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 ی پیرنگهای نمایشی آن در توسعهعاملیت روایی زنان و قابلیت شنق
 فردوسی داستانی شاهنامه

 )مطالعه موردی: روایت گردیه در حماسه بهرام چوبین(
 

  1فرشته پایدارنوبخت

 2محمدجعفر یوسفیان کناری

 چکیده:
 در پژوهش حاضر قصد دارد با تمرکز بر نقش عاملیت روایی و  شخصیت پردازی زنان

ی بهرام منظور حماسه به اینی شاهنامه به قابلیت نمایشی  آن توجه نشان دهد. حماسه
روایت مورد مطالعه  چوبین از داستان پادشاهی خسرو، با تمرکز بر نقش گردیه در پیشرفت

یک های دراماتقرار گرفته است. برای درک بهتر سازوکار نقش شخصیت در پیرنگ و جلوه
مایشی، نظریات مانفرد فیستر به عنوان الگوی نظری پایه مورد توجه بوده آن در ساختار ن

ی آن با گسترش است. هدف اصلی پژوهش بررسی مفهوم کنش و عمل نمایشی و رابطه
دراماتیک است. بر اساس شواهد موجود در روایت گردیه با دو سطح از روایت روبرو هستیم: 

ی سه هایی تو در تو و مرتبط دربارهوایتنخست، زیرساخت که بستری گسترده است و ر
گیرد. این سطح، بر اساس زمان شخصیت اصلی، یعنی گردیه، بهرام و خسرو را در بر می

نشستن خسرو است که در اند، همان داستان بر تختو رویدادهایی که از پس هم آمده
 ه پیرنگی متکیکند. دیگر، روساخت، کی بهرام و گردیه را نیز روایت میدل خود حماسه

برد. نتایج به می بر تحول شخصیت دارد و بر اساس عاملیت نقش گردیه، داستان را پیش
های حماسِی دهد در اقتباس نمایشی از روایتدست آمده در این پژوهش نشان می

ید ی دنویس و نقطهشاهنامه، آنچه اهمیت بیشتری دارد، تهمیدات اقتباسی نمایشنامه
 ی حوادث و رویدادها. اگر، با محوریت شخصیت است و نه صرفا مجموعهاثرگذار بر تماش

 
 ، موقعیت دراماتیکی، پیرنگگردیه ،شاهنامه ،حماسه ،زن کلیدواژگان: 
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 مقدمه

هایِ روایی و هایی است که به سبب جذابیتادبیات کالسیک ایران، غنی از داستان
 خوبی و نمایشیِ بسیار 1اجرایی هایِ فرهنگی و بومی، قابلیت عمیق هایِ الیه همچنین

ی ی آشتی و آشناییِ مردمان با گنجینهتواند بهانهدارند. اقتباس نمایشی از این متون، می
هایِ که با روزآمد کردن متون و درآمیختن با فنون و تکنیک. ضمن اینادبیات کهن باشد

ن پژوهش شوند. اینو زنده می اقتباس نمایشیِ نوین، پیوند عمیقی با مفاهیمِ تازه برقرار و از
ار مطالعه سازوکشاهنامه، به  های حماسی زنان درنقشهای نمایشی قابلیت بررسیبا هدفِ 

ی موردی این پژوهش ی بهرام چوبین به عنوان نمونهحماسه پردازد.می گسترش پیرنگ
ر د که چراترین زِن شاهنامه است که گُردیه، حماسی رسدبه نظر می انتخاب شده است.

کند که پس از مرگ اسفندیار و زمانی طوالنی و تقریبا دورانی از روایت شاهنامه ظهور می
هاِی برادر بخشد. او در برابرِ فرازجوییبدونِ اوج، ناگهان جانی دوباره به حماسه می

د پندارترس و واهمه از قدرتی که در تصرفِ مردان است از آنچه حقیقت میایستد و بیمی
همراه با  ،خردمند و جسور است که درایت و تدبیرزیبا، گوید. گردیه زنی میسخن 

 کند. می نمایشیپیچیده و تبدیل به شخصیتی او را  اشبینیگراییِ غیرقابل پیشعمل

، به ی موردیاین پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و با تمرکز بر نمونه
پردازد. به این منظور های حماسی میدر پیرنگ های زنبررسی و تحلیل نقش شخصیت

ابتدا به بررسی اجزای روایِت منظومِ فردوسی از خیزش بهرام و سپس به تحلیل و انطباِق  
پردازیم. بر اساس کارهای اقتباس از آن میپیرامون راه 2ها با نظریه مانفرد فیسترمولفه

روساخت، مورد توجه قرار گرفته ی گردیه، دو سطِح زیرساخت و ساختاِر کالن حماسه
 تواند باشد و در روساخت،ی اقتباس میاست. در سطح زیرین، داستان اصلی که دستمایه

 قراردادهای اجرایی مورد نظر بوده است. 

مرکز بر با ت ،ییارسطوویی نوبا الگ گردیهبرای انطباقِ داستان سوال اصلی این است که 
در گسترش پیرنگ موثر است و هایِ داستانِی آن کدام زمینه نقش شخصیت در پیرنگ،

  ؟گر در این گسترش چیستکه نقش شخصیت در مقاِم انتخابدیگر این

 

 پیشینه پژوهش

ی شاهنامه به نگارش ی نقش زنان در منظومههای بسیاری در زمینهنامهها و پایانمقاله
ای وده است. از جمله مقالهها، تحلیلی یا تطبیقی بدرآمده است. رویکرد اغلب این پژوهش

که به مقایسه نقش حماسی  3با عنوان مقایسه تحلیلی نقش زن در شاهنامه و نیبلونگن
زن در فرهنگ ایرانی و آلمانی پرداخته است. این مقاله، بیشتر به توصیف زنان در دو 



 

 

 
 

 

 

 13      های نمایشی آن ....نقش عاملیت روایی زنان و قابلیت
پردازد تا نمودهای متفاوت زن یعنی مادر، همسر، جنگاور و فرهنگ شرقی و غربی می

ی [ همچنین دو پژوهش به شکل تالیف در زمینه374، ص8هبانو را بررسی نماید. ]ش
[ و دیگری محمد 5نقش حماسی زنان در شاهنامه، یکی به قلم جالل خالقی مطلق ]

[، منتشر شده که هر دو کتاب، به بررسی و تحلیل نقش زن در 6و حسین صفی ] نجاری
مطلق، با تمرکز [ به کوشش خالقی5« ]اهنامهزنان در ش»پردازند. ی شاهنامه میمنظومه

 یای و تاریخِی شاهنامه، به توصیف شرایط اجتماعی زنان در منظومهبر دو وجهِ اسطوره
شناختی و فرهنگی ی شرایط جامعهپردازد و هدف اصلی آن بررسی و مطالعهفردوسی می
. همچنین در کتاب ی شاهنامه استای از تاریخ و نمودهای آن در منظومهزن در دوره

[ به کوشش نجاری و صفی، با تمرکز بیشتری به نقش حماسی زن 6« ]زنان شاهنامه»
های شاهنامه پرداخته شده است و از این رو، وجوهِ نمایشی و عاملیت زنان در حماسه

ی های نمایشی بررسی و تحلیل مولفهرسد در زمینهتری دارد. به نظر میبازتاب پررنگ
نان در ادبیات کالسیک ایران و به طور مشخص شاهنامه، به منظور اقتباس نقش حماسی ز

تحلیل »ها های چندانی صورت نگرفته است. یکی از این پژوهشنمایشی، پژوهش
[ که ضمن بررسی نقش زن در 15است ]« های شاهنامهشخصیت و نقش زنان در داستان

تاثیرات این حضور در روند  یهای حماسی فردوسی، با نگاهی گذرا به مطالعهروایت
 پردازد. ها نیز میداستان

 
 زن و حماسه

تر وارد زنان در حماسه، کمپردازی سنتی ایران یکی آن است که های داستاناز ویژگی
شوند چرا که نقش اثرگذار آنان در حرکت و عمل حماسی، از طریق هایِ بیرونی میکنش

اند تا عامل آن. زن سخن ن اغلب محرک عملی آنان است. زنای ویژهفکر یا اندیشه
ه شود. توطئاندیشد، اما وارد میدان نمیگذارد. تدبیر میگوید، اما عمل را به مردان وامیمی
حال این حضور در کنار مردان، انکارناپذیر و برآمده نماید. با اینتر رخ میچیند، اما کممی

در اساطیر ایران، چون اهریمن »ن است. پردازی ایرااز نگرشی اساطیری در سنت حماسه
ی او بر خاک ریخت، و زمین آن را نگه داشت و پس از انسان نخستین را کشت، نطفه

ی آدمیان ی ریباس روئید. از این دو شاخه، نرینه و مادینهچهل سال گیاهی چون دو شاخه
 [69، ص13]« به جهان آمدند.

ِن ها که به دستاگشاییها و گرهافکنیچه گره ی ایرانی، زن حضور پررنگی دارد؛در حماسه
نمودِ بیرونی نداشته  چندان این نقش یگرنشکُاما شاید در مقامِ  خورد.زنان رقم می

توان مدعی شد که داستان بدون نقش و تاثیر و در هیچ داستانی از شاهنامه نمی». باشد
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گاه نماد ی ایرانی، حماسهزن در حال [ با این62، ص16« ]پذیرد.می حضور زن پایان
گاهی منفعل و اغلب فاعل و تاثیرگذار است اما . است نماِد خرد و سخنفریبندگی و گاه 

حماسه در زنان به چشم »شود. چرا که غالبا تر بدل به قهرمانی همتراز با مردان میکم
 [693، ص 14« ]نگردهایی ناتمام میانسان

کند با سخنانِ این کتایون است که تالش میاسفندیار  داستاندر به عنوان مثال 
کتایون وارد میدان عمل ی خود اسفندیار را از نبرد با رستم برحذر بدارد. خردمندانه

دهد و او را از خطایِ عظیمش برحذر شود، اما با نیروی کالم، اسفندیار را هشدار مینمی
مادر  ن با تورانیان، سیندختهنگام نبرد ایرادارد. در ابتدای داستان سام و رودابه، می

همراه با آید، می مهراب کابلی، به میان معرکهبه نمایندگی از سویِ  خردمند رودابه،
 ی خود مانعو با تدبیر و سخن حکیمانه دکناو مذاکره میبا ، رودبه نزدِ سام میهدایایی 

بیر سرّامی، سیندخت به تع شود.بار میان منوچهر و مهراب میاز در گرفتن جنگی خون
[ یکی از جسورترین زناِن 836، ص14« ]ای از خرد، وقار و عواطفِ زنانه استآمیزه»

 چو خورشید تابان پر از رنگ». تهمینه باشکوه و زیبا و متین است. شاهنامه، تهمینه است
ت  مهم و تاثیرگذارش دسانتخاب ی خود پیشرو است و باکسی که نسبت به زمانه« و بوی

ی حماسه است. . انتخاب و عمِل تهمینه بازتابِ اندیشه و سیاستِ زنانهزندمی عمل به
به نوعی دیگر چنین دست به عمل  ، در داستان رستم و سهراب،طور که گردآفریدهمان

 زند. می
 [102، ص10]  «شگفت آیدش گفت از ایران سپاه/ چنین دختر آید به آوردگاه»

آوری، از افزون بر گُردی و جنگ»برد. او را پیش می زنی که در بزنگاهِ حضورش حماسه
ی پلتیک را درایتِ جنگی نیز برخوردار است، و با ترفندی که شاید امروز بتوان واژه

 [69، ص6]« رهاندجایگزین آن نمود خود را از چنگِ سهراب می
 رزاد، مریم، قیدافه، همای چهتوان ردی از دیگر زنان همچون فرنگیسبه همین سیاق می

 یفِرای ایرانی پی گرفت. اما شاید نقش هیچ کدام از این زنان در تعرا در حماسه دیگرانو 
چرا که کنش به آن معنا که شخصیت در معرض انتخاب ، همپاِی گُردیه نباشد. یحماس

و عملی قرار بگیرد و تاثیری بیرونی و عینی بر جریان داستان داشته باشد، به ندرت در 
گیرد و ی اصلی به خود میبینیم. کمتر زنی در شاهنامه، نقش سوژهمیزنان شاهنامه 

سیرِ تحولی خاص و  ی بهرام،حماسهاز فراتر  شود. گردیهبدل به قهرمان میردیه مانند گُ
بینی و کند و با خواست و عمل خود، از جهان. او انتخاب میکندی خود را طی مییگانه

 گوید. می اندیشه



 

 

 
 

 

 

 15      های نمایشی آن ....نقش عاملیت روایی زنان و قابلیت
که ، بلدرسنمیپایان  شود، اما با او بهه در پادشاهی خسرو، با بهرام آغاز میداستان گردی

 سازد که بیرون ازیابد و با عبور از میانِ روایتِ بهرام، هویت مستقلی از خود میامتداد می
 زند.ی فکری را رقم میگیرد و نوعی حماسهی پهلوانی قرار میهای حماسهچهارچوب

 
 هرامی بگردیه در حماسه

گردیه، خواهر بهرام و گردوی، در بزنگاهی از روایت خیزش بهرام در پادشاهی خسرو، در 
 ها وکند تا در برابر فرازجوهای برادر بایستد. پس از رجزخوانیشاهنامه حضور پیدا می

ستیز بهرام با خسرو بر سرِ پادشاهی ایران، و پس از شکست خسرو و کامروایی بهرام، در 
د. تازشود و بر برادر میی روایت میوس او بر تخت شاهی، گردیه وارد صحنهی جلآستانه

بدان شود که پادشاهی سزاوار سپهدارد و به او یادآور میاو برادر را از فرجام کار حذر می
 شود ولی توجهی به اوکه از سخن گردیه برآشفته میو ساالران نیست. بهرام با وجود این

که گردیه با نشیند در حالیدهد. بهرام بر تخت مید ادامه میکند و به عمل خونمی
داران، برادر را با نقدهای تند و گزنده اش در جمع سرداران و سپههای روشنگرانهسخنرانی

دهد گریزد. در روم، راهبی بودنی به خسرو نوید مینوازد. از سوی دیگر خسرو به روم میمی
هایی میان قیصر و خسرو واهد گرفت. از آن پس نامهکه مورد لطف و رحمت قیصر قرار خ

گردد. قیصر سلیح و سپاهی گران شود و آنچه راهب وعده داده بود عملی میرد و بدل می
ی این سپاه و حمایت قیصر، خسرو عاقبت فرستد و به پشتوانهرا همراه خسرو به ایران می

ه گریزد. گردیاهیانش به چین میگردد. بهرام پس از شکست، همراه سپبر بهرام چیره می
شود و خاقان ی خسرو، بهرام به دست قلون کشته میهمراه او است. پس از آن با توطئه

گردد. گردیه به ترفندی زنانه از چنگ خاقان ای خواستار ازدواج با گردیه میطی نامه
ن رهسپار گریزد و پس از نبرد با تبرگ، برادر خاقان و کشتن او، به سوی مرز ایرامی
آید و پس از شود. در این فاصله گستهم از بند خسرو گریخته و به نزد گردیه میمی

شود و کند. پیوند گردیه و گستهم، موجب خشم خسرو میرویدادهایی با وی ازدواج می
پذیرد یدرنگ مکند. گردیه بیای، فرمان قتل گستهم را به گردیه ابالغ میی نامهبه واسطه

گردد. شتن گستهم و سرکوب کودتای خراسان، به ایران و نزد خسرو بازمیو پس از ک
 کند.گردیه در انتها، فرمانِ حکومت ری را از دست خسرو دریافت می

 
 بازنمایی حماسه

ها و های حماسی، پیش از آنکه تراژدی و درام حیات پیدا کنند در قالب افسانهداستان
که شده است. همچناندر میان مردمان نقل میای، سینه به سینه های اسطورهروایت
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ی ها و سپس وقایع تاریخی، منظومهها و اسطورهفردوسی با نگاه به همان افسانه

ی حماسه بر اساس دو نیروی خیر و شر استوار است. اش را سروده است. شالودهحماسی
. گیردصورت می های بهرام بازتاب این ستیز از طریق گفت و گوها و رجزخوانیدر حماسه

ترین ی حماسه، یکی از درخشانی بهرام و خسرو، پیش از ورود گردیه به صحنهمناظره
هایی سازیکند، زمینههای روایت است. آنچه این مناظره را ویژه و با اهمیت میصحنه

دهد. بر اساس های بعدی توضیح میاست که منطق و اصول شخصیت گردیه را در صحنه
احوال و اطوار »که از ی حماسه بیان نموده است، حماسه همچنانربارهآنچه ارسطو د

گوید، امری اخالقی را نیز در خود مستتر دارد. همچنین بر اساس آرای می« مردمان
تواند اجزای مختلف یک واقعه را در ویژگی مهم دیگر حماسه است که می« نقل»ارسطو، 

 [120، ص1زمان وقوع داستان اصلی، روایت کند. ]
ها، هایی به لحاِظ داستانی وجود دارد که اتکا بر آنی بهرام چوبین، موقعیتدر حماسه

رفت سازد. از منظر عاملیت شخصیت، با چندپیاشان را برجسته میهای نمایشیقابلیت
های بهرام و روبرو هستیم: خسرو، گردیه، بهرام و حتی گستهم و بندوی و ... که روایت

تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. چرا که شروع کشمکش میانِ دو روایت گردیه می
ی کامال متضاد است که تا انتهای روایتِ مربوط به گردیه، حتی شخصیت با دو خواسته

یابد. در واقع از این نقطه، یعنی آغاز جدال میان او با پس از مرگ بهرام نیز امتداد می
دهند اصلی را شکل می رفتپیدو  ،هر دو شخصیت هایِو انتخاب هاکنشبهرام به بعد 

که در یک نقطه، یعنی مرِگ بهرام با یکدیگر تالقی نموده و در انتها شمایلی از 
هر کدام از این دو آنچه در مورد دهند. از سوی دیگر، هایی متحول را بازتاب میشخصیت

میت اهاش ی نمایشیبالقوههای جنبه و گردیهی روایت تر دربارهرفت و به طور مشخصپی
خاصی  بر مراحل»بندی و ترکیب بندی است که دارد، تمهید اقتباسی یا تکنیک تقسیم

 [ 270، ص2« ]از داستان تاکید کند و مراحل دیگر را در پس زمینه نگاه دارد
شخصیت گردیه، یافتن پاسخ چند سوال ضرورت هایِ فکریِ مایهبه بن نزدیک شدنبرای 

به ایستد؟ چرا پس از شکسِت بهرام، هایِ برادر میچرا در برابرِ فرازخواهی کهدارد. این
و چرا تن به  دگیر؟ چگونه رو در روی خاقان قرار میشودبا او همراه میرغم اختالف نظر 

نویسد او دهد؟ شاهرخ مسکوب در تعریف از قهرمان حماسی میی خسرو میخواسته
 ای بندگسل از شبچند و چون کارها بیندیشد با ارادهآنکه زیاده به بی»کسی است که 

 [63، ص 13« ]تازد که بیفتد...خواهان روشنایی است و در طلب ناممکن چندان می
 ستاداستان  دراماتیک هایموقعیتترین مهمگردیه در برابرِ فرمان خسرو یکی از کنش 

عیت، یک بازگشت کند. از سویی این موقهای شخصیت او را افشا میکه  پیچیدگی
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د و در شوی سیاست میدراماتیک به ابتدایِ داستان نیز است. جایی که گردیه وارد صحنه

ایستد. پاسخ دادن به هر یک از سواالت ذکر شده، گامی در جهت برابر فرازجویی برادر می
 ترِ شخصیت گردیه است.تحلیل و شناخت عمیق

 
 مبنای نظری

ای ها، در مجموعهسی سیر تحول شخصیت و تحلیل کنشجمعِ بررانسجام ساختار، حاصل
اند. نسبت شخصیت با پیرنگ، از وقایع است که بر اساس علت و معلول به دنبال هم آمده

پذیری و عاملیت شخصیت در پیشرفت داستان دارد. حماسه نیز بستگی به میزان نقش
بر اساس منطق علّی، ای از حوادث و اتفاقات است که همچون تراژدی، متکی به سلسله

ه کند کاند. حضور عنصر منطقی، به خودی خود عاملیتی را مطرح میجهانی را شکل داده
ها مربوط است. نسبت شخصیت با پیرنگ از ضرورت مستقیما به اراده و عمل شخصیت

شود. به لحاظ نظری، فن شعر ارسطو اولین الگویی است که وجود این منطق ناشی می
ین نسبت و اهمیت هر کدام ]پیرنگ و شخصیت[ را به شکل جداگانه در امکان بررسی ا

ی که ارسطو توجه اصلی را به پیرنگ داشته، اما به واسطهگذارد. با وجود ایناختیار می
ذکر عناصر دیگر از ملزومات طرح داستان، اهمیت شخصیت را نیز مطرح کرده است. پس 

اند که حاصل آن به مطالعه و تحقیق پرداخته از ارسطو، دانشمندان زیادی در این زمینه
نخستین شرح بر فن شعر ارسطو را فرانچسکو »شرح و توصیفات بسیار بر فن شعر است. 

گوید سرانجام تقلید و بازنمایی در تراژدی، کنش است چرا نوشته است که می 4روبرتلو
هت، پیرنگ، هاست و از این جهاست. پیرنگ شامل کنشکه تراژدی خود، تقلید کنش

 [ 12، ص 7« ]ترین بخش تراژدی است.هدف غایی و مهم
ی پیرنگ است و انسان دهندهترین جزء شکلبر اساس نظریات ارسطو، کنش، اصلی

به  شود. با توجهترین اجزاء کنش، که در متن دراماتیک به عنوان شخصیت تعبیر میمهم
ت که بر مبنای منطق علیت در ی رخدادها و حوادثی اسکه پیرنگ، همان مجموعهاین

که هیچ رخداد دراماتیکی بدون دخالت عنصر انسانی اند و با توجه اینکنار هم چیده شده
شود این طور نتیجه گرفت که شخصیت همان رخداد و حادثه است گیرد، میشکل نمی

 [23و 18و رخداد و حادثه نیز چیزی جز ترسیم شخصیت نیست. ]همان، ص 
از حماسه  6به عنوان یک کلیدواژه برای اقتباس 5ی دیدِ ترکیبی نقطهیفیستر بر ویژگ

ی ی دید روبرو هستیم. نخست نقطه[ در روایت با سه نوع، نقطه13، ص2کند. ]تاکید می
بینیم که راوی دانای کل است و از چه در آثار ادبیِ کالسیک میدیدِ نامحدود مانند آن

ا آگاه است و محدود به زمان و مکان نیست. دوم، ه شخصیتتمامی رخدادها و کنش
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برد ی دید درونی است که روایت را بر اساس یک یا چند شخصیتِ مشخص پیش مینقطه

ها، ی دید بیرونی که استوار بر کنش و عمل است ولی چیزی از چراییو سوم، نقطه
، 3ر است. ]کند، و هرچه هست کنش و گفتاها بیان نمیی شخصیتاحساسات و اندیشه

 [54ص 
ی دید نامحدود( و از سوی دیگر به این ترتیب در اشعاِر حماسی، از یک سو نقل )نقطه

ی دید بیرونی( را در اختیار داریم. برای چیدِن ساختاِر ها )نقطهو عملِ شخصیت 7گفتار
 جوییم.دید، به فراخورِ نیاز بهره می روایت، بر اساسِ ترتیب وقایع، از هر دو نقطه

ی دو روایت، بیشتر یک گرهِ افتد، اما رابطهداستان گردیه در دل حماسه بهرام اتفاق می
ی مرگ بهرام . گرهی که در نقطه9ای از رخدادهای دراماتیکاست تا مجموعه 8دراماتیک
 رسد.به اوج می

، ر توزمان، رخدادهایِ تو ددریافت اطالعاِت ضروری برای بافتارِ نمایشی، مانند وقایعِ هم 
وقایِع گذشته و ... از میانِ آنچه در نقل و روایتِ نامحدود وجود دارد، قابل استخراج است. 

ها، از منظرِ بیرونی ها و کرداِر شخصیتگوییوگوها، تکها، گفتکه رجزخوانیهمچنان
 ها باشد.ی عمل شخصیتای برای بازنماییِ شیوهمایهتواند مواد و دستمی

ی طالیی موقعیت در بیان چه اهمیت دارد، جستجوی نقطهار اقتباس آناز سویی در راهک
کند و از اندیشه و  دراماتیک است. موقعیتی که مسیر تحول شخصیت را مشخص می

ا کند تگوید. چرا که موقعیت، به عنوان کلیِد طالیی، امکانی را فراهم میسیرت او می
حول قدم بگذارد. موقعیت، وضعیتی شخصیت با میل و خواست خود آگاهانه در مسیر ت
های درونی او را در تالش برای ایجاد است که شخصیت را وادرا به کنش کرده و پیچیدگی

کند. بنابراین، تحلیل پیرنگ نیز، در شناخت تعادل و رسیدن به موقعیِت بعدی عیان می
اره همو در تحلیل پیرنگ»شخصیت و تحلیل آن، ضرورتی انکارناپذیر دارد. هرچند که 

این دغدغه وجود دارد که با توجه به نقش عاملیت شخصیت تناقضی پدید آورد که با 
ی هنرداستان به در مقاله 10هدف اصلی در تناقض باشد. اما شاید سخن هنری جیمز

 گویداند. جیمز میروشنی مشخص کند که چگونه این دو وجه از درام، در هم تنیده شده
، ص 7« ]اد و رویداد چیزی جز تجلی شخصیت نیست.شخصیت چیزی جز تجلی روید

22] 
های او، فیستر با تکیه بر کنش و اهمیت آن در بافتار درام، به نقش شخصیت و انتخاب

ترین عنصر انسانی اصلی»نماید. کند و سخن جیمز را به شکلی دیگر تبیین میاشاره می
فیستر، شخصیت با امکان  ی جیمز و[ بنا بر گفته264، ص2« ]ی پیرنگ است.مولفه

کند. در روایِت روی پیرنگ را مشخص میانتخاب، در موقعیتی دراماتیک، مسیر پیش
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گردیه، موقعیت اصلی جایی است که گردیه از طریقِ گُردی، فرماِن خسرو را دریافت 

 گیرد.ترین موقعیت داستان قرار میکند و  در دراماتیکیمی
 

 یشیهای اقتباس نماگردیه و چالش
با این تفاوت  ،و داستان است 11قصه وجهِ مشترک میان میتوسبر اساس نظریات فیستر 

و  تی رویدادهایی مواجه هستیم که بر اساسِ منطقِ علکه در میتوس یا طرح، با سلسله
ند آیرویدادها بر اساس توالیِ زمان از پی هم می ،اند. ولی در داستانمعلولی در پی هم آمده

ارِ کالن ساختگیری همچنین مبنای شکل و معلولی ضرورتِ این توالی نیست. تو  نظام عل
 [302، ص2است. ] 14و روساخت 13بندی آن به زیرساختدراماتیک تقسیم 12متن

به این ترتیب فیستر داستان را به عنوان معیاِر اصلی روایت که بر اساِس نظِم روایی و 
 ی بیرونی و نمایِ ظاهری داستانیرد و از پیکرهگرود، در نظر میرفت داستانی پیش میپی

ساخت بر طبق برخی معیارهای معنایی و سطح ژرف»برد. به عنوان روساخت نام می
 ها یاها در نظم صعودی عبارتند از کنشترین الیهشود و مهممنطقی خاص تقسیم می

 ]همان[« رشته رویدادها.ها یا کنشها یا پاره رویدادها و رشتهکنشرویدادهای منفرد، پاره
)واحدهای هایِ بخشابتدا برای اقتباس نمایشی از داستان گردیه، الزم است بنابراین 

ر تا ب ، یعنی گردیه را از متنِ اصلی جدا کنیممورد نظرمربوط به شخصیتِ ساختاری( 
ها و کنشاساس توالی رویدادها به ساختار خطی )داستان( دست پیدا کنیم و به 

ا چر نماید.ها و اعمالِ گردیه را تبیین میکه خواستهیی هاموقعیتو  محورعملایِ رویداده
هایِ پیرامون خویش دست به است که نسبت به جریان یحماس یشخصیت اصلی، زنکه 

 دو هایی که او را بر سرِزند. کشمکشِ گردیه با جهاِن بیرونی و بزنگاهکنش یا واکنش می
ها، انتخابدهند. پیشرفت داستان را شکل می 15هایِ، سازهدهدراهیِ انتخاب قرار می

رفت شخصیت در پیرنگ را توضیح اندیشه و سیرت گردیه را افشا کرده و منطق پی
 دهند. می

آتنا را  بانویخدای هایی دارد کهگردیه جلوه، 16الگویی و تحلیل شخصیتاز منظر کهن
حامی »آتنا تر شخصیت گردیه موثر است. الگوی آتنا، در تحلیل بهکهن. کندتداعی می

ی مرد قهرمانِ خود و همچنین محافظ شهرِ همنامش آتن بود... به هنگام جنگ در گستره
ای هکرد ... تدبیر اندیشی، کارایی و دستاوردهای عینی، از نشانهتدابیر رزمی عمل می

را برتر از غریزه و ی اراده و عمل نهد و حیطهخاص اوست. آتنا به تفکر عقالنی ارج می
شخصیت تا حدی با  17یگرایانهبه این ترتیب منطقِ عمل [101، ص12]« داندذات می

لت گیرد. این ویژگیِ خصبینیم، در تقابل قرار میتصویرِ متداولی که از زن در شاهنامه می
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 و سیرت شخصیت گردیه، موجب تحرک و پویاییِ بیشتر روایتِ او شده و از این رو بررسیِ

 نماید.تر میامکانِ اقتباس نمایشی از آن را، جذاب
هایِ پیشرفتِ داستان یا همان واحدهایی که ویژگیِ معینی دارند و محتواِی سازهدر روایت، 

ها در داستان این گزارهبخشند. دهند، ساختاری منسجم به روایت میهر سازه را شرح می
که تحول شخصیت استوار است. ضمن این زند که غایت آن بررفتی را رقم میگردیه، پی

ی نماید و به نوعی ایدهها و عمل، بازمیی شخصیت را بر اساسِ انتخابخواست و اندیشه
دهد. به این ترتیب در داستانِ گردیه با جهانی روبرو ی روایت را شکل میمایهکلی یا درون

چوبین است و قواعد  ی بهرامهستیم که به لحاِظ تماتیکی تا حدی مستقل از حماسه
 فرد خودش را دارد. منحصربه

 

 ساختار خطی داستان
شد  که گفتهشود. داستان گردیه چنانمیساخت روایت گردیه، به پنج بخش تقسیم زیر

مستقل از حماسه بهرام و پادشاهی خسرو نیست. اگر چه به لحاظ عاملیت شخصیت، 
 استقالل خود را دارد.

 گردیهسازی ورود زمینه       
   پیروزی بهرام در مرزهای شرقی ایران، غرور و فرازجویی بهرام، نگران شدن هرمز، اعزام

احترامی و هتک حرمت بهرام از بهرام به مرزهای غربی، شکست بهرام از قوای بیزانس، بی
ی سرداران جلسه وتخت،سوی هرمز، تحریک سپاه از سوی بهرام، قیام بهرام، طلب تاج

 سپاه بهرام.

 ی روایتوارد شدن گردیه به صحنه     

 داران. جنگ بهرام و خسرو. پیروزی بهرام. نشستن بهرام سخنرانی گردیه در مجلس سپه
ی بهرام با خسرو. شکست بهرام. با برادر. جنگ دوباره های گردیهی مخالفتادامهبر تخت. 

شدن بهرام به دست  زخمیاو همراه است.  با همراه با سپاه. گردیه به چین بهرام گریزِ
 تحول و مرگ بهرام. سپردن سپاه به گردیه.قلون. 
 نبرد گردیه با سپاه خاقان      

 تاختن سپاه خاقان بر سپاه ی خاقان به گردیه و خواستاِر وصلت با او. تدبیر گردیه. نامه
فری ار نهزپیروزی بر سپاه شش نبرد با تبرگ.. پوشیدن لباسِ زرمِ بهرامگردیه. مقاومت و 

 خاقان. عزیمت سپاه به سوی ایران به فرمانروایی گردیه.

 نامه حامل فرمان خسرو به گردیه     
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 یوندپسینه. گری یالناش به گردیه. میانجیگریز گستهم به مرزهای شرقی. ابراز عالقه 

خطاب  فرمان خسروی خشم خسرو. نامه کودتای گستهم در خراسان. گردیه. گستهم با
 از سوی گردیه. سرکوب کودتای خراسان توسط گردیه. قتل گستهمو  طئهتو. به گردیه
 به ایران. او بازگشت

 پیروزی و فرمانروایی ری     

  استقبال خسرو از گردیه. شکستن جام بهرام در ضیافت دربار شاه. پذیرفتن تقاضای ازدواج
ان بوده است( از با خسرو. درخواست و دریافت فرماِن فرمانروایی ری )که از آن نیاکانش

 دست خسرو.

ها عنصرِ منطقیِ روایت را شکل کنشدر هر واحد ساختاری، ارتباطِ کنشِ واحد با پاره
گیرد که ناچار به دهد. پیرنگ، تحول گردیه است. چرا که بارها در موقعیتی قرار میمی

 شود و رویدادهای بعدی تابعی از انتخاِب او هستند.انتخاب می
ی برادر و اصوِل خود، یکی را انتخاب کند. او بر اساس آنچه باور ِن خواستهگردیه باید بی

خرد. کند و خشم برادر را به جان میکند و در برابر بهرام ایستادگی میدارد، عمل می
 دهد.ها را پند میایستد و آنسپس در برابر سردارانِ سپاهِ بهرام، می

ال از برادر کهم/ سپهدار لب را به دندان گرفت/ اگر من زنم، پند مردان دهم/ نه بسیار س»
همه انجمن ماند ازو در شگفت/ بدانست کو راست گوید همی/ جز از راه خوبی نجوید 

 [665، ص10« ]همی
گیرد که ناچار به انتخاب است. او بینِ هایی قرار میگردیه، در ادامه باز هم در موقعیت

ه ایران، باید یکی را انتخاب کند. یا نزد خاقان پیشنهاد ازدواج با خاقان چین و بازگشت ب
که دوست برادر است بماند یا به نزد خسرو که تشنه به خوِن بهرام بود، باز گردد. گردیه 

خرد و دومی را انتخاب شدن و تنبیه را به جان میآنکه تردید کند، احتمال زندانیبی
ن انتخاب بیش از هر چیز تدبیر او را کند. انتخابی که برآمده از اصولِ او است. اما ایمی

کند تا از کند. چرا که از طریِق نامه و کالمی خردمندانه، از خاقان دلجویی میآشکار می
 ای به دل نگیرد. گردیه به این وسیلهاش غباری بر دِل خاقان ننشیند و کینهپاسِخ منفی

داراِن سپاهِ بهرام، به وگو با سردر حال خریدن زمان برای اندیشیدن است. او در گفت
 ای رسیده که امیران گوش به فرمان او هستند.مرتبه

بدو گفت هرکس که بانو تویی/ به ایران و چین، پشت و بازو تویی/ نجنباندت کوه آهن »
ز جای/ یالن را به مردی تویی رهنمای/ ز مرد خردمند بیدارتر/ ز دستور داننده هشیارتر/ 

 [698، ص 10« ]است/ بدین آرزو رای و پیمان تو راستهمه کهترانیم و فرمان تو ر
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ای بانوییِ چین و بازگشت به ایران، گردیه را در موقعیت تازهقرار گرفتن میانِ امکان شه

نشیند و پس از مطلع شدن از نیرنگ کار نمیدهد. چرا که خاقان بیبرای انتخاب قرار می
برادرش تبرگ را با شش هزار نیروی گردیه و قصد عزیمت او و سپاهش به سوی ایران، 

: نبرد با گیردفرستد. گردیه بار دیگر در موقعیت انتخاب قرار میجنگی به مقابله با او می
کند هیچ تردید یا خوفی، لباس رزمِ برادر به تن مینشینی و تسلیم؟ او بیتبرگ یا عقب

 شود. و وارد میدان نبرد با برادر خاقان می
ر ایشان رسید/ زن شیردل چون سپه را بدید/ ازیشان به دل بر نکرد ایچ به روز چهارم ب»

 [698، ص 10« ]یاد/ ز لشکر سوی ساربان شد چو باد
تر باید رقم بخورد. انتخابی که داستان را در بزنگاهی انتخابِ بعدی، در موقعیتی هولناک

برد. گردیه میاِن کند و زمان را کُند و کشدار پیش میگیر برای مدتی متوقف مینفس
زندگی شوهر و فرمانِ شاه یکی را باید انتخاب کند. سرپیچی یا کُرنش در برابرِ خواستِ 
پادشاه؟ از سویی گستهم همان خطای بهرام را مرتکب شده است و با همان غرور، میل 

ترین بخش داستان است و انتخابِ گردیه، حماسه را به وتخت دارد. این بزنگاه، بغرنجتاج
 برد.رساند و با شکوه و جالل پیش میگاه میوجا

 
 بندی واحدهای ساختاریترکیب

رویدادهای متفاوت، اما مربوط به هم مواجه هستیم. در واقع  در روایت گردیه با دو زنجیره
های پنهاِن فضایی هستند که به شکل غیر مستقیم و به عنوان عامل درونی این کنش

ها، تماما کالمی شوند. این کنشدیه در دل روایت میموجب تحول و حرکت شخصیت گر
ه گیرند کهای بیرونی و پیدا قرار میشوند و در مقابلِ کنشو با نظرگاهِ خاص عرضه می

 است. 18به تعبیر فیستر نمایشی
، مانند مرگ هرمز و «نقل»های پنهانی و تکیه بر گزارش روایی با در نظر گرفتن کنش

م، رویاروییِ بهرام و خسرو در نبرد، ماجراهای قیصر روم و شهریار ی بندوی و گستهتوطئه
 خواهیگفتن خسرو با سپاهیان، فرستادن هدایا برای همسر خاقان چین، خونجوان، سخن

رویدادهایی از این دست که ضرورتِ نمایشی و اجرایی خسرو از بندوی و گستهم و پاره
ندی  بن گردیه را در قالبی دراماتیک، ترکیبهایی از داستاکنشتوانیم پارهندارند، می

 کنیم.
هاست که وگویی آنها و بیش از همه گفتار گفتبر اساس نظریات فیستر گفتار شخصیت

 سازد و همچنین دیالوگقالب کالمی مسلط و اصلی مورد استفاده در متون دراماتیک را می
 ای دیالکتیکی دارد و کنشبطهترین عنصر درام، با طرِح اصلی داستان رابه عنوان اصلی
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[ از سویی 17سازد. ]فیستر، ی دراماتیکی را میکالمی یا عمل گفتاری، موقعیتِ ویژه

اگر »سازند. ای میآیند و خود موقعیت ویژه و تازهها بیرون میها از دلِ موقعیتدیالوگ
یت، به بیرون آمدن دیالوگ از دل یک موقعیت ضروری باشد، قطعا وصل شدن آن موقع

نش هایی از کیک موقعیت دیگر، نیز ضروری است. دیالوگ دراماتیک باعث پیدایی شکل
شود. و از دل این موقعیت نیز دیالوگی و وضع پایدار، که همانا یک موقعیت جدید است، می

 [18، ص 2« ]طور الی آخر...آورد و همینجدید سر برمی
ن، کانون تمرکز روایت است. اوست که با ی زباگردیه به عنوان شخصیت اصلی، به واسطه

برد. گفت و گو، های دیگر، روایت را پیش میسخنِ خود و گفت و گو با شخصیت
کند و از طریقِ سخن، تصویری منسجم از ذهنیاِت او به های گردیه را روشن میاندیشه

گردیه، شود. در واقع آید که بعدها در روند داستان، به محِک عمل گذاشته میدست می
نقاطی هستند که مسیر تحول او را  ها، سلسلهی مرکزینِ داستان است و کنشنقطه

 کنند.مشخص می
بینیم که با ی ورودِ گردیه در مجلس سردارانِ بهرام، رویاروییِ او را با برادر میدر صحنه

تو را چند گویم سخن نشنوی/ به پیش »کند: لحنی تند و کالمی صریح چنین خطاب می
 [665، ص 10« ]وری تندی و بدخوییآ

وگوی بهرام و گردیه، چه در مرتبه سخن و چه عمل، کشمکشی جا به بعد گفتاز این
و  کندهای فکری دو شخصیت و مشخصا گردیه را آشکار میمایهاست که محتوای آن بن

 دهد. هاِی بعدی توضیح میی این زن را در کنشگرایانهمنطقِ عقل

خواهد از خیال تصرفِ تاج و تخت بیرون بیاید. خواهش یا التماس ام میگردیه، از بهر
شود که هرمز دهد. به او یادآور میکند و هشدار میکند، امر میکند بلکه توصیه مینمی

زند که اش بر جا. سپس سام را مثال میهنوز زنده است و شهریار جوان و تخت شاهی
ی ند بر تخِت نوذر بنشیند و زمام امورِ آشفتهی مهتران از او خواستچطور وقتی همه

حکومت به دست بگیرد، گفت من سپهبدم و نگهبان فرّه ایزدی و چنین جایگاهی را نه 
گوید که خطاب به ایرانیانی دانم. سپس از رستم میی خویش میخواهم و نه شایستهمی

نامد. اثرگذاری این دیو می یها را تخمهزند و آندانند، بانگ میکه او را سزاوار تخت می
صحنه، قائم به ذاتِ این سخنرانی نیست. پیش از مقابله گردیه با بهرام، فردوسی یکی از 

های شاهنامه را میان خسرو و بهرام به نظم کشیده است. محتواِی ترین مناظرهدرخشان
زاید و افشود، بر اثربخشی سخنرانی گردیه میآنچه میان خسرو و بهرام رد و بدل می

 دارد.ی او را بیان میگرایانهمنطق عقل
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ی نامتعارف برادر را پیش بینی تواند سرانجاِم خواستهگردیه زن خردمندی است که می

ناک است و در هراس است به سبب فرازجوییِ بهرام، هر آینه نام ایزدی بیمکند. او از فرّه
در خود گرفته و متوجه نیست که نیکِ خاندان از دست برود. حال آنکه غرور بهرام را 

گذارد و پیوندد. گردیه اما، بهرام را تنها نمیبینیِ خواهر، آرام آرام به حقیقت میپیش
آنکه دستخوش احساسات ی اندوه و درد، بیرود و پس از مرگ او، با همههمراه او تا بلخ می

 پردازد.رقیق معمول زنانه شود، همچنان به نقد اندیشه و کردار بهرام می
کار نهتری/ گاال ای سوار سپهبد تنا/ جهانگیر ناباک و شیر اوژنا/ برین کردها بر پشیمان»

 [696، ص 10« ]جان پیش یزدان بری
که گفته شد، گردیه نمادی از زِن آتنایی است که زره عقالنیت به تن دارد و چنان

اریِ ی سوگویست. صحنهاحساساِت زنانه، مانعی برای تحلیل منطقی وقایعِ پیرامونش ن
شیِ هایِ نمایهایِ اشاره شده، قابلیتگردیه، بر جسم خونین برادر نیز همچون دیگر صحنه

که برآمده از دِل منطِق روایت است، متناسب با شخصیت مندی دارد که ضمن آنقدرت
 رود. در موقعیتی کامال نمایشی، گردیه بهرام را برای آخرین بار سرزنشگردیه پیش می

کند. کالمِ او آکنده از رحم و شفقت است و واکنشِ بهرام نشان از دگرگونی و تحول او می
سپارد و سفارش کند و سپاه را به دست گردیه میدارد. بهرام به خطای خود اعتراف می

 کند نزد خسرو بروند و سر به فرمان او گذارند. می
گرفتِن آرام آرام گردیه همراه است. ی مرگ یا دگردیسِی بهرام با اوج پوشانیِ نقطههم

د شود تا حماسه زنده بمانکند و سپهساالر سپاه ایران میگردیه لباس رزم برادر بر تن می
گیرد ی بهرام پیشی میی گردیه از حماسهو مرگ بهرام را جا بگذارد. به این ترتیب حماسه

دمند، از جنگاوری و و در واقع این اندیشه و حکمت است که در قامت زنی جنگو و خر
پرستی، خرد و اعتدال است. وطنی ی گردیه، حماسهگیرد. حماسهطلبی پیشی میجاه

بایست حماسه را به غایت خود گیرد که میگردیه پس از مرگ بهرام در موقعیتی قرار می
کند و لباس رزم به خواهر ی خود اظهار ندامت میبرساند. بهرام پیش از مرگ، از کرده

های گردیه، پس از این نقطه که سرانجام بهرام است، یکی پس از دیگری، سپارد. کنشمی
 کند.گاه نزدیک میمرحله به مرحله روایتِ او را به اوج

داند خسرو تا چه اندازه از کردارِ از سویی خاقان چین که مهر بهرام را در دل داشته و می
ای خود قرار دهد، به وسیله نامه او خشمگین است و ممکن است خواهر را آماجِ خشم

ی گردیه، درک ضرورتِ عقالنِی شود. پاسخ هوشمندانهخواستار ازدواج و حمایت گردیه می
 ورزی از سوی این زن است. تدبیر و سیاست
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شرم خواند اگر من به این زودی آیم به راه/ چه گوید مرا آن خردمند شاه/ خردمند بی»

مرا/ بدین سوگ چون بگذرد چار ماه/ سواری فرستم به نزدیک  آزرم داندمرا/ چو خاقان بی
 [698، ص 10« ]شاه/ همه بشنوم هرچ باید شنید/ به گویندگان تا چه آید پدید

کنش گردیه در این موقعیت، البته که ترفندی زنانه و نرم است برای دوری جستن از 
پی فرصتی است تا تدبیری  دهد. چرا که گردیه درورزیِ خاقان، که موقتا جواب میکینه

داند در شرایطی نیست که مطابق با خویِ صریح خود واکنشی تند موثرتر بیاندیشد. او می
به درخواست خاقان نشان بدهد. بنابراین با نرمش و سیاست، برای اندیشیدن، زمان 

گیرند به ایران کند و تصمیم میای با سرداران سپاه برگزار میخرد. سپس، جلسهمی
درنگ وارد نبرد ی لشکر خاقان مواجه شدند، بیازگردند و چنانچه با مقاومت و حملهب

شود و خاقان که از گردیه رنجیده است، برادرش تبرگ را همراه با سپاهی شوند. چنین می
 افکند.فرستد. عظمت سپاه دشمن، هراسی به دل گردیه نمیعظیم به مقابله با گردیه می

بسته ن/ نشست از بر باره گام زن/ بشد گردیه با سلیح گِران/ میانسلیح برادر بپوشید ز»
 [698، ص 10« ]آورانبَرسانِ جنگ

گردیه پس از هالکتِ تبرگ، پیروز و سرافراز همراه سپاهیان به سوی مرزِ ایران رهسپار 
شود. گستهم که با کشته شدن بندوی به دسِت خسرو، از بیمِ جان از ایران گریخته می

پیوندد و پس از ابراز همدردی در سوگ بهرام، دل او را ر مرز ایران، به گردیه میاست، د
آورد. خسرو از آورد و با وساطت یالن سینه، گردیه را به همسری خود درمیبه دست می

نویسد و از او ای برای گردیه میشود و نامهشنیدن خبر این وصلت، خشمگین می
اثبات کند و گستهم را که خائن به وطن بوده، به قتل برساند اش را به او خواهد وفاداریمی

که حامل پیاِم ستایش و محبتی از ضمن این ی او را از آنِ خود کند. نامهتا دل و خانه
دهد که موضعِ سیاسیِ گردیه در جریان خیزش سوی خسرو به گردیه است، نشان می

خواهد گستهم را که خائن به وطن بهرام از چشم شاه دور نمانده است و حال از او می
 بوده، از میان بردارد. 

شود و در موقعیتی حساس، سیاسی و ی شهریار آگاه میبه این ترتیب گردیه از خواسته
 هراسد. همچنینگیرد. تردیدی نیست که او از مرگ خود یا خشم شاه نمیاخالقی، قرار می

هایی است که آرمان ی اصلیلهگرا ست، مسئتردیدی نیست که برای او که زنی اصول
 یکبار او را در برابر بهرام قرار داده بود و حاال در برابر فرمان شاه قرار گرفته است!

 یی پایان یا بر عکس، نقطهتواند به لحاظ ساختاری نقطهکه می گردیه در این صحنه
یستاده و او را از گردد به جایی که رو در رویِ بهرام اشروعِ یک روایت کامل باشد، بازمی

ای به لحاظِ چرخشِ موقعیت اینجا ایزدی برحذر داشته است. یک رونِد دایرهستیز با فرّه
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که مسیرِ حرکتِ گردیه به عنوان شخصیت تا این لحظه و پیش از وجود دارد. در حالی

 دریافت فرمان شاه، با شیبی بسیار کُند به سوی باال بوده است، ناگهان و با سرعت اوج
کند و پس از اجرای فرمان، او را در موقعیتی ویژه گیرد و به شکلی صعودی حرکت میمی

کند دارد، شورش مردم خراسان را سرکوب میدهد. گردیه گستهم را از میان برمیقرار می
 رود.و سپس به مانند سرداری پیروز، به دربار خسرو می

نقاِط تحوِل گردیه تا پیش از دریافت  ی قابل توجه به لحاِظ نمایشی این است که،نکته
ی شاه آگاه که از رای و خواستهپذیر است. اما پس از آنفرمان خسرو، بیرونی و بازگشت

ناپذیر گیرد که انتخاب او، تبعاتی بازگشتشود در موقعیتی کامال دراماتیکی قرار میمی
دارد تا در انتخاب او را وا میاندیشِ گردیه، گرا و عاقبتبه همراه خواهد داشت. منطقِ عقل

تواند خود همچنان در مسیرِ ثباتِ فکری و باورِ عقالنی خود رفتار کند. آیا گردیه می
 داد، عمل کند و در برابرِ خسرو بایستد؟ برخالفِ آنچه بهرام را پند می

پذیرش فرمان خسرو، در راستایِ اصولی است که گردیه به خاطر آن وارد جریان داستان 
روایت را تبیین  19ده است. اصول او، منطقِ عمل شخصیت و نظمِ علت و معلولیِش

خواهد هر نماید. پس از بازگشت گردیه به دربار، خسرو به پاسِ خدماتش از او میمی
 آرزویی دارد، درخواست کند.

گر بر پیشش نماز/ بدو روی/ زنِ چارهابا گردیه گفت کز آرزوی/ چه باید بگو ای زن خوب»
« من بخش ری را خرد یاد کن/ دِل غمگنان از غم آزاد کنفراز/ بهگفت کای شاِه گردن

 [703، ص10]
نیاکاِن گردیه، فرمانروای ری بودند و ری اینک به دست فرمانروایی ستمکار است. پس 

اش را طلب ی گذشتهکه قدرت و شکوهِ از دست رفتهگردیه با این درخواست، همچنان
بخشد. به آورد، مردم ری را به برقراری عدالت امیدی دوباره میدست میهکرده و دوباره ب

گیرد. چرا که داستان گردیه، بیش این ترتیب حکمت، باالتر از جنگاوری و حماسه قرار می
های دیگر، وخمِ روایتی فکری است. گردیه سپس در پیچاگرِ حماسهاز هر چیز روایت

 شود.محو می
 

 گیرینتیجه
 20ی مهم روبرو هستیم. نخست، طول نقشلیل نقش شخصیت در پیرنگ، با دو گزارهدر تح

 21یا مدت زمان حضور شخصیت در رویدادها و دیگر، عرض نقش یا میزان اثرگذاری
های دراماتیک و شخصیت در پیشرفت داستان یا پیرنگ. در روایت گردیه، با موقعیت

مسیرِ حرکت و تحولِ شخصیت در پیرنگ هایی از سوی شخصیت روبرو هستیم که انتخاب
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رمان ی فترین کنش، عمل او در برابر نامهرسد که اصلیکنند. اما به نظر میرا مشخص می

تر بازنمایی تر و شفافو اصول اخالقی این زن را روشن ی اندیشهمایهخسرو است، که بن
حرمسرایِ خسرو در کند. گردیه چنان بر اصولِ خود پایدار است که سرانجامی جز می

 ی شرقی، در نهایتنظرِ انتقادی، الگوی تحول گردیه در حماسهانتظارش نیست. از نقطه
ی مردان، کند و این قراردادی است که حماسهاو را به سمت سکون و سکوت هدایت می

 زند.آن را رقم می
ر ماسه دپیوند زن و حتوان گفت نماد شخصیت گردیه چنان ساختار محکمی دارد که می

بیداری است.  ی سخن و عمل، در پیِ عدالت وچرا که به واسطهاست.  ی شاهنامهمنظومه
 ایستاده است. سخنو  اندیشه، عملمیانِ و  تاریخ و ادبیات ، اسطوره،جایی میاناو 
 

 نوشت:پی

1- dramaturgical 

2- Manfred Pfister 

3- Nibelungenlied 

4- Francesco Robortello 
5- Complex perspective 

6- adaptation 

7- actional speech 

8- dramatic situation 
9- dramatic mode 

10- Henry James 

11- Mythos 

12- macrostructure 
13- Deep structure 

14- Surface structure 

15- Events 

16- Analytical 
17- Pragmatic discurse 

18- a- perspectival 

19- causality 

20- duration 

21- effect-orientation 
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 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت پنجمین همایش متن
 1397اردیبهشت ماه 

 بررسی تلمیحات اشعار نو مهدی اخوان ثالث
 

 1گل آرا داورپناه
 

 چکیده

در شعر شاعران، بررسی تلمیحات به کار یکی از راه های بررسی حضور متن های غایب 
رفته در شعر آنان است. تلمیحات اشعار نو مهدی اخوان ثالث که یکی از پر تلمیح ترین 
شاعران معاصر ایران است، در یکی از این گروه ها جای می گیرد: تلمیحات مرکزی که 

رین حد که بیشتدغدغۀ اصلی شاعر، احیای تلمیحات ایرانی، را نشان می دهد، تلمیحات مت
اجزای تلمیحی را دارند و گاه اخوان اجزایی را به کار برده که در شعر کالسیک فعال نبوده 
اند، تلمیحات ابداعی، اضافی، وصفی، اصطالحی )ادبی، بازی و سرگرمی، شراب نوشی، 
نجومی، فلسفی، عرفانی(، اعالمی، تاریخی، دینی، فرهنگی )رسوم و باورهای قومی، آیینی، 

میانه و...(، شاهنامه ای )اسطوره ای و حماسی(، داستانی، شخصی )اشاره به زندگی عا
خصوصی و خانوادگی(، اشاره به مضمون شعر، ترانه و مَثَل. در این پژوهش ضمن بررسی 
مفصل انواع تلمیحات اشعار نو اخوان، به پنج نوع از نو آوری های شاعر در کاربرد تلمیح 

همترین آنها ترکیب دو تلمیح ایرانی و سامی است به منظور نیز اشاره شده است که م
 ایجاد تعادل و جلب توجه خواننده به تلمیح ایرانی در کنار مورد مشابه سامی.

 
 : تلمیح، شعر نو، اخوان ثالث، انواع تلمیح، نوآوری در تلمیح.کلید واژه
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 مقدمه

تن ی به گوشۀ چشم به چیزی نگریستلمیح در لغت، مصدر باب تفعیل از ریشۀ لَمح به معنا
( و figures of meaning( یکی از تکنیکهای بدیع معنوی )allusionاست. تلمیح )

در اصطالح بدیعی آن است که شاعر یا نویسنده در ضمن کالم خود، به داستان، آیه، 
حدیث یا ضرب المثلی معروف اشاره کند به طوری که با ندانستن تمام آنها، فهم دقیق 

(. تلمیح ارجاع گذرا به یک 7و8: 1374نای شعر یا نوشته مشکل باشد )محمدی، مع
شخص، مکان، رویداد ادبی یا تاریخی، یا به یک متن یا اثر ادبی دیگر است بدون معرفی 
صریح آن و چون تلمیحات به صراحت معرفی نمی شوند مستلزم دانش مشترک میان 

 (.12: 1384نویسنده و خواننده اند )ایبرمز،
از اطالعات، مشترکند امّا محدوده « بخشی»کردن به « اشاره»تمام تعریف های تلمیح در

این اطالعات را به طور دقیق مشخص نکرده اند به همین دلیل گاه تلمیح با ارسال المثل، 
اشاره، اقتباس )عقد و درج(، ترجمه، تضمین و حل، تشابهاتی پیدا می کند که در تفکیک 

رد. همواره جایگاه تلمیح را در علم بدیع معنوی دانسته اند ولی به خاطر  آنها باید دقت ک
(. 60و58: 1389ژرف ساخت تشبیهی می توان آن را در علم بیان نیز جای داد )اعال،

شفیعی کدکنی تلمیح را در گروه موسیقی معنایی قرار می دهد و محدودۀ اطالعات را 
است به بخشی از دانسته های تاریخی، وسعت می بخشد. به نظر او تلمیح اشاراتی 
 (.310: 1389اساطیری و فرهنگی و ادبی )شفیعی کدکنی، 

پس می توان فرهنگ عامه، عقاید، آداب و رسوم و علوم قدیم را نیز جزء اشارات تلمیحی 
شمرد. زیرا اگر امروزه کسی به اعتقادات نجومی و طبی قدما آشنا نباشد، از فهم بسیاری 

 (. 7: 1375خواهد ماند )شمیسا، از ابیات باز
 فواید تلمیح

 مهمترین فایده های تلمیح عبارتند از: 
تلمیح از نظر منشأ، ماهیت داستانی دارد ولی در شعر این خاصیت را از دست می دهد  -1

و با خالصه شدن، خاصیت شعری و خیال انگیزی آن بیشتر می شود زیرا خواننده به 
 -2(. 46: 1375وف و خالصه شده را باز سازد )شمیسا،کمک تخیل باید قسمتهای محذ

توضیح یا  -3(. 310: 1389ایجاد نوعی لذت تداعی و موسیقی معنوی )شفیعی کدکنی، 
ـ طرح تضاد میان موضوع مورد نظر و تلمیح به قصد تضعیف یا 4روشن کردن موضوعی 

ـ اغراق، 5(. 13و12: 1384ـ بینامتنیت و پیوند بین متون )ایبرمز،5تحقیر آن موضوع 
یعنی اثبات صفتی برای ممدوح یا معشوق. به جای اغراق، تشبیه نیز می توان گفت، زیرا 
شاعر برای قدرت بخشیدن به تشبیه، به اغراق نظر دارد و غرض از تشبیه اغراق است، به 
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ر اشاره به حوادث تاریخی عصر شاع -6این منظور مشبهٌ به را از افراد تلمیح قرار می دهد. 

ایجاز، زیرا با استفاده از یک  -7از خالل تلمیح. حافظ در این زمینه بهترین نمونه است. 
ـ معنی آفرینی و ساختن 8جزء تلمیحی می توان تمام مقصود داستانی را بیان کرد 

استفاده از  -9مضامین نو از موضوعات کهن که از مختصات سبکی شعر هندی است. 
 (.39-36: 1375زبان رمزی )شمیسا، تلمیح در مقام تمثیل و ایجاد

 تلمیح در شعر اخوان
رهنگ فیکی از پرتلمیح ترین شاعران معاصر اخوان است. حدود یک سوم تلمیحاتی که در 

از آثار شش شاعر )نیما، اخوان، سپهری، شاملو، شفیعی کدکنی،  -تلمیحات شعر معاصر
شعار او اعم از نو و سنتی، انواع متعلق به اخوان است و در ا -فرخزاد( جمع آوری کرده اند

متنوعی از تلمیحات به چشم می خورد: تلمیحات عرفانی، حماسی، مذهبی، سیاسی و 
اجتماعی، مکانها و اعالم، تلمیحات خانوادگی یعنی اشاره هایی به زندگی خصوصی و 

تر شخانوادگی که از این نظر اخوان و فروغ و پس از اینها شاملو در خور توجه هستند. بی
تلمیحات اخوان رنگ ایرانی به ویژه ایرانی قبل از اسالم دارد. اشاره به آیات و احادیث نیز 
در شعر او بیشتر از شاعران دیگر دیده می شود و این به خاطر تسلط او بر ادبیات عرب و 

 (.34: 1374آشنایی با منابع عربی زبان بوده است )محمدی، 
اشعار نو اخوان بسیار اندک است که آن را در زیر مجموعه  البته اشاره به آیات و احادیث در

العمائم تیجان »اشاره به حدیث « تاج عرب»تلمیحات دینی قرار دادیم شامل یک مورد 
و اشارات و واژه های قرآنی مانند: الت و عزی و هبل، جودی، کوه طور، هبا، استوار « العرب

 کردن زمین با کوهمیخ، کاخسازی عنکبوت.
از تلمیحات ایرانی و سامی و اندکی هندی استفاده کرده است. سعی او بر این است  اخوان

که در کنار تلمیحات سامی از تلمیحات ایرانی نیز بهره گیرد. بنابر این در مقایسه با 
شاعران هم عصرش رنگ ایرانی تلمیحاتش پر رنگ به نظر می رسد و گرنه در استفاده از 

اشعار نو خود راه اعتدال را در پیش گرفته است. در ضمن  تلمیحات ایرانی و سامی در
همان طور که در شعر کالسیک قصیده قالب مناسبی برای آوردن تلمیحات ایرانی به ویژه 

ه ب -حماسی و اسطوره ای بوده است، در شعر نو نیز شعرهای روایی و قصیده های نیمایی
 بستر مناسبی برای این تلمیحات است. -قول اخوان

 آوری های اخوان در تلمیحات  نو
ـ در برخی از تلمیحات تغییراتی ایجاد کرده که در اصل داستان یا سنت ادبی به گونه 1

 ای دیگر است:
 گرد را سنگ سیاهی کرده  سامجاودان بارنده  برفو 
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 ( 25)از، "] است آیا؟...                                              

 ی نمی کرد.سام کیخسرو را همراه
  خون آشام، این جاوید بهرامسوی 

 ( 155)ز، غمبی بد بیوه گرگ قحبه، این ناهیدسوی 
 در سنت ادبی بهرام و ناهید با صفات منفی توصیف نشده اند.

 ؛ ناهید روی آبیدر پیش 
 ( 173)سر، تابیدمی

 به ناهید رنگ آبی نسبت نداده اند.
 ( 23)خو، سیمرغ همایون بالگسترد سایه می

 هما مرغ همایون بال است نه سیمرغ.
گاه دو تلمیح ایرانی و سامی را به دلیل عنصری مشترک یا مشابه در داستان با یکدیگر  -2

ترکیب کرده و روشی بدیع آفریده است. یکی از انگیزه های اخوان از این ترکیب احیای 
 ست چنان که خود میتلمیحات ایرانی در کنار تلمیحات سامی و رسیدن به نوعی تعادل ا

یکی از حرفهایی که من روش اصرار دارم این است که ما به فریاد مظلومیت این »گوید: 
هزار و پانصد سال هم برسیم و کار افراطیهای این طرفی را جبران کنیم که خیلی چیزها 
درآن هست. همین اسطورۀ سیاوش و سودابه. این اسطوره ای است که ما داریم، نظیرش 

وره سامی هست و خیلی نزدیک به همین است، یعنی قصۀ یوسف. همه گویی در اسط
 ( :372-368: 1382)اخوان،« گرته برداری داستان سیاوش است

 ، گذشته از آتشام، همچو گل یوسف سیاوشیآن 
 هیچ گناهی؛  روز، پاکترین باغِ آن رازِ

 ( 174)سر، ست.زندانیاکنون دوباره 
 زندانی شدن یوسف.ترکیب گذر از آتش سیاوش و 

   خشایَرشا (رحمتازیانه ی شوم و بیبیرحم ) سوط با عُمَر
 ( 159)ز، دریازند دیوانه وار، اما نه بر 

 ترکیب تازیانه زدن عمر با تازیانه زدن خشایار شاه بر دریا.
 (106)خو،. مزدیسناییمثل پاکان نیاکان  اذانیلیک 

 ز پیدا شد:مسیحی نی -نمونه ای از ترکیب تلمیح اسالمی
  لحد شوم مرده دالن است، کز ناقوس

 (33)ز، معاشسر بر کشیده اند به انگیزه ی 
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 ایجاد ایهام تناسب از طریق تلمیح: -3

 رستم دستان راست بود آن 
 (139)آ، بود؟ زالییا که سایه ی دوک 

 ست رود راه بسته، وقتی که از هر طرف میشاه شطرنجچون 
 (52،)در، ماتدلمرده و خسته و 

 (236)زند، به ناورد است زالیاش، افسانه رستم
 مریم بنعیسایمثل غروب آخرین  
 ی ما مثل نگاه غمگنانه 

 (180)سر، آدممثل بچه 
 ، توانی زیست دوزخدر آن نامش فضا، 

 (11)خو، هوا نامیده عمری دم توانی زد و قهارِ  ادشدّ ز آن شعلهو اَ
اشخاص را بیاورد وصفی از آنها ارائه می دهد که  گاه به جای اینکه نام آن شخص یا -4

 نوعی کنایه از موصوف است:
 : ی مهجورپیر به درد آلودهکه پرسی همچو آن 

 ( 158)ز، "به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را؟ "خدایا 
 نیما یوشیج 

  رهمگنان غاهمچو خواب 
 ( 86)آ،صبح شیرینکار  نگارچشم می مالیم و می گوییم : آنک، طرفه قصر زر

 اصحاب کهف
 آنکه در بندگسسته است زنجیر هزار اهریمنی تر ز 

 ( 24)از، دماوندست]                                                        
 ضحاک

در مواردی نیز با طرح تضاد میان موضوع مورد نظر و تلمیح، قصد مقایسه، تضعیف یا  -5
را دارد. از این روش بیشتر زمانی بهره می گیرد که شکوه ایران پارینه تحقیر آن موضوع 

و قهرمانانش را با وضع کنونی مقایسه می کند. گاه حاصل این مقایسه فضایی طنز آمیز 
و گاه موقعیتی تراژیک می آفریند « مرد و مرکب» به وجود می آورد مانند فضای شعر

 «.مخوان هشت»و « قصّه شهر سنگستان» مانند 
 در شعر اخوان انواع تلمیحات
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بر گزیدن نامی برای انواع تلمیحات کاری دشوار است چراکه هر دسته بندی می تواند زیر 
بخشهایی پیدا کند و یا از جهات گوناگون نامگذاری شود. انواع تلمیحات در اشعار نو اخوان 

افی، وصفی، در طبقات زیر، قابل بررسی اند: تلمیحات مرکزی، متحد، ابداعی، اض
اصطالحی، اعالمی، تاریخی، دینی، فرهنگی، اسطوره ای و حماسی )شاهنامه ای(، 

 داستانی، شخصی، اشاره به مضمون شعر، ترانه و مثل عربی.
از آنجا که تلمیح مرکزی در پیوند با روانشناسی شاعر است، می توان  تلمیحات مرکزی:

 شمار آورد. احیای تلمیحات ایرانی را دغدغۀ اصلی اخوان به
بیشترین اجزای تلمیحی را دارند. اخوان « عیسی»، «زرتشت»، «رستم: »تلمیحات متحد

اجزای جدیدی را هم به دستگاه های تلمیحی اضافه کرده است که در شعر کالسیک فعّال 
نبوده اند مانند: صلیب رسم کردن، برّه های گمشده عیسی، نیروانا، شکسته بازوان میترا، 

 مزدایی، میش سپید فرّهی.سه نیک اور
 (.167(، مزدشت )زند،78(، ماث )در،78خوان هشتم )در،تلمیحات ابداعی: 

(، بهشت آرزوها 21(، شبچراغ روزگاران )از،139: میخانه ألست )ز،تلمیحات اضافی
(، 81(، پهندشت نیروانا )از،174(، یوسف سیاوشی )سر،295(، سیمرغ زال )دو،284)دو،

(، فرّ هما 85(، برّه های فرّهی )آ،107، میش سپید فرّهی )در،(112شب نیروانا )ز،
(، قصر شیریِن جوانی، بیستونِ غیرت کرمانشهان 172(، غول فقر )زند،343)دو،

 (.40(، یاِل یلدا )خو،236)زند،
(، دژ نستوه 166(، تاج هفت امشاسپندی )سر،166: اتاقه اورمزدی )سر،تلمیحات وصفی

(، 232فرجام منصوری )زند، ،(106)خو، نیاکان مزدیسنایی ،(166و ستوار کیانی )سر،
(، صبح 60(، قدس اهورایی )از،17(، اهریمنی رایات )از،108باغهای هورقلیایی )در،

 (.163(، بام بلند آریایی )سر،171(، ابوالهولی قد و باالش )زند،75اهورایی )از،
 -5نجومی  -4  شراب نوشی -3بازی و سرگرمی  -2ادبی  -1: تلمیحات اصطالحی

 عرفانی. -6فلسفی 
(، تکیه، ترجیع 51(، تشبیه، ایهام )ز،40(، فرشته شعر )ز،30: خدای شعر )ز،ـ ادبی1

(، ترجیع شعر، قوافی 52(، دستور زبان، شاهد، آیین بالغت، شیوایی )خو،242)زند،
 (.106)خو،

 شطرنج، کبوتر بازی، بازی کودکانـ بازی و سرگرمی: 2
فیل، برج، اسب، فرزین، شاه شطرنج، مات، مات کردن : بساط، ـ شطرنج

 (.52؛در،45و44و40)از،
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(، پرپری، سوت زدن 164(، کبوتر و برج )ز،202: کفتر جلد و برج )زند،ـ کبوتربازی

 (.70)آ،
به زمین و به هوا گرگم و چوپان ، توپ زنجیر پله(، 165: خاکبازی )سر،ـ بازی کودکان

 (.303)دو، زد وزیرپیر گزل گاو پنیر، شا د، گله
(، حریف، مزه با 151(، کاسه گر تا جور )زند،151: هفت خط جام )زند،ـ شراب نوشی3

(، چطول، کشمش 163دهان گرفتن، می نوشی به عشق گوشه ابرو، مزّه، نوش، نقل )زند،
 (.208سگی )زند،

(، زهره 155(، بهرام )ز،173؛ سر،155(، ناهید )ز،79: سال نوری )در،ـ نجومی4
 (. 29(، زحل )در،60(، مشتری )از،106؛ خو،29؛ در،82و60ز،)ا
 (.79: هور قلیایی، عدم )در،ـ فلسفی5
 (.201: تبتّل، فنا، مرشد اعظم )زند،ـ عرفانی6

 تلمیحات اعالمی
(، کرمانشهان، قصر شیرین، بیستون 163(، شوش، ایران، تخت جمشید )سر،26البرز )ز،

(، 165(، دیوار چین، سدّ اسکندر )سر،285ادآور )دو،(، مداین، طاق کسرا، گنج ب236)زند،
(، 107(، کارون )خو،65(، دز )خو،83(، اروند شط )خو،30(، شطّ )خو،107و30اروند )خو،
(، گلبفت کرمانی، مخملبفت کاشانی 124(، دجله، فرات، بغداد )خو،116بصره )خو،

؛ 155و142و141(، خیام )ز،77؛ از،155و141(، حافظ )ز،141(، شمس )ز،58)در،
(، پیر به درد آلوده مهجور 69؛ در،155(، نیما )ز،203(، سعدی )زند،162؛ زند،93و52از،

(، 176(، عماد )زند،71(، پریشادخت شعر آدمیزادان)=فروغ فرخزاد( )در،158)=نیما(، )ز،
(، 155(، مک نیس )ز،94(، شیرین، شکر، پرویز، فرهاد )در،244؛ زند،128لیلی، مجنون )ز،

(، ُعمر، خشایرشا 98(، هرگز هیچ )در،95(، کالغ پو )در،159(، تاراس بولبا )ز،52)از، کافکا،
(، ماخ ساالر 77(، زادسرو مرو )در،57(، سردار بجنورد )از،25(، نادر، اسکندر )آ،159)ز،

(، اشاره به نام 37(، کتاب تحفه هندی )آ،206(، دخو )زند،78(، تختی )در،71)در،
(، سه 56(، چُگور )از،66(، مرغ حق )در،152(، کَرَک )ز،53-51داستانهای هدایت )از،

(، بارهنگ، پونه، 150(، قزاقی، بابونه، پونه )ز،37پستان، گل زوفا، سکنگور، سیه دانه )آ،
 (.284(، هوبره )دو، 93خطمی )از،

  تلمیحات تاریخی
ند نادر، انبسیاری از تلمیحات تاریخی در تلمیحات اعالمی ذکر شد. شخصیتهای تاریخی م

اسکندر، خشایرشا؛ مکانهای تاریخی مانند مداین، طاق کسرا، تخت جمشید. اشاره به 
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وقایع تاریخی گذشته و معاصر که اندک است مانند اشاره به بی رحمی و تازیانه داشتن 
عمر و خشایارشاه، تازیانه بر دریا زدن خشایارشاه، ستمهای فرنگ و ترک و تازی، حوادث 

، مرگ تختی و نا آرامی های مرزی بین ایران و عراق 32مرداد سال  28تای مرتبط با کود
 (.110)خو،

 تلمیحات دینی 
 شامل اسم خاص، باور، داستان، واژه قرآنی، اشاره به قرآن و حدیث و...

(، اهورا 167؛ زند،81و22(، اهورا )از،109؛ خو،112(، زردشت )ز،81: زرتشت )از،زرتشت
(، امشاسپندان 22(، ایزدان )از،167(، اهریمن )زند،81از،(، اهرمن )75مزدا )از،

(، هفت تن جاوید ورجاوند 24(، هفت انوشه )از،22(، هفت امشاسپندان )از،24و22)از،
(، فرّ 107(، سه نیک اورمزدایی )خو،107(، آیین بهی )خو،106(، مزدیسنایی )خو،20)از،

(، میش سپید 85(، برّه های فرّهی )آ،107(، فرّهی )خو،18(، فرّه )از،56و فروغ ایزدی )در،
 (.25(، مغ در آتشگه )از،24(، ایزدی آذر )از،22(، نماز گزاردن آذر )از،107فرّهی )در،

(، شکسته بازوان 113(، بازوان میترا )آ،107(، مهر اهورایی )خو،79بارگاه مهر )آ،مهر: 
 (.25میترا )از،
(، 100(، عیسی )آ،180ن مریم )سر،(، عیسای ب173برّه های گمشده عیسی )سر، عیسی:

(، 126(، صلیب رسم کردن )ز،128؛ در،48(، صلیب )از،156(، پدر مسیح )ز،156مسیح )ز،
 (.50(، مریم و زاییدن طفل خدا )در،100(، بافندگی مریم )آ،50مریم )در،

 (.81؛ از،112بودا، نیروانا )ز،بودا: 
 (.86گرفتن، دقیانوس )آ،: خواب جادویی، همگنان غار، سکّه بر ناصحاب کهف

 (.203)زند،« العمائم تیجان العرب»اشاره به حدیث « تاج عرب» اشاره به حدیث:
(، کوه طور 90(، جودی )ز،151الت و عزی و هبل )زند، اشارات و واژه های قرآنی:

(، کاخسازی عنکبوت 75(، استوار کردن زمین با کوهمیخ  )از،42(، هبا )آ،90)ز،
 (.165)سر،

(، عید 151(، هروله )زند،151(، حوض )زند،151طواف حاجیان )زند، حج:مناسک 
 (.151کشتار )زند،

(، سروش 57و28و24و22؛ خو،162(، زروان )زند،81: مزدک )از،دیگر تلمیحات دینی
(، دوزخ 48؛ خو،286؛ دو،51؛ در،53(، بهشت )آ،103(، حوری )در،126(، فرشته )ز،64)ز،
(، 86(، جنّ )خو،19(، شیطان )از،48و11؛ خو،286)دو، (، دیوان دوزخ284؛ دو،16)از،

(، 112(، علی )ز،67(، هو یا اباالفضل )ز،17(، اسرافیل، شاخ نفیر )خو،16؛ از،178زمهریر )آ،
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(، متعه ، متاع 213امام هفتم شیعه، حبس هارون، موسای کاظم، حضرت صادق )زند،

ان، طهارت، دیات، مرجع اعلم، بضع، شبهای آدینه، رخصت، مشیت، مسائل دان، رسائل خو
(، دانیال، استر، تورات 106(، اذان )خو،203(، تقّیه، حنابندان )زند،201روّیت )زند،

(، شبان 176(، یوسف و زندانی شدن )سر،128(، یعقوب )ز،166(، دانیال )سر،164)سر،
 (.112)ز،

  تلمیحات فرهنگی
 سانه ای، عامیانه، خرافی و...شامل رسوم و مظاهر فرهنگی، باورهای قومی، آیینی، اف

(، 241(، اژدها )زند،202(، اکسیر )ز،177و176(، مار قهقهه و آینه )سر،196پلنگ و ماه )ز،
؛ 204(، پری و افسانه )ز،103(، پری )در،43(، پریشادخت، مهادیو  )در،79پریزاد )آ،

؛ 204دیو )ز، (،301(، پری و آینه )دو،284(، پریدخت )دو،284؛ دو،42؛ در،92؛ از،109آ،
(، مرغ سعادت 240(، کوه قاف )زند،295؛ دو،98؛ در،81(، هفت اقلیم )آ،122و119آ،

(، نشستن مرغ سعادت بر بام 14(، هما مرغ همایون فال )خو،343(، فرّ هما )دو،336)دو،
(، شیشه عمر دیو را 32(، طلسم شکستن )در،22(، طلسم گشادن )از،129خانه ها )آ،
(، سبوی سبزنا 128(، خانه تکانی عید )آ،122در آتش افکندن )آ،(، پر 82شکستن )آ،

(، خبر آوردن 101(، دشت اول )آ،40(، یلدا )خو،107(، چراغان کردن )در،131و51)در،
(، سوت کشیدن گوش 126(، پریدن چشم )ز،34(، حکم میر نوروزی )از،147قاصدک )آ،

(، بیرون آمدن جن از تن 35(، چشم دشمن کور )از،126(، صلیب رسم کردن )ز،126)ز،
(، سنت نقالی 51(، آینه بینی برای گم کرده )در،100مرد صرعی، سکّه انداختن عابران )از،

(، مسیحا و ترسا )در 76)قهوه خانه، نقّال، دستار خراسانی، چوبدست منتشا مانند( )در،
اقی (، س109و108معنی می فروش اشاره به می فروشی اقلیتهای مذهبی در ایران( )ز،

(، تقلید صدای کَرَک برای شکار جفتش)اشاره به تقلید آواز جفتجویی بلدرچین 46ترسا )آ،
(، مرغ نیم بسمل 152ماده توسط صیاد برای شکار بلدرچین نر، ر.ک پاورقی شعر( )ز،

(، 12(، گاو سپند )خو،102(، رکشا )آ،100(، راجا )آ،159(، الهه عشق و زیبایی )زند،70)آ،
 (.43، گورزا )خو،(63زنّار )در،

  شاهنامه ای )حماسی ـ اسطوره ای(  
(، رستم دستان 81(، پور زال زر )در،84(، پور دستان )آ،236؛ زند،92و77رستم )در،

(، شغاد 77(، هفت خوان )در،84(، دیو سپید )در،82(، گرد سجستانی )در،91؛ در،139)آ،
(، 87(، کمند شصت خم )در،86(، به درخت دوختن )در،84(، چاه نابرادر )آ،85و84)در،

(، 92(، زال )در،91(، زال زر )در،85(، رودابه )در،83و81(، رخش )در،28رخش رویین )از،
(، سیمرغ 295(، سیمرغِ زال )دو،20(، سوزاندن پر سیمرغ )از،20چاره و ترفند زال زر )از،
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، گیو بن (17(، بهرام ورجاوند و رستاخیز )از،85(، پور فرخزاد )آ،23همایون بال )خو،

(، 91(، برزو )در،91(، فرامرز )در،17(، گرشاسپ )از،17(، توس بن نوذر )از،17گودرز )از،
(، زنجیر گسستن 18(، درفش کاویان )از،25و17(، انیران )از،91شهریار نام گستر )در،

(، 25(، برف جاودان بارنده )از،25(، پشوتن )از،24آنکه دربند دماوندست )=ضحاک( )از،
(، مشی و مشیانه 198(، کاوه آهنگر )زند،82(، ایرانشهر )در،91(، سام نیرم )در،25سام )از،

؛ 91و78(، سهراب )در،174(، سیاوش و گذشتن از آتش )سر،78(، سیاوش )در،336)دو،
 (.234(، گردآفرید )زند،234زند،

 تلمیحات داستانی
شود  انی ذکر میاشاره به عناصر داستانی به دو صورت است یا فقط نام شخصیتهای داست

( بدون اشاره به 94(، شیرین و شکر و فرهاد و پرویز )در،128مانند: لیلی و مجنون )ز،
داستان که آنها را ذیل تلمیحات اعالمی قرار دادیم یا اشاره به پاره هایی از داستان مانند: 

اب ( داستان اصح20(، ترفند زال و آتش زدن پر سیمرغ )از،84داستان رستم و شغاد )در،
 ( که از آنها در تلمیحات حماسی و دینی یاد کردیم.86کهف )آ،

  تلمیحات شخصی
(، احمدآباد 40(، ارغنون )ز،59(، پری )ز،29(، بیشه های گیالن )در31و21)ز، توران

(، 109؛ خو،25؛ آ،104(، امید )ز،109(، فرزند طوس )خو،65(، خراسان مرگبار )ز،22)ز،
(، 128(، روستاییم )ز،106(، خواجه مینا )ز،128زردشت )در،(، 103(، الله )ز،94مایا )در،

(، کشفرود 36(، ساحل جیحون )آ،206(، قد و قدم کوتاه )زند،31خطاب روستایی وار )در،
(، زندان نشین قصر قاجار 51(، زندان  )در،37(، شغل پدر )آ،37(، پنج تن )آ،36)آ،

ان اخوان در زندان )زند، (، (،  اسامی و سرگذشت همبند184(، قصرقجر )زند،58)در،
(، مغ آیینِ مسلمانزاده از دیار 38(، این مباد آن باد گفتن )آ،132مقدس آتشی بودیم )ز،

 (.167(، مزدشت )زند،108طوس )خو،
اسامی یا القاب هم بندان اخوان در زندان قصر که البته نمی دانیم تا چه اندازه اشخاص 

(، شیرزاد پیله ور 173(، حیدر سُّلار )زند،36حقیقی یا تخیلی اند: خان امیر )در،
(، تیمسارزا 176(، سیا سرمست )زند،192(، دزدِ آق )زند،172(، عمو زینل )زند،170)زند،

(، دخو )گرگلی(، شاتقی زندانی 187(، زار اکبر )زند،187(، خالومد )زند،187بیژن )زند،
(، آقای 176الم )زند،(، شاغ160(، میر فخرا سلمکی )زند،149دختر عمو طاووس )زند،

 (.187دفتردار )زند،
 اشاره به مضمون شعر یا ترانه

 نجا ز با حله تنیده ز دل بافته/ با کاروان حله برفتم ز سیستان: فرخی سیستانیـ 
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 (39)ز، خاطرم نقش حلّه ها انگیخت/ بافته از دل و تنیده ز جان -
پردگیانی که جهان / عنکبوتدر دهن این تنه / چند پری چون مگس از بهر قوت: نظامیـ 

الجرم از پرده برون / از ره این پرده فزون آمدی/ راز تو در پرده نهان داشتند/ داشتند
 .آمدی

نیست  "ت/عنکبوت گف"بهتر ازین پشّه غذا  /خوشتر ازین پرده فضا هیچ نیست، هیچ "- 
از چمن / عیش همین است و همین : کار و خورد و خفت/ به از وزوز این پشّه نغمه ای

ا خوشتر ازین پرده فض/ گفت خوش الحان مگسی قصه ای به من/ دلکش و صحرای دلگشا
 ( 64و63)ز، "جمله فریب است و دروغ است آن سخن ... /هیچ نیست، هیچ

 خاک ضعیف از تو توانا شده/ ای همه هستی زتو پیدا شدهـ نظامی: 
 (78)از،ای همه هستی زتو، آیا تو هم هستی؟  -
 اندرون از طعام خالی دار/ تا در او نور معرفت بینی : سعدیـ 
 (37)آ، هم بدان سان کز ازل بودم.ز/ اندرون، ناچار، ماالمال نور معرفت شد با -

 ـ سعدی: عبادت بجز خدمت خلق نیست/ به تسبیح و سجاده و دلق نیست
 ( 203)زند، دانستکه عبادت را همان خدمت که سعدی گفت، می

تن بویا کند گلهای تصویر نهالی را/ به پا بیدار سازد خفتگان نقش قالی  : بهطالب آملیـ 
 را 
رنگشان پرواز کرده با گذشت سالیان  /خفتگان نقش قالی، دوش با من خلوتی کردند -

 ( 143)آ،دور 
  زمین شش شد و آسمان گشت هشت/ رد سواران در آن پهن دشتز گَ: فردوسیـ 
  (29)از، و آسمان شد هشت،/ ن شد ششخسته شد حرفش که ناگاهان زمی -
 (34)از،و آسمان نه / گفت راوی : خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شد پنج -
 (36)از،و آسمان ده / خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شد چار -
 کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس/ بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین: حافظـ 
یا نه، چه می رفت، هم زانسانکه حافظ گفت، عمر تو ./ آبد/ مسوی جو رفتم، چه می آ -

 ( 77)از،
ره زین / در جمع کمال شمع اصحاب شدند/ آنانکه محیط فضل و آداب شدند:  خیامـ 

 .ای و در خواب شدندگفتند فسانه/ شب تاریک نبردند برون
ت اصحاب وز محیط فضل و شمع خلو/ این غم آور وحشت منفور را خیام پرسیده ست؛ -

 (95)از، هیچ جز بیهوده نشنیده ست./ هم هرگز
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 (:222الف: 1390نظر دارد که گفته است )شفیعی، الیوتبه ترجمه شعر  ـ

Clear the air!/ Clear the sky!/ Clear the wind!/ Take stone from 
stone and wash them 

 بشویید آبها را پاک.  -
 (33)در،وب بتکانید. و چون جاجیمهای خاکخورده بادها را خ

 ـ دقیقًا مشخص نیست منظور کدام شاعر است شاید به این ابیات نظر داشته است:
خندد آخر چند خون دل دل به خون می/ لبدل هم بستهام هم تشنهچون گل اندر غنچه

 )عطار( خورم
 نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش/ با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام

 افظ()ح
 لیک با غمها به قول حضرت شاعر 

 (202)زند، بسان غنچه پر خون داشت، اما لب چو گل خنداندل
 ترانه عامیانهـ 

 ( 33)از، یادگار، ای، با توام، خوابی تو یا بیدار؟
 ( 296)دو،روی بام هاشم و هاجر. / جرجر و جرجر،/ بارندبارند و میابرهایی را که می

 بیاشاره به مضمون مثل عر
 کَالباحثِ عَن حَتفِِه بِظِلفِهِ.-

 (126)خو،ادان زند سنگ فسان بر تیغ جلّمی / ت که قربانی به دست خویشگو بخندد بُ
 

 نتیجه گیری
تلمیح فوایدی دارد که بیانگر لزوم بررسی آن است از جمله ایجاد لذت تداعی و کشف 

غدغه های شاعر و یادآوری برای خواننده، توضیح محتوا، پیوند بین متون، آشنایی با د
حوادث تاریخی، اجتماعی و سیاسی عصر شاعر. اشعار مهدی اخوان ثالث حوزۀ متنوعی از 
تلمیحات را در بر می گیرد اعم از عرفانی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی، اشاره به اماکن و 

 کاعالم و اشاراتی به زندگی خصوصی و خانوادگی شاعر که نشان از صمیمیت او در شری
کردن خواننده با احواالت خویش دارد. اخوان در شعرهای نوی خویش به ترتیب از 
تلمیحات ایرانی، سامی و اندکی هندی بهره برده و در استفاده از تلمیحات ایرانی و سامی 
راه اعتدال در پیش گرفته است. تنوع تلمیحات در اشعارش از سویی نشان دهندۀ وسعت 

جمله آشنایی با منابع عربی و فارسی و کمیت آن در برخی حوزه های مطالعاتی او از 
حوزه های خاص، بیانگر عالقه و گرایش شاعر به آن حوزه است چنانکه با بررسی تلمیحات 
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مرکزی او در می یابیم که احیای تلمیحات ایرانی دغدغۀ اصلی شاعر است؛ از این رو، او 

ی بیشترین بهره را برده که بستر از شعرهای روایی و به قول خودش قصیده های نیمای
مناسبی برای تلمیحات ایرانی به ویژه حماسی و اسطوره ای است. البته از سوی دیگر، 
خوانندۀ ناآشنا با این حجم متنوع از تلمیحات از فهم و لذت بیشتر از اشعار این شاعر باز 

عدم اقبال به اشعار خواهد ماند؛ این امر می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم اقبال یا 
 شاعران از سوی خوانندگان بررسی شود.
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 چکیده
ی منزو ینو پرمخاطب شعر معاصر است و حس یزشورانگ یهااز قالب یکیغزل نو 

 یندر ا یعیبد یاربس یهااست، غزل یوهش ینا دارانیهکه از طال( هـ.ش1325ـ1383)
 یغزل نو و سبک منزو یکه به بررس ینمقاله ضمن ا ینانویسندگان قالب سروده است. 

 یهاد و نمونهنشاعر دار هاییزیبه هنجارگر اییژه، توجه ونداشکل غزل پرداخته یندر ا
از آن را در  یکوروش صفو یبندو دسته یچل ییهبر اساس نظر یزیمختلف هنجارگر

ی، تارهنجارگریزی آوایی، نوش اند که شاملکرده بندییمو تقس یافته یمنزو یاتغزل
واژگانی، نحوی، سبکی، گویشی، زمانی و معنایی است. نویسندگان در این پژوهش 

ارد د یعو بد یباز یهاجلوه یدر شعر منزو ییو معنا یواژگان هنجارگریزهایدریافتند که 
که  یزوکه من ینا یجهنت. است نظیریب یدهآفر ییمعنا یزیبا هنجارگروی که  یریو تصاو

ارائه داده است، در  یاتازه یمنو معاصر است و در مضمون شعر مفاهاز مبتکران غزل  یکی
به  ییو معنا یواژگان یزیدر هنجارگر یژهوبه یننو هایسازیرجستهبا ب یزن یساختار زبان

  است. یدهبخش ییسبک خود رونق به سزا
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 قدمهم

ی شعر حسین منزوی از مبتکران غزل نو است و از همان ابتدای فعالیتش در حوزه
با چاپ نخستین دفتر شعرش عنوان بهترین شاعر جوان  1350افتخارآفرینی کرد. در سال 

ی شعر فروغ را به دست آورد. بعد به رادیو و تلویزیون ملّی پیوست و در کنار نادرپور دوره
های ادبی این رسانه را بر آغاز به کار کرد و نویسندگی و اجرای برنامهو گروه ادب امروز 

 ی سروش به کارهای ادبی خود ادامه داد. عهده داشت. پس از انقالب نیز در مجله
ی چهل با غزلیات منزوی و بهبهانی شکل گرفت. تفکر شعر طرز نو غزل از اواخر دهه

 و طرحی نو پدید آمد که غزل نو نام گرفت. نیمایی و قالب سنتی غزل با هم تلفیق شدند 
اش، شعری تازه را به ادب فارسی ارائه کرد؛ شعری نزدیکی زبان منزوی به زبان مردم زمانه

اش تفاوت زیادی با غزل سنتی نداشت؛ اش عشق بود و در قالب ظاهریکه عنصر اصلی
 اما از نظر زبان و ساختار درونی تفاوت زیادی با آن داشت. 

 های غزل منزوی بپردازد با طرح ایناین پژوهش این است که به هنجارگریزی هدف
که منزوی در جایگاه یک مبتکر غزل نو چگونه با هنجارگریزی سبب برجستگی مسئله 

این که منزوی با استفاده از زبان روزگار خود، ترکیب فرضیه  زبان شعرش شده است و
یحات و در آمیختگی آنها، شکستن گاه به گاه قواعد های بدیع و تازه، استفاده از تلمآفرینی

های خیالی بسیار تازه، ساختاری های هوشمندانه و صورتدستوری، به کار بردن آرکائیسم
 هایش بسیار قابل تأمل است. نو را در غزل رقم زده است و هنجارگریزی

شاعران نوپرداز  ویژه غزل بسیار مورد توجههای شعر کهن بهی چهل قالببا شروع دهه» 
قرار گرفت، بعضی از این شاعران وقتی خواستند غزل بسرایند مقداری از عناصر شعر نو 

( مثال 207: 1362)شمیسا، « را در آن وارد کردند و این عمل بعدها شدت بیشتری یافت.
 گیری شاعران غزل نو از شعرهای غزل نو مانند پلکانی نوشتن دلیل وامبعضی از ویژگی»

 (26-28: 1390بشیری، «)ست.نو ا
واره اصطالحی بود برای شعرهایی با محتوای ها نیز بر شعر نو مؤثر بودند؛ غزلوارهغزل» 

رزمجو، «)شد.ها و قواعد شعر سنتی سروده میغنایی که در قالب آزاد یا خارج از قالب
 د و کوتاههای ناهمگن بلنآنها شعرهایی هستند در قالب نیمایی با مصرع( » 31: 1372

شود. این شیوه برای ایجاد انعطاف در ولی دارای قافیه و ردیف که در کل شعر رعایت می
: 1379)روزبه، « قالب سنتی بود که بتواند بستری باشد برای جا به جایی مفاهیم تازه

182) 
 )«گرا  به نوعی کوشیدند روح زمانه  را در غزل بدمند.پرچمداران شعر رمانتیک یا جامعه» 

 (29: 1388کاظمی، 
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ها و ها، قابلیتمنزوی از مبتکران اصلی غزل نو است که ضمن در نظر داشتن ارزش

ای هفرد شعر سنّتی، اشعار خود را به بسیاری از ویژگی های برجسته و منحصر بهویژگی
هایی ها و نوآوریهای خود از شگردمطرح در شعر نو آراسته است. وی در سرودن غزل

شده  ای تازه در غزلته که سبب تمایز با غزلِ غزلسرایان سّنتی و پیدایش شیوهبهره گرف
سرایی روی آورد که گرایش بیشتر شاعران به شعرهای نیمایی است. منزوی زمانی به غزل

 و سپید بود. 
هستند کسانی که »ی غزل چنین گفته است: درباره شوکران و شکری از در مقدمه او

اند و دیگر حرفی نمانده چه حرف بوده، حافظ و سعدی و ... زده گویند در غزل هرمی
یرا اند؛ زهاست که حافظ و سعدی نگفتهگویم این طور نیست و خیلی حرفاست. من می

گویم عشق یک اند. من میخیلی مسائل وجود دارد که حافظ و سعدی لمس نکرده
کنم که عشق من و شما ی روزمره نیست، عشق یک همیشه است. ولی اضافه میمسئله

افظ ی حی ما با زمانههای بسیاری دارد. مگر نه این که زمانهکه با منید با عشق حافظ فرق
ی ما نیز. ناچار طعم غزل من ی ما و معشوق زمانههای بسیاری دارد؟ و عاشق زمانهفرق

اگر نداشته  و شما با طعم غزل شاعر قرن هفتم و نهم و دوازدهم فرق بسیار خواهد داشت و
و نیز  (19: 1370)منزوی،« باشد، معلوم است که من و شما انسان زمان خود نیستیم

کنم هنوز هم دارم و فکر میوار دوست میشیفته -سزاوار یا نه! -من غزل را»افزاید: می
زّل شود که به تغشود در این قالب شاعری کرد. حتّی معتقدم که در این قالب  بهتر میمی

 (.18همان، «)پرداخت
ا های نیممنزوی در کنار بهمنی و نیستانی از شاعرانی بود که غزل را به سوی تئوری»

ی نقش ویژه رها کرده، به اتصاع در فنون بالغت قدیم سوق دادند و کلمات را از محدوده
 ( 4: 1386کاکایی، «)تر به غزل بخشیدند.به خصوص بدیع شکل تازه

در آثار شعرا و نویسندگان گذشته دارد و هر کدام از صاحب  ای طوالنیسازی سابقهواژه
سازی یکی از اند؛ اما در شعر امروز، واژههایی را خلق و وارد زبان فارسی کردهسبکان، واژه

های ابداعی منزوی تا به حال آید. از آنجا که واژهترین ابزار شعر آفرینی به حساب میقوی
زل ی غهای او در عرصهترین نوآوریده است، یکی از مهمدر زبان فارسی به کار گرفته نش

شود. منزوی در غزلیات خود به فراوانی از واژگان امروزی استفاده کرده است. محسوب می
ترین عوامل تمایز غزل منزوی با غزل غزلسرایان سنّتی، گرایش وی تردید یکی از مهمبی

روز است که سبب ایجاد هنجارگریزی واژگانی ی بیشتر از واژگان رایج در زبان امبه استفاده
 در غزلیاتش شده است.
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گیری از واژگان و عناصر علوم ادبی، ی منزوی در شعر، بهرهاز جمله شگردهای شاعرانه

چنین اصطالحات ریاضی و هندسی است. به کارگیری این تکنیک در اشعار وی گاه با هم
 به شعر او بخشیده است.  ای صورت گرفته و جذّابیت خاصیهنرمندی ویژه

 خط موازی
 ـموازیان به ناچاری  ـمن و تو آن دو خطیم، آری    

 (196: 1370)منزوی،که هر دو باورمان ز آغاز، به یکدیگر نرسیدن بود  
ترین عوامل خورد که یکی از مهمای به چشم میهای تازههمچنین در شعر منزوی، ترکیب

های او را به ها، فضای غزلشود. حضور این ترکیبزیبایی و تمایز شعر او محسوب می
، های جدیدسمت فضای زبانی و ذهنی شعر نو کشانده است. گرچه در کنار این ترکیب

خورند که اکثراً از ترکیبات موروثی غزل های اقتباسی و کهنه نیز به چشم میترکییب
های نو، بت به ترکیبگذشته هستند، اما به طور کّلی این ترکیبات کهن در شعر او نس

تری دارند و میزان کاربردشان نیز در سرتاسر اشعار به یک اندازه نیست. در بسامد پایین
 های کهن غلبهرسد و در برخی دیگر بر ترکیبها به صفر میبعضی از اشعار بسامد آن

 های زیر توجّه کنید:کنند. برای مثال به نمونهپیدا می
 ّزل:تغ ی زخمیحنجرهی مجموعه

های خواب (، نبض آبی دریاچه36های تخدیر )(، جلگه32های شوخ مهربانی )خیابان
 (86(، جلد چرکین تقاعد )39)

 :شوکران و شکری از مجموعه
(، امواج زنجیری 159ی سکون )(، سکته148(، میزهای خواب )120بختک زلزله )

(181) 
 :با عشق در حوالی فاجعهی مجموعه

(، 86های سیمانی )(، دست64(، دفتر رنگین شناسایی )30خورشید پرتقالی )
 (130های بال )زباله

 :همچنان از عشقی مجموعه
(، شهر 138های بلوغ )(، کوچه باغ96های باطل بی تعطیل )(، فصل58قاب برکه )

 (188هزار دستگی )
 :از کهر و کافوری مجموعه

(، روح بادبادکی 150ید )(، بادبادک خورش134(، باغ آهنی )102غروب یک نبوغ )
 (200(، چوبخط هفته )183)

 :این کاغذین جامهی مجموعه
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 (146ی تغافل )(، شیشه111کیمیای طعنه )

 :هاها و فراموشیاز خاموشیی مجموعه
 (125(، مرغابیان عشق )64های زمان )رنج بوته

زبان  دستورها و شگردهای شاعرانه، شکستن قوانینی است که بر امروزه یکی از تکنیک
ی هایها و آفرینشفارسی حاکم است؛ زیرا شاعر با نادیده گرفتن قواعد نحوی، خالقیت

رد بدهد که باعث جلب توجّه خواننده شده و زبان را از سطح زبان معیار فراتر میانجام می
نام دارد. این نوع « هنجارگریزی نحوی»شناسی، و این شگرد شاعرانه از دیدگاه زبان

مده آی زبان فارسی از عیوب فصاحت و بالغت به حساب میریزی اگرچه در گذشتههنجارگ
 تواند خود از تکنیک و شگردهای شاعرانه باشد. است؛ اما امروزه می

کند محدود نکردن های غزلیات منزوی که هنگام مطالعه آن جلب توجّه میاز دیگر ویژگی
امروز نباید، مقیّد به تعداد ابیات باشد. غزل »از دیدگاه منزوی، تعداد ابیات غزل است. 

ای است و که غزل، باید حداقّل هفت بیت و حداکثر چهارده بیت باشد، حرف مسخرهاین
های ادبی، با شتر و کاروان به استقبال غزل خورد که در انجمنهایی میبه درد همان

شود. چه ام میجا تمروند. حرف من، هر جا که تمام شد، غزل من هم، همانسعدی می
عیب دارد که غزل سه بیتی و چهار بیتی هم داشته باشیم؟ یا غزل شانزده و هفده بیتی، 

 (.21: 1370)منزوی،« مثالً؟
های مختلف، به ی تلمیح، تلفیق فرهنگهای هنری اشعار منزوی در حوزهاز دیگر ویژگی

 های ایرانی و اسالمی است:ویژه فرهنگ
   نفس کشتن و پرهیزنه یوسفم، نه سیاوش، به 

 هایت که آورد دلم ای دوست! تاب وسوسه
 (7: 1370)منزوی،

     چاه دیگر نه همان محرم اسرار علی است
 چاه مرگی است که پنهان به ره تهمتن است                                    

 (74: 1384)منزوی،
زبان  شناسی،پردازان زباننظریهپردازیم، اگر طبق آرای حال به تعریفی از هنجارگریزی می

در نظر بگیریم، تغییر و تحّوالتی که آن را به سمت و « رسمی و معیار»هنجار را زبان 
کند، هنجارگریزی به شمار سوی دیگری غیر از قواعد حاکم بر زبان معیار هدایت می

یگر: ( به عبارت د327: 1384سالجقه،«)تواند موجب برجستگی زبانی شود.آید و میمی
هنجارگریزی، انحراف یا خروج از هنجارهای متداول و پذیرفته شده در محور زبان است »

 سازی در زبانتواند هنری باشد؛ به برجستهکه در صورت کاربرد مناسب و غایتمند می
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بینجامد و به هنجارهای خودکار شده زبان که دیگر قادر به انتقال زیبایی و شگفتی در 

 (.50: 1384سالجقه،«)هدآن نیستند خاتمه د
پس هنجارگریزی در کل انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار است؛ هرچند منظور از آن 
هرگونه انحراف از قواعد زبان هنجار نیست؛ زیرا گروهی از این انحرافات تنها به ساختی 

شود و خالقیت هنری به شمار نخواهد رفت. لیچ به نقل از کورش غیردستوری منجر می
ای هایی که گونهصفوی برای تمایز میان هرگونه انحراف نادرست از زبان و هنجارگریزی

 گیرد:روند، سه امکان را در نظر میسازی به شمار میاز برجسته

یابد که هنجارگریزی بیانگر مفهومی باشد؛ به سازی هنگامی تحقق میالف( برجسته
 عبارت دیگر، نقشمند باشد.

یابد که هنجارگریزی بیانگر منظور گوینده امی تحقق میسازی هنگب( برجسته
 باشد؛ به عبارت دیگر، جهتمند باشد.

یابد که هنجارگریزی به قضاوت مخاطب بیانگر سازی هنگامی تحقق میپ( برجسته
 (51: 1390مفهومی باشد؛ به عبارت دیگر غایتمند باشد. )صفوی،

 هنجارگریزی آوایی -1
از زند و صورتی را ر از قواعد آوایی هنجار گریز میدر این نوع هنجارگریزی، شاع

برد که از نظر آوایی در زبان هنجار به کار می هاطریق کم و زیاد کردن اصوات و مصوّت
 (54: 1390متداول نیست.)صفوی، 

  ردنتبود، از م یدهپوش یهس ییسمان گوآ      و بغض آلود بود یربود امّا هوا دلگ صبح
 (114: 1376)منزوی،

 یاران به باور  یبشزده است فر رهکه      نه امن و امان ینامن و امان است ا سراب
 (167)همان :

 
 هنجارگریزی نوشتاری -2

هرگاه انحرافی از قواعد حاکم بر دستگاه خط همچون قواعد نوشتاری و امالیی، 
 آید. های نوشتاری صورت پذیرد هنجارگریزی نوشتاری پدید میگذاری و قالبنقطه

برد که معادل آوایی ندارد. به اه شاعر از نوعی هنجارگریزی در نوشتار سود میگ
برد که تغییری در تلّفظ واژه به وجود ای را در نوشتار به کار میعبارت دیگر، شاعر شیوه

 افزاید. آورد بلکه مفهومی ثانوی بر مفهوم اصلی واژه مینمی
 سراید:حسین منزوی در غزلی این گونه می

 ل خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بودخیا
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 (178خاک کشیدن  بود )همان:  .... و ماه را ز بلندایش به روی

 
و در آن قصد القا کردن قسمتی ناگفته و یا نگفتنی را دارد هرچند این 

 مقوله قبالً  نیز تجربه شده است.
 

 هنجارگریزی واژگانی -3
و ترکیب در آن زبان است. این قواعد سازی در هر زبان، تابع قواعد خاص اشتقاق واژه

سازی همواره با ی عملکرد خاصی در هر زبان دارند و از این رو اعمال قواعد واژهحوزه
 ی فهرستشود. در نتیجه، واژگان یک زبان بالقوه در برگیرندههایی مواجه میمحدودیت

سازی، با ها به هنگام اعمال قواعد واژههاست. برخی از هستهمحدودی از واژه
ی جدیدی شوند. هرگاه واژههایی آوایی، ساختی، واژگانی و یا معنایی مواجه میمحدودیت

های اعمال قواعد یا برحسب قیاس با پوش از محدودیتسازی، چشمبا گریز از قواعد واژه
پیوندد. در چنین هایی مشابه آفریده شود، هنجارگریزی واژگانی به وقوع میساخت

ی خویش عمل یابد و فراتر از محدودهسازی زبان معیار تعمیم مید واژهشرایطی، قواع
توان شود، میکند. از آنجا که هنجارگریزی واژگانی نوعی نوآوری زبانی محسوب میمی

گذاری واژگانی دانست که شاعران برحسب توانایی خود آفرینی یا بدعتآن را معادل واژه
 دهند.لغات زبان را گسترش می

هایی است که شاعر از طریق آن زبان خود را گونه از هنجارگریزی یکی از شیوهاین 
سازد؛ بدین ترتیب که برحسب قیاس و گریز از قواعد ساخت واژه زبان هنجار، برجسته می

 (53: 1390)صفوی، .بنددآفریند و به کار میای جدید میواژه
یده است از زمین بر آسمان که شنبسیاران/ شتک زده است به خورشید خون 

 (16: 1376یاران؟ )منزوی،
      ! ای جوانمرگی!                نسیم نابهنگامکجایی ای 

 که ناخوش دارم از باد زمستانی فسردن را!  
 (127)همان: 

 کاین ناشکیبا با پیامی مرگبار آمد        گویندبر در و دروازه می هایشسم ضربه
 (136)همان: 

      موازیان به ناچارییم آری من و تو آن دو خط
 که هردو باورمان ز آغاز به یکدگر نرسیدن بود                                      

 (178)همان: 



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       52
 یک صندلی برای نشستن کنار تو  ندارم مرا بس است تخت و پختچشمی به 

 (224)همان: 
 ورت آن روز چیزی فرونشسته و سرکش بودهای شعلهدر چشم

 ی آتش بودچیزی هم از سالله ی خاکسترقبیلهی هم از چیز  
 رفتندآمد و آن ابرهای تیره که مییک لحظه آن نسیم که می      

 غش بودچه بی میشی زاللآن -آینه ی روحت-آنگاه چشمت  
 هم شور مرگ در تو تجسّم داشت هم شوق زیستن چه بگویم من،

 بی تو منقش بودبا سرخ و آ جایاجایی شگفت که ز آن پرده  
 سوخت آن آتش بزرگ که پیش از توورت میهای شعلهدر چشم

 ابراهیم داغ دل صفای سیاوش بود باغ گل صبوری   
 تو گردباد بودی و پیچیدی بر خویش و تن ز خاک رهانیدی      

 ! پرواز آخرین تو هم خوش بود خشماخونی مخروط واژگونه              
 (233)همان: 

 رنگیرنگ بیمثل  تابیتاب بیمثل        این اگر باشم در نبود خواهم بودبعد از 
  یمسیح آونگی صعودی نیست با پوسند          وعدهآلود روی دار میهای خونالشه       

 (245)همان: 
 

 هنجارگریزی نحوی -4
حوی زبان ی جمله از قواعد نجا کردن عناصر سازنده به تواند در شعر خود با جاشاعر می

هنجار گریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد. این نوع هنجارگریزی، نوعی 
عدول از قوانین مرسوم و عادی زبان است که به تغییر در نحو جمالت و اجزاء سازنده 

شناسی اثر بینجامد.) ی زیباییهایی در حوزهشود و ممکن است به اتّفاقجمله منجر می
 (54: 1390صفوی، 

 حذف ضمیر فاعلی و مسندالیه:
   ای دل من! سر مزن بر سینه این سان ناشکیبا
ای، ]تو[ دیوانه جان! آرام بنشین لحظه

 (94: 1376خواهد آمد)منزوی،
 هاتو مبین که ]من[ خاکم از خستگی و شکستگی

 (108تر آیم )همان: تو بخواه تا ]من[ به سویت ز هوا سبک              
         به هر کجا که روم رنگ آسمان من این است]من[ 
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 (128سیاه مثل دو چشم تو! پس چرا بگریزم؟)همان: 

 حذف حرف اضافه:
 ی عشق توام چگونه از این دامهوا گرفته

 به بال بسته دوباره ]به[ سوی هوا بگریزم؟                                          
 (128)همان: 

 
 هنجارگریزی سبکی -5

 ی اصلی شعر کهآورد که از الیههنجارگریزی سبکی، این امکان را برای شاعر به وجود می
های نحوی گفتاری استفاده گونه نوشتاری معیار است گریز بزند و از واژگان یا ساخت

 (57: 1390کند.)صفوی، 
     مهربان بودی و آن ایمان دریایی هنوز   

 (114: 1376ت )منزوی،گفتن خدا، پشت و پناهتزد، در موج می
 هنجارگریزی گویشی -6

های نحوی یک گویش یا زبان معین در یک متن ادبی به کار گرفته ها یا ساختهرگاه واژه
 آید.شود، هنجارگریزی گویشی حاصل می

هایی را از گویشی غیر از زبان هنجار وارد بینیم که شاعر ساختدر برخی موارد می
نامیم. )صفوی، زبان هنجار را هنجارگریزی گویشی میکند. چنین انحرافی از شعر می

1390 :56) 
 البته در غزلیات منزوی هنجارگریزی گویشی دیده نشد.

 هنجارگریزی زمانی )گرایش به آرکائیک( -7
تمام عناصر آوایی، واژگانی، دستوری و معنایی یک زبان که در گذشته به کار گرفته 

ر شوند. هرگاه عناصد، عناصر منسوخ شده نامیده میشدند؛ امّا امروزه فاقد کارایی هستنمی
های نحوی و معنایی گذشته در زبان امروز ها، ساختمنسوخ زبانی همچون وندها، ریشه
-د. شاعر میآیگرایی یا به عبارتی آرکائیسم حاصل میبه کار گرفته شوند، فرآیند باستان

زمان سرودن شعر در زبان معیار  های زبانی که درتواند با استفاده از واژگان یا ساخت
ی زبان است، سبب روانی کالم و جلب نظر خواننده متداول نیست و مربوط به گذشته

ی، شناسشود. این شگرد شاعرانه که نیما برای آن ارزش خاصی قائل بوده، از دیدگاه زبان
 نام دارد. « هنجارگریزی زمانی»

 ها از شعر منزوی: نمونه
 ی که حتی مرگ جادوییتو آن تصویر جاوید
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 (127: 1376نقشت از لوح ضمیر من ستردن را)منزوی، نداند 

 نداند: نتواند
  دادی امانت مرا شبی طرّهتاری ز 

 (108های موست)همان: رشتهزین یعنی طناب دار تو 
    پرسم ای خوب خاموش!تو را از تو می

 (12جوابی چه هستی؟  )همان:  راچه هستی؟ خدا 
 را )= برای(

  !موییدندها زبان گشتند بر درخت و برگ
 (73آه! روح جنگل را، پیش چشم ما کشتند )همان:                                       

 هنجارگریزی معنایی -8
پذیرترین سطح زبان، بیش از دیگر سطوح زبان در ی معنی به عنوان انعطافحوزه

ها براساس قواعد معنایی همنشینی واژهگیرد. سازی ادبی مورد استفاده قرار میبرجسته
های خاص خود است. به این ترتیب، صنایعی از قبیل حاکم بر زبان هنجار، تابع محدودیت

استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز که به صورت سنّتی در چهارچوب بدیع معنوی و بیان مطرح 
 (55: 1390فوی، اند.)صشوند، بیشتر در چهارچوب هنجارگریزی معنایی قابل بررسیمی

 دهد.های استعاری و مجازی سوق میاین هنجارگریزی زبان را به سوی قطب
های خاص شود و محدودیتو فرآیند آن در محورهای همنشینی و جانشینی ظاهر می

 یبه تعبیری دیگر، این هنجارگریزی، دخل و تصرّف در حوزه»شکند. زبان هنجار را می
 یو انتقال در محور همنشینی و جانشینی است که گسترهی نقل معنایی سخن به وسیله

: 1384سالجقه،«)کندمعنایی زبان را به ابعادی فراتر از معنای قاموسی آن هدایت می
61 .) 

