشنگ

 (.059: همان)« /...اعتناء به آب بودو ماه بلور بی/ طعمِ آسمانیِ آب هم آبی بود!/ گفتیم سبزمی

-علف و باغ صمیمیت مردم روستا، بوی پیچیده از دوست داشتن خانه و سایهً روشن نیمدری و کبوترا وکوچه گفته، از سادگی و

 دانم از چهاند یاد کرده است و در پایان این شعر گفته که من نمیها را پوشاندههای که ابرها آنهای بلند و کوهبامهای انار و پشت

فهمم که ماه روشن است که من طاقت دوری و تحمل تشنگی در من نیست و آرزوی تواند به رؤیای ارغوان رسید فقط میراهی می

 :بازگشت به خانه را دارد

حرف و / کبوتر و کوچه/ های منحنینیمدری/ هادارم، سایهً روشن پردهمن این خانه و همین صحبت این وآن را دوست می»
بوی نمور باغ انار، / عالقه به آسمان، به کتاب، کلمه، کهربا،/ عطر قشنگِ عصری از هوای علف،./ .../ را دوست دارم سالم و سادگی

اصالً زندگی چیزی .../ وقتی چرت ولرمِ.../ شویو حتی وقتی که خسته می/ پشت بامی بلند، چندپاره ابر پراکنده باالی کوه،

رسند، فقط معنی ماه به رؤیای ارغوان می/ دانم از کدام راهمن اصالً نمی!/.../ لپذیر و تلخاال همین هوای خوش و گزنده و د/ نیست
 (.019-014: همان) «./...فهمم که روشن است، طاقت دوری و تحملِ تشنگی در من نیسترا می

-ده است و از روستا می، تصاویری از فضای روستا و گذشته و خاطراتش را ترسیم کر«گوی سادهویک گفت»شاعر در منظومۀ 

که محل پرورش « مرغا»دهد، و از روستاهای جنوب  و گوید، یک یه جای هست که بوی بلوط و باران و گندم و خار شکسته می

 های کُنار و بوریا وعطر علف و خندهبود یاد کرده و درخت« ایذه»های که داشت و آهوهای زیبایی با گندم« اَندِکا»های انار و باغ

آمد با بوی گندم درو و نیز ایجاد باد و درختان بید سخن گفته است و نیز یاد پدر کشاورزش که هر روز به خانه می و و ترانهتیه

های دور از خانه در روستاها که همگی شیر آهو و یاد دبستان های بابونه، پیالهوی فطیر و گلها  و دود و بفضای شگفت انگیز از باغ

 :آوردرا به یاد می صفا و پاکی روستا
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های گهوارة کودکی/ به خدا برای این سیّد خسته خیلی سخت است که بگوید/ .../ یک جایی خیلی دور/ یک جایی هست»

زاد ./ دهدکه بوی بلوط و باران و خارِ شکسته می/ یک جایی هست همین حوالیِ نه خیلی دور!/ نان و ترانه و آسودگی کجاست
/.../ رو به جنوب مایل به ماه نشسته است،/ جفتکه آن پرندة روشنِ بی/ دُرُست همانحا/ مَرغا، اَندِکا، ایذه،/ ،رود انار و گندم و آهو

و سر انگشت / پایین تر از کَهکَه تیهو و ترانه،/ .../ که آلودة عطرِ علف بود و/ باالی خم و پیچِ راهی از گل و تراب،/ جا بودباغی آن

 (.067-060: همان) «لرزیدوغ بید مینعنای باد، که از لمس بل

اشان که اکنون خالی از به طور کامل از زادگاه خود در جنوب و خانۀ قدیمی« داستان یک استکان شکسته»صالحی در شعر 

گوید، حیاط شمالی گیالس، صدای شستن استکان، شربت لیمو و حوض خانۀ کاشیکار، طعم عسل و شهد فطیر و سکنه، سخن می

های روستایی اند و بوی هیزم نیمه های قدیمی که حصار خانهصندوقچه انار، گنجشک و سنبله، شبنم، شاهپرک و چینهبوی خوشِ 

سوز، بوی درختان بید و حصیر خیس و بازارهای سر پوشیده جنوب و مردمش با لهجه جنوبی که در حال رفت وآمدند، از حنا و 

ها، لیموترش که از محصوالت جنوب است و انگور عسگری، از عرقیجات انهخگوید، مینی بوس، گالش و قهوهرنگ ریواس می

های غها به باخواهد فقط دوباره آن چلچلهو اینکه شاعر بیان کرده که چیزی نمی... شونشوشتری و فال فروش دوره گرد محله

 :مهماناو خالی است بی صدا، بی صندلی و بی بابونه برگردند حیاط خانه

صدای شستن / هاها، میزها و پردهسایه روشنِ ایوان/ های ساکتِ منتظرصندلی/ گووی گیالس و گفتحیاط شمال»

بوی / های قدیمیِ خواب آلودچینه/ .../ بوی خوش صندوقچة عناب/ طعم عسل، شهد فطیر، فهم هوا.../ مَرغا، مالیمر/....استکان
خواب خیس پیالة رُس، / های شیریاقوت روشن باد، جوشیده/ ر ولرم،بوی هیزم نیمه سوزِ بلوط، خاکست/.../ بید و حصیر خیس

فال فروش /.../ طعم شیرین انگور عسگری/ آواز مرغ ناشناسی در باد/ گفت و گوی ابرهای بیگله/ راه بُز روِ باالی باغ/ ی میمزه
بازار سرپوشیدة ریحان و !/ تُراب، عمه قزیترانه، ماُلآالله و علی، عمو امید، /.../ های خولیاکِرکِر خنده/ .../ دوره گردِ مشکل گشا

ترسیدن بی / های خالیِ قو، طعم تند پیازحلب/ .../ جمعة بی پولِ سینما/ بابای بی نان آن همه پسین/.../ های جنوبفلفل و لهجه
ر کولری کهنه به خواب رفته ای که در سایة ساو سهم سگ از خانه رانده/ های بی پالکردیف کاهگلی/ دلیل همسایه از پلیس

 (.033-034: همان) «است

 :کند که ما جنوبی هستیمباز به یاد وطنش اقرار می

اما پیش از رسیدن به / اما خاموشیم/ ما هم جنوبی هستیم/ خوانند،ترانه می/ همیشه رو به جنوبِ تشنه/ ترین رودهاغمگین»
 (.606: همان)« میریمرؤیاهامان می

 :کند و آرزوی بازگشت به زادگاه خود را دارد و دلتنگ دیدار پدر و مادرش استگی میشاعر احساس خست

-صدای دورِ مادرم از گریه، بویِ گهوارة موسی می/ امپدرم را ندیده/ دلم برای دیدن زادرود خودم تنگ است/ من خسته ام»

: همان) «!چه مزة تلخی دارد این آبِ اولِ شب/ اندنه زدهانگار تازیا/ امدو شاخة تلفن را از پریز کشیده/ اممن خیلی خسته/ داد

631.) 

 : های قدیمی یاد روستا و همسایه

در ... رفتم./ که زدم به سیمِ بریدة باران، گفتم خیسِ گریه تا درگاهِ دریا خواهم رفت/ همین شبِ آخر بود/ برای اول و آخرم»
-روًم به دیوار، بابای بچه»: علفِ شفا بیاوریم؟ انیس از پشت در بسته گفت/ افآیی برویم پشتِ کوهِ قمی! انیس، انیس: گفتم/ زدم

 (.754: همان)« !ها رفته، یعنی بردنش رَدِ بادو پیدا کنه

« !و باد و برهنگی/ ماه، مَرمَر، محلة مادری/ دیدممن داشتم خواب می» :بینداش را میشاعر در خواب زادگاه و محلۀ مادری

 (.730: همان)
اینجا شاعر از غربت خسته شده و آرزوی بازگشت به وطن و زادگاه خود را دارد و اینکه غم دوری و هجران او را فقط مرغان  در

 :کنندمهاجر درک می

کی ...کی/ این باد بی هر کجا وزیده از باد بی وطن/ یکی بگوید/ ای داردشرط ساده/ باز آمدن پرستو به آشیانه باد/ بازآ»
دایه وایِ چه رؤیایی از آن درخت بی/ در هجرانی این هوا/ دانندتنها مرغان رفته ازین جا می/ ؟!ی خواهد شدخسته ک/ خسته
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سنگپاره و سوسن، / داندپیراهن بازمانده، مانده از عطر آینه می/ باز آمدن آدمی به زاد رود کبوتر و کنعان/ باز آ/ پنهان است

 (.730: همان) !«...پرستو و آدمی نیز

 :های انار با دیوارهای بلندخانه واستکان چای و گردوها و باغاد گذشته، محله و زادگاه و دلتنگی شاعر برای قهوهی

های بی وکلماتی از خوابِ خرداد و بوسه/ های بلورحبه/ استکانی چای/ «غالک»خانة قهوه/ «دارآباد»کوه، راه باریکة دورِ»

/ دیوارها بلندند/ فقط انار هست/ اندگردوها را چیده...!/ امّا سکوت، صبوری، مدارا/ بارندهای نور و ستاره میهی از پهنه/ جمعه
 (.733-733: همان) «اندها خستهگشتی/ باغ مال مردم است

 :شدندیاد جنوب و بازار خرما فروشی و همچنین یاد طبیعت و درختان بید و حنا و جوزارهای که بر اثر باد خمیده می

-و بوتة انگور تشنه/ فروشان خرما، عناب، آینه، آسپرینجا بازار خوردهاین/ های عجیب جنوب،رو به دامنه/ ی بودجا راهآن»

 (.350-351: همان) «غلغل پستان رسیدة نور/ های جوزار غروبخمیده/ عطر برهنة بید/ خنکایِ حنا.../..../ ای حتی

 : غم غربت

 (.365: همان)« ؟آهسته وآشنا گفتم تو راه جنوب را بلدی/ ند عصرمن هم کنار سایة بل/ هایم را کندمکفش»

 : چنین بیان کرده استو نیز در این اشعار غم غربت خود را این

« .!/..های خیس دَدی، مونسه، ماه، ستاره، گلبواز بوسه/ ی فطیر، از فهم خواب بلوطاز طعم تازه/ ام از شمادور من دور مانده

 (.359: همان)

های نخستین زندگی خودمان  گوید، ما را به یاد هسته امروزه شاعری که از عشق سخن می»: دوری از معشوقعشق و 

برد،  کند، بیگانگی را از بین می دهد و انسان را برای ما دوباره کشف می مان رجعت می اندازد، ما را به قلب حساسیت انسانیِ می

اندازد که اجداد ما  ایش خود از هدف عشق، ما را به یاد تمام آن لحظات تاریخی میکند و در ست های استوار عاطفی را ایجاد می پل

ای برای رویارویی با عشق، انگیزه(. 987: 4974براهنی، )«اند خود، انسان را غنی تر کرده  های عاشقانه ی حساسیت ریق ارائهاز ط

سیدعلی صالحی . به موجودی برتر، انسان یا سایر موجوداتعشق : تواند موضوع عشق قرار گیردهر چیز می. های زندگی استسختی

« ری را». خوریمبر می« ری را»در شعر صالحی بارها به موجودی به نام . نگرد ای منحصر به خودِ خویش به عشق می از دریچه

لژی دوری از معشوق، در نوستا. نشین خلق کرده استو را در برابر لیلی و شیرین پردهصالحی ا. صورت تمثیلی عشق شاعر است

 .شودشکنی، حسرت روزهای در کنار معشوق بودن و شکست و ناکامی بیان میوفایی، پیمانسخن از بی

اند و از آدمی را دریافتهاند؛ حضور فراگیر تر زیستهاند، و معنای حضور آدمی و شاعرانی که عاشقشعر و عشق پیوسته با هم بوده

ای که سوختهعشق صالحی به معشوق مانند عاشقانه دل(. 333: 4974مختاری، )اند ها نوید دادهنسانای را میان اواسطهبی رابطه

های عاشقانۀ گذشته بوده، نیست بلکه در حد یک عشق و عالقه معمولی و گاهی دوری و جدایی از معشوقش سخن گفته درمنظومه

 .است

 عشق عارفانه و ملکوتی 
و نماز / نور به راه...!/ راه در راه و چراغ به راه/ و من زادة اویم/ از دهان کسی مگر/ هزاره /که هر/ تنها سرود ملکوت است»

دریغا که / است این،/ وتنها سرود ملکوت/ های دورآهوی چشمه/ با یادِ عزیزش/ رستگاری راز داران است این،/ وگریه به راه
 (.71: 4937صالحی، ) «گذاردلکنت عشق بازَم نمی

گشته که از او خواستگاری کرده و از آن جا بود که زندگی گوید که معشوقش از شالیزار بر میعاشقی خود می از دوران

 :مشترکشان را شروع کردند

دستم تهی و دلم پر : گفتمت./ شکفتدر چَمِ چین دامنت می/ گلِ ماه هم/گشتیآن روز که از شالیزار برنج و بابونه بر می»
حاال چه باید / ؟!حاال چه باید کرد/ گفتی مبارک است و دیدیم که زندگانی آسان نیست/ ؟!انی من باشیآیی شریک زندگاست، می

 (.33: همان)« !خوشه چین هستی ما نشود/ کرد که این طفل تازه پا هم

وشحال شکفت و خشد، و گاهی غمگین و ناراحت بود و گاهی با حرفاشون گل از گل میهمسرش گاهی از دست شاعر دلگیر می

 : بودند
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گاه حرفی / نانی استگاه مرزی میان ما از غم بی(/ گویمهمسرم را می)/گیردگاهی اوقات از دست من، دلش بوی مثنوی می»

 (.157: همان)«میان ما از شکفتن است چه کنم؟

-ز او با همگان سخن میهای طبیعی مثل کوچه باغ، قاصدک، با چراغ، با خلوت خویش، با خدا، ااز محبوبش با همه حتی پدیده

 :گوید

در حصار خاربن و خاکستر، از تو با رود و با چراغ، از تو با خلوت / از تو، از تو با کوچه باغی دور، از تو با قاصدکی سپید»

: همان)« ../.گویمام، از تو با همگان و با ستاره سخن میاز تو با مرگ، که عمری همه آن را سالنه سالنه زیسته/ خویش، از تو با خدا

119.) 

اند هایم را برای دستان و لبانم را برای بوسیدن تو آفریدهبانو تقدیر است که دست: گویدو در ادامه در خطاب به معشوقش می

 :برای دست یافتن به آرامش

ادآوری بوسه، لبانم را برای ی/ اندهایم را برای دستان تو آفریدهدست/ شناسم، نیستهرچه هست، جز تقدیری که منَش می»
 (.116:همان)«../.اش کنیمسادگی، آوازی نیست که در ازدحام این زندگان زمزمه! هی بانو/ به وقت آرامش

 :غم و حسرت عدم وجود معشوق

اما نیستی تا شب تشویش هر شب خویش / ای کوچک خالصه کنمکنار تو در ترانه/ اما نیستی تا اضطراب جهان را»

 (.113: همان)« ../.گورها روشن کنم ها ودر اشتعال گریه/ را

 :اش به او هدیۀ از سنجاق سری از گیسوی رود آورده استبرای همسرش برای اثبات عشق و عالقه

« برای عالمت و عالقه کافی نیست؟/ آیا همین نشانی ساده/ امخواب خاطره آورده/ سری از گیسوی رود وبرایت سنجاق»

 (.053: همان)

 :به همسر در همه حال سخن گفنه است و اینکه حتی تا نزدیک مردن نیز او را از یاد نخواهد برداش از عشق و عالقه

گریبانی برای دریدن این / رویخاموش به رساترین شیون تو از یادم نمی/ رویکسی مردن، تو از یادم نمیبرهنه به بستر بی»

 (.961: همان) «رویتو از یادم نمی/ های سادهدارمسفری ساده از تمام دوستت / رویقرار تو از یادم نمیبغض بی

سالم یعنی »و « 318: فقط فاصله بود»و « 933:مرغ مهاجر»و « 968: هاستدانم حاال سالمی»و همچنین در شعرهای 

-تکان می پارهاکنم، سنگامر به واژه می»و « 622...: اگر» و« 621: که بعدها...اوال یک جوری»و « 322: خداحافظ برای همیشه

از معشوق و عشق و دوست داشتن و « 833: ه»و « 638...!: بماند»و « 698: کلمه، مزدکم روی سکوت من است»و « 632:خورند

 . دلتنگی او سخن گفته است

او ت ثیر گذاشته و شعرش بستر  ها بر ذهن و اندیشهت که اسطورهسیدعلی صالحی یکی از شاعران معاصر اس: هااسطوره

پذیری که دارند، در ظرفیت شاعران و سمبلیک و تأویل»نکتۀ قابل توجه دربارة اساطیر این است که . هاسترای تجلی آنمناسبی ب

توانند بار معانی جدید را بپذیرند و از طریق تأویلی جدید، سمبل بعضی افکار ای بر حسب شرایط و اوضاع اجتماعی، میهر دوره

گذشتۀ پر شکوه (. 282: 4984پورنامداریان، )« ی و اجتماعی جامعه و عواطف شخصی گردندوحوادث نو در زمینۀ رخدادهای سیاس

بخش  های نامیرا، رستم و زال، زرتشت و مزدک همه و همه الهام ایران، بازگشت به عهد باستان، دوران قهرمانان جاودان و اسطوره

آید که تغییرات فرهنگی،  های دور، زمانی به وجود می تهاین دلتنگی نسبت به سنت و یا گذش. است  شاعران بزرگ ایران بوده

 .اجتماعی و سیاسی عمیقی در جامعه شکل گرفته باشد

 ای در شعر صالحی اشارات اسطوره

ای چون مسیح، جبرئیل، حاتم، حالج، سلیمان، های اسطورهای مانند تخت جمشید و شوش و نیزچهرههای اسطورهسرزمین

حضرت آدم، سقراط، خلیل، سیاوش، اسفندیار، یهودا، مریم، بایزید، یحیی، بایزیدو فرهاد و  م عذرا، موسی،ابراهیم، اسماعیل، مری

 :شودای مرغ سلیمان، ذوالجنا ، دیو در اشعارش دیده میهمچنین ازجانوران اسطوره

مسیح سایه / خواهد داشتاز مویه بر آدمی باز / که مسیح مرا/تنها تنفس یکی فانوس آسمان است/ در این نشیب شبانه»

.../ مگر که حوصلة حالجی/ خاکستری که ماییم:/ در جایی دیگر از حالج سخن گفته است(. 15: 4931صالحی، )نشین تکلم عشق
 (. 60: همان) «رو به باد خواهد وزید/ ورنه باد
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ت که در طول تاریخ ذهن و تفکر ای اسلهری در هر فرهنگ و تمدنی است و مسئهای فکمایهمرگ از جمله بن :نوستالژی مرگ

ها نسبت به آن متفاوت است و دیدگاه شاعران که سرشار از ذوق و عاطفه هستند آدمی را به خود مشغول ساخته و دیدگاه انسان

و به بیند و این علم ا ای زیبا می نگرد و آن را واقعهصالحی به مرگ به دریچۀ مثبت و روشن می. باشدنسبت به مرگ قابل تأمل می

او از مرگ . کند و بخشی از زندگی و اصالً غایت و نهایت زندگی است ای عادی جلوه می مرگ باعث شده که مرگ در نظر او حادثه

صالحی در این شعر لحظه مرگ سقراط را بعد از خوردن . هراسی ندارد ودر نظراو مرگ حتمی است، پس باید به استقبال او رفت

-ها به مهلتِ مرگی حتی امانم نمیاین رعشه» :/میردشود و میکه بدن او رعشه رعشه می. کشدشام شوکران به تصویر می

هجای غلیظ شب و هوای مبهم مرگ است، : / گویدی مرگ و هوای مبهم آن سخن میاز سنگینی سایه(. 446: همان)/...دهد

میل / »:داند و او خود تمایل به مرگ داردتقدیر میصالحی مرگ را یک (. 494: همان)« /ای که ترواش دریابا گونه/ مرطوب و گرم
:/ ی آرامش استمرگ مایهاز دیدگاه او (. 173: همان)« /...مثل شباهت سین به اصوات سادگی/ به مرگی عجیب در من است

... بعد چه آرامشیو / بندندبنفشه بر کفنم می/ دهندام میدارند سر در گریبان گریه غسل/ اندامشب مالیکی مونس و آشنا آمده»
 (. 196:همان)ا«ری ر

گاهی شاعران به . های دور مشغلۀ ذهنی اندیشمندان و متفکران بوده استدر واقع همان مدینه فاضله که از گذشته :آرمانشهر

شان من اگر جای»/: کند با یک درخت کنار سایه آسمانصالحی مکانی را در ذهن خود تصور می. پردازندهای آن میبیان ویژگی

: همان)« مثل همین حاال که اهل همین حدود آسمان برهنه ام/ جستمرفتم جایی دور و درختی کنار سایة آسمان میمی/ بودم
غرق نور و سالم و تبسم / هایی دارد عجیب،کوچه/ گویند آنجامی»:/گویدو نیز در جایی دیگر از شهر رویایی خود سخن می(. 174

های پر از می سؤال پیالهو مالئکی بی/ آب، اهل آواز رفتن است/ خوانندها نماز مینسترن/ ویند آنجاگمی/ هرچه شما بخواهید/ و

 (.010: همان)«./..اندهای ستاره چیدهبر چینه/ را

ترین دوران زندگی او دانست، اما با گذشت زمان  توان رؤیایی کودکی هر انسانی را می: های کودکانه های بچه کودکی و بازی

های  یاد کردن از بازی. کنند ها همیشه با حسرت از آن مرحلۀ زندگی یاد می ماند و انسان قط خاطرات این دوران است که باقی میف

 :، یک نوع غم غربت نسبت به عالم کودکی است و دوران خوش کودکی و ایام مدرسه و بازگشت به آن معصوم کودکانه

آشناست / آشناست این هوای سفر/ خواند دارد مرا به اسم کوچک خودم می/ ام آمدهاز بهشت قند و پونه و تیله بازی باران »
 (.357: همان)«...آشناست این وزیدن باد/ این آواز آدمی

تقویم / هامان نوشته، مشق/ کلید، هامان گوشة گنجة بی غصه/ خبر به خواب هفت سالگی برگردیم، بیا بی!/ قبول نیست ری را»

 (.919: همان)« ...و عید یعنی همیشة همین فردا /تمام مدارس در باد،

های که شده و  های شکسته نشسته و دفتر مشق که ننوشته و صفری که گرفته و جریمه یاد کودکی که کنار ایستگاه و جدول

 :گیرد و متن کتاب درسی سال اول دبستان چهرة معلم که با دیدن او لکنت می

های نانوشته  مشق/ چانه لرزان کوچکش در دست،/ شکسته جاده نشسته است کودکی بر جدول/ آن سوی ایستگاه فعله»

 (.930: همان)« .../ سکوت بی سؤال معلم/ که پر از خواب صفر و لرز لکنت و/ و چشم های خیس و درشتش/ اش در باد، جریمه

 :یاد معلم

دیگر از شفای / نوشتیم ر دیوار دبستان مینام هر کسی که ب/ ها چرا آن سال!/ یادت بخیر معلم سال آخر دبستان پشت برج»
 (.791: همان)«/...آمد روشن رؤیا به خانه باز نمی

خیلی ... غم و غصه و اندوه شاعر که در بسیاری ار جاها با استفاده از کلماتی مانند آه دردا، افسوس، دریغا، حسرتا، اندوه و غیره

 :وستاستفاده کرده است که نشان از دلتنگی و غم و اندوه ا

بار تو / که هیچ کسش نگفت/ سال پر گرفتن علفی ست/ که بداند امسال،/ هرگز نخواهد خواست/ این وحشی غریب/ دریغا»
 (.94: همان)« اما عطری سبک خواهی پراکند/ اگر سنگین است

/ گلی در دهان داسسقوط سایة / تنی خمیده در دقیقة امداد./ ای به خون اینجا نیست جز به دریغ، سری به دیوار و دیده»
 (.150: همان)« وگریبانی دریده بر این بوریا

 (.156: همان)« ! آوای اکلیل آسمان!/ نام دریغا گل بی»
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 (.111: همان! )«دریغا عشق که شد و باز نیامد»... هی!/ دانم اما می/ ست« تارا»سه تار ستاره در کف !/ گریه مکن مختومقلی»

 (.110: همان)« کند این پردة باد است که تعرق تو را در مشام پونه نهان می /ماه نقره فام! آه نازنین مقدس»

 (.391: همان)« تو را نیز به گمانم زنی زاییده است/ دانستی ای کاش می/ دریغا مالعمر»

 ناامیدی

ع زندگی نیست و ها بر رویش بسته شده و هید امیدی به بهبود اوضا کند که همۀ درهای رسیدن به آرمان انسان گاه احساس می

شود که انسان دست از تالش بکشد و انزواطلبی پیشه  این ناامیدی باعث می. های امید و توکل او به خاموشی گراییده است شعله

از زبان  یک افغانی سخن گفته است، در « دریغا مالعمر» شوند صالحی نیز همۀ اشعار دفتر گونه می شاعران نیز این. کند

کند؛ دختری که از دست آدمیان آشنا دلگیر است و  های یک دختر افغان را واگویه می حرف« به من گفت دختری اهل هرات»شعر

های ستم کشیده را از  تواند اوضاع وخیم افغانستان را سرو سامان ببخشد و داد  افغان کس نمی بر این باور است که دیگر هید

 :    محروم بود، را پس بگیردها  بیدادگران بستاند و همۀ چیزهای که تا حاال از آن

قادر به / کسی دیگر هیچ/ پری کوچک غمگین چه بوده است/ فهمم منظور فروغ از صیاد پیر و می/ گویم خیلی کم دروغ می»
« اند های قشنگ معصومانه مرده  حرف/ های ساده و  همه آن صحبت...سینمای فردین نیست/ تقسیم شربت سیاه سرفه و 

 (.319:همان)

رفته به انتهای / خورشید» :/شود های شعر شنیده می های ناامیدی و یأس از واژه نیز نشانه« همین طور است»ای از شعر هدر پار

 .(390: همان)« ریتسوس و راز دار آیدا مرده/ ژان پل سارتر مرده/ لورکا مرده./ وقت چرت خمارش رسیده است/ خواب و
 

 نتیجه

 ها انسان همه سرچشمۀ بسیاری از اشعار نوستالژیک را باید در درون افراد جستجو کرد و. داردنوستالژی پیوند عمیقی با نقد روانی 

حس  .باشد می متغیر گوناگون شرایط تحت مختلف افراد درونی در حس این شدت و کیفیت. اند داشته را دلتنگی انواع از درجاتی

نمودهای نوستالژی فردی را در شعر . آشکار نوستالژی هستند غربت، خاطره، آرمان، مهاجرت، غم، اندوه و افسردگی از مصادیق

هایش غالباً یا با حسرت  در عاشقانه. توان دید ها و پس از آن، در یاد از دوران کودکی و نوجوانی می صالحی، بیش از همه در عاشقانه

اهگلی پرداخته است؛ از این رو کمتر به امروز کند، یا به دوران خوش زندگی در روستا و خانۀ ک از روزهای خوشِ با یار بودن یاد می

خورد و رنگی بشری به  از آنجایی نوستالژی فردی گاه نیز با اسطورة بازگشت به روزگار نخستین زندگی انسان پیوند می. پردازد می

 .شود دیده میکه یاد از دوران خوش کودکی و پاکی، معصومیت، شور و شادمانی و آرامش آن، در شعر صالحی . گیرد خود می

اجتماعی  -در اشعار سیاسی .دارد وجود شعرش در گذشته مبارزان و بزرگان و ها گذشته یاد جمعی؛ نظر به این که نوستالژی 

های گوناگون مانند یاد از روزگار حاکمیت آزادی، آرامش و دادگری بر ایران و حسرت دوران  صالحی، نوستالژی جمعی به صورت

آراید و با ذکر  کند و صالحی شعرش را با عناصر ملی می یت از ی س و تسلیم مردم در برابر ستم، نمود پیدا میاساطیری همراه با شکا

بالد و به  در حافظه ملت ایران به خود می... هایی مانند حضرت آدم، خلیل، سیاوش، اسفندیار، مریم، بایزید، یحیی، فرهاد و  اسطوره

بیند بلکه در احساس  ای غمگینانه نمی ای تنگ و تاریک نیست و آن را فاجعه رگ نیز از در دریچهنگاه او به م. فروشد دیگران فخر می

 .باشد شاعر، مرگ بخشی از زندگی و اصالً غایت و نهایت زندگی می
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 . مروارید: ، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبی، (4981)داد، سیما -

اشعار  در برخی از( دوری از معشوق)های نوستالژیک بررسی یکی از مؤلفه»(. 4934)محمد و ربابه قصابان شیروان . ریحانی -
. سال چهارم. های خارجی واحد سنندجدانشکده ادبیات و زبان -پژوهشی زبان و ادبیات فارسی -صلنامه علمیف. «منوچهر آتشی

 .بهار. 41شماره 

 .انتشارات نیل: ، تهرانهای ادبی مکتب، (4966)سیدحسینی، رضا -

، دانشگاه سیستان و ات فارسیمجله زبان و ادبی، «بررسی فرآیند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری»، (4986)شریفیان، مهدی -

 .494-432، صص87بلوچستان، سال ششم، شماره یازدهم، یازدهم، پاییز و زمستان

نیما یوشیج و مهدی اخوان : بر اساس اشعار)بررسی فرآیند نوستالژی ئر شعر معاصر فارسی»، (4983)شریفیان، مهدی، و تیموری،  -

 .62-99، سال هفتم، صص 42، شمارة نامه کاوش، «ثالث

 .سخن: ، تهرانادوار شعر فارسی، (4984)شفیعی کدکنی، محمدرضا -

 .9، شماره22، سالمجلۀ علمی یغما، «استاد تراژدی: فردوسی»، (4948)صناعی، محمود -

پژوهشنامه ادب . «در اشعار ابن خفاجه( غم غربت)ی نوستالژی بررسی پدیده»(. 4931)علی باقر و نسرین عباسی . نیاطاهری -

 (.443-472: صص. )پاییز و زمستان. شماره هفدهم. سال نهم. دانشگاه سیستان و بلوچستان. اییغن

پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران، ، «ای شعر معاصر های حاشیه بررسی جریان»، (4981)طاووسی آرانی، طیبه  -
 .دانشکدة ادبیات فارسی

 .نشر مرکز: تهران. ترجمۀ مسعود جعفری .رمانتیسم(. 4981)لیلیان . فورست -

، مجلۀ ادبیات دینی، «گرا در اشعار سلمان هراتی ، نوستالژی آینده(عج)امام زمان »، (4983)پور ملکشاه، احمد و همکاران،  غنی -

 .424صص 

 .  توس: ، تهرانانسان در شعر معاصر، (4974)مختاری، محمد -

 . فکر روز: تهران(. از افالطون تا عصر حاضر)ات نقد ادبی فرهنگ اصطالح(. 4978)بهرام . مقدادی -

 .چاپ اول.سخن: تهران. نقد و بررسی ادبیات معاصر. سفر در آینه(. 4987)عباسعلی . وفایی -
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 ساعدی غالمحسین ، اثر"گاو" داستان شناسانۀ جامعه نقد
 شیرزاد طایفیدکتر 

 مه طباطباییزبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالگروه دانشیار 

 زهرا عظیمی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده

 اثر خالق مذهبی و فلسفی اجتماعی، سیاسی، عقاید کل تأثیر تحت آثار آفرینش. پردازندنمی اثر خلق به فکری خأل در هنرمندان

 است، اجتماعی و طبقاتی هایآگاهی از متأثر که انجامدمی اثر خالق بینیجهان کشف به اثر یک شناسانۀجامعه نقد رو این از است؛

 پژوهش این در. کندمی ترسیم را روزگار آن  جامعۀ بر حاکم بینیجهان و اجتماعی شرایط و فرهنگ و تاریخ از ایدوره نهایت در و

 نقد به ها،داده بررسی و نویسنده عصر جتماعیا و سیاسی اوضاع گرفتن نظر در با و تحلیل و توصیف بر مبتنی استقرایی شیوة به

 و ساعدی دیدگاه در جامعه جایگاه به نهایت در که پردازیممی گلدمن و لوکاچ هاینظریه اساس بر گاو داستان شناختیجامعه

 .یابیممی دست وی بینیجهان

 .ادبی یشناسجامعه شناسی،جامعه داستانی، ادبیات گاو، ساعدی، غالمحسین :هاکلیدواژه

 تحقیق ةپیشین. 4

هـای زیـادی مـورد بحـث و     آثار غالمحسـین سـاعدی بـه دلیـل اهمیـت و جایگـاه واالیـی کـه در ادبیـات ایـران دارد، در پـژوهش           

انـد، یـا بـه بررسـی سـبک      هـا یـا از دیـدگاه ادبـی و اجتمـاعی صـورت گرفتـه       بررسی قرار گرفتـه اسـت؛ امـا بیشـتر ایـن پـژوهش      

ــاوی رئال  ــندگی و واک ــتان نویس ــادویی در داس ــم ج ــه یس ــاعدی پرداخت ــای س ــده ــه ». ان ــد جامع ــین  نق ــار غالمحس ــناختی آث ش

ــاعدی ــدی)« س ــور، اس ــودن ارزش   »و ( 4989پ ــاعدی و نم ــین س ــار غالمحس ــاعی آث ــد اجتم ــی آن نق ــای ادب ــاه ــوری، )« ه تیم

انـد؛ امـا بـا توجـه     رداختـه هایی است کـه در ایـن زمینـه انجـام شـده و بـه نقـد مجموعـه آثـار سـاعدی پ          از جمله پژوهش( 4984

ای بـا عنـوان گـاو، در ایـن پـژوهش بـرای نخسـتین بـار تنهـا بـه           نامـه به تبدیل داستان چهارم مجموعـۀ عـزاداران بیـل بـه فـیلم     

 .شناختی مورد بررسی قرار گرفته استنامۀ داستانی گاو پرداخته شده، و جزئیات ساختار با آن با رویکرد جامعهفیلم

 درآمد. 1

 به و شد جدا خود فلسفی از بستر مستقل دانشی عنوان به شناسیجامعه کمکم اجتماعی، هاینظریه تکامل و گیریشکل پی در

 قانون وجود ةدربار شناخت و آگاهی از است، ناشی رنسانس از مهم بعد هایپدیده از که جریان این .آمیخت در علوم دیگر با سرعت

 را شناسیجامعه در تحقیق هایروش به بیشتر توجه زمینۀ نیز تجربی علوم در پیشرفت ن،ای بر عالوه. است اجتماعی زندگی در

 انقالب و رنسانس از بعد هایهپدید از که خود صنعتی انقالب از برآمده اجتماعی مهم و بزرگ دیگر، تحوالت بیان به .آورد فراهم

 و نوزدهم هایقرن در علمی شناسیجامعه .کرد فراهم را قدیم اجتماعی هاینظام اساس و اصول تمام دگرگونی زمینۀ بود، علمی

 صنعتی، اداری، حقوقی، پرورشی، سیاسی، اقتصادی، شناسیجامعه جمله از متعددی هایشاخه به و یافت تدریج تکاملبه بیستم

 (23 -8: 4933فرجاد، . )شد تقسیم اجتماعی انحرافات و هنر دین، خانواده، معرفتی، روستایی، شهری،

 و ادبیات و جامعه میان ارتباط ادبیات و اجتماعی کارکرد و ساخت -هنر شناسیجامعه هایشاخه از یکی -ادبیات شناسیجامعه    

 قابل موارد در زیباشناختی، و هنری رویکردهای بر عالوه ادبیات" (36: 4978ستوده، . )کندرا بررسی می نهاآ بر حاکم انین قو

   (411: 4979 وارِن، و ولک ) ".ه استحال جامع بیان توجهی

 مبانی نظری پژوهش. 9

ی میان آثار ادبی و اوضاع و احوال اجتماعی را مورد ارزیابی قرار ای از مطالعات ادبی است که رابطهشناسی ادبیات رشتهجامعه"

های نمایشی و همچنین ههای نشر و عرضدهد و شامل بررسی چگونگی سواد و آگاهی در جامعه و انواع مخاطب، روشمی

 (74: 4977میرصادقی، ) ".وضعیت طبقاتی و موقعیت اجتماعی نویسندگان و خوانندگان است
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نقد  ،شناسانهمکتب مارکسیسم طر  شده است و به همین دلیل به نقد جامعه آراء ۀشناسی ادبیات بر پایهای جامعهنظریه    

های اجتماعی که ادبیات مطر  کرد که برای شناخت ادبیات باید از جریان مارکس این نظر را. شودمارکسیستی هم گفته می

و برای یافتن  ،به محتوای اثر توجه دارد، نه به فرم و شکل آن ،هانقد مارکسیستی برخالف فرمالیست. جزئی از آن است، آگاه بود

 .کوشدپیوندهایی بین آثار ادبی و مسائل اجتماعی زمان خلق اثر می

 هایارزش خاص و احساسات از ایکننده قانع تصویر ۀارائ در را او قدرت کرده، عرضه نویسنده را که دنیایی" شناسانهامعهنقد ج    

ذوالفقاری، ) ".کشد می تحلیل و بررسی ۀبوت به را جامعه درونی طبقات ها وبندیجنا  تشریح در نویسنده مهارت و جامعه بر حاکم

ها دو گرایش عمده در ات آنیشناسی ادبیات هستند؛ و بر اساس نظرهای شاخص جامعهچهره ازو گلدمن  لوکاچ (24: 4984

 .شناسی تکوینیجامعهو شناسی موضوعی جامعه: وجود آمده استشناسی ادبیات بهجامعه

  (تماتیک)شناسی موضوعیجامعه. 1

 : گونه خالصه کردتوان ایناچ را مینظرات لوک. اساس کار جورج لوکاچ است ،شناسی ادبیاتاین شاخه از جامعه

 . در اثر ادبی نباید به فرد توجه کرد، بلکه باید از جمع و اجتماع سخن گفت .4

در ادبیات نویسنده اول باید : گویداین مطلب مطابق بیان سارتر است که می. آورد و نه برعکسوجود می محتوا شکل را به. 2

 ( 74: 4982 ،درادراوَ(. )شکل. )، سپس در مورد بهترین راه گفتن آن تصمیم بگیرد(محتوا)چیزی برای گفتن داشته باشد 

گرا یک کلیت لوکاچ معتقد است ادبیات واقع. کندرا منعکس می( واقعیت جهان)جهان صغیری است که جهان کبیر  ،ادبیات .9

 . ر هنری معاصر آنها انکارناپذیر استبنابراین تأثیر شرایط اجتماعی بر آثا ؛موجز از یک کلیت گسترده و منتشر است

 . پذیردکند و آنها را به عنوان انعکاس واقعیت نمیلوکاچ پرداختن به درون و احساسات شخصی را نفی می. 4

 .بینی نویسنده یا شاعر که در اثر ادبی نمود یافته، اهمیت بسیاری داردتوجه به جهان. 3

 یکسره رمانتیسم، مکتب یا باشد ناتورالیسم مکتب به متعلق خواه را، بورژوایی یاتادب ،دیدگاهی چنین به توجه با لوکاچ    

 -46: 4984 ،لوکاچ. )گذاردمی صحه ،است اجتماعی صریح واقعیت ةدهند نشان که رئالیستی ادبیات بر و شماردمی مردود

-می سعی و پردازد،می ادبی متون در عیاجتما موضوعات ةشناسی موضوعی به بحث دربارتوان گفت جامعهبه طور کلی می (47

 (234-239: 4978شمیسا، ). ای مشخص بررسی کندکند موضوع خاصی را در آثار شاعر یا نویسنده

به رویدادهای اجتماعی زمانش دست یافت؛ نسبت توان به دیدگاه و واکنش وی در آثار یک هنرمند متعهد می وجوجستبا     

سوگیری اجتماعی عبارت است از طرز تلقی یا " .شودی با عنوان سوگیری اجتماعی یاد میشناسهمان چیزی که در جامعه

های و پدیده گیری مثبت یا منفی در برابر واقعیات اجتماعی و آمادگی برای انجام عملی به وجهی خاص در برابر رویدادهاجهت

 (44: 4981ترابی، ) ".اجتماعی

 شناسی تکوینی جامعه. 0

ساخت درونی  ۀکه کشف رابط ،گرایی تکوینی استنقد جدیدی به نام ساخت ةگذار شیوست، لوسین گلدمن، پایهمنتقد مارکسی

 یک تکوینی گراییساخت" .اجتماعی خالق اثر را محور اصلی این شیوه قرار داده است ۀطبق( بینیجهان)اثر با ساخت فکری 

 بلکه فرد به متن از تنها نه و کنیممی حرکت ابتدائی و اصلی جهت در  دائم طور به ما آن طریق از که است دیالکتیکی روش

 طرز به ،گلدمن ۀاندیش در ینگرجهان مفهوم( 37: 4982، راودراد) ".رویممی است آن از جزئی او اجتماعی که گروه به فرد از

-کم ادبی و هنری آفرینش فرایند در را هنرمند و نویسنده فردی خالقیت او و دارد اشاره زمان از ایبرهه در گروه یک تفکر

 .شماردمی هنری و ادبی فلسفی، هایجریان زیربنای را اجتماعی طبقات مارکسیسم، ۀبه  نظری توجه با او .ددانیم اهمیت

 (67 - 66: 4977گلدمن، )

 ،چه اهمیت داردآن. استو فرعی  نویسنده خیلی اهمیت داد؛ زیرا آن عاملی جزئی ۀنامگلدمن معتقد است نباید به زندگی    

 فردی همانا بزرگ هنرمند"، از دیدگاه وی. دهدویژگی او را نشان می جمعی است که ساختار ذهنی حاکم بر اثر، ةآفرینند

 خیالی جهان (غیره و موسیقایی فلسفی، یا نظری نقاشی، آثار یا)ادبی آثار ۀعرص در یعنی معین ایهعرص در که است استثنایی

 ،گلدمن) ".منطبق است ،دارد گرایش آن به گروه ۀمجموع که ساختاری با ساختارش که آفریندیم منسجمی ریباًتق یا منسجم

4974 :924) 
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وی در . پاسکال و راسین پرداخته است هایاست که در آن به ارزیابی اندیشه "خدای پنهان"ترین کتاب گلدمن، معروف    

 شکلی به او آثار ۀشود که در همرو میروبه "جهان، انسان، خدا "ثابت، با یک مثلث های راسین با یک ساخت نامهبررسی نمایش

 (238 -236: 4978 شمیسا،. )هستند او اثر پنهان بینیجهان مبین لذا و شوندمی تکرار

ماهیت اثر ادبی که  د تا از ارتکاب اشتباه در زمینهتواند به ما کمک کنشناختی از این جهت است که میاهمیت نقد جامعه"    

-پیش روی داریم، مصون بمانیم و این کمک از طریق روشن ساختن کار آن اثر و یا قراردادهایی که با توجه به آنها برخی جنبه

 (332: 4963دیچز، ) ".پذیردشود، تحقق میهای اثر فهمیده می

 بحث و بررسی. 6

 معرفی کوتاه نویسنده. 4.6

آغاز فعالیت سیاسی  4991سال . در تبریز متولد شد( ش 4944 -ش 4964) "گوهر مراد"ستعار دکتر غالمحسین ساعدی با اسم م

در این زمان پرجوش و . ترین مقاطع تاریخ ایران گذراندترین و حساساش را در یکی از بحرانیاو دوران کودکی و نوجوانی. او بود

آتشفشانی در  ۀسرشار او برای همیشه شکل گرفت و به مثاب های فکری و تخیلمایه های عظیم اجتماعی،خروش سیاسی و نهضت

های فریاد، صعود و جوانان آذربایجان را به مسؤولیت انتشار روزنامه 4994در سال .بیست و پنج سال دیکتاتوری شاه مدام فوران کرد

مرداد  28بعد از کودتای  .پرداخت -چاپ تهران -آموزدانش ۀعهده گرفت و به درج مقاله و داستان در این سه روزنامه و روزنام

از  سخن همکاری کرد و ۀبه دانشکدة پزشکی تبریز وارد شد و سال بعد با مجل 4994در سال  .دستگیر و چند ماه زندانی شد 4992

آرش  ۀبا کتاب هفته و مجل 4944در سال وی. های کوتاه کرداین سال به بعد، شروع به نوشتن و منتشر کردن نمایشنامه و داستان

 .با همکاری نویسندگان معتبر آن روزگار دست به انتشار مجلۀ الفبا زد 4939همکاری خود را شروع کرد و در سال 

، «توپ»، بیش از شصت داستان کوتاه و هفت رمان نوشته است که سه رمان (4962-4992)ای سی سالهدوره ۀساعدی در فاصل    

نشینی باشکوه، عزاداران بیل، های شهری، شبخانه: از آثار داستانی او .رسیده استبه چاپ   «تاتار خندان»و « غریبه در شهر»

-مهدی دیگر، سایه به سایه و آشفته بند، شکایت،نام و نشان، ترس و لرز، گور و گهواره، شکستههای بیدندیل، مرغ انجیر، واهمه

 .توان نام بردحاالن بیداربخت را می

های ورزیل، بهترین بابای دنیا، کاربافکها در سنگر، کالته گل، چوب به دست: دی نوشت و منتشر کردهای زیانامهساعدی نمایش  

کاله، خانه روشنی، دیکته و زاویه، پرواز بندان، وای بر مغلوب و آثار دیگری نامه از انقالب مشروطیت، آی با کاله ، آی بیپنج نمایش

به « صادق هدایت»و در گورستان پرالشز در نزدیکی آرامگاه  در پاریس درگذشتدوم آذر  او .که هنوز تعدادی چاپ نشده است

 .خاک سپرده شد

 داستان ةخالص. 1.6

وافر او  ۀاهالی ده از عالق ۀهم. کند، و عاشق گاو خود استمشد حسن در یک روستای بیابانی در یکی از مناطق ایران زندگی می