 تشبیه
              ی سنگیکنم الفبا را روی لوحهمی

 (245: 1376)منزوی، )دال( مثل دلتنگی )واو( مثل ویرانی
رنگی تابی مثل رنگ بیمثل تاب بی     در نبود خواهم بودبعد از این اگر باشم 

 (245)همان: 
 تابیبه: )تاب( بیمشبّه  مشبّه: من )محذوف(
 رنگیبه: )رنگ( بیمشبّه  مشبّه: من )محذوف(

 خالی شدم از خویش و به خالت نرسیدم
 (239؟ )همان: ی اسپند به چند استآخر مگر این دانه                                   
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 ی اسپندبه: دانهمشبّه   مشبّه: خال
 بارید خاکستری بر آتش چشمانتهای تو میگه گاه پلک

 آرامش موقّتت امّا نیز مانند خواب باد، مشوّش بود      
)همان:                                                                                            

233) 
 به: خواب بادمشبّه  مشبّه: آرامش موقّت

 و آن زخم کوچک دلم آخر جذام شد        اوّل دلم فراق تو را سرسری گرفت
 (93)همان:                                                                                             

 به: زخممشبّه   مشبّه: فراق
 

 استعاره
در لغت مصدر باب استفعال است. یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغتی استعاره »

ی دیگری به کار ای را به عالقه مشابهت به جای واژهدیگر؛ زیرا شاعر در استعاره، واژه
 (.153: 1375)شمیسا،« بردمی

   گلچین رسید و نوبت با من وزیدنت
 (93: 1376)منزوی،  ! تمام شد گل سرخمدیگر تمام شد                  

 «معشوق»استعاره از 
   ای دل من! سر مزن بر سینه این سان ناشکیبا

 (94! آرام بنشین خواهد آمد )همان: دیوانه جانای، لحظه
 «دل»استعاره از 

  شاعرم من یا تو؟ ای چشمان تو امضای خود را
 های سلیمانی نهاده غزل پای هریک زین                                                    

)همان:                                                                                            
100) 

 ی خود را گذاشتن و اثر را به تملک خود درآوردناستعاره از نشانه« امضا نهادن»
 تو در خاطرم بهار سرخآن  خزان استبی

 (114آنکه از خون هشت گل رویاند بر پیراهنت )همان:                                   
 «نامیرایی و جاودانگی»استعاره از « خزان استبی»
 «زخم»استعاره از « بهار سرخ»

 ! ای جوانمرگی!نسیم نابهنگامکجایی ای 
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 !    که ناخوش دارم از باد زمستانی فسردن را                                          

 (127)همان:                                                                                           
 «مرگ زود هنگام»استعاره از 

 (224یادگار تو )همان:  گلیدارم غنیمت از تو،  تو بهارو  باغاز روز دستبرد به 
« فرزند»و « اندام»، «تن»ه از توانند به ترتیب استعارمی« گل»و « بهار»، «باغ»
 باشند.
 مجاز

ها یافت نامهبه کار بردن لغتی به جای لغت دیگر به صورتی که معنای آن را نتوان در لغت
و فقط با توجّه به قراین موجود در جمله بتوان به معنای آن دسترسی پیدا کرد، مجاز 

 شود.نامیده می
     ت دمدخاکای در هر گیاه تازه، کز زنده

 دانم که ذرّه ذرّه می پوسد، تنتگرچه می
 (114: 1376)منزوی،                                                                          

 مجاز از مدفن )ماکان و ماکیون( « خاک»
 بگریزم؟ هوابه بال بسته دوباره سوی         ی عشق توام چگونه از این دامهوا گرفته

 (128)همان:                 
 مجاز از آسمان )مجاورت(« هوا»

 ی شما بگریزممگر به ساحتی از سایه      تو باشد؟ نگینی کجا روم که نه در حلقه
 (128)همان:                          

 مجاز از انگشتر )جز از کل(« نگین»
 شکبار آمدای خونین و چشمی ابا شیهه سوار آمدزخم خورده بی سمندبا آن 

 (136)همان:                 
 مجاز از اسب )ذکر خاص و اراده عام(« سمند»

 امنه بوی عود که من دود آتش سده        ، جشن زیر باران ماندهواشکست بغض 
 (161)همان:         

 مجاز از ابر )مجاورت(« هوا»
 کنایه

      خواهد آمد، خواهد آمد آری، امّا اگر نیاید
 ف آسمان امروز پایین خواهد آمد!باز سق

 (94: 1376)منزوی،                                                                            



 
 

 

 

 

 

 57     از منظر هنجارگریزی  های منزویشناسی غزلسبک
 کنایه از زیر و رو شدن و ویران شدن« سقف چیزی یا جایی پایین آمدن»

   وار آنک ردای شعله به تن داردزنی که صاعقه
 قصد خرمن من داردفرونیامده خود پیداست که 

 (103)همان:         
  کنایه از قصد نابود کردن« قصد کردن»

  یک بوسه که از باغ تو چینند به چند است؟
 ی تاراج گلت بند به چند است؟پروانه

 (239: همان)
 کنایه از قدر و قیمت یک چیز« بند به چند است»
 

 
 نتیجه گیری

 ان غزل است.معاصر و از مبتکر یاز شاعران نوگرا یمنزو -1

 یبود که در شعر فارس ینینو یوهواره شزمانه، شعر نو و غزل یرنو تحت تأث غزل -2
 .یافتراه 

در  یسازشعر شود و منجر به برجسته یباییفقط آنجا که سبب ز هنجارگریزی -3
 .گنجدیم یبحث ادب یحوزه

و دارد  یعو بد یباز یهاجلوه یدر شعر منزو ییو معنا یواژگان هنجارگریزهای -4
 است.  نظیریب یدهآفر ییمعنا یزیکه با هنجارگر یریتصاو
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 تهران: نسل آفتاب.. شعر معاصر ایران
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تهران: . سیر غزل در شعر فارسی(. 1362شمیسا، سیروس) -5
 فردوس.

: تهران. 2 و 1 ج: ادبیات به شناسیاز زبان (.1390صفوی، کوروش) -6
 مهر. سوره

 .. تهران: مرواریدای ماهسیب نقره (.1388)اهللروح، کاظمی -7

 تهران: لوح زرّین.. زنبیلی از ترانه(. 1386کاکایی، عبدالجبّار) -8

 تهران: آفرینش.. همچنان از عشق(. 1384منزوی، حسین) -9

 تهران: فتحی.. از شوکران و شکر(. 1370ــــــــــ ) -10

 تهران: روزبهان.. از ترمه و تغزّل(.  1376ــــــــــ) -11
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 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت پنجمین همایش متن
 1397اردیبهشت ماه 

 کرمانی خواجویاشعار  در معانی علم بازتاب بر تأملی
 (انتقادی رویکرد با) 

 
  1محمد کریمی
 2الیاس نورایی

 چکیده:
-می    جمالت ثانوی معانی به که است علمی. است شعر درونی و پنهان علم معانی، علم

شعرا و نویسندگان . شودمربوط می او بر کالم ثأثیر و مخاطب فهم و درک با و پردازد
ای بنویسند که خالی از هرگونه عیب و اند تا شعری بسرایند و نوشتههمیشه برآن بوده

نقص و در اوج فصاحت و بالغت باشد؛ اّما گاهی نیز اشکاالتی بر شعر شعرا و کالم 
ای از تاریخ دوره در عراقی، سبک ، شاعر مشهورخواجوی کرمانی نویسندگان وارد است.

-می    دست به دست ادب پارسی  است که شعر بزرگانسرودهمی بی ایران زمین شعراد
. دانستن علم معانی و استفادۀ از آن یک استشدهگشته و در محافل مختلف نقل می

نقدی بر زیبا شناسی عیوب کالم )تنافر این مقاله است. ضرورت و مایۀ فخر و مباهات بوده
. روش کار در اشعار خواجوی کرمانیا ذکر شواهدی از استعمال( است ب حروف و غرابت

               ت.اسشدهای تهیهاین مقاله توصیفی، تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه
 

 . ، خواجوی کرمانیعیوب کالم معانی، واژگان کلیدی:
 
 

 
 
 
 

                                                                 
 پرورش. فارسی، دبیر آموزش و  ادبیّات و زبان ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه، کارشناس.  1

karimi1353m@gmail.com 
  nooraeielyas@yahoo.com. دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه،                                                         2
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 مقّدمه:

 
             مالف کرامات ز نشینان خرابات با

 دارد مکانی نکته هر و وقتی سخن هر               
 (119: 1376، حافظ) 

            
 همین معانی علم موضوع و بروند کار به نیز خود معنای غیر در توانندمی جمالت     
 معنی خوانیم،می را شعری وقتی .کندبررسی ثانوی معنای نظر از را هاجمله که است

 معنای آن خوانیم، ازمی را شعر همان دیگری زمان و انمک در یابیم؛ امّادرمی ازآن خاصی
 واهدخ دریافت دیگری معنای احتماالً بخواند، را آن دیگری کس یابیم و اگردرمی دیگری

 متفاوت یکدیگر با افراد ذهن. دارد هاییتفاوت، اوّلیه درک با ما ثانوی درک قطعاً. کرد
 .تابدمی بر را هاگانگیچند این و رددا را هاظرفیت این معانی ادبیات و علم. است
ه تا ب کوشیدندمی، سخنرانان زیرا است،بوده سخنرانی آیین به مربوط معانی، علم     

د ـمقاصکنند و از این طریق خود نفوذن شنوندگا ذهن و جاندر  ،خطابیت جمال کمک
، بمخاط حال تضایمق به بایست تاکنند. بر این اساس می ها تلقینو اهداف خود را به آن

  .دهند قرار تأثیر تحت را آنان تا نفوذ کالمشان بیشتر شود و بگویند سخن
 همه و همه...، و بدیع و بیان و معانی و صرف و نحو و لغت از عربی ادب فنّون تمام     

 قرآنی علوم جز را هاآن سبب بدین و است مجید قرآن و اسالم ظهور مولود و مرهون
 و بیان و معانی علم زمینۀ در گرانقدری تألیفات هجری سوم و دوم قرون در. اندشمرده
 بن معمر عبید ابو، القرآن المجاز) :از اندعبارت هاآن ترینمهم که استگرفتهشکل بالغت
 فی ازاالعج دالئل(، )بصری جاحظ، التبین و البیان) ،(ابوبکر قاضی، القرآن اعجاز) ،(مثنی

 ،(زمخشری اهلل جار از الکشاف تفسیر(، )جرجانی عبدالقاهر از الغهالب اسرار و معانی علم
 این در که مباحثی .(تفتازانی سعدالدین، مطول) ،(سّکاکی یوسف ابو از العلوم مفاتح)

 کتفکی مباحث و این است (بدیع، بیان، معانی) بالغت مورد در است،شدهمطرح هاکتاب
 سه به را بالغی علوم(، هجری 626 گذشت در) سّکاکی گویا. نیستند جدا هم از و شده
 .استنموده تقسیم بدیع و بیان و معانی گروه
 معانی علم در هاییکتاب نوشتن به، هجری ششم، پنجم قرن از نیز زبانان فارسی     

 حدائق، رادویانی عمر بن محمد اثر البالغه ترجمان توان:می هاجملۀ آن آن از. پرداختند
 نیمعا، رازی قیس شمس اثر العجم اشعار معاییر فی المعجم، وطواط درشی نوشتۀ السحر



 
 

 

 

 

 

 61      تأملی بر بازتاب علم معانی در اشعار خواجوی کرمانی ....
 جلیل وشتۀن بیان و معانی، صفا اهلل ذبیح اثر سخن آیین، همایی الدین جالل نوشتۀ بیان و

   .برد نام و... را آهنی غالمحسین نوشتۀ بیان و معانی، شمیسا سیروس اثر معانی، تجلیل
 عراش دیگر از برتر را خود واسطه این به و دانندمی افتخار معانی را علم دانستن شعرا     
  .نمایندمی مفاخره و بالندمی خود علم این به و شمارندمی

 

 معانی حالوت به نازان عاشقانت گوش تو لفظ از

 (1038: 1375، سنایی)

 :که استآورده خود اشعار دیوان در ولی اهلل نعمت شاه و
 دارد بیان ما معانی که جومی ما بدیع علم ذوق

 (192: 1381اهلل،  نعمت شاه)

 :که سراید می و داند می معانی علم را انسان اشعار از یادگار تنها دیگر جایی در و
 بیان را معانی این است بدیع بس تو غیر نماند تو نمانی چون

 (416همان: )
 

 . داندنمی اعریش هر کار را آن و داندمی سخت را معانی علم به حصول حافظ و
 دانست معانی خواند ورقی کو هر نه که بس و داند سحر مرغ گل ی مجموعه قدر

 (47: 1376، حافظ)

 
 :بیان مساله

 689)زاده: « خواجوی کرمانی»بن محمود، معروف به الدین ابوالعطا محمودبن علیکمال
اول قرن  مۀیکی از شاعران بزرگ نی (شیرازه.ق. در  752درگذشت:  - کرمانه.ق. در 

وی از شاعران عهد مغول است و  است. شیراز تنگ اهلل اکبردر  ویآرامگاه  .هشتم است
 .خود داردۀ اشعاری در مدح سالطین منطقه فارس در کارنام

هفتم هجری  ۀدر اواخر سد. ن نیز شهرت داردبند شاعرالخواجوی کرمانی که به نخ     
اند او در کردههجری ثبت 689–669شد. زمان زایش او را به اختالف بین در کرمان زاده

های معمول روزگار مسافرت را نیز پیشه نموده و دوران جوانی خود جدا از کسب دانش
است و پس از نیز داشته مصرو  عراق، ری، شام، آذربایجانبازدیدهایی از مناطق اصفهان، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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خالق المعانی و  :هایی مانندگزید. او لقباقامت شیرازبازگشت از این سفرهای طوالنی در 

هشتم هجری در شهر شیراز درگذشت و در ۀ سدۀ او در نیم. استملک الفضال نیز داشته
-896: 1371، 3)ر،ک. صفا، ج شدتنگ اهلل اکبر این شهر نزدیک رکناباد به خاک سپرده

886.) 

 رد، اصلی مسألۀ یکی از مباحث مقدماتی علم معانی، مبحث فصاحت و بالغت است.     
الم ژرفای ک در بلکه، استنشده نوشته و گفته که است مطالبی عمیق درک معانی علم

  .نهفته است
 در ( و6: 1376است )تجلیل،  زبانی گشاده و ظهور و روشن معنی به فصاحت لغت     

 را (. فصاحت44: 1373)شمیسا، « گویندمی فصاحت کالم وضوح و روشنی» به اصطالح
، رفیص قیاس مخالفت، کلمات و حروف تنافر از بودن خالی مانند سلبی اوصاف با بیشتر

رار مرتبط تک و کثرت و اضافات تتابع، معنوی و لفظی تعقید، تالیف ضعف، سمع در کراهت
 (.10الی 24: 1373دانند )رک، همایی،می

 را  واژه در فصاحت. شد قائل جمله برای  هم و واژه برای توانمی هم ار فصاحت     
، یناهنجار (،غرابت) آشنایی نا، حروف رمندگی از واژه هرگاه: کرد تعریف گونه این توانمی

 سادگی به و راحتی به ایواژه چنین و است فصیح ایواژه، باشد دور به آهنگیخوش نا
 دیگریک از هاواژه هرگاه. کرد بیان اینگونه توانمی نیز ار جمله در فصاحت. شودمی تلفظ

، )رک، فضیلت .نشستند خوش هم کنار و در آمدند هم گرد آسانی به و نداشتند رمندگی
1385 :206 ) 

 هک طوری به، باشد زیبا و روان (نوشته یا گفته) کالم که است آن بالغت از منظور     
، بلیغ کالم و گرفت کالم در رسایی معادل توانمی را بالغت. بفهمند را آن مردم همۀ

در این مقاله به بررسی  .نشیندمی شنونده جان و دل بر که لطیف و است؛ زیبا کالمی
 پردازیم. است، می اشعار خواجوی کرمانیآنچه مخل فصاحت و بالغت )عیوب کالم( در 

 پیشینه:
است. برخی از شدهنوشته ارسی،ف ادب در بالغت و فصاحت بررسی مقاالت متعددی درباره

 دخیل در عوامل یا و بالغت و عوامل فصاحت دربارۀ خود تفحص و این مقاالت به بحث

سارلی،  ناصرقلی از نظری فصاحت، چارچوب باز اندیشی»اند؛ مانند: ها پرداختهآن
 ای دیگر از این مقاالت دردسته«. صیادی رضا احمد استعمال، از غرابت و کلمه فصاحت

 مقاالتی پردازد.های اختصاصی شعری او میمورد شعر شاعر خاصی است و به ویژگی

 سلیمانی و  علی میرزادۀعشقی از  اشعار در بالغت و فصاحت عیوب بررسی»چون: مقالۀ 

 اشعار از شواهدی ذکر با کالم عیوب زیبایی شناسی بر نقدی»و مقالۀ  « بشیری محمود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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 «.مقدم آزادی دار و پروین پشت محمد لییوشیج از ع نیما و شاملو احمد
ر تنافنگارندگان این مقاله با بررسی اشعار خواجوی کرمانی از دیدگاه علم معانی،      

شود را در اشعار وی که از نظرگاه این علم عیب محسوب میاستعمال  حروف و غرابت
 اند.یافته و مشخص کرده

 بحث اصلی:  
خی بر به جا این در. استشده ذکر گذشتگان هایکتاب در تفصاح عیوب از فراوانی موارد

 .کنیممی اشاره هاآن از
 

 تنافر حروف:
 

 (دهستن المخرج قریب) باشد نزدیک هم به کلمه آن واج چند گاه واج، کلمه یک در هرگاه
 به آن خواندن و تلفظ که گیرندمی قرار، هم دنبال به ساکن چند یا دو کلمه در یا و

 رس پشت ساکن چند آوردن و بودن المخرج قریب) حالت دو این .گیردمی تصور سختی
= سمع  در کراهت و حروف تنافر .کندمی ایجاد سمع در کراهت و ناسازی نوعی (هم

  (.16: 1373ناسازگاری )عالمه همایی،  و رمندگی
 

    را ققبچا کن بند در و  یلمه بند بگشای ار بغطاق بند سر از شَبَست قبچاقی ماه ای
 (182: 1374، کرمانی خواجوی)

      

 سر ( پشتc v c v c c ص( ، ) ص م ص م )ص (ت) و (س) ساکن دو َشبَست کلمۀ در
 .کندمی ایجاد نیز سمع در کراهت و کندمی سنگین کمی را آن خواندن که استآمده هم

 

      ما شکّرستان طوطی نطق به ای گفت ما مهربان نا پیکر مهر ماه آن 
 (182همان: )

      

 حروف تنافر نوعی و استآمده هم سر پشت (ت) و (س) ساکن دو شکرستان در کلمۀ     
 رمانیک خواجوی که جایی آن از. بود بیشتر تنافرش. آمدمی ساکن حرف سه اگر البتّه دارد

 قدرنگرا هایتجربه و استنهاده و شاعری شعر عرصۀ به قدم فارسی شعر میانی هایدوره در
 واجوخ لذا. استدیده را بزرگان این شعر و استگذاشته سر پشت را سعدی و موالنا و عطار

 .است دور به اّولّیه اشکاالت و اشتباهات این از
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 قافیه ضرورت به موارد از بسیاری در است،آمده هم سر پشت ساکن دو که مواردی     
 ،دیگرست، قمرست، بترستخو :مانند شعرهایش کلماتی از برخی در خواجو ،است

 . استداده قرار قافیه را چیست محرابیست و، آفتابست، بشکست
 تلفظ نظر از (ت) و (س) های واج طور همین و (ت) و (د) های واج که جایی آن از     

 .شودمی دیده هاآن سمع در کراهت و ناسازگاری نوعی، دارند هم به نزدیک واجگاه
 

 استعمال: غرابت
 این امروزه امّا اندبوده استفاده مورد قبل هایدوره در که دارد وجود واژگانی مانیز هر در 

 ودخ کالم در اینویسنده یا شاعر اگر حال. شوندنمی استفاده دیگر و ندارند کاربرد هاواژه
 عمالاست غرابت عیب دچار. کند استفاده رایج غیر و کاربرد کم و متروک یا مرده کلمات از

  .استشده
 در دامغانی منوچهری که دهدمی قرار استفاده مورد را کلماتی گاه کرمانی خواجوی     
 چرا. استنبوده رایج خواجو اصالً دورۀ در کلمات این و استکرده استفاده آن از خود شعر
 . استنیامده عصرانش هم دیگر شعر در که

  عنادل و غوانی: مانند کلماتی
 یافتم ارغوانی شراب و غوانی از صبوح هنگام به خواجو مغان دیر رفتن

 (736: 1374، کرمانی خواجوی)

 و:
 غوانی روی به می ارغوانی مستان دستان و بستان طرف خوشا

 (496همان: )

 برای و است عربی کلمه این و است خوانآوازه زن معنی به و است غانیه جمع غوانی     
 مّاا استشدهبرده  کار به دامغانی نوچهریم توسط کلمه این. ناآشناست زبانان فارسی
 به را واژه این دو بار همین نیز کرمانی خواجوی. استکرده استفاده آن از شاعری کمتر

 واژۀ ربا یک موالنا فقط و استنشده برده کار به سعدی دیوان در غوانی واژۀ. استبرده کار
 .استبرده کار به شمس دیوان در را غوانی
  ایستغنچه بسته دهان چون عرض هر و عین هر

 اینهاده غوانی مهر حجاب که را کان   
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 (2984شمس، غزل  دیوان)

 

 است:در بیتی واژۀ نامأنوس و غریب خرخشته را به کار برده ،کرمانی خواجوی     
  بیچارگی صنم آن با کنم تر افزون چه هر

خرخشه  ترفزون من با کند مهری بی او 
 (756 :1374، کرمانی خواجوی)

      

 در بار یک کرمانی خواجوی امّا استنداشته زیادی کاربرد گذشته در خرخشته واژۀ     
 و استآمده آشوب و مجادله معنی به خرخشته. استبرده کاربه را واژه این خود دیوان

  .دنافت دام به دیگر جانوران تا بندند دام کنار بر صیادان که جانوری معنی در همچنین
 

  صبوحی گاه به شنو خواجو نغمۀ نوای
 عنادل خروش چمن در سحر وقت چنانکه        

 (718: 1374، کرمانی خواجوی)

 

 یادیز کاربرد فارسی زبان در و است عندلیب کلمۀ جمع. است عربی ایعنادل کلمه کلمۀ
 خواجوی ینهمچن و استبرده کار به دیوانش در را واژه این دامغانی ندارد. منوچهری

 مانز در واژه این البتّه. استبرده کار به شعرش دیوان در را واژه این بار یک همین کرمانی
 او عصران هم اشعار دیوان در که طوری به است،نداشته کاربرد زیاد کرمانی خواجوی

 .استنشده برده کار به موالنا و سعدی اشعار و عنادل واژۀ .شودنمیدیده
 

  را بغطاق بند سر از شبست قبچاقی ماه ای

 ار قبچاق کن بند در و یلمه بند بگشای 

 (182)همان: 
 

 قبا و معرب آن یلمق پوشیدنی دراز که قبا نیز گویند. ۀنوعی از جام( ی َ م َ / م ِ ) یلمه     
 است. 

نام دشت و صحرائی است از ترکستان  (:ق ِ) قبچاقو را گویند.  فرجی و کاله: بغطاق     
خرین از عالم تسمیۀالحال به اسم ای از ترکان همان نواحی را قبچاقی گویند. متاایفهو ط

 . باشندگان آنجا را نیز قبچاق گویند آن محل



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       66
 اند.به کار نرفته (موالنا و عصران خواجوی کرمانی )سعدیهم  دیوان در کلمات این     
 چرا شودمی محسوب مالاستع غرابت کرمانی خواجوی برای کلمات این از استفاده پس
 .اندنداشته کاربرد کلمات این که استکردهمی زندگی ایدوره در که

 

 

 را آماق خلوتگه جگر خون از بنگارم مگر سازد وطن وی در بر سیم نگار آن تا

 (182)همان: 

 است.   کفش معنی به که باشدمی باشماق همان آماق     
 

 سرینن شراب گلستان طرف به خوشا
 بوی

 اصداغ عنبرین عذاران الله زدست

 (714)همان: 

 کلمه این بار یک همین کرمانی خواجوی .هاپیچه، هازلف، بناگوش: صدغ جمع اصداغ     
 شودمحسوب می استعمال غرابت موارد جز نیز واژه است. اینبرده کار به دیوانش در را

 .استآمده خواجو دیوان در بار یک همین چه اگر
 

 گیری: نتیجه
 توانمند چون شاعری که شودمی مالحظه شد، ذکر پژوهش این در آنچه بر نگاهی با

 کالم حیطۀ در چه و کلمه حیطۀ در چه فصاحت و بالغت نظر از خواجوی کرمانی،

بل است و بر شعر شاعران و بزرگان قضعیف نیست، بلکه به علم معانی نیز کامالً آگاه بوده
است. توجّه او به سعدی است. او تجربۀ سعدی و موالنا را داشتهداشتهاز خود نیز اشراف 

 حروف، در اشعارش مشهود و هویداست. امّا برخی از مباحث مربوط به عیوب کالم )تنافر

است و در این یافتهاستعمال( که در شعر خواجوی کرمانی راه  غرابت و سمع در کراهت
ست ارت شعری )وزن( و تنگناهای قافیه، اتّفاق افتادهایم، بنا به ضرومقاله به آن پرداخته

 و شاید در کل دیوان اشعارش به تعداد انگشتان دست هم نرسد.
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 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت پنجمین همایش متن
 1397اردیبهشت ماه 

 هیچ متنی را نمی توان دوبار خواند!پژواک هراکلیتوس: 
 

 1دکتر محمدرضا سهرابی      
 

 چکیده
گرچه تکثر و تعدد معنا، مرگ مولف و خواننده به مثابه مولف، موضوعات جدیدی نیستند 

درباره این مفاهیم در مجامع ادبی بحث و تبادل نظر صورت می گیرد، و سال هاست که 
اما این مقاله سعی دارد که بر نکته ای تازه تر تاکید کند، یعنی این نکته که هر متنی 
صرفا یک بار و فقط توسط یک نفر خوانده می شود. بنابراین در این مقاله تالش شده 

ستفاده از حوزه هایی همچون روانشناسی، فلسفه، است تا با رویکردی میان رشته ای و با ا
ریاضیات، فیزیک و هنرهای تجسمی، به این موضوع پرداخته شود. لذا در ابتدا موضوع 
تغییر و دگردیسی از دیدگاه فلسفی و علمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است تا 

ن، ی بارز زندگی و جهانشان داده شود که تغییر و دگرگونی و عدم ثبات یکی از ویژگی ها
به خصوص در عصر حاضر است و در نتیجه، متون ادبی و تفسیر این متون نیز پیوسته در 
حال تغییر و دگرگونی بوده و از این قاعده مستثنا نیستند. سپس ضمن اشاره به تاثیر 
پدیدارشناسی در شکل گیری رویکرد خواننده محور، به نکات مهمی مانند موقعیت دریافت 

نده و تاثیر آن در فرایند تفسیر و تولید معنا، انواع خواننده، و رابطه میان معنا و کن
ناخودآگاه پرداخته شده است. در انتها نیز موضوع مرگ مولف و همچنین مرگ خواننده 

 و متن مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است.      
 

 فسیرمتن، فرایند خوانش، خواننده، تکثر معنا، تکلیدواژه ها: 
 
 
 
 
  

                                                                 
 develop200878@yahoo.com                             . مدرس گروه نمایش دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز 1
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 مقدمه-1

ه بود، چرا ک« حقیقت»و « قطعیت»قرن بیستم یورشی همه جانبه و بنیادین به مفهوم 
حقیقت را نسبی خواند و بسیاری از اصولی را که طی قرن ها برای انسان، متقن و معتبر 
بودند، بی اعتبار ساخت. نظریه نسبیت انشتین، نظریه کوانتوم پالنک، اصل عدم قطعیت 

برگ، نظریه آشوب، پارادایم تامس کوهن، روانشناسی گشتالت، نظریات لکان درباره هایزن
مراحل رشد کودک و شکل گیری ناخودآگاه، نظریات ساختارگرایان، پساساختارگرایان و 
واسازی گرایان در زمینه زبان و شکل گیری معنا، تنها بخشی از تالش هایی بود که در 

 این زمینه صورت گرفت.
آنچه در علم به عنوان واقعیت مطرح »یلسوف و فیزیکدان امریکایی نشان داد که کوهن، ف

می شود، به چارچوبی بستگی دارد که پژوهنده علم، موضوع مورد مطالعه خود را با آن 
مفهومی ثابت، قطعی و « واقعیت»(. به عبارت دیگر 217: 1372)سلدن، « می سنجد

ذهن انسان، اشیاء موجود »اسی گشتالت نیز جهان شمول نیست. مطابق با اصول روانشن
در جهان را به صورت هیات هایی از اجزاء و موضوعات، یا کلیت هایی معنی دار و سازمان 

(. به بیان دیگر، اشیاء و اقالم جداگانه و منفرد بسته به 217)همان، « یافته در می یابد
باشند، متفاوت به نظر رسیده اینکه در چه بافتی و در کنار چه اجزاء دیگری قرار گرفته 

و معنا و مفهومشان تغییر می کند. در حقیقت، این موارد بر نقش فعال دریافت کننده و 
 مشاهده گر در فرایند ادراک تاکید دارند.

این گونه نظریات به تدریج به حوزه هنر و ادبیات نیز راه یافت و نقد ادبی به ویژه از دهه 
 تکثر معنا توجهی خاص نشان داد. به بعد، به چندگانگی و 1960

 پیشینه تحقیق -2
و  «مطلق گرا»نقد سنتی که تا اواخر قرن نوزدهم بر مطالعات ادبی حاکم بود، رویکردی 

نسبت به متون ادبی داشت. در قرن بیستم هم گرچه رویکردهایی مانند « تک معنایی»
کنند،  را در ادبیات رایج« اتکثر معن»و « نسبی گرایی»فرمالیسم و نقد نو تالش کردند تا 

نده )پای« متن ماهیتی عینی دارد و مقوله ای سنجیدنی است»اما چون اعتقاد داشتند که 
ند متن دست یافت، در عمل نتوانست« یگانه قرائت صحیح»( و بنابراین می توان به 98الف، 

رداز پ به معنای واقعی کلمه، دست یابند. میخائیل باختین، نظریه« نسبی گرایی»به 
چند »(، heteroglossia« )ناهمگونی زبانی»مشهور روسی با طرح مفاهیمی همچون 

(، یکی از اولین منتقدانی بود polyphony« )چند صدایی»( و polysemy« )معنایی
که به شکلی مدرن به موضوع امکان وجود تفاسیر گوناگون از یک متن پرداخت. بعدها 



 
 

 

 

 

 

 71      توان خواندپژواک هراکلیتوس: هیچ متنی را دو بار نمی
( باختین، نظریه نوینی dialogism« )مکالمه گرایی»وم ژولیا کریستوا با استفاده از مفه

 ( شهرت دارد.intertextuality« )بینامتنیت»را ارائه داد که به 
به معنی واقعی کلمه، با ساختارگرایی آغاز شد. پس از آن، نظریه « نسبی گرایی»اما  

ولین ا 1960( در دهه ی Reader-Response Criticismپردازان نقد خواننده محور )
کسانی بودند که به شکلی واضح و رسمی بر نقش کلیدی خواننده یا کنش خواندن در 
تفسیر یا معنا بخشیدن به متون تاکید کردند. جاناتان کالر، استنلی فیش، اریک دانلد 
هرش، دیوید بلیچ، نورمن هالند از نمایندگان برجسته رویکرد خواننده محور امریکایی 

 The( یا مکتب کنستانس )Reception Theoryریه دریافت )بودند که در آلمان، نظ

Constance School نام گرفت و ولفگانگ آیزر و هانس روبرت یاوس، از نظریه )
پردازان مطرح آن به شمار می آیند. هر دو رویکرد ریشه در هرمنوتیک و به خصوص 

وتیک رمانتیک، هرمنوتیک مدرن دارند. هرمنوتیک مدرن به هیچ کدام از جزم های هرمن
باور ندارد و هر دو را نقض می کند. « نیت مولف»و « معنای یکه و نهایی متن»یعنی 

همین اعتقاد، بستر را برای تفسیرهای گوناگون خوانندگان مختلف مهیا می کند. در 
« دهخوانن»حقیقت، این گونه اقدامات و اعتقادات سبب شد تا روز به روز به قدرت و اهمیت 

کاسته گردد که این نکته به بهترین « نویسنده»ه و در عوض از اعتبار و اقتدار افزوده شد
 متبلور شد. « مرگ مولف»شکلی در مقاله ی معروف روالن بارت، یعنی 

عالوه بر این، فیلسوفان و منتقدان بزرگی مانند موریس بالنشو، ژاک دریدا و پل دومان 
وارد آوردند و دریدا با طرح موضوع « اییتک معن»ضرباتی مهلک بر اعتقاد کهنه و جزمی 

( و supplement« )مکمل»( و عرضه مفاهیمی مانند deconstruction« )واسازی»
به وجود مدلول های متعدد و در واقع زنجیره بی انتهای  differance))« دیفرانس»

 و در حقیقت عدم امکان وجود« معنای نهایی»مدلول برای یک دال و به تعویق افتادن 
 تاکید کرد.     « معنای نهایی»
  بحث -3

تا به حال هرگز هیچ متنی را بیش از یک نفر نخوانده است. اساسا غیرممکن است که یک 
متن توسط بیش از یک نفر خوانده شود، چون مدلول های هر کسی با دیگری تفاوت 

 تعویق دارد، چون معنا هیچ گاه مطلق نیست و چون معنا هرگزکامل نیست و همیشه به
(. 571: 1370)احمدی، « همیشه پاری از حقیقت نزد مخاطب اوست!»می افتد و چون 

معنا موضوعی نیست که نویسنده آن را در متن پنهان کرده باشد تا خواننده »به بیان دیگر، 
آن را بیابد؛ بلکه معنا مقوله ای کامال نسبی است که در ذهنیت هر خواننده ای به نحوی 

(. در سطور زیر تالش خواهد شد تا از 116: 1390)پاینده ب، « ی پیونددخاص به وقوع م
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زوایای مختلف و با رویکردی میان رشته ای، به این موضوع نگریسته شود و دالیلی که له 

 یا علیه آن وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد.
 حرکت، تغییر و دگردیسی-3-1

مک خواهد کرد، موضوع تغییر و عدم سکون یکی از دالیلی که به تایید ادعای ذکر شده ک
جهان یکی از چالش های اساسی « سکون»یا « تغییر»جهان است. چالش و بحث بر سر 

در فلسفه است که از زمان یونان باستان تا کنون همچنان ادامه دارد و هر کدام طرفدارانی 
ییر می کند، تغ« همه چیز»را به خود اختصاص داده است. هراکلیتوس اعتقاد داشت که 

تغییر نمی کند. در ادامه به برخی از مهم « هیچ چیز»برعکس پارمنیدس می گفت که 
 ترین نظریاتی که در مورد تغییر و دگردیسی ارائه شده است، خواهیم پرداخت.

 هراکلیتوس و رودخانه -3-1-1
 «تمام چیزها در حرکتند، هیچ چیز ثابت و ساکن نیست.»

 )هراکلیتوس(
هیچ کس دوبار پایش را در یک رودخانه »یلسوف مشهور یونانی می گوید: هراکلیتوس ف

بنابراین می توان « نمی گذارد، چون نه رودخانه همان رودخانه است و نه او همان انسان!
 یکی از علل« هیچ متنی را نیز نمی توان دوبار خواند!.»این طور نتیجه گیری کرد که 

ه چون زمان در حال گذر است و با گذشت زمان، اساسی استدالل هراکلیتوس این است ک
خیلی چیزها تغییر می کند، بنابراین بار دوم که یک شخص پایش را در جوی آب می 

مواجه نیست، بلکه گذر زمان جوی آب را تغییر داده « همان جوی قبلی»گذارد، دیگر با 
 ا در ایناست: جریان آب سبب شده است تا آب جدیدی جایگزین آب قبلی گردد. ضمن

فاصله خود شخص هم تغییر کرده و دیگر همان شخص سابق نیست. از آنجا که همیشه 
بین خوانش اولیه و ثانویه یک متن هم زمانی سپری می شود، این موضوع در مورد متن 
نیز صدق می کند. درواقع، متن همچون جوی در حال گذر است، و ثابت نیست و لذا 

 تغییر است. معنای آن نیز پیوسته در حال 
 قرن ها بعد حافظ نیز در یکی از غزل های خود به همین نکته اشاره می کند:

 کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین
در این بیت حافظ نیز جهت حرکت پیکان زمان را که همیشه رو به جلو است، به خوبی 

که حاصل آن تغییر و تحول و شدن و  احساس می کنیم؛ حرکت و جریانی بی وقفه
 صیرورت است. 

از طرفی، خواننده نیز در اثر گذشت زمان تغییر می کند. برای مثال اگر کسی در سن 
بیست سالگی یک رمان را بخواند و سپس ده سال بعد، یعنی در سن سی سالگی دوباره 
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این مدت به دانش،  آن را مطالعه کند، برداشت و تفسیر او یکسان نخواهد بود، چون طی

 توان و تجربه او افزوده شده است و اصوال در نوع نگرش او تغییراتی صورت گرفته است.
 اوید و مسخ )دگردیسی(-3-1-2

کتاب  15در اثر ماندگار خود، مسخ )افسانه های دگردیسی(، طی  اوید، شاعر مشهور رومی
 «چیز تغییر می کندهمه »)فصل( می کوشد تا این جمله را تبیین و تثبیت کند: 

(Tissol, 1998: XIII به تعبیر دیگر، او زندگی را سراسر جنب و جوش و حرکت و .)
هیچ چیز نمی میرد. دم زندگی هرزه گرد است: از جایی به جایی می »انرژی می بیند: 

آید؛ از جایی به جایی می رود و به دلخواه خویش، در کالبدها جای می گیرد؛ از کالبد 
ه کالبد آدمیان می رود؛ دمی که ما را جان و جنب بخشید، به کالبد دام ها در دام ها، ب

 (.455: 1389)اوید، « می آید، بی آنکه هرگز از توان زیستی آن کاسته شود
های موجود در جهان، «چیز»در نتیجه می توان گفت که یک متن نیز به عنوان یکی از 

هر بار خوانش، از شکلی به شکلی دیگر در  از این تغییر و دیگرگونی در امان نیست و با
می آید. از مهم ترین دالیلی که موجب این تغییر و دگرگونی می شود، ماهیت خود زبان، 
معانی متعدد و متکثر واژگان، فعل و انفعاالت و تعامالت میان اجزاء و عناصر گوناگون 

 پرداخته خواهد شد. زبان و شاید مهم تر از همه، ناخودآگاه متن است که بعدا به آن
 نظریه آشوب و اثر پروانه ای-3-1-3

(، واژه و مفهوم تازه ای نیست و از گذشته های دور کاربرد داشته است. chaosآشوب )
(، یعنی 6: 1387)سردار،« آشوب مقدم بر نظم بوده است»مطابق با نظر یونانیان باستان، 

دها به شکل جهان درآمده است. لذا جهان در ابتدا توده ای بی شکل و نامنظم بوده و بع
 Chaosمی توان گفت که نظم از بی نظمی به وجود آمده است. اما نظریه آشوب )

Theory حوزه ای نسبتا نو در علم و در واقع شاخه ای از ریاضیات است که به بررسی )
و مطالعه سیستم های پویای آشفته می پردازد. در حقیقت، آشوب ویژگی سیستم های 

ده ای است که رفتارشان غیر قابل پیش بینی است و نسبت به تغییرات کوچک پیچی
 بسیار حساس هستند.

( نیز اصطالحی است که توسط ادوارد لورنتس Butterfly Effectاثر پروانه ای )
(Edward Lorenz ریاضی دان و هواشناس امریکایی به سال ،)در کنفرانسی در  1972

این کنفرانس، مقاله ای ارائه کرد که عنوان جالبی داشت:  واشنگتن ارائه شد. لورنتس در
ورنتس ل« آیا بال زدن یک پروانه در برزیل باعث بر پا شدن گردبادی در تگزاس می شود؟»

( The Sound of Thunder( )1952« )آوای تندر»این ایده را از داستانی کوتاه به نام 
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ریکایی گرفته بود. این نظریه حاکی (، نویسنده امRay Bradburyنوشته  ری برادبری )

 از آن است که تفاوت های کوچک، نتایج بزرگی را در پی خواهد داشت.
در چنین دنیای پرآشوب و پرتالطمی که بال زدن یک پروانه در جایی قادر است در جایی 

 دیگر طوفان به پا کند، چگونه انتظار داریم که متن و معنای آن ثابت باقی بماند؟!
 رخداد-3-1-4

( eventهم ژان فرانسوا لیوتار و هم آلن بدیو، فیلسوفان مشهور فرانسوی، از رخداد )
رخداد نشانگر لحظه ای است که در آن چیزی اتفاق می »سخن گفته اند. از دید لیوتار، 

افتد که این توانایی را دارد که شیوه های پیشین تبیین و درک جهان را در هم بشکند، 
)مالپاس، « ی جدید تجربه و اشکال دیگری از داوری را ایجاب می کندچیزی که شیوه ها

1388 :142.) 
 :Ling, 2011« )یک واپیچیدگی گذرا در نظم هستی شناختی»اما از دید بدیو، رخداد 

( است. ibid, 18« )یک گسست کامال پیش بینی ناپذیر و موضعی در نظم اشیاء»( یا  18
دها در زمان ها و مکان هایی خاص به وقوع می پیوندندو رخدا»به بیان دیگر از دید بدیو 

 «برخالف پیشامدهای جزیی زندگی هر روزه از نظم جاافتاده امور، پیوند می گسالنند
 (.170: 1392)فرهاد پور و همکاران، 

از این متظر آثار ادبی و هنری را نیز می توان به مثابه یک رخداد دانست، چون استثنایی، 
و بر هم زننده و مخل روند معمول هستی و  نظم عادی امور هستند. این  منحصر به فرد

نکته ای است که بسیاری از منتقدان و کارشناسان حوزه ادبیات بر آن صحه گذارده و 
ادبیات به »تایید می کنند؛ از جمله تری ایگلتون، منتقد و نظریه پرداز انگلیسی در کتاب 

 «.منحصر به فردی ادبیات»( در کتاب Derek Atridgeو  درک اتریج )« مثابه رخداد
البته به این نکته هم باید توجه داشت که نه تنها هر اثر ادبی یک رخداد است، بلکه هربار 
خوانش آن نیز یک رخداد محسوب می شود؛ چون با هر بار خوانش، گویی با ابژه تازه ای 

 ت.استثنایی و منحصر به فرد اس مواجه شده ایم که نه تنها عادی و مانند قبل نیست، بلکه
ه هیچ ادبیات ب»موریس بالنشو، فیلسوف و نظریه پرداز ادبی فرانسوی نیز معتقد است: 

)به  «وجه چیزی از پیش تعیین شده نیست، بلکه باید آن را دوباره کشف کرد یا بازآفرید
 (.17-16 1384:نقل از هاسه و همکاران، 

از آن دارد که شرایط روحی، روانی و جسمانی ما  تمامی این مفاهیم و نظریات حکایت
پیوسته و به اشکال گوناگون در حال تغییر است و همین تغییرات، ادراکات و دریافت های 

 ما و در نتیجه معنای متن و حتی خود متن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. 
 پدیدار شناسی -3-2
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ن است. از آنجا که طبق اصول این موضوع از زاویه پدیدارشناسی نیز قابل تبیی

(، این 225: 1372)سلدن، « آگاهی، همواره آگاهی از چیزی است» پدیدارشناسی، 
می تواند بنا بر تغییر شرایط روحی، جسمی، و ذهنی انسان مدام « متن»یا همان « چیز»

فلسفه پدیدارشناسی در پی بررسی پدیده ها آن گونه که توسط »در حقیقت  تغییر کند.
(. از همین جاست که می توان به 108: 1390)پاینده ب، « به وجود می آیند، استذهن 

از دید هوسرل که پایه گذار پدیدار شناسی در فلسفه « پدیدار»و « شیء»تمایز میان 
 از صافی ذهن« شیء»هنگامی شکل می گیرد که « پدیدار»است، پی برد، چون از نظر او 

توسط انسان ادراک شود. در نتیجه متن ادبی وقتی انسان عبور کند یا به تعبیر دیگر 
 موجودیت می یابد که توسط کسی )خواننده، منتقد و . . . ( خوانده شود.

مارتین هیدگر نیز بر موقعیت مشخص و تاریخی اندیشه بشر تاکید دارد، تاریخی که 
یکرد (. این رو226: 1372)سلدن،« بیرونی و اجتماعی نیست، بلکه درونی و شخصی است»

یه نظر»تاریخی هیدگر بعدها بر شاگردش گادامر تاثیر گذارد و او نیز با نظریات خود  
 ( و منتقدان آن، به ویژه یاوس را تحت تاثیر قرار داد. Reception Theory« )دریافت

اما این رومن اینگاردن، نظریه پرداز لهستانی بود که به شکلی نظام مند از منظر 
متون ادبی پرداخت. یکی از نکات مهمی که اینگاردن در این مورد  پدیدارشناخنی به نقد

( بود که به معنای 106: 1394)زیما، « فرایند خوانش به مثابه عینی شدن»مطرح ساخت، 
پر کردن شکاف ها یا عدم تعین های متن و عینیت بخشیدن به سوژه هایی است که به 

—اجازه می دهند که تا حد زیادی طوری کلی توسط متن ارائه می شوند و به خواننده
این شکاف ها را پر کند و تصویری مشخص از آنچه که به شکل دلخواه، —ولی نه کامال

 در متن توصیف شده، ایجاد کند.
واقعیت »( از اصطالح concretization« )عینی شدن»ولفگانگ آیزر، به جای واژه 

ش آیزر را برای در نظر گرفتن این واژه تال»( استفاده می کند: realization« )بخشیدن
واکنش خواننده به عنوان فرایندی خالق و نه صرفا پر کردن شکاف های معنایی برجسته 

(. در حقیقت، خواننده از دید آیزر خود به تولید معنای متن 113: 1394)زیما، « می کند
 دست می زند. 

 معنا، تفسیر و تاویل-3-3
 «ابل انتقال نیست، چون معنی در خود افراد است!پیام قابل انتقال است، اما معنی ق»

 )دیوید برلو، بنیانگذار بخش ارتباطات دانشگاه میشیگان(
وجود ندارد: معنای نهایی « معنای مطلق»پساساختارگرایان معتقدند که چیزی به عنوان 

همیشه از خواننده می گریزد و خواننده، هر چقدر هم شکارچی ماهری باشد، قادر نیست 
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تمامی، آن را به دام افکند. اینجاست که مشکل دیگری ظاهر می شود: مقاومت متن به 

در برابر تفسیر. به اعتقاد بالنشو، فرایند ادراک یک متن، دو جنبه دارد: یک جنبه آن برای 
ما قابل درک، تفسیر و قضاوت است، چون بخشی از فرهنگ و اطالعات مشترک ماست، 

فرد بودن آن را القا می کند. این جنبه از متن تنها با خود  سوی دیگر متن منحصر به»اما 
سخن می گوید، و در برابر تالش ما برای مفهوم سازی آن مقاومت نشان می دهد. یعنی، 

« متن زبان جدیدی ابداع می کند که از مرزهای توانایی نقادی ادبی ما فراتر می رود
ومت است که متن را ادبی کرده و (. در حقیقت همین مقا20: 1384)هاسه و همکاران، 

« یآشنازدای»ادبیات را می سازد؛ نکته ای که فرمالیست های روسی به جای آن از اصطالح 
استفاده می کنند. به زعم فرمالیست ها، چون فرایند خوانش یک متن ادبی، فرایندی 

یشتری باست که غایتی زیباشناختی دارد، بنابراین هر چقدر طوالنی تر شده و با سختی 
( آن بیشتر و تاثیر زیباشناختی آن عمیق تر خواهد literarinessصورت گیرد، ادبیت )

بود. در نتیجه، نویسندگان و شاعران، هم آگاهانه و هم ناآگاهانه هنگام خلق آثار ادبی به 
به نظر برسد و همین اقدام موجب « ناآشنا»و « غریبه»گونه ای عمل می کنند تا کالم آنها 

 تا فرایند ادراک به تعویق بیفتد و به راحتی صورت نگیرد. می شود
دلیل دیگر مقاومت متن را باید در خود ماهیت سلبی و نفی کننده زبان جستجو کرد. 

زبان تنها ایده ای از چیزی را به ما »شکل می گیرد: « چیزها»زیرا اساسا زبان در غیاب 
)هاسه و همکاران، « هم نفی می کندمنتقل می کند، چون در عین حال واقعیت چیزها را 

به چشم می آید و این « گفتار»بیش از « نوشتار»البته در « غیاب»(. این 42-43: 1384
نکته ای است که در سنت فکری، فلسفی و علمی غرب از یونان باستان تا کنون وجود 

تر و  یل مهمگفتار به این دل»داشته و همواره گفتار را از نوشتار مهم تر تلقی کرده است: 
با ارزش تر از نوشتار پنداشته شد که در هر ارتباط گفتاری، گوینده و شنونده هر دو 
حاضرند و گفت و شنود بر اساس این حضور ادامه می یابد. حتی اگر این دو از هم فاصله 

(. 385-384: 1370)احمدی، « مکانی داشته باشند، باز هم از وجود حاضر دیگری باخبرند
( است که دریدا تالش metaphysics of presence« )متافیزیک حضور»این همان 

 داشت آن را رد کند.
: 1388)کلیگز، « فهمیدن همانا نادرست فهمیدن است»از سوی دیگر، لکان اعتقاد دارد  

(، یعنی درست هنگامی که احساس می کنیم از درک گفته ای عاجزیم، و مطلبی 79
دست یافته باشیم. چرا که به عقیده « معنا»ت، شاید به اس« نامفهوم»و « مبهم»برایمان 

ن نیست. بارت هم در تایید ای« معنا»یا خلق « پیام»بالنشو، وظیفه ادبیات اساسا انتقال 
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نوشتار، بی وقفه معنایی را مطرح می کند تا بی درنگ هم آن را نابود »مطلب می گوید: 

 (.123: 1385لن ب، )آ« کند: نوشتار در پی معافیت عمومی از معناست
)خالق خداگونه معنا( « مولف»اما بر خالف تمامی اینها، اعتقاد به وجود شخصی به نام 
معنا؛ نکته ای « زندانی کردن»راهی است برای محدود ساختن، مهار کردن و در نهایت 

که هم میشل فوکو و هم روالن بارت از آن در هراس بودند. فوکو در مقاله مشهور خود، 
پس مولف شخصیتی ایدئولوژیک است که نشانگر چگونگی »می گوید: « چیست؟ مولف»

(. از دید بارت نیز مولف در Foucault, 2000: 186« )هراس ما از تکثیر معناست
د فرزندی می یابد. شای-برداشت سنتی، موقعیتی استعالیی، خداگونه، اسطوره ای و پدر

سنتی دارند به مقوله مولف، همین  یکی از دالیل دلبستگی شدید منتقدانی که دیدی
نکته باشد، در حالی که در نگرش مدرن، خواننده جای نویسنده نشسته و معنا از قلمرو 

 نویسنده )تولید( به قلمرو خواننده )دریافت( منتقل می گردد. 
 موقعیت دریافت کننده-3-4

 همچون چشم اندازهایی که وقتی مستقیم به آنها بنگری،». . . 
 آشفتگی به نظر نمی رسند؛ و چون کژ بدانها بنگری چیزی جز

 «شکل و فرم پیدا می کنند..
 (2، صحنه 2)شکسپیر، ریچارد دوم، پرده  

از جمله مواردی که بر ادراک دریافت کننده تاثیر می گذارد، موقعیت زمانی و مکانی و 
ک، فیلسوف و نحوه مشاهده اوست. جالب اینجاست که عناوین دو اثر از آثار اسالوی ژیژ

« اختالف منظر»( و Looking Awry« )کژ نگریستن»جامعه شناس اهل اسلونی، یعنی 
(The Parallax View نیز به همین نکته اشاره دارند. در حقیقت کژ نگریستن به )

جنبه هایی را در معرض دید می آورد که در حاالت دیگر هرگز به آنها توجه نمی »امور، 
گاهی اوقات باید کژ نگاه کنیم تا بتوانیم »(. به عبارت دیگر، 13: 1390)ژیژک، « کنیم.

 (.Sohrabi, 2015: 99« )حقیقت یا یک ابژه را درست و کامل ببینیم
در اصل، اصطالحی در نجوم است، اما ژیژک این مفهوم را از « اختالف منظر»گرچه 

فته است که به (، فیلسوف و منتقد ادبی ژاپنی گرKojin Karataniکوجین کاراتانی )
 معنی تغییر زاویه خوانش و تفسیر است. اما 

تعریف استاندارد پاراالکس از این قرار است: تغییر مکان ظاهری یک ابژه )تغییر موقعیت 
آن در مقابل یک پس زمینه( که به سبب تغییر موضع مشاهده اتفاق می افتد و خط نگاه 

اوت ز باید بدان اضافه شود، یعنی اینکه تفتازه ای ایجاد می کند. البته تغییری فلسفی نی
قرار دارد، از دو « در آنجا»نیست، چون همان ابژه ای که « ذهنی»مشاهده شده، صرفا 
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موضع یا زاویه دید متفاوت مشاهده می شود. به بیان دیگر، همان طور که هگل می گوید، 

در  «رفت شناختیمع»می کنند، در نتیجه یک تغییر « میانجی گری»سوژه و ابژه ذاتا 
در خود ابژه را منعکس می کند « معرفت شناختی»زاویه دید سوژه، همواره تغییری 

(Zizek, 2006: 17 .) 
بنابراین می توان این طور نتیجه گیری کرد که هر تغییری در سوژه، ابژه را هم متاثر 

 ه بر یکدیگرخواهد ساخت و رابطه  میان سوژه و ابژه، رابطه ای تعاملی و دو طرفه است ک
آنچه »تاثیر دارند. بنوا مندلبرو، ریاضی دان فرانسوی تبار امریکایی نیز اعتقاد دارد که 

: 1387)سردار، « مشاهده می کنیم، به این بستگی دارد که کجا قرار گرفته باشیم . . . 
35.) 

دی عمتون همانند تصاویری سه ب»ویتگنشتاین این نکته را به نحو دیگری بیان می کند: 
هستند که به دیوار آویخته شده اند و می توان آنها را از جهت های مختلفی مشاهده کرد 
و اگر از زاویه خاصی به آنها نگاه کنیم،  بدان معنا نیست که از زوایای دیگر قابل رویت 

 reading« )موضع تفسیر»(. لذا موضع خوانش و دریافت بر 44: 1386)امامی، « نیستند

positionر می گذارد. آنه کرانی( تاثی-(فرانسیسAnne Cranny-Francis استاد ،)
همان طور که اگر بخواهیم چیزی »مطالعات فرهنگی در دانشگاه فناوری سیدنی می گوید: 

را با چشمانمان ببینیم، باید از جهت معینی به آن نگاه کنیم، در خواندن متن هم باید 
موضع خاصی اتخاذ کنیم که در انطباق با  نسبت به ارزش ها و رویه ها و شگردهای متن،

)سعید  «مشی متن باشد، اما اگر بخواهیم با متن مخالفت کنیم، باید موضع مخالف بگیریم
 (.408: 1388سبزیان م. و همکاران، 

عالوه بر تمامی اینها، موقعیت تاریخی خواننده نیز در دریافت و تفسیر او تاثیر دارد. یاوس 
( horizon of expectations« )افق انتظارات»از اصطالح مشهور  برای تبیین این نکته

استفاده می کند که هم از معیارهایی که خوانندگان در هر دوره تاریخی برای داوری در 
مورد یک اثر به کار می گیرند و هم به آنچه که خوانندگان در یک اثر جستجو می کنند، 

بار  . هر"در دل تاریخ شکل می گیرد"، بلکه معنای اثر فارغ از زمان نیست»حکایت دارد: 
 «، معنای اثر نیز تغییر می یابد"اوضاع تاریخی و اجتماعی دریافت دگرگون می شود"که 

(. بنابراین، افق انتظارات خوانندگان و واکنش هایی که در مورد هر 108: 1390)تادیه، 
ر نتیجه، احتمال دارد یک اثر ادبی نشان می دهند، در دوره های مختلف تغییر می کند. د

اثر ادبی، در طول زمان از یک اثر بی ارزش یا کم ارزش به اثری باارزش و حتی شاهکار و 
بالعکس تغییر رتبه دهد. لذا مواجهه و قضاوت اولیه خوانندگان در زمان ارائه اثر به هیچ 

ر ادبی به یک اث»وجه رای نهایی و قطعی محسوب نمی شود. گادامر نیز اعتقاد دارد که 
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صورت بسته تکمیل شده و شسته رفته ای از معنا در جهان نمی افتد. معنا به موقعیت 

 (.227: 1372)سلدن، « تاریخی مفسر وابسته است
 fusion of« )پیوند/امتزاج افق ها»از اصطالح « افق انتظارات»گادامر به جای 

horizons که هنگام خواندن، افق ( استفاده می کند و منظور از این اصطالح این است
پیش داوری ها و »های خواننده/تاویل گر با افق های مولف و متن در هم می آمیزد، و 

پیش فرض هایی به عنوان مقدمه این ارتباط وارد عمل می شود که پیش شرط هر گونه 
(. در حقیقت، فهم هر اثر ادبی از طریق همین امتزاج افق 36: 1386)امامی، « درکی است

مکالمه و دیالکتیک میان خواننده و متن صورت می گیرد. البته هرش، نویسنده و ها و 
منتقد امریکایی با این نظر گادامر موافق نیست و به پیروی از شالیرماخر و دیلتای، به 

 اعتقاد دارد. « نیت مولف»و « معنای نهایی»
دید  تفاوت قائل شد. از اثر،« آفرینش»و « بازتولید»ضمنا گادامر اعتقاد دارد که باید بین 

او بازتولید های متعدد اثر در جریان خوانش، به منزله تجلی های چندباره ای است که از 
یک اثر خلق شده صورت می گیرد و منشاء اصلی این تجلی ها و ظهورها، کسی جز مولف 

 نیست. 
 انواع دریافت کننده )خواننده(-3-5

زد نظریه پردازان خواننده محور دارد، این ن« خوانش»با توجه به اهمیتی که فرایند 
منتقدان به وجود خوانندگان مختلفی قائلند که مهم ترین آنها عبارتند از: خواننده واقعی 

(، implied reader(، خواننده ضمنی یا مطلوب نویسنده )actual readerیا بالفعل )
(. هر کدام از این resistant reader( و خواننده مقاوم )ideal readerخواننده آرمانی )

اصطالحات جنبه ای از نقش خواننده در فرایند خوانش را بیان می کنند. در میان اینها، 
خواننده آرمانی کسی است که با توجه به دانش و تجربه خود قادر است که بیشترین 

ته اهمیت کارتباط را با متن برقرار سازد و حداکثر استفاده را از متن ببرد. اما توجه به این ن
بسیار دارد که خواننده آرمانی ممکن است برای نویسنده آرمانی نباشد، چون نکاتی را از 

گاه ناخودآ»متن برداشت می کند که مدنظر نویسنده نبوده است. در این مورد، در قسمت 
توضیحات بیشتری داده خواهد شد. ضمنا خواننده آرمانی یا برگزیده لزوما برای « متن

رمانی نیست. خواننده مقاوم یا مخالف نیز بیشتر در نقدهای فمینیستی کاربرد همه متون آ
دارد و به خواننده ای اشاره دارد که تالش می کند تا هنگام خواندن از اتخاذ زاویه دید 

  مردانه پرهیز کند.
 ناخودآگاه متن: رابطه میان معنا و ناخودآگاه -3-6
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ده/خواننده صحبت می شود، خود به خود این توسط دریافت کنن« معنا»وقتی از تولید 

صرفا حاصل فعل و « معنا»از کجا می آید؟ آیا این « معنا»پرسش پیش می آمد که این 
انفعاالت ذهن آدمی است یا متن هم در شکل گیری آن نقش دارد؟ گرچه پاسخ دادن به 

پرسش  این پرسش ها ساده نیست، اما برای شروع بحث می توان این پرسش ها را با
صرفا حاصل ذهن خواننده باشد، پس چرا در هنگام « معنا»دیگری پاسخ داد که اگر 

در ذهن خواننده شکل می گیرد؟ پس « معنای خاص»این « متن خاص»خواندن آن 
ر را میس« معنای خاص»ناگزیر باید عوامل و عناصری در متن باشند که شکل گیری آن 

برخی از صاحبنظران به وجود عاملی تحت می سازند. همین نکته سبب شده است تا 
متن همچون »( اعتقاد پیدا کنند: textual unconscious« )ناخودآگاه متن»عنوان 

 "آگاهی، محاط است به حاشیه های پنهانی و نهفته در پشت آن، که دریدا از آنها به 
 (.540: 1391)خاتمی، « تعبیر کرده است "ناخوداگاه متن 

متن دارای ناخودآگاه است، به خوداتکایی و استقالل متن اشاره دارد پذیرش این نکته که 
 و برای متن ماهیتی مستقل از نویسنده و خواننده قائل می شود:

منتقدانی همچون کالر، جیمسون، شوشانا فلمن و مایکل ریفاتر با بهره گیری از نظرات 
دارند که متن ناخودآگاهی  ( اعتقادtext-as-psycheکریستوا در باره متن به مثابه روان )

دارد که به وسیله رمزگشایی از ردپاها و تاثیرات زبان شناختی آن قابل تفسیر است. از 
نظر کالر و فلمن، این ناخودآگاه متنی در کنش متقابل بین خواننده و متن قرار دارد که 

ای متن را آنها به عنوان صحنه انتقال در نظر می گیرند که از طریق آن خواننده عقده ه
تکرار می کند. از دید جیمسون و ریفاتر این ناخودآگاه متنی در خود متن قرار دارد و 

 ,Mellardمتکی به رمزگشایی خواننده است که موقعیت قدرتمند یک روانکاو را دارد )

2006: 14.) 
گاهی اوقات متن چیزی می گوید که نه تنها مدنظر نویسنده نبوده است، بلکه در تضاد  
نظرات، اعتقادات و به معنی دقیق تر ایدئولوژی اوست. این مشکلی است که هنگام  با

برای بالزاک پیش آمد. او قصد داشت اثری علیه دهقانان بنویسد، « دهقانان»نگارش رمان 
اما تاثیری که این رمان هنگام خواندن بر خواننده می گذارد، عکس آن است و این رمان 

 مایه داری تبدیل می کند:را به اثری علیه نظام سر
آثار بالزاک بهتر از هر اثر دیگری نشان دهنده اجباری است که هر نویسنده ای گرفتار »

ن رو تضادها از آ«. آن است و برای گفتن مطلبی، به ناچار باید مطالب دیگر را نیز بگوید
فتن خن گآشکار می شوند که نویسنده برای ترسیم دهقانان باید به ناچار آنان را به س
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وادارد؛ و همین گفتار دهقانان است که سلطه عقیدتی بورژوازی را رسوا می سازد )زیما، 

1390 :149.) 
بر  «نبود کنترل کامل»برای گفتن مطالبی که مد نظر نویسنده نیست و « اجبار»این 

متن، باز هم دلیل دیگری است بر وجود ناخودآگاه مستقل متن و آنچه که جیمسون در 
آن را ایدئولوژی متن می نامد. در نتیجه می توان گفت « ایدئولوژی های نظریه»کتاب 

معنای متن، حاصل تضارب و تعامل سه ناخودآگاه، یعنی ناخودآگاه های نویسنده، »که: 
خواننده و متن است و به همین دلیل است که در رویکرد واکنش خواننده، معنای یک 

 (.8: 1394)سهرابی، « دمتن با هر بار خوانش بازتعریف می شو
فقط « معنا»البته به این نکته نیز باید توجه داشت که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، 

معنا هم زاده آگاهی است، و هم زاده ناآگاهی، و »از ناخودآگاه سرچشمه نمی گیرد، بلکه 
ر اگر معنا یکسر و به طو»(، چون 347: 1374)احمدی، « همین راز دشواری کار است

کامل ناآگاهانه شکل می گرفت، ادراکش چندان دشوار می شد که دیگر می شد گفت 
در شکل گیری « خودآگاه»(. اما هر قدر هم که 347)همان، « کاری است یکسر ناممکن

است که جای تاویل و تفسیر و قرائت های « ناخودآگاه»نقش داشته باشد، این « معنا»
 متفاوت را باز می گذارد.

ری، منتقد مارکسیست فرانسوی به این موضوع از زاویه ای دیگر می نگرد و پی یر ماش
 معتقد است که اساسا

ادبیات شکاف های ایدئولوژی را آشکار می شود . . . تقریبا می توان گفت متن ناخودآگاهی 
دارد که آنچه را که به علت سرکوب ایدئولوژی نمی توان گفت، بدان فرستاده و واگذار می 

—شری این ترک های موجود در نمای ظاهری متن را نه در مضامین اصلی آنشود. ما
تقیم که به طور غیرمس—بلکه در عناصر متنی—که کامال تحت کنترل ایدئولوژی هستند
 (.Bertens, 2008: 71-72می یابد )—به مضمون )مضامین( اصلی متصل اند

ا )ترک ها( وارد الیه های به عبارت دیگر، خواننده هنگام خوانش از طریق همین شکاف ه
زیرین متن می شود و چون تعداد این الیه ها زیاد است و همانند غارهای تو در تو است، 
هر خواننده ای به فراخور توان، دانش، تجربه، مهارت، و صبر و استقامت خود می تواند به 

 این الیه ها دستیابی پیدا کند. 
 مرگ مولف، خواننده، متن یا هر سه؟!-3-7

چه سخن گفتیم. گر« زنجیره بی انتهای مدلول ها»و « تکثر معنایی»پیش از این در مورد 
این مسئله در گفتگوهای روزمره نیز وجود دارد، اما به دلیل ماهیت ادبیات، در مواجهه با 
آثار ادبی بسیار چشمگیرتر است. بنابراین اسب، گل یا منظره ای که در هنگام نگارش، در 
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کل می گیرد، با اسب، گل یا منظره ای که موقع خوانش، در ذهن هر ذهن نویسنده ش

یک از خوانندگان شکل می گیرد، نمی تواند یکسان باشد: دال ها یکی است، اما مدلول 
ها بی نهایت زیاد و متفاوتند. در نتیجه، قرن هاست که وقتی دو یا چند نفر در مورد اثری 

در مورد یک متن صحبت می کنند، در حالی بحث می کنند، به غلط تصور می کنند که 
ان یکس« نام»که هرکدام از آنها در مورد متنی دیگر و متفاوت سخن می گویند که فقط 

دارند. این صرفا به معنی مرگ مولف و تولد خواننده نیست، بلکه نکته ای هولناک تر در 
ر خوانش و مرگ آن نهفته است و آن نکته، تولد مولف، خواننده و متن، در حین هر با

بنابراین مثال ما با یک  اینها، پس از هربار خوانش و یا در انتهای هربار خوانش است!.
که بی رو به رو نیستیم، بل« بوف کور»یا یک اثر داستانی به نام « هملت»نمایشنامه به نام 

 وجود دارد، گر چه« بوف کور»و بی شمار رمان به نام « هملت»شمار نمایشنامه به نام 
باشد، زیرا « هدایت»و « شکسپیر»نام نویسندگان تمامی این نمایشنامه ها و رمان ها، 

متن صرفا سرنخ هایی از تولید معنا را در اختیار خواننده قرار می دهد، نه خود معنای »
یا « ناقص»(. در نتیجه می توان گفت که هر اثر ادبی، 117)پاینده ب، « حاضر و آماده را
امل ک»آن را « خواندن»است و هر خواننده ای طی فرایند « گشوده»و اکو، به تعبیر اومبرت

و  «کامل»می کند، اما هیچ گاه این اثر به معنای مطلق کلمه، « بسته تر»و قدری « تر
 نمی شود. این نکته با توجه به مفهوم بینامتنیت نیز قابل تبیین است:« بسته»

ست. نظامی بسته، مستقل و خود بسنده نی بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن
بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد. حتی می توان گفت که در یک متن 
مشخص هم مکالمه ای مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند، 

 ن باشند یاجریان دارد. این متون ممکن است ادبی یا غیرادبی باشند، هم عصر همان مت
« آزاد»به سده های پیشین تعلق داشته باشند. در واقع، کریستوا معتقد است هیچ متنی 

 (. 72: 1388از متون دیگر نیست. )مکاریک، 
بنابراین می توان گفت که پیوند بین متون مختلف نیز یکی دیگر از عواملی است که بر 

د: رفا به یک مولف تعلق ندارنیست و ص« خالص»این نکته صحه می گذارد که هیچ متنی 
نظریه پردازان ادعا دارند که کار خوانش، ما را به شبکه ای از روابط متنی وارد می کند. »

تاویل کردن یک متن، کشف کردن معنا یا معانی آن، در واقع ردیابی همین روابط است. 
: 1385لف، )آلن ا« بنابراین، خوانش به صورت روندی از حرکت در میان متون در می آید

11-12.) 
است که تنها اولین تکه پازل را در جای خود قرار « شخصی»از این منظر، نویسنده اثر، 

کامل می شود. پرسش « متون دیگر»و « اشخاص دیگر»می دهد و پازل به تدریج توسط 
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مهمی که در اینجا مطرح می شود، این است که اگر منشاء معنای متن، ذهن ادراک 

را « دیگران»و « نویسنده»را « شخص»خود متن، پس چرا ما آن  کننده است و نه
می نامیم؟ برتری او بر دیگران چیست؟ چرا باید اثر به نام او ثبت شود؟ آیا « خواننده»

زمان آن فرا نرسیده که در این نامگذاری تجدید نظر کنیم؟ آیا معنای متن و خود متن 
متن )به مثابه یک چارچوب یا ساختار کلی( دو چیز مجزا هستند؟ آیا نویسنده صرفا خالق 

 است و خوانندگان خالقان معنا هستند؟
گرچه پاسخ دادن به تمامی این پرسش ها ساده نیست، اما شاید یکی از پاسخ ها این باشد 

آنچه  استعداد بیان»که یکی از تفاوت های میان نویسنده و خواننده این است که نویسنده 
: 1384)هاسه و همکاران، « حساس می کنیم در قالب کلمات داردرا ]ما[ به طور مبهم ا

(. در حقیقت او گام اول را برمی دارد و به ما این امکان و فرصت را می دهد تا گام 31
های بعدی را بر داریم و به تدریج از ابهام آن احساس و اندیشه بکاهیم. هر چند که مطابق 

بهام هیچ گاه به طور کامل برطرف نخواهد شد و با دالیلی که پیش از این ذکر شد، این ا
 همیشه تا حدی در پرده ابهام باقی خواهد ماند. « معنای نهایی»

 نتیجه گیری-4
ه حال تا ب»با توجه به تمامی نکات گفته شده، می توان این طور نتیجه گیری کرد که 

دانیم، نظریه چون همان طور که می « هرگز هیچ متنی را بیش از یک نفر نخوانده است!
پردازان رویکرد واکنش خواننده یا خواننده محور معتقدند که هر اثری با هر بار خوانش، 

فرایند خوانش توسط همان خواننده صورت گیرد، از نو نوشته و بازخلق می   حتی اگر
شود، پس بنابراین هر کس اثری را می خواند که خودش در فرایند خوانش خلق کرده 

دیگر، هر خواننده ای اثری را که خود خلق کرده، می خواند و نه اثری را است. به تعبیر 
که دیگری نوشته است. بنابراین ما هرگز قادر نبوده و نخواهیم بود که آثار همدیگر را 

صرفا می تواند اثر خود را بخواند؛ آن هم فقط یک بار. چون بار دوم  بخوانیم، و هر کس
از چیزها تغییر کرده است و او صرفا به  می کند، خیلیاقدام « همان اثر»که به خوانش 
 مواجه شده است. « اثری جدید»رو به رو است، اما در اصل با « همان اثر»طور ظاهری با 

اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، آمار کتاب های موجود در هر کتابخانه ای و به طور 
در خواهد آمد. چون هر خواننده ای با  کلی آمار کتاب های موجود در جهان، غلط از آب

خواندن هر متنی،  متن تازه ای خلق خواهد کرد و خالق آن متن تلقی خواهد شد. گرچه 
این موضوع ممکن است هم اکنون عجیب به نظر برسد، اما چه بسا در آینده ای نه چندان 

ویژه آثار ادبی( و از  دور، ناچار شویم تا نام مولف و نویسنده را از روی تمامی کتاب ها )به
 روی تمامی فیلم ها و سایر آثار هنری حذف کنیم.
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 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت پنجمین همایش متن
 1397اردیبهشت ماه 

های تکنولوژیک در عصر انسانیت، هویت انسانی و سازهجلوه های 
 پسااومانیسم

 
 1سمیه مصطفایی
 2انسیه شعبانی راد

 چکیده:
 بشر هایدغدغه مهمترین از یکی بشر زندگی بر آن تأثیرگذار بسیار نقش و تکنولوژی

 اریبسی منظر از تکنولوژی. است بوده تکنولوژیک هایپیشرفت گرفتن سرعت از پس بویژه
 هاناممکن هب دستیابی یکسو از تکنولوژی. دارد بشر زندگی بر دوگانه تأثیری متفکران زا

 ردیگ سوی از و سازدمی ممکن انسان طبیعی هایمحدودیت برداشتن میان از بواسطه را
 آیا رمان. اندازدمی خطر به بشر زندگی در خود جانبه همه نفوذ با را انسانی هویت

 از کیی دیک کی فیلیپ نوشته بینند؟ می الکتریکی گوسفند خواب اندرویدها
 در و تخیلی -علمی  داستانی قالب در را نگرانی این که است جهان هایرمان مشهورترین

 و انسان میان مرز بررسی به حاضر مقاله. است کشیده تصویر به پسااومانیستی جهانی
 در بشر زندگی درونی و یبیرون مختلف وجوه در تکنولوژی تأثیر و انسانی هویت ماشین،

 حلیلیت -توصیفی مقاله این تحقیق روش. پردازدمی اومانیسم پست منظر از شده یاد رمان
 رد انسان جایگاه که دهد پاسخ اساسی پرسش این به است آن بر رو پیش جستار. است
 دخیل جایگاه این بازتعریف و تعریف در عواملی چه و بود خواهد چه پسااومانیسم عصر
 تند؟ هس
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 مقدمه

های تکنولوژیک که در اوایل قرن بیستم سمت و سوی جدیدی پیدا در نتیجه پیشرفت
به سرعتی بی سابقه دست یافت، تصویر نویدبخشی  1990و  1980های دههکرد و در 

تر شده بود بسیار محتمللم به بشر وعده دادهکه از دیرباز به واسطه حضور قدرتمند ع
رسید. این تصویر نویدگر روزی بود که به مدد تکنولوژی مرزهای قراردادی و بنظر می

های ذاتی نسل بشر از میان برداشته خواهد شد و جای آن را جهانی بی حد و محدودیت
 تخیلی-ژانر علمیمرز و قدرتمند خواهد گرفت. چنین جهانی بیش از هر جای دیگری در 

 خورد در ابتدا تصویریهای این ژانر بچشم میبه عینیت پیوست. تصویری که در کتاب
 تر تکنولوژی جان بیشتریرسید اما رفته رفته با حضور پرقدرتدور و نامحتمل بنظر می

گرفت. امروزه تکنولوژی جزء الینفک زندگی بشر است و روز بروز مرزهای محدودیت را 
در کنار تمام مزایایی که برای نسل بشر به  کند. اما تکنولوژیش جابجا میبیش از پی

ها بخش جدایی ای نزدیک رباتهایی را نیز بوجود آورده است. در آیندهارمغان آورد نگرانی
شوند و بواسطه حضور پررنگ خود تأثیری عظیم نه تنها ناپذیری از زندگی روزمره بشر می

دان گذاشت. به گفته بسیاری از منتق خواهندر که بر درونیات او بر وجوه بیرونی زندگی بش
جانبه تکنولوژی در زندگی بشر هویت انسانی و فردیت نیز معنای جدیدی با حضور همه

 پنج و چهل ظرف» نویسد:می چنین باره در این 1991در سال  کرمن یابند. جودیتمی
 کامپیوتر علم و ژنتیک دسیمهن که دارد وجود احتمال این آینده سال پنجاه تا

 را فراهم هوشمند موجودات یا و مردمان از جدیدی نسل خلق برای الزم هایپتانسیل
 انسانیت تاریخی مفهوم با عاطفی لحاظ از هم و ظاهری لحاظ از هم که موجوداتی آورند،
 (Kerman ،1991:1 («شوند.می محسوب انسان برانگیزی بحث بطور اما متفاوتند بسیار

ال این پرسش بزرگ پیش می آید که عواقب حضور همه جانبه تکنولوژی در زندگی ح
دهد چه تر  تکنولوژی در کنار چیزهایی که به ما میبشر چه خواهد بود؟ یا بطور روشن

 گیرد؟ چیزهایی را از ما می
 بسیاری از فیلسوفان و متفکران بزرگ از دیرباز تاکنون در پی تعریف جامع و درستی از

)تلفیقی از بشر  1هااند. در عصر تکنولوژی و با روی کار آمدن سایبرگمفهوم بشریت بوده
رسد. در تفکر اومانیستی انسان در مرکزیت آورتر بنظر میو ماشین( چنین تعریفی الزام

کند. اش هستی او را برتر از هر موجود دیگری میایستد و جوهره ناب وجودیجهان می
یا پساانسانگرایی به گفته ایهاب حسن   2انیستی، پست اومانیسمبر خالف تفکر اوم
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رویکردی دوگانه دارد که از یکسو ریشه در نفرت ذاتی بشر از خود دارد و از سوی دیگر 
به پتانسیل فرهنگی نسل بشر اشاره دارد. پست اومانیسم جایگاه انسان را از مرکزیت 

موجودی در میان موجودات دیگر تعریف  ارجحیت، تنها کند و او را بدونجهان ساقط می
تواند موجودیت یابد. کند که در ارتباط با جهان پیش روی خود و موجودات آن میمی

ر جهان اش دآنچه در پست اومانیسم با هدف به زیرکشیدن انسان از جایگاه متعالی و یگانه
 جهان پست شکل گرفت پیشتر در آراء متفکرانی همچون فوکو و دریدا دیده شده بود.

هایی همچون مردساالری، نه تنها توجیه نگره» اومانیستی جهانی است که در آن 
ا از میان هاستعمارگرایی، اومانیسم، پوزیتیویسم، ماهیت گرایی، علم گرایی و دیگر ایسم

شود بلکه تمامی ادعاها درباره طبیعی یا ارگانیک بودن موجودات  نیز از میان برداشته می
( از این دیدگاه آنچه که در اومانیسم Haraway  ،2010:2215) «.شودیبرداشته م

شود و نگاه تمامیت خواهی که از پس آن بر جهان اعمال جوهره وجودی انسان خوانده می
 بندد. شود، به تمامی رخت برمیمی

 ههای استعالیی و ارتباط با موجودات دیگر مرزهای انحصارطلبانه رفتبا برداشته شدن نگره
شود. اما باید توجه داشت که  شوند و جهانی چند صدا متولد میرفته از میان برداشته می

د. گیرنآثار مخرب تکنولوژی با گسترش روزافزون مرزهای آن شدت و عمق بیشتری می
علم و تکنولوژی شمشیری دولبه هستند، خلق »عنوان می کند که   1آنتونی گیدنز

، Giddens  («ه همراه امکانات سودمند برای نسل بشرپارامترهای جدید ریسک و خطر ب
تکنولوژی در حال تغییر سریع سازوکارهای زندگی بشر به انحاء مختلف است.  (2004:27

ناپذیر نه تنها روابط انسان با خود را بلکه روابط انسان با همنوعانش های توقفاین پیشرفت
غییر سبب جابجایی حصاری شده است ای تغییر داده است. این ترا به نحو خیره کننده

بشریت نام گرفته است، ارائه کند. در که سعی دارد تعریفی دقیق از آنچه بشریت و غیر
نتیجه چنین تحولی مرز میان انسان و ماشین بیش از هر زمان دیگری در حال از میان 

 مانشهریرفتن است تا بدانجا که بیم آن می رود تصویر وعده داده شده تکنولوژی از آر
 موعود در نهایت به پادآرمانشهری خالی از حضور انسان منتهی شود. 

شود می شناخته  محبوب اومانیسم پست نقدها از برخی در که  2فرااومانیسم نگاه از 
 زندب کنار را خود بیولوژیکی هایمحدویت تمام بود خواهد قادر تکنولوژی کمک با انسان

بر این باور است که پست اومانیسم بر  3اندی میاه .دشو زندگی از جدیدی حیطه وارد و
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، های فرهنگیهای بیولوژیکی بشر شکل گرفته است و در بستر نگرهپایه محدودیت

حال تکنولوژی نه تنها به ( Miah ،2007:27. )اجتماعی و سیاسی رشد پیدا کرده است
های انسته گسترههای ذاتی بشر دست یافته است که  توهدف اولیه خود، رفع محدودیت

 تصوری را پیش روی انسان عصر پست اومانیسم بگذارد. جدید و غیرقابل
 

 پیشینه تحقیق
تخیلی جهان است -های ادبیات علمیترین چهرهیکی از شناخته شده 1فیلیپ کی دیک

که توانسته در مدت فعالیت خود در زمینه نگارش رمان، داستان کوتاه و مقاله جوایز 
تخیلی به نگارش درآورد که -ب کند. او چهل و پنج رمان را در ژانر علمیمتعددی را کس

 2؟آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند الکتریکی می بینند ها رماناز میان آن
 1970رود. دیک در دهه ( از نگاه بسیاری از منتقدان بهترین رمان او بشمار می1968)

د و نقدهای بسیاری بر آثار او اعم از شده در محافل ادبی شای شناختهتبدیل به چهره
م های خود ترسیهای کوتاه و بلند و مقاالتش نگاشته شد. جهانی که دیک در رمانداستان

ها در تالشی مداوم برای کند جهانی است یکسره تحت سیطره تکنولوژی که انسانمی
انی خود ها و در نتیجه تعریف و اثبات هویت انسمشخص کردن مرز میان خود و ربات

های یابد و انسان در تقابل با ارزشهای او واقعیت اشکال مختلف میهستند. در رمان
تواند مرز مشخصی میان نیکی و بدی ترسیم کند. جهان جدید جهان تکنولوژیک نمی

های دیک جهانی است که در آن تکنولوژی با آثار پست اومانیستی تصویر شده در رمان
های زندگی بشر ا زیر سؤال برده و تالش دارد در تمامی جنبهمخرب خود هویت انسانی ر

رسوخ کند. در نگاه دیک جهان توهمی بیش نیست،  جهان در حقیقت عالمی است که 
انسان و "رسد اما این چنین نیست. او در مقاله ای تحت عنوان سراسر ماده بنظر می

شود به همان ون متحرک میبه همان اندازه که جهان بیر» چنین می نویسد:  3"اندروید
شویم به نحوی که بجای آنکه تحرک میاندازه ما به عنوان به اصالح نسل بشر بی

.آنچه دیک ) Dick ،1972 («گیریمهای مختلف را هدایت کنیم از آنها خط میگرایش
کند در حقیقت جهانی پست اومانیستی است که با سرعتی غیرقابل تصور به آن اشاره می

شود. در این جهان مرزهای پیش بینی شده  تأثیرگذاری تکنولوژی دیک میبه ما نز
تری بخود ها روز بروز شمایل ماشینیشوند و انسان تحت تأثیر ماشینمخدوش می
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گیرد. چنین تفکری بخوبی در رمان یاد شده به تصویر کشیده شده است، در همان می

 هاهان هستیم که حضور اندک انسانآغازین صفحات رمان شاهد تصویری رو به زوال از ج
 ها وجه مشخصه آن است. و حضور پرتعداد ماشین

 اشاره یکد آثار در مدرنیستی پست واقعیت از گریز و دوگانگی نوعی به هانتینگتون جان
 ،Huntington. )گذاردمی پسندعامه هایداستان بر را خود بنای که کندمی

 تغییری چنبره در انسان دیک هایرمان در که است باور این بر  بودریار ژان (1988:152
 تهداش ایآینده یا و حال گذشته، اینکه بدون استآمده گرفتار دلیلبی و ماندگار مداوم،

 یسازشبیه براساس که موازی جهانی در دیک هایرمان کاراکترهای بودیار منظر از. باشد
 دیک که جهانی نگاه، این از( Baudrillard، 1994:125. )کنندمی زندگی است گرفته پا

 مداوم طورب انسان که گرایینسبی و تکثیر از برساخته است جهانی کشدمی تصویر به را آن
الرنس ساتین بر این باور است  .است جهان در خویش جایگاه تبیین و تعریف معرض در

؟ و چه دیک همواره بدنبال آشکار ساختن دو تم بزرگ خود است: انسان کیست»که 
چیزی واقعی است؟ مسائل فلسفی همیشه برای دیک به عنوان نویسنده اهمیتی ویژه 

 رد دوگانگی به هانتینگتون همانند نیز توماسو دی ( لورنزوSutin ،1995:4« )اند.داشته
 است یکد تلفیقی فلسفه از ناشی توماسو نگاه از دوگانگی این کند؛می اشاره دیک آثار
، DiTommaso. )کندمی پیدا نمود هایشرمان کاراکترهای سفر قالب در غالبا که

( استیونس بست و داگالس کلنر در مقاله خود به بررسی نگاه آخرالزمانی دیک 2001:49
های دیک انعکاسگر جهانی پر از هراسند پردازند؛ آنها بر این باورند که رماندر آثارش می

آید و به این ترتیب طبقه نسانی بر میکه در آن تکنولوژی در صدد انهدام مرزهای ا
گسیختگی های مرسومی همچون زمان، مکان و واقعیت یک به یک دچار از همبندی

شکسپیر ژانر »( فردریک جیمسون دیک را Best& Kellner ،2003:188شوند. )می
خواند. جیمسون معتقد است که دیک زمان حال را به مثابه می« تخیلی-ادبیات علمی

( کاترین هایلتس Jameson ،2007:345کند. )مان آینده مفروض تصویر میگذشته ز
کند؛ او به حضور همه گسیختگی انسانیت در آثار دیک میتوجه خود را معطوف به از هم

های دیک و نقش آنها در از هم گسیختن مفهوم انسانیت اشاره ها در رمانجانبه سایبرگ
 (Hayles ،1999:160کند. )می
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طر نسل بشر در خ ؟بینند می الکتریکی گوسفند خواب ها مصنوعی آدم آیا در رمان

 های زندگی انسان دارد.انقراض قرار دارد و تکنولوژی حضوری پررنگ در تمامی عرصه
این رمان در دوران جنگ سرد به نگارش درآمد، دورانی که سایه سنگین بمباران اتمی و 

ای را در های فزایندههای تکنولوژیک نگرانیبواسطه پیشرفتدیگر ابزارهای کشتارجمعی 
سرتاسر جهان بوجود آورده بود. در این دوران، سایه سنگین آثار مخرب تکنولوژی بیش 
از هر زمان دیگری به انسان نزدیک بود. شاید به همین دلیل است که دیک دست به 

ید. کشهای مرگبار به تصویر مینگارش اثری زد که زمین را پس از استفاده از این سالح
توان هشداری جدی برای آینده زمین در صورت حضور مداخله از این منظر، این اثر را می

 گرایانه تکنولوژی بشمار آورد.    
 کارافتاده از و بازنشسته اندرویدهای شکارچی رمان، مرکزی شخصیت  1دکارد روبرت 

. دانگریخته زمین به مریخ سیاره از و اندکشته را خود اربابان اندرویدها از گروهی. است
 سیاریب که چرا است سکنه از خالی تقریبا شهر افتد،می اتفاق سانفراسیسکو در داستان

 افرادی تنها. اندکرده مهاجرت مریخ به اتمی جنگ از ناشی خطرات نتیجه در هاانسان از
 رادیاف یا و بمانند خطرات وجود با دانکرده انتخاب خود یا که اندمانده باقی زمین روی بر
ها در شهر در نبود انسان .است نشده داده آنها به مهاجرت حق که "خاص"افراد  نام با

 ای پادآرمانشهری بخود گرفته است. تسخیر مظاهر تکنولوژی است و جلوه
 یهروح دستگاه"در این رمان حتی احساسات انسان نیز توسط نوعی تکنولوژی با نام  

تبدیل به  هاربات قابل تغییر است. این تکنولوژی در حقیقت انسان را همچون "زسا
کند. از این طریق انسان تبدیل به موجودی ریزی میبینی و قابل برنامهموجودی قابل پیش

 تغییر برای بشر توان او را به هر جهتی سوق داد. اینکهشود که میقابل کنترل می
 که اردد واقعیت این از نشان گیرد بهره تکنولوژی از تواندمی نیز خود حاالت ترینانسانی
 لحظه اون تو "گفت ایرن»: را دارد کنترل و ریزی برنامه قابلیت ماشین همانند نیز انسان
 لحاظ از من اینکه با خب]...[بودم 382 وضعیت تو کردم قطع رو تلویزیون صدای وقتی
 حس روحی بیماری از اینشونه.]...[ نعنوا به اونو شنیدممی را بودن خالی فکری
 بخش این در  (Dick ،1975:3«)’مناسب تأثیرات فقدان‘  میگن بهش اونا کردم،نمی
 هاانسان از عظیمی بخش مهاجرت نتیجه در انسانی ارتباطات خأل در که بینیممی

 اهانانس تکنولوژی حقیقت در. شودمی بشر پرتالطم ذهن درمانگر و مصاحب تکنولوژی
 .بخشدمی موجود وضع از ناخودآگاهی نوعی هاآن به که کندمی مجازی فضایی در غرق را
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 که رسدمی بنظر جایگزینی قابلیت  با امری چندگانه و واقعیت انسانی، خودآگاه غیاب در
 دنش پذیرفته باعث همچنین ناخودآگاهی این. کند تغییر تواندمی مکان و زمان فراخور به

 سعی هاییآزمون با چند هر. است شده انسانی جامعه در نماهای انسانرباتاندرویدها یا 
 مرزی عمل در مرز این هم باز شودمی هاانسان و اندرویدها مشخص هایحوزه تفکیک بر

 فیل. دید توان می  1رش فیل کاراکتر در بویژه را مبهم مرز این. است تغییرپذیر و مبهم
 مرزهای را دکارد و خود او چند هر. آورد بشمار ندرویدیا انسانِ توان می حقیقت در را

 همه و من و تو»:  گویدمی چنین دکارد به داند،می اندروید و انسان میان کننده تفکیک
 جدا هم از رو دوتا این که مرزی عنوان به بشر نسل و 6 نکسوس بین مزدبگیر شکارچیان

 دکارد همانند اندروید شکارچیان حقیقت در(  Dick، 1975:121) «وایسادیم. کنهمی
 پیش از مرز که هستند اجتماعی و سیاسی هایقدرت دست در ابزارهایی رمان، این در

 از هویت حفظ در ترتیب این به و کنندمی برقرار را انسان و ماشین میان شده تعیین
 یفاا کننده تعیین نقشی جامعه غالب صداهای و هانگره توسط انسان شده تعریف پیش

ها را به اندرویدها شبیه وجود ابزاری شکارچیان اندروید بیش از هر چیز آن .کنندمی
 دکارد رودمی بحثش بسیار که آنطور»نویسد:می چنین ارتباط این در وینت کند. شریلمی

 مواجه شکارچی عنوان به شغلش خالل در اندروید به شدن تبدیل روزافزون ریسک با
 درک مواجهند آن با رمان این در هاانسان دیگر و دکارد که خطری حقیقت در نیست،

 براساس ار خود فردیت هاآن که چرا اندشده تبدیل اندروید به پیشتر آنها که نکته است این
در حقیقت  (Vint،2007:117 )«.کنندمی تعریف انسان حسابگر و عقالیی منطقی، وجوه

ده ید تغییری ناخواسته و تصادفی نبورسد که تبدیل شدن انسان به اندروچنین بنظر می
ها حتی تواند منجر به کنترل هر چه بیشتر انساناست چرا که چنین تغییر شگرفی می

 ترین امیالشان گردد. در درونی
. است بوده جنگ در اندرویدها حضور اولین شودمی روایت رمان در که آنچه طبق بر

. اندرفتهمی بشمار هاجنگ در خوبی هایسالح خود منحصربفرد هایویژگی با اندرویدها
 میان زا بودند داده انجام را وظایفشان بخوبی که های تکنولوژیکاین ساخته جنگ، از پس

شدند. ادامه پیدا کردن حیات اندرویدها   بدل انسان خدمتکاران به تغییراتی با و نرفتند
ه اندرویدها خو گرفته است پس از دوران جنگ نشان از این واقعیت دارد که انسان چنان ب

 ها جداتواند خود و هویت جدیدش پس از ارتباط برقرار کردن با اندرویدها را از آنکه نمی
جنگجوی "شود، اندرویدها در دوران جنگ با اصطالح آنچنان که در رمان عنوان می کند.

دها از درویاند. این اصطالح نشانگر این نکته است که انشدهشناخته می "مصنوعی آزادی
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همان آغازین روزهای پیدایش خود بواسطه نیاز بشر به نیرویی تخریبگر با بیشترین دقت 

 وجوه مامت در انسان اند.و پرشمارترین تلفات توسط سازندگانشان به رسمیت شناخته شده
 خدمتگذار/ارباب  دوگانه که بدانجا تا است ورود اندرویدها اثرات معرض در خود زندگی

 خود و آزادی خود خدمت در را تکنولوژی که انسان و شده واسازی  اندروید و نانسا به
 چنین رمان این در که آنچه. گیردقرار می تکنولوژی خدمت در نوعی به خود داندمی

 از یاسیس و اقتصادی مسلط هایگفتمان کشیبهره کشدمی تصویر به را معکوسی رابطه
 در ربش روزافزون وابستگی آن متعاقب و ولوژیتکن جانبه همه حضور بواسطه بشر نسل

 هچگون" عنوان تحت ایمقاله در دیک .است تکنولوژی به اشروزمره زندگی ارکان تمامی
 بطرز ما »: نویسدمی چنین  1"نپاشد؟ هم از آینده روز دور ظرف که بسازیم جهانی
 و هپیچید افراد لهبوسی که ایمقرار گرفته هاییواقعیت شبه هجوم مورد ناپذیریتوقف

 اعتمادیب آنها هایانگیزه به من. اندآمده پدید پیچیده الکترونیکی هایمکانیسم بواسطه
 که یزانگحیرت قدرتی. دارند زیادی بسیار قدرت آنها. اعتمادمبی آنها قدرت به من نیستم،

ر از منظ( Dick، 1995:262) «است. ذهنی هایجهان خلق جهان، تمام خلق به قادر
دیک آنچه که باعث خطرناک شدن تکنولوژی و به بار نشستن جهانی مشحون از 

ها می شود قدرتی است که وظیفه هدایت، تشدید و تکثیر مجاری آنها را بر واقعیتشبه
 واهدخ اختصاص بخود را بشر آینده که سایبری جهان تبیین در دارد. نوربرت وینر عهده

 : نویسدمی چنین داد
 

 واهدخ بوجود بدی و نیکی مفاهیم برای حصر حدو بی امکاناتی جدید فتپیشر این»
 هایبرده از کاربردی بسیار و جدید ایمجموعه بشر نسل به مذکور جهان]...[ آورد

 اقتصادی بهره بیشترین مکانیکی کار نیروی این. خواهد داد کارها انجام برای الکتریکی
 را بشر قساوت غیراخالقی اثرات مرسوم داریبرده برخالف چه اگر داشت خواهد را

 (Wiener،1948:37 )«.داشت نخواهد همراه به مستقیم بطور
 

های اجتماعی و اقتصادی بنابراین خلق نیروی کار کارآمد به مدد تکنولوژی نه تنها حوزه
ها ها و بعضا بازتعریف آنتأثیر قرار خواهد داد که موجب تغییر ارزشزندگی بشر را تحت

یک های تکنولوژان جوامع انسانی خواهد شد. فرانسیس فوکویاما که اساس پیشرفتدر می
های سیاسی از بیند درباره استفاده قدرتها را در اهداف سیاسی میو سرعت رشد آن

دا های جدید از همان ابتبرخی از تکنولوژی»نویسد: تکنولوژی و بیوتکنولوژی چنین می
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ن وفاقی جمعی در لزوم کنترل سیاسی در پیشرفت و ترسناک هستند و باعث بوجود آمد

او که یکی از مخالفان شناخته  (Fukuyama2002:193 )«.گردندها میگیری از آنبهره
شده نگاه فرااومانیستی به تکنولوژی است برابری سیاسی را اولین قربانی این نحله فکری 

ه مقوله تغییر طبیعت بشری گرا بداند چرا که فرااومانیسم با نگاه مثبت و الزاممی
برد و آنها را رفته رفته از میان های برابری سیاسی را زیر سؤال میترین مشخصهاساسی

 دارد.  میبر
توانند بدون دخالت انسان با یکدیگر در ارتباط باشند و همین در این رمان اندرویدها می

 های انسانیردد. این سازهگها میگیری هویتی جمعی در میان آنارتباط نیز باعث شکل
با وجود اینکه تنها چهارسال عمر مفید دارند در تالشی مستمر برای خلق زندگی بهتر 

ها، اما حتی این تالشی است برای تفکیک اندرویدها و انسان 1کامف -ووی هستند.  آزمون
ان تواند بحران بوجود آمده را مرتفع کند چرا که مسئله اصلی مرز میآزمون نیز نمی

ها نیست مشکل میزان رسوخ تکنولوژی در تمام وجوه زندگی بشر است. اندرویدها و انسان
انسان چنان تنها و دورافتاده است که برای نجات خود راهی جز چنگ انداختن به 
تکنولوژی و مخلوقات کوچک و بزرگ آن ندارد. نکته کنایی استفاده از این آزمون این 

انسان و ماشین نیز توسط تکنولوژی و بواسطه حضور  است که حتی تفکیک مرز میان
ها را رسد که ماشین توانایی تشخیص انسانشود. چنین بنظر میتکنولوژی میسر می

 ها دارد. بیشتر از خود آن
 
 

 مذهب در عصر پسااومانیسم
جعبه "اند دستگاهی است تحت عنوان ها به آن پناه آوردهدیگر دستگاهی که انسان

 3دهد با موجودی نیمه مجازی تحت عنوان مرسره به کاربرانش اجازه میک 2"همدلی
کند به ارتباط برقرار کنند. مرسر که در عالم مردگان و در جهان زیرزمینی زندگی می

ها هم در نوعی پیشوای مذهبی انسان عصر پست اومانیسم در این رمان است که انسان
رتباط با او هستند. یکی از کاربران این وسیله مریخ و هم در روی زمین قادر به برقراری ا

ترین دارایی توست. این جعبه بدنتون جعبه همدلی شخصی»کند: آن را چنین توصیف می
 «رو بسط میده، این روشیه برای لمس بقیه آدما، روشیه برای پایان دادن به تنهایی
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3. Mercer 
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(Dick ،1975:58) بشری و دیرینه  ایهای دیگر تجربهتجربه جمعی ارتباط با انسان

ه تنها شود.  با آنکاست که در عصر پسااومانیست تنها بواسطه حضور تکنولوژی میسر می
ها قادر به برقراری ارتباط با مرسر هستند و اندرویدها به دلیل نبود همدلی در انسان

توانند وارد ارتباط با او شوند، جعبه همدلی نشانگر خالی شدن جهان انسانی وجودشان نمی
از هر گونه معنای انسانی و وارد شدن آن به جهانی کامال مکانیزه شده و ماشینی است. 

 گیرد ودر این جهان تکنولوژیک انسان رفته رفته از خصوصیات ذاتی خود فاصله می
 شود.آنکه خود بداند تبدیل به اندروید میبی

 اهاشتب مرتکب هک کند می عنوان دکارد دادن تسلی برای مرسر داستان، از بخشی در 
 رکد به منجر اشتباه مرسر نگاه از. است بشر زندگی ناپذیرجدایی ارکان از یکی شدن
( Dick، 1975:71. )شودمی عنوان آفرینش اصلی دالیل از یکی و زندگی عمیقتر و بهتر

او به عنوان پیشوای مذهبی، شمایلی  .است خطا بارز هایجلوه از یکی خود مرسر
ود تواند به رنج بشر نیز تعبیر ش. مرسر مسیر پرتکرار رنج خود را که میگونه داردسیزیف

ثمر رنج که در قالب مرسر عینیت یافته است را پیماید. تکرار بیپایان میای بیدر چرخه
های انسان عصر تکنولوژی در خلق معنا تفسیر توان بطور تلویحی به بیهودگی تالشمی

است که چنین شمایلی به عنوان پیشوای مذهبی و مرکز  کرد. وجه کنایی این موضوع این
شود. حال سؤال این است که در جهانی که ترین عواطف انسانی شناخته میثقل درونی

پیشوای مذهبی آن چنین در چنبره تکرار و بیهودگی گرفتار آمده است، چه چیزی انتظار 
گاری نسل بشر را متصور توان در چنین جهانی رهایی و رستکشد؟ و آیا میبشر را می

 شد؟
توانند با مرسر ارتباط برقرار کنند و بواسطه حضور او با دیگر ها میاین نکته که تنها انسان

همنوعانشان وارد ارتباط شوند نشانگر تالشی دیگر در جهت مرزگذاری میان انسان و 
 ه احساس وفرض خالی بودن اندرویدها از هرگوناندروید است. این تالش بر مبنای پیش

حس تعلق خاطر به نیرویی متعالی شکل گرفته است. این مسئله همچنین بطور تلویحی 
ها در جهت نشان دادن اندرویدها به عنوان ابزارهایی منفرد است نشانگر اقدام ابرگفتمان

که برخالف انسان توانایی پیوستن به جوامع متشکل و ارتباطات جمعی را ندارند. عدم به 
تن اندرویدها به عنوان موجوداتی با قابلیت ارتباطات جمعی که بطور رسمیت شناخ

های مذکور برای مستقیم با عواطف و احساسات سروکار دارند نمایانگر تالش گفتمان
ها بخوبی بر این امر واقفند که کنترل هر چه بیشتر اندرویدهاست، چرا که این گفتمان

تواند باعث پدیدآمدن هویتی جمعی و میگیری جوامع متشکل در میان اندرویدها شکل
 استقالل طلبانه شود. 
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 حیوانات در جهان پسااومانیستی
رسوخ تکنولوژی تا بدانجا پیش رفته است که حتی حیوانات نیز بصورت الکترونیکی ساخته 

توانند این حیوانات های متمول میاند. حیوانات واقعی رو به انقراضند و تنها خانوادهشده
شته باشند. مرگ حیوانات در نتیجه تاثیرات مخرب جنگ و بیشتر ازآن تاثیرات را دا

 مخرب و اجتناب ناپذیر تکنولوژی اتفاق افتاده است:
بود از هیچ کشور خاص یا  گرد و غباری که بیشترین سطح سیاره را آلوده کرده»

بود. ریزی نکرده آمد، حتی دشمن زمان جنگ نیز برای آن برنامهشخص خاصی نمی
بطرز غریبی مردند]...[بعد از جغدها صد البته نوبت به دیگر پرندگان  اول از همه جغدها

های کوچک مهاجرت که رسید اما در آن زمان معما کشف و حل شد. یکی از برنامه
تابید پیش از جنگ در حال انجام بود اکنون به دلیل اینکه خورشید دیگر بر زمین نمی

 (Dick، 1975:13« )شده بود.کامال وارد فاز جدیدی 
های افول حیات در زمین است مرگ و انقراض تدریجی حیوانات یکی از بزرگترین نشانه

های تولید های ماشینی سعی در جبران آن دارد، هر چند نمونهکه انسان با ساخت نمونه
 آرزوهای از و تکثیر شده تنها شمایلی مشابه به حیوانات دارند و خالی از روح حیاتند. یکی

 کند. درک را انسانی او  حضور بتواند که حیوانی است، واقعی حیوانی داشتن دکارد
(Dick، 1975:44 )بیاورد بدست را واقعی حیوانی خرید برای الزم پول اینکه برای او 

عالقه دکارد به داشتن  .شود می فراری اندرویدهای برداشتن میان از خطرناک عملیات وارد
ها را در اطرافش درک کند از یک طرف نشان از ه بتواند حضور انسانحیوانی واقعی ک

های زیست طبیعی دارد و از طرف دیگر ناپذیر بشر به حفظ اندک نشانهتمایل اجتناب
نه  های طبیعی ونشانگر نیاز انسان به تعریف و بازتعریف هویتش در ارتباط با پدیده

 های تکنولوژیک است.  ساخته
آیا اندرویدها خواب گوسفند الکتریکی در عین حال پرمعنای رمان، عنوان عجیب و 

ای تلویحی است به نیاز بشر به ارتباط با حیوانات و دیگر نیز از یکسو اشاره می بینند؟
های طبیعی و از سوی دیگر وجود تفاوت میان انسان و اندروید را در قالب سؤالی پدیده

ؤال خواننده رمان است که با سرعتی کشد. مخاطب این سپاسخ به چالش میبی
ری رود. دیک با این عنوان تلنگتوقف بسوی آینده پست اومانیستی خود پیش میغیرقابل

شود که درجهان تکنولوژیک زند و به او یادآور میهر چند کوچک به مخاطب خود می
ات ختصتوانند جهانی مختص بخود را با تمام مهای بشر میساختهپیش روی انسان، دست
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جوامع انسانی و دربردارنده احساسات و عواطف انسانی )همانند تمایل به برقراری ارتباط 

 با حیوانات( بوجود آورند. 
 

 های جهان پسااومانیستیها: ابرسازهربات
های بزرگترین نشانه از میان رفتن انسانیت در رمان مورد بحث ساخت و تکثیر سریع ربات

ه ها بهستند. در حقیقت  با ظهور اندرویدها و شباهت بی مثال آنانسان نما یا اندرویدها 
انسان، جهان پسااومانیستی نه تنها از وجود بشریت بلکه از الزام آن نیز تهی خواهد شد. 

های تکنولوژیک به انسان، چه از لحاظ ظاهری چه از لحاظ شباهت بسیار زیاد این ساخته
 کشد. در نتیجه هویتر را به چالشی جدی میحسی و فکری دوگانه مرسوم بشر/ غیر بش

رود. دکارد در این روایت دائم با این سؤال مهم انسانی بیش از پیش به محاق ابهام می
دست در گریبان است که مفهوم انسانیت چیست؟ او حتی یکبار از یکی از دوستانش 

ر مورد هویت ( او حتی د116)همان « فکر میکنی اندرویدها هم روح دارند؟»پرسد: می
شود. اندرویدها در حقیقت بسیار در حال نزدیک شدن به انسانی خود نیز دچار شک می

ها هستند که از منظر بسیاری از منتقدان انسان عصر تکنولوژی خواهد بود. سایبرگ
 1چگونه تبدیل به پسا انسان شدیمکاترین هایلس در کتاب مشهور خود با عنوان 

ه چگونه دهد ککند و نشان میایدئولوژیکی تعریف می -ی فرهنگیها زمینه ابرای سایبرگ
هانی در چنین ج حقیقت دهند. دراین موجودات پسااومانیستی مفهوم انسانیت را تغییر می

 ایلغمهم بیشتر و ندارند یگانه تعریفی ماشین و انسان همچون ایکنندهتعیین مفاهیم
 پدید ماشین و انسان میان تعامالت و تاشتراکا نتیجه در که هاییویژگی از هستند

های او در بخشی از این کتاب به بررسی فروپاشی مفهوم و شمایل انسانیت دررمان . اندآمده
دیک می پردازد. از منظر هایلس دیک به دنبال نشان دادن مرز نامشخص میان انسان و 

ها میقتر از انساناندروید است که در قالب اندرویدهایی با خصوصیات انسانی بعضاَ ع
( مفهوم همدردی که یکی از مفاهیم تعیین Hayles، 1999:163گر می شود. )جلوه

کننده در تفکیک میان انسان و اندروید است با همدردی اندرویدها با یکدیگر و یا حتی 
گیرد. هایلس معتقد است که دیک بوسیله ها تعریف و شکل جدیدی بخود میبا انسان

و از طریق ارتباط میان « تو فکر می کنی اندرویدها روح دارند؟»رد، سؤال کلیدی دکا
عوامل انسانی و غیرانسانی وجه سیاسی ارتباط میان اندروید و انسان را پیش روی مخاطب 

 (. Hayles، 1999:161گذارد )می

                                                                 
1. How We Became Posthuman 
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های پسااومانیستی، شامل رمان مورد بحث، پیش سؤال بزرگ دیگری که در خوانش رمان

گیرد این است که چرا انسان تمایل به ساخت رباتی انسان نما دارد ب قرار میروی مخاط
های رفتاری و ظاهری به انسان شبیه باشد؟ پاسخ دادن به این ترین مشخصهکه در جزیی

سؤال بسیار مشکل است بخصوص با توجه به این موضوع که در رمان مذکور شاهد تالش 
مرز میان انسان و غیرانسان هستیم که گاه به از ها برای مشخص کردن روزافزون انسان
انجامد. اندرویدها تا بدانجا شبیه اربابان خود هستند شدن اندرویدها نیز میمیان برداشته 

های پیچیده و تخصصی است. نکته ها از اربابانشان نیاز به آزمونکه برای تشخیص آن
های ساختاری و اظ پیچیدگیکننده این است که اندرویدها رفته رفته از لحنگران

ما »گیرند؛ جیم دیتور بر این باور است که های تعیین کننده از انسان پیشی میتوانایی
ناپذیری در روند خلق موجوداتی هستیم مقلد و توسعه یافته که از ها بطور اجتنابانسان

 «.هایی ذهنی، رفتاری و عاطفی ما پیشی خواهند گرفتبسیاری جهات از توانایی
(Dator ،2004:51 )رسد که انسان بدنبال خلق موجوداتی است که بتواند چنین بنظر می

مرزهای محدودیت بشری را پشت سر بگذارد تا به این ترتیب بتواند قدم به جهانی بگذارد 
 که در آن هیچ چیز غیرممکن نیست. 

 شود.خته میشنا "بازنشستگی"مرگ اندرویدها در رمان نه با عنوان مرگ که با عنوان 
توان تالشی انسانی بشمار آورد که از یکطرف سعی بر مرزگذاری این اقدام را در حقیقت می

اهمیت یا کم اهمیت هر چه بیشتر میان انسان و اندروید دارد و از طرف دیگر سعی بر بی
جلوه دادن مرگ اندرویدها دارد. در این جهان در نتیجه ارتباط بسیار عمیق و ناگسستنی 

های برتر جامعه سعی بر کنترل جایگاه میان انسان و اندروید پدید آمده است، گفتمان که
اندرویدها در جوامع انسانی دارند. در حقیقت اگر جایگاه اندرویدها مورد کنترل قرار نگیرد 

بینی شده است در میان اربابان انسانی خود ریزی و پیشها بیش از آنچه که برنامهو آن
دهند که ممکن است انتظار خود را از دست میرار گیرند، نه تنها کارایی قابلمورد توجه ق

تعریف و ای درهم تنیده و پیچیده از روابطی غیرقابلباعث شکل گیری شبکه
ا هریزی شده آنکنترل گردند.از میان برداشتن اندرویدها و عمر کوتاه برنامهغیرقابل

ر چیز نشان از نیاز انسان به تعریف خود و گرایانه است که بیش از هاقدامی کنترل
انسان برای آنکه بتواند حاکمیت خود بر جهان   جایگاهش در جهان عصر تکنولوژی دارد.