به منظور ناراحت . میردرود و در غیاب او به دلیل نامعلومی گاوش میر میروزی مشد حسن به شه. به گاوش باخبر هستند

شود که گاوش اندازند؛ اما مشد حسن پس از برگشت متوجه میگاو را به چاه می( در واقع شوکه نشدن او)نکردن مشد حسن 

من گاو : گویدپندارد و به همه میو میاندک خود را به جای گاکند و اندکوی از فرط عالقه، مرگ گاو را باور نمی. مرده است

کارساز ... های سنتی از قبیل نذر و دعا وروش. افتندپریشی وی میاهالی ده به فکر درمان روان. مشد حسنم نه مشد حسن

کند و میی سقوط اروند؛ اما در میان راه مشد حسن از دست اهالی ده فرار و در درهنشده، به ناچار برای مداوا به سوی شهر می

 . شودبه سرنوشت گاو دچار می

 تحلیل اجتماعی داستان. 9.6

. دهدبینی همان طبقه را بازتاب میی اجتماعی است و خواه ناخواه جهاننویسنده متعلق به یک طبقه "گلدمن بر آن است که  

ساعدی که در اغلب ( 232: 4978شمیسا، ) ".سازدآفریند؛ بلکه یک طبقه آن را میپس اثر هنری را در حقیقت یک نفر نمی

کشد، اگرچه خود از این طبقه نبوده است، ولی زندگی در دورانی که جامعه با آثارش، فقر اقتصادی و فرهنگی را به تصویر می

ویژه سواحل جنوبی ایران و آشنایی با اهالی آن انواع مشکالت دست به گریبان بوده است و نیز سفرهای وی به آذربایجان، به
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جنوب و سواحل ": نویسدساعدی در اهل هوا می. آوردرا به نمایش در می اطق سبب خلق آثاری شده است که ژرفای جامعهمن

خود با چنان خودبهزندگی در ساحلی آن: های روانیها و آشفتگیدریاهای جنوب شکارگاه مساعدی است برای جنون و پریشانی

و میر، و خستگی  آبی و آن همه بیماری و مرگادن با دریا و ترس از گرسنگی و بیدرافت. ترس و اضطراب و ناکامی همراه است

 ".چنان خمودگی کرده که همه با هم و دور از هم با خویشتن مشغولندنشینان را دچار آنکار و زندگی یکنواخت، ساحل

 ( 23: 2393ساعدی، )

 هاطبقة اجتماعی شخصیت. 4.9.6

-آزار است، پسر مشد صفر که فقط به مردمای بییابیم کدخدا، اسالم، موسرخه که دیوانهدر میدر نگاهی اجمالی به داستان  

گیرد و مشد حسن که ارزشمندترین چیز دنیا برایش گاوش است و سایر پردازد، یا همه چیز را به تمسخر و بازیچه میآزاری می

کند که نازاست و تنها ن تمام دنیا را در گاوی خالصه میمشد حس. های داستان، نماد اقشار مختلف یک جامعه هستندشخصیت

رسد و خودش نیز به با از بین رفتن گاو، دنیا برای مشد حسن به پایان می. دهداش این است که روزی چند کاسه شیر میفایده

ود، با یک گاو شترین قشر جامعه است، به کمترین چیز قانع میمشد حسن که نماد پایین. شودسرنوشت گاو دچار می

هویتی شخص، ای را به دنبال دارد و این پدیده کنایه از بیرسد، که استحالهخوشبخت است و با از دست دادن آن به پوچی می

 .ازخودبیگانگی و نوعی مسخ در معنای نمادین آن است

-ها را میراه حل. وشنفکر جامعه استاو نماد قشر ر. خواهداسالم داناترین فرد روستاست؛ حتی کدخدا هم از او راهنمایی می -

اند و در همواره در طول تاریخ افراد آگاه و روشن از نادانی دیگران رنج برده. آیداجرای آنها بر نمی ةداند؛ ولی به تنهایی از عهد

 . اندبسیاری موارد به دلیل در اقلیت بودن، قادر به ایجاد تغییر نبوده

خواهند مردن گاو هنگامی که اهالی ده می. گیردم از سوی دیگران مورد اذیت و آزار قرار میای است که مداموسرخه، دیوانه -

 :کندمشد حسن را از وی پنهان کنند، موسرخه با آنها همراهی نمی

 گی که گاوش مرده؟ببینم به مشد حسن می: پسر مشد صفر"

 .وندرجماعت به فکر می... دهدموسرخه سرش را به عالمت مثبت تکان می

 .داریم تا سر و صداها بخوابهبریمش آسیای خرابه، اونجا نگرش میاش آسونه، میچاره: مشد جبار

 ( 49: 4934ساعدی،) ".آره، فکر خوبیه: اسالم

موسرخه نماد افراد صادقی است که به جرم صداقت از . برنداهالی ده برای مقابله با راستگویی وی، او را به محلی متروکه می    

 . شوندمعه طرد میجا

آزاری و کاری که او در این داستان به عهده دارد، مردم. شخصیت دیگری که در داستان حضور مکرر دارد، پسر مشد صفر است -

شود، و آن تنها در یک صحنه وارد عمل می. گذراندها را با شوخی و مسخره میترین لحظهحساس. دخالت در امور دیگران است

به بیان دیگر، این کار را نیز چون با آزار رسانیدن به دیگران همراه است، بر عهده . به آسیای متروکه است هم بردن موسرخه

آنها نماد . سایر اهالی ده تماشاگر ماجراها هستند. اندیشندطلبی است که هرگز به منافع جامعه نمیاو نماد افراد منفعت. گیردمی

برای آنان دست و پنجه نرم کردن با مشکالت و خو گرفتن با . ز حقوق خود را ندارندمردمی هستند که آگاهی و شهامت دفاع ا

 . تر استآن، از انقالب آسان

هید عملی از سوی . بست ویران استجامعه حرکت کنیم و به کدخدا برسیم، خواهیم دید که خانه از پای ۀاگر در امتداد رشت -

کدخدا خود . فقط همه جا حضور دارد، بدون اینکه باری از دوش جامعه بردارد وی. گیردکدخدا برای بهبود اوضاع صورت نمی

 :تر استکند که اسالم از او عاقلاقرار می

 (38: همان) ".ای بکنما بیشتره، هرجوری شده فکری، چاره ۀباالخره مشد اسالم، تو ماشاءاهلل عقل و کماالتت از هم: کدخدا"

گیرد، به صورت خودجوش است و رهبری آن را هدایت ها صورت میمردم به پوروسی ۀاگر هم گاهی حرکتی مانند حمل    

طور که کند و همانکارایی، رئیس این جامعه تغییر نمیها و عدمکفایتیجاست که با وجود این بینکته این( 31:همان. )کندنمی

کفایت است که جامعه را به تباهی نماد یک حاکم بی کدخدا. ماندتر بودن انتخاب شده، باقی میصورت سنتی به دلیل مسن به
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هنجار حاضر را به پویایی و انقالب ای هستند که  از دگرگونی وحشت دارند و تحمل اوضاع نابهکشانده است، و اهالی ده جامعه

 . دهندترجیح می

 ی ناتوان و منفعل   نقد جامعه. 1.9.6

که نماد )در این ده گاو نر خوب . ضعیف و وابسته است ۀست، نماد یک جامعروستای داستان با مردمی که شر  آن رفته ا 

 ةآنها برای بارور کردن گاو ماد. جوی گاو نر استومشد حسن در روستاهای دیگر در جست. وجود ندارد( قدرت و باروری است

 . ده، محتاج جوامع دیگر هستند

و  "آشفته"، "خوردهتوسری"ی دلگیر و منفعل آن را با کلماتی چون آغاز داستان با توصیف موقعیت مکانی است، که فضا    

 .  دهد، نشان داده استکه فقدان تکاپو و هیجان را به مخاطب انتقال می "گندابی"

 ( 3: همان) ".و مرکز آبادی، استخری که گندابی بیش نیست. ها در هم و آشفتهها گلی و توسری خورده، کوچهخانه"    
 : کندتر میشود که فضای به تصویر کشیده شده را پررنگرو میدر ادامه با شواهد دیگری روبه خواننده    

 (419و  33و 44: همان. )ای به نام موسرخه استتنها سرگرمی مردم آبادی اذیت کردن دیوانه -

چنین مدام با تصاویری این. یستای نای نمایانگر مشغول بودن فردی به حرفهبا وجود فقر شدیدی که وجود دارد، هید صحنه -

 : کنیمبرخورد می

بیند، ها را میکشد، موسرخه و بچهپرد، سرک میها از خواب میمشدی بابا توی قاب پنجره به خواب رفته، از سر و صدای بچه"

 (33: همان) ".زنداعتنا دوباره چرت میبی

 : د، سایر مردم فقط تماشاگرندها که چند نفر مشغول کمک به مشد حسن هستندر تمام صحنه -

 (79: همان ) ".کنندکشند و داخل طویله را نگاه میشوند و با احتیاط سرک میطویله جمع می ۀآیند و جلو دربچجماعت می"

 (412: همان) ".کنندکشند و تماشا میجماعت کنار می"

-هنجار خود هید تالشی نمیهد که برای بهبود اوضاع نابهدناامید و افسرده و منفعلی را نشان می ۀها جامعتمامی این صحنه    

ها داند که در تمام صحنهساعدی تمام این مردم را چون سگ پاپاخ ده می. دهدکند و آگاهانه یا ناآگاهانه خود را با آن وفق می

 .رودیکند و دوباره به خواب مشود و پارس میگر است؛ چرتش پاره میحضور دارد؛ ولی تنها یک نظاره

 (412: همان) ".کندخیال تماشا میها گذاشته و بیپاپاخ روی پشت بام لمیده، پوزه روی دست"

کند، تا روزی دیگر سپری جدیدی است که توجه و تمرکز مردم را به خود جلب می ةوجود آمده در ده، تنها سوژاتفاقات به     

دارد؛ مانند دزدیده شود و تنها افکار عمومی را به سرگرمی وا مینمیشود؛ ولی این توجهات به مسیری برای حل مشکالت منجر 

ها که هید کاری برایش نکردند و حاال نوبت دزدیده شدن گاو مشد حسن است پوروسی ۀشدن گوسفندان مشد جبار به وسیل

کنند؛ ولی فردا صبح گویی که ر میپردازند و آنها فرااند، میهایی که وارد ده شده، یا اینکه شب به تعقیب پوروسی(48: همان)

 . هید اتفاقی نیفتاده و هر کس به کار خود مشغول است و تنها شبی پرهیجان سپری شده است

کنند، و آن تعداد کمی هم زیادی فقط تماشاگر مشکالت هستند و حتی به چشم سرگرمی به آن نگاه می ةدر این جامعه، عد     

روند؛ ولی این گروه ها میای با سال  به دنبال پوروسیعده. آیندآن برنمی ةبردارند، از عهد خواهند برای حل مشکل قدمیکه می

خواهند به مشد حسن کمک کنند و او را به بیمارستان ببرند، سه نفری هم که می. ماندکه فاقد رهبر و استراتژی است، ناکام می

 .  مانندناکام می

  گرایی  نقد خرافه. 9.9.6

 . انگیزد، اعتقاد شدید مردم به خرافات استشود و توجه وی را بر میدر داستان مکرر به مخاطب گوشزد میچه آن 

کند، ننه خانم لگن بزرگی آب تربت به دست دارد و با جاروب کوچکی که هر چند لحظه یک بار آن را توی آب تربت فرو می"

 (41: همان) ".پاشدروی سر جماعت و دیوارها می

. زندای را کنار میرود، پردهغار می ۀننه خانم به گوش... های قدیمی پر کرده استهای عجیب و نشانهخانه را علما دور علمدور ت"

 (43: همان) ".خواندننه خانم بلندبلند دعا می. شودیک شمایل سوار بر اسب هویدا می
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نگ یک جامعه است که در پی آن قدرت تفکر و اتخاذ تصمیم سوادی و پایین بودن سطح فرهاعتقاد به خرافات، نمایانگر بی    

 . شودشایسته از آن جامعه سلب می

 نبود تدبیر در جامعه. 1.9.6

 ۀهایی که این جامعراه. برخورد مردم با مشکالت است ةشویم، شیورو میبسیار مهمی که در طول داستان با آن روبه ۀنکت 

 . غ، فرار از مشکل، یا واگذار کردن آن به خداستگزیند، دروکوچک برای حل مشکل بر می

که -موضوع اصلی داستان، یعنی مردن گاو مشد حسن همه را نگران کرده است؛ ولی بهترین راهی که به ذهن اسالم     

 . کنندرسد، پناه بردن به دروغ است و سایر مردم نیز او را تأیید میمی -داناترین فرد روستاست

 (97: همان ) ".گه که گاوش مردهوقتی مشد حسن برگشت، هیشکی بهش نمی! کنینگوش : اسالم"    

 :ای دیگر نیز گریختن از صحنه استواکنش عده     

ها کنند و توی خانهای فرار میعده ".آدآد، داره میداره می": شودسرو صدای جماعتی که دور و بر استخر هستند بلند می" 

 (32: همان) ".شوندپنهان می

 (39: همان) ".شودکشد و قایم میمشدی بابا به مجرد دیدن مشد حسن سرش را از چهارچوب پنجره پایین می"     

 (34: همان) ".کننداند، خود را قایم میننه فاطمه و ننه خانم که در دو طرف سوراخی نشسته"     

 : کنندخدا واگذار می هاست؛ ولی آن را بهپوروسی ۀیکی دیگر از مشکالت روستا، حمل     

 حاال چه کار بکنیم؟. دههیشکی گوش نمی. ای بکنینگم فکری، چارهبینی کدخدا؟ هی من میمی: مشد جبار"

 (48: همان) ".تونیم بکنیمما چیکار می. خدا خودش باید چاره بکنه: کدخدا    

ها نسبت شکلی را که منشأ آن معلوم نیست، به پوروسیشود و حتی مها دیده میپوروسی ۀدر سراسر داستان، نگرانی از حمل    

این مطالب ( 96: همان. )هاسترود جز این که کار، کار پوروسیمیرد، هید گمانی نمیهنگامی که گاو مشد حسن می. دهندمی

ساعدی "رد که رضا براهنی اعتقاد دا. اول این که ترسی وافر بر جامعه حاکم است: کندمهم می ۀمخاطب را متوجه چند نکت

ها پیش وجود او را تسخیر کرده است، هر روز کند، ولی بحران درونی او که از سالهنرش را به موازات تفکر انقالب خلق می

در سراسر کارهایش این حس ترس و دلهره وجود . کندساعدی را ترس تعقیب می. کندشود و او را متزلزل میتر میعمیق

 (387: 4984مجابی، ) ".دارد

در مواردی که مشکل از جانبی دیگر است، این . شودکارگیری تفکر و منطق میکه توهم توطئه و دشمنی، مانع از به دوم این    

سوم این که این جامعه قادر به تعامل با دیگر  ۀنکت. شود منشأ واقعی مشکل کشف نشده و حل نشده باقی بماندتصور سبب می

 . شودها داده نمیوگو با پوروسینگرانی، از جانب هید کسی پیشنهاد گفتبا وجود این همه . جوامع نیست

ابتدایی داستان که اذیت و آزار  ۀصحن. های ابتدایی و انتهایی آن استدرخور توجه دیگر در این داستان، شباهت صحنه ۀنکت    

اند و سایر مردم هم تماشا ای مشغولزار دیوانهای به آعده. موسرخه است، در واقع نشانگر طرز رفتار این جامعه با مردمش است

برند، از طرف اند، به شهر میاین دقیقاَ همان واکنشی است که هنگامی که مشد حسن را در حالی که با طناب بسته. کنندمی

سن، اسالم با بردن مشد ح ۀخواهد موسرخه را بزند، و در صحنخانم هم با عصا میاول حتی ننه ۀدر صحن. گیردمردم صورت می

با این تفاوت که در ابتدای . زند؛ در حالی که مشد حسن بیمار شده و مانند موسرخه گناهی نداردترکه مشد حسن را کتک می

. شود و در پایان داستان، فاعل این رفتارها افراد مسن جامعه هستندداستان این رفتارها از جانب جوانان روستا آشکار می

خواهند در جهت حل مشکل گامی بردارند، چون از آگاهی و تدبیر الزم برخوردار حتی کسانی که می خواهد بگویدساعدی می

 . فایده استقدر بیعمل همان ۀکنند و نتیجمسؤولیت جامعه برخورد مینیستند، مانند همان قشر ناآگاه و بی

بالفاصله پس . گی و تکرار استان غالب است، روزمرّهآنچه بر فضای داست. شوددر این روستا هید اتفاقی به خیزش منجر نمی     

زن مشد حسن نیز ( 417: 4934ساعدی، . )بینیمآرایش عروسی خواهر عباس را می ۀمردن مشد حسن در درّه، صحن ۀاز صحن

ک به شهر در حالی که مشد حسن را با وضعی اسفنا. داندبا وجود این غم بزرگ، خود را ناگزیر از انجام کارهای همیشگی می

 . گویی اندیشه و تعمّق از این جامعه رخت بربسته است(. 441: همان)نشیند اند، وی به تماشای آرایش عروس میبرده

 زنان در جامعه. 0.9.6 
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تر هستند، به در این روستا، زنان از مردان منفعل. ای داردشناسانه، بررسی وضعیت زنان در جامعه جایگاه ویژهدر نقد جامعه

زن . خبراند و از دنیای اطراف خود بیشوند و اغلب به کارهای پیش پا افتاده مشغولای واقعی تماشاگر اتفاقات محسوب میمعن

واکنش . کندوگو با مشد حسن، اقدامی نمیرو شده است، حتی در حد یک گفتطور مستقیم با مشکل روبهمشد حسن که به

 -28: همان. )و زاری کردن است و پس از آن هم تا پایان ماجرا یک تماشاچی استابتدایی وی نسبت به مردن گاو، تنها گریه 

-فاطمه هستند که با بهخانم و ننهشوند، ننهدر سراسر داستان و بیان تمام مشکالت روستا، تنها زنانی که وارد عمل می( 99

 . ندارند اندیشیکوشند و هید اعتقادی به فکر و چارهکارگیری خرافات در رفع مشکل می

 فقر اقتصادی. 6.9.6

تنها غذای یاد شده در کل . الشعاع قرار داده، فقر و بیچارگی مردم استآنچه بر سراسر داستان سایه افکنده و وقایع را تحت

 . است( 3: همان) "ها درهم و آشفتهخورده، کوچهها گلی و توسریخانه"و "شله"داستان، 

کند و کند که مشد حسن را برای درمان به شهر ببرند؛ اما او در میانۀ راه سقوط میرا مجبور مینبود امکانات در روستا، آنان     

سوادی، اهل روستا را در دنیای حقیری محبوس ناآگاهی و بی. ای دارندشک فقر اقتصادی و فرهنگی رابطۀ دوسویهبی. میردمی

های داستان، در تمامی صحنه. پرداختن به امور فرهنگی بازداشته استکرده، از دیگر سو فقر و نبود امکانات اولیه، آنان را از 

گرا، و زنانی که هید نقشی در تدبیر، خرافهای منفعل، بیچنان آزاردهنده است که مخاطب پیش از رسیدن به جامعهسیاهی فقر 

ی تمامی مشکالت را در فقر أکیدی، ریشهتوان گفت ساعدی با چنین تمی. شودبهبود اوضاع ندارند، با فقر و تنگدستی مواجه می

 . داندمی

 گیرینتیجه 

دستیابی به اندیشه و . خلق اثر است ةادبیات عالوه بر رویکردهای هنری و زیباشناختی، یک سند تاریخی، اجتماعی و فرهنگی از دور

ای اجتماعی و فرهنگی آن دوره نیز به ای به شخصیت وی است، بلکه ابزار ارتباطی مخاطب با فضبینی مؤلف نه تنها دریچهجهان

هنر متعهد و هنری که تنها برای هنر خلق شده است، و این هنر : توان آثار هنری را به دو گروه تقسیم کردالبته می. رودشمار می

خ یک سند تاریخی گیرد و در طول تاریمتعهد است که بار مسؤولیت انتقال پیام و آگاهی به جامعه و روشنگری اذهان را بر عهده می

 . شود؛ چرا که خلق هر هنر متعهدی بازتاب وقایع و شرایط روزگار مؤلف استو اجتماعی محسوب می

زند و در حقیقت چهارچوب آثار وی را مردم ای است که در تمامی آثارش تعهد به جامعه موج میغالمحسین ساعدی نویسنده    

الل آل احمد و بسیاری دیگر از روشنفکران عصر خود، تحت تأثیر جریانات و فضای نیز چون احمد شاملو و ج وی. دهندتشکیل می

ودالی حاکم بر مردم و استفاده از زور و ارعاب در مدرن کردن ئبه سیستم فو  داشت،دیدگاه سیاسی چپ های سی و چهل، دهه

گونه و سطحی به طور کاریکاتور ستخوامی از اینکه در تقابل سنت و مدرنیته دولت .ی به شدت سنتی معترض بوداچنین جامعه

چون مردم این جامعه با از دست دادن  ؛دانستاصالحات ارضی را مناسب این جامعه نمی .معترض بود ،جامعه را به پیشرفت برساند

ده بودن گاو هم اگرچه چندان باارزش نبود و زنحسن که  دگاو مش ؛ مانندزندگی نبودند ۀدیگر قادر به ادام ،که داشتندآن اندکی 

  .ش بود و با مردنش صاحبش هم مرداتمام زندگی، ولی کردآل نمیهرا اید ویزندگی 

شود که دلبستگی به چیزی وجود نداشته، همواره چشم به راه ای غیر پویا و منفعل به تصویر کشیده میدر داستان گاو جامعه    

ساعدی در این . اندای بسنده کردهدهندهه، اهالی به انتظار ظهور نجاتمرگ و اضطراب بر روستا سایه افکند. ای هستندفاجعه

 ،زندگی و امرار معاش آنها ةنحو، را فقر مردمها داستان به تعداد زیادی از مشکالت جامعه اشاره شده است و نویسنده سبب آن

زنان به شدت . ددانمیشهامت بی سؤولیت ومای بی، نبودن حاکمی باتدبیر و جامعهسوادیو غرق در خرافه و بی گریزیفرهنگ

بیند و با کمرنگ نشان دادن جوانان این جامعه، انگشت اتهام را به سوی های موجود مسؤول میمنفعل جامعه را در قبال بدبختی

در این راستا از قلم آل بود و ای آرمانی و ایدهساعدی نیز چون سایر روشنفکران متعهد، رسیدن به جامعه ۀدغدغ. رودآنان نشانه می

به بازنمود مشکالت موجود در در جایگاه یک منتقد اجتماعی جای هنرنمایی ادبی صرف، او به. خود به بهترین نحو بهره جست

سازی نواقص، مردم را به اندیشه وادارد؛ اما ادبیات او ادبیات مبارزه نیست و رنگ و بوی حماسی و جامعه پرداخت، تا با برجسته

کشد و انتظار دارد گویی تنها ضعف و ناتوانی را به تصویر می. های او، خیزش و جوششی در کار نیستدر داستان. ندارد انقالبی

 . مخاطب با متأثر شدن از این وقایع، به خود آید و واکنشی الزم از وی سرزند
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 «غزلیات سنایی»تحلیل کارکردهای گفتمان در 
 یفرزاد طاییشدکتر 

 ییات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایزبان و ادب گروه دانشیار
 دهچکی

گذارد و نحوة نگرش ها اثر میبه معنای ساختار بینشی و فکری خاصی است که از راه گزینش گفتارها و واژگان بر اندیشه« گفتمان»

گفتمان غالب بر یک . دهدهایش مورد تردید قرار میهای وی را از دانستهکند و حتی گاه، آگاهیفرد به متن را با  تغییر همراه می

های ذهنی نویسنده، به این ساختار شکل و چارچوب گیریگیرد و نگرش و جهتجریان فکری متن سرچشمه می متن، آشکارا از

-های ارتباطی زبان تأکید میو بر پویایی جنبه های زبانی فراتر از جمله در گفتار و نوشتار استبخشد که اغلب به معنای توالیمی

 .ورزد

ساز و طراز اول در تاریخ ادب پارسی است، تحلیل کارکردهای گفتمانی در شعر ، مکتباز شعرای صاحب سبک« سنایی»از آنجا که 

معشوق »، «معشوق ازلی»، «دین»، «عرفان»در این میان عواملی چون . نمایانداو، در اصل دالیل این برتری و جایگاه واال را می

است که ساختار گفتمانی غزلیات سنایی را آفریده است که  ترین و تأثیرگذارترین مضامینیاز جمله برجسته« قلندریه»، و «زمینی

های دلنشین و پرمایۀ مایهدهد که گفتمان غالب در این غزلیات، بنها، نشان مینتیجۀ این بررسی. ایمدر این جستار به آن پرداخته

ه و طرحی نوین در غزل پی افکنده های عمیق فکری سنایی درآمیختعرفانی است، البته نه عرفان نظری  و مدرسی، که با ویژگی

 .است

 .گفتمان، غزل، سنایی، گفتار، واژگان :هاکلیدواژه

 لة پژوهشمسئ. 4

کند که این شناختی و ادبی معاصر، بیش از پیش آشکار میگیری از نظریات جامعهنگرش انتقادی به متون ادبی کالسیک با بهره

رایی نداشته، بلکه در هر زمان و با هر نگرشی قابل بازخوانی و بازتولید پژوهشی و ای که خلق شده کاربرد و کامتون تنها در دوره

های هایی استوار برخوردار است و هر روز در پرتو دانشادبی است و به عنوان پشتوانۀ فرهنگی، ادبی و تاریخی یک ملت، از ریشه

 . ها بیرون کشیدی را از دل آنها افکند و نکات علمی ارزشمندتوان نگاهی دیگرگونه به آنجدید می

های شعری را در ترین جریانآثار حکیم سنایی غزنوی نیز چنین ژرفایی دارد و او، به عنوان شاعری مهم و برجسته، یکی از مهم    

دالیل های ادبی نوین، ذریزی کرده است؛ پس به واسطۀ همین ضرورت و اهمیت، بازخوانی آثار وی در پرتو نظریهادب پارسی پی

 . سازداصالت و ارزش آثار مهم وی را بر صاحب نظران آشکار می

 پیشینة پژوهش . 1

هـا در ایـن   هایی که تاکنون در حیطۀ سنایی شناسی صورت گرفته، بسیار وسیع است و برشـماری یکایـک آن   دامنۀ بررسی پژوهش

هـا بـه   ها دربارة سنایی اسـت کـه در آن  مقاالت و نوشته آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، آن دسته از. گنجد جستار نمی

کارکردهـای  »ای با عنـوان  وجوهایی که در این زمینه صورت گرفت، مقالهبا توجه به جست. های گفتمانی پرداخته شده استتحلیل

یی واژگـانی شـعر سـنایی    هـای آوایـی، موسـیقا   از دکتر فاطمه مدرسی و غالمحسن احمدوند دربارة ویژگی« زبانی در غزلیات سنایی

رسد تـاکنون هـید   الحقیقه صورت پذیرفته است؛ اما به نظر میهای حدیقهنوشته شده و برخی نقدهای ساختارگرایانه دربارة داستان

 .پژوهشی دربارة کارکردهای گفتمانی در غزلیات این شاعر پرآوازه انجام نشده است

 درآمد. 9

شناسی است که نـه فقـط از نگـاه    های انتقادی متون، از مباحث مهم در دانش زباندر خوانشتحلیل گفتمان، به عنوان رویکردی نو 

-تحلیل گفتمان یعنی بررسی تمام مؤلفـه »: ورزدپردازد، بلکه بر پویایی ارتباطی نیز تأکید میاین علم به تحلیل و بازخوانی متن می

( 418: 4987داد، )« ن، هدف ارتباط، حال و هوای گفتمان و الخنفحوای سخ: دهندهایی که بخشی از کنش ارتباطی را تشکیل می

( Living totality)« تمامیت زندة ملموس»شناس روس، آن را و این اهداف، شامل تمامی مواردی است که میخائیل باختین، زبان

رایش مفروض گشته، قابل بحث بـوده،  هایی بیابد که گویی شرطای میدر واقع هر گفتمان، موضوع مورد نظرش را به گونه»: نامدمی
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اش بـه زبـان   ای کـه دربـاره  از سخنان بیگانه« ایهاله»آفرین یا به عکس های خاصی بر آن نهاده شده و پیشاپیش غباری الهامارزش

 (963:4931باختین،)« .آمده، آن را در بر گرفته است

شناسانه در متن نیست، بلکه به دلیل گستردگی موضوع و عدم زبانهای ای بررسیفرایند تحلیل گفتمان، فقط شامل انجام دسته    

. شناسیشناسی، و روانشناسی، مردمشود مثل جامعههای دیگری غیر از زبانشناسی هم میشامل رشته»: محدودیت آن باید گفت

(. Textual)و نقش متنی (Interpersonal)نقش بینافردی: شناختی، گفتمان دارای دو نقش زبانی استاما در کاربرد زبان

کنیم ای برای تعامل با دیگران استفاده میای که ما از زبان به عنوان وسیلهگفتمان از آن جهت نقش بینافردی دارد که بر شیوه

: 4987داد، )« .متمرکز است و نقش متنی آن به دلیل تأکیدی است که بر توانایی ما برای ساختن متونی منسجم و پیوسته دارد

شود گفتمان، در تحلیل کارکردهای گفتمانی یک متن تأثیر دارد؛ اما آنچه موجب می« متنی»و « بینافردی»هر دو نقش  (413

شناسان نیز درصدد شناختی مورد بررسی قرار گیرد، همین نقش متنی است و زبانبررسی گفتمان در متن فراتر از مباحث زبان

های متنی و ساختارگرایانه به پیکرة گیری از همین زمینهمتصل در زبان گفتار با بهرههستند گفتمان را در قالب مجموعه بیاناتی 

گیری از نقش متنی گفتمان، درست همان هدفی است که به واسطۀ آن میزان و چگونگی تأثیرپذیری بهره. دیگر علوم وارد سازند

و تحلیل کارکرهای گفتمانی در متون کالسیک، از جمله  شودهای الهام گرفتۀ نویسنده در آن آشکار میها و اندیشهدیگر دانش

 . بردها و افکار گوناگون راه میهای تأثیرپذیری از دانشاشعار کالسیک طراز اول، به تشخیص ریشه

رسـد  یساز در ادب کهن پارسی است و به نظر مدر این میان، اشعار سنایی از چنین قابلیتی برخوردار است؛ زیرا از شعرای جریان    

ها و علوم ارزشمند و اصیل گذشتگان مایه گرفتـه اسـت؛ از ایـن رو بـا     آفرینی در آثار وی از افکار، اندیشهسازی و سبکعامل جریان

 .تحلیل کارکردهای گفتمان در غزلیات وی، امید است چنین اهدافی نیز برآورده شود

 تحلیل گفتمان در شعر کالسیک. 1

هـای زبـانی و   یابد، در اصل در یک بازی پیچیـدة کـنش  واژه وقتی به پیکرة شعر راه می. پیچیده استپردازی در شعر، کنشی مفهوم

: شناختی و معناشناختی برای خود بیافرینـد شود که در این بازی سرشار از رقص واژگانی، نمای سبکنهد و ملزم میفرازبانی گام می

اجتماعی موجود در یک موضوع، باعث پیچیدگی نحوة درک آن بـه وسـیلۀ    -پذیری کالمیهای مختلف فهمای جنبهتعامل مکالمه»

انـد و بـه   موضوع، با یکدیگر برخورد کـرده « انگارة»ای مقاصد کالمی که در یک بازنمایی هنر یعنی شود و این بازی مکالمهکلمه می

پـردازد، بلکـه   ای الزاماً به سرکوب این عوامل نمیاند ممکن است به درون انگارة مزبور نیز رسوخ کند و چنین انگارههم پیوند خورده

در تحلیـل گفتمـان شـعری نیـز، ایـن تعامـل       ( 966: 4931باختین، )« .به عکس ممکن است آنها را فعال و سپس سازماندهی نماید

نـان کـه در خلـق    های شعری خـاص، چ در نقد متن»شود و در غیر این صورت، هید گاه اثری ادبی تولید نمی. ای وجود داردمکالمه

 (63: 4989اسکولز، )« .آنها، مقداری مهارت و توانایی فردی ویژگی ضروری و واجب است

نمای کالمی توجه دارد و حتی در بسیاری موارد، واژگان، معنای قاموسی خود را از یـاد بـرده،   های متناقضواژه در شعر، به کنش    

: 4983واینسـهایمر،  )« تردیـد نشـانه اسـت   ژه، واقعه، و هر چیز که به فهم درآید بیوا»: یابند؛ چرا کهبه معانی فراقاموسی دست می

آیند و در نهایـت نیـز رسـالت غـایی ایـن      و رسالت نشانه، بازسازی معنایی است که گاه واژگان قاموسی از پس بیان آن بر نمی( 486

: سـازد کاربرد واژه در گفتمان را از یکدیگر متمایز می چینش کنشگر واژگانی، آفرینش فضای شعری است؛ از این رو باختین سه نوع

ای است که نویسنده به هدف داللت معنایی و برای مرجع یا مـدلولی ویـژه بـه کـار     ای مستقیم حضور دارد، واژهواژه که به گونه( 4»

که از پیش تعیین  -قرارداد زبانیمعنای واژه به سخن نویسنده مرتبط نیست، بل در زمینۀ متن همچون دالی استوار به . گرفته است

هر واژه به . بردای مستقیم است که متکلم شعری و شخصیت رمان به کار میواژة عینی، واژه( 2... رودبه کار می -شده و معلوم است

ی را دارد و از واژة دوسویه، از یک سو معنای آشنا، متعارف و قرارداد( 9... گرددمعنایی که مطلوب و مورد نظر شخصیت است باز می

 (444:4983احمدی،)« .سوی دیگر معنای خاصی را که مورد نظر نویسنده است

ویـژه در شـعر کالسـیک، واژه خـود را بـا      این فرایند واژگانی هم در شعر معاصـر و هـم شـعر کالسـیک مشـاهده مـی شـود؛ بـه            

ـ   آراید و انـواع اسـتعاره و مجـاز، فـرم    های وزنی میچینش رود یابـد و بـه صـورتی قـراردادی بـه کـار مـی       ت مـی هـایی یکسـان و ثاب

گیـری  شـکل »ویـژه در ادب کالسـیک،   البتـه بـه طـور کلـی و بـه     . گیری این نوع گفتمـان، مسـتقیماً تأثیرگـذار اسـت    که در شکل

یـک موضـوع ممکـن اسـت بـر حسـب شـباهت یـا بـه واسـطۀ           . گفتمان ممکن است به دو طریق معنـایی متفـاوت صـورت پـذیرد    
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ــ  ــاورت، بـ ــد  مجـ ــر بیایـ ــوعی دیگـ ــال موضـ ــب . ه دنبـ ــتعاری مناسـ ــی  روش اسـ ــورد اول مـ ــرای مـ ــام بـ ــرین نـ ــدتـ « .نمایـ

 ( 424:4987یاکوبسن،)

ویژه در گسترة ادبیـات عرفـانی از   های زبانی نیست، بلکه بهها و مجاورتاستعارات متون شعری کالسیک، تنها برگرفته از شباهت     

نیـک  .  جوید که در آثار سنایی، این امر بسیار برجسته اسـت شناختی و نمادپردازانه بهره میهای دینی، حکومتی، روانانواع گفتمان

ترین شاعران زبان فارسـی  تردید یکی از بزرگسنایی بی»: دانیم، نخستین کسی که غزل را به مضامین عرفانی آمیخت سنایی بودمی

د تنوع و تجدد در آن مؤثر بوده و آثار وی منشأ تحوالت شگرف در و از جمله گویندگانی است که در تغییر سبک شعر فارسی و ایجا

؛ از این رو وجود این مضامین  بیشتر از هر چیـزی در غزلیـات وی آشـکار    (363: 4986صفا، )« سخن گویندگان بعد از او شده است

توفیق از آن شاعرانی است که حال و  همیشه»همین عامل نیز در ارزش و جایگاه وی در ادبیات، تأثیری ژرف نهاده است؛ زیرا . است

شفیعی کدکنی، )« .پردازندکنند، یا خود به ایجاد ساخت و صورتی نو میهای شعری میای را وارد یکی از ساخت و صورتهوای تازه

« قلندریـه »، و «معشـوق زمینـی  »، «معشـوق ازلـی  »، «دیـن »، «عرفـان »رسد در آثار سنایی، مواردی چـون  به نظر می( 24: 4983

 . دهندکارکردی چشمگیر و قابل توجه به خود اختصاص می

 عرفان. 4-1

مشـایخ گوینـد کـه    »: در تعریف عرفان  باید گفـت . تر از خورشید داردتأثیر عرفان در اندیشۀ شعری سنایی، پرتو و درخششی روشن

گذراند که با پیوسـتن بـدین عـالم آن را    انسان پیش از آمدن به این عالم در عالم ملکوت و جبروت در حضرت احدیت عوالمی را می

کوشد که بدان عالم راه یابـد،  و از آنجا که این موجود مظهر ذات و آیینۀ جمیع اسماء و صفات الهی است باز می. فراموش کرده است

دو راه بـیش  بـرای رسـیدن بـدین معرفـت     . و مقصود از ایجاد او هم مانند ایجاد همۀ مخلوقات و کاینات رسیدن بدان معرفت اسـت 

دوم از طریق تصفیۀ باطن، و تجلی سر، و تجلی رو  است ... نیست، یکی طریق استدالل که پایه و اساس آن بر عقل نهاده شده است

« .پس عرفان به معنی شناختن و معرفت حق تعالی اسـت . که مخصوص انبیا و اولیا و عرفاست که همان کشف و شهود و عیان باشد

عرفان در اشعار سنایی، کارکردهایی با بسامدی چشمگیر دارد و به ویـژه در غزلیـات او، عرفـان نـه در قالـب      ( 37: 4988گوهرین، )

عرفان به خـودی خـود   . شودای، بلکه با حال و هوایی لطیف، شاعرانه و سرشار از کشف و شهود مطر  میمضامینی خشک و مدرسه

، «ریاستیزی از منظر عرفانی»بینیم که مبانی گیرد؛ اما در غزلیات وی میمی مفهومی بسیار گسترده است و مبانی گوناگونی را در بر

 :در گفتمان عرفانی بیشتر نمود یافته است« تجلی»، نو «گذران مراحل سیر و سلوک»، «کشف و شهود»

 هاها               در  بادیۀ عشق  نهادیم  قدمما باز  دگر باره  برستیم ز  غم

 هاها              دادیم به  خود راه بالها و الماها و هوسکندیم ز دل بیخ هو

 هاها               و آخر ز تحیر بشکستیم قلماول، به تکلف،  بنوشتیم  کتب

 هالبیک زدیم از سر دعوی، چو سنایی      بر عقل زدیم از جهت عجز رقم 

 (24-43/ 932: 4931سنایی، )

کشد و عرفـان را بـا زبـانی    سنایی به زیبایی پشت سر گذاشتن مراحل سلوک را به رشتۀ تحریر میچنان که از این ابیات پیدا است، 

« سرزنش ریا و ریاکاری»وی در ابیات زیر، از مضامین عرفانی در . گیردلطیف و دلنشین، نه خشک و مدرسی، در این غزل به کار می

 :گیردبهره می

 آز را  منزل شده  است             انده پیشی و بیشی تیره کرد ایام را  قالب  فرزند  آدم                        

 فام رادر ده شراب ارغوانی! ساقیا        نه بهشت از ما تهی گردد نه دوزخ پر شود                            

 یش دان اندر نورد این نام راکار کار خو       قیل و قال بایزید و شبلی و کرخی چه سود؟                          

 ننگ و نامی نیست بر ما هید خاص و عام را      تا زمانی ما برون از خاک آدم  دم زنیم                                   

 (4-7/ 931:همان)

در مقام الهی بهره گرفته های عرفانی در جهت وصف عظمت و واالیی عارفانی واله و فانی سنایی در بسیاری موارد نیز، از مضمون    

 :اند، خود را در وجود خالق محو کرده«کشف و شهود»است که با بروز حاالت عرفانی 

 زن  راه، دمی شیفتگان سر این  خیز ای بت و در کوی خرابی قدمی زن       با 
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 بر عالم تجرید، ز تفرید، رهی ساز           در  بادیۀ عجز، ز حیرت، علمی زن

 (24-467/22: همان)                                

 دین. 1-1

تأثیرگــذاری گفتمــان عرفــانی در غزلیــات ســنایی، بــه تبــع تأثیرگــذاری رویکردهــای دینــی در اشــعار اوســت؛ چــرا کــه گفتمــان  

د نخســت در توضــیح دیــن بایــ. عرفــانی از گفتمــان دینــی تــأثیر پذیرفتــه و اثرگــذاری متقابــل در آثــار وی کــامالً مشــهود اســت 

گرایانـه، دیـن را محصـول گـرایش بشـری بـه جسـتجوی شـناخت جهـان و ناشـی از خـرد            هـای روانشـناختی عقـل   نظریه»: گفت

کـه همـان مرحلـۀ    [ دیـن ]در نخسـتین مرحلـۀ   ... داننـد گیـری از مشـاهده و تجربـه مـی    انسانی و استعداد قیاس، تعمـیم و نتیجـه  

؛ پـس بنـا بـر    (44: 4987همیلتـون،  )« ت اساسـاً مـاهیتی دینـی دارنـد    هـا و تصـورات مربـوط بـه واقعیـ     خداشناسی است، اندیشه

-وجـو در جهـت شـناخت جهـان و خـدایی اسـت کـه مـی        شـناختی دیـن در جسـت   تعریفی کـه ارائـه شـد، از منظرهـای جامعـه     

شـاره  در آثـار سـنایی، بـه ویـژه غزلیـات او نیـز، تـأثیر گفتمـان دینـی بـه واسـطۀ ا           . پنداریم این هستی محصـول آفـرینش اوسـت   

 :هایی از آیات قرآن، مشهود استبه مفاهیم قرآنی و صفات پروردگار یا اشاره به بخش

 نروم جز به همان ره که توام راهنمایی      ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی                             

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی      همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم                          

 تو نمایندة  فضلی تو سزاوار  ثنایی       تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی                      

 (46 -44/ 313: 4931سنایی، )

او در چـارچوب شـرعی و بـا    بینـیم  ستاید که در قرآن بدان اشاره شده، و چنان که میسنایی در این شعر، پروردگار را به صفاتی می

در اصل در این سه بیت، بـه چنـدین آیـۀ قـرآن تلمـیح وجـود دارد و       . گیری از صفات قرآنی به ستایش پروردگار پرداخته استبهره

البته چنین اشارات دینی و قرآنی، در دیوان سنایی فراوان است . سراسر این غزل مشهور نیز، سرشار از چنین تلمیحات ملیحی است

 :دهدأثیرپذیری او را از گفتمان دینی نشان میکه ت

 ای زبدة راز آسمانی                  وی حلۀ عقل پرمعانی

 «لن ترانی»ای در دو جهان ز تو رسیده          آوازة کوس 

 (43-46/ 341: همان)

ناپـذیر غلبـه کـرده، در نتیجـه     افبا وجود این، روشن است که چون در اشعار سنایی، عرفان لطیف و پرکشش به گفتمان دینی انعط

ویژه غزلیـات او کـه عرصـۀ احساسـات نـاب      اشعار سنایی، به. گفتمان عرفانی دلنشین و دلکش بر زهد و تقید دینی چیره شده است

 .های لطیف عرفانی است، آن هم با بسامدی بسیار چشمگیرتر از گفتمان دینیها و چششاست، سرشار از کشش

 معشوق ازلی. 9-1

و « عشق»یابیم که ها در میخورد که با بررسی اغلب آنهای عاشقانه به چشم میهای بسیاری از غزلمیان غزلیات سنایی، نمونهدر 

 :ای آسمانی، متعالی و ازلی داردها، مفهومی زمینی و مادی نیست، بلکه جلوهدر این غزل« معشوق»

 چهرة او اصل جمالست و بس  دلبر من عین کمالست و بس                         

 هر چه نشانست وبالست و بس   را               مرد  او غم  کوی   سر  بر           

 هم به سر او که محالست و بس    او              مقصود از در ره او جستن           

 (3-44/ 444: همان)

 :از جمله هایی در میان آثار سنایی فراوان است؛نمونۀ چنین غزل    

 توست         کارهای عاشقان ناساخته از ساز توست           آواز    آوازة   جهان  در    ماهرویا

 های ناز توستهر کجا نثریست زیبا نام   های عشق توست      هر کجا نظمیست شیرین قصه 

 ازی که صید باز توستهمت آن بهست عالی       صید کرد    تیهو را چو   بازان  جمله   عشقت  باز

 (3-936/44: همان)

 :نیز ابیات زیر    
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 وی خرد، مایه داده کان تو را      جان تو را            بوده  دایه  ازل ای             

 ای جهان کرده آستین پر جان                 از پی نثر آستان تو را            

 از پی فتنه ارغوان تو را  ،               رو   زندگانی، از آب  شسته             

 (  7-931/3: همان)

هـا، خواننـده را بـه    بـا وجـود ایـن، اغلـب آن    . خـوریم هـای صـرفاً عاشـقانه نیـز بـر مـی      البته در دیوان غزلیـات، بارهـا بـه غـزل        

هـای هرمنـوتیکی   وانشرسـد خـ  اندازند که مخاطب، معشوق زمینـی اسـت یـا ازلـی، کـه در چنـین مـواقعی بـه نظـر مـی          شک می

پـذیری و معنـا را کـه در نـزد هرمنوتیـک بسـی گرامـی اسـت بـه          زدایـی کـه افـق فهـم    ایـن گونـه زمینـه   »: کارساز و مفید اسـت 

چنــین ( 428: 4987دریفــوس، )« .گــذاردنهــد و تنهــا فضــایی منطقــی بــرای تنــوع و تغیــر انــواع احکــام بــاقی نمــی کنــاری مــی