را ادامه دهد و همچنان در مرکزیت جهان بایستد نیاز دارد که ابتدا خود تعریفی استعالیی 
واند ر بخشد. اگر انسان نتاز مفهوم بشریت ارائه دهد و سپس به این تعریف عینیت و تکث

هایی ذاتی است که باعث برتری او بر دیگر موجودات اثبات کند که نسل بشر دارای ویژگی
شود نخواهد توانست کنترل خود بر جهان را حفظ کند. هر چند در جهان می
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رود و جای خود را به رویکردی انضمامی پسااومانیستی این نگاه رفته رفته از میان می

داند در هجمه موجودات خودساخته . در نتیجه، انسان که خود را مرجع جهان میدهدمی
شود. ویلیام شولتز معتقد است که ها به موجودی منزوی و وابسته بدل میو تأثیرات آن

از نگاه دیک، مهندسی ژنتیک نشانه و دلیلی بر از میان رفتن انسانیت است. دیک به » 
وانند ریزی کنند تا بتها چگونه باید ابتدا خود را برنامهساندهد که انخوانندگانش نشان می

در بخشی از رمان یکی  (Schultz 2002:362« ).ها دست پیدا کنندریزی رباتبه برنامه
به طبیعت   1از اندرویدهایی که دکار قصد از میان برداشتنش را دارد ریچل روزن

واند تاین مسئله بیش از هر چیز میکند. تکنولوژیک خود به نحوی خودآگاهانه اشاره می
ها اشاره داشته باشد چرا که روزن همانند انسان به نزدیکی غیرقابل انکار اندرویدها و انسان

ای که منحصر به انسان و ذهن بشر بر آنچه که هست وقوف خودآگاهانه دارد، مشخصه
ای عاطفی با رابطه است. مهمتر از این، روزن با استفاده از تعریف خود سعی در برقراری

پذیر است. این اندروید پیش ها امکانای که در ظاهر تنها در میان انساندکارد دارد، رابطه
 کشد. نکته دیگریفرض مسلم خالی بودن اندرویدها از احساسات و عواطف را به چالش می

ده ن شکه باعث از میان برداشته شدن هر چه بیشتر مرز میان ماشین و انسان در این رما
های خاص هرکدام از اندرویدها است. در این رمان حتی اندرویدهایی که از است ویژگی

های منحصر بخود را دارند. این لحاظ ساخت از یک خانواده و یک نوع هستند هم ویژگی
بخشد. دیگر اندرویدی که به ها میگونه  به آنوجه از خصوصیات اندرویدها فردیتی انسان

است. او  2لوفت برد خانمنی را در این رمان بطور مستقیم زیر سؤال مینوعی هویت انسا
یکی از اندرویدهایی است که باید بدست دکارد بازنشسته شود. او نیز همچون روزن نوعی 

 "تو باید اندروید باشی."»گوید: گونه دارد. او در مواجهه با دکار چنین میخودآگاهی انسان
قف کرد. به او )خانم لوفت( خیره شد. خانم لوفت ادامه داد: این جمله او )دکارد( را متو

خانم لوفت با  (Dick ،1975:86) «"؟چون کار تو کشتن اوناست، اینطور نیست"
برد چرا که از نگاه او مشخصه اصلی های خود هویت انسانی دکارد را زیر سوال میگفته
ها اجازه کشتن اندرویدها انسان ها، همدردی، که مرز میان انسان و اندروید است بهانسان

توانند بدون حس همدردی دهد و فقط اندرویدها که از این ویژگی تهی هستند میرا نمی
خواهد عمل کشتن را انجام دهند. خانم لوفت قبل از کشته شدن بدست دکارد از او می

ین که اثری هنری برای او بخرد. این درخواست خانم لوفت نشانگر بخشی از وجود  ا
ری تواند زیبایی اثکند. اینکه اندرویدی میتر میها نزدیکاندروید است که او را به انسان

                                                                 
1. Rachel Rosen 

2. Miss Luft 
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ای هنری را درک کند و حتی آن را به عنوان آخرین درخواست خود مطرح کند کنایه

ه دارد. پایان تکنولوژی اشارهای بیفلسفی است که به آینده نسل بشر در سایه پیشرفت
دارد و این عمل لحن کنایی این اتفاق را اثر هنری را از میان بر می دکارد بعدها این
خواهد کند، یک اندروید اثری هنری را به عنوان آخرین درخواست خود میشدیدتر هم می

برد.  دکار پس از بین بردن خانم لوفت بسیار و یک انسان همان اثر هنری را از بین می
دیگه نمیتونم. ]...[من از این کار بیرون میام» وید: گپریشان است چنان که به همکارش می

العاده بود. این سیاره میتونست ازش استفاده کنه. این ای فوقدیگه بسه. اون خواننده
کند نشانگر تحولی ( اینکه بشر با ماشین همدردی میDick، 1975:117« )احمقانه است

در حقیقت فاصله میان  عظیم در نگرش انسان دوران پسااومانیسم است. چنین حسی
دهد. شاید به همین ها را در یک سطح قرار میدارد و آنانسان و ماشین را از میان بر می

های انسان دلیل است که عمر مفید اندرویدها تنها چهار سال است. سازندگان این ربات
ها نآ دانند که در صورت عمر بیشتر اندرویدها و متعاقب آن ارتباط بیشترنما بخوبی می

گیرند که ممکن است بیش از پیش در یک سطح قرار می ماشین و ها، انسانبا انسان
 بینی را بدنبال داشته باشد.پیش تبعات سنگین و غیرقابل

 ساخت .اندرویدهاست برای جنسیت اعمال مسئله کرد توجه آن به باید که مهم نکته دیگر
 را جنسی هویت نوعی اندشده تفکیک جنسیتی لحاظ از انسان همانند که اندرویدهایی

 انسان میان مرز شدن برداشته میان از بر پیش از بیش که است آورده بوجود هاآن برای
 مسئله شودمی دیده رمان این در که چنانآن اندرویدها جنسیت. دارد اشاره ماشین و

 مونهن. دارد یمستقیم تأثیر هاآن با شکارچیان برخورد نحوه در که چرا است مهمی بسیار
 آن نشانگر مسئله این. رفت بحثش پیشتر که است زن اندروید دو با دکارد برخورد آن

 اجتماعی -ایدئولوژیکی ایساخته باشد طبیعی ایپدیده اینکه از بیش جنسیت که است
هاراوی بر این باور است  .دهدمی نشان نیز تکنولوژیکی مخلوقات در را خود حتی که است

نسیت نیز همانند نژاد و طبقه اجتماعی، مفهومی تحمیلی است که با مداخله که مسئله ج
های تمامیت خواهی همچون مردساالری، استعمارگرایی و کاپیتالیسم بر تاریخی گفتمان

حال سؤال این است که چرا ( Haraway ،2010:2196) جوامع اعمال شده است.
ان انسان و ماشین دارند در مقابل هایی که سعی در مرزگذاری هر چه بیشتر میگفتمان

اند؟ چرا که آنطور که جودیت باتلر اعمال جنسیت در ساخت اندرویدها سکوت کرده
ای است که به موجب آن کند، اعمال جنسیت در حقیقت نقض نگرهبدرستی اشاره می

توان چنین به این شود. میهای خاص خود تعریف میانسان موجودی متعالی و با ویژگی
یف هایی که برای اندرویدها تعرال پاسخ داد که مسئله جنسیت نیز همانند دیگر ویژگیسؤ
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های برتر جامعه برای های متفاوتی را بدنبال دارد. در حقیقت قدرتشود، کاراییمی

استفاده از حداکثر پتانسیل اندرویدها آن هم در جهانی متروک، رو به اضمحالل و خالی 
همچون جنسیت نیاز دارند. در حقیقت جنسیت ابزار مهمی از معنا به مشخصه مهمی 

د تر شونتوانند به مقاصد خود در وجوه مختلف نزدیکها به مدد آن میاست که این قدرت
 هر چند این امر خطراتی را نیز به همراه داشته باشد.  

 یبخشد بلکه حتدر این رمان تکنولوژی نه تنها به تکثیر چندباره واقعیت سرعت می
آید که با وجود های جدید را نیز دارد. حال این سؤال پیش میتوانایی خلق واقعیت

و  ترین فرآیندها را با دقتتوانند پیچیدهها و اندرویدهای بسیار پیشرفته که میماشین
سرعتی بیشتر از نیروی انسانی انجام دهند لزوم حضور نسل بشر در جامعه چیست و چه 

شود؟ تالش انسان در برقراری و دن بشر بر روی زمین میچیزی باعث منحصربفرد ش
مؤکد کردن مرز میان خود و ماشین نیز در پس این سؤال نهفته است، چرا که بشر بنحوی 
تلویحی قصد دارد هم به خود و هم به اندرویدها جایگاه منحصربفرد انسان را یادآوری 

ها در وجوه مختلف بسیار ماشینکند، حتی اگر در واقعیت این مرز در سایه متکثر شدن 
 مبهم و تغییرپذیر باشد.  

مشخصه دیگری که در رمان باعث از میان رفتن هر چه بیشتر مرز میان انسان و ماشین 
ها برای کسب فردیت و استقالل است تا بتوانند همچون انسان با شود تالش ماشینمی

لوژی بر این باور است که تکنو پاتنم شده زندگی کنند. هیالریهویتی به رسمیت شناخته
واجه م« هامسئله حقوق مدنی ربات»کند که ما در نهایت با در آینده آنچنان پیشرفت می

در زمینه ارتباطی که میان انسان و  ( شری ترکلPutnam، 1964:678)خواهیم شد.
 هما بدنبال ایجاد ارتباط هستیم میان آنچ»نویسد: تکنولوژی پدید آمده است چنین می

ایم، ارتباط میان آنچه که هستیم و آنچه که ممکن است که هستیم و آنچه که ساخته
 های خود خواهیمخلق کنیم، میان آنچه که هستیم و آنچه که از طریق نزدیکی با ساخته

 چیزهای»: کندمی عنوان چنین رمان جایی از در دکارد( Turkle ،1984:32) «شد. 
، Dick) «برسه. بنظر جزیی که چند هر. دارن رو خودشون زندگی هم الکتریکی

ها نشان دهنده تغییری عظیم در ها و حیات آنبه رسمیت شناختن ماشین (1975:241
وان ترویکرد بشر نسبت به تکنولوژی و مخلوقات ریز و درشت آن است. این باور را می

یقت، در نبود ها و اندرویدها بشمار آورد. در حقنتیجه ارتباط عمیق و گسترده انسان
های طبیعی انسان به دنبال دست آویزهایی برای معنا بخشیدن به زندگی است، هر پدیده

 روح باشند. چند این دست آویزها موجوداتی مکانیکی و بی
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 گیرینتیجه

می ها در جهان پسااومانیسنوشتار حاضر به بررسی عناصر تکنولوژیک و تأثیرات عینی آن
تر موضوع مورد بحث، نگارندگان جهان پست و بسط عمیقپرداخت. به منظور طرح 

ورد را م بینند؟ می الکتریکی گوسفند خواب ها مصنوعی آدم آیااومانیستی رمان 
های زندگی انسان در جهان بررسی قرار دادند. در این رمان چنان که بحثش رفت جلوه

ن شر، رشد روزافزوپسااومانیستی همچون حضور پررنگ تکنولوژی در تمام وجوه زندگی ب
های انسان نما و کم رنگ شدن حضور فیزیکی و عقالیی بشر بر روی زمین بخوبی ربات

به تصویر کشیده شده است. دیک در این رمان انسان گرفتار آمده در چنبره گریزناپذیر و 
کشد که در آن هویت انسان و خودساخته تکنولوژی را در بستر جهانی به تصویر می

هایی که هزاران سال تنها در قلمرو انسان بوده است به چالشی جدی ژگیتعاریف و وی
هایی همچون شود. در رمان مورد بحث مرز میان انسان و ماشین علیرغم تالشکشیده می

 و تفکیک های خاص و از میان برداشتن اندرویدهای بازنشسته یا متمرد در جهتآزمون
 شدن است.در حال از میان برداشتهآن، بسیار مبهم و  کردن هرچه بیشتر مؤکد

 شود جلوه ایوابستگی انسان به تکنولوژی آنچنان که در رمان مذکور بوضوح دیده می
های مسلط جامعه با اعمال و تشدید این وابستگی سعی دوسویه دارد. از یک طرف گفتمان

ر همین های انسانی خود دارند و از طرف دیگدر به کنترل درآوردن هر چه بیشتر سوژه
های ها سعی در کمرنگ جلوه دادن این وابستگی دارند. در حقیقت این قدرتگفتمان

ایدئولوژی مدار تالش دارند تکنولوژی را در خدمت انسان و نه انسان را در خدمت و وابسته 
ات دارترین احساسترین و ریشهبه تکنولوژی تصویر کنند. در چنین جهانی حتی درونی

جانبه تکنولوژی میسر ر همچون مذهب تنها بواسطه حضور همهواعتقادات نسل بش
شود. در رمان یادشده ارتباط با مرسر یا پیشوای مذهبی عصر پسااومانیسم بواسطه می

گردد. با توجه به آنچه گفته شد حضور تکنولوژی و در قالب ارتباطی مجازی ممکن می
اش ومانیسمی که هویت و هستیانسان عصر پسااومانیسم انسانی است خارج از تعاریف ا

 شود.    تنها در تقابل و مواجهه مستمر با تکنولوژی و مظاهر مختلف آن تعریف می
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 وولف ویرجینیا اثر اورالندو رمان در و گفتگومندی صدایی چند بررسی
 

 1نوشین الهی پناه
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هایش یسی در داستان( نویسنده برجسته انگل1912-1941جهانی که ویرجینیا وولف )
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 یانضمام جهان این. است شده بنا هاپدیده تمام میان مند گفتگو و متقابل روابط اساس

 دو مواجهه همچنین و نوشتاری هایتکنیک برخی و کاراکترها پیچیده ذهنیت بواسطه
 ابلق مشخصه دیگر گفتگومند زمان. است یافته انعکاس "دیگری" و "خود" میان سویه
در بخش آخر مقاله  .شودمی پرداخته آن به حاضر مقاله در که است رمان اورالندو توجه

 یرد.گمذکور و ارتباط آن با چند صدایی مورد بررسی قرار میپیش رو کارناوالیته در رمان 
 – 1975) باختین میخاییل نظریات از شد اشاره بدان آنچه بررسی برای رو پیش مقاله
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 مقدمه

 غییرت همیشه برای را داستانی ادبیات چهره وولف ویرجینیا منتقدان از بسیاری منظر از
 و درک باالی قدرت وولف ویرجینیا انکارناپذیر و عمیق ثیرتأ مهمترین دالیل از یکی. داد

 ادبی نقد حوزهاز  او عمیق درک بواسطه تانسراییجدید داس هایتکنیک و هاایده تشخیص
 ومیمفه و معنا ساختار و پیرنگ پرسوناژ، زبان، همچون عناصری به وولف ویرجینیا. است

 تشخصی در و روانشناختی درونی عواملی با غالبا مدرن مفهوم و معنا این. بخشید دوباره
 روی مخاطب پیش را مدرن یهویت با معاصر انسان از جدیدی چهره و شده تنیده پردازی

 آن توان نمی و دارد رونده سیری که است متغیر ایپدیده هویت وولف، نگاه از. گذاردمی
 به تبدیل وولف آثار در زبان. کرد تعریف خاصی چارچوب در و بیرونی هایمؤلفه با را

می دیفر خودآگاه مختلف هایالیه ادراکات و بهتر احساسات چه هر انتقال برای ابرازی
 لحظات نویسنده این آثار در. گرددنیز می ناخودآگاه تمنیات گاهجلوه حال عین در که شود

انانس دیگر را به انسان هستی، جهان پنهان الگوی و بشر درونی زندگی خاص، عواطف و
 .کندمی متصل بیرون جهان و ها

 آثار در بوضوح توانمی را گویدمی داستایوفسکی چندصدای هایرمان درباره باختین آنچه
 :کرد وولف مشاهده ویرجینیا

 برآمده حقیقی صدایی چند نشده، ادغام و مستقل هایخودآگاه و صداها تکثر» 
 ماربش داستایوفسکی هایرمان اصلی ویژگی توان می را معتبر کامال از صداهای

 ترهاکاراک تبلور دهد،می نشان را خود هرچیز از بیش او آثار در که آنچه .آورد
 نیست نویسنده گرایجزم نگاه بواسطه عینی جهانی در های چندگانهروایت و

 تاس دنیای خاص خود و برابر حقوق با هاییخودآگاهی حاصل چندگانگی بلکه
 رسندمین یگانگی به و شوندنمی ادغام یکدیگر در ولی آمیزندمی با یکدیگر که

 مانقهر از معمول عینی صویرت داستایوفسکی هایرمان در کاراکتر تصویر […]
 (Bakhtin،1984:6) «نیست های سنتیرمان

 راتیذ کوچکترین» ثبت بواسطه انسان روان جوهره انتقال نویسنده وظیفه وولف، منظر از
 وا اعتقاد و انسان ذهن پیچیده عملکرد به وولف عالقه. است «شوندمی حادث ذهن بر که
 و مختلف تفسیرهای به را وولف هاین داستانجها است هستی قرین نویسندگی اینکه بر

 ذهن هایالیه تریندرونی به نفوذ در وولف نظیر بی توانایی. است گشوده متناقض بعضا
 .شودبندرت دیده می او اسالف آثار در که است منحصربفردی ویژگی انسان پیچیده

 گانهچند روابط از برآمده و بدیل بی نسبیت نوعی با او آثار در کالسیک هایقطعیت رمان
از منظر روکسانا فاند وولف جهانی  .شودمی جایگزین عناصر داستان تمام میان ناتمام و



 
 

 

 

 

 

 109      ... اورالندودر رمان  وگومندیبررسی چندصدایی و گفت
قوانین محدود خودروایتگری را »سازد که تنیده میمتشکل از گفتگوهای ظریف و درهم

کند که در آن فردیت کاراکترهای خیالی تبدیل به به نوعی بازی نامحدود بدل می
متغیر تعامل با همه امور از تأثیرات ظریف آنی تا امور زمانی و مکانی پیش  هایکانون

 را رئالیستی هایرمان عینی و خنثی جهان وولف( Fand ،1999:41« )شودرونده می
 ذهنی جهان این ؛گذاردمی مخاطب روی پیش را چند صدایی و ذهنی جهانی و زده پس

می ساخته هاآن بیرونی و اعمال کاراکتر یاتدرون و افکار میان متقابل رابطه مبنای بر
 شود.
 بر. کندمی تعریف جهان هایپدیده تمام میان ارتباطات کیفیت مبنای بر را زندگی وولف

 اقاتاتف صرف تماشاگر و منفعل خواننده دیگر او آثار خواننده که نگاه است همین مبنای
 درک در و کندمی باز روایت ونبه درراه خود را  سیال و دار معنی تعاملی در و نیست

 میان در صدایی تنها صدای نویسنده منظر، این از. کندمی بازی ثیرگذارتأ نقشی داستان
 .ندارد صداها دیگر بر ارجحیتی هیچگونه که است روایت جهان متکثر صداهای
 هایپدیده آن در که کشدمی تصویر به را جهانی وولف خود، از پیش نویسندگان برخالف

 این. خورندمی چشم به بعدی تک و محور خود هایهویت از مرتبط بیش و ندگانهچ
 بیشماری هایدوگانه آمدن پدید به منجر های وولفرمان در قطعیت عدم و چندگانگی

 رد. اندبخشیده غنا و عمق او آثار به که است شده سکوت/ کالم و غیبت/ حضور همچون
 نگردرون با راوی را کالسیک هایرمان کل دانای راوی وولف که است نگاه همین راستای

 روانشناختی روایی ابزارهای از رهاتر و ترغنی جهانی ترسیم برای او. کندمی جایگزین
این ابزارهای روایی مدرن . بردمی بهره درونی گویی تک و ذهن سیال همچون جریان

 هایرمان در ذهن سیال نجریا از استفادهاسکات  کیم بانیکارکردی ثانویه نیز دارند، 
می کاراکترها ذهن شده تنیده درهم و چندگانه ساختار ترسیم جهت در را ابزاری وولف
 ( Scott ،2011:328. )داند

 در و نامحدود جهانی خلق در او روایتی مهم ابراز دیگر ،زمان از وولف خالقانه استفاده
 روایتی ابزارهای دیگر همانند یزن زمان. رودمی شمار به هایشداستان در متصل حال عین

 از خاص آنِ یا لحظه یک قالب روایت در که است چندسو نگر ابزاری وولف هایرمان در
 تمامی با احساسات کاراکترها تریندرونی واسطهبی انعکاس. یابدمی تبلور مختلف زوایای

تلفیق  البق در غالبا وولف آثار در هاآن در مستتر هایتنش و هاکشمکش تناقضات،
 سیری زندگی سیر که دانستمی بخوبی وولف. رسدمی عینیت به مکان و زمان هنرمندانه

 که رمان و شودمی ساخته مختلف تجربیات و لحظات ترکیب از است که رونده و سیال
 پیش را چنینی این تصویری باید دارد را تر زندگی حقیقی هرچه کشیدن تصویر به داعیه
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 زندگی درونیات از او تصویری که در هم وولف آثار تغزلی زبان. اردبگذ خود مخاطب روی

 صداچند کیفیتی و شاعرانه لطافتی آن به و دارد بسزایی ثیرتأ دهدمی ارائه مدرن انسان
 .بخشدمی

 
 پیشینه تحقیق

های برجسته دوران رمان اورالندو نوشته ویرجینیا وولف با وجود اهمیتش در میان رمان
های مطرح دوران مدرنیسم با و حتی دیگر رمان اوهای رمانمقایسه با دیگر مدرنیسم در 

استقبال کمتری از جانب منتقدان مواجه شد. دلیل آن ممکن است این باشد که خود 
من احساس » داند: میان دو اثر مهم و تجربی خود می« میان پرده ای»وولف این رمان را 

 های جدی، شاعرانه و تجربی که فرمشان غالبابکنم که برای دمی از این کتانیاز می
شمار کوچک های بیخواهم تمام آن ایده[ می...]گیرد، بگریزم بسیار مورد توجه قرار می

 ،Woolf) «درخشند را تجسم بخشمکه تمام فصول در ذهن من می ییهاو خرده داستان
دوگانگی و عدم قطعیت ای گونه(. اگرچه بعدها این اثر تغییر ماهیت داد و 1977:131

بله انجام شد. اورالندو در هشتم اکتبر به عنوان  »رفته رفته در آن جای خود را باز کرد: 
ین ا [...]یک جک شروع شد و االن بیشتر از آنکه دوست داشته باشم طوالنی شده است 

 «.کتاب برای یک اثر غیرجدی خیلی طوالنی و برای یک اثر جدی بسیار سبکسرانه است
(Woolf ،1997:177) 

اند به مسئله تغییرجنسیت اورالندو و بسیاری از نقدهایی که بر این رمان نگاشته شده
اند. سانچز و گونزالس مسئله تغییر جنسیت در این رمان را کارکرد آن در رمان پرداخته

 ای زنانهای فمینیستی وولف و تالش او در تصویر کردن صدای حاشیهدر امتداد دغدغه
( نیکالتا Sánchez and González ،2004:76کنند. )جامعه مردساالر تفسیر می در

ها داند، زنانی که قرنپیردو نیز همانند سانچز و گونزالس اورالندو را رمانی درباره زنان می
(  Pireddu ،2004:57اند صدای خود را در ادبیات و خلق ادبی داشته باشند. )نتوانسته

د کینگ  معتقدن جیمز و پول راجر هارپر، هاوارد نیکلسون، چون نیجلبرخی از منتقدان هم
که رمان با الهام از او به نگارش   1که رابطه پیچیده و رازآلود وولف و ویتا سکویل وست

ط ارتبا»درآمده است، دلیل اصلی و پایه و اساس این رمان است. از نگاه اسمیت  اورالندو 
صویر وست را به ت ست که نه تنها بیوگرافی سکویلپیچیده میان سکویل وست و وولف ا

                                                                 
1 Vita Sackville-West 
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کشیده است که داستان خود وولف درباره ناکارآمدی زبان و همچنین نارسایی تجلی زبان 

 (Smith)  ،2006:59 ".رودبشمار میبرای زنان 

پاتریک کالییر از منظر دیگری اورالندو را بررسی کرده است. او معتقد است که بواسطه 
ها او کم کم از نگاه شخصی و تفردگرا به ادبیات فاصله اورالندو و گذر از قرنعمر طوالنی 

گیرد و توجه خود را معطوف به ارتباط خواننده و نویسنده و جهان بیرون از خود می
ویکتور برامبرت کاراکتر اورالندو را بسیار شبیه به ( Collier ،2002:364کند. )می

ه مرگ موضعی بسیار نزدیک به هم دارند. برامبرت معتقد داند که از جنبه نگاه بوولف می
است که اورالندو همانند وولف پس از پشت سرگذراندن تألمات روحی بسیار و چهره به 

( Brombert ،2010:431شود. )چهره شدن با مرگ به نوعی مصالحه با آن نائل می
ندو به عنوان شخصیت کند که وولف هویتی دوگانه را برای اورالکریستی برنز ادعا می

کند، هویت درونی و هویت اجتماعی. برنز مسئله اصلی رمان وولف مرکزی رمان تعریف می
کند که در بستر تغییرات تاریخی و جنسیتی به چالش کشیده را مسئله فردیت عنوان می

( پامال کافی هویت و زبان را در رمان اورالندو بسیار Burns ،346 :1994شود. )می
داند. او معتقد است که در این رمان هم هویت و هم زبان و مرتبط با هم مینزدیک 

پذیرند و مالک و معیاری برای سنجش هیچکدام از مرزهای ثابت و محدود کننده را نمی
  (Caughie ،43 :1989آنها در جهان بیرون وجود ندارد. )

 بحث و بررسی
رن از سه ق با نام اورالندو  را در بیشاورالندو داستان زندگی نجیب زاده ای بریتانیایی 

کند.  اورالندو که مفتون طبیعت، ادبیات و تاریخ است در میان ( روایت می1928-1588)
مان در ه درباریان بسیار محبوب است و شخص ملکه الیزابت عالقه بسیاری به او دارد. او

ایان تراژیک این شود، پمی 1های ابتدایی کتاب عاشق پرنسسی روسی با نام ساشابخش
دهد و او برای فراموش کردن ساشا به گی اورالندو را به نوعی تغییر میرابطه مسیر زند

بی عجیب اورالندو کند. در قسطنطنیه و در شفیر قسطنطنیه انگلستان را ترک میعنوان س
گذراند. پس ک کرده و مدتی را با چند کولی میدهد. او  قصر خود را ترتغییر جنسیت می

ایی درمورد جنسیت هگردد و در لندن با واقعیتماه اورالندو به زادگاهش باز می ز چندا
ت هری ترساند. یکی از نجیب زادگان با نام آرشیدوشسشود که او را میجدیدش مواجه می
های با چهرهرود و اورالندو به لندن میپذیرد. شود اما اورالندو او را نمیعاشق اورالندو می
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های کند، اما شخصیتمالقات می 3و درایدن 2، پوپ1ناسی همچون ادیسونادبی سرش

ر حالی قدم به دوران ویکتوریا میکند. اورالندو دها او را ناامید میکسل کننده این چهره
 4نبا مارمادوک بانتراپ شلمردی گذارد که نسبت به گرایشات این عصر خوشبین نیست. او

آورد و مجموعه شعر خود با اورالندو فرزندی را بدنیا می مانکند. در انتهای رازدواج می
ا شروع کرده بود را به را که در آغازین صفحات رمان نگارش آن ر 5"درخت بلوط"نام 

 رساند.پایان می
 انعکاس خیال انگیز زندگی کاراکتری عجیب و غریب در این رمان منجر به درهم آمیختن

شخص کرد که این توان بوضوح منحوی که نمیای مختلف شده است به ها و بسترهتم
 ، تم اصلی آن کدام است و دغدغه اصلی آن چیست. اورالندو از یکرمان درباره چیست

 نطرف تصویری تاریخی از انگلستان در دوره های مختلف تاریخی از قرن شانزدهم تا قر
است و از ای در باب ادبیات و بخصوص حوزه نظم بیستم است، از طرف دیگر مکاشفه

ت. از وست اس سکویل منظری دیگر تصویری خیال انگیز از زندگی جنجال برانگیز ویتا
نیز نه می توان این اثر را رمانی صرف، نه بیوگرافی تمام و کمال و نه حتی  یمنظر ژانر

نیز  جنبهرسد که حتی از این چنین بنظر میملغمه ای پارودیک از این دو بشمار آورد. 
ی چند صدا با رویکردی تکثرگرا است. مشخصه اصلی اورالندو نگرش دوگانه این رمان اثر

های زندگی بشر است. واضح است که اورالندو در امتداد ترین جنبهو نسبی به حساس
دغدغه اصلی وولف که هویت بشر در عصر مدرن است، پدید آمده است. در امتداد همین 

های از پیش قالب فرم و ژانر روایت، قالب نگاه است که وولف با رویکرد دوسویه خود در
شکند تا بتواند با انعطاف بیشتری هویت متغیر اورالندو را به تصویر تعیین شده را می

بکشد. کاراکتر اورالندو خود همچون اثری هنری از تکثر صداهای متعددی پدید آمده 
اریخی با رویکردهای های مختلف تامل درونیات و ذهنیات او با دورهاست که در نتیجه تع

ه که همانند رمانی که او را شکل داد ،ایدئولوژیکی مختلف شکل گرفته است. این کاراکتر
نه تاریخ  ،ایستدای میی شدهاست در برابر هرگونه طبقه بندی یا تعریف مشخص و مرزبند

 . تاریخ وفات مشخصی داردتولد و نه حتی 
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این اثر بکار بسته است به نوعی با تم اصلی رمان ای که وولف در فرم و ژانر رویکرد دوگانه

توان در ت را میکه تغییر جنسیت است در هماهنگی است. از زاویه دیگر تغییر جنسی
به آن اشاره  1امتداد نگاه فراجنسیتی وولف به مقوله ادبیات که در کتاب اتاقی برای خود

می وولف یجه زبان دوگانه زنانهکند، به شمار آورد. اسمیت ظهور این دوگانگی را در نتمی
 درچیزی همیشه مکنون باقی می ماند. زن دوسویگی و ماهیت مستتر حقیقت »داند: 

ولف دوگانگی زبان و »افزاید ( او سپس میSmith ،2006:68) «بخشدزبان را تجسم می
خواهد ای به آنچه که میالعادهدر عین حال که بطرز مؤثر و خارقکشد. او را به تصویر می

( بنابراین Smith،2006:69) « .گذاردکارآمدی زبان را نیز به نمایش میرسد، نامی
 اورالندو را می توان نمونه بارز چنین دوسویگی و عدم قطعیتی بشمار آورد: 

پرده و شیرین  بود. به این دلیل ، بیزبان انگلیسی برای ساشا بیش از حد رک»
رسید باز چیزی پرده بنظر میکه باز و بی گفت هر چقدر همهر آنچه او می که 

آورد در عین جسارت  ، در هر آنچه او بر زبان میداشتخود پنهان می را در درون
نهفته بود یا خورشیدی که  لو سبزی که در زمردهمانند تألچیزی نهفته بود. 

ای ها ظاهر ماجرا بود، در درون شعلهای گرفتار شده بود. سالست تندر تپه
 (.Woolf ،2002:27) «دان جریان داشتسرگر
رسد که در این بخش  صدای وولف در صدای درونی ساشا انعکاس یافته چنین بنظر می

بهام انسان را همچون ا [...] »است. به این دلیل که وولف نیز همانند ساشا باور دارد که 
دهد راه خود را ه میابهام به ذهن اجازگیرد. ابهام تاریک، فراخ و آزاد است. مه در بر می

 (Woolf ،2002:61) .«آزادانه پیدا کند
ای ها و تضادهای بیرونی و درونی نقش تعیین کنندهپردازی مدرن  تناقضدر شخصیت

پدید آوردن  »: شودآنچنان که باختین مدعی میدر ترسیم ذهنیت کاراکترها دارند. 
 «رمان اروپایی اساسا تک صداهای پیش ساخته جهانی چند صدا و از میان برداشتن فرم

(Bakhtin ،1984:8یکی از مشخصه )ویل داستایوفسکی های دگرتأهای اصلی رمان
توان معادل رمانکند را میکه باختین به آن اشاره می« رمان تک صدای اروپایی»است. 

بشمار آورد که در نگاه وولف  3و گلسورثی 2های ماتریالیستی نویسندگانی همچون بنت
های نوشتاری و موضوعی سنتگذارند. حی از زندگی را پیش روی مخاطب میری سطتصوی

های مدرن ندارند. از منظر نگاه وولف و باختین جایی در رمانکهنه و مرزبندی شده از 
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نویسی چند صدای یسم، آثار داستایوفسکی مظهر رماناین دو چهره جریان ساز مدرن

احساسات "روزانه خود ثبت کرده است، نوعی  مدرن است. وولف آنچنان که در خاطرات
ای تحت کی یافته است. او بعدها در مقالهرا در آثار داستایوفس "واقعیت ناب"و  "عمیق

 چنین می نویسد: "1داستایوفسکی بیشتر"عنوان 
ین و گذراتردر میان نویسندگان تنها داستایوفسکی است که قدرت بازسازی  »

بازاندیشی سلسله افکار در هر سرعتی، آنچنان که های ذهن، ترین حالتپیچیده
که او نه را دارد. به این دلیل  ،درخشد و در تاریکی می لغزدکنون در نور میا

تواند خط روشن خیال را دنبال کند بلکه قادر است جهان پنهان، تاریک تنها می
ا نیز دنبال ها کورکورانه در حرکتند رگاهی ، جایی که امیال و انگیزهو پرازدحام آ

  (Woolf ،1975:85) .«کند
وولف همانند باختین در تحلیل آثار داستا یوفسکی نوعی چند صدایی و زیرمتن ساختاری 
را تشخیص داده است که در دانش عمیق روانشناختی داستایوفسکی ریشه دارد.  این 

 هایهای رمانیکی از مهمترین ویژگیپاراگراف همچنین به دیدگاه باختین در مورد
های نزدیکی بسیاری دارد، مشخصه ای که در رمان ،داستایوفسکی، تناقضات گفتگوگرایانه

همانند آثار داستایوفسکی تمام کاراکترها، حتی  آثار وولفشود. در وولف نیز دیده می
ها با کاراکترهای فرعی زبان خاص خود را دارند که در طول زمان و در بستر رابطه آن

ند را ماکترها از یک سو نوعی تنوع گفتگواست. چنین انعکاسی از کار دیگری شکل گرفته
ها و ها، زبانگیری جهانی ممزوج از شخصیتآورد و از سوی دیگر باعث شکلفراهم می

های یک رمان را به یک سطح تقلیل غیرممکن است که زبان»گردد: صداهای مختلف می
 .«ر رمان ساختار سطوح متقاطع استها را در امتداد یک خط قرار داد. ساختاو آن

(Bakhtin ،1981:32)  
 جهان چند صدا

بود، های بسیار خلقای از آمیزهاورالندو بطرز غریبی  »خوانیم: در ابتدای رمان چنین می
( در Woolf ،2002:44[« )...]طلبی، شوروشوق، عشق به تنهایی مالیخولیا، راحت

میان این نیروهای متناقض است. ش تمام نشدنی سازد کشمکحقیقت آنچه اورالندو را می
توان گفت این تناقضات عمدتا درونی هستند که با تغییرات فیزیکی همچون تغییر می

دو جیمز هافلی هدف این رمان را نشان دادن هماهنگی میان شوند. یجنسیت مؤکد م
شی سمبلیک، داند به نحوی که او بتواند به حقیقت، غاز وحجنبه متناقض اورالندو می
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های متعارض با وجود تقابل همیشگیدست یابد. باید به این نکته اشاره شود که این صدا

 گوید:دلیل است که اورالندو میشوند، به همین شنیده میشان با یکدیگر 
بخش است که دنبال کنی و به چنگ آوری، چقدر خوش یمن است که چقدر لذت»

. هیچکدام از این کلمات که در کنار هم جای بیاندیشی و درک کنی، چقدر عالی است
 های گچی که بزرگتر جلوهمدند. با این اوصاف، همانند صخرهگرفتند بنظرش اشتباه نیا

چیزی  کرد که برای کسی که هرگزعفت حس می، بی آبرو و بیکنند، خود را خطاکارمی
 (Woolf ،2002:97) «.نمودرا جدی نگرفته بود عجیب می

 یثابت و منسجم از تفکر یوولف به دنبال حرکت»گوید: در مقاله خود میاستورل  هدی
نیست. او به دنبال مشاهده بی پرده احتماالت بیشمار است  تفکر انتزاعی دیگرانتزاعی به 

شوند  اما تمام گیرد، ظاهر میای را در بر میدر نتیجه فعالیت خودآگاهی که تجربهکه 
صداهای  (Storl ،2008:303« )ان بودن هستند.انس مسئله در امتداد این احتماالت

کنند. در حقیقت نیده شدن صداهای متناقض فراهم میمسیر را برای ش آگاهیدرونی 
که  کسی فردی که بتواند صداهای درونی خود را بشنود و به آنها پاسخ دهد در مقایسه با

بگیرد و یا سرکوب کند  شنود یا در تالش است آنها را نادیدهصداهای درونی خود را نمی
 تواند صداهای دیگران را نیز بشنود و به آنها پاسخ دهد.ترمیبیشتر و عمیق

گیرد براساس روابط متقابل گفتگومند بنا شده است. جهانی که اورالندو در آن شکل می
. اورالندو و یافتتوان ی هیچ صدای واحد یا مستقل را نمیدر چنین جهان چند صدای

د با جهان و اجزاء آن را قطع ر خلوت عاشقانه خود نیز ارتباط گفتگومند خوساشا حتی د
زدند، از مناظر و سفرها، از ش خورشید از همه چیز حرف مینها زیر تاب[ آ...»]کنند: نمی

،   از ریش این مرد و پوست آن زن،  از موشی که از دست او سر میز 2و پاگان ها 1مورها
دانند که بدون ارتباط اورالندو و ساشا بخوبی می (Woolf، 2002:26) [«...]غذا میخورد 

توانند رابطه خوبی با یکدیگر داشته باشند. به عبارتی دیگر، صداهای جهان بیرون نمیبا 
 سازد، چرا که:را میچندگانه متناقض رابطه عاشقانه آنها 

و  عشق که ما ممکن است اکنون به آن بازگردیم دو چهره دارد، یکی سفید»
و از هر عضو دو جزء عشق دو دست، دوپا، دو دم  [...]دیگری سیاه. دو پیکر دارد

دارد که یکی دقیقا نقطه مقابل دیگری است. با این وجود، آنچنان به یکدیگر 

                                                                 
1  Moor 

2 Pagan 
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، Woolf) .«سخت متصل می شوند که نمی توان آنها را از هم جدا کرد

2002:70) 
اصلی خود بهره برده است. او از قدرت نور برای های از نور برای بسط تموولف  اورالندودر 

تشریح قهرمان داستان خود استفاده کرده است. نور ابزاری قدرتمند در دست وولف است 
اعتبار جلوه دهد را بی "غیرطبیعی "امر و  "طبیعی"امر تا به وسیله آن بتواند مرز میان 

صویر بکشد. در یکی از و همچنین عدم امکان تعریف ماهیت فرد بطور کامل را به ت
ث بر سر پیچیدگی هویت استفاده ثیر نور برای بحهایی که وولف در آن از تأپاراگراف

آمیزد. این تصویر ور مصنوعی چراغ خیابانی در هم میها با نکند روشنایی ماه و ستارهمی
اره درب نفی الکساندر پوپدهد که اورالندو به عنوان زنی جوان با نظرات ماز آن رخ می پس

در شود و خود را از تنهایی خود غرق لذت میپس از رفتن پوپ او شود. آزرده میزنان دل
او وارد بیند. ی میو جنسیت یهای قراردادی، شخصیتوار خالی از نقشای مکاشفهلحظه

ای مردانه پیشین خود را بر تن هکند و لباساش فکر میشود به گذشتهاتاق خوابش می
هزاران »کشد: لف این لحظه را چنین به تصویر میزند. ووخانه بیرون می کند و ازمی

های خیابانی جانی دوباره  ستاره با نور ماه داسی شکل در هم آمیخته بودند که با نور چراغ
بی نهایت بنظر میهای انسانی و بناها ساختند که در نظر چهرهگرفتند و نوری را میمی

 (Woolf، 2002:128) .«رسید
نهایت را آمیختگی شاعرانه نوری بیهای خیابانی در درهمچراغ نورماه، تأللو ستارگان و

یت آورده پدید آورده اند. این پاراگراف همزمان با تفکرات اورالندو در مورد خود و جنس
است که وولف بخوبی توانسته  کاربردی عنصریشکل بودن خود شده است. نور بنا به بی

 وجهان فکری اورالندطبیعت انضمامی، نامحدود و غیر قابل اندازه گیری بواسطه حضور آن 
 را به تصویر بکشد. 

 خود و دیگری
شود و به این وسیله به یت قهرمان داستان و سیالیت آن میدر اورالند وولف وارد ذهن

زند، نائل میآنچه او را به معاصرانش پیوند میدرک عمیقتر فردیت و هستی اورالندو و 
ای سیال و متغیر است که برای شناخت هویت راهی سفری پدیده اورالندودر  "خود"د. شو

بطور مداوم با حضور  تنها نیست و "خود"شود. در این سفر طوالنی و نشیب میپر فراز 
نی اورالندو جان میگیرد. در حقیقت، دیگری به صداهای درودیگری تحت تأثیر قرار می

ت خود در جوالی کند. وولف در خاطرایی چند سویه با جهان میارد گفتگودهد و آنها را و
نویسد باید فاصله میان خود ای که از زندگی مینویسنده» نویسد: چنین می 1940سال 

نقابی رو به جهان با خود حمل می بیرونی )ویرجینیا وولف ساختگی که من آن را همانند



 
 

 

 

 

 

 117      ... اورالندودر رمان  وگومندیبررسی چندصدایی و گفت
( بنابراین در مواجهه با Woolf، 1977:99) .«کنم( و خود پنهان را کشف و درک کند

ها رویارو شود بلکه باید با صداهای درونی نه تنها باید با دیگر پدیده "خود"صداهای دیگر 
ا از خودهای مختلف تشکیل دهد که در  عرصه اجتماع موولف نشان مینیز مواجه شود. 

کنند. هره عوض میو با تغییر شرایط چ های اجتماعی ما هستنددار نقشایم که عهدهشده
کشد. وولف به نحوی شاعرانه و در و منابع آن را به تصویر می "خود"او تجسم خارجی 

کند. فردیت از واکاوی میهای عمیقتر و تاریکتر هویت را  گرانه الیهحال مکاشفه عین
دوام است که در میان خودهای بیرونی  متغیر  گرفتار آمده است. ای بینگاه وولف پدیده

هویت اورالندو ای بدون توقف از شکل گیری، انحالل و شکل گیری مجدد ر رمان چرخهد
در آن شود. در حقیقت اورالندو در متنی که بطور مستمر خود را به تصویر کشیده می

ود داشت که باید به آنها او چندین و چند خ »شود: می به مخاطب نشان دادهسازد، می
آنچه که ما بتوانیم جایی برایشان بیابیم. به این خاطر که  داد، بسیار بیشتر ازپاسخ می 

تی حبیوگرافی زمانی کامل بنظر می رسد که تنها شش یا هفت خود را به تصویر بکشد 
( چنین تعریفی از Woolf ،2002:183) .«یک فرد هزاران هزار خود داشته باشد اگر

سکی در به تصویر کشیدن خودهای مختلف یادآور دیدگاه وولف درمورد نبوغ داستایوف
را پیش روی مخاطب  خودآگاه و ناخودآگاه همزمان تصویری دوسویه از ذهن بشر است که

های پنهان ذهن ارجاع در الیهتر عمیقوقفه به خودی کند بیوولف تالش می. گذاردمی
 در قالبتوان آن را را تعریف و تشریح کرد و تنها می شود ماهیت آن، خودی که نمیدهد

نظر داشت که این روند های زبانی تجسم بخشید. اما باید در استعارات شاعرانه و بازی
تواند بدون حضور پویای دیگری قدم به عرصه هستی بگذارد. در حقیقت، پیچیده نمی

 دارد.غییر مداوم وا میرا به حرکت و ت "خود"دیگری ، 
کل از عوامل چندگانه ری متشهای رمان که هویت را به منزله امترین بخشیکی از مهم

هایی است که وولف عالقه اورالندو به نوشتن را در قالب روند کشد بخشبه تصویر می
ها عنوان کند. وولف در یکی از این بخشرسا و طوالنی نگارش شعر منعکس میطاقت ف

در این هویت های تصادفی. تغییر جنسیت نیز ای است از ویژگیآمیزه "خود"کند که می
زم برای شنیده شدن صداهای کننده دارد. این تغییر بنیادی زمینه المتکثر نقشی تعیین

داند ی را سمبلی مهم در این ارتباط میآورد. جیمز هافلی غاز وحشای را فراهم میحاشیه
شیده عینیت بخ ،که وولف بواسطه آن طبیعت دوگانه اورالندو، مردانگی و زنانگی وجود او را

مردانگی و زنانگی در وجود اورالندو دیالوگی مستمر با یکدیگر دارند و  تحقیقاست. در 
 و مشخصی ندارند.   یهیچگاه تعریف قطع
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 1، وولف مفهوم اندروژنی و  داللت آن در نگاه کالریجاتاقی از آن خودثیرگذار ار تأدر اثر بسی

ذهن اندروژنیک  احتماال منظورش این بوده است که [کالریج]او  »را چنین شرح می دهد: 
 عواطف را بدون مانع منتقل می کند به نحوی که طبیعتا وپر طنین و متخلخل است 

از این منظر  اندروژنی  (Woolf، 99-1989:98« )خالقانه، درخشنده و منحصربفرد باشد
 های جنسیتی را کهتوان کلیشهمیصدایی است که بواسطه آن انعکاس چندراهی برای 

. شاید به همین دلیل است که گذاشتکنند پشت سر دانه را سد میمسیر خالقیت هنرمن
 اورالندو باور دارد: 

هایی هستند که یکی پس از دیگری اند، بشقاباین خودهایی که ما را ساخته »
ایی دیگر متعلقاتی دارند، شوند، در جاهروی دست پیشخدمتی تلنبار میبر 

خواهید خطابشان آنچنان که میرا، که های خودشان و حق طبیعتها، همدردی
تواند [ هر کس می...]کنید )برای بسیاری از این چیزهایی نامی وجود ندارد( می

 ،Woolf« )بنا به تجربه خود روابطش را با خودهای مختلف چند برابر کند
2002:182) 

 تعامالت تاریخی
شناختی دانست که در روان _را می توان نه رمانی درباره تاریخ که رمانی تاریخی اورالندو

آن بیشتر از آنکه به آنچه در حقیقت اتفاق افتاده است پرداخته شود به ذهنیت افراد، 
پردازد: دهند، میخصوص ادراکات زمانی که تجربیات افراد را شکل میادراکات آنها و به 

ن بود آ او نیاز نداشت با عصر خود بجنگد یا در برابر آن سر تسلیم فرو آورد. او بخشی از »
توان عرصه اورالندو را می (Woolf ،2002:159) .«با این وجود خودش باقی مانده بود

اما این رمان را ها و تناقضات  به شمار آورد. با تمام تنش تقابل صداهای مختلف زمان
ی و معاصر بشمار آورد که توان عرصه رویارویی گفتگومند صداهای تاریخهمچنین می

 تر مناسب عمر طوالنی و غیرمعمول اورالندو بخوبی شنیده شوند. جولیااند در بستوانسته
بریگز معتقد است که وولف به عنوان نویسنده ای که بر انعکاس آگاهی و فردیت تمرکز 

وایی غیرشخصی و در او از زمان به عنوان ق [...] »دارد بسیار از روح زمانه خود آگاه است: 
[ ...تراکی و زمان فردی تبلور می یابد]لب زمان اشای شخصی که در قاعین حال تجربه

و از نقش زمان در تاریخ،  [...]و همچنین از نقش زمان در حافظه و اندیشه  [...آگاه است]
، Briggs) .«چه بصورت شخصی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی  و یا سیاسی

یدن گفتگوی  موهبت خارق العاده شن»تحت عنوان  از آن ( آنچه که باختین2006:125

                                                                 
1 Coleridge 



 
 

 

 

 

 

 119      ... اورالندودر رمان  وگومندیبررسی چندصدایی و گفت
ویی گفتگ  مثابهزمانه به »دهد، و یا آنطور که آن را بیشتر بسط می یاد می کند« عصر

های تاریخی انعکاسی گفتگومند که در آن گفتمان اورالندوتوان در جهان را می «عظیم
تلف به صداهای دارند بوضوح دید. اورالندو در طول زندگی بلند مدت خود به انحاء مخ

 افتد، درتنها در همان عصر مشخص اتفاق نمیگوید. این گفتگو پاسخ میزمانه خود 
می شود و در روند تعاملگر  پایان که در گذشته آغازحقیقت این گفتگو گفتگویی است بی

رصت و بستر ممکن رود. آنچه که برای این گفتگو فخود بسوی آینده پیش می ویلو دگرتأ
 نده در شنیدن صداهای مختلف و بعضا متعارض است.آورد، توانایی نویسشدن را فراهم می

وولف به واسطه آن مفهوم   و و در مرکزیت رمان قرار گرفته استزندگی طوالنی اورالند
برد. وولف با به تصویر کشیدن عمر طوالنی اردادی و غیرمنعطف زمان را زیر سؤال میقر

 دویش روی مخاطب بگذارد. اورالنپیوسته پته تاریخ را در روندی سیال و بهم اورالندو توانس
گذارد بدون آنکه او چندین نسل را پشت سر میکند. در گذشته، حال و آینده زندگی می

چنین های پشت سرگذاشته شده حس کند. وولف لزومی در ایجاد هماهنگی میان سال
رسد که هدف نویسنده انعکاس جریان زمان بصورت روندی سیال و بدور از بنظر می

باشد. از آنجایی که اورالندو ایدئولوژیک هستند، می-تر اجتماعیکه بیش ،ی قراردادیمرزها
پیکر زمان، از خودهای متعارض در  است ایویری از یک من واحد نیست و آمیزهتص

های چندگانه را باید فضای روایی الزم برای به جریان افتادن و تعامل این فردیت نویسنده
ن فرصت را برای اورالندو پدید آورده است که بتواند صدای هر فراهم آورد.  طول عمر ای

عصری را بشنود و با آنها وارد تعامل شود. او همچنین قادر است با زندگی در چندین نسل 
با ها و تناقضات عصرها بواسطه مقایسه آنها ها، تنشها، شباهتمختلف متوجه تفاوت

خواه با تباطی کنشگر و بدون نگاهی تمامیترا وارد تواندیکدیگر شود و به این ترتیب می
ای می تواند در رویارویی با آینده نیز بستری چندگانه و چنین مقایسه. شودجهان 

های داستان یکی از شخصیت 1گفتگومند را برای قهرمان داستان فراهم آورد. نیک گرین
گذشت زمان متوجه کند و با و را مردی صاحب اندیشه قلمداد میکه در ابتدا اورالندو ا

شود، نقطه مقابل چنین نگاهی است. او در اولین فردگرا و استعالیی او به امور مینگاه ت
 دیدار خود با اورالندو درباره ادبیات چنین می گوید:

توان یونان را میالعاده ادبیات دیگر بسرآمده است. ادبیات دوره دوران خارق»
تر از ادبیات دوره الیزابت از هر نظر پایینادبیات بشمار آورد.  انگیزدوره شگفت

ها سندگان جوان تحت انقیاد کتابفروشاکنون همه نوی[...]ادبیات یونان است 
نویسند. شکسپیر در این زمینه آشغالی که فروش داشته باشد را میهستند و هر 

                                                                 
1 Nick Greene 
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، Woolf) «از همه بدتر است که البته جزایش را پیشتر پرداخته است.

2002:55) 
العاده ادبیات به پایان دوران خارق» ین در قرن نوزدهم نیز چنین نگاهی به ادبیات دارد:گر

اکنون همه نویسندگان  [...]های ادبی رسیده است. مارلو، شکسپیر، بن جانسون، این غول
ن را شانها هر آشغالی که صورتحساب خیاطیها هستند. آجوان ما تحت انقیاد کتابفروش

 ( 2002:165وWoolf ،166) .«دهندون میپرداخت کند، بیر
ت. آمده اسو تمامیت خواه گرین ادبیات ارزشمند تنها در گذشته پدید  یکسونگردر ذهن 

ت و اسانگیز که به پایان رسیدهوصول و اعجابای است غیرقابلگذشته در ذهن او پدیده
نجاست که چهرهجالب ایآمیز آن است. شود با آن کرد ستایش اغراقتنها کاری که می

که به  زمانیهای شاخص ادبیات دوران الیزابت که پیشتر مورد تحقیر او قرار گرفته بودند 
شوند. نگاه گرین دنی، اسطوره ای و دست نیافتنی میپیوندند ارزشمند، ستوگذشته می

به مقوله ادبیات و زمان بیش از هر چیز یادآور دیدگاه  باختین درباره تفاوت میان زمان 
ای شکوهمند و کند که در حماسه زمان پدیدهان و حماسه است. باختین عنوان میرم رد

ارزش نیست. از ری ارتباط با زمان حال حقیر و بیناپذیر است که قادر به برقراحصول
گردد سیالیت لی که باعث گفتگومند شدن رمان میمنظر باختین یکی از بزرگترین دالی

 حال و آینده است.زمان و گفتگوی میان گذشته، 
الندو رمرگ که به نوعی به معنای پایان چرخه زندگی بشر است با زندگی طوالنی مدت او

ولوژیکی معمول زندگی انسان را می شود. اورالندو چرخه بیبه نوعی به سخره گرفته می
کند. احتماال به همین دلیل است که تولد فرزند ها درون یک پیکر زندگی میشکند و نسل

درباره درک افتد. این مسئله یادآور نظر باختین ندو در بخش پایانی رمان اتفاق میالاور
گذر زمان نه تنها عامل نابودی یا تضعیف »های گفتگومند است: چندگانه زمان در رمان

، Bakhtin) «دهدچند برابر افزایش میارزشمند را امور تأثیرگذاری نیست بلکه میزان
1981:46) 

 الیتهارتباط کارناو
جر مخالف است که من بنای اصلی کارناوالیته از نگاه باختین مواجهه گفتگومند نیروهای

های تمامیت خواه میثبات کردن سلسه مراتب و قرادادهای استعالیی و گفتمانبه بی
عمل اصلی کارناوالیته به سخره گرفتن تاجگذاری و متعاقب آن خلع لباس پادشاه  »شود : 

ایی صدنوعی چند  1"خلع لباس"عمل  (Bakhtin ،1984:124) «کارناوالی است

                                                                 
1 decrowning 



 
 

 

 

 

 

 121      ... اورالندودر رمان  وگومندیبررسی چندصدایی و گفت
آورد که نقطه مقابل تک صدایی گفتمان قدرت است: گسترده و چندوجهی را پدید می

ترین بخش آن ، خودبینی، شد و حساسبیش از هر چیز باعث خشم دربار میاما آنچه که »
ذر از طناب ابریشمی که این مسئله بود که این زوج اغلب در حال گ رفترا نشانه می

 در میانو شدند مومی رودخانه جدا می کرد دیده میمحوطه سلطنتی را از بخش ع
آنچنان که در رمان دیده  (Woolf ،2002:25) .«شدندجمعیت مردم عادی ناپدید می

جوی اس کارناوالیته است. طبیعت ستیزهبراس ایشود رابطه میان اورالندو و ساشا رابطهمی
ت پذیر دربار را پشناآورد تا اصول خشک و انعطافیایطی را برای اورالندو پدید مساشا شر

عه سلطنتی های مالمتگر جاماشا بدون کوچکترین توجهی به نگاهسر بگذارد. اورالندو و س
توان چنین تفسیر کرد که آنها با گذر از شوند. در حقیقت میوارد بخش عمومی شهر می
رند و گیتی فاصله میاز نگاه تک صدا و تمامیت خواه سلطن طناب ابریشمی جدا کننده

 شوند. وارد جهان چند صدا و دگر تأویل مردم عادی می
توان در در زمینه صداهای متعارض درونی شخصیت والیته در اورالندو را همچنین میکارنا

د که به معنای نامی "کارناولیته فردی"توان این گونه از کارناولیته را میاصلی بررسی کرد. 
و متفرد درونی است. اورالندو در  انحصارطلببی ثبات کردن و خلع لباس کردن صداهای 

ین توان آن را سفری درونی قلمداد کرد ال سفر بلند مدت خود که بیشتر میخال
 کند: کارناوالیته فردی را تجربه می

های خدا و زن ه نامبود، و سپس او در بار بی نزاکتو سپس او شوخ طبع بود، و سپس  »
های عجیب و غریب و دانشی عجیب در سر بسیار آزاد بود، و سپس او لبریز بود از مهارت

رفتن این صداهای متناقض در نهایت باعث از میان  (Woolf ،2002:54) .«داشت
گرا و گفتگومند را به انقیاد د که تالش دارند صداهای تکثرشونیروهای خودویرانگری می

 درآورند. 
 نتیجه گیری

 رد مدرن صدایی چند که است رمانی شد، داده شرح تفصیل به که آنچنان اورالندو رمان
 ،دیتفر و ذهنیت و بازتعریف تمرکز مدرنیسم، اصلی مشخصه سه. شودمی دیده بوضوح آن

 شوندمی منتهی صدایی چند به که جدید هایارزش تعریف و زمان مسئله از جدید تعریف
 است چندسویه مفهومی گفتگومندی در "خود". دارند کنندهتعیین نقشی مذکور رمان در
 هایدغدغه ترینمهم از یکی زمان مسئله. یابدمی معنا "دیگری" با ارتباط در تنها که

 یزن شناسی زیبایی لحاظ از آن ساختاری اهمیت کنار در که است بوده باختین و وولف
 پایان بی تعاملی در آینده و حال گذشته، ،ورالندوا در. رودمی بشمار کنندهتعیین ابزاری

 رمان این در زمان سیالیت. کنندمی خلق را شده تنیدهدرهم و صدا چند جهانی یکدیگر با
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گذر شخصیت اصلی از چند قرن و مواجهه چهره به چهره او با تغییرات زمان و  بواسطه

 در "خود" انعکاس با رمان ینا دراورالندو  .استشده کشیده تصویر به تعامالت تاریخی
امر کارناوالی که یکی از ارکان سازنده  .دیابمی را شنیدن سپس و ابراز مجال "دیگری"

شود بخصوص در رابطه جهان گفتگومند از منظر باختین است در این رمان دیده می
ی و نامتعارف میان ساشا و اورالندو که زمینه را برای از میان برداشتن مرزهای قرارداد

 ارتباطات چنین نتیجه در آورد.ای چندگانه با جهان فراهم میمحدود و ساز کردن رابطه
 هایرمان استعالیی جهان با که هاییارزش با آیدمی پدید انضمامی جهانی ایگسترده

 حضور برای را راه خود مداوم ویلیدگرتأ با جهان این. دارد بسیار تفاوت خود از پیش
 . کندمی باز خود حضور نآ متعاقب و دیگری
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 های سیاسی امام خمینی )ره(شناسی نحوی نامهسبک
 

  1رضایی مهدی دکتر
 2عزیزی علی

 
 

 چکیده

ت که اندیشه، کالم و سایر های برجسته انقالب اسالمی اسامام خمینی )ره( از چهره
های شخصیتی وی، به آثارش رنگ و سبک دیگری داده است. مجموعه این ویژگی
 پژوهش ها متمایز ساخته است. اینایشان را از بقیه نامه های سیاسیها، نگارش نامهویژگی

( که )ره خمینی امام سیاسی هاینامه سبکی مختصات بررسی به ایکتابخانه صورت به
های سیاسی نوشته شده است، از دیدگاه سبک شناسی نحوی به افراد و جریان خطاب

جمالت  .است شده بیان نمودار قالب در تحلیلی و _صورت توصیفی  به نتایج و پرداخته
های ایشان فراوانی بیشتری نسبت به جمالت طوالنی به مقتضای موقعیت و کالم در نامه

اندکی از بسامد دستوری را به خود اختصاص داده کوتاه دارد. جمالت دعایی عربی بخش 
های سیاسی امام خمینی )ره(، دوری از تکلّف است. وجه بارز جمالت و ساختار نحوی نامه

ترین ویژگی نحوی ای و گفتاری بودن نحو جمالت مهمهای زبانی است. محاورهو لفّاظی
 سبک به و ایشان جمالت ایشان است. جمالت به لحن گفتاری نزدیک و شبیه است؛

کند. آموزش به ویژه تحصیل در حوزه علمیه و داشتن می نزدیک را خود مردم توده نحوی
های امام است. ای جمالت در نامهنقش مرجعیت نیز یکی از دالیل داشتن لحن محاوره

کند. جمالت، ساده، نیز استفاده می استشهاد و تمثیل قصد به عربی ایشان از جمالت
 -و صریح است اما به دلیل کاربرد کلمات عربی و سایر اصطالحات فقهی  روشن، گویا

کند. اصل در بیان ایشان بر سادگی جمالت حقوقی، خواننده را با درنگی کوتاه مواجه می
  اند.توجهی نداشته های متکلّفانهبندیو جمله پردازیعبارت بوده و به

 .تحلیل نحوی سیاسی، نامهشناسی، امام خمینی )ره(، سبکواژگان کلیدی: 
                                                                 

 کازرون فارسی سلمان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان بخش دانشیار و عضو هیئت علمی - 1
  rezaeimehdi56@gmail.com 

 ( مسئول نویسنده)کازرون فارسی سلمان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی - 2

@yahoo.com6765 vahid_azizi 
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 مقدمه -1

عی گزیند. نامه نومخصوص و منحصر به فرد برای بیان مطلب برمی ایشیوه نویسنده، هر
بندی نگارش و شیوۀ مکاتبه است که بر اساس محتوا به انواع گوناگونی قابل تقسیم و دسته

د باشانده از ایشان میامام )ره( نیز بخشی از اسناد مکتوب باقی م 1های سیاسیاست. نامه
 دیگری نحو ساختار از متفاوت فردی هر جمالت که سبک نگارشی متفاوتی دارد. نحو

ۀ بوده و در نتیج در نگارش متفاوت دیگر فرد به فردی از آن انواع و جمالت گزینش .است
آید که در ادبیات از آن به عنوان تفاوت در گزینش جمالت، سبکی متفاوت به وجود می

سبک شخصی یعنی سبک خاص یک شاعر یا نویسنده که »شود. یاد می 2شخصیسبک 
 دارای نیز( ره) خمینی امام (.69:1373)شمیسا،« کنداثر او را از هر اثر دیگری متمایز می

های سیاسی ایشان نیز این امر مشهود باشد که در نامهمی خود به مخصوص نگارشی سبک
ها در شکارتری دارد تا با واژه، کیفیت چیدمان کلمهساخت اندیشه با نحو پیوند آ» .است

« اندها، کیفّیات وجه و زمان همگی بیانگر نوع اندیشهها، نوع جملهجمله، طول جمله
 و عناصر بارزترین بررسی درپی پژوهش (. بنابراین این267:1392)فتوحی رودمعجنی،

 .است( ره) خمینی امام سیاسی هاینامه در نحوی مختصات
های سیاسی در  انتخاب جمالت مختص سبک شخصی نگارش امام خمینی )ره( در نامه   

شناسی مبنای زبان معیار یا درجۀ صفر نگارش در سبک»خودشان است. همانگونه که 
(. 270:1392)فتوحی رودمعجنی،« های سبکی استکشف و شناسایی هنجارگریزی

« ش مهمی بر عهده داردگیری سبک، نقساختمان نحوی جمله، در شکل»همچنین 
 بندپای خویش، هاینگاری نامه خمینی )ره( در امام (. به عنوان مثال اینکه275)همان:

. است ایشان شخصی سبک دهندۀ نشان است، نبوده یا بوده ادبی صناعات از استفاده به
 ره سبک که به آن دلیل شخصیت سیاسی و مرجع دینی، نگارش این سبک بررسی

 .گیردباشد مورد بررسی قرار میمی اندیشۀ وی نوع تفکر و یانگرنما نویسنده،
 پژوهش سؤاالت -1-1
 به عواملی چه و چیست خمینی امام هاینامه نحوی سطح در سبکی مهم عناصر -

 است؟ بخشیده فرد به منحصر و متفاوت سبکی ایشان، هاینامه
ان تشخّص سبکی ایش است؟ ردهک استفاده نگارش در جمالت، نوع کدام از بیشتر ایشان -

 در ساختار نحوی چیست؟
 پژوهش پیشینه -1-2

                                                                 
1- political letters  
2 - personal style 
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اند عبارت است، گرفته صورت خمینی امام هاینامه مورد در که دانشگاهی هایپژوهش

 ؛(1380) صافی؛ علی سید ؛(ره) خمینی امام عرفانی هاینامه بررسی و تحلیل -1:از
 فاطمه ؛(ره) خمینی امام حضرت عرفانی هایمهنا بر شرحی -2. دزفول واحد آزاد دانشگاه

 هاینامه به مربوط که تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ؛(1372) طباطبایی؛
 جامان ایشان عرفانی هاینامه مورد در که مذکور نامهپایان دو بر عالوه. است ایشان عرفانی
 دوره در هاقباله و هانامه شنگار سبک بررسی عنوان با نیز اینامهپایان گرفته،
 نیز کاشان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ؛(1392) صادقی؛ غالمرضا 1220-1320تاریخی
 . است پذیرفته صورت

 بحث -2
  خمینی امام نگارش سبک بر تأثیرگذار متغیّرهای -2-1

 ظاهری شکل و ساختار بر همچنین و جمالت دستوری ساختمان در که متغیّرهایی
 : اند ازعبارت است گذاشته تأثیر امام هاینامه

 یاسیس رهبری نقش داشتن همچنین و سن کهولت به توجّه با خمینی امام سنّی: متغیّر -
 کند.می تغییر ایشان واژگان گزینش و جمالت نحوی ساختار بیان و انقالب،

 نتیجۀ دراست.  بر اساس تحصیالت افراد متفاوت دستوری هایتحصیالت: ساخت متغیّر -
 دیگر شخص به شخص یک از جمالت ساختار و نحو آموزش، نوع و آموزش سطح آموزش،

امام علّت و سبب درآمیختگی فارسی و عربی و  حوزوی تحصیالت بنابراین .کندمی تغییر
تأثیر از نحو عربی و استفاده از آیات و احادیث در کالم ایشان است. داشتن نقش روحانیّت 

 امام نگارش مل گسترده با مردم تا حدود زیادی سبب شده است کهو مرجعیّت و تعا
 باشد. گفتاری و ایمحاوره بیشتر خمینی )ره(

 خمینی امام نگارش سبک و آموزش -2-2
بخشی از آثار ایشان مربوط  گوناگون است؛ هایزمینه در زیادی آثار خمینی صاحب امام

 نوع دو از پذیرفته تأثیر ایشان شینگار سبک باشد.به حوزۀ فقاهت و مجتهد بودن می
 :است آموزشی شیوه

 یشانا نوشتاری در حقیقت سواد و پذیرفته و دورۀ قاجاریه تأثیر مشروطه نثر از ایشان -1
 یادیز تأثیر ایشان نگارش شیوه نیز در امر این که گرفته است شکل مشروطه دوران در

ورد و در م». باشدمی وصفی وجه کاربرد مشروطه نثر سبکی هایویژگی از .است گذاشته
های مزروعی و تراکتورها و اموال دیگری که مربوط ها و ضبط اموال آن و زمینحفظ کاخ

ها محافظت و نگهداری اقدام نموده و از آنبه خاندان شاه مخلوع و غاصب سابق بوده است 



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       128
وفور دیده های دوران مشروطه به (. این ویژگی در نوشته525:1386)سعادتمند،« کنید

 (.1شود)می
 ز شیوۀا تأثیر پذیرفته ایشان نگارش شیوۀ از بخشی و بوده حوزوی ایشان تحصیالت -2

 روحانیّون، و دینی عالمان هاینامه در نمونه عنوان به. باشدمی علمیّه هایحوزه نگارش
 )ره( سیاسی امام هاینامه در و داشته؛ باالیی بسامد فقهی و عربی اصطالحات و واژگان

 . است باالیی بسامد اصطالحات این نیز
 ییک نیز امر این و شده تألیف عربی زبان به معموالً علمیّه، هایحوزه آموزشی محتوای   
 قواعد از ایشان. است ایشان بندیجمله شیوه و نگارش سبک بر تأثیرگذار دالیل از

 تفادهاس فارسی زبان جمالت ساختار در قواعد این از و پذیرفته تأثیر عربی زبان دستوری
 .است کرده

 از یشترب نیز، جمالت و است عربی کلمات با آمیخته فارسی بیشتر ایشان بیان و زبان    
 و تآیا عبارات، با را نثر خود ایشان. شودمی نزدیک مردم توده زبان به که بوده ساده نوع

« خاب شما مخالف بودم...قسم، من از ابتدا با انت واهلل»است.  آمیخته عربی احادیث
های استعمار را نخورید کنم که گول نیرنگمن به شما فرزندانم توصیه می(. »47)همان:

...« را با همکاری و  َجمیعاً َو ال َتفَرَّقُوا وَاعَتصِمُوا بِحَبلِ اهللو حکم خدای بزرگ که 
 بََقیَ العَناءُ ذَهَبَ. دادند را آمدنتان بیرون مژده شد مخابره آنکه از پس» (.61-62)همان:

 (. 56)همان: «األَجرُ
 هستم سالمت تعالی بحمداهلل جانباین» عربی مثل اصطالحات و عبارات از استفاده 

 آن و(. »211:1386سعادتمند،...« )است امید. است بسیار روحی هایناراحتی ولی مزاجاً،
 اهللُ َعجَّلَ -عصر ولی عید و است اسالمی عید روز و است نزدیک تعالی اهلل شاء إن روز

 به و کنممی عرض تسلیت السّالمعلیهم االئمهثامن حضرت به من(. »293:همان) «فَرَجَهُ
آزاد نگذاشتن ملّت را برای انتخاب وکیل، و نصب » (.299:همان...« ) که هاییاهانت

 (.149)همان: ...« دخالت ملّت را به دستور دیگران بی معلومُ الحالاشخاص 
 هانامه نگارش سبک و 1ایدئولوژی -2-3

اسی های سینامه در خمینی )ره(، امام فکر و اندیشه بر حاکم ایدئولوژی و دیدگاه از بخشی
 شانای نگارش زبانی ساختار و زبان بر ایشان ایدئولوژی حقیقت در است. آشکار ایشان
 -3 گریزی واقعیت -2 ریکا محافظه -1: ازاندایدئولوژی عبارت انواع. است گذاشته تأثیر

 . ...و لیبرالیسم -7 آنارشیسم -6 فاشیسم -5 سوسیالیسم -4 مارکسیسم

                                                                 
1 - Ideology 
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 هاامهن گسترۀ و روح بر که است ایشان الهی سیاسی دیدگاه از برگرفته امام ایدئولوژی   

 به هک اینامه در ایشان. کرده است پیدا تأثیر گذاشته و سیطره اندیشه و ایده این نیز،
 بیان ،است دینی ایدئولوژی از برگرفته که را خود دیدگاه نویسد،می گورباچوف یلمیخائ
بنابر این بخشی از انعکاس ساختار  .کندمی نقد را مادی مکاتب سایر و مادی تفکّر و کرده

های ایدئولوژیک دارد. گیریها و جهتنحوی و دستوری متن حکایت از بازتاب اندیشه
« دنترسید، مالحظه نکنی«. الِذلّههَیهات مِّنا»م و فتح در کار است و پای نابودی اسال»مثال: 

یا قطع دست خائنین از حریم اسالم و قرآن کریم؛ و یا جوار (. »30:1386)سعادتمند، 
«. مَع الظّاِلمین إلّا بَرَما ۀَو لَا الحَیو ۀًإنّی ال أرَی الموَت إلّا سَعاد»رحمت حق جلّ و عال: 

و واهللُ مُتمُّ نُوره وَ لَر برای اطفای نور حق به هر وسیله در کوشش است. اینک دستگاه جبا
ای به دنیای بزرگ، یعنی دنیای بعد خواستم دریچهمن می(. »65)همان:« کَرِهَ الکافرون

از مرگ که دنیای جاوید است را برای آقای گورباچوف بازنمایم و محور اصلی پیام من آن 
 (.20-21 )همان:« بود

 حاکم ایدئولوژی حامل نحوی، ساختار از بخشی :شخصی امام سبک و ایدئولوژی -2-4 
نویسنده و گوینده بدون شک خواسته یا ناخواسته تحت » .است دینی امام )ره( اندیشۀ بر

 باید کنندمی گریم آنکه» (. مثل18:1386)بهار،« گیردتأثیر افکار مذهبی خویش قرار می
(. 716:1386سعادتمند،) «دهد انجام را کاری چنین ستا حرام اجنبی و باشند محرم
 ماسال ظهور و پیدایش ابتدای از زمانی و عصر هر در ظالم و استبدادی هایقدرت با مبارزه

 رخواستا دینی مرجعیّت عنوان به نیز خمینی )ره( امام که است اسالمی تفکر سرلوحۀ
 قیمغیرمست و مستقیم طور به یشانا هاینامه تمامی از و بوده اسالمی اندیشۀ این تحقق

 وژیایدئول. است انقالب طی در سیاسی ایشان در مکاتبات جداناپذیر جزئی موضوع این
در . است تأثیرگذار نیز شخصی حوزۀ بر وجود این با امّا است اجتماعی موضوعی بیشتر

 اصلح ایشان دینی و اسالمی ایدئولوژی نتیجۀ در امام شخصی سبک از نتیجه بخشی
 است ایعدهّ حال زبان بیان که است ایدئولوژیک اثری ایشان، هاینامه بنابراین. است شده

  .کنندمی پافشاری خود هایارزش بر و بوده خود خاص عقاید دارای که
 هانامه مختصات کلی سبک -2-5

 شانای. های سیاسی امام )ره( وجود نداردمختصات سبکی نثرهای مصنوع و متکلّف در نامه
 بودن مرسل و نثر سادگی. است کرده استفاده فهم آسان و ساده جمالت از کالم، در

 وصیّتوخص مشخصه ترینمهم .است تأثیرپذیرفته مشروطه نثر از بیشتر ایشان، نگارش
های منظور از ساده نویسی، تدوین نامه»البتّه . است نویسی ساده و عامیانه ایشان، نثر

لمی نیست، بلکه مراد استفاده نکردن از لغات دور از ذهن و عامیانه و خالی از مفاهیم ع
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 از نحوی سطح (. در85:1390)امینی،« های پیچیده استمتروک و کنایه و استعاره

گرایش  اّما است ایشان ساده جمالت زبان. کرده است استفاده معمولی و جمالت عامیانه
  .است زده لطمه اندکی جمالت سادگی به به عربی نویسی در بین کالم

 و ایجاز نثرشان به خصوص در جمالت امر به کالم، در ها، قاطعیّتای از نامهدر پاره   
. دارد مختصر و کوتاه ساختاری در اینگونه موارد جمالت معموالً و است بخشیده اختصار

نگران نباشید، تزلزل به خود راه ندهید، و با کمال رشادت و سربلندی، و روحی قوی »مثل
(. 67:1386)سعادتمند،« باشیدمی« عج»ستید. شما هر کجا باشید سربازان امام زمان بای
ها پایان دارد، و خداوند تعالی حفظ کیان اسالم را خواهد آنچه مسلّم است این جوله»

لفّاظی  و تکلّف اسیر را های سیاسی، خوددر نگارش نامه (. ایشان165)همان:« فرمود
  .کندنمی

 مسائل از بسیاری و  نوشته شده است مردم به خطاب ایمحاوره صورت به هانامه   
ما اکنون در انتظاریم که آیا دولت فعلی »مثال. است شده سیاسی در آن منعکس گوناگون

کند و با نفت ملّتی فقیر و شریف، آمریکا شرافت خود و ملّت خود را فدای منافع مادی می
خود  فارسی زبان به قواعد (. ایشان244)همان: « کندشرافت خود و ملّتش را شستشو می

  .را مقید و پایبند نکرده است و انشایی ساده خطاب به مردم داشته است
 خمینی امام نثر ایمحاوره هایویژگی -2-6
های متفاوت گفتاری عامیانه، گفتاری مؤدبانه و توان از گونهدر زبان فارسی معاصر می»

 های نوشتاری اداری، نوشتاریتوان گونهو در نوشتن نیز میگفتاری معیار خبری یاد کرد 
های سیاسی (. نامه3-4:1380)وحیدیان کامیار،« تحقیقی، نوشتاری خبری و ... را نام برد

 زبانی به محاوره، ای و عامیانه است. زبانامام )ره( از نوع سبک مرسل و نگارشی محاوره
 اشد،ب نداشته زیادی تفاوت آن فتاریگ شکل با آن نوشتاری شکل که شودمی گفته

سی های فارهای گفتاری که به نثر محاوره یا شکسته معروف است، یکی از گونهنوشته»
 ایمحاوره حالت ایشان نثر به زیر (. عوامل28:1392)ذوالفقاری،« رودمعیار به شمار می

 ذهن در ارتجالی طور به و جمالتی که کلماتی از استفاده -الف: است بخشیده عامیانه و
 یگرد کسان و نفرستند وجه عجالتاً بگویید آقا به است الزم آنچه» .است داشته وجود امام
دیشب اطالع (. »238:1386)سعادتمند، «شود چه ببینم تا نفرستند ثانی اطالع تا هم

 (. 218)همان: ...« دادند، ولی من بکّلی غفلت کردم، وقتی شما را دیدم یادم افتاد 
 

کنم و دیگر شما را خسته نمی». آن فهم آسان و ساده معانی و جمالت ساده ساختار -ب
 (. 15)همان: « برمالدین ابن عربی نام نمیاز کتب عرفا و به خصوص محی
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 ینهم» .ممکن شکل ترینساده به مطالب بیان جمالت گنگ و مبهم و از استفاده عدم -ج

 ودخ تالش تمام هاپیغام و هااعالمیه در است لسا دو از بیش پیرتان پدر که بدانید قدر
 زا ایشان نیایند، اصفهان به امگفته را آبادی نجف امید آقای(. »52:همان) «است نموده را

 (.791:همان) «نیستند قاضی جانباین طرف
جانب بحمداهلل سالمت هستم و نقاهتی ندارم. این» .ایمحاوره و عامیانه بندیجمله -د

(. 130)همان: « خداوند تعالی توفیق دعا برای اسالم و مسلمین عنایت فرمایدامید است 
آید که شاید نتوانم عواطف درونی را آنطور که قدر خوشم میمن از افرادی مثل شما آن»

هست ابراز کنم. من قادر نیستم عواطف امثال شما را جواب بدهم لکن خداوند تعالی قادر 
دیانت را مشمول عنایات خود فرموده و از رحمت خود  است که شماها خدمتگزاران به

 پرداخته نگارش به گفتاری شکل همان (. ایشان به168)همان: « مند فرمایدهمه را بهره
راجع به عکس، به جناب » .لفاظی نکرده است و تکلّف اسیر را خود هانامه نگارش در و

وجود  (.130-131)همان: « ننددهم، شاید ایشان بتوانند تهیه کآقای علی بیک تذکر می
 اربردک و لغات، دایره دینی، ادبّیات و زبان از برگرفته نیز ایشان هاینامه در عربی کلمات
  .است آشکار شده نیز ایشان نگارش شکل در که باشدمی ایشان عربی الفاظ فراوان

  جمالت نحوی مختصات -2-7
 ینحو و دستوری مشخصات ترینهمم از یکی فارسی دستور و عربی نحوی قواعد امتزاج

 نامه ابتدای در که چنان عربی دستوری قواعد از پیروی برای .است ایشان جمالت
 آقای و نجفی آقای والمسلمین االسالمحجتی حضرتین شرافت ذی خدمت» :اندنوشته
تیمسار سرتیپ فالحی، تیمسار سرتیپ (. »34:1386)سعادتمند،« مابَرَکاتِهِ دَامَت – غروی

(. از ضمیر 560)همان:« اهللُ تَعالی هُمُ أیَّدَ –ظهیرنژاد، و جناب آقای محسن رضایی 
 متناسب با تعداد مخاطبان استفاده کرده است.

 زیادی تفاوت آن گفتاری شکل با آن نوشتاری شکل و است،محاوره های امامزبان نامه   
. است ایمحاوره زبان دارای نگارشی، لحاظ از بودن ساده عین در ایشان هاینامه ندارد،
 هانامه در عربی واژگان از زیاد استفاده که شود مطرح اینجا در سؤال این است ممکن
 ایدب سؤال این به پاسخ در شود؛ دور نویسی عامیانه و محاوره از ایشان کالم که شده باعث
 نویسی رهس و زداییعربی و بوده، ایشان نگارشی سبک هایویژگی از بخشی این که گفت
 به محاوره زبان هایویژگی از .کندمی دور بودن ومعیار محاوره از را کالم که است صرف
 :شودمی اشاره زیر مورد دو به نمونه عنوان

حوادث اخیر ایران که قتل مرحوم »تکلّف. مثل  و ادبی صنایع بردن کار به از احتراز -1
(. البتّه امام )ره( به 175)همان:  «هاست، موجب کمال تأثّر استسعیدی مترتب بر آن
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صورت انگشت شمار از سجع و جناس استفاده کرده است. و این در حالی است که به 

 همکاری و همگامیشرکت نفت به منظور »ای وارد نشده است. مثل محتوا و پیام لطمه
با مبارزات ملّت مسلمان ایران و به منظور جلوگیری از صدور نفت به خارج دست به 

 (.383)همان: « انداعتصاب زده
 حق ما به اسالم» مثل: .شودمی نزدیک روزمره و گفتاری زبان به کالم، اینکه دیگر و -2

 فرهنگیبی همه این دانمنمی من(. »67:1386سعادتمند،) «دارد حق اسالم پیغمبر. دارد
 ست،ا اسرائیل برای یا شود؟ نفت فدای باید علمیه حوزه و است، قم نفت برای جنایات و
 و بکنم شماها به نصایحی است الزم هویدا، آقای جناب» (.71:همان...« ) مزاحم را ما و

 تبریز در ایورقه قبل روز چند(. »146-147:همان...« )دهم تذکّر را هاگفتنی از بعضی
...«  نموده شوروی از نظامی کمک تقاضای خمینی بود، آمده آن در که بود شده منتشر

 (.32:همان)
 نای از و»مثال:  .بندیجمله و بیان در حوزوی لحنی و طلبگی اصطالحات از استفاده -3

 یمثبت عمل انور شرع دشمنان مقابل در توانمی بهتر زمان از برهه این در خصوص طریق،
 علمای آقایان حضرات اطالع به اهلل شاءَ  إن که است شده گرفته نظر در لذا داد، انجام
 (. 111:همان...« ) که برسانیم اعالم

 یکی نیز امر این و شده تألیف عربی زبان به معموالً علمیّه، هایحوزه آموزشی محتوای 
گارش هر مصنّفی در ن». است ایشان بندیجمله شیوۀ و نگارش سبک بر تأثیرگذار دالیل از

)ره(  یخمین امام بیان و (. زبان18:1386)بهار،« شودتحت تأثیر معلومات خویش واقع می
 گفتار زبان و بوده شبیه گفتاری سبک به کلمات ادای و بندیجمله شیوه و هانامه در نیز

  .دارد زیادی شباهت یکدیگر با ایشان نوشتار و کلمات زبان و
 هاجمله نوع -2-8
 واحد آن به جمله» (.301:1385،.. و حسن انوری،) «است نحوی واحد ترینعمده جمله»

(. 60:1348باطنی،) «باشد شده ساخته بیشتر یا بند یک از که شودمی گفته فارسی زبان
 دارای یعنی برساند، را مقصودی که است کلماتی مجموعۀ جمله» دیگر تعریفی در و

 (.18:1386خیامپور،) «نه یا باشد داشته عرضی نقض خواه است تامّ ذاتاً که باشد اسنادی
 هب و باشدطوالنی می ساختاری دارای معموالً و بوده خبری جمالت نوع از بیشتر هاجمله
کند که با توجه به محتوای کالم می استفاده کوتاه جمالت از کالم، بین در نیز ندرت

 دارد؛ یزیاد بسامد اسنادی هایفعل ها،نامه در اینکه به توّجه کند. بااندکی نیز تغییر می
 . کندمی منتقل را دنبو منفعل و انفعال صدای بیشتر هانامه متن در جمالت

 جمالت ندایی -2-9
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های عمومی از جمالت ندایی نیز استفاده های اقشار مختلف و در نامهامام )ره( در خطاب

هان ای روحانیّون اسالمی! ای علمای ربّانی! ای دانشمندان دیندار! ای »کرده است. مثل: 
مالت ندایی بدون حرف (. ج21)همان: « گویندگان آیین دوست! ای دینداران خداخواه!

سالم بر اهالی شجاع و متدین آذربایجان عزیز! درود بر مردان برومند و جوانان »ندا مثل: 
غیرتمند تبریز! درود بر مردانی که در مقابل دودمان بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند 

است برادران و خواهران عزیزم! هراسی به خود راه ندهید که به خو(. »276)همان:...« 
خداوند تعالی حق پیروز است. از خداوند تعالی پیروزی ملّت اسالم را خواهانم. والسّالم 

 (421)همان: « اهلل و برکاته.   روح اهلل الموسوی الخمینیعلیکم و رحمه
های امام به سه صورت زیر به کار رفته جمالت دعایی در نامه دعایی: جمالت -2-10

استفاده از جمالت دعایی در متن  -دعایی در صدر نامه. باستفاده از جمالت  -است: الف
 استفاده از جمالت معترضه دعایی بعد از ذکر اسامی پیامبر و اهل -نامه و در بین کالم. ج

 همچنین سایر بزرگان دین. و بیت
 جمالت دعایی در صدر و پایان نامه   -2-10-1

 به خطاب در اغلب و مخاطب نام ذکر از بعد ها،نامه ابتدای دعایی جمالت از ایشان
 در نیز «السّالمعلیهم» معترضه جمله از. کندمی استفاده روحانی و مذهبی هایشخصیّت

 مخاطب تقدیس و احترام جهت دعاها این. استکرده استفاده روحانیّون به خطاب
ای هنیز به عنوان« دامَت بََرکاتُهُ»معموالً، جملۀ دعایی » .است روحانیّون مخصوصاً

 (.62:1353)دارائی، « شودروحانیّون افزوده می
 «بَرَکاتهم دامَت – اسالم حجج و اعالم علمای حضرات شرافت ذی خدمت»
 .تعالی اهلل أَیَّدَُهمُ  -پایی عشایر و ایالت سران شرافت ذی خدمت» (.57:1386سعادتمند،)

 حضرتین رافتش ذی خدمت»(. 35:همان...« ) و واصل محترم تلگراف دارد،می معروض
ایشان (. 34:همان) «بَرَکاتِهما دَامَت -غروی آقای و نجفی آقای المسلمین و االسالم حجتی

از خداوند تعالی اصالح »ها نیز استفاده کرده است. مثل از جمالت دعایی در پایان نامه
.                                                                                            اهللحمهامور مسلمین و رفع شر اشرار و محو آثار این دودمان را خواهانم. والسّالم علیکم و ر

کنم و من شما را و شماها را فراموش نمی(. »278)همان: « روح اهلل الموسوی الخمینی
 توانم فراموش کنم. از خداوند تعالی اصالح امور را خواهانم.  نمی

 (.279)همان:« والّسالم علیکم                                                                      
از خدای متعال عظمت اسالم و مسلمین و رهایی دول اسالمی را از شر اجانب خََذلَهُم »

 اهللُ تَعاَلی خواستار است. والسّالم علی من اتّبع الهدی.  
 (.122)همان:« روح اهلل الموسوی الخمینی                                                       
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 دعایی در بین کالم جمالت -2-10-2

 استفاده کالم بین در و هانامه متن در عربی و قرآنی دعایی جمالت از همچنین ایشان
 مصطفی آقا بزرگم، فرزند ام،نوشته ورقه صدر در که چشمی نور از مراد» .است کرده

 ِفی الدُّعاء مِنهُ أرجُو وَ أمرِهِ؛ إطاعَهِ وَ اهللِ بِتَقوَی أُوصِیهِ و است، تَعاَلی اهللُ هُأیَّدَ خمینی
 و اعالم علمای حضرات شرافت ذی خدمت(. »127:1386سعادتمند،) «الوَفاه وَ الحَیوهِ
 عشایر و ایالت سران شرافت ذی خدمت» (.57)همان: «بَرَکاتِهم دامَت – اسالم حجج
! بارالها(. »35:همان...« ) و واصل محترم تلگراف دارد،می معروض. تَعالی اهللُ دَهُمُأیَّ -پایی
 بزرگ اساتید از و»(. 55)همان:...«  اگر و. بَلَّغت قَد اللّهمَّ کردم؛ ادا را خود فعلی تکلیف من

 النَبیّین مَعَ هَُحشَرَ وَ عََلیه تَعاَلی اهللِ ِرضوانُ – المتألهین صدر متعالیه حکمت به تا بخواهید
 زنده اسالم علمای و مسلمان ملت بحمداهلل»(. 14)همان: «نمایند مراجعه - الصَّالِحین وَ
 (. 40:همان...« ) و اسالم اساس به که خیانتکاری دست هر و هستند پاینده و
  استفاده از جمالت معترضه دعایی -2-10-3

 :جمالت معترضه دعایی است. نمونههای دستوری امام استفاده از یکی دیگر از ویژگی
 دنز در و سربلند تعالی خداوند مقدس پیشگاه در را خود اسالمی نهضت این در الحق»

 «نمودید سفید رو -فََرجَهُ تَعاَلی اهللُ عَجَّلَ – دهر سلطان و عصر ولی حضرت
 - یهعل اهلل صلوات – زمان امام مبارک نظر که است روزی امروز» (.41:1386سعادتمند،)

و از اساتید بزرگ بخواهید تا »(. 98:همان) «است شده دوخته اسالم مبلغین حضرات به
رضوانُ اهلل تَعالَی عَلَیه َو حَشَرَهُ اهللُ مَعَ النَبیین وَ  -به حکمت متعالیه صدرالمتالهین

 اهلل علیهرحمههای سهروردی و نیز به کتاب(. »14)همان:« مراجعه نمایند... -الصّالِحین
و چه منحرفین از مذهب تشیع و از (. »14)همان:...« در حکمت اشراق مراجعه نموده 
 (.93)همان:...« به هر اسمی  -و السَّالم ۀعلیهُم الصَّلو –مکتب مقدس اهل بیت عصمت 

 عربی هایالمثلضرب به استشهاد -2-11
 و هاالمثلبضر از کالم، بین در و های سیاسی خودنامه نگارش در امام خمینی )ره(

 استفاده مثال شاهد عنوان به تأثیرگذاری جهت و سخن مناسبت به عربی هایعبارت
 «األَجرُ بَقَیَ العَناءُ ذَهَبَ. دادند را آمدنتان بیرون مژده شد مخابره آنکه از پس» .کندمی

و اگر ده روز آزادی به گویندگان و نویسندگان بدهید، جرایم » (.56:1386سعادتمند،)
 از و»(. 149)همان:« وَالخائنُ خائفا برمال خواهد شد؛ قدرت آزادی دادن ندارید. شم

 اظهار امکان حد سر تا بردارند، هاییقدم خواهندمی اسالم قوانین خالف بر که کسانی
 و اشعار به استشهاد از امّا (.63:همان) «أجرُکُم اهللِ  عََلی وَ سَعیُکم، اهللُ شَکَرَ  کنید؛می تنفر

 به ،منافق نفر صد چند رویّهبی آزادی» .کندمی استفاده ندرت به فارسی هایالمثلضرب
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 هادزدی و ترورها و انفجارها آمار شد، واقع ظّنشان حسن و قلب رقّت با که هیأتی دستور

 (.  39)همان: «گوسفندان بر بود ستمکاری دندان تیز پلنگ بر ترحم. »است برده باال را
 بدل -2-12

 .است استفاده کرده از بدل مخاطب، نام ذکر از بعد و هانامه ابتدای م )ره( معموال ًدراما   
 یدهد مجلسین طوالنی تعطیل در. ایران وزیر نخست علم، اهلل اسد آقای جناب – تهران»

...« اقدس شرع مخالف که دارد نظر در را اقداماتی دولت که شودمی
 جماهیر اتحاد رئیسه هیأت صدر اچوف،گورب آقای جناب» (.26:1386سعادتمند،)

 کشور جمهور رئیس کاسترو، فیدل آقای حضرت(. »9)همان:« شوروی سوسیالیستی
 رئیسه هیات صدر برژنف، لئونید حضرت(. »803)همان:« هوانا  کوبا دموکراتیک

  (.795)همان:« مسکو شوروی جماهیر اتحاد عالیشورای
 زمان جمالت -2-13

با مخاطبان خود بیشتر از فعل مضارع استفاده کرده است که از نظر امام برای مکاتبه 
کاربردشناسی و از منظر ساختار کاربردی نیز لزوم مخاطب قرار دادن با فعل مضارع 

مرقوم شریف که حاکی از سالمت مزاج محترم بود و »تر است. فعل ماضی مثل معقول
دشمن اساسی خود و کشور خود را از (. »335)همان:...« جانب بود حاوی استفسار از این

 «صحنه بیرون راندید، و بزرگترین خائن و جانی کشور را در گورستان تاریخ دفن نمودید
مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر »(. فعل مضارع مثل 407)همان: 

و نظام حکومتی ایران جمهوری اسالمی است که حافظ استقالل (. »43)همان:« کنندمی
(. 354)همان:« شوددموکراسی است و بر اساس موازین و قوانین اسالمی اعالم می و

االسالم آقای شیخ محمدجواد باهنر و جناب به اتفاق جناب آقای حجه»جمالت آینده مثل 
 «آقای مهندس علی اکبر معین فر و دو نفر دیگر که به مشورت آقایان تعیین خواهید کرد

عالی و هیأت تحت نظر شما همکاری دان محترم با جنابالبتّه کارمن(. »406)همان:
 (.407)همان:« خواهند نمود

باشد. و کمترین بسامد فراوانی می % 44/69های مضارع با بیشترین بسامد مربوط به زمان
 %19/26باشد. زمان ماضی نیز با  بسامد می % 36/4های آینده با فراوانی مربوط به زمان

 اری را به خود اختصاص داده است.        فراوانی از جامعه آم
 % 36/4بسامد زمان آینده     % 44/69بسامد زمان مضارع    %19/26بسامد زمان ماضی 
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 بسامد زمان جمالت -1نمودار

 جمالت خبری، پرسشی، عاطفی و امری -2-14
 «رسانیممی کسی آگاهی به را خبری آن در که است ایجمله خبری، جملۀ»
های امام خمینی، جمالت بیشترین جمالت به کار رفته در نامه (.65:1390ن،بصیریا)

راضی به محو  –داَمت بَرَکاتِهِم  –حضرات مراجع عظام و علمای اعالم »خبری است. مثل 
مرگ با عزت از (. »154:1386)سعادتمند،« های دینی با ذلت و خواری نشوندحوزه

 دربارۀ آن در» پرسشی، (. جملۀ154)همان: «زندگانی با ذلت و تحت اسارت بهتر است
از جمالت پرسشی اندک  (.307:1370،... و حسن انوری،) «آیدمی عمل به پرسش امری،

چرا به برنامه اسالم و کارشناسان اسالمی رجوع نکرده و »استفاده شده است. مثل 
ا و آخرت کنند تا با اجرای آن برای همه طبقات زندگی مرفه تأمین شود و در دنینمی

کنند که چرا صندوق تعاونی درست می(. »43:1386)سعادتمند،« سعادتمند باشند؟!
داند در این روزها در آیا ملّت ایران می(. »43)همان:« حاصل دسترنج زارع را ببرند؟!

« داند بدون اطالع ملّت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟مجلس چه گذشت؟ می
ه و خطبه خوانی که بخشی از ساختار زبانی روحانیّون را تشکیل (. اسلوب خطاب116)همان:

 های امام نیز نسبت به مخاطبان خود رعایت کرده است. مثل:دهد، در نامهمی
 بسم اهلل الرحمن الرحیم » 

قال اهلل تعالی: قل إنما أعظکم بواحده أن تقوموا هلل مثنی و فرادی. خدای تعالی در این 
زل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده، و بهترین کالم شریف، از سر من

)همان: ...« هایی است که خدای عالم از میانۀ تمام مواعظ انتخاب فرموده و این موعظه
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(. ایشان در تمام احوال سعی در رعایت حال و مقام مخاطب دارد. جمالت امری مثل 20

مستدعی است حقیقت (. »241)همان:« رداریدو از جنایات و خیانات عمّال اجانب پرده ب»
(. جمالت عاطفی 23)همان:« این انتشار را برای روشن شدن تکلیف شرعی اعالم فرمایید

های سیاسی امام )ره( بیشترین های سیاسی ایشان استفاده نشده است. در نامهدر نامه
.   شی استبسامد مربوط به جمالت خبری است و کمترین بسامد مربوط به جمالت پرس

بسامد جمالت         %57/28بسامد جمالت امری      %86/70بسامد جمالت خبری 
 . %55پرسشی

 
 بسامد جمالت خبری، پرسشی و امری -2نمودار

 
 

 جمالت اسمی و فعلی -15 -2
های سیاسی امام )ره( بیشترین بسامد و فراوانی مربوط به جمالت فعلی با فعل تام در نامه
فعال فارسی، مفهوم یک عمل و کار در خود دارند که صرف هر فعل، آن تمام ا»است 

رساند. به سایر افعال فارسی به جز است، مفهوم درونی واژه فعل را )در سخن( به انجام می
(. جمالت 69:1392)رضایی،« گویندبود، باشد، داشت، شد، گشت و گردید فعل تام می

ه احکام مقدسه اسالم به خصوص قوانین طبقه تحصیلکرده ب»فعلی با فعل تام مثل 
اند که تشکیالتی، اجتماعی و اقتصادی آن توجه کنند، و با تبلیغات گوناگون وانمود نموده

شورای انقالب اسالمی (. »173:1386)سعادتمند،« اسالم جز احکام عبادی مطلبی ندارد
سلسله پهلوی و به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول 

المال ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیتشاخه
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اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره مسلمین اختالس نموده

(. و از جمالت اسمی با فعل ربطی کمتر استفاده شده است. جمالت 525)همان:« نمایند
جانب امید است إن شاءاهلل همیشه موفق و سالمت باشید. این»عل ربطی مثل اسمی با ف

 (. 211)همان:« های روحی بسیار استبحمداهلل تعالی سالمت هستم مزاجاً، ولی ناراحتی
 %67/64بسامد جمالت فعلی      %32/35بسامد جمالت اسمی 

 
 بسامد جمالت اسمی و فعلی -3نمودار         

 
 

 ت مثبت و منفیجمال -16 -2
های سیاسی امام )ره( بیشترین بسامد و فراوانی جمالت مربوط به جمالت مثبت در نامه

بحمداهلل تعالی با جدیّت و زحمات طاقت فرسای هیأت پیگیری، به طور »است. مثل 
ها که الزمه هر انقالبی است جلوگیری شده و کسی به خود چشمگیری از هرج و مرج

روز جمعه (. »579:1386)سعادتمند،« ها تجاوز نمایدبه منازل یا مغازهدهد که اجازه نمی
نوزده اردیبهشت ، روزی است که ملت شریف مسلمان که به جمهوری اسالمی رأی مثبت 

اند، برای تعیین کاندیداهای معتقد به اسالم و احکام خداوند متعال و معتقد به داده
فعل منفی با پیشوند (. »748)همان:« روندهای رأی میجمهوری اسالمی به پای صندوق

(. و جمالت منفی فراوانی کمتری دارد. 130:1385، الدینیۀمشکو« )شودنفی ظاهر می
« پلیس ایران حق بازداشت او را ندارد؛ محاکم ایران حق رسیدگی ندارد»مثل 

زش جانب، مصاحبه آقای نخست وزیر به هیچ وجه اربه نظر این(. »117:1386)سعادتمند،

جمالت فعلی
65%

جمالت اسمی
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 139      های سیاسی امام خمینی )ره(شناسی نحوی نامهسبک
نگران نباشید، تزلزل به خود (. »37)همان:« جانب را تأمین ننمودقانونی نداشت و نظر این

 %67/9بسامد جمله منفی        % 32/90(.     بسامد جمله مثبت 67)همان:« راه ندهید
 

 
 بسامد جمالت مثبت و منفی -4نمودار

 

 جمله اجزای ترتیب و نظم -2-17
 یوعرب فارسی بندیجمله شیوه و سبک از ترکیبی ام )ره(های سیاسی امجمالت در نامه

 علف تقدیم جمله به ویژه اجزای تأخّر و تقدیم شاهد مواقع بعضی در که ایگونه به است،
ایشان نسبت به رعایت قواعد دستوری توجه زیادی نداشته و اجزای جمله در . هستیم

دت، لطافت روحت، صداقتت چیزی استعدا»شود. کالم ایشان در بعضی موارد جا به جا می
     (.880:1386)سعادتمند،« و عاقل تندخویینیست که فراموشم شود. 

 اجزاء گوناگون هایجمله )ره( در خمینی سیاسی امام هاینامه در جمله اجزای نظم   
 رکا در که وضع این با وجوهات؛ نرسیدن به شد مذکّر خواهید» جمله در. کندمی تغییر
 جمله اجزای تأخیر و تقدیم شاهد که(. 180همان:...« )جانباین کالیو بعضی است

 هاملهج اندازه و طول که هستیم سخن یا تفصیل اطناب شاهد نیز مواقع بعضی در. هستیم
 تغییر های سیاسی امام )ره(نامه محتوای و مخاطب یافتن تغییر به توجّه با هاسطر و

 . کندمی
 هب بالغی شیوه در اجزاء ترتیب»ی و بالغی متفاوت است. ترتیب جمالت در شیوۀ عاد   

 وحیدیان) «دارد بستگی نویسندگان سبک طرز به اجزاء اهمیت و عاطفی هایجنبه
 حسب بر بیشتر تأثیر منظور به کالم اجزاء معموالً شیوه این در» (.33:1380کامیار،

10%

90%

جمالت منفی جمالت مثبت
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 ندزنمی پیام اصل به ایمهلط تنها نه جاییجابه این شوند؛می جاجابه دستوری مجوزهای

جابه جایی در اجزاء جمله و  .(33)همان: «سازدمی افزون را آن رسایی و تأثیر حوزۀ بلکه
های امام )ره( رخ داده است هرچند که شیوۀ بیان ایشان از نوع ترتیب ساختاری در نامه

 ت. مثال:جایی اجزاء دامن زده اسبالغی نیست. متغیرهای سن و تحصیالت به این جابه
 تشرّف» (.140:1386)سعادتمند، «تقصیر و قصور در دارم عفو امید تعالی خداوند از»

 (.135:همان...« )لحاظ از چه عظیم، است فوزی گرچه مقدّسه اعتاب به حقیر
 حذف به قرینه -2-18
ای یا بخشی از جمله در گفتار، درحالیکه از لحاظ معنی، وجود حذف یعنی نیاوردن کلمه»

(. حذف به قرینۀ لفظی نیز در کالم 170:1374)ارژنگ،« کنیما در جمله احساس میآن ر
« دانند یا باالترالسّالم را مال خود میو مال امام علیه»امام )ره( وجود دارد. 

« تاکنون در تهران به احدی ارجاع ننمودم و در غیر تهران أیضاً(. »180:1386)سعادتمند،
رهای چندگانه تأثیرگذار بر سبک ایشان، شرایط بحرانی و یا (. عالوه بر متغی757)همان:

نگاری و کم توجهی به اصل انقالبی نیز از عوامل دیگری است که بر سرعت در زمینۀ نامه
 رعایت این موارد به ویژه حذف در جمالت شده است.

 فعل حذف -2-19
 شوال 10 محترم رقومم»های سیاسی امام )ره( است. فعل نیز یکی از موارد حذف در نامه

 سعادتمند،) «نمایدمی مسألت تعالی خداوند از را جنابعالی سعادت و سالمت واصل،
 تشکیل را امام هاینامه در سبکی مختصات از بخشی جمله از هاحذف این(. 141:1386

(. 239:همان) «شنید خواهید را هاگرفتاری لکن سالمت، مزاجاً  بحمداهلل ماها». دهدمی
 در مدتی درد کمر و ضعف واسطه به مبارک ماه اواخر در چون و واصل، شریف مرقوم»

 (.145:همان...« ) و بودم منزل
 مرکب و ساده جمالت -2-20
جمله ساده آن است (. »99:1385، الدینیۀمشکو« )جمله بر دو نوع است: ساده و مرکب»

(. 17:1390)وفایی،« شدای نداشته باکه در آن یک فعل به کار رفته باشد و جمله وابسته
آقای ابوالحسن »جمالت ساده که بسامد کمتری را به خود اختصاص داده است مثل 

« اند.  روح اهلل الموسوی الخمینیصدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شدهبنی
جانب با تمام طاقت، در حصول وحدت همۀ اقشار ملت این(. »555:1386)سعادتمند،

جمله مرکب یا جمله بزرگ آن است که (. »308)همان:« کنمو می مسلمان کوشش کرده
واره باشد و بیش از یک مسند یا فعل داشته باشد و در آن حروف ربط، در داخل آن جمله

« های ربطی و عناصر و ادوات دستوری دیگری به کار رفته باشدگروه



 
 

 

 

 

 

 141      های سیاسی امام خمینی )ره(شناسی نحوی نامهسبک
کشتار سراسر ایران اکنون که برادران ما در »(. جمله مرکب مثل 119:1382)فرشیدورد،

اند، اکنون که شهر از گِل ساخته شدۀ خانمان و بی سرپرست شدهو مناطق زلزله زده بی
طبس بر سر برادران ما خراب شده است، اکنون که مجروحین تظاهرات سراسری ایران از 
بی دارویی و بی غذایی در رنجند، بر برادران ایمانی الزم است هرچه بیشتر به سرپرستی 

« ماندگان و تهیۀ وسایل آسایش برای آنان بشتابند، و به جار و جنجال دولت اکتفا نکنندباز
و به صندوق اعانۀ آنان کمک نکنند که جز زراندوزی برای (. »323:1386)سعادتمند،

و اکنون بیش از پیش (. »323)همان:« تواند داشته باشدمجریان امور هیچ حاصلی نمی
انیان نشان دهید تا جهانیان بدانند مردم مسلمان ایران الزم است این رشد را به جه

(. در 422)همان:« توانند بدون قیمومت این و آن، راه سعادت خود را انتخاب نمایندمی
 75/51های سیاسی امام )ره( بیشترین بسامد مربوط به جمالت مرکب است با فراوانی نامه

 است. %25/48نی و کمترین بسامد مربوط به جمالت ساده با فراوا %
 %75/51 مرکب جمالت بسامد        %25/48 ساده جمالت بسامد

 

 مرکب و ساده جمالت بسامد -5 نمودار   
 جمله شبه -2-21

هرگاه »شود و مفهوم یک جمله را در بر دارد. شبه جمله از یک یا چند واژه تشکیل می
یک واژه غیر فعل ترین بخش آن و های ژرف ساخت حذف شده و تنها مهمهمه بخش

 عربی به هایجمله(. شبه132:1392)رضایی،« گویندباقی مانده باشد بدان شبه جمله می
« از این پس شما مسأله مالی هم ندارید بحمداهلل»: ها مثلدر نامه رفته کار

51/75

48/25

4647484950515253

جمله مرکب

جمله ساده

درصد
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از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن  من قسم، واهلل(. »46:1386)سعادتمند،
 ای کاشو »های فارسی مثل: و شبه جمله .(47)همان:« دانستمساده لوح می وقت شما را

(. که برای 831)همان:...« کردند و عالی عرض میکسانی که مطالب را سربسته به جناب
امید و آرزو به کار رفته است. ایشان از اصوات به فقط چند مورد استفاده کرده است. مثل 

 «بر این علمای ساکت! وایبر این دنیا!  واین هیأت حاکم! بر ای وایبر این مملکت!  وای»
های سیاسی ایشان بسامدی های عاطفی مثل افسوس و آه در نامه(. واکنش84)همان:
 ندارد.

 وصفی و اضافی هایترکیب -2-22
یب ترک»های خود استفاده کرده است. امام )ره( از ترکیبات وصفی به میزان زیادی در نامه

تواند به عنوان بخشی از یک فراواژه دیگر از اقسام فراواژه است که البتّه میوصفی، یکی 
های امام مربوط به (. بیشترین بسامد در نامه135:1392)رضایی،« در جمله به کار رود

« گردید ملّت بزرگوبا همت شجاعانه آنان پیروزی نصیب »های وصفی است. مثل ترکیب
واعد عربی در ترکیبات وصفی رعایت شده است. به (. بخشی از ق434:1386)سعادتمند،

توان به مطابقت صفت و موصوف اشاره کرد که در زبان عربی این قاعده عنوان نمونه می
و رابطه برقرار است و امام خمینی نیز در ترکیبات وصفی خود از این قاعده پیروی کرده 

(.  131)همان:...« ها شما و نور چشمان بچه مرقوم محترمرساند، به عرض می»است. 
ایشان از ترکیبات اضافی نسبت به ترکیبات وصفی کمتر استفاده کرده است. ترکیبات 

، به مردم ایران مطالبی که باید گفته شود، شخصًا بعضی از صحرای قمو در »اضافی مثل 
پس از تشکر  شرکت نفتبه عموم کارمندان و کارگران (. »30)همان:« علما خواهند گفت

 (. 434)همان:« اندان از آنان که سهم مهمی در پیشرفت نهضت اسالمی داشتهفراو
 احادیث و آیات از اقتباس -2-23

امام در بین کالم  .است پذیرفته تأثیر عربی از ساختار زبان حدودی تا جمالت ساختار
 علمای ای هم، شما»اند. های سیاسی خود پرداختهخود به درج آیات و احادیث در نامه

 «الکافِرون کَرِهَ لَو وَ نوره مُتمُّ وَاهللٌ: شماست با پیروزی بدانید و شوید؛ مصمم سالم،ا
 وَ » هستیم؛ االَهواء وَ  اآلراء مُختَلفُ وَ ُمتَفرّق خود حق در ما و» (.67:1386 سعادتمند،)

 اهلل شاءَ  إن است امید» (.142)همان: «الرَّخاء وَ الشِّدَهِ  ِفی التَوَکُّل عَلَیه وَ الُمشَتکَی اهلل إلیَ
 در که آنجا مثالً (.143)همان: «فرماید عنایت توفیق عالیجناب امثال به تَعالی خداوند

 که آنان به و کند،می نقد را مادی تفکّر اساس مجید قرآن» :فرمایدمی گورباچوف به نامه
 .ۀًجَهرَ اهللَ  نَرَی یَحتَّ َلکَ نُومِنُ لَن. شدمی دیده وگرنه نیست خدا که پندارند این بر

 (.12)همان: «الَخبیرُ اللَّطیفُ هُوَ وَ االَبصار یُدرِکُ هُوَ  وَ االَبصار تُدرِکُهُ َلا: فرمایدمی
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 اسالم به شماها سکوت واسطه، به اگر»: نمونه عنوان به. نبوی احادیث به استشهاد   

 َعالِمفَلِل الِبدَع ظَهَرَت إذا: هستید مسئول مسلمان ملت و تعالی خدای نزد آید، وارد ایلطمه
 دست عالم دو شرافتمندانه زندگانی وبا(. »93:همان) «اهللِ لَعنَهُ  فَعََلیه إّلا وَ عِلمُهُ، یُظهِر أن
 یمنس که است روزی امروز ؛لَها فَتُعرضُوا اَال نَفَحاتٌ دَهرِکُم أیّامِ ِفی هلل إنّ. شوید آغوش در

 سال پنجاه این در خصوصاً(. »21: همان...« ) قیام رایب و گرفته وزیدن الهی روحانی
 کُّلُکم. کنید جبران خوردمی و است خورده پهلوی، دودمان ملی و اسالمی ضد حکومت

 (.281:همان) «مَسئول کُّلکُم و راع
 
 
 نتیجه گیری -3
امام خمینی )ره( هیچگاه مفهوم و رسانش پیام متن را فدای موضوع و مخاطب نکرده  -1
ایشان  اعتقادی و سیاسی امام خمینی )ره( متأثر از گرایش نگارشی ست. بخشی از سبکا

 ایشان دستوری ساختمان و نحو در اند،دیده که آموزشی و ایدئولوژی به توجه با است که
از مهمترین متغیرهایی که سبک شخصی ایشان را رقم  .است این امر منعکس شده نیز

 ت، نوع آموزش حوزوی و کهولت سن است.های تحصیالزده است، مؤلفه
)ره( از  خمینی امام. دارد جمالت عبارات و سطح در ایمحاوره لحن و سبک هانامه -2

نیز  هانامه متن در صناعات ادبی به میزان اندک در سطح جمالت استفاده کرده است و
 . دکنمی استشهاد مطلب بیان برای عربی و قرآنی و جمالت دعایی، عبارات به
های امام )ره( معموالً بلند و طوالنی است و از جمالت کوتاه کمتر جمالت در نامه -3

های زبانی و ساختاری و ابهام ندارد. استفاده کرده است. جمالت، تعقید و پیچیدگی
ای از اصطالحات و واژگان عربی، ساده، گویا و روشن است. جمالت و عبارات به جز پاره

 بودن دستورمند از زیادی حدود تا ده و قابل فهم است. جمالتمعنای جمالت نیز سا
  التجم از بخشی. در بین سایر جمالت دارد بسامد بیشترین خبری جمالت. شودمی خارج

 . دهدمی تشکیل دعایی و قرآنی جمالت اندک را، بسامد با
 حون سطح است. در سادگی و محاوره نویسی امام )ره(، نثر مختصات ترینیکی از مهم -4

 دستوری ساختار با جمالت نحو .کندمی استفاده معمولی و عامیانه هایجمله از نیز،
 نهایت در و است روشن و واضح جمالت معانی .دارد زیادی شباهت گفتاری جمالت
 امّا است آسان و درک جمالت برای مستمع و خواننده است. زبان یافته نگارش سادگی
 . است زده لطمه اندکی جمالت سادگی به عربی واژگان
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 بندیجمله :کندمی عمل روش چند به عامیانه زبان از تقلید در امام خمینی )ره( -5

 ایشان هایعامیانه. نامه اصطالحات عامیانه، کاربرد عبارات و ای و عامیانه، ترکیباتمحاوره
 .است فارسی سادۀ و مرسل نثر نمونۀ عربی واژگان و اصطالحات ایپاره از جدا

 و پذیرفتن از سبک تأثیر کالم، استشهاد و زینت جهت احادیث و آیات از استفاده -6
 کاربرد فارسی، امثال و اشعار از اندک استفاده فارسی، جمالت نحو در عربی جمالت سیاق

 که صرفی و نحوی هایساخت برخی از استفاده سیاسی، حقوقی و – فقهی اصطالحات
 جاییجابه موارد ایپاره در جمالت ترتیب است. حذف جمله وارکان  تأخّر و دارای تقدیم

  .است افتاده اتفاق
 
جهت فهم بهتر مخاطب از کالم، توجه بیشتری کرده است  گوییروان و ساده در ایشان -7
 اند. توجه داشته محتوا و معنا به لفظ، از بیش های سیاسی خودنگارش نامه در و
اطناب جمالت یکی دیگر از مختصات  .متمایل است ناباط بیشتر به امام )ره( نثر -8

های سیاسی ایشان است، البتّه از جمالت کوتاه نیز در کنار جمالت ساختار نحوی نامه
  طوالنی استفاده کرده است. 