ســازد؛ از ایــن رو در مبحــث بعــدی، بــه گفتمــان ســنایی اشــعار را علمــی و منطقــی مــی خوانشــی، تفســیر گفتمــانی ایــن دســته

 . پردازیممی« معشوق زمینی»دربارة 

 معشوق زمینی. 1-1

تقسیم کرد که پیش از این، به معشوق ازلی در « عاشقانۀ زمینی»و « عاشقانۀ ازلی»توان به دو دستۀ غزلیات عاشقانۀ سنایی را می

ای توان گفت که در غزل، قرینهها، معشوق از نوع زمینی است یا دست کم میدر دستۀ دوم از این عاشقانه. ه شداین غزلیات اشار

 :برای اثبات وجود معشوق ازلی وجود ندارد

 وان سیاهی اندرو پیوسته همچون قیر چیست؟          نرگسین چشما به گرد نرگس تو تیر چیست     

 مژگان زهرآلود همچون تیر چیست؟گرد او              آن سیه تو   گسنر  اندر  نیست  سیاهی  گر 

 های دست رنگین پرشراب و شیر چیست؟پنجه        ارغوان       بر  ریخته   شراب و شیر خواهی گر  

 (43-964/24: همان)

کــه در ایــن قســم در ابیــات فــوق شــاهدیم، شــاعر چگونــه بــه توصــیف اجــزای صــورت معشــوق خــود پرداختــه و روشــن اســت  

 :زند، مدّ نظر نبوده استغزلیات، معشوق ازلی که مخاطب غزل را به عالم معنا پیوند می

 از شام تو قدر آید وز صبح تو نوروز    ای ماه دلفروز        رخت  و   زلف  تابش با        

 و شب از روزوز تابش روی تو برآید د        از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک          

 گر جز غم خود یابی آتش زن و بفروز   و در آن دل          ما  دل   گرد  یکی  گرد  بر      

 (  43-449/24: همان) 

خورد که در وصف معشوق مذکر بوده، اغلب بـا  های زمینی نیز در اشعار سنایی به چشم میهایی دربارة معشوقعالوه بر این، غزل    

 :است همراه« پسر»ردیف 

 ای پسر               آفتی دل را به کردار ای پسر  به گفتار راحتی جان را               

 نیست کردارت چو گفتار ای پسر       و لیک          هرچه باید داری از خوبی              

 ای پسررخسار سرو قد و الله      مهر و ماهی گر بدندی مهر و ماه                       

 (44-418/49: همان)

 .امثال این ابیات نیز، در غزلیات وی فراوان است. توان دریافت چه قسم معشوقی مدّ نظر سنایی استاز این ابیات، با اندکی دقّت می

 قلندریه  . 0-1

نـد، و اکثـر سـعی    ای باشـند کـه بـه تعبیـر و تخریـب نظـر خالیـق مبـاالتی زیـادت ننمای         طایفـه »: باید گفت« قلندریه»در تعریف 

ایشــان در تخریــب رســوم و عــادات و اطــالق از قیــود آداب مخالطــات بــود، و ســرمایۀ ایشــان جــز فــراغ خــاطر و طبیــه القلــب    

و ترسم بـه مراسـم زهـاد و عبـاد از ایشـان صـورت نبنـدد، و اکثـار نوافـل و طاعـات از ایشـان نیایـد، و تمسـک بـه عـزایم                . نباشد

ــه ادای    ــز ب ــد، و ج ــال ننماین ــود     اعم ــوب نب ــان منس ــه دلش ــوی ب ــباب دنی ــتکثار اس ــع و اس ــد، و جم ــت نکنن ــرایض مواظب « .ف

 (424: 4981کاشانی، )
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شمارد کـه پـس از    های قلندری و مغانۀ فارسی بر می غزلیات سنایی را از بهترین انواع غزل»در ضمن محمدرضا شفیعی کدکنی،     

وی قطب روشن شعر سنایی و اقلیم روشنایی جان . شود فارسی یافت می های بلند و پر شکوه آن در غزلیات شمس و بسیاری از غزل

در غزلیات قلندرانۀ سـنایی، هنجارشـکنی و زیـر پـا گذاشـتن      ( 23: 4987عباسی، )« .کند وجو می سنایی را در همین غزلیات جست

 :گویند می« قلندری غزل»بندی جداگانه، این نوع از غزل را  شود که طبق یک دسته های ادبی و شرعی دیده می سنت

 شایستۀ ارباب کرامات نگردی  نگردی                 خرابات    راه   معتکف  تا             

 تو آزاد               تا بندة رندان خرابات نگردی  نفس  نشود   عالیق  بند    از          

 تا قدوة اصحاب لباسات نگردی    احرار              قبلۀ  نشوی  حقیقت   راه  در          

 شایستۀ سکان سماوات نگردی         تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان                 

 (42-319/43: همان)

 :شود، نه ضد ارزشنشینی در اشعار قلندری ارزش تلقی میشود، خراباتبنا بر ابیات فوق، همان گونه که مالحظه می

 زن و خرافاتیکش و کمخراباتی                 می   داشتم      کودکی               

 پارسایی شگرف و طاماتی        پارسا شد ز بخت و دولت من                       

 صفتی بود مر ورا ذاتی    شیوة خمر و قمر و رمز مدام                            

 (44-438/49: همان)

 :رودت، رندان و گدایان نیز مرتب در چنین ابیاتی به کار میصفاتی چون قالش، طاما    

 مذهب قالشی و طامات گیر    راه خرابات گیر            بتا  خیز                 

 مذهب اصحاب خرابات گیر     مذهب رندان و گدایان دهر                       

 دوری ازیشان به مهمات گیر    مرو           از پی سادات به مسجد              

 (49-442/43: همان)

 گیرینتیجه. 0

، «دیـن »، «عرفـان »های انجام شده، روشن شد که کارکردهای گفتمانی در غزلیات سنایی، اغلـب بـر حـول محـور     بر اساس بررسی

و قابـل توجـه را بـه خـود     گردد و از این رهگذر، کـارکرد و بسـامدی چشـمگیر    می« قلندریه»، و «معشوق زمینی»، «معشوق ازلی»

 .دهداختصاص می

یابـد و مبـانی   ، شاهدیم که در غزلیات سنایی، عرفان در قالب لطیف و دلنشین آن در غزل ظهور و بروز مـی «گفتمان عرفانی»در     

د یافتـه  در گفتمان عرفـانی بیشـتر نمـو   « تجلی»، و «گذران مراحل سیر و سلوک»، «کشف و شهود»، «ریاستیزی از منظر عرفانی»

تر است و به نوعی سنایی کوشیده کارکردهـای دینـی را در قالـب عرفـانی آشـکار      در این غزلیات، کمرنگ« گفتمان دینی»بار . است

ورزی بـه  عشـق »عرفـانی مـواجهیم کـه     -پرداخته، با اشـعاری عاشـقانه  « معشوق ازلی»سازد و در آن بخش از گفتمان که در آن به 

هـم، شـاعر بـه وصـف     « معشوق زمینی»در گفتمان مربوط به . دلپسندترین الفاظ در غزل به کار رفته استبا زیباترین و « پروردگار

پردازد؛ اما در این میان، می« معشوق مذکر»اندام و اجزای صورت یار زمینی خویش توجه کرده، گاه نیز در برخی غزلیات به توصیف 

های قلندرانۀ سنایی به طور کلـی  باشانه برخوردار است که البته غزلو خوش ها نیز از گفتمان قلندرانهبخش چشمگیری از این غزل

 .سرایی فارسی ارزشی جاودانه و درخور توجه دارددر تاریخ غزل

 نامهکتاب

 .مرکز: تهران. ساختار و تأویل متن(. 4983)احمدی، بابک

 .آگه: رانته. ترجمۀ فرزانه طاهری. ساختارگرایی در ادبیات(. 4989)اسکولز، رابرت

 .نی: تهران. ترجمۀ رؤیا پورآذر. (جستارهایی دربارة رمان)ایتخیل مکالمه(. 4931)باختین، میخائیل

 .مروارید: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبی(. 4987)داد، سیما

 .نی :تهران. ترجمۀ حسین بشیریه. گرایی و هرمنوتیکمیشل فوکو فراسوی ساخت(. 4987)دریفوس، هیوبرت و رابینو، پل

 .آگه: تهران. به اهتمام پرویز بابایی. دیوان حکیم سنایی غزنوی(. 4931)سنایی، مجدود بن آدم
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 .آگه: تهران. های سلوکتازیانه(. 4983)شفیعی کدکنی، محمدرضا

 .فردوس: تهران. 2تاریخ ادبیات در ایران، ج(. 4986)صفا، ذبیح اهلل

آیـین  : تهران. محمدرضا یوسفی و محسن محمدی: مقدمه، تصحیح و تعلیق. 4، جلطایف الحقایق(. 4987. )عباسی، عبداللطیف

 .محمد

 .علمی: تهران. به تصحیح جالل الدین همایی. شر  مصبا  الهدایه و مفتا  الکفایه(. 4981)کاشانی، عزالدین محمود

 .زوار: تهران .8شر  اصطالحات تصوف، ج(. 4988)گوهرین، سیدصادق

 .ققنوس: تهران. ترجمۀ مسعود علیا .هرمنوتیک فلسفی و نظریۀ ادبی (.4983)واینسهایمر، جوئل

 مرکز؛:؛ استعاره؛ ترجمۀ فرزانه طاهری؛ تهران(4986)هاوکس، ترنس 

 .ثالث: تهران. ترجمۀ محسن ثالثی. شناسی دینجامعه(. 4987)همیلتون، ملکم

ترجمۀ . گرایی و مطالعات ادبیگرایی، پساساختاختس؛ از مجموعه مقاالت های استعاره و مجازقطب(. 4988)یاکوبسن، رومن 
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 یاخالق محسن یشناس سبک یبررس
 محبوبه طبسی

  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران، واحد جنوب

 دهیچک

 یسندة قرن نهم و دهم را بررسینو ،یسبزوار یآثار منثور کاشف از ،یاخالق محسن کتاب یسبک یژگیم که ویآن ن مقاله بریا در

 یو مشرب فکر یاز زندگ شتر به اختصاریدقت و درک ب یبرا .است یو فکر یادب ،یدر سه سطح زبان ین جستار سبکیا. میکن

: بخش نگاشته شده است چهار ن مقاله دریا. م گفتیسخن خواه( قرن نهم و دهم) یو شاهرخ یمورینثر دوران ت یژگیسنده و وینو

 .                                                                                                                 یاخالق محسن یشناس سبک( 4. ینثر کاشف یژگیو( 9. یمورینثر دوران ت یژگیو( 2. مهمقد (4

 .یسبزوار ی، واعظ کاشفیاخالق محسن ،یشناس سبک :هاواژهدیکل

 :مقدمه 

هـای ذهـن انسـان بـه     نهفته ":ت کهویلیام امپسون گفنه اس .اندنرمند به جهان درون وبرون دانستهسبک راحاصل نگاه خاص ه 

متـاثراز  ای قطعـا  ذهـن واندیشـه هنرمنـد در هـر دوره    (498و  41ص غالمرضایی،.)رغم میل اوهم که باشد در طرز بیانش جلوه دارد

تحوالت اجتماعی ،فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، زبانی وعلوم متداول در دوره خویش است  و زبان و سبک او مبین این تـاثیر اسـت   

سبک عالوه بر این که تابع زبان واندیشه فردی اسـت،  تـابع دوره تـاریخی وادبـی و تحـوالت      . زیرا تفکر با زبان ارتباط مستقیم دارد

 :بنابراین برای بررسی سبک یک اثر دو نکته اهمیت داردزبانی نیز است؛ 

 .و دانش و خاستگاه ظهور صاحب اثر مشرب فکری زبان، ،اطالع کافی از زندگی -الف

 .ظهور اثر و تحوالت زبانی آن دورهاجتماعی زندگی نویسنده و  -اشراف کامل به دوره تاریخی -ب

 :          بحث و بررسی

ی کاشفی سبزواری بیهقی واعظ، مشهور به مالحسـین کاشـفی یـا مالحسـین واعـظ از دانشـمندان و       کمال الدین حسین بن عل

توانایی وافرش در تالیف، او را در شمار نویسـندگان مشـهور فارسـی     اطالعات و. مولفان پرکار قرن نهم و آغاز قرن دهم هجری است

دوران جـوانی را در آن شـهر گذرانـد و بـه وعـظ و      . دنیـا آمـد   او دراواسط نیمه قرن نهم درقصـبه بیهـق سـبزوار بـه    . درآورده است

چـون   .طریقـت نقشـبندیه را پـذیرفت    پس از مالقات موالنا جامی هنگام زیارت مزار خواجه سعدالدین کاشـغری،  .تذکیرمشغول شد

تدار شـعرا ونویسـندگان   نوبت به پادشاهی سلطان حسن بایقرا رسید بر شهرت او افزوده شد و در خدمت امیرعلیشیر نوایی که دوسـ 

او تا آخر عمر دراین شهر به وعـظ و  خطابـت مشـغول     .رت داشت، مکان و مرتبتی خاص یافتبود و خودنیز در این هنرها ذوق ومها

 (.  4972سال   329ص 4جصفا، )در همین شهر درگذشت 341سال بود و در 

تسـنن  ای دیگـر بـه   ای از نواحی به تشـیع و در پـاره  در پاره. تیات او اختالف بوده اساز زمان ح ،درباره اعتقادات واعظ کاشفی 

امـا هـید شـیعی    الشهدا گفته شده است که بنای تالیفات مالحسین کاشفی بر روش اهل سنت است در مقدمه روضه. اشتهار داشت

هر صورت واعظ  در (.3ص  فی،کاش)الشهدا که کتابی در ذکر مصیبت اهل بیت و واقعه کربال است نداشته است  ابتکاری مانند روضه

. متبحـر بـود  ... نجوم، موعظه، خطابـه و  ریاضیات، ،او در علوم دینی .که اسیر تعصب نشد ای بودنویسنده شاعر و ،کاشفی مردی آزاده

سـحر و طلسـمات    قرآن و حـدیث،  تفسیر تاریخ، اخالق، :او تالیفاتی در موضوعات مختلف مانند.تخلص می کرد"حسینی"در شاعری

 (.4972و  324ص ، 4ج ،صفا)به زبان عربی و فارسی دارد....و

 :ویژگی نثر دوران تیموری

دورانی است که از آغاز قرن نهم با پیروزی امیر تیمور گورکان شروع شد و تا اوایل قرن دهـم هجـری بـا مـرگ      ،دوران تیموری 

سی است که با همه نقایص خودبسیاری از وجـوه رجحـان   های مهم ادب فاراین دوره یکی از دوره. پایان یافت (ق.ه391)سلطان فاتح

توان آن را آخرین دوره مهم قدیم در ادب فارسی و عهدی شمرد که دیگـر تجدیـد نشـد و بـه     به نحوی که می و برتری را دارا است،

ق )حملـه مغـول   ضعف و سسـتی کـه از  (. 4972، 4ج صفا،.)گردید(عهد صفوی)عهدی کامال نو در ادب فارسی نوبه خود مقدمه آغاز

در ارکان زبان وادبیات ما راه یافته بود،در این دوره ادامه داشت و چه بسا عالئم و عوارض این انحطاط وسستی در قرن نهم بسـیار  (8
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 عدم دسترسی اهل تحقیق به مراجـع و  نابودی کتب قدیمی و ها وز علل ضعف، از بین رفتن کتابخانهیکی ا .بیشتر قابل مشاهده بود

 (.4984، 438ص شمیسا،)متقن بوده استمنابع 

نویسندگان از قیود پیشـینیان و تـاثر آنـان از     ازسویی این تحول در نثر نسبت به نظم مشهودتر  است که علت آن آزادی بیشتر 

و لهجـه  نتیجه لحـن   داد، درهای قدیم خود را ازدست میوره قرن نهم و دهم به سرعت ویژگیو زبان محا زبان محاوره عهد خود بود

در . نویسـی در نثرآغـاز شـد   در این دوره  حرکت به سوی ساده. دشتر میر و به زبان عهد خود نزدیکنویسندگان از قرون مقدم دورت

نویسـندگان کتـب    .شـد ذیب و تزیین، هنری واال محسوب مـی ای که شیوه تهسیار مرسوم بود به گونهقرن ششم تزیین کتب ساده ب

و کتـب   نویسی، این جریان بر عکس شددوره یعنی قرن نهم با رونق ساده زین بازنویسی می کردند، اما در اینبه نثر فنی و م ساده را

آن  را به انشای ساده دوره خـود بازگردانـد و  "کلیله و دمنه"که واعظ کاشفی ه زبان ساده بازنویسی کردند چنانمشکل و مصنوع را ب

 حد واسط بین نثر ساده وفنی است که اغلب (دوره تیموریان)سبک نثر قرن نهم (. 4984، 438ص  شمیسا،.)نامید "انوار سهیلی"را 

 :گونه بیان شده استاین به طورکلی ویژگی نثر این دوره از دیدگاه دکتر شمیسا. اندنویسندگان این دوره به کار بسته

 .متوسط میان نثرساده وفنی حد-4

 .فواتح فصول ها وخطبه مقدمه کتب و آوردن تشبیهات به سبک قدیم در-2

 .شودستدالالت و تمثیل به ندرت دیده میا ،تعمال لغات عربی مشکل، اشعار عربیاس-9

 .گاهی دارای رکاکت و سستی است متن کتب ساده و-4

 .چاپلوسی و به کاربردن القاب و عناوین پی در پی در مقدمه کتاب درباره ممدوحان رواج شیوه اطناب در مد  و-3

 .لغات وترکیبات ترکیآوردن -6

 العـین، قـره  محبـوب القلـوب،   حسب االمـر،  :و رواج عباراتی مثل فیوما یوما تقریرا، من کل الوجود، :استعمال ترکیبات تازی مانند-7

 ....علی ای حال و ماالکالم، المحاله، فی ما وقع، الخیر فهوالمراد،

یسـاول   ،(حشـم  حرکـت چریـک و  )ایلچـار  ،(صـاحب منصـب  )انچکـی   یـراق،  :ت مغولی جدید به لغات سابق مانندعالوه شدن لغا-8

 ...و(برگستوان) کیجم ،(مناصب لشکری)شقاول

 :نحو تنزل بسیار ازحیث صرف و -3

 ."است"کاربرد بیش ازحد و نا به جای افعال وصفی باحذف افعال معین وحذف فعل ربط -

 .جاجا و نابهبه قرینه،بی با قرینه،: حذف افعال در جمله-

 .میان رفتن استعمال پیشاوندهای کوتاه بر سر افعال از-

 ....او شخص :کاربرد ضمیر مفرد غایب بیشتر به صورت اسم اشاره مانند-

 .مطابقه صفت و موصوف برطبق دستور عربی-

 باغات :عربی مانند"الف و تا"جمع بستن لغات فارسی با -

 ی فارسی"ها"جمع بستن جمع مکسرعربی با -

 .ر سست و غیر معروفاشعا ذکر-41

 (.بدوی بودن حکومت مغول در نثر این دوره سادگی و به علت تاثیر) اختصار ایجاز و -44

 .آشنا نبودن غالب نویسندگان باکتب قدیم وغلبه مداهنه ومد  عدم تحقیق و تتبع و-42

 :ویژگی نثرکاشفی

گـاه از   نویسد خاصه در کتـب علمـی و  ار ساده و موجز میفنن است،گاه بسیملک الشعرای بهار بر این باورند که کاشفی در نثرمت

، ص 9ج. بهـار )صنعتی ندارداخالق محسنی ولی پیشرفت شایانی در نثر  و کند مانند روضه الشهداگلستان تبعیت می شیخ سعدی و

ای که  بین مقایسه استاد شمیسا در. د را داردکاشفی ساده و روان است که مختصات سبکی عصر خو مجموع نثر در (.4976، 4449

 ،جـه دسـت یافتـه اسـت کـه انـوار سـهیلی       دمنه انجام داده است بدین نتی نثر نصراهلل منشی در کلیله و سهیلی و انوار نثرکاشفی در

به سبب حذف اشعار و امثلـه و   سادگی متن کاشفی بیستر. دمنه است که قصد مولف ساده کردن این کتاب است کلیله و تحریری از

تر یا معنی کرده است نه فقظ به قصد سـادگی  ح بیشتری داده است و لغات را سادهدرحقیقت مطلب را توضی ربی است وهای عجمله
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نثرکاشفی ادبی تر  ،حتوا بر انواع سجع و اضافات تشبیهیشاید به لحاظ ا .های هنری و ادبی متن خودبلکه تا حدی برای حفظ جنبه

  438ص شمیسـا، .)نصـراهلل منشـی را نـدارد    اسـتواری نثـر   فخامـت و  وجه فصاحت و بالغت و اما به هید از نثر نصراهلل منشی باشد،

انجـام  (انـد هکه این کتاب را تقلیدی از گلسـتان دانسـت  )همین مقایسه اگر بین نثر اخالق محسنی و نثر سعدی در گلستان (. 4984

هاست و بنـابر نظـر   نثرکاشفی در دوره خودش از بهترین ،فبا همه این اوصا. واقعیت نباشد ای دور از ذهن وشود شاید چنین نتیجه

 از (.4976، 4444ص  9بهـار، ج .)کمیاب است نظیر وندگان پرکاری است که در ایران بینویس استاد ملک الشعرای بهار مالحسین از

ل مطـالبی از زبـان عربـی    نقـ  سویی استاد صفا بر این عقیده است که شیوه نگارش کاشفی هرجاتحت تاثیر متنی دیگر یـا ترجمـه و  

 ( .4972   326،ص 4صفا،ج.)ساده و روان و جزو منشات خوب قرن نهم و آغاز قرن دهم هجری است نباشد،

 :سبک شناسی اخالق محسنی

در اخالق وحکمت عملی است که مال واعظ کاشفی آن را به نام ابوالمحسـن میـرزا    های مشهور قرن نهم،اخالق محسنی ازکتاب

اخالق المحسنین و جواهراالسرار  دارد اما اکنون به نام اخالق محسنی معـروف   :این کتاب دو نام دیگر. به اتمام رساند 311در سال 

چنانچه حاتم طایی که در تـاریخ تـالیف   . "اشاره کرده است (اخالق محسنی) متن کتاب نویسنده به تاریخ تالیف این رساله در .است

 ."...هنوز بهار ذکرش به ریاحین آفرین پیراسته است ،پنج سال گذشته چهل و و قریب نهصد از وفات او 843این رساله که سنه 

سبک نثر واعظ کاشفی داریم، بـه بررسـی سـبک اخـالق محسـنی در سـه        با توجه به اطالعات کلی که از سبک نثر قرن نهم و 

 . کنیمان شاهد مثال ذکر میاب را به عنوهایی از متن کتپردازیم و نمونهادبی و فکری می زبانی،: سطح

هرجا متنی از کتابی دیگـر  . رسد نثرکاشفی در این متن نثری یک دست نیستمتن کتاب اخالق محسنی به نظر می با بررسی  

استمرار  "ی"بر سر ماضی و  "ب"مثال در جایی از متن وجود . شودنثر متفاوت میکه مربوط به قرون گذشته است نقل شده سبک 

متون نثـر قـرن    برای غیر جاندار یادآور سبک خراسانی و "او"آوردن ضمیر بر سر متمم و مفعول و "مر"ماضی استمراری وپایان  در

 فنـی قـرن ششـم و هفـتم را     نثـر  ،ق ناصری استکتاب اخال نقل از ای از آداب ابن المقفع وارم و پنجم است و آن جا که ترجمهچه

رمورد نثر این متن را کمی مشکل چنین عبارات متفاوت سبکی قضاوت د وجود .شوده میند و کمی کالم مقید  و پیجیدکتداعی می

نسـبتا روان اسـت و از سـبک دوره خـود      متن کتاب سـاده و  مزین است، این همه به جزمقدمه کتاب که کمی فنی و با اما سازدمی

قرینـه درسـطح   بعید باقرینـه و بـی   های نقلی واسهو آوردن افعال وصفی با حذف شن اصطالحات عربی استفاده از .پیروی کرده است

های بیانی و بدیعی نتوانسته است انتقال مفاهیم راغـامض  وجود سجع و آرایه. استفاده کرده است کمتر از لغات عربی دشوار .باالست

اجـزا جملـه    ا جزئـی از شـاعران اسـت کـه گـاهی آنهـ      سایر فارسی سروده مولف و اشعار احادیث، آیات، متن مملو از .دیریاب کند و

مترادفـات   به علت وجود اسجاع و)موزون کاشفی  آهنگین و نثر. ت مترادف با جمالت آورده شده استهستندو یادر مواردی به صور

واسـط   بهترین تعریف برای آن همان نثـر حـد   و قابل تحسین است و ارزشمند ،آوراستمالل دراین دوره که نثر سست و ...(واشعارو

-براساس جمـالت ومیـزان بسـامد آن مـی    مشخصات سبکی در سه سطح  به جزء ادامه به بررسی جزء در .اده وفنی استمیان نثرس

 .پردازیم

 :سطح زبانی-الف

شمیسا مشخصات زبـانی را   .شودی زبانی متداول قرن نهم بررسی مینویسنده براساس ویژگ دراین بخش مختصات زبانی متن و 

ازقـرن  )گیـرد سبک خراسانی و عراقی را در بر مـی یکی زبان کهن فارسی که  :ه تقسیم کرده استبه لحاظ سبک شناسی به سه دور

تـا دوران   و گیـرد شـود و سـبک هنـدی را دربرمـی    شـروع مـی  قرن نهم  اواخر از زبان میانه فارسی که تقریبا دیگر و (سوم تا هشتم

ایـد توجـه داشـت کـه     البته ب (.4978، 489ص شمیسا،)روز استدیگر زبان جدید فارسی که زبان نظم و نثرام و مشروطه ادامه دارد

گیـرد و نیـز   های جدید سبکی صورت مـی شدن ویژگی پیدا حذف تدریجی مختصات سبکی قبل و با ای به دوره دیگرانتقال از دوره

ول شده اسـت نـه زبـانی    باید بدانیم وقتی سخن از هنجارگریزی می کنیم منظوراین است که این عدول ازهنجار نسبت به زبان متدا

قـرن نهـم    سبک خراسـانی یـک ویژگـی زبـانی اسـت امـا در       مثال تلفظ واو معدوله در .اژه یا لغت ازمختصات آن زبان استکه آن و

 .کاربردآن رو به افول است واگردرمتنی دیده شد نوعی هنجارگریزی است

 :آوایی و لغوی-4
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 :هنجارگریزی آوایی-

 37ص(دچار)دوچار ،433ص(خرمی)خورمی ،967ص(دخرسن)خورسند ،928ص(خرد)خورد-

 :   "نه"به جای "نی"کاربرد -

 (     37ص.)گذشتندمحتاجان می نی همین گدایان و :گفت- 

گفتنی است که دراین بخش یعنی سطح آوایی، متن ازنظرموسیقایی بررسی می شودکه مواردبسیار زیادی مـی توانـد مطـر  شـود     )

 (.رار که در قسمت صنایع بدیعی به آنها اشاره شده استتک جناس و انواع سجع،: مانند

 :لغات فارسی قدیم-

                                                32ص(مال وثروت)،خواسته (237ص)نیکو نیک و ،(494ص)همگنان ،42ص(شایستن)شایدنمی-

 : لغات عربی-

 عـزت، : عربی استفاده شده اسـت ماننـد   دشوار غریب و و لغات مهجور از بسامد استعمال لغات عربی درمتن بسیارباالست اماکمتر-  

نفـاذ    منطـوی،  المـع،  مسـتجمع،  خصال، رضیه، متمشی، مطبخ، امتعه، البح، م ئر، م رب، سیئه، حسنه، تتمیم، متحتم، ،مرقع جلت،

 (  4،3،911،931،448صفحات ...)و

 :ترکیبات عربی اصطالحات و-

 مافی الضمیر، فی نفس االمر، رفیع المکان، علی هذا، لهذا، رفیع المقدار، فی الحال،: استفاده شده است مانندنثر این دوره بسیار  در-

 ... بری الساحه و منقلب الحال، علی الصبا ، کماهی، علی الدوام،

 ( 46،244،4،44،2،4،497،488،234،417،244،496،443صفحات)

 :لغات ترکی ومغولی -

 :لغـت مغـولی  )انچکی  ،911ص(خان)وثاق ،927ص(محاسب :لغت مغولی)نواچی ،(423ص)ایلچی ،9و2ص (مامورتشریفات) یساول-

 ...و927ص (صاحب منصب

 :    اصطالحات نجوم-

 (233ص...)نحوس و سعود، هیات، تقویم، زیج، تیسیرات،اوتاد،-

 :نحو-1

 : حروف اضافه-

          :                                                 "به"-  

 (:                                                                                                  ظرفیت زمان ومکان)"در"به معنی  "به"-

 (72ص...)ای ملک همین غالم که بحضوراو تازیانه عقوبت بسرمن کشید،... - 

 (: به وسیله)"با"به معنی  "به"-

 (213ص)منع کند بتازیانه ... کندو بزبان منع- 

 ( 996ص)زر نوشتنده ب این کلمات را فرمود- 

 (431ص.)خندق بگذشت از (به وسیله شنا)بشنا-

 (934)شود اطراف ممالک برجال مسخر گردد ومی جمع رجال بمال میسر-

 :  سوگند "به"-

 (74ص....)بعزت جالل احدیت که -

 :"با"-

 :  "به"به معنی "با"-

 (  47ص...)تی که با او رسیدهرنعم-
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 (239ص)که اموراخروی را با یادوی دهد-

 :"را"-

 :  "برای"به معنی "را"

 (  27ص....)پادشاه را الزم است-

 (  91ص.)خاص وعام را فایده تمام است-

 (44ص)خوشترین پیرایه مراوالد آدم را بتخصیص پادشاهان عالم را ادبست-

 : "از"به معنی "را"-

 (413ص...)پرسیدند احکیمی ر -  

 ( 286ص...)قضایا را وزیر از پس پرده- 

 :    "به"به معنی "را"

 ( 434ص:...)گفت اسماعیل را- 

 (938ص...) :گفت را کدبانو-

 :     ی مفعولی"را"

 ( 434ص...)اسماعیل رافراموش کرده- 

 (281ص)به وی بخشیدم من آن مال را-

 :  ی قسم"را"

 (489ص...)رگردن منخدای را حج پیاده د و...- 

 :  ی مسندالیهی"را"

 (248ص.)هراسان باشند باید که پیوسته ترسان و"را"بدان و بدفعالن -

 : "در"-

 :  "به"به معنی  "در"-

 (439ص.)شما دهم عوض آن دره ب یعنی جزای خیر-

 :ضمایر

 است امـا در  "آن" ایر مفرد غیر جاندار همه جاضم ،این دوره سبکی یعنی قرن نهم الشعرای بهار درتوجه به نظر ملک با :"او"ضمیر-

 : برای غیر جاندار استفاده شده است مانند "او"متن اخالق  محسنی

 ( 99ص.)نگردد متغیر هرگز "او"بهشت آبی دارد شیرین که طعم -

 (414ص)برداشت ،(طعام)مگسی دید در وی-

 :         حروف ربط-

 : "چه"-

 : تعلیل"چه"- 

 ( 434ص:...)است چیز چه بزرگی دو- 

 (964ص:...)خبرآمده است چه در- 

 :           "موصول"چه"-

 ...   خبر به من از برادر من هرچه دریابی،-

 (:       چندان،چقدر)وصف کثرت"چه"-

 (427ص)دست او چه کرم آید؟ از -

 :             به معنی چگونه وچطور"چه"-
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 (427ص)دارد چه کرم نماید؟ گوسفندی چند-

 :   "که"به معنی "هچ"-

 (497ص...)بدین معنی است چه هرگاهی کسی را-

:                                                                                                    "چنانچه،چنانکه،چندان که،چندان چه"-

                  (.                                                                                                                           داندمختصات سبکی این دوره می از "کهچنان"به جای  ه رااستعمال چنانچ بهار استاد.)درمتن فراوان به کاررفته است"چنانچه"

                                (           964ص...)به پدرسفیدی فرزند  چنانکه در :مورد در متن آمده است یکی دو"چنانکه"–

 (                                                                   413ص...)مردمان را به زراعت که چندان چه تواند... "چندانچه"-

 (414ص...)باشد خلق بیشتر شفقت بر رحمت و را ندانکه اوچ و... "چندانکه"-

 :                                                                                                                           تصغیروتحقیر"ک"سوندپ-

 (264ص)گاوکی ،(942ص)کنیزکی ،(431ص)غالمک-

                                                                           :                                          مفعول متمم و قبل از"مر"کاربرد-

 (29ص...)گفت را امرای خود مر ،(44ص) آدم را اوالد مر ،(47ص) منعم را مر-

                            :                                                           در آغاز کالم به تاثیر از زبان عربی "عطف واو"آوردن -

 (4ص...)جمله صورتی که موجب از و-

 :                                                                            زبان عربی به تاثیر از"بعدما"،"فاما"آوردن کلماتی مانند-

  (  227ص...)بعدما،ارکان دولت واعیان والیت برین صورت که-

 :صفت

 :                                                                                                     ربردصفت تفضیلی به معنی صفت عالیکا-

 (ترینتر درمعنی خوبخوب()413ص.)شکاری است"ترخوب"های رعیت کردندل صید-

                                                                                                 :                                موصوف مطابقه صفت و-

 (.4ص)شرایف اوصاف ،(441ص)باقیات صالحات ،(214ص)خواص غالمان ،(414ص)اوقات خلوات-

                                                                   (:                                                      وصفی یا بیانی)اضافه مقلوب-

   (.4ص)رفیع المقدار ،(933ص)کلیه امور ،(214ص)خواص غالمان-

                           :                                                                                                                        تتابع صفات-

 (.943س)مصلح متقی مردم خوش ذهن لطیف طبع ،(913ص)یگانه مردانه فرزانه مرد-

                  :                                                                                                                            آوردن مترادف-

 (.472ص)، سورت خشم وحدت غضب(432ص)حرب و پیکار ،(3ص)المع وساطع ،(473ص)دوث واقعات و وقوع حادثات ح-

             :                                                                                                                            جمع بستن کلمات-

 (                                                                           78ص)باغات :باغ :عربی"ات"کلمات فارسی با جمع بستن -

 (911ص)رخوت :رخت :عربی جمع بستن کلمات فارسی به صورت جمع مکسر-

                                                                                    :                                                                          فعل-

                          :                                                                                                                            فعل ماضی-

 (.                       99،32،499،76،431صفحات ...)بگفت و بدوشید، بیامد، برفت، برسید، :فعل ماضی سر رب"به"آوردن -

 (.            96،44،264صفحات ...)نفرمودندی، بارآوردی و نمودندی، زدی، کردی، :ماضی استمراری آخر استمرار در"ی"-

این حذف با قرینه است یا  .های آن همراه استسایر شناسه و "است"ربطی متن غالبا با حذف فعل  ماضی نقلی در :ماضی نقلی-

 .                                                                                                                      قرینهبی
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 (.                                            9،434صفحات.)نهاده تو...ام نشسته... معالی تافته،...اندبهره یافته:...قرینه حذف با -

 .(493،47صفحات .)نرسیده... درنیامده...رقم محو کشیده،...راطی کرده:...حذف بدون قرینه -

                .                                                                                                                            قرینهیچه ب چه باقرینه و همراه است، "بود"متن غالبا باحذف فعل ربطی  نیز مانند ماضی نقلی در ماضی بعید: ماضی بعید-

        (.    79.447صفحات .)به کار رعیت نپرداخته...عدالت نیفراخته بود ،...فرارکرده...گناهی کرده بود:...قرینه حذف با–

 (.443ص..)قرارگرفته...برتخت نشسته... :حذف بدون قرینه-

به درجه اعال ...دست آوردهه ب...تقویم حل کرده باشد: مورد قبل با حذف فعل ربطی همراه است مانند دو :ماضی التزامی-  

     (.233ص...)رسیده

 (.44،44،49صفحات)داردمی د،دار شود،سازم، گشاده میمی :"می"بدون یا"می"فعل مضارع اخباری با -

 :نهی و فعل امر-

 (.                                       44  67،443صفحات)مپرس  نه، میده، ساز، گو، مداراکن، :"می"وبا"ب"فعل امربدون -

         (.    442،29،273،481صفحات )مکن،  مگشایید، مشوید، مساز، :فعل درآغاز"ن"به جای "م"آوردن  فعل نهی با-

      (.                                                                                                                           86،929،429صفحات .)زاده استآدمی نه حد نه مرسل بود، ،نه چنین است :فاصله افتادن بین وجه منفی ساز فعل با فعل-

،         916صفحات )نه اندیشد به بینم، نه اندازد، به پیچید، نه پیچید، :منفی ساز فعل از فعل وجه مثبت و آوردن جدا-

244،937،79                                                                                                                            )      

 (                                               948ص)استدالل کردیم بر ادب و عقل فرستنده :...عل بر متمممقدم داشتن ف–

-به چشم می زیاد این متن تقریبا است اما در استعمال آنها بسیار کم و محدود این دوره سبکی نثر، در :آوردن افعال پیشوندی-

 (.                                                           24،94،73،37صفحات ...) دادن،باز رهیم، بازگفت، باز نگریست، در :خورد

 :                           مضارع  اخباری ساده"است"فعل مضارع التزامی به جای "باشد"یا  "می باشد"استعمال -

                                                                      (                   36ص...)کفایت مهمات و در آن پایداری باشد و-

      (44ص)باشد مدارا رفق سازگاری و-

       :                                                                                                                            فعل عدم مطابقت نهادو 

 ( 493،218،949،448صفحات)نماید...تدبیر گشاید...سالطین الزم است که هر بر نماند، برجا اقویا :فعل مفرد فاعل جمع و-

  :                                                                                                              کاربردافعال درمعنی غیرمتداول آن-

 (                                                               34،423صفحات )باریدن گرفت رسیدن گرفت، (:آغازکردن)گرفتن-

 (                                                             423،497صفحات )گشت  تو صید گشت، منداندیشه (:شدن)گشتن-

 (                                                                                        423ص)تمام نمود نمود،نزول  (:کردن)نمودن-

   (                                                  423،448صفحات )نمودهها میتاک بر به حاتم نمود،(:نشان دادن)نمودن-

 (                                                                             74،423)مشاهده فرمود تناول فرمود، (:کردن)فرمودن-

 (                                            433، 982صفحات )اندبیت فرموده دو فرمود،اکابر دین می یکی از (:گفتن)فرمودن-

 (.                                                                          286ص)غلط کردی :گفت(:اشتباه کردن)غلط کردن-

 (                                                                                         434ص)نیز ندانست  را او (:شناختن)دانستن–

 ( 86صفحه )نانرسیدن :"نا"کاربرد فعل منفی با-

 :                                                                                               های الزم یک شخصه دارندالتی که فعلجم

 (24،986،483صفحات .)قاضی را این سخن عظیم خوش آمد خوش آمد، خواجه را پادشاه را این سخن خوش آمد،

                                                                                                                            :                 ترکیبات اضافی-

                                                                                            (41ص)صحیفه اعمال صفحه احوال، :اضافه تخصیصی-
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                                                                                                          (439ص)ولید خالد مالک دینار، :اضافه بنوت-

 ،(61ص)قدم حرمت، (49ص)قبول نظر ،(47ص)پای همت :مانند .باالیی دارد متن بسامد کاربرد این اضافه در :اضافه اقترانی-

 (.                                                                                                           46ص)روی نیاز

 (.2ص)مفتا  عنایت ،(412ص)رخساره سلطنت :اضافه استعاری–

 :  سطح ادبی-ب

معنـوی و علـم معـانی و بـه      هـای بـدیع لفظـی و   آرایـه  وکنایه  سمبل و استعاره، تشبیه،: یعنی توجه به بسامد مسائل علم بیان

بنابر دیدگاه سـبک شناسـان تقلیـدی از     آهنگین و در بررسی این متن که متنی نسبتا موزون و .طورکلی بررسی زبان ادبی اثر است

 جناس، مراعـات نظیـر،   جع،س: هایی مانندآرایه وجود .خوردبیانی و بدیعی فراوانی به چشم میهای آرایه سعدی درگلستان است، نثر

تشـبیه و    .کنایـه بسـامد بـاالیی دارد    استعاره و مسائل بیانی نظیر تشبیه،. نثر را آهنگین کرده است... عربی و فارسی و اشعار و تکرار

صـنعت   کنیه ونوع استعاره م اضافه استعاری از ها استفاده شده است که غالبا به صورت اضافه تشبیهی وسایر آرایه استعاره بیشتر از

اسـتفاده   مقام تمثیل و آوردن اشعار در توجه به این که تشبیه، استعاره،. متن قابل توجه است در ترکیبات کنایی نیز. تشخیص است

علـت تفـاوت    شـاید بتوانـد   در متن به علت کاربرد این موارد با اطناب مواجـه هسـتیم و   احادیث، ابزارهای اطناب هستند، از آیات و

بالغـت آن مـتن    فصـاحت و  گلستان تـاثیر بـه سـزایی در    ایجاز ادبی نثر .این زمینه باشد گلستان سعدی در این نثر و اساسی میان

بالغـت در مرتبـه دون    این متن از نظر فصـاحت و  متن کاشفی، های ادبی دربه باال بودن میزان کاربرد آرایهداشته است که با توجه 

 .دارد گلستان قرار

                                                                                                                                     : ابزارهای بیانی-

زره  :ماننـد  .مـتن بسـیار بـاال اسـت     آن در غالبا به صورت اضافه تشبیهی یا تشبیه بلیـغ آورده شـده اسـت و میـزان کـاربرد      :تشبیه-

سبکســاری چــون تیــر    ،(22ص)مفتــا  فــرج اســت   صــبر ،(428ص)کشــتی عمــر  ،(424ص)محــک اعتبــار  ،(28ص)توکــل

 (                                                            479ص...)آهستگی چون شمشیر است که(...437ص)است

این آرایه مانند تشبیه فراوان بـه کـار رفتـه     .تصنعت تشخیص اس نوع استعاره مکنیه و بیشتر به صورت اضافه استعاری از :استعاره-

تش شـرفه رفعـ  ( 217ص)نصرت دواسبه استقبال مرکب همـایون نمایـد    فتح و ،(472ص)عنان حکم ،(437ص)چهره مراد: است مانند

از اسـتعاره  )جره خلـت ثمـره شـ   ،(233ص)گشـاید  دست ارتفاعش کمربند جوزا را مـی (  103ص)نهدپای شرف بر سر ایوان کیوان می

 (.434ص()حضرت اسماعیل

 (48ص)پای حیرت در گل است و دست حسرت بردل ،(47ص()کنایه از سرعت)دو اسبه :کنایه-

 (23ص)چشم سپاه :مجاز -

 :رایه های بدیعیآ

                                               :                                                                                                     سجع -         

 :                                                                                 خورد مانندن آرایه در متن فراوان به چشم میای 

                                         (                                          49ص.)پیشکاریست کافی و مددکاریست وافی -

 (                                                                        943ص.)صاحب الف و گزاف متهم...مرد مصاف محترم -

                       (                                                       47ص.)پای حیرت در گلست و دست حسرت بر دل -

 (32ص.)ملکی داری آراسته و مبالغی تجمل خواسته -

                   :                                                                                                                            جناس -

 (423ص).در خاطر خطور نکرد ،(84ص)عقاب عقوبت -

          :                                                                                                                            مراعات نظیز -

ا  فرج زیرا که صبر مفت خدنگ امیدش به هدف مراد برسد، در روی کشد هرچند زودتر سپر صبر هر که در تیرباران حوادث،-

 (.بین کلمات مشخص شده آرایه مراعات نظیر است()22ص.)است
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           :                                                                                                                            تلمیح -

 (43ص.)ت با شرف نبوت سخن مور ضعیف استماع نموددر موکب سلطن (ع)چه سلیمان (. 4ص()اضافه تلمیحی)عزت مصر

                        :                                                                                                                            تضاد -

                                                                  (                    42ص)های حقانیعمل های نفسانی،غرض -

 (33ص.)تا این نقصان به برکت آن کمال تالقی پذیرد -

            :                                                                                                                            ضرب المثل -

 (                                                                                         413ص.)چون توانستی ندانستی چه سود -

    (                                                                                               448ص)چون بدیدم هزار چندانی -

 (38ص )از کوزه همان برون برآید که دروست -

 :سطح فکری -

در مقدمه طبق . کتاب دارای یک مقدمه وچهل باب است .القی و از نوع ادبیات تعلیمی استاخ متن کتاب اخالق محسنی عرفانی، 

منقبت رسول اوست و سـپس بـه    سپاس خداوند و روال تمامی متون آن دوره با نثری کمابیش مزین مواجه هستیم که در ابتدا حمد و

وان آنها را بـه سـه   رسد بتبا بررسی این چهل باب به نظر می .پردازدفاظ و القاب و اوصاف پی در پی میمد  و ثنای ممدو  با آوردن ال

 :بخش تقسیم کرد

در بخش تهـذیب نفـس از    تواننی در آنها استفاده شده است و میهایی که تقریبا عرفانی هستند و از اصطالحات عرفاباب: نخست

 ...، در حیا وعا، در شکر، در صبر، در رضا، در توکلدر د در عبادت، در اخالص،: هاینند بابتقسیمات حکمت عملی، قرار دارد ما

ن عایـت آ هایی که مسایل اخالقی را که به طور روزمره در اجتماع و روابط اجتماعی باید حاکم باشد و یا به عبارتی آنچه رباب: دوم

، در اغتنام فرصت، در  وفا به عهـد  ،در عفت، در حزم و دوراندیشی: اننددهند مشود، دربردارند و شر  میبه جماعتی مشترک راجع می

 ...در فراست، در شجاعت، در مشاورت و تدبیر و 

ت اخـالق متقابـل   عایـ ر طور اخص  به بیان احکام اخالقی و حکمـت عملـی در نـزد پادشـاهان و سـالطین و     هایی که بهباب: سوم

 ...در سیاست، در تربیت خدم و حشم و :مانند. پردازدسالطین و مردم می

ن با مردم و مردم با در مجموع موضوع کتاب در اخالق و حکمت عملی است که در غالب آن احتوا بر چگونگی رفتار متقابل سالطی

، بع دینی و استناد به آنها در ضمن آیات قرآنی و احادیث نبوی استهای اخالقی در مناگرایش نویسنده به بررسی آموزه. سالطین دارد

ن در بیـان دیـدگاه خـود    ، بزرگمهـر، ارسـطو و افالطـو   ندان غیر مسلمان مانند انوشـیروان وزرا و دانشم ،اما از سویی از اقوال پادشاهان

 .کند و به فضای اخالقی و اجتماعی قبل از اسالم توجه دارداستفاده می

 :در جایی قضا و قدری استنویسنده 

 (23ص)جز بندگی و رضا و تسلیم چه سود          چه سود    تعلیم  است  سابق  چو  تقدیر-

که تا زمان آن مهم درنیاید وقت آن کار درنرسد و جهد فایـده ندهـد و کوشـش سـود     ...هر کاری به وقتی بسته است(لکل اجل کتاب)-

 (944ص.)ندارد

-ن مـی داند و از حزم و دوراندیشی و اراده و همـت سـخ  ریاضت را در تبدیل اخالق مؤثر مییت، همت و در جایی دیگر اهمیت ترب

اگر کسی اخـالق  :..کند کهشود را رد کرده است و بیان میمیهای قضاوت از روی شکل و هیئت مشاهده در باب فراست که دلیل. گوید

و آثار قدما بـه صـال  آورده باشـد، بـا وجـود       و تقویت علما و اطالع بر اخبارو اوصاف خود را به سبب ریاضت و تلقین مشایخ و تربیت 

 (231. )، حکم بر شرارت آن نتوان کرددالیل شرع

 :گفتنی است که کاشفی در این متن از دیگر منابع نظم و نثر به طور مستقیم یا غیر مستقیم بسیار استفاده کرده است 

این منابع یا نام کتابی است که از آن عبارت یا روایتی نقل شده،یا بیـت   :ر کتاب آورده شده استور مستقیم دمنابعی که نام آنها به ط 

قرآن کریم، مثنـوی   :این منابع عبارتند از .ه است و نام شاعر درج گردیده استو ابیاتی است که از قول شاعری نامی و مشهورآورده شد

نامـه  خالفـت  نگارسـتان عطاملـک جـوینی،    علی همـدانی، الملـوک میرسـید  ذخیره شاهنامه فردوسی، موالنا، گلستان و بوستان سعدی،
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منابعی که نام  .امالی خطیب مدنی مقفع،مقفع از ابنب ابنآدا الحکایات عوفی،جوامع الملک،سراج ،(؟)تاریخ سالمی یا سالمتی ،(؟)الهی

مثال در باب  ،ین عبارات وچه عبارات شبیه به آنچه با آوردن ع رسد که از آنها استفاده شده استا در متن ذکر نشده اما به نظر میآنه

، جمالتی اسـت کـه در کتـاب اخـالق ناصـری      مالت به کار رفته از سوی نویسندهدرصد ج 81تا  71توان گفت چهلم با کمی تامل می

 .آورده شده است

با این تفـاوت اساسـی کـه در     . آوردایاتی را میکند سپس حکسخنی اخالقی را بیان می حکم و ،کاشفی در این متن مانند گلستان 

حدیقـه   الحکایـات عـوفی،  جوامـع : کایات در کتاب هایی مانندگلستان حکایات، ساخته ذهن هنرپرور سعدیست اما در این متن غالب ح

ب نظم و نثر قبل از خود سنده اطالع دقیق از کترسد نوییریه مشاهده شده است و به نظر میرساله قش نامه، قابوسنامه،سیاست سنایی،

قابوسـنامه   ،الملـک طوسـی  سیاسـت نامـه خواجـه نظـام     اخالق ناصری خواجه نصیر الدین طوسـی،  :این منابع عبارتند از .داشته است

 .رستان جامیاعنصرالمعالی کیکاووس بن وشمگیر و به

شاید یکی از دالیلـی   .ود استفاده کرده باشدرسد در متن از اشعار خشعر مهارت داشته است و به نظر میکاشفی خود در سرو دن  

همین نویسنده الشهدا که از لی و روضهکه بتوان گفت برخی از ابیات ناشناخته از خود اوست، آن است که این ابیات در کتاب انوار سهی

ظهیـر   ،حافظ افضل کاشانی،بابا  سلمان ساوجی،مملو از اشعار شعرای دیگر مانند  از سویی متن اخالق محسنی .است، آورده شده است

اما بیشترین شـاعرانی کـه نویسـنده از ابیـات آنهـا در مـتن        ؛بندار رازی، علیشیر نوایی و جامی است نظامی، سنایی، ،یمینابن فاریابی،

 .حافظ و سنایی در مرتبه دوم قرار دارند .سعدی و نظامی است مولوی، ده کرده است،استفا

شـواهد قرآنـی و احادیـث    آورد از اغلب مفاهیم اخالقی و حکمی که میداشته است و تقریبا برای  یثکاشفی اطالع کافی از قرآن و حد

 .نمایداستفاده می

 :نتیجه

در زمـره  ( عهـد تیمـوری  )دهد کتاب اخالق محسنی اثر مالحسین واعظ کاشفی نویسنده فرن نهـم های این پژوهش نشان مییافته

در مورد . توان آن را تقلیدی از گلستان سعدی دانستنثری نسبتا موزون و آهنگین که میبا ادبیات حکمی و اخالقی ادب فارسی است 

هایی به توضیح وضعیت زبان و ادب فارسی در قرن نهم و سبک نویسنده در قسمت .زندگی و مشرب فکری نویسنده اطالعاتی داده شد

-نیز از بین رفتن کتابخانه صیل ایرانی و حاکمیت اقوام غیر ایرانی وهای ادر اثر حمله مغول و انقراض حکومتپرداختیم و دانستیم که 

سـبک  . های سال ادامه داشـت لها و منابع کهن فارسی چگونه ضعف و سستی به زبان و فرهنگ و ادب فارسی راه یافت و آثار آن تا سا

سـبک مـتن    و سبک کلـی کاشـفی بـه بررسـی     با آگاهی از سبک قرن نهم. نثر در این دوره حد متوسط بین نثر ساده و نثر فنی است

 . زبانی، ادبی و فکری پرداختیماخالق محسنی در سه سطح 
هده کـرد و  توان مشـا ت زبانی سبک خراسانی را میدر جایی مختصا. دست نیستنثر کاشفی در این کتاب نثری یک ،از نظر زبانی 

کنـد؛ امـا در   نثر قرن ششـم و هفـتم را تـداعی مـی     ،اخالق ناصری استع و نقل از کتاب المقفای از آداب ابندر جایی دیگر که ترجمه

، جنـاس، تکـرار   در سطح ادبی نثر به علت وجـود سـجع،   .نثر در مقدمه، کمی فنی و مزین و در متن ساده  و نسبتا روان است ،مجموع

مـتن بـه علـت آوردن اشـعار و آیـات      . ی دارداضافه تشبیهی و استعاری و کنایه  تقریبا بسامد باالی. اشعار فارسی و عربی آهنگین است

سـپاس خداونـد و رسـول او و سـپس مـد  و ثنـای        ای در حمد واز نظر فکری کتاب دارای مقدمه. تقرآن و احادیث دارای اطناب اس

موضـوع   هـایی بـا  ، باب(در تهذیب نفس)هایی با موضوع عرفانیباب .ل باب است که سه موضوع اصلی داردمتن دارای چه. ممدو  است

و  هایی که به طور اخص به بیان احکام اخالقی و حکمت عملـی در نـزد پادشـاهان و سـالطین    باب ،(حکمت عملی)اخالقی و اجتماعی

کند عـالوه بـر آن    هیم قرآنی و احادیث نبوی تمسک میهای اخالقی به مفانویسنده در بیان آموزه .پردازدرابطه متقابل آنها با مردم می

 .دشاهان، وزرا و دانشمندان غیر مسلمان و فضای اخالقی و اجتماعی قبل از اسالم توجه داردبه اقوال  پا

 :منابع

  4976و  9تهران، مجید، ج  بهار، محمد تقی، سبک شناسی،-4

  4984ج ششم، میترا، تهران، سبک شناسی نثر، ، سیروس،شمیسا-2

 4978فردوس،  ،شناسی، تهرانشمیسا، سیروس، کلیات سبک-9

 4972و  42ج  ، همکالسی،تاریخ ادبیات در ایران، تهران صفا، ذبیح اهلل،-4
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 نامه کارشناسی ارشدپایان تصحیح اخالق محسنی، طبسی، محبوبه،-3

 ، تهرانشناسی شعرسبک محمد، غالمرضایی،-6

 ، تهرانالحسن شعرانیالشهدا، تصحیح شیخ ابوروضه کاشفی، مالحسین،-7

نامـه مقطـع   کتـاب اخـالق محسـنی اسـت کـه  پایـان       ی که در متن آورده شده است از متن تصـحیح شـده  هایکلیه شاهد مثال: نکته

 .کارشناسی ارشد اینجانب از دانشگاه عالمه طباطبایی است
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 تسبیح در اشعار عطار جلوة
 اسحاق طغیانی

 دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات فارسی گروه استاد

 سکینه خیبری

 دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات فارسی دانشجوی کارشناسی ارشد

 چکیده

نام ونسب درست او فریدالدین ابوحامد . آغاز قرن هفتم استفریدالدین عطار نیشابوری شاعر و عارف نام آور ایران در قرن ششم و 

ت و چنان که در یدی نیسدر این که پدر عطار نیز از مردم نیشابور بوده ترد. اهیم بن اسحاق نیشابوری بوده استابوبکرابرمحمّدبن

دقّت در آثار . نشست، نشستن گرفت و بر همان دکانی که پدر می اند عطار همان پیشۀ پدر را در پیش گرفتبیشتر م خذ نوشته

، چنان که رجه از این جهان وارسته بوده استرساند که وی به مراحل طریقت، به طور کامل معتقد بوده و نیز به منتهی دعطار می

برد د کس نه به خوبی و نه به بدی نمیاعتنایی صرف به همۀ معاصران خود نشان داده و به طور مطلق نامی از هیر خویش بیدر آثا

ای در آغاز عمر خود سروده و از دورهشود به طور قطع از اشعاری است که ری از مدایح در اشعار او دیده میو اگر یکی دو سه جا اث

ترین سند ما ترین و معتبراالنس  قدیمنفحات ،در مورد تاریخ رحلت عطار. ه استی مطلق نرسیده بوداست که هنوز به این وارستگ

 .است 627 اآلخر دهم جمادی در احوال عطار است پس تاریخ درست مرگ عطار همان

، بیان ساده و روان خود وی با. دیدی زدهای خود سنّت دیرین را رنگ و آب جمیراث سنایی و تقویت آن با یافتهعطار با پاسداشت 

ی از یک. قالب اشعار خود گنجانده استموضوع تسبیح را به زیباترین شکل در  از مطالب کتاب آسمانی بهترین استفاده را برده و

آیات و روایات فراوانی به صراحت به . فرینش در برابر خداوند متعال استله تسبیح و تحمید نظام آمعانی بلند و عمیق قرآنی مسئ

 .   ، در اشعار خود این مضامین را درج نموده استعر متعهّدن اشاره دارد که عطار نیز به عنوان یک شاآ

 .، عطارتسبیح، حمد :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

ابی بکر ابراهیم بن اسحاق عطار نیشابوری، شاعر و عارف مشهور ایرانی در قرن ششم و آغاز قـرن هفـتم   فریدالدین ابوحامد محمّدبن

وی را در . گویند پدر او عطار و دارو فروش بود و فرید الدین کار او را دنبال کرد و در داروخانۀ خود سرگرم طبابت بـود . استهجری 

. های عرفانی خود را بـه نظـم در آورد  از ادب و شعر اندوخته بود اندیشهای بزرگ البی باطنی دست داد و چون سرمایههمان اوان انق

به هر حال عطـار، قسـمتی از عمـر خـود را بـه رسـم       . اندالدین اسحاق و قطب حیدر دانستهین بغدادی و رکنرا، مریدِ مجدالدعطار 

وی آثـار زیـادی بـه    . ها بود که به خدمت مجدالدین بغدادی نیـز رسـید  گذراند و در همین سفرها و مالقاتسالکان طریقت در سفر 

. ن اشعار، منطق الطیر، اسرار نامه، الهی نامه، مصـیبت نامـه و خسـرونامه   ر، دیواتذکرةاالولیاء به نث: وجود آورده که از آن جمله است

بیـان معـانی عـالی عرفـانی     سخن عطار با سوز و شوق وعشق همـراه اسـت و بـرای    . ور باقی استمقبرة عطار در نزدیکی شهر نیشاب

نیز همچون شاعران دیگـر  وی . نسجام متّصف استصاحت و بالغت و اپیرایه و روان را برگزیده است که در عین حال به فسخنان بی

، تسـبیح  از جمله این مضامین قرآنی. اشعار خود به کار برده است ، بهرة فراوان از کتاب آسمانی برده و آن را در مضمونادب فارسی

-ها نیز سفارش میه انساننماید و بکند و آن را همراه با حمد ذکر میآیات به تسبیح موجودات اشاره می خداوند در برخی از .است

هرگاه موجودات خداوند را از این نظر که خدا دارای صفات کمال و جمـال   .از شبانه روز به تسبیح بپردازند کند که در اوقات خاصی

ه دارنـد  ها منـزّ ها و نقصامّا اگر ذات حق را از تمام عیب آورندنند در واقع حمد خدا را به جا میو مبدأ کارهای خیر است ستایش ک

مـا  . سـازد تسبیح قرین میتواند به کنه صفات خداوند پی ببرد لذا حمد خود را با سبیح هستند و چون هید موجودی نمیدر حال ت

تسبیح را با  له بپردازیم که چرا خداوند حمد وو حمد آشنا شویم و سپس به این مسئدر این مقاله سعی داریم ابتدا با معنای تسبیح 

 . پردازیمی موضوع تسبیح در اشعار عطار می، به برّرسی تجلّاست؟و سپس به طور اجمال هم به کار برده

 معنای لغوی تسبیح 4-4
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 ،فراهیدی)«حَ السابِحُ فی الماءِ ، سَبَّ حۀِو السَّبح مصدر کالسبا». است« شنا » به معنی « السَّبح » تسبیح در لغت تسبیح از ریشه

این معنا در دیگر ( 449، 9، ج  4414د بن فارس بن زکریا ، ابوالحسین احم)  «العوم فی الماء: هالسبح و السبح »(9،432، ج  4413

، کمنع و سباحه سبح بالنهر، و فیه» (449، 6،ج 4418ر، ابن منظو)«العوم : السبح و السباحه»: کتابهای لغوی نیز ذکر گردیده است 

ــالسَّــبحُ »( 449، 6،ج 4963زبیــدی ، )« کســر عــامو بال ــرُّ السَّ کــه ســبٍّح حرکــت ســریع در آب و  «ریعُ فــی المــاءِ و فِــی الهَــواءِالمَ

اند به طوری که بـه شـناگری   را چنین معنا نموده "سبَّح "غوی محققان ادبیات عرب ریشه ل( 224، 4962اصفهانی، راغب )«هواست

پیونـد ایـن دو معنـا    . کردنـد آن را اطالق مـی  گشت همها دور میبه اسب تازی که از چشم که دور می شده است سابح می گفتند و

 (449زبیدی، همان،. )درژرفای آب و از چشم دور شدن استآمده به معنی شناگری « سبح»که در معنای "عوم "روشن است چون 

ل آن در به این ترتیب این معنا در مورد هر آنچه که از دیده به دور و فراتر از تصور است استعمال شـده اسـت و ظـاهراً اسـتعما    

فِـی  التسبیح تنزیه اهلل تعالی و اصله المَـرُّ السَّـریع   »( 444-441، 4413ابوعوره ، . )نیز با توجه به این نکته است تنزیه ذات خداوند 

و گذشـتن بـا شـتاب در     تسبیح منزّه دانستن و تنزیه خدای تعـالی اسـت و اصـلش عبـور    ( 224، 4962راغب اصفهانی، )«.عِبادَه اهلل

 .استپرستش خد

 (446-449،  6، ج 4418ابن منظور، ...)ادی کالم وزی.4تصرف در معاش .9سکون . 2فراغ . 4: سبّح معناهای دیگری هم دارد

 معنای اصطالحی  4-2

منزّه داشتن است و تنزیه خداوند آن است که هر چیزی را که مستلزم نقص و حاجت و ناسازگاری « سبَّح »تسبیح مصدرفعل    

پس تنزیـه  . د این صفات و اعمال را دارا نیستتعالی باشد از ساحت او نفی کنی و به این معتقد باشی که خداونباری با ساحت کمال

 .خداوند از نقایص در حقیقت تسبیح خدا محسوب می شود 

 : اندهای دیگری هم برای آن آورده، تنزیه است ولی معانی و مصداقطور که ذکر شد معنای اصلی تسبیحهمان 

و  ، تسبیح نامیده شده است زیرا تسبیح بزرگداشت خدا و پیراستن او از هر سوءنماز. است نماز ،های تسبیحیکی از مصداق(فال

؛ 443،  6، ج 4418ابـن منظـور،   . )قرآن تفسـیر شـده اسـت    بنا بر همین معنا بعضی از آیات .بدی است و نماز هم چنین است

 ( 431،  6، ج 4963زبیدی، 

را  خـدا  (منـزّه شـمارید  )پـس منـزّه اسـت    » (47/ الروم )«فَسُبحانَ اهللِ حینَ تُمسوُن َوَ حینَ تُصبِحوُن »ل آیه به عنوان مثا

گـوی شـامگاهان و بامـداد    و تسـبیح  (44/آل عمـران ) «سَبَّحَ بِالعَشِـیِّ وَ االِبکـار  وَ »و در آیه . «کنیدهنگامی که صبح و عصر می

 .به نماز در دو وقت صبح و عصر استامر  ،ای از مفسرانمطابق با نظر عدّه

ا را نگفتم چرا خـدا را  شم( 28/القلم)«اَلَم اَقُل لَکُم لَو ال تُسَبِّحوُن »اند، به عنوان مثال آیه گرفته استثناء ای معنای تسبیح راعدّه(ب

در معنـای اسـتثناء تعظـیم خداونـد      تفسیر کردند و علّت آن را چنین بیان کردند که« تستثنون»را « تسبحون»؟ گوییدتسبیح نمی

. متعال و اقرار به این که خواست خدا بر خواست همه برتری دارد و به همین دلیل تنزیه خداوند درموقع استثناء قـرار گرفتـه اسـت   

  (446 -443،  6، ج 4418ابن منظور ،)

حمـد عبـارت اسـت از    ( 21، 4، ج 4961 سبحانی،. )شودثبوتی حمد است و ستایش صفات سلبی، تسبیح نامیده میستایش صفات 

و هر موجودی فعل نیک اختیاری خداوند است و هـر حمـد و   ( 21، 4، ج 4966طباطبایی، . )اختیاریستایش در مقابل صفات نیک 

-هایی که موجب حمـد اسـت او مـی   خوبی زند در حقیقت مال خداست زیرا سرچشمۀ تمامستایش از هر کس برای هر کس سر می

 (24همان، . )حمد برای اوستباشد، لذا 

ا دانسـتن خداونـد از   حال که دانستیم تسبیح یعنی تنزیه خداوند از هر چیزی که مستلزم نقص و حاجت باشد و به عبارتی دیگر مبرّ

حمـد  آن را همـراه بـا   کند و آیات به تسبیح موجودات اشاره می پردازیم که چرا خداوند در برخی ازنقائص امکان، به این موضوع می

 .   پردازیمسپس علّت تسبیح گفتن موجودات می ؟ بنابراین ابتدا به مقوله ارتباط حمد با تسبیح وذکر می نماید

 ارتباط حمد با تسبیح 4-9

که دارنـد  طور که اشاره شد تسبیح منزّه دانستن خدا از نقائص امکان است به این ترتیب موجودات امکانی با نقص وجودی همان

؛ ولی ز هر نقص و حاجت بری و منزّه استنمایند خود دلیل در این موضوع است که خالق این موجودات اار حاجت میو این که اظه

هـا عطـا نمـوده    هایی که خداوند به آندات از طریق اظهار کماالت و نعمتحمد عبارتست از بیان صفات کمالی خداوند توسط موجو
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، لکن آن را توأم با تسبیح نمـوده بـل کـه اصـل را     ها نقل کردهخود بل که از عموم آنخداوند حمد را از  بسیاری از مخلوقات  .است

 (94/الشوری)«یُسَبِّحوُنَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَ المَالئِکَۀِ»: زم آن قلمداد کرده است مانندتسبیح قرار داده است و حمد را به عنوان مقارن و مال

 (49/الرعد )«وَ یُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمدِه » 

 ( 44/االسراء)«وَ اِن مِن شَیءٍ اِلّا یُسَبِّحُ بِحَمدِه » 

طور که اطّالع از برند، هماناوند که در خور ستایش است پی نمیدلیل این مطلب آن است که غیر خدا به تمام افعال جمیل خد

کننـد  ء جمیل او پیدا نمیام صفات و اسماطور که اطّالع از تمبرند، همانکه در خور ستایش است پی نمیتمام افعال جمیل خداوند 

 ( 3/طه)«وَ ال یُحیطوُنَ بِه عِلما»

ت بـه جهـت   ؛ ولـی چـون مخلوقـا   گوینـد ریم که تمامی موجودات با حمد خود، خدا را تسـبیح مـی  گیبنابراین چنین نتیجه می

، لذا خداوند تعالی خـود را از حمـدِ   رندطور که شایسته اوست به جا آو توانند حمد و ستایش خدا را آنمحدودیّت وجودی خود نمی

 سُبحانَ اهللِ عَمّا یَصِفوُنَ»: فرمایدبا تسبیح آورده است و همچنین می ها را همراهه داشته به این ترتیب که حمد آنحمدکنندگان منزّ

 ( 461-433/الصافات)«اِلّا عِبادَ اهللِ المُخلَصین

 علّت تسبیح به حمد گفتن 4-9-4

همۀ موجودات به نقص و عیبشان آگاهند و به موجودی منزّه از عیب و نقـص پناهنـده   : چنین بیان کردندی آملی آیت اهلل جواد

ـ  دانندأ هستی را منزّه از نقص و عیب میها آن مبدن موجودات کمال می رسد و چون ایناند و از آن موجود ، به ای ه او تکیـه  ، لـذا ب

و ان من شـئ الّـا یسـبّح    »ه دهند کتسبیح را همراه با ثنا انجام می ،کننددریافت میفیض  کنند و چون از اوکرده و او را تسبیح می

مراه با حمد و ثنا رسد این تسبیح و تقدیس را هها فیضی میلذا چون از خدا به این. پس همه حامدند و مسبّح( 49/ رعد ال)«بحمده

، 4963جـوادی آملـی،   ()44/ االسراء )«یُسَبّحُونَ بِحَمدِ ربّهِم ». کنندیهمۀ موجودات خدا را همراه با حمد تسبیح م. انجام می دهند

 (276-4،277ج

 .آورندهمراه با حمد را به جا می شود که همۀ موجودات به نقص خود آگاه بوده  وتسبیحال با دقّت درآیات شریفه مشخص میح

 ؟به تسبیح خداوند بپردازیم یا خیرتا به تبع آن بتوانیم  خواهیم ببینیم که از دیدگاه عطار آیا خدا قابل شناخت استحال می

 خدا از دیدگاه عطار  4-4

علـم عرفـان نیـز    . له علوم الهی و انسانی به خصوص علم عرفان اسـت ترین مسئله خدا از مهمهمچنان که پیشتر گفته شد مسئ 

-خدا گرفته و او شـریف ه چیز شرافتشان را ازهم. ان استموضوعش اسما و صفات الهی است و چون شرف علوم به شرف موضوعاتش

له شـناخت خـدا مطـر     بندی قبلی که درفصل سنایی در مسـئ  طبق دسته .اندا علم عرفان را اشرف علوم نامیده، لذترین چیز است

 : کنیمن جا نیز این موضوع را پیگیری میشددر ای

 انسان     ضعف و عجز  –دلیل اول بر عدم شناخت خدا و تسبیح کامل او 4-4-4

طور که پیشتر اشاره شد شناخت کامل هر چیز فرع بر احاطۀ کامل بر آن چیز است و چون هید موجـودی امکـان احاطـۀ    همان

کامل بر خدا ندارد و در نتیجه بر او محیط نیست چرا که این تنها حق تعالی است که بر تمام هستی احاطـه دارد بنـابراین شـناخت    

 . نیستر احدی میسر کامل الهی ب

 

 چــو بــی آگــاهم از جــانم کــه چونســت     

 

ــدا را کنــه چــون دانــم کــه چونســت        خ

 

ــت او  ــد نهفـ ــت انـ ــان را بداشـ ــان جـ  چنـ

 

ــت ا        ــس نگف ــا ک ــان ب ــرّ ج ــز س ــه هرگ  ک

 

ــانی   ــان نهـ ــان و جـ ــه جـ ــده بـ ــت زنـ  تنـ

 

 تـــو از جـــان زنـــده و جـــان را نـــدانی     

 

 چــــو دیــــد و دانــــش مــــا آفریدســــت 

 

 کــــه دانستســــت او را و کــــه دیدســــت 
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 نـــــه او کـــــس را نشـــــان نیســـــتز ک

 

 که هر چیزی کـه گـویی اینسـت آن نیسـت     

 

 اگـــر چـــه جـــان مـــا مـــی پـــی بـــرد راه

 

 ولــــیکن کنــــه او کــــی مــــی بــــرد راه  

 (2، 4998  ،عطار)                      

 

ما . ود را بشناسدتواند کلّ خمیطور که باید بشناسد زیرا جزء نتواند هستی را آنز هستی است نمیآدمی از آن جهت که جزیی ا

 . وارض و ظواهر هستی شکل گرفته استهر چه بگوییم تراوش عقل و دل ماست که در رابطه با ع

« کُممَخلوقم لَکُم مَردودٌ لَکُم مَـردودٌ الـی   کُلُّما مَیّزتمُوه ُبِاَوهامِکُم فی اَدَقِّ مَعانیهِ فَهُوَ»: ضمون در روایتی چنین آمده است کهاین م

در دقیقترین معـانیش تمیـز دهیـد    [ ر این جا منظور از اوهام عقل استد]چه که با اوهام خود هر آن»( 239، 66ج، 4419مجلسی،)

 ( شودبه سوی شما بر گردانده می مخلوق شما بوده و

ــت  ــم تســـ ــی وهـــ  ذرّه ذرّه در دو گیتـــ

 

 هـر چــه دانــی نــه خداســت آن فهــم تســت  

 

 نیســت او آن کســی آن جــا کــه اوســت    

 

 ی آن جــا کــه اوســتکــی رســد جــان کســ 

 

ــت   ــان برترسـ ــور از جـ ــزاران طـ ــد هـ  صـ

 

ــر اســت    ــت او زان برت ــواهم گف ــه خ ــر چ  ه

 

ــد  ــران بمانــ ــودای او حیــ ــل در ســ  عقــ

 

 جــان ز عجـــز انگشــت در دنـــدان بمانـــد   

 

ــته ای  ــار او سرگشـ ــان در کـ ــت جـ  چیسـ

 

 دل جگــر خــواری بــه خــون آغشــته ای     

 

 در جاللـــش عقـــل و جـــان فرتـــوت شـــد

 

 مبهــوت شــد عقــل حیــران گشــت و جــان  

 

ــد     ــاک آمدنـ ــر خـ ــاجزروی بـ ــه عـ  جملـ

 

ــد   ــاک آمدنـــ ــا عرفنـــ  در خطـــــاب مـــ

 (44و  41، 4948عطار ، )                

 

 عدم ضد -دلیل دوم بر عدم شناخت کامل خدا 4-4-2

اضـداد   های تمییز ما شناسـایی یکی از دالیل عدم امکان شناخت خدا نبودن ضد برای اوست و یکی از راه اشاره کرده بودیم که 

 : گویدمولوی می. شناسیمرا به کوتاه و وجود را به عدم میاست به طور مثال بلند 

 

 پـــس بـــه ضـــدّ نـــور دانســـتی تـــو نـــور 

 

 ضـــدّ ضـــد را مـــی نمایـــد در صـــدور     

 

ــود   ــدّی در وجـ ــت ضـ ــق را نیسـ ــور حـ  نـ

 

ــود      ــدا نمـ ــوان پیـ ــد او را تـ ــه ضـ ــا بـ  تـ

 

 پـــس نهایـــت هـــا بـــه ضـــد پیـــدا شـــود

 

 پنهــان بــودچــون کــه حــق را نیســت ضــد  

 (23، 4، ج 4963بلخی مولوی، )     

، 4446شیخ صدوق، )« وَلَم یُشرک فی مُلکِهِ اَحَد فَلَیسَ لَهُ فیما خََلَقَ ضدّوَ ال فیما مَلَکَ نِدَّ»: فرمایدامیرالمؤمنین علیه السالم می

لـک خـدایی   ت نظیر وبدیل نداشـته و در م در میان آن چه که خلق کرده است ضدّی نداشته و در میان آن چه خدا مالک اوس» (49

 .«کسی با خدا شریک نیست
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 مثل نداشتن خدا  -دلیل سوم بر عدم شناخت کامل خدا و تسبیح او 4-4-9

های شناخت آدمی ارتباط او با چیزهای شـبیه آن  دلیل دیگر بر عدم امکان شناخت کامل خدا مثل نداشتن اوست و چون یکی از راه

پـس شـناخت خـدا از ایـن راه مقـدور      . در مورد اوست«یَلِد وَلَم یولَد لَم » شود که مورد خداوند منتفی می ن موضوع دراست پس ای

 . نیست
ــده اســت   ــود آم ــوق اســت و مول ــم مخل  وه

 
ــت     ــد اس ــم یول ــت و او ل ــده اس ــان نزایی  ج

   (36، 4، ج 4963بلخی مولوی، )

 

ــر  ــت هـ ــه او را هسـ ــود کـ ــل او را بـ  ، کـ

 
ــل او را    ــر پــ ــا زیــ ــت دریــ ــود هفــ  بــ

 

 

ــل دارد  نیز   بود خواهد  و   بود و  هست   هر چه ــز مثـــ ــد عزیـــ ــز خداونـــ  ، جـــ

 

 هـــر چـــه را جـــویی جـــز او یـــابی نـــذیر

 
ــاگزیر    اوســــت دایــــم بــــی نظیــــر و نــ

  (216،  4948عطار ، )                    

 

 خداونـــــــدا تـــــــویی دانـــــــا و داور  

 
ــر   ــت اهلل اکبـــــ ــفات ذات تســـــ  صـــــ

 

ــویش و فر  ــزّه از زن و از خـــ ــدمنـــ  زنـــ

 
 مبـــــرا از شـــــریک و مثـــــل و ماننـــــد 

 

ــویش    ــی خـ ــوم بـ ــد قیـ ــی ولـ ــدیم بـ  قـ

 
ــش     ــر درویـــ ــوانگر فخـــ ــوالی تـــ  تـــ

  (913، همان)                               

قـالوا اتَّخـذَ اهلل وال   »: فرمایـد نـین مـی  پـردازد و چ یه خود از داشتن فرزند و شریک میخداوند متعال در آیات قرآن کریم به تنز

داند که همه چیز جز خداوند یگانه دارای مثـل و  حکیم سنایی می (68/ یونس)« ضهُو الغَنی لَه ما فِی السَّموات وَ ما فِی االر سُبحانَه

منـزّه  ( 4/ االخالص )«لَم یَلِد وَ لَم یوُلَد». ستنه از کسی زاده شده و نه کسی از او زاده شده ا. د است و تنها اوست که نظیر نداردمانن

شِ سُبحانَ رَبِّ السَّمواتِ وَ االَرضِ رَب ِّالعَـر » . بهتر از نسبتهای ناروا مبرّا استفرزند است و شریک و مانند ندارد و به عبارتی  از زن و

از هـر آن چـه   اختیار همه چیز بـه مشـیّت اوسـت و خداونـد     . ستخداوند مالک و مدبّر بر همه چیز ا»( 82/ الزخرف)« عَمّا یَصِفوُن

 . کنند منزّه استا وصف میبندگان او ر

 نحوة شناخت خدا  4-3

ماند شناخت اسما و صفاتی است که برای انسان میسـر اسـت زیـرا    ت منتفی شد تنها چیزی که باقی میوقتی امکان شناخت ذا

 :هذات نه قابل درک است و نه قابل بیان ک

ــت   ــورد نیسـ ــف او در خـ ــفان را وصـ  واصـ

 

ــت    ــامرد نیسـ ــر نـ ــرد و هـ ــر مـ ــق هـ  الیـ

 

ــ ــت   عجـ ــا معرفـ ــد بـ ــراه شـ  ز از آن همـ

 

 کــاو نــه در شــر  آیــد و نــی در صــفت      

 

ــت    ــیش نیس ــالی ب ــق از وی خی ــم خل  قس

 

 زو خبــــر دادن محــــالی بــــیش نیســــت 

 

 هــر چــه زو گفتنــد از خــود گفتــه انــد       گــر بــه غایــت نیــک ور بــد گفتــه انــد      



 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

581 

 

  

ــفت    ــابی در صـ ــون نیـ ــویم چـ ــد گـ  چنـ

 

 چــون کــنم چــون مــن نــدارم معرفــت      

 ( 7، 4948عطار، )                        

 

ــیر    ــه شـ ــی بـ ــو طفلـ ــرد در راه تـ  ای خـ

 

ــر    ــل پیـ ــتجویت عقـ ــده در جسـ ــم شـ  گـ

 

 

 در چنـــان ذاتـــی مـــن ابلـــه کـــی رســـم 

 

ــم    ــی رســ ــزّه کــ ــن در منــ ــم مــ  ابلهــ

 (49، همان)                                

 

 از این توصیفات الیق و سزاوار او نخواهـد بـود   پردازد امّا باید دانست که هید کدامکس به طریقی به توصیف حضرت حق میهر 

که ما از خداونـد متعـال توصـیف     چهآن. د گاه قابل وصف و شر  نخواهد بودچراکه حق هی. و سرانجام جز سرگشتگی چیزی نیست

ه ایـن خـرد   ای بـدان کـ  ل و خرد خود توانمند و مغـرور شـده  ای انسان که به این عق. خودمان نیست کنیم جز گمانی از خیاالتمی

توان دربارة ذات خداوند سـخن  بنابراین نمی. ان است و راه به جایی نخواهد بردشیرخوار و کودک تو هنوز در شناخت حق تعالی ناتو

 . گفت زیرا اندیشه کردن محدود، در ذاتی که نامحدود است غیرممکن است

 اسماء و صفات  4-3-4

توان هید کدام از موجودات الهی را نمیصفات الهی شناخت کامل نیست چراکه گفته بودیم که منظور از امکان شناخت اسماء و 

و گفتیم اسماء تباط اسماء و صفاتی است نه ذاتی بل که منظور امکان برقراری ارتباط با خداست که آن هم ار. به طور کامل شناخت

 .و صفات چیزی دور از ذات نیستند بل که یک نوع تجلّی و نمود ذاتند 

 عنــی و بیـــرون تــو اســم اســـت   تــویی م 

 

 تــویی گــنج وهمــه عــالم طلســم اســت      

 

ــور آن ذات   ــور و نــ ــرّ و حضــ ــی فــ  زهــ

 

 کــــه بــــر هــــر ذرّه مــــی تابــــد ز ذرّات 

 

ــر ذرّه ذرّه راه بیـــــــنم   ــو را بـــــ  تـــــ

 

 دو عــــــالم ثــــــم وجــــــه اهلل بیــــــنم 

 

ــو  ــرت تـــ ــت ره در حضـــ  دوی را نیســـ

 

ــو      ــدرت تــ ــوی و قــ ــالم تــ ــه عــ  همــ

 

 

 نبیــنم جــز تــو مــن یــک چیــز دیگــر      

 

ــو تــو هســتی چــه باشــد نیــز دیگــر         چ

 

ــت در ذات   ــو گفتســ ــویی نکــ ــو گــ  نکــ

 

 کـــــه التوحیـــــد اســـــقاط االضـــــافات 

 (4و  9، 4998عطار، )            

 

مثـل  . 9بـرای خـدا   عـدم ضـد   . 2ضعف و عجـز انسـان   . 4دلیل  9کنون بیان گردید شناخت کامل ذات الهی، بنا به چه تاطبق آن  

 حـال وارد مبحـث   .پـذیر نیسـت  هید از مخلوقـات انجـام   ، برایبه تبع آن تسبیح کامل خداوند هم د و، امکان ندارنداشتن برای خدا

 : شویمتسبیح خداوند از دیدگاه عطار می

 تسبیح خداوند  4-6
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هـا  نیـایش  .نه رسیدن به حاجات و رفع نیازهـا  شود که گاه فقط ذکر صفات خداوند استق آغاز میها با تسبیح حبیشتر مناجات

ای ن همراه است در دیـوان عطـار قصـیده   لو این که گاهی با خواستدل کردن با معبود اطالق می شود وعموالً به راز و نیاز و درد و م

بازی کـرده و آن را بـه عنـوان  قافیـه آورده     « سبحانه»بیات آن عطار با لفظ بیتی زیبا در تمام ا 47شود که در این قصیدة دیده می

 است    

 اه تـو هفـت آسـمان سـبحانه    ای حلقۀ درگـ 

 

  

 ، هر دو جهان سبحانهوی از تو، هم پر هم تهی 

 ای از هویــدایی نهــان وی از نهــانی بســعیان

 

  

ــان   ــی از جه ــر کران ــم ب ــبحانه ه ــان س ــم در می  ، ه

 

ــتچــرخ آ ــت ســتان در گه  ، شــیران عــالم روبه

 

  

ــت    ــده در ره ــران بمان ــبحانه   ،حی ــوان س ــرو ج  پی

 

 ، هـم بـی بصـر   هـم اعجمـی  در کنه تو عقل و بصر، 

 

  

ــر   ــاتوان ســبحانهجــان طفــل لــب از شــیر ت  ، تــن ن

 

ــت بــی شــکی ، از صــد هــزاران تــا یکــی     ــف ذات  در وص

 

  

ــیار دان ســـبحانه      ــدکی ، بسـ ــدارد انـ ــش نـ  دانـ

 

 در جستجویت عقل وجان والـه فتـاده در جهـان   

 

  

ــبحانه       ــان س ــر ج ــان در قع ــی نه ــا گنج ــو دایم  ت

 

 ا رازهـای بوالعجـب  هر بی زبانی بسته لب ، ب

 

 4 

 

ــبحانه     ـان س ــد زبـ ــب ، از ص ــو روز و ش ــخن گ ــو س ـا ت  بـ

 

 ذرات عــالم از علــی تــا نقطــۀ تحــت الثــری 

 

  

ــی     ــد هم ــی گوی ــبیح م ــبحانه : تس ــب دان س ـای غی  کـ

 

 
 

  



 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

583 

 

 شبهای تار و روشنان ، از بهر تو نوحه کنـان 

 

ــبحانه     ــان س ــر رخ زن ــان ، ب ــون زن ــوقت چ ــردان ز ش  م

 (4979،63، عطار)                                  

 

 تسبیح خداوند از ناحیۀ خود 4-6-4

ز در قـرآن اشـاره فرمـوده اسـت     خداوند خود نیـ . پردازده تسبیح، حمد و تنزیه میدر ابیات ذیل خداوند سبحان از ناحیۀ خود ب

در قـرآن  « گوینـد و برتـر و بـاالتر اسـت    ش میاچه دربارهاز آن او منزّه است»( 49/ اسراء)« عَمّا یَقولون عُلُوّا کَبیراًسُبحانَهُ وَ تَعالی »

از محـدوده   پردازد و ذهنیّـت او را ه تصحیح نگرش انسان به خداوند میکریم هم در حقیقت این آیات الهی تسبیح و تنزیه خداوند ب

و حیّ دانسته که دسـتگیر همـه   ز خود را یکتا خداوند در این ابیات نی. زندانسان را به ملکوت پیوند می کشد ومسائل مادّی فراتر می

هر آن چه وهـم  . ستعقل و جان آدمی از درک و دریافت ذات او ناتوان ا. گرداندمیراند و بعد باز زنده میرا می اوست که همه. اوست

ست سزاوار حضرت حق ا  پروردگاری .موجودی ناتوان در گل خواهد ماند ناقص ما ادراک کند راه به جایی نخواهد برد و باز هم چون

. فیق که فیض و مدد الهی است ببخشـد تواند به یک باره بیامرزد و یا هرکس را که بخواهد از راه توچرا که اوست که اگر بخواهد می

صـف نـاچیزی ار او اکتفـا    او یگانۀ بی همتایی است که عقل آدمی از وصف ذات پاک او عاجز مانده است به این خاطر است کـه بـه و  

 . سرگشتگی عاقبت و سرانجام همه استحیرانی و . ده استنمو

ــا کــــه جملــــه دســــتگیرم   مــــنم یکتــ

 

 بمیـــــرانم تمامـــــت مـــــن نمیـــــرم    

 

 خــــدایم مــــن خــــدایم مــــن خــــدایم 

 

ــدایم      ــن ج ــهوی م ــب و س ــر عی ــه از ه  ک

 

 ز ذاتــــم عقــــل و جــــان آگــــه نباشــــد

 

ــد    ــیچکس اهلل نباشـــ ــن هـــ  بجـــــز مـــ

 

ــان   ــه خلقـــ ــدم از جملـــ ــزّه آمـــ  منـــ

 

 د جملــه مــی دان مــنم بــی شــک نمــو    

 

ــزاوار    ــد ســ ــرا باشــ ــر مــ ــدایی مــ  خــ

 

ــار     ــک بـ ــامرزم یـ ــواهم بیـ ــر خـ ــه گـ  کـ

 

ــودم     ــه بـ ــا کـ ــی همتـ ــای بـ ــنم یکتـ  مـ

 

ــودم     ــود بـــ ــی در بـــ ــود جملگـــ  نمـــ

 

ــاکم عقــــل ماندســــت   ز وصــــف ذات پــ

 

ــت    ــل ماندســ ــدر نقــ ــته انــ  از آن پیوســ

 

ــد   ــه گویـ ــان چـ ــاکم جـ ــف ذات پـ  ز وصـ

 

ــد     ــزی بجویـ ــن چیـ ــد مـ ــز دیـ ــر جـ  اگـ

 

ــت   ــن تمامـ ــف مـ ــرانز وصـ ــته حیـ  گشـ

 

ــان      ــرده پنهـ ــدر پـ ــتیم انـ ــا هسـ ــه مـ  کـ

  (4،66، ج4974عطار، )               

 

ای  هستم کـه ابـدی نـدارم بـدون شـک زنـده      شود من پروردگاری ازلی و سپاس از زبان حق تعالی جاری میدر این ابیات حمد 

من داننده و عـالمی  . و قادر بر سراسر هستی من هستم نعصا. آیدکه به سراغ موجودات حادث می مبرّا از خوابی هستم. نامیرا هستم

هستم که بر همه چیز و همه کس و همۀ امور ناظر هستم و بر همۀ امور مسلّط هستم چرا که دانندة اسرار بوده و عالم به امور نهانی 
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احوال برای من چون روز روشـن   مۀبینا به همۀ امورم و ه. بدانید که نهان آشکارا، من هستم چه از چشم شما پنهانم ولیاگر. هستم

 (481/الصافات )« ا یَصِفونَسُبحانَ رَبّکَ رَبّ العزَّةِعمّ». ن ظلم و ستم روا دارد مبرّاستساحت  ما از این که بر بندگا. است

 تسبیح ذرّات عالم  4-6-2

رابر خداوند متعال به میـان آمـده   ، سخن از تسبیح و حمد تمام موجودات عالم در بگونه که ذکر شدمختلف قرآن همان در آیات

  :است

ــت  ــالم مســـــت ذاتـــ ــه ذرّات عـــ  همـــ

 

 نمــــــودار آمــــــده انــــــدر صــــــفاتت 

 

 همـــــه ذرّات جویـــــان تـــــو هســـــتند

 

 از ایــــن خمخانــــه دیــــر تــــو مســــتند 

 

 همــــه ذرّات عــــالم گشــــته جویــــان   

 

ــان     ــه جویـ ــل جملـ ــدت کـ ــرا در وحـ  تـ

 

ــد  ــدر گفتگوینـــــ ــه ذرّات انـــــ  همـــــ

 

ــد    تــــویی در جملــــه و جملــــه توجوینــ

 

ــه تحقیـــق     ــی داننـــد بـ ــه ذرّات مـ  همـ

 

 

ــق   ــین توفیـ ــن عـ ــد ایـ ــو یافتنـ ــه از تـ  کـ

 

 

ــای   ــر از پــ ــتند و ســ ــه ذرّات مســ  همــ

 

  

 مــــی داننــــد رفتــــه جملــــه از جــــای 

 (414، 4،ج4974عطار،)                     

 بـــه نــــام کردگـــار فــــرد بـــی چــــون   

 

ــرون   ــدم آورد بیـــ ــا را از عـــ ــه مـــ  کـــ

 

 اوســــت دایــــم ســــجود دو عــــالم در 

 

 د بودپیوســـــته قـــــایمبـــــه ذات خـــــو 

 

 ذاتــــــت  تســــــبیحهمــــــه ذرات در 

 

ــفاتت   ــل صــ ــس کــ ــید کــ ــده هــ  ندیــ

 (4، 4969عطار،)                         

فتگوینـد کـه توفیقـاتی    همه در این گ. همه جویای اویند. پرستندردگار عالمند و عاشقانه او را میهمۀ ذرّات عالم مست ذات پرو

و سراسر هستی در تسـبیح و حمـد اوینـد و در غلغـل عشـق ا     . یگانه پروردگار جهانیان استو آن شک از یک ربّ است که دارند بی