 در احادیث و آیات. دارد وجود ایشان نثر در احادیث و آیات به تمثیل و استشهاد -9
 استداللی کارکردی است، نوشته گورباچوف به که ایمهنا در خصوص به موارد ایپاره

برای  گیرند کهرا به کار می زبانی و توجه داشته کالم صحت و پیام رسایی دارد. ایشان به
  و فهم آن دشوار نیست. آسان طبقات عموم

است ولی در  کرده را مطرح سیاسی گوناگون مسائل های سیاسی خودنامه امام در -10
 ،است ایشان هاینامه سبکی ویژگی ترینبیان مهم دارد. سادگی گارشی سادهن عین حال

 بلکه نیست ایشان ذوق و اطالع و فکر مایگىکم از حاکی هایشنوشته در رایج ویژگى این
 .   است شده نثر نوع این انتخاب سبب پیرایگیبی و مخاطب حال به توجّه

 نوشت پی -4
برد وجه وصفی اشاره کرد این است که بعد از صفت توان به کاراز دالیلی که می (1)

 مفعولی که در جایگاه فعل قرار گرفته است باید ویرگول قرار بگیرد.
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 145      های سیاسی امام خمینی )ره(شناسی نحوی نامهسبک
 منابع -5

 . چاپ اول. تهران: قطره.دستور زبان امروز(. 1374ارژنگ، غالمرضا)
رکز . چاپ بیست و نهم. تهران: مآیین نگارش و مکاتبات اداری(. 1390امینی، کاظم)

 آموزش مدیریت دولتی.
، چاپ اول. تهران: 2دستور زبان فارسی(. 1385انوری، حسن؛ احمدی گیوی، حسن)

 فاطمی.
 . تهران: امیرکبیر.توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی(. 1348باطنی، محمدرضا)

 و ترجمه المللیبین مرکز: قم. اول چاپ ،فارسی زبان دستور(. 1390)حمید بصیریان،
 .صطفیالم نشر

 . جلد اول، چاپ دوم. تهران: زوّار.سبک شناسی(. 1386بهار، محمدتقی)
 ، چاپ سیزدهم. تبریز: ستوده.دستور زبان فارسی(. 1386خیامپور، عبدالرسول)

. تهران: 28. نشریۀ شماره آیین نامه نگاری در فارسی امروزی(. 1353دارائی، بهین)
 مدرسۀ عالی دختران.

 . چاپ هشتم. تهران: اساطیر.کتاب کار نگارش و انشاء (.1392ذوالفقاری، حسن)
 میترا.: تهران. فارسی زبان دستور(. 1392)مهدی رضایی،

 تسنیم.: قم. ره خمینی امام هایپیام و هانامه(. 1386)رسول سعادتمند،
 . تهران: فردوس.کلیّات سبک شناسی(. 1373شمیسا، سیروس)

-1220 تاریخی یدوره در هاقباله و هامهنا نگارش بررسی(. 1392)غالمرضا صادقی،
 .کاشان واحد اسالمی آزاد دانشگاه[. ارشد نامه پایان]،ش.ه 1320
 نامه پایان] ،ره خمینی امام عرفانی هاینامه بررسی و تحلیل(. 1380)علی صافی،
 دزفول. واحد آزاد دانشگاه[. ارشد

 پایان] ،خمینی امام حضرت عرفانی هاینامه بر شرحی(. 1372)فاطمه طباطبایی،
 تحقیقات. و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه[. ارشد کارشناسی نامه

، چاپ دوم. هاشناسی رویکردها و روشسبک(. 1392فتوحی رودمعجنی، محمود)
 تهران: سخن.

 . چاپ اول. تهران: سخن.دستور مفصل امروز(. 1382فرشیدورد، خسرو)
. چاپ ن فارسی بر پایه نظریة گشتاریدستور زبا(. 1385، مهدی)الدینیۀمشکو

 هشتم. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
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 ، چاپ دوم. تهران: سمت.1دستور زبان فارسی(. 1380وحیدیان کامیار، تقی)

 . چاپ اول. تهران: سخن.دستور کاربردی متن ادبی(. 1390وفایی، عباسعلی)
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Abstract 

Imam Khomeini is one of the biggest characters of the islamic 

republic, whose idea, words and other personality characteristics, 

have given a different color to his works. The collection of these 

characteristics, has made his method of political letter writing 

more distinguished than the others. This research has stylistically 

studied Imam's method of writing the letters to the political 

characters,  and the results are illustrated descriptively in charts 

Long sentences, depending on the situation, are more frequent 

then the short ones. Arabic benedictory sentences have taken a 

small part of the grammer. The distinct part of Imam's political 

letters, is his avoidance of linguistic complexity. Conversational 

and speaking way of writing the sentences,is one of the most 

important factors of his syntactic feature. Sentences are similar in 

speech. He gathers the mass of people in syntactic manner. Study 

in seminary and having the role of authority also causes the 

conversational tone of Imam. He also uses arabic sentences as 

exemplification and confession. Statements are simple, clear and 

straight, but but duo to the usage of arabic words and other 

religous terms reader may have some pauses.The main principle 

in his writings is simplicity and ignorance in difficulties 

 





 پژوهی ادبیپنجمین همایش متن مجموعه مقاالت
 1397اردیبهشت ماه 

 نگاران بر آثار شاعرانبررسی نگاه نقّادانة تذکره
 

 1بیدگلیسیّدمرتضی حسینی
 

 چکیده
است که این امر  های عصر مغول و تیموری ابتدایی و سادهزبان و کالم  نقد در تذکره

ف و عدم تجربه در فنّ  نقادی در برگرفته از عواملی مانند تاثیر محیط و روزگار برمؤلّ
نویسان در عصر صفویّه با مطالعۀ اشعار متقدّمین و  نویسی است. برخی تذکرهتذکره

متأخّرین، تدریجًا به قوۀ تمیز شعر خوب از بد دست یافته و اسلوب سخنوران را در به 
ه ا نه بکارگیری واژگان درست و نادرست و طرز بیان غلط و صحیح را تشخیص دادند ام

طریقۀ علمی و استداللی بلکه از روی ذوق و سلیقه. در عصرافشاریّه و زندیّه با تشکیل 
یسان نوهای تتّبع و تحقیق در شعر قدما فراهم شد. بعضی از تذکرههای ادبی زمینهانجمن

با کنکاش و مطالعۀ مستمر در دیوان متقدّمین به ملکۀ نقد دست یافتند آنان با صراحت 
 ای کم نظیر ازکردند. این موضوع  نشانهتر شعری را ردّ یا قبول میهر چه تمام و خشونت

نویسان است. درعصر قاجاریّه گوهر نقد به ابتذال کشیده شد. تهوّر در باب نقادّی تذکره
انجمن خاقان در دربار شکل گرفت. شعرای درباری مجدداٌ به تمجید سالطین و اطرافیان 

تراجم  گویی و لفّاظی درسان که از وابستگان به دربار بودند به کّلینویپرداختند و تذکره
و احوال شعرا پرداختند. تملّق و چاپلوسی در باب شعرای نزدیک، و حسادت  نسبت به 

 ها را تا پنچ شش قرن به قهقرا کشانید. شعرای دور نّقادی در تذکره
 

 های شاخصنویسی، تذکره تذکرههای عمومی، نگاران، تذکرهنقد تذکرهها: کلیدواژه 
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 مقّدمه

نویسی در اصطالح به معنی تألیف و تدوین مجموعه یا کتابی که در آن شرح تذکره
)موسوی  1احوال شاعران، نویسندگان، عارفان، فقیهان و جز آن ها گرد آمده باشد.

ویسی محسوب ننامه( از نظر نوع ادبی، آن را یکی از فروع زندگی1367:14/716بجنوردی،
نویسی توسّط مؤلّفان، به یادگار گذاشتن نام و شعر شاعران هدف اصلی از تذکره 2داشته اند.

و روشمند از نویسندۀ تذکره انتظار داشت.)  3توان نقدی فنیاست و به این دلیل نمی
 (    203: 1385فتوحی، 

های ای، نوشتاررهتذکامروزه سنّت نگارش تاریخ ادبی را در سه بخش: نوشتارهای پیشا
 بندی تراجم ودهند. در این تقسیمها مورد نقد و مطالعه قرار میای و تاریخ ادبیاتتذکره

گرفته شود که سه نسل را در برای تشبیه  میشرح احوال نویسندگان و شاعران به خانواده
در  ایی تذکرهشوند، نوشتارهااست: گروه اوّل به مثابۀ جدّ خانواده یا نسل اوّل قلمداد می

ند. شوحکم پدر خانواده و گروه سوّم یا نسل سوّم به عنوان فرزندان و نوادگان محسوب می
 ( 51: 1390)زرقانی،

ها، نظرات گوناگونی وجود دارد، گروهی آن بندی تذکرهاز نظر موضوعی نیز در تقسیم
ه( تقسیم / مقدم1: 1363های عمومی و عصری)گلچین معانی، را به دو دسته تذکره

ای آن را تا ده نوع )فتوحی، ( و... عدّه45: 1363کنند و برخی به سه نوع )زرقانی، می
 اند. بندی نموده( هم دسته104-85: 1393( و بیست نوع )شفیعیون،288: 1387

های بندی فوق، محدودۀ مورد مطالعۀ در این مقاله، شامل تذکرهبا توجّه به تقسیم
اخص ای شایران تألیف شده، بدین ترتیب که از نوشتارهای تذکرهنسل دوّم  است که در 

یابد. بنابراین ابتدا دیدگاه نقّادانۀ هر سده، یکی انتخاب شده و تا دورۀ معاصر ادامه می
ترین تذکرۀ زبان فارسی ـ به اندازه که در این ق( قدیمی 618االلباب )تألیفمؤلّف لباب
ق ( از 1316نجام تذکرۀ مرأت الفحصاحه )تألیف گنجد ـ بررسی شده و سرامختصر می

 های قرن چهاردهم، مجمالً نقد و بررسی شده است. تذکره
 

 پیشینة پژوهش
ی بندنویسی، اسامی، انواع و تقسیمدر خصوص معانی واژۀ تذکره، پیشینۀ تذکره

ادی ت زیها و سایر مسائل و مباحث مربوط به این نوع ادبی در ایران، آثار و تحقیقاتذکره
ها  با تأسّی از نظریّات  و بر پایۀ های اخیر صورت گرفته که برخی از آنخصوصاً در دهه

 جو شد:ومطالعات نقّادان غربی است. در گام نخست در منابع زیر مطالبی جست
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(، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی 1377:5/6567)نامه دهخدا لغت معنی واژۀ تذکره: در

برخی مصحّحان بر  ( و مقدمۀ2532:2/840بعد(، فرهنگ نفیسی ) به 1388:3/290)
( 1382الفحصا )( تذکرۀ مجمع126-1381:115هایی مانند: تذکرۀ میکده )تذکره

نویسی ( همچنین در مقاالتی مانند: مروری بر تذکره36-1375:25المعاصرین)وتذکره
ا مطالعۀ تخصّصی این ژانر ادبی نعمانی و در گام بعد، ب( نوشتۀ رئیس احمد1377فارسی)

معانی، برخی از آثار دکتر ( از احمد گلچین1363های فارسی)در کتبی مانند: تاریخ تذکره
-1392:1/206( نقد ادبی )230-1381:223نقاب )دروغ، شعر بیکوب مانند: شعر بیزرّین
مود ( نوشتۀ مح249-1385:203ادبی در سبک هندی )(، همچنین کتاب نقد 274

( 260-1373:259( از سیروس شمیسا و کتاب انواع ادبی)1391:123فتوحی، نقد ادبی)
( از هرمان اته و بسیاری منابع دیگر 18-2536:3از همین مؤلّف و تاریخ ادبیات فارسی)

بیش در خصوص موضوع مورد واند و کمکه مؤّلفان و مصحّحان داد سخن را در آن داده
 اند.یا مفصالً  آورده مطالعه، مطالبی مجمالً

توان به کتب زیر اشاره نمود: یکی امّا از مهمترین منابع تخصّصی در این موضوع می 
( تألیف سیّد مهدی زرقانی 52-1390:33کتاب تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی)

یخ راست که به بررسی و تطّور و دگردیسی ژانرها تا میانۀ سدۀ پنجم به انضمام نظریۀ تا
ادبیّات پرداخته و فصلی مشبع در این خصوص تألیف نموده و دو دیگرکتاب نقد شعر در 

های نقد ادبی در ایران را از ( تألیف محمود درگاهی است که در آن شیوه1377ایران )
آغاز تا عصر جامی کنکاش نموده و سوّم کتاب نظریۀ تاریخ ادبیّات با بررّسی انتقادی تاریخ 

(اثر محمود فتوحی است که به طور اخصّ و جدّی، مسألۀ 1387ی در ایران )نگارادبیّات
ها و نارسایی ها و کاستیها و قوّتها، ارزشنگاری در ایران، انواع تذکرهتاریخ ادبیّات

های عمومی، قومی، شناسی انواع تذکرهنویسی و کتابشمار تذکرهها به همراه سالتذکره
های زنان و... مورد مداقّه قرار گرفته و مؤلّف انوادگی، تذکرهعصری، مهاجرت، اعتقادی، خ

 با ارائۀ آمار و ارقام و انواع نمودارها دین مطلب را ادا نموده است.   
 

 نگاران بر آثار شاعرانبررسی نگاه نقّادانة تذکره
با توجّه به مطالب ذکر شده در مقدّمه، از فهرست موجود در انتهای کتاب تاریخ 

تذکره را شامل  350( که حدود 916-871/ 2: 1363های فارسی)گلچین معانی، هتذکر
شمار نگارش  در ایران و با توجّه به است، مجموعا هفت تذکره فارسی بر اساس سال

اهمیّت آن، انتخاب و پس از معرّفی مختصر مؤلّف، مشخّصات  تذکره و هدف از نگارش 
ا بر اساس نگاه نّقادانۀ مؤّلف بر آثار شاعران، های سبکی آن رآن ذکر شده و سپس ویژگی
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با توجّه به محدودیّت مقاله و به صورت کامالً  موجز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در 

 ای قید شد.  پایان هر قسمت از نثر مؤلّف و نقد او ، نمونه
 
 ق(630-618لباب االلباب) .1

مند معروف ایرانی در اواخر قرن بخاری نویسنده و دانشمحمّدبنالدّین محّمدسدید
عوف صحابی بنق( وی از اعقاب عبدالرّحمان 635-572ششم و اوایل قرن هفتم )بین 

معروف بود... که در بخارا به دنیا آمد... و مقارن حملۀ مغول به سند گریخت و به خدمت 
 الملکعین االلباب را به نامآمد و کتاب لبابملک ناصرالدّین قباحه از ممالک غوری در

 ( 5/1221: 1382وزیر این پادشاه تألیف کرد. )معین،
حال شعرا و ادبای ایران از آغاز شعر فارسی این تذکره کتابی است به فارسی در شرح

گو در آن نه شاعر و ادیب و سخنوشصتوتا زمان مؤلّف در دو جلد که ترجمۀ حال صد
 (5/1803: 1382آمده است. )همان،
چون خادم دعا و ناشر ثنا، محمّد عوفی، روی از »کتاب این بود که:  هدف از تألیف

همۀ جهان گردانیده و به جهان روی آورده است... خواست که حضرت عالیّه را هم از شیوۀ 
ای آرد که تا دامن قیامت دست بال به صناعت و سرمایۀ بضاعت خود خدمتی کند و تحفه

دست تعّرض شبروان زوال، مأمون باشد... ولکن در دامن آن نرسد و تا آخر دور روزگار از 
ای در نظر نیامده، است و هیچ مجموعهطبقات شعرای عجم هیچ تألیف مشاهده نیفتاده 

قران، این رجای فسیح است و زبان امل فصیح که به فرّ همّت  و یمن دولت این صاحب
« ل عالم برسد...تألیف بدان جمله رجحان یابد و به مدد اقبال او عزّ قبول افاض

 (55-54: 1389)عوفی،
ورد و آشناسی شیوۀ کتاب مستقل و بارز نیست و گاه اسجاعی بارد میاز نظر سبک

دیم که دیبرد و گاهی نیز نثری رایق و عباراتی الیق چنانکار میعباراتی متکلّفانه به
راجعه طالعه و مدست نیست و گویا به سبب کثرت مهم نثر او نثری یکروینگارد، و برمی

اده به این روز افت« الرّوایاتالحکایات و لوامعجوامع»به کتب گوناگون برای تألیف کتاب 
 (49-3/36: 1382)بهار، « وجو کرد...االلباب؛ جستاست و باید شیوۀ خاصّ او در لباب

ن وّلیهای این تذکره، مواردی قابل ذکر است از جمله این که:  این اثر ااز محاسن و ویژگی
ترین تذکرۀ عمومی است که تاکنون به دست آمده است و دیگر این که بسیاری و قدیمی

های بعد وامدار و مرهون مطالب این کتاب بوده های زبان فارسی در قرنازتراجم و تذکره
و به آن استناد جسته اند و سوّم این که از نظر تاریخی و ادبی یکی از مأخذ و مراجع 

 وجّه در تاریخ ادبیات نگاری است.معتبر و قابل ت
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ها و نواقص نیز در کتاب قابل تأمّل است از جمله: ترجمۀ احوال شعرا امّا برخی از کاستی

های لفظی و معنوی و استعارات و تشبیهات ای از انواع آرایهدرعباراتی متکّلفانه و در لفافه
ی معروف با شخصی گمنام ای که میان شاعرو تسجیعات پیچیده ارائه شده است.به گونه

تمیزی وجود ندارد و دیگر این که اکثر تراجم مندرج در تذکره، فاقد ذکر تاریخ تولّد یا 
ترجمه است و سّوم این که از منتخب اشعار معموالً در خصوص نقد سبک وفات صاحب 

 شود.و طرز صاحب ترجمه اطّالعاتی حاصل نمی

ردوسی که فردوس فصاحت را رضوان و ف» گونه نوشته است: دربارۀ فردوسی این
دعوی بالغت را برهان بود،  مقتدای ارباب صنعت و پیشوای اصحاب فطنت و مصداق این 
معنی شاهنامه تمام است... و کمال صنعت در آن، آن است که از اوّل تا آخر بر یک نسق 

 ایت استادیرانده و بر یک شیوه گفته و مختتم او ذوق مفتتح دارد و این کمال قدرت و غ
سلمان رحمه اهلل جمع کرده است، سعدوی بود و هر کس که اختیارات شاهنامه که مسعود

 (414: 1389)عوفی،« مطالعه کند، داند که قدرت فردوسی تا چه حد بوده است...
منوچهری آرایندۀ چهرۀ بالغت و پیرایۀ سرو بوستان براعت بود، اندک عمر، بسیار »

ای نقاد. در ایّام نوادر روزگار و حظّی قوی و ذکاوتی تمام و قریحه فضل، از نوادر ایّام و
کودکی چنان ذکی بود که هر نوع که از او در شعر امتحان کردندی، بدیهه بگفتی و خاطر 

 (432: 1389همان،«)را به مؤاثات آن مسامحت کردی..  
ا او این ذکا ر گذاشت و ذکای خاطراثر میاثیر فتوحی که آتش طبع او اثیر را بی» 

داشت... جبال فضل او راسخ و لطایف فکر او صحایف عنصری و در افاضت نور محظی می
« معزّی را ناسخ، و نظم با نظام او در غایت ذوق و جزالت و نهایت رقّت و سالست...

 (512: 1389)همان،
یهان بود. اهلل علیه: از امجاد خراسان و افاضل کالّدین ابوالبرکات، رحمهاالجلّ مجد»

آمده و رأی او غیرت سرشهد سخنش صافی و عسل کالمش شافی. و در فنون فضایل بر
 (1389:653)همان،« خورشید انور آمده...

 

 ق(896تذکره الشّعراء ) .2
ق( 898-817جامی)عبدالرّحمنق( و معاصر نورالدّین900-842سمرقندی )دولتشاه

 است.
هشت سال بعد از تذکرۀ  و هفتاد ودویست ًا ق و حدود 896الشّعراء از سال تذکره

االلباب نوشته شد و مؤلّف تا پایان عمر مشغول جمع آوری تراجم و تألیف آن بود. لباب
ای در ذکر ده تن از شعرای عرب و پس از آن هفت طبقه در کتاب دارای دیباچه و مقدّمه
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ای در ذکر متوسّط و خاتمهشرح حال یکصد و سی و پنج تن از مشاهیر شعرا متقدّم و 

االنس و احوال شش نفر از شعرای معاصر از جمله شیخ جامی)مؤّلف تذکرۀ نفحات
: 1391الّنفایس( است. )مصاحب،نوایی )مؤلّف تذکرۀ مجالسعلیشیربهارستان( و امیر

1/620) 
علما با وجود کمال و فضل » گونه بیان داشته است که: وی هدف از تألیف کتاب این

اند ... القّصه تاریخ و تذکره و دین افسانۀ محقّر، قلم رنجه نکرده و سر همّت فرو نیاوردهب
اند، اگر رقمی بر وجه حاالت این طایفۀ]علما و شعرا[ را هیچ آفریده از فضال ضبط ننموده

)دولتشاه « صواب در این ابواب نموده آید حقًّا که بر وجه صالح خواهد بود... 
قدمه( از عبارت فوق این گونه استنباط می شود که مؤلّف از کتاب :م1338سمرقندی،

خبر بوده و به گمان خودش اّول شخصی بوده که حاالت و مقامات شعرا را االلباب بیلباب
 در ادب فارسی نوشته است.

شناسی این اثر به جهت اشتمال بر قصص شعرا و احتواء بر منتخبات از نظر سبک
ه کامّا جنبۀ نّقادی کتاب قابل توجّه است... هرچند در این دوره چنان اشعار مزّیتی دارد...

آمد ملکۀ نقد ضعیف شده بود و تمیز برخاسته، لیکن به هر حال توجّه او به نقد  گفته
 (242: 1392صریح و عاری از مجامله خود مزیّتی است. )نقد ادبی،

شتباه و غلط و لغزش در این رسد این است که اای که تذکّر آن الزم به نظر مینکته
به   4/مقدمه( که این اغالط از ارزش آن کاسته است1: 1382تذکره بسیار است. )هدایت،

گونه ای که الزم است هنگام استفاده و ارجاع بدان، با احتیاط برخورد شود همچنین   
مراه ف هلباب در عباراتی مسجوع و متکلّاالشرح حال بسیاری از تراجم مانند کتاب لباب

پردازی، اشاراتی ذکر شده و از جزئیّات های لفظی و معنوی به شیوۀ داستانبا انواع آرایه
های سبکی و طرز شخصی اکثر صاحبان تراجم ذکری زندگی و سال توّلد و وفات یا ویژگی

 اند. به میان نیامده و عالی و دانی این طایفه، به یک شیوه توصیف شده
 وال شعرا به قلم او: ای از ترجمۀ احنمونه

گاه که سلمان ساوجی شعری از ظهیری فاریابی را که به اشارت سلطان اویس آن
جواب گفت و صلۀ این قصیده، دو ده سیورغال ستانید گفته است: به اعتقاد این کمینه 

کرده باشند. )دولتشاه اگر ملک ری به تمامی جهت این دو بیت صله دهند هنوز بخیلی
 ( 196: 1338سمرقندی،

سخنان پرشور و عارفانه دارد و در وجد و حال بی » گوید:دربارۀ اشعار فخرالدّین عراقی
نظیر عالم بوده و موحّدان و عارفان سخن او را معتقدند و چندین تصنیف مرغوب در 

 ( 161: 1338)همان،« تصوّف دارد و لمعات لمعه از اشعۀ خاطر پر نور
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 «اریابی به غایت فاضل و اهل جود و مرتبۀ عالی داردظهیرالدّین طاهر بن محمّد الف»

 ( 86: 1338)همان،
: 1338)همان،« شرف الدّین شفروه اصفهانی مردی صاحب فضل و ذوفنون بود» 
 (136: 1338)همان،« پوربهای جامی مردی مستعد و فاضل بود»( و 117
 

 ق( 968-957تحفة سامی ) .3
زادگان صفوی و پسر شاه اسماعیل ز شاهق(ا 975-923مؤلّف تذکره سام میرزا صفوی )

 (1/1246: 1391اوّل و برادر شاه طهماسب است. )مصاحب،
بندی ای عمومی است که در قرن دهم نگاشته شده و از نظر فصلاین کتاب تذکره

الشّعراء دارای یک تنبیه و هفت صحیفه و یک خاتمه است. مؤلّف در مدّت مانند تذکره
 نفر از شعرا را جمع نموده است.  دوازدهو  اشعار هفتصد یازده سال شرح احوال و

هدف از تألیف کتاب ذکر خصوصیّات احوال و صادرات اقوال و مقامات شعرایی است 
اند. های قبل نیامده یا معاصر مؤلّف بودهکه اسامی و شرح احوال و تراجم آنان در تذکره

لف جامعۀ عصر خود فارغ از شغل و ( نویسنده از طبقات مخت1384:4صفوی،میرزا)سام
غرض از ایراد حکایت آن جماعت، » حرفه اعمّ از آهنگر، نّقاش، بزّاز و... مطالبی نوشته که: 

 (1384:5)همان،« تاریخ است نه شمول عطوفت و عنایت...
هر چند به جنبۀ تاریخی زیاده توجّهی نکرده است امّا آراء  »شناسیاز نظر سبک

برد قابل تحسین است کار میب است... تهوّر و صراحتی که وی در نقد بهانتقادی او جال
( 264: 1393کوب،)زرّین« کندپسند به سختی نقد و رد میزیرا وی اشعاری را که نمی

سامی با وجود اشتمال بر نقدی صریح و بی پرده، در واقع بیش از رأی و دریافت یک تحفۀ
( مؤلّف درخصوص شاعرانی که 217: 1385توحی،)ف5خواننده از شعر معاصران نیست...

  6های جالب توجّهی آورده است. بینیای درخشان دارند پیشآینده
ضمیری اصفهانی: جوانی به غایت دردمند و بی تعیّن است و بس فضایل دارد از »

نظیران است و بر دقّت ذهن و وقوف برغثّ و ثمین شعر از جمله در رمل و نجوم از بی
چسبان چنان که از اشعار او قیاس توان ن است طبعش در اصناف و اصالیب سخنبدالبی

 ( و 223: 1384همان،«)کرد
موالنا هاللی جغتایی... طبعش در اصالیب شعر و اقسام کالم به غایت مرغوب افتاده »

 ( 153: 1384همان،«)و در غزل و قصیده و مثنوی داد سخن داده... 
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 ق( 1016-975فکار )االاالشعار و زبدهخالصه .4

تذکره و متخلّص به ذکری مؤلّف یکی از بزرگترین الدّین محّمد معروف به میرمیرتقی
 های عمومی به زبان فارسی است.ترین تذکرهو مهم
پنجاه تن از شعرای گذشته و معاصر و این تذکره شامل احوال و اشعار ششصد  

و مالقات با شاعران حدود چهل سال حال آوری شرحنویسنده است که مؤلّف برای جمع
الدّین .)میرتقی 7از عمرش را وقف  آن نموده و به بسیاری از نقاط مسافرت نمود.

 : مقدّمه(1384کاشانی،
این تذکره از جهت احتواء بر جزئیّات احوال و سعی در شناساندن شاعران به نحوی 

هایی که دربارۀ از تمجیدکه خواننده را تا حدی اغناء کند بی رقیب است... قطع نظر 
گیری را بازگذاشته و این دو را در بسیاری های تذکره به نگارش آورده، جای خردهشخصیّت

الدّین چون به گویندگی ـ واعظی ـ هم اشتغال داشته ها توأم کرده است. تقیحالاز شرح
...در نقل در نگارش مطالب، دراز نویس است و هم در بعضی از موارد اندرز گویی می کند

بند بسنده کرده و از آوردن بند و ترکیباشعار شاعران به قصیده و غزل و رباعی ترجیع
حال اکثر شاعران از تعلّق خاطر آنان به مثنویّات چشم پوشیده است... در ذکر شرح

کند که معلوم نیست تا چه اندازه به تحقیق پیوسته باشد. در ذکر احوال معشوقی یاد می
طرفی را رعایت نکرده و شاعر درجۀ چندم را در طراز شاعری فحل و ۀ بیشاعران جنب

 هاینویسان قبل ازخود در کمند آرایهمند قرار داده است. او نیز مانند اکثر تذکرهتوان
لفظی و بدیعی اسیر شده و نقدش جنبۀ ذوقی دارد. این تذکره شامل مقدّمه و چهار فصل 

 : مقدّمه(1384و چهار رکن و خاتمه است. )همان،
گشتگان ساز گمذهن وقّادش نّقاد زر معانی و لطف عمیمش چاره»میر حیدر معمّایی:  

وادی پریشانی، دیباچه مکارم و خالصۀ اکارم است، به محاسن فضل و افضال از اقران 
گذشته و به کرایم افعال و اخالق بر ابنای زمان قایق گشته، قدمی دارد در طریق شفقت در

ر گاه مباحثه و مکالمه خصوصًا دگذار، و زبانی بهیاران بلکه به سایر مردمان کار نسبت به
 (221: 1384)همان،« نثار.مباحث حکمّیات و معقوالت شک

مظفّرالدّین حسرتی: مردی متدیّن و شاعری متشرّع است. در وادی شاعری قدرت » 
چه قوّت اکفاست، چنان و قوّت بیش از وصف دارد و در فنّ قصیده بر سرآمدۀ اقران و

ای است که اکثر اوقات از برای اقاصی و ادانی و اعالی و اسافل، بالغت آن جناب به مرتبه
 (1384:370)همان،« قصایدی غرّا در سلک نظم کشیده...

موالنا فریدالدّین شعیب: ... از مواهب تأثیر یزدانی و منایح افعال سبحانی، با حّظی » 
کند و دارد که در مضمار اندیشه بر مثال برق خاطف جوالن میمستوفا، سرعت ذکایی 
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پا غرق اتبارش ابر نیسانی مانند بحر عمّان از شرم سرکثرت سخایی که از نتایج درست دُر

 (420: 1384)همان،« شود.می
 

 ق( 1194-1174آتشکده ) .5
عر و شاملومتخلّص به آذر، شابیگدلی آقاخانابن ق( 1195-1134بیگ )علیلطف

او عالوه بر آتشکده،  9نویس ایرانی و متولّد اصفهان و معاصر زندیّه و نادرشاه است.تذکره
 1391ای به نام دفتر نه آسمان، در ترجمه احوال شاعران معاصرش دارد)مصاحب،تذکره

:1/80 ) 
دو وچهلوچهار تذکرۀ آتشکده را در شرح حال هشتصدوهفتادوصدووی در سال هزار

ن از شعرای سلف و معاصر و در دو مجمره، و در مدت بیست سال تألیف شده است. ت
 (9: 1377)آذربیگدلی،

در آینۀ خاطر نقش بست که »کند:وی هدف از تألیف آتشکده را چنین ذکر می
ای بر کیفیّت احوال و انتخاب اقوال این طبقۀ علّیۀ متقدّمین و معاصرین نوشته مجموعه

را شوق مطالعۀ سخنان هر یک از متقدّمین غالب گردد تماشای این شود که هر وقت دل 
های آنان مشام جان را رشک ساحت گلزار خار کرده و از نفحات ریاحین گفتهگلزار بی

های تذکره الشعرای اش را از کتاب(. وی احوال متقدّمین تذکره9: 1377)همان ،« سازد.
اقلیم امین احمد رازی اقتباس کرده است،  االشعار تقی کاشانی و هفتدولتشاه و خالصه

 ( 1372:440کوب،اما احوال معاصرین از تحقیق و اجتهاد خود استفاده کرده است.)زرین
ای انتقادی است و مؤلّف آن خود فردی شاعر و فاضل بوده است امّا آتشکده تذکره

دیرپسند او را آذر داده ظاهراً معاصرانش چون در نقادّی بیش از حّد لزوم دقّت نشان می
نویسان دیگراست لیکن از صراحت و گاه مأخوذ از اقوال تذکرهاند. نقدش هرچندخوانده

کند... باری نقد وی هر چند مّتکی به سلیقۀ شخصی است نظیری حکایت میتهوّر کم
باشد در غالب موارد وی رأی ذوقی و چون به ذوق سلیم تکیه دارد در خور توجّه می

کند. را با دقّت و صراحت مخصوص یک قاعدۀ علمی و فنّی بیان میشخصی خود 
 دهد نیز قابلها انجام می( گزینشی که آذر در نقل مطالب دیگر تذکره441: 1372)همان،

( درج شده 12-1/10: 1367های فارسی)ها در تاریخ تذکرهکه بعضی از آن 8تأمّل است 
 است.
 ای از نقد وی:نمونه
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اعتقاد بود. شعر بسیار گفته و صاحب دیوان است نهاد و خوشخادم: مردی نیک»

: 1378)آذر بیگدلی،« گفته اما در فّن تاریخ مهارت تمام داشتهاگرچه شعر را خوب نمی
489) 
زبان است. طبع بسیار خوشی صافی: جوانی خلیق و مهربان و در شاعری شیرین»

 (527: 1378)همان،« داشته
ل فطانت و کیاست و طبعش در نهایت شکفتگی و سالمت صفا: الحق حضرتش در کما»

چه به طریقۀ متقدّمان آشنا بود از َمهَرۀ سخنوران بوده. درمراتب نظم به زعم فقیر اگر چنان
 (579: 1378)همان،« شدمی

، پسند ایشانعاشق: به زعم فقیر به وفور اشعار رنگین و بلند و سخناِن متینِ دل»
ه دایرۀ نظم ننهاده ... شعر بسیاری گفته. اگر کسی دخل و هاست که شاعری پا بسال

کرد نظر به غرور شاعری قبول کان حقًا ـ در کالم فصاحت نظام ایشان میتصرّفی ـ ولو
گویی مایل بود و چند سرایی و رباعیشد. بیشتر به غزلفرمود که باعث رنجش مینمی

 (591: 1378)همان،« گفته. قصیده دارد که در تغزّل ایشان اشعار عاشقانۀ خوب
 

 (1288-1258مجمع الفصحاء ) .6
باشی و هادی مقّلب به لَلِهمحمّدق( فرزند 1288-1215خان طبرستانی)قلیرضا

متخلّص به هدایت در تهران متولّد شد و در شیراز به تحصیل پرداخت. از طرف 
ها ارد که یکی از آنشاه به ریاست مدرسۀ دارالفنون منصوب شد. آثار زیادی دناصرالدّین

الفصحاء در دو جلد بزرگ است. از خدمات او به فرهنگ ایران زمین تأسیس مجمع
خانه طبع شده ای است که بسیاری از کتب ادبی در عصر قاجاریه در آن چاپخانهچاپ

 ( 6/2262: 1383است. )معین،
انست که به زبان دترین تذکرۀ شاعران فارسیتوان آخرین و جامعاین کتاب را می

عنوان مأخذی و سندی معتبر محل رجوع محّققان و نویسندگان بوده است. هدایت این 
زبان که در آوری اشعار فصحای فارسیقاجار و با هدف جمعتذکره را به دستور محمّدشاه
کنون تذکرۀ جامعی از این افراد و اشعار مرقوم نشده اند و تامدّت یازده قرن ظهور کرده

خان عالوه بر ادب در لغت و تاریخ نیز دستی داشت و قلیاست. رضا ان کردهاست عنو
هفت تن از وشصتوهمین امر باعث شد تا این تذکرۀ عمومی را که در احوال هشتصد

 شعرای متقدّم و معاصر اوست در هفت باب و مدت سی سال تألیف کند. 
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دولتشاه،  الشّعرایجمله: تذکره دو تذکره، سفینه و کتاب ازومأخذ عمدۀ کتابش را سی

مقاله و... بوده که بیش از همه از تذکرۀ االلباب، چهاراالشعار، لبابالعاشقین، خالصهعرفات
 العاشقین بهره برده است. عرفات

ها در کتاب تاریخ او در ضمن تراجم گاهی خَلط و اشتباهاتی داشته که برخی از آن
 آمده است.  (1/147: 1363فارسی )هایتذکره

ای که بر این کتاب وارد است، افراط نویسنده در مبالغه و از جهت نّقادی ایراد عمده
مجامله و اجتناب از اظهار آراء و عقاید صریح و بارز است. عباراتی که دربارۀ مقام ادبی 

آید، در غالب موارد نواخت به نظر میشاعران نوشته شده عموماً مجمل و مبهم و یک
الفصحاء، به همه این نقص در مجمعآورد با اینلفصحاء نقد عوفی را به خاطر میامجمع

الفصحاء مخصوصاً در احوال گرّوسی و گنج شایگان شعری نیست. مجمعخاقاناندازه انجمن
ر کنامعاصران گویا چندان رعایت حق و انصاف را نکرده است و از حبّ و بغض شخصی بر

کند و یا ال معاصران اشاره به سوابق دوستی خود با آنان میاست و مکرّر در احونمانده
نمایند و این همه از ارزش انتقادی این کتاب اند نقل میاشعاری که در مدح وی سروده

ست اکاهد از همین روست که پس از انتشار، مورد انتقاد بعضی از معاصران قرار گرفتهمی
لی از او را مؤّلف به شاعری موسوم به خان شیبانی که غزفتح اهللاز جمله ابونصر

ای، کتاب را مورد انتقاد است طی قطعه شیبانی از قرن ششم منصوب داشتهالدّیناختیار
 (447: 1372کوب،دهد.)زرّینسخت قرار می

 العارفین تکمیل نموده و درهدایت این تذکره را با تألیف دیگرش یعنی کتاب ریاض
قلی بر آن افزوده و به آخر سلطنت ا )جلد نهم کتاب( که رضاالّصفجلد دوّم ملحقات روضه

 ( 2/70: 1380است. )خاتمی،شاه رساندهعلیفتح
 اند در تذکرۀ عرفاتالمشاط نوشتهبدرالدّین کرمانی: از افاضل بوده و او را محی» 

 (1/600: 1382)هدایت،« الدّین اوحدی این اشعار از او دیده شد...تقی
الدّین حسن از فضال عرفا و شعرا بود و مرید شاه نظام نجم و هُو شیخ حسن دهلوی:» 

 (1/719: 1382)همان،« اولیاست که به داللت و محبّت امیرخسرو دهلوی مرید او شده.
مهدی حسن و همشیره زادۀ محمّدخان بن میرزاقاسمغازی مازندرانی: اسمش محّمد» 

هاست که با من بنده، انیس و جلیس نتصاب سالخان متخلّص به شحنه است... به واسطۀ ا
 (2/1127: 1382همان،«)و معاشر است و غالباً در منزلم حاضر با فقرایش میلی تمام است.
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 ق (1316) 10مرآت الفصاحه  .7

النّبی شیرازی امام جماعت کاظم بن عبدنبی بن محمّدمفید بن محمّد محمّدشیخ
(و در 5/518: 1383وی استاد فرصت بود. )معین،ق( 1325-1251شیراز و مردی فاضل )
کرد وی یکی از شارحان دیوان حافظ است که مندرجات و حواشی شعر داور تخلّص می

چند برخی از آن شروح خالی از اشتباه و دهد هراو مراتب فضل و دانش وی را نشان می
 ( 2/262: 1363های دور از احتمال نیست. )گلچین معانی،برداشت

هشت حرف و یک وهای محّلی است که دارای یک فاتحه، بیستتاب جزء تذکرهاین ک
ترین ایّام تا زمان مؤلّف حال پانصد تن از شعرای فارس از قدیمیخاتمه است و در شرح

 باشد. می
به سبب طبع شعر مجالستی به » ... گونه بیان شده است: هدف از تألیف کتاب را این

پس به مقتضای الجنس مع الجنس یمیل، به اطّالع از اشعار سنجان دارد، شعرا و سخن
باشد... و ایشان رغبتی نموده، لهذا خواست که کتابی بنویسد که مشتمل بر این امر بوده 

چون به جهت مشاغل کثیره به امور... فراغ زیاد حاصل نبود که استیفای احوال و اشعار 
والیتی بودن اقرب و، االقرب یمنع اال بعد، تمام شعرا را نماید و شعرای فارس به جهت هم

قدری پس تألیفی کرد که مخصوص باشد به ذکر احوال ایشان، از متقدّمین و معاصرین، به
 (2-1: 1371)داور،« دست آمده به طریق ایجاز و اختصار... که به

شناسی کتاب واژگانی ساده بدون تکلّف نثری روان و بسیار مختصر و به از نظر سبک
باشد. اکثر تراجم کتاب کامالً مختصر های لفظی و جناس میگویی و فاقد آرایهور از زیادهد

ای از زنان شاعر وجود ندارد و از مأخذ خود نامی و بدون حشو و زواید است. هیچ ترجمه
برد مگر در چند جا که اشاراتی مختصر به تذکره الشّعرای دولتشاه، هفت اقلیم و نمی

باشد. ی میبیگوده است اما استناد او بیشتر به کتاب حدیقه الّشعرای دیوانتاریخ گزیده نم
 الحضره آورده:مثالًدر ترجمۀ احوال وّصاف

الدّین عبداهلل، بعضی او را وصّاف دانسته الحضره( اسمش شرفشیرازی )وصّافشرف » 
 (296: 1371)همان،« و برخی خالف آن گفته.

چون ظهورش » ... کمتر از یک صفحه آورده و نوشته: دربارۀ سعدی و اشعارش مطالبی 
زنگی بوده به سبب خصوصیّت با او، سعدی تخّلص نموده و اشعار او مشهور در زمان سعد

 (276: 1371)همان،« و محتاج به ذکر نیست الّا انکه این غزل از او نوشته شد.
شاه و نادرشاه لیعدر ترجمۀ حافظ حدود دو صفحه مطالبی آورده و در باب تفأل فتح

به دیوان حافظ، داستانکی آورده و سپس به مأخذ بیت اوّل از اوّلین غزل دیوان او پرداخته 
 و در انتها نوشته است:
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است و اشعارش  )ع(عشرمشخّص و معیّن است که مذهب حافظ اعتقاد به ائمۀ اثنی»...  

 «ک رباعی از او نقل کنیم.مشهور است و احتیاج به ذکر ندارد. لیکن تیمّناً یک غزل و ی
 (151-149: 1371)همان،

اسمش سیّد محمّد، بعضی نوشته]اند[ که مدّتی به سفر » شیرازی نوشته: دربارۀ عرفی
 «هندوستان رفته و بازگشته و از او حکایاتی نقل کنند که در جایی نوشته نشده]است[.

خسرو و شیرین و قصیده بیت از مطلع غزلّیات و مثنوی  ( و سپس ده407: 1371)همان،
 کند اما از آن حکایات هیچ مطلبی نیاورده است.نقل می )ع(در مدح امیرالمؤمنین

های: ملّاحامد فارسی، حزین باشد، مانند ترجمهبسیاری از تراجم کمتر از یک سطر می
( 166-152: 1371شیرازی، حسین شیرازی، حسین فارسی، آقاحسین فارسی و... )همان،

ها افزوده و به برخی از منابع ح خود از سایر منابع و مراجع شروحی به ترجمهوامّا مصحّ
 نیز اشاره نموده است. 

شناسی و دیدگاه نّقادی فاقد ارزش بوده و از این جهت قابل این کتاب از نظر سبک
االّیام تا زمان مؤلّف در تأمّل است که، اوّلین تذکره دربارۀ شعرای فارس است که از قدیم

دور از حشو و زواید و دارای صراحت است. اند همچنین مطالب آن بهخطّه ظهور نموده آن
هایی بسیار مختصر به نام و نسب های دارد که از جملۀ، اشارهامّا در مواردی بسیار کاستی

و مولد اکثر شعرا، عدم ذکر تاریخ تولّد و فوت و آثار صاحبان ترجمه، عدم ذکر منابع و 
که مؤلّف صاحب ترجمه را دیده و با او مالقات نموده است. های مکرّر به اینمآخذ ، اشاره

 ای از زنان شاعر در این کتاب وجود ندارد.همچنین هیچ ترجمه
 

 نتیجه گیری
کالم و زبان نقد در تذکره های اولیّه که در قرن ششم به وجود آمدند صریح، ابتدایی و  

مانند: تأثیر محیط و روزگار برمؤلّف، نوپایی و عدم  اند، این امر برگرفته از عواملیساده
 نویسی است.تجربه در فّن  نقّادی در تذکره

چون و چرای نقد صراحت دارد، چون متأثّر است از طرز برخورد محکم، آشکارا و بی
نویسان هم یکی از آنان بودند همچنین نقد حاکمان مغولی و تیموری با مردمی که تذکره

های نخستین خود را بر تلی از آثار نگاری گامده است چون تذکرهابتدایی و سا
های عربی و طبقات و انساب است. ای نهاده که هنوز در حال گذر از سیرهپیشاتذکره

نگاری های ترجمهاندوزی و کسب مهارت در شیوهنگاران در حال تجربهبنابراین تذکره
ّنی و علمی عالی را که در مدارجی بسیار ها، باعث شد تا نقد فمشغولیهستند و این دل

 باالتر قرار دارند، رها نموده و برداشت خود را در قالب کلماتی ساده و صریح ارائه دهند.    
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نگاران، نیازمند گذر زمان و محتاج مطالعۀ است تا در کودک ضعیف نقد تذکره 

هایی  به پیش گاموقتی مطلوب و محیطی آرام رشد کند، آنگاه با فراهم شدن زمینه، 
 نگاران برای مخفی داشتنتر ارائه دهند. تذکرهتر و نقدی علمیبرداشته و کلماتی دقیق

های معنوی علم بدیع و ای از صنایع لفظی و آرایهضعف خود، تراجم و احوال را در لفافه
من  ض پردازی پرداخته وگویی و عبارتگویی به کلّیبیان و.. ارائه داده و به جای حقیقت

 کاربست واژگانی ثقیل و آهنگین، گوهر نقد را از دیده های مشتاق پنهان کردند.
 یافته و ضمن تشکیل جلسات بحثنویسان در عصر صفویِه به این مهمّ دستبرخی تذکره

و گفتگو در اماکن عمومی، تدریجاً به قوّۀ تمیز خوب و بد شعر رسیده و اسلوب سخنوران 
د دادنو نادرست واژگان و طرز بیان غلط و صحیح  تشخیص می کارگیری درسترا در به

امّا نه به طریقه علمی و استداللی بلکه از روی ذوق و طبع. بنابراین اکثر مردم و سخنوران 
ها مراجعه نموده و ضمن ارائه اشعار، خواهان تبیین نظرات ایشان بودند. این نقّادان به آن

ها  دیده شده، نظرات انتقادی ن کمتر در تراجم و تذکرهنیر با نوعی تهور که تا قبل از آ
ان نویسخود را اظهار و شعری را ردّ یا تأیید می نمودند. این گامی به جلو در نقّادی تذکره

 بود اما هنوز تا رسیدن به مقصد نهایی راهی طوالنی در پیش بود. 
ما ی تتبّع و تحقیق در شعر قدهاهای ادبی زمینهدر عصر افشاریّه و زندیّه با تشکیل انجمن

نویسان با کنکاش و مطالعۀ مستمر در دیوان متقدّمین به شود و بعضی از تذکرهفراهم می
ای رسیدند که به ملکۀ نقد دست یافته و بسیاری از اشعار سخنوران پیشین یا معاصر نقطه

. کردندا رد میتر شعری ربه مذاقشان ناپسند آمد و آنان با صراحت و خشونت هر چه تمام
 نویسان است.نظیر از تهوّر در باب نّقادی تذکرهای کماین موضوع نشانه

با ظهور دولت قاجاریّه و آسایش ایجاد شده، انجمن خاقان در دربار شکوفا شد. مجدداً 
گویی و لّفاظی در تراجم  احوال شعرا، ظهور نمود، به عالوه نوعی حسد در باب شعرای کلی

ن بار نگارادر باب شعرای نزدیک، گوهر نقد را به ابتذال کشاند. نقّادی تذکرهدور و تملّق 
دیگر به پنچ شش قرن قبل بازگشت که باعث رکود و افول در نقّادی صحیح شد. )زرّین 

 (242: 1372کوب،
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 پی نوشت ها

: 2532« )شده باشدکتابی که در آن احوال شعرا نوشته » در فرهنگ نفیسی ذیل واژه تذکره آمده است:  -1
ق( که برای نخستین بار این واژه در این مفهوم  892( مانند: تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی )تالیف2/840

(. با این تعریف کتبی که در احوال عرفا نوشته شده مانند: تذکره 16: 1377به کار برده شده است )احمدنعمانی،
هایی از مطالب آن را به احوال شعرا می یا کتبی که مؤّلف بخشاالنس شیخ جااالولیاء شیخ عطّار یا نفحات

توان راوندی و تاریخ گزیده حمداهلل مستوفی را نمی عروضی، راحه الصّدورمقالۀ نظامیاختصاص داده مانند: چهار
د: ناند مانشوند. همچنین  تألیفاتی  که گزیدۀ اشعار و منتخبات شعر سخنوران را آوردهتذکره محسوب نمی

الشّعرا تألیف ابوطاهر خاتوتی ( بدر جاجرمی و کتاب مناقب 2927(/2)1391:2االحرار )مصاحب،کتاب مونس
 (17: 1347شوند. ) نقوی، ( از این گردونه خارج می1391:1/32)همان،

یسی نومهنانویسی و زندگینویسی و سفرنامهدکتر شمیسا در کتاب انواع ادبی آورده است: از آنجا که  خاطره -2
 (260: 1373ها را جزو ادبیّات غنایی محسوب داشت. )توان آنادبی با بیان عواطف و احساسات همراه است می

 ها در قسمت پیشینۀ پژوهشهای نّقادی در کتبی با همین نام به تفصیل آمده است که برخی از آننقد و شیوه -3
 و قسمت منابع ذکر شده است.  

را  الشعراءآورد کتاب تذکرهمیان میر فصلی از انحطاط ادبی در عصر تیموری سخن بهگاه که داستاد بهار آن  -4
اینک ما برای نمونۀ القیدی و تکاسل و عدم تحقیق و تتبّع و آشنا نبودن غالب »کند: گونه معرّفی می این

تب ی از بهترین کنویسندگان به کتب قدیم، خاصّه کتب عربی که یگانه مأخذ هر علم و فنّی بوده است، مثال
دولتشاه بن عالء الدّوله بختیشاه الغازی السّمرقندی که در سنۀ تألیف امیر« تذکره الشعراء»ادبی آن عصر یعنی

به بعد( و سپس حدوداً در شش صفحه،  3/185: 1382)ر.ک.بهار،« کنیم... هجری به اتمام رسیده نقل می 892
 کند.و تتبّع نویسندۀ کتاب را معلوم میآورد که القیدی و عدم تحقیق هایی مینمونه

نویسندۀ کتاب حدود هشت صفحه از کتابش را به مطالبی در نقد تحفۀسامی اختصاص داده. )ر.ک. نقد ادبی  -5
 (217-210: 1385در سبک هندی،

به بزّازی مشغولی دارد و در شعر بد نیست. چون جوان است، »مثالً دربارۀ محتشم کاشانی چنین گفته است: -6
د که ترقّی کند تا غایت جز ابیاتی در صغر سن گفته شعری از او استماع امی

 (1384:373صفوی،میرزاسام«)نیفتاده...

: 1384الدّین کاشانی،به همدان بود. )میرتقی 1010به عتبات و  990به اصفهان در  987های او در سال سفر -7
 مقدّمه(

ود و اخوانیّات وی با هاتف اصفهانی و  صباحی بیدگلی وی از اعضای انجمن مشتاق و پیرو طریقۀ متقدّمان ب -8
-537: 1377که نیمی از اشعار دیوان صباحی را در آتشکده نقل نموده است )آذر بیگدلی،معروف است، چنان

578 ) 

 (720: 1377آذر شرح احوال و آثار خود را در پرتوی دوّم از مجمرۀ دوّم آتشکده به تفصیل آورده است.)همان،  -9

که این واژه در همۀ موارد داخل متن کتاب، با نوشته شده در حالی« مرآت الفصاحه»جلد نام کتاب  در روی -10
 آمده است.« مرآه الفصاحه»امالی 
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 منابع 

 کتاب: 
به تصحیح میرهاشم  آتشکده آذر)نیمةدوم(،(، 1378بیگ، )آذر بیگدلی، لطفعلی

 محدث، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
، چاپ اول، تهران: 4-از مجموعه احیاء کتب قدیمی آتشکده،(، 1377ـــــــــ، )ـــــ

 انتشارات روزنه.
به کوشش حسن سادات ناصری،  آتشکده آذر) جلد دوم(،(، 1337ــــــــــــــ، )

 چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
دوم، تهران: بنگاه  شفق، چاپ، ترجمه رضا زادهتاریخ ادبیات فارسی(، 2536اته، هرمان،)

 ترجمه و نشر
، جلد سوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشنامه ادب فارسی(، 1376انوشه، حسن، )

 وزارت فرهنگ.
 سه جلد، چاپ نهم، تهران: انتشارات امیرکبیر. سبک شناسی،(، 1382بهار، محّمدتقی، )

، به تصحیح نتذکره المعاصری(، 1375حزین الهیجی، محمّد بن علی بن ابی طالب )
 معصومه سالک، تهران: نشر میراث مکتوب.

، دو جلد در یک تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی(، 1380خاتمی، احمد، )
 مجلد، چاپ دوم، تهران: انتشارات پایا.

به تصحیح محّمد طاووسی، چاپ  الفصاحه،تذکره مرات(، 1371مفید، )داور، شیخ محّمد
 شیراز. شارات نویداول، شیراز:     انت

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.نقد شعر در ایران(، 1377درگاهی، محمود، )
به همت محمّد رمضانی، تهران: انتشارات  تذکره الشعرا،(، 1338دولتشاه سمرقندی، )

 کالله خاور.
 ه تهران.جلد جلد،  تهران: انتشارات دانشگا لغت نامه دهخدا،(، 1377دهخدا، علی اکبر، )

چاپ اول، تهران:  تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی،(،1390زرقانی، سّیدمهدی،)
 انتشارات سخن 

جلد اول و دوم در یک مجلد، چاپ دهم،  نقد ادبی،(، 1392کوب، عبدالحسین، )زرّین
 تهران: انتشارات امیرکبیر.

 وم، تهران: انتشارات سخن.چاپ د آشنایی با نقد ادبی،(،1372ــــــــــــــــــــ ، )
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چاپ نهم، تهران:  نقاب،دروغ، شعر بیکتاب شعر بی(، 1381ــــــــــــــــــــ ، )

 انتشارات علمی.
الدّین تصحیح رکنبه تذکرة تحفة سامی،(، 1384میرزا صفوی، ابونصر، )سام

 فرّخ، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطیر.همایون

 چاپ دوم، تهران: انتشارات فردوس. نواع  ادبی،ا(، 1373شمیسا، سیروس، )
 چاپ دوم، تهران: انتشارات فردوس. نقد  ادبی،(، 1391ــــــــــــــ ، )
، هشت جلد، چاپ اول، تهران: انتشارات تاریخ ادبیات در ایران(، 1370صفا، ذبیح اهلل، )

 فردوس.
ارد جی.برون، جلد اول به تصحیح ادو لباب االلباب،(، 1389محمد، )عوفی، سدیدالدین

 و دوم در یک مجلد، چاپ اول، تهران: انتشارات هرمس.
 چاپ اول، تهران: انتشارات سخن. نقد ادبی در سبک هندی،(، 1385فتوحی، محمود، )

نظریه تاریخ ادبیات با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات (، 1387فتوحی، محمود، )
 سخنچاپ اول، تهران: انتشارات  نگاری در ایران،

کاشان(، به کوشش )بخشاالفکاراالشعار و زبدهخالصه(، 1384الدین، )تقیکاشانی، میر
 برومند و همکاران، چاپ اول، تهران: نشر میراث مکتوب.عبدالعلی ادیب

دو جلد، چاپ دوم، تهران: ، های فارسیتاریخ تذکره(، 1363گلچین معانی، احمد، )
 انتشارات سنایی.

، جلد اول و دوم، چاپ ششم، دایره المعارف فارسی(، 1391مصاحب، غالمحسین،)
 تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی 

یکم، تهران: انتشارات وشش جلد، چاپ بیست فرهنگ فارسی،(، 1383معین، محمد، )
 امیرکبیر.
، تهران: انتشارات 14، جلد دایره المعارف بزرگ اسالمی(، 1385بجنوردی، )موسوی

 معارف بزرگ اسالمی. مرکز دایره ال
، جلد دوم، تهران: کتابفروشی فرهنگ نفیسی (،2535نفیسی)ناظم االطبا(، علی اکبر، )

 خیام.
، چاپ اول، تهران: تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان(، 1347نقوی، علیرضا، )
 انتشارات علمی.

اول، به کوشش حسین مسرت، چاپ  تذکره میکده،(، 1381وامق یزدی، محمدعلی، )
 یزد: انتشارات ریحانه الرسول. 
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کوشش مظاهر مصفا، شش جلد، تهران: به الفصحا،مجمع(، 1382خان، )هدایت، رضاقلی

 انتشارات امیرکبیر.
 مقاله :
، کیهان فرهنگی، ش نویسی فارسیمروری بر تذکره(، 1377نعمانی، رئیس، )احمد

 (.21-16، )1377تیرماه  143
ش 6، فنون ادبی، س گذری دیگرگون بر تذکره های ادبی(، 1393شفیعیون، سعید، )

 (104-85، )1393پائیز و زمستان 2



 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت پنجمین همایش متن
 1397اردیبهشت ماه 

داستانی و کارکرد آن در داستان بچه مردم اثر جالل  عناصر بررسی
 احمدآل

 1رعناجوادی

 چکیده

ا توجه به سرعت زیاد ارتباطات، داستان کوتاه، به عنوان یک قالب ادبی پر ها بدر این سال
طرفدار  به سرعت در حال رشد و گسترش است.  نویسندگان زیادی نوشتن داستان کوتاه را 

اند. کار داستان نویس همانند برای بیان نظرات، اعتقادات و حتی اعتراضات خود استفاده کرده
 و قوانین تبیین و تحلیل و کشف برای هنر،  ابراز با او کاو است.شناس و روانکار جامعه

 پی اجتماعی، های تیپ روانشناسی ها وآدم روان و شناخت و بررسی و اجتماعی ساختارهای
 در. است زندگی یک از برشی کوتاه داستان داستانی، در حوزه ادبیات .جستجوگر است و کاو

 شانن اصلی واقعۀ یک در را اصلی شخصیت منظم، حیک طر یاری به نویسنده کوتاه داستان
ها و است از این ابزار برای بیان اندیشهیکی از این نویسندگان که به خوبی توانسته . دهدمی

 رئالیستی سبک احمدهای آلداستان آل احمد است. بیشترهایش استفاده نماید جاللدغدغه
 مشکالت و فقرزده زندگی و عینی مسائل گرایانه،عواق شیوۀ به و نویسیداستان با کمک او. دارد

 "مردمبچه"احمد در داستان کوتاه جالل آل. استکشیده تصویر به را جامعه فرودست طبقات
قرار دادن یک زن در مواجه با خانواده و جامعه سعی دارد، رنج و درد زن را به نمایش  با الگو

رسی به بر "مردمبچه " داستان در موجود فنّی صرعنا مختصر شرح از پس مقاله، این بگذارد. در
است. در بررسی انجام شده، مشخص شد، جالل نقش عناصر در پیشبرد داستان پرداخت شده

ه درونی( توانستگوییدید و تکاحمد با استفاده از عناصر داستان )شخصیت، مکان، زاویهآل
 هد. این انتخاب درست، در همذاتدفضای جامعه، فقر فرهنگی و اقتصادی را به خوبی نشان

است و اهمیت عناصر را در این یک داستان به خوبی به  داشته بسزایی تأثیر خواننده پنداری
گذارد. چه بسا با تغییر و انتخاب نادرست عناصر داستان؛ مفهوم، فضاسازی و نمایش می

ست مانذشته دور میشد و به یادآوری یک خاطره در گتاثیرگذاری داستان به مراتب کمتر می
 نه یک داستان. 

 بچه مردم، داستان کوتاه اجتماعی،  داستان احمد،آلجالل داستان، عناصر :کلیدی واژگان
                                                                 

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات غنایی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین1 
Ircofkaraj.javadi@gmail.com 
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 مقدمه -1

تار، اثر جالل داستان کوتاه بچه مردم دومین داستان از مجموعه داستان سه
( 1348-1302احمد )( چاپ شد. دوران زندگی آل1327احمد است که در سال )آل

مصادف با حکومت دو پادشاه پهلوی رضاشاه و محمدرضا شاه، بود. با به قدرت رسیدن 
های سیاسی و مطبوعاتی اعطا شد و این باعث به وجودآمدن  احزاب محمدرضا شاه، آزادی

های متعددی در ایران گردید. در این زمان، حزب توده ایران به وسیله جوانان و روزنامه
ها، کارگران، دهقانان، تجار، صنعتگران و کردن تودهف متحدمارکسیست و با هد

داشتن ( این حزب با پنهان نگه346روشنفکران مترقی تشکیل شد. )آبراهامیان 
اش، توانست بسیاری از اش به ابرقدرت بلوک شرق در دهه اول حیات سیاسیوابستگی

در جهت تولید آثار مرامی ها کند و از آننویسندگان و سرایندگان را به سوی خود جذب
از  لاحمد قبای چون نیما یوشیج و جالل آلو تبلیغی استفاده نماید؛ اما خوشبختانه عده

( مراحل 148-1384آنکه کار از کار بگذرد خود را از ورطه حزبی نجات دادند. )رحیمیان
ه بتوان در سه مرحله مارکسیسم، سوسیالیسم، و بازگشت احمد را میفکری جالل آل

های خود را زمانی نوشت که معتقد به ها خالصه کرد. او بسیاری از داستانسنت
ها مارکسیسم و سوسیالیسم بود. و در حزب توده و نیروی سوم و جامعه سوسیالیست

 از جدایى از بعد ســال یک را تارســه احمد،آل (49-1382رضاییعضویت داشت. )شیخ
 هوهاى هیا فضاى از اندازه اى تا دوره، ایــن در وا. نویســدمی انشعاب و توده حزب

 جوهو اند،یافته تنوع مجموعه این در اشداســتانى موضوعات. گیردمی فاصلــه سیاســى
 قضاوتگر نگاه از و توجهند درخور هاداســتان پرداخت و روایت هاىشــیوه و هنری -ادبى

احمد با آل .است شده کاسته تهگذش مجموعۀ دو به نسبت نویسنده جویانۀدخالت و
است، های خود سعی نمودهها و اندیشهآویز قراردادن داستان کوتاه به بیان دغدغهدست

فقر اقتصادی و از آن مهمتر فقر فرهنگی بخصوص در زنان جامعه را به خوبی به نمایش 
 بگذارد. 

است.  زندگی خودِ یک ای اجتماع در انسان زندگی قوانین بازتاب داستانی ادبیات درونمایۀ
 کشف برای هنر،  ابراز با او. است کاو روان و شناسجامعه کار همانند نویس، داستان کار

 ها وآدم روان و شناخت و بررسی و اجتماعی ساختارهای و قوانین تبیین و تحلیل و
 ناستاد داستانی، در حوزه ادبیات .جستجوگر است و کاوپی اجتماعی، هایتیپ روانشناسی

 م،منظ یک طرح یاری به نویسنده کوتاه داستان در. است زندگی یک از برشی کوتاه
 یتکوتاه شخص داستان در نویسنده. دهدمی نشان اصلی واقعۀ یک در را اصلی شخصیتی

. یرداصلی بپذ رویداد برابر در را او هایکنش خواننده که شناساندمی ای گونه به را اصلی
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در  و انگیزدمی بر را خواننده شود،می نزدیک اوج به لحظه هر هک ایحادثه روایت با او

 خان)دهد.  می پایان مؤثر ضرب آهنگی یا افشاگرانه جمله یک با را داستان خاتمه،
 به خود، هاینمونه نخستین همان از ایران داستانی ادبیات(  81:1388 شریفی، محمدی،
 نویسندگان حاضر، سدۀ پنجاه دهۀ تا بیست ۀده از ویژه به  است،نشان داده توجه رئالیسم

 تجربه هب خود روزگار اجتماعی  سیاسی شرایط و ساختار به توجه با را رئالیسم انواع ایرانی
 به شتربی ما نویسندگان که است واقعیت این بازگوی دهه، چند این داستانی آثار. آزمودند
 أثیرت های شائبه زمانی، هایبرهه از برخی در هرچند اند،داده نشان توجه انتقادی رئالیسم
(  1393:2خورد. )بصیری و همکاران می چشم به رئالیسم جادویی و سوسیالیستی رئالیسم

از این رو، مکتب رئالیسم در قلمرو ادبیات، بیشترین ظهور و بروز خود را در حوزه ادبیات 
 در ویژهبه آن رونق دوران از سال صد از اینکه بیش رغم علی است. وداستانی داشته 

 به رئالیستی رویکردی با نویسندگان از هنوز بسیاری گذرد،می روسیه و فرانسه کشورهای
 به که آفریندمی تصویری گرا واقع نویسندۀ .پردازندمی خود هایرمان و هاداستان خلق

 یترفندها با او .استکننده  مجذوب زندگی، از ما عادی ادراک با زیادش شباهت واسطۀ
 هایکنش و حرکات که منشأ را های گوناگونیانگیزه ای،کنندهمجاب شناختیِ روان

 که ایجامعه از تصویری پذیرفتنی با امر این و دهدمی نشان خواننده به هاست،شخصیت
( همانطور که اشاره 114:  1366است. )پک،همراه  کنند،می زندگی آن در هاشخصیت

ای جدید در بیان را ده از داستان کوتاه سبک و شیوهاحمد با استفاآلشد جالل
 وجودآورد. به
 
 پیشینه تحقیق -2

نوشته عبدالعلی دستغیب، که « احمدنقد آثار آل» :کتاب احمد دودرباره جاالل ال
از حسین میرزایی ، که « قلمجالل آل»های کوتاه او را مورد نقد قرار داده است و داستان

است. و  ها و مقاالتش پرداخته، به چاپ رسیدهفکری او در داستان هایبه تحلیل زمینه
تحقیق و پژوهش ابراهیم « های اجتماعی در بچه مردمزیر ساخت»در حوزه نگارش مقاله، 

به چاپ رسیده است. درباره عناصر داستان  1388سلوچی که در مجله قلم، بهار و تابستان 
 است. صورت نگرفته کاری "بچه مردم"و اهمیت ان در داستان 

 
 "مردمبچه "خالصه داستان -3

روایت زندگی زنی است که با داشتن یک پسر بچه سه ساله ازدواج « بچه مردم» داستان 
به ناچار بچه را سر « حاضر نشده بود بچه را بگیرد»کند.  چون شوهر قبلی زن مجدد می
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خواست پس نمی»د خواهنشاند اما شوهر دوم زن هم نمیسفره زندگی جدیدش می

و این را از همان روز اول زندگی  «اش ببیندافتاده یک نرخر دیگر را سر سفره
دهد.  بچه را از کند. و زن البته به او حق میمشترک و با قهر و غضب به زن گوشتزد می

سپارد، و تصور طالق گرفتن از همسر دوم  زدن به شیرخوارگاه نمیآبرویی و ننگترس بی
گیرد کودک را در شهر رها کند. با همه یش غیر ممکن است. پس تصمیم مینیز برا

های نوی کودک را که شوهر قبلی و پدر کودک های درونی و عاطفی زن لباسدرگیری
و  «دیدن بابا»کند و کودک را به بهانه پوشاند و چادر نماز به سر میبرایش خریده می

 به میدان شاه می برد.  «خریدن قاقا»
 ایست برای منصرف شدن.چندجا از داستان می بینیم که زن به دنبال بهانهدر 

ام یک خورده معطل کرده بود، اگر یک خورده گریه کرده بود، حتما اگر بچه»
 «منصرف شده بودم. 

 تر و جبر مانع از پشیمانی زن می شود. اما نیروی قوی 
یاد کاری که آمده بودم هایم را پاک نکرده بودم که دوباره به هنوز اشک چشم»

 بکنم، افتادم، به یاد شوهرم که مرا غضب خواهد کرد، افتادم. 
 فرستند و بعد ازکدو، کودک را به آن سوی خیابان میو زن در نهایت به بهانه خرید تخم

اطمینان از سالم رسیدن او باهمه ترس و وحشت از عواقب این کار به زندگی زیر سایه 
های گردد. عملی که با توجیهات زنداشتن فرزندان جدید باز می همسر دوم و به امید

 شود.  همسایه و مادر زن تایید می
ام را نگاه کردم، درست مثل این ام. آخرین باری بود که بچهانگار بچه نداشته»

 « کردمبود که بچه مردم را نگاه می
 
 عناصر داستان  -4

دید، مضمون، زمان، مکان و لحن، کم و عناصر داستان شامل؛ پیرنگ، شخصیت، زاویه
 بیش در همه نوع داستانی اعم از رمان، نوول، داستان کوتاه و .. دیده می شود. هیچ

 توان نمی حال عین در و کرد تصور آن سازنده عناصر و اجزا بدون توان نمی را داستانی
 عناصر وجود .شد قایل مستقل ارزشی داستانی، بافت از خارج آن، اجزای و عناصر برای

 این دبای داستانی هر و شود می آن ساختار تشکیل و داستان گیری شکل باعث داستان،
 عضیب در که است ذکر شایان. باشد قبولی قابل و منسجم داستان تا باشد داشته را عوامل

 عناصر این از مورد چند کم، دست اما نیست؛ اجرا قابل عناصر، این ی همه ها،داستان از
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 انداست یک از درستی تحلیل بتوان که شود می باعث داستان عناصر وجود. دارد حضور

 .داد ارائه
 
 شخصیت -1-4

 به ار داستان خود گفتار یا اعمال با که هستند کسانی داستان هایشخصیت و قهرمانان
 گویند، می چه آن به و (Action)عمل یا کنند، آکسیونمی چه آن به و آورندمی وجود

 انانقهرم اعمال یا و گفتار باعث که عواملی و زمینه به. شودمی گفته گفتار ادیالوگ ی
 نویس( داستان173: 1389گویند.)شمیسا، می (Motivation)شود، انگیزه می داستان

 یحرکات آنها از و نیایند جور هایی را خلق کند که با معیارهای واقعیشخصیت است قادر
، هاست.)میرصادقیاسطوره و افسانه به مربوط این باشد کهساخته ن او خالق از که زند سر

 نظر در و کند جلوه واقعی حدودی تا باید پردازی شخصیت امروزه ولی  ( 84: 1385
 .بیاید باورکردنی معقول و داستان حوزۀ در و خواننده

شویم، که متناسب ها مواجه میای از شخصیتبا مجموعه  "بچه مرد"با مطالعه داستان 
ر ها دا طرح و فضای داستان در حال ایفای نقش خود هستند. اما بیشتر این شخصیتب

سایه هستند، و حضور مکرر و بارزی در طرح داستان ندارند. اما وجود آنها دارای اثر 
برنده مایه داستان تاثیرگذار است و در واقع پیشداستانی است که بالقوه بر تثبیت درون

 ها و مادر زن.د. برای مثال وجود همسایهشوطرح داستان محسوب می
همان روز عصر هم وقتی کار را تمام کردم و به خانه برگشتم و آنچه را که کرده »

ند شان گفتها تعریف کردم؛ نمیدانم کدام یکیبودم برای مادرم و دیگر همسایه
 مات را ببری شیرخوارگاه بسپری. یا ببریش داراالیتاخوب، زن، میخواستی بچه »
  «…و

ها با حضور کوتاه خود نقش موثری در فضا سازی داستانی دارند. آنها با توجیه، همسایه
آید.  شوهر کنند. و همچنین نماینده قشری هستند که زن از آن میعمل زن را تایید می

 شود.اول زن نیز در یک جمله معرفی می
 «ه بود بچه را بگیرد.ام بود که طالقم داده بود و حاضر هم نشدشوهر قبلیمال »

توان با توجه به توان حضورش را در قالب شخصیت، تعریف کرد، ولی میهرچند نمی
برد داستان و دالیل عمل زن، فضای حاکم بر داستان، شخصیت او را دریافت و در پیش

 موثر است.
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 سرسفره خود را  گریخر دی پس افتاده یه نرهخواهد نمی»و شوهر کنونی زن که 

با قهر و غضب خود در همان روز اول زندگی مشترک زن را در گرفتن تصمیم  «دینبب
 توان او را نمادی از جامعه مردساالر در نظر گرفت. کند و میمصمم می

اش صحبت از بچه بود. شب اش رفته بودم همهدر همان دو روزی که به خانه »
 م. او باز هم راجعآخر خیلی صحبت کردیم. یعنی نه اینکه خیلی حرف زده باشی

 «به بچه گفت و من گوش دادم. 
زن به عنوان شخصیت اصلی داستان که باید یک تصمیم بگیرد. داستان در کل تغییر  

ای را وارد زندگی ساله شخصیت زن است، زنی که مادر است و با ازدواج مجدد بچه سه
  کند.مشترک جدید می

زی نگفت. قدری فکر کرد و شوهرم چی« خوب، میگی چه کنم؟»آخر سر گفتم 
من نمیدونم چه بکنی. هر جور خودت میدونی بکن. من نمی خام پس »بعد گفت 

ای هم جلوی پایم راه و چاره« خر دیگه رو سرسفره خودم ببینم. افتاده یه نره
 « نگذاشت.

سواد و ناآشا به حقوق آید، او زنی ساده، بیآنگونه که از شخصیت زن در داستان برمی
خواهد کند و این عاطفه میاست. اما گاهی این زن در نقش مادری عاطفی بروز می خود

 تر وجود دارد. ای قویاو را از کاری که قصد انجامش را دارد باز دارد؛ اما نیروی بازدارنده
 «.ام گریه نکرداگر یک خرده گریه کرده بود، حتماً منصرف شده بودم. ولی بچه  »
را پاک نکرده بودم که دوباره به یاد کاری که آمده بودم  هنوز اشک چشم هایم »

افتادم. بچهکم را ماچ کردم.  افتادم. بیاد شوهرم که مرا غضب خواهد کرد، بکنم،
آخرین ماچی بود که از صورتش برمی داشتم. ماچش کردم و دوباره گذاشتمش 

 ««تند برو جونم، ماشین میادش.»زمین و باز هم در گوشش گفتم 
ای آمده که مردساالر ام این فشارها و افکار و البته شخصیت پذیرنده زن که از جامعهتم 

 کند. است، او را وادار به رها کردن کودک  و گذشتن از مهر مادری می
رنه »ها، رابطه ای مستقیم برقرار است. باید توجه داشت میان حوادث داستانی و شخصیت

را « هنری جیمز»ه و شخصیت، این سخن مشهور درباره ارتباط عمیق میان حادث« ولک
دادن آیا شخصیت جز تعیین حادثه چیز دیگری هست؟ و یا حادثه جز نشان»کند: نقل می

 «تواند باشد؟شخصیت چیز دیگری می
ها در این اثر به خوبی در انتقال تم داستان ایفای نقش در کل می توان گفت شخصیت

اند.  اگر یک زن تحصیلکرده به  دث داستان قرار گرفتهاند و در خدمت ساختار و حواکرده
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عنوان شخصیت اصلی یا یک شخصیت فرعی داستان جای زن داستان حضور داشت، چه به

رفت. نکته ای که در انتهای این مبحث باید به ان توجه کرد، نام جور دیگری پیش می
و با نسبتی که با زن  ها در این داستان نام دارندهاست، هیچ کدام از شخصیتشخصیت

. تمام این افراد،  نمایندگان "ام، بچهکم و...شوهرم، شوهرقبلی"شوند، دارند نامیده می
قشر خود هستند و اینکه این افراد چه نامیده می شوند، کمترین اهمیتی را در برابر حادثه 

 در حال وقوع دارند.  
 
 فضا و جو -2-4

 و مایلت به صرفاً. گویندمی جو شود،می ایجاد دهنویسن توسط که را داستان ذهنی فضای
: 1385میرصادقی، ) بگیرد.  کار به را آن بخواهد چطور که این و است نویسنده خواست

529) 
بارت ع به. دارد بسزایی سهم گفتگو و توصیف گوینده، لحن داستان، جو و فضا ایجاد در

 رائها خواننده به را داستان جو و فضا عناصر، این از یکی کارگیری به با نویسنده دیگر،
 مغ یا شاد تواند داستان می در سازی فضا .شود می آنها بر گذاری تأثیر باعث دهد ومی

 می دهنویسن چنگ به دشواری به که است عناصری فضا سارزی در داستان از»باشد  انگیز
 تنیآموخ -نویسی داستان اصل مثل -فضا که خلق است سبب بدان ظاهراً نکته این. آید

یند. آفرمی را آن شاهنری تولید در فرآیند نویسنده که است شهودی ای تجربه و نیست
 (  50: 1384مستور،) 

 یصتشخ در و عوامل عناصر ترینبرجسته از یکی "مردمبچه" داستان در فضاسازی و فضا
 و فضا گیرایی داستان، انتهای تا ابتدا از گفت توان می که طوری به. است داستانی

 د نیزخو که اصلی شخصیت عنوان به زن. است شده جذبه ایجاد باعث نقص،بی فضاسازی
لحن  و زبان با هست؛ نیز نویسنده -راوی حال عین در و دارد عهده بر را روایت وظیفه
رسانای  آن محتوی که داستان در حاضر های، شخصیتبیان نقل قول طریق از عامیانه
در  ،داستانی هایصحنه توصیف با نیز و شود؛می محسوب ستاندا اصلی پیام از قسمتی
 و نموده عمل نیک مسیر این از داستان درونمایه تلقین و خواننده احساسات تحریک

 زندگی خود دنیای وارد داستان آغاز همان از را خواننده قوی، فضاسازی با توانسته است
داستانی  اتمسفر به راجع توان می مجموع در چه آن. کند داستان موضوع را مجذوب او و
 وماعم هایی  کهصحنه توصیف و داستان واقعی نقل که است این نمود، ذکر "بچه مردم"

 توان آن را تجربه عمومی نامید؛ در همذاتهایی از آن هستیم، و میدر اطراف شاهد نمونه
 اصخ اعتنای دادن نشان برای اینکه خالصه .است داشته بسزایی تأثیر خواننده پنداری
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 از یرغ زنان و کودکان، دستاویزی و باالخص دیدگانمصیبت آالم و مشکالت به نویسنده

  نماید.می ممتنع است؛ دریافت قابل سهولت به داستان این در سراسر فضاسازی، که
از خانه که بیرون آمدیم با خود عهد کرده بودم که تا آخر کار عصبانی نشوم. »

ندهم. و باهاش خوش رفتاری کنم. ولی چقدر حاال دلم  ام را نزنم. فحششبچه
می سوزد! چرا اینطور ساکتش کردم؟ بچهکم دیگر ساکت شد. و با شاگرد شوفر 

زد، گرم اختالط و خنده شده بود. اما من آورد و حرف میکه برایش شکلک درمی
دان شاه ام که هی رویش را به من می کرد. میگذاشتم نه به بچه  نه به او محل می

خندید. میدان شلوغ ام هنوز میشدیم بچه گفتم نگهداشت. و وقتی پیاده می 
ها خیلی بودند. و من هنوز وحشت داشتم که کارم را بکنم. مدتی بود و اتوبوس

قدم زدم. شاید نیم ساعت شد. اتوبوس ها کمتر شدند. آمدم کنار میدان. ده 
ام هاج و واج مانده بود و مرا نگاه بچه ام دادم.شاهی از جیبم درآوردم و به بچه 

 .. «می کرد. هنوز پول گرفتن را بلد نشده بود.
 توان احساس کرد. کودکیبا توجه به فضای داستان، معصومیت و نو پا بودن کودک را می 

ر بینیم که نماینده قشتواند نماد یک جامعه نابالغ و چشم بسته باشد. زنی را میکه می
، هانتخاب زیرکانه نویسند–تاثیر محیط اطراف و جبر حاکم با تک گویی  خود است و تحت

در پیشبرد داستان و ایجاد فضای  احساسی که  -کندگویی زنی برای ما درد و دل می
و کامال فضای پراضطراب  شود، خواننده را متقاعد کند.کند، موفق میخواننده را درگیر می

 ند.  کو ناامنی  را به خواننده القا می
ام باز هم حرف  باالخره خط هفت را گرفتم و تا میدان شاه که پیاده شدیم بچه» 

م من نمیدان« مادل تجا میلیم؟»می زد و هی می پرسید. یادم است یک بار پرسید 
ام کمی به صورت من  بچه« میریم پیش بابا»آنکه بفهمم، گفتم چرا یک مرتبه بی 

  «م بابا؟مادل، تدو»نگاه کرد. بعد پرسید 
 
 جدال -3-4

 تطبیع با انسان جدال یکدیگر، با انسان دو جدال»است  گونه چند بر داستان در جدال
 از جدال» ( 71: 1389شمیسا،) «سرنوشت با انسان جدال یا و خدا با انسان یا جدال

 مانه جدال. کندمی بیشتر خواننده برای را داستان جذابیت که است داستان مهم عناصر
 نیادب ترتیب این به و گیردمی صورت شخصیت دو یا نیرو دو بین است که یکشمکش
 اییگش گره به هم بعد بحران، به سپس و اوج نقطۀ به را آن کند ومی ریزیرا پی داستان
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میرصادقی، )« بود نخواهد بیش طرحی و ساده متنی بدون جدال، داستان. دهد می سوق

 حاکم سرنوشت با هاانسان جدال توانمی را انداست در موجود جدال نوع ( 231: 1365
 مشکالت ساختن مطرح با کندمی سعی داستان این در احمدآل  .آورد شمار به زندگی بر
برای حفظ  که زنی هزاران بلکه و صدها میان از نماینده برگزیده نقش در  زن افکار و

ارند.  هرچند نویسنده دها و شاید آرزوهای خود برمیدست از داشته زندگی مشترکشان
های اقتصادی ماجرا نیز به چشم خواهد جنبه های اجتماعی را نشان دهد، باز هم ریشهمی
خورد. فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در جای جای این داستان دیده می شود. دلیل می

سر و  افتاده نره خر دیگرپسشود. نخواستن بچه در داستان بارها و بارها اعالم می
شود. که بیان اوضاع آشفته اجتماعی و اقتصادی در در یک جمله تکرار می بودن سفره

 داستان و به تبع آن، به صورت نمادین در جامعه سنتی بیرون از داستان است. 
 
 حادثه -4-4

 هم هب منظم طور به را آنها خود، تخیل و تفکر با نویسنده که وقایعی رشته یعنی حادثه
 تقسیم فرعی و اصلی نوع دو به حوادث. آوردمی وجود به را انداست طرح و زند گره می

. است ضروری داستان طرح برای وجودشان که هستند اصلی، حوادثی حوادث .شوندمی
 را داستان طرح آنها یاری به نویسنده و هستند کمکی حوادث فرعی، حوادث مقابل، در

 ها جدال در ریشه حوادث کلی، طور به (. 153 : 1365 میرصادقی،)« دهدمی گسترش
 و چرایی به بتوان که این برای. شودمی حادثه به جدال منجر»:  دیگر تعبیر به. دارند

 ( 171:1389  شمیسا،)« برگشت ها به جدال باید داد جواب ها حادثه انگیزه

زن برای حفظ زندگی مشترک با شوهر  آید،برمی داستان اصلی متن از که گونه همان
داستان  اوج نقطۀ و داستان اصلی حادثه است.  اماش را سر راه گذاشته دومش، بچه ا

اش را برای گم کردن ببرد و با همه احساساتش همین است که مادری با دستان خود، بچه
است همانگونه که زن عملی را انتخاب کردهاش را به چشم بچه مردم ببیند! بجنگد  تا بچه

توانیم بروز احساسات مادرانه را در زمانی داند، باز میمیکه به نوعی خود را مجبور به آن 
فرستد و ناگهان خطر تصادف بچه را با ماشین حس که بچه را به آن سوی خیابان می

 دهد. کند و بچه را نجات میکند، خود را ناخودآگاه وسط خیابان پرت میمی
 و من از ترس ام وسط خیابان رسیده بود که یک مرتبه یک ماشین بوق زدبچه»

ام کنم، خودم را وسط خیابان پرتاب کردم و بچهلرزیدم. و بی اینکه بفهمم چه می
 «رو دویدم و الی مردم قایم شدم. را بغل زدم و توی پیاده
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توان گفت نوعی مردساالری است، باعث اما دوباره با به یادآوری جبر موجود که می

 .شود، دوباره بر سر تصمیم خود بازگرددمی
ام سالم به آنطرف خیابان رسیده بود. از همانوقت بود کار من تمام شده بود. بچه»

ام را نگاه کردم، درست مثل ام. آخرین باری که بچه که انگار اصالً بچه نداشته 
این بود که بچه مردم را نگاه می کردم. درست مثل یک بچه تازه پا و شیرین 

 «مردم به او نگاه می کردم.
 
 دید ویهزا 5-4

ارش نگ سبک به طرق این که گیردمی صورت مختلفی های گونه به داستان یک روایت
 یا دباش داستان اصلی قهرمان که دارد بستگی اثر در وی تأثیرگذاری میزان و نویسنده

 ایترو شیوۀ چند کل در. باشد داستانش کاراکترهای اعمال بر گر نظاره از بیرون اینکه
 یوۀش به یا دید زاویه کلی، طور به. گویند می دید زاویه آن به الحاً که اصط داریم داستان

 گزارش را قهرمانان اعمال و دارد قرار داستان از بیرون که نویسنده است شخص سوم
 ستا شخص اول شیوۀ به یا و فضول راوی یا باشد کل است دانای ممکن راوی که کندمی
:  172)است. اصلی قهرمان خود، گاهی و است افراد داستان از یکی نویسنده خود که

 ( 1389 شمیسا،
 همزمان خود است. که شخص اول راوی عهده بر داستان روایت ،"مردمبچه" داستان در

 دی در به خوبی داستان بر حاکم احوال و اوضاع اینرو، از. هست نیز داستان اصلی قهرمان
 آن سیر فضای در تواند می داستان، روایت ای است که ازنگاه زن به گونه. اوست وصف
های ایده و گذشته از اقناع، حد در و کرد مشاهده حال فراخور به را آن هایصحنه و کرده

ها و نوع افکار جامعه را دریافت. می توان فرهنگ، دغدغهو حتی می. شد آگاه هاشخصیت
همان  وی، کهگویی درونی به راتوان گفت انتخاب زیرکانه نویسنده در دادن زاویه دید تک

 را، زن عمل دربارۀ قضاوت زن است شخصیتی باورپذیر داده است. و خود بدون دخالتى،
. گذاردوامی خواننده به او، توجیه و گناه حس  ّو معذب  ّوجدانــی هایکشمکش در

 ابدرغی را نویســنده قدرت روایی، مناســب شــگرد عنوانبه درونی، گوییتک انتخاب
  .گذاردمی نمایشبه داستان این در زیباییبه اشسیاســی آشــفتۀ افکار
گویی درونی، شاخه ای از شیوه اول شخص است که در آن، راوی به کمک بازگویی تک

کند. گویی راوی در محیطی تنها با گذرد، واقعه داستان را نقل میآنچه در ذهنش می
گیرد و مان حال از ذهن او بر میاندیشد و نویسنده، اندیشه و تخیالت او را در هخود می

نیز مخاطب، گویی درد  "مردمبچه"( در داستان 43: 1391کند. )مستور، مکتوب می
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گویی درونی های مختلف تکاست. شکلشنود که مستاصل ماندههای زنی را میدل

دهنده از هم پاشیدگی اخالقی، مذهبی و حتی اقتصادی است. این واقعیت قابل نشان
: 1386هم پاشیدگی است که نویسنده میل دارد خواننده آن را درک کند. )زرفا، رؤیت از

231) 
توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که خوب من چه می»

ام بود که طالقم داده بود و حاضر هم نشده بود مال خودش نبود. مال شوهر قبلی
ود چه می کرد؟ خوب من هم می بایست بچه را بگیرد. اگر کس دیگری جای من ب

زندگی می کردم. اگر این شوهرم هم طالقم می داد چه می کردم؟ ناچار بودم 
بچه را یک جوری سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته، مثل من، غیر 

 ...«از این چیز دیگری به فکرش نمی رسید،
 
 لحن -6-4
موضوع  به نسبت است شاعر یا سندهنوی برخورد طرز لحن، نویسی، داستان حوزه در

تواند، لحن می (413:  1385 شود. )داد، متوجه را آن بتواند خواننده که طوری به داستان
 به را خود زبان، و لحن طریق از قهرمانان. باشد...  و خنثی طنز، دار، گریه دار، خنده

 دیدگاه. است نداستا و کالم در فضا آورنده وجود به لحن،. کنندمی خواننده معرفی
دارد.  ار سبک حکم تقریباً  و شودمی مشخص لحن واسطۀ به به داستان نسبت نویسنده

ه ک تأثیراتی از هیچ یک ولی. است پیچیده و مهم داستانی اثر یک در سبک سهم نقش
توان می رابطه این تر از سهم آن در ایجاد لحن نیست. درتوان به سبک داد ، مهممی

 فضا و لحن (. در داستان،93: 1380)کنی، « نمود تلقی هدف را لحن و وسیله را سبک
 ناییغ فضای در مثال عنوان به که  است دلیل همین به و. دارند هم با تنگاتنگی ارتباط

ناامیدی و  حاکی از  "مردمبچه"داستان  بر حاکم هستیم. فضایمواجه  غنایی لحن با
ت. از سویی مهر مادری و از سوی دیگر بقای است که زن با آن دست به گریبان اساندوهی

بیند. نویسنده توانسته لحن را به زندگی مشترکش که با وجود بچه آن را در خطر می
 خدمت طرح بگیرد و یک پیرنگ جذاب خلق کند. 

مان اما آن زن همسایه  من با وجود اینکه خودم هم به فکر اینکار افتاده بودم،»
خوب زن، تو هیچ رفتی »م هری ریخت تو و بخودم گفتم وقتی این را گفت، باز دل

 ولی من که« کاشکی این کارو کرده بودم.»و بعد به مادرم گفتم « که رات ندن؟
سررشته نداشتم. من که اطمینان نداشتم راهم بدهند. آنوقت هم که دیگر دیر 
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شده بود. از حرف آن زن مثل اینکه یک دنیا غصه روی دلم ریخت. همه شیرین 

ام یادم آمد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم. و جلوی همه در و  زبانی های بچه
ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود! خودم شنیدم یکیشان زیر لب همسایه

 «…کشهکنه! خجالت نمیگریه هم می»گفت 
 لحن به درستی متناسب با شخصیت داستان انتخاب شده است. 

حاال « خرم. ها!نی اگه حرف بزنی برات قاقا نمیجونم چقدر حرف میز»گفتم »
ام چقدر دلم می سوزد. اینجور چیزها بیشتر دل آدم را می سوزاند. چرا دل بچه 

را در آن دم آخر اینطور شکستم؟ از خانه که بیرون آمدیم با خود عهد کرده 
 شام را نزنم. فحشش ندهم. و باهاش خوبودم که تا آخر کار عصبانی نشوم. بچه

کم رفتاری کنم. ولی چقدر حاال دلم می سوزد! چرا اینطور ساکتش کردم؟ بچه
 «دیگر ساکت شد.

 
 زمینه یا صحنه -4-7

گویند. )میرصادقی، می صحنه گیرد، می صورت داستانی عمل آن در که را مکانی و زمان
 ایفا را خود نقش آن در هاشخصیت که است مکانی داستان، در (. صحنه449،: 1385

 یا زمینه که چرا. دارد زیادی اهمیت خواننده برای و است داستان وقوع محل و کنندمی
 هایتشخصی با خواننده آشنایی باعث که است احوالی و اوضاع کشیدنصحنه، به تصویر

سا، شمی) .کندمی کسب آگاهی و شناخت قهرمانان، به نسبت شود و خوانندهمی داستانی
 زمینه صحنه، دیگر عبارت به است؛ داستان عمل وقوع محل و زمان داستان، (175: 1389

 کنند می بازی آن در را خود نقش داستان اشخاص که است زمانی مکانی و موقعیتی و
 شهر بررسی، مورد داستان در اتفاقات وقوع صحنه و ( زمینه47-46، : 1379 مستور،)

 هاییصحنه در غیرصریحی طرز به است. این موضوع جنوبی آن های حومه ظاهراً و تهران
زن منتظر اتوبوس است  که در جایی نمونه، عنوان به. است شده داده نشان داستان از

برای رفتن به میدان شاه و خود میدان شاه که نمادی از اوضاع شلوغ و نابسامان زمان 
توان فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و مرد ساالری را به نویسنده است. در این داستان می

 وبی دریافت. خ
خندید. ام هنوز میشدیم بچه میدان شاه گفتم نگهداشت. و وقتی پیاده می »

ها خیلی بودند. و من هنوز وحشت داشتم که کارم را میدان شلوغ بود و اتوبوس
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بکنم. مدتی قدم زدم. شاید نیم ساعت شد. اتوبوس ها کمتر شدند. آمدم کنار 

 «ام دادم.به بچه میدان. ده شاهی از جیبم درآوردم و 
ای پیدا نبود ها اتوبوسی و درشگه خیابان خلوت بود. از وسط خیابان تا آن ته»

مادل، »ام دو سه قدم که رفت برگشت و گفت ام را زیر بگیرد. بچه که بچه
و او « آره جونم. بگو ده شاهی کیشمیش بده.»من گفتم « تیسمیس هم داله؟

 «رفت.
 
 الگو -8-4

واقع  پذیرش مورد دلیل این به دهند؛می رخ داستان در که را حوادثی و عوقای معموالً
 همه که است بافتی» شوند و الگومی نوشته و روندمی پیش الگو یک مطابق شوند کهمی

 کندمی مربوط هم به نحوی به و دهدمی جای خود در را - شخصیتها مثالً -اجزای داستان
 دیگر، عبارتی(. 179، : 1389است. )شمیسا  شعر در فرم به شبیه مفهومی این رو از و

 بقال و الگو که آیدمی پیش سؤال این شودمی مطرح داستان در الگو بحث و که زمانی
 تخیلی؟  یا( گرا واقع) رئال بلند، یا کوتاه مدرن، چیست؟ سنتی یا داستان

احمد دم جامعه دانست. آلدردها و آالم مر توان او را نویسندهاحمد میبا نگاهی به آثار آل
در طی زندگی کوتاه اما پربار خود، معظالت عظیم زنان را به خوبی درک نمود، و در 

که در اثر دیگری، به صراحت های گوناگون به آن پرداخت، چنانمبارزاتش به شکل
ارزش خدمات اجتماعی زن و مرد، ارزش کار آنان، یعنی مزدشان، یکسان » گوید تامی

ای از اجتماع را به عهده نگیرد و تا ا زن، همدوش مرد، مسئولیت اداره گوشهنشود و ت
( 72: 1373احمد، )آل« مساوات به معنی مادی و معنوی، میان این دو مستقرر نگردد

 شود. مشکلی از مشکالت زنان حل نمی
 
 وپیرنگ طرح -9-4

 فرجامین و میانی آغازین، بخش از سه -ساده چه و پیچیده چه -ها طرح همۀ ساختمان
 موقعیتی در تعادل عدم پدید آمدن با اغلب که – ایواقعه با طرح هر»شود. می تشکیل
 ایانپ در سرانجام و یابدگسترش می و بسط میانه در واقعه این. شودمی شروع است همراه

 (34: 1379)مستور،« رسدمی خود اوج به
 گشایی، گره اوج، دی، بحران، نقطۀمنطق هر داستان، مبتنی برترتیب و توالی سیر صعو

 وابطر حتماً  داستان، هستۀ یا پالت یک در. رسد می پایان نقطه به و نهایتاً  نزولی سیر
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د: شودر داستان وجود دارد باعث پیدا شدن بافت و ساخت داستان می که معلولی و علت

: 1364انی، است. )ایر داستان قهرمان اندیشۀ و منش عمل، سه عنصر حاصل ترکیب طرح،
177) 

 یکیفیت از که است پیرنگی بسته، پیرنگ .است باز پیرنگ و پیرنگ شامل پیرنگ بسته
 آن طبیعی نظم بر حوادث ساختگی نیرومند نظم فنی خصوصیت و تو در تو و پیچیده
 گشایی رهگ که شودمی گرفته کار به آمیز اسرار داستانهای در اغلب پیرنگ  نوع این. بچربد

 یم تابعیت محکمی معلولی و علت ضابطۀ از و دارند مختومی قطعی و یریگ نتیجه و
 پیرنگ در(  79: 1385میرصادقی،.)« شودمی افراط تکنیکی آنها خصوصیت در و کنند

 دارد بهغل آن قراردادی و ساختگی نظم بر طبیعی حوادث نظم بسته، پیرنگ برعکس باز
 چشم به زیاد باشد داشته اگر یا ندارد دگشایی وجو گره اغلب نها،داستا نوع این در و

 باز رنگپی در دارد وجود بسته در پیرنگ که قطعی گیرینتیجه دیگر، عبارت به زند،نمی
 .نیست قطعی باشد داشته وجود هم اگر و ندارد وجود

 هنویسند این هایداستان بیشتر که شودمی مشخص احمدداستان آل آثار به نگاهی با
 دریافت تنگنای در را که خواننده خاصی پیچیدگی و اندساده هایگپیرن اغلب دارای

نیز با  "بچه مردم"در داستان . شودنمی آنها مشاهده در بگذارد؛ پیام داستان و مفهوم
خواهد به دلیل اینکه شوهر دومش بچه او را ای روبه رو هستیم. زنی میطرح ساده

 خواهد، بچه را در خیابان رها کند. نمی
 
 درونمایه -10-4

 نهصح شخصیت، با موضوع کنندۀ هماهنگ است، ادبی اثر هر در اصلی فکر که درونمایه
. دهد می نشان را نویسنده ادراکی و فکری سوی و سمت و است داستان عناصر و دیگر

 اریافک مجموعۀ یا فکر یعنی است؛ اثر کلّ معنای به مضمون، یا درونمایه این مفهوم، به
ر دیگ عبارت به. بخشد می تحکیم داستان در را نویسنده نظر مورد یموضوع اساس که

 کشیده اثر خالل در که ای رشته یا خط است؛ اثری هر بر حاکم درون مایه فکر اصلی و
 (147: 1385شود.)میرصادقی،می

جالل آل احمد از نویسندگان تاثیرگذار در ادبیات ایران است که داستان برای او دستاویز 
های مبارزات قلمی های اجتماعی است. یکی از مهمترین زمینهها و دغدغهیشهبیان اند

ها را موجب عقب ماندگی جامعه های مخربی بود که وی آناحمد، مبارزه با ایدئولوژیآل
احمد در داستان بچه مردم بررسی کوتاه از زندگی زن ایرانی و رنج دانست.  آلایران می

گردد. فقر اقتصادی و . مشکالت زن در اساس به فقر برمیو اندوه او را نشان می دهد
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های عاطفی، فرزندش را در ها و کشمکششود که او پس از چالشفرهنگی سبب می

میدان شاه رها کند. زن در چالش بین محبت مادری و مشکالت اقتصادی، نهایت مهر 
د. نمایست که رخ میکند و این چهره کریه فقر اجتماعی و فرهنگی امادری را قربانی می

ها باشد که در نتیجه ها، آرزوها و تمایالت انسانتواند نماد خواستهدر این داستان بچه می
شوند و به امید شهروند زندگی چارچوب هنجارهای اجتماعی، مجبور به رها کردن آنها می

  کنند.خوب  بودن و داشتن زندگی مطابق تایید اطرافیان و جامعه، آن را رها می
 
 تجربه -11-4 

این  (171: 1389 شمیسا، (تجربیات است. حاصل است مطرح داستان در که اعمالی
وان تکند را میتجربیات که نویسنده از زندگی شخصی خود و خاطرات خود استفاده می

بانک عاطفی نویسنده نام گذاری کرد. درکل نویسنده در نوشتن از تجربیات خود استفاده 
 توایمح گفت توانپردازد. میق نوشتن به بازآفرینی این تجربیات میکند و از طریمی

احمد حاصل تجربیات و نگاه درست و دقیق او به اوضاع حاکم بر های جالل آلداستان
آویزی برای های خود داستان را دستجامعه است. جالل نیز همانند بسیاری از هم دوره

های سیاسی و اجتماعی را در قالب داستان عرضه است و پیامهایش  قرار دادهبیان اندیشه
 کند. می
 
 نتیجه -5

 صیتشخ. است ایرانی، کوتاه هاىداســتان نمونۀ ازموفقترین یکــى بچۀمــردم، داســتان
 نگهدارى تحمل که مردى با تا گذاردمی راه ســر را اشبچه که است زنى داستان، اصلی
 هددمی زن دستبه را روایت عنان زیرکانه، بسیار حمداآل. کند زندگى ندارد، را مردم بچۀ

 حس  ّو معذب  ّوجدانــی هایکشمکش در را، زن عمل دربارۀ قضاوت دخالتى، بدون و
زن نماینده زنان جامعه است که زیر چتر  .گذاردخواننده وامی به او، توجیه و گناه

بچه، آرزوها و تمایالت  شوند وهای خود میمردساالری مجبور به ترک امال و خواسته
باشد که در نتیجه زندگی چارچوب هنجارهای اجتماعی، مجبور به رها کردن ها میانسان

شوند و به امید شهروند خوب  بودن و داشتن زندگی مطابق تایید اطرافیان و آنها می
کنند. درک زن و همذات پنداری او دلیل خوبی برای تایید شیوه جامعه، آن را رها می

 انعنوبه درونی، گوییتک ها و شخصیت پردازی است.  انتخابرست انتخاب شخصیتد
 دهدرساند. و به خواننده این اجازه را میمی را نویســنده قدرت روایی، مناســب شــگرد

پنداری کند.  انتخاب تا بدون دخالت نویسنده به قضاوت درباره زن بپردازد و با او همذات
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ه که خود نمادی از اوضاع آشفته سیاسی، اجتماعی و  اقتصادی درست مکان میدان شا

کند. حاکم برجامعه است، طرح و پیرنگ ساده داستان، خواننده را درگیر باز کردن رمز نمی
آنها  رد بگذارد؛ پیام داستان و مفهوم دریافت تنگنای در را که خواننده خاصی پیچیدگی و

پردازی و هم در داستان که هم در شخصیتآالیش لحن ساده و بی .شودنمی مشاهده
 سزایی دارد یکی از عوامل اصلی انتقال مفاهیم و پیام داستان دارد. فضاسازی کمک به

دید، مضمون، احمد با استفاده از عناصر داستان)پیرنگ، شخصیت، زاویهدر کل جالل آل
ها ه پس از سالاست، منسجم و قابل قبول کزمان، مکان و لحن( داستانی را شکل داده

است و برای خواننده امروزی نیز قابل سپری از تولد آن، باز هم تازگی خود را حفظ کرده
 تواند به راحتی با آن همذات پنداری کند.  درک است. و خواننده امروزی نیز می
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 آفتابی شب در از رمان های پایداری با توجه به مالقات
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 2فروزنده عدالت کاشی

 
 چکیده

خود را در شعر و نثر ادبی نشان  ادبیات بیان کمبودهای زندگی است.روح بشر خالقیت
میدهد .خالقیتی که  در یک آن با کمک  اندیشه، زمان ها و مکان ها را در می نوردد.ادبیات 
تحقق دنیای دیگر و نارسایی دنیای موجود را بیان می کند.رمان ماحصلی از ادبیات است 

ی رمان کار که بجای آن که اثری تخیلی محسوب شود انعکاسی از واقعیت است.بررسی
می کند که تاریخ جامعه نه در ادبیات آن، که از طریق ادبیات آن خوانده شود.رمان جنگ 
از انواع رمان است وادبیات پایداری و رمان های در آن نوع ،حاصل مشاهده و تجربه 
منطقی واقعیتی مشخص است.واقعیتی که با هنر نویسنده به آرمان تبدیل می شود یا به 

بوده بازسازی شده است..عناصر داستان مانند ابزاری در این هدف به همان نحو که 
زیه تحلیلی ، با تج-نویسنده کمک می کنند.این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی

عناصر رمان مالقات در شب آفتابی اثر علی موذنی به نقاط قوت و ضعف این رمان  پایداری 
ا همه عناصر داستان در رمان مالقات در شب پی برده و به این سواالت پاسخ دهد که:آی

 ادبی اختارس گرفتن نظر در بدون روایت یا داستان نام به آفتابی بکار گرفته شده و چیزی
دارد نویسنده توانسته به کمک این عناصر به هدف آرمانی که ثبت وقایع دفاع  وجود آن

 هشت ساله و جاودانگی آنان که ایثار کردند ،برسد.
 

 لیدی:عناصر داستان،رمان،شخصیت،پایداریواژگان ک
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 مقدمه

ادبیات صورت ناپیدای واقعیتی است که نویسنده یا شاعر آن را برای خواننده آشکار می 
کند.که موجب می شود خواننده با نگاهی نو به دنیایی که در آن زندگی می کند و به 

 تی که یا تاکنون نداشتهادبیات با سهیم کردن ما در تجربیا»آدمهای اطرافش نگاه کند.
ایم و یا به دلیل محدود بودن دامنۀ تجربیاتمان هرگز نخواهیم داشت،وقوف به آنچه را 

 که ( مطالبی84: 1390پاینده،«)خود شخصاً ندیده ایم و نیازموده ایم بیشتر می کند
 و هاداستان بودن ادبی و داستان روایت بر ادبی شناسیآسیب عنوان به آمده گرد اینجادر

 روایت و داستان ساخت و اصلی مباحث از کلی نمایی مطالب این.است پایداری هایروایت
 .دکنمی بیان را خواننده بر بیشتر گذاریتاثیر هایراه و عناصر آن، ساخت چگونگی و

 انقدرگر میراث این انتقال برای محمل بهترین زیرا دارد اهمیت بسیار مقدس دفاع ادبیات
 ستردهگ استقبال با آثار نوع این خوشبختانه.است جدید نسل به تاریخی سحسا دوره این

 عدفا و انقالب های ارزش فضای در فکری نظر از که کسانی حتی و شده روبرو مخاطبان
موذنی  یعل اثر «آفتابی شب در مالقات» رمان هستند. آثار این خواننده نیز نیستند مقدس

 و ظریف خیلی  رمان نویسنده.است جانبازان دمور در این رمان اثری پایداری است.
 خواننده در که کند می مطرح را عواطفی و احساسات و معنوی موضوعات نامحسوس

 رونید احواالت فضا، ها، شخصیت درگیر آنچنان ناخواسته یا خواسته خواننده.است اثرگذار
 رمان این.دگیر می قرار فضا آن درون ناخواسته طور به که شود می...  و ها شخصیت

 یاربس اثر این در دراماتیک جنبه است که باعث انتخابش شده است. ویژگی چند دارای
 از را خود های داستان طبیعتا که است مستقل رمان یک رمان این. است دقیق و قوی

 تارساخ یک است. ساختارداستان  مستقل ادبی اثر یک کار خروجی ولی گرفته واقعیت
 نندهک بازنویسی عنوان به را صفایی کریم نام به شخصیتی یک نویسنده و است جدید

در پژهش نشان داده  است زدن حرف مشغول او زبان از و کرده مطرح جانبازان خاطرات
 نهات نه را خواننده و شود ایجاد کار در تعلیق و کشش یک شده موجب می شود که همین

 علی موذنی خیلی .کند می درگیر راوی شخصی زندگی با بلکه جانباز دو آن زندگی با
 در که کند می مطرح را عواطفی و احساسات و معنوی موضوعات نامحسوس و ظریف

 دقت، با و تفصیل با تقدیم اعضا جانباز بیان جزئیات  با نویسنده. است اثرگذار خواننده
. تاس واقعی و باورپذیر شود می مطرح کتاب در که رمان را خواندنی کرده است. مسائلی

 تیغ ار صورتش رفته که نوجوانی احساس مثال یا همکالسی یک بر رفیق یک تاثیر مثال
 جانبازان و رزمندگان های خانواده احواالت و حاالت تمام و بیاید در زودتر ریشش تا زده
 یک اب که کند نمی احساس اصال خواننده و شود می مطرح رئال و طبیعی کامال شکلی به
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 صلیا عوامل بر همگی دست ایناز تعامالتی حال هر در است برورو انقالبی و ارزشی مسئله

 هر  واقع در. کنندمی تعیین را متن هر به ما خاص واکنش نحوۀ که انداستوار بنایی زیر و
 و رود فرو داستان هایبم و زیر در پایداری داستان یک خواندن با دارد انتظار خواننده

 اندتومی داستان عناصر چیدمان یا انسجام بدون و ناقص روایت یا داستان یک شود همراه
 آن پی رد راوی یا نویسنده که را تاثیری یا بگذارد خواننده بر ناقصی یا مطلوب نا تاثیر
پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است تا به این سواالت پاسخ . نگذارد است

از .دارد وجود آن ادبی ساختار رفتنگ نظر در بدون روایت یا داستان نام به دهد:آیاچیزی
 غیر خواه مقدس دفاع مورد در بخصوص روایات و هاداستان به ما هایواکنش آنجا که 

علم ،بر روی جاودانگی اثر تاثیر دارد  پایه بر و منسجم کامال یا  احساس بر مبتنی و ارادی
 ساله تهش دفاع قایعو ثبت که آرمانی هدف به عناصر این کمک به توانسته ، آیا نویسنده

 ،برسد؟ کردند ایثار که آنان جاودانگی و
 

  پیشینه تحقیق
 یعنی هنمون ایناز هاییپژوهش که رسیدیم نتیجه اینبه شد انجام که بررسی و تحقیق با

اما بر روی رمان مالقات   است شده انجام گوناگون رمانهای روی داستان عناصر بررسی
انکاوی شخصیت با عینک داستان در پنجمین پویش در شب آفتابی تاکنون فقط رو

انجام شده است.و نقدی ساده توسط خانم بلقیس  1395مطالعاتی روشنا در تابستان 
سلیمانی انجام شده است که در گردهمایی نویسندگان صورت گرفته است. اما پژوهشی 

 از نوع آن چه در این مقاله انجام می گیرد صورت نگرفته است.
 

 کلیات 
 و تخیّل از سرشار که ابتدایی بشر نزد در ادبیات دارد؟ ماموریتی چه و چیست دبیاتا

 از پر گاه و بود لطف از چرا گاه که بود دوخته طبیعت مظاهر چشم و بود ترس و توهّم
 قابل را انسان جسمانی اسارت دارد نفوذ آن در که تخیّل نیروی و ادبیات. عتاب و خشم
 رد،گیمی سرچشمه انسان یعنی مشترک منشا یک از دو هر دین و ادبیات. کندمی تحمّل

 حق البط بیشتر دین که تفاوت اینبا برتر، عالم به وصول یعنی دارند، مشترکی هدفهای
 بر ادبیات که تاثیری. اندجسته آسمان به راه دو هر اما حقیقت، طالب ادبیات و است

 حاصال  داعیه دو هر یعنی است دین با خویشاوندی با ارتباط در است نهاده بشری جامعه
 بعنوان ادبیات». دارد فرق دین با ادبیات کار سبک اما دارد را اخالق دامنه بسط و جامعه

 از آنچه سال هزاران طی در است بوده هاارزش بایگانی ی خزانه هنر، هایشاخه از یکی



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       188
 هشد داده انتقال نره و ادبیات طریق از بوده ماندن و شدن ثبت قابل بشر هایدریافت

 مجموع معنای به ادب ،ایراندر و اسالمی فرهنگ در(. 11:1348 ندوشن،اسالمی)«است
 بود، برخوردار هنری جوهر از که همین اثر یک». است بوده کردن زندگی خوب هایروش
 ارسطو. بود نیز اخالق مرّوج بخود خود هنرمند و میشد پنداشته نیز حقیقی و خوب

(. 47:1357 کوب، زرّین) «میدانست»نفس تزکیه و روح تطهیر «موجب را اژدیتر تماشای
 تقسیم رمان و کوتاه داستان دوگونه به آن عام معنی در رمان»در تعریف رمان داریم 

 داستان جنبه رمان اصلی جنبه»و فورستر معتقد است (. 226:1391 یاحقی،) «شودمی
 حاوی باید رمان»یی دیگر گفته است در جا(. 226:1391 فورستر،)«است آن سرایی
 اوّل درجه در گویی قصه استعداد(. 44:1391 فورستر،) «باشد نیز ارزش حسب بر زندگی
 مثل مهارت فاقد استعداد زیرا»مهّم  بسیار اما دوم درجه در ادبی استعداد و است اهمیت
 مک) «آوردینم در حرکت به را چیزی اما دارد زیاد شعله که است، ماشین بدون بنزین

 عنوان به ما است موعود ادبیات و هنر از حماسی ایجلوه پایداری ادبیات(. 20:1391 کی،
 و هنر» اینپس. ایمدوخته موعود ایندهبه چشم داریم، هنر از ایبهره که مسلمان یک

 برای ما هنرمندان و بدوزد موعود ایندهاینافق به چشم اکنون هم از باید ما «ادبیات
 در هریش مقاومت و پایداری ادبیات. کنند تالش باید ایایندهچنین کمال قاف به نرسید
 شاعران، آن در که شودمی گفته دورهای ادبیات به مشروطه ادبیات. دارد عاشورا و کربال

 از دخو اجتماعی و سیاسی اهداف بیان برای ایوسیله را ادبیات هنر، اصحاب نویسندگان،
 شرح به که ادبیاتی. »بودند داده قرار مشروطیّت استقرار و آزادی دم،مر افکار تنویر جمله

 آوردن دست به جهت مبارز، مردم رنج و درد و گذشتگی جان از پایداری، ،مبارزه بیان و
 دست کردن کوتاه و ستم و جور بردن بین از و برابری به رسیدن و استقالل آزادی،

 وقومی هایسنت و فرهنگ از دفاع و خود اجدادی سرزمین از اشغالگران و متجاوزان
 ادبیات(. 7:1389 ترابی،)«است سرزمین آن مردم هایداشت باور و دین از حمایت
 به پایداری ادبیات و است شده تعبیر «ایستادگی» به معین فرهنگ در مقاومت

 یگاهجا عرب ادب در و است عربی ایکلمه مقاومت اما. «توان و دوام ایستادگی،،مقاومت»
 هشت از بعد ایراندر. است استفاده مورد فارسی ادب در و فارسی ایواژه پایداری و دارد
 اندازچشم پدیده اینزیرا. شد نویسی داستان و ادبیات وارد جنگ مقوله مقدس دفاع سال

 وقایع انههنرمند ثبت با تواندمی نویسنده: کندمی باز نویس داستان روی پیش ایگسترده
 نگارگر ملّت، یک هایپیروزی و هاشکست ها،دالوری ها،حماسه کشیدن ویرتص به و

. کند ترغیب دشمن برابر در مقاومت و مبارزه به را مردم باشد، جنگ تبعات و عوارض
 هم اب هاآن ی عمده تفاوت و است تخیلی ادبیات یا ادبیات از عمده بخش داستانی ادبیات
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 نایخواه. گیردمی بر در را منثور روایتی آثار انواع ههم داستانی ادبیات که است ایندر

 اثر هر یعنی نباشد، خواه باشد، برخوردار تخیلی ادبیات شکوهمندی خصوصیت از انواع
 حوزه در باشد داشته داریمعنی ارتباطی واقعی دنیای با که ایخالقانه منثور روایتی
 تاکید: قصه ،شامل داستانی ادبیات. (21:1373 میرصادقی،) گیردمی قرار داستانی ادبیات
 الیخی قصه که رمانس باشد،می هاشخصیت و هاآدم از بیشتر العادهخارق حوادث بر اصلی
 باشد کلمه هزار 40 تا 30 از کمتر که طوالنی داستانی اثری: رمان است، منظوم یا منثور

 که است ایخالقانه تاهکو نسبت به روایت:کوتاه داستان و(. 22-24  ،1373: میرصادقی)
و (26:همان) دارند شرکت انفرادی عمل در که هاستشخصیت از گروهی با کارش سرو

 هس از حداقل و باشد زمان توالی تابع نحوی به که ایواقعه نقل: »داریم در تعریف داستان
 ردیگیک با نیز حوادث اینوقوع زمان و شده تشکیل حوادث اینوقوع زمان و تشکیل واقعه

.« ستا برخوردار سلولی و علت کیفیت از یکدیگر با داستان وقایع رابطه.  است متفاوت
 کی مدد به نویسنده آن در که است اثری داستان»یونسی معتقد است (.31:1371 داد،)

 جمع در اثر اینو دهدمی نشان اصلی حادثه یک در را اصلی شخصیت یک منظم طرح
 یک امروزی معنای به داستان(. 10- 14: 1364 ونسی،ی)«کندمی القا را واحدی تاثیر
 بقهسا سال صد به نزدیک ایراندر و سال سیصد حدود غرب در که است ادبی جدید شکل
 نویس داستان و است، همانطور نیز زبانش شده طور هر قصه یا داستان شخصیت.  دارد
 دارد ساختاری عناصر انداست هر(. 235:1348 ،براهنی) همانطور نیز زبانش باشد، طور هر

 :عنوان  تحت
 خوردند پیوند هم به معلولی و علت رابطه با که است وقایع یافته سازمان مجموع: پیرنگ-1
. دارد تفاوت داستان خالصه با و است چرا سوال به پاسخ پیرنگ(. 64:1373میرصادقی،)

 و هول یا علیقت -پ افکنی گره-ب واژگونی -جمله الف  از است شده ساخته عناصر واز
 جنگی هایداستان . پیرنگ(بازوبسته)  پیرنگ گشایی گره -ج اوج نقطه -ث بحران -ت وال

 .دارد پیچیده ساختار چون است استوار بسته پیرنگ پایه بر بیشتر
 شوندمی ظاهر داستان در که را ایشده ساخته اشخاص: پردازیشخصیت و شخصیت -2

 .باشد ایستایا پویا تواندمی شخصیت(. 1373 ،84: میرصادقی) نامندمی شخصیت
 دارد وجود اثری هایشخصیت و داستانی عمل در که کیفیتی در: مانندی حقیقت -3

(. 143:همان) آوردمی فراهم خواننده نظر در را واقعیت از قبول قابل ساختی احتمال
 گرایانهواقع واقع، افر و طبیعی مافوق یا و( واقعیت دقیق شرح) گراواقع گاه مانندی حقیقت

 . باشد تواندمی قیامت ماشین با شطرنج داستان مثل
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 مسلط و اصلی فکر درونمایه. شودمی حاصل موضوع از که است چیزی: »مایه درون -4

 (. 174:همان) «است اثری هر
 را مایه درون و آفریند ما را داستان که است هاییحادثه و هاپدیده شامل: موضوع -5

 یعنی است واقعی مقدس، دفاع و جنگ داستانهای موضوع(.218:همان) کند تصویری
 جامعه و هاروی شخصیت بر را آن مستقیم غیر و مستقیم تاثیرات و دفاع و جنگ نویسنده

 . پردازندمی آن به و دهندمی قرار خود داستان موضوع مایه دست
 وادم و مصالح آن با نویسنده که است ایشیوه دهنده نمایش روایت زاویه یا: دید زاویه -6

 زاویه .دهدمی نشان داستان با را نویسنده رابطه و کندمی ارائه خواننده به را خود داستانی
 یا لیاص هایشخصیت از یکی راوی درونی دید زاویه. باشد بیرونی یا درونی تواندمی دید

 ادهد توضیح بیرونی دید زاویه و است شخص اول دید زاویه همان که است داستان فرعی
 . شودمی نقل شخص سوم زاویه از داستان و شودمی
 گیردمی صورت داستان محل آن در که مکانی و زمان: پردازی صحنه و صحنه -7
 ( 449: میرصادقی) گویندمی «صحنه»
 استاند و شعر در و است عقاید و افکار یمبادله و هم با کردن صحبت و مکالمه: گفتگو -8
 جهت در را داستانی عمل گفتگو (. 466:میرصادقی)شودمی برده کار به.  ..و امهنمایشن و

 . تاس نویسنده سبکی آرایش و زینت نوعی و بردمی پیش به نویسنده هدف با سو هم
 عاتمطال اثر در که است نوشتن در نویسنده یک خاص اسلوب:نگارش شیوه یا سبک -9
 (506:میرصادقی) آیدمی دست به نویسندگی در تمرین و

 ندهخوان که طوری به است اثر به نسبت نویسنده پرداخت شیوه:پردازی لحن و لحن -10
 نباشد، صمیمی یارسمی ،موقرانه آورنشاط ،آمیز تحقیر: تواندمی لحن. بزند حدس را آن

مالقات  رمان . لحن(523:میرصادقی)اوست خورد بر طرز هم نویسنده لحن که طورهمان
 . است ارزشی نسبتا ب آفتابی صمیمی،در ش

 ارک هنربه از دیگری هاینمونه یا ادبیات از ایخالقانه اثر فراگیر توصیف: رنگ و فضا -11
 (. 531:میرصادقی) شودمی برده
 انسانی، جنایع و مرگ خونریزی، و جنگ فضای از علی موذنی منبعث رمان رنگ و فضا

 . تاس انداختهسایه هایشخصیت بر که است عاطفی و روانی و روحی وجسمی هایناراحتی
 تباطار با و داد نگاه تغییر مشروطه انقالب با خود حرکت در ایرانمعاصر داستانی ادبیات

  .گردید آشنا کوتاه داستان و رمان جمله از ادبی آثار آنان فرهنگ با آشنایی و غرب با
 وعشر مولوی مثنوی و فردوسی هنامهشا قبیل از کهن ادبیات منظوم هایقصه از داستان

 داستان به تا.  کرد پیدا ادامه ارسالن امیر و عیار سمک مثل منثور هایداستان با و شد
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 انقالب عظیم داد رخ از بعد. رسید نوین عصر در رمان به نهایت در.  ..و زاده جمال کوتاه

 و یدجد مضمون و. یافت رهدوبا تولدی ایرانمعاصر ادبیات شاهی، نظام سرنگونی واسالمی
 ینویس خاطره ابتدا جنگی داستانهای.  شد آغاز ساله هشت جنگ آغاز از بعد جنگی نگاه

 نگارشی هایسبک برگزیدن با عرصه ایننویسندگان زمان گذشت با و بودند گونه گزارش و
مانند علی مودنی در رمان مالقات در شب  بسازند متمایز آثاری تا کوشید متنوع

 در 1337 سال به ایرانی نویس داستان و نویس نامه نویسنده،نمایش موذنی، ابی.علیآفت
 انینویسندگ جمله از و است نمایشی ادبیات لیسانس دارای او.گشود جهان به دیده تهران
 ایزهج آفتابی،برنده شب در مالقات.کند می دنبال ای حرفه شکل به را نوشتن کار که است
 شده است.1376سال کتاب

 :داستان الصهخ
 و است کرده ازدواج پروین با که است سال پرورش،هشت و آموزش دار صفایی،دفتر کریم

 عامل،موجب همین و گذرد می بد زندگیش امر.دارد سهیال و لیال نامهای به دختر دو
 احبهمص نوار او به دوستانش از یکی که این تا شود می همسرش و او بین لفظی مشاجرات

 کمک کند،بلکه دریافت آن،مزدی کردن پیاده با تا دهد می را مقدس اعدف جانبازان با
 ناولی.شود می شاد خبر این شنیدن با همسرش و برد می خانه به را نوارها او.باشد حالش

 .است ساغری جانباز با مصاحبه بعدی،نوارهای نوار دو و است ریاحی جانباز نوار،صدای
 معنی یب و تکراری و اضافی کند،جمالت می پیاده دقت با را ساغری جانباز کریم،گفتگوی

 بازنویسی را کارها تو:گوید می دوستش دهد می تحویل را کار وقتی و کند می حذف را
 ریساغ جانباز به خلوت در کریم.دهد می او به را کیانی جانباز با مصاحبه بعد و.ای کرده

 بیآسی او به بود،تا کرده ورد محل از را اش مین،فرمانده کردن خنثی برای که اندیشد می
 پس فاییص.شود می مانوس آنها با و یابد می الفتی ساغری و کیانی دنیای با نرسد،صفایی

 می نویسی باز را حسینی اکبر علی مصاحبۀ وکیانی،متن ساغری با شدن مانوس از
 عازم جبهه مقدم خط به مهربانش همسر کمک با ،او1337متولد و درصد70 جانباز"کند
 سک هر که شود می متوجه آنها با خودش شخصی زندگی مقایسه با صفایی "...ودش می
 ودخ او،بازتاب همسر البد و برد می بهره آخرت و دنیا از اش شایستگی و لیاقت قدر به

 می جالبی اتفاق بین این در اما.دارد ای آزاردهنده و زشت رفتارهای اینگونه که اوست
 که برد می خواند،پی می را حسینی و کیانی مصاحبۀ ود هر که این از بعد صفایی.افتد
 غروب و گیرد می را دو هر آدرس.دارند را هم دیدار آرزوی که یکدیگرند گمشدۀ آنها

 در ار صفایی،یکدیگر تالش با و سالها از پس حسینی منزل در کیانی و هنگامی،حسینی
 نیز بخش هر لد در که است شده نوشته بخش چهار در کتاب این .کشند می آغوش
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 داردن دقیقی معلولی و علت شرایط داستان طرح. است شده گنجانده متعددی های فصل

 اه هستند،شخصیت داستان چراهای پاسخگوی یکپارچه اتفاقهای و تصادف عنصر اما
 کیانی که عملیاتی شب دارد،به اشاره داستان عنوان.هستند یادماندنی به و توانمند

 ندچ باشد،اما کیانی چشم حسینی شود می قرار و کشد می دوش بر را نابینا،حسینی
 رب توکل و ایمان قدرت با کیانی جانباز و شود می هوش بی خونریزی شدت از بعد لحظه

 زعم به.رسد می خودی نیروهای به تا گذرد می مهمّات و موانع میان از تنهایی به خدا
 شمچ این:گفت حسینی بازجان».شود نمی ممکن آفتابی شبی در جز توفیق موذنی،این

 انبازج سر روی سرگذاشت و. برد می را چشم که پاست این برد،بلکه می را پا که نیست
 ها انهخ همۀ در سر چراغ که بلند قدر بلند،آن صدای کرد،با گریه یکسره خانه تا و کیانی
 شده ریزی پی نوین یی شیوه به داستان روایت (.49:1390موذنی،)«.شوند روشن
 رونب همسری با مشاجراتش و خصوصی زندگی.کند می روایت را قصه کلیت اییصف.است

 تهرف است مادیات فکر ابتدا در که همسرش و شود می اصلی وقایع متوقع،چاشنی و گرا
 دنش کلیشه از را داستان نوشتن نوع همین.شود می صفایی،وارد جدید دنیای به رفته
 وجودب شخصیتها برای که ستان،مشکالتیدا در .است محور شخصیت داستان.کند می دور
 می رتفسی و تعبیر ای گونه به مشکلی هر که شوند می پرداخته و ساخته آید،طوری می

 وهنح است مهم داستان در آنچه واقع در. نیست مشکل دچار واقعاً کس هیچ انگار که شود
 ،بلکهپردازد نمی جنگ خود به مشخصاً داستان.مشکل خود نه است مشکل با برخورد

 ها آن یبیرون و درونی کشمکش و جنگ تاثیر و کند تاکید ها شخصیت بر کند می سعی
 .دهد رانشان
 داستان عناصر
 دهش ضبط نوارهای که است درآمد کم دفتردار یک زبان از داستان اصلی حوادث:پیرنگ

 شخصیت .کند می ویراستاری خودش قول به کند؛و می پیاده را جانبازان زندگی از
 هک حوادثی ثبت و جانباز دو زندگی به دادن گوش با که است راوی صفایی ،کریماصلی
 با آخر در و است داستان گره که برد می رازی به پی است شده آنها جانبازی به منجر
 و خانوادگی مشکالت از اولیه کشمکش.کند می گرهگشایی هم با جانباز دو کردن روبرو
 می آنها زندگی وارد جانبازان زندگی نوارهای به ادند گوش با و شود می آغاز راوی مالی
 و جانبازی تا شود می شروع زمینه ایجاد و آن دلیل و رفتن جبهه از کشمکش و شود

 و نابینا جانباز،یکی دو آشنایی صحنۀ بازسازی و ایجاد با آخر در و جانباز دو آشنایی
 بحران .شود می باز نپروی همسرش و راوی اختالفات شدن برطرف و نخاع قطع دیگری

 و یندب می انگار نابینایی وجود با او که این و است کیانی حجت داستان،جانبازی اصلی
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 یبعض تکرار دوم بحران.است شده او نجات باعث دیگری رزمنده که این و سرشارش هوش

 ترعای بخوبی گشایی گره.است نویسنده که راوی ذهن و است عملیات خاطرات از جمالت
 منتهی خواننده ذهن در ابهام یا راز گره شدن گشوده به سرانجام حوادث توالی.است شده
 واراست حوادث طبیعی نظم پایۀ بر که چرا.است بسته نوع از داستان پیرنگ .گردد می

 شخصیت با مواجه در .است شده طرح نوع این حاصل کننده روایت خاص نوع البته.است
 فراز حاصل هیجان نوع همین برای شویم می همواج"حضور حس" با داستان حوادث و ها
 هک ها آن.بدهد ادامه را داستان که کند می تحریک و است برانگیزنده داستان فرودهای و
 مقدس دفاع دوران رزمندگان از ای گونه شناخت با و هستند آشنا جبهه و جنگ فضای با
 و حوادث از یا عمده بخش و داستان شخصیت بودن باشند،واقعی داشته آن از پس و

 در را خود عملی و شنیداری و دیداری تجربیات نویسنده کنندو می حس را اتفاقات
 .کند می منعکس خود داستان"طرح"

 های ،شخصیت بیشتر داستان در حاضر های شخصیت :پردازی شخصیت و شخصیت
 آن هک است مردم از ای طبقه یا گروه خصوصیات دهندۀ نشان یعنی هستند تیپی و نوعی

 .کند می جدا دیگران از را ها
 ای اپیزود سه در که هستند حسینی جانباز و کیانی جانباز راوی،:اصلی های شخصیت

 کمشتر فصل یک به چهارم فصل یا نهایی بخش در و کنند می پیدا حضور مجزا بخش
 .رسند می

 :صفایی کریم
 وشتنن و صفایی کریم نگاه نوع اما است جانباز شخصیت پیرامون داستان اصلی موضوع 
 از هک شخصیتی.گردد می کارش نوع و اطرافیانش و اطراف به او نگاه نوع و بازنویسی و

 کند،پیاده می شروع مادیات برای ابتدا را کارش .است مند بهره خاص شخصیتی ثبات
 .جانبازان زندگی نوار کردن

 کی ،امورنباشد حقوقش اگر که است،شغلی نویسی باز فروتنی کمال در من دوم شغل»
 خالی جیبی با برج اول روز چند همان و گذرد نمی وجه هیچ به پرورش و آموزش دفتردار

 آن و ینا از شرمگین و کند حمل دوش بر را پولی بی روز چند و بیست بار سنگینی باید
 رد که شدم دوستی دامان به دست زن غرغر نیز و شرم این فراراز برای پس.بگیرد قرض
 از،کارس من نظر به ناچیز،اما خودش قول به مسئولیتی جانبازان دبنیا فرهنگی بخش

 از دبع چند هر که بگذارد کاری سر به مرا توانست ناچیز مسئولیت همین با که دارد؛چرا
 (.9:همان)«.رهاند می غرغر از و شرم از مرا کند،اما می پر را شبهایم نیمه حتی گاه و ظهرها
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 از(متوقع و غرغرو) همسر جلوی شرمندگی و ها پولی یب در را خود نفس به اعتماد کریم
 کم زن آورد،به می بدست که گیری چشم پول اولین تالفی،در برای و است داده دست
 مار سر که انگشتری آوردن استعاره با و خرد نمی را عالقۀاو کند،هدیۀمورد می محلّی
 .ندک می معرفی خواننده به را بزند،هدیه نیش است منتظر لحظه هر و شده تعبیه آن روی

 انداخته پایین ترس از را سرشان که دخترم دو جلو مرا مراعات آنکه بی»
 !مواجب و جیره بی حمال:بودند،بکند،گفت

 آرزوهایشان شدن برنیاورده در دخترها غبن از که داشتم،احساسی ای مسخره احساس
 رب طالیی مار آن چونگزید، لب و داد تکان سر و!«تومان پنجاه و صد با:»گفت زنم.بود

 ننشانده جا سر خود درخشان نیش با را او نظر مورد افراد و بود نزده چنبره انگشتش
 (.13:همان)".بود

 در و سوم و دوم های بخش در و است اول بخش در داستان اصلی شخصیت که راوی
 ههایی ک حقارت دلیل به صفایی کریم شخصیت.آورد می در سر داستان آخر بندی جمع

 ایج در همین برای است بینی کم خود اختالالت دچار است کشیده کارمندی زندگی رد
 می روایت خودشان زبان از دیگر جانباز دو زندگی که هایی بخش در داستان،حتی جای
 است نحوه انجام آن، مهارتها و نویسی باز ،که کارش از و کند می پیدا حضور کند

 درگیر ار نوشتن،خواننده نوع این با نویسنده .کند می برد،تعریف می کار به که شگردهایی
 مردم جمعیت از بزرگی بخش"کارمند" چون و رسد می واقعی کامالً که کند می ماجرایی

 کشمکش.رود می باال رمان با مخاطب پنداری همزاد پس دهد می تشکیل را کشور یک
 دو بین برخورد ایجاد نهایت در و جانبازان زندگی بازسازی در کریم شخصیت درونی

 در نزط از هایی رگه.گیرد می بر در را داستان های بخش حسینی،بیشتر و جانباز،کیانی
 ترین تلخ حتی خود کالمی طنز با کریم خورد،شخصیت می چشم به داستان سراسر
 دهش او زندگی از جزیی گویی کنایه گویا.گیرد می مسخره به را زندگیش های قسمت

 دیگر بخش دو در طنز این.رسد می نتیجه به او با و شود یم شروع همسرش از که است
 ،از بخش آن اول شخصیت حسینی که سوم بخش در است؛بخصوص کامالًمشهود هم

 .کند می استفاده طنز چاشنی بعنوان هم همسرش با خصوصی رفتار
 کی بزن حاال و من جان به افتاد روش؛و هم چیزی کردی،یک غلط که گفتم:گفت"

 می درست!اید ایستاده فالگوش شما نمیدانستیم دهیم،خانم نمی ادامه...چشم...نزن،
 حظهل چند لطفاً...چشم...کنم می عوض را بحث چشم...بزند نباید را حرفی هر آدم...فرمایید

 (.101:همان)"...کنید خاموش را ضبط
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 سامان صفایی کریم همان یا راوی یا نویسنده خود شخصیت پایه بر داستان اصلی بنیان
 نفره چهار خانواده و است راوی مورد در است فصل چهار شامل که اول بخش.است یافته
 دهد،و می اختصاص نوشتن امر در مهارتش و خود به راوی را نهم فصل و دوم بخش . شان

 ویاول،را سوم،فصل بخش از.کند می بیان کیانی حجت جانباز شخصیت از را برداشتش
 زاویۀ از راوی هم را بخش همین سوم گوید،فصل می خود از همچنان اول شخصیت یا

 جانباز،موارد دو مصاحبه نوار دو مقایسه به را پنجم فصل.کند می نقد را خود کار دیگر
 راوی اب مستقیم ما چهار بخش و خود بینی تیز و سنجی نکته بیان برای.پردازد مشابه،می

 مونولوگ یوهش به گفتگو در توصیف بوسیله پردازی شخصیت.بریم می پایان به را داستان
 .گیرد می صورت خودگویی یا

 :کیانی حجت
 کله و سر کارش که نوجوانی.است آفتابی شب در مالقات رمان دوم بخش اصلی شخصیت

 بزرگ زودتر خواهد می بیند،دلش می کم را خود و است کوچکتر خواهر و برادر با زدن
 سنیمحا ظاهر به که رود می وستانید است،دنبال شده بزرگ دهد نشان دیگران به یا شود
 .کند می احساس کوچک را خود کیانی.بودند ماهر سوارکار و ماهر دارند،شناگر برتر

 اریک سوار و شناگری. سوارکار یکی بود شناگر یکی که بودم دوست نفری دو با من..."
 انشدهن به دستشان.نباشند درس فکر به خیلی که آورد می احترام قدر آن دو آن برای
 یک هم توبیخشان.زدند می را آخر حرف مدرسه توی هم و خانه توی هم و رسید می

 از هن زدند می سرشان توی نه آوردند،معّلمها نمی تکلیف اگر. بود تمجید و تعریف جور
 رسد که بود این خاطر به داشتم حرمتی اگر چی؟من من اما...کردند می بیرونشان کالس
 تازه دیدم را خودم دوم و اول ثلث نمرات تفاوت وقتی.دکر افت هم آن که بودم خوان

 از هم را درسخوان شاگرد یک حرمت چون.ام باخته که منم میان این در که شدم متوجه
 (.32:همان)".دادم می دست از داشتم یا بودم داده دست
 سهمکال و نوجوان رزمنده که داند می گنجی الدین حسام با آشنایی مدیون را خود کیانی
 تنهای در و کند می پیشرفت اخالق و درس در.شود می متحّول او با آشنایی از بعد.اوست
 اساس بر خود او گوید می نهایت در رود؛و می جبهه به کیانی و شود می شهید حسام

 با کیانی.بدهم خدا راه در را چشمانم تا کردم انتخاب بوده سوال قالب در که الهام یک
 تاس دارد،دارا بینا چشم دو با نفر یک که را هایی قابلیت همۀ و است استعداد با و هوش

 !استنابین واقعاً  او آیا دوستان،که یا شوند،نزدیکان می تردید دچار همه گاهی که طوری به
 را همسرتان چهرۀ خواسته دلتان وقت هیچ آیا ندهید،اما پاسخ توانید می سوالم این به-"

 را؟ فرزندتان چهرۀ یا ببینید
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 کس هر و دو این از ام باطنی تصور.را فرزندم چهرۀ هم را همسرم چهرۀ هم.ینمب می-

 برایتان را شان چهره ریز توانم می که شده واقعی قدر آن حاال شناسم می که دیگری
 هیگا.کند آرایش همیشه من جلوی ام خواسته همسرم از من ندارد،اما گفتن.کنم توصیف

 .کن پاک لباست روی از را لکه آن یا بشوی را دهانت دور برو گویم می پسرم به
 فتهگ بار چند حتی.زیاد همسرم کمتر،اما خیلی پسرم کردند،البته می حیرت دو هر اوایل

 .خوشحالم  خیلی بینی می که این از من بینی،و می ای،تو انداخته دست را همه تو که
 اید؟ رسیده قدرت این به واقعاًچطور-
 .شود بلندتر بگذارید.آید نمی شما به کوتاه ریش که دانم می را این فقط من-
 (.89:همان)"بینید؟ می واقعاً نکند...شما-

 قوقح رشته التحصیل فارغ و شناگران بهترین از و دارد کاراته در ای قهوه کمربند کیانی
 امانج شخصیت خود و راوی کلمات با را شخصیت این  پردازی شخصیت نویسنده.است
 .است داده

 :حسینی براک جانباز
 با اما شویم می آشنا او با دو فصل سوم بخش در که است مقدس دفاع درصد 70 جانباز
 قبل از را او است،مخاطب،گویی داده خواننده به قبل های بخش در راوی که هایی المان

 شخصیت و است بیشتر شخصیت این در طنز.بشناسد بهتر خواهد می شناسد،اما می
  ندهنویس یا راوی. گیرد می صورت دیگران گاه و همسرش کالم ازخود، توصیف از او پردازی

 ندک می مقایسه ها آن با را خود ،خانواده زناشویی زندگی در زوج رفتارهای بعضی بیان با
 مسرشه پیشنهاد با حسینی.اوست خود رفتار آئینه گیرد،همسرش می نتیجه نهایت در و

 منتظر و شود می جبهه راهی و اردگذ می کنار جبهه در حضور مورد در را تردیدش
 این در که است جانبازی دو هر توجه مورد مقولۀ دو شهادت و ایثار .ماند می شهادت

 می مادی داشت چشم بدون را جبهه در حضور.است شده صحبت ها آن مورد در کتاب
 دگرد می بر خانه به سالم که این از بار اولین و سپارد می خدا به را خانواده و پذیرد

 .است شرمنده
 آن با.خانه برگردم کشیدم می خجالت: گوید می35 شماره نوار اواخر در حسینی جانباز"

 هک را پولی که داشتم را ای بچه حال شود،اما می خوشحال دیدنم از زنم بودم مطمئن که
 برمی خانه به درازتر پا از دست حاال و کرده اند،گم داده او به چیزی خرید برای
 (.81:نهما)".گردد

 و حسینی جانباز دیدار لحظۀ و دهد نشان خودی تا شود می ماجرا وارد راوی جا این در
 .کند توصیف خود تخیل ،با قول نقل جای به را همسرش
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 که ای بچه همان حسینی،مثل جانباز که دهد می نشان شادی خود از چنان خانم زهرا"

 ند،ک می آرامش شده،احساس خشیدهب تنبیه جای بازگشته،اما خانه به و کرده گم را پول
 ازجانب!آمدی خوش:گوید می خانم زهرا کند،تا رفع را ای شبه و شک گونه هر که آن برای و

 (.90:همان)".نشدیم درگیر اما خط به رفتیم:که آید می در حسینی
 :زن شخصیت

 حسینی،سه اکبر همسر زهرا و کیانی حجت همسر صفایی،پروانه کریم همسر پروین
 ایستا که هایی شخصیت.دهند می نشان ما به را جامعه در زن از متفاوت شخصیت

 سرتح موجب که.شود می دیده حسینی و کیانی زندگی کامالًدر که عشق نیستند،حضور
 و گیرد می گردن به خود،همۀتقصیرها داری دل برای که جایی تا شود می صفایی کریم

 می نام به را او است،و همین داستانی هگر اولین آید،که می در مهر در از او با آخر در
 .کشد می رخ به کلمات با را او تغییرات و خواند

 وجود با که است،پروانه آل ایده و نمونه کامالًهمراه،همسر شخصیت رمان این در زن دو 
 به عشق وجود با را همسر که خانم زهرا و شده نابینا جانباز همسر وجاهت و زیبایی
 ههمیش و غرغر زن یک نماد که پروین کند،و عمل اش وظیفه به تا ندک می جبهه او،روانه
 حملت تا کشند می رخش به را کمبودها مرد غرور کردن له با که است برخواسته و ناراضی
 .دهند نشان را خود کردن

 آن از مختصر بس شامی بود قرار که بود برهوتی سفرۀ چیدن و کردن پهن مشغول زنم"
 اولین در لرزید،چون می دستش در که بود ساغری جانباز خکسی من قاشق.شود صرف
 ثیخن را مینی بار هر و رفت می فرو بشقاب مین در سیخک.بود گرفته قرار مین میدان

 همیشه از تر کمرنگ چایی.گذاشت می کار ها بچه روحیۀ در زنم غرغرهای که کرد می
 که ودب مینی بود؛انفجار دهش برگزار خوشی به که بود چایی مهمانی سه دو تالفی به که
 به را خود که کرد،چنان سرزیر مرا خشم هم کرد محروم دست دو از را ساغری جانباز هم
 زا دهی، می که پولی با:گفت «چایی؟ یا دِردِروست آب این» زدم فریاد و رساندم پله زیر
 یغج چوننیامد، فرود اما رفت باال دستم.چشمهایم تو شد براق و.شود نمی تر پررنگ این

 دهترسی نفر دو حتماً  که دارد دنبال به را ترکشهایی انفجاری هر که آورد یادم به دخترها
 .کند می اند،مجروح ایستاده ما نزدیک که را

 زنی؟ نمی دیگر،چرا بزن:زد فریاد
 !معرفتی بی خیلی:گفتم
 می و مسوز می نمیر و بخور این با که ام گذشته جان نیستم،از معرفت عزیزم،بی نه:گفت
 .سازم
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 آن و"!مرا غمخوار" که زدم پوزخند خود به کردندو می گریه که دخترها طرف به رفتم

 (.45:همان)".کنم دورشان انفجار محل از تا کردم بغل را دو
 :ها شخصیت سایر

 ام که ریاحی دهد،جانباز می(صفایی کریم) راوی به را نوارها که باقری مانند اشخاصی 
 اسمی حد در فقط که خانواده سه است،فرزندان کرده پیاده را آن راوی خوانیم می فقط

 و حسینی جانباز دختر و پسر ،امیرعلی،یک لیال و مختصر،سهیال جملۀ چند و هستند
 و کند می یاد او از کیانی جانباز اسطوره، و الگو بعنوان که گنجی الدین حسام شهید

 حضورشان داستان کردن کامل رایب فرعی های شخصیت بعنوان که ها همسایه و معلمها
 .است الزم

 :پردازی صحنه و صحنه
 سه یجۀنت نوعی فصل،به یک و نامه زندگی فصل افتد،سه می اتفاق فصل چهار در داستان

 هصحن با ما.گذرد می جنگی منطقه خانه،در سه در داستان وقایع.شود می محسوب فصل
 حجت خود و کیانی حجت پدری خانواده)موفق و(راوی)ناموفق خانوادگی زندگی های

 فضای .شویم می روبرو شهدا و جانبازان و رزمندگان جسارت و(حسینی جانباز و کیانی
 است داستان های شخصیت شدن جانباز و شهادت و زندگی،دفاع محل که جبهه خاص

 حجت و راوی همسر:مثل داستان های شخصیت برخی در تعالی و تحول موجب گاه و
 هب نویسنده.است رسد،گردیده می اجتماعی و جسمی و روحی بلوغ هب جنگ در کیانی،که

 جانبازان،برآمده زندگی شهر،محل های ها،کوچه خانه فضای توصیف عهده از خوبی
 .کند احساس نزدیکتر داستان به نمایشی توصیف با را خود خواننده است؛تا

 :داستان این در صحنه سازندۀ اجزای(الف
 لمح کوهه،شوشتر،مولوی دو پایگاه خوزستان تهران،استان) داستان جغرافیایی محل-1

 (تهران قدیمی
 شخصیتی های تیپ و متفاوت مشاغل و سنی  هر گروه ها،از شخصیت پیشه و کار-2

 .دارند حضور
 جانباز)مشرب اموز،نوجوان،جوان،جدی،شوخ،کارمند،رزمنده،مسن،پیر،خوش کودک،دانش

 کیانی،اسب جانباز دوستان)گذران خوش های ،انسان(گنجی الدین حسینی،حسام
 ملموس و واقعی هم ها صحنه است،لذا واقعی ظاهر به تجربۀ داستان چون (.سوار،شناگر

 .هستند
 تهران،زیرزمین-1374 سال) اول بخش:است متفاوت حادثه وقوع دورۀ و عصر یا زمان-3

 ،بخش(است بوده دبیرستان دهم ساله17 جانباز وقتی-1361سال)دوم ،بخش(استیجاری
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 انجام نوار ضبط که خرداد دوازدهم ،1368 سال) و ،(است ساله 28 ،جانباز1365سال)سوم
 ها فصل (.دارند را هم آرزوی که جانباز دو دیدار و1374 سال)چهارم ،بخش(است شده

 .است متفاوت رمان این در
 فضای که عمده طور به خانه،جبهه در زندگی ها،محیط شخصیت عمومی و کلی محیط-4
 مورد در فقط.است شده حوزه این وارد ندرت به نویسنده ولی است معنوی و قدسم

 .برسد نتیجه به تا جانباز دو مشابه گفتگوهای مقایسه
 

 :صحنه اجزای
 مردم های دغدغه که جنگی بی و آرامش زمان در داستان،تهران جغرافیایی محل-1

 .است دهش پرورانده بخوبی که تحمیلی جنگ های جبهه است،و متفاوت
 رفع برای که کارمندی:آنها زندگی روش و راه و عادات و ها شخصیت پپیشه و کار-2

 رها را درس و است دبیرستانی که آموزی شود،دانش می دوم کار مشغول مادی نیازهای
 می اعزام جبهه به کرده رها را جبهه پشت کار که رود،کارمندی می جبهه به و کند می

 دهند،و می نشان را خود شخصیت متفاوت زمان در و هستند دار خانه سه هر که شود،زنان
 واقعاً ای است،عدّه ایران مقدس خاک و اسالم دین حفظ ها شخصیت مشترک هدف

 .شهادتند عاشق و مخلص
 دیگران از آدم که نیست خودخواهانه این کردم فکر اول. کرد می گریه و گفت می"

 ند،یکنبود کوچک ها بچه اگر:گفت وقتی شود؟اما سرافراز او تا بشوند شهید بروند بخواهد
 آن کردم؛فهمیدم می باشد،بند زیاد شهادت امکان که جایی یک را خودم دست جوری

 (.98:همان)"...بگویم چطور دانم می...نیست،بلکه خودخواهی روی گوید،از می چه
 از ات چند هک گفت.دیدم را رجبی عبدالحسین راه وسط":داریم داستان از دیگر جای در یا

 و.کشیدند آغوش در را یکدیگر عملیات شروع شادی از که ها اند،همان شده شهید ها بچه
 الح به:گفت عبدالحسین.گرفت ام بوده،گریه چه ها آن خوشحالی دلیل فهمیدم تازه من
 (.68:همان)"!خودم حال به:گفتم.دادم تکان کنی؟ سر می گریه من

 :تخیل
 ینب پیوند که است حدی در نیست،صرفاً غلیظ و رنگ پر خیلی داستان این در تخیل
 یاتتجرب از برگرفته داستان این.کند برقرار را مجزا های بخش و داستانی مختلف عناصر

 خاطرات بازنویسی و ها جبهه در حضور از را خود تجربیات باشد،او تواند می نویسنده
 هعرض شده نویسی باز اطراتداستان،خ قالب در خواننده که نمایشی ادبیات و ها رزمنده

 را طنز و جدی ادبیات موذنی.است نوشته گرا واقع شیوه به را داستانش موذنی.کند می
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 صلح و جنگ زمان در ها زندگی تفاوت و مادی و معنوی زیبای تصویر تا آمیخته هم در
 .دهد نشان را

 :مانندی حقیقت
 یاقبال بی موجب باشد هنداشت وجود داستان در اگر که است عنصری"مانندی حقیقت"

 مانچید که بوده نویسنده های تجربه حاصل داستان این.شود می اثر به نسبت خواننده
 کرده اپید ای شایسته گذاری تاثیر شدّت نویسندگی هنر با و مناسب آمیختگی و خوب
 ردازیپ  گفتگو،شخصیت عناصر مناسب کارگیری به و داستان مناسب فضای انتخاب.است

 اثیرت تحت و داستان پذیری باور است،باعث شده تجربه واقعیات بر متکی اییآر صحنه و
 روی که مجروحانی و جنگی های صحنه بعضی چند هر.است گردیده مخاطب دادن قرار

 یول کند می وارد خواننده بر شدیدی شوک امدادند،گاه و کمک دنبال و اند ریخته زمین
 .کند می باور را داستان کلیت

 شب؟ وقت چه اما.است شده شب کردم،فهمیدم نمی احساس را آفتاب گرمای که این از"
 یدرد به اعتراض که من پاسخ به نه مجروحین نالۀ.داد نمی را جوابم کسی.دانستم نمی
 جگی سرم.شدم بلند آرام.حرکت به کنم شروع که رسی نظرم به.کشیدند می که بود

 چی پوکۀ دانم نمی روی فتادما پشت بنشینم،به زانو رو بیایم تا که رفت،طوری
 (.77:همان)".رفت هوا به ؟دادم106بود؟

 :داریم داستان از دیگر جای مثال برای یا و
 است،ناراحت شهادت مقدمۀ شدن نصفه که بود خوش دلم چون.بود آور چندش خیلی-"

 را هایی آن حسرت و کردم نگاه برم و دور به.بود گلوله یک همان فقط من نصیب.نبودم
 شدم کردند،متوجه می آب آب که هایی زخمی نالۀ از.بودند شده شهید که وردمخ می
 ازب زحمت بود،با افتاده کنارم که را شهیدی قمقمۀ...سوخت می گلویم.ام تشنه چقدر که

 آب مجروحین دهان در توانستم می خواست می دلم چقدر.کشیدم سر را آبش و کردم
 (.121:همان)"...بریزم

 :گفتگو
 یا و جانبه دو«گفتگوهای»پایۀ بر داستان و دارد محوری نقش جا این در گفتگو

 کلش گفتگو نحوه پایۀ بر داستان های شخصیت معرفی اساس و رود می یکطرفه،پیش
 شخص یا و فضا خواهد می وقتی.است(خواننده) مخاطب با راوی گفتگوی گاهی.گیرد می

 انجانباز مصاحبه نوار کردن دهپیا و بازنویسی که کارش مورد در کند،یا وصف را خاصی
 وا داستان در را گفتگو کارکرد و نقش توصیف دهد،آن می توضیح خود مورد در است،یا

 اجباری و دهد می انجام که کاری از راوی های توصیف از غیر به داستان سراسر.پذیرد می
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 انوادهخ با کریم مکالمه.گیرد می شکل گفتگو عنصر کند،با می کار این به وادار را او که
 نجانبازا گفتگوهای و اشخاص شناخت خانواده،برای وضعیت است،از معرفی نوعی که اش

 این گاهی.گویند می خود از که خاطراتی در جانبازان ها،گفتگوهای کننده مصاحبه با
 تگوهایگف خاص نوع( گویی تک)یابد می تحقق داستان اصلی شخصیت ذهن در گفتگوها
 سود بیشترین نویسنده.یابد گسترش(پیرنگ)داستان طرح دهش موجب داستان در موجود

 یویژگ و برد می فضاها و ها مکان توصیف و خود های شخصیت معرفی برای گفتگو از را
 لدینا صفایی،خادم،پروین،کیانی،پروانه،امیرعلی،حسام کریم)افراد شخصیتی و روحی های

 های قدیمی از انی،حمیدیکی مادر و خانم،پدر حسینی،زهرا داوود،جانباز گنجی،حاج
 خانه مثل داستان مکانی مختصات و است برده...( و رزمنده رجبی رزمنده،عبدالحسین

 های حسینی،جبهه جبهه،خانه اش، کیانی،مدرسه ،خانۀ(اول طبقه خانه و زیرزمین)راوی
 و دکن می منتقل خواننده به گفتگو با را...(مولوی،شوشتر، کوهه،محلۀ دو جنگ،پادگان

 غیر و جنگ زمان در را جامعه و اجتماعی شرایط و اجتماعی مختصات تا شود می باعث
 .کنیم دریافت جنگ

 کنی؟ پیاده نوار بلدی:گفت"
 .گیرم می نباشم،یاد هم بلد اگر که است خراب قدر آن وضعم:گفتم
 روی شده،بیاور ضبط نوار روی را چه هر.خواهد می دقّت فقط.نیست مشکلی کار:گفت
 .بده یلتحو و کاغذ

 جانباز خاطرات:بود شده نوشته جلدش روی که داد دستم به را نواری بالفاصله و
 (.9:همان)".ریاحی

 :داریم دیگر جای در یا
 .ای جبهه دلتنگ چقدر که فهمید شود می گریه این از:گفت می"

 ریهگ و بودمش گرفته آغوش در محکم طور ان که است دیدار آخرین این دانستم می انگار
 .کردم می

 بود؟ بعد وقت چند-
 روز پنج و چهل-
 داشتید؟ هم مکاتبه-
 .رسید دستم به او از نامه تا دو-
 شدید؟ خبر چطور-
 می شهادتش از روز سه.شدم خبر آنجا که بخونم نماز مسجد بودم رفته شب-

 که بودم قرار بی قدر آن و  داشتم دلهره شدت به من که روزی سه همان گذشت،درست
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 رلکنت به قادر چون رسیده؟متاسفانه ازش ای نامه آیا که رفتم می شان خانه در به روز هر

 هر.مظلومند خیلی مادرش و پدر.دادم انتقال هم او خانواده به را تو نبودم،نگرانی رفتارم
 ...ببخشید مرا...افتم می حسام شهادت خبر شنیدن از پدرش کمر خمیدگی یاد که بار
 .باشید راحت-
 (.51:همان)"...کرد می تابی یب خیلی مادرش-
 :داریم داستان دیگر جای در یا و
 .الشم و آش:گفت"

 .خیال بی:گفتم
 .بودیم هم آغوش در طور همان
 .زند می سر دارد کنیم؟سپیده چکار حاال:گفت

 تیررسیم؟ در:پرسیدم
 .ایم خورده را خالص بمانیم،تیر:گفت
 .نمانیم پس:گفتم

 .ببینی توانی نمی که هم تو و ندارم پایی دیگر که برویم؟من طوری چه:خندید،گفت
 (.79:همان)".چشم تو شوم می پا من.نیست مشکلی که این:گفتم

 ام و کند می پیدا تغییر ها ها،واژه ها،جمله آهنگ ها،ضرب شخصیت خصوصیت اساس بر
 داستان در گفتگو سیاق.بریم می پی آنان روحی های خصلت و خُلقی های ویژگی به
 .کند می بیان مستقیم را نویسنده اندیشۀ و فکر و ستا"عامیانه"

 :مایه درون
 واقعی مشکالت و رویدادها و ها انسان بین واقعی جنگی.است داستان،جنگ مایه درون

 جنگی هر در که جنگی واقعی رویدادهای و(او تنگدستی و راوی زندگی)طرفی از زندگی
 و دست ها ان با که مشکالتی و جانبازان زندگی رخدادهای بیفتد،و اتفاق است ممکن
 دفاع تاس ناموسش که همسرش از باید و است نابینا که کیانی جانباز)کنند می نرم پنجه
 بش در مالقات»اصلی مضمون حقیقت در (.کند حل را امیرعلی پسرش مشکالت و کند

 ادت،رش مقاومت روحیۀ کشیدن تصویر به حال عین در و جنگ تلخ حوادث روایت«آفتابی
 و نوجوان آموزانِ دانش پذیری مسئولیت حس و.هاست رزمنده گذشتگی جان از و

 رفتن با و کنند می رها را خانواده و درس و زندگی که است مردم همۀاقشار و کارمندان
 زا داستان اصلی مایه درون.کنند می عمل تکلیفشان به باطل علیه حق های جبهه به

 نهمی با(حسام،کیانی،حسینی)اصلی های شخصیت چون.است«شهادت به عشق» طرفی
 تانداس این در مایه درون ارائه نمونۀ .برنگردند دیگر که شوند،بروند می جبهه راهی عشق
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 هایواقعیت نویسنده .روند می تخیل سراغ گرا واقع های داستان در زیرا .است صریح اغلب

 هم کنار ازانجانب زندگی مشکالت با را معمولی و سالم های آدم های دغدغه و زندگی
 .کند بازنگری هم از را ها آن خوبی به خواننده تا است گذاشته

 :دید زاویه
 است،در شده تشکیل بخش چهار از داستان چون.است درونی داستان این در دید زاویه
 شخص اول دید زاویه از روایت و چهارم بخش و وسوم دوم بخش از قسمتی و اول بخش
 ازانجانب مصاحبه نوارهای بیشتر درآمد کسب برای که یا مدرسه دفتردار.شود می گفته

 هگر تمام که رسد می ای نتیجه به نهایت در کند،و می آورد،ویراستاری می کاغذ روی را
 خاطره چون است شخص اول هم سوم.  دوم بخش دید زاویۀ .کند می باز را داستان های

 من یا شخص اول) دید یۀزاو نوع این انتخاب.زنند می حرف خود از و کنند می گویی
 و دکن جلوه بیشتر داستان مانندی حقیقت است شده موجب نویسنده سوی از(روایتی
 روبرو گرا واقع و موثر و صمیمانه لحن با رو این از.نماید جلوه انگیزتر هیجان حوادث
 یمنطق توالی سیر و ها شخصیت روحی و جسمی روحیات توصیف با نویسنده.هستیم

 ارزب نمونه دهد،که می ارائه خود از منسجم و کامل تصویری مستقیم غیر طور داستان،به
 در خود راوی که این به توجه با .است نمایان سایرین با او العمل عکس و برخورد در آن

 گویی خاطره قسمتها بعضی و داشته ملموس و واقعی حضوری داستان وقوع های صحنه
 توان می لحاظ این از.است آمده بر خوبی به شخص اول دید زاویه از روایت عهده است،از

 و فرانسوی مترلینگ،نویسندگان روالن،موریس همینگوی،رومن ارنست با را نویسنده
 را شدن مجروح و جنگ در حضور مسابقۀ جانباز دو هر که کرد،چرا مقایسه آمریکایی

 گامیهن خصوص به.شود می نزدیک «نمایشی»نوع به نویسنده دید زاویۀ گاهی.اند داشته
 .کند بیان خواهد می را خاصی منظره یا فرعی حادثه که
 دو که ریز ترکش دو آن به ام کرده وصل اتوبوس از را خاطره همیشه،عمداًاین من مثالً -"

 شمهایچ به ترکشها برخورد ،تا اتوبوس فاصلۀ در که حوادثی به.اند کرده نابینا را چشمم
 . است محو هم همین برای.ام نکرده افتاده،اشاره اتفاق من

 حاج.کشاند وادی این به حسین عشق را ما:بود نوشته آن روی که آوردم یاد به را تابلویی
 ریخت می زمین بر را گرنیف،دشمن تیربار یک با ما پیشاپیش که آورم می یاد به را داوود

 آن و...بدهید آب لیوان یک من به زحمت بی...کرد می ایجاد پوشش ما پیشروی برای و
 (.73:همان)"...دانید، می...مامور ترکشهای

 :لحن و سبک
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 هر.تاس نزدیک محاوره و عامیانه زبان به داستان این در نویسنده نگارش شیوۀ یا سبک
 دو خاطرات در. است شده آورده داستان در رزمندگان(زدن حرف نوع) سبک از چند

 جانباز)سوم یراو رمان،لحن از هایی قسمت سوم،در و دوم های بخش در جانباز
 گونه زطن زبان هم معمولی گفتگوهای در حسینی جانباز.شود می نزدیک طنز به(حسینی

 البته.است متفاوت مقدس حوزۀدفاع نویسندگان سایر به موذنی،نسبت علی سبک .دارد
 شخصیت از نفر دو با را گونه طنز زبان«درجه270 گرای» در هم دهقان احمد
 حوزه نویس داستان)داوودآبادی حمید همینطور و است برده کار به(علی میرزاو)هایش
 کارب در موذنی سیاق و سبک ولی.کند می استفاده طنز عنصر از هم(مقدس دفاع ادبیات
 نچو .است ،متمایز دیگران ،از مجزا بخش چند در دو آن تلفیق و جدی زبان و طنز گیری

 از را عنوانش که است نوعی از او سبک و دارد داستان بیان در قوی احساسی
 هگرفت وام به(آفتابی شب در مالقات)اش نویسنده کیفیت و حالت و هدف،منظور،غرض

 دهبر کار به را آفتاب و شب است کرده ایجاد پارادوکس متضاد،که کلمه دو یعنی.است
 بر تواندب که باشد می نگارش از خاصی سبک نیازمند جنگ که،قصۀ این دیگر نکته.است
 پیرامون و جانبازان نبرد،زندگی های صحنه بد و خواننده،خوب در جاذبه و کشش ایجاد

 .بکشد تصویر به را ها آن
 :سازی فضا و زمینه

 بوی و رنگ و شاعرانه عاطفی،احساساتی،کمی بوی و ،رنگ داستان این در رنگ و فضا
 طمربو)بسته فضای یک ما.دارد گوید،را می جنگ های جبهه از وقتی خونریزی و خشونت

 نشینی،خرجهایی اجاره مورد در .است اضطراب و تنش از پر داریم،که راوی(خانه و رشه به
 تنش و اضطراب و طرفی از خانواده همسر و پدر شرمندگیهای و رسد نمی دخل به که

 از بعد زندگی و مجروحیت و جانبازان های خاطره بخش دو مورد در جبهه به اعزام
 حاصل های ها،پدیده حادثه روشن توصیف و بودن واقعی عین عضو،در نقص و جانبازی

 جبهه هوای و حال که هستند هدفی دنبال به نهایت در گیرد،همگی می بر در را جنگ از
 .کند می بیان واقعی دید از را جنگ از بعد شهر و ها

 :گیری نتیجه
 شخصیت است،شاهد داستان حوادث مستند و واقعی فضای تاثیر تحت داستان عناصر
 زیدهبرگ داشتند حضور جنگ در که رزمندگان میان از دقت به نویسنده که هستیم هایی

 صویرت به رو بشن جانباز قراره که رو افرادی پیشینه و شخصیت،افکار،حاالت است، رمان
 لنیزفص بخش هر دردل که شده نوشته بخش چهار در «آفتابی درشب مالقات» کشد. می

 مانر پیرنگ برای دقیقی معلولی و علت طشرای هرچند. است شده گنجانده متعددی های
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 وییپاسخگ از مهمی سهم ها، اتفاق انجام یکبارگی و تصادف عنصر ولی نشده، دیده تدارک

 به و توانمند های شخصیت خلق با نویسنده. کشد می دوش به را وقایع چراهای به
 ،آفتابی شبدر مالقات عنوان.کند می القا مخاطب به را خود قلبی اعتقادات یادماندنی،

 شود یم قرار و کشد می دوش بر را حسینی نابینا، کیانی که عملیاتی شب به دارد اشاره
 ودش می هوش بی خونریزی شدت از بعد، لحظه چند اما باشد، کیانی چشم حسینی که
 ذردگ می مهمات و موانع میان از تنهایی به خدا بر توکل و ایمان قدرت با کیانی جانباز و
 مین ممکن آفتابی شبی در جز توفیق این مؤذنی زعم به و. رسد می خودی اینیروه به تا

 مکتوبات و کند می جذب را مخاطب نو است و علت به داستان رنگ و لحن و فضا.شود
 دید اویهز و گفتگو با شیوۀ سازد.موذنی می نمایان را است نویسنده که راوی راویانو  قلبی
 مانندی حقیقت.است افزوده آن کردن ملموستر و ها صحنه انگیزی هیجان بر شخص اول
 بمخاط جذب برای پردازی داستان نوع است. این افکنده سایه داستان تمام چهار بخش در
 این در نگارش موذنی شیوۀ .است گذار اثر بسیار خواندن به ادامه برای کشش ایجاد و

 رزمندگان(زدن حرف نوع) سبک از چند هر.است نزدیک محاوره و عامیانه زبان به رمان
 قسمت سوم،در و دوم های بخش در جانباز دو خاطرات در. است شده آورده داستان در

 رد حسینی جانباز.شود می نزدیک طنز به(حسینی جانباز)سوم راوی رمان،لحن از هایی
فضای تنش و اضطراب در خاطرات رزمندگان .دارد گونه طنز زبان هم معمولی گفتگوهای

کامال مشهود است.و نویسنده به خوبی این فضا را برای خواننده ساخته و نویسنده آ ها 
است.انواع شخصیت در این رمان بخوبی آورده شده و با گفتگو و رفتار عمل شخصیت 
پردازی انجام شده است.دو شخصیت )زن و مرد( را در رمان داریم و با وجود تند روی 

در جایی باعث دلزدگی خواننده می هایی که در مورد همسر نویسنده بیان می شود و 
 ذنی،مؤ  داستان شود. موذنی توانسته تاثیر شخصیت زن در دفاع مقدس را بیان کند.در

 ره شده است که پرداخته و ساخته طوری آید، می بوجود شخصیتها برای که مشکالتی
. یستن مشکل دچار واقعاً  کس هیچ انگار که شود می تفسیر و تعبیر ای گونه به مشکلی

 نه است، مشکل با برخورد ی نحوه شود، می ترسیم مهم داستانها این در آنچه واقع در
 یم سعی بلکه بپردازد، جنگ خود به مشخصاً  که نیست مؤذنی،داستانی رمان. آن خود
 بیرونی و درونی کشمکش و آنها بر را جنگ تأثیر و کند تأکید ها شخصیت بر بیشتر کند
)ادب پایداری(  ادبی گونۀ این احیاگر تواندمی ایاندازه تا تانداس را نشان دهد. این آنها

 دبیا ساختار گرفتن نظر در بدون روایت یا داستان نام به باشدو پژوهش نشان دادچیزی
 اثر دهد تا گسترش را خود مطالعات باید ادبیات از مقوله این نویسنده ندارد. وجود آن

بگذارد.نویسنده گان این نوع ادبی با  جا به مانر یعنی ادبی زمینه این در ای جاودانه
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ند متن می توان در داستان عناصر همه از استفاده و نویسی داستان نوین هایشیوه مطالعه

 نیغ پایداری به  ادبی آثار روی پژوهش و نقد به نقاط قوت رمان بیافزایند.وپژوهشگران با
 تگیگذش جان از و هارشادت دقیق بترمان بیافزایند. نویسندگان این وادی با ث کردن تر

 نویسنده به جاودانگی این آثار کمک می کنند. عقیده و تخیل شدن داخل بدون گران ایثار
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 منابع

 و انسانیعلوم پژوهشگاه: تهران ،فضا عصر و ادبیات ،(1248)علی محمد ندوشن،اسالمی -
 -. فرهنگی مطالعات

 . اشرفی: تهران دوم، چاپ ،نویسیقصه ،(1348)ارض براهنی، -
 ، چاپ دوم،تهران:نیلوفرگفتمان نقد(،1393پاینده،حسین)-
 آثار حفظ بنیاد: جهان،تهران  مقدس دفاع ادبیات با آشنایی ،(1389)ضیاءالدین ترابی،-
 . مقدس دفاع هایارزش نشر و
 . کبیر رامی:تهران ،ارسطو شعر فن ،(1357)عبدالحسین کوب، زرین -
 . مروارید: تهران ،ادبی اصطالحات فرهنگ ،(1371)سیما داد، -
تهران ،6چاپ یونسی، ابراهیم:مترجم ،رمان هایجنبه ،(1391)مورگان ادوارد فورستر، -
 . نگاه:
 . هرمس:تهران ،8چاپ گذرآبادی، محمد:مترجم ،داستان ،(1391)رابرت کی، مک -
 ،چاپ سیزده،تهران:قدیانیابیمالقات در شب آفت(،1395موذنی،علی)-
 . سخن:تهران ،داستان عناصر(1373)جمال ،صادقی میر -
 . هرمس:تهران ،14چاپ ،هالحظه جویبار ،(1391)جعفر محمد حقی، یا -
 .نگاه:تهران نویسی، داستان هنر ،(1392)ابراهیم یونسی، -
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Literary Pathology of Sustainable Novels Due to Meet on 

Sunny Night 
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Abstract 

Literature expresses the shortcomings of life. Human beings show 

their creativity in poetry and literary prose. The creativity, in 

which, with the help of thought, time and space, expresses the 

realities of another world and the inadequacy of the present world. 

The book is a collection of literature that, instead of being a 

fiction, is a reflection of reality. A novel study makes the history 

of society not in its literature, which is read through its literature. 

War style is a variety of novels, and perseverance and novelties In 

that type, the result of the observation and the logical experience 

of a particular reality is certain. A reality that is transformed into 

the ideal of art by the author's art or in the same way. The elements 

of the story are instrumental in helping the author as a tool for this 

purpose. The article aims to use the descriptive-analytical method 

to analyze the novel elements of the sunshine meeting of Ali 

Mozehni to the strengths and weaknesses of this novel. Slave and 

answer the questions: Are all the elements of the story used in the 

novels of sunshine, and there is something called story or 

narration without regard to its literary structure. The author has 

been able to help these elements with the ideal goal of recording 

events Eight years of defense and their eternal sacrifices. 
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1 Assistant Professor and Faculty Member of Shahed University 
2 Master of Sustainability Literature 





 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت پنجمین همایش متن
 1397اردیبهشت ماه 

 کن، مکن های صوفیانه
المحجوب بر اساس بسامد افعال )سبک شناسی زبان تعلیمی هجویری در کشف
 امر، نهی و نفی(

                          
 1عباس محمدیان 

  2مریم غفاری جاهد
 چکیده 

امر به معروف و نهی از منکر در اسالم از فروعات دین و جزو واجبات است. در تعالیم 
چون و چرای گفتار و رفتار شیخ است، باید متصوفه، مرید به عنوان شخصی که پیرو بی

 که نحوۀ رفتارنهد. با توجه به اینهای او را گردنملتزم به دستورات وی باشد و امر و نهی
یفی توص-مراد در تربیت مرید اهمیت دارد، در این پژوهش به روش تحلیلیو گفتار پیر و 

-المحجوب هجویری مورد بررسی قرار گرفتهو آماری، افعال امر، نهی و نفی کتاب کشف
سعادت، رسالۀ قشیریه، است. برای اخذ نتیجۀ بهتر، در چهار اثر عرفانی دیگر: کیمیای

واژگان که مبیّن دیدگاه مثبت و منفی مؤلفان حافظ نیز برخی الصوفیه و دیوانطبقات
دهد، های پژوهش نشان میاست. دادهالمحجوب مقایسه گردیدهبوده بررسی و با کشف

کار گرفته و در اغلب موارد از امر و نهی مستقیم هجویری در این کتاب روش متعادلی را به
تاب بسیار اندک است و است، به طوری که شمار افعال امر و نهی در این کپرهیز کرده

نسبت به سایر افعال بسامد چندانی ندارد. در مقایسه با سایر کتب نیز، همین ویژگی به 
سعادت، که کتابی مبتنی بر بایدها و المحجوب در برابر کیمیایشود و کشفمشاهده می

 است.         نبایدهاست، کمتر به این مقوله پرداخته
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 . مقدمه 1

کند فعل را از جهت امر و نهی و نفی و خبر روشن میترین رکن جمله که ساختار آنمهم
و تربیت در عرفان و تصوف از ارکان مهم بوده، رابطۀ مرید و مراد بر همین  است. تعلیم

های سیر و سلوک مطالب فراوانی اصل استوار است. در کتب عرفا و متصوفه دربارۀ شیوه
گردیده، که حاکی از اوامر و نواهی است . هدف از نگارش این کتب تعلیمی، آموزش بیان

بق شریعت اسالم است، به همین جهت، بایدها و های سلوک و تربیت مریدان طروش
گردد، نبایدهایی که در دین مطرح است و شامل حالل، حرام، مباح، مکروه، مستحب می

 پذیری او اهمیتگیرد، امّا نحوۀ انتقال پیام به مخاطب در تأثیردر تعالیم شیخ جای می
است که شامل: خطاب های مختلف مستقیم و غیر مستقیم دارد. امر و نهی دارای روش

 شخص، نقل حکایاتیشخص، خطاب غیر موکّد به صیغۀ دوممستقیم و مؤّکد به صیغۀ اول
که شامل امرّیات و منهیّات است، نقل غیر مستقیم از بزرگان دین و...است. در این پژوهش 

المحجوب، نسبت افعال امر و نهی را با یکدیگر بر آنیم تا با بررسی افعال کتاب کشف
ایسه کرده، ببینیم مؤلف این کتاب از نظر تربیتی چه اصولی را مد نظر داشته و بیشتر مق

به چه اموری امر کرده و از چه اموری نهی نموده است. مسلماً بیشترین بسامدها از آن 
 افعالی است که اهمیت بیشتری در نزد هجویری دارند. 

 . سؤاالت تحقیق1-1
دۀ دهنهجویری به عنوان یکی از مشایخ تعلیم پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که

صوفیه، که کتابی در بارۀ سیر و سلوک تألیف نموده، به شکل عملی از کدام روش امر و 
ن میان، است یا خیر؟ در ایاست و آیا با اصول تربیت مرید آشنا بودهنهی بیشتر بهره گرفته

 شود:ها پاسخ داده میآنشود که در پایان به های فرعی دیگری نیز مطرح میپرسش
 هاست؟المحجوب بیش از سایر فعلبسامد چه نوع افعالی در کتاب کشف-1
 بسامد افعال امر و نهی چه نسبتی با سایر افعال دارد؟-2
 . فرضیّات تحقیق1-2
 . افعالی که مربوط به انجام دادن کارهای واجب و نهی از حرام است بیشتر است. 1
 دارای بسامد بسیار کمتری نسبت به سایر افعال است.. افعال و امر و نهی 2
 . پیشینة تحقیق1-3

باشد دیده شده، پژوهشی که شباهت به موضوع این مقاله داشتهجوهای انجامودر جست
ست اهایی دربارۀ ساختار فعل و کاربرد افعال گوناگون در متون انجام گرفتهنشد. پژوهش

یشوند و پسوند، مرکّب و ساده، معلوم و مجهول و...نظر که بر انواع فعل از نظر ساخت یا پ
ومه معص»اند. تنها یک مقاله یافت شد که منحصراً به جمالت امر و نهی ارتباط دارد. داشته
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-بررسی و تحلیل نقش امر و نهی در آثار فارسی عین»ای با عنوان در مقاله« محمدی

امر و نهی، جمالت امر و نهی را ضمن برشمردن معانی اصلی و ثانوی « القضات همدانی
القضات بررسی کرده و برخی افعال امری مثل: باش، گوش دار، بشنو، در آثار فارسی عین

هایی هستند تحلیل نموده و در بخش بدان و برخوان را از جهت این که حاوی چه پیام
فتی عجب و شگنموده که شامل: توبیخ، تمّنی، تخییر، تدو، اغراض ثانوی امر و نهی را بیان

 ، اهانت و ... است. 
 . روش تحقیق1-4

المحجوب استخراج شده و پس از برای این تحقیق، تمامی افعال امر و نهی کتاب کشف
است. در مرحلۀ بعدی، جدا سازی افعال امر و نهی، تعداد هر یک با دقت شمارش گردیده

شمارش شده و در برابر افعال  افعال نفی، که از مصدر همان افعال امر و نهی بوده، جداگانه
است. به دلیل فراوانی افعال و گردیدهها مقایسهها و نسبتشده و تعداد آنعادی قرار داده

هایی از ها، برخی افعال شاخص انتخاب شده و نمونهعدم امکان ذکر نمونه برای همۀ آن
 آمده، به تحلیل دستای که از این کار به است و بر اساس نتیجهگردیدهها ذکرجمالت آن

است. برای این که نتیجۀ بهتری از این کار حاصل شود، برخی افعال ها پرداخته شدهداده
 ست.ااند از کتب دیگر نیز استخراج و مقایسه گردیدهمهم که دارای بسامد بیشتری بوده

 . بحث و بررسی2
 . فعل امر و نهی 2-1

عریف الدّین همایی در تاست. جاللو نهی شده در کتب بالغی تعاریف تقریبا یکسانی از امر
امر یعنی فرمودن و آن طلب کاری است، به طریق بزرگی و برتری. به »امر نوشته است: 

(.جملۀ آخر این عبارت، 148: 1340)همایی، « دادن بزرگ به کوچکعبارت دیگر، فرمان
صول طلب ح»ویسد: نالبالغه میبرگرفته از تعاریف کتب پیشین است. رجایی در معالم

(. تفتازانی نیز در کتاب خود، همین نکتۀ 148: 1340)رجایی، « فعل، بر سبیل استعال
گوید: (. جلیل تجلیل نیز دربارۀ نهی می141: 1411را بیان نموده است )« عن االستعالء»
نهی همان طلب است و درخواست، منتها نه درخواست فعل یک چیز، بلکه درخواست »

واقع نهی همان امر است، امّا امر وارونه و معکوس. بنابراین، بسیاری از ترک آن، در 
 «شودپذیرد و از معنی اصلی خود به معانی فرعی کشیده میرا میخصوصیات و خواص آن

 (.128: 1373)شمیسا، « نهی در اصل طلب نکردن و تحریم است(. »27: 1370)تجلیل، 
. با شودبرتری گوینده نسبت به مخاطب تأکید میدر تعاریف امر و نهی، معموالً بر      

توان گفت این امر عمومیّت ندارد. در کتب عرفانی غالبًا امر و نهی از سوی وجود این، می
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پیر با مرید است؛ اّما گاهی هم خطاب به خداوند است که صورت خواهش و تمنّا دارد نه 

 متفاوت بررسی کرد. توان افعال امر و نهی را با اغراض امر و نهی. پس می
 . رابطة مرید و مراد 2-2

در دنیای عرفان، میان مرید و مراد رابطۀ شاگرد و معّلمی است . مرید خود را در اختیار 
دهد. حال باید دید نقش تربیتی دهد تا او را در سیر و سلوک خود یاریتعالیم پیر قرار می

 های رایج است. پیر تابع کدام یک از روش
باشد. در موی است که سالیان دراز بر او گذشتهدر لغت؛ به معنای شخص سپید پیر     

: 1372است )معین، معین به معنای سالخورده، مسن، مراد، شیخ و مرشد آمدهفرهنگ
کمال انسان کامل را گویند که است» توان چنین گفت: ذیل پیر(. در تعبیر صوفیانۀ پیر می

(. در 375: 1367)گوهرین،« ؛و...است یت ادراک حقایقباشد فاء فقر را و آن نهاکرده
پیر در اصطالح صوفیان به معنای پیشوا و رهبری »تر آن چنین آمده است: تعریف ساده

 (. 88: 1364)رجایی بخارایی، « شودمدد آن به حق واصل نمیاست که سالک بی
یاز به پیر و مرشد، شیخ رازی در مرصادالعباد پس از ارائۀ ادلّۀ کافی دربارۀ ضرورت ن

 است. وی بیست صفت برای مرتبۀ شیخیهای شیخ پرداختهدر بابی جداگانه به ذکر ویژگی
برشمرده که به طور مختصر عبارتند از: علم، اعتقاد، عقل، سخاوت، شجاعت، عفّت، 

خلق، ایثار، کرم، توکّل، تسلیم، رضا به قضا، وقار، سکون، علوّهمت، شفقت، حلم، عفو، حسن
 (.143-139: 1392بات و هیبت )ر.ک: رازیث

 گوید:   عطّار نیز در مصیبت نامه دربارۀ لزوم تبعیت از پیر می
 ببـایـــد راهبــــررو را مـــیراه راه دور است و پر آفت ای پسر

 گر همه شیـــری فرو افتی به چاه گر تو بی رهبر فرود آیی به راه

 صاکش کور را رفتن خطاستبی ع کور هرگز کی تواند رفت راست

 (.47: 1373)عّطار، 
کند، تنها به راهنمایی سالک های پیر عطّار، این است که امر و نهی نمیاز ویژگی

 برد.میدهد و مرحله به مرحله او را پیشپردازد و به پرسش او پاسخ میمی
ند که کاش میرود و او راهنماییدر مرحلۀ سی و پنجم سالک پیش پیامبر )ص( می

 باید از خود بگذرد :
 عقل عاشق جان آگه نبودت گفت تا با تو تویی، ره نبودت
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 (.215)همان:              

 . اوامر و نواهی در تصوف و عرفان2-3
های رایج تعلیم و تربیت گیرد. روشآموزش و پرورش افکار به اشکال مختلف صورت می

و نهی مستقیم، امر و نهی غیر مستقیم، معنوی، تحت شرایط مختلف عبارت است از: امر 
با استفاده از ضمایر غایب یا مخاطب، از طریق عملی با نشان دادن رفتار پسندیده، نقل 
حکایات بزرگان و تشویق به پیروی راه ایشان، نقل حکایات بدکاران و نشان دادن نتیجۀ 

 کار آنان.
 .نقل حکایات2-3-1

تقیم است. گاهی گوینده به جای امر و نهی، تعالیم صوفیانه اغلب به صورت غیر مس
 -السّالمعلیه-ایوب »کند: های بزرگان را نقل میکند و یکی از ویژگیحکایتی تعریف می

: 3:ج1363مستملی بخاری،« )در بال مبلى را دید به صبر به وى بازگشت و از بال ننالید...
1060.) 

است؛ اّما کسانی در خانقاه او مالزم فتهپذیرشیخ خرقانی کسی را به عنوان مرید نمی     
اند. از جمله حکایاتی که روش گرفتهاند که با تمسک به رفتار شیخ، از او تعلیم میبوده

دهد این است که پس از هفت روز گرسنگی وی و یارانش، مردی او را نشان میتعلیمی 
ین که مستقیماً در این آورد. شیخ بدون اخروار آرد به عنوان هدیه برای صوفیان مییک

کند،  ، دست درازاست کند تصوفش درستهر که فکر می» گوید: مورد نظری دهد می
(. 175: 1369)حقیقت،« گرداندرا بازندارم. هیچکس دست نزد تا مرد آن من که جرأت

کند از پذیرش هدیه یا صدقه، مفهوم این حکایت این است که شیخ، بدون این که نهی
دهد و مریدان نیز، متوجّه موقعیّت و شرایط شده، به شیخ اقتدا را نشان میموضع خود 

 کند.توانست، هدیه را بازگرداند یا شاگردان را از پذیرش آن منعکنند، گر چه شیخ میمی
 شود. برای توصیۀ مریدانمیدر گفتار تعلیمی خرقانی، همین روش غیر مستقیم دیده

ام که به تفسیر قرآن کسانی دیده» گوید: به باطن می گرایی و توجهبه دوری از ظاهر
: 1384)شفیعی کدکنی،« بودنداند، جوانمردان به تفسیر خویش مشغولمشغول بوده

220.) 
خواهد، بسیار مختصر به اموری توصیه و غزنوی از وی نصیحتی میزمانی که محمود     

دار: پرهیز و نماز به جماعت و گهچیز را نگفت ای محمود چار»کند: میاز کارهایی نهی
نوع گفتار، امر و نهی استنباط (. از این92: 1369)حقیقت،« سخاوت و شفقت بر خلق

 شود.نمی
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 . امر و نهی غیر مستقیم2-3-2

ماند؛ اّما باطن آن مفهوم امر و نهی دارد که از آن گاهی نیز ظاهر سخن به امر و نهی نمی
کند بر درگاه موال بعد از مالزمت هر کس مالزمت» یاد کرد: توان به عنوان اغراض ثانویمی

« چه بود جز درگشادن؟ و هرکه صبرکند به خدای بعد از صبر چه بود جز وصول به حق
کنید بر (. غرض عطّار از گفتن این جمالت این است که: مالزمت563م: 1905)عطار، 

برسید. گاهی نیز فعل امر و به وصالکنید برای خدا تا گردد و صبردرگاه موال تا در گشاده
-شود. میبدی در کشفدر عربی امر غایب خوانده می آید کهمینهی به صیغۀ غایب در

« باید که صبر معتصم و متمسک خود سازد تا ایمان وى بیفزاید»گوید: االسرار می
 (.172: 9:ج1331)

توصیه و استحباب دارد و آموزش پیر به مرید و کاربرد افعال امر و نهی گاهی جنبۀ     
از »گوید: المعارف میکه سهروردی در عوارفشود، چنانشامل ترک و انجام عملی نمی

نفس خویش خواه تا از گنجینۀ صبرخود به تو بخشد تا به شکیبایى، زمان توانگرى 
 (.252: 1374سهروردی،« )فرارسد

کن یا م ای نفس، یا صبرنفس را گفت: »شودگاهی در قالب نصیحت به خود بیان می    
: 3ج 1363)مستملی بخاری،« نفس را از جزع است هالک شو. از آن است که صبر حبس

1235.) 
 . راهکار عملی2-3-3

مستقیم بدانیم. حکایتی که مولوی در های عملی را نیز باید از جمله تعالیم غیرروش
ست که پیر در برابر مثنوی دربارۀ نفی منیّت آورده از این نوع است. حکایت چنین ا

کند ندادن، او را متوجه میدهد ولی با راهنمیالعمل مستقیم نشانگفتن مرید، عکس«منم»
 نیاورد:را به حساب« خود»که باید 

 راسنیست گنجایی دومن در یک گفت اکنون چون منی ای من درآ

 (.125: 1370)مولوی، 
دهد. بسیاری دیگر از حکایات ش میمولوی نیز با نقل این حکایت، همین مطلب را آموز

خرقانی با حکایت شیخ مثنوی نیز دربردارندۀ همین روش آموزش غیر مستقیم است. 
های عملی است پسرش برای نشان دادن آفت پرگویی نیز یکی از همین روش

 (.77: 1369)ر.ک:حقیقت، 
های عرفا از نوشتهتوان به این موارد های  امر و نهی غیر مستقیم میاز دیگر شیوه    

 کرد:اشاره
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 . مخیّر کردن بین دو چیز 2-3-4

(، سالک را مخیّر 286)بقره/ « لَا یُکَلِّفُ اهللُ َنفساً اِّلا وُسعَهَا»برخی با توجه به آیۀ شریفۀ 
همۀ چیزها اندر رضاست اگر توانى راضی »اند بین دو امری که بر آن توانایی دارد: کرده

 (.300: 1385)قشیری،  «باش و الّا صبر کن
قوت » کند: داری دایم را توصیه نمیبودن غذا تأکید دارد؛ امّا روزهادهم بر پاکابراهیم    

کنی و همه ایّام روزه داری. خواهی شب شب قیامدار... بر تو نیست که هرخویش پاک
 (. 3: 1377)انصاری،« دار و خواهی نیبیداردار خواهی نی و خواهی روزه

 یابید و چون فرصت اندر خشم صبرکنید تا بیشتر فرصت»گوید: اویه )رض(. همىمع»
نیست از شهوت دنیا صبرممکن (. »122: 2: ج1383غزالی،« )کنیدیابید و توانا شدید عفو

 (.526: 1همان : ج« )کردن اّلا به رنج
 همراه با تأکید .2-3-5

ها به صیغۀ صوفه وجود دارد که اغلبِ آنهای قاطعانه نیز در تعالیم عرفا و متامر و نهی
مراه ه« نباید»و « باید»است، گر چه با فعل تأکیدی غایب و غیر مستقیم به کار رفته

 باید که با هیچکس سخن»گوید: است. هجویری با توصیه بر سخن نگفتن با خلق، می
 «ن صمت نجام» نگوید مگر با شیخ که واقعه بر رأی او عرضه دارد به قدر ضرورت باقی 

(. اّما برای آن هم محدودیت قائل  284 ،)هجویری« برخواند و به غیر ذکر زبان نجنباند
(. کاشانی نیز  263 ،همان« ) در حضرت شیخ تا سخنی نپرسند نگوید»گوید: است و می

د از باشجز حالی که بر او پوشیده»کند: به همین شکل از سخن گفتن بسیار نهی می
شاف آن نکند و در چیزی که نه مقام وی بود و نه حال او سخن نگوید، اموال خود استک

ابوسعید » (. 383: 1389کاشانی،« ) ای نبود، بلکه ضرر متوقع باشدچه در آن زیادت فایده
)  «گوید از آنان بخواه چیزی مخورند مگر آن که دیگری را در آن با خود شریک کنندمی

لبه کرد با تجدید وضو یا خواندن اوراد، آن را بزداید اگر خوابش غ»(. 246: 1384گراهام، 
 (.   320: 1389کاشانی، « ) و اگر ناگهان خوابش برد وقتی بیدار شد تجدید وضو کند

 . مقایسة آماری برخی کلمات مبیّن اندیشة مثبت یا منفی عرفا 2-4
 . حالل، حرام، مباح2-4-1

است که ری یا تشویق به انجام دادن امری امر و نهی نزد عرفا، مربوط به بازداشتن از ام
بندی کلی، سه نوع عمل در است.  در یک تقسیماسالم دارای درجات متفاوت در دین

است از: حرام، حالل، مباح. البته اگر در یک دیدگاه آیین اسالم وجود دارد که عبارت 
ه به محدودیت این توان مکروه و مستحب را نیز به آن افزود، امّا با توجتر میمبسوط

پژوهش، تنها به همان سه مورد اصلی اکتفا گردیده و بسامد آماری این واژگان در کتاب  
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حافظ، الصوفیه و دیوانسعادت، طبقاتالمحجوب و پنج کتاب دیگر شامل: کیمیایکشف

بررسی شده تا در این میان، دیدگاه هجویری نسبت به سایر عرفا مشخص گردد. نتایج 
است. مطالب مطرح شده در این باب، مربوط به مباحث (.  آمده1-3در جدول)  این آمار

 است:فقهی 
« که از حرام نتواندپرهیزیدنکاح مباحست بر مردان و زنان و فریضه بر آن»

است که حالل از حرام بدین جدا گویند که این علم فقه (. فقها می471: 1375)هجویری،
است و... )همان:  است و ربا حرامکبر و حسد حرام »(. 131: 1: ج1383)غزالی،« شود
هیچ (. »76: 1385)قشیری،« که از حرامهای دنی دور باشید همچناناز خوی(. »134

است حافظ (. تنها در دیوان15: 1386)انصاری،« استچیز نخوریم، مگر دانیم که از حالل 
 شود: ای دیگر مطرح میکه بحث حالل و حرام به گونه

 اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم  ت داغ غمت بر دل ما باد حرام لذ
 (.447: 1385)حافظ،

های منفی، مانند حرام دهد که هجویری، کمتر از واژه( نشان می1های جدول)داده    
است؛ امّا در مابقی « حرام»بیش از واژۀ « مباح و حالل»های استفاده کرده و مجموع واژه

است. فاصلۀ این « حرام»کمتر از واژۀ « حالل و مباح»های جموع واژهها بسامد مکتاب
دهد. در این میان بیشترین تأکید ها زیاد نیست و دیدگاه متعادل هجویری را نشان میواژه

است، که گر چه بسامد این کلمه در تمام دیوان بر فعل حرام در دیوان حافظ به کار رفته
ا توجه است که دلیل آن نیز بسبت به دو واژۀ دیگر بیشتر است، ولی بسامد آن نبسیار کم 

به شناختی که از حافظ داریم، نهی از امر حرام نیست؛ بلکه دیدگاه انتقادی وی را نسبت 
ه ترتیب ب« حرام»کند. پس از آن بیشترین بسامد به عملکرد حّکام و ایجاد خفقان بیان می

شود که همگی مشحون از قشیریه دیده میسعادت و رسالۀ الصوفیه، کیمیایدر طبقات
 است. تعالیم عارفانه و صوفیانه 

کشف  واژۀ 
 المحجوب

کیمیای بسامد
 سعادت

رسالۀقشیر بسامد
 یّه

بسام
 د

دیوان
 حافظ

طبقات بسامد
 الصوفیه

 بسامد

 حرام
 

33 47% 391 8/58
% 

35 7/50
% 

7 6/63
% 

13 9/61
% 

حل
 ال

28 40% 177 6/26
% 

27 39% 3 2/27
% 

6 5/28
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 های حالل، حرام و مباح در پنج اثر . مقایسۀ واژه1جدول
 

 
 های حالل، حرام و مباح در پنج اثرمقایسۀ واژه -1نمودار 

 .  امر ، نهی2-4-2
شان است، ن( مذکور2-2که در جدول )« امر و نهی»های مقایسۀ دیگری درباب کاربرد واژه

نیز در اشعارش « نهی»بار واژۀ امر را به کار برده و حافظ که تنها یکدهد؛ غیر از دیوانمی
ارد. د« نهی»شود، هجویری باالترین بسامد کاربرد این واژه را در برابر کاربرد دیده نمی

یمیایدر ک« نهی»است؛ ولی بسامد کاربرد انصاری نیز با اختالفی اندک، شبیه هجویری 
است. قشیری این دو واژه را تقریباً به طور مساوی به کار « امر»دت بسیار باالتر از سعا
دهد غزّالی در است. این مقایسه نشان میکمی باالتر « نهی»است؛ گرچه بسامد برده

است؛ امّا تر دارد و بر منهیّات بیش از امریّات توجه کردهسعادت، زبانی خشنکیمیای
چهارم امرّیات تقلیل داشته و بسامد منهیّات در نوشتۀ وی، به یکتری هجویری زبان نرم

 است.یافته
است گروهى را، و لیکن کردن آن از توکّل بیفکند، بلکه از آن بدان که داغ نیز عادت»    

بدان که امر (. »563: 2: ج1383)غزالی،« نیست است و از افسون نهىآمده خود نهى
امروز چند هفت یک قرآن بخواندیم، (. »499: 1)همان: ج« استمعروف و نهى منکر واجب
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اند، اندر وى امر و نهى و وعد و وعید است که به خلق نوشتهاىو ندانند که این قرآن نامه

کرامات آن باشد که (. »303: 2)همان ج« استو مثل و وعظ و تذکیر و تخویف و انذار 
نرود، و این اعتماد شود که بر وى حرام کسى همه امرگردد، یعنى همگى وى طوع و فرمان

 (.310: 2)همان، ج« را شاید
 های امر و نهی در پنج اثر. مقایسۀ واژه2جدول 

کشف  واژۀ
 المحجوب

کیمیای بسامد
 سعادت

رسالۀ بسامد
قشیر

 یه

دیوان بسامد
 حافظ

طبقات  بسامد
 الصوفیه

 بسامد

8/45 11 %35 34 %80 44 امر
% 

1 100% 9 75% 

9/64 63 %20 11  نهی
% 

13 54%  - - 3 25% 

 

 
 های امر و نهی در پنج اثرمقایسۀ واژه -2نمودار

 المحجوب. انواع فعل امر و نهی و نفی در کشف2-5 
است که هدف کلّی آن، آموزش ای بندی شدهالمحجوب حاوی مطالب طبقهکتاب کشف

پردازد. لف در این راه میهای مختاست و به طور مبسوط به کشف حجاب طیّ طریق عرفان
هایی از زندگی بزرگان عرفان و تصوّف و سیره و گفتار و رفتارشان کتاب، بخشدر این

0

10

20

30

40

50

60

70

کشف المحجوب کیمیای سعادت رساله قشیریه دیوان حافظ یهطبقات الصوف

امر

نهی



 

 

 

 

 
 

 221      شناسی زبان تعلیمی( ....های صوفیانه؛ )سبککن مکن
ها  در طی طریق بررسی های آنهای مختلف نیز معرفی شده و روشنمایانده شده و فرقه

است . هجویری نیز دارای نظریاتی هست که در کنار شرح حال بزرگان و نقل گردیده
است. برای شناخت روش تعلیمی های فراوان از پیامبر )ص(، صحابه و عرفا، بیان نمودهولق

های مستقیم و غیر مستقیم اهمیّت دارد. هجویری بررسی زبان به کار برده شده در خطاب
های هایی از جمالت امری و نهی و توصیهدادن نمونهبنابراین، در این بخش ضمن نشان

المحجوب بسامد افعال را نیز بررسی کردیم که در م در کتاب کشفمستقیم و غیر مستقی
تواند معرف نوع شود. مقایسۀ بسامد امر و نهی در این کتاب میهایی نشان داده میجدول

 نگاه هجویری به این دو مقوله باشد.
های کوتاه با بسامد است که شامل جملهالمحجوب ایجاز های نثر کشفاز ویژگی

شود که در آن یک فعل های طوالنی نیز دیده میاست. در موارد اندکی جملهباالی فعل 
است. مثالً، در به کرات تکرار شده؛ یا در جمله فعل با قرینه یا بدون قرینه حذف شده

 و طلب جاه و» است: فعل به کار رفتههای ذیل تقریباً یک بند فقط با یک شاهد مثال
داشتن کینه اندر دل حلم و ریای خلق را خشیت و نهان ریاست و تکّبر را عّز و علم و

 (.12)ص« مجادله را مناظره و محاربت و سفاهت را عظمت و نفاق را زهد و... 
مقهور نبینند قاهر ببینند؛ مفعول نبینند فاعل ببینند؛ مخلوق »تکرار یک فعل: 

 (.141)ص« نبینند خالق ببینند
اند و انـد، از آن دو مردودانصوّفه دوازده گروهجمله مت»دریک بند: « اند»تکرار فعل 

 (.200)ص« اند...چه مقبولاند آنده از آن قبول
ر است، تکرار فعل دلیل بالمحجوب، عرفانی و تعلیمیکه کتاب کشفبا توجه به این

استن، بودن، شدن، باشیدن، گفتن، کردن، های ای است. فعلتأکید بر مطلبی و یا کلمه
 ها در کتاب دارند.بسامد را در بین فعلباالترین 

 .امر 2-5-1
درصد از افعال خطابی  84ایم، حدود (.  نشان داده3بر طبق آمار انجام شده که در جدول) 

 7/3است. در مقیاس کلی با در نظر گرفتن افعال استخراج شده، المحجوب، امری کشف
استخراج تمام افعال، این آمار  است که در صورتدرصد مربوط به افعال امر و نهی بوده

 بود.بسیار پایین تر خواهد 
است؛ امّا همیشه خطاب به شخص خاص المحجوب گاه قاطعانه و خطابیامر در کشف    

خداوند را تعالى باش و اگرنه »تواند خطاب با تمام درویشان و سالکان باشد: نیست و می
« ردمان را طلبی برو خود را طلبمرا گفت یا ابراهیم چند م(. »135)ص« خود مباش

 «گوییبگو یا جنید مرو را که دروغ می»آید: (. خطاب امر گاهی از سوی غیب می262)ص



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       222
که چهارتن از پریان از هیبت این آیت  تر خوانهاتفى آواز داد که نرم(. »163)ص

 (.510)ص« اندبمرده
سوم شخص به کار  المحجوب، حتّی زمانی که به صیغۀبرخی جمالت امری کشف    
است و خطاب به شخص معّینی نیست. در مواردی هم فعل رود، از گونۀ توصیۀ کلی می

هب« هشیاری»و« آگاهی»که در مفهوم « بدان»رود، مانند فعل امر برای تحذیر به کار می
که هر یکى را ازیشان در سماع مرتبتى بدان»رفته و بنای آن بر انجام کاری نیست: کار 
اند بجز اولیاى که همۀ عالم از لطیفۀ تحقیق خداوندى محجوببدان(. »530)ص« است

 (.6)ص« -تعالى-خداى 
اول خاطر، مرا »افعال امر گاهی در حکایات آمده و ارتباطی به امر کردن مؤلف ندارد:     

 (.410)ص« گفت دینار بده و خاطر دیگر گفت قراضه بده؛ من قراضه دادم
شود، در این جمله با این که دو فعل امر به کار رفته، قصد مشاهده می گونه کههمان    

-است نسبت به صدقه کردن مستقیم نیست؛ بلکه نتیجۀ مبتنی بر امر کلیهجویری امر
یا حارثه تا پیوسته شدم تا بهشت را  حقّا پیغامبر گفت نیک نگاه کن»دادن به درویش. 

 «شناختى یا حارثه مالزمت کن« فالزِم قالَها ثالثا عَرفتَ»بینم و دوزخ و عرش را گفت مى
آید کى وى را پسرى آمد هرگاه که بخُردکى از مادر مى -رض–از عبد اللّه (. »39)ص

بگو یا جنید مرو را که دروغ (. »470)ص« طعام خواستى مادر گفتى از خداى خواه
اگر خواهى تا بادیه را  (.163)ص« گویی که اگر تو بنده بودی از امر وی بیرون نیامدیمی

 «با مشقّت وى چون کرخ بغداد بینى با عجایب آن، بیا و بنگر اینک بادیه اندر حقّ من....
چیز نخوریم، فرستاد که ازین دعاوى تا چند، بیا تا چهل روز بنشینیم هیچ(. »492)ص

مرا سنگ نبشته کى بران(. »492)ص« وى گفت نباید؛ بیا تا روزى سه بار چیزى بخوریم
بود کى اَنتَ ال َتعمَلُ ِبمَا تَعَلُم گفتا بگردانیدمش و دیدم که برآن نبشته  بگردان و بخوان.

باشد که نادانسته را طلبنیارى، محالمىفکَیَف تَطلُُب مَا َلا تَعَلمُ. تو به علم خود عمل
 (. 12)ص« کنى

 . نهی 2-5-2
رفته، ولی خطاب کلی به کار بهشخص المحجوب بیشتر در خطاب به اولنهی در کشف

گونه که ذکر شد، آمار افعال نهی رود. همانکار میهمگان دارد و کمتر به صیغۀ جمع به
گردد. اغلب افعال نهی نیز کامال منطبق بر نهی بسیار کم است و به چند فعل محدود می

و بیان محبت  از امری نبوده، گاه خطاب به خداوند با صیغۀ دعایی و یا از طریق خواهش
(. خطاب امر 280)ص« دل مشومرا گفت یا ابراهیم رنجه»که در این جمله: چنان است.

 برای دلجویی است نه انجام دادن کاری.
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« ان»، «نه»، ـ«نـَ»، «مه»، « مَـ»کار رفته در نثر هجویری عبارتند: از: های نهی بهنشانه    
به ترّهات »(. 277« )واقف تهمت مه ایستیدبر م(. »40« )آن از ایشان مبینید«. »نی»و 

 (.537)ص« اندر سماع صوفیان کى کنند منکر مشو(. »244)ص« صوفیان مشغول مشو
« شدجنید گفت ترا به بازار باید »شود: تأکید می« نباید»و « باید»گاهی فعل همراه با     
باز گفت جهود (. »449)ص« پس باید مسافر را تا پیوسته حافظ سنّت باشد(. »445)ص

کردید تا گفت ترا چهل شبانروز نماز نباید کرد و کرد حقّ و اعمال خیر و نیّت نیکو نباید
گیرد. نهی غیر نمی(. گاهی نهی مستقیم صورت 154)ص« من حیلت کنم و مراد تو برآید
است و گاه نیز صیغۀ مخاطب بوده، ولی به جای فعل اولمستقیم گاه به صورت غایب 

دیگر آنک ترا »رود: میکار شخص بهجمع، صیغۀ دومشخص رد و سوممف شخص
تا در دنیا و آخرت موفّق باشى مراد ازین،  نکنىاست ضایع ببایدکرد و بر تو فریضه مى

شرط آداب » (.456ص«)نرم نرودنرم(. »193)ص« آنست کى اندر قسمت تکلّف نکنى
جز به متابعت (. »455)ص« یاداری نروددن(. »544)ص« است که تا نیاید نکنیسماع آن
 (.89)ص« آن نرود

است؛ تا ها و نبایدهای آن هدف از نهی غیر مستقیم، بیان راه و رسم سلوک و باید    
و از  نشوىکار نیاید تا به بازار بیرونهیچ»کند که انجام دهد یا ندهد: سالک خود انتخاب
 (.467)ص «نکنى تا قیمت خود بدانىهر که بینى سؤال

 . افعال نفی2-5-3
هجویری، بسامد افعال نفی و مثبت نیز بررسی معنوی  شدن رویکرد زبانبرای مشخص

روند. در کار میبه« نا«»مه«»نه«»نی« »نـ»هایی همچون: است. افعال نفی با نشانهشده
 کنیم.میجا برخی افعال نفی را از مصادر مختلف بررسیاین

« یدنباش»اند. از آن جمله فعل از مصدر کار رفتهفهوم فعل دیگری بهبرخی افعال نفی در م
و ذاتش موجب  اندر مکان و جهت نیست»رود: به کارمی« نیست»است که غالباً به جای 

 صحّت(. »14)ص« وى را زن و فرزند نیست از خلقش کسى مانند نیست آفت نیست.
حال نباشد یعنى عارف نباشد که به  علم صحّت علم نباشد و صحّتحال جز به صحّت 

روزگارش از تصرّف ظنون منزّه گردد تا حضورش را ذهاب (. »342)ص« حقّ عالم نباشد
به هیچ (. »38)ص« گیرد، او حاضرنباشدزیراک آنک غیبت بدو صورت(. »38)ص« نباشد

(. 28)ص« تر از علم و متابعت آن نیامدبر من هیچ چیز سخت(. »23)ص« علم درست ناید
 (. 41)ص« جا از این عبارات نی عدم عین خواهنداین»

است که بسامد آن در این کتاب به کار رفته« نه»افعال منفی گاه با پیشوند نفی    
است. است که غالباً پیش از فعل مثبت آمدهمورد  412« نه»بسامد حرف نفی است. فراوان
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 379« نیست»در مفهوم « نه»حرف اند و بسامدفعل به این ترتیب منفی شده 43حدود 
 است. مورد 

عبارتش، جز وجد (. »28)ص« نه از آن او باشد(. »14)ص« عزّ دنیا طلبد نه عالم بود»    
 «بیند به نابینایی محجوب نیایدنهکه میآن(. »142)ص« نه و نظرش، بجز مشاهدت نه

نه (. »111)ص« ندر آن بدیدمرَأَیتُ اهللَ ِفیهِ؛ هیچ چیزی ندیدم که نه حق را ا(. »41)ص
 (.73)ص« در جای آن کار بستند

روند . افعالی مانند: دانستن و کار میگاهی افعال دو جزئی بوده، با افعال کمکی به
 توانستن در این گروه قرار 

لنگ چندان که بایست  روباه(. »8)ص« کردسنگ آیینه نتوانکه از هیچچنان»گیرند. می
از آن باز (. »349)ص« گر خواهد که نشناسد نتواند که نشناسدا(. »292)ص« بخورد

(. 345)ص« عنایت مسبّب راه نتواند نمودهرگز علّت و سبب بى(. »463)ص« نتواند داشت
جا جز به فرمان پیر جامه به قوّال ندهند و اگر پیر خواهد که به قوّال ندهد بر وى این»

 چیزى (. »392)ص« ر دل وى جاى نماندبجز حدیث دوست را اند»(. 544« )جرح نباشد

مصدر 
 فعل

فعل  بسامد فعل نهی بسامد فعل امر
 نفی

فعل  بسامد
 مثبت

 کل افعال بسامد

 4186 %8/97 4084 /%2/2 88 %7 1 %8/92 13 بودن
 742 %7/91 676 %3/8 61 - - %100 5 شدن
 546 %6/94 372 %4/5 21 %5/26 42 %5/72 111 کردن
 393 %3/73 297 %7/27 92 - - %100 4 آمدن

 290 %100 277 - - - - %100 13 داشتن
 243 %5/75 182 %5/74 59 ÷%100 2 - - دیدن

 209 %4/88 183 %6/19 25 - - %100 1 بایستن

 119 %7/3 25 - - %100 56 دانستن
 

6/82% 170 

 112 %4/91 75 %6/8 7 %3/3 1 %6/96 29 دادن
 85 %6 16 %20 2 %80 8 خواستن

 
84% 
 

111 

 104 %9/94 94 %1/4 5 - - %100 5 خواندن
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با . »(408)ص« بر زمین بنهادى تا برداشتندى کى بخشیدى، هرگز به دست کس ندادى
 (. 510)ص« ندادندهشام گفت یا امیرالمؤمنین ترا به حجر راه

 المحجوب .افعال امر، نهی و متقابل در کشف3جدول 

 88 %2/27 24 %7/72 64 - - - - توانستن

 57 %100 55 - - - - %100 2 برخاستن
 42 %80 24 %20 6 - - %100 12 رفتن
 30    26 %50 2 %50 2 گفتن

 22 %7/85 18 %3/14 3 - - %100 1 شنیدن

 16 %100 16 - - - - %100 1 ماندن
 14 %75 9 %25 3 - - %100 2 رسیدنت

 5 - - %100 3 - - %100 2 افکندن
بسامد 
افعال 

درمقیاس 
 تقابل

276 8/83% 53 16% 511 7% 6614  8/92% 7454 

بسامد 
افعال 

درمقیاس 
 کلی

276 3% 53 1% 511 7% 6614 89%  
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 المحجوبافعال امر، نهی و متقابل در کشف -3نمودار

 . مقایسة افعال متقابل  امر و نهی در پنج اثر عرفانی2-6
که دیدگاه هجویری نسبت برای اینالمحجوب، شدن بسامد افعال در کشفپس ازمشخص

یم. ابه سایر عرفا نیز مشخص شود، بسامد برخی افعال را در این پنج کتاب بررسی کرده
هایی از جمالت امر و نهی را در این است. نمونه(. مذکور4نتایج به دست آمده در جدول)

 بینیم:جا می
 مکن

، و پیش از فرا رسیدن آن مکنخدایا ما را به خشم خود مکش، و به عذاب خود هالک »
چون با برادران بر خوان "گوید:  -رض–جعفر بن محمد (. »262: 1)غزالی،ج« از ما درگذر

« "، تا مدتى دراز بکشد، که آن مقدار از جملۀ عمر حساب نباشدنشینى شتاب مکن
 (.290: 1: ج1383)غزالی،

 باید

3%
1%

7%

89%

افعال امر، نهی و متقابل در کشف المحجوب

امر

نهی

نفی

مثبت
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یافت، پس باید که از  جاتشد و هم نچون به سبب درویش، وی را هم طهارت حاصل»

: 1:ج 1383)غزالی،« باید که هفت وظیفه نگاه دارد(. »199: 1دارد. )غزالی، :جوی منّت 
:  1386)انصاری،« است بر خلقکتاب باید و پیغامبر و پیغام که حجت به این » (.195
 هر که با(. »118)همان:« شبی خواست که ما را کسی باید که چیزی برخواند(. »123

 (.94)همان: « صوفیان صحبت کند باید که وی را نفس نبود
 کـش و دیــدۀ گریــان برومبا دل زخـــم در ره او چـو قلم گر به سـرم باید رفت

 (. 390: 1385)حافظ،
 نازها زان نرگش مستانه اش باید کشید      این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش 

 (380)همان:         
 دسرانجام افتاکه شـــد کشتۀ او نیککان رفتکنان بایدغمـــش رقصزیر شمشیر

 (.251)همان:
 نباید

الهی همچو (. »732: 1385)قشیری، « از آنچه نقض عادات بود، بدان مشغول نباید بود»
شیخ االسالم گفت آن نه (. »1386:137)انصاری، « لرزم که نبایدکه به هیچ نیرزمبید می

 «بخوانم و دعواتدکرد و ورد نبایدخواند که من هر شبانروزی ورد خود میآنید که دعا نبای
« واید گفتنداند که دامن سوخته را نباید گفت و مطمئن را بنه(. »66:  1386)انصاری،
 (.23)همان : 

 .مقایسه افعال متقابل در پنج اثر 4جدول
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باید،  -متقابل: کن، مکندهد در میان دو گروه فعل میای نشاناین جدول مقایسه    
سعادت بوده و کمترین بسامد در آمار فعل نهی، مربوط به کیمیای بیشترین -نباید

دهد، تقابل کاملی میان نشان می« مکن»شود. بسامد فعل نهیالمحجوب دیده میکشف
سعادت وجود دارد؛ ولی در سایر کتب، این فعل دارای آمار المحجوب و کیمیای کشف

است؛ «باید»تری نسبت به در همۀ آثار، دارای بسامد پایین«نباید»است. فعل نهیپایینی 
کالم  تاست و نشان از خشونسعادت بیشتر با وجود این، بسامد این فعل در کیمیای 

 غزالی دارد که تساهل و تسامح روانداشته و در امر و نهی جدیت دارد. 

                                                                 
 صفحه استخراج شده است. 200سعادت فقط از باید و نباید در کیمیایبسامد 1

المحجکشف فعل
 وب

کیمی بسامد
ای

سعاد
 ت

رسالۀقشیر بسامد
 یه

دیوان بسامد
 حافظ

طبقات بسامد
 الصوفیه

 بسامد

مک
 ن
 

15 9/11% 45 3/80% 28 22% 77 9/31
% 

7 9/12
% 

 %87 47 %68 164 %9/77 99 %6/19 11 %1/88 111 کن
باید

1 
183 9/87% 98 5/91% 79 9/84 15 100% 62 5/80

% 
نب
 اید

25 12% 9 5/8% 14 15% -  15 5/19
% 

کل 
افعا
 ل

334 - 163 - 220 - 256 - 131 - 

افعا
ل 

 نهی

40 9/11% 54 33% 42 19% 77 30% 22 7/16
% 
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 افعال نهی در پنج اثر منتخب-4نمودار 

 

 گیری. نتیجه3
المحجوب هجویری، استخراج و در این پژوهش، تمام  افعال امر و نهی از کتاب کشف

جویری دارای دیدگاه دهد ههای این پژوهش نشان میگردید. دادهها مشخصبسامد آن
های خود، مخاطب را در نظر گرفته و برای تأثیر گذاری بیشتر متعادلی بوده و در آموزش

است. به طوری که در تمام تعالیم عرفانی، از امر و نهی مستقیم در حد امکان احتراز کرده
ر فعل ام 17کتاب، تنها چند فعل امر و نهی محدود با بسامد اندک وجود دارد. تنها 

شد، که در این کتاب یافت 53فعل نهی مستقیم با بسامد  6و  276مستقیم با بسامد 
است و بقیۀ افعال به صورت امر و نهی غیر مستقیم نسبت به آمار کلی افعال بسیار اندک 

است. در بررسی دیگری برای فهم اندیشۀ مثبت یا منفی نگری هجویری، کاربرد داشته
های ماضی و فعل در تمام صیغه 19گردید. این مقایسه میان یبسامد افعال متقابل بررس

درصد  7درصد افعال مثبت بوده، تنها  93مضارع، انجام گردید و مشخص شد نزدیک به 
 انکردیم زبفعل نفی در این کتاب وجود دارد. در مقایسه با سایر کتب عرفانی مشخص

ر تر و نهی در آثار وی بسیار پاییناست و بسامد امتر از سایرین هجویری، نرمتعلیمی 
نیز « امر»به کاربرده و واژۀ « مباح»و « حالل»را تقریبا مساوی با « حرام»است. وی واژۀ 

تر است که در مقابل او غزالی با دیدی جدیبه کار رفته« نهی»در کالم وی بسیار بیشتر از
ال خورد. افعر به چشم میدر اثرش بیشت« نهی»و زبانی خشن قراردارد که بسامد کاربرد 

دادن است که بر انجامکه در این پژوهش دارای بسامد بیشتری بودند، افعالی کمکی مهمی
. شدمیدیده« باید، نباید»و « کن، مکن»کند که امر و نهی آن به صورت می فعل داللت

17%

23%

18%

33%

9%

نمودار مقایسه ای افعال نهی در پنج اثر

کشف المحجوب

کیمیا سعادت

رساله قشیریه

دیوان حافظ

طبقات الصوفیه
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ه ک دارای بیشترین بسامد هستند، به دلیل این« شدن»و « بودن»همچنین افعال ربطی 

های مختلف کاربرد دارند. در افعال اصلی، در اغلب جمالت فارسی این دو فعل در زمان
« کهبدان»و « بدان»است که به صورت « دانستن »بیشترین بسامد فعل امر مربوط به فعل 

است، نه حکم است و جنبۀ امر خطابی ندارد و منظور گوینده هشدار و آگاهی کار رفتهبه
المحجوب مبتنی بر به موارد مذکور، در نگاهی کلی، سبک زبانی کشف دادن. با توجه

 است. است و مؤلف بنا را بر امر و نهی غیر مستقیم و راهکارهای عملی گذاشتهنگری مثبت
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Abstract  

Enjoining good and avoiding from wrong is a branch of religion 
and also is an obligatory deed in Islam. The main structure of 
mysticism is also laid on Islamic trainings and its injunctions and 
proscriptions. In Sufis teachings, devotee is as a person who is 
the undisputed follower of Shekh’s words and actions (behavior), 
and should follow his orders and his prohibitions. Given that the 
way of behavior and speech of elderly (Shekh) in training devotee 
is important, in this study we mostly examined imperative and 
prohibitive verbs of the book KHASHFOLMAHJOOB HEJVIRI using 
analytic-descriptive and statistical method. The aim of this study 
is to know about Hejviri’s view on how to teach devotees and his 
optimistic and pessimistic views. To obtain a better result, words 
of four other mystical books such as, KIMYAYE SAADAT, 
RESALEYE QESHRIYE, TABAQATALSOFIYE and DIVANEHAFEZ that 
were indicated positive and negative views of the author were 
compared. Data of the study shows that HAJVIRI (the author) 
used a balanced approach in this book and in most cases he 
avoided direct orders in a way that the number of imperative and 
prohibitive verbs in this book is very low and compare to the 
other verbs have a very low frequency.  Also compare to the 
other books, the same feature is seen and KASHFOLMAHJOB in 
comparison to KIMYAYE SAADAT which is full of orders didn’t 

focus on this category. 
Key words: Kashf al-Mahjub, actions, orders, interactions, 
positive thinking 





 
 پژوهی ادبیمتنمجموعه مقاالت پنجمین همایش 

 1397اردیبهشت ماه 

الدین اسماعیل بر اساس الگوی شناسی الیة نحوی اشعار کمالسبک
 گرای هلیدیگذرایی در دستور نقش

 
 1حسین علینقی

 2نیاناصر محسنی
 چکیده

ن ای است که زبان متشناسی الیهشناسی علمی، رویکرد سبکیکی از رویکردهای سبک
ناسان، شکند. زبانهای مختلف زبانی تحلیل و بررسی میدر الیه شناسیرا از دیدگاه زبان
شناسی، نحو یا شناسی، واژهها و سطوح مختلفی چون آواشناسی، خطزبان را به الیه

تر کنند تا راه مطالعۀ زبان را آساندستورشناسی، معناشناسی و کاربردشناسی تقسیم می
یت چینش آنها در کنار هم یا همان نحو کالم، نمایند. از آنجا که گزینش واژگان و در نها

ناس و شتواند سبکارتباط مستقیمی با سبک هنرمند دارد، بررسی الیۀ نحوی متن می
منتقد را برای رسیدن به یک تحلیل درست یاری کند. برای بررسی الیۀ نحوی اشعار 

المعانی، الدین اسماعیل، شاعر معروف قرن ششم و هفتم هجری و ملقب به خالقکمال
 ایم. این الگو با توجه به معنایگرای هلیدی را انتخاب نمودهالگوی گذرایی در دستور نقش

کند تا تحلیل درستی را از نحو کالم و ارتباط آن با معنا نشان دهد. نتایج کالم، تالش می
ی های ذهنهای مادی نسبت به صورتدهد که کمال بیشتر از صورتاین بررسی نشان می

 ی بیان مقاصد خود استفاده کرده است.برا
 

الدین اسماعیل، الگوی گذرایی، دستور شناسی، الیۀ نحوی، کمالسبکواژگان کلیدی: 
 گرای هلیدی.نقش
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 . مقدمه1

م یکی پردازد. این علشناسی علمی است که به بررسی سبک آثار ادبی و غیرادبی میسبک
ت و گرفبه صورت مجزا مورد بحث قرار نمی ترین علوم ادبی است که در گذشتهاز قدیمی

شد و منتقدان طور ضمنی یاد میهای مربوط به نقد ادبی از آن بهمعموالً در خالل بحث
پرداختند و حتی برخی آن را جزو علوم ادبی به ادبی با رویکردی شّمی و ذوقی به آن می

شناسی و اثبات این امر سبک هایشناسی به بحثآوردند. اما امروزه با ورود زبانشمار نمی
ا و هشناسی و تحلیل الیهرویکردهای زبان -چه ادبی و چه غیرادبی -که برای تحلیل زبان

لمی صورت عشناسی و ادبیات بهسطوح مختلف زبان بسیار مفید است، این شاخه از زبان
 مستقل درآمده است.