چند از بیان کمال حمد و سپاس تو ناتوانیم قائل به این حقیقتیم که سراسر هستی و ذرّه ذرّه جهان خداوندا هر. مشغول و سرمستند

 .ایستنددر این تکاپو از حرکت نمیبه تسبیح و حمد تو مشغولند و 

ان ، سخن از تسبیح و حمد تمام موجودات عالم در برابر حـق تعـالی بـه میـ    گونه که پیشتر ذکر شددر آیات مختلف قرآن همان

 : فرمایدسوره اسراء باشد که می 44ترآیه آمده است که شاید از همه صریح

« نّهُ کانَ حَلیماً غَفـوراً یُسَبّحُ بِحَمدهِ وَلکِن ال تَفقَهونَ تَسبیحَهُم اِتُسَبّحُ لَهُ السَّمواتُ السّبعُ و االرضُ وَ مَن فیهنَّ وَ اِن مِن شَیء الّا »

ستاید، ولـی شـما   نیست جز آن که او را به پاکی می کنند و هید موجودیر چه درآن است تسبیحش میهفت آسمان و زمین و ه»

 «او بردبار و آمرزنده است. میدفهذکر تسبیحشان را نمی

ــوش مســـ    ــه پـ ــه خرقـ ــتبنفشـ  ت کویـ

 

ــت    ــای هویــ ــر درهــ ــر ببــ ــده ســ  فکنــ

 

ــن از راز  ــت سوســــ ــاده در زبانــــ  فتــــ

 

ــاز     ــرار بــ ــز اســ ــه نیــ ــاحین گفتــ  ریــ
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ــا و ــد ثنــ ــد   حمــ ــو گوینــ ــانتــ  مرغــ

 

ــتان     ــاغ و بسـ ــان بـ ــه میـ ــر گونـ ــه هـ  بـ

 

ــت    ــو یاف ــق ت ــل در عش ــل روی گ ــو بلب  چ

 

 از آن نـــزد ســـلیمان خـــویش بـــو یافـــت  

 

 طـــــوق تـــــو دارد فاختـــــهحقیقـــــت 

 

ــان دراز    ــردن جـ ــه گـ ــو دارد بـ ــوق تـ  شـ

 

 همـــه در غلغـــل عشـــق تـــو هســـتند    

 

ــتند     ــیم مسـ ــاهی نـ ــیار و گـ ــی هشـ  گهـ

 

 تعـــــالی اهلل کمـــــال صـــــنع بیچـــــون

 

ــون      ــاک در خ ــدر خ ــوده ان ــان بنم ــه ج  ک

  (9،  4969عطار ، )                        

 

ــون   ــق دو کـ ــو ای خلـ ــدة تـ ــر گوینـ  ذکـ

 

 نگــــه کــــن ذرّه ذرّه گشــــته پویــــان   

 

ــو   ــدة تــ ــات پوینــ ــۀ کاینــ  ای جملــ

 

ــدش خطبــه    ــه حم ــبیح گویــان ب  تس

 ( 2، 4998عطار، )                         

 

ندی که علـیم و دانـا بـه اسـرار     خداو. گوییمخلق نمود و جان بخشید را حمد می خداوند یکتای بی مثل و مانند که ما را از عدم

های رنگارنـگ و  همۀ گل .ها نیسترت نصیب آنسرگردانی و حیهمه در شناسایی ذات او هستند و غافل از این که چیزی جز  .است

 . ک کلمه دو عالم در سجود تو هستنددر ی. اند و به حمد و ستایش تو مشغولندهای قشنگ در عشق تو سر مستپرنده

  (44/نـور )«.هُ وَاهللُ عَلـیمٌ بِمـا یَفعَلـونَ   اَلَم تَرَ اَنّ اهللَ یُسّبحُ لَهُ مَن فِی السَّمواتِ واالرضِ والطَّیرُ صافات کُلم قد عَلِمَ صَالتَهُ وَ تَسبیحَ»

دانند و خدا می ؟ همه نماز و تسبیح او راگوی خدا هستنده در پروازند تسبیحها و زمین و مرغانی کآیا ندیدی که هر چه در آسمان»

 « .کنند آگاه استبرهر کاری که می

  تسبیح رعد 4-6-9
همـان چیـزی کـه در نظـر     . و نیایش رعد و صواعق آسمانی است اره نموده تسبیحاز دیگر مواردی که حکیم نیشابوری به آن اش

در دارد و این حقیقـت زیبـا را   پرده از این راز جهان هستی برمینماید ولی وی با توجه به آیات قرآن کریم جان و جامد میاوّلیّه بی 

 . کشداشعار خود به رشتۀ مروارید می

، خالفـت بخشـید و او را سـرور    بـر روی کـرة خـاکی   ( ع)ت کـه بـه آدم   ایی پـاکی اسـ  حمد و سپاس از جان پاک مخصوص خد

 . به او خردو دانش عطا نمود. انیدموجودات گرد

ات نیز به حمد و ستایش از نطر آدمی جمادات فاقد درک و دریافت هستند ولی طبق نظر قرآن کریم همۀ موجودات حتّی جماد

و اللـه و یاسـمن   . نـد ها فاقد حیاتا نداریم دلیل بر این نیست که آنها ردرک و دریافت نیایش آنا توانایی اگر م پردازند وخداوند می

حمد  گل دفتر حمد و سپاس خود را گشوده و. ان خود به شکرگویی او مشغول استسوسن با ده زب. اندبنفشه بر طاعت او کمر بسته

 کـه ذرّات عـالم جویـای اوینـد و    خالصـه ایـن  . تسبیح او گشوده اسـت  م حق زبان بهرعد نیز از بی. و ستایش پروردگار مشغول است

 . ستن به اویندخواهان  پیو

مِن خیفَتهِ وَ یُرسِلُ الصَّواعِقَ فَیُصیبٌ  بِها مًن یَشا ء ُوَهُم یُجادلونَ فـی اهللِ وَ اهللِ وَ هُـوَ یُجـادلونَ     ئکۀِوَ یُسَبّحُ الرَّعدَ بحَمدِهِ والمال»

 ( 49/الرعد )« .شَدیدُ المِحال اهللِ وَ هُوَ فی

سـتیزند  ها را بـه هـر کـه بخواهـد و مـی     ها را تا برساند آ نان از بیمش و بفرستد صاعقهدرود گوید رعد به سپاس او  فرشتگ و»

 « .درخدا و اوست سخت نیرو

 



 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

586 

 

ــاک را  ــان پـــاک آن پـ  حمـــد پـــاک از جـ

 

ــاک را     ــتی خــ ــت داد مشــ ــو خالفــ  کــ

 

ــرد بخشــی کــه آدم خــاک اوســ      تآن خ

 

ــت   ــاک اوسـ ــان ذات پـ ــل برهـ ــزو و کـ  جـ

 

 آفتــــــــاب رو  را تابــــــــان کنــــــــد

 

 در گــــل آدم چنــــین پنهــــان کنــــد    

 

ــد را ــبیح رعــ ــوش  تســ ــه جــ  آورده بــ

 

ــروش  ــرقش آورده خــــ ــرده بــــ  آب بــــ

 

 یاســـمین چـــون بـــر زمینـــت ســـر نهـــاد

 

 چــــار ترکــــی آســــمان بــــر نهــــاد     

 

ــو   ــوی تـ ــوش کـ ــه پـ ــه خرقـ ــد بنفشـ  شـ

 

 ســـر ببـــر در مســـت هـــای و هـــوی تـــو  

 

ــن ــو س ــان س ــت از ده زب ــکر گف ــون ش  ت چ

 

ــمان   ــت آســ ــت آزاد از هفــ ــده گشــ  بنــ

 

ــب     ــل ای عج ــل لع ــود گ ــان ب ــه پیک  غنچ

 

ــبب    ــن ســ ــانیش دادی زیــ ــل پیکــ  لعــ

 

ــه حــق   ــد ب ــین کــه مــی خوان  دفتــر گــل ب

 

 تـــو پـــر زر دهـــان از هـــر ورق    حمـــد 

 

ــه ای   ــویم آن نـ ــه گـ ــویم کانچـ ــد گـ  چنـ

 

ــه ای   ــه جـــویم آن نـ  چنـــد جـــویم کانچـ

 ( 3و  8، 2396طار، ع)                  

 

 تسبیح سنگریزه  4-6-4

پیـامبری کـه دعـوتش    . پـردازد مـی ( ص)به مد  رسول اکرم  شاعر در این ابیات در عین حال که به تسبیح سنگریزه اشاره دارد

است که بعد  روفمع. وت او بزغاله و سوسمار نیز بودندطوری که شاهد دعگرفت  بهرسالتش همۀ موجودات را در بر می جهانی بود و

ای را دارنـد، بزغالـه  دست و شانه آن را دوسـت مـی   گوشت( ص)دانست پیامبر ، زینب بنت حارث یهودی چون میاز فتح قالع خیبر

د و پیـامبر را از  ، ولی به امر خدا آن بزغاله به حرف آمد و به رسم هدیه نزد پیامبر آوردکشت و شانه و دست آن را بیشتر مسموم کر

کـردم چراکـه همـه     زینب عرض کرد که من بـر ایـن کـار جـرأت    . علّت را زا زینب پرسید( ص)یامبر بعد از آن پ. اشتخوردن باز د

ی صـید  اعرابـی سوسـمار  . شددعوت همۀ موجودات را شامل می دعوتش جهانی بود و این( ص)از طرفی پیامبر . خویشان مرا کشتی

د کـه اجتمـاع   ، گذر او بر جمعی افتادر این میان. د و غذای اهل عیال خود نمایدن کنبرد تا بکشد و بریاکرده بود و به خانۀ خود می

در صورتی به محمّد  آن مرد خود را در میان آن گروه انداخت و گفت .کندوی پیامبری میدع( ص)بن عبد اهلل کردند و گفتند محمّد

. آوردسوسمار هم به زبان فصیح عربی ایمـان  . مبر انداختسوسمار را در جلوی پیاآورد که این سوسمار ایمان آورد و ایمان می( ص)

 . در دستش به تسبیح حق پرداخته استسنگریزه  او پیامبر دعوت کنندة ذرّات عالم به سوی خداوند یگانه است که حتّی ریگ و

ــکار    ــرد او آشـ ــو کـ ــوان چـ ــوت حیـ  دعـ

 

ــمار     ــود و سوســ ــه بــ ــاهدش بزغالــ  شــ

 

 داعـــــی بتهـــــای عـــــالم بـــــود هـــــم

 

ــت   ــرنگون گشــ ــرم ســ ــش الجــ  ند پیشــ

 

ــاک ذات  ــود آن پــــ ــی ذرّات بــــ  داعــــ

 

ــش   ــبیحدر کفـ ــات تسـ ــردی حصـ  زان کـ
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ــت     ــه یاف ــزّ ک ــن ع ــت وی ــن زین ــا ای  ز انبی

 
 

ــت     ــه یافـ ــز کـ ــم هرگـ ــلّ امـ ــوت کـ  دعـ

 ( 47، 4973عطار، )                      

 

 تسبیح پرندگان 4-6-3
 ؟ گـوی تـو نباشـم   ستان، ثنا و حمد تو گویند، چـرا مـن تسـبیح   وقتی مرغان، میان باغ و ب! آفریدگار جهان، پروردگار انس و جان

آفتـاب، مـاه،   . خدا را به پاکی یاد کننـد ، هر آن چه در آسمان و زمین است، همه بر آنند که آری. بلبل، روی گل را در عشق تو یافت

لَم تَرَ اَنَّ اهللَ یُسَبِّحُ لَهُ مَن فِـی  » َ. آرنددهند و سر تسلیم پیش میمی همه و همه، بر یکتایی او نغمۀ توحید سر...، درختان وستارگان

 (44/نور)«السَّموات و االَرض وَ الطَیرِ الصّافات کُلٌّ قَد عَلِمَ صَالتَهُ وَ تَسبیحَهُ وَ اهللُ عَلیمٌ بِما یَفعَلون

ــان    ــد مرغــ ــو گوینــ ــد تــ ــا و حمــ  ثنــ

 

ــتان      ــاغ و بسـ ــان بـ ــه میـ ــر گونـ ــه هـ  بـ

 

ــو یا    ــق ت ــل در عش ــل روی گ ــو بلب ــتچ  ف

 

 از آن نـــزد ســـلیمان خـــویش بـــو یافـــت  

 

 حقیقـــــت فاختـــــه طـــــوق تـــــو دارد 

 

ــو دارد    ــوق تـ ــان دراز شـ ــردن جـ ــه گـ  بـ

 

 همـــه در غلغـــل عشـــق تـــو هســـتند    

 

ــتند     ــیم مسـ ــاهی نـ ــیار و گـ ــی هشـ  گهـ

 

 تعـــــالی اهلل کمـــــال صـــــنع بیچـــــون

 

ــدر خــاک و در خــون     ــوده ان ــه جــان بنم  ک

 (9، 4969عطار، )                       

 

 ه نتیج

 .قدری در ادب فارسی استالدین عطار نیشابوری از شاعران بزرگ قرن ششم و صاحب آثار گرانفرید

این مطلب را به دو دلیل عنـوان  عرفا . تعالی علم داشته و مطیع امر اوستعالم از آن جهت که مظهر اسماء اهلل است به حضرت حق 

بـودن ذرّات هسـتی را    ها در مکاشفات خود عابد و ساجد و حامـد ، آنبه کشف و شهود عرفانی خودشان استیکی مستند . کنندمی

وع بـه  دیگر به دلیل آیات و روایات فراوان است که در نصوص دینی آمده است که صحّت و سقم مکاشفات عرفا نیز با رج. انددریافته

لحدیـد  ا)«.و مـا فـی االَرضِ وَ هُـوَ العَزیـزُ الحَکـیم       سَبّحَ هللِ ما فی السَّمواتِ»: فرمایدقرآن کریم می. شوداین نصوص دینی روشن می

ها است را در امر و فرمـان خـدا دانسـته    چه در آنشود قرآن زمین و آسمان و آنگونه که مالحظه میهمان( 4/الصف()4/الحشر()4/

هـا و  هـایی از آن ماننـدکوه  ونـه گاهی با ذکـر نم  ،گاهی به شکل کلّی. ه عبادت و تسبیح خداوند مشغولنداست که هر کدام به نوعی ب

 . کندجد حضرت باری تعالی معرفی میپرندگان و درخت و جنبندگان را مسبّح و مصلّی و راکع و سا

 . سبیح و حمد حق تعالی غافل نباشیمکند بر ما واجب است که از تجودات را مسبّح خداوند معرّفی میپس وقتی قرآن همۀ مو 

 : منابع
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 تر از خسرو بانویی عاشق مردِ میدان عشق؛
 اسحاق طغیانی

 استاد دانشگاه اصفهان

 مهدی ضیائی

 بیات فارسی دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری زبان و اد

 چکیده

های عاشقانۀ ایرانی و از آن جمله داستان خسرو و شیرین است که نظامی گنجوی، شاعر بزرگ قرن ششم هجری و سرایندة داستان

شته که همواره از انجام کارهای بزرگ و خلق آثار سترگ، سربلند و سرافراز بیرون آمده است و چنان اثری در جامعۀ ادبی ایران گذا

 .شاعران بسیاری را به دنبال خود کشانده و به تقلید از آثار خود واداشته است

ایم که در این عرصه مطلب فراوان گفته شده زندگی نظامی و آثار او را نداشتهدر مقالۀ حاضر، قصد تلخیص داستان یا پرداختن به 

رو و شیرین معرّفی شده است و با تأمّل و دقّت در اثر نظامی، است بلکه از آنجا که معموالً شیرین به عنوان معشوق داستان خس

و با تأمّل در این منظومه  کنده گاهی حتّی خسرو را راهنمایی میشیرین را در عاشقی نیز دارای مقامی بسیار واال می یابیم چنانک

سنگ نظامی تالش شده تا جایگاه  رانتوان سراغ گرفت، با تکیه بر سرودة گر وجود شیرین میهای یک عاشق واقعی را دویژگی

شیرین به عنوان عاشق، بررسی و روند تکامل تدریجی عشق در وجود او تا فانی شدن در عشق معشوق که باالترین مرحلۀ عاشقی 

 .است، بازنموده شود

 .های عاشقی عشق، خسرو، شیرین، نظامی، جلوه :ها کلیدواژه

 :مقدّمه

 :خود سراینده ها داستان خسرو و شیرین است؛ به گفتۀترین داستاننیست که شیرین بر هید کس پوشیده

 وزان شیرین تر الحق داستان نیست          حدیث خسرو و شیرین نهان نیست

 (                                                                                         442:4972نظامی، )

ششم هجری که در شهر گنجه در آذربایجان تولّد یافت، آنکه معانی بدیع در  سف نظامی شاعر بزرگ سدهبن یواسحکیم الی    

بست، سرایندة ینش زادگان زیبای سخن را نگار میگشت و کلک شکرالنگه خیالش نقش بسته و بر صفحه ضمیرش جاری میجو

پردازد قصّه نیست آنچه او می»: اندبه درستی گفته. یرین استتان عاشقانۀ خسرو و شتوانای قصّه های بزمی فارسی و از جمله داس

 (.73:4972کوب، زرین)«.رده های هنر و وجدان اوستترین فراوت شاعرانه و عرضه گاهی از متعالینمایشی از تمام ذوق و ظراف

« شیرین»ی ارمنی تبدیل به «شمیرا»و « سیرا»در منظومۀ حکیم نظامی »است که  -مهین بانو -بانوی ارمنو امّا شیرین برادرزادة 

اند که وجودشان را های آرمانی گشتهدر مدینۀ فاضلۀ وی مبدّل به زن آرزوها و انسان... یی کامالً ایرانی شده اند و«مهین بانو»و 

 (.93:4932محمدی افشار و اویسی، )«.دهدامد سدة ششم هجری، موجّه جلوه میحتّی در دوران تعصّب زده و خرافه آمیز و ج

در سرودة شاعر گنجه، شیرین تنها یک زن نیست بلکه مردانه ای است که می تواند حتّی دست مردان را بگیرد و برکشد و شاه      

شخصیّت »او محصول پرورش در دیاری است که در آن . مملکت را نیز پلّه پلّه باال برد و او را به پاکی و اخالص رهنمون سازد

( 42:4968جانی، سعیدی سیر)«.محتسبی در درون خود دارند و حرمتی برای خویشتن قائلند... یشان است دختران پاسدار عفاف ا

همان، )«.ای کندند در حصار پوالدین عصمتشان رخنهتوانمی[ نیز]طلبی چون پرویزهای شهزادة جوان عشرتوسوسه»گونه که آن

 (.همان صفحه

 :که دل به یوسف رخی بسته و جانش را به جان او پیوسته و از تیمار خویشتن رسته ای استداستان دولت پیشهشیرین در این     

 که با یوسف رخیش اندیشه ای بود          دشنیدستم که دولت پیشه ای بو

 که از تیمار کار خویشتن رست          چنان در کار آن دلدار دل بست

 مسلسل کرد جان را         که با جانش           چنان در دل نشاند آن دلستان را

 (441نظامی، )
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نظامی گنجوی ـــ و خسرو  –در این پژوهش بر سر آن نیستیم که داستان را تلخیص نموده یا در مورد شهسوار ملک سخنوری     

« وقمعش»به عنوان  بلکه از آنجا که در اذهان، شیرین. ها راندهاند و سخنم که در این زمینه بسیارها نوشتهفرسایی کنیو شیرین قلم

و به جهت  شیرین توجّه شده، در این گفتار بحث عاشقی شیرین مورد تأمّل قرارگرفته« عاشقی» نشسته است  و کمتر به مسئلۀ

همان آغازین  ایم؛ ازپای نظامی بزرگ پیش رفتهق در وجود شیرین نموده شود پا بهیابی عشگیری و کمالاینکه روند تدریجی اوج

های والبتّه قصّه. عشق سبب مماتش شد ها که همانشیرین گردید تا آن پایانین لحظه عشق که سبب حیات دگرگونۀی هاجرقّه

 .دلکش عاشقان آتشین دل، را هرگاه بشنوی گوارا و شکرین خواهدبود، خاصه که آن عاشق، شیرین باشد

 باشدهر قصّه که گوید همه دلکش           آن را که دل از عشق پر آتش باشد

 بشنو، بشنو که قصّه شان خوش باشد          تو قصّه عاشقان همی کم شنوی       

 (                                                                                     44:4973نجم رازی، ) 

 نخستین جرقّة  عشق در جان شیرین

خسرو را نقّاشی کرد و نزدیک تفرجگاه شیرین و یارانش بر درختی آویخت در حالی که  وقتی نخستین بار شاپور چهرة در داستان   

 آنان غرق شادی بودند و

 چو ماهی بود گرد ماه پروین          در آن شیرین لبان رخسار شیرین

 (                                                                         438:4972نظامی، )

 :دقیقاً همین که در دلش افتاد که صورتش چون ماه است، چشمش ناگهان بر تصویر خسرو افتادو 

 بر آن صورت فتادش چشم ناگاه                 چو خودبین شد که دارد صورت ماه

 (همان، همان صفحه)

 انجامید؛و این نقطه عطف داستان و آغاز ماجرای عاشق شدن شیرین است که در نهایت به جانفشانی او 

 که کردست این رقم، پنهان مدارید          به خوبان گفت کان صورت بیارید

 بر آن صورت فرو شد ساعتی چند          بیاوردند صورت پیش دلبند    

 (                                                                            همان، همان صفحه)

و ( 933:4972انصاری، )« اگر جمال محبوب بر محبّ آشکارا شود سلطان محبّت پیدا شود»رو شد که و شیرین محو جمال خس

کرد چنانکه ندیمان ترسان گشته و آن نقش را از چون یک جام باده او را سرمست می توان دل کندن از او را نداشت بلکه هر نگاهی

 :ینجا باید رفت که سرزمین دیوان استهم دریدند و بهانه آوردند که دیوان آن را بردند و از ا

 که آن تمثال را دیوان نهفتند         چو شیرین نام صورت برد گفتند 

 به صحرای دگر افتیم و خیزیم          پری زار است ازین صحرا گریزیم

 (                                                                     نظامی، همان صفحه)

نهد، شیرین آن را فراتر از تصویر یک موجود را تصویر کرده و در راه شیرین میدر مرحلۀ بعد که دیگر بار شاپور چهرة خسرو    

 :یابدمی« روحانی»ی بلکه چونان تمثالی زمینیِ خاک

 در آن تمثال روحانی نظر کرد          دگرباره چو شیرین دیده برکرد

 (همان، همان صفحه)

 :صویر در رو  و دل شیرین اثر گذاشت که مرغ جانش را به پرواز و زبانش را بند آوردو چنان این ت

 فروبست از سخن گفتن زبانش         به پرواز اندر آمد مرغ جانش 

 (                                                                            همان، همان صفحه) 

به یکی از آن سیم پیکران گفت که . شودمان رفتارِ بارِ نخستین تکرار میو باز ه. گرفتار خیاالت گشته استو چنانش گمان افتاد که 

 آن تصویر را نزد من بیاور ولی او آن را پنهان کرد و

 پری زین سان بسی بازی نماید         بگفت این در پری برمی گشاید 

 ه را کردند خالیز گلها سبز          وز آنجا رخت بربستند حالی
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 (                                                                                 433همان، )

را آرام جان خود دانسته یقین  ساز، نقش خسرو را در مسیر شیرین قرار داد، شهزادة ارمنی آن تصویربار سوم که شاپورِ رنگ     

 : خویشتن رفت و آن تصویر را برداشتاین بار به پای . است و کار بازی و دیو و پری نیست ایند که در این کار تعبیهکمی

 به پای خود شد آن تمثال برداشت         دل سرگشته را دنبال برداشت 

 (                                                                                       همان، همان صفحه) 

 :پی بردسنخی بین خویشتن و آن تصویر کرد و به هم یی خود را در آینۀ خسرو تماشا میباز هم مثل آن بار نخستین گوو 

 چو خود را یافت بی خود شد زمانی          در آن آیینه دید از خود نشانی

       (     همان، همان صفحه)

 .نشیند که بایدود دارد و عشق همانجا میسنخیت وجدهد که بین عاشق و معشوق واقعی و این نشان می

افتد و یاران او نیز متوجه شدند که در مینهفت بهماند و آن رازی که عاشق در دل میتواند پنهان بو اینجاست که دیگر عشق نمی

 :این کار سرسری نیست و از پنهان کردن آن تمثال پشیمان گشته و به ناچار زبان به تحسین آن گشودند

 بر آن صورت ثناخوانی گرفتند         ز آن پیشه پشیمانی گرفتند ا     

 مگر کاحوال صورت بازدانیم          که سربازی کنیم و جان فشانیم
 (461همان، )

هستند، ازایشان شیرین چو دید که راز سر به مهرش بر آفتاب افتاده و بر یاران هویدا گشته است و نیز دانست که آنان نیکخواه وی 

 :له و کشف صاحب تصویر یاری خواستای روشن شدن مسئبر

 به چاره راست کردن چاره جویند         چو شیرین دید کایشان راستگویند 

 که یاران را ز یارانست یاری          به یاری خواستن بنمود زاری

 (همان، همان صفحه)

بر آن شادی و به یاد صاحب آن تمثال باده نوشند و عشرت  دختر زیبای ارمن ناآرامی خویش را بر آنان آشکارا کرد و خواست تا

 :سازند

 می آوردند و عشرت ساز کردند          دگر باره نشاط آغاز کردند

 (همان، همان صفحه)

ویان آن دیگر زیبار: گوید؛ میتوانیم هنرمندی و دقت نظامی را در بیان هوشمندانۀ داستان و کاربرد زبان بخوبی ببینیمدر اینجا می

 :آرام گشته استیرین بود که ازقضا اکنون خودش بیشد، ش؛ اما آنکه موجب آرامش دل خسرو میهم گرچه بت پیکر بودند

 کزین پیکر شدم بی صبر و آرام                  بدان بت پیکران گفت آن دالرام

 (همان، همان صفحه)

توان آن را پوشیده داشت گردد و نمیند و باالخره آفتابی و نمایان میماه است که عشق پنهان نمیدر بیت بعد به این نکته توجه شد

 .«بیا تا این حدیث از کس نپوشیم»

شود، صبر و گردد و مستی عشق او افزون میشانی که دلش را برده است روان میشیرین در فراق دلن های عاشقانهدر گام بعدی غزل

 :رودداده از کف میشکیب این عاشق دل

 برآمد بانگ نوشانوش ساقی          پی شد غزلهای فراقیپیا  

 از آن تلخی و شیرینی جهان مست          بت شیرین نبید تلخ در دست    

 زمین را پیش صورت بوسه دادی          به هر نوبت که می بر لب نهادی

 صبوری در زمان آهنگ در کرد          چو مستی عاشقی را تنگتر کرد

 (ن صفحههمان، هما)

نمایی زیبا در آن وجود دارد، تلخ ت که عشق جمع اضداد است و متناقضها باز این نکتۀ دقیق مورد توجه قرار گرفته اسدر این بیت

 .هم شادی و سرمستی دارد هم غم فراق و ناصبوری. و شیرین است و تلخی آن هم شیرین است
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وی پس از آن یکی از آن ماهرویانِ همراهش را مأمور کرد تا از . شودتر میتر و گدازندهناکگذرد عشق شیرین سوزهرچه می

امّا پس از تالش و پرسش بسیار، پیدا و پنهان، سرّ آن صورت . راهگذران در مورد آن تصویر پرسش کند تا معلوم گردد که او کیست

چنان همۀ وجود شیرین را فرا تر راند و آننمایان نگشت و همین امر نیز گرفتاری شیرین را بیشتر کرد و او را در این عشق پیش

 :پیچیدگردید و از درد عاشقی بر خود می گرفت که گوهر اشک او جاری

 کز آن صورت ندادش کس درستی         تن شیرین گرفت از رنج سستی         

 ها لولوی شهوارفشاند از جزع         پیچید چون مار در آن اندوه می

 (همان، همان صفحه)

 (.943:4972انصاری، )« گریستن شرط اشتیاق است و فرط احتراق در فراق است»آری 

 پیدا شدن شاپورِ فسونکار

وقتی شیرین متوجه شد که شاپور از راز تصویری که . پیدا شدن شاپورِ افسونگر نقطۀ عطفی در مراحل کار عاشقی شیرین است     

و این نشان عاشقان است که به هر طریقی که بتوانند از معشوق « نش بجوشیدز گرمی در جگر خو»در دلش النه کرده باخبر است 

 .خبری یابند شادان گردند و از گرمی خونشان در جگر جوشان شود

. شیرین با تمام زیبایی به سوی شاپور روان شد و با نرمی و مهربانی تالش کرد تا راز سر به مهر را از زیر زبان شاپور بیرون کشد

 :با تردستی اوصاف خسرو را برایش بازگفتشاپور نیز 

 بدان گفتار شیرین گوش داده          سخن می گفت و شیرین هوش داده

 (                                                                                         462نظامی، ) 

چنان که حضرت مولوی است و آن( خسرو)اف نیکوی محبوب خویش ای، خواهان شنیدن اوصشیرین مانند هر عاشق دلباخته    

-شنود باز شاپور را بر سر حرف میای که می، هر نکته«ته آید در حدیث دیگرانگف/  خوشتر آن باشد که سرّ دلبران»: گفته است

 :دهدشنود بیشتر دل از دست میتا بیشتر بگوید و هرچه بیشتر می آورد

 دگر ره بازمی جستش نشانی          زمانیبه هر نکته فرو می شد 

  جگر می خورد و لعل از سنگ می داد          سخن را زیر پرده رنگ می داد             

 (همان، همان صفحه)

شیشه چرا سخن در : گویدضوع را آشکار کرده و به شیرین میکند موی حاالت عاشقانۀ شیرین را درک میشاپورِ کاردیده که بخوب

 :داری؟ دردت را پنهان مکن، شاید درمان تو نزد من باشدگویی و راز را پوشیده میمی

 سخن باید چو شکر پوست کندهدر پوست خنده           چرا چون گل زنی

 مکن درد از طبیب خویش پنهان          چو می خواهی که یابی روی درمان

 (همان، همان صفحه)

واهد راز کارش را در پرده پیش برد در ظاهر از این گفتار شاپور برآشفت امّا سپس فکری خعاشق صادقی که می شیرین چونان هر

مرا ایمن : گونه درافکند که بدو گفت کهبا ترشرویی شاپور را براند، بنابراین طر  سخن را این به خاطرش رسید و آن اینکه مبادا

 .صحرا افکنم گردان و زینهار ده تا رسوایم نسازی که راز کارم را نزدت به

ام که شب و روز چنان عاشق این صورت شدهکرد که آنآنگاه شیرینِ عاشق سفرة دل را برگشود و از شوریدگی کارش گفت و بیان 

 یک دم از ذهن و ضمیرم دور نیست؛

 دارم از دستت به دل دردی نهان          دارم از عشقت به جان زخمی گران

 باشد از چشمان من اشکی روان          روز و شب بر یاد زلف سرکشت

 ( 37: الف4932ضیائی، ) 

در  هر عاشق دل افگاری شب و روز. کشدان را در وجود شیرین به تصویر مینظامی با توانایی کامل رموز عاشقی و اوصاف عاشق

 .گونه استوصف حال شیرین هم در اینجا همین بازد،خیال، با تصویر معشوق عشق می

 :ه نقّاش این چهره منم و شاپور بدو گفت ک
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 قبای جان دگرجا دوختستند          مرا صورتگری آموختستند    

 ببین تا چون بود کاو را ببینی          چو تو بر صورت خسرو چنینی

 جهان نادیده امّا نور دیده         جهانی بینی از شور آفریده 

 (469نظامی، )

-سان شیرین را بیشتر برمیو بدین .کند که با این فرّ و جمال هوای عشق تو داردو بیان میکند یی تمام وصف میو خسرو را به زیبا

 (.43:4973نجم رازی، )« چنانکه معشوق ناگذران عاشق است عاشق هم ناگذران معشوق است»آغالد که 

 :داشتنگه می رفت امّا به زحمت خویش راپا گوش شده بود و داشت از حال میشیرین سرا

 داشت برجایبه صنعت خویشتن می          آمد که صد بار افتد از پایبدان 

 (                                                                464نظامی، )

 .کنده گریختن به جانب مداین ترغیب میپرسد، شاپور او را بوچارة کار را از شاپور می

ه شکار و بردن شبدیز موافقت کرد شیرین چون هر عاشقی که راهِ رفتن به سوی معشوق برایش آنگاه که مهین بانو با رفتن شیرین ب

 :هموار گردد شاد گشت و آن شب شادمانه خفت

 زمین بوسید و خدمت کرد و خوش خفت          رخ گلچهره چون گلبرگ بشکفت

                                         (                                                        463همان، )

 تالش برای دیدار معشوق –هیاهوی عشق در جان شیرین 

شکار با یاران بیرون رفته چنان آرزوی دیدارِ یارِ گزیده، شرار عشق به خرمن شکیبش  یرین که سوار بر شبدیز به بهانهش       

گردند او را گردد و هرچه تا شب دنبالش میده و از نظر یاران ناپدید میرآورافکنده که چونان سواری لشکرشکن اسب را به حرکت د

 .یابندنمی

 :اندیشدکه جز خسرو به هید چیز دیگر نمی شیرین عاشق

 که بی تو ارزش عالم پشیزی          نیندیشم بجز رویت به چیزی

 تویی تنها که تا این حد عزیزی          نمی بندم به خوبان دگر دل    

 (                                                                             43:ضیائی، همان)

مقام عشق »نسان شایسته این ا. هراسداز دشمن و راهزن و کوه و دشت نمیآساید، مثل مردان قبا دربسته و شب و روز از رفتن نمی

از هید نوع فداکاری خودداری  خرد، اوو در راه معشوق بال را به جان میمیزد آرا با هوای نفس نمی شناسد و هرگز آنرا خوب می

نوردد و جهان را درمی(. 48:4931بصاری، )« .شتابدپوشد و به کوی محبوب میت چشم میکند حتی از خانه و خانواده و سلطننمی

 :از بهر پرویز

 سامان به سامان همی شد ده به ده          قبا دربسته بر شکل غالمان      

 به کوه و دشت می شد راه و بی راه          نبود ایمن ز دشمن گاه و بی گاه

 (467نظامی، )

او دیگر زن نیست بلکه مردی عاشق پیشه و نستوه است که شانه و آینه را یکسو افکنده، همچون کوه مقاوم گشته و مجنون وار در 

 .یده استطلب یار برآمده و همۀ سختی ها را به جان خر

ها، شود که همۀ هوسق حقیقی و عمیق به این شناخته میعش» :گویدظر بر چنین عشقی است آنگاه که میسخن ژول میشله نا

-فا در اینجا کامالً با هم خلط میگدازد، عشاق و عرشود و میکشد و همه چیز در آن گم میرا میگری غرور، جاه طلبی، عشوه

 (.438: الف4971ثروت، )« .شوند

 .رسد، اندام او از رنج راه خسته و غبار بر پای تا سر او نشسته بودای آب میاین در مرغزاری به چشمهشیرین وقتی در مسیر مد

-کدام متناسب یک معشوق نازپرورد نیست بلکه ویژگیند که این تصویرها و رفتارها هیدرساتأمّل انسان را به این نتیجه می قدری

 .دل از کف داده است های عاشقی بیقرار و

 نخستین دیدار
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تّفاقی شوید البتّه آنان به طور ااست که شیرین در چشمه سر و تن میبینند هنگامی ار که شیرین و خسرو همدیگر را میاوّلین ب     

توانست دلم را من باشد و گرنه نمیکند که این ممکن است یار تد و باز هم به دل شیرین خطور میافو ناشناس چشمشان بر هم می

 :ببرد

 که زد بر گرد من چون چرخ ناورد          حسابی کرد با خود کاین جوانمرد

 دلم چون برد گر دلدار من نیست          شگفت آید مرا گر یار من نیست

   (                                                                                        472نظامی، )

معتقد است که »ولی چون عاشقی راستین و در عشق خود وفادار و ثابت قدم است و یقین ندارد که آنکه دیده همان خسرو باشد و 

، گرفتار هوای (31:4931ی، بصار)«.دو دلبر در یک دل نگنجد و عاشق پاکباز کسی است که از همگان بگسلد و به دوست پیوندد

 :شوددل نمی
 (نظامی، همان صفحه)دو صاحب را پرستش کرد نتوان            ت خورد نتوانز یک دوران دو شرب

 عاشق در مشکوی معشوق

بود،  شیرین پس از تحمّل آن همه رنج و مشقّت و پیمودن راه دراز در کوه و هامون که وی را رنجور و کم توان و خسته تن کرده    

باد  ها را بهها و سختیگردد، همۀ آن رنجیک میبه برآورده شدن نزد رسد و امید دیدار معشوقآنگاه که به مشکوی خسرو می

 :آسایدگردد و فرو میاز شادی شکوفان میاش سپارد و گل چهرهفراموشی می
 (473همان، )فرو آسود و ایمن گشت و خوش خفت           گل وصلش به باغ وعده بشکفت

أمّل است که بار معنایی خاصّی دارد، یعنی؛ وجودی که کامالً خسته و رنجیده در اینجا قابل ت« فروآسود»از نظر زبانی هم فعل 

تواند حبوب در خوابگاه متعلّق به او میو آنگاه است که به امید وصال م. گشته بود، در آسودگی و راحتی و ایمنی کامل قرار گرفت

 .خوابی خوش داشته باشد

 تابی شیرین در دوری خسروبی

تابی چون دیوانگان شده بود ر است و به جانب ارمن رفته از بیوی خسرو وقتی خبر یافت که معشوق از آنجا دوشیرین در مشک     

 :نمود هاسرزنپاییده همان خسرو بوده است بسیار حسرت خورد و خویشتن را فهمید که آنکه در چشمه او را می و وقتی

 ندان نظارهکه می کرد اندرو چ          حقیقت شد ورا کان یکسواره

 نظر می کرد چون خورشید در ماه         جهان آرا ی خسرو بود کز راه    

 فروخورد آن تغابن را و تن زد          بسی از خویشتن بر خویشتن زد

 (                                                                                        همان، همان صفحه)

خسرو و شیرین را به خورشید و ماه مانند کرده است و . ی نظامی در بیان این عشق و شوریدگی بسیار درخور توجه استتصویرگر

که خورشید به ماه نگاه کند و نورش بر آن بتابد و همۀ وجود ماه را دربرگیرد، سراپای شیرین هم غرق نگاه خسرو به وی را نیز چنان

 .نگاه خسرو بود

 :ه یاد خسرو مشغول بود که در کوشکی که برایش ساختند و بدانجا رفت، غم یار تمام دنیای او شده بودچنان بشیرین آن

 (476همان، )در دل بر دو عالم پیش کرده          غم خسرو رقیب خویش کرده 

 آشنایی شیرین و خسرو و میهمان نمودن عاشق معشوق را

گردند، زمانی است که شاپور، را پرسیده و به یکدیگر شناسا می ر کرده و نام همنخستین بار که خسرو و شیرین با هم دیدا       

ا چون دو عاشق شیرین را به خاک ارمن برده و خسرو هم که در آنجا حضور دارد در شکارگاه به هم می رسند و نظامیِ شاعر هردو ر

 :یگری را شکار کندگوید که در آن شکارگاه قرار بود هریک از این دو، دکند و میتوصیف می

 به صید یکدگر پرواز کردند          دو صید افکن به یک جا باز خوردند

 ز بهر یکدگر کرده نشانه          دو تیرانداز چون سرو جوانه     

 ...به عشق اندر ز یاران دور مانده         دو یار از عشق خود مخمور مانده       

 ...که آب از چشم یکدیگر گشادند          هادندنظر بر یکدگر چندان ن           
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 فتادند از سر زین بر سر خاک          چو نام هم شنیدند آن دو چاالک

 زمین از اشک در گوهر گرفتند          گذشته ساعتی سر برگرفتند     

 فروگفتند لختی نیک و بد را          به آیین تر بپرسیدند خود را

 ...به کم گفتن صبوری پیشه کردند          اندیشه کردندسخن بسیار بود      

 قران کرده به برج عشقبازان          مه و خورشید را دیدند نازان

 (488همان، )

کند و در ادامه، باز این ان عاشقی جسور و خواهان، جلوه میبینیم که در این ابیات، شیرین نه همچون بانویی پنهان، که چونمی

ند و از پذیرش این دعوت شادان کند و وی را به سرای خویش دعوت میدامی( خسرو)نه خود را بنده معشوقعاشقا شیرین است که

 :کندو خسرو را سپاس و ثنای بسیار می شودمی

 به جان آیم اگر جان می پذیری          ملک گفتا چو مهمان می پذیری

 از قیاسش ثناها گفت افزون         سجود آورد شیرین در سپاسش 

 (                                                                         483همان، )

اگر بستۀ عشقی خالص مجوی و اگر کشتۀ » :اندهم آب است و هم آتش؛ چنانکه گفتهعشاق را عشق هم غم است و هم شادی، 

-پایانست و درد بیبی انست و هم جان را جانست و قصّۀکرانست، هم جعشقی قصاص مجوی که عشق آتش سوزانست و بحر بی

 «درمانست

 (936:4972انصاری، )

 :گویدشیرین در جایی به خسرو می. فزایدکه خشم دارد مهربانی هم دارد و مهر را بیش گرداند و نشاط انعشق چنا

 چو عشق آمد فسرده چون توان بود         مرا بی عشق دل خود مهربان بود 

 به تو هر دم نشاطی تازه گیرم         بازار عشق اندازه گیرم گر از 

 (214نظامی، ) 

 نالیدن شیرین در جدایی معشوق

بینیم زاری و نالۀ شیرین در وم رفت و با مریم پیوند یافت، میدر داستان آنگاه که خسرو به خشم از شیرین جدایی جست و به ر    

های عاشقی زار و معشوقی نازان نسبت دهد بلکه نالهتواند آن ابیات را به ه هید کس نمیناک و عاشقانه است کفراق یار چنان سوز

 :هجران دیده است و شرنگ جدایی چشیده

 گالبی بر گل بادام می ریخت          ز بادام تر آب گل برانگیخت 

 ...فرو افتاد و می زد دست بر پای           بسان گوسپند کشته برجای       

 ...گرفته خون دیده دامنش را          بر باد داده خرمنش را هوی  

 ...ز بحر دیده گوهر در کنارش          شده زاندیشه ی هجران یارش

 (                                                                                     244همان، )

-ا در آن لحظات بخوبی به نمایش میجا و شایسته حالت شیرین رههای بردن تمثیلکند و با آوصویرگری میو نظامی چه زیبا ت

مانند کافورِ ه زند و همچون مرغی گرفتار دام  و بکند و دست و پا میتابی میسپندی هنگام سربریدن که بشدّت بیگذارد؛ مانند گو

 ان دیوانگان گردیده؛ از تمام جهان بریده و بس. در آب گدازان و گویِ دوان دوان در میدان

 بریده دل ز تمام جهان منم بی تو         به شهر خویش چو بیگانگان منم بی تو 

 گهی روانم و گاهی دوان منم بی تو         بسان مردم دیوانه رو به هر سویی           

                           (                                                               49:ضیائی، همان)

چه داشت از صبر و طاقت، چون خوان سپاه غم چون نیزه داران تاتار بر دلش شبیخون آورد، لشکر دلش را درهم شکست و هر آن

 :یغما به غارت برد و فریاد او را به آسمان رسانید

 ...به غارت شد خزینه بر خزینه          ز بنگاه جگر تا قلب سینه      
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 ز دل چون بیدالن فریاد کردی          ی دل را به نفرین یاد کردیگه

 (                                                                                    243نظامی، )

خورد و کند و حسرت مییدر ادامه لحن سخن شیرین همچون عاشقی است که خود را به جهت از دست دادن معشوق سرزنش م

ها از توان به او باوراند که این بیتاین منظومه آشنا نباشد چگونه می و اگر کسی با. گیرداز را به باد انتقاد و اعتراض میبخت ناس

 :زبان شیرین است نه خسرو

 تو را دادند و بادش دردمیدی          چراغی کز جهانش برگزیدی   

 هان شد الجرم کز وی نخوردین          به آب زندگانی دست کردی     

 وزان آتش نشاط خوش نبودت          ز مطبخ بهره جز آتش نبودت  

 پشیمانی ندارد سودت اکنون          از آن آتش برآمد دودت اکنون

 (                                                                                            همان، همان صفحه)

-ه شیرین با از دست دادن آنها، بیک ها یافتتوان از همه آنها بهرهمطبخ استعاره از خسرو هستند و میهای چراغ، آب زندگی و واژه

 .نصیب گشته است و اکنون باید خار و دود را تحمّل کند

 پادشاهی عادالنة شیرین نشانی از عاشقی او

کند، پس از آمیز میتواضع و رفتار او را ترحّمعاشق را نسبت به زیردستان فروتن و ماز آنجا که از هنرهای عشق یکی این است که    

ها و موجودات بینیم که رفتار مشفقانه و عدل شامل او همۀ انساننشیند میهین بانو به پادشاهی میجای مآنکه شیرین به

هاست و با جان و دل ودایی دانست که طبیب همۀ علّتتوان از تأثیرات عشق خوش سگیرد که این را نیز میا دربر میسرزمینش ر

 .شیرین آمیخته و سرشته شده است

ها را برچید و از هید دهقانی مالیات نگرفت و از آنجا که نیّتش نیک بود فراوانی در دولت شیرین تمامی زندانیان آزاد گشتند، باجگاه

هر یک دانه، صد دانه بیشتر بار داد و باز و تیهو با هم خویش گشته و  کهو آبادانی و برکت و امنیت تمام کشورش را فراگرفت چنان

 :گرگ و میش نیز با هم به سرچشمه توانستند رفت و از برکات عشق شیرین همه برخوردار گردیدند

 فروغ ملک بر مه شد ز ماهی          چو بر شیرین مقرّر گشت شاهی  

 دانیان آزاد گشتندهمه زن         به انصافش رعیّت شاد گشتند 

 همه آیین جور از دور برداشت          ز مظلومان عالم جور برداشت      

 نجست از هید دهقانی خراجی          ز هر دروازه ای برداشت باجی     

 ...که بهتر داشت از دنیا دعا را         مسلّم کرد شهر و روستا را      

 که هر دانه غله صد بیشتر کرد         فراخی در جهان چندان اثر کرد 

 (243همان، )

و « چو مدهوشان سر صحرا روی داشت»امّا شیرین که دل در گرو عشق خسرو دارد هرچند صاحب دولت و پادشاه زمان است ولی 

ارد و چون شور سپیدارد و پادشاهی را به موالئی مدر نهایت دل از تاج و تخت بر می خبر و نشان خسرو را از این و آن می پرسد و

 .گرددر آرزوی رسیدن به خسرو رهسپار میگذارد دعشق آرامش نمی

 گله از یار و از هجران دلدار

زمین و او را  کند و خود را از نظر قدر و قیمت بهانی و سرکشی و هجران یار شکوه میدر جایی دیگر شیرین، عاشق وار از نامهرب   

 :کندبه آسمان مانند می

 ...زمین را کی بود با آسمان کار         مینم من به قدر او آسمان وار ز           

 تنی نازنده از زندان چه ترسم          چو وصلش نیست از هجران چه ترسم

 (                                                                                  294همان، )

 :الد و در ظاهر اظهار پشیمانی می نمایدو حتّی از عاشق شدن نیز می ن

 (292همان، )پشیمانم خطا کردم چه تدبیر          نبودم عاشق ار بودم به تقدیر 



 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

597 

 

کند و زاروار گرفتاری و گی از یار و غم نصیبی شکوه سر میبهراز کار دل و ستمکاری دلدار و بی چنیندر ادامه نیز شیرین این

 :ایدسرسوزناک می کالفگی خود را

 مرا آن به که دل با دل ندارم         دلی دارم کزو حاصل ندارم 

 ...از این دل بی دلم زین یار بی یار         دلم ظالم شد و یارم ستمکار         

 به سر تا کی برم روزی به روزی          نهان تا کی کنم سوزی به سوزی

 ت صبرم نهی نامسزد گر لعب          مرا کز صبر کردن تلخ شد کام

 (                                                                                299همان، )

 که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی

در  چون دل داند ولیاو را بدمهر و بدعهد و ستمکار مینالد، گرچه وفایی یار میسوزد و از بیشیرین که در هجران خسرو می    

، به «حیله رهی باید کرددر دل دوست به هر »خواهد به هر طریقی او را به جانب خویش مجذوب نماید گرو عشق او دارد و می

را بر جای من برگزینی و اکنون گمان مرا ( مریم)کردم دیگری به شاه برسان و بگو که گمان نمی گوید که سالم مراشاپور می

 :دیگرگون کردی

 خریدار بتی دیگر نگردی         من برنگردی مرا ظن بود کز 

 که در دل جای کردی دشمنم را          کنون در خود خطا کردی ظنم را    

 (                                                                                            294همان، )

 
 

 حسن طلب و درخواست توجّه یار

کند؛ گذشته را به او  خواهد که به او توجّهیعاجزانه و ملتمسانه از معشوق می گشتۀ هجران کشیده در جایی شاهزادة عاشق

 :داردریانی خویش را در عشق وی بیان میکند و ضعیفی و نزاری و رسوائی و گیادآوری می

 ت کارچو در کاری نباشد با من         چو بی یار آمدی من بودمت یار                  

 سپر بر آب رعنائی فکندی         چو کارم را به رسوائی فکندی                    

 به آسیب فراقم بازدادی          برات کشتنم را ساز دادی                        

 مکش کاین رشته سر دارد به جائی               نماند از جان من جز رشته تائی                

                                                                                        (امی، همان صفحهنظ)  

کند که غم تو مانند مار بر هر رگ من پیچیده است و خواب و قرار را از من ربوده و کار من جز از اشک و به خسرو گوشزد می

ای بیش شک فراوان من شبنمی و دوزخ جرقّهو آهی؛ آن گونه که دریا در مقابل اریختن و آه کشیدن نیست؛ آن هم چه سان اشک 

 :نیست

 ...شکستم در بن هر موی خاریماری          غمت در هر رگم پیچید 

 (293همان، )بود دریا نمی، دوزخ شراری شماری          ز اشک و آه من در هر            

 قرار، شیرین استعاشقی بی 

گوید از آنجا که بنای عاشقی کند و میبه صراحت خود را عاشق معرّفی می کشد که ویعاشقی شیرین به کم کم بدانجا می کار    

های فراوان را تحمّل کنم ولی ام پس عاشقی ناشکیبایم و حاضرم رنجقرار عشق خسرو گشتههم کامالً بیبر بی قراری است و من 

 :گَرد رنج و غم، گِرد خسرو نگردد

 بنای عاشقی بر بی قراری استاری است          ه عشق اندر صبوری خام کب

 نباشد عاشق آن کس کو صبور است          صبوری از طریق عشق دور است

 (296همان، )ز خسرو باد دایم رنج و غم دور           بدینسان گرچه شیرین است رنجور     
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کشد و سُفت خویش را زیر این بار گران داده است؛ به قول علّامه ا به دوش میدرد و رنج و اندوه ر آری عشق است که این همه

 :اقبال
 تیشه اگر به سنگ زد، این چه مقام گفت و گوست           عشق به دوش می کشد این همه کوهسار را

 (43:4983بقائی، ) 

 :کندمیلی پرده دریده در عاشقی مانند شیرینِ کارافتاده در جایی دیگر خود را به گ

 (941نظامی، )ز عالم رفته و عالم ندیده          چو گل در عاشقی پرده دریده 

 :پذیردداند و به جان میرسد، سور میانب معشوق بدو میو نیز سوز و گدازی را که از ج

                                         (944همان، )که سوز عاشقان سوزی سلیم است          مرا این سوختن سوری عظیم است

شود که حال شیرین در این قسمت داستان، حال عاشقان بیقرار و زارانِ زار و دورافتادگان از روی یار است؛ چنانکه مشاهده می

 :حالت فرهاد که نماد عشق پاک است، در عشق شیرین همین گونه است

 ...فت اندام او رابه جوش آورده ه          ز گرمی برده عشق آرام او را         

 ...بال زاندازه رنج از حد گذشته          بال و رنج را آماج گشته             

 ...پی دل می دوید آن رخت برده          دلش رفته قرار و بخت مرده          

 جگر از آتش غم گشته بریان          دلش ناالن و چشمش زار و گریان

 (241همان، )

 ر سر معشوقنثار مروارید ب

رود، شیرین شیرین میشیرین آن است که پس از مرگ مریم آنگاه که خسرو به بهانۀ شکار سوی قصر  دیگر از رفتارهای عاشقانۀ    

 :کندشوق مرواریدهای گرانبها شاباش مییابیم که بر سر معرا عاشقی می

 (281همان، ) فرق افشان خسرو کرد پرتاب به          همان صد دانه مروارید خوشاب

 عشق شیرین برتر و باالتر از خسرو

زن را . شاعر برای زن مقام واالیی قائل است. پسندیده استنمونۀ کامل زنی است که نظامی می»شیرین در این داستان درواقع     

، شرف افزا ا سزاوار عشق و افتخارنظامی زن ر.... گیردلکه در وجود زن انسان را سراغ میداند، بجویی او نمیبازیچۀ مرد و وسیلۀ لذّت

ر و در و با تأمّل در این منظومه مقام عاشقی شیرین را برتر و عاشقانه ت( بیست و نه: 4969آیتی، )« .کندو الهام بخش تصویر می

موزد؛ از جمله آیرین راه و رسم عاشقی به خسرو مییابیم چنانکه در برخی موارد حتّی شتر از خسرو میوفاداری و پاکبازی متعالی

 :کند که دل باید یکدله باشدها که به او گوش گذار میاین بیت در

 دو دلبر داشتن از یکدلی نیست            دو دل بودن طریق عاقلی نیست

 ...تو خورشیدی تو را یک برج بهتر دوپیکر                سزاوار عطارد شد         

 (282نظامی، )تو را قبله هزار از روی من بیش   بله در پیش          روی تو یک قمرا از                  

چنین اسیر نکن، از دیدن ام، تو خود را اینعشق نشستهکند که وضع مرا ببین که در آتش تیز حتّی گاهی به خسرو توصیه می

 :اوضاع من عبرت بگیر و برگرد که عاشقی کار هرکسی نیست

 (911همان، )اینک مانده ام در آتش تیز              تو در من بین و عبرت گیر و بگریز  من                         

های این داستان بیات را متعلّق به سه تن از چهرهای از انمونهدر اینجا برای تبیین و تأکیدِ بیشترِ گفتار و رفتارِ عاشقانۀ شیرین،    

 :دهیم تا شباهت سخنان شیرین با دیگر عاشقان مبرهن باشدرار میاند، کنار هم قعاشق نشستهکه هر سه در جایگاه 

 :در بیان حال فرهاد

 بال زاندازه رنج از حد گذشته                    بال و رنج را آماج گشته                                             

 که شد آواز گریش بیست در بیست                  چنان از عشق شیرین زار بگریست                                  

 (                                                                                   241همان، )پی دل می دوید آن رخت برده مرده                       دلش رفته قرار و بخت                                  

 :حال خسرودر بیان 
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 ...سرشک و آه را ره توشه بسته                      ز مروارید بر گل خوشه بسته

 (912همان، )به جای جامه جان را پاره می کرد               نه از دل در جهان نظاره می کرد                                    

 :در بیان بی تابی شیرین

 ز دست دل به سر بر دست می زد     مست می زد                   مژه بر نرگسان                                   

 زمین را آب داد از چشم گریان       از آه بریان                 هوا را تشنه کرد                                     

 (                                                                                913همان، )نه جای آنکه دل برجای دارد       دارد                  را پای  نه دست آنکه غم                                   

 

 ای باالترعشق در راه کمال، پلّه

افتد و در نهایت می شبانه و مردانه و عاشقانه به راهها که با خسرو کرده دنبال او یرین بیقرار و پریشان از سرگرانیآنگاه که ش       

یابیم که حاضر درمانده و سخت نیازمند معشوق می سراید، شیرین را عاشقیسرو، نکیسا از زبان شیرین سخن میدر مجلس بزم خ

و آماجگاه تیرِ غمِ عشق معرّفی او خود را از کار افتاده و در کار مانده . است هر خدمتی را که خسرو بگوید بپذیرد، حتّی کنیزی کند

 :خواهد که اگر مصلحت دانی با من کمی زین بهترک باشخسرو وامی نهد و آهسته از او می می کند و اختیار همه چیز را به

 بسازم گر تو را کام اینچنین است                   ز بی کامی دلم تنهانشین است        

 ...بسازم تا تو را کامی برآید                            چو برناید مرا کامی که باید    

 (                                                                                         944همان، )گرم زین بهترک داری تو دانی            نخواهم کرد بر تو حکمرانی                     

ک خود را کامالً نیازمند شود چنانکه وی که در هوای خسرو دست از تاج و تخت کشیده، اینبعد شورانگیزتر میشیرین در گام  عشق

 :یابدخسرو می

 ز بی رختی کشیدم بر درت رخت                        که سختی روی مردم را کند سخت

 (949همان، )

که دیگر توان تحمّل بار فراق ندارم و عنان کار و کلید مرگ و زندگیم گوید کند و میآرزوی وصال و گرفتن زلف خسرو می و آنگاه

 :را به تو می سپارم حتّی اگر نزد تو مرده باشم به از آن است که بی تو زنده باشم

 من و زین پس زمین بوس وثاقت                        ندارم بیش از این برگ فراقت

 تو دانی گر کشی ور می نوازی                  به تو دادن عنان کارسازی              
 (                                                                               همان، همان صفحه)از آن بهتر که بی تو زنده باشم                    به پیشت کشته و افکنده باشم                    

 :زیبایی حال عاشقی چون شیرین غرقِ معشوق را بیان می کند ابیات عربی زیرین به

 إلّا و أنت مُنی قلبی و وَسواسیا غَرَبَت                      واهللِ ما طَلَعَت شمسٌ و م

 إلّا و ذکرُکَ مقرونم بأنفاسی  والتَنَفَّستُ محزوناً و ال فَرِحاً                         

 إلّا و أنت حدیثی بینَ جُلّاسی ثُهم                        أُحَدِّو ال جَلَستُ إلی قَومٍ 
           (                                                                  338:4984هجویری، )( 4)إلّا رَأَیتُ خیاالً مِنکَ فی الکاس                 و ال هَمَمتُ بِشُربِ الماءِ مِن عَطَشٍ             

 شیرین خاص خسرو   

اش را نچیده است و کسی جز داند که هید کس میوهداند، خویش را باغی میک و مخلصانه خود را مختص خسرو میشیرین پا    

شد و اگر تمام وجود و  خسرو به بادام او دسترسی ندارد و هر کسِ دیگری جز محبوب از نخل وجود شیرین تنها خار نصیبش خواهد

 :رشید و ماه زیر و زبر گردند فقط و فقط خسرو است که میوة شیرینِ وجود شیرین از آن اوستخو

 ...اگر چون فندقم بر سر زنی سنگ                           ز عنابم نیابد جز تو کس رنگ

 رطب چینی که با نخلم ستیزد                                ز من جز خار هیچی بر نخیزد

 کو طمع دارد به سیبم                                به موم سرخ چون طفلش فریبم دهانی

 اگر زیر آفتاب آید زبر ماه                                 بدین میوه نیابد جز تو کس راه                   

 (946نظامی، )
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 داند   شیرین، خسرو را نیز خاص خود می

-خود را از دست رفتۀ عشق خسرو می گرداند،و را نیز خاص خودش مینهد و خسره خانم یک گام فراتر میعد شاهزاددر مرحلۀ ب  

ین کند که دیگر عشقم در پرده و پنهان نمی تواندبود؛ بگوی زداند و بیان میرا از عشق و جوانی، وصال یار می داند، آرزوی خودش

را به گیسوی خودم خواهم بست و از عشقت گریانِ خندان خواهم شد؛ آغوشم گوید که سر زلفت سپس این قصّه آشکار افتد و می

 :جایگاه تو خواهدبود و آنگاه تمام وجود برایم گلزار و گلستان خواهدگردید

 ...وصال تست وانگه زندگانی          تمنّای من از عمر و جوانی         

 ...ریم ز عشقت گاه خندمگهی گ          سر زلفت به گیسو بازبندم             

 که نبود آگهی پیراهنت را          در آغوش آنچنان گیرم تنت را

 من اندر پرده چون لعبت شوم باز          چو لعبت باز شب پنهان کند راز       

 ز هر خاریم گلزاری برآید                       گر از دستم چنین کاری برآید

 (948-943همان، )

آید و اقتش طاق شده، از خرگاه بیرون میبینیم که طمرحله بعد او را در حالی می گیرد تا دری شیرین همچنان اوج میکار عاشق 

 :افکنداری سرمست خود را به پای خسرو میچون عیّ

 (921همان، )چو عیّاران سرمست از سر مهر          به پای شه درافتاد آن پری چهر  

تشبیه بیرون آمدن شیرین از . کندها بسیار کمک میدر این صحنه به ایجاد فضای عاشقانه و غنایی های زیبای نظامیتصویرگری

رانه سراپرده به بیرون آمدن ماه از زیر ابر که حرکت و پویایی دارد و آنگاه با هشیاری طرز درافتادن او به پای شه را عیّارانه و جسو

 .کشدمی داند و نیکو به تصویر می

 دن شیرین خسرو را  دلداری دا

افکند و بر او سخت می گیرد باز شیرین را     می بینیم که زند و او را به بند میه شیرویه بر جایگاه خسرو تکیه میوقتی هم ک     

ا گاهی دنی: گوید کهدهد و اندرز میورزد بلکه از سر مهر او را دل میگشاید و با او عتاب نمیحبوب نمینه تنها زبان به سرزنش م

شادی و گاهی تیمار دارد و نباید غمدل باشی و بر آزار خود بیفزایی و چه بسا که قفلی خود کلید باشد و این جهان گذران است و 

 :«نمودیدلش دادی و خدمت می»دل پرداخت و باید با دانایی غم از 

 آن کلید است بسا قفال که بندش ناپدید است                        چو وابینی نه قفل است

 ...به دانائی ز دل پرداز غم را                        که غم غم را کشد جون ریگ نم را

 (942همان، )تو مخروش                      چنان پندار کافتد بارت از دوشاگر دنیا نماند با         

شد در دوران سیاه و فروافتادن شاه از رگز راضی نمیی کامل را نداشت، هاگر نور عشق محض بر دل پاک شیرین تابندگی و جال»

یشنهاد شیرویه را برای ازدواج مقام سلطنت و محصورشدنش در زندان پسر جوانش همراه و غمگسار وی باشد، و به احتمال قوی پ

های خسرو را که در آخرین شب زندگی خسرو هم این شیرین است که عاشقانه و مشفقانه، ساق( 36: ب4971ثروت، )«.پذیرفتمی

 :گوید تا خسروش بتواند آرامش یافته و بخوابدهای مهرانگیز میبوسد و حکایتمالد و میهی میآزردة زنجیر است 

 همی مالید و می بوسید پایشش                       ز شفقت ساقهای بندسای

 ت خوش توان خفتگفت                        که بر بانگ حکایهای مهرانگیز میحکایت   

 (944نظامی، )

توان نهایت وفاداری شیرین را نسبت به خسرو دریافت و این صفتی است که تنها عاشقی خوبی میها بهو تأمّل در این بخشبا دقّت 

ی در وفایی کرد ولی شیرین حتگاهی در داستان نسبت به شیرین بیهرچند خسرو . داردخود را تا این حد بدان پایبند میراستین 

 .                                                                          پی انتقام برنیامد

 کند  شیرین همه چیز را فدای معشوق می

ریزد و به آلود گالب و مشک و عنبر مین خونگرید، بر آن بدق به خون خسرو ساعتی در دل شب میپس از آنکه بر پیکر غر         

 .گرددبان میشوید چنانکه چون نور تاب و کافور فرو میگال
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 :کندده نیز از بهر جان شاهنشه فدا میاو که از همه چیز خود در راه خسرو گذشته، هر آنچه را از خسرو باقی مان

 ز منسوج کهن تا کسوت نوخسرو                     پس آنگه هر چه بود اسباب 

 (                                                                                       943-946همان، )ز بهر جان شاهنشه فدا کرد                       دبه محتاجان و محرومان ندا کر

 پردة آخر

قی که مرحله به در عشق آخرین مرحله فدا شدن عاشق در راه محبوب و جان خود را نثار او کردن است، شیرین در پایان عش    

 گونه که خسروالرایی قرار دارد دقیقاً به همانمرحله و گام به گام به کمال رسیده است، در حالی که خود نیز در اوج زیبایی و د

چنین واجب کند در »: گوید کهسپارد و به زبان حال به همگان میآورد و جان به جانان میضربت خورده، خود را از پای درمی

زند و این کار جز از عاشقی دلباخته و پاکباز برنمی شوق خویش رقم میو شکرخوابی چنان ابدی را برای خویش و مع «عشق مردن

 :آید

 ببوسید آن دهن کو بر جگر داشت                   جگرگاه ملک را مهر برداشت         

 زد بر تن خویشبدان آیین که دید آن زخم را ریش                     همانجا دشنه ای 

 به خون گرم شست آن خوابگه را                     جراحت تازه کرد اندام شه را

 پس آورد آنگهی شه را در آغوش                     لبش بر لب نهاد و دوش بر دوش

 چنان کان قوم از آوازش خبر داشتداشت                       به نیروی بلند آواز بر      

 تن از دوری و جان از داوری رست                     با جان و تن با تن بپیوست که جان

 ...مبارک باد شیرین را شکرخوابجهانتاب                    به بزم خسرو آن شمع    

 زن آن مرد است کو بی درد باشدد باشد                      نه هر کو زن بود نامر     

 ...شیرمرد است                        بسا دیبا که شیرش در نورد استبسا رعنا زنا کو    

 چو باشد مطرب زنگی و روسی                     نشاید کرد از این بهتر عروسی  

 دو صاحب تاج را هم تخت کردند                    در گنبد بر ایشان سخت کردند

 نوشتند این مثل بر لو  آن خاک                                 ند غمناک              وز آنجا بازپس گشت  
 (                                                                            947همان، )کسی از بهر کس خود را نکشتست             که جز شیرین که در خاک درشتست       

. ستی زدن و به قول علّامه اقبال شیشۀ ماه را از طاق فلک انداختن و از همه چیز فانی شدنومگر عشق جز این است، پا بر سر ه

آن روزش . امروز بینی و فردا و پس فردا: عشق چیست؟ گفت»: که در حاالت حلّاج آمده است که درویشی از او پرسید کهچنان

 (346:4986عطار نیشابوری، .)«شق این استیعنی ع. بکشتند و دیگر روز بسوختند و سیوم روزش به باد بر دادند

 :ای با سرایندة بزرگِ این منظومۀ شیرین، نظامی گنجوی، همنوا خواهدشد کهشک هر خوانندهپایان ماجرا بی در

 زهی جان دادن و جان بردن او مردن او               شیرین و   شیرین زهی 

 (                                                                                  نظامی، همان صفحه)ن جان چنین باید سپردن به جانا     چنین واجب کند در عشق مردن          

 نتیجه

یابیم که شیرین عالوه مّل در داستان خسرو و شیرین درمیکنند امّا با دقّت و تأن معموالً به عنوان معشوق یاد میگرچه از شیری    

در این راه هید او چندان در عشق وفادار و پاکباز است که . قام معشوقی در عاشقی نیز دارای جایگاهی واال و مسندنشین استبر م

ای شاه نو هجوانی و زیبایی و پادشاهی و وعدهسپارد، حتّی کس جز خسرو دل نمیبه هید. تواند راهزنش گرددچیز و هید کس نمی

تّی مقام گذرد؛ حاز همه چیز و همه کس می( خسرو)وی در راه عاشقی و برای رسیدن به معشوق. دانگاررا به هید می( شیرویه)

نهد، رنج تنهایی ارد و پای در راهی دور و دراز میگذفرو می سازد؛ یاران مأنوسِ معروف و وطن مألوف راپادشاهی خویش را رها می

کس دیگر جز محبوب به هیدسازد و بیابان نوردی را بر خود هموار میپیمایی و و آوارگی و تشنگی و گرسنگی و کوهکسی و بی

 .یابدکند و کمال میپلّه و مرحله به مرحله ترقّی می عشق او پلّه. اندیشدنمی
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سند نیافت امّا خسرو بر مکس تمایل ه او همه چیز را درباخت و به هیدیابیم چرا کعاشقی نیز قدمی فراتر از خسرو میاو را در مقام 

در مشکو و حرمسرای خویش نیز زیبارویان . کند و گاهی به مریم رومیانی خوش مینشیند و گاهی دل به شکر اسپهقدرت می

 .تر است از خسروبسیار دارد بنابراین شیرین عاشق

د، جان عزیز خویش را بر ها برگیرواند از زیبایی و جوانی خود بهرهتشیرین است که در حالی که هنوز میدر پایان داستان نیز این 

گردد و زبان ونه است که برای همیشه جاودان میخواهد و نه جهان را؛ و این گمی افشاند و بی او نه جان می معشوق از دست رفته

 :کندخواهی برای او از خداوند گویا میهمگان را به آمرزش 

 د گوید دعائیبه آمرزش رساد آن آشنائی                       که چون اینجا رس

 کالهی تازه دار این خاکدان را                    بیامرز این دو یار مهربان را

 زهی شیرین و شیرین مردن او                  زهی جان دادن و جان بردن او 

                                                             (           همان، همان صفحه)به جانان جان چنین باید سپردن  دن             چنین واجب کند در عشق مر

 و اینچنین بود که تخم عشق در دل شیرین افتاد و 

 مساعد فتاد تخم        زودی درخت گشته و شاخش هوا گرفت     (2)چون در زمینِ عینِ

                                              (                                                     31: ب4932ضیائی، )

ها را تلخی ها را به جان خرید وجوانۀ این تخم برآمد و بالید و هر روز سرسبزتر و نظرگیرتر گردید و نور چشم مهین بانو محنت

یار ترجیح رخ را بر زندگی بیر نهاد و مرگ سچونان شهد چشید و پای از حریم وفا فراتر ننهاد و در نهایت عاشقانه سر بر آستان یا

 .داد ک ن را که عشق کشته است مرحوم هست و مغفور

 

 :نوشتپی

 .ایرزوی من و همواره در نظر من بودهبه خدا سوگند خورشید برنیامد و به کوه درنشد مگر اینکه تو آ -4

 .و در غم و شادی هر نفسم آمیخته به یاد و ذکر بوده است

 .دم مگر اینکه زبانم به تو گویا بودو در هید جا سر سخن نگشو

 .دیدموشم تصویر تو بود که در پیاله میو در شدّت تشنگی هرگاه خواستم آبی بن

 خیزبارور و حاصل: عین -2
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 و توجه حضرت به ایشان در ادبیات معاصر ایران( ع)بررسی جایگاه زائران امام رضا 
 عبداهلل طلوعی آذردکتر 

 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه عضو هیئت علمی

 شعله عبدالعلی پور

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 زینب چراغی

 ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهدانشجوی دکتر

 چکیده

-آل علی زبانه کشد، شوق زیارت آن بزرگواران نیز آرام و قرار از دل عاشقان می در دل هر شیعۀ( ع)ائمۀ اطهار آتش عشق به     

ید زیارت خاندان عصمت شا. یابدسازد که جز با زیارت، وجودشان آرامش نمیرباید و دریای جانشان را به چنان طوفانی متالطم می

چنین انسانی، در ورای . واقعی است که در اندرون جان خویش غمی نهفته دارد و اندوهی فروخفته شیعۀو طهارت، نیاز راستین هر 

ی او را مهربانانه در کام خویش جوید که سخن و حکایت او را بشنود و نجوای برخاسته از دل غمزدهاین جهان خاکی، کسی را می

ها را از جسم و جان زائرانش ها و غمای زالل، رنجیکی از این بزرگواران است که بارگاه باعظمتش چون چشمه( ع)امام رضا  .ریزد

ورزد و وجود خویش را البته این باور هر انسانی است که به آن حضرت عشق می. بخشدها میناپذیر بدانزداید و آرامشی وصفمی

خوریم که از در مد  و منقبت امام هشتم بر می اخیر و در شعر معاصر به شعر شاعرانی ةدر دور .خالصانه وقف ایشان کرده است

این پژوهش بر آن است که زیارت حرم مطهّر امام رضا و جایگاه زائران آن حضرت و توجه . ظرافت و لطافت اندیشه برخوردار است

( ع)؛ و بدین منظور تعدادی از اشعار شاعران معاصر که در وصف امام رضا آن امام بزرگوار به ایشان را در شعر معاصر به تصویر بکشد

ها، اشعاری که متناسب با موضوع پژوهش بودند گردآوری اند، مورد مطالعه قرار گرفت و از بین آنو بارگاه ملکوتیشان شعر سروده

 -توصیفی روش تحقیق در این پژوهش به شیوة. ردمورد بحث و بررسی قرار گی( ع)شد تا دیدگاه شاعران نسبت به زیارت امام رضا 

 .ای استوار استتحلیلی و بر مطالعات کتابخانه

 .امام رضا، زیارت، شفاعت، فضیلت زیارت، جایگاه زائران: هاکلیدواژه

 مقدمه

و مناقب و کرامات و  ی فضائلدارد که دربارهها، همواره شاعران دوستدار اهل بیت را وا میاثر بخشی عمیق شعر در دل انسان   

الشعر بنی من قال فینا بیتا من » : اندکه فرموده( ع)توجه به این حدیث از امام جعفر صادق . منزلت رفیع آن بزرگواران شعر بسرایند

-میی در بهشت برای او قرار ای ما یک بیت شعر بسراید، خداوند خانههر کس درباره: )(3: 4969صدوق،)« اهلل له بیتا فی الجنه

ما قال فینا مومن شعرا یمد حنا به اال بنی اهلل تعالی له مدینه فی ااجنه اوسع من »: اندکه فرموده (ع)؛ و حدیثی از امام رضا .(دهد

ی ما یک بیت شعر بگوید و ما را مد  کند، خداوند شهری در بهشت مؤمنی که درباره(: )7: 4969صدوق،)« ... رات، الدنیا سبع م

های شعری خود را به ذکر اشعاری در شود که شاعران دیواننیز سبب می( ...دنیاست، تر از کند که هفت بار وسیعیبرای او بنا م

 .مد  آن بزرگواران آراسته کنند

های مختلف تاریخی، فراز و اند این است که کشور ایران که در طول دورهاز موضوعاتی که بیشتر شاعران معاصر بدان پرداخته   

های فراوانی داشته است، به برکت وجود مبارک ایشان این سرزمین همیشه به نوعی در امان بوده است و درخشش نام ایران نشیب

. هنگفت ماست که به نظرمان همه چیز در برابر آن ناچیز است پس این سرمایۀ. ارزش ایشان است در جهان نیز به برکت وجود با

مان هشتمین گوهر تابناک آسمان والیت و هدایت را در صدف وجود خویش جای ه سرزمینبرای ما ایرانیان افتخار بزرگی است ک

تن رسول  است که میزبان محبوب خدا و پارةبسی فخر و مباهات  ندان خاندان عصمت و طهارت، مایۀداده است و برای ما ارادتم

 (37: 4983عطّاری کرمانی، .)شیمباهستیم و از برکات آن وجود مشحون از خیر و برکت، برخوردار می( ص)خدا 

 ما را فقط گنج تولّای تو اصل است س عرفان تو وصل است         ایران به اقیانو

 های جاودان از مرقد توستاین جلوه          ایران ما مدیون لطف بی حد توست     
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  (444: 4986محدثی، )  

اند؛ اعران معاصر بوده است و هر کدام به نوعی به وصف آن پرداختهبرتری سرزمین طوس و شهر مشهد نیز بیشتر مورد توجه ش   

خاکی، مشتاقانه مرغ جانشان بدانجا پرواز  و نامداران فراوانی از تمام کرةرونق یافت ( ع)شهری که به برکت وجود مبارک امام رضا 

 .نهدکند و بر آستان مطهّر امام سر میمی

 تری از طورتری از نور، درخشانآبی          اننشینای طـوس تو میقــات همه چلّــه

 (47: 4988قزوه، )

 ای رهبری که بر دل و جان پیشوا تویی    

 یــــر لطف خدا تویــه دار، مظهــآیین    

 ریـــری و فروزنده اختـــزیبنده گوه    

 یــــا تویـــام پاک، امام رضـهشتم ام    

 جاللــو، درخشش پیوند ذوالـای نام ت    

      (   94: 4994خزائلی، )یـوس، روشنی کبریا تویـبر خاک ط   

     
 ضیـــایی و دلبند مرتــــفرزند مصطف    

 ال توـکامل شد از ازل همه فخر و کم    

 شد فیض بخش خاک خراسان سرفراز    

    (96: 4936زاده کرمانی، ناظر) ال توـرخنده فــــــدم خجسته فـــاز مق   

 (ع)یلت زیارت امام رضا فض

. محصول آداب زیارت است پاداش زیارت، کسب اجر و .پاداش ویژه دارد زیارت امام رضا علیه السالم آداب ویژه و   

وری زیارت نیازمند کسب بهره. تا پاداش زیارت جاری گردد سپس راه افتاد نخست باید آداب زیارت را فرا گرفت و

ترین و اثرگذارترین منبع برای  بهترین و با ارزش. ها درون آداب زیارت نهفته است ارتهای زیارت است و آن مه مهارت

امام رضا علیه السالم خود بارها از حقیقت زیارت یاد . پاداش زیارت، احادیث رضوی مربوط به زیارت است کشف آداب و

: فرمود( ع)امام رضا( 34 :4982شریف القرش، ).اند گشوده را  اند و زوایای پنهان زیارت را آشکارنموده و رازهای آن کرده

هر کس که دورى سفر را بر خود بپذیرد و به زیارت من آید، من در روز قیامت در سه جایگاه به نزد او خواهم شتافت تا او 

، شیخ صدوق. )شود، در صراط، و هنگام سنجش اعمالایى که نامه اعمال دست به دست مىآن ج؛ را از تنگنا به در آورم

4974 :413) 
 . ما زارنی احد من اولیائی عارفاً بحقی اال تشّفعت فیه یوم القیامه: بزنطی گفته است شنیدم امام رضا علیه السالم فرمود    

نکته و پیام . کند مگر اینکه روز قیامت من درباره او درخواست شفاعت خواهم نمود هید یک از اولیاء عارف به حقم، مرا زیارت نمی

امام رضا علیه السالم در روز قیامت از زائر خویش در پیشگاه خدا شفاعت خواهد نمود و شفاعت رضوی  :یث این است کهاین حد

    .دستاورد زیارت حرم شریف رضوی است

ی برا« شفاعت»که واژه   علت این. است« طاق»به معنای « وتر»، در مقابل واژه «جفت»به معنای « شفع»از ماده « شفاعت»واژه    

ننده و نیروی تأثیر او یا عوامل نجاتی که در کو موقعیت شفاعت   رود این است که مقام به کار می« نجات گنهکار وساطت برای»

شفاعت، کمکِ اولیای خدا به . گردند شوند و به کمک هم موجب خالصی گنهکار می وجود شفاعت شونده هست، با هم ضمیمه می

 ةاند؛ البته این کمک با اجاز کردهود را با خداوند و پیوند معنوی خویش را با اولیای خدا قطع نگنهکارانی است که پیوند ایمانی خ

 (472ـ  479 :4989سبحانی، . )تخداوند اس

گردد و لیاقت و شایستگی درک شفاعت  با دو شرط زائر بارگاه رضوی از شفاعت امام رضا علیه السالم در روز قیامت برخوردار می    

رسولی محلّاتی، ) .آن حضرت باشد«عارف به حق»دیگر اینکه  امام رضا علیه السالم باشد و «اولیاء»نماید یکی اینکه از  یرا پیدا م

تواند امیدوار به کسب شفاعت امام رضا علیه السالم در روز  است می «اولیاء الرضا علیه السالم»زائری که از  (426-423: 4978
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هایی  در این حدیث رضوی یادآور چه ویژگی «اولیائی» ةالسالم شدن چه شرایطی دارد؟ واژ ضا علیهاولیاء امام ر اما .قیامت باشد

و  «ولی»در واقع معنای اصلی کلمه . توان پیام به کار رفتن واژه اولیاء در این حدیث را یافت برای زائر است؟ بادقت درمعنای ولی می

ای در کار نباشد یعنی اگر دو چیز آن چنان به  یز دیگر است به نحوی که فاصلهکلمات هم خانواده آن، قرار گرفتن چیزی درکنار چ

 معنای شود، به همین مناسبت طبعا این کلمه در استعمال می «ولی»هم متصل باشند که هید چیز دیگر در میان آنها نباشد ماده 

پیروی و معانی  یاری، ،ن مناسبت در مورد دوستیو باز به همی ؛قرب و نزدیکی به کاررفته است اعم از قرب مکانی و قرب معنوی

بنابراین زائری از اولیاء الرضا علیه . اینها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد ۀدیگر از این قبیل استعمال شده است چون در هم

. امام رضا علیه السالم نیستای بین او و السالم است که در رفتار و گفتار با امام رضا علیه السالم نزدیک و متصل است و هید فاصله

شود  شناسد، الگویی که هرگز کهنه نمی می «جاویدان»و  «جهانی»و «جامع»زائری که امام رضا علیه السالم را بهترین اسوه و الگوی 

نین پیروی است، چ ۀشایست ها حجت و در همه قاره ،زمین ةهای روی کر و رفتار و گفتارش همواره تا روز قیامت برای همه انسان

. زائری در تالش است همواره از آن حضرت پیروی نماید، به نوعی که هید ناهماهنگی میان رفتار او و سیره رضوی مشاهده نگردد

استحقاق دستیابی به شفاعت آن حضرت را  ،زائر با رفتار رضوی، که در اخالق و آداب اسالمی نزدیک به امام رضا علیه السالم است

 (43و 49:  4982اهلل، فضل ). پیدا خواهد کرد

به شیعیانم برسان : امام رضا علیه السالم را خواندم که در آن چنین آمده بود ۀنام :بن محمد بن ابی نصر بزنطی گفته استد احم   

: فرمودهزار حج؟ : و ابالغ نما، زیارتم در پیشگاه خدای عزوجل برابر با هزار حج است، به ابوجعفر امام جواد علیه السالم عرض کردم

 . آری به خدا سوگند هزار هزار حج است برای کسی که علی بن موسی الرضا علیه السالم را با شناخت و معرفت به حقش زیارت کند

اند این حقیقت را به  برابر دانسته و از وی خواسته «هزار حج» را با «زیارت» امام رضا علیه السالم دراین نامه به بزنطی ثواب   

مدرسی، ) .آنان را در راه زیارت قرار دهد آن حضرت هم برساند و با رساندن این پیام کتبی امام به اصحاب امام،آگاهی شیعیان 

بزنطی از پاداش فراوان زیارت امام رضا علیه السالم و برابری ثواب آن با هزار حج شگفت زده شده و درصدد تحقیق  (284: 4967

نماید و امام جواد علیه السالم  لیه السالم را بر فرزندشان امام جواد علیه السالم قرائت میبرمی آید و محتوای پیام کتبی امام رضا ع

را یادآوری نموده و شرط آن را هم ( یک میلیون حج)باتایید نامه پدرشان برتری اجر زیارت امام رضا علیه السالم بر هزاران حج 

 . کنند آشکارا بیان می

عرفان حق »م ثواب فراوان و شگفت انگیز زیارت امام رضا علیه السال م شرط اساسی و بنیادی اجر وبه بیان امام جواد علیه السال   

 «معرفت»به حق امام رضا علیه السالم کافی نیست  «علم» تنها. عارف و عالم تفاوت دارد و معرفت و علم متفاوت است. است «امام

م رضا علیه السالم و سعی و کوشش فراوان عملی در انطباق رفتار و شناخت درست حق و مقام اما. نسبت به حق امام الزم است

اطالع و آگاهی از . دهد نظیر زیارت قرار می زائر را در راه درک اجر و پاداش بی گفتار خویش با سیره و سنت امام رضا علیه السالم،

شیدن و دقت در آثار و لوازم آنها، سازنده زائر های برجسته و ممتاز ائمه معصومین علیهم السالم و اندی اوصاف و فضایل و ویژگی

تواند زائر را به  چنین آگاهی و معرفت نسبت به مقام و منزلت امام رضا علیه السالم می. عارف به حق امام رضا علیه السالم است

راز تأکید بر زیارت با  ةدربار اهلل جوادی آملی آیت. نواهی امام که همان فرمان خداست برساند اطاعت و تسلیم کامل دربرابر اوامر و

 گردد معرفت و کمال زیارت می ۀآن است که آنچه مای با معرفت باشد اند زیارت زائر این که توصیه کرده سرّ: گوید معرفت می

، گردش رو  و همراه با غفلت، همانند بوسیدن صرف و ناآگاهانه ضریح یا در و دیوار ر است، نه اعمالی بیشناخت مقام و موقعیت مزوّ

این کارها، به سیاحت . ها ها، درها، پنجره ها، شمعدان ها، چراغ کورکورانه در اطراف ضریح، و تماشای آثار هنری، شمارش ستون

یعنی جایی که  های اخروی و آثار دنیوی که در روایات آمده، بر زیارت واقعی مترتب است، ثواب. شباهت بیشتری دارد تا زیارت

-61: 4982شریف القرش، ). صوری ر برقرار شود و منشأ تحول در زائر گردد، نه بر سیاحت و زیارت جسمی ومزو  ارتباط قلبی با

و ابالغ اجر و  فضیلت زیارت حرم رضوی یک وظیفه، آگاهی از اجر زیارت امام رضا علیه السالم و آگاه نمودن شیعیان ازبنابراین ( 33

 (4163و  4164: 4984عمادزاده، ). یک عمل صالح است ،پاداش زیارت به عموم مردم

و امیدوار بودن به شفاعت ایشان از جمله مطالبی است که در اشعار شاعران معاصر مورد توجه قرار ( ع)فضیلت زیارت امام رضا    

 .شفاعت این جهانی و شفاعت در آخرت: شودشفاعت به دو بخش تقسیم می. گرفته است
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واست بخشش گناهان و شفای دردهای جسمی و روحی است که در شعر شاعران به تصویر شفاعت این جهانی، همان درخ( الف   

دلدادگانی است که بیمار عشق آن حضرت هستند و از درد « دارالشفای»( ع)آری مرقد مطهّر امام رضا . کشیده شده است

جویند، گاهی با فریاد و زمانی با یش را مینالند؛ و چون دردهای زندگی آنان را به ستوه آورده از امام مرهم درد خوسرگشتگی می

دهد؛ اگر چه گوش ظاهر را توان شنیدن کند و به درخواستشان پاسخ میآنان یقین دارند که امامشان از زائرانش میزبانی می. سکوت

 .شنودنیست اما گوش جان می

 ...جانی آیا امام رضا تـو پادشـــاه جهـــانی آیـا امــام رضـا                     انیس و مونس

 ...فرشتگـان همـه شب در کنـار بارگهت                    کنند عطــر فشـانی آیـا امام رضا

 ...گـدا و شـاه بـه نـزدت بهـر نیـاز آینـده                   تو حاجت همه دانی آیا امام رضا

 ...کعبــه همگـانی آیـا امام رضااگر چه شاه و غنی بر طواف کعبه روند                  تـو 

 دانم                   شفـا بـه طرفه رسانی آیا امام رضا دوای درد همـــه نـزد تـوست مـی

 (48-43: 4982مولوی میر کالیی، )
 اریهال، کـه در قـحط سال درمـان، گـذر به دارالشّفـا نداری      مگــــر بمیری به دردناکـــی که درد داری دوا ند

 ...خبر آن چنان ز خویشی که چشم درد آشنا نداریطبیب آنجـــا و مرهـم آنجــا، ره مـداوا فـراهم آنجـــا    تو بی

 ز عـشق، فارغ چــرا نشینی اگــر دلـــی دردمند داری؟      ز دوست بهتر کــه را گزینی اگــر سر ماجــرا نداری؟ 

 ...ه توس رو کن          چو رویگـاهی کـه رو پذیرد به جز سرای رضا نداریبه پایبوس امام هشتم ز هــر کجـــایی ب

 قبول قدر تو محترم نیست کــه حاجتش را روا داری    اگر درخور حرم نیست، اگرچه شایستۀ کرم نیست   « حمید»

 (42-49: 4988سبزواری، )                                                                                     

 حریم قدس تو دریای جود و احسان است                       مزار پاک تو دارالشّفـــــای ایران است

 ...کــبوتر حـــرمم، پای بند لــطف توام    اگـر چه نامـه سیاهم، اگــر چه پــر گنهم                 

 در این تالطم امواج فتنه، نو  من است                   زیارت حـــرم تو غــذای رو  مـن است      

 کرامت حرمت رفع هر گرفتاری است          کنار قبر تو درمــان هر چـه بیماری است              

 (447: 4986محدثی، )

 ...تانگیز اسطایر شوق هنوزم پــر و بال  خرّما مرز خراسان که بدان گلشن قدس                      

 بر در حجّت هشتم، همه حاجت باشی                           ک نچنان درگه مسئول، سؤال انگیز است 

 (414-413: 4934شهریار، )                                                                                    

 اآیۀ عشـــق و وفــــا                 سورة صدق و صف

 ...معـدن جود و سخـا                  سیــــدنا یا رضـــا

 ذکـر تو درمان دل   کوی تو رضوان دل                 

 (428: 4989شاه میرزایی بیدگلی، )درد مـــــرا کن دوا                  سیــدنا یا رضــــا 

 .ضا علیه السالم استدر انتظار زائران على بن موسى الرشفاعت در آخرت، نیز ( ب   

خواهند کشت و در  مّمرا با سَ: از حضرت رضا علیه السالم شنیدم که فرمود: از پدر خود نقل کرده است که گفت حسین بن فضال

ام روز قیامت شفیع او خواهیم بود هر ربتم زیارت کند، من و آباء گرامىکس مرا در غبدانید که هر. غربت دفن خواهم شدسرزمین 

دانیم محتاج شفاعت هستیم پس زمانی که می .باشد  یابد اگر چه آلوده به گناه جن و انس ا از او شفاعت کنیم نجات مىکه م کس

 ؟ ( ع)آیا راه نجاتی دلپذیرتر از زیارت امام رضا

 اسیـر عشـــق امــام غریب در طوســـم          منـم که زائر مشتـــــاق و آستـــان بوسم

 گاه شویعجیب نیست مرا هم تو تکیه          پناه شویامن آهوی بــیتویـــی که ضـــ

 امیـد آخرتم دامـن شفـــاعت توست          تو آن امام رئوفی که جود، عادت توست

 (447: 4986محدثی، )
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 (492: 4989یرزایی بیدگلی،شاه م)تو امیــد امروز و تو شفیــــع فردایی هایی        تو صفـــای دل  زهــــرایی،  عزیز تو     

 طوس که سلطان سریر دو سرایی ه ـــای ش    

 یـــه ظل تو و ظل خدایــــما سوی اهلل هم    

 دست نگیری ز من   روزــام  رــوای فردا اگ    

 خدا و پسر خون خدایی خود دست  ای که     

 به امیدی م ـرفت و   بوسیدم  تو  قبر آمدم     

 (23: 4931ریاضی یزدی، ) برم تو به دیدار من آییکه شب اول ق    

 جایگاه زائران امام رضا در بارگاه ملکوتی ایشان

دارد هشتمین امام گام برمی ریا و تظاهر است به سوی آستانۀ زمانی که زائری با دلی آکنده از عشق و  با دستانی شسته از هر چه   