اده است که با استف ایشناسی الیهشناسی، سبکیکی از رویکردهای علمی در سبک
ها و سطوح مختلف زبان از جمله شناسی، سبک زبانی متن را در الیهاز رویکردهای زبان
-شناسی و کاربردشناسی بررسی میشناسی، نحو، معنیشناسی، خطالیۀ آواشناسی، واژه

گنجد، تنها به بررسی الیۀ های متن در این پژوهش نمیکند. از آنجا که بررسی همۀ الیه
کمال  ایم.المعانی پرداختهالدین اسماعیل ملقب به خالقحوی یک قصیده و قطعه از کمالن

از شاعران بزرگ قرن ششم و هفتم است که در میان دو سبک عمدۀ آذربایجانی و عراقی 
 قرار گرفته است.

از آنجا که گزینش واژگان و در نهایت کنار هم قرار دادن آنها ایجاد سبکی متفاوت 
ان خوبی نشتواند سبک متفاوت یک هنرمند را بهبررسی الیۀ نحوی هر متن می کند،می

و  1گرای هلیدیدهد. در این پژوهش برای بررسی الیۀ نحوی اشعار، رویکرد دستور نقش
ترین توان از نوینالگوی گذرایی آن انتخاب شده است. الگوی گذرایی هلیدی را می

ا استفاده از الگوهای دستوری دانست. در این الگو شناسانۀ متن برویکردهای بررسی معنی
شوند که هر فرایند با توجه به فعل آن هر جمله یا بند به فرایندهای مختلفی تقسیم می

ها یا بندهای مختلف از گردد. بدین ترتیب تمایز جملهبندی میو نحوۀ کارکرد آن دسته
یرند. گهای مختلف قرار میبندیتهگیرد و در دسهم با توجه به معنی فعلی آنها صورت می

الدین اسماعیل در برخورد نحوی خود با جمالت دهد که کمالنتایج این بررسی نشان می
هایی که او به دنبال بیان کند که این سبک، با معنیاز الگو و سبک خاصی پیروی می

 آنهاست، ارتباط کاملی دارد.
 . پیشینة پژوهش2

فته طور کامل شکل نگرشناسانه و علمی در ایران بهی زبانشناستوان گفت هنوز سبکمی
توان نام برد که تا حدود شناسی محمود فتوحی را میاست و در این مورد تنها کتاب سبک
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 یاهیال یشناسسبک»زیادی رویکرد علمی دارد. همچنین دو مقاله از مریم درپر با عنوان 

های غزالی را در چهار که سبک نامه« یلغزا 1ۀشمار ۀبافتمند سبک نام نییو تب فیتوص
الیه بررسی کرده است از کارهای درخور توجه در این زمینه است. با توجه به این 

الدین هایی که تا کنون در زمینۀ اشعار کمالشود که پژوهشتوضیحات مشخص می
و  دهنامه، با رویکردهای سنتی بواسماعیل صورت گرفته، چه در قالب مقاله و چه پایان

 اند.رویکردهای علمی در آنها نقشی نداشته
 شناسی. تعریف سبک3

-کاند. جفری لیچ سبشناسی گاه تعاریف گوناگونی ارائه دادهشناسان برای سبکسبک
 ,Leechآورد )ها در استفاده از زبان به شمار میها یا تنوعشناسی را مطالعه دربارۀ تفاوت

ی را در واقع تحلیلِ بیان متمایز در زبان و توصیف شناس(؛ پیتر وردانک سبک55 :2013
(. در واقع این تعریف، هدف Verdonk, 2002: 4کند )ها و تأثیرهای آن بیان میهدف
شناسی عبارت است سبک»گوید: می 2داند. جوزف میستریکشناسی را نقد ادبی میسبک

ن و شگردهای شناخت شناسی، فرازباهای استفاده از زبانها و روشاز بررسی گزینش
)از فتوحی، « رودها، صناعات و شگردهای خاصی که در ارتباط کالمی به کار میزیبایی
ی شناسهای واژگانی و نحوی و همچنین بیانی در تعریف سبک(. او به گزینش92: 1392

ران تر از دیگشناسی را کاملرسد که پل سیمپسون سبککند. ولی به نظر میاشاره می
شناسی روشی از تفسیر متن است که در آن اولویت گوید سبکرده است؛ او میتعریف ک

های گوناگونی که با زبان است و دلیل اهمیت زبان آن است که سطوح، الگوها و صورت
 :Simpson, 2004دهند، شاخص مهمی از کارکرد متن هستند )ساختار زبانی را تشکیل می

منًا داند و ضشناسی میطوح مختلف زبانی را سبکها و س(. بدین ترتیب او بررسی الیه2
ن شناسی، بررسی زبانی متدهد. بدین ترتیب سبکای را پیشنهاد میشناسی الیهسبک

ی، شناسشناسی، خطاست که در این بررسی باید همۀ سطوح زبان از جمله آواشناسی، واژه
 شوند. نحو یا دستورشناسی، معناشناسی و کاربردشناسی تجزیه  و تحلیل

 شناسی و نقدشناسی جدا از زبانشود که سبکبا توجه به تعاریف باال مشخص می
سا دهد. شمیشناسی را به نقد ادبی پیوند میادبی نیست و در واقع علمی است که زبان

نند، کشناسی و نقد ادبی جدید تلقی میشناسی را نظامی بین زبانسبک»گوید: نیز می
شناسی و ارزشگذاری و قضاوت هست و هم تکیه بر زیبایی هایزیرا در آن هم بحث

-(؛ برای بیان ارتباط میان زبان144الف: 1393)شمیسا، « شناسی داردهای زبانیافته
د از زاویۀ دی»شناسی و نقد ادبی این گفته از لیچ و شورت راهگشاست: شناسی، سبک

ین فرم بیانی را برگزیده شناس، این پرسش مطرح است که چرا هنرمند در اینجا ازبان
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-شود که چگونه چنین تأثیر زیبایینظر منتقد ادبی این پرسش مطرح میاست و از نقطه

ای میان فهم شناسی ایجاد رابطهای در زبان رخ داده است؛ بنابراین هدف سبکشناسانه
 (.Leech & Short, 2007: 11« )شناس استشناسی منتقد با توصیف زبانی زبانزیبایی

 ایشناسی الیه. سبک4
ناسانه شگزینند که برخی زبانشناسان برای تحلیل متن رویکردهای مختلفی را برمیسبک

ای هشناسی الیتوان سبکشناسانه میو برخی شمی و ذوقی است. از میان رویکردهای زبان
 ،شناسی یک متن دانست. در این رویکردترین رویکردها برای سبکرا از بهترین و دقیق

شود و هر الیه به طور جداگانه مورد بررسی های مختلف زبانی تقسیم میزبان متن به الیه
 شوند.ها واکاوی و بازشناسی میگیرد و سپس رابطۀ بین الیهقرار می

یچ اند. لهای مختلفی را برای بررسی زبان پیشنهاد دادهشناسان، الیههر یک از سبک
های . طبقه2های واژگانی، .طبقه1دهد: یشنهاد میشناسی پچهار سطح عمده برای سبک

شناسی را در میان این چهار . انسجام و بافت؛ و طبقۀ معنی4های بیان، . شکل3دستوری، 
ا هگوید ممکن است این سطوح در شناسایی برخی ویژگیکند و میسطح بررسی می

های بیان، همان از شکل(. منظور او Leech & Short, 2007: 61پوشانی داشته باشند )هم
ود و ششناسی و بالغت میها در زبان است که بیشتر مربوط به الیۀ معنیسازیبرجسته

در سطح انسجام و بافت به ارتباط منطقی میان جمالت و رابطۀ گفتمان با بافت توجه 
 شود.می

-کبهای زبان را که سدهد و الیهبندی بهتری نسبت به لیچ ارائه میسیمپسون طبقه
. الیۀ 2. الیۀ آواشناسی، 1کند: بخش تقسیم می 7شناس باید آنها را بررسی کند به 

. الیۀ واژگانی، 5. الیۀ نحو یا دستور زبان، 4. الیۀ ساختارشناسی واژگان، 3شناسی، خط
(.در Simpson, 2004: 5. الیۀ کاربردشناسی یا تحلیل گفتمان )7شناسی و . الیۀ معنی6

هایی است که مفهوم ها و انواع خطشناسی در مورد نوع نگارشا، الیۀ خطهمیان این الیه
ی شناسدهند و الیۀ ساختارشناسی واژگان به ساختار و ریشهو معنای خاصی را نشان می

های خاص کاربرد دارد و الیۀ شناسی در برخی متنپردازد. از آنجا که الیۀ خطواژگان می
ه توان این هفت الیدر زیر الیۀ واژگانی بررسی نمود، می توانساختارشناسی واژگان را می

 را به پنج الیه تبدیل کرد.
 دهد، با این تفاوتشناسی پیشنهاد میهای زبانی را در سبکفتوحی نیز همین الیه

ند کشناسی و کاربردشناسی میکه دو الیۀ بالغی و ایدئولوژیک را جایگزین دو الیۀ معنی
سی شنادلیل این جایگزینی از نظر فتوحی آن است که الیۀ معنی(. 237: 1392)فتوحی، 

های مجازی و استعاری زبان، بخش مبهم و تاریک زبان است، از این رو و بررسی صورت
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یۀ بالغی شناسی، الطور دقیق بررسی کرد. بدین ترتیب فتوحی در سبکتوان آنها را بهنمی

های مجازی و استعاری معنایی حاصل از بازی هایبرد، زیرا ساخترا به جای آن به کار می
(. همچنین به دلیل آن که بررسی بافت 239شود )همان: را در آن به بحث گذاشته می

سخن از نظر او دشوار است، الیۀ ایدئولوژیک یا فکری را جایگزین کاربردشناسی و تحلیل 
لیل گفتمان و ( که البته نظر درستی نیست، زیرا تح240گفتمان کرده است )همان: 

گیرد ها صورت میهای متن و تحلیل دیگر الیهکاربردشناسی در هر متن با توجه به ویژگی
به هر حال آنچه که در فهم ما از زبان و سبک »ها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. و الیه

اند و هر یک به دیگری ها یا سطوح به هم پیوند خوردهمهم است، آن است که این الیه
ها با هم است که ما (؛ در نتیجه تحلیل و بررسی این الیهSimpson, 2004: 5بسته است )وا

 سازد.را به فهم متن و سبک آن رهنمون می
 شناسی الیة نحوی. سبک5

علم نحو عبارت است از مطالعۀ »ها. در یک کالم نحو یعنی بررسی چگونگی همنشینی واژه
چگونگی توالی و نظم و همنشینی و چینش  های زبانی در جمله وروابط میان صورت

شناسی دارد. در واقع (. این الیه ارتباط مهمی با الیۀ معنی267 :1392فتوحی، « )هاواژه
شود و فصاحت اگر واژگان، درست در جای خود قرار نگیرند، جمله خالف دستور زبان می

آنکه در شعر، شاعران دهد. با رود و در نتیجه معنای درستی به دست نمیآن از بین می
ها در آن خصوصاً در زبان فارسی که توانایی جابجایی واژه -ها را دارندحق جابجایی واژه

رعایت ترکیب اجزای جمله در شعر بر طبق دستور زبان امری است »ولی  -باالست
(؛ زیرا اگر جمله از دستور زبان خارج شود، دچار تعقید 64 :4، ج1363نعمانی، « )ضروری

گردد که مخل فصاحت است. شرط سالست و روانی کالم آن ی یا پیچیدگی زبانی میلفظ
شاعر تا حدی که ممکن است هر یک از اجزای جمله را به جای خود باقی »است که 

 (.64 همان:« )بگذارد یا الاقل کاری کند که زیاد از موضع خود پس و پیش نشوند
اندیشه نیز قابل بررسی است. برخی  در این الیه بحث تقابل لفظ و معنی یا نحو و

مسئلۀ »بینند و مانند صورتگرایان روس بین لفظ و معنی یا محتوا و صورت تفاوتی نمی
 انداز، معنیدیرینۀ تقابل محتوا و شکل یا صورت را از بنیاد قبول ندارند. در این چشم

نظریۀ  بر اساس (.74: 1391)شفیعی کدکنی، « همان صورت است و صورت همان معنی
الفاظ مادام که با نوع و کیفیت خاصی منظم » ه.ق( 471نظم عبدالقاهر جرجانی )متوفی 

نشوند و با هم تألیف نیابند و در ترکیب آنها راهی انتخاب و راهی دیگر ترک نشود، افادۀ 
هرگونه تغییر ساختاری جمله را دارای »(. جرجانی 2: 1366)جرجانی، « کنندمعنی نمی

(. بنابراین معنا و 105: 1391)شفیعی کدکنی، « داندای معنایی متفاوت میهروشنسایه
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-صورت، ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و در حقیقت این معنا است که صورت را می

دهد. منظور عبدالقاهر جرجانی از نحو سازد و همچنین صورت است که معنا را شکل می
ناسب حاالت روحی و مقتضای حال، نه علم نحو آگاهی از کاربرد اجزای جمله است به ت»

 ایای از الفاظ نیست، بلکه مجموعهبه معنی محدود آن. در نظر عبدالقاهر، زبان، مجموعه
-شناسی معاصر از آن سخن میاز روابط است و این همان نظری است که علمای زبان

معنای سخن،  کشف پیوند میان ساختارهای نحوی و»(. در نتیجه 435)همان: « گویند
گیرد و به بررسی مسائلی از این دست شناختی را دربرمیهای سبکبخشی از بررسی

 (.268: 1392)فتوحی، « پردازدمی
های کند و داللتهر واژه به سبب واژگان همنشین خود، غنای ژرف خود را آشکار می»

بررسی ساختمان »(. بنابراین 76: 1377مقدم، )علوی« دهدای را نشان میمعنایی تازه
ها، نظم و ها و جملهها در عبارتهای ترکیب واژهها با هم، شیوهها، روابط واژهجمله

: 1392)فتوحی، « شناسیک واژه در جمله و... دستورمندی واژگان، تحلیل نقش معنی
نشینی گیرد. در سطح نحوی بررسی جمله از نظر محور هم( در این الیه صورت می238

های غیرمتعارف، کوتاه یا بلند بودن جمالت، کاربردهای کهن دستوری ختو دقت در سا
در این (. 219الف: 1393گیرد )شمیسا، و... هرچه در مورد ساخت نحوی باشد، صورت می

ی شود و مواردالیه چیدمان نحوی و دستوری اثر و رابطۀ آن با سبک به بحث گذاشته می
ها، ز نظر ساده و مرکب و پیچیده بودن، طول جملهها اها، انواع جملهچون: ساختار جمله

 ند.گردها و بازتاب دیدگاه نویسنده در نحو شامل این بحث میپیوستگی بالغی جمله
ها و کوتاهی و بلندی آنها ارتباط مستقیمی با سبک هنرمند و بررسی طول جمله

 و جمالت بلند یا دهندۀ سادگی هنرمند در بیان استفردیت او دارند. جمالت کوتاه نشان
مرکب نشانۀ پیچیدگی ذهن اوست. مشخص است که هر چقدر اتصال و تودرتویی جمالت 

ود و ششود و اندیشۀ حاصل از آن نیز پیچیده بیان میتر میبیشتر باشد، جمله پیچیده
ارز این کند. نمونۀ ببدین ترتیب سبک سخن نیز به سوی پیچیدگی و دشواری حرکت می

 روشنی مشاهده کرد.توان بهدر نثرهای مصنوع و متکلف می ها رانوع سبک
 الدین اسماعیلشناسی الیة نحوی اشعار کمال. سبک6
طور کلی نحو شعر کمال، نسبت به زمانۀ خود، بیش از آنکه کهن باشد بسیار نو و پیشرو به

های یژگاست. به طوری که اگر نحو او در قصاید را با نحو قصاید سعدی مقایسه کنیم، وی
ر تمشترک بسیاری خواهیم دید. البته از ابتدای قرن ششم در مجموع، زبان شعر یکنواخت

زده رغم ظاهر عربی( و به نظر شمیسا در قرن ششم علی98: 1391شود )غالمرضایی، می
(. ولی به دلیل 176ب: 1393ساخت جمالت، ساده و آسان است )شمیسا، و دشوار، ژرف
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توان آن را نزدیک به بسیاری از مختصات نحو کهن متروک است، میآنکه در شعر کمال، 

بسیاری از مختصات کهن خود را بالکل »سبک عراقی دانست، زیرا در سبک عراقی زبان 
از دست داده است و در عوض تا حدودی مختصات جدید یافته و آن مقدار از مختصات 

« با دورۀ قدیم متفاوت استسبک خراسانی هم که در آن مانده است، به لحاظ بسامد 
 (.246)همان: 

های کمال معموالً سرراست و مستقیم است، یعنی اجزای جمله در شعر او بندیجمله
های او کمتر جابجایی آیند و در جملهبندی فارسی میمعموالً به ترتیب استاندارد جمله

دارد. بدین دلیل های پیچیده وجود ندرت در شعر او جابجاییشود و همچنین بهدیده می
های شعری کمال را صافی زبان و سالست و روانی است که شبلی نعمانی یکی از ویژگی

ها در شعر او دیده (. بدین ترتیب اگر برخی دشواری15: 2، ج1363داند )نعمانی، می
ای در گردد نه پیچیدگی نحوی. این مقدمهها برمیشود، به نوع استفادۀ او از واژهمی

حوی شعر کمال بود، ولی هدف اصلی در این پژوهش بررسی نحو شعر کمال از ساختار ن
 گرایی است که در ادامه خواهد آمد.دیدگاه نقش

 گرای هلیدی. الگوی گذرایی در دستور نقش7
-گرا، توسط مایکل هلیدی، زبانشناسی نقشگرا با توجه به رویکردهای زباندستور نقش

یدگاه این د»گوید: سی شکل گرفته است. هلیدی میشناس و دستورشناس معروف انگلی
کند و ما را قادر سوی در نظر گرفتنِ دستور بمانند یک سامانه حرکت میاز ساختار به

های دستوری را با ساز نشان دهیم و طبقهسازد تا دستور را بمانند یک منبِع معنیمی
(. بدین ترتیب Halliday & Matthiessen, 2004: 10« )شان، توصیف کنیمارجاع به معنی

-شناسی بررسی میگیرند و از لحاظ معنیهای دستوری با توجه به معنی شکل میطبقه
 شوند.

های باارزشی برای تفسیر معنی هر زبان به سخنگویان یا نویسندگان خود گزینه
 گرا کشف معنا در متن را از طریق یک دستورمند نقششناسی نظامدهد. زبانپیشنهاد می

-ا گزینشدهد تگران توانایی میکند. این دستور زبان به تحلیلبنیان فراگیر آسان میمتن
های زبانی تشخیص بدهند و کشف کنند که های سخنگویان و نویسندگان را از نظام

گرا هستند های متفاوت نقشها برای تفسیر معنی به گونهچگونه این گزینش
(Schleppegrell, 2012: 21.) 

ندترین ادراک ما از تجربه شامل جریان رویدادهاست. این جریان رویدادها بوسیلۀ نیروم
شوند: هر مقدار تغییر به عنوان یک شکل دستورزبان بند به مقادیری از تغییر بخش می

 & Hallidayشود؛ شکلی از رخداد، انجام کار، ادراک، گفتار، بودن و داشتن )تعبیر می



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       242
Matthiessen, 2004: 170 .)شوند. سامانۀ بندی میها در دستورزبان بند طبقههمۀ این شکل

است. سامانۀ گذرایی،  3شوند، گذراییها توسط آن رسیدگی میای که این شکلدستوری
(. این فرایندها Ibid: 170کند )های فرایند قابل مدیریت تفسیر میها را به گونهجهان تجربه

 شوند. بیرون و درون خودمان تقسیم می با توجه به آگاهی و تجربۀ ما از جهان
های دستوری میان بندهای دستوری مختلف را که ، تفاوت«گذرایی»بررسی و تحلیل 

دهد تا گر توانایی میدهد. این امر به تحلیلهای مختلف هستند، نشان میدارای نقش
گذرایی،  ۀهای ساخته شده توسط گوینده یا نویسنده از سامانمطرح کند که چگونه گزینش

(. بدین ترتیب با Schleppegrell, 2012: 21کند )شده در متن را تفسیر میتجربۀ بیان
توان به نوع نگرش و بیان هنرمند پی برد. در این الگو، بندها و تحلیل الگوی گذرایی می

دهای شوند که آنها را فراینها با توجه به معنای فعل به فرایندهای مختلفی تقسیم میجمله
 هایی معنایی هستند کهکننده و پیشامد طبقهمفاهیم فرایند، شرکت»نامند.. می 4صلیا

« وندشدهند چگونه نمود تجربۀ ما از جهان به صورت ساختارهای زبانی تعبیر مینشان می
(Halliday & Matthiessen, 2004: 178در ادامه با این فرایندها آشنا می .).شویم 

ایند انجام دادن یا دگرگون کردن است. این فرایند با نقش : فر5. فرایندهای مادی1
 های ناگذر وجود ندارد.که در فعل 7همراه است و نقش هدف 6گرکنش

 فرایند نظرهدف/ نقطه گرکنش
 گاز گرفتم او را من
 آمد  او

این « هدف»کند که تفاوت آن با را مطرح می 8«نظرنقطه«هلیدی برای جمالت ناگذر 
 گیرد و ضمیر و حالتپذیرد، رویدادی بر آن شکل نمینظر صفتی را نمیقطهاست که ن

نظر را (. در واقع نقطهHalliday & Matthiessen, 2004: 194گیرد )اضافی و ملکی نمی
ود شهای دیگری نیز اضافه میتوان قید جمله به شمار آورد. در این جمالت گاهی نقشمی

گذاشته است. مثال برای این نوع  11و گیرنده 10نماینده، 9که هلیدی نام آنها را ویژگی
خانه ساختم؛ من  برای تواو را خالی کردند؛ من  پاکاند از: آنها ها به ترتیب عبارتنقش
 طور کلی قید خواند.توان بهها را نیز میانار دادم. این به تو

او »جملۀ  گر ممکن است ذکر شود یا نشود؛ مثاًل دردر جمالت مجهول، نقش کنش
او »کند و اگر گفته شود نقش هدف را ایفا می« او»گر مجهول است و ، کنش«کشته شد

گر ماشین است. گاهی اوقات این فرایندها در این ، کنش«بوسیلۀ ماشین کشته شد
کنند که آنها را در فرایندهای ربطی پوشانی پیدا میها با فرایندهای ربطی همموقعیت

 یم.ابیشتر توضیح داده
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؛ فرایندهای آفرینش، چیزی 13اند یا با آفرینشهمراه 12فرایندهای مادی یا با دگرگونی

تر نبوده است مانند: آشکار کردن، روی دادن، تشکیل دادن، آورند که پیشرا به وجود می
تولید کردن، آفریدن، ساختن، کشیدن )نگاشتن یا نگاریدن(، طراحی کردن، کشیدن 

نند ک. فرایندهای دگرگونی، چیزی را به موقعیتی دیگر دگرگون می)نقاشی(، پختن، کندن
مانند سوختن، جوشیدن، خنک کردن، یخ زدن، گرم کردن،  14کشنده. طول1اند: و سه نوع

. 3مانند دادن، ترک کردن، سپردن، فرستادن.  15. گسترنده2آب کردن، بریدن، خمیدن. 
 ، آمدن، لرزیدن، رسیدن، چرخیدن.مانند بازگشتن، وارد شدن، رفتن 16روندهپیش
اند. این : فرایندهایی هستند که با آگاهی و احساس همراه17. فرایندهای ذهنی2

-اند. هرچه فرایندهای مادی به تجربههمراه 19و پدیده 18کنندهفرایندها با دو نقش حس
های آگاهیهای ما از جهان های مادی ما از جهان بستگی دارند، فرایندهای ذهنی به تجربه

 (.Ibid: 197خودمان بستگی دارند )
 فرایند پدیده کنندهحس

 فهمید داستان را         مریم
 دوست دارد او را آرمان

ای وجود دارد که انسان است؛ نام آن را کنندهدر این نوع فرایندها همواره شرکت
ده خصیت داکننده چیزی باشد که به آن شگذاریم. گاهی ممکن است حسکننده میحس

چیز،  تواند یکشده است. بخش دیگر که آن را پدیده نام نهادیم بسیار گسترده است و می
-یک کنش یا یک واقعیت باشد. باید دقت داشت که در این نوع بندها، همیشه نهاد حس

جایزه »شوند؛ مثالً در جملۀ کننده نیست، بلکه با توجه به معنا، این دو از هم متمایز می
کننده و جایزه پدیده است. همچنین در جمالت مرکب، ، مریم حس«خوشحال کرد مریم را
 خود یک بند است که معموالً فرایندی مادی است.« پدیده»معموالً 

توان به چهار زیرشاخۀ ادراک حسی، شناختی، درخواستی و فرایندهای ذهنی را می
اک حسی مانند او ماشین (. ادرHalliday & Matthiessen, 2004: 208احساسی بخش کرد )

خواهد و را دید؛ شناختی مانند او ماشین را شناخت؛ درخواستی مانند او ماشین می
 احساسی مانند او ماشین را دوست دارد.

ترین فرایندها هستند برای توصیف : این فرایندها که جزو مهم20. فرایندهای ربطی3
(. این فرایندها به Ibid: 210اند )همراه روند و معموالً با فعل ربطیو شناساندن به کار می

 23شوند. فرایند اسنادی با حامل و حالتتقسیم می 22و شناسایی 21دو فرایند اسنادی
. تفاوت عمدۀ این دو فرایند در این است 24همراه است و فرایند شناسایی با نشانه و ارزش

 وند.ششناسایی جابجا میکه فرایندهای اسنادی قابلیت جابجایی ندارند، ولی فرایندهای 
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 شناسایی اسنادی

 فرایند ارزش نشانه فرایند حالت حامل
بهترین  حسن بود سرد هوا

 نویسنده
 است

 است خانۀ ما آن آپارتمان دارد خانه حسین
واند تمنظور از جابجایی در فرایند شناسایی بدین معناست که جای نشانه و ارزش می

توان به سه دستۀ متمرکز، ملکی و موقعیتی نظری دیگر میعوض شود. این فرایندها را از م
 های این سه دسته بهتوانند باشند. مثالتقسیم کرد که هر کدام در دو دستۀ قبلی می

ترتیب این چنین است: او داناست؛ آنها رادیو دارند؛ نمایش فرداست )هر سه اسنادی( او 
شنبه شنبه روز نهم است یا روز نهم سهسه 25رهبر است یا رهبر اوست؛ رادیو مال آنهاست؛

 است.
. «من ترسیده بودم»پوشانی دارند؛ مثالً در جملۀ گاهی اوقات فرایند ذهنی و ربطی هم

مود. توان تفکیک ناین جمالت را با توجه به نوع صفت، قید صفت، زمان فعل و ساختار می
را دید، ذهنی هستند. همچنین کننده و پدیده را بتوان آشکامثالً  اگر در ساختار آنها حس

؛ در این جمله ما با «سوار شدجواد اسب»پوشانی فرایند مادی و ربطی در جملۀ است هم
سوار شدن تالش کرده گر یعنی جواد روبروییم، زیرا جواد برای اسبیک کنش و کنش

 نتوااست. این جمالت را نیز با توجه به نوع صفت، قید صفت، زمان فعل و ساختار می
توان فرایند را ربطی ، می«او کشته شد»تشخیص داد. همچنین در بندهای مجهول مانند 

 ماید.نگر که البته فرایند ربطی دانستن آن بهتر میدانست یا فرایندی مادی بدون کنش
فرایندهای شناسایی برای مواردی چون معادله، تساوی، نمایندگی، نامگذاری، تعریف، 

 (.Ibid: 234-5شوند )دادن استفاده مینمادسازی، تمثیل، نشان 
دهند : این فرایندها رفتارهای روانی و ذهنی انسان را نشان می26. فرایندهای رفتاری4

های حسی ما را شامل و چیزی میان فرایندهای مادی و ذهنی هستند که در واقع کنش
 اند.همراه 28و پیشامد 27شوند. این فرایندها با نقش رفتارگرمی

 فرایند پیشامد گررفتار
 خوابید سر کالس آموزدانش

 اخم کرد به فرزندش مادر
لۀ در جم« فکر کردن»مرز میان فرایندهای رفتاری غالباً نامشخص است. مثالً فرایند 

 ذهنی است. « کنند ما احمقیمآنها فکر می»رفتاری است و در جملۀ « کنمدارم فکر می»
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 31و گفته 30اند که با دو نقش گویندهسخن گفتن  : فرایندهای29. فرایندهای گفتاری5

 نیز وجود داشته باشد. 32اند. در این فرایندها ممکن است نقش گیرندههمراه
 گفته فرایند  گوینده

که داستان تغییر کرده  ادعا کرد  علی
 است

 فرایند گیرنده گفته گوینده
 اعالم کرد به مادرش تصمیمش را کبری

-: این فرایندها وجود یک چیز یا ایجاد شدن آن را نشان می33ی. فرایندهای وجود6
 اند. ممکن است در این فرایندها پیشامد نیز شرکت داشته باشد.همراه 34دهند و با موجود

 فرایند پیشامد موجود
 هست همه جا خورشید

روند و فرایندهای فرایندهای مادی، ذهنی و ربطی معموالً در زبان بیشتر به کار می
عمده نام دارند. مرز میان فرایندهای مادی و ذهنی، فرایندهای رفتاری است، زیرا این 
فرایندها نمودهای بیرونی کارهای درونی هستند و مرز میان فرایندهای ذهنی و ربطی، 

شود و به های نمادین در آگاهی بشر ساخته میفرایندهای گفتاری است، زیرا ارتباط
د و مرز میان فرایندهای ربطی و مادی، فرایندهای وجودی یابصورت گفتاری نمایش می

 ,Halliday & Matthiessenدهند )ها یا ایجاد شدن آنها را نشان میهستند که وجود پدیده

توان در دایرۀ زیر نمایش داد. این دایره (. این فرایندها و ارتباط آنها با هم را می171 :2004
 ها نسبی است و مرز مطلقی ندارد:دهد که رابطۀ میان فرایندنشان می
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 الدین اسماعیل با الگوی گذراییای مدحی از کمال. بررسی قصیده8

( سعی شده است که 42: 1348الدین اسماعیل، در نوشتن فرایندهای این قصیده )کمال
دها و جمالت انجام گیرد. جمالت مرکب نیز به جمالت کمترین تغییرات نسبت به اصل بن

اند. ابتدا جداول مربوط ساده تبدیل شده و هر کدام در فرایند خاص خود گنجانیده شده
 به فرایندها آمده و سپس تحلیل فرایندها انجام شده است.

 . فرایندهای مادی:1
 فرایند نظرهدف/ نقطه گرکنش

/ 35دیگر مملکت را شکوه (پادشاه )ممدوح
 عدل/ ز شاهان بر سر

 داد/ گسترد/ آمده )است(

 آراست شمنظر و مخبر زیبا خدای
 گشت اوفرمانبر  قَدَر

 جای کند بر بستر پهلوی فتنه
 فکند سایه توسر رایت 

 آیند به هم سوی آبشخور کبک و شاهین
 بستند بر زر زیور تواز نام  زنان()سکه

 داشتن
 صفت

 داشتن
 مشخصه

 ینمادساز

 نگفت

 فکر کردن

 احساس
 کردن

 دیدن
 رفتار

 کردن

انجام 
 کار

 آفرینش
 تغییر

 رخ دادن

 وجود
 داشتن

 بودن

 احساس کردن انجام دادن
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 دگشتن سراپای ممالک افسر و تخت

 گذر کرد بر دل او )هر کس( تیاد کرم
 ببَرَد زور از پای اجل تباد لطف

 ببَرَد عرض را از جوهر توزخم تیغ 
 36پست کند کوه را چون هامون تولشکر 

 غوطه دهد بحر را چون لنگر توهمت 
و رای  تولفظ شیرین 

 جهان...
از شمع  37نیازی جهانبی

 و شکر
 دهدمی

 نگارد دل بر خداوندنام  هر که
 بسته دارد توکمر طاعت  خرد و بزرگ

 دهد اجرای قمر توگر رای 
 38جدا نتوان کرد خورشیدنور ز  -

 نتوان به در بُرد خسروکرم از خاطر  -
 نایدسرمی  تو مدح دست گهرافشان

 نتوان عبر کرد آسان دریااز  -
 روی آرد به گردون توگر آتش خشم 

 دمد تشبر آ توفیض طبع  اگر باد
 39شود با سمندر ز یکی خانه نیلوفر

 زنی تنها بر قلب بداندیش (تو)
 رَوی برهنه به سر خصم (تو)

)آن که دل راست نُبد با 
 (تو

 بر هم آورد ز بیمت سر و پای

 فرو رفت تبه آب تیغ بسا سر
 ببرَد جان دشمن (تو)غمزۀ ناوک 

 جهد همچو شرر آهن وسنگی که
 بجهد چست از چنبرچابک و  (شاه)اسب 

 فتد ز خورشید در روزن نوری که
 کشد الم الف از باد هوا شدست و پای

 اثر بنمایند )را( شاز هاء مشقّق گوش گذاران()داغ
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 رسد شاز راه نظر به گَرد هرکه خواهد

مردم چشمِ هر که خواهد 
 که به...

 40در سر آید او پاییز سبک

نی تو را ز جهانی به جها (شاه)اسب 
 که...

 بَرَد

بر بداندیش سر کوی  سپاه آجال
 حذر

 بگیرند

چون وسوسۀ عشق به  تیغ
 دماغ

 درافتد

 درآید چون شعشعۀ نور به بصر تیر
 پیوسته کنی غنچه با عبهر )تو(

 41بازشود پیش عدو چون نیزه این )نوک پیکان(

سوی تیر و تبر همچو  آن )چشم دلیران(
 سپر

 روی نهد

 فشانند سینه چو کوره آتش از گُرُهی
 گیرند تیغ به دندان چون انبر گُرُهی
 نبُرد مهره بدان چابکی از حقه بلعجب

 )بُرد( را ز زیر مغفر توسر خصم  تیغ
 تازیهمی  تو

 )تازد( ز پی/ از پیش نصرت/ فتح 
 درآویخته)اند( توبه دو دست از  اقبال و ظفر

 برسیدی جایی ز کمال 42 خسروا
 استنرسیده بدانجا شرکماالت ب
 زیر و زبر کرد بارها رخت جهان خرد

منت کس بر همه خلق بی توابر انعام 
 جهان

 باردمی

 پرورم پارسی شعر از جان )من(
 بخر بنده را (شاها)

 سود کند  اگر او
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 43 فتد توبرای  زیانی

 44 گیر بر آنهای دگر (شاها)

به سر تیغ همه دست  (شاها)
 مخالف

 بربند

به پی قدر همه تارک  (شاها)
 افالک

 سِپَر

 زی/ نشین/ فکن/ نواز دیر/ شاد/ خصم/ دوست (شاها)
 ده/ ستان/ نیوش/ خور سیم/ ملک/ مدح/ می (شاها)

 . فرایندهای ذهنی:2
 فرایند پدیده کنندهحس

 ندید  ویتر از داور بانصاف کسی
 بردرشک همی بر منبر  پایهچرخ نُه
 دید تودر دست  توتیغ  هرکه

)هرکس تیغ تو در دست 
 تو دید(

با هم ظلمات و خضر و 
 اسکندر

 دید

 45باد در سر گیرد گاه عرض هنرش ز چه تعدو

 نگرد به کرشمه توغمزۀ ناوک 
 ای؟دیده آهن و سنگی که... 46)تو(

)از راه نظر به گردش  هرکه
 رسیدن(

 خواهد

 نگر از نظر لطف در این بنده )پادشاها(
 . فرایندهای ربطی:3

 شناسایی اسنادی
 فرایند ارزش نشانه فرایند حالت حامل
الیق تخت  )ممدوح( تو )است( سرافراز توز  مُلک

 و افسر
 بودی

بالش ملک 
 عراق

-پشت تواز 
 قوی

را  تو این )تخت( شد
 گزارسجده

 است
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 توز القاب  پایۀ منبر

 عالی
-را بوسه تو آن )افسر( شد

 زنان
 47است

خاک 
 پاهانس

 آمد سعد اکبر اشمشتری است همه سرمه

رهگذر 
موکب 
  تومنصور 

طالع  است بر او
 سپاهان

 است برج قوس

نظر دولت  48زیبد  
 تو

تر از خوب
 یاری بخت

 )است(

مدد همت  شد توانگر دل هرکه...
 تو

بِه ز فراوان 
 لشکر

 )است(

جایگهش بر  هرکه...
 سر زر

-آهنین (تو) بُود
تر ز روی

 آینه

 ای

-رویسبک (تو) نشود الغر اشکیسه
 تر از ساغر

 ای

از یکدیگر  حرف زر
 پراکنده

عدو را بر  آب بُود
 جگر 

 استنبوده

را زیر  تو جای آن آب هست مدنّق کسی
 کمر

 )است(

از بخشش  شاه
 زر ناچار

 شاهمرکب  آن 49است
بر آن دشت 

 نبرد

 است؟

 اواز شعلۀ  خرمن مه
 خاکستر

ن کوه روا )آن( شود
 در محشر

 )است؟(

-دل توبا  آن که
 راست

 )است( آتش رنگ او نبُد

)پای در 
دامن 

 کشیدن(

نعل و سُم  50سزد 
 او

آهن و 
 سنگ

 )است(
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سوزۀ دل عدو

 خلق
 شود خایسک گرز است

تارک  استشده ز جان سیر دل بدخواه
 گردان

 )شود( سندان

)دل 
 بدخواه(

به آب لب 
 توشمشیر 

 جگرتشنه

کارگه  دشت ناورد شد
 آهنگر

 بود

از حرکاتش  تو را
 هیچ خبر

سرمایۀ  وتالتفاتی ز  51نیست
 ملکی

 باشد

نوک 
 هاپیکان

در چشم 
 دلیران غرقه

به در  نسب من )است(
 خسرو

 پروردانش

 بُود

 توبر دشمن  روی زمین
 تنگ

اندر دو  حفظ الهی گشته
جهان 

 تیاور

 باد

به جز از زیر  جای مفَرّ
 زمین

    52نیاید

    53نباشد باور را تو
خریدار همه  تکرم

 اهل معانی
    )است(

    است گران بنده
 . فرایندهای رفتاری: 4

 فرایند پیشامد رفتارگر
 ناسایدهمی از خنده دهن زر

 نگذارد 54)مجموع شدن زر را( تجود دست
 پای در دامن کشد  ار )عدو(

 55در برکشد نوک سنانت )جگر عدو(

 گفتاری:. فرایندهای 5
 فرایند گفته گوینده
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از سخنم )آنچه باور  )شاها(

 نداری(
 بازپرس

 . فرایندهای وجودی:6
 فرایند پیشامد موجود

 هست  )تا( جهان
 نیست در حیّز امکان به وجود همتای تو

در فن خودم چون تو ز  همتا
 شاهان

 نیست

 نبُود بر تو زیانی
 نیست یاوری دولتبی جهانداری

فرایند  21فرایند ربطی اسنادی،  26فرایند ذهنی،  9فرایند مادی،  72بیت  64در این 
-فرایند وجودی وجود دارد. همان 5فرایند گفتاری و  1فرایند رفتاری،  4ربطی شناسایی، 

شود، فرایندهای مادی بیشتر از دیگر فرایندها هستند و پس از آن طور که دیده می
ترین فرایندها به شمار گیرند که جزو مهمی قرار میفرایندهای ربطی و فرایندهای ذهن

 آیند.می
شود و از ابتدا موضوع فرایندهای مادی در این قصیدۀ مدحی که بدون تغزل آغاز می

پردازد، اغلب پیرامون پادشاه و خصوصیات تا انتها به مدح پادشاه، صفات او و اسب او می
ت، ضمیر یا اسمی مستعار که به ممدوح فرایند مادی، اسم، صف 51و مختصات اوست. در 

توان دید که در جداول، زیر آنها خط کشیده شده است تا مشخص شوند. بازگردد را می
های دیگر هستند. همچنین فرایندهای دیگر هم معموالً تشبیه یا توصیفی برای جمله

 18در گر قرار دارد و فرایند، در نقش کنش 33ای از او در ممدوح یا صفت و مختصه
ممدوح  گریتوان نتیجه گرفت که نقش کنشفرایند در نقش هدف است. بدین ترتیب می

 نسبت به هدف، برای شاعر بیشتر اهمیت داشته است.
گر است گوید که در یکی کنششاعر در دو فرایند از خود و شعر خود سخن می

واستی از ممدوح ای که درخعنوان بندهعنوان شعرسراینده و در دیگری هدف است بهبه
بخشی یا کنایه در فرایندهای گر با فرایندهای تشخیص، جانکنش 25دارد. همچنین 

 اند، مانند قدر، فتنه، رایت و همت.مادی شرکت کرده
فرایندهای ذهنی این قصیده معدودند و نشان از آن دارند که شاعر به فرایندهای 

ه و بیشتر به محسوسات توجه داشته ذهنی و انتزاعی در این قصیده اهمیت چندانی نداد
فرایند جزو زیرشاخۀ  2های ادراک حسی، است. شش فرایند در این قصیده جزو زیرشاخه
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احساسی و یک فرایند جزو زیرشاخۀ درخواستی هستند. با توجه به این، باز هم نقش 

د نها معمواًل کسانی هستکنندهادراک حسی بیش از دیگران است. در این فرایندها حس
کننده غیر انسان بینند. در یک مورد حسها و صفات خوب ممدوح را میکه هنرنمایی

 است که با تشخیص در فرایند شرکت داشته است.
در فرایندهای ربطی این قصیده، فرایندهای اسنادی کمی بیشتر از فرایندهای 

 ی را بیانشناسایی هستند و از آنجا که فرایندهای اسنادی معموالً حالت یا صفت چیز
دازند، این پربندی و ارزشیابی مقوالت میکنند و فرایندهای شناسایی بیشتر به طبقهمی

فرایند  46دهد که شاعر بیشتر به بیان صفات و حاالت پرداخته است. از امر نشان می
فرایند، اسم، صفت یا ضمیری از ممدوح ذکر شده است که نزدیک نیمی از  22ربطی در 

 دهد در این فرایندها نیز نقش ممدوح پررنگ است.شود و نشان میامل میفرایندها را ش
فرایند ملکی و بقیه جزو  2فرایند موقعیتی وجود دارد و  6در این فرایندها تنها 

آیند؛ بنابراین شاعر از فرایندهای ربطی بیشتر برای بیان فرایندهای متمرکز به شمار می
ابی مقوالت استفاده کرده است و این فرایندها اغلب بندی و ارزشیصفات و حاالت یا طبقه

 شود.فرایند را شامل می 10فرایند و تشبیه  28توصیفی یا تشبیهی هستند: توصیف 
مورد از رفتارگرهای آن انسان نیستند:  3فرایند رفتاری وجود دارد که  4در این قصیده 

ین فرایند بیشتر برای بدین ترتیب شاعر از ا«. جگر عدو»و « جود دستت»، «دهن زر»
اغراق و استعاره استفاده کرده است. همچنین یک فرایند گفتاری در این قصیده دیده 

شود که شاعر برای اثبات ادعای شاعری خود خطاب به ممدوح از آن استفاده کرده می
هد دخورد که بررسی آنها نشان میفرایند وجودی نیز در این قصیده به چشم می 6است. 
 ه از فرایندهای وجودی در این قصیده اغلب برای ایجاد اغراق و بزرگنمایی است.استفاد

  الدین اسماعیل با الگوی گذراییای مدحی از کمال. بررسی قطعه9
( نیز موضوعی مدحی دارد تا با مقایسۀ این 393: 1348الدین اسماعیل، این قطعه )کمال

 ی از اشعار مدحی او دست یافت.شناسی درستدو شعر مدحی از شاعر بتوان به سبک
 . فرایندهای مادی:1

 فرایند نظرهدف/ نقطه گرکنش
گوشۀ فکر روز به چشم  تضمیر

 غیب ز لوح ازل
 فروخواند

 بخشد اومید را روان تونسیم لطف 
 بسوزاند اندیشه را توخیال تیغ 
 برخیزد ز هر زمین غبار نیاز
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 بنشاند به آب سخا آن غبار تکف

 برافشاند آستین وتمهابت 
 56راند سخن کسی

 بدهد گه چیز چرخ
 بستاند گاه )چیز( )چرخ(

 بشوراند خاطری یاد کردن آن
 رسد به دریا سیل
 فروماند  سیل

 بگرفت تو را سلطان عالممهابت 
 برهاند زین مضیق تو را اوعواطف 
 ضمان کرده است را توخالص  توسخاوت 
 بجنباند وبه باد حادثه شاخی از ا چرخ

 نجنباند آن را از جای نفخ صور
 بپوشاند هاهمه نقص توسالمت 

 تنگ کند دست یسار  سخاوت
 بلغزاند پای بقا شجاعت
 خواباند آن را اندر حریر بددل

 رنج آرد به روی مردان گران رکابی
 نرنجاند به جز اسب را گریزسبک

 روی برنگرداند ز تیغ زدن او )آفتاب(
آرزوی تو از دیده )آن  در )رهی(

 گهر را(
 بباراندمی

 فزون کرده است هزارچندان اندر دعا )رهی(
 بکاهاند اندکی ز رسم خدمت )رهی(

 زی شاد تو
 گرداند زود توکارها به مراد  )خدا(

 . فرایندهای ذهنی:2
 فرایند پدیده کنندهحس

 داند مصلحت کار بنده بِه خدای
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 . فرایندهای ربطی:3

 شناسایی یاسناد
 فرایند ارزش نشانه فرایند حالت حامل

زیر دامن  چراغ مهر
 چرخ کشته

عنایت  57شود
 سلطان

-تو را پای
 مرد

 بُود

ز فیض  کشتی
به  تطبع

روی بادیه 
 بر روانه

خسرو اسیر  گردد
 شدن عالم

 نیست زبونی

)خلق جز 
ره تحقیق 

 رفت(

رای معلوم 
 )شما( انور

اساس جاه  هست
 تو

 است آن سدّ 

    58نگر  
ز نکبت ایام  (تو)

 دلتنگ
    نشوی

حطام دنیی 
 فانی

    ندارد مقدار

دست گشاده
 سخی

-کی پای
 بسته 

    ماند؟

درخت 
 را  پادشهی

    59باشد چه نقص

)دست یسار  سخاوت
 کننده(تنگ

    است

)پای بقا  شجاعت
 لغزاننده(

    است

    شود گرفته آفتاب
آن گهر در  رهی

 طبعخزانۀ 
    داشت
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به لطف  (تو)

 خدای واثق
    باش

 فرایندهای رفتاری: 
 فرایند پیشامد رفتارگر

 60نتواند جز ره تحقیق رفت خلق

 سر نپیچاند ز چنبر حکم تو فلک
 خواست عذر شکست لشکر توتن درست 

 خون گرید پردلدر کف  تیغ
 . فرایندهای وجودی:6

 فرایند پیشامد موجود
 است هاضمن نامرادیدر  بسا لطیفه

فرایند  16فرایند مادی، یک فرایند ذهنی و  29فرایند،  51بیتی از  23در این قطعۀ 
فرایند شناسایی است.  3فرایند اسنادی و  13ربطی است که از میان فرایندهای ربطی، 

ی افرایند رفتاری و یک فرایند وجودی در آن وجود دارد و هیچ فرایند گفتاری 4همچنین 
آن نیست. در این قطعه نیز مانند شعر قبل، فرایندهای مادی و ربطی بسامد بیشتری  در

درصد  4شود که نسبت به قصیدۀ قبل درصد را شامل می 2دارند و فرایندهای ذهنی 
 کاهش داشته است که البته تفاوت چشمگیری نیست.

به ممدوح فرایند مادی، اسم، صفت یا ضمیری وجود دارد که  29فرایند از  11در 
گری به ممدوح وجود ندارد، ولی لزوماً برای اشاره 20و  19اشاره کند و در دو فرایند 

و  گری ممدوحاوست. این تعداد نسبت به قصیدۀ قبل کمتر است ولی هنوز نقش کنش
ز ای اصفات او در  فرایندها باالست و تقریبًا در همۀ فرایندها ممدوح یا صفت و مختصه

فرایند در نقش هدف است.  2تا( و تنها در  11فرایند از  10گر قرار دارد )او در نقش کنش
گری ممدوح در این قطعه نیز برای شاعر بیشتر اهمیت داشته بدین ترتیب نقش کنش

 است.
ند. کگر را ایفا میفرایند، غیر انسان با تشخیص یا کنایه نقش کنش 15همچنین در 

است که دربارۀ شاعری و دعا در حق ممدوح و کمِی گر در سه فرایند نیز شاعر خود کنش
گر است برای آنکه دعای شاعر گوید. در یک فرایند نیز خدا کنشرسم خدمت سخن می

 در حق ممدوح را استجابت کند.
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است که شاعر دانستن مصلحت کار « خدا»کنندۀ تنها فرایند ذهنی در واقع حس

ر تحلیل قصیدۀ پیشین گفتیم، شاعر اهمیت داند و همچنان که دبندگان را از آن او می
 اش نداده است.چندانی به فرایندهای ذهنی و انتزاعی، خصوصاً در شعرهای مدحی

در فرایندهای ربطی این قطعه، فرایندهای اسنادی بیشتر از فرایندهای شناسایی 
ین اهستند و نسبت به قصیدۀ کمال، این فرایندها خیلی بیشترند. بدین ترتیب شاعر در 

 9فرایند ربطی در  16قطعه بیش از قصیده به بیان صفات و حاالت پرداخته است. از 
فرایند اسم، صفت یا ضمیری از ممدوح ذکر شده است که بیش از نصف فرایندها را شامل 

 شود و این آمار بسیار نزدیک به قصیدۀ شاعر است.می
ملکی دو تا و فرایندهای تعداد فرایندهای ملکی و موقعیتی در این قطعه کم است: 

ندها دهد. در این فرایموقعیتی وجود ندارد؛ بنابراین همان نتایج تحلیل قصیده را نشان می
 ها در این قطعهها و توصیفتا تشبیهی هستند که تعداد تشبیه 2فرایند توصیفی و  12

 متناسب با قصیدۀ قبل است.
دهد که برای این هستند و نشان میرفتارگر غیر انسان  3فرایند رفتاری باز هم  4در 

کند. بدین ترتیب باز هم فرایندهای رفتاری فرایندها شاعر معموالً از غیر انسان استفاده می
اند. یک فرایند وجودی این قطعه نیز برای تأکید یک برای استعاره و تشخیص به کار رفته

 نکته است.
 نتیجه

 یل آمده است:آید در ذنتایجی که از این پژوهش به دست می
هد دشناسی است، نشان می. الگوی گذرایی که در واقع بررسی نحو کالم از طریق معنی1

یۀ کند که الکه لفظ و معنا رابطۀ تنگاتنگی با هم دارند. همچنین این الگو مشخص می
 نحوی رابطۀ مستقیمی با سبک هنرمند و معانی مورد نظر او دارد.

ن دهندۀ آفرایندهای دیگر بسامد بیشتری دارند که نشان. فرایندهای مادی و ربطی از 2
های مادی و یا توصیف و ارزشگذاری بیش از است که کمال در نمونۀ اشعارش به کنش

پردازد و شعر او بیشتر حسی و مادی است تا ذهنی و امور ذهنی و انتزاعی یا رفتاری می
 انتزاعی.

یری وجود دارد که به ممدوح اشاره . در بیشتر فرایندهای مادی، اسم، صفت یا ضم3
دهد. ممدوح در این فرایندها بیشتر کند و مدحی بودن شعر را بیش از پیش نشان میمی

 کند.گر است و کمتر نقش هدف را ایفا میکنش
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. شاعر در پایان اشعارش معموالً به خود اشاره دارد و به جز وقتی که خود را به عنوان 4

یرد. گکند و در نقش هدف قرار میاست، نقشی منفعل ایفا می گرستاید و کنششاعر می
 در این گونه موارد شاعر، خواهشگر انعام و لطف ممدوح است.

. در معدود فرایندهای ذهنی نیز نقش زیرشاخۀ ادراک حسی بیشتر است که باز هم 5
شاعر و کننده معمواًل غیر از نشان از حسی بودن شعر کمال دارد. در این فرایندها حس
اش به ادراکات ذهنی خود و ممدوح هستند و نشان از آن دارد که شاعر در شعر مدحی

 ممدوح کمتر توجه دارد.
دهند که شاعر اغلب به دنبال بیان حالت یا صفت چیزی . فرایندهای ربطی نشان می6

و  فپردازد. توصیبندی و ارزشیابی مقوالت میاست و یا با فرایندهای شناسایی به طبقه
تشبیه نقش پررنگی در این فرایندها دارند که نقش توصیف بیش از تشبیه است. همچنین 

 د.خورشونده در نیمی از فرایندها به چشم میعنوان توصیف یا تشبیهنقش ممدوح به
اند و فرایندهای رفتاری و وجودی . فرایندهای رفتاری، وجودی و گفتاری بسیار اندک7

 اند.نمایی یا ایجاد استعاره و تشخیص به کار رفتهاغلب برای اغراق و بزرگ
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 هانوشتپی

1 . M.A.K Halliday 
2 . Jozef Mistrik 
3 . Transitivity 
4 . Major Process 
5 . Material Process 
6 . Actor 
7 . Goal 
8 . Scope 
9 . Attribute 
10 . Client 
11 . Recipient 
12 . Transformative 
13 . Creative 
14 . Elaborating 
15 . Extending 
16 . Enhancing 
17 . Mental Process 
18 . Senser 
19 . Phenomenon 
20 . Relational Process 
21 . Attributive 
22 . Identifying 
23 . Carrier/ Attribute 
24 . Token/ Value 

دارد، ولی در زبان فارسی مرسوم نیست )مال آنها  . در زبان انگلیسی این نوع جمله خاصیت جابجایی25
 آوریم.باشد از نوع اسنادی به شمار می« داشتن»رادیوست(؛ بدین ترتیب هر جمله را که با فعل 

26 . Behavioral Process 
27 . Behaver 
28 . Circumstance 
29 . Verbal Process 
30 . Sayer 
31 . Verbiage 
32 . Receiver 
33 . Existential Process 
34 . Existent 

 کند.نقش گیرنده را ایفا می« مملکت». در اینجا 35
 در فرایند است و مرکب« پست»اند. در اینجا نقش را تمیز یا مسند گرفته« پست». برخی دستوریان 36

 های مرکب یا غیرمرکب دیگر.بودن یا نبودن آن مطرح نیست. همچنین است فعل
توان گفت استفاده کرده است و می« را»نمای اضافه به جای حرف اضافۀ ل از نقشدر این جمله کما 37

 است.« دهدنیازی میدهد یا به جهان بینیازی میجهان را بی»این جمله گشتار یافتۀ جملۀ 
هر »توان گر مشخصی ندارند، ولی در معنای کلی می. این جمله و جملۀ بعد در زبان فارسی کنش38

 گر آنها دانست.را کنش« کس هیچ»یا « کس
 رود است.. شود به معنی می39
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نمای اضافه پس از آن به حذف شده یا نقش« چشم»پس از « ش». در این جمله یا باید گفت ضمیر 40

قرینه وجود دارد. دلیل قرار گرفتن در پایان مصرع حذف شده است. به هرحال از نظر نحوی حذفی بی
نامتعادل شدن یا ازبین رفتن است و در اینجا شاید به معنی از حدقه در  به معنی کنایی« در سر آید»

 آمدن باشد.
 . به معنی بازرود.41
 ایم.. در این مقاله منادا را شبه جمله یا نقشی مجزا فرض نکرده42
 به معنی ایجاد شود است.« فتد. »43
 . به معنی محاسبه کردن.44
 . در معنای کنایی مغرور شدن.45

 در اینجا مخاطب است نه پادشاه.« تو» 46.
 گر استتوان جزو فرایندهای مادی نیز در نظر گرفت، زیرا ارزش آنها صفتی کنش. این دو جمله را می47

 پوشانی دارد.و بدین ترتیب با فرایند مادی هم
و  حالترود و بدین ترتیب به کار می« زیباست»این فعل در فارسی کنونی وجود ندارد و به جای آن  48.

 فرایند را در خود دارد.
 شاه از بخشش زر»است. اگر بگوییم « شاه را باری از بخشش زر نیست گزر». این جمله گشتار جملۀ 49

 گیرد.نیز این جمله در فرایند ربطی قرار می« ای نداردچاره
 است.« زیبد». همانند فعل 50
 ی ربطی است.به هرحال فرایند«. تو از حرکاتش هیچ خبر نداری». یا 51
 در اینجا به معنی پیدا نشود است، بنابراین هم حالت و هم فرایند را در خود دارد.« نیاید. »52
 که هر دو فرایند ربطی هستند.« گر تو باور نداری». یا 53
 است.« جود دستت نگذارد که شود زر مجموع». این جمله گشتار جملۀ مرکب 54
ی برای نشان دادن احساس دوست داشتن است، فرایندی رفتاری . از آنجا که در آغوش کشیدن، عمل55

 است.
 ای در میان نیست.. در اینجا فرایند مادی است نه گفتاری چون گفته56
 گرفت.گر بود، جزو فرایندهای مادی قرار می. این فرایند اگر دارای کنش57
 در خود دارد.است که هم حالت و هم فرایند را « آگاه باش». در اینجا به معنی 58
 . درخت پادشهی چه نقص دارد؟59
 جزو فرایندهای رفتاری است، زیرا نمود کنشی فرایند خواستن است.« توانستن. »60
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Stylistics of the syntax level of the poems of Kamal al-Din 

Ismail based on transitivity system in Halliday's functional 

grammar 
Abstract 

One of the approaches to scholarly stylistics is the layer stylistics 

that analyzes the language of the text in different linguistic levels 

from perspective of linguistics. Linguists divide the language into 

levels such as phonetics, graphology, lexicology, syntax, 

semantics and pragmatics, to make the study of language easier. 

Since choosing vocabulary and finally putting it together is 

directly related to the artist's style, the study of the text's syntax 

can help the linguist and critic to achieve to a proper analysis. To 

study the syntax of the poems of Kamal al-Din Ismail, the famous 

poet of the sixth and seventh Ah, known as the creative of 

meanings (Khallagh al-Ma'ani), we chose the transitivity system 

in Halliday functional grammar. This system, according to the 

meaning of the word, demonstrate the proper analysis of the 

syntax and its relation to meaning. The results of this study 

illustrate that Kamal has used material forms more than mental 

forms to express his intentions. 

 
Key Words: Stylistics, Syntax level, Kamal al-Din Ismail, 

Transitivity system, Halliday's functional grammar 





 پژوهی ادبیهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت 
 1397اردیبهشت ماه 

تحلیل و بررسی سبکِ اشعار عربی سعدی با تکیه بر همپایگی نحوی و 
 بالغی

 1کمالجومصطفی 

 2نیامریم اطهری
 چکیده

ردن از بهای تاثیرگذاری کالم بر مخاطب و برجسته سازی سبکِ سخن، بهرهیکی از شیوه
ادبی  های اثرتوان به سبکِ نویسنده و زیباییاست که با بررسی آن می های همپایهساخت

، بالغی وهای همپایه نحوی پی برد. اشعار عربی سعدی به دلیل استفاده شاعر از ساخت
در جایگاه واالیی از فصاحت و بالغت قرار دارد. از این رو بررسی و تحلیل آن حائز اهمیت 

بی و بالغی آن را آشکار نماید. پژوهش حاضر با روش های  ادتواند زیباییاست و می
تحلیلی، اشعار عربی سعدی را از نظر همپایگی نحوی و بالغی و روابط معنایی  –توصیفی 

ای هستند مورد بررسی قرار های ویژههای همپایه، که دارای برجستگیموجود میان سازه
های همپایه نحوی رد فراوان ساختتوان به کاربهای آن میترین مشخصهداده است. از مهم

اشاره کرد که « واو»به صورت تام و واژگانی و همپایگی بالغی با استفاده از حرف عطف 
مانی و همز نفی دارای روابط معنایی گوناگونی از قبیل؛ ترادف و تناسب، تضاد و تقابل،

زایش بالغی، سبب اف –همپایگی نحوی چنین استفاده همزمان شاعر از هستند. هم
  موسیقایی اشعار وی و تمایز سبکی ایشان گشته است.                        

 
 های همپایه، سبک، اشعار عربی سعدی ساخت ها:کلید واژه
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 مقدمه -1

تمامی متون اعم از ادبی و غیر ادبی روش و طریقۀ منحصر به فردی دارند که آن را عنصر 
دهد که ادیب از طریق این عنصر، افکار، نشان مینامند. سبک اسلوب یا سبک می

ریزد و قدرت نویسندگی یا احساسات و تخیّالت خود را در قالب واژگان و تراکیب می
( یکی از موارد قابل بررسی در 245: 1996رسد. )ابوحاقه،شاعری وی به منصۀ ظهور می

آن آثار است. های موجود در تحلیل سبکِ آثار ادبی نویسندگان، همپایگی ساخت
همپایگی، عاملی است برای ایجاد ساختی که حداقل دارای دو سازه یا دو عنصر همپایه 

نامند. )فالک، های همپایه میشود ساختاست و ساختی را که در اثر همپایگی ایجاد می
 شمار( سعدی شیرازی شاعر نامدار زبان پارسی از شاعران قرن هفتم هجری به309: 1377

عالوه بر خلق آثاری گرانبها در حوزۀ زبان و ادب پارسی، در عرصۀ شعر عربی،  رود کهمی
ی ااشعاری از خود بر جا گذاشته است. این اشعار به لحاظ ادبی و بالغی دارای جایگاه ویژه

های موجود در آن دارای اهمیت و قابل بررسی است چرا هستند و از نظر همپایگی ساخت
بالغی، موسیقی کالم خود را افزایش  –فاده از همپایگی نحوی که این شاعر بزرگ با است

داده و سبب تاثیرگذاری بر مخاطب گشته است. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا با روش 
اشعار عربی سعدی، سبکِ  های همپایه موجود درتحلیلی و با بررسی ساخت –توصیفی 

چنین روشن نماید اید و  همبالغی مشخص نم –شاعر را در استفاده از همپایگی نحوی 
 های همپایه چه نقشی در زیبایی سبِک اشعار وی داشته است؟که کاربرد ساخت

 . پیشینه پژوهش:1-1
در مطالعات مربوط به اشعار عربی سعدی پژوهشهایی صورت گرفته است. از آن جمله؛ 

اه در علی القض مقالۀ قرائه نقدیّه فی اشعار سعدی الّشیرازی العربیه که دکتر نور محمد
را به رشته تحریر درآورده است و در مجله الجمعیّه العلمیّه االیرانیّه للغه آن 1390سال 

 العربیّه و آدابها به چاپ رسیده است.
در  1392تحلیل بالغی اشعار عربی سعدی با نگاه بر تشبیه از دکتر کمالجو در سال 

 ده است.به چاپ رسی 1پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت شماره 
بررسی قصیدۀ رائیۀ سعدی در سوگ بغداد بر پایۀ نقد کاربردی از امیر مقدم متقی در 

 به چاپ رسیده است. 15در فصلنامۀ لسان مبین شماره  1393سال 
-هر یک از این پژوهشها به بررسی اشعار عربی سعدی از نگاه بالغی و نقدی اهتمام داشته

تکیه بر همپایگی نحوی و بالغی پژوهشی صورت نگرفته اند. اما دربارۀ سبکِ این اشعار با 
 است.

 . بیان مسئله:1-2
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های مختلفی چون: مماثله، مقابله، مبحث همپایگی از دیرباز مورد توجه قدما بوده و با نام

و  الصناعتین: الکتابه»تشطیر و گاهی توازی مطرح بوده است. ابوهالل عسکری در کتاب 
وَ هو اَن یتوازَن المصرعان »دارد: کند و بیان میتشطیر، یاد می از همپایگی با نام« الشعر

والجزآن وَ تَتَعادََل اقسامُها مَعَ ِقیاِم کُلّ واحِد مِنُهما بِنَفسِه وَ استِغنائِه عَن صاحِبِه. فَِمثالُُه 
( یعنی؛ 411تا: ی)ب« ن المطلمِ یرٌخَ نعُ المَ، وَخلِالبُ نَمِ یرٌخَ الجودُ مِنَ النّثرِ قَولُ بَعضِهم: 

تشطیرآنست که دو مصراع یا دو جزء، با وجود اینکه هر کدام ساختار کاملی داشته و به 
شند. هم داشته باای وابسته نیستند، با یکدیگر موازی بوده و اجزای نحوی شبیه بهجمله

مانند مثال فوق )بخشش بهتر از بخل و نبخشیدن بهتر از امروز و فردا کردن است( که 
رای ساختار نحوی یکسان: مبتدا / خبر / جار و مجرور است. در کتاب جواهرااللفاظ در دا

ُیقالُ: هُما مثالنِ و مُتَجانِساِن »باب سوم )المُشابهه و الُمحاکاه و االتّصال( چنین آمده است: 
( نویسنده کلمه 13: 1405البغدادی،« )و مُتَشابِهاِن ...... و مُتَطابِقان وَمَُتساویاِن َو مُتوازیانِ 

داند. در واقع همپایگی، اصطالحی است که اساسا به مفهومِ متوازی را برابر با مشابه می
شباهت است و به یک تکرار ساختاری در یک بیت شعری یا مجموعه ابیات شعری یا ... 

( این اصطالح به آن دسته از ساختهای نحوی اطالق 97: 1996شود. )مفتاح، اطالق می
ه در آن از ترکیب دو یا چند واحد همنوع یک واحد بزرگتر تشکیل شود. می شود ک

 تواند در سطح واژه،طوری که همان روابط معنایی را با عناصر پیرامون داشته باشد و میبه
( در ساختهای همپایه آنچه مهم است 132: 1389گروه، بند و یا جمله رخ دهد. )شعبانی،

رابطه همپایگی هنگامی بین دو یا چند سازه »نانکه های همپایگی است چیکسانی مقوله
، نقل از 139-144: 1386زاده،)غالمعلی« شود که همه از یک مقوله باشند.برقرار می

ها، با حرف های مختلف یک متن، گروهی از جمله( در میان جمله134: 1389شعبانی،
 مپایگی است که کلمهشوند. گروهی از این حروف، حروف ربط هیکدیگر مربوط میربط به

کنند، واره دیگر میای را همسان و همپایه کلمه یا گروه یا جملهوارهیا گروه یا جمله
واره یا کلمه یا گروه را در یک وظیفه دستوری شریک عبارت دیگر دو یا چند جملهبه

 ،سازد، یعنی اگر کلمه یا گروهی فاعل باشد، همپایه آن نیز فاعل و اگر مفعول باشدمی
( با توجه به حضور یا عدم 527: 1382اش نیز مفعول است و غیره. )فرشیدرود، همپایه

. در بندی کردتوان به دو دسته، ناآشکار و آشکار تقسیمحضور حرف ربط، همپایگی را می
که در همپایگی همپایگی ناآشکار، حرف ربط همپایگی، آشکارا وجود ندارد در صورتی

. عالوه رودکار میها بهعنوان ابزاری آشکار برای پیوند همپایهبه آشکار، حرف ربط همپایگی
توان بر حسب تعداد حروف ربط همپایگی به همپایگی بر این، همپایگی آشکار را نیز می

بندی کرد. ربطی تقسیم( و چندحرف132: 1389ربطی )شعبانی،ربطی و دوحرفحرفتک
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ربط همپایگی استفاده ، تنها از یک حرفربطیحرف( در همپایگی تک22: 1394)قائمی،

ربط ها، دوحرفربطی برای پیوند همپایهکه در همپایگی دوحرفشود در صورتیمی
 (132: 1389روند. )شعبانی،کار میهمپایگی به

 اشعار عربی سعدی: -2
شاعر نامدار شیراز نه تنها در زبان فارسی بلکه در زبان عربی نیز طبع آزمایی کرده است. 

ترین قصیدۀ وی قصیدۀ رسد. در این میان مهمبیت می 594مجموع اشعار عربی سعدی به 
را در رثای بغداد سروده است. سعدی در این اشعار بیت است و آن 92رائیه است که شامل 

ساز زبانی، واژگانی، نحوی و بالغی بهره گرفته به شکل هنرمندانه و ادیبانه از عناصر سبک
به نوعی سبب تمایز سبکِ سخن وی گشته است. احسان عباس دربارۀ است که هر کدام 

اش در ویرانی بغداد به دست گوید: حتی اگر سعدی را اثری جز قصیدۀ رائیهاین اشعار می
توانست بیان کنندۀ ارزش فراوان این مجموعه مغوالن نبود، تنها همان یک قصیده می

ه، شعرهای بلند و کوتاهی دیگر که در طبیعت باشد، تا چه رسد به اینکه عالوه بر آن قصید
 ( 11: 1372خود یگانه هستند، نیز در مجموعه وجود دارد. )به نقل از موید شیرازی، 

 سبک و ساختار همپایگی در اشعار عربی سعدی: -3
هایی است که به شکل آشکارا و در منظور از ساختهای همپایه در پژوهش حاضر، ساخت

ساز نا آشکار وجود دارد و در یک بیت شعری با حرف ربط همپایهصورت برخی موارد به
است و دو مصراع آن دارای کاررفتهو در بیشتر موارد به شکل تک حرف ربطی به« واو»

 ارزش نحوی یا بالغی یکسانی هستند.
 
 . همپایگی نحوی:3-1

ا مپایگی یاند و این هدر این نوع همپایگی، دو مصراع در نقش نحوی یکسانی ظاهر شده
بصورت کامل در دو مصراع یکسان است یا دو مصراع در برخی واژگان با یکدیگر همپایه 

 عنوان نمونه در ابیات زیر همپایگی نحوی به این شکل جاری شده است:اند. بهقرار گرفته
: 1385کلیات سعدی،) و روضۀ حبی الیجف رطیبها        جلباب عهدی الیرث جدیدهو

-شود و گلِ شادابِ باغ عشقم پژمرده نمیتازۀ عهد و پیمانم کهنه نمی و پیراهنِ (1135
 شود.

رف الیه + حالیه + خبر )فعل( + فاعل +  مضافالیه + مضافهمپایگی نحوی: مبتدا + مضاف
 عطف واو )حرف همپایه ساز(

م آرامش (1144: همان) افتضاحی بکم ضالل قدیم و              سلوتی عنکم احتمال بعید
 به شما گمراهی قدیمی است. نسبت از جانب شما احتمالی دور است و رسوایی من
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الیه + جارومجرور + خبر + صفت + حرف عطف واو )حرف همپایگی نحوی: مبتدا + مضاف

 همپایه ساز( 
 دوستم (1136: همان) یال مواظبیالخِ ی وَ لفِ اِ فارقَ  وَ          میمالزِ دادُالوِ ی وَلّخِ بَجانَتَ

که خیال او اش همراه من است و دلدارم جدا شد در حالیکه دوستیدور شد در حالی
 همواره با من است.

 الیه + حرفالیه + واو حالیه + مبتدا + خبر + مضافهمپایگی نحوی: فعل + فاعل + مضاف
 عطف واو )حرف همپایه ساز( 

 (1132همان: ) نشراًو قهرتم محاسن الورد          روائح المسک طیباً  غلبتم دق
 اید.در خوشبویی بر بادهای مشک و در پراکندن عطر بر گلهای زیبا چیره شده

الیه + تمییز + حرف عطف به + مضافهمپایگی نحوی: فعل + فاعل )ضمیر بارز( + مفعول
 واو )حرف همپایه ساز(

 (1134: همانن نُطفَهٍ رَُجالً )اَنشَاَ بِرَحمَتِهِ مِن حَبَّه َشجَراً            سَوّی ِبقُدرَتِه مِ
 ای مردی را آفرید.وجود آورد و با قدرتش، از نطفهای، درختی بهبا رحمتش از دانه

الیه + جارومجرور + همپایگی نحوی: فعل + فاعل )ضمیرمستتر( + جارومجرور + مضاف
 الیه + مفعول + حرف عطف واو )حرف همپایه ساز(مضاف

طور کامل های نحوی مصراع اول در مصراع دوم بهود تمام نقششهمانطور که مشاهده می
های همپایه یا به شکل اسمی )در جمالت اسمیه( کار رفته است و این ساختو یکسان به

و یا به صورت فعلی )در جمالت فعلیه( نمود دارد و این یکسانی تراکیب نحوی تاثیر زیادی 
جلب توجّه مخاطب دارد. ضمن اینکه در تمام  در بُعد موسیقایی این اشعار و در نتیجه در

موارد فوق حرف ربط واو به شکل آشکارا وجود دارد که منجر به آفرینش ساختهای همپایۀ 
وجود حرف ربط در ساختار همپایه، شتاب سخن »زیبا و سبکِ پویا و زنده شده است. زیرا 

ل توجه در بیت آخر )اَنشَاَ ( نکتۀ قاب277: 1391)فتوحی،« کند.را زیاد و سبک را پویا می
بِرَحمَتِهِ ........( این است که شاعر در مصراع دوم این بیت، با بهره بردن از آیات قرآنی در 

برقرار کرده است. به این ترتیب که؛ جمله )سَوّی ِبقُدرَتِه مِن نُطفٍَه  1شعرش، رابطه بینامتنی
وَنَفْسٍ وََما سورۀ شمس ) 7( و آیۀ مِنْ نُْطفَۀٍخَلَقَ الْإِنْسَانَ سورۀ نحل ) 4نُطفَهٍ رَجُالً( با آیۀ 

( هم از نظر معنایی مطابقت دارد و هم در برخی الفاظ مانند )مِن نُطفٍَه / سَوّی( سَوَّاهَا

                                                                 
 در بینامتنی هر متنی برگرفته و تحولی از بسیاری از متون دیگر است. با این تعریف از بینامتنیت؛ دو اصطالح 1

هایی را که با متن متن حاضر و متن غایب)پنهان( وارد مباحث بینامتنی شد. متن موجود را، متن حاضر و متن
(53و52: 2000نامند. )موسی، کنونی تعامل دارند، متن غایب می  



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       270
مشترکند. این نوع از بینامتنی که متن حاضر )شعر سعدی( در لفظ و معنا با متن غایب 

 . شودنامیده می 1)قرآن( شباهت دارد نفی متوازی
دهد و های نحوی روی میها و نقشدر برخی موارد همپایگی، تنها در برخی از سازه

الیه، جارومجرور، خبر حروف مشبه بالفعل، های مختلفی همچون؛ مضافکلمات در نقش
 شود:هایی از آنها آورده میگیرند که نمونهمبتدا و.... همپایه یکدیگر قرار می

 نحوی نقش های همپایه واژگانیساخت

 الیهمضاف جفنی و حاجبیوَ من هوسی بُعد المسافه بیننا   یخایلنی ما بین 

 الیهمضاف ریح تمر بکام و اطواد      الدنیا و زینتهاما مثل و انّ

 الیهمضاف سادات و أمجادهذی طریقۀ         ن کنت یا ولدی بالحق منتفعاا

 الیهمضاف ماناحت اغاربۀ القفرلکثرۀ       البید و الشیح و الغضابکت سمرات 

 الیهمضاف رمسک والنخراذاقمت حیا بعد         القتیل و میتوال فرق ما بین 

 الیهمضاف الخلق المرضی و الغرر الزهرذوو        فاین بنوالعباس مفتخر الوری

 جارومجرور کام و اطوادریح تمر ب      ما مثل الدنیا و زینتهاو انّ
 جارومجرور الحضار والبادی و امطر نداک علی  جوالفرس منبسطادم یا سحاب ل

 جارومجرور احو السماح ربنفسی و عقلی و     دنیائی و دینی و مهجتیسمحت ب

 جارومجرور ِت الشِعرِنُکَ فیمُبالَغَۀَ السعِدی        الُتَّقی و الَعدلِوَ  اإلِنفاقِ یُبالِغُ فی

 جارومجرور لوعر؟االنواعم فیو هل یختفی مشی   المحاجر و اللوی تقوم وتجثو فی
 جارومجرور حمرۀ عارض و بیاض جیدو     سواد شعرلقد فتنتنی ب

خبر حروف  مألوفی و معتادیان النصیحۀ        التعتبن علی مافیه من عظۀ
 مشبه بالفعل

 مبتدا تخر بین یدیه سجدا ذلال     جمهرۀالجن واالنس واالکوان 
 مبتدا و ان کان لی ذنبٌ یکفّر بالعذر   یاقوٌت و لعٌل و جاجهٌففی السّمط 

                                                                 
 نفی متوازی به این معنی است که متن پیشین در خدمت متن حاضر در آید و حامل پیام جدید است که البته 1

شود ولی در راستای تجربۀ جدید و برای تثبیت آن است. )سعداللّه، نسبت به اصل خود اندکی دچار تغییر می
2007 :53)  
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 مبتدا و صفت علی الشهداء الطاهرین من الوزر           تحیۀ مشتاق و الف ترحم

غلۀ انقطع خلیلک و انفع و   اعف عن زلل، و تواضع، وابتسمو جد
 الصادی

 افعال

و هل یختفی مشی النواعم فی    فی المحاجر و اللوی تقوم و تجثو
 الوعر؟

 افعال

 افعال الّا علی مَن یعتدیو ما اعتدی      ال یجور و ال یحیفمیزان عدل 
 افعال ان مررتَ علی قبری اموتُ و احیی اکاد اذا تمشی لدیّ تبخترا     

در شواهد ذکر شده، شاعر با استفاده از حرف واو، واژگانی را که دارای تراکیب نحوی 
دهد که بیشترین بسامد در موارد مذکور مربوط به مختلفی هستند به هم پیوند می

البید و /  سادات و أمجادمجرورات است و بیشترین واژگان هم مانند )جفنی و حاجبی / 
ا یکدیگر و .....( ب و نفسی و عقلی دنیائی و دینی و مهجتی/  القتیل و میت/  الشیح و الغضا

هایی ایجاد شده در اثر ی دارند و سعدی با استفاده از ساخترابطۀ مراعات النظیر
های پی در پی و یکسانی تراکیب نحوی و معنایی، آراستگی موسیقی لفظی و معنوی «واو»

انگیزد و این ترادف شعرش را افزایش داده است که این امر هیجان مخاطب را بیشتر برمی
نفس آدمی به هر چیزی که در آن »ا و تناسب معنایی یکی از عوامل زیبایی است. زیر

نظام است، روی گردان است و کند و از آنچه بیتناسبی وجود داشته باشد میل می
که این تناسب با تراکیب نحوی هم متقارن شود ( و زمانی63: 1379)وحیدیان،« مشمئز.

پی درچنین شاعر با استفاده از عطفهای پیشود. همزیبایی حاصل از آن دوچندان می
ای به سخن خویش بخشیده افعال که شگرد خاص وی در زبان فارسی است لطافت ویژه

است  و تمامی این موارد در کنار هم، در نهایت منجر به زیبایی سبک شعر وی گشته 
 است.                                                                         

 . همپایگی نحوی بالغی:3-2

دی در شود. سعن نوع همپایگی با یکسان بودن ساختار نحوی و تصاویر بالغی ایجاد میای
کار بردن تصاویر بالغی از قبیل؛ تشبیه، اشعار عربی خود عالوه بر همپایگی نحوی با به

وان عناستعاره، مجاز و ... باعث زیباتر شدن و انسجام بیشتر ابیات شعری شده است. به
اعر، همزمان با همپایگی نحوی به شکل تام، با استفاده از تشبیه نمونه در بیت زیر ش

 ، همپایگی بالغی نیز ایجاد کرده است:                               2و مجمل 1مفروق

                                                                 
 (206:  1391به خود همراه است. )التفتازانی، ه با مشبهدر این نوع تشبیه، هر مشب 1
 (34: 1379شبه آن حذف شده باشد. )الجارم و امین، تشبیهی است که وجه 2
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کلیات سعدی، ) و فی باطنی هم کلدغ العقارب      علی ظاهری صبر کنسج العناکب

وتان و در باطنم اندوهیست همچون بر ظاهرم صبریست همانند تار عنکب( 1135: 1385
 ها(نیش عقربان )کژدم

الیه( +  مبتدا موخّر + جارومجرور + همپایگی نحوی: خبر مقدم )جارومجرور+ مضاف
الیه( +  الیه + حرف عطف واو )حرف همپایه ساز( +  خبر مقدم )جارومجرور+ مضافمضاف

                                                          الیهمبتدا موخّر + جارومجرور + مضاف
به  مقید+ حرف عطف واو همپایگی بالغی: مشبه مفرد غیر مقید + ادات تشبیه + مشبه

  به مقید )حرف همپایه ساز( + مشبه مفرد غیر مقید + ادات تشبیه + مشبه
 همچنین در بیت:

خداحافظی ( 1144: همان) یمو فراق االنیس داء ال           و وداع النزیل خطب جزیل 
 مهمان، مصیبتی بزرگ است و دوری دوست، دردی دردناک است.

الیه + خبر + صفت( در دو شاعر با استفاده از همپایگی نحوی یکسان: )مبتدا + مضاف
و مجمل، همپایگی بالغی یکسانی که شامل )مشبه   1مصراع،  با استفاده از تشبیه موکّد

 کند.                                       است تصویری زیبا خلق میبه  مقید( مقید + مشبه
 فرماید:در جای دیگر سعدی می

آیا سینه ( 1138: هماناَلیسَ الصّدر انعم مِن حریر         فَکیف القلب اَصلبُ مِن حدید )
 تر از آهن است؟تر از حریر نیست؟ پس چگونه قلب سختنرم

ایجاد توازن نحوی و بالغی توجه خواننده را به شعرش جلب  در این بیت نیز شاعر با
کند. به این ترتیب که با استفاده از همزه استفهام در مصراع اول که از معنای اصلی می

اش خارج شده و به معنای تقریر به کار رفته و کلمه پرسشی کیف که در معنای تعجب 
و  حریر و قلب به سنگ، همپایگی نحویو انکار است و با به کارگیری دو تشبیه؛ سینه به 

 بالغی یکسانی را در دو مصراع به کار گرفته است.                                              

شاعر عالوه بر تشبیه، در ساختهای همپایه بالغی، از استعاره هم استفاده کرده است که 
 شود. به عنوان مثال در بیت:به آنها اشاره می

: 1385کلیات سعدی،الغربان حولَ رسومها        فَاصبحت العنقاُء الزمه الوکر ) تزاحمت
 نشین النه شده است.اند پس سیمرغ همها جمع شدهها اطراف آثار ویرانهزاغ( 1140

 همپایگی در این مثال به این شکل جاری شده است:
ه + حرف همپایه ساز الیالیه + مضافهمپایگی نحوی: فعل + فاعل + مفعول فیه + مضاف

 الیه+ فعل ناقصه + اسم اصبح + خبر اصبح + مضاف
                                                                 

 (340: 1417عکّاوی،. )آنست که ادات تشبیه در آن محذوف باشد تشبیه موکّد1



 

 

 

 

 
 

 273      تحلیل و بررسی سبک اشعار عربی سعدی با تکیه بر ....
همانطور که پیداست همپایگی نحوی به شکل تام نیست و با تغییرات اندکی همراه است. 

هستیم که در مصراع  1اما از نظر همپایگی بالغی در هر دو مصراع شاهد استعاره مصرحه
ارزش است( و در مصراع دوم )العنقاءُ؛ استعاره از  اول )الغربان؛ استعاره از انسانهای بی

 محبوب است(.                                                                            
در برخی از ابیات این اشعار، دو مصراع در ساختار نحوی دارای ساختار کامل و یکسانی  

د اندو استعاره یا مجاز در کنار هم ذکر شده هستند اما از نظر بالغی تنها در یک مصراع،
 که باعث برجسته شدن مفهوم مورد نظر شاعر و تمایز سبک وی شده است. مانند:       

و  (1145: همانو استنقذ الدین مِن کُلّاب سالبه       و استنبط الدرّ من غایات دامائه )
 دریایش استخراج کرد.دین را از چنگ دین رُبا نجات داد و مروارید را از قعر 

شاعر با به کارگیری ساختار نحوی یکسان )فعل + فاعل)ضمیر مستتر( + مفعول + 
الیه + حرف همپایه ساز ( در دو مصراع با استفاده از دو الیه + مضافجارومجرور + مضاف

استعاره مصرحه در کنار هم ) الدرّ؛ استعاره از حقیقت و دامائه؛ استعاره از ظلمت( در 
 کند. یا در بیت دیگری چنین آمده است:                 سم معنا به خواننده کمک میتج

( 1140: همانتهنّا بطیب العیش فی مقعد الّرضا          و دَع جیف الدّنیا لطائفه الّنسر )
 در جایگاه خشنودی به زندگی خرّم شاد باش و مردار دنیا را به گروه کرکسان واگذار.

وه بر همپایگی نحوی تام در دو مصراع؛ )فعل + فاعل)ضمیر مستتر( + در این بیت عال
الیه + حرف همپایه ساز الیه +  جارومجرور + مضافجارومجرور) مفعول با واسطه( + مضاف

واو + فعل + فاعل)ضمیر مستتر( + مفعول + .....( در مصراع دوم؛ جیف الدّنیا )مردار دنیا(؛ 
دنیوی است و طائفه الّنسر)گروه کرکسان(؛ استعاره مصرّحه استعاره مصرّحه از آرزوهای 

باشد و قرارگرفتن این دو استعاره در مجاورت هم توجه های دنیادوست میاز انسان
کند و بیانگر توانایی شاعر در ساخت و همنشینی تصاویر است خواننده را به خود جلب می

ن اند اما با در کنار هم قرار گرفتنگرفتهرغم اینکه دو استعاره همپایۀ یکدیگر قرار که علی
آنها نوعی انسجام و تناسب میا ن آنها ایجاد شده که با معنا و مفهوم بیت نیز هماهنگ 

 است.                                                                              

ات کلیالقلب من یدِ سالب ) متی جمعُ شملی بالحبیبِ المغاضبِ          و کیفَ خالصُ
کی کارم با یار خشمگین اصالح شود ؟ ) سرو سامان پذیرد( و ( 1136: 1385سعدی، 

 چگونه دل از دست دلبر رهایی یابد؟

                                                                 
ه )مستعارله( محذوف است. شود و مشبذکر می به )مستعارمنه( در جملهدر این نوع استعاره، مشبه  1

 (317: 1425)الهاشمی،
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الیه عالوه  بر همپایگی نحوی در دو مصراع به صورت )خبر مقدم + مبتدا موخّر + مضاف

ز واو + خبر مقدم + مبتدا موخّر + الیه + جارومجرور + صفت + حرف همپایه سا+ مضاف
 1الیه(، از نظر بالغی در مصراع دوم شاهد دو مجاز مرسلالیه + جارومجرور +  مضافمضاف

هستیم که القلب و ید مجاز مرسل به عالقۀ جزئیه هستند. زیرا قلب و ید هر دو مجاز از 
             کل وجود دلبر هستند و در هر دو جزء ذکر شده و کل اراده شده است.

 های همپایه:. روابط معنایی موجود میان سازه3-3

ها دارای نظام مفهومی و روابط معنایی گوناگونی هستند که های همپایه، سازهدر ساخت
ای مانند: ترادف و یکسانی، تضاد آیند. معانیدست میساز بهمعموال با حرف ربط همپایه

ساز ( در میان حروف همپایه532: 1382.)فرشیدرود،و مقابله، توالی، افزایش، تسویه و....
داشته و از جنبۀ روابط معنایی، ترادف « واو»در اشعار عربی سعدی بیشترین سهم را حرف 

و تضاد و مقابله، پرکاربردترین معنا را داراست. در ادامه این روابط معنایی مورد تحلیل و 
                                              گیرد:                          بررسی قرار می

های همپایه هر دوسازه در معنا مترادف و در این ساخت . رابطة ترادف وتناسب:3-3-1
 یکسانند و معانی نزدیک به هم دارند. مانند:

( 1144: 1385کلیات سعدی،) و فراق االنیس داء الیم          و وداع النزیل خطب جزیل
 ان، مصیبتی بزرگ است و دوری دوست، دردی دردناک است.خداحافظی مهم

در این ساخت، که همپایگی نحوی آن به شکل کامل است و قبال بیان شد، دو سازه با 
 معنای یکسان به جدایی و فراق تاکید دارد و پیام اصلی هر دو مصراع یکی است.

 (همان) یا عدیم المثال قلبی عدیم           یا وحیدالجمال نفسی وحید
 نظیر قلبم از دست رفته است.ای یگانه در زیبایی، روحم تنهاست. ای بی

نکته قابل توجه در این بیت این است که همپایگی در آن، از نوع ناآشکار است. یعنی 
حرف ربط همپایگی آشکاری وجود ندارد و با وجود اینکه حرف ربطی نیامده اما مصراع 

دارای نقش نحوی یکسان ) حرف ندا + منادای مضاف  سازه است ودوم با مصراع اول هم
الیه + مبتدا + خبر( هستند و روابط معنایی موجو در دو سازه بر تنهایی و بی + مضاف

قراری تاکید دارد. ضمن اینکه هر دو بیت مذکور از نظر بالغی دارای موازنه هستند چرا 
 (419: 1425)الهاشمی،« ت.هموزن هستند ولی قافیه شان مختلف اس» که هر دو مصراع 

؛  که دارای مألوفی و معتادیان النصیحۀ /  البید و الشیح و الغضابکت سمرات یا در؛ 
همپایگی واژگانی هستند، رابطۀ ترادف به این ترتیب است که شاعر با استفاده از همپایگی 

                                                                 
که عالقه و پیوند میان معنای مجازی و حقیقی غیر از مشابهت باشد مجاز مفرد مرسل است. زمانی  1

 (219: 1391)التفتازانی،
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 یار نزدیکالیه و خبر اِنَّ، واژگانی را که از لحاظ معنایی بسجزیی در نقش نحوی مضاف

کنند، تاکید بیشتری بر مفاهیم به یکدیگرند و پیام واحدی را به مخاطب منتقل می
 موردنظر خویش داشته است.

ها از نظر معنایی مقابل هم قرار در ساختهای متضاد، سازه . رابطة تضاد و مقابله:3-3-2
« مند.نامتضاد میگیرند، که در تقابل معنایی با یکدیگر قرارمیهاییواژه»گیرند و می

( یکی از انواع تقابل، مقابله است و آن بدین شیوه است که نخست 495: 1420)القزوینی،
کنند. سپس دو معنای متقابل و یا بیشتر از آن را دومعنای موافق و یا بیشتر را عنوان می

با های همپایه ( در اشعار عربی سعدی ساخت68: 1991نمایند. )ابوعلی،ترتیب ذکر میبه
ساز که دارای معنای متضادی هستند و نوعی تقابل ساختاری و مفهومی حرف ربط همپایه

خورد. این شیوۀ سعدی، نظر هانری ماسۀ فرانسوی را نیز به کنند به چشم میایجاد می
های فرانسوی، سعدی نیز درست مانند رمانتیک»گوید: خود جلب کرده است. وی می

 ( از جمله:    254: 1369)ماسه، ...« بردشیوۀ تضاد را به کار می

 (1138: 1385کلیات سعدی،لیالی بُعدهنَّ مساء موٍت       و یوم وصالهنّ صباح عیدٍ )
 های هجرانشان شامگاه مرگ است و روز وصالشان صبح عید است.شب

-الیه + خبر + مضافالیه + مضافدر این بیت عالوه بر همپایگی نحوی تام )مبتدا + مضاف
یه + حرف همپایه ساز( و همپایگی بالغی یکسان با استفاده از تشبیه بلیغ مفرد مقید ال

در دومصراع، از نظر معنایی نیز دو مصراع در تقابل با یکدیگر قرار دارند. زیرا در یک 
مصراع لیالی بُعدهنَّ مساء موتٍ آمده و سپس معانی مقابل با آن و یوم وصالهنّ صباح عیٍد 

ا بر تر معنسازی کالم و تاثیرگذاری عمیقآمده است و این امر در برجسته در مصراع دیگر
مخاطب نقشی اساسی دارد و در واقع با رعایت آهنگ و موسیقی یکسان در دو سازه نوعی 
همپایگی موسیقایی ایجاد شده است. این یکسانی نحوی و بالغی و موسیقایی و تقابل در 

                                        بیت زیر نیز مشهود است:          

 (1144 همان:) و نهار الفراق لیل بهیم                لیل الوصال صبح مضیءٌ انَّ
 همانا شب وصال، بامدادی روشن است و روز جدایی شبی تاریک است.

ضمن اینکه دو مصراع دارای ساختار نحوی یکسان )حرف مشبهه بالفعل + اسم ِانّ + 
ه( بلیه + خبر + صفت + حرف همپایه ساز( و همپایگی بالغی یکسان )مشبه + مشبهامضاف

ن کشند. تمامی ایهستند دو معنا مکمل یکدیگرند و دو سوی یک معنا را به تصویر می
 موارد در کنار هم زیبایی سبکِ شاعر نامدار پارسی را دوچندان کرده است.           

 ژه یا دو ترکیب در دو مصراع به کار رفته است:در مواردی هم تضاد میان دو وا
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بر  (1135 همان:) هم کلدغ العقارب فی باطنی و         صبر کنسج العناکبعلی ظاهری 

-ظاهرم صبریست همانند تار عنکبوتان و در باطنم اندوهیست همچون نیش عقربان )کژدم
 ها(

 (1142 همان:)ظهری ینوء بها  و احمُل اصاراً              صدریاحدّث اخباراً یضیق بها 

نم کآید و بارهای گرانی را حمل میام از آنها به تنگ میگویم که سینهاز اخباری سخن می
 کند. که پشتم را خمیده می

در ابیات فوق، عالوه بر همپایگی نحوی تام، واژگان مشخص شده با یکدیگر متضادند و 
 شود مخاطب پس از اندیشهو واژگان سبب می این کاربرد به جا و درستِ تضادگونۀ مفاهیم

بودن متن حکم کند و بدون شک کاربرد چنین سبکی بر استحکام و و تفکر به هنری
 صالبت و تثبیت معنا می افزاید.                                                      

را به لحاظ همزمانی  ایمانند واو حالیه، جملهبرخی از ادوات  :همزمانی . رابطة3-3-3
سازند. در این حالت، جملۀ دوم ضمیمه و ملحق جملۀ اول ای دیگر ملحق میبا جمله

: 1392شود. گویی جملۀ اوّل رکن و پایه است و جملۀ دوّم، پیرو. )نظری، محسوب می
  ( به عنوان نمونه در بیت زیر:44

 1385کلیات سعدی،) یال مواظبیالخِ ی وَلفِ اِ  فارقَ وَ          میمالزِ دادُ الوِ ی وَ لّخِ بَجانَتَ
اش همراه من است و دلدارم جدا شد در که دوستیدوستم دور شد در حالی (1136: 

 که خیال او همواره با من است.حالی
 ( به لحاظیال مواظبیالخِ وَ /  میمالزِ دادُالوِ وَ گیرند )جمالتی که بعد از واو حالیه قرار می

ماقبل واو حالیه هستند و کاربرد واو میان دو جمله آنها را در پیوند  زمانی ضمیمۀ جملۀ
همزمانی با یکدیگر قرار داده است. عالوه بر اینکه رابطۀ ترادف نیز بین آنها برقرار است و 
معنای مصراع دوم مکمل مصراع اول است. زیرا مضمون هر دو سازه چنین است که؛ در 

 راه او است، بر جدایی و فراق دوست تاکید دارند. عین حال که یاد و خاطرۀ دوست هم
یرد. گدر این ساخت، به وسیلۀ حرف ربط همپایگی، نفی صورت می . رابطة نفی:3-3-4

الّا علی مَن یعتدی و ما اعتدی      ال یجور و ال یحیفبعنوان مثال در بیت: میزان عدل 
، کندر کسی که تعدّی میکند و جز بترازوی عدلی که ظلم و ستم نمی (1138 همان:)

 کند.تعرّض نمی
های مشخص شده، دارای ساخت همپایۀ واژگانی هستند. افعال به صورت متوالی با سازه

قم ای را رکنند و بار معنایی ویژهاند و مفهوم جمله را نفی میحرف نفی ال و ما منفی شده
 د.باشنظلم و ستم میمی زنند و تاکیدی بر اهمیت مفاهیم مورد نظر شاعر یعنی؛ عدم 

گیری:نتیجه -4  
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های های سبکی اشعار عربی سعدی کاربرد شاعر در استفاده از ساختیکی از ویژگی

ای در تمایز سبکی ایشان داشته است. های همپایه نقش ویژههمپایه است و این ساخت
ا استفاده های همپایۀ نحوی )به دو صورت؛ تام و واژگانی( و بالغی بکاربرد فراوان ساخت

از تشبیه و استعاره در دو سازۀ مختلف یا در یک سازه و در مجاورت هم و با استفاده از 
چنین شود. همهای برجستۀ سبکی شاعر محسوب میاز ویژگی« واو»ساز حرف همپایه

دارای معانی گوناکونی چون؛ ترادف و تناسب، تضاد و مقابله، ها از نظر معناییاین سازه
انی هستند.                                                                              نفی و همزم  

های همپایه انسجام و تناسب دقیق حاصل از همنشینی نحوی و بالغی قابل در ساخت
های مذکور جهت خلق مالحظه است. کاربرد همزمان و به هنگام این ساختها و ظرفیت

هد دهای گوناگون است، نشان میعر را که در پی ابالغ معانی به شیوهاثر ادبی، توانایی شا
و این همراهی همپایگی نحوی با همپایگی بالغی سبب افزایش موسیقایی اشعار و زیبایی 

 سبک شاعر گشته است.                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذ:منابع و مآخ
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 قرآن کریم

 لبنان: دارالعلم للمالیین-بیروت ،االدبیوالتحلیلالبالغه ،(1996ابوحاقه، احمد، )
، عمان: البالغه العربیه فی ضوء منهج متکامل(،  1991ابوعلی، محمدبرکات حمدی، )

 دارالبشیر
الدین بتحقیق؛ محمدمحی ،جواهرااللفاظ (،1405جعفر الکاتب، )بنالبغدادی، قدامه

 لبنان: دارالکتب العلمیه،  -الحمید، بیروتعبد
 ، قم: دارالفکرمختصرالمعانی (،1391) التفتازانی،  سعدالدین،

 تهران: انتشارات الهام ،البالغة الواضحة(،  1379الجارم علی و أمین مصطفی، )
 ، بیروت: دارالکتاب العالمیمملکه النص (، 2007سعداهلل، محمد سالم، ) 

 ،)به تصحیح محمدعلی فروغی(کلیات سعدی ،  (1385اللّه، ) عبدبنسعدی، مصلح
 تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

-مجله ادب« ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی»(، 1389شعبانی، منصور، )
 132و  134، ص 13پژوهی، ش

 الصناعتین: الکتابه و الشعر تا(، بی) العسکری، ابو هالل،
 ،؛ البدیع و البیان و المعانیالبالغهالمفصّل فی علومالمعجم(، 1417اِنعام فوّال، ) عکّاوی،
 لبنان: دارالکتب العلمیه-بیروت

زاده، مشهد: آستان ترجمه خسرو غالمعلی شناسی و زبان؛زبان(، 1377فالک، جولیا، )
 قدس رضوی

 ،هاا و روشها، رویکردهشناسی نظریهسبک(، 1391رودمعجنی، محمود، )فتوحی
 انتشارات سخنتهران: 

 ، تهران: سخندستور مفصل امروز(، 1382فرشیدرود، خسرو، )
بالغی -شناختی نحویتحلیل سبک»(، 1394قائمی مرتضی و صاعدآور فائزه، )

غه، البالپژوهشنامه نهج فصلنامه« البالغههای همپایه در خطبة صدویازده نهجساخت
 22، ص11ش

 ، القاهره: دارالکتاب المصریاالیضاح فی علوم البالغه(، 1420خطیب، )الالقزوینی، االمام
حسین یوسفی و محمد حسن ترجمۀ غالم تحقیق دربارة سعدی،(، 1369ماسه، هنری، )

 مهدوی اردبیلی، تهران: توس
 ، نحو منهاجیه شمولیه، الدار البیضاءالتشابه و االختالف(،  1996مفتاح، محمد، )
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، دمشق، منشورات المعاصر و الحدیث العربی شعر فی قرائات (،2000خلیل، ) موسی،

 اتحاد الکتاب العرب
 ، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز شعرهای عربی سعدی(،  1372موید شیرازی، جعفر، )

-های نهجکارکرد ادات ربطی در انسجام بخشی به خطبه»(، 1392)نظری، علیرضا، 
 44ص 2لبالغه،شاپژوهشنامه نهج فصلنامه، «البالغه

 ، تهران: دوستانشناسی(بدیع )از دیدگاه زیبایی(،  1379کامیار، تقی، )وحیدیان
 .، قم: اسماعیلیانجواهر البالغه(، 1425الهاشمی، احمد، )





 پژوهی ادبیهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت 
 1397اردیبهشت ماه 

 نقد ادبیتحلیل اشعار سلمان هراتی از منظر سبک شناسی ، بالغت و 
 

 1مهناز بهروزی                                                                                                                    
 2معصومه زنجانی                                                                                   

  
  چکیده

 زبانی های یویژگ ،بررسی شمیسا دکتر شناسی سبک کلیات پایه بر شناسی سبک اساس 
 وازگانی انتخاب  ی ها روش چگونگی به بردن پی  آن و.   است اثر یک فکری و ادبی ،

 ردهاشگ بالغی،  های زمینه  ،  جدید و تازه معانی بیان برای  نویسنده یا  شاعر که است
  را او بکر، مضامین و معانی خلق با که ای گونه به  دبر می بهره آن از هنری ترفندهای و

  .سازد می دور دیگران روش از محض پیروی و تقلید از و کند می شخصی سبک صاحب
 احبص جاودانگی  نتیجه در و اثر یک ماندگاری ،موجب نو مختصات با شخصی سبک این
 اب هراتی سلمان اشعار سبکی های ویژگی است شده سعی مقاله این در.  شود می اثر

 وردم اوست شاعرانه خالقیت بیانگر که هایی نمونه ارائۀ با گانه سه مختصات به توجه
 خصمش اثرش محتوایی و ،کالمی بالغی های نوآوری  تا بگیرد قرار نقد و بررسی واکاوی،

 . شود
  

  سلمان اشعار ، نقد ، بالغت ، شناسی سبک:  واژه کلید
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     mahnaz.behrouzi@yahoo.com       
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 مقدمه 

» در روستای مزردشت تنکابن با تخلص شاعری  1338ی متولد سال سلمان هرات   
 ینکها است . در  کودکی  بسیار پر شور و شوق و در تحصیل بسیار موفق بود  تا« آذرباد

 تحصیل ادامه از آمد وجود به برایش که روحی ناگهانی عارضه دلیل به نهم  سال در
 و بود نوشتن حال در مدام و بود شده یرگ گوشه و منزوی بسیار مدت این در او.  بازماند
 ه سالگیسیزد سن در اینکه تا کرد می بدهد،پاره نشان کسی به را هایش نوشته آنکه بدون

 .نماید آغاز را مستقلی در شهر تنکابن زندگی و شود جدا خانواده از گیرد می تصمیم
 به شبانه سهپس از دو سال کار و تالش و دوری از تحصیل تصمیم می گیرد در مدر  

 ود.ش می آشنا ایران بزرگ شاعران کتاب با سلمان دوران همین در. بپردازد تحصیل ادامه
و به او باور و اعتماد به نفس می  آورد می وجود به او روحیه در بزرگ تحولی این آشنایی 

بخشد ، او که قبال نوشته هایش را در عزلت و انزوای خویش پاره می کرد  با این اعتماد 
 به نفس ایجاد شده ، توانست خودی نشان دهد و اشعارش را برای دیگران بخواند و از 

 مسخرت مورد ها نوشته از برخی آنکه وجود با. نظرات آنان نسبت به شعر خود با خبر شود 
 نه لمسائ اینگونه بود آورده دست به که خودباوری دلیل به اما گرفت می قرار دوستانش

 .مودن می ترغیب و تشویق بهتر آثاری نوشتن در را او بلکه دنش نوشتنش مانع تنها
 حمودیم شیخ کاظم نام به دوستانش از یکی واسطه به دبیرستان دوم سال اتمام از پس  

 و تحصیل ادامه برای ، آمد نائل شهادت رفیع درجه به مقدس دفاع دوران در ها بعد که
 .  رفت تهران به کار
 طول در و رفت اصفهان به سربازی خدمت گذراندن برای مدیپل مدرک اخذ از پس وی  

 به بردن ،پی را کارخود این علت و نگشت بر زادگاهش به هم بار یک حتی مدت این
سی و خطاطی بسیار عالقه مند سلمان به موسیقی ، عکا .کرد می عنوان خویش خویشتن

ان دوران سربازی  اش سلمان  در پای:»چنان که فرزندش رسول در باره او می نویسد بود 
در اصفهان با یک سنتور به خانه بازگشت ، ولی به دلیل جو حاکم با مخالفت  خانواده 
روبرو شد و ساز و موسیقی را کنار گذاشت او در عکاسی هم حرفی برای گفتن داشت ، 

 (39:1383عبدالملکیان  ، ...«) همین طور در نقاشی  و خط 
 این در و شد پذیرفته تهران معلم تربیت دانشگاه هنر رشته در سربازی خدمت از پس   

 یباقر ساعد ' و ' حسینی حسن سید ' ، 'پور امین قیصر' همچون معروفی شاعران با مدت
 . یافت راه هنری حوزه شعر انجمن به آنها طریق از و شد آشنا '

 به بود  اسالمی انقالب پیروزی با مصادف که 1358 سال از حقیقت در هراتی سلمان
 .کرد آغاز را شاعری و شعر ای حرفه صورت



 

 

 

 

 
 

 283      شناسی ....تحلیل اشعار سلمان هراتی از منظر شبک
 چه من زندگی در شعر بگویم نتوانم شاید»:  گوید می چنین خودش مورد درسلمان  

 یا مرموزی غم یک کنم می فکر من که است قدر همین ، باشد داشته توانست می نقشی
 قتو خیلی. ننوشت و گفتن به کرده می وادار مرا که بوده من در ای ناشناخته اندوه یک
 نمی دیدم ولی ننویسم خواستم ، نشد ولی نگویم شعری گرفتم تصمیم من که شده ها

 انانس فراق یتجلّ  من نظر از شعر هم همین برای.  گفتن و نوشتن به دارم احتیاج.  شود
 «باشد.  مانده دور اصلش از که انسانی هر.  است

ع نمی توان شعر گفت . علم و تتبّ شاعر آن است که در وقت تولد شاعر باشد ، به زور»
تقلید الفاظ و اصطالحات بزرگان و دزدیدن مفردات و مضامین مختلفه ی مردم و با هم 
ترکیب کردن کار زشت و نا الیقی است و نمی شود نام ان را شعر گذاشت کسی که طبع 

 کسی که اخالق او از مردم عصرش عالی تر ورد ، کسی که از کودکی شاعر نیست ندا
بزرگوارتر نیست و باالخره کسی که هیجان و حس رقیق و عاطفه تکان دهنده ای ندارد 

 1390) شفیعی کدکنی،« ان کس نمی تواند شاعر باشد و لو مثل قاانی صد هزار شعر بگوید.
:391-390) 

 روبغ بی ستارگان از یکی ، کشور ادبیات بزرگان از بسیاری عقیده به هراتی سلمان  
 او«  پور امین قیصر»  و«  مادرزاد»  شاعر را او«  براهنی رضا»  چنانکه تاس معاصر شعر

  .نامند می«  تمام نیمه»  شاعری را
 نره معلم عنوان به و بازگشت خود زادگاه به دانشگاهی تحصیالت اتمام از پس سلمان  
 ناهمچن اما شد مشغول تدریس به گیالن ' واجارگاه' منطقه کوچک روستاهای از یکی در

 1361 سال در وی.  کرد حفظ شعر انجمن و هنری حوزه در دوستانش با را خود رابطه
 .ثمره این ازدواج دو فرزند به نام های رسول و رابعه بود  کرد ازدواج

 تصادف سانحه اثر بر داشت سن سال 27 تنها که زمانی و1365 آبان 9 در سرانجام وی
 شپریدن برای عرصه هزار'»بود به قول قیصر اگر زنده   بست فرو جهان از چشم اتومبیل

 «. بود تنگ
حاصل اندیشه ورزیها سلمان در حوزه ادبیات سه مجموعه ی شعر به نام های  زیر می 

  .باشد 
 از آسمان سبز  -1

 دری به خانه خورشید  -2

 از این ستاره تا آن ستاره  -3
در مواجهه با معاصرن موفق مازندران در ادبیات سلمان هراتی بعد از نیما یکی از شاعرا

روزگار خود و ترسیم ناکامی ها و رنج های مردم ستم دیده بود و در ادبیات پایداری و 
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ین و برجسته ترین شاعر مازندران جنگ و انقالب و دفاع مقدس خود به تنهایی موفق تر

 محسوب می شود .
ی مفاهیم عال ب ونا های با بیان اندیشهباور مند بود که  ورزو اندیشه شاعری هراتی سلمان

در قالب های متنوع خواننده اش را از مالل می رهاند انسانی و مضامین معنوی و اعتقادی 
را می خواند و چون  ست که گویی خواننده بار اولی است که آنو سخنش چنان دلنشین ا

 از و اند خوانده نیما راستین پیرو را او .هم می نشیندرآمده است بردل سخنانش از دل ب
  .دیده می شود اشعارش در سهراب بوی و رنگ فیطر

امری ،نوع نگاه و شیوه نوشتن و چگونگی کاربرد واژگان در بیان مفاهیم درواکاوی و تعمق 
ظ و از طرفی می توان در بررسی های لفضروری در شناخت شعر یک شاعر است  الزم و

ر خاصی از سرودن و در مسی به محرکاتی که او را و معنا با روحیات شاعر آشنا شد و
 پی برد . نوشتن قرار می دهد 

  .پاسخ سواالتی است که ذهن را درگیر می کنداین تحقیق رسیدن به هدف و ضرورت 
 سبک مختص به خود دارد و یا شاعری مقلد و تاثیر پذیر است؟آیاسلمان هراتی  -
گر شیوه ای جدید در است یاخود آغاز آیاتابع مفاهیم تکراری ادب فارسی  -

 و جهان زمان خود است ؟ ل ویارویی با مسائر
 در مسیر فکری سلمان داشته است ؟ ی یا چه چیزی بیشترین تاثیر را چه کس -

 در انتخاب لفظ و معنا چگونه عمل کرده است ؟  -
 در شعر سلمان چقدر او را در بیان مفاهیم یاری کرده است ؟ کاربرد  بالغت  -
 رد یا تصنعی و خسته کننده است؟آیا بالغت در شعر سلمان روال طبیعی دا -
 چه آرایه هایی بیشترین کاربرد را در شعر سلمان دارد  ؟ -
 نگرش سلمان به ادبیات پایداری و جنگ چگونه بود ؟  -

 محوری ترین محتوای شعر های سلمان چیست ؟  -

 کاربرد بالغت در شعر سلمان چگونه است ؟ -
ست یا نوجویی های گرا انبیان سلمان شاعری باست از نظر کاربرد زبان و نحوۀ -

 زبانی و بیانی مختص به خود را داراست ؟ 
 گذشته ایران است یا عرفانی سهراب گونه دارد ؟از عرفان  تبعیتعرفان سلمان  -

با نگاه عمیق به نوشته های سلمان و مطالعه نظر رسیدن به پاسخ این سواالت   
سلمان اهل » میسر است . پژوهشگران و محققین و شاعران زمان سلمان و بعد از او 

صالبت کوهها و زاللی چشمه سارها و عطوفت سبز جنگل و ابهت خیال انگیز دریا بود . 
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چشمانش صفای آینه ها را داشت و با بال های خیالش تا افق های سبز مهربانی پرواز 

 (27:  1383) عبدلملکیان ، .« کردو دنیا را بر سفره ی ایمان به مهمانی می خواند 
ر گوناگون تحلیلی د با موضوعات سیار گفته اند و بسیار نوشته اندر مورد سلمان بد  

ن ای ، زیباشناسی سخن ، سبک شناسی . زبان و بیان شعریمفاهیم شعری ، عرفان ، 
،شعر عر معاصرحجم  تحقیقات در مورد سلمان بیانگر ارزش و اهمیت کار او در حوزه ش

و موضوعات اجتماعی و سیاسی ن را نسبت به مفاهیم انقالب و جنگ است و نوع نگاه سلما
با عمر اندک اما با وسعت خالقیت و توانمندی درحوزه  ، نشان می دهد شاعریزمانش
قالب های بسیاری را تجربه ت و جسارت أکه پای بند قالب خاصی نیست با جرادبیات 
امل با اشیای پیرامون عر و تعگرایی و نوگرایی در ش و با استفاده از تلفیق باستانمی کند

و خالق یاد  ازاو به عنوان شاعری تاثیرگذارو محلی  واژگان بومی خودوکاربردحداکثری
 می شود .