ببیند، پاداش  سختى دارد ثواب است و هر چه زائر بیشتر رنج ومی که در این راه برهر قدمى  تا از نزدیک به امام خویش سالم دهد،

 نهد و پنجرةپنجرة ضریح او میزمانی که با دستی به ادب بر سینه و با دستی دیگر به دریوزگی بر  .زیارتش بیشتر خواهدبود

تواند بگوید، کند و آنچه را که به دیگران نمیاز و نیاز میفوالدی را در انگشتان خود گرفته و با سوز دل و صفای قلب با امام خود ر

ای از بهشت است که در جای جایش نهر معنا جاری شک به این باور رسیده است که آنجا روضهگذارد، بیبا امام خود در میان می

داند که امام غریبش، زائر امام رضا می .ای از نهر بنوشد و تشنگی خود را فرو نشاندرسد جرعهاست تا هر کس که عاشقانه بدانجا می

یی بخشد و از مهمان مشکالت رها از گرفتاری در کالف درهم پیچیدةکلید هر قفل ناگشودنی است و توان این را دارد که انسان را 

 .دلپذیری میزبانی کند خود به شیوة

 ...اشمکه شاعرت شده، مقبول خاطرت ب           نه دعبلم نه فرزدق که شاعرت باشم

 ام باز زائرت باشــــم؟دهـــیاجازه می          همیشه سفرة مهمان نوازیت باز است

 (96: 4983نظافت، )سید محمد جواد شرافت 

 ان نگرــن کوکب رخشــپرتو ای    

 رـــان نگـــاه خراســـش ۀبــکوک    

 نــا را ببیــــــیب نمـغ ـــــــۀآین    

   را ببین ترک خودی گوی و خدا    

 ه بر ا و نور رضا تافته است ــهرک    

 در دل خود گنج رضا یافته است    

 رسندی استــه مایه خــــش ۀسای    

 ملک رضا ملک رضامندی است    

 نــمان را، دربان مــــــشاه خراس    

 (97-98: 4984رهی معیری، )   ان منمـــاه خراســـاک در شـــخ    

 

 ان است اینجاـــــا، یا خراســـاست اینج وانــباغ رض   

 ان است اینجاــــار آســـید مشکل نیست در ره، کـه    

 دن و رضوانـان، یا بهشت عــکعبه است این یا خراس    

 هست نعمت، نیست نقمت، رو  و ریحان است اینجا    

 وج است اینکـــوج در مــی پایان رحمت، مــبحر ب    

 اـــمن است اینجــی، عرش رحـــتجلذات حق اندر     

 داوند دل و دینــــی آن خــــد فرزند موســـــمشه    

 اـــران است اینجــــه از انوار ذاتش پور عمـــــــوال    
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 ور پیش آـــــار داری ور دل رنجـــــــر تن بیمـــگ    

 ان است اینجاــــه درمــــا را و دین را جملــدرد دنی    

 یــــرم گسترده خوانـــــر مهمانان امام ذوالکـــــبه    

     (4: 4998فروزانفر، )اـــــوان است اینجــــی چیده بر خـــسبع الوان بهشت   

 

 بـر در دربـار تـو ای شـــاه خوبـان آمـدم                 عشق تو اندر دلم، من نغمـه گویان آمدم

 ر نیـاز                 مستمندی پُـــر نیـاز آمـدم، راهــی درازسوی تـو از هــر طرف آینده از بهـ

 ای جمیل الوجه حاجاتم فزونست از شمار                جان آقـا، حق یکتــا، حاجت مـا را برآر

 ...ای کـریم النفس از راه کـرم دستـی فـراز                  با سر انگشت والیت از گره بگشای راز

 ام ای انـدک زآب دیـدهام                 آمـدم بـا مـایـهز گـردش دوران ضررها دیدهای عزیز ا

 (4983:43موسوی، )

شونده معرفت داشته  اینکه انسان به مقام زیارت. آنچه سبب کمال زیارت است، معرفت است( ع)در زیارت بارگاه مقدس امام رضا     

ها و درها و  به عنوان مثال اینکه در حرم به آثار هنری و معماری دقت کند، شمعدانباشد و زیارتش فقط اعمال ظاهری نباشد؛ 

شونده اعتقاد  ها خوشش بیاید، زیارت نیست؛ زیارت ارتباط قلبی است؛ زائر باید به زیارت ها را زیر نظر داشته باشد و از آن پنجره

معرفت زائر بستگی  ۀبه درج هم  شدن زیارت قبول ۀدرج .وجه نیستت و مطمئن باشد که امام هم به او بی  قلبی و توجه داشته باشد

قرار مى دهد، حضرت  رخط  هاى غم و اندوه زندگى او را در معرض پیوسته طوفان که بنابراین در این دریاى متالطم زندگى. دارد

اى براى ز غم و صفات ناپسند زدوده و توشها ها رها و دلرضا علیه السالم را با معرفت باید زیارت کرد تا وجود انسان از این طوفان

 .سفر آخرت فراهم شود

 ا را بینی ــــر رضـــــده دل اگــاز دی    

 بریا را بینیــــــال کــــرآت جمـــم    

 ام به یکسو فکنیـــاو ه ةر پردـــــگ    

 ...رده خدا را بینیــــدر پس این پـــــان    

 در هر صبحمه سپهر والیت شهی که     

 اب گردون بوســـاک درش آفتـزند به خ    

 رفته مرادـــی که وحش بیابان از و گـــشه    

  (34: 4987صغیر اصفهانی ، )یوسأصغیر کی شود از لطف و رحمتش م     

 ...شناسندهای پریشـــان تــو را مـــیشناسند                  مـوجهای خروشان تو را میچشمـه

 شناسندهـــای بیابان تـــو را مـــیشنگـــی را تو آبـــی، جوابی                  ریگپرسش ت

 ...شناسندنام تو رخصت رویش است و طراوت                  زین سبب برگ و باران تو را می

 شناسنداینک ای خوب فصـل غریبی سرآمد                   چون تمـــام غریبان تــو را مـــی

 شناسند                                                        های خراسان تــو را مـیکاش من هم عبور تو را دیده بودم                   کوچــه

 (37-38:  4988شفیعی، )پور قیصر امین

 زائران در زیارت نشاط و شادابی

اند، فواید  ملکوتی و قدسی آن حضرت مشرف شده سر شوق و عشق به بارگاه   که ازبرای زائرانی   (السالم علیه) زیارت امام رضا    

گذارد که به مقدار  هایش آن چنان تاثیری بر جان زائر می انگیز سرشار از معنویت است و جذبه آن حرم پاکیزه و دل. گوناگونی دارد

انش رخت بر ها از جنشسته بر جان او زدوده شده و غمتواند از آن چشمه جوشان معنویت بنوشد و در نتیجه اندوه  ظرفیتش می

هر انسان اندوهناکی او را زیارت کند، . تن من در خراسان دفن خواهد شد ةپار» :فرمود( صلی اهلل وعلیه وآله)پیامبر اعظم. دبند می
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شریف القرش، )« .دآمرز نش را میخدای عزوجل اندوه او را از بین خواهد برد و هر گناهکاری که به زیارت او بشتابد، خدا گناها

4982 :34   )   
و تأثیر داشته باشد، ابعد از زیارت، بهتر از پیش از آن باشد و زیارت در  شحالت دسعى کنباید ( ع)بنابراین زائر حرم امام رضا    

برد و احساس شادابى روحى و  اگر حال باشد، انسان از زیارت لذّت مى. است« حال زیارت»تر از خود زیارت، پیدا کردن  مهم یعنی

 (39: 4973محمدی اشتهاردی، )دهد ها به او دست مى گشتن از آلودگى شدن به خدا و پاک نزدیک

 
 اهــــثرت گنــه، من از کـن االئمـیا ثام    

 اهـــدس تو آورده ام پنـاه قـــــدربارگ    

 اه تو احیاست عالمیــای آن که از نگ    

 (26، ص 4964همدانی، )   به من از مرحمت نگاهباشد که بفکنی     

 
 ان یابمــــان خراســـــمی روم تا در سلط    

 ان یابمـــاه خور آســــذره ام راه به درگ    

 بویم آن خاک و از آن نفحه ایمان شنوم    

 بوسم آن قبر و از آن رحمت یزدان یابم    

 ان رضاستــی به شبستــــگل بستان اله    

 (28: 4966امیری فیروزکوهی، )        اط از گل بستان یابمـــه نشـــعندلیبم ک    

  

 پذیردپذیرد         دل این جا فروغ خدا میبه کوی رضا جان صفا می

 پذیردتو ای بی نوا رو به سوی خدا کن        که این پادشه خوش گدا می

 (444: 4979بهجتی، )پذیرد                           ن جود و عطا میبه پابوس او رو که زوّار خود را            سر خوا

دانیم، پاسخ او را اگر که گوش جان دیدار با امامی که او را هماره زنده و همیشه امام می. رمز و راز دیدار است( ع)زیارت امام رضا    

زبانیش، میزبانی شاهی از زیارتش حج فقیران است و می. یابیمشنویم و مرهم  درد خویش را در لقای او میرا توان شنیدن باشد، می

و او را  دو ابراز عشق و عالقه کن د، به هر زبانى سالم و درود بگویدکن که زیارتش مى غریب الغرباخطاب به  دتوان مىکس هر. گدا

-ه ابیاتی از این شاعران اشاره میب ،معاصرکالم و با هدف پاس داشت کالم ارزشمند  شاعران  ۀپرهیز از اطال رایببنابراین  .دبستای

 .گردد

خراسانیه  صیدةق خوریم که در دیوان اشعارشای بر میه میرزا مهدی الهی قمشههای ممتاز و برجسته عصر معاصر باز میان چهره  

 .تمشهود اس( ع)امام علی بن موسی الرضا  موالدر مد  

 ان راـــــه ایمــــمن بنده ام شهنش    

 ان راــان دین شهید خراســــسلط    

 ی راـــــم لدنـــــــآن رازدان عل    

 ان راــاهد پنهـــو آن پرده دار ش    

 شــدس دل پاکـــاه قـــدر بارگ    

 آیینه ای است حضرت سبحان را    

 ایونشـــــه جالل همـــــبر درگ    

 ن راــــبین پاسبان مالیک رحم    

 که ز رخسارشخورشید طلعتی     

 ر و ماه فروزان راـــافروخت مه    
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 ریبستان ـــوار ملک غــای شهس    

 (92:  4966ای، الهی قمشه)        ر به چشم لطف، غریبان راـــبنگ   

  : نمایدقاسم رسا نیز احساسات قلبی خود نسبت به امام بزرگوار را چنین ابراز می   

 
 اـا در روز میالد رضر نور خدـــد جلوه گــــــش    

 ا شد مشکبار و عنبرینــز بوی دلجویش فضـــک    

 ه سر زد اختری خورشید روشن گوهریـاز نجم    

 رزندی چنینـــ ورده فــادری کــم فدای مــجان    

 اهی که او را خاک در، روبد ملک با بال و پر ـش    

 برخاک پاکش مشک تر ریزد ز گیسو حور عین    

 ش صفابخش دلمـم، خاکــرش فروغ محفلـــمه    

 م، گشته والی او عجینــه با آب و گلــگویی ک    

 ان حاجت به فردوس و جنانـدیگر ندارد در جه    

 نـان قبر امام هشتمیـو من بوسد ز جـآن کس چ    

 انــم حریمش در امــان، دائــاه مالیک پاسبــش    

 (44: 4974رسا، )   و جبریل امینـــچان، دارد ـــان آستــون پاسبـچ     

  :در دیوان ملک الشعرا بهار نیز شاهد ارادت ایشان به امام رضا هستیم   

 
  هاشمس و قمر ز خاک درش اکتسا ب           شمس الشموس، شاه والیت که کرده اند     

 راب هاـز اقتـبه عجهر راست ـم سپـهفت           ه بر درشــــدا آن کــی بار خـــهشتم ول    

 هاها به خـــلد و بـه دوزخ عذاببــهر  مــقر  و  مـنکـر  او  ایـزد  آفــرید             انعـام      

 (99: 4982ملک الشعرا بهار، ) خواهی اگر نوشت یکی جزوش از مدیح             ان کتاب هاــرگ درختـه ز بـدر پیش ن      

 :نتیجه

ارادت و مودت، ریشه در اعتقاد دینی و  ،ای کهن دارد و از آنجا که این عشقئمه معصومین در ادبیات ما پیشینهامد  و منقبت     

به کار  بزرگواران ترین الفاظ و نعوت را در توصیف آنترین و لطیفاند زیباترین و جذابها کوشیدهایمانی شاعران ما دارد لذا آن

به جهت قرار گرفتن آستان  (ع)رضا آنان در خواننده مضاعف است که در این میان جایگاه امام  ۀحثیر اشعار مدیأت در نتیجهگیرند و 

اند تا در نهایت ارادت، با صرف جان و شاعران فارسی زبان کوشیده .در ایران اسالمی، ویژه و ممتاز است ایشانپرجاللت و ملکوتی 

 .پی افکنند هشتمو نظم در مد  امام  هایی بلند از شعرصدق و اندیشه و ذوق سلیم، کاخ قدم
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 بررسی چگونگی نمود جنسیت در زبان فارسی
 ابراهیم ظاهری عبدوند         

                                                  دانشگاه شهرکرد         ( گرایش ادبیات معاصر)دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی 

 دکتر جهانگیر صفری                     

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد                                                             

 دکتر مسعود رحیمی                             

 استادیار گروه زبا و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد 

 کیدهچ

های معاصر فارسی هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی نمود جنسیت در زبان فارسی است که برای انجام آن، تعدای از رمان

نمود آن را در این  جنسیت در زبان فارسی تأثیر بسیار زیادی دارد و .توصیفی است روش تحقیق تحلیلی. رسی قرار گرفتمورد بر

های نمود جنسیت در زبان فارسی، استفاده بیشتر یک جنس از برخی یکی از شیوه. تواند مشاهده کردمیهای مختلفی  زبان به شیوه

شیوه . توان به تأثیر جنسیت در زبان پی برد ها میها است؛ یعنی از طریق بسامد و فراوانی استفاده از واژگان و جملهواژگان و جمله

استفاده بیشتر از واژگان مربوط . دهندها را به یک جنس خاص بیشتر نسبت میلهدیگر بدین صورت است که برخی از واژگان و جم

همچنین گاهی از برخی . به یک جنس در کالم، طریقه دیگری است که جنسیت نمود خود را در زبان فارسی نشان داده است

 .آوردجنس بر زبان میها را تنها یک شود و یا برخی واژگان و جملهواژگان برای یک جنس بیشتر استفاده می

 .جنسیت، نمود، زبان فارسی، رمان :هاواژهکلید

 

 مقدمه

که  یان زن و مرد است؛ در حالیک میولوژیجنس تفاوت ب».تفاوت وجود دارد یجنس و جنس دستور ت،یجنس یهان واژهیدر ب

جنس (. 49،ص 4981،ینیجز) «امعه استا مرد در جیمنسوب به زن  یهاتیها و مسؤلنگرش ها،تیفعال ها،نقش ت رفتارها،یجنس

ا چند طبقه یها به دو اسم ۀهم ،آن ۀیوجود دارد و بر پا( نه همه آنها)هااز زبان یکه در بعض یک مقوله دستوری» ی نیزدستور

 «هستنداز مطابقه  یازمند نوع خاصیگر جمله نید یهابا واژه یوند دستورین طبقات در پیک از ایشوند و هر یم میتقس یدستور

. اندپرداخته یمتفاوت، به بررس یهادگاهیمختلف با د یهاگروه ،تیدر مورد رابطه زبان با جنس (.237ص  ،4981ترسک،)

ن یک از ایکه هر  یکرد روانکاوانه و شالوده شکنانه در سنت فرانسویدو رو: کرد دارندیت سه روینه زبان و جنسیها در زمستینیفم

 یکرد تجربیروو اند جنس مذکر نسبت داده یاز طلبیو به امت یب به عقده حقارت جنسین و مرد را به ترتز یز زبانیکرد تمایدو رو

ش بخر دارند، یگر تأثیکدینگرد که در عمل بر  یت را به عنوان دو نظام مستقل میزبان و جنس»که  یسیانگل -ییکایدر سنت آمر

ا یبرند یسه با مردان چگونه زبان را به کار میزنان در مقا-4» :ز بوده استمتمرک ین حوزه بر دو موضوع اصلیقات در ایتحق یعمده 

 یشناسان اجتماعزبان (.62ص ،4982،یسبحان) «ت داردیبا مقوله جنس یبا زنان و به طور کل یزبان چه برخورد-2 د به کار برند؛یبا

خود نشان  یهاقیاند و در تحققرار داده یمورد بررس د،شویزبان م یکه سبب گوناگون یر زبانیاز عوامل غ یکیعنوان ت را بهیجنس

به  ،ورکیویدر شهر ن ،لباو یهاد که به دنبال پژوهشیجد یهایبررس». وجود دارد یهمبستگ یت و رفتار زبانین جنسیداده اند که ب

از  یتوان بخش ین میدارد؛ بنابرا وجود ییهایهمبستگ ،یت و رفتار زبانیان جنسیاند که من دادهنشا یوه علمیبه ش ده،یانجام رس

 (.462 ص ،4987،یمدرس)« ح دادیندگان آن زبان توضیت گویاساس جنس ک جامعه را بریموجود در زبان  یهایگوناگون

 :سه شاخه یگرا خود داراکرد ذاتیگرا وجود دارد که روتذات گرا و ضد ذا  دگاهیدو د ت،ینه رابطه زبان و جنسیدر زم یطور کلبه

 یدر تئور .عت مردان متفاوت استیعت زنان اساسا با طبیگرا، معتقد هستند طبدگاه ذاتیطرفداران د .تفاوت و تسلط است ان،نقص

تفاوت گفته شده است که زبان  ینقصان است و در تئور یسه با زبان مردان داراین نگرش حاکم است که زبان زنان در مقاینقصان، ا

دو  یکه به تئور ین تئوریدر ا. زنندین دارد و زنان نسبت با مردان متفاوت حرف میادیتفاوت بن سه با زبان مردانیزنان در مقا

(. 77،ص 4982 ی،نعمت) شوندیم میمتفاوت ترس یزبان یایمتفاوت، با دن یهافرهنگ یمردان و زنان دارا ز معروف است،ین یفرهنگ
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جاد ین زن و مرد ایب ین سلطه، تفاوت زبانیجه ایدارند و در نت یر زنان برترن باورند که مردان بی، بر ایه سلطه، برتریطرفداران نظر

 یهااختالف کرد،ین رویبنابر نظر طرفداران ا. ت و زبان استیکرد در مطالعات جنسین رویگرا دومکرد ضد ذاتیرو. شده است

طبقه  سن،، مانند نژاد یر عواملیتحت تأث یو مردانگ یآورد و زنانگیجامعه به وجود م یو فرهنگ یرا ساختار اجتماع یتیجنس

از ساختار  ،یتیجنس یهابوده و معتقد است که اختالف ییدر تضاد با ذات گرا یاشهیاند ییگراضد ذات» .و شغل است یاجتماع

 (. 38 ،ص 4982مز،یج)«ندارد ین زن و مرد ربطیب یکیولوژیبوده و به تفاوت ب یجامعه ناش یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس

عبارت است از »ی انحصاری که تفاوت جنسیت: اندآید، به دو نوع تقسیم کردهود میهایی را که در اثر جنسیت در زبان به وجتفاوت

های این تفاوت در زبان[تفاوت ترجیحی است که تفاوت دوم،. ]معین تفاوت مردان و زنان در یک جامعۀهای گفتاری کامالً مگونه

 زنان و مردان از عناصر واژگانی واحد یا ین پدیده در بسامد نسبی استفادةا.فاوتهای منحصر به جنسیت است دنیا بسیار رایجتر از ت

میزان تأثیر جنسیت در زبان و گفتار افراد، در جوامع  (.398-396،ص 4986اُ گریدی،)« یابدمشخصه های زبانی دیگر انعکاس می

شود؛ گاهی ها مربوط میود؛ یعنی به کاربرد بعضی از واژهشژگان آشکار میین تفاوت در سطح واگاهی ا» .مختلف، متفاوت است

ای موارد، شود و در پارهگاهی نیز در دستور زبان منعکس میشود؛ لفظ کلمات یا آهنگ جمله مربوط میجنبه آوایی دارد؛ یعنی به ت

شوند، از ه به نظام دستوری زبان مربوط میهایی کتفاوت .سازدزنان و مردان را از هم متمایز میها، گفتار اوتترکیبی از این تف

 (. 98،ص 4984باطنی،)«تر هستندتر و از نظر مطالعه جالببنیادی های دیگرتفاوت

های معاصر است؛ البته پیش از ها و رمانیت در زبان فارسی بر اساس داستاننود جنس ز نگارش این مقاله نیز بررسی نحوةهدف ا

 . شودای میدر زبان فارسی نیز اشاره« جنس» موضوع به بررسی مقوله پرداختن به این

 تأثیر جنس در زبان فارسی-

در  یعنی اند؛ن مقوله را دستور کردهیهستند که ا ییهاگروه اول زبان»: شودیمختلف جهان، به دو صورت ظاهر م یهاجنس در زبان

هستند که  ییهارا مشاهده کرد و گروه دوم، زبان (یمؤنث و خنث ،ذکرم)جنس ةتوان آشکارا عنصر مشخص کنندیسطح نحو آنها م

 یعل) «تانه اسیگراالت جنسیزات و تمایانگر تمایاند؛ بلکه واژگان و اصطالحات خاص، بنکرده یجنس را دستور ۀمقول

ر یباستان اسم، صفت و ضم یرسدر زبان فا .ن دو حالت را دارا بوده استیخود، ا یخیر تاریدر س یزبان فارس(. 83،ص 4984نژاد،

سه  یمؤنث و خنث ،مذکر :و عدد سه جنس (یر شخصیجز ضمهب)ر یصفت و ضم ران باستان اسم،یدر ا» .جنس بوده است یدارا

 یدر یآن در زبان فارس یانه و در پیم یدر زبان فارس(. 26،ص 4979، یابوالقاسم) «و جمع و هشت حالت دارد یمثن مفرد، :شمار

نمانده  یسه گانه باق یهااز جنس یاثر یدر یانه و فارسیم یدر فارس» .از سطح نحو زبان حذف شد مقوله جنس

 یاز کلمات استفاده شود، یژه ایو یدستور یکه از ساختها نیا یم جنس به جایان مفاهیب یبرا»و ( 447،ص 4982،یخانلر)«است

ها را به ن واژهیا استفاده کرده،« دختر –پسر» ،«زن  –مرد» مانند اند؛ینمایزبان وجود دارد و جنس را م یکه در فهرست واژگان

-که مفهوم جنس  جزو مؤلّفه یاجداگانه یهاز با به کار بردن کلمهین یگاه. ]...[سازندین میصورت صفت با اسم مورد نظر همنش

ان یطور که در باال بهمان (.474،ص 4978 ،یباقر)«...نوکر و کلفت، ،خروس کنند؛ مانند مرغ،یافاده  منظور م ،آنهاست یمعنا یها

جنس در آنها نهفته  یدو جنس با دو کلمه که معنا ص جنس الزم است،یکه تشخ یهنگام یدر یانه و فارسیم یدر فارس شد،

ان انس یبرا ،نداشته باشددو جنس وجود  یبرا یمختلف یها؛ چنانچه کلمه«خروس -مرغ»و «خترد-پسر»مانند شود؛ یان میاست، ب

ر یدر غ» ند ویافزایرا به اسم و صفت مورد نظر م« ماده -نر» یهاجانواران کلمه یو برا« پسر -دختر»و « مرد-زن» یهاکلمه

 (. 448- 447 ص ،4982،یخانلر) «ان دو جنس وجود نداردیم یص و تفاوتید گونه وجه تشخیجانداران ه

 های معاصراندر زبان فارسی با تکیه بر داستهای نمود جنسیت شیوه-

زنان  پدیده، در بسامد نسبی استفادةجنسیت در زبان فارسی تأثیر دارد و این تأثیر بیشتر به صورت ترجیحی است؛ یعنی اینکه، این 

جنسیت در زبان فارسی  های انعکاسکه در زیر به شیوه. اس یافته استهای زبانی انعکن از عناصر واژگانی و دیگر مشخصهو مردا

 :شودیپرداخته م

 هاتر یک جنس از برخی واژگان و جملهاستفاده بیش-4

تأثیر جنسیت  هاست؛ برای نمونهها یا جملهتفاده بیشتر یک جنس از برخی واژههای نمود جنسیت در زبان فارسی، اسیکی از شیوه

یگاه اجتماعی مردان، آنها در گفتگو با گونه بود که با توجه به باالتر بودن جاهای امری، پرسشی و عاطفی بدیندر استفاده از جمله
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های زنان بیش از های پرسشی در گفتارکاربرد جمله. اده کرده بودندهای امری استفزنان در گفتگو با مردان از جمله زنان، بیشتر از

مند میمیت عالقهش از مردان به بیان صمردان بوده است؛ زیرا پرسش یکی از راههای بیان صمیمیت و پیوند جویی است و زنان بی

های تر بودن بیشتر از مردان جملهطفیزنان با توجه به عا .های پرسشی استفاده کرده بودندبنابراین بیشتر از مردان از جملههستند؛ 

، در استفاده از نفرین و فحش بیشتر توسط زنان. عاطفی مانند تعجب، دعا، قسم، نفرین و فحش را در گفتار خود، به کار برده بودند

رنتیجه های خود را در جامعه در اختیار ندارند؛ دابزار الزم برای رسیدن به خواستهباید به این نکته اشاره کرد که زنان مانند مردان، 

 .کنندرین، دعا و فحش بیشتر استفاده میهای نفاز ابزار زبانی و از جمله

ر تو یکاربرد ضم یهااز جنبه یکیرا یتو را به کار برده بودند؛ زر یضم به مردان، ش از زنان در خطابیمردان در خطاب به زنان، ب 

ر ینسبت به مردان داشتند، در خطاب به مردان کمتر از ضم یترنییگاه پایکه زنان جا نیاست و با توجه به ا ینشانگر قدرت و برتر

 یفرد دارا ز وجود دارد،یو شنونده تما ندهیگو یت اجتماعین موقعیکه ب یاجتماع یهابافت یدر برخ» .تو استفاده کرده بودند

خطاب « تو» تر رافیتر و ضعجوان تر،نییپا یت اجتماعیموقع یل دارد که مخاطب دارایتر تمایتر و قومسن برتر، یت اجتماعیموقع

ب به زنان توان دید که مردان در خطاطاب با اسم کوچک این موضوع را میهمچنین در استفاده از خ (.21 ،ص4987ول،ی) «کند

خطاب به شوهران خود سال به باال از عناوین دیگر برای کنند؛ اما زنان به خصوص زنان میانود بیشتر از اسم کوچک استفاده میخ

بهترین شکل این  که هریک، نقش خانوادگی خود را به خوبی ایفا کنند، بودروابط زن و شوهر باید طوری می»ا اند؛ زیراستفاده کرده

ی همچنین زنان بیشتر از مردان از فعل جمع در گفتگوها( 944 ،ص4983اعزازی،)«.ترام همراه با ترس زن از شوهر بودروابط، اح

 .کردند و مردان بیشتر از فعل مفرد در گفتگوی با آنهاخود با مردان استفاده می

 استفاده از برخی واژگان و جمله ها توسط یک جنس -1

 یبرخکند؛ برای نمونه س دیگر از آن واژگان استفاده نمیدر گفتار یک جنس خاص نمود دارد و جن ها تنهابرخی از واژگان و جمله

ها توسط مردان ن جملهیرا به کار بردن ایز ؛کنندنمیو مردان در سخنان خود از آنها استفاده  استخاص زنان تعجبی  یهااز جمله

به کار . از اصطالحات مخصوص مردان است یاگر پارهیاز طرف د .ص زنان استاز اصطالحات خا یاپاره .دهدیآنها را  زنانه جلوه م

زن را مردانه و زمخت  ن به کار بردن اصطالحات خاص مردان،یهمچنو او را زنانه جلوه  ک مرد،یله یبردن اصطالحات زنان به وس

ن آهو و اکرم در داستان یب یدر گفتگو «اوا»: در اشاره کریز یهاتوان به جملهیمثال م یبرا ؛(83 ،ص4963 ،یباطن) دهدینشان م

 ،ص4974، یافغان)«خردیطه مین سلیا یشه برایبوده است که هم یشه حتماً شربت چاقیآن ش نه اکرم جان،! اوا»شوهر آهو خانم

است که در  یاجمله« هاوا چه حرف»جمله  انتخاب شده است، یادیر که از داستان سمنو پزان از کتاب زن زیز در مثال .(461

آل احمد )«یداریو صورت ور م یها فاطمه خانم جون خودت که ماشالّا سواد که دارچه حرف! وا» :گفتار زنان کاربرد دارد

ن جمله یاز ا یانمونه. ده شدیاست که فقط در سخنان زنان د یتعجب یهاگر ازجملهینوع د«!اوا چه اداها »و  (23 ،ص4982،

ش یبه پ الماس، که محبوبه مانع از رفتن پسرش، یهنگام. هر محبوبه با او به کار رفته استن مادر شویب ر،یز یدر گفتگو یتعجب

ها طبق طبق سگا به دورش وق افاده !چه اداها !اوا» :دیگویکند و مین رفتار او تعجب میمادر شوهرش از ا شود،یه میبچه همسا

 (.277 ،ص4984ی،د جوادیحاج س)«م اجازه دادیوق، خود رح

 ها به یک جنس خاصنسبت دادن برخی از واژگان و جمله -9

آمیز در آنها بود، به یک جنس خاص نسبت داده شده بودند؛ واژگان فحشهایی که ها، به خصوص جملهخی از این جملهبر

ها در آنها، به کار وع فحشن نیکه ا ییهااز جمله ییهانمونه. برای مردان«الت»و« مرتیکه»برای زنان و« سلیطه»و « پتیاره»مانند

ن یا نون کرد؟یشه اطمیم ین زمونه به کیتو ا- :گفت یو آهسته در گوش عمقز...به اطراف افکند یم خانم نگاهیمر» :رفته بود

در داستان بامداد  ،م به محبوبهیفحش رح، (96 ،ص4982آل احمد،)«.آخرش خودم بردم !ارهیپت .ر بار نرفتیطه هم که زیسل دختره

، در داستان شوهر آهو ران به آهویفحش مو  (232 ،ص4984،ید جوادیحاج س)«جادوگر حرامزاده یا هفت خط، تهیعفر یا»خمار

 دمامه ،چشمم دور شو یاز جلو خفه شو،! ... زد هانیت به حلقت بریهاکوبم که دندانیدهنت م یم چنان تویآیم !قحبه» خانم

 (.349 ص ،4974، یافغان) «!تیعفر

ها نیز به جنس مذکر یا مؤنث بیشتر نسبت امعه سبب شده است که برخی از صفتانتظارها از رفتار زنان و مردان در ج تفاوت در

پتیاره، سلیطه »، «خبرچین»، «کمر باریک»، «پابه بخت»، «ترشیده»، «حسود»، «آرایش شده»های داده شود؛ مانند صفت
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، «الت و قرتی»، «های وصفی مانند بنّا و نجّاراضافه»، «سینه پشمالو»، «شیدهو کپیشانی بلند »های برای زنان و صفت« وسیالنی

 . برای مردان« کتک زن»و « کچل»

 استفاده بیشتر از واژگان مربوط به یک جنس  -1

ه، از زنان های قسم استفاده کرده بودند؛ اما با توجه به اینکه، مردان به خصوص فرزندان پسر در جامعزنان بیش از مردان از جمله

همچنین  مردان نسبت به زنان در جامعه . ارزشمندتر و جایگاه باالتری دارند، بیشتر به نام و جان آنان قسم خورده شده است

ز اسم زنان، به عنوان بدل و شوند؛ بنابراین ا ز اسم آنها بیش اها و امالک شمرده میشناخته شده تر هستند و صاحبان اصلی دارایی

 .   ستفاده شده استالیه امضاف

 استفاده از برخی واژگان برای یک جنس -0

هستند  ییهاهای خاص، عنوانمنظور از عنوان. «های خاصعنوان»شود؛ مانند می از برخی واژگان نیز تنها برای یک جنس استفاده

 یب خانم کوچک، خانم بزرگ، خانم، :خاص زنان عبارتند از یهاعنوان. روندیا زن به کار میمرد  ک جنس،یخطاب به  یکه فقط برا

نذرتون  یاله» و (96 ،ص4984،یجواددیحاج س)«.ز بودیعز یلیش من خیا مرز هم پیبله خانم اون خدا ب»  .زنو  فهیضع ،یباج ،یب

پر عنوان  .یجنابعالو  ، حضرتییکربال پسر، آقا، :خاص مردان عبارتند از یهاعنوان. (34 ص ،همان)«کیقبول باشد خانم کوچ

ن در خطاب به خطاب ییشتر از جانب خطاب کننده طبقه پایواژه آقا است که ب ،های مورد بررسیدر داستانمردان  یکاربرد برا

خصوص به ه به مردان ب است که زنان برای خطاب یخطاب یهاصورت ترینپرکاربرد از یکو ی شونده طبقه باال استفاده شده بود 

روند؛ برای نمونه تنها برای یک جنس خاص به کار می نیز یشاوندیخوواژگان نشان دهنده پیوند . خود استفاده کرده بودندشوهران 

از  یبرخ. برای زنانخواهر و  عمه، خاله، دخترم مادر بزرگ، مادر، هایبرای مردان و واژهپدر بزرگ و پسرم  ،ییدا عمو، برادر، بابا،

در تمام جوامع » .دهدیکه فقط در جامعه آن جنس آن را انجام م اندییهاشغل یعنی ؛هستندک جنس یخاص ی نیز های شغلعنوان

و به ( 472 ،ص4987آبوت،) «خاص مردان ییخاص زنان است و کارها ییکارها یعنی م کار برحسب جنس وجود دارد؛یتقس ینوع

ها مهر شغل دو جنس ندارد؛ یعیطب یهابه تفاوت یاجتماع است و ربط ۀساخته و پرداخت یم کار جنسیتقس» (4382)ینظر آن اُکل

انند هستند؛ مشتر خاص مردان یب ی خاص،شغل یها، عنوانیمورد بررس یهادر داستان(. 472: همان)«خورند یا زنانه میمردانه 

 یشغل یهاعنوان (.224 ،ص4989 یعلو)«دیکنیم یمسار شوخیت» .«پیسرت» و «آژدان» ،«سرباز»، «مساریت»، «امام جمعه»

م  یخواهم ده تا شمع در شاه عبدالعظیم .امکرده یدده خانم، من نذر»مانند  ؛است« هیدا»و « دده»ه زنان دو عنوان مختص ب

 (. 34 ،ص4984،ید جوادیحاج س) «روشن کنم

 گیرینتیجه

 امد نسبی استفادهن پدیده، در بسباشد؛ یعنی اینکه این تأثیر بیشتر به صورت ترجیحی میجنسیت در زبان فارسی تأثیر دارد و ای

ها از نظر ارسی بعضی از واژگان و جملهدر زبان ف. های زبانی انعکاس یافته استزنان و مردان از عناصر واژگانی و دیگر مشخصه

ها، تر یک جنس از برخی واژگان و جملهاستفاده بیش .اند؛ اما جنس دستوری مانند زبان عربی وجود ندارددار شدهجنسیت نشانه

ها به یک جنس خاص، استفاده بیشتر از واژگان مربوط به یک جنس در کالم، استفاده از برخی دن برخی از واژگان و جملهنسبت دا

توجه به باالتر بودن جایگاه اجتماعی مردان نسبت به با. های جنسیتی زبان فارسی هستنداژگان برای یک جنس از جمله ویژگیو

های پرسشی کاربرد جمله. استفاده کرده بودندهای امری زنان در گفتگو با مردان، از جملهاز  زنان، مردان در گفتگو با زنان، بیشتر

جویی است و زنان بیش از مردان به های بیان صمیمیت و پیوندی از راهزیرا پرسش یک ؛ای زنان بیش از مردان بوده استدر گفتار ه

تر زنان نسبت به مردان عاطفی .های پرسشی استفاده کرده بودندن از جملهنابراین، بیشتر از مردامند هستند؛ ببیان صمیمیت عالقه

برخی از . های عاطفی مانند تعجب، دعا، قسم، نفرین و فحش در گفتار آنها بیشتر از مردان استهستند؛ در نتیجه کاربرد جمله

ها، به ر گفتار زنان و برخی از این جملهد« هرویت سیا»و « هاچه حرف»جمله ها، بیشتر توسط یک جنس، استفاده شده بود؛ مانند 

« پتیاره»هایی که واژگان فحش آمیز در آنها بود، در نسبت دادن به یک جنس خاص به کار رفته بودند؛ مانندخصوص جمله

 .برای مردان«الت»و« مرتیکه»برای زنان و« سلیطه»و

واژگان »و « های خاصعنوان»ر رفته بودند؛ مانند برخی از واژگان خطابی نیز تنها برای خطاب به یک جنس خاص به کا

هایی مردان در خطاب به زنان بیشتر از خطاب. توان دیدیر جنسیت را میدر بسامد استفاده از این نوع واژگان نیز تأث. «خویشاوندی
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؛ اما در مقابل، زنان «توضمیر »و « اسم کوچک»دهد؛ مانند گوینده را نسبت به مخاطب نشان میاستفاده کرده بودند که برتری 

را برای خطاب به مردان به کار برده بودند که با توجه به یک طرفه بودن خطاب، پائین تر « ضمیر شما» و« های خاصعنوان»بیشتر 

انتظار تری زنان رفتار شایستهبا توجه به اینکه در جامعه، از . شودمعه، نسبت به مردان نشان داده میبودن جایگاه این زنان در جا

مردان بیشتر از زنان با واژگان . رود، آنها کمتر از مردان از خطاب با واژگان آهای، هی، هوی و مانند این استفاده کرده بودندمی

شغلی مورد خطاب واقع شده بودند؛ چرا که زنان در جامعه داستانی مورد بررسی، کمتر به شغل بیرون از خانه پرداخته بودند و اگر 

اده ین بوده است که کسی برای خطاب کردن از آنها استفمورد، بیشتر مشاغل بسیار رده پای اشته بودند، به جز یک دوشغلی نیز د

 .کندنمی

ها و پسندها نسبت به آنها، همچنین تفاوت در ساختمان بدن تفاوت در انتظارها از رفتار زنان و مردان در جامعه و در نوع نگرش

ها، اختصاص به یک جنس خاص داشته باشد، یا این که به یک جنس بیشتر نسبت داده از صفت آنها، سبب شده است که برخی

کمر »، «پابه بخت»، «شیدهتر»، «حسود»، «آرایش شده»های فتشده باشد، یا این که جنس بیشتر از آن استفاده کند؛ مانند ص

های اضافه»، «سینه پشمالو»، «و کشیدهپیشانی بلند »های برای زنان و صفت« پتیاره، سلیطه و سیالنی»، «خبرچین»، «باریک

تر بودن زنان به دلیل پایین. برای مردان« خشمگین و عصبانی»، «کتک زن»، «کچل»، «الت و قرتی»، «وصفی مانند بنّا و نجّار 

دند و شوهرانشان، در های جمع استفاده کرده بوجایگاهشان نسبت به مردان، در گفتگو با مردان و شوهران خود، بیشتر از فعل

تر هستند و ن در جامعه شناخته شدهباتوجه به این که مردان نسبت به زنا. گفتگو با آنها بیشتر فعل مفرد را به کار برده بودند

 .   شوند، از اسم آنها بیش از اسم زنان، به عنوان بدل و مضاف الیه استفاده شده استها و امالک شمرده میصاحبان اصلی دارایی
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 نقد و تحلیل اشعار نسیم شمال

 بیژن ظهیری ناو 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی گروه دانشیار

 چکیده

از « خواهیمشروطه»دوستی و در یک کلمه  گرایی، مبارزه با استبداد، وطنهی، قانونخواخواهی، عدالتبیداری و آگاهی مردم، آزادی

ان احساسات و عواطف و یا بیمد  قدرتمندان  یدر مشروطه به جا یشعر فارس. ترین حوادث دوران معاصر ایران بوده استمهم

 .ان کردیجامعه را ب یو اجتماع یاسیضوعات سسرنوشت مشترک افراد جامعه را مد نظر قرار داد و مو شاعر، یشخص یها تجربه

ای  ای قابل فهم عامۀ مردم، ادبیات را وسیله با اشعار طنزگونه و زبان محاورهنیز از جمله شاعران مشروطیت است که  نسیم شمال

تحلیلی و با ی ـ که به روش توصیفحاضر  مقالۀدر . برای خدمت به وطن خود و آگاهی دادن به تمام افراد جامعه قرار داده است

وی در حیطۀ . استبندی شده  سیاسی طبقه و مضامین اشعار نسیم شمال در دو دستۀ اجتماعیای است، استفاده از منابع کتابخانه

سیاسی به آزادی گوید و در حیطۀ ، موضوعات دینی و تعلیم و تربیت سخن می(ریا و تظاهر)های اجتماعی سامانیاعی از ناباجتم

پردازد و هدفی که از خواهی میدوستی و مشروطه ر بیگانگان، وطنات و انتخابات، رهایی از استبداد داخلی و استعمابیان و مطبوع

های اجتماعی کشور و شر  حوادث و اتفاقات مهم سیاسی روز در ایرن و جهان، شکوه از محرومیت: اند ازبیان این موارد دارد، عبارت

 .ات و پیشرفت کشورتهییج و تبلیغ برای ایجاد اصالح

 .، دین، وطنسیاسیو  اجتماعی نسیم شمال، مضامین: هاکلیدواژه

 

 ـ مقدمه 4

فرهنگ و تمدن هر ملت با همه تحوالت سیاسی و اجتماعی خود در . نمای فرهنگ و باورهای یک ملت استتمام ادبیات آیینۀ  

ها برای شناختن وضعیت فرماست، یکی از بهترین راهی حکماط جالببین ادبیات و اجتماع ارتبدر واقع، . یابدادبیات او انعکاس می

آثاری که  .به طور قطع بسیاری از آثار ادبی فارسی حاصل تجربیات اجتماعی پدید آورندگان آنها است جامعه بررسی ادبیات آن است

و زوایای پنهان و نا آشنای  ایه گرفته استها و آمال و آرزوهایی بافته شده که از زندگی اجتماعی عصر متاروپود آنها از واقعیت

گذشته از محاسن بالغی و  به همین دلیل آثار ادبی فارسی،. گرددالی این آثار آشکار میی از البههای متعدد فرهنگ ایرانجنبه

جتماعی و نی حاکم بر آن است و همچنین تضادهای اساختار تفکر رایج و نظام اجتماعی و سیاسی هر عصر و جهانی بی هنری،

در حقیقت ادبیات از این جهات بخشی از . سازدو اعتقادات مردم را روشن میو مناسبات خویشاوندی و قومی  طبقاتی و روابط

از بزرگترین عناصر  پیوند اقوام متعدد و یکی ۀشود ادبیات فارسی مبین رشتیوندهای قومی ایرانیان شمرده میحافظه جمعی و پ

شود؛ ادبیات با میای بر روی ادبیات فارسی گشوده تازه که در آن درِ ای است، دورهعصر مشروطه .ی استملیت ایران ةتشکیل دهند

به این گستردگی نداشته همچون جانبداری از عدالت، آزادی،  ایسیاست و مسائل اجتماعی و مفاهیم جدیدی که تا آن زمان سابقه

محتوای قدیمی ادبیات از تعابیر قالبی و تکراری مفاهیمی در واقع، . خوردند میپرستی پیواز بیگانگان، وطننکوهش استبداد، نفرت 

د توجه شعرا و خواهی موردوستی، قانونتر نظیر آزادی، وطنشود و مفاهیمی متعالیر گذاشته مینظیر گل و بلبل و معشوق، کنا

های آرا و اندیشهآشنایی با  ،های اروپاییط ایران با دولترسد افزایش رواببه نظر می (47: 4982آجودانی،.)گیردنویسندگان قرار می

ها با اعتقادات جدید که استبداد آن .ها، اهل قلم و اندیشۀ ایران را تحت تأثیر قرارداده استنفکران و آزادی خواهان آن سرزمینروش

 . ستودند، آشنا شدندرا میل برابری و آزادی و برادری شمردند و اصوکاری سیاسی را مردود میمحافظه و سلطنتی

خود به مقاومت و مبارزه  اند که همواره با اسلحه و یا با اندیشه و قلمتاریخ ایران، مردمانی زیسته ولدر ط :لهبیان مسئ-4-4

از  گیالنیالدین سید اشرف .اندمردم دوست، خوش درخشیدهو  شناسن میان شاعران و نویسندگان جامعهاند که در ایپرداخته

که در است طنزی اجتماعی و فرهنگی  ةرویدادی سیاسی و یا دربردارندهای او بیانگر که سروده استمله شاعران بزرگی ج

و مردم به ادبیات را با جامعه  وی،. کشدطه تا دوران رضاخانی به تصویر میمجموع، وقایع جاری سرزمینمان را از ابتدای عصر مشرو

و بشر دوستانه به ه پرستانسرشار از احساسات پاک میهنو  تاحدی طنزگونهساده و شیرین و اشعاربا و  زندمفهوم واقعی آن گره می
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ی داشت، سهم این شاعر در یدر روند پیشبرد اهداف انقالب مشروطه سهم بسزاوی  .دازدپرکار عموم افراد جامعه میروشن کردن اف

ی چون اهدانـــــــنزدیک نسیم شمال او را در ردیف مج انقالب مشروطیت به حدی بود که سعید نفیسی یکی از معاشران

« آزادی ایران کمتراز اجر ستارخان پهلوان بزرگ نبود او در یقین داشته باشید که اجر» :دهدستارخان و باقرخان قرار می

 .(934ـ982: 4963یوسفی،)

که مضامینی مانند آزادی، قانون، وطن، نسیم شمال یکی از شاعران بزرگ عصر بیداری بوده  :ضرورت و اهمیت تحقیق -4-1

از سوی دیگر شاعری بوده که از میان مردم برخاسته و تمام عمر نیز با مردم . را در اشعار خویش بیان کرده است... تعلیم و تربیت و

از خود نشان داده از  او در اشعار خویش زبان کوچه و بازار را برگزیده و با صمیمیتی که در این طریق. و در میان آنان زیسته است

های زندگی مردم اطالع کافی وی به خاطر ارتباط با مردم و حشر و نشر با آنان از احوال و دغدغه. قبول عام برخوردار شده است

شود، بنابراین برای آگاهی از ها و تعبیرات و آهنگ و موسیقی عوامانه زبان مردم روزگار خویش میداشت که با زبان شعری و واژه

 .ضامین و محتوای اشعار دوران مشروطه، الزم و ضروری است که دیوان اشعار وی مورد بررسی قرار گیردم

 : پیشینه تحقیق -4-9

، ابتدا وقایع زمان مشروطیت را «الدین گیالنیتصویر جامعه در اشعار سید اشرف»ای با عنوان فر و دیگران در مقالهافسانه وارسته-

ها قرار داده و از انطباق بندی کرده، سپس محتوای اشعار دیوان را در این مقولهسیاسی و اقتصادی طبقه ی اجتماعی،در سه مقوله

ها، امیدها و اختالفات خود بوده و نابسامانی اند که شاعر، وجدان آگاه زمانهمضامین دیوان با وقایع تاریخی به این نتیجه رسیده

 .به خوبی در اشعار خود منعکس کرده استرا ... طبقاتی، فقر، مشکالت خانوادگی و

فصل اول این کتاب  ؛به بررسی زندگی و آثار نسیم شمال می پردازد در پنج فصل« شمیم نسیم»در کتاب  فریده کریمی موغاری -

لدین فصل دوم مشتمل بر شر  حال و زندگی اشرف ا. در مورد تاریخ مشروطه و ادبیات در آن دوره و ادبیات طنز در ایران است

-الدین با همای است از آثار و تفکرات اشرففصل چهارم مقایسه. پردازدالدین میوم به دیدگاه محققان در شعر اشرففصل س .است

فصل پنجم شامل . ابوالقاسم الهوتی الشعرای بهار، فرخی یزدی وعشقی، عارف قزوینی، ملک عصرانش همچون صابر، ایرج میرزا،

 .ای از اشعار اوار اوست و فصل ششم گزیدهشناسانه اشعبررسی روان

« (نسیم شمال)شناختی نظریه بالو در شعر سیداشرف گیالنی هبازخوانی جامع»ای با عنوان محمود رنجبر و علی صفایی در مقاله -

هم  ةیدبرای نشان دادن ساختارهای پیچ ای اجتماعی،بررسی میزان اثرگذاری سیداشرف در جنبش مشروطه برپایه نظریهبه 

 .میان انقالبیون و مردم در دوره مشروطه است ،گروهی

« احمد مطر عی نسیم شمال ونگاهی تطبیقی به طنز سیاسی اجتما»ای با عنوان در مقاله سمیرا فراهانیو  ابراهیم اناری بزچلویی - 

احوال اجتماعی جامعه خود انتقاد می  طنزآلود از اوضاع و با زبان کنایی و (شاعر عرب)اند که نسیم شمال و احمد مطر بیان کرده

  .دنسر می ده شکوه مردمرنج  درد و عدم آزادی بیان و خفقان و بیدادگری سردمداران حکومت، از ظلم و د ونکن

به بررسی تفکر  «خواهی در شعر نسیم شمال و بهارآزادی و آزادی»ای با عنوان در مقاله سارا ریاحیو  سالمیحبیب جدیداال -

های موجود در ها و شباهتپرداخته و تفاوت و ملک الشعرا بهار ( شمال نسیم)الدین گیالنیخواهی در اشعار سیداشرف و آزادی آزادی

  .انداشعار این دو شاعر را بررسی کرده

رسند بدین نتیجه می  «بازتاب مشروطیت در اشعار نسیم شمال و احمد شوقی»ای با عنوان در مقاله قاسم صحرائی و علی نظری -

سایش و سعادت و نظامی که آ. اندآنان خواهان نظام مشروطه و پارلمانی مبتنی بر قانون و عدالت با حاکمانی الیق، کاردان و عالمکه 

گونه که باید، رشد این شاعران در ایران و مصرـ آن اما نظام مشروطه در دوره. مین نماید و مانع ظلم و ستم شودأپیشرفت مردم را ت

یابند و وطن در معرض نابسامانی و مخالفان مشروطه بر مجلس و دیگر ارکان مملکت سیطره می. نشیندکند و به ثمر نمینمی

روش  -4-1 .خوانندهر دو شاعر، مردم را به پاس داشت و حفاظت از وطن، فرا میبه همین سبب است که . گیردآشفتگی قرار می

و  مسئله کردن تعریف پس از روشن. است دیوان اشعار نسیم شمالآماری آن،  های و جامعنهااین پژوهش به صورت کتابخ: تحقیق

آوری بعد از جمع. شددمات کار حاضر، پرداخته برداری از مطالب الزم از مقبیان حدود تحقیق، به شناسایی منابع مربوط و فیش

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=ابراهيم&queryWr=اناري%20بزچلويي&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سميرا&queryWr=فراهاني&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 ۀیبر پا ساختاری لیتحلبا استفاده از روش  ،آنپس از  .مطالب توضیح داده شد، ها از متن دیوانها و نمونهو تدوین فیشمطالب 

 .گیری کلی به دست آمدمرتبط و مشخص کردن آن، نتیجهبرداری از مطالب اثر و فیش میمستق ۀمطالع

 بحث ـ1

 محتوای اجتماعی اشعار نسیم شمال 1-4

 ریا و تظاهر -1-4-4

 ون شتریمــــــبپریدن نتوانیم که هم چ         ما شتر مرغ صفت احمق و بی عقل و دلیم

 کمکی ای وکال آخ چکنم وآخ چکنم         واخ چکنم چکنم  آخ   نما  شتر مرغ  زین

 (413: 4973کلیات سیداشرف الدین،)                                                                                       

 :آوردگونه افسوس خود را بر زبان میینو همچنین در جای دیگر در مورد ریا و تظاهر ا

 افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم                و زرنگیم شه با هوــما ملت ایران هم

 تــــار و عالمـــــل نداریم به آثــــمامی               ام و مالمتــــز دشنا باک نداریم ـــم

 (443:همان)افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم                ننگیم  لـمای   همه   گذشتیم  نام  از

 دین -1-4-1

 ،او در شعر خود .گرا به شمار آورداسالمخواهان توان سخنگوی طیف مشروطهرا می نسیم شمالدر میان شاعران عصر مشروطه، 

در سازگاری . داردمیدهد که در عین پایبندی به دین، تلقی همسازی از دیانت و مشروطیت عرضه دیدگاه جریانی را بازتاب می

ی بپردازد و نه به بحث نظر با این حال او نه در مقامی بود که بتواند در این زمینه، ورزدنمی اصول مشروطه با عقل و شرع تردید

اما با وجود این در حد توانایش در اشعارش با عقیده و مذهب خود که  .دادنین مجالی را در اختیارش قرار میشعری وی چ عرصه

 ،شاعر .دانستو مشروطه را مطابق با نظر دین میبدان اعتقاد شدید داشت، بر ایجاد دموکراسی به مفهوم اسالمی تأکید داشت 

و کسانی  اما این اعتقادات او مانع از افشاگری از زاهد نماها بیند،سجام میان ملت و حتی میان ملل میاتحاد و انمذهب را وسیلۀ 

 :شودنمی ،های شخصی می کندکه از مذهب سوء استفاده

 هر چند مردان خدا گشتند غایب از نظر

 در روزنامه می کنم مد  از جمیع عاشقان 

 پیدا کنممن عاشقان دوست را از فیض حق 

 (313:همان)من زاهد بی عشق را با های و هو رسوا کنم 

نظر او  در .نگردسایر موضوعات اجتماعی و سیاسی میآن به  الدین ازای است که اشرفدر واقع دین و مذهب اولین دریچه

همان نسبت در ایران  به البته .کندمذهبی را با مسائل وطنی تلفیق می -اری وطن و گاهی تفکرات دینیدینداری یعنی دوستد

های این گونه از نمونه .داندحفظ ایران را مساوی حفظ اسالم میاو  .کندهم صادق و مالیم است و افراط نمیخواهی دوستی و وطن

 :«ترانۀ مذهبی» شعری است با عنوان ها،سروده

 مملکت هم دین ما ای دریغا می رود هم             اــآیین م و  مذهب  بر  ورحمله شد  اجنبی 

 ...ا می رود هم مملکت هم دین ماـــای دریغ                 ن ماــــر بالیــــه آمد بر ســــدشمن بیگان

 امرقطعی گشته صادر از مصادر الجهاد  الجهاد   صادر    گردید   نجف   آیات  حکم 

 (449ـ442 :همان)                                                                                                      

 داند و در شعری به عنوانوجه آن را در تعارض با اسالم نمیدوستی او با تجددطلبی نیز همراه است اما به هید خواهی و ایرانوطن

 :گویدمی «ادبیات»

 اعلم ما صنعت ما دولت ما ملت م چار حرف است فقط در همه جا صحبت ما

 (236: 4932نمینی،)                                                                                             
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او غم دین را با غم مُلک و . او مسلمانی پاک اعتقاد، شیفته قرآن و تعالیم آسمانی آن و دوستدار خاندان عصمت و طهارت است

 .داندگاه دین و دولت را از هم جدا نمی یک جا در سینه دارد و هید ،ملت

 دعوت به اتحاد اسالم -1-4-1-4

ند توجّه به دین و اتّحاد اسالمی مردم در جهت مبارزه با استکبار و استبداد بوده اهکردمییکی از اهدافی که شاعران مشروطه دنبال 

دوره بازگشت و  فریبی حکّام و شاعرانکه ناشی از عوام فاوتی دینی مردمتدشمنی شیعه و سنّی کمتر شد و بی در این دوره،. است

الدّین اسدآبادی، اقبال الهوری و بعضی از شاعران عصر مشروطه با اتّحاد مسلمانان، موانع سیّدجمال. تر گشترنگصفویه بود کم

. الدّین گیالنی استر سیّداشرفممتاز اشعار مذهبی این عص چهره .محکمی بر سر راه پیروان کمونیسم و امپریالیسم ایجاد کردند

ن راه به احکام بنیان کند و از ایمی ی دعوتو به اتحاد اسالم شودخوشحال میاز پیمان دوستی بین دولت عثمانی و ایران  وی

 :پردازدمشروطیت می

 م آوازه مبارک بادـــت اقلیـــپیچید به هف      باد  ارک ـمب   تازه   شد باز  اخوت  عقد این 

 ی  امروز  برادر  شدـــایرانی و  عثمان      سنی باز یک رو  و دوپیکر شد  و  شیعه  نای

 هــهم مشرب و هم قبله هم مذهب و همسای      هــپای     یــیک  هستند  انیــعثم ی و ـایران

 انیم پس هید تفاوت نستـــگر جمله مسلم      ه و سنی چیستــپس شیع قرآنیم  ع ـتاب گر 

 (467ـ466: 4932نمینی،)                                                                                                      

 روشنفکری ضدّ مذهب -1-4-1-1

یرانی ا زدایی جامعهسعی در اسالم های ضد مذهبی،و امپریالیسم غرب بودند با جریانبرخی از روشنفکران که پیرو کمونیسم شرق 

شاعری چون بهار، نسبت به باورهای دینی حتی در این دوره . شنوی بیشتری داشتندگرچه مردم از شاعران مذهبی حرفا. داشتند

های ناسیونالیستی او رنگ و ات مذهبی بهار در جنب گرایشـــــتعلّق» .سست و شکننده شد و از مسلمانی خود خجالت کشید

و با  عصر، مخالفین اسالم، تعصّبات مذهبی قرون پیشین را به عنوان واقعیّت اسالمی معرّفی کردنددراین  (33: همان)«.بویی ندارد

طلبان را به دهد که رفتار فرصتطبان هشدار مینسیم شمال به مخا .گرا برخورد کردندسواد و کهنهروحانیّت به عنوان قشری بی

 :حساب اسالم نگذارند

 اوالد مصطفـی را  نا حق  شهیـد کردنـد                         پدید کردندبدعت   اسالم،  اسم   به   بعضی

 هرکس به فکر خویشه تو هم به فکر خود باش     ـردنـدک دــال دنـیـا، روبر یـزیــــازبهـرمـ

 (229: 4932نمینی،)                                                                                                         

مردم، نیز با فطرت خداجوی خویش از مسیر اسالم . دادمیز برخی، نسبت به قرآن هشدار میوی به مردم درباره رفتار توهین آ

یش آنان، بازاریان و مردم و در پیشاپ توده: اندیز به آن اعتراف کردهمنحرف نشدند و این حقیقتی است که مخالفین مذهب ن

شعرا با گرایشات . (84: 4937مؤمنی،)« رفتند که دستگاه استبداد را واژگون کنند و حکومتی دلخواه بر تخت بنشانندون میروحانی

یگر، هر ها هم در گروهی دو مذهبی ،گرا که به شوروی وابسته بودند و برخی به غربیاسی متفاوت، بعضی کمونیست یا چپس

مدارس جدید کردگان مردم عادی به مذهب بود ولی تحصیلگرایش .به نفع ایرانیان نبودها در نهایت کدام به سمتی که این نقش

در بلوای جمهوری خواهی در نقد استبداد دینی آخوندها و استبداد  …فرخی یزدی، عارف، عشقی و. کردنداز شرق و غرب دفاع می

 :زبان به اعتراض گشودند ،سیاسی قاجار
 قیل و قال و جنـگشان هم از ره  نیرنگ بود          خوانده اند شاه و شیخ و شحنه، درس یک مدّرس

 (413: 4978فرّخی یزدی، )                                                                                                                  

 تعلیم وتربیت -1-4-9

، دیدار روشنفکران داخلی های دارالفنون و مدرسۀ علوم سیاسیدة فرنگ یا تحصیل کردهل تحصیل کرتعامالت ایران با اروپا، رجا

جای دیوان سید در جای. آشنا کرد...روز اروپا و های نوین آموزشی، علم و صنایعمردم را با مطبوعات، مؤسسه...و هانشینبا خارج

 :شودالدین این مضامین دیده میاشرف

 از برای فقرا علم ندارد ضرری  ان بی خبریاوضاع جه تو زای پسر گر 
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 بعد از این دورة علم است نه چیز دگری     روز وشب درس بخوان تا که نبینی خطری

 (386: 4932نمینی،)                                                                                                      

 ار نسیم شمالمحتوای سیاسی اشع -1-1

 اجتماعی اصالحات -1-1-4

شعر  (علی شاه، احمد شاه، رضا شاهمحمد)سلطنتی است و در مد  شاهان الدین، پای بند نظامسیداشرف ،شاعر مشروطه خواه

 :سراید و انتظار اصالحات و بهبودی اوضاع را از ایشان داردمی

 مقصود و مراد امروزحاصل شد ملت را   گردید ز احمد شاه دل ها همه شاد امروز

 (947:همان)ایرانی و عثمانی امروز  برادر شد             در مملکت ایران خوش شورش محشر شد

خبر از اوضاع زمانه لیاقت یا بی تدبیر یا بیهرجا که شاهی بیوی . شودنمیالبته این عالیق شاه دوستی او مانع از گفتن حقایق، 

 :زندپند و نصحیت شاه می و حتی دست بهکند بیان میداشته، 

 گر تو خایف زیوم الحسابی             خسروا ای که مالک رقابی

 (23:همان)از چه داری به کشتن شتابی      ای که با ما به قهر و عتابی

 فهوم آزادی در اشعار نسیم شمالم -1-1-1

اطالعی از آزادی به آن  ،و همچون شاعران دورة مشروطهکه ا باید به این نکته توجه کرداشعار نسیم شمال  دربارة مفهوم آزادی در

طور مستقیم درباره آزادی که مورد نظر ماست، صحبت نکرده، ولی بیشتر با زبان طنزکه رو بهاز این .معنای دموکراسی غربی، ندارد

-ستبداد داخلی و خارجی، آزادیبرا ی رایدهد و انتقادهاهای خفیف، هشدار میی نرم و طعنهیهایالبته درحد هشدار است با شوخ

 .کندزنان و برخی موارد دیگر وارد می های مربوط به

 :کندداند و بارها به نکته مهم، اشاره میه را آزاد کننده ملت از اسارت میالدین، مشروطاشرف

 حال ایران شده است مشروطه

 عهد مشروطه خلق آزادند

 چونکه مشروطه نقد بازار است

 (778ـ 776: 4932نمینی،)آباد شد زمشروطه مملکت

عمر چندانی نداشتند و ها ر ایران شد؛ هر چند که این آزادیدهای زیادی آزادیمشروطه باعث ایجاد  سراید،طور که شاعر میهمان

 .شد به زودی از بین رفتند و وضع بدتر از قبل

                                                                             آزادی بیان                                                 -1-1-1-4

بتوانند آراء و عقاید خود را به راحتی  بود تامتفکران و روشنفکران دوره مشرطیت، آزادی بیان و عقیده ، های مردمیکی از خواسته

در برخی اشعار به تصریح وگاهی هم نیز الدین سیداشرف. شدیآزادی به خاطر استبداد میسر نم ، اما چنیندر جامعه منعکس کنند

 :کنداز عدم آزادی بیان شکایت میبه تلویح 

های اجتماعی و سیاسی روزگار خودش، بر نبود آزادی به خصوص بررسی کلی مقوله برشاعر عالوه « لقمه لقمه»در قطعه شعر

 :آزادی بیان تأکید داشته باشد

 یادداد و فریاد مکن الولو ی می می یادبچه جون داد مکن الولو 

 ه لقمه سرپا میخوردتـــلقم  خفه شوالولو می یاد میبردت

 (219ـ212همان، )فنند  کوقت مردن فقرا بی به توچه همه رنجبران درمحنند...

شعر یشه حاکم در این اند. باشدمان رژیم مستبد حاکم بر جامعه میه آنکلمه کنایی است و منظور ازیک « لولو»یا همان«الولو»

 .توان از وطن و وضعیت آن یاد کرد چون خطر دارداین است که در این شرایط نمی

به  شاعرنظیر رسید، در اشعار این ی بیمضمون آزادی مطبوعات که در دوران مشروطیت به تنوع :آزادی مطبوعات -1-1-1-1

وز و پذیرش مشروطیت ربه آشنایی ایرانیان با افکار  ید زیادهای روحانیون و مطبوعات مختلف، تا حدوخطابه. خوردچشم می
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س حق الدین شاه نیز به تدریج در حال بر چیده شدن بود و شاید برای اولین بار در ایران بود که هر کحکومت ناصر .کمک کرد

و این سال نقطۀ اوج فعالیت  شدروزنامه منتشر می 82، 4317ر سال ادوارد براوان معتقد است که د .یافتانتشار افکارش را می

یرات یتسریع تغ: کردندهایی متفاوت را دنبال میدبیران گویی انگیزهسر .(39: 4944براوان، )مطبوعات در ایران بوده است

اگری ـــالدین گیالنی به دنبال افشدر این میان اشرف. های خانوادگیتوزیافشاگری، تعقیب کینه اجتماعی، کسب امتیازات فردی،

 :است ،سخن گوی مردم کوچه و بازار بودن و

 هوادار نسوان در ایران تویی درین شهر حامّی پیران تویی

 (497: 4973کلیات نسیم شمال، )اال اشرف الدین سالم علیک تویی ماه دیرین سالم علیک
او به دلیل داشتن روزنامه نسیم زیرا  ؛الدین به خوبی از عهده بیان آن برآمده استوعات از مفاهیمی است که سیداشرفآزادی مطب

 :گشوده استوه کو بارها در اشعارش زبان به ش بود های نبود آزادی آگاهبه خوبی از نقایص و کاستی ،شمال و آشنایی با مطبوعات

 د شاه وزوزک باز هم حکایت می کنیـزعه ت می کنیـزظالمان مفتخور باز هم شکای

 تنزنهـــا آهسته برو که گربه شاخـته بیآهس طعنه زشعر خود زنی به صاحبان طنطنه

 (472ـ474: 4932نمینی،)از زن و مرد مملکت زذوق توصیف می کنن  نسیم شمال زشعر توتمام تعریف می کنن

است که از مشهورترین « خطاب به قلم»آزادی مطبوعات در کشور، قطعۀ  عدمدرباره  ،الدیناز جمله اشعار معروف دیگر سیداشرف

 :مفهوم است شعرها در این

 خوش حمایت می کنی از شرع قرآن ای قلم  غلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم

 ان ای قلمــمشکالت خلق گردد از تو آس              گشت از برق تو ظاهر نور ایمان ای قلم

 (49: 4984علی بابایی،)نیستی آزاد در ایران ویران ای قلم

 آزادی زنان -1-1-1-9

-نابرابری زن و مرد را بیان می« لسجل احوا»در قطعه شعر .ان هم در چند قطعه شعر سید اشرف وارد شده استمفهوم آزادی زن

 :کندن و ضایع شدن حقوق آنان اشاره میکند و به تلویح به آزادی زنا

 به اسم و رسم پدرها لقب داده تمام

 مگر که مادر بیچاره جزو عالم نیست

 مگر که سلسلۀ مادری نسب نبود

 ه شد که اسم نسا کمتر از رجال شدهچ

 ولی نبرده زمادر به هید وجهی نام

 مگر که مادر بیچاره نسل آدم نیست

 مگر به مادر خود منتسب نبود

 (946همان، ... )حقوق مادر بیچاره پایمال شده

قادی دارد و برعکس اغلب الدین نظری انتشک سیداشرفاست، که در زمینه آزادی زنان بی البته ذکر این نکته در پایان الزم

-ای که او مطر  میز این رو آزادیا. دانند او به این امر معتقد نیستاز مظاهر آزادی را آزادی حجاب میشاعران این دوره که یکی 

، بد نیست در اینجا یکی از اشعار او که شاهد سخن ما در این زمینه است. کند آزادی درونی و معنوی براساس دیدگاه اسالم است

 :داردحد و مرز زنان اعالم میرا نسبت به آزادی حجاب وآزادی بیبه تلویح انتقاد خویش و زبان طنز  اشاعردر این شعر ب. بیان شود

 گر نگه داران دین را برده خواب گر زنان گشتند یکسر بی حجاب

 (473همان، )الل شو یا هو که اینهم بگذرد چهره شان ظاهر شد از زیر نقاب

 رهایی از استبداد داخلی: آزادی -1-1-1-1

ترین مفهومی است که در اشعار شاعران این دوره آمده است، مبحث رهایی از استبداد رایج آزادی که به یک اعتبار مهم از مفاهیم

-ینهرد کشور شد و دالیل متعددی زماین مفهوم از غرب وا. انجامدو اختناق است که در نهایت به خواستن حکومت دموکراسی می

های گزاف و عقد در امور ایران، اخذ مالیات( گلیسویژه روس و انبه)های خارجی دخالت دولت .ساز آمادگی مردم برای آن بود
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قشار آگاه جامعه شده بود؛ قراردادهای سیاسی و تجاری بر ضد منافع ملی ایران، باعث خشم و اعتراض روحانیون، روشن فکران و ا

الدین برعکس برخی از هم عصرانش و سیداشرف(. بار98)کنیم، مردم را در دیوان اشرف مشاهده میرضایتی جا نیز بازتاب نادر این

وجه غالب اشعار او مبارزه با استبداد داخلی و استعمار براساس  .هید وقت با استبداد سازش نکرد ،جریان به اصطال  روشنفکر

در  .سود را برده است در این زمینه از سال  طنز و ادبیات عامه، بیشتریناو  .برانگیختگی حس دینی و ملی مردم کشور بوده است

 :کندنز به استبداد و مستبدین حمله میاین گونه با زبان ط ،هایشیکی از مخمس

 گ استـــت و منـــتاپیر دلیل مس  تــگ اســــا ملنــــــتاکله شیخ

 تــد اســـق مستعاـــه نفـــتا دل ب  ر لنگ استــــاین قافله تا به حش

 گ استــــار و رنــتا در دل ما غب             ائنین ممد استــــاه به خـــــتا ش

 د استـــار مستبـــــدر کـــتا مص                    تا رشته به دست این دبنگ است

 (477 ن،هما) جان کندن و سعی ما جفنگ است                   اه ضد استـــــــملت ما به ش تا

 :پس بعید نیست که در اشعاری دیگری به وجود ظلم و ستم در کشور اشاره کند و خواستار پارلمان و دولت مشروطه شود

 بهر خالص جان خود جرزه پارلمان مجو  ان مجوـدلت در بر ظالمـــمیوه باغ مع

 ظلم ز مملکت رها می شود و نمیشود  ظالم اگر کشد ترا ناله مکن امان مجو

 (213: 4971دیوان نسیم شمال،)                                                                                                   

، که با ایجاد حکومت مشروطه و امیدوار استداند رمان را از مستبدین و استبداد میهای مردم کشویدر شعر دیگری تمام بدبخت

و  گوید، سخن میرسنده در آن فقیران به ناز و نعمت میاز امیدواری و آینده روشن ک لذاملت فراهم شود و زمان راحتی و آسایش 

 :داندمیلطف خداوند به ملت ایران به خصوص فقیران جامعه را مشروطه و پارلمان 

 به سر تمام ایران ستم و اذیت آمد   اعت آمدـــــچه بال از مستبدین به سر جم

 بدهید مژدگانی که زمان راحت آمد  یی چه بوقت و ساعت آمدصدمات هر بال

 همه دم امیدواری است به سمت پارلمانم

 برسد به هر گدائی زبهشت نعمت حق فقرا شوند راحت همگی ز رحمت حق

 های قرآن به ظهور دعوت حقشد سوره  هر گدائی زبهشت نعمت حقبرسد به 

 (    341ـ393ان، هم)به همان کتاب و آیات شده است امتحانم 

 تجاوز اجنبی رهایی از استعمار و: آزادی -1-1-1-0

ایشان با  .الدین حضوری چشمگیر دارددر شعر سیداشرف ،این مفهوم هم که از مفاهیم عمده آزادی در شعر دوره مشروطیت است

ه با استعمار و رها شدن از دست های ملی، مردم را به مبارزرت دینی و گاه با پیش کشیدن بحثـــپیش کشیدن بحث دین و غی

دار شوند خواهد از خواب غفلت بیاند، میزدهملت ایران که خود را به خواب، از «خواب مرگ»خواند و در شعری با عنواننان فرا میآ

 :اند، نجات دهنددهه از چهار گوشه کشورحمله آوری کیهاو کشور را از دست اجنبی

 دهوای بر من مگر این ملت نادان مر

 دشمنان حمله ور از چهار طرف بهر شکار

 نعره وهلهله بگذشت ز چرخ دوار

 آتش فتنه بلند ز اطراف بالد

 شرع اسالم و قوانین خدا رفته به باد

 زارع و رنجبر از رنج فراوان مرده

 یک حریفی که رود در جلو دشمن نیست

 داد و بیداد مگر این همه انسان مرده

 ول به کاربهر این لقمۀ شیرین همه مشغ

 ...باز این ملت خوابیده نگشته بیدار
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 هید تاریخ چنین روز ندارد در یاد

 ...خلق حیران، کسبه ساکت وبازار کساد

 داد و  بیداد   مگر   این  همه  انسان  مرده

 (243ـ248همان، ... )یک پلنگ افکن روئین تن شیر اوژن نیست

 آزادی انتخابات -1-1-1-6

انتخابات است،  برای نمونه در قطعه شعری که شاعر مسرور از .الدین، تلویحاً به این مفهوم اشاره داردرفسیداش، در یکی دو قطعه

 :خواهد که در انتخابات دقت کنندکند هم از ملت میهم ابراز شادی می

 این بشارت به گوش خلق رسید  ایها الناس دیده باز کنید

 کنید بهر خود کسب امتیاز  شده اوضاع روزگار جدید

 موقع انتخابات گشته پدید  ز خطا کاری احتراز کنید

 (3843همان )ایها الناس دیده باز کنید  در وطن سور انتخابات دمید

 مفهوم وطن در بعد سیاسی و حکومتی در دورة مشروطه  -1-1-9

-ی به دوره حکومت سپه ساالر میومتحک شود، در بعد سیاسی ومشروطه فراوان یافت می ها که درآثار ادبی دورهاین نوع اندیشه

سیاسی وطن و  مستشارالدوله بودند که مفهوم اجتماعی و و در زمره اهل دولت،بیش از هر کسی سپهساالر» :به قول آدمیت .رسد

سپه ساالر از جمله کسانی بود که ( 464: 4936آدمیت،. )«ملت را نشر دادند و مروج آن مفاهیم در عرف جدید سیاست بودند

 . بود که سپه ساالر به کار برداز جمله اصطالحات سیاسی جدیدی داری وطن .تا مفهوم رعیت را به ملت تغییر دهدکوشید 

 وطن در اشعار نسیم شمال -1-1-9-4

اورهای سروده های وطنی او به جهت ب .پیرایه، حس وطن دوستی خود را به خوبی بیان کرده است، با زبانی ساده و بینسیم شمال

سرایی در فقدان جوانان، از دست رفتن نوحه: لحن مردمی و عامیانه دارد اشعار وطنی او عموماً .شوده افراط کشیده نمیمذهبی ب

 :های او را ممتاز کرده استال وطن با ریتم حماسی خاص، وطنیهمملکت، گریه بر احو

 ای جوانان وطن، نونهاالن وطن، میرود جان وطن

 (74: 4973کلیات نسیم شمال، )ی است رسموقع دادرسی است روز فریاد

 :نیز حاکی از نگرانی عمیق شاعر و دل سوزی او برای وطن است ،تأسف او بر از دست رفتن مشروطه

 ه بر پا سازیدــمجلس فاتح  مشروطه وطن رفت از دار فنا 

 روطهــــرحمت اهلل علی مش  سازید   از عسل شربت و حلوا

 این سخن را همه انشا سازید                          ا سازیدــــــقاری خوب مهی

 (443 :همان) رحمت اهلل علی مشروطه

ارزش خود را با سرودن این  ،توان گفت او نیز چونان شاعران دیگر دوره مشروطهمی. های شعر وطنی در اشعاراو فراوان استنمونه

فقط هر یک با زبان ، شاعران این دوره را به خود جلب کرده بودخواهی جریانی بود که ذهن تمام اندیشه وطن .گونه وطنیات دارد

 .مردم، دیگری با زبان عاشقانه و بعضی هم با زبان حماسه یکی با زبان ساده؛ ددنکرسبک خاص خود آن را بیان می و

شعارش را درصد ا 91ر حدود الدین به وطن و تحریک حس دینی و ملی مردم برای پاسداشت وطن، چیزی دتوجه سیداشرف

 .باشدا جداگانه مربوط به وطنیات او میگیردکه بیشتر اشعارش البته با اختصاص جنبۀ ملی و دینی با هم یدربرمی

 بازتاب آن مشروطه و -1-1-1

های قائل به نقش مردم و حکومت های غربی و ایجادو سپس در دیگر سرزمین( دم میالدیاواخرقرن هیج)وقوع انقالب در فرانسه 

آشنایی و ارتباط مردم ایران با کشورهای  .بع آن، شکوفایی علمی ورشد فرهنگ مردم بر دیگر کشورهای جهان نیز اثرگذار بودبه ت

نقطه عطف این  .زمینه بیداری آنان و ایجاد تحوالت اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در آن کشورها فراهم آورد ،غربی
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الدین شاه به دست مظفر .(م4316)هجری قمری 4924جمادی االخر سال  44یت در تحوالت در ایران، امضای فرمان مشروط

 .(472: 4984کسروی، )قاجار و تشکیل اولین مجلس ملی و تدوین قانون اساسی در همان سال است

دستاوردها و  توانهر چند در نهضت مشروطه، مردم با ناکامی روبرو شدند و نتوانستند به همۀ اهداف واالی خود دست یابند، نمی

-، آزادی، مبارزه با استبداد، وطنبیداری و آگاهی مردم ایران، اجرای قانون و عدالت .آثارونتایج مثبت آن نهضت را نادیده گرفت

 .دوستی و توجه به مردم، به طور خاص، از نهضت مشروطه سرچشمه گرفته بود

 کرد؛ای ایفا مینقش سیاسی و اجتماعی تازه ،ادبیات. اجهیمدر ادبیات عصر مشروطه با رویکردهای متفاوتی نسبت به گذشته مو

در اصل از زمان مشروطه بود که ادبیات با جامعه و . کندمطر  میهای تازهای که دستاورد نهضت مشروطه بود، ندیشهمضامین و ا

و  هاو بخشی از مسئولیت ندیوستخواهان و انقالبیون پشاعران عصر مشروطه به صف آزادی. کندمردم و اوضاعشان پیوند پیدا می

 . وظایف آنان را بر دوش خود پذیرفته بودند

از  لذا الدین از معتقدان و دوستداران ایجاد نظام مشروطه بوده وسیداشرف: آثار ونتایج آن بزرگداشت مشروطه و -1-1-1-4

، آسایش و سعادت مردم، گسترش تعلیم و آثار و نتایج مشروطیت، همچون جلوگیری از ستم و استبداد، ایجاد عدالت و انصاف

تربیت و ایجاد مدارس علوم جدید و ارتقای سطح دانش و فرهنگ مردم، بیداری و آگاهی آنان از سرنوشت خویش، با ایجاد مجلس 

 درصد اشعار41قابل ذکر است با تحلیل اشعار نسیم شمال، چیزی در حدود  .شورا و حاکیمیت قانون، به نیکی یاد کرده است

 .شودربوط به مشروطه و پیامدهای آن میایشان م

نسیم شمال از عمق وجود به نظام مشروطه و حاکمیت قانون : حاکمیت قانون تأیید وتکریم نظام مشروطه و -1-1-1-1

اوات را در پناه مشروطیت زیرا عدالت و انصاف ومس؛ او معتقد است که نظام مشروطه عقلی و شرعی صحیح است .اعتقاد دارد

 :شماردرا و اجرای قانون را مانع ظلم میبیند و وکال ووزحاصل می

 . . .هر کس کند انکار زجمع عقال نیست         مشروطه چه در عقل و چه در شرع صحیح است

 (471: 4971نسیم شمال،.)..در صحت مشروطه دگر چون و چرا نیست        وزراند        کلی   و   جزئی   هر   به   مسئول 

ظلم و شود و دست که عدالت بر پا میدر سایه قانون است  .خواهی استساسی و پایبندی بدان، جوهرمشروطهشکل گیری قانون ا

 :نسیم شمال در این خصوص گفته است .گرددتجاوز از سر مردم کوتاه می

 ارقانون اساسی است درو ناظر هر ک                 مشروطه درختی است پر از میوه و اثمار

         (                                                                                                                            471:همان)فرقی به میان غنی و شاه وگدا نیست                  ورا بار   مساوات  و   انصاف  و    عدلیه

 جلس شورااستقبال از م -1-1-1-9

کند و معتقد است که مجلس و وکالی آن ضامن ایج مشروطیت بود، به نیکی یاد مینسیم شمال، از تأسیس مجلس شورا که از نت

زبان گویای ملت هستند، و به نمایندگی از  ،عقیده دارد نمایندگان ملتوی . امنیت مملکت و برقراری عدل و رفع ظلم هستند

 : پردازند و با همکاری یکدیگر در پی بر طرف کردن آنها هستندرو می کالت پیشِبه بیان مش، مردم، بدون ترس

 ا داردــــاطالع از همه دنی  شهر ما مجلس شورا دارد

 ان رتبۀ اعال داردـــــپارلم  ق چه پروا داردـــموقع نط

 پارلمان بسته شده باز شود  اشا داردــــمجلس تازه تم

 قانون طرب ساز شود باز  الی وممتاز شودـوکالی ع

 (334: 4973کلیات نسیم شمال،)مجلس تازه تماشا دارد   کار مشروطه سرافراز شود
 ناامیدی از استقرار مشروطه وانتقاد از وضع نابسامان کشور -1-1-1-1

مچون تأسیس نتایج نظام مشروطه، ه او ازآثار و .هواداران نهضت مشروطیت است چنان که اشاره شد، نسیم شمال از معتقدات و

اما نهضت مشروطه با  .ستایدکند و آنان را میمجلس شورا، استقرار قانون و عدالت و برچیده شدن بساط ستم، به نیکی یاد می

وطن در معرض تهدید و خطر قرار گرفت و امیدها  .های مشروطیت را بچشندمردم نتوانستند طعم شیرین ثمره. ناکامی مواجه شد

 :ا جایی که نسیم شمال می گویدبه نومیدی گرایید؛ ت
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 ون پاک جوانانــــچه خوش بود از خ  شدروطه برپا نمیـــچه خوش بود مش

 (222 /2، ج4971نفیسی،)چنین سرخ این کوه و صحرا نمی شد   نمی شد  شور وغوغا  مملکت  این در 

 انتقاد از انحراف مشروطه -1-1-1-0

اما وقتی که مشروطه در  برای پیروزی انقالب تالش فراوانی کشید،و  ان واقعی بودخواهخود از مشروطهاگر چه اشرف الدین سید

از روی یأس و ناامیدی  .گویدها و امیدهای بر باد رفته سخن میمنحرف شد، با حالت یأس از این انحراف وخطر نابودی قرارگرفت 

 :ستآمیز درباره مشروطه ساخته اای طنزمرثیه ،«فاتحه»در شعری با عنوان 

 از عسل شربت و حلوا سازید       مجلس فاتحه برپا سازید

 این سخن را همه انشا سازید        قاری خوب مهیا سازید

 (                                264ـ269: 4932نمینی،... )رحمت اهلل علی مشروطه

 در»، «دواستدرد ایران بی»، «گیرد مراخنده می»از جمله : گویداز مشروطه به طنز وکنایه سخن می همچنین در اشعار دیگری

زبان حال پیرمردان برضد »، «دری وری»، «های دراز زمستانخیاالت شب»، «از استبداد خبری نبود وقتی که از مشروطه اثری و

 .«راجع به بی وفایی دنیا»و « کیش کیش»، «خطاب به دزدها»، «ای وای وطن وای»، «تجدد

 خواهیای جمهوریانتقاد از غوغ -1-1-0

هم عصرش، مانند  او هم چون روشنفکران. ان خود استاز اوضاع و احوال گوناگون دور یشعر نسیم شمال انعکاس نسبتاً دقیق

جمهوری  زمزمه های خود،عموم مردم از تحقق آرمان ناامیدی روشنفکران و هنگامی که بعد از انحراف مشروطه و ،میرزادة عشقی

از : گویدمیچنین زبان مردم  ازشاعر . های پشت پرده، با آن به مخالفت برخاستاز دسیسهبه خاطر آگاهی  در ایران بلند شد،

-ت و ایجاد فاجعهای برای به خون کشیدن ملنوبت به جمهوری برسد و درواقع این شعارها را دسیسه مشروطه چه دیدیم که حاال

. بزننددست مملکت  اشند و عوامل استبداد داخلی و خارجی به چپاول خزانهتا مردم مشغول کشتار یکدیگر بداند میهای دوباره، 

و  نادانی، عدم توجه به دین. کنند، سخت مضطرب استهای استبداد پیروی مین از دسیسهکه قشر نادان ایرانسیم شمال از این

 :داندی خانمان سوز کشور ایران میشریعت را بال

 وری افتاده در این سرزمینـصحبت جمه  غمین وری دل بعضی وکیالن شد ـبهر جمه

 من فقط دل بسته ام برلطف رب العالمین  رسد من نه مشروطه نه جمهوری به دادم می

 رینــــنت قــــادانی این ملت محــــآه از ن  شودکارش درست  اــدان  ودش گر  ما  ملت 

 اهی دید سختی بیش از اینحاال در جمهوری خو  کشته شد ها اندران مشروطه خواهی نوجوان

 نــــمی شود آسوده از ظلم جمیع ظالمی  درکاری قیام  کرد شریعت   و  عقل هرکه با 

 داد و فریاد اشرف الدین می زند از بهر دین      گر بود مشروطه گر جمهوری در طهران مدام

 (393ـ399 :همان)                                                                                                       

 گیریهنتیج -9

 ،او در شعر خود .گرا به شمار آوردخواهان اسالمتوان سخنگوی طیف مشروطهرا می نسیم شمالدر میان شاعران عصر مشروطه، 

نظر او  در. داردمیشروطیت عرضه دیدگاه جریانی را بازتاب می دهد که در عین پایبندی به دین، تلقی همسازی از دیانت و م

همان نسبت در ایران  البته به .کندمذهبی را با مسائل وطنی تلفیق می -دوستداری وطن و گاهی تفکرات دینیدینداری یعنی 

د وی با دعوت به اتحا. داندحفظ ایران را مساوی حفظ اسالم میاو  .کندهم صادق و مالیم است و افراط نمیخواهی دوستی و وطن

او با روشنفکری ضد مذهب مخالف است و به . کندن کمونیسم و امپریالیسم ایجاد میاسالمی موانع محکمی بر سر راه پیروا

الدین به هنگام مد  شاهان انتظار اصالحات سیداشرف. به حساب اسالم نگذارندطلبان را دهد که رفتار فرصتطبان هشدار میمخا

او از آزادی به آن معنای دموکراسی غربی ندارد اما به آزادی بیان، مطبوعات، زنان، رهایی از . اجتماعی و بهبودی اوضاع را دارد

پیرایه، حس ، با زبانی ساده و بینسیم شمال. استبداد، رهایی از استعمار و تجاوز اجنبی، انتخابات در اشعار خویش پرداخته است

اشعار  .شودهای مذهبی به افراط کشیده نمیوطنی او به جهت باور هایسروده .دوستی خود را به خوبی بیان کرده استوطن

الدین به وطن و تحریک حس دینی و ملی مردم برای پاسداشت وطن، توجه سید اشرف .وطنی او عموماً لحن مردمی و عامیانه دارد
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از آثار  لذا جاد نظام مشروطه بوده والدین از معتقدان و دوستداران ایسیداشرف .گیرددرصد اشعارش را دربرمی 91ر حدود چیزی د

و نتایج مشروطیت، همچون جلوگیری از ستم و استبداد، ایجاد عدالت و انصاف، آسایش و سعادت مردم، گسترش تعلیم و تربیت و 

و ایجاد مدارس علوم جدید و ارتقای سطح دانش و فرهنگ مردم، بیداری و آگاهی آنان از سرنوشت خویش، با ایجاد مجلس شورا 

منحرف شد، با حالت یأس از این  واما وقتی که مشروطه در خطر نابودی قرارگرفت  حاکیمیت قانون، به نیکی یاد کرده است

به  ،شودمیجمهوری در ایران بلند  هنگامی که بعد از انحراف مشروطه زمزمهو گوید ها و امیدهای بر باد رفته سخن میانحراف

ربوط به مش درصد اشعار41چیزی در حدود  گفتنی است که که .کندمیده، با آن مخالفت های پشت پراز دسیسهخاطر آگاهی 

 . باشدمشروطه و پیامدهای آن می

 فهرست منابع و مآخذ
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 .خوارزمی: ، چاپ پنجم، تهرانرقی و حکومت قانون در عصر سپه ساالراندیشه ت .(4936).ـ آدمیت، فریدون2

 .انتشارات سمت: مرتضی کتبی، تهران یه، ترجمجامعه شناسی ادبیات .(4974).روبر ـ اسکارپیت،9

 .معرفت: محمد عباسی، تهران یترجمه ،تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت .(4944).ـ براوان، ادوارد4

 .امید فردا: تهران ،(نسیم شمال)جامعه، فرهنگ و سیاست، اشعار سیّد اشرف الدین گیالنی .(4984).ـ بابایی، علی3

 .انتشارات سمت: ، تهران4937از آغاز تا سال : جامعه شناسی ادبیات فارسی .(4987).ـپارسا نسب، محمد6

 .انتشارات سعدی: سعید نفیسی، چاپ سوم، تهران یهبا مقدّم ،دیوان نسیم شمال .(4971).الدینسیداشرف حسینی،ـ 7

موسسه : با مقدمه و کوشش احمداداره چی گیالنی، تهران ،کلیات سید اشرف الدین گیالنی (.4973.) ____________ـ 8

 .انتشارات نگاه

 .ات اساطیرانتشار: ، به کوشش حسین نمینی، چاپ سوم، تهرانکلیات جاودانه نسیم شمال (.4932.) ____________ -3

 .علمی و فرهنگی: ، چاپ چهارم، تهرانانقالب مشروطیت ایران .(4984).رضوانی، محمد اسماعیل -41

 .انتشارات آوای نور: ، تهرانجامعه شناسی در ادبیات فارسی .(4978) .ـ ستوده، هدایت اهلل44

 .انتشارات توس: ، تهرانجامعه شناسی ادبیات .(4977).سلیم، غالمرضا -42

 .، بی جاتاریخ جراید و مجالت ایران .(4992).صدرهاشمی، سید محمدـ 49

 .ارمغان: ، تهراندیوان فرّخی یزدی .(4978) .ـ فرخی یزدی، محمد44

 .نشر ثالث: ، تهرانشمیم نسیم .(4982).ـ کریمی موغاری، فریده43

 .یرانصدای معاصر ا: ، چاپ پنجم، تهرانتاریخ مشروطه ایران .(4984).کسروی، احمد -46

انتشارات  -نشر سپیده: ، چاپ پنجم، تهرانایران در آستانه انقالب مشروطیّت و ادبیّات مشروطه .(4937).ـ مؤمنی، باقر47

 .شباهنگ

 .علمی: ، تهراندر کتاب چشمۀ روشن« شاعرمردم» .(4963) .ـ یوسفی، غالمحسین48

 نشریات( ب

کتاب ماه ، (نقد کتاب تأملی بر جامعه شناسی ادبیات)« لی بر تأمالتتأم» .(4981ـ فروردین 4973اسفند ماه ).پرستش، شهرام
 . 78، شماره علوم اجتماعی
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