 سبک شناسی اشعار سلمان  
ـط فق کـه ایـن نـه ،مسائل از برداشت حاصل معموالً . است برخوردبامسائل طرز سبک»  

 ممکـن برخـورد طـرز این. باشد برنیامده انتظارات جلوه یا احساسات و عواطف ظهور
 بـا فظحـا برخورد. باشد طنزآلود حتی و احساسی یا...(  و فلسفی مکتبی،) اسـت عقالنی

. اوسـت سـبک زنـدگی و مـرگ بـا خیـام برخـورد. اوست سبک زاهد و وشیخ صـوفی
 عموالً م سبکی برخوردهای طرز این. است تعلیل و توضیح در شاعر سـبک استراتژی پـس،

. وندش می دیده متکرّری و یکنواخت بیش و کم به صورت یعنی بـاالیی دارند؛ بسـامد
 ستا بینش شدۀ متحقّق و عملی جنبۀ آن برخورد طرز. کند فـرق می بیـنش بـا برخـورد

 ( 118: 1375 شمیسا،.«) شود تغییراتی دچار است ممکن وزمینه، شـرایط تـأثیر تحـت کـه
می دهد طرز برخورد سلمان با مسائل روزگارش « سبک »شمیسا از با تعریفی که دکتر   

و انتخاب شیوه بیان برای درد ها و رنج ها و محرومیت مردمانش او را صاحب سبک 
 جدیدی می سازد .

 بدون را واژگان . خودش چون؛آالیش بی و ساده ، است انقالب شعر زبان شعراو زبان  
 عاری را خود ذهنی های ترواش و گیرد می نیمعا خلق خدمت در تشریفاتی گونه هیچ

 . سازد می منعکس  تصنعی نو هر از
 دانست جنگ و انقالب دوره زبان حوزه در شاعران تأثیرگذارترین از توان می را سلمان   

 رگه سلمان های شعر در است نبوده تقلید شاعر اما است گذاری تاثیر و پذیر تاثیر شاعر
 یممستق هایی تضمین حتی دید توان می را فروغ و سهراب ، انیم اندیشه و سبک از های

 . را مولوی و سعدی از مستقیم غیر و
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 های قالب ،«سپید و نیمایی» جدید شعری قالبهای انواع از استفاده با هراتی سلمان   

 ناسی،ش زیبایی عناصر کارگرفتن به و«و چهار پاره  دوبیتی رباعی، ،غزل ، مثنوی» سنتی
 .پرداخت اسالمی فرهنگ و باورها و عتقاداتا بیان به
 حتوام و پیام باید که هدفمند ای اندیشه .است تازه اندیشه ابزارخلق شعر سلمان برای   

 زمان و ارروزگ شایستۀ فرزند کندوشاعر ایفا خوبی به را خود رسالت بتواند تا باشد داشته
 مضامین و پیام، اوست ودخ شخصیت از گرفته نشأت که سادگی و صداقت با و بود خود

 کلمات یافتن در هرگز ، زند می رقم را اجتماعی و سیاسی محتوای ، مذهبی و اعتقادی
 از برخاسته و اوست اطراف در آنچه و اندازد نمی زحمت به را خود مفاهیم بیان برای

 برد. می سود مانند بی جسارتی و تأجر با  زادگاهش طبیعت
 اگر. نزدیک محاوره و معیار زبان به و است شده نشین ته و زالل سلمان شعر زبان »  

 درشــت لحاظ به را نیما و طرف، یک در زبان نرمی و انعطاف لحاظ از را سهراب و فروغ
 تلفیق سلمان، دهیم،زبان قرار دیگر طرف در شــعر در قدیمی واژه های وکاربــرد ناکی

 در. آید می حساب به فرد به منحصر یزبان درواقع، و است سهراب و نیما از ای استادانه
ب ترکی داردو جریان نیما به نسبت تری مالیم ی گونه به شمال سلمان طبیعت شعر

یان عبدالملک). «سهراب اند از واقعی تر باورپذیرتر و او شعر در ملموس فضای ایجاد و سازیها
،1383  :122) 

جاری است،  که درزمانش تخاصی اس تصاویرشعرسلمان بیانگرنوع نگاه او به مسائل  
وحتی درانتخاب قالب برای بیان موضوعات بهترین راه را ، جنگ تحمیلی انقالب اسالمی

از قالب سپید که فضای باز تری برای بیان مضامین و محتوا دارد استفاده می برمی گزیندو
 بیشتر از قالب سپید بهره می برد . « از آسمان سبز» کند و در مجموعه 

ان جلوه های طبیعت با زبان نشانه )زبان تداعی ( با انسان به گفتمان می سلمدرشعر»
)  رحمدل ،  «دید می خواند  زاویۀ اصالح و بازنگری و درنگ به را مخاطب نشیند . شاعر،

129:1389) 
 و !کن شگفت/ درنگ این خاک  /   روبه روی های چشم است  / در سبزی تعجب بهار

 (57:1380؟  )هراتی ،آوردی سر چگونه را سال که سبز استفهامی تجسم/ درختان
ال تو را مسئول گذشت زمان و مسئول ثانیه های بر باد ؤشکل درخت با تصویر عالمت س 

 ؛یمبتنی بر دیدن درست طبیعت ، این یعن ؛رفته می داند.  تبلور یک تصویر خیالی جدید 
 بکر و تازه بودن روشی که وامدار کسی نیست .

ی و بار معنایی بسیاراند، اندیشه ای که هدف مند است را اندیشه جدید می دسلمان شعر   
واقعیت های موجود روزگار راستی آن پیام چیزی جز درک با پیامی همراه است و به  ؛دارد
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با شعر ساده اش چشم های طمع را کور » او که به قول زنده یاد حسن حسینی .او نیست 

) شفیعی ،  « تخیل و ایهام و تصویر درهم می کوفت  کرد و دندان حرص و آز را با مشت
31:1373) 

هایی است که با غرور انسانی ت درشعر سلمان تجلی محرومیت ها و مظلومیت طبیع   
ن منعکس می شود ش خفت بار نیست وقایع صادقانه درآآمیخته شده است و غم و اندوه

می شود؛ گویی شاعر دست و و با بیانی ساده و صمیمانه ،موضوعات و مضامین بیان 
خواننده را می گیرد و در فراز و نشیب جنگل، کناره جویباران ، در شب های صاف و آبی 

 آسمان به تفرج می برد و کم کم او را با واقعیت های زندگیش آشنا می کند.
 ویژگی های زبانی سبک  سلمان هراتی  
خود به نوعی از تکامل زبانی و  عبد الجبار کاکایی معتقد است که سلمان هراتی در شعر  

 (28: 1385.) برومند ،ساختاری رسید 
ی و از آن جایظرمی رسدبه نبستره شعری سلمان بسیار آگاهانه  واژگان درنوع انتخاب    

که سلمان در دوره نوجوانی بسیار اهل مطالعه بوده و کتاب شعری شاعران بزرگ را مطالعه 
 استگنجینه ذهنی او سرشار از لغات فارسی   بوده، می کرده و از هوش خوبی هم بهرمند

دایره ی لغوی ذهنش مراهی و هم نشینی او با چوپانان ه ،ادعیه فراوان  ،خواندن قرآن .
 را وسعت داده است .

 باستان گرایی در اشعار سلمان   
 میقدی نحوی یشیوه یا منسوخ واژگان بردن کار به از عبارت گرایی یا آرکائیسمباستان  
 ایانهیگ و ثابت صورت تواندنمی زبان که جا آن از. »است معاصر نثر و شعر در غیرمتداول و

 دد،گرمی تغییرات دستخوش جامعه، تحوالت و هادگرگونی تبع به همواره و باشد داشته
 دورۀ زبان از را آن شکل که کندمی پیدا مشخصاتی و هاویژگی تاریخ، از ایدوره هر در

 از را آن تحوالت سیر زبان، یک تاریخ بررسی در توانمی لذا سازد،می زمتمای قبل
 رد را تحوالت آن بر حاکم قوانین و تحوالت و تغییرات و کرد دنبال صورت ترینقدیم
 (37: 1376باقری ، ).« نمود تعیین زبان آن تاریخ طول

 اعثب و بخشدمی تعظم شاعر هر سبک به گونه ای به کهن، واژگان و عناصر از استفاده  
 ایجاد رشع در نوستالژیک و حماسی فضای شیوه این کاربرد. گرددمی او کالم برجستگی

 ،واژگانی آوایی، های-صورت. »گرددمی نیز مردم فرهنگ تداوم سبب گرایی کهن. کندمی
 یوندپ موجب متنی بین سخن عناصر دیگر و اسطوره و تلمیح دوشادوش زبان، کهن نحوی

 (45: 1391فتوحی،).« شودمی فرهنگ با ها صفت تداوم و شتهگذ با متن
 باستان گرایی واژگانی 
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 گاهی اما.  است خود زمان زبان با شاعر شناییآ شعر کالم در مهم های شاخصه از یکی  

 هنک واژگان از بگذارد تاثیر مخاطب در و ببخشد تشخص  شعرش به که این برای شاعر
 . گیرد می بهره شعرش در فارسی ادب

 کلمات کنار در وقتی امروزی زندگی کلمات:» گوید می مورد این در فرخزاد فروغ   
 در و می کشند قد و می دهند ماهیت تغییر ناگهان می نشینند، گذشته مغرور و سنگین

 ( 230: 1370دیگران، و قاسم زاده).« می شود فراموش اختالفها شعر یکدستی
 شعر در و دارد بستگی شاعر هر توانمندی و آگاهی به کهن واژگان از بردن بهره این و

 ردهب بهره نیز کهن واژگان از انواع  بومی و جدید واژگان کنار در بینیم می بارها سلمان
 است. 

باستان گرایی در شعر سلمان ، در کاربرد فعل ، اسم ، صفت و حروف نمود بسیاری دارد  
 ش  ذکر می شود .که به طور جداگانه با  نمونه ای  از اشعار

 
 باستان گرایی فعل 

 دستور تاریخی فعل مضارع التزامی به شیوه کاربرد   -
من کدامم / که مهم عظمت کاینات نویسم  / و بی قراری زمین را اندازه کنم / و جرأت 

 (31)همان : من آنقدر نیست / که طوفان را به ادراک آورد 
 (18) همان : « و گذارم  از جنگل دستمالی خواهم ساخت / تا بر زخم ت»

 کاربرد فعل ساده کهن  -

 «باید از خانۀ دل / گرد پریشانی رُفت »
 کاربرد فعل های  پیشوندی  با پیشوندهای فرا ، در ، بر ، باز -

ان ) هم«   چگونه می توان به انکار عشق برخاست / و یاس ها را از عطر افشانی باز داشت »
:33) 

 و ..... « فرا می رفت» ، «درنوردیدند » ، « تی درآمیخ:» و  فعل هایی مانند 
 نفی در آغاز  افعال  مانند  : مباد «  مـ »کاربرد  -

 (72)همان: « عطش را مباد / که دل به رخوت مردابی تو سپارد »
 باستان گرایی در  اسم 

 ، تن رویین ، اژدها  کاربرد اسم های اسطوره ای و ملی ؛مانند آرش ، آتشکده -
 ... ققنوس و دیو ، قاف

 (42:  همان) .«  اید داده دشنام اب به که/  عطش دیو شما با باد هم دهان»
 (162) همان : «حجله ی تومثل یک فانوس گشت روش  با پر ققنوس » 
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 یلهاب ، دجال ، ابلیس ، ،براق ابراهیم ، کاربرد اسم های دینی و آیینی؛ مانند ادم -

 ... قابیل، بلقیس،  و

 (24: همان)«. کرد خود حمایل را ابلیس دشنه و/  برخاست سوسهو کبود بستر از»
 (37) همان :  «تو آن اشاره ای که بر براق طوفان نشسته ای » 

 (203)همان :با چشم های هیز / دجّال وار/دشنه بر کفرو دشنام بر لب /..... 
هلیز د کاربرد اسم های کهن؛ مانند : کسا ، عبا ، تعقید ، قطیفه، دشنه ، رخوت  ،  -

 ،سارغ...
 (52: همان)«  بپوشان نور از ای قطیفه در/  را ام زده سرما دل!  خدا» 
 (338) همان: « رسید مثل نسیمی صمیم و پر شکوه / شبیه مزرعه های عظیم شالی بود »
  (59)همان : « و غفلت آه غفلت / چه دریغ مطولی دارد » 

صمیم.  شکیب ،مطول ، کاربرد صفت های کهن مانند : کمینه ، گنگ ، بی -
 ضعیفه، سترگ ..

 (68) همان :فردا  که زنگ حساب آمد / با این کمینه چنین خواهند گفت /...  »
  (17) همان : .« تو مظلوم سترگی/ و نه ضعیفه ای که / پیراهنش را دریده باشند » 
 چندی در معنی  مدتی » کاربرد  -

/ چندی است / در آسمان دنیا پرواز کفتر بازان سیاست پیشه / کفترهای کاغذی را » 
 (90) همان: « می دهند.

 کاربرد سپید به جای سفید  -

آه ای کبوتر سپید من / کاش مردمان روزگار ما / چون تو / یک دل سپید و سیاه داشتند » 
 (375) همان : « 

 کاریرد ادات و سازه ها ی کهن مانند : این سان ، آنک ، گفتی ،   بدان ، ... -

  (33) همان: «   ن که به تقدیس معصیت نشستی و چشم از آفتاب بستی این سا»
  منفی فعل با«  چقدر»  واژه کاربرد -
 رچقد/  نیست صداقت چقدر/  است شده تنگ جبهه برای دلم/  حقیری انتظار چه »

 است سنگین سرم کنم می حس/  گیریم می ندیده را ها شقایق
  جابجایی ضمیر ) رقص یا پرش  ضمیر ( -

 (334)همان : « آوردن  شعظیم ترین معنی / که به هیچ کوزه در نشاید»
 دارد می وا تان رقصی خوش به  قبیحی ی نغمه که/  نشین شب شمایان آی» 
 (61:  همان) « 
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.« خواند  خارتخواند / چون الله عزیز بودی و زارت بیزارم از آن پنجره کو » 

 (166)همان : 
 «دریغ مرحبا ، ای » کاربرد صوت  -

 (344)همان : « مرحبا باران چه ها کردی / اشنامان با خدا کردی »
 باستان گرایی حروف 

حروف نیز به دلیل انعطاف پذیری ویژه اش در معنا و دگرگونی های کاربردی که در طول 
ر امروز همانند سایر عناصی هزار سال نثر و شعر پارسی گرفته ، پیوسته در باستان گرای

تعیین کننده ای داشته است . در آثار شاعران امروز نمونه ها ی خوبی از بهره زبان ، نقش 
برداری دقیق از حروف در جهت آرکائیسم یافت می شود که در همۀ آن ها کوشش برای 

 رسیدن به یک زبان مستقل و مشخص هدف اساسی  است .
سر پیچی در یک توصیف ساده می توان گفت که باستان گرایی در حرف عبارت از » 

شاعران در کاربرد حروف در معنی و مفهوم و ساختمان امروزین و پیروی از سنت های 
 (172:  1378) علی پور ، .« قدما در کاربرد آن ها از جهت معنا و ساختار 

 آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم  -
 (73)همان : «  دلواپس آفتابند انگار / پنجره های مغموم به قاب اندر »

 در بیان مالکیت «  را»رد کارب -
 (38)همان : .« وگرنه خاک  را بی تو جرآت  آبادانی نیست » 

 «برای »در معنی حرف اضافه  « را»کاربرد  -
 (36)همان: «   که ابر ها نماز باران را در ان  سجده می کنند »
 (36:  همان)«آن کس که تو را نسراید / بیمار است »

 « به» درمعنی حرف اضافه« را»کاربرد  -

در بهار ، اعتراف سبز باغ را شنیده ام که می گفت ./ اذن رویش بهار را تو داده ای »
 (119) همان : 

 ا فک اضافه «را « کاربرد -
 (34)همان :« و دست آشوب را / افسار بگسل » 

 را نشانه مفعولی  -
 همان(«)طوفان را رها کن » 

 : مانند«  به» جای به«  با»  برد کار -
 هیاهوی/  دانند می و/  دارند شکفتن برای بهاری/  خویش پنهان در که/  نآنا بر سالم

 (208 ، همان)   ندارد بهار با ربطی/  حقیر ی ها گنجشک
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 « در» به جای « به » کاربرد  -

 (142)همان : « برزیگر قدیمی این دشت / وقتی که کشت را به خطر دید » 
 «ان»  با جدا شخصی ضمیر  بستن جمع  -

 ان از طوفان/  هم هنوز که/  زد دست شمایان مظلومیت انتشار به/  میمیتص کدام »
 (28:  همان)«  گذرد می ناله به زمین

  «ان»  با پرسشی ضمیر  بستن جمع -
 ( 73:  همان) «  نمایند می مهربان حضور در که/  کیانند پنهان های پشت در »
 «ان»  با«  تنها»  صفت بست جمع -
 (231:  همان)  « کنند ای پنجره من از/  تنهایان همه تا/  شمبا درختی کاش ای »

 « ن» به جای « نا« کاربرد -

) همان : « برای ما / ای از عشیره ناداران / همیشه حرف ها نا تمام خواهد ماند » 
330) 

 ساکن کردن کلمات متحرک  -

 (15)همان : «  شمایل دریا دل  آفتابای » 

 

 مان  نوگرایی واژگانی دراشعار  سل

 
 کاربرد واژگان دخیل:  -

که به تناسب مسائل سیاسی و اجتماعی زمان از زبان های بیگانه  وارد حوزه  واژگانی  
کالم زبان شده است ومحصول تمدن دنیای جدید است و  روزمره در محاورات مردم و 

 یانب یبرا ها واژه ان از سلمان گاهی که سیاست مداران مورد استفاده قرار می گیرد.لغاتی
 وکتلک ، کنفرانس ، پیپ ، پاپیون ، ،مارجوانا والیوم»  مانند ؛ گیرد می بهره اشعارش طنز

  پیپسی ، کلکسیون ، کراوات ، آرشیتکت ، کوکا ، والر ، بوتیک ، کاپیتالیسم ، مولوتف
 ..ودکا ، آرشیتکت ..و
 هیچ هک/  ساده تو لمث/  کشم می پیپ نه و/  زنم می پاپیون نه/  توام مظلوم فرزند من»  

 کثرت از که/  نیست جانوری عربده/  من شعر و و پذیرد نمی را او رسمی کنفرانس
                                                                                             (17)همان:«شد با کرده باز دهان/ «جوانا ماری»  استعمال

 (76) همان :  «را دیدم / در صف کراوات / چرت می زدند  «آرشیتکت » مردان » 
 کاربرد واژگان بومی و محلی :  -
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و عصاره رنج و درد مردم دیار خود از برجسته ترین شاعران مازندران  سلمان بعد از نیما   

انی موضوعاتی بکر با واژگنیاز مندو جدید،داند که برای بیان مفاهیمی واال است و دقیقا می
از درد سرودن و برای مردم سرودن با واژگان مردم همراه شدن .خودمانی است  آشنا و

 ،ویزگی است که شعر سلمان را در عصر خود و بعد از ان منحصر به فرد کرده است .
 اعرش زندگی محل حوزه تنکابن مخصوصا مازندران مردم بومی واژگان گروه در که لغاتی  

ولگان،  ، بافه ، یا گته امیر ، سرا خرمن ، تومجار ، کرچل ، کرزل ،  کالوخ:  مانند است
 تومجار ، خرمن سرا ، کله چال و شیشاق... 

 سنبله و شد معطر تو در/  ک گندنا کالوخ و و شود می سرخ گل/ خون  تو های باغ در»
 (19:  همان«)  بست

 ( 343 ) همان : «                   عطر ناب ساقۀ شیشاق / بازگشت از مرتع ییالق»
 کاربرد واژگان بر اساس  کسب و کار و شغل :  -

می سراید و پیامی متعالی را به  سلمان معلم است با همان واژگان کاربردی شغلش شعر  
ست نمرۀ بیحساب، زنگ تفریح ،امتحان نهایی،منتقل می کند ؛ مانند : زنگ خواننده اش 

 منها ، به عالوه و ....، نهاد و گزاره ، دفتر نقاشی ، ساعت انشا ، مساوی ، 
  «جبهه با تو / مساوی است با فتح /با دشت های شقایق / جبهه منهای تو هیچ معنا ندارد.»

 (387)همان : 
ن : )هما«  مصطفی گفت : شهید / مثل یک نمرۀ بیست / داخل دفتر قلب من و توست »

367) 
 کاربرد تماشاجو به جای تماشاگر  -

 (276)همان :« ن / عطش چشم تماشاجو را بنشانم آه دیگر نه درختی است مه م» 

مانند : شتابناک ، گند ناک ، مهتابناک ، افسوس  ساخت صفت های جدید -
 مند ، رعدناک

  (52)همان: .«       برای کدام معصیت به بار نشسته / افسوسمند گریه کنم  »
هیم ز عشق خوافکر می کنم / اگر به شبی مهتابناک مانندت کنم / دریافت روشن تری ا»

 (337) همان:« داشت 
 (27)همان :« فرومایگان / دست تقلب را / در برابر شتابناکی ایشان گشودند »

 «تمام»با واژه ی «  مان -ِ » کاربرد ضمیر  پیوستة  -

 «من و دلم / تماممان را به تو می بخشیم »
 میانجی از کلماتی که به مصوت بلند ختم می شوند « ی» حذف  -

 (344) همان : « ان چه ها کردی / آشنامان با خدا کردی مرحبا بار»
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مانند : تشر زدن ، قی کردن ، تف  کاربرد ترکیب های کنایی  محاوره ای -

 کرد، هُل  دادن ، لک زدن ...

 (87) همان : .« دلم برای فضای نا پیدای مه لک زده است »
  (62مان : ) ه« زنهار که ما / برای رضایت آفتاب / به شب تشر زده ایم »
ه است قی کرد« کاپیتالیسم » دنیایی که چند سال پیش / قلب خود را / در سطل زباله » 
 (22)همان: « 

اق بر-شقیقه صبح  -؛مانند : شیر زهره بی باک  خلق ترکیبات جدید و نو -
 ..-تاول معلق  -طوفان 

ی غدر اشعار سلمان به وضوح دیده می شود نکاتت بال تاثیر بالغت شعر فرنگی -
، سال شعر فارسی در طول هزار»  ر های سنتی کاربرد نداشته استکه در شع

تا همین سال های برخورد با اصول و مبانی بالغت خاصی برای خود داشته که 
کمترین تغییری را در آن روا نمی داشته اند منظور ... نوع سنت هایی که غرب،

هزار ساله شعر فارسی هیچ  در طولو انجام یک شعر در نظر داشته اند.برای آغاز 
شروع کند یا «و...»ری بی هیچ مقدمه قبلی شعرش را باگاه نشده است که شاع

 (  284: 1390) شفیعی کدکنی، «  چرا» و«اما» با

سلمان نیز مانند دیگر شاعران قبل از خود چون نیما ، فروغ و سهراب از این تأثیر  
 مستثنا نیست 

و دنیا را می گویم / تا از تو بیاموزد ایستادن را .  » نمونه هایی در شعرش وجود دارد
 (18) هراتی : .« 
 (176)همان : « چرا همواره بی حاصل نشینیم /چرا از فیض گل غافل نشینیم » 
 (179) همان : « اگر ای عشق پایان تو دور است / دلم غرق تمنای عبور است » 

 ویژگی های ادبی سبک شعری سلمان  
ی واج ارایافه کردن وزن و ردیف و قافیه و انواع موسیقی کالمی چون تکرار ،شاعر با اض   

و جناس در شعر خود قواعدی را به هنجار کالم اضافه می کند تا باعث جلب توجه خواننده 
 رود است واقف شعر در ردیف دهی نظم و شناسی زیبایی ارزش با شود . سلمان . دقیقا

عی ، دو بیتی و غزل .... کاربرد ردیف  تنوع بسیاری قالب های شعر ی چون مثنوی ، ربا
ردیف های  فعلی ،صفتی  ،اسمی ، ضمیری »و شاعردر اشعارش از انواع دارددر شعر سلمان 

 »، عبارات کنایی  ،ترکیب حرف + فعل،ضمیر + فعل و ادغام حرف قافیه در حرف ردیف 
 مانند : ؛استفاده کرده است  «  رایی
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ر سبز در آشوب خشکسالی بود  /  شکوفه دارترین باغ این حوالی بود بها:»  ردیف فعلی 

 (339)همان: « 
/ تو را به خاطر آن روزها و سبزتو را به خاطر رؤیای آن سه حسرت :»  ردیف صفتی

 (319)همان:« سبزصحبت 
 (315)همان : «   عشقدلتان گرم در شرارۀ               عشقآفتابید در هزارۀ : »اسمی 
/ امروز می آید از باغ بوی  من و تودیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار : » یضمیر

 (294)همان:«  من و توبهار 
 دل می بندیم/ بر خندۀ ماهتاب  دل می بندیمچون تشنه به آب ناب : » عبارات کنایی

 (321) همان : « 
    را می جستار باغ / درخت بود و هواد را می جستمیان آینه ها ردّ داغ : »  حرف + فعل 

 (317)همان : 
ان : ) هم«    تو باشم/ یا نباشم یا از آن تو باشم کاش می شد پریشان : »  ضمیر+ فعل

146) 
  (155) همان : «  را / دوست دارم تو را دریا  راباور شبز من سپیدا: »  ردیف ادغامی

 خود سروده های برای مالیم و سنگین و نرم اوزانی کارگیری به با هم هراتی سلمان» 
 کالسیک دراشعار وی.است کرده برقرار هم سویی و تعادل توازن، شعر محتوای و بین وزن
 استفاده عروضی اوزان مختلف انواع از چهارپاره و دوبیتی رباعی، مثنوی، غزل، از خود اعم

 (105) محمدی : است  بخشیده غنا را خود شعر آوایی وساختار کرده
فته در شعر های سلمان هراتی  طبق بررسی و تحقیقاتی که آقای برات وزن های به کار ر

تحلیل آوایی شعر سلمان هراتی داشته است عبارتند از » محمدی  در مقاله ای با عنوان 
«: 

 (محذوف مکفوف اخرب مثمن مضارع بحر) فاعلن مفاعیل فاعالت مفعول -1
 ای»و «عشق ایرض محض» ،«بودن معصیت» ،«دریا آبی کومه های تا» شعرهای

  «عشق
 شعرهای(مقصور مکفوف اخرب مثمن مضارع بحر)فاعالت مفاعیل فاعالت مفعولُ -2

 «تو از پیش» و «دیدار لحظه» ،«شهیدان یاد به»

 یازن» شعرهای(مقصور مخبون مثمن مجتث بحر) الن فع مفاعلن فعالتن مفاعلن -3
 «غیـب زمزمـه شبیه» و «شکستن خواهش» ،«سرنوشت» ،«شدن محو

 شوق» غزل   (محذوف مخبون مثمن مجتث بحر) فَعِلُن مفاعلن فعالتن علنمفا -4
 «رهایی
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 با بهار» غزلهای(اصلم مخبون مثمن مجتث بحر) لن فع مفاعلن فعالتن مفاعلن -5

کشـف » مثنـوی و «باغچـه دوام» ،«اللـه داغـدارترین» ،«اسـت درختی تو
 «آفتاب

 صدای تا» مثنوی   (محذوف نمخبو مسدس خفیف بحر) فَعِلُن مفاعلن فاعالتن -6
 «شکوفه

 گشتباز قصه ی» شعر (اصلم مخبون مسدس خفیف بحر) لن فع مفاعلن فاعالتن -7
 «تماشا رونق»  و «پدر

 غزل   (محذوف مکفوف اخرب مثمن هزج بحر) فعولن مفاعیل مفاعیل مفعول -8
 «ابر از سبکبارتر»

 (اهتم فوفمک مقبوض اخرب مثمن هزج بحر) فعولْ مفاعیلُ مفاعلن مفعول -9
 جنگلـی» ،«تـو چشـم» ،«توسـل» ،«عاشـورایی» ،«بـاغ هوای» رباعی های

  «عشق»و1«

 رباعی های(ازل مقبوض اخرب مثمن هزج بحر) فاع مفاعیلن مفاعلن مفعولُ -10
 بـا» ،«تـو یـاد» ،«شـکوفه بـاران» ،«جاری رود» ،«تو پیغام» ،«عطش هزاره»

 «آرزو» و «پل» ،«ارمغان» ،«همزبانی2«،»  جنگلی»،«تـو

 ات» رباعی های(ابتر مقبوض اخرب مثمن هزج بحر) فع مفاعیلن مفاعلن مفعولُ -11
 «تمنـا» و «مـرگ زمزمـه تـا»  ،«توحیـد زمزمـه تا» ،«ظهور ظهر

 مکفوف مقبوض اخرب مثمن هزج بحر) فَعَل مفاعیل مفاعلن مفعول -12
 «عشق نیت با» رباعی(مجبوب

 ،«گل مثل» بیتی های دو(محذوف مسدس جهز بحر) فعولن مفاعیلن مفاعیلن -13
 تیدوبی پـنج و «دریـایی دل» ،«تنهـایی» ،«جسـتجو» ،«دل فیض» ،«شکفتن»

 «ستاره آن تا ستاره این از» مجموعه آخر در موجود

 ،«بی دردی» بیتی های دو(مقصور مسدس هزج بحر) مفاعیلْ  مفاعیلن مفاعیلن -14
 «ترانـه» و «مـن دل» ،«دعوت» ،«عشق هوای»

 و( مخبـون مسدس رمل بحر) فعالتن فعالتن فاعالتن وزن در را «آرزو» غزل هراتی 
 مخبون مسدس رمل بحر) فاعلن فعالتن فاعالتن وزن در را «هجران داغ»غـزل

 رمل بحر) فع فاعالتن فاعالتن وزن در را «خوشبو گل ای»مثنـوی و( محـذوف
 متقارب بحر) فعولن فعولن نفعول فعولن وزن در را«بهار از» غزل و( محجوف مسدس

 فاعلن وزن در را «آتشفشان فروکش» غزل وی همچنین.است سروده( سالم مثمن
 را «باران و باد سجاده» غزل و( مذال احذ متـدارک مثمن بحـر) فـاع فـاعلن فاعلن
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 فاعلن فاعلن فاعلن صورت به متـدارک احذّ یعنـی( هجـایی16)  رکنـی افزودن با

 «است. آورده فع فاعلن فاعلن

» ،« ، مضارع «متدارک» ی هم از اوزان متنوع سرودن اشعار نیمایسلمان در»
برداشتی مستقیم از مقاله تحلیل زیباشناختی » استفاده کرده است.« متقارب »و «رمل 

 «ساختار آوایی اشعار سلمان هراتی 
ر د تنوع موسیقیایی اوزان به کار رفته در شعر سلمان نشان می دهد که شاعر

انتخاب وزن کامال مهارت داشته و با آگاهی به موسیقی بیرونی شعر وزن های 
مناسب را برای بیان مفاهیم ذهنی خویش انتخاب کرده است  در قالب مثنوی 
از وزن سبک و زبان سلیس بهره می گیرد. در شعر هایی  که می خواهد تداعی 

در خواننده ایجاد کند  از  گر غم و اندوه باشد و عاطفه ی مالیم ترو سنگین تری
اوزانی که شمار هجاهای بلند آن به نسبت هجاهای کوتاهش بیشتر باشد  

 استفاده می کند . 

ارد و قافیه نددر شعر های سپید هم با توجه به این که شعر فقط آهنگین است ووزن 
 واجای اوایی مانند: تکرار،سایر قالب های شعری از ارایه های لفظی و تناسب همانند

 آرایی وجناس استفاده می کند. 
ها ؛  صامت ( یا تتابع اضافات و تکرار -ِ وت کوتاه )با مهارت باالیی از تکرارمصهراتی 

یعنی: واج آرایی) تکرار یک واج )صامت و مصوت ( در کلمه های یک مصراع یا بیت 
قیایی ی) به گونه ای تکرار شود که آفریننده ی موسیقی درونی باشد و بر تأثیر موس

و هجا ها در یک تکرار کلمه ها شعر بیفزاید ( تکرار حروف) حروف اضافه و ندا ( ،
تکرار از روش های شعری مصرع یا بخشی از شعر به خوبی استفاده کرده است و 

که او سعی می کند از این روش در هماهنگ کردن عاطفه و تخیل خود سلمان است 
ار تکر» ن آان تکرار است و همه ی مصادیق از مختصات مهم شعری سلم.» بهره ببرد 

در شعر آورده است . «تکرار جمله »و « تکرار هجا » ،  «تکرار مصوت»، « صامت 
به شعر وی فضایی آرام و عادۀ هراتی در هم آهنگی صوتی یا هم آوایی توان خارق ال

 یکنواخت و به واژه ها فرصت عرض اندام داده است ، تا جایی که کیفیت گفتاری
 (269: 1389) برومند ، .« بسیار عالی را از خود به نمایش گذاشته است 

 نمونه هایی از تکرار در شعر سلمان :
 افتد. می اتفاق هم با « ا»صامت مصوت بلند  و کلمه در تکرار گاهی

باید از خانه گریخت / باد باید باشد و از صحرا رفت / رود باید باشد و تا دریا خواند »
 (173: ) هراتی « 
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در سر انگشتان  خویش دارند دارند / کودکانی روشن / کودکانی از پشت آفتاب /از 

 ( 241) همان :  صلب سخاوتمند بهار / کودکانی که هر پج شنبه عصر /....   
 ای طیّب، ای ولی/ پوریای ای رویین تن متواضع  / ای متواضع رویین تن / ..../ای»

 (22)همان :«! من وطن
پر از استواری / مثل باران شب بی ریا بود / مثل امواج دریا گریزان /......  مثل کوهی»

  (287)همان : 
در ذات جنگل است / جنگل با نام تو می روید / جنگل به نام تو می رویاند..../ » 

 (45 :)همان« جنگل قیامت است 
 نمونه هایی از واج آرایی در شعر سلمان هراتی: 

 تکرار صامت ها 
)  «ان دست تو / سرسرایی است سبز / که می توان در مقابل خدا گریست سایب» 

  (43همان : 
  (302)همان : « ای سپیدار ستوار سبز گلستان محراب » 
 (359) همان :« احمد خوش نشین شهید شده است :» روی پرچم نوشته اند درشت » 
  (137)همان : « ابر بیداری در غربت ما می بارد. » 
 (153)همان : .« پر از خلوت خاموشی بود خیابان » 
 ( 159)همان :« و نگاهش را با بال های یک لک لک / در ژرف بی درنگ گم کرد » 
 (277: همان) «  بود طوفان طایفۀ طاقت/  است افتاده خاک به که سواری این»

 تکرار مصوت ها 
  (50)همان : « پشِت حصاِر ترسِ هجومِ گرگ  /چه می کاری ؟» 
 (337) همان : « گندِ کاناِل مسقفِ  فاضالب / به سیاهکاری تن می زند  در» 
 (140) همان : » ای ساکناِن جنگلِ  انبوه ِ زندگی »  

 نمونه هایی از جناس در شعر سلمان هراتی 
  (156) همان : « هست الهی / من غزلخوان تو باشم  قفسهست و نفس تا » 
 (120)همان : « می شوند  باز  نازغنچه های نرگس این زمان / به » 
 (296همان:«) کبود در ان برزخ رود  بودبسیار » 
 ( 321) همان : :«ای روشنی تمام /  تا ظهر ظهور / چون صبح به آفتاب دل می بندیم » 
 (178)همان : « به دنبال تو گشتم پیر گشتم / تو را در پشت کوه قاف دیدم »
 (259) همان : «  لبریز از آیۀ توست برکه ها آینۀ نام تو اند / و خزر »
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حس امیزی » از آرایه های بدیع  معنوی پر کاربرد در شعر سلمان هراتی می توان به    
 اشاره کرد .« اغراق  »  و« 

 synaes» ی و تعبیر فرنگی آن آمیزاز تصاویر زیبای شاعرانه حس »حس امیزی : 

thesa » حس دیگر است س پنج گانه به محسوسات یکی از حوااست و آن نسبت دادن
و به عبارتی کاری است که نیروی تخیل در جهت توسعه لغات و ترکیبات مربوط به یک 
حس انجام می دهد یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس را به حس دیگر انتقال می 

 ( 271:  1375شفیعی کدکنی،  «) دهد 
اتی نیز همچون دیگر شاعران از در شعر معاصر حضور این تصویر آشکار است و سلمان هر

ساخته  «سبز»این آرایه بهره برده است . اکثر ترکیبات حس آمیزی اشعار سلمان با صفت 
شده است  .مانند : نگاه تر باور سبز /  خواهش سبز / درد سبز / حیثیت سبز / آواز های 

 اقاتف / تر ابی / آرزوی سبز/ حسرت سبز / صحبت سبز / شنیدن بوی زمستان / صدای
 تر/ آرامش خیس / شمد سورمه ای  آسمان شعر/ گرم/

 (22:  1380) هراتی ، « پیشانی ات/ پاسخ سپیدی بود برای ما  » 
 (124)همان : « باغ خیال خیابان / آرامش خیس خود را / مدیون باران مه بود» 
 ی دراغراق وجود صفتیی در شعر سلمان آرایه اغراق است.تجلی های زیبااز یکی دیگر 

ن چیز بدان حد محال آکسی یا چیزی ، به اندازه ای که حصول آن صفت در آن کس یا 
 یا بیش از حّد معمول باشد . 

عانی کوچک را بزرگ جلوه داده است سلمان به یاری اغراق معانی بزرگ را کوچک و م
 : ناسباب زیبایی و تخیل شعری را فراهم کرده است نمونه هایی از اغراق در شعر سلماو

 (113) همان :« بر دامن مادرم اگر گندم می پاشیدم / سبز می شد / از بس گریسته بود » 
 (162) همان : «حجله ی تو مثل یک فانوس / گشت روشن با پر ققنوس » 
 (163) همان :« پیشانی ات از سپیده مشهورتر است / چشم تو به آفتاب پهلو زده است » 

 علم بیان در شعر سلمان هراتی 
تصویر هایی است بر پایۀ تخیل که یکی از عناصر مهم و اصلی شعر بیان عرصۀ ایماژ هاو
 ن بیان موضوعی واحد به روش های گوناگون است . آمحسوب می شود و 

تشبیه ، » داردواز هرچهارعنصربیانیحرفی برای گفتن سلمان هراتی درحوزه بیان   
بیعی ن تصنعی و غیر طهنرنمایی سلمااست وبه خوبی بهره گرفته «استعاره ، مجاز و کنایه 

اطرافش با توجه به موضوعات سیاسی و  ءاز عناصر و اشیانیست وشاعرسعی می کند
اجتماعی و مفاهیم اعتقادی و مذهبی بهترین استفاده را ببرد تا با توجه به محدویت لغات 

 به تنگنا نیفتد .
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از شیوه های مین بکر و جدیده تخیل و خلق مضاشاعر برای قدرت بخشیدن به قّوّ   

 مختلف بیان در اشعارش استفاده می کند و این شیوه ها عبارتند از :
: در سروده های سلمان انواع تشبیهات ساده ، بلیغ اضافی ، بلیغ اسنادی  تشبیه

به موازات هم آمده است بسا این تشبیهات در همه غزل ها یکسان نیست ، اما 
است ارتباط خود را با اصل موضوع حفظ کرده  هر زمان که تشبیهی خلق شده

باالترین کاربرد «غزل سجاده باد و باران » است . از میان غرل های سلمان 
تنها یک «ای عشق»تشبیه را به خود اختصاص داده است،درحالی که درغزل

در نمونه های بررسی شده در شعر سلمان بیشترین تشبیه بلیغ آمده است و
 است  .مانند :« مثل» ساده در واژه ی  کاربرد ادات تشبیه 

 ( 190)همان: .« درخشش تو مثل آبشاری / از بلندی های محال می ریزد »
 (99)همان : « قلب تو مثل سکه های زمان طاغوت است » 

 نمونه های تشبیه بلیغ اضافی در شعر سلمان :
 شهد سورمه –مهد آزادی  –آمو زگار وجود  –اشک های حسرت -چشمۀ نور 

بادپای سرکش  –نیلوفر امید  –بذر حادثه  –کوچۀ عشق باغ خیال  –ای آسمان 
ارابۀ  –مردار آز و ابتذال  –گرد پریشانی  –شیطان هوا  –باغ خاطر  –طوفان 
 بار های هول ... -نیزه شب  –دفتر قلب  –بادۀ نور  –مرگ 

 نمونه هایی از  تشبیه های غیر بلیغ در شعر سلمان :
 (38) همان: «قرار پلک های تو نیست  شب روز / بی»
 (57) همان : بهار تعجب سبزی است / در چشم های خاک »
 (87) همان : « مه مهربان صمیمی است / تا خود را تنها تصور کنیم »
 ( 158) همان : « خورشید چشم توست / چشمان تو خورشید » 

ای هنرنمایی هاست بر رفته در اشعار سلمان تاییدی انواع تشبیهات به کار  و.....
 .شاعر و دوربودن او از تقلید و تکرار تشبیهات کلیشه ای و  تکراری 

 استعاره:

ین امکانات در حیطۀزبان هنری استعاره بزرگ ترین کشف هنرمند و عالی تر 
. کارامد ترین ابزار تخیّل و یکی از صور خیال بسیار مهم که به دلیل موجز است

ثیر را در خواننده دارد و او را در راه کشف روابط پدیده و فشرده بودن بیشترین تا
 هشاعران ترفندهای دیگراز یکیعنا و مفهوم به التذاذمی رساند.ها ،رسیدن به م

 سخن ذهن در هرچه بیش را خویش سخن تا می کوشد آن یاری با سخنور، که
 زا نهان تر تنگ ترو است دامی استعاره. است استعاره گرداند جایگیر دوست
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 روی این از گسترد، می خود شنونده یا خواننده برابر در سخنور که تشبیه

 وستد سخن زیرا است؛ فزونتر تشبیه از آن زیباشناختی وارزش هنـری پروردگی
:  1370)کزازی، . انگیزد برمی سخن در درنگ به می آوردو در شگفتی به بیشتر را

95) 
 و است کرده استـفاده استعاره از گسترده ای سلمان هراتی در اشعارش بسیار 

 شاخـصه های از یکی
اوست با توجه به وضع و حال زمان شاعر، استعاره  اشعار خیال درصور ارزشمند

های جدید که بر خاسته از ذهن اوست  و مناسب جنگ و موضوعات دینی و 
 اجتماعی زمان ، بروز و ظهور می یابد .

حقیقت ، امام زمان ، امام » ه ای مفهوم استعار« آفتاب » در اشعار  هراتی  
 حسین  ، امام خمینی 

وقتی که از هوای گرفتۀ بودن / به سمت جبهه می آیی / تمام تو در معیت » 
  (83) همان: « آفتاب است / زیر کسای متبرک توحید 

) « تمام خانه پر از نور ناب خواهد شد / اگر به صبحدم ای آفتاب بر خیزی » 
 ( 160همان : 

 (107) همان : « مه یعنی آفتاب را کشتند خی» 
 (62) همان : « زنهار که ما / برای رضایت آفتاب / به شب تشر زده ایم » 

»  از استعاره باغبان و دیگر استعاره های پر کاربرد شعر سلمان عبارتند از :
 ، خورشید ، سحر ساالر قافله«  علی امام»  از استعاره چراغ و باغ « خداوند
 دو هفتاد و آبی افق پرندگان -«  زمان امام» از استعاره نور  و محدود نا معنویت

 ،شقایق، ها آالله سرخ، های چراغ –« یارانش و حسین امام»  از استعاره آفتاب
 گل –« شهدا»  از استعاره سرخ دار،صنوبر،گل دنباله مهاجر،ستارۀ پرندگان
 -« اندیشه»  از استعاره هپرند -«  اسالمی انقالب»  از استعاره گل و محمدی

شکوفه استعاره از   -«حقیقت» از استعاره درخت -« ذهن»  از استعاره دفتر
استعاره از صحرا و بیابان  –« مظلوم  »استعاره از  میش –«سخن و بالندگی »

خوک استعاره  - «ظالم »گرگ و خفاش استعاره از -«  قبل از انقالب  ایران» 
 -« آمریکا » ابر گراز استعاره از  -«  محتکر » عاره از موش است  -« ارباب » از 

صخره استعاره -«هوا پیماهای جنگی دشمن»گراز و کفتر های کاغذی استعاره از
ال دجّ -« انسان های حقیر » وزغ و قرباغه استعاره از  –«موانع و مشکالت » از 

 و......«  شیمون پرز » یک چشم استعاره از 
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نوع تشخیص کاربرد بیشتری دارد .استعاره مکنیه یا اضافه استعاره مکنیه با  

 های استعاری در اشعار سلمان 
 به دو صورت نمود پیدا می کند  
استعاره مکنیه یا اضافه های استعاری که مضاف ان اعضای بدن انسان   الف(  

 است ؛مانند : 
صدای  –دست دل  –چشم زمین  –چشم اسمان  –چشم پنجره  –چشم شب  –چشم ابر 
شانه های خاکستری  –گوش درخت  –پلک کوچه  –لب دل  –دل آسمان  –پای عمر 

 شقیقۀ صبح  –دهان زخم  –شانه های شیطان  –زمین  های شانه –صبح 
 ب( استعاره هایی که مضاف ان غیر از بدن انسان است ؛ مانند : 

ا ان دنیوجد –انزوای غربت  –باور باغ  –بغض بی رنگ وسواس   -سکوت پنجره 
 عطش –ابروی سراب  –بوی غارت  –بوی کبود مرگ  –پریۀ ابر  –شعور برگ  –

 –عادت کومه ها  –شب نشینی دنیا  - -طلوع عشق  –بوی احتیاج  –افتاب 
 عادت صحرا و... –شب نشینی عشق 

 آرایه تشخیص در اشعار سلمان   
 رفته است وه کارماهرانه وادیبانه بتشخیص بسیار در سروده های سلمان آرایه  

و آن را ملموس ساخته پدیدهای اطرافش جان بخشیده است  چنان با ظرافت به
که در عمق جان خواننده نفوذ می کند و دلش را می رباید و روح و جان خواننده 

گاهی ارایه تشخیص با اغراق .سازداژگان و معانی زیبای آن همراه می را با و
 همراه است .

) «  گریست / آفتاب این زخم را به تفاخر سرود و رفتو آسمان تا صبح می »
  (25همان : 

)همان : « و چشمان تو معبدی که ابر ها  نماز باران را در آن سجده می کنند » 
36) 
) همان : « کرزل» جنگل از خواب زمستانی برخاسته است / با تاک های بزرگ »

44 ) 
می اورد و به تفکر وا می دارد  و نمونه های بسیار دیگری که خواننده را به وجد

 کاربردی هنری به تاثیر از  شیوه سهراب سپهری .
روش دیگری که سلمان برای بیان هنری اندیشه های خود از ان استفاده : نماد 

 نمی نشان آشکارا را خود مدلول که است نشانه نوعی نماد »نماداست ،می کند
 دلیل نیازمند همین به و می افکند سایه آن بر ابهام از هاله هایی همواره و دهد

 برگردان نماد. »است نمودن نمود، معنی به «نماد» فارسی زبان در. است تأویل
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 و هویّت عالمت معنای یونانیبه التیندر در و سمبل است فرنگی واژۀ فارسی

  ( 1/35: ج 1384  شوالیه،).« است شناسایی
شاعر تالش دارد با نگاهی  در نظر سلمان نمادها بیانگر اوج مفهومی است که

یله ی آن به وسرا در عرصه هنری کالمش وارد کندو دیگر آن واژگان و مفاهیم
شعر سلمان جنبه نمادین دراز جمله واژه هایی که به فراسوی واقعیت برسد.

 دارند عبارتند از : 

جنگل  : در اشعار سلمان جنگل که بستر رشد و بالندگی اوست  بیشترین سهم  -
ست و برای او جنگل نماد تمام خوبی ها ، طراوت و سر سبزی و بی ریایی را دارا

 .محض است 

ابندگی است بدون کمترین آفتاب: نماد هستی، زندگی، بودن ، روشنایی و ت -
تظاهر . بدون آفتاب جهان تاریکی مطلق و برابر با نیستی است و با خساست و 

 .معنی می شود «بودن »فتاب آ

 م و جمهوری اسالمی است گل محمدی: نماد اسال -

ققنوس : در شعر سلمان ققنوس نماد عاشقی است که با فنای فی اهلل به بقای  -
 باهلل رسیده است و از خاکسترش ققنوسی دیگر پدید می اید .

تلسکوب نماد تنگ نطری  انسانی است که می خواهد جهان فراسو را نه از دریچه  -
یینه محدود ابزاری آه از دریچه ی  معنویت باطن و قلب بی ریای خویش بلک

 ساخته دست خود ببیند و قضاوت کند .

سحر نماد  –چشمه و آب نماد پاکی  –رود : نماد مردم انقالبی و آزادیخواه  -
شب : نماد ظلم و   -دریا : نماد اتحاد     -نیلوفر نماد عرفان   –پیروزی و امید 

 شمن بارزه با دمستم     امتحان نهایی :  نمادجبهه و 

زیتون نماد صلح و آرامش  -پیپ و پایون : نمادغرب گرایی   -قلم : نماد اسلحه    -
 ...و    -سوسن های سپید نماد پاکی و آزادی  -

  کنایه :
 تاس سخنی اصطالح در اسـت و گفتن سخن پوشیده معنی به لغت در کنایه»

 اشندب وم یکدیگرملـز و الزم معنی دو این و باشد بعید و قریب معنی دو دارای که
عنی م از شنونده ذهن که برد کار به و کند ترکیب چنان را جمله آن گوینده پس

 (255: 1373)همایی ،  »گردد دورمنتقل معنی به نزدیک

 گجن و اجتماعی مسایل انعکاس و بازتاب برای خیال عنصر این سلمان هراتی از
 کرده به خوبی استفاده کرده است . استفاده
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 شتاق بودن لک زدن : م

  (87) هراتی : « دلم برای فضای ناپیدای مه لک زده است . » 
 دل سپردن :  شیفته شدن 

  (72) همان : « عطش را مباد / که دل به رخوت مردابی تو سپارد » 
 ،دل گرفتن : ناراحت شدن خسته شدن 

 )همان :( .« از یکنواختی دیوار ها دلم می گیرد »
 -« تخمین زدن ، محاسبه کردن » : اندازه کردن و کنایه های دیگر مانند 

 « تمسخر کردن » خندیدن به 
 «بی  توجه بودن » چشم از چیزی بر داشتن  -« نادیده گرفتن » چشم بستن  -

دل  -« راضی شدن » تن دادن  -« اعتماد کردن » دست سپردن به چیزی  -
جشن گرفتن » طاق نصرت برای کسی بستن  -« افسرده و بی روح » سرمازده 

» هوا گرفته و ابری است  -« پرخاش کردن ، تهدید کردن » تشر زدن  -«
 زنگ -« بی احترامی کردن » تف کردن به چیزی   -« وضعیت نا مناسب است 

 و ....« فاسد شدن » زدن 

 :رنگ در اشعار سلمان       
ن انواع رنگ به سلمان هراتی هنرنمایی ها یی هم در کاربرد انواع رنگ دارد از  میا   

رنگ های ، سبز ،  ابی ،  سفید ، سرخ ، زرد ، سیاه و کبود اشاره دارد و بیشترین 
 دارد؛ ذهن بر آرامبخش تأثیری سبز، رنگ»کاربردش رنگ های ابی و سبز است 

 می قلب به را شادی و می کند را آرام احـساسات وهمچنـین کنـد مـی تازگی ایجاد
 (205:  1370)الد ، «. آورد

 کار پشت کار، دادن انجام در اراده روحی صفات دارای سبز رنگ انتخا ب کننده»  
 ، همه از ومهمتر راسخ،پایداری، عزم آبـی نمایانگر به مایل سبز. است واستقامت

 که ندهست اصالحگرانی سبز انتخاب کننـدگان رنگ. است تغییرات برابر در مقاومت
 می کند انتخاب را رنـگ سبز کـه شخـصی و. هـستند موجود وضع اصالح به مایل
 اسیاس نماینـده اصول عنـوان به را وخود بنشاند کرسی به خودرا عقاید تا است مایل

اخالقـی  انـدرزهای و پنـد دیگـران بـه می خواهد و کند معرفی ناپذیری تغییر و
 (97:  1380) لوشر ، «.دهد

 یتوضع خشنودی از معنای به لوژیکیفیزیو دیدگاه از و آرامش رنگ ابی به معنای» 
 آبی .اسـت تعلـق احساس و یکپارچگی نشانگر نیز و آن از بردن لذت با همراه آرامش
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 شـرط، یافتـه تسکین حساسیت یک عنوان به و است عمیق احساس بیانگر و نشانه

 (80همان :«)است اندیشانه آگاهی و زیباشناسانه درتجربه قبلـی همدلی
فاده از رنگهای سبز و آبی نشان می دهد که در پی یافتن صمیمیت ، سلمان با است  

دوستی ، امید ، گستردگی ، عظمت ، ارامش،  تغییر و مقاومت در برابر لبستگی های 
 هادالوری توصیف و حماسه و خون مفهوم سلمان  شعر در سرخ دنیایی است .رنگ

رزمندگان و  زخم و درد گویی شاعر.است  باطل علیه حق مبارزان هایایثارگری و
می خواهد وبا رنگ سفید .کند می احساس خود روح و جسم بر را مردم محروم 

گ و رنالهی در وجود اوست به تجلی برسد امیدی قاطعانه  که نشأت گرفته از عشق
آفت را به در نظرش همان فرسودگی و کهنگی است و شرط خارج شدن از این .زرد 

دمی و آاندیشه  ظلمت بیان برای سیاه را  داند . رنگ رود زدن و غبار را شستن می
. رنگ سورمه ای برای اولین بار به کارمی گیرد و اجتماعی اندوه و لم و ستم اربابانظ

که خود نوعی نواوری «ای آسمان شمد سورمه » در شعر سلمان به کار می رود 
 عرصه کالم است .در

 ویژگی های فکری سبک شعر سلمان : 
هراتی از خانواده ای کم بضاعت اما با شور و شعور دینی و مذهبی باالست .در سلمان    

که اطالعات و مردان بزرک و گم نام محل زندگیش کودکی و جوانی،حشر و نشر او با 
سیعی از دین و مذهب و عرفان در چنته داشتند و صداقت و درستی و بی ریایی پدر و 

ریا و درک صفا و صمیمیت جنگل و آسمان و  مادرش و  هم نشینی او با گالش ها ی بی
درست، دل سپردن به مسیر زندگی اورامشخص کرد و سلمان آموخت که زندگیِ آب 

دروغ و فریبکاری است او که بارها و بارها طعم  اندیشه های واال و روی برگرداندن از ریا و
مردم فرودست چشیده است و شاهد ظلم و ستم اربابان محلی بر والدینش و همه فقر را

یی اش را قورباغه ها می جامعه اش بود . او که روی بالشی از علف می خوابید و الال
می نواخت، وقتی ش دستان پینه بسته مادرش نوازش زمخت مهربانی بر چهره اخواندند و

قلمش در مسیر انعکاس وضعیت زمانش بود .)هرچند قبل ،شور و شوق نوشتن آغاز کرد 
است .( درک او از جریانات انقالب و  58وشت اما اوج کار او از سال از انقالب هم می ن

جایگزینی جمهوری گل محمدی به جای حکومت پادشاهی و اندیشه های دینی و مذهبی 
ند زمان راه جدیدی را برای ذوق هنرمندانه او گشود و سلمان سپهری وار و نیما گونه فرز

م در برابر هجورابر ستم و مقاومت رزمندگان در بپایداری مردم خودشد و به ثبت جریانات 
بیگانگان و مقام شهید و مفهوم شهادت ... پرداخت و در اشعار سلمان انتظار و اعتراض 

خوشی های دل گستریهای حضرت و اعتراض به دلفراوان است انتظار ظهور امام زمان و ع
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دکا و پیپسی رفاه نمی طلبند و دلخوش وی که درپستوی زنگ زده ی ذهنشان جزمردم

ر دبدون پرداخت کم ترین هزینه و کنسرت ... اند و برای فریب مردم  فقط تظاهر دارند و 
تراض به اندیشه های حقیر اعدر رفاه کامل به سرمی برندوحتی زمان انقالب و جنگ 

عتراض ا در ستم و فقر هیپنوتیزم شده اند و برای رهایی خود فکری نمی کنند .مردمی که 
 ترجیح داده می شود  .«انسان»حیوان بر اشرف مخلوقات دنیایی است که سلمان به 

/برای دنیایی  که زیست شناسان  شود می دفن زکام در و/  رود می برهنه پا/  انسان اما» 
رمانتیکش /سوگوار انقراض نسل دایناسورند /  دنیایی که در حمایت از نوع بشر گاو شده 

 (21:  1380هراتی ،« ) ز حیوانات دارد / است / دنیایی که  انجمن حمایت ا
، انسانی که خود را درک نکرده است اعتراض سلمان به  عدم خودشناسی انسان است   
 است. با احساسات و عواطف درونی خود بیگانه و
انسانی که /راه کوره های مریخ را  شناخته است / اما هنوز / راه دلش را نمی شناسد »   
 ) همان (. 

 با والیوم به خواب می رود» تراض به بی حیایی و فراموشی نوع بشر است بشری که اع    
 (21) همان : « / ودر مه غلیظی از نسیان دست و پا می زند 

او را در سلک شاعران و و تضاد فکری او با دنیای مدرنیته سلمان در آثار معنویت»    
همانا که خواستگاه اعتقادی شان ت،عصر انقالب اسالمی قرار داده اسمتفکران نو اسالمی 

خانواده های مذهبی و مبانی فکری شان دستگاه تفکر و روشنگری عصر اصالح دینی است 
 (206:  1383) عبدالملکیان  ،  .«

 غیر مستقیم به بازگویی جهان بینی، اعتقاداتبیشتر اشعار سلمان به طور مستقیم یا     
ولیت پذیری و تعهد اجتماعی سلمان را نسبت ئسمو برداشت های اجتماعی او می پردازد.

 های مذهبی نشان می دهد .به زمان و جامعه و مردم و آموزه 
و می داند که طنز ابزاری تیز شیوه طنز سود می برد.شاعر برای بیان اندیشه هایش از   

تالش دارد  ،و با  ظاهری نرم و خوشایندنۀ جامعه است برای اصالح بیماری موجود در بد
متعفن را از جسم جامعه دفع نماید. روش کاربرد طنز در اشعار نا راستی ها و زخم های 

ی مانند :  از ب ؛ساختاری طنزی دارند اشعاریسلمان متفاوت است،  یا کلیت یک شعرش 
 من هم می میرم –یک قلم ناسزا به محتکر -دنیا در باتالق تقلب   –خطی تا خط مقدم

 زمستان قرن بیستم . –ر دو نگاه عید د –زمزمه ی جویبار  –
بح ص –اشعاری که  رگه هایی از طنز در کلمه یا کالم دارند مانند : بر قله  های انتظار یا   

نه آب در سماور که –صمیمی  آفتاب با –در خلوت بعد از تشیع  –انعکاس لبخند توست 
 تدفین مادر بزرگ . –افسردگی  –
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قوی و صمیمیت اوست در پیوند مسائل اجتماعی سلمان عاطفۀ از خصیصه های شعر»   

 هد بعد از انقالب بهمتعیکی از نقاط مهمی است که در شعر با دنیای انتزاعی است و این
.نگاهی معنوی به موضوعات اجتماعی امیدی شگفت را در دل شعر های چشم می خورد

 (77:  1389) شکوری ،« سلمان برای مخاطبانش به ارمغان می آورد 
 :محوری ترین محتوای اشعار سلمان عبارتند از     

وطن دوستی ، وطن در اشعار سلمان  به سبب ارزش ها ، باورها ، انقالب ،  -1
 شهادت ... معتبر است 

امام زمان  –حضرت زینب  –امام حسین  –دروصف خاندان پیامبر  ) امام علی  -2
) 

 توصیف ستایش شهیدان  و شهادت   -3

 رزمندگان توصیف جان فشانی و ایثار   -4

 نگرش نو به عاشورا  -5

عدم تحمل ستم و هم صدایی با نهضت های ازادی بخش در فلسطین ، لبنان ،  -6
 افغانستان و مصر ...

 باور های مذهبی  -7

 مبارزه با تضاد طبقاتی  -8

 رهبری ) امام خمینی (در وصف   -9

 ترغیب و تشویق برای رفتن به جبهه و حمایت ارزمندگان  -10

 ربزده و اندیشه های الحادی واندیشه های  مخالف اسالم بیزاری از روشنفکران  غ -11

 انعکاس واقعی خود و زندگی روستایی  -12

 مبارزه با نظام ارباب رعیتی  -13

 نکوهش مدرنیسم  -14

 توجه به انسان و خواسته های معنویش  -15

 
 

 نتیجه گیری 
سلمان به عنوان یک شاعر نوپرداز با وسعت دید و خالقیت خویش طرحی نوین در عرصه  

ظر زبان و بیان بعضی از شعرهایش به روش ژورنالیستی بیات ترسیم کرد هرچند که از ناد
شعارگونه نزدیک است  همانگونه که می بیند و می فهمد ،ساده بدون به کاربردن شیوه و

یبایی ز بالغی می سراید و به نوعی می نویسد اما در بیشتر موارد خیال پردازی های بکر و
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در بیان سخنش  خواننده را با احساس خود همراه ش دراوج است ودارد و مفاهیم اشعار

می کند . شاید عمر کوتاه سلمان مجال بررسی و تجدید نظر در اشعارش را نداده است و 
ی را می سرود و این عمر اندک عار زیباتر با مفاهیمی جهانی تر اگر بود و می زیست اش

دارد در شعر سلمان تامل و تعمق بیشتری  .جااو  را شاعری در اوج و توانمند ساخت  نیز
صورت بگیرد و ترکیب های زیبایی که خاص اوست با محتوا و مضامین بکر  اشعارش 

 تحلیل و بررسی شود  . 
شاعری از دیار غرب مازندران با بن مایه های شعر پایداری و صمیمیت و صداقت واژگانی 

ود می کند به گونه ای را مجذوب خکه بر خاسته از خلوص درونی اوست هر خواننده ای 
اشعارش خود را ارزیابی می کند و همسو و همراه می یابد . او حقیقتاً شاعر خواننده در

 زمان خویشتن بود .
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       308
 منابع و مآخذ 

 3 چاپ قطره،: تهران. فارسی زبان تاریخ( 1376.)مهدی باقری،
 چاپ آملی طالب انتشارات ، آمل ابدی عشقی با آشیان هم( 1389)  غالمحسین ، برومند
 نخست

 لمیع فصلنامۀ هراتی سلمان شعر تصویری و محتوایی بررسی( 1389)  غالمرضا ، رحمدل
 2 شماره سال نامه کاوش پژوهشی
 اول چاپ ، اسالمی تبلیغات هنری حوزه( 1373) الدین ضیاء سید ، شفیعی
 سخن ، تهران ، آینه و چراغ با(   1390) رضا محمد,  کدکنی شفیعی

( صور خیال در شعر فارسی ، تهران ، چاپ پژمان ، 1375................................................ .)
 چاپ ششم

، جهان قرآن مصور است ) مجموعۀ مقاالت همایش ملی  1389شکوری ، محمد حسن ، 
 تنکابن (انتشارات نوین پویا ، چاپ اول 

 فردوس: ،تهران 4شناسی،چ سبک کلیات(  1375)  سیروس شمیسا،
 جیحون،: تهران. فضایلی سودابه ترجمه. نمادها فرهنگ( 1385.)آلن گریران، ژان شوالیه،

 اول، چاپ
 سلمان یاد زنده یادنامه)  دارد قشنگی پایان چه گل( 1383) محمد رضا  ، الملکیان عبد

 اول چاپ ، سرا داستان ، شیراز(  هراتی
 ( ساختار زبان شعر امروز ، تهران نشر فردوسی 1378فی ) علی پور ، مصط

 چاپ سخن،: تهران(. هاروش و هارویکرد) هانظریه شناسیسبک (1391محمود) فتوحی،
  اول

 چاپ مرکز، نشر: تهران. پارسی بیان سخن زیباشناسی (1370میرجالل الدین) کزازی،
  دوم،

دا ، ترجمه مسعود عامری ، انتشارات قلم ( پرورش جسم در آیین بو1370الد ، واسانت )  
 ، چاپ دوم

( روان شناسی رنگ ها ، ترجمه لیدا ابی زاده ، تهران ، انتشارات 1380لوشر ، ماکس ) 
 درسا ، چاپ شانزدهم  

هراتی  محمدی  سلمان اشعار آوایی ساختار زیباشناختی ( تحلیل1388محمدی ، برات ) 
 2 ،شماره  چهاردهم ،سال  ادبی زیبایی شناسی برات فصلنامه

( مجموعه کامل شعر های سلمان هراتی ، تهران ، دفتر شعر جوان 1380هراتی ، سلمان )
 ، چاپ اول 
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 .نهم چاپ هما، نشر: تهران. ادبی صناعات و بالغت  فنون (1373جالل الدین)  همایی،





 پژوهی ادبیهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت 
 1397اردیبهشت ماه 

 ی وقوع ایجاز قصر در قرآن کریم و ادبشیوه ها
 )با محوریت اشتراک لفظی(

 
 1امیدوار احمد

 
 چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی و تبیین حاالت وقوع ایجاز قصر در قرآن کریم و زبان و ادبیات 
فارسی و عربی و سازماندهی و قانونمند کردن آن است.برای این منظور از روش اسنادی 

با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که ایجاز قصر را نیز  ستفاده شد.کتابخانه ای ا –
ازحوزه های وقوع ایجاز قصردر  توان همانند ایجاز حذف قانونمند و منسجم ساخت.می

صیغه های مشترک )مانند  -2اشتراک لفظی  -1توان این موارد را نام برد: قرآن کریم می
یل یا اشتراک اسم مفعول، مصدر میمی، اشتراک اسم مفعول و صفت مشبه در وزن فع

هایی که احتمال الفاظ و صیغه -3اسم زمان و مکان در یک وزن مانند مُستخرَج و ......(
تضمین لغوی   -5هنجار گریزی و عدول از لفظی به لفظ دیگر   -4دالالت مختلفی دارند 

ذکر لفظ عام به  -8احتمال خبر و انشا بودن کالم در آِن واحد   -7تقدیم و تأخیر  -6
عطف بین دو کلمه  -10اکتساب تأنیث و تذکیر مضاف از مضاف إلیه  -9جای خاّص  

عطف به حال یا مفعول له شده است (  ،متغایر )مثالً چنین به نظر برسد که مفعول به
. در این مقاله حالت های وقوع اشتراک لفظی ) همراه جمله های چند معنایی و ....  -11

 بدون قرینه( در بافت متون و چگونگی ارتباط آن با ایجاز قصر تبیین شد. با قرینه و
 

 .ایجاز، ایجاز قصر، اشتراک لفظی : زبان قرآن، کلیدواژه
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 مقّدمه

های هکردند و به نمونعلمای بالغت در ابتدای فعالیت خویش متون ادبی را نقدو بررسی می
 سپس پای را از این حوزه فراتر گذاشتهداشتند کالمی قرآن ، آثار شعرا و نویسندگان توجه 

فته ربه بیان معیارها و قواعد فصاحت و بالغت پرداختند بدین ترتیب فعالیت ایشان رفته و
از حوزه ارزش گذاری و سنجش آثار ادبی خارج شد و به آموزش قواعد و قوانین خاصی 

لمای بالغت ه مورد توجه عکه خود بنا نهاده بودندپرداختند. از جمله قواعدی که هموار
. ایشان ایجاز را به دو بخش ایجاز حذف و ایجاز قصر تقسیم ومعرفی بوده مسأله ایجاز است

شود که به ایجازحذف بیشتر از ایجاز قصر اند. با تعمّق در کتب بالغت مشخص میکرده
از اید حقّ ایجاند ولی آنچنان که باید و شاند و انواع و شرایطش را ذکر کردهاهتمام داشته

رت اند که عبااز تعریف آن عمدتاً به ذکر یک مثال اکتفا کرده بعداند و قصر را ادا نکرده
 ستا زندگی و حیات، قصاص در شما برای و:  َحیاۀٌ  الِْقصَاصِ ِفی وََلکُمْ  است از آیه شریفه )

ز قتل )قتل ا لقتل(و غالباً وجوه برتری آن را نسبت به جمله)  القتل أنفی ل (179/البقرۀ) (
 اند.بررسی کرده جلوگیری می کند(

 اهمیت موضوع  
را ایجاز بالغت پدیده زبانی ایجاز قصر از اهمیت فراوانی برخوردار است تا جایی که آن

اند و علمای زیادی حتی امام علی )ع( بر اهمیت آن تأکید کرده و آن را شرط نامیده
های دانشمندان ، کشف معانی ترین دغدغهاز مهم اند. از طرفی دیگر یکیبالغت دانسته

متون است. همچنین از جمله مباحث مهّم نّقادان ادبی وزبان شناسان در عصر جدید 
ای ههای ادبی در ارتباط با شیوهباشد تا جایی که بیشترین نظریه پردازیهمین مسأله می

ریم ویژه قرآن کانی بهکشف معنا و مباحث زبانی صورت گرفته است. اهمیت کشف این مع
برای مفسران و مترجمان امری است که نیاز به اطاله کالم ندارد. اعتقاد به وحیانی بودن 

ها و ها، ترکیبقرآن کریم مترجمان و مفسران را بر این داشته که در معنا شناسی واژه
 ای فراتر از معانی متداول و ظاهری آنها بپردازند. ها به معانیجمله

قصر از جمله امور مهّمی است که کشف معانی آن کمک شایانی به درک متون  ایجاز 
ادبی و دینی خواهد کرد ولی همانگونه که ذکر شد حقّ این پدیده زبانی در علم بالغت 

های وقوع این پدیده شود تا ضمن معرفی حوزهادا نشده است لذا در این پژوهش تالش می
باشد بررسی شود.نگاه متداول و تراک لفظی میهای آن که اشدر متون یکی از حوزه

مرسوم زبان شناسان به پدیده اشتراک لفظی، این بوده که معانی گوناگون یک واژه را در 
ا در هجمالت و ترکیبات مختلف بررسی کنند و کمتر به وجود بیش از یک معنا برای واژه

 اند. آنِ واحد توجه کرده
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های مختلف ایجاز قصر چیست؟ این است که اوالً حوزهبا توجه به آنچه برشمردیم سؤال 

 و چه ارتباطی میان این پدیده و اشتراک لفظی وجود دارد؟
 سابقه پژوهش

ه ذکر ک ها و مقاالت زیادی درباره اشتراک لفظی نگاشته شده استاز دیرباز تاکنون کتاب
ف تا معانی مختل اند کردهها تالش عمده این پژوهش . آنها در این مجال کوتاه میسر نیست

 یک واژه را در جمالت و مواضع مختلف بررسی کنند. 
بر این کار حریص بودند که مثالً برای واژه )حوب( سی معنا یا برای واژه  ایشان آنقدر

اند که فیروز آبادی آنها را در القاموس المحیط جمع )عجوز( هفتاد و هفت معنا را برشمرده
ست و چند معنا که فیروزآبادی ذکر نکرده را بیان کرده کرده و صاحب تاج العروس بی

 است. 

که از آن جمله  است های بسیاری نگاشته شدهقرآن کریم نیز پژوهش در در حوزه ایجاز
 توان به موارد ذیل اشاره کرد : می
ن هایی از ایجاز در قرآاإلعجاز و اإلیجاز تألیف أبومنصور ثعالبی که در آن به ذکر نمونه -1
  .( وپس ازآن 10م :1897ریم و حدیث نبوی و أقوال صحابه پرداخته است.)ثعالبی ،ک
 علی اوسط :بررسی و تبیین چگونگی اعجاز قرآن در هیئت ایجاز از نگاه متکلمان -2

پژوهشی .پژوهش  –چاپ شده در فصلنامه علمی  –محمد رضا شعبانی درکی  -خانجانی
 . 92-75صفحات  -1391تابستان  -6کالمی .سال دوم شماره  -های اعتقادی

م در دانشگاه الحاج 2009سال –بالغۀ اإلیجاز فی الشعریۀ العربیۀ .تألیف یوسف بدیدۀ  -3
 باتنۀ کشور الجزائر.  -الخضر

مجله مقاالت و بررسی ها  -سید رضا نجفی –بالغت حذف و ایجاز و رابطه آن با مجاز  -4
 . 170 -153ص 79زمستان 68دفتر 

مجله مجمع الغۀ العربیۀ، الجزء –أحمد الحوفی  –حذف فی القرآن الکریم ال جازمن ای -5
 . 51تا  39صفحات  -1395ربیع اآلخر  -35

صغر شبازی محمود شهبازی و ا –کارکردهای زیبا شناختی إیجاز حذف در قرآن کریم  -6
بهار و –وّل شماره ا –سال دوم  -مجله کاوشی در پژوهشهای زبان شناختی قرآن کریم –

 . 68تا  55صفحات  – 92تابستان 
همچنین در کتاب های بالغی در بخش علم معانی از این موضوع سخن به میان رفته  -7

 است .
با بررسی که در پژوهش های مذکور انجام دادیم مشخص شد که آنها بیشتر به بررسی  

 های بالغی نیز از ایناند. کتاب اند و کمتر به ایجاز قصر توجه داشتهایجاز حذف پرداخته
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در توضیح ایجاز حذف اهتمام بیشتری داشته وبه ذکر انواع  و قاعده مستثنی نیستند

اند،از جمله حذف یک کلمه، حذف صفت، حذف موصوف، حذف مضاف، محذوف پرداخته
حذف یک جمله، حذف چند جمله و .... یا آنکه شروط حذف و دالیل و اغراض آن از جمله 

یم، تفخیم، ابهام و .... را بررسی کرده اند ولی حق ایجاز قصر را آنگونه که توسع معنا، تعظ
ایجاز قصر را نیز به مانند ایجاز  اند لذا در این پژوهش قصد داریمباید و شاید ادا نکرده

حذف دسته بندی کرده و یکی از حوزه های بروز آن که اشتراک لفظی می باشد را بررسی 
 کنیم. 

 اصطالحایجاز در لغت و 
( ابن 62/ 2: 2008ایجاز در لغت مصدر باب إفعال از ماده )وجز( می باشد )ابن فارس،

وَجَزَاً و أَوْجَزَ: قَلَّ فی البَالغَِۀ( معنای  و ازۀمنظور ذیل ماده )وَجُز( با عبارت ) وَجُزَ الکَالمُ وَجَ
د دارنحصر در کالم میگیرد و کارکرد این ماده در باب افعال را منآن را اختصار در نظر می

و با ذکر روایت )إِذا قُلَْت فَأَوْجِْز أیْ أَسْرِعْ َو اقْتَصِرْ( دو مفهوم سرعت و کوتاهی را در آن 
 (. 221/ 15:  1988گنجاند )ابن منظور،می

تر از ایجاز در اصطالح علم بالغت آن است که مراد و مقصود با لفظی کم تر و کوتاه  
 با ااینج لبته مشروط بر آنکه مطابق با مقتضای حال و مقام باشد. درشود امعنای آن ادا 

ند کتعریف ارائه شده ایجاز را در مقایسه معنا و لفظ بررسی می:  هستیم روبرو سئوال کی
 ونهچگ و ؟ هنجار چیست و نُرم ولی کدام لفظ را باید معیار قرار داد؟ به سخن دیگر لفظ

 کالم ایجاز داشته است یا خیر؟ آیا که دریافت تا ادد تطبیق آنها با باید را کالم
 اباطن ای دارد ایجاز کالم اینکه شناخت برای: گویدمی اطناب و ایجاز مبحث در سکاکی

 بلیغ نه که مردم عامه زبان همان که«األوساط متعارف» زبان از آن انحراف مقدار باید
 دخو از را میزان و معیار گاهی باید آن بر عالوه و نمود مقایسه را بلیغ غیر نه و هستند

 نآ از ولی شدهمی ذکر که بوده شایسته کالم از مقدار چه عنی. یگرفت متن مقام و حال
 ( 169-170:.هـ1380 التفتازانی،. ) است شده آورده مطنبی ای موجز سخن و شده عدول
 و بالی شارل همچون دانشمندان معاصر غربی سخنان در توان می را ایاندیشه چنین
 کرسو و( Marouzeau) ماروزو قبیل از« توصیفی شناسی سبک» مکتب پیروان

(cressot) اندازه را مردم عادی و رسمی زبان از در مبحث هنجارگریزی انحراف یافت که 
 به هنجارگریزی را زبان نوع این از انحراف و( 63 هـ : 1375 شمیسا،.)کنندمی گیری
 این کشف برای معتقد است( Riffator)  ریفاتر شان مانندولی برخی از ای.آورندمی شمار

 وندر از را معیار این بایدمی بلکه شویم متوسل متن از خارج معیارهای به نباید انحراف
 ( . همانجا)گرفت متن خود
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 اشتراک لفظی 

: 1983مشترک لفظی واژگانی هستند که شکل یکسان و معنای مختلفی دارند)سیبویه ،
برخی از علمای لغت مثل ابن درستویه بر این باور است که در زبان عربی ( البته 1/24

( ولی اکثر علمای لغت 385/ 1 السیوطی، د.ت :مترادف و مشترک لفظی وجود ندارد )
مانند خلیل ابن احمد ،سیبویه،اصمعی،أبوعبیده،ابن فارس و ... معتقد به وجود پدیده 

های زیاد و (در حقیقت شاهد مثال372-296:اشتراک لفظی در زبان عربی هستند )همان
صحیحی که برای اشتراک لفظی ذکر شده است جایی برای انکار این پدیده باقی نمی 

بنابراین اشتراک لفظی واقعیتی ملموس و حقیقی است و نه  (192: /1992گذارد )أنیس،
 .(105هـ : 1400:خیالی )شاهین 

شتر شد ولی علماء بینظائر شناخته می اشتراک لفظی در گذشته بیشتر به اسم وجوه و 
بر این باور بودند که معنای وجوه و نظائر این است که یک کلمه با یک شکل و حرکات و 

هـ : 1407های مختلف قرآن کریم معانی مختلفی را برساند)ابن جوزی،سکنات در موضع
ختار کتر احمد متوان به تالش د(. برای تبیین رابطه وجوه و نظائر و اشتراک لفظی می83

های لفظی قرآن کریم اشاره نمود.وی از کتب عمر برای ایجاد لیست طویلی از مشترک
االشتراک و التضاد فی القرآن الکریم دراسۀ » وجوه و نظائر استفاده کرد و کتابی به نام 

 (.108-17را تالیف کرد)مختار،د.ت: « إحصائیۀ
 انواع حالت های ایجاز قصر :

توان همه در قرآن کریم حوزه گسترده ای دارد که در یک مقاله نمی مسأله ایجازقصر
توان دریافت که ایجاز قصر نیز جنبه های آن را بررسی کرد با بررسی آیات قرآن کریم می

های آن تقدیم وتأخیر است که های مختلفی دارد مثالً یکی از شیوهحوزه
الْجِنَّ(  شُرَکَاءَ لِلَّهِ جَعَلُواعبدالقاهرجرجانی بر اساس آن درباره آیه شریفه )وَ

ترجمه: آنها برای خدا همتایانی از جن قرار دادند. می گوید: معنای آیه این (100/األنعام)
( و عالوه براین، معنای : جنیان را شریک خدا قرار دادند است که )وجعلوا الجنَّ شرکاءَ اهلل

اصل شده ) که مفید تعجب و إنکار با تقدیم واژه )شرکاء( حکه رساند دیگری را نیز می
هـ. 1366است( بنابراین با الفاظ اندکی ، معانی بیشتری را منتقل نموده است )الجرجانی،

از جنس جنّ برای خدا شریک قرار دادند و همراه  -1( بدین ترتیب آیه دو معنا دارد 221:
خداوند نیست که  معنای دیگر اینکه شایسته -2با پرستش خدا آنها را نیز عبادت کردند 

 .(222-221و نه از غیر آن )همان ، شریکی داشته باشد نه از جنّ
اشتراک لفظی  -1توان این موارد را نام برد: ازحوزه های وقوع ایجاز قصردر قرآن کریم می

صیغه های مشترک )مانند اشتراک اسم مفعول و صفت مشبه در وزن فعیل یا اشتراک  -2
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الفاظ  -3سم زمان و مکان در یک وزن مانند مُستخرَج و ......(اسم مفعول، مصدر میمی، ا

هنجار گریزی و عدول از لفظی به لفظ  -4هایی که احتمال دالالت مختلفی دارند و صیغه
احتمال خبر و انشا بودن کالم در آنِ واحد   -7تقدیم و تأخیر  -6تضمین لغوی   -5دیگر  

 -10تأنیث و تذکیر مضاف از مضاف إلیه  اکتساب -9ذکر لفظ عام به جای خاصّ   -8
عطف بین دو کلمه متغایر )مثالً چنین به نظر برسد که مفعول به عطف به حال یا مفعول 

 .جمله های چند معنایی و ....  -11له شده است ( 
گنجد بنابراین در این مقاله به از آنجایی که بررسی همه این موارد در یک مقاله نمی

 شود.راک لفظی و ایجاز قصر پرداخته میبررسی رابطه اشت
 وقوع مشترک لفظی در کالم:های حالت انواع 

 اشتراک لفظی به دو شیوه در قرآن کریم وجود دارد: 
 محدود انیشمع ی ازگاهی در کالم قرینه ای وجود دارد که مشترک لفظی را در یک الف:

 :قرینه ها عبارتند از  این کند.کرده و معنای آن مشخص می 
  :قرینه لفظی -

آن است که در جمله، لفظی می آید که معنای مراد و مطلوب از مشترک لفظی را مشخص 
  وَاْلکَِتابِ رَسُولِهِ  عَلَى نَزَّلَ الَِّذی وَاْلکِتَابِ وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمِنُوا آمَُنوا الَّذِینَ  أَیهَا می کند مانند )یا

 و خدا به! ایدآورده ایمان که کسانی ( ترجمه: ای136لنساء/َقبْلُ...()ا مِنْ  أَنْزَلَ الَّذِی
 ست،ا فرستاده این از پیش که( آسمانی) کتب و کرده، نازل او بر که کتابی و پیامبرش،

.در این آیه شریفه مقصود از )الکتاب( اول قرآن است که این معنا  بیاورید( واقعی) ایمان
علی رسوله( مشخص می کند و )الکتاب( دوم را وصفی که برای آن ذکر شده )الذی نزّل 

کتاب هایی است که پیش از قرآن نازل شده است در اینجا نیز وصف )الذی أنزل من قبل( 
مقصود از آن را مشخص می کند. بنابراین مراد از واژه )الکتاب(در اینجا که یک مشترک 

 ود .های آسمانی است با آمدن قرینه لفظی مشخص می شلفظی در میان کتاب
یا مانند واژه )إِنْ( که گاهی حرف شرط و گاهی نفی و گاهی مخفّفه از إنّ ثقیله است که  

 در موارد متعددی در قرآن کریم با ذکر قرینه لفظی از یکدیگر مشخص شده اند مانند )
[ مشرکان] ترجمه : (117/ساءالن)مَرِیدًا(  شَیطَانًا إِلَّا یدْعُونَ وَإِنْ إِنَاثًا إِلَّا دُونِهِ  مِنْ یدْعُونَ  إِنْ
خوانند. نمی را سرکش شیطان جز و خوانندنمی[ دعا به] را مادینه بتهای جز او جای به

نون عوض از رفع فعل) یدعون( و آمدن حرف )إلّا( در ادامه کالم قرینه لفظی است که 
 ونَکَ َلیُزْلِقُ َکفَرُوا الَّذِینَ  یکَادُ  )وَإِنْ کند )إِنْ(حرف نفی است  یا در آیه شریفه مشخص می

 شدند کافر که آنان ترجمه : و (51/القلم)لَمَجْنُوٌن( إِنَّهُ وَیقُوُلونَ الذِّکْرَ سَمِعُوا لَمَّا بِأَبْصَارِهِمْ
 ایانهدیو واقعا او گفتندمی و بزنند چشم را تو که بود نمانده چیزی شنیدند را قرآن چون



 

 

 

 

 
 

 317      های وقوع ایجاز قصر در قرآن کریم و ادب ....شیوه
ای است لفظی که مشخص می کند )إنْ( قُونََک( قرینهاست. آمدن الم مفتوح بر سر )َلیُزلِ

 اِممَّ رَیبٍ ِفی کُنُْتمْ  )وَإِنْ إنّ ثقیله است  ودر آیه شریفهاز  حرف مشبه الفعل و مخفف 
 خود بنده بر آنچه در اگر ( ترجمه : و23... ()بقره/ مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَۀٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا
بیاورید... . آمدن فاء  آن مانند ایسوره گوییدمی راست اگر پس دارید شک ایمکرده نازل

-ای است لفظی که مشخص می کند )إِنْ(حرف شرط است . مثالجزاء بر سر )أَتُوا( قرینه
های زیادی از قرینه لفظی برای تعیین معنای مشترک های لفظی وجود دارد که ضیق 

 ی دهد. مجال اجازه ذکر موارد بیشتر را نم
  :قرینه عقلی -

گر شود یا به سخن دیدر اینجا مقصود از مشترک لفظی با قرینه منطق عقلی مشخص می
 الْعِجْلَ  قُلُوبِهِمُ فِی عقل معنای مراد از اشتراک لفظی را معین می کندمانند:)... وَأُشْرِبُوا

واژه  شد. سرشته دلشان در گوساله[ مهر] کفرشان اثر ( ترجمه: بر93بِکُفْرِهِمْ...( )بقره/
کند حبّ گوساله ترجمه شود ولی عقل مشخص می -2گوساله   -1تواند به )عِجْل( می

 میزد . آکه گوساله با قلب آمیخته نمی شود بلکه مهر و محبت آن است که با قلب در می
  :قرینه معنوی -

 وَرَاءَُهمْ فه َ)کَانَ کند مانند آیه شریدر این موارد مراد از لفظ مشترک را معنا مشخص می
 هر که بود پادشاهی آنان ترجمه: پیشاپیش (79/الکهف)غَصًْبا( َسفِینَۀٍ  کُلَّ یأْخُذُ  مَلِکٌ

گرفت. واژه سیفنه از لحاظ مطلق بودن، مشترک لفظی است می زور به را[ درستی] کشتی
 مشخص ای است کهکه هم شامل کشتی سالم و هم خراب می شود ولی معنای کالم قرینه

 می کند مقصود کشتی سالم است . 
  :قرینه حالیه و مقامیه -

 الْعَزِیزُ أَنْتَ إِنَّکَ در این حالت مقصود از واژه را سیاق و مقام مشخص می کند مانند )ُذقْ 
بزرگواری.در اینجا واژه العزیز و  ارجمند همان تو که ( ترجمه : بچش49/الدخان)الْکَرِیُم(

تمسخر  -2عزیز و گرامی  -1قیقت یا مجاز بودن دارای دو معنا است: الکریم با توجه به ح
کردن و طعنه زدن )ذلیل و حقیر( .آیات قبلی مشخص می کند که معنای دوم مورد نظر 

 عَذَابِ  مِنْ رَأْسِهِ فَوْقَ ُصبُّوا ) ُثمَّ(47/الدخان)الْجَِحیِم( سَوَاءِ إِلَى َفاعْتِلُوهُ است : )خُذُوهُ
 عذاب از بکشانید. آنگاه دوزخش میان به و بگیرید را ترجمه : او (48/الدخان)(  الْحَمِیمِ

 ریزید. فرو سرش بر جوشان آب
این نوع از مشترک های لفظی در حوزه ایجاز قصر قرار نمی گیرد و با توجه به قراین می 

 توان معنا را تعیین کرد. 
 را در یک معنا محدود کند.  گاهی در کالم قرینه ای وجود ندارد که مشترک لفظی ب:
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توانند به طور مساوی مقصود در این حالت یکی از معناها قوی تر است  یا هر چند معنا می

و مراد باشند. در قرآن کریم نیز گاهی همه این معانی در یک مشترک لفظی مقصود و 
های رکمراد است که شایسته است از این منظر مورد بررسی قرار گیرند. این نوع از مشت

شود در ارتباط می لفظی با پدیده زبانی مهمّی یعنی إیجاز قصر که )إیجاز البالغۀ( نامیده
 (. 194هـ :1379هستند)هاشمی

نظر اکثر علماء این است که اصل در اشتراک لفظی آن است که واژه در یکی از معانی آن 
ید که  همه معانی لفظ آ(ولی در بسیاری موارد پیش می169به کار رود) أبوزهرۀ، د.ت: 

گوید : آن چیزی که در یک موضع، مراد باشد.ابن عاشور به این مسأله اعتقاد دارد و می
درباره اشتراک لفظی باید مورد توجه قرار گیرد این است که واژه به همه معانی محتملش 

ای  مر در شرایطی است که قرینه( البته این ا99 /1در قرآن حمل شود) ابن عاشور،د.ت: 
صول نیز پیش از این بر این مسأله واقف را در یک معنا محدود کند.علمای ا نباشد که واژه

-نامیدهاند و اینکه یک لفظ ذکر شود و همه معانی آن اراده شود را عموم مشترک بوده
 (.147اند)الخضری،د.ت: 

َتملَاً لِأمْرَینِ أَحَدُهَُما در باب )بَاٌب ِفی الّلفْظِ یَرِدُ مُحْ« الخصائص»در کتاب  نیز ابن جنّی
 گوید:أَقْوَی مِنْ صَاِحبِه أَیُجَازَانِ جَِمیَعاً ِفیهِ أَمْ َیقْتَصِرُ عََلی اَأَلقْوَی مِْنهَا دُونَ صَاِحبِهِ( می

 تر موردبدان که در این موارد )اشتراک لفظی( و مانند آن راه و روش این است معنای قوی
/  2امر مانع از برداشت معنای دیگر نمی شود.)ابن جنّی،د.ت:توجه قرار گیرد هرچند این 

 (مانند شعر خنساء شاعره عرب در سوگ برادرش معاویه:489 -488
 أَبَعْدَ ابْنِ عَمْروٍ مِنْ آِل الشَّریـ               ِد حَلتْ بِهِ األرُْض أثْقَاَلهَا

ای زینت دادن باشد )یعنی زمین واژه )حَلَتْ( در بیت ممکن است از مصدر )حِلْیَۀ( به معن
مردگان خود را با او زینت بخشید( و یا از )حَلّ( باشد به معنای منحلّ کردن )یعنی گره 

 (.173 -172/ 3کارها از هم گسست()همان 
ولی زیبایی معنا آنجاست که هر دو معنا در نظر گرفته شود یعنی با مردن ابن عمرو آنها 

د ولی ریسمان و قوام کارهای روی زمین با فقدان او از هم که زیر خاک بودند زینت یافتن
 گسست. 

 در ادامه به ذکر نمونه هایی از این پدیده زبانی مهم می پردازیم: 
 

 نمونه هایی از قرآن کریم:
که به عنوان نمونه برخی  دارد این پدیده زبانی وجودهای زیادی از در قرآن کریم نمونه  

 :از آن را ذکر می کنیم
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 :واژه )نَهَر( -

ترجمه:  (54/القمر)وَنَهَرٍ( جَنَّاتٍ ِفی الْمُتَّقِینَ  مانند فرموده خداوند متعال در آیه شریفه )إِنَّ
 نهرها هستند. و باغها میان در پرهیزگار مردم حقیقت در

در این آیه شریفه، واژه )نَهَر( بر خالف دیگر مواضع قرآن جمع بسته نشده هرچند لفظ 
جمع آمده است .برخی مفسران باور دارند که کلمه )نَهَر( به  صورتاز آن به  )جنات( قبل

صورت مفرد آمده است تا اینکه فاصله آیات رعایت شده باشد چرا که آیات قبلی بر این 
( 53/القمر)مُسَْتطَرٌ( وَکَبِیرٍ  صَغِیرٍ  ()َوکُل52ُّ/القمر)الزُّبُر(ِ فِی فَعَلُوهُ  شَیءٍ  )َوکُلُّ  فاصله هستند:

[ آن در] بزرگی و خرد هر است. و[ درج اعمالشان ی]کتابها در اندکرده چه هر و ترجمه:
ر ایی آمدن واژه به شکل )نَهَعالوه بر این دلیل موسیق البته برخی باور دارند .شده نوشته

 ( و نه ) أنهار( مفید چند معناست: 
 اوّل:معنای

( 3/86: 1987یعنی نهرها )زمخشری، لفظ )نَهَر( اسم جنس است وبه معنای )أنهار( 
ترین معنای واژه (. که این معنا واضح27/95، د.ت: اآللوسی( )8/184 هـ.: 1328أبوحیّان،)

 شده است.های قرآن نیز اینگونه ترجمه است و در ترجمه
 معنای دوم : 

الفیروز ( )967ماده نهر، :1988ابن منظور،از معانی )نَهَر(، وسعت و گسترش است)
( برخی باور 3/186: 1987( )زمخشری،5913:هـ.1306الزبیدیّ، ،( )1502:نهر، ادی،د.تآب

دارند که وسعت و گسترش در این آیه شریفه، لفظ عامی است که شامل منازل گسترده 
در کتاب البحر المحیط آمده که مقصود از )نَهَر( در آیه شریفه  شود.و روزی گسترده می

 (. 184/ 8 هـ.: 1328أبوحیّان،زل است )گسترش و وسعت در رزق و منا
از ابن عباس روایت شده که وی در تفسیر لفظ )سعۀ( گفته مقصود از وسعت،آنگونه که 
از ظاهر لفظ پیدا است وسعت منازل می باشد و گفته شده مقصود، وسعت چیزی است 

  .(95/ 2، د.ت:  اآللوسیگیرد )که آنها را در برمی
 معانی سوم: 

( 967ماده نهر، :1988ابن منظور،ز معانی )نَهَر( روشنی ودرخشندگی است)یکی دیگر ا
( در لسان العرب آمده است که 3/186: 1987( )زمخشری،5913:هـ.1306الزبیدیّ، ،)

وَنَهَرٍ( سِعَۀ  جَنَّاتٍ ِفی اْلمُتَِّقینَ جایز است معنای کالم خداوند متعال در آیه شریفه )إِنَّ
 یا اینکه مقصود )نهر( است اء )درخشندگی و روشنایی( باشد یَ)وسعت و گستردگی( و ضِ 

که محلّ جریان آب است که به شکل مفرد آمده و مقصود از آن جمع است و درباره آیه 
)جنات و نهر( گفته شده مقصود از آن ضیاء )درخشندگی و روشنایی( و سعۀ )وسعت و 
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 :1988ابن منظور،شان )گسترش( است چرا که بهشت شب ندارد بلکه نوری است درخ

7/96 ). 
توانیم دریابیم که جایز است همه این معانی مراد و مطلوب با تأمّل در این سخنان می

تر حال پرهیزگاران است که ایشان در قرآن باشد چرا که این امر هم زیباتر و هم شایسته
و در مکانی  ای دارندجنّات و کنار نهرهای جاری هستند و رزق و روزی و آرامش گسترده

 (166هـ.:1421السامرائی،نورانی و درخشان هستند که در آن شب و تاریکی وجود ندارد )
نجد گبنابراین ذکر لفظ )نهر( عالوه بر مراعات مقتضای فواصل آیات در حوزه ایجاز قصر می

دهد. از آنجایی که قرینه ای در آیه شریفه وجود ندارد که به که معانی را گسترش می
طع و یقین لفظ را محدود به یک معنا کند شایسته است کلمه در همه معانی طور ق

 شود. تر میمحتمل بررسی شود که با لحاظ کردن همه آنها معنا زیباتر و مناسب
  :واژه )حََفدة(

.( وََحفَدَۀً.... بَنِینَ أَزْوَاجِکُمْ مِنْ لَُکمْ مانند فرموده خداوند متعال در آیه شریفه )...وَجَعَلَ
 نهاد. نوادگانی و پسران شما برای همسرانتان از ( ترجمه: و72)نحل/

فرزندان زن که از شوهر فعلی او نباشد )از  -2خدمتکاران و أعوان -1واژه )حفدۀ( بر 
های پسری داللت می کند و طبری معتقد است که نوه -4دامادها  -3همسران قبلی( 

د چرا که قرینه ای لفظی و عقلی وجود ندارد همه این معانی جایز است مراد و مقصود باش
( لذا دلیلی وجود 304/ 14:هـ. 1405الطّبری،که واژه را در یکی از این معانی محدود کند )

ندارد که یک معنای خاص از این واژه را برداشت کنیم بلکه بهتر است لفظ به معنای عام 
 آن اراده شود )همان(. 

بسیاری را در سنت ازدواج قرار داده است که برخی  هایمتعال نعمت در حقیقت خداوند
از آنها در لفظ )حفدۀ( به معنای عامّ آن قرار دارد در اینجا نه تنها جایز است که لفظ 
)حفدۀ( به معنای عام آن لحاظ شود بلکه هم به معنا زیبایی بیشتری می بخشد و هم 

 حقّ مطلب را دقیق تر و کامل تر ادا می کند . 
 «:لّحِ»واژه 

 بِهَذَا حِلٌّ )وَأَنْتَ (1/البلد)الْبََلدِ(  بِهَذَا أُقِْسمُ مانند فرموده خداوند متعال در آیه شریفه : )لَا
 داری. جای شهر این در تو آنکه حال شهر. و این به ترجمه : سوگند (2/البلد)الْبَلَدِ( 

ولی چنین به نظر مشهور آن است که واژه )حلّ(  به مقیم و ساکن بودن معنا شده است 
توان از دریچه ایجاز قصر های نهفته است که میمی رسد که در ذکر واژه )حلّ( زیبایی

 چند معنا دارد:  با این نگرش آنها را کشف کرد .بنابراین واژه )حلّ(
 معنای اوّل: 
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 هـ.:1328أبوحیّان،نخستین معنایی که برای واژه )حلّ( ذکر شده )حاّل و مقیم( است )

 (.134/ 30، د.ت:  اآللوسی( )31/180 الرازی،د.ت:( )8/474،
ه اند چرا کبرشمرده و هدف از ذکر این واژه را تعظیم و بزرگداشت ُمقَسٌم بِهِ یعنی )البلد(

شرفی که خداوند  -1 : وقتی پیامبر )ص( ساکن این شهر است دو فضیلت و شرافت دارد
لت حضور پیامبر اسالم )ص( در آن شرف و فضی -2متعال به این شهر عطا فرموده است 

 است.  شده، بنابرهمین فضیلت مضاعف این شهر شایسته قسم خوردن 
 معنای دوم:

از دیگر معانی )حّل( آن است که به معنای اسم مفعول به کار می رود به معنای )مستحّل( 
یعنی )حالل شده( و معنایش این است که قتل تو در این شهر توسط دشمنان اسالم 

ل شمرده شده است و در این شهری که جان و مال همه مردم و حتی پرندگان و حال
 (. 167هـ.:1421السامرائی،حیوانات حرمت دارد جان تو حالل و مباح است )

 معنای سوم 
دیگر معنای )حّل( حالل )متضاد حرام( است یعنی )وأنت حالل بهذا البلد( بدین معنا که 

بخواهی برای تو حالل است که این مسأله مربوط  قتل و کشتن هرکس که در این شهر
( زمخشری 31/180 الرازی،د.ت:( )8/474 هـ.:1328أبوحیّان،به روز فتح مکّه بوده است )

نیز این معنا را اراده کرده و می گوید )أنت حلّ به( آن است که در آینده قتل و به اسارت 
آینده بدینگونه تعبیر شده است گرفتن در این شهر برای تو حالل خواهد بود و از لفظ 

مانند )إنک مَیّت و أنّهم میّتون( یعنی تو خواهی مرد و آنها خواهند مرد 
 .( 339-338/ 3: 1987الزمخشری،)

 معنای چهارم 
گفته شده که از جمله معانی )حلّ( رها و ُمبّرا است و معنای )أنت حّل بهذا البلد( آن 

  .(181/ 31الرازی،د.ت: ()30/133، د.ت:  اآللوسیاست که از گناهان آنها مبّرا هستی )
ای نیست که یکی از این معانی را با قطعیت معیّن کند جایز از آنجایی که در کالم قرینه

است که همه این معانی مراد و مقصود باشد. چرا که پیامبر )ص( مقیم این شهر بوده و 
را نگاه نداشته و خون وی را به  از گناهان اهل آن در زمان جاهلیت مُبّرا است و حرمتش

هنگام اقامتش در این شهر و تبلیغ رسالتش حالل کردند و بنابراین در روز فتح مکّه، قتل 
و به اسارت گرفتن کافران و مشرکان آن شهر برای وی حالل خواهد بود . از این روی 

و در این آیه  درسد که با ذکر واژه )حلّ( همه این معانی اراده شده باشچنین به نظر می
شریفه مراعات مقتضای فواصل آیات اینگونه نبوده که چنین تعبیری را بطلبد تا کسی 

-168هـ.:1421السامرائی،ادعا کند که موسیقای کالم منجر به این نوع تعبیر شده باشد)
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رسد این آیه شریفه نیز از مصادیق تجلی ایجاز قصر در مشترک های (.  به نظر می167

 که بر زیبایی معنای افزوده است . لفظی باشد 
 : (سلطان)واژه 

 مِنْ ِلی وَاجْعَلْ ِصدْقٍ  ُمخْرَجَ وَأَخْرِجْنِی صِْدقٍ مُدْخَلَ  أَدِْخلْنِی رَبِّ  مانند آیه شریفه :)َوقُلْ
 درست طرز به[ کاری هر در] مرا پروردگارا بگو ترجمه : و (80/اإلسراء)نَصِیرًا( سُلْطَانًا لَدُنْکَ 
 ده. قرار بخشیاری تسلطی من برای خود جانب از و ساز خارجدرست طرز به و کن داخل

لفظ سلطان مشترک لفظی و اسم مصدر است که بر سلطه ، حجت وبرهان و ملک داللت 
در این آیه شریفه همه  این معانی مراد و مطلوب است و از خداوند درخواست  و دارد
ن قوی و ملکی عظیم قرار دهد )ابن عاشور شود که برای وی تسلّط ، حجت و برهامی

ی اهای لفظی است که قرینه(.بنابراین لفظ سلطان نیز یکی از مشترک 15/187،د.ت: 
ندارد که آن را در یک معنا محدود سازد وبا لفظ کمی معانی بیشتری برداشت شده است 

 گیرد. یجاز قصر جای میحوزه ا و در
 : (دعاء)واژه 

 بخوانید مرا فرمود پروردگارتان ترجمه : و (60/غافر)...(  َلُکمْ أَسْتَجِبْ  ادْعُونِی مُ رَبُّکُ َوقَالَ  )
 کنم.... . اجابت را شما تا

مصدر ) دعاء ( در فعل )ادْعُونِی( در آیه شریفه مشترک لفظی است که دو معنا از آن 
عنا مقصود از عبادت کردن. با توجه به این دو م -2دعا )فراخواندن( -1شود برداشت می

ثر عبادت است. ولی فعل )ادْعُونِی( در هر دو معنا تَجِبْ ( قبول دعاء یا حاصل شدن ا)أَسْ
(.و زیبایی معنا  نیزآنجاست که هر دو معنا  182/  24،د.ت:  هماناست)استعمال شده

 .ثر بگذارد و دعایتان قبول شودادت کنید و بخوانید تا عبادتتان الحاظ شود یعنی مرا عب
 توان از باب إیجاز قصر مورد بررسی قرار داد.   بنابراین لفظ)اْدعُونِی( را می

چند واژه ای که به بررسی معنای آنها پرداختیم تنها نمونه ای از واژگان اشتراک لفظی 
 به دلیل ضیق مجال از ذکر .در قرآن است که با مسأله ایجاز قصر ارتباط تنگاتنگی دارد

 اب می شود . نمونه های دیگر اجتن
مانع  نماید ولیتر میگاهی یکی از معناهای اشتراک لفظی قویالبته چنانکه ذکر کردیم 

نمی شود و جایز است معناهای دیگر را نیز اراده کرد مانند آیه  دیگر از برداشت معناهای
 عَاقِبَۀُ  نَ کَا کَیفَ )فَاْنظُرْ (72/الصافات)مُنْذِرِیَن( ِفیهِمْ  أَرْسَلْنَا شریفه )وََلقَدْ 

 هشداردهندگانی میانشان در مسلماً  آنکه حال ترجمه : و (73/الصافات)الْمُنَْذرِینَ(
 بود. چگونه شدگانهشدارداده فرجام ببین فرستادیم. پس

 واژه )انْظُرْ( با توجه به معنای )عاقبۀ( دو معنا خواهد داشت: 
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 ی و حسی است.اگر مقصود عاقبت آنها در دنیا باشد واژه )انظر( بصر -1
اگر مقصود عاقبت آنها در آخرت باشد )انظر( قلبی و اعتقادی است که این معنای دوم  -2

تر است ولی مانعی از اراده هر دو معنا و به کاربستن هم زمان لفظ مشترک در دو قوی
 ( 129/ 23معنا نیست )ابن عاشور ،د.ت: 

 هایی از اشعار عربی: نمونه
توان به این شعری که در مدح رسول شتراک لفظی و ایجاز قصر میاز جمله موارد پیوند ا

 اهلل )ص( سروده شده اشاره کرد:
  دَیَْناًالمُرْتَمَی ِفی الدَُّجی وَ المُْبتَلَی بِعَمَیً          وَ المُشَْتکَی ظَمَّاً َو المُبْتََغی 

 عَیَْناً یَْستَِفیدُونَ مِنْ ُنعَمَــائِهِ وَ       یَأتُـــونَ سَدّتَهِ مِــــنْ کُـلِّ نَاحِیۀٍ        
                                   (22ش: 1387)سبحانی،

ترجمه: کسی که در تاریکی گرفتار شده و شخصی که مبتال به کوری است و کسی که از 
کند و انسانی که قرضی از او طلب شده است از هر سوی به درگاه تشنگی شکایت می

 برند. های وی )عین( بهره میآیند و از نعمتپیامبر)ص( می
شود واژه )عین( مشترکی لفظی است که در یک جمله معانی گونه که مالحظه میآن

 -1مختلفی از آن اراده شده است. این واژه با توجه به بیت اوّل مفید این معانی است 
مناسب حال  چشم: -2خورشید: مناسب حال کسی است که در تاریکی گرفتار شده است 

چشمه: مناسب حال کسی است که از تشنگی شکایت دارد  -3کسی است که کور است 
دنبال برآورده کردن آن طال: مناسب حال کسی است که دین و بدهکاری دارد و به -4

 ( 9ش:1387)شاکر، است.
لطافت و زیبایی بیت در آنجا است که از باب ایجاز قصر و اشتراک لفظی به واژه )عین( 

 گریسته شود و اصالً معنای بیت در گرو این چنین نگرشی است. ن
 مثال دیگر:

سراج الدین نامی در مدح دو نفر از دوستانش ملقّب به شمس الدین و بدر الدین چنین 
 سروده است: 

 مَعًَا            قَدْ انْجَلَتْ دُونَهمَــا الدَّیَاجِی البَْدرَ وَالشَّْمسَ وَ لَمَّا رَأیْتُ 
 السِّرَاجِقَّرتُ نَْفسِـی َو مَضَیْتُ هَارِبَاً              وَ قُلْتُ مَــاذَا مَوْضِعُ حَ

                                                                                  (217)سبحانی،بی تا: 
آنها زدوده شد ها در برابر که )شمس و بدر( را همراه هم دیدم تاریکیترجمه: هنگامی

 خود را حقیر پنداشتم و پای به فرار گذاشته و گفتم: چه جای )سراج( است اینجا؟
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بدر و سراج( دو معنا را  سه واژه )شمس، هرکدام ازشود شاعر ازآنگونه که مالحظه می

ا هبرداشت کرده که مالحت و زیبایی خاصّی به بیت بخشیده است. معنای اول این واژه
ت است از : خورشید، ماه و چراغ و معنای دوم آنها عبارت است از نام این ترتیب عباربه

 (10: ش1387اشخاص یعنی: شمس الدین، بدر الدین و سراج الدین. )شاکر،
د که شاعر باشاین بیت شعر نیز مصداق زیبایی برای پیوند اشتراک لفظی و ایجاز قصر می

 د. کنبا ذکر الفاظی کم معانی بیشتری را اراده می
 هایی از اشعار پارسی: نمونه

های زیادی وجود دارد که شاعر باذکر یک واژه چند معنا را اراده در شعر پارسی نیز نمونه
کرده است که این خود نیز از جمله مصادیق کاربرد اشتراک لفظی در همه معانی آن در 

عنوان نمونه ه. باست و پرده از یکی از حوزه های وقوع ایجاز قصر برمیداردیک موضع 
 خواجوی کرمانی اینگونه سروده است : 

                                                                   قصورزد          لیک از منظر او معترف آمد به حور با شاهد ما الف لطافت می
 (507ش: 1378رمانی،ک)خواجوی 

: کوتاهی و قصرها) پایمرد، معنا است واژه )قصور( در مصرع دوم این بیت محتمل دو 
معنای کاخ و بر این اساس معنای مصرع  قصور: جمع مکسر قصر به -1 (67ش: 1383

شود که حوریان بهشتی از زیبایی چهره او زبان به اعتراف گشوده و به قصرهای دوم این می
ع دوم این معنای کوتاهی و عجز و بر این اساس معنای مصرقصور: به -2خود باز گشتند

شود که حوریان از زیبایی او اعتراف به عجز و ناتوانی خود کردند. ولی زیبایی معنا می
ای وجود ندارد که واژه را محدود که قرینهویژه اینآنجا است که هر دو معنا اراده شود به

افظ حمثال دیگر از  تر نماید.به یکی از این دو معنا کند و یا احتمال یکی از آنها را قوی
 شیرازی :

 چون است  مردمان ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است     ببین که در طلب حال
 (109ش: 1379)حافظ،                           

 در مصرع دوم می توان از واژه )مردمان( دو معنا را اراده کرد : 
. به این ،( 136:ش1384حسن زاده،ا)همردمان: مردمک چشم -2ها مردمان: انسان -1

تو آشفته است و چشمان ایشان گریان است. ولی در  آرزویدر  اعتبار یعنی حال مردم
مید که مقصود از )مردم( مردمک چشم توان فهمصرع اوّل از قرینه لفظی )چشم( می

 است. 
 مثال دیگر از حافظ شیرازی : 

 است  خدا را یک زمان بنشین گره بگشا ز پیشانی دلبندگشاد کار مشتاقان در آن ابروی 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/1671/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
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 (389ش: 1379)حافظ،

معشوقه: بدین ترتیب که صفت جانشین  -1در مصرع اوّل واژه )دلبند( مفید دو معنا است 
دلبند: یعنی ابرویی که دل بر آن بسته شده  -2است یعنی ابروی یار  موصوف خود شده

  (71ش: 1383) پایمرد،  و جذاب و دوست داشتنی است.
شود که هر دو معنا لحاظ شود یعنی ابروی معشوقه لطافت و زیبایی معنا آنجا نمایان می

 که دل بر آن بسته شده و شیفته آن است. 
 نتیجه

 شود که کاربرد اشتراکقرآن کریم و شعر فارسی و عربی مشخص می ها ازبا ذکر این مثال
ای است واقعی نه خیالی و این خود یکی از لفظی به چند معنا در یک موضع پدیده

باشد که در بالغت از آن غفلت شده است. ولی در کتابهای بالغی های ایجاز قصر میحوزه
ها اند و تنحاالت إیجاز قصر، قصور کردهبیشتر به إیجاز حذف توجه کرده و در ذکر انواع 

 اند.به ذکر یک یا چند شاهد مثال اکتفا کرده
هایی که درباره إیجاز در قرآن کریم به رشته تحریر درآمده نیز این مسأله در پژوهش

ها متوجّه إیجاز حذف و قضایای آن بوده است.از این روی کند و پژوهشخودنمایی می
مختلف إیجاز قصر را معرفی کرده و ازآنجایی که شرح و بررسی  شیوه هایپژوهش حاضر، 

های آن که اشتراک لفظی باشد همه آنها در یک مقاله میسّر نبود به بررسی یکی از حوزه
 همّت گماشته است.

 و ادبیات فارسی و عربیها مشخص شد که واژگان مشترک لفظی در قرآن کریم با بررسی
 به دو شکل وجود دارد: 

ای وجود دارد که معنای مقصود لفظ را معین کرده و از برداشت دیگر ه همراه آن قرینهیا ب -1
کند این نوع از کلمات در کند و به سخن دیگر معنا را محدود میمعانی جلوگیری می

 گیرند.حوزه إیجاز قصر قرار نمی
از معنای  ای وجود ندارد که آن را در یکییا به همراه این واژگان مشترک لفظی قرینه  -2

های وقوع إیجاز قصر است.در این حالت حتّی محدود کند. این نوع از واژگان یکی از حوزه
اگر نگوییم که برداشت همه این معانی از واژه واجب است ولی برداشت این معانی جایز 

 تر می سازد.بوده وکالم را زیباتر و دقیق
 خصوص به باشندمی اهمیت دارای کریم قرآن شناختیزبان حوزه در هاپژوهش نوع این
 جایی ات متأسفانه ولی بود خواهد مفید بسیار پدیده این به توجه تفسیری هایترجمه در
 و است شده توجه موضوع این به کمتر شده ارائه هایترجمه در کردیم بررسی ما که

 ااکتف قرآن معجمی معنای اولین به نیست کالم در ایقرینه که مواردی در حتّی عمدتاً 
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اند واگر همه این معانی،مقصود و مراد قرآن کریم باشد باید پذیرفت که فرایند انتقال کرده

 شریف مرتضی اینکه پیام و معنای سخن هرچند اشتباه نشده ولی کامل هم نیست حال
در کتاب أمالی می گوید کسی که به تفسیر و تبیین سخن و شعر غریبی می پردازد باید 

محتمل را ذکر نماید چرا که ممکن است مخاطب هر کدام از این معانی  همه حاالت معانی
 تواندمی پژوهش این. ( 1/46هـ : 1425را به تنهایی برداشت کند)الشریف المرتضی،

 تأخیر، و تقدیم ازجمله قصر إیجاز هایحوزه تبیین در دیگری هایپژوهش راهگشای
 .باشد حوزه این کننده تکمیل تا باشد... و مشترک هایصیغه

شود که مفسران و مترجمان قرآن کریم و شارحان و ناقدان متون همچنین پیشنهاد می
ادبی به این پدیده توجه خاّص نمایند چرا که گاهی درک معنای صحیح متون در گرو 

ود شچنین نگرشی است و گاهی لطافت و زیبایی بیشتر اشعار با چنین نگاهی حاصل می
 رود.شمار میجمله مسائل مهّم متون دینی و ادبی به لذا کشف این ارتباط از
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 پژوهی ادبیهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت 

 1397یبهشت ماه ارد

 بن محب نیشابوریفضل تفسیری مجالسِهای زبانی و ادبی ویژگی
 

 1سیدمحمد صاحبی
 2محمد رضایی

 
 چکیده

نشده و متعلق به قرن پنجم هجری بن محب نیشابوری متنی چاپفضل مجالس تفسیریِ
و  دمنای خاص و نظامشیوهبه قرآن مجید قمری است و مشتمل است بر تفسیر آیاتی از 

های زبانی و ادبی این متن متقدم با ، ویژگیاین جستارای واعظانه و عرفانی. در با صبغه
ی هایاز ویژگی فقط، مقالۀ حاضردر  است؛بررسی و تحلیل گردیده ،ارائۀ شواهدی متعدد

که نسبت به سایر آثار بازمانده از دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی، نادر و  استسخن رفته
توجه برخوردارند. از بسامدی باال و قابل مجالس تفسیریروند و یا در شمار میکمیاب به

 کاربرد و مجالس تفسیریدر  واجی فرایندهای از های آوایی و واجی،در بخش ویژگی
؛ استشده گفته میانه سخن فارسی به نزدیک یا همانند آواییِ  صورت با هاواژه از برخی

کتاب تجزیه و تحلیل  های نحویاختواژی و سپس مؤلفههای صرفی و سدر ادامه، مشخصه
 های زبانی، ویژگیاین مقاله است. درو در پایان، خصایص ادبی اثر واکاوی گردیده شده

های ادبی براساس علم بالغت و مشخصه ،شناسی معاصرزبان هایها و روشبرپایۀ آموزه
ایص در تبیین، تفهیم و تفهّم است و ضمناً از کاربرد اکثر این خصدهشسنتی بررسی 

ها و نتایج این است. دادهمخاطبان سخن رفته ذهن و احساس ها برمطالب و تأثیر آن
تر بعدی درزمینۀ تاریخ زبان فارسی و سبک دورۀ تألیف این جستار در تحقیقات گسترده

هن ک ویسناستناد خواهند بود. برای انجام این پژوهش از دست کارا و قابل مفید، ،کتاب
 است.استفاده شده مجالس تفسیریفرد منحصربه و

های نحوی، های صرفی، مؤلفه، فرایندهای واجی، ویژگیمجالس تفسیری: هاکلیدواژه
 خصایص ادبی. 

                                                                 
 mohammad_sahebi61@yahoo.com         ان زبان و ادب فارسی )نویسندۀ مسئول(،استادیار فرهنگست .1
 Mohamad_rezaie@semnan.ac.ir                                                       . استادیار دانشگاه سمنان. 2
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 مقدمه -ا

 چهارم تا هفتم هایسدهتحت نفوذ فرهنگی آن در فاصلۀ  مناطقو  بزرگ سانادر خر
 روش،رواج داشت؛ در این  قرآن کریمتفسیر ۀ زمیندر جالب و خاصسنتی  هجری قمری،

 رهاشع ها،داستانبا نقل احادیث،  ،در قالب مجالسی معموالً واعظانه ،قرآن منتخبی از آیات
و دارای موضوعی ویژه ها هدربارۀ یکی از آی هاشد. هر یک از مجلسو اشاراتی تفسیر می

 . شیوۀشدتقسیم می ی مشخصجداگانه با عناوین هاییصلهر مجلس به فمطالب  بود.
بود  یا بسیار مشابه و تکراری یکسان ،هادر تمامی مجلس های فصولو عنوان بندیفصل

 آثار بازمانده از این سنتاز نمونه .حاکم بود واحد و فراگیر و نظامی مجالس نظم همۀ برو 
اخر سدۀ بن محمد حنفی دانشمند کرامی اوعبدالوهاباثر  الفصولتوان به میتفسیری 

 بابلاللبق( و 644الدین استاجی )مجمال زادالمذکرین، هجری یا اوایل قرن پنجم مچهار
؛ انصاری 103-72: 1377: شفیعی کدکنی، نکاشاره کرد ) اوندیالدین رمنسوب به قطب

)نک: صدرایی خویی،  السنیةالمجالس یا مجالس تفسیری. (: جاهای مختلف1391قمی، 
فسیری ت و ژانر محب نیشابوری نیز از متون متعلق به این سنتبن لفضاثر  (29/35 :1376
 .است

 بن محمدبن احمدبن جعفربنبن عبداهللنام کامل نویسندۀ این کتاب ابوالقاسم الفضل
بن محب عالمی شافعی، محدثی مشهور، واعظی زاهد و از مفسران المحب است. فضل

ال وفات وی به س دانیم کهمی دست نیست، امابود. از تاریخ تولد او اطالعی در  قرآن کریم
؛ بشری و افشین وفایی، 337: 1384؛ همو، 677: 1391ق اتفاق افتاد )نک: الفارسی، 472

1394 :7-18 .) 
و  ای واعظانهشیوهو به  قرآن کریم ای از آیات به ترتیبگزیده ،بن محبفضل در مجالس

و « مجلس فی قوله تعالی»ز عبارت است. در آغاز هر مجلس پس اعرفانی تفسیر شده
ها ساختاری است؛ همۀ مجلسنظایر آن، یک آیه درج گردیده و سپس تفسیر آن آمده

امل بندی شده و به ترتیب شای یکسان فصلگونهها بهواحد یا بسیار مشابه دارند؛ اکثر آن
 العددیات و النیاحاتالمجلس، االخبار و اآلثار، النکت و االشارات، با عناویِن ترتیب فصولی

هایی از این اثر به زبان عربی است. در این متن، اخبار و احادیث، اقوال مشایخ است. بخش
شود )نک: بشری و افشین تصوف، حکایات و اشعار فارسی و عربی گوناگونی مشاهده می

 ؛ صدرایی خویی: همانجا(. تنها دستنویس بازمانده از این متن با19، 12: 1394وفایی، 
شود. این نسخه مشکول در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری می 12013شمارۀ 

حات در صف مجالس تفسیریاز ابتدا و انتها ناقص است، شامل چند اثر است و  و متأسفانه
است. احتماالً این نسخه در اواخر قرن هشتم یا اوایل قرن نهم آن کتابت شده 272تا  3
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؛ صدرایی خویی، 19-18، 2: 1394)بشری و افشین وفایی،  استهجری استنساخ گردیده

 است.نویس انجام شده(. پژوهش حاضر با استفاده از همین دست35/29-36: 1376
 بیان مسئله -1-1

ر را د بن محب نیشابوریفضل تفسیری مجالسمنثور  هایبخش هاییژگیو ،مقاله نیدر ا
 میواهخ لیو تحل یبررس گوناگون یشواهد نقلبا  یو ادب ینحو ،یصرفیی، سطح آوا چهار
بن محب تحقیق در مجالس تفسیری فضل؛ از آنجا که بشری و افشین وفایی در کتاب کرد

ربارۀ اند، د، اشعار فارسی این متن را بررسی و تصحیح کردهنیشابوری و ابیات فارسی آن
ح در این مقاله ها و موارد مطرسخنی نخواهیم گفت. ویژگی مجالسهای مندرج در سروده

 شوند: به دو دسته تقسیم می
 باال و درخور توجه برخوردارند. یاز بسامد در این کتاب که یصیخصاالف( 

ها و موارد نادر و کمیابی که در سایر متون بازمانده از دورۀ رشد و تکوین زبان ویژگی ب(
 اند.ندانی نداشتهتا اوایل قرن هفتم هجری( رخداد و کاربرد چ مفارسی )اواسط قرن چهار

اثر پرویز  تاریخ زبان فارسیایم که در ای را نادر دانستههای زبانیمشخصه ،در این مقاله
کاربرد و ها را کمیا خانلری آن ،ها ذکر شدهناتل خانلری شواهدی قلیل و اندک برای آن

 ایۀپبر زبانی هایویژگی تحقیق پیش رو، است. دریا منحصر به متونی معدود دانسته
بالغت  علم براساس ادبی خصایص معاصر و شناسیزبان هایروش و ، رویکردهاهاآموزه

 میتفه ن،ییدر تب هاویژگی نیز کاربرد اکثر ادر ضمن ا  شوند ومی تحلیل و سنتی تجزیه
 رود.میمخاطبان سخن  احساس روح و ذهن و ها برآن ریو تفهّم مطالب و تأث

های جستار به آن پاسخ دهیم این است که کدام ویژگی سؤالی که قصد داریم در این
را از سایر آثار متعلق به دورۀ رشد و تکوین زبان  مجالس تفسیریزبانی و خصایص ادبی 

مثابۀ یکی از اسناد ارزندۀ تاریخ زبان فارسی و متنی ادبی و آن را به فارسی متمایز کرده
 اند؟مطرح ساخته

 پیشینة تحقیق -1-2
به معرفی های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی فهرست نسخهیی در صدرایی خو

موجود و آیات  هایبن محب پرداخته و فهرستی از مجلسفضل مجالس تفسیری
است )نک: صدرایی خویی: همانجا(. انصاری قمی در ارائه کرده را تفسیرشده در آن

فته، ر قالب مجالس سخن گ، از تفسیرنویسی دمنتشر کرده کاتبانیادداشتی که در سایت 
 و بن محبفضل مجالس تفسیریهای این ژانر را بررسی نموده و به و مشخصهساختار 

 است.ای کردهاشاره اللبابلب و الفصولآن با  هایشباهتساختار، خصایص کلی و 
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 یشابوریبن محب نفضل یریدر مجالس تفس قیتحقبشری و افشین وفایی نیز در کتاب  

بن محب، زندگانی، احوال، عقاید و افکار وی فضل مجالس، از اهمیت آن یسفار اتیو اب
اند؛ کلیاتی دربارۀ نسخه، ساختار، محتویات و صحت انتساب این کتاب مطرح سخن گفته

ا هاند و سپس به تصحیح و شرح این سرودهساخته و اشعار فارسی آن را بررسی کرده
ندی و در پیو« سراسر نویافته»رسی این کتاب شعرهای فا ،اند. به گفتۀ ایشانپرداخته

استوار با کل متن است. مضامین زاهدانه، عالمانه و گهگاه عرفانی و کالمی، و سبک و 
: اند )نکها در قالب رباعی سروده شدهخورد و اکثر آنچشم میزبانی کهن در این اشعار به

 کر مقدمات و مطالبی(. این محققین همگی به ذ23-1: 1394بشری و افشین وفایی، 
ه اند و هیچ یک پژوهشی دقیق، تفصیلی و موشکافاناکتفا کرده مجالس تفسیریکلی دربارۀ 

 اند.های ارزندۀ زبانی و ادبی آن ارائه ننمودهدرمورد ویژگی
   قیتحق تیاهم و ضرورت -1-3

 و متعلق به قرن شدهنشده، کمترشناختهاثری چاپ مجالس تفسیریاشاره کردیم که 
آغازین  های چهارم و پنجم هجری )دورانپنجم هجری است. متون منثور اندکی از سده

یخی و تار شناسیاست؛ فلذا در مطالعات مربوط به زبانماندهباقی  زبان نوشتاری فارسی(
برخوردار است. در  وافرها از اهمیتی شناسی ادبی، کشف و بررسی این گنجینهسبک
 رسیم، اینرا برمی مجالس تفسیریهای نادر و کمیاب یژگیهایی از مقالۀ حاضر، وبخش
ها برخی از زوایای پنهان و مغفول تاریخ زبان فارسی را آشکار خواهند ساخت و در داده

های گستردۀ مربوط به دورۀ رشد و تکوین این زبان قابل استناد و استفاده خواهند پژوهش
، بنابراین سخن خواهیم گفتکتاب خصایص پربسامد ادبی و زبانی  همچنین از بود.
 رد. بهره ب نیز توان از نتایج جستار پیش رو در بررسی سبک دورۀ تدوین این کتابمی

 یهایژگیو هاۀ آنکه هم شده فیدر قالب مجالس تأل زین یگرید ریتفاس ن،یافزون بر ا
و  صیاز منظر خصا ،بن محبفضل یریمجالس تفس یمورد یِ دارند. بررس یاریبس شابهم

 انرهای کلی این ژو ویژگی آثارگونه نیمشترکات ا مربوط به تحقیقاتدر  ی،ادب بیاسال
مقاله در شناخت  نیا یاز دستاوردها توانیتر مگسترده یدیراهگشا خواهد بود و با د

ره به یمجالس فارس یۀکل یعموم خصایصگذشته و  روزگاران وعظ و خطابه در یهاوهیش
 برد.

 
 سیبحث و برر -2

 ا، بهر مجالس تفسیریآوایی و واجی، صرفی، نحوی و ادبی  هایترتیب، ویژگی اینک به
 کنیم:و تحلیل می تجزیه، شواهدی مختلف جزئی و تفصیلی و با نقل شکل
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 آوایی و واجی هایویژگی -2-1
 که شودمی مشاهده بسیاری و ارزندۀ توجه درخور آوایی هایویژگی مجالس تفسیری در
ی به بررس شناسی معاصرآواشناسی و واج های مطرحشیوهها و ینجا با استفاده از آموزها در

 پردازیم:ها میمهمترین آن
 واجی فرایندهای از فراوان هاینمونه وجود -2-1-1

ها، بازنمایی واجی یا بسیاری از واحدهای واژگانی زبان فارسی، همانند دیگر زبان
های ها و گویشها در گونهآن 2بازنمایی آوایی یا روساختی مشترکی دارند، اما 1زیرساختی

مختلف با یکدیگر متفاوت است. آنچه را که سبب تمایز بازنمایی واجی از بازنمایی آوایی 
(. این فرایندها داللت بر 130: 1388، الدینیمشکوةنامند )نک: شود، فرایند واجی میمی

(. 185: 1392خان، جنصر واجی زبان دارند )بیها یا عنانوعی تغییر ساختاری در مشخصه
ی یاهنمونه ،الخصوص متون بازمانده از دورۀ رشد و تکوین زبان فارسیدر آثار کهن و علی

های محلی شود که یکی از علل آن حفظ گویشاز فرایندهای واجی مالحظه می گیرچشم
های گویشی ربرد واژه(. کا2/59: 1377و غیررسمی در آثار مکتوب است )نک: خانلری، 

زبانی و همدلی با مخاطبان محلی و جلب توجه بیشتر ایشان ممکن است برای ایجاد هم
چشم هباز فرایندهای واجی  بسیار و گهگاه ویژهی یهانمونه نیز مجالس تفسیریباشد. در 

 اند از:خورد، انواع فرایندهای واجی در این کتاب عبارتمی
 3شدگینرم -2-1-1-1

هایی شامل فرایندو خود  تر استتبدیل یک واج به واجی ضعیف (تضعیف)شدگی نرم
نک: ) است حذف و« تبدیل به غلت» ،«از تولید لبی به لثوی تغییر»، 4شدگیمانند سایشی

 ,Kenstowicz ؛ «شدگینرم»: ذیل 1394؛ مدرسی قوامی، 261-248: 1368هایمن، 

1994: 35). 

د شونهای سایشی تبدیل میهای انفجاری به همخوانخوانهم ،شدگیسایشی در فرایند 
 همخوان، اثر این فرایند بر مجالس تفسیریدر  .«(شدگیسایشی»: ذیل 1394جم، )نک: 

 ، مانند:استگردیدهمبدل  ]f[یا  5]v[لبی سایشی های همخوانبه  b/5/ لبی انفجاری
 «.اوره» ← ابره 

 .«فا»، «وا» ←با )حرف اضافه( 
 «.واز» ،«فاز» ←رف اضافه( باز )ح
 .«تاوان» ←تابان 
 .«شوَتَ» ←تبش 
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 «.زَوَر» ←زَبَر 

 .«وانزندان» ←بان زندان
 «.شتاو» ←شتاب 

 .«رگَو» ← گَبر
 .«مهروان» ←مهربان 

 ،168، 99، 137، 100، 117، 234، 120، 61، 82: نیشابورینک: « )یاوند» ←یابند 
46، 155، 135 ،157). 

تغییر از » از مصادیقِ [n] لثوی خیشومیبه همخوان   /m/لبی خیشومیتبدیل همخوان 
 ای دارد:نمونه مجالسکه در  است «تولید لبی به لثوی

  .(32همان: نک: ) «لگان» ←لگام 
 یِومشیرخیغ یِلب یِهاهمخوان یگاه ؛است شدگیهای نرماز دیگر گونه« به غلت لیتبد»

/b/ ،/v/  و/f/ واکه()نیم تهجا به غل ۀانیدر پا [wتبد ]ندیفرا نیسپس ا گردند؛یم لی 
با غلت،  یاثر همگون برماقبل  ۀافتاد ۀآن واک یکه ط شودیواقع م یگرید ندفرای داددرون
 نیاز ا اینمونه ؛(212-199: 1392 ا،یکامبوز زعفرانلو)نک: کرد  گرددی[ مبدل مoبه ]
 :شودمالحظه می یریمجالس تفسدر  زین ندیفرا

 .(93: یشابوریننک: ) «وگنندبیُ» ← گنندفیب
 نیز وجود دارد:هایی از حذف همخوان از پایان تکواژ نمونه در این کتاب،

« دویتر از تر از موی، تاریکاندران روز بدان صراط بباید رفت، باریک» «:ود» ←دود 
  .(6همان: )

دوست، )نک: حسن شودتلفظ می [du]صورت به «دود» ،های ایرانیدر برخی از گویش
 ،استنیز همین صورت آوایی را در نظر داشتهبن محب فضلاحتماالً  ،«(دود»: ذیل 1389

که در « مو»و « پا»، مانند [u] یا [â]به قیاس با برخی از کلمات فارسی مختوم به  اما
اند، شدهتلفظ می« موی»و « پای»صورت  و به [y]آثار کهن و در اصل با همخوان شناور 

ی دارااست؛ این فرایند قیاسی در زبان فارسی ار بردهکبه [duy] نیز به صورترا ین واژه ا
 .(301-298: 1392بوزیا، م)نک: کرد زعفرانلو کا سابقه است
 ند از: اعبارت مجالس تفسیریهای حذف در دیگر نمونه

 «.گوا» ←گواه 
 «.نگادار» ←دار نگاه

 .(248، 158، 46نیشابوری: نک: ) «لخلخ» ←لخت لخت
 بعد از تکواژ مختوم به واکة بلند [n]درج همخوان  -2-1-1-2
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، ای محدود از تاریخ زبان فارسی رخ دادهاین فرایند در برخی از مناطق ایران و در بازه

غییر که این ت بعضِ لغاتیاست؛ اما تعدادی از کلمات را دربر گرفته و سپس از بین رفته
-بی»، «اون»، «آشتین»اند. شده، به فارسی معاصر نیز رسیده ها واقعساختاری در آن

(؛ در 4-1: 1383هایی از این فرایند هستند )نک: صادقی، نمونه« همگین»و « همتان
 اندر خروجِ» خورد:چشم میای از این فرایند بهنیز در چند جا، نمونه مجالس تفسیری

طمع از همۀ (. »26)نیشابوری:  «خندیدندمی همگینانگریستی و شکم مادر... تو می
(. 195؛ نیز نک: همان: 81)همان: « گویند: بیا و بیارهمی همگینانخلق ببر که 

 گینانهم: گفت بدیشان عیسی: »استکار رفتهبه نیز دیاتسارون فارسی در «همگینان»
   (.  318: 1388 یوحنا، عزالدین) «شوید منکر مرا شب درین

 ای متفاوت با فارسی معیارگونهنجی بهدرج همخوان میا -2-1-1-3
غاز آید که با واکه آیابد و پس از آن نیز تکواژی میتکواژی به واکه پایان می که هنگامی

گردد )نک: همخوانی میان این دو واکه درج می ،هاشود، برای جلوگیری از التقای واکهمی
های ای آوایی از همخوانهدر برخی از بافت مجالس تفسیریدر  .(25: 1380صادقی، 

 e“ت در بافبرای نمونه گاهی  ؛استاستفاده شده و رایج میانجی متفاوتی با فارسی معیار

+ â” همزه( از همخوان چاکنایی انفجاری( [ʼ] همخوان کامی ناسودۀ به جای[y]  
نک: « )مسجدهاء عالم»، «مطبق هاءِ زمین»، «من وفاءِ» است، مانندِ استفاده شده

این ویژگی در دیگر متون کهن فارسی نیز شواهدی دارد )نک:  ؛(271، 39، 15: رینیشابو
      .(47-46: 1380صادقی، 

است آن هم استفاده شدهعنوان میانجی به  [g]همخوان از“ ”â + iدر بافتهمچنین 
دیگر از  معدودیاین کاربرد در  ؛(164 :نیشابورینک: « )زبانیگان»ای عربی: برای کلمه

؛ 13/314 :1368رازی،  ؛159 :1368پیل، ژنده)نک: شود متقدم نیز مشاهده می آثار
 .(39-28: 1380: صادقی، کتفاوت این کاربردها با فارسی معیار نورد درم

 ابدال -2-1-1-4
 فرایندهای چارچوب در بتوان آنکه بدون است، دیگر واجی به واج یک دگرگونی ابدال

 برخی ؛(160: 1393 شناس،حق: نک) یافت شناختیزبان توجیهی آن برای واجی مطرح
 :از نداعبارت تفسیری مجالس در ابدال انواع از

 .(46 نیشابوری:نک: ) «سُپار» ← : سِپار [o]به /e/ ابدال
 ظتلف )ُسپار( صورت همین به نیز تاجیکی فارسیِ  در «(سپردن»)بن مضارع  «پارسِ»

 «(3سُپار» ذیل: 1385 دیگران، و شکوری: نک) شودمی
 .(81نیشابوری: نک: ) «بازه» ← : بازو [a] یا [e] هب /u/ ابدال
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 کاربهə[bāzə] و  [bâhe]صورت به نیز ایرانی هایزبان و هاگویش از برخی در «بازو»

 .(«بازو» ذیل :1390 کیا، ؛«بازو» ذیل :1389 دوست،حسن: نک) استرفته
 (.195 نیشابوری:نک: ) «)؟(رائیس» ← : رئیس [â] به /a/ ابدال
 .(183 همان:نک: ) «سوالخ» ← سوراخ :]l] به  /r/ ابدال

سه شاهد برای این ابدال  ،مجالس تفسیریدر «. میروان» ←: میزبان ]r]به  /z/ابدال 
 د،یفراکش یرکاب و لیبراق فرستاد. چون بر براق نشست، جبرئ»خورد: چشم مینادر به

دار، شب زمام لیاسراف دار،هیغاش لیدار، میکائرکاب لیبر دوش نهاد؛ جبرئ هیغاش لیکائیم
(؛ 42)همان: « ملک جبار روانیمبراق راهوار، مهمان محمد مختار،  بیشب اسرار، نج

فالن  ۀاندر خان»(؛ 155)همان: « کرد یروانیمآمدند،  میچهارصد مرد گَور مهمان ابره»
 «نیچن روانیم ن،ینقاربان چ ن،یخادمان چن ن،یو چن نیاست، صفت آن چن یدعوت

است؛ اما با ثبت نشده سخن بزرگ فرهنگو  دهخدا ۀناملغتدر  «روانیم(. »190)همان: 
 است. حیصح یاحتمااًل ضبط ده،یمتن تکرار گرد نیا یتوجه به آنکه در چند جا

 میانه فارسی به نزدیک یا همانند آواییِ صورت با هاواژه از برخی کاربرد -2-1-2
، «اسپ: »مانند اند،رفته کاربه پهلوی اصل صورت به هاواژه از برخی ،یتفسیر مجالس در
 زنی کلمات از بعضی )زبان(. «زوان» و )درخشان( «درفشان» ،«خوفتن» )هسته(،« استه»

 :همان: نک) «بپرّید» ،«بدّرد» مانند اند،شده ثبت مشدد صورت به پهلوی زبان همانند
 مکنزی،: نک پهلوی در کلمات این کاربرد مورد در ؛24 ،14،152 ،9 ،26 ،206، 32

حسن ؛asp،  ,ast(ag) xuftan، drafšīdan، darrīdan، zuwān ذیل: 1394
 (.«پریدن» ذیل :1393 دوست،

 
 یصرفهای ویژگی -2-2

ه در اینجا ب مربوط به ساختمان فعل است. مجالس تفسیریهای صرفی بیشتر ویژگی
 پردازیم:می این خصایصبررسی 

 های پیشوندی بسامد باالی فعل -2-2-1
ه با کهایی فعل فراوانیاست، اما کار رفتهدر این اثر، افعال پیشوندی بسیار زیادی به 

 پیشوندی یرتر از سایر افعالگچشم ،اندساخته شده «فرا» و« اندر» ،«وا»پیشوندهای 
 است:

، «واداشتن»، «ادنواد»، «واخواستن»، «وابردن»: فعل پایه + «وا»پیشوند الف( 
نک: « )وایافتن»، «واماندن»، «واگستراندن» ،«واکندن»، «واکردن»، «واستاندن»

 .(10، 17، 162، 206، 52، 196، 43، 69، 108، 180: نیشابوری
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ی هاظاهرًا نشانۀ یکی از گویش شده واستفاده می ، از این پیشونددر بعض متون کهن

 .(3/47: 1377خانلری، نک: است )محلی بوده
، «اندراستادن»، «اندرآموختن»، «اندرآمدن»: فعل پایه + «اندر»پیشوند ب( 

، «اندرماندن»، «فتنگاندر»، «اندرشدن« »اندردادن»، «اندرتافتن»، «اندرپوشیدن»
 .(91، 84، 4، 15، 121، 108، 64، 117، 176: نیشابورینک: « )اندرنگریدن»

آن  تعلق(، 1/373: 1376نثر و به گفتۀ بهار ) استفاده از این پیشوند یکی از دالیل قدمت
 قرن چهارم یا اویل قرن پنجم هجری است.به 

، «فراشدن» ،«فراستدن»، «فرادویدن»، «فرادادن»: + فعل پایه «فرا»پیشوند ج( 
، 229، 255، 210، 237، 257: نیشابورینک: « )فرانمودن»، «فراکشیدن»، «فراکردن»

42 ،6). 
 عنوان پیشوند فعلیبه« فا»استفاده از  -2-2-2
 چهار ( تنها48-3/47: 1377خانلری )نک:  و بسامد استنادر و کم پیشوندهای از «فا»

شوند نیز این پی مجالس تفسیریاست؛ در کرده نقل آن برای طبری ترجمۀ تفسیر از شاهد
، 63 وری:نیشابنک: « )فاگرفتن»، «فاستاندن»، «فابوییدن»است: کار رفتهبا چند فعل به

246 ،115). 
 ،«ندیاندرنگر»، «اندردادن»، «اندرتافتن» ،«دنیاندرپوش»، «اندراستادن»، «اندرآموختن»
 فرهنگ ودهخدا  نامۀلغت در« واگستراندن»و  «دنیفرادو»، «فاگرفتن» ،«دنییفابو»

مجالس نادر موجود در  مواردها را از آن توانیمبر این پایه اند، ثبت نشده سخن بزرگ
 آورد. شماربه یریتفس

 
 های نحویویژگی -2-3

، هاستشناختی و صرفی که عمدتاً متمرکز بر کلمات و واژههای واجاینک پس از بررسی
شایسته است دید خود را به سطح جمله و ساختمان آن گسترش دهیم و از خصایص 

 سخن گوییم: مجالس تفسیرینحوی 
 عنوان حرف اضافهبه« فرا»کاربرد  -2-3-1
است هکار رفتعنوان حرف اضافه بهبه متقدم و به میزانی اندک آثاربعضی از در  فقط «راف»

حرف اضافه از  مثابۀبه« فرا»، رخداد مجالس تفسیریدر  .(3/402: 1377)نک: خانلری، 
 است:استفاده شده ذیلدر موارد  «فرا»از  در این متن، برخوردار است؛ باال بسامدی

 مفعولی  ایِگروه حرف اضافهعنوان هستۀ بهالف( 
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رود و از نظر نقش معنایی، کار میای مفعولی اجبارًا به همراه فعل بهگروه حرف اضافه

کند )نک: شود، بیان مییعنی شخص یا چیزی را که فعل بر آن حادث می« هدف»
در « افر»همراه با  ای مفعولیِ هایی از گروه حرف اضافه(؛ نمونه180: 1390، الدینیمشکوة

 :مجالس تفسیری
هر سالی به خدمت خداوند » .(35 :)نیشابوری« برخیز :فرا کسی که بر پا بود، نگویند» 

: دیگو زیخپادشاه جل جالله فرا شب»(. 117-116 :)همان« تو چندان رنج فرا تو رسید
 ،99، 89 همان: نک: بیشتر شواهدبرای  ؛230)همان: « میختیو ترا برانگ میهمه را بخواند

101 ،138 ،145 ،156 ،214 ،218، 231). 

 « دادن»فعل  بواسطۀ اجباریِ پیش از مفعولِب( 
اسم همراه است.  ایگروه حرف اضافه یک نیز مفعول صریح و باالجبار با« دادن»فعل 

مندرج پس از حرف اضافه مفعول بواسطۀ اجباری است؛ در فارسی معاصر پیش از مفعول 
-176: 1390، الدینیمشکوةشود )نک: استفاده می« به»فۀ بواسطۀ اجباری از حرف اضا

 است:بهره برده هم« فرا»بن محب در این مورد از (، اما فضل177
خزاین خویش  اتحایزد تعالی... مف» .(6 :)نیشابوری« ای بار خدایا، این طعام فرا که دهم»

 .(245، 109، 74، 72 :: هماننکهای بیشتر برای نمونه؛ 155 :)همان« فرا فریشتگان داد
 قیدی ایِ عنوان هستۀ گروه حرف اضافهبه ج(
آمد، کسی از مشایخ فرا آن در خانه شد، اندر حکایت است که جایی آواز رودی همی»

 (220)همان: « خداوند این خانه بنده است؟ :گفت
 های دیگر آنو گونه« باز»حرف اضافة رخداد فراوان  -2-3-2
عنوان حرف اضافه کهن به متون بعضِ در« فاز»و « واز»شدۀ آن یهای سایشو گونه« باز»

آثار در « نزدِ»یا « سویِبه»در معنا و نقش حرف اضافۀ « باز»، رخداد ستاکاربرد داشته
سایر حروف اضافه اندک است  نقشو در  فراوان مربوط به دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی،

های دیگر آن در و گونه« باز» ،الس تفسیریمج(؛ در 333-3/329: 1377)نک: خانلری، 
 است:رفتهکار موارد زیر به

 مفعولی ایِعنوان هستۀ گروه حرف اضافهبه الف(
. (45 :)نیشابوری« بگویم بازوحدیث  ،رمحمد مصطفی را به قاب قوسین بردم تا اندر سِ»
مزدور  ازینوهر سالی به خدمت خداوند تو چندان رنج فرا تو رسید که بدین دو درم »

)همان: « گفتند که سگ را بران یراع فازاناصحاب » .(117-116)همان: « رسیدهمی
 .(197، 169، 152نک: همان:   شتریب یهانمونه ی؛ برا234
 اسم ۀوابست یِ اگروه حرف اضافه ۀعنوان هستبهب( 
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خادم  بازانآن جامه » .(115)همان: « گَور بازان فهیشد از برکت احسان بوحن مسلمان»

 .(6 همان: نک: زی؛ ن230)همان: « است یآنِ و
 قیدیاِی عنوان هستۀ گروه حرف اضافهبه ج(
 همان: ؛ نیز نک:203)همان: « همه بشولیدگی نترسی بازینیوسف از مرگ بترسید، تو »

250). 
 از متمم فعل شیپد( 

 «مدایور برابر برنآن مزد یِروز بازانتا  یبر در خدا شیرنج خوعمر مقابله کرد به  ۀجمل»
 (.117)همان: 

 «دادن»فعل  یاجبار ۀاز مفعول بواسط شیپه( 
 (.245)همان: « خواه دادوام فازانآن هزار درم  یو»

های و دیگر گونه« باز»، حرف اضافۀ مجالس تفسیریشواهد منقول مشعر است بر آنکه در 
 است.کار رفتهآن غالبًا پیش از صفت اشاره به

 شخص جمعشخص مفرد به جای دومه از شناسة دوماستفاد -2-3-3
 استدهشچهار شاهد از دو کتاب نقل  برای این مؤلفۀ نحوی تنها تاریخ زبان فارسیدر 

دانست  کمیابیرا از موارد  ویژگی نیا توانیفلذا م ؛(389-2/388: 1377 ،ی)نک: خانلر
 نیز شواهدی دارد:  مجالس تفسیریکه در 

آید: عجلوا عجلوا تازند و از هوا بانگ همییمبر دوش چهار حمال ه ؛جنازه مرکب تو بود»
... منافقان چون شما را نکبتی و». (46: نیشابوری« )سُپاریوی را به خدای  بشتاوی

 .(191)همان: « ، بدان شادی کردندشدیاندر جنگ هزیمت  ،بلیتی رسید
  بسامد باالی جمالت کوتاه -2-3-4

گردد انگیزی میع باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجانجمالت کوتاه و منقط کثرت
شود که چندین دیده می مجالس تفسیریجای در جای .(275: 1391فتوحی، نک: )

کوتاه، یک یا چند  هایله؛ گاهی در این زنجیرۀ جماندآمدهیکدیگر  کوتاه در پیِ ۀجمل
 شود:طور متوالی تکرار میواژه به

. به باد ماند، به خاک ماند، به آب ماند، به آتش ماند، به سمع معرفت اندر دل مؤمن..» 
ماند، به بصر ماند، به عنبر ماند، به کافور ماند، به زنجبیل ماند، به سما ماند، به شمس 

: )نیشابوری« به قمر ماند، به بحر ماند، به کواکب ماند، به ملک ماند، به خرما ماند ،ماند
 .(223، 206، 164 همان: ک:نهای بیشتر برای نمونه ؛204
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تکرار عبارات و ؛ دگردیک جمله تکرار می ،کوتاه سلسلۀ جمالت این خالل گاهی در

 مؤثر است و اریمطالب بسو تفّهم  میکالم در تفه یقیعالوه بر افزودن بر موسها هجمل
 : شودیها مبهتر آن  یریادگیباعث حفظ و 

نوح  .ترمگوید: فرزند من است، من احقهمی آدم ؛اندر قیامت، بندۀ مؤمن خوار نباشد»
. مترترم. ابرهیم گوید: بر ملت من است، من احقگوید: بر شریعت من است، من احقهمی

 «ترمگوید: بندۀ من است، من احقمولی همی .ترممصطفی گوید از امت من است، من احق
 .(265، 188، 118، 73 همان: نک: های بیشتربرای نمونه؛ 53)همان: 

 :گردددر این جمالت کوتاه فعل ربطی حذف می بعضاً نیز 
هرچه پادشاه آفرید از بهر تو آفرید؛ وی را بدان حاجت نیست: آفتاب طباخ تو، ماه صباغ » 

تو، ستاره رهنمای تو، آسمان مظلۀ تو، زمین گهوارۀ تو، کوه خزینۀ تو، دریا حوض تو، باد 
چنان استی » .(64)همان: « تو، میکائیل وکیل تو مروحۀ تو، هوا نسیم تو، جبرئیل برید

که گفت: یا مصلی قربت ترا، یا مزکی فالح و راحت ترا، یا صائم تیسیر طاعت ترا، یا حاجی 
 همان: نک: های بیشتربرای نمونه؛ 78)همان: « امن قیامت ترا، یا غازی نجات عقوبت ترا

44 ،59 ،68 ،246). 
 
 های ادبیویژگی -4 -2

بررسی خصایص ادبی و بالغی پربسامد و درخور  ذکر و کهن بدون متنر این پژوهش د
ها آن کنند و اهمِّهایی که ادبیت متن را ایجاد میخواهد ماند؛ مؤلفه و ابتر ناقص ،توجه

 ند از:اعبارت
 ایضاح بعد االبهامکثرت -2-4-1

ه کو بدین معناست  ها و کاربردهای اطناب در کالم استایضاح بعد االبهام یکی از شیوه
پوشیده و مجمل و سپس ، نخست فشرده :بیاورندسخن در  گونهرا به دو مطلب و معنایی 

شود و او حالت تعلیق و انتظار در مخاطب می ایجاد مفصل و واضح. ابهام و اجمال باعث
 مجالس تفسیریدر . (267-265: 1374)کزازی،  کندادامۀ کالم ترغیب می تعقیببه را 

 ایضاح بعد االبهام در این .شوددیده می زیادی از این شیوۀ اطناب بسیار ای بسیارهنمونه
تر بندی عددی مطالب است که باعث تنوع، بیان منسجم و منطقیکتاب مبتنی بر تقسیم

و در  ،شودها از سوی مخاطبان میمند آنمطالب از سوی گوینده و درک دقیق و نظام
بندی . ایضاح بعد االبهام و تقسیمخوانندگان بسیار کاراست نهادینه کردن مفاهیم در ذهن

 همراه است:  قرآنبا درج آیات  گاه ،مجالس تفسیریعددی مطالب در 
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: نکرد اجابت رسول چهار دعاء اال ،کرد اجابت پیغمبران دعاهای همۀ جل و عز خدای»

 از ده نجات را وی بر یا ،6«اهلی من ابنی انَّ : »گفت که کنعان وی فرزند اندر نوح دعاء
 که آزر وی پدر حدیث اندر نکرد اجابت ابرهیم دعاء دوم... 7«اهلک من لیس انه» غرق،
 .بماند جاوید عذاب اندر برد، بیرون جهان ازین کفر بر را وی.. .8«ربی لک ساَستغفر: »گفت
 تهدی ال: »گفت که ]را[ بوطالب وی عم وی هدایت اندر نکرد اجابت مصطفی دعاء سیم
 انظر ارنی: »گفت که وقت آن ،رؤیت اندر نکرد اجابت موسی دعاء چهارم... 9«احببت من

 (.168-167: نیشابوری« )01«ترانی لن قال الیک
 نیست:  توأم ایضاح بعد االبهام  با درج آیات قرآنیموارد،  اکثراما در 

 یا عالمان، رِد و محبره یا کافران، سر و شمشیر یا: است چیز چهار تعالی خدای به راه»
 .(4: همان) «رحمان مناجات و محراب یا گرسنگان، شکم و سفره

اندر جنب آن چهار چیزی خاص: امر عام است، توفیق اندر جنب  ،چهار چیز عام است» 
تخلیق عام است، اختیار اندر جنب  ؛نهی عام است، عصمت اندر جنب آن خاص ؛آن خاص
 .(184)همان: « آن خاصدعوت عام است، هدایت اندر جنب  ؛آن خاص

ه چیز حقیر نهاد تا قدرت اظهار شد: سیم و زر خطیر ه چیز خطیر اندر دَایزد تعالی دَ» 
اندر سنگ حقیر نهاد، ابریشم خطیر اندر دود حقیر نهاد، مشک خطیر اندر ظبی حقیر 

ر دنهاد، عنبر خطیر اندر گاو حقیر نهاد، لؤلؤ خطیر اندر صدف حقیر نهاد، و روح خطیر ان
نفس حقیر نهاد، ذکر خطیر اندر لسان حقیر نهاد، معرفت خطیر اندر دل حقیر نهاد، 

 .(223-222)همان: « انگبین خطیر اندر نحل حقیر نهاد
به حدی است که کثرتش خورد و چشم میجای کتاب بهایضاح بعد از ابهام در جای

 :های بیشتر نکونهدانست )برای نم مجالس تفسیریترین ویژگی اصلی را توان آنمی
، 121، 117، 112، 109، 107، 103، 95، 92، 86، 77، 71، 68، 59، 45، 44همان: 

126، 129، 132 ،138 ،144 ،160 ،162 ،171 ،179 ،191 ،202 ،214 ،233 ،238، 
245، 249 ،251 ،268) . 

 االنفصّ و نویسندگان اسالیب از مطالب عددی بندیدسته با همراه االبهام بعد ایضاح
 شفیعی: نک) دارد بسیاری شواهد نیز محمد بنعبدالوهاب الفصول در و است کرامی

 ایشان از روش این اتخاذ در محب بنفضل رسد؛ به نظر می(105-103: 1377 کدکنی،
  .استکرده پیروی

 توجه جمالت نداییبسامد قابل -2-4-2
ا هشوند؛ این جملهآغاز می« ایا هذ»جمالتی ندایی آمده که با عبارت  مجالس تفسیریدر 

 روند:کار میاغلب برای تنبیه و هشدار، ترغیب و تحریک احساسات مخاطب به
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« از پس آنک ترا دوست خواند، دشمن نخواند ،یا هذا! بترس از خدای عز و جل» 

تر نیست؛ از کوه آب همی بیرون آید از یا هذا! دل تو از کوه سخت(. »124)نیشابوری: 
 ای»(. 139)همان: « ، نگاه کن از چشم تو اشک بیاید از بیم خدای عز و جلبیم خدای

 ی؛ برا227)همان: « بخواه یاندر حقوق مادر و پدر، عذر ایکرده یریهذا! اگر تقص
، 251، 250، 238، 231، 224، 214، 196، 131، 98، 55نک: همان:  شتریب یهانمونه
254). 

 سازی()قرینه 11سجع و توازی نحویفراوانی  -2-4-3
مسجع و دارای توازی  جمالت ها یا، توالی گروهمجالس تفسیریهای در بسیاری از بخش

سازی در ایجاد موسیقی کالم و جذب تأثیر اسجاع پیاپی و قرینه خورد؛چشم مینحوی به
تکرار یک یا چند واژه نیز وجود  ،ها یا جمالتدر اکثر این گروه مخاطب امری است واضح.

 ها:گروه قسمای از این د؛ نمونهدار
خذای عز و جل ولی مؤمنان است اندر ده جا: اندر وقت دادن ایمان، اندر وقت دادن » 

قرآن، اندر وقت دادن نان، اندر وقت آمرزیدن گناهان، اندر وقت دادن جان، اندر وقت 
جنان،  گرفتن خصمان، اندر وقت مکافات عصیان، اندر وقت عرض دیّان، اندر وقت دخول

 .(42 همان: نیز نک: ؛21)همان: « اندر وقت دیدن رحمان
 :چنین است این کتاب و بسیار زیبای از جمالت مسجع دو نمونه

قیمت آسمان اندر شمس تاوان کرد، قیمت ابر اندر رعد و باران کرد، قیمت زمین به » 
و مرجان کرد،  رّحیات عالمان کرد، قیمت کوه اندر معادن فراوان کرد، قیمت دریا به دُ

قیمت زنبور به انگبین الوان کرد، قیمت نعمت به شکر زوان کرد، قیمت باغ به گل و 
ریحان کرد، قیمت تن به نور این جان کرد، قیمت چشم به گریستن گناهان کرد، قیمت 

 .(100)همان: « گوش به سماع قرآن کرد، قیمت زوان به شهادت سبحان کرد
دشمنت مکار است، دوستت نیکوکار است. دشمنت حسود  ترا دوستی و دشمنی است:» 

است، دوستت ودود است. دشمنت زراق است، دوستت رزاق است. دشمنت جاحد است، 
دوستت واحد است. دشمنت کفور است، دوستت شکور است. دشمنت جافی است، 
دوستت وافی است. دشمنت لئیم است، دوستت کریم است. دشمنت غدار است، دوستت 

-112)همان: « رحمن الرحیم است تدشمنت شیطان رجیم است، دوست ؛ستغفار ا
 .(265، 205، 201، 158، 127، 122، 17 همان: نک: های بیشتربرای نمونه؛ 113
 گهگاه اما است،آمده هپایهم مرکب ایجمالت ساده  انیاکثراً سجع در پا ،متن نیدر ا

 یاگر توانگر: »شودیجع مشاهده مکلمات مسیه، مرکب ناهمپا هایجمله یانتها در زنی
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به علم بزرگوار باش و اگر  یخواه یبه داد خداوند پسندکار باش، و اگر بزرگ یخواه
 .(83نک: همان:  زی؛ ن33-32)همان: « از خلق بردبار باش. یخواه یمهتر

 یات کوتاهدرج حکا -2-4-4
 ها به ذهنیب آنمفاهیم و تقرین یبن محب در مطاوی کتاب خود برای تشریح و تبفضل

 هاداستاناست؛ یک نمونه از این آورده حکایتی کوتاه هگاهگ مخاطبان و جذب ایشان
 چنین است: 

ها فرا کس ندهم، من دارم. آن را خوانم که خواهم، آن دل دیعز و جل گفت: کل یخدا»
چهار  است که تیاندر حکا ؛21«اال هو علمهایال  بیو عنده مفاتح الغ» ،را رانم که خواهم

 میکرد. چون طعام بخوردند، گفتند: فرا ابره یروانیآمدند، م میصد مرد گَور مهمان ابره
 یاجتاز ما ح میابره ایرفت. گفتند: گاز رنج بر اریخواه که بس یحاجت اگفت که از م دیبا

ند: گفت ،اندرماندند شانی. ادیرا سجود کن یگفت: حاجت من آن است که خدا میخواه. ابره
سجود.  نیاز میگه برگردسجود آن نیا میبکن میبعد آنک گفت م،یحاجت روا نکن زشت بود

 ای: نهاد و گفت نیسر بر زم شانیبا ا میسر نهادند. ابره نیبر زم کباریچهارصد مرد گَور به
داد، بار  دیکه بار با یبر من آن است که به درگاه آورم }متن: آوردم{؛ اگر دان ی،بار خدا

. «بیو عنده مفاتح الغ: »یاباز کن که گفته شانیفرست و درِ دل ا بیغ دیده و آن کل
؛ 155: یشابوری)ن« و مسلمان شدند گفتندآن چهارصد مرد گَور سر از سجود بر ،اندروقت

  .(189، 170، 156، 141، 91، 60، 33، 24ک: همان: ن شتریب یهانمونه یبرا
 
 یریگجهینت -3

بعد از  [n]شدگی، درج همخوان نرم ی نظیرواج ییدهانیاز فرا فراوان یهانمونه وجود
 ،ای متفاوت با فارسی معیار و ابدالگونهمختوم به واکۀ بلند، درج همخوان میانجی به تکواژِ

 ترینمهم از میانه فارسی به نزدیک یا همانند آوایی صورت با هاواژه از برخی کاربرد نیز و
 است.  و واجی یآوای سطح در تفسیری مجالس هایویژگی

تفاده و اس ،«فرا»و « اندر»، «وا»شده با ویژه افعال ساختههای پیشوندی بهبسامد باالی فعل
درخور توجه این اثر در حیطۀ صرف و  هایمشخصهعنوان پیشوند فعلی از به« فا»از 

 ساختواژه است.
« باز»حرف اضافۀ  های گوناگون، رخداد فراوانحرف اضافه در نقش عنوانبه« فرا»کاربرد  

های مختلف، استفاده از شناسۀ در معانی و نقش«( فاز»و « واز)»های دیگر آن و گونه
های مهم مؤلفه از شخص جمع و بسامد باالی جمالت کوتاهجای دومشخص مفرد بهدوم

 در سطح نحوی است.  مجالس تفسیرییا کمیاب و نادر 
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بندی عددی مطالب و گهگاه درج آیات قرآنی، کثرت ایضاح بعد االبهام همراه با تقسیم

های ندایی، فراوانی سجع و توازی نحوی و درج حکایات کوتاه را توجه جملهبسامد قابل
 این اثر دانست. ادبی اصلینیز باید از خصایص 

را از سایر آثار متعلق به دوران مجالس تفسیری های مذکور مجموعاً ها و مؤلفهویژگی 
 اننوو این متن را چ ،اندبان فارسی متمایز کرده و باعث ادبیت آن شدهرشد و تکوین ز

اند. همچنین برخی از این خصایص سندی ارزنده از تاریخ آغازین زبان فارسی مطرح ساخته
دن مند، منطقی و بهتر مطالب و نهادینه شو اسالیب به تبیین، تشریح، تفهیم و تفهّم نظام

رسانند، و باعث جذب، جلب توجه، ترغیب، برانگیختن و میها در ذهن مخاطبان یاری آن
زبانی و همدلی و عالقه گردند و در ایجاد تنوع و زیبایی، همتحریک احساسات ایشان می

مار شنویسی بهگویی و مجلس؛ اموری که از اهداف اصلی مجلسگیری سخن مؤثرندبه پی
 روند. می
 

 هانوشتپی
1. Underlying Representation. 

2. Surface Representation.  

3. Lenition. 

4. Fricativization. 

دو خط مورب /  /  و  انیرا در م یواج ییو بازنما یسینوشناسان معمواًل واجزبان.  5
 ،الدینیمشکوة)نک:  دهندیدو قالب ] [ قرار م انیرا در م ییآوا ییو بازنما یسیآوانو

1388 :16.) 
 .11/45: 1388قرآن کریم، . 6
 .11/46همان: . 7 
 .47 /19همان: . 8
 .28/56مان: . ه9

 .7/142. همان: 10
در مقابل  کسانی ینحو یهامعناست که در دو جمله، نقش نیبه ا ینحو یتواز. 11

 (.53-50: 1376 ،یبرابر باشد )نک: کابل زیها نآن و تعداد رندیر گقرا گریکدی
 .  6/59: 1388 م،یقرآن کر. 12
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 347      فضل  ....مجالس تفسیری های زبانی و ادبی ویژگی
  ابع:من
 .سابورین خیلتار اقیالمختصر من کتاب الس .(1384) ابوالحسن االمام الحافظ ،یالفارس -

 .مکتوب راثیتهران: م .چاپ اول .یمحمدکاظم المحمود قیتحق
 .سابورین خیلتار اقیالمنتخب من الس .(1391) _____________________ -

 .چاپ دوم .یمدکاظم المحمودمح قیتحق .ینیفیبن محمد االزهر الصرمیانتخاب ابراه
 اردهال. رینشر سف -یاالسالم ی، متحف و مرکز وثائق الشورمکتبةتهران: 

نویسی درزمینۀ تفسیر قرآن در خراسان: سنت مجلس». (1391انصاری قمی، حسن ) -
 . سایت کاتبان.«اللباب قطب راوندیاز اللوامع خرگوشی تا لب

http://ansari.kateban.com/post/1909. 
 تهران: سخن. .چاپ هفتم .فرهنگ بزرگ سخن .(1390حسن ) ،یانور -
بن محب تحقیق در مجالس تفسیری فضل .(1394بشری، جواد و افشین وفایی، محمد ) -

 تهران: میراث مکتوب. .چاپ اول .نیشابوری و ابیات فارسی آن
 .دیتهران: مج .چاپ نهم .ی )تاریخ تطور نثر فارسی(شناسسبک .(1376) یبهار، محمدتق -
 تهران: سمت.. چاپ چهارم .شناسی )نظریۀ بهینگی(واج .(1392خان، محمود )جنبی -
تهران: مرکز نشر  .چاپ اول .یواج یندهایفرا یفیفرهنگ توص .(1394) ریجم، بش -

 .یدانشگاه
 .های ایرانی نوها و گویشموضوعی زبان–فرهنگ تطبیقی .(1389دوست، محمد )حسن -

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. .چاپ اول
 تهران: آگه. .چاپ پانزدهم .آواشناسی .(1393محمد )علی ،شناسحق -
 تهران: فردوس. .چاپ ششم .تاریخ زبان فارسی .(1377خانلری، پرویز ناتل ) -
 تهران: دانشگاه تهران. .چاپ دوم .دهخدا ۀناملغت .(1377) اکبریدهخدا، عل -
الجنان فی  الجنان و روح روض. (1368) بن علیالدین حسینجمالابوالفتوح رازی،  -

چاپ اول. مشهد: آستان  .تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح .تفسیر القرآن
 قدس رضوی.

تهران:  .چاپ دوم .تصحیح علی فاضل .التائبینانس .(1368احمد جام نامقی )پیل، ژنده -
 توس.

نامۀ ارج «.چهرۀ دیگر محمدبن کرام سجستانی» .(1377دکنی، محمدرضا )شفیعی ک -
 .115-61 .تهران: توس .ایرج

. برگردان از خط تاجیکی فارسی فرهنگ .(1385) دیگران و محمدجان شکوری، -
 .معاصر فرهنگ: تهران اول. چاپ تصحیحات محسن شجاعی.  و سیریلیک
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 .2. ششناسیمجلۀ زبان .«ایی در زبان فارسیدو تحول آو» .(1383اشرف )، علیصادقی -
1-10. 
 تهران: سخن. .چاپ اول .یزبان فارس یخیمسائل تار .(1380)  ____________ -
 .های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمیفهرست نسخه .(1376علی ) صدرایی خویی، -

 قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی. .چاپ اول
 ا.مسین جوزپه ایتالیایی ترجمۀ و تصحیح .فارسی دیاتسارون .(1388) یوحنا عزالدین -

 .اساطیر: تهران اول. چاپ
تهران:  .چاپ اول .ها(رویکردها و روش ها،شناسی )نظریهسبک .(1391فتوحی، محمود ) -

 سخن.
 .الکریم القران دار: تهران .ششم چاپ .فوالدوند محمدمهدی ترجمۀ .(1388) کریم قرآن -
 تهران: آگه. .چاپ اول .شناسی و عروضوزن .(1376کابلی، ایرج ) -
 .چاپ چهارم .ادیبنقاعده یکردهای: رویشناسواج .(1392) هیعال ا،یکرد زعفرانلو کامبوز -

 تهران: سمت.
تهران:  .چاپ چهارم .زیباشناسی سخن پارسی )معانی( .(1374الدین )کزازی، میرجالل -

 مرکز.
تهران: پژوهشگاه  .چاپ اول .نامۀ شصت و هفت گویش ایرانیواژه .(1390کیا، صادق ) -

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .چاپ اول .یشناسو واج یآواشناس یفیفرهنگ توص .(1394گلناز ) ،یقوام یمدرس -

 .یتهران: علم
پ چا. دستور زبان فارسی )واژگان و پیوندهای ساختی( .(1390، مهدی )الدینیمشکوة -

 تهران: سمت. .پنجم
مشهد: دانشگاه  .چاپ ششم .ساخت آوایی زبان. (1388) ______________ -

 فردوسی مشهد.
تهران:  .12013نسخۀ خطی شمارۀ  .مجالس تفسیریبن محب، نیشابوری، فضل -

 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
چاپ  .ثمره داهللی ۀترجم .(لیو تحل هیزبان )نظر یینظام آوا .(1368ام ) یالر من،یها -

 تهران: فرهنگ معاصر. .اول
- Kenstowicz, Michael (1994). Phonology in generative grammar. 

First published. Cambridge: BLACKWELL PUBLISHING. 
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 1397اردیبهشت ماه 

 یدات عین القضات همدانیبررسی سبک شناسانه ی تمه
 

  1دکتر مهین پناهی
 2مهرناز عسگری                                                                                                                   

 چکیده
اثر عین القضات همدانی  تمهیداتسبک شناسانه ی کتاب  موضوع این جستار بررسی

در سه محور   ی تمهیداتتحلیل و بررسی ویژگی های سبک ،از این پژوهش است. هدف
 ی: در الیه است. نتایج حاصل از این پژوهش بدین شرح است واژگانی، دستوری و بالغی

سامد باالی واژگان سه  و واژگانی ب ترکیبات عربی؛ واژگان ذهنی و انتزاعی؛ رمزگان های 
شاهد سفه قابل م صوف و فل شریعت، ت سته نهاد  . در الیه دستوری نیز از آن جا که نثر ا

ای فعل ه و بسامد باالی جمالت ندایی؛ ضمیرهای خطابی بنابراین ،جنبه ی خطابی دارد
 اربرد حروفکیژگی های دستوری اثر عبارتند از: سایر و .خطابی دوم شخص بسیار است

ضافه به جای یکدیگر؛ جمالت مرکب؛  سامستوری؛ رد آیات و احادیث در نقش دکاربا د ب
له به جم ـــ های  ی باالی ش عل  کاربرد ف غا؛  ـــدری؛ دری جه مص با و ـــی  ـــخص غیر ش

سر فعل مضارع التزامی و امری))ب((جایگزینی))می((به جای  ؛ کاربرد افعال مجهول وبر 
ش ست. در زمینه بالغی نیز کاربرد حذف نهاد در برخی جمالتی که کن صلی خداوند ا گر ا

ــنایع ادبی که با تار و ــاد؛ متناقض  برخی ص ــت مانند: تض پود آثار عرفانی گره خورده اس
نمایی؛ طرد و عکس؛ تشبیه؛ تمثیل و نماد، در این اثر نیز بسیار دیده می شود. همچنین 

زبان  و نقش ترغیبی جلب توجه و تأکید ی بسامد باالی جمالت پرسشی با معنای ثانویه
 است.از دیگر ویژگی های سبکی بالغی این اثر 

 
 ن کلیدی: تمهیدات؛ سبک شناسی؛ واژگانی؛ دستوری؛ بالغیواژگا
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 مقدمه

یکی از شاخه های  ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی است که در دو قالب نظم و نثر تجلی 
شته ی تحریر در  سیاری به ر سی، آثار عرفانی ب ساله ی ادب فار می یابد. در تاریخ هزار

ه.ق، عین القضات  6اثر عارف نامی قرن  ،تکتاب تمهیدا ،آمده است. از جمله ی این آثار
ــتهمدانی  ــفات و تجارب روحانی خود را خطاب به اس ــات در این اثر مکاش . عین القض

ـــت. ـــقان و اهل دالن در طول تاریخ به نگارش درآورده اس زبان تمهیدات،  تمامی عاش
 گاهی رنگ شطح به خود می گیرد. واست  صمیمی و تأثیرگذار

ز، بررسی سبک شناسانه ی تمهیدات عین القضات است. منظور هدف از این پژوهش نی
ست. هر هنرمند برای بیان  شیوه ی رفتارهای زبانی افراد ا صطالح ادبیات  سبک در ا از 

ند ،افکار و ادراک خاص خود از جهان ـــی را برمی گزی بانی خاص که  .روش ز از آن جا 
ین امر به ذهن متبادر گردید تمهیدات نیز، یکی از مهم ترین آثار منثور عرفانی اســـت  ا

که عین القضـــات برای بیان افکار و تعالیم عرفانی خود از چه رفتارهای زبانی اســـتفاده 
 اثر  را مورد تحلیل این نموده است؟ این مقاله برآنست تا ویژگی های ساختاری و بالغی

 و بررسی سبک شناسانه قرار دهد. 
عین القضات همدانی ارائه شده و سپس  های و اندیشه در این مقاله ابتدا شرحی از آرا

ست. در ادامه نیز کتاب تمهیدات  شده ا صطالح ادبی آورده  سبک در لغت و ا تعریفی از 
در سه محور واژگانی، دستوری و بالغی مورد بررسی سبک شناسانه قرار گرفته و نتیجه 

 ی بررسی هر الیه همراه با ذکر نمونه هایی از اثر ارائه شده است.
 شینه پژوهشپی

 در این حوزه انجام شده است عبارتند از:تر برخی از پژوهش هایی که پیش
صوفیانه از قرن (1 سی نثرهای  شنا ضایی،  دکتر ،8تا اوایل قرن  5سبک  محمد غالمر

شتی؛1388 شهید به شگاه  شارات دان شرح بخش شش این کتاب در  ، تهران، انت بدین 
ست شده ا ص ؛کلیات: تنظیم   ؛تأثیر مفاهیم و دیدگاه ها در نثر متصوفه ؛وفهآثار منثور مت

صوفه ضیح مطالب در نثر مت شیوه های طرح و تو ضی  صوفه ؛بع ضای حال در نثر مت  ؛مقت
 بعضی وجوه بالغی در آثار متصوفه

عی محمد رضا شفی زبان شعر در نثر صوفیه )درآمدی به سبک شناسی نگاه عرفانی(،(2
 چاپ سوم ، تهران، انتشارات سخن،1392کدکنی، 

فاطمه مدرسی و مریم عرب، فصلنامه سبک نگارش تمهیدات بر پایه احوال مخاطب، (3
. در این 1390تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی، سال چهارم، شماره اول، بهار 



 

 

 

 

 
 

 351      ضات همدانیالقی تمهیدات عینشناسانهبررسی سبک
پژوهش به بیان آن ویژگی های ســبکی پرداخته می شــود که عین القضــات جهت تأثیر 

 خواننده به کار برده است گذاری و ملموس ساختن مطالب برای
ــات همدانی در تمهیدات،(4 ــاختار نثر عین القض ــی س  زرین تاج پرهیزکار،  نقد و بررس

  1374کارشناسی ارشد، به راهنمایی احمد محمدی، دانشگاه آزاد، واحد کرج، پایان نامه 
هیچ پژوهشی در حوزه ی سبک شناسی تمهیدات بر  با بررسی هایی که صورت گرفت

 .مشاهده نگردیدک شناسی الیه ای واژگانی، دستوری و بالغی پایه سب
 سیری در آرای عین القضات همدانی:

ابوالمعالی عبداهلل بن ابی بکر، ملقب به عین القضــات، از مهم ترین عارفان قرن شــشــم 
تصــوف عین القضــات آمیزه ای از عقاید تازه و آرای تهورآمیز عرفانی با  هجری اســت.

 (71: 1394ت. )زرین کوب، مقاالت فالسفه اس
ــت که رگه هایی از وحدت وجود هم در آن  ــهود اس ــف و ش مکتب عرفانی وی نیز کش

شود شهود. دیده می  شف و  صلی مکتب ک شف ؛مؤلفه های ا فنا و بقا  ،شهود، معرفت ،ک
ــت ــاهده یا اس ــره، محادثه، مش ــف مراتب مختلفی دارد که از آنها با عناوین محاض . کش

 (108: 1394پناهی، ام برده شده است. )مکاشفه و معاینه ن
ستعداد روحی خود حاالت متفاوتی را تجربه می کنند.  ضای ا شفه به اقت عارفان در مکا
حاالتی از قبیل وجد، ســکر، بازگویی احوال )شــطحیات(، زودگذر بودن احوال، ســکوت، 

 (138شادی و بهجت روح. )همان: 
ــود؛ چنانکه وی رگه هایی از مکتب وحدت وجود نیز در آثار عی ــات دیده می ش ن القض

شرط اول یقین را طلب و  سان وحدت وجودیان جوهر همه ی ادیان را یکی می داند و  ب
سالم  شدن میان کفر و ا ست و تفاوت قائل  سته ا سالک دان یکسان بودن مذاهب در نگاه 

 (225را سدی می داند که سالک را از رسیدن به حقیقت باز می دارد. )همان: 
سرار صوفیان را هویدا می کرد و عین ال قضات به سبب غلیان عواطف و سورت عشق، ا

ســرانجام از میان آثار او، الفاظی را برای اثبات زندقه والحاد وی . بر متعصــبین می تاخت
ـــال  ـــفا، جلد او را به دار ه. ق 525بیرون آوردند و در س و  939: 1386، 2آویختند. )ص

938) 
دراین کتاب تنها »رشته تحریر درآورد.  ه. ق به 521سال  تمهیدات را در ،عین القضات

از عرفان محض گفتگو شـــده اســـت. عین القضـــات تجارب روحی خود را که عبارت از 
شق و دریافت لذت و  شوق و تحمل گداز ع صول به محبوب و فنا در مع فداکاری برای و

 (14: 1392، )همدانی« صمیمیت و صفاست بیان می دارد.
 شناسی در لغت و اصطالح نگاهی به سبک
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 سبک در لغت:

 ذیل واژه ی سبک در فرهنگ های لغت چنین آمده است:
ـــیم و جز آن»، «گداختن چیزی را پس از ریختن» ، «طرز»، «پالودن»، «گداختن س
، «روش»، «روش خاصــی که هنرمند ادراک و احســاس خود را بیان می کند»، «شــیوه»
برای بیان مطالب و افکار خود مانند طرز جمله روش یا شیوه ی خاص شاعر یا نویسنده »

ــامین ــتعمال الفاظ و ترکیبات، چگونگی تعبیرات و بیان مض ، )دهخدا، معین« بندی، اس
 عمید(

 سبک در اصطالح:
سیله ی ترکیب » ست از روش خاص ادراک و بیان افکار به و صطالح عبارت سبک در ا

ـــبک به یک اث –کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر  ر ادبی وجهه ی خاص خود را از س
لحاظ صورت و معنی القا می کند و آن نیز به نوبه خویش وابسته به طرز تفکر گوینده یا 

 (5: 1349بهار، جلد اول، «)نویسنده درباره ی حقیقت می باشد.
اصطالح سبک در زبان شناسی و ادبیات به شیوه رفتارهای زبانی افراد اطالق می گردد. 

فتار زبانی است که بنابر موقعیت اجتماعی و ویژگی های شخصی افراد سخن گفتن یک ر
شیوه کاربرد  سبک را  سی،  شناس انگلی به گونه های مختلف انجام می پذیرد. لیچ، زبان 
ـــخص می داند.  ـــخص معین برای هدفی مش ـــیله ی ش زبان در یک بافت معین به وس

 (34: 1390)فتوحی، 
تی اســت که در آثار کســی به چشــم می به طور کلی می توان گفت که ســبک وحد»

ست. به عبارت دیگر این  سی ا شترک و متکرر در آثار ک خورد. یک روح یا ویژگی های م
وحدت منبعث از تکرار عوامل یا مختصاتی است که در آثار کسی هست و توجه خواننده 
دقیق و کنجکاو را جلب می کند. ممکن است برخی از این عوامل یا مختصات سبک ساز 

 (16: 1386، الف)شمیسا، « نسبتاً آشکار باشند اما معموالً و غالباً پنهان و پوشیده اند.
سبک شناسان مفهوم سبک را از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار داده اند و هر 
ست.برخی از مهم ترین مفاهیمی  شان داده ا شتری ن گروهی به رویکردی خاص، توجه بی

 ررسی قرار گرفته است بدین شرح می باشد:که در سبک شناسی مورد ب
(برخی ســـبک را گزینش انگیخته از زبان می دانند. زبان نظام گســـترده ای اســـت 1

متشکل از ساخت های کوچک و بزرگ از قبیل واج، تکواژ، واژه، عبارت و ... که هر فرد با 
ند ی بر می گزیتوجه به توانایی های فردی و شرایط اجتماعی گفتار خاصی را از نظام زبان

 (25: 1390، و به کار می برد )فتوحی
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(سبک حاصل نگرش خاص هنرمند به جهان بیرون و درون است. این نگرش ویژه در 2

زبانی خاص تجلی می یابد، به گونه ای که هر کس برای انتقال مفاهیم ذهنی خود زبان 
 (18: 1386الف، جدیدی را برمی گزیند. )شمیسا، 

ست (از دیدگاه فرمال3 سازی ا یست ها، سبک نتیجه ی خروج از زبان معیار و برجسته 
نخست آن که نسبت  :)همان(. به اعتقاد آنان برجسته سازی به دو شیوه صورت می گیرد

ـــورت پذیرد و دیگر آن که قواعدی بر قواعد  به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف ص
 (46: 1394، 1)صفوی، جلد .حاکم بر زبان خودکار افزوده شود

ــاخصــه های مهم ســبک باید به مســأله ی تکرار و تداوم رفتارهای زبانی 4 (از دیگر ش
صوری و محتوایی  صر  شاره نمود. به گونه ای که تکرار عنا خاص در یک پیکره ی متنی ا

 (48: 1390، در سخن یک گوینده محسوس گردد. )فتوحی

شدن زبان و ظهور فر5 صی  شخ سبک بر  ساس  ست. (از نگاهی دیگر، ا ستوار ا دیت ا
منظور از فردیت در سبک، بازتاب خصوصیات فردی گوینده مانند ذوق، سلیقه، خلقیات، 

 (62عقیده و تلقی شخصی او در سخن است. )همان: 
 سبک شناسی تمهیدات عین القضات همدانی

 الف( الیه ی واژگانی
 برخی از ویژگی های واژگانی تمهیدات به شرح ذیل می باشد:

 الی واژگان، عبارات و ترکیبات عربی:(بسامد با1

ـــت و این کتاب در حوزه نثر  از آنجایی که زبان تمهیدات آمیخته با آیات و احادیث اس
عارفانه قرار می گیرد بنابراین وفور واژگان و اصطالحات عربی در آن امری اجتناب ناپذیر 

. بل فهم می باشنداست. اما ذکر این نکته ضروری است که بیشتر این واژگان ساده و قا
ست؛  ستای این هدف  بنابراینزیرا در این کتاب، هدف تعلیم و آموزش ا واژگان نیز در را

به کار می روند. برخالف نثر مصــنوع و فنی که واژگان دشــوار عربی جهت آرایش لفظ و 
که برای بل ،تفاخر نویسنده به کار می روند در این کتاب واژگان عربی نه برای زینت کالم

 تقال اصطالحات و مفاهیم عارفانه به کار می روند.ان
ست، هر چند واژگان عینی نیز در متن دیده 2 سیار زیاد ا سامد واژگان ذهنی متن ب (ب

می شــود اما کفه ی واژگان ذهنی اثر به مقتضــای درون مایه ای آن ســنگینی می کند. 
 بنابراین می توان متن را در حوزه ی سبک انتزاعی قلمداد نمود.

شوق از حضور و رویت باشد نه از غیبت و هجران... به اصطالحی دیگر این مقام را بقا »
خوانند و مســکنت... دانی که این کدام عافیت اســت؟ ... و هیچ مذهب به ابتدای حالت 
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سید خود هیچ مذهب جز مذهب مطلوب  بهتر از ترک عادت نداند... چون به آخر طلب ر

 (21و22: 1392، )همدانی« ص ترقیندارد... اختالط توقفست و اخال
کفر میانه ی مرتبه ی عبودیت است و اوسط طریق حالتست و آخر هدایت جز نصفی »

 (48)همان: « نیست به اضافت یا ضاللت و ضاللت همچنین نسبت دارد با هدایت.
 (رمزگان های تخصصی:3

ان در کتاب تمهیدات واژگان تخصــصــی ســه نهاد شــریعت، تصــوف و فلســفه را می تو
مشـاهده نمود. از آنجا که موضـوع این اثر عرفانی اسـت و با آیات قرآنی و احادیث پیوند 

مزگان بنابراین ر ،یافته است و عین القضات خود نیز با آرای فالسفه آشنایی داشته است
. این رمزگان ها در عناوین هر تمهید بسـامد باالیی داردهای این سـه نهاد در این کتاب 

 ود.نیز دیده می ش
سالک در راه خدا»، «فرق علم مکتب با لدنی» شناس تا خدا را »، «شرط های  خود را ب

شناسی سالم»، «ب سرار قر»، «بیان حقیقت ایمان و کفر»، «شرح ارکان پنج گانه ی ا آن ا
 و ...« و حکمت انسان

 نمونه هایی از رمزگان های نهاد شریعت:
کوتی هر چه به ظاهر و قالب تعلق آشنایی درون را اسبابست بعضی ملکی و بعضی مل»

دارد ملکی بود چون نماز و روزه و زکات و حج و خواندن قرآن و تســبیح و اذکار و آنچه 
افعال قالب بود که ثواب بدان حاصــل شــود. و هرچه به باطن تعلق دارد بعضــی ملکوتی 

 (27و 28همان: «)باشد چون حضور و خشوع و محبت و شوق و نیت صادق.
هر عالم از عالم های خدا قرآن را به نامی می خوانند که در آن عالم دیگر دریغا در »

نخوانند. در پرده ای قرآن را مجید خوانند... در پرده ای دیگر مبین خوانند... در پرده ای 
دیگر عظیم خوانند... قرآن را چندین هزار نام است به سمع ظاهر نتوانی شنید اگر سمع 

ــحرا نهند. درونی داری در عالم ))حم ــیده با تو در ص ــق(( این نام ها پوش )همان: « عس
174) 

 نمونه هایی از رمزگان های نهاد تصوف:
بدان ای عزیز بزرگوار که اول چیزی از مرد طالب و مهم ترین مقصودی از مرید صادق »

 (19)همان: « طلبست و ارادت یعنی طلب حق و حقیقت
 (53همان: «)بیند و خدا را ماحی بیند.دریغا که سالک در عالم یقین خود را محو »
ـــت؟ تا از این عالم هوا رخت بی خودی و بی » نه با تو گفتم که هوای جان، نفس اس

 (233)همان: « آرزویی به صحرای الهی نیاری، از خوف نجات نتوانی یافت
 نمونه رمزگان های فلسفی
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ستی که جوهر عزت ذات یگانه را عرض» شق  اگر تو خواهی و اگر نه، دان و عرض جز ع

 (114)همان: « کون و مکان تو را خادم آمدی» (112همان:«)نیست؟ 
 الیه ی دستوری

 برخی از ویژگی های نحوی و دستوری تمهیدات به شرح ذیل می باشد:
 (بسامد باالی جمالت ندایی1

ـــت که نثر این  ـــبکی تمهیدات کاربرد فراوان جمالت ندائی اس یکی از ویژگی های س
ـــات تقریباً آغاز هر پاراگراف را با کتاب را خطاب ـــازد. به گونه ای که عین القض ی می س

خطاب آغاز می کند. از آنجایی که این کتاب تعلیمی است خطاب مستقیم، تأثیر پیام را 
ضات مخاطبین این کتاب را  شد و توجه مخاطبین را برمی انگیزد. عین الق شدت می بخ

این اثر در  ی خواننده بنابراینرار داده اســت، تمامی محبان و اهل دالن در طول تاریخ ق
 هر زمان و مکانی که باشد خود را مخاطب مستقیم عین القضات می پندارد.

بدان ای عزیز بزرگوار که اول چیزی از مرد طالب و مهم ترین مقصودی از مرید صادق »
« د...ای عزیز طالبان از روی صــورت بر دو قســم آمدن» (19)همان: « طلبســت و ارادت.

 )همان(
 (21)همان: ...« ای عزیز شرط های طالب بسیار است در راه خدا »
 (26)همان: « ای عزیز آشنایی درون را اسبابی است و پختگی او را اوقات است...»
ــد الهی که بدو دهند» ــت بدانکه هر کاری که پیر مرید را فرماید خلعتی باش  «ای دوس

ـــتی به در آیی ای عزیز جمال قرآن آنگاه» (35)همان:  )همان: « بینی که از عادت پرس
176) 

 (کاربرد ضمیرهای خطابی2

 که جنبه ی خطابی استاز دیگر ویژگی های سبکی این اثر کاربرد ضمایر دوم شخص 
 بودن نثر را فزونی می بخشد.

 (5همان: «)تو را به چین و ماچین باید رفت. "اطلبوا العلم ولو بالصین "»... 
 (14)همان: « و را بگویند که چه کن و چه باید کردچون باقی شدی ت»
ایشان را نیز نصیبی باید تا نپنداری که همه ی مقصود تویی ... تو ای عزیز پنداری که »

 (6)همان: « قرآن مجید خطابست با یک گروه یا صد طایفه یا صد هزار.
ستی، و اگر در درون پرده تو » ست، تو محرم نی را راه بودی قرآن در چندین هزار حجاب

 (169)همان: « این معنی که می رود بر تو جلوه کردی
 (کاربرد فعل های خطابی3
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از دیگر ویژگی های سـبکی عین القضـات بسـامد باالی فعل های خطابی دوم شـخص 

 است:
ـــالم چرا نمی بینم» مال اس که ج مان:« دانی  جا بینی»... (68)ه ما تو قرآن ک «  ا

 (169)همان:
همان: «).بنی اسـرائیل بیابی« علماء أمتی کأنبیاء»ین باید رفت آنگاه تو را به چین و ماچ»
5) 

سی تا از » شت بر هر دو عالم نکنی به آدم و آدمیت نر شوی آزادی نیابی، تا پ تا بنده ن
فدا نکنی مقبول  بازی و  خدا ن ـــی، و اگر خود را در راه  به خود در نرس خود بنگریزی 

 (25و  26)همان: « حضرت نشوی
 د جمالت مرکب و طوالنی(کاربر4

بیشتر جمالت متن مرکب و طوالنی هستند که با اقسام پیوندهای وابسته ساز و یا واو 
سنده جهت  ست نوی شده اند. از آن جا که متن، تعلیمی و خطابی ا صل  عطف به هم مت

 انتقال مفاهیم عرفانی خود ناگزیر به بسط کالم می شود.
ـــته أهل القرآن»مگر که از اینجا گفت: » »  که چون مقری به کتاب « أهل اهلل و خاص

رسید به معانی قرآن برسد و جمال پرتو قرآن، او را چنان از خود محو « وعنده ام الکتاب
ـــد.  «کند که نه قرآن ماند و نه قاری و نه کتاب، بلکه همه مقروء بود و همه مکتوب باش

 (4و  3)همان: 
سخن پندی تم« کلم الناس علی قدر عقولهم»دریغا » ضی  ست اما در این ورق ها بع ام

ــود که نه مقصــود آن عزیز بوده بلکه دیگر از محبان باشــد که وقت نوشــتن  ها گفته ش
 (6: )همان« حاضر نباشند، ایشان را نیز نصیبی باید تا نپنداری که همه مقصود تویی.

نکه اما مرید را ادب هاست یکی ادب آن باشد که از پیر، معصومی و طاعت نجوید چنا»
سر نبیند که  ستی، و دیگر آن که او را به صورت و عبارت طلب نکند و او را به چشم  دان
آن گاه قالب مجرد بیند از گوشــت و پوســت، بلکه حقیقت و مغز علم و معرفت وی بیند 

 (31)همان: « به چشم دل.
 (بسامد باالی آیات و احادیث5

آیات و احادیث می باشــد به  یکی از ویژگی های مهم ســبکی تمهیدات، کاربرد بســیار
 گونه ای که تقریباً در بیشتر سطور متن آیات و احادیث به چشم دیده می شود.

شمار  سبکی تمام آثار عرفانی به  ستناد به آیات و احادیث از ویژگی های  به طور کلی ا
ــوند تا برای  ــوفان در جوامع دینی همچون عالمان دینی ناگریز می ش می رود. زیرا متص

شرع  اثبات سخن  سوی دیگر  شوند. از  سل  شرعی و نقلی متو نظریات خود به دالیل 
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سلیم بود، لذا عارفان نیز با  ست که چون و چرا نمی پذیرد و در برابر آن باید ت سخنی ا

شنونده تمام می کنند. )غالمرضایی،  شرعی برهان را بر  ستناد به دالیل  و  342: 1388ا
341) 

ــبکی تمهیدات این ا ــات س ــت که در برخی موارد آیات و احادیث در متن، از مختص س
ار به ک نهادی، مسندی، مضاف الیهی و ...نقش دستوری می گیرند و در نقش های مفعولی، 

 می روند.
ضکم علی بعضٍ فی ال و» ّضل بع ست، « رزقاهلل ف سته ا س»عذر این همه بخوا لُ تلک الّر

. ظاهر شده است« علم علیمو فوق کل ذی »پدید کرده است « فّضلنا بعضهم علی بعضً
 (4: 1392، )همدانی

ــیبش این بود، اما « قل یا ایها الکافرون»او از قرآن » ــنود و نص ــیب « الحمداللّه»ش نص
 (7)همان: « محمد بود و محمد شنید.

ــیر « وکان من الکافرین»» ــمش ــت. ش «  فبعزتک الغوینّهم أجمعین»خلعت او آمده اس
ــت. در ظلمات  ــولی و خود را بی اختیار کرده « رّ و البحرفی ظلمات الب»کشــیده اس فض

 (119همان: «)است.
ست باش تا به کتابخانه ی » ستاد « اول ما خلق اهلل نوری»ای دو سی آنگاه ا ی بنأدَّ»ر

 (174)همان: « قرآن را بالواسطه بر لوح دل تو نویسد.« ربّی فاحسنَ تأدیبی
ــد 6 ــتر موارد هنگامی که نهاد جمله خداوند باش جمالت مجهول می (در بیش

 شوند:

یکی از ویژگی های سبکی این کتاب این است که هنگامی که نهاد جمله خداوند باشد، 
صورت مجهولی می گیرند. پذیرنده، مفعول یا هدف نیز در نقش  شود و افعال  حذف می 

صـــدای منفعل بیان »نهادی به کار می رود و جمالت صـــدای منفعل و پذیرا می یابند. 
ـــر جمله )مثالً پذیرنده ی کننده ی انفع ال و پذیرندگی ناپویاترین یا غیرفعال ترین عنص

یک فعل متعدی در جمله ی مجهول( در قبال یک کنش است. این صدا از آن رو منفعل 
ـــود که مبتدا در حالت  آن « متحمل تأثیرات عمل»یا « پذیرنده ی عمل»نامیده می ش

 (255: 1390، قرار می گیرد. )فتوحی
الیلی که نهاد خداوند حذف می شود، قداست و بزرگی حضرت احدیت است از جمله د

سنده هنگامی که از کنش ها و افعال حق  شود. نوی شان آورده نمی  سم ای که به راحتی ا
سهولت نام حق  شت، در خود نمی بیند که به  یاد می کند جهت رعایت احترام و بزرگدا

ال و ذکر مفعول و هدف در نقش نهاد بر را بر زبان آورد و هم چنین با مجهول کردن افع
ـــوی دیگر نهاد این جمالت به  کنش پذیری پدیده ها در برابر حق تأکید می ورزد. از س
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قدری بر همگان واضــح و مبرهن اســت که عدم ذکر آن خللی در انتقال پیام ایجاد نمی 

 کند.
ست که افعال مجهول یا با فعل کمکی  ضروری ا شتن شدن، آمدن،»ذکر این نکته   «گ

شخص مفرد و جمع در می آیند که با وجودی که  سوم  صورت  شوند یا به  مجهول می 
صورتی معلوم دارند اما معنایی مجهول می گیرند. با توجه به دو اصطالح دستور زبانی و 
ستور زبانی فعل معلوم با افعال کمکی  شت که هر چند در د ستور منطقی باید توجه دا د

در زبان فارسی استفاده از افعال مجهول چندان رایج نیست  مذکور مجهول می گردد اما
ستور منطقی  ستفاده می کنند و در د شخص مفرد یا جمع ا سوم  و به جای آن از فعل 

 (96: 1386، باین کاربرد را فعل مجهول به شمار می آورند. )شمیسا، 
سد چون مرد بدان مقام رسد که از شراب معرفت مست شود، چون به کمال مستی ر»

 بر وی« لقد جاء کم رسول من أنفسکم»و به نهایت انتهای خود رسد، نفس محمد را که 
طراز روزگار وی سازند. دولتی یابد که ورای آن « طوبی لمن رآنی و آمن بی»جلوه کنند 

ـــد. هر که معرفت نفس خود حاصـــل معرفت نفس محمد او را  دولت، دولتی دیگر نباش
ــود، ... چون معرفت نور  ــل ش ــل آید و بیعت حاص إن الذین یبایعونک إنما »محمد حاص

شد...« یبایعون اهلل سالک در دنیا و آخرت تمام  شود، کار این  سته  : 1392، )همدانی« ب
 (56و  57
 ((58: ان)هم« هر کسی را راه نداده اند به معرفت ذات بی چون او »
خلعت روح کمال و رفعت که داشــت از آن داشــت که او را  -علیه الســالم –عیســی »

 (148)همان: ...« القدس در پوشیده بودند 
آرند و جمله ی اســرار الهی در « الرحمن علم القرآن»چون وقت باشــد تورا در عالم »

 (155)همان: « دایره ی باء بسم اهلل و یا در میان میم بسم اهلل به تو نمایند
 (کاربرد حروف اضافه به جای یکدیگر7

 «به»به جای  «باء»نمونه هایی از کاربرد 
صطفی » صورت بیان و ظاهر جویان با م «  خطاب این آمد. -صلعم  -بدان که در حق 

 (2)همان:« اما او را با اهل بصیرت و حقیقت نمودند.» (1)همان: 
 (148)همان: « روح خود جمال عزت با تو نماید.»
 در متن:« دریغا»(بسامد باالی شبه جمله ی 8

 (11)همان: « و بند غفلت بر فکرها دریغا قفل بشریت بر دل هاست»
 (30)همان: « دریغا چه می دانی که شاه حبش کیست»
 (38)همان: « دریغا ندانم ای عزیز که قدر این دعا بدانسته ای یا نه»
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 (75)همان: « دریغا چه دانی که دایره ی )ال( چه خطر دارد»
 بر سر افعال مضارع التزامی و امری« ب»به جای « می»(کاربرد 9

 (3)همان: « آن در کتاب نیست و هم در کتاب می طلب»
ی اهلل رض –عبداهلل بن عباس می گوید که اگر این آیت را ... تفسیر می کنم ... صحابه »

 (7)همان: « مرا سنگسار کنند. –عنهم 
شنیده می باش تا دانیمی  نیک طلب می کن و باز می یاب، و نگاه» همان: «)دار و از من 
64) 
«  ت، نور محمد را می دان که کالم و رؤیت به واسطه ی او توان دید و شنید.این درخ»

 (104)همان: 
 (کاربرد فعل های غیر شخصی با وجه مصدری10

ست و طلب باید کردن اگر» ضه ا : )همان« خود به چین و ماچین باید رفتن طلب علم فری
65) 
 (97)همان: « باختنای عزیز مجنون صفتی باید که از نام لیلی شنیدن جان توان »
 (102)همان: « عشق میانه دریغما نمی یارم گفتن»
 (105)همان: « ین آن مقام دان که عاشق بی معشوق نتواند زیستن»ا

ــتم که قدم در نمی باید نهادن، » ــد گوید که من می دانس ــق رس چون به میانه ی عش
 (111و  112)همان: « الجرم بباید کشیدن

 الیه ی بالغی
ی های بالغی تمهیدات باید گفت که این اثر نثری تعلیمی عرفانی دارد و در مورد ویژگ

نویسنده ی آن از روی تفاخر به زیور بخشی کالم نمی پردازد، بنابراین آرایش های لفظی 
ستاد  ضات، خود، در علم بالغت ا شود. گرچه عین الق و معنوی ویژه ای در اثر دیده نمی 

ست اما وی  صنایع  در مقدمه ی کتاب»بوده ا شکوی الغریب از به کار نبردن این گونه 
ست لیکن » لفظی پوزش می طلبد و می گوید:  شین ا صنایع لفظی طبیعتاً دلن با اینکه 

پس از بلوغ، من با آن وداع کردم و به دورش انداختم، پس از آن به فراگرفتن علوم دینی 
 (47ان: )هم« .همت گماردم و برای پیمودن طریقه ی تصوف آماده گردیدم

ضاد، متناقض نما، تمثیل و ... با تار و پود متون عرفانی  صنایع ادبی مانند ت اما برخی از 
گره خورده است. در تمهیدات نیز ، این صنایع مانند سایر کتب عرفانی، بسیار دیده می 

 (تضاد1شود. 

ر و. به طاستیکی از ویژگی های اصلی سبک تمهیدات کاربرد واژگان و مفاهیم متضاد 
کلی کاربرد واژگان و مفاهیم متضــاد یکی از ویژگی های ســبکی متون عرفانی اســت. 
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ستند  ضاد در آثار عرفانی عوامل گوناگونی ه ساز پیدایش واژگان و مقوله های مت زمینه 

 که برخی از آن ها بدین شرح می باشد:
 ست کهیکی از نکات مهم در بحث واژگان متضاد در متون عرفانی، صفات الهی ا   1-1

ساس، خداوند دارای  شود. بر این ا سیم می  صفات جاللی و جمالی تق سته ی  به دو د
صفاتی است که میان آن ها نوعی تقابل وجود دارد که بازتاب این صفات متضاد در متن 

 های عارفانه کاربرد گروهی از واژگان و مفاهیم متضاد را اقتضا می کند.
ـــاد در آثار عرفانی می انجامد مباحث از عوامل دیگری که به خلق واژ   2-1 گان متض

 .استجود و تقابل های دوگانه ی آن ومربوط به وحدت 

ــینیان و از جمله عارفان معتقد بودند که    3-1 ــت که پیش یکی از دالیل دیگر این اس
آفرینش و از جمله انسان جمع اضداد است که این تضاد هم در امور عینی مانند شب و 

 نمود می یابد. و... شیاطینروز، فرشتگان و 

یکی از علت های دیگر وجود واژگان متضاد در متون عرفانی این است که تربیت    4-1
عرفانی مبتنی بر نوعی نفی و اثبات است. چنانکه وظیفه ی انسان این است که صفات و 
حاالتی را در خویشتن به صفات و حاالتی دیگر بدل کند و صفات رذیله ی خویش را به 

 فات متعالی تبدیل کندص

در مواردی صرف دید عارفانه و اعتقادات خاصی که از این دیدگاه سرچشمه می    5-1
نمونه ای از . گیرد سبب پیدایش گروهی از مفاهیم و واژه های متضاد در متون می شود

ــق  واژه های ــاد که از این مبحث بر می خیزد در مباحث عارفان در باب عقل و عش متض
 (253 _ 259: 1388، ید. )غالمرضاییمی توان د

ـــاد تمهیدات را در عناوین برخی از تمهیدهای ده  نمونه هایی از واژگان و مفاهیم متض
شاهده نمود؛ مانند:  سب بالدنی»گانه ی کتاب می توان م ت بیان حقیق»، «فرق علم مکت

قرآن تو از »، «اصــل و حقیقت آســمان و زمین نور محمد و ابلیس آمد»، «ایمان و کفر
 (2: 1392، )همدانی« حروف سیاهی می بینی بر کاغذ سفید

شوی آزادی نیابی، تا » ست نتوانی بودن، تابنده ن شوی خداپر ستی فارغ ن تا از خود پر
پشت بر دو عالم نکنی به آدم و آدمیت نرسی و تا از خود نگریزی به خود در نرسی، ... و 

ـــ ـــت بر همه نکنی همه نش وی و به جمله راه نیابی، و تا فقیر تا پای بر همه نزنی و پش
 (25و  26)همان: « نشوی غنی نباشی، و تا فانی نشوی باقی نباشی. 

دریغا هرگز نداشته ای که قلب لطیف است و از عالم علوی است و قالب کثیف است و »
 (142)همان: « از عالم سفلی است. 

 (33)همان: « رد. ادب دیگر آن است که مرید مبتدی حضور و غیبت پیر نگاه دا»
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 (207)همان، « تا از خلق نگریزی به خالق نرسی»
ـــالکان یک کفر را جاللی خوانند و دیگر کفر را جمالی» )همان: « در عالمی از عالم س

214) 
 (متناقض نمایی2

ست. متناقض نمایی  از دیگر ویژگی های بالغی تمهیدات متناقض نمایی یا پارادوکس ا
ضاد جزو جدایی صوفیانه  نیز مانند ت ستناپذیر زبان  ، زیرا ظرف زبان از ارائه ی مفاهیم ا

شدت می یابد و  ست لذا تناقض گویی در متون عارفانه  صر ا عارفانه و تجارب روحانی قا
 کثرات در قالب تناقض ها وحدت می یابند.

 (20)همان: « طالب خود مطلوب است که اگر نجویندش نجوید»
شد» شد. اینجا هیچ از عارف نمانده با شد، همه معروف با شده با «  ، و معرفت نیز محو 

 (62)همان:
ــت میرم     و آن دم میرم که بی تو مانم زنده» ــوم زنده که پیش )همان: « آن لحظه ش
98) 
این مقام آن دان که عاشــق بی معشــوق نتواند زیســتن و بی جمال او طاقت و حیات »

 «ر وصال معشوق کشیدن نتواند. ندارد، و با وصال و شوق معشوق هم بی قرار باشد و با
 (115)همان:« شاهد مشهود باشد و مشهود شاهد. » (105)همان:

 (118)همان: « هرگز مسلمان کافر را دیدی. »
 (طرد و عکس3

ـــنود گفتی » ـــتی که زبانش از دل ش ما را از خودی خود « ارحنا یا بالل»چون خواس
 کلمینی یا»باشــد گفتی  ســاعتی با حقیقت ده، و چون خواســتی که دل مســتمع زبان

 (16)همان: « ای عایشه مرا ساعتی از حقیقت با خود ده« حمیرا
در خواب آن دســتوری با نهاد و حقیقت خود بردم و حقیقت و نهادم دســتوری با دل »

صطفی  ستوری با جان م سالم  –برد و دلم د صطفی از حق تعالی  –علیه ال برد و روح م
دســتوری یافت و حقیقتم از دل  –صــلهم  – دســتوری یافت و دلم از روح مصــطفی

 (17)همان: « دستوری یافت و زبانم از نهاد و حقیقتم دستوری یافت. 
 (تشبیه4

تر . تشــبیهات نیز بیشــاســتیکی دیگر از ویژگی های بالغی تمهیدات کاربرد تشــبیه 
یه تشب ،صور خیال انواعازنوع معقول به محسوس می باشند. در نثرهای صوفیانه از میان 

کاربرد فراوانی دارد. در این متون تشــبیه صــرفاً جنبه صــور خیال ندارد بلکه توضــیح و 
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 ،تبیین مسائل ذهنی از طریق ملموس کردن آن ها نیز هدف نویسنده است. )غالمرضایی

1388 :417) 
ـــورت اثر بینند. » به هفت ص ید  ما هل قرآن ن به ا «  عروس جمال قرآن چون خود را 

 (3)همان: 
 (14)همان: « را در بوته ی عشق نهند.  آنگاه تو»
 (11)همان: « دریغا قفل بشریت بر دلهاست و بند غفلت برفکرها»
 (181)همان: « صید محمد آمده است.  جمله ی موجودات گنجشک و»
 (تمثیل5

تمثیل نمایش مفهوم ذهنی به صورت عینی است. از آن جایی که متون عارفانه سرشار 
نی اســت گاهی نویســنده جهت تبیین هر چه بهتر موضــوع از از مفاهیم انتزاعی و ذه

به مخاطب انتقال  با نمایش عینی  ند مفهوم ذهنی خود را  تا بتوا تمثیل بهره می گیرد 
 دهد.

صطفی » شنو که گفت: م سخن –صلهم  –اگر باور نمی کنی از عمر خطاب ب  با ابوبکر 
 و وقت بود که نشــنیدم وگفتی که شــنیدم و دانســتم و گاه بود که شــنیدم و ندانســتم 

ندانستم، چه گویی؟ از عمر دریغ می داشت! نه حاشا و کال، از او دریغ نمی داشت، لکن 
ـــکر نگاه دارند که اورا معده  ـــیع بود از بره ی بریانی و حلوای ش فرزند طفل را که رض

: )همان« احتمال نکند تا رسیده ی روزگار شود آنگاه مأکوالت و مشروبات مضر او نشود. 
7) 

ست و پختگی میوه را » ست و پختگی او را اوقات ا سباب ا شنایی درون را ا ای عزیز آ
اسباب است؛ کلی آنست که آشنایی درون چنان پدید آید به روزگار که پختگی در میوه 
و سـپیدی در موی سـیاه و طول و عرض در آدمی که به روزگار زیادت می شـود و قوی 

صر و چشم سر آن را ادراک نتوان کرد اال به می گردد، اما افزونی و زیادتی  که به حس ب
حس اندرونی و به چشم دل، و این زیادتی خفی التدریج باشد، در هر نفسی ترقی باشد 

 (26)همان: « و چون سفید در موی سیاه و پختگی در میوه و شیرینی در انگور. 
 (نماد6

و در بیشتر موارد این نمادها  از دیگر ویژگی های بالغی تمهیدات کاربرد نماد می باشد
 تأویل می گردند.

شیوه ی انتقال معانی دریافتی در احواالت و تجارب روحانی عین القضات بدین صورت 
است که وی هنگامی که از سکر و مستی خارج می شود بدان تجارب و دریافت ها جامه 

کند. هدف  ی صور محسوس می پوشاند و آن را هم قابل بیان می سازد و هم حفظ می
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عین القضـــات از محســـوس کردن این تجارب روحانی یادگار کردن آن ها برای خویش 

ــت ــت و فقط برای وی اس ــات اس ــی تجارب فردی عین القض . از آن جا که چنین نمایش
ضات در برخی موارد آن ها را برای انتقال  ست لذا عین الق صل و حقیقت معنی رهنمون ا

ع وی تفسیر تجربه های خود را عمومی و مشترک می به دیگران تأویل می کند و در واق
 (69و  70: 1389سازد نه اصل تجربه و حقیقت آن را. )پورنامداریان، 

 خالیست سیه بر آن   لبان   یارم     مهریست زمشک بر شکر پندارم»
 گر شاه حبش به جان دهد زنهارم    من بشکنم آن مهر و شکر بردارم

سیاه شنوی؟ خال  سول اهلل می دان که بر چهره ی  دریغا چه می الاله الّا »مهر محمد ر
ختم و زینتی شـــده اســـت... دریغا چه می دانی که شـــاه حبش کیســـت؟ پرده « اهلل
 30: 1392، )همدانی« که تو او را ابلیس می خوانی و اغوا پیشه گرفته است..« االاهلل»دار
 (29و 

ما آن زلف تار و ابروی ترکانه دین ما روی و جمال و طلعت شــاهانه اســت       کفر »
 است

ــی  ای عزیز چه می دانی که خد ــق چه می کند؟ تا نرس ــوق با عاش و خال و زلف معش
اول ما خلق اهلل »ندانی! خد و خال معشــوق جز چهره ی نور محمد رســول اهلل مدان که 

 (116و  117)همان: « و خال شده است بر جمال نور احد. نور احمد خد« نوری
 اشعار فارسی و عربی(کاربرد 7

سی و عربی در میان متن  شعار فار سبکی تمهیدات، کاربرد ا یکی دیگر از ویژگی های 
ست سی در ا شعار فار سامد بیشتری دارد و غالباً ا شعار عربی ب سبت به ا سی ن شعار فار . ا

قالب رباعی ارائه شــده اند. اصــوالً این ابیات در راســتای تأیید و تکمیل کالم می آیند و 
الف نثر مصنوع جنبه ی آرایشی و تکلیف ندارند. از سوی دیگر چون این نثر خطابی برخ

است و هدف آن تأثیرگذاری بر مخاطب است لذا کاربرد این ابیات در متن بر تأثیرگذاری 
 کالم می افزاید.

 (موسیقی کالم عین القضات8
سندگان این ن ست. لحن گفتار نوی سیقیایی ا صوفیه غالباً نثری مو ست ثرها لحنثر  نی ا

که در آن نوعی خوش نوایی احســاس می شــود. در نثر عین القضــات نیز این موســیقی 
شبیه نظام ایقاعی  ضات از جهاتی  سیقیایی نثر عین الق شد. نظام مو شم گیرتر می با چ
شاید افزونی چشم گیر نثر عین القضات  ست.  حاصل از موسیقی ترتیل در آیات قرآنی ا

شده سبب  شد که همان نظام ترتیلی که در آیات وجود دارد در نثر او  به آیات قرآنی  با
 (400: 1392نیز ناخودآگاه شکل گیرد. )شفیعی کدکنی، 
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شعر  شور و جذبه و ذوق می داند و آن را  شار از  سر دکتر زرین کوب نیز تمهیدات را 

ثور نعارفانه ای می بیند که در قالب کالم منثور نمود یافته اســت و به آن عنوان شــعر م
 (130: 1394، می دهد. )زرین کوب

 (کاربرد فراوان جمالت پرسشی9

شی  س سبکی تمهیدات کاربرد فراوان جمالت پر ستاز ویژگی های  . از آن جایی که ا
نثر خطابی است لذا جمالت پرسشی در آن بسیار است. در واقع نویسنده با پرسش های 

یام تا پ ند  جه وی را برمی انگیزا طب تو خا یاپی از م به  پ گذارتری  تأثیر به نحو  خود را 
شی در معنای ثانویه ی خود طب انتقال دهد. از دیدگاه علم معانمخا س ی این جمالت پر

 با هدف تأکید، جلب توجه و تأثیرگذاری بر مخاطب به کار می روند.
 (5: 1392، )همدانی« ندانم که هرگز ندانسته ای که در عالم خدا کیست؟»
شدی هر چه یابی قدری و حدی دارد مالح از دریا چه بر توان گر» ساکن دریا ن فت؟ تا 

ـــف کند و چه برگیرد؟  «تو چه دانی که چه گویم؟...» (9)همان:« از دریا چه حد و وص
 (23)همان: 

آسمان با او چه معرفت دارد که حامل او باشد؟ و زمین با او چه قربت دارد که موضع »
 (24)همان:« او بود. 

 (نقش ترغیبی زبان10

ـــن در هر ارتباط زبانی  عامل را می توان در نظر  6با توجه به نظریه ی ارتباط یا کوس
ص افتی معین و با رمزگانی مشخب گرفت پیامی که از سوی گوینده به سوی  فرستنده در

ــتنده تعریف می گردد.  ــال می گردد و نوع تماس نیز بر اثر رابطه ی گوینده با فرس ارس
نقش برای زبان می توان قائل شــد که این  شــشین عوامل، حال با توجه به هریک از ا

نقش ها عبارتند از: عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، فرازبانی، همدلی، ادبی و هنری )شــمیســا، 
 (57: 1386، ب

ـــات نیز از نگارش تمهیدات ارائه ی آموزه ها و تجارب عرفانی خود به  هدف عین القض
با بهره گیری از روش های  ـــت که  مختلفی چون افعال خطابی، جمالت مخاطبان اس

ندایی، کاربرد ضمیر مخاطب و جمالت پرسشی به هدف خود جامه ی عمل می پوشاند 
 رغیبی زبان برجستگی خاصی می یابد.لذا در این اثر، نقش ت

 نتیجه گیری
 :بدین شرح است از این پژوهشنتایج حاصل 

 الف( در الیه ی واژگانی
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ت و عبارات عربی: موضوع کتاب عرفانی است و نثر کتاب (کاربرد بسیار واژگان، ترکیبا1

ست، بنابراین واژگان سیار آمیخته با آیات و احادیث ا ی در متن دیده م یو ترکیبات عربی ب
 .شود

سامد باالیی دارد، بنابراین ( واژگان ذهنی و انتزاعی2 ا در ر تمهیداتمی توان  در متن ب
 حوزه ی سبک انتزاعی قلمداد نمود.

برد رمزگان های تخصصی نهادهای شریعت، تصوف و فلسفه: از آن جایی که این (کار3
اثر عرفانی اســت و با آیات قرآنی و احادیث پیوند یافته اســت و عین القضــات خود نیز با 

ست  شته ا شنایی دا سفه آ سه نهادآرای فال سیار بنابراین رمزگان های این  ، در این کتاب ب
 زیاد است.

 ب( الیه ی دستوری
ـــت1 ـــامد باالی جمالت ندایی: نثر این کتاب خطابی اس از این رو جمالت ندایی  ،(بس

 .دیده می شود آندربسیاری 

فزونی می نثر را  ضــمایر دوم شــخص جنبه خطابی بودنکاربرد کاربرد ضــمایر خطابی:(2
 بخشد.

های التزامی و امری3 های خطابی در وجه  عل  کاربرد ف کاربرد جمالت مرکب و (4؛ (
 طوالنی

در جمله نقش دســتوری  نیز، برخی از آیات و احادیث :(بســامد باالی آیات و احادیث5
 می گیرند و در نقش های نهادی، مسندی، مضاف الیهی و ... به کار می روند.

شتر6 شوند. در  (در بی شد جمالت مجهول می  موارد هنگامی که نهاد جمله خداوند با
ابند. از جمله دالیلی که نهاد خداوند حذف این موارد جمالت صدای منفعل و پذیرا می ی

ــ ــرتود می ش ــت و بزرگی حض ــح و مبرهن بودن نهاد این  احدیت و همچنین، قداس واض
 جمالت است.

 در متن« دریغا»(بسامد باالی شبه جمله ی 8،(کاربرد حروف اضافه به جای یکدیگر7

 و امری بر سر افعال مضارع التزامی« ب»به جای تکواژ « می»(کاربرد تکواژ 9

 (کاربرد فعل های غیرشخصی با وجه مصدری10

 ج( الیه ی بالغی
ست که در 1 ضاد جزء الینفک تمامی متون عرفانی ا ضاد: کاربرد واژگان و مفاهیم مت (ت

 تمهیدات نیز بسیار دیده می شود.

بیشـتر تشـبیهات از نوع معقول به محسـوس (تشـبیه: 4(طرد و عکس3؛ (متناقض نمایی2
 است.
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ـــت لذا (تمثیل: 5 ـــار از مفاهیم انتزاعی و ذهنی اس ـــرش از آن جا که متون عارفانه س

 .نویسنده جهت تبیین بهتر موضوع از تمثیل بهره می گیرد
(نماد: عین القضـــات در آگاهی و هوشـــیاری، به تجارب روحانی و معانی دریافتی در 6

حفظ  احوال خویش جامه ی صــور محســوس می پوشــاند و آن ها را برای خود یادگار و
 می سازد

 (کاربرد اشعار فارسی و عربی7

شبیه به 8 ضات از جهاتی  سیقیایی نثر عین الق ضات: نظام مو سیقی کالم عین الق (مو
 نظام ایقاعی حاصل از موسیقی ترتیل در آیات قرآنی است.

(کاربرد فراوان جمالت پرسشی: بسامد باالی جمالت پرسشی هماهنگ با نثر خطابی 9
گاه علم معانی این جمالت پرسشی در معنای ثانویه ی خود با هدف متن است که از دید

 تأکید، جلب توجه و تأثیرگذاری بر مخاطب به کار می روند.

ها و 10 ئه ی آموزه  گارش تمهیدات ارا ـــات از ن هدف عین القض بان:  (نقش ترغیبی ز
 .دتجارب عرفانی خود به مخاطبان است، لذا نقش ترغیبی زبان برجستگی خاصی می یاب
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 فهرست منابع

تهران: کتاب های ، ، جلد اول، چاپ ســومســبک شــناســی(، 1349(بهار، محمد تقی )1
 انتشارات امیرکبیر پرستو یا سرمایه ی موسسه

 تهران: روزنه ،، چاپ سومتطور مکاتب عرفانی(، 1394(پناهی، مهین )2

 ،، چاپ هفتمدر ادب فارســـیرمز و داســـتان های رمزی (، 1389(پورنامداریان، تقی )3
 تهران: علمی و فرهنگی

 لغت نامه(دهخدا، علی اکبر، 4

تهران: امیر  ،، چاپ هفدهمارزش میراث صـــوفیه(، 1394(زرین کوب، عبدالحســـین )5
 کبیر

شفیعی کدکنی )6 سی نگاه (، 1392( شنا سبک  صوفیه)درآمدی به  شعر در نثر  زبان 
 تهران: سخن ،، چاپ سومعرفانی(

سا، 7 شمی سی(، 1386سیروس )( شنا سبک  تهران:  ،، چاپ دوم از ویرایش دومکلیات 
 میترا

 تهران: میترا،  ،، چاپ نخست از ویرایش دوممعانی(، 1386(شمیسا، سیروس )8

ـــفا، ذبیح اهلل )9 ـــانزدهمتاریخ ادبیات در ایران(، 1386(ص تهران:  ،، جلد دوم، چاپ ش
 فردوس

تهران: سوره  ،، جلد اول، چاپ پنجمادبیات از زبان شناسی به(، 1394(صفوی، کورش)10
 مهر

 تهران: امیرکبیر ،، چاپ سومفرهنگ فارسی(، 1369(عمید، حسن )11

ضایی، محمد )12 صوفیانه(، 1388(غالمر سی نثرهای  شنا شهید ، تهران:سبک  شگاه  دان
 بهشتی

، چاپ ســـبک شـــناســـی نظریه ها، رویکرد ها و روش ها(، 1390(فتوحی، محمود )13
 هران: سخن، ت ،نخست

ـــی(، 1386(معین، محمد )14 ـــت و چهارمفرهنگ فارس تهران:  ،، جلد دوم، چاپ بیس
 امیرکبیر

، با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف تمهیدات(، 1392(همدانی، عین القضات )15
 تهران: منوچهری ،عسیران، چاپ نهم
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 1397اردیبهشت ماه 

 جستجویی در عوامل ابهام در شعر خاقانی

 
 1دکترحسن حیدری
 2الهام آشتابو

 
 چکیده:

های شعر او، ابهام و ترین ویژگیسراست که از عمدهخاقانی از بزرگترین شعرای قصیده
پیچیدگی کالم است؛ از جمله دالیل بیرونی ابهام در شعر او حسب نظر محققان ، شرایط 

شناختی خاقانی در کاربرد زبان مطنطن و پیچیده  بوده است .ابهام نزیستی، تاریخی و روا
در شعر او مطابق معیار های منابع بالغت قدیم از محاسن شعر اونبوده اما مطابق نظریه 
های جدید ادبی نشان قدرت شاعری و نبوغ شاعر و هنرمندانه بودن شعر او تلقی می 

دالیل بیرونی دالیل درونی ودرون متنی نیز شود. این جستار نشان می دهد که عالوه بر 
در ابهام شعر او تأثیر مستقیم دارد .در مجموع چند نوع ابهام در شعر خاقانی وجود دارد 

کرده ایم . سپس هر کدام  که آن را به دو دسته کلی ابهام واژگانی و ابهام نحوی  تقسیم
رکیبی و ابهام فنی است . ابهام نحوی از آنها انواعی نیز دارد ، ابهام واژگانی شامل ابهام ت

شامل ابهام زبانی ، ابهام هنری و ابهام تصحیحی است. سومین نوع ابهام در ابهام است که 
شامل ایهام، ایهام تناسب ، ایهام تضاد ، ایهام تبادر ،ایهام ترجمه و پارادوکس است . برای 

 .هر کدام از این انواع دالیل و شواهدی نیز ارائه شده است
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 پیشینه ی پژوهش:

 در این خصوص پیش تر مقاالتی چون:
پنجمین همایش پژوهش زبان و ادبیات «.ابهام هنری در شعر خاقانی».بهنام فر,محمد.1

 128-143,صص1389فارسی,
علوم انسانی دانشگاه  مجله دانشکده ادبیات و«.رازناکی شعر خاقانی».سرمدی,مجید2

 110-112, صص 1393تهران 
مجله تاریخ «.روان شناسی ابهام در شعر خاقانی».شیری,قهرمان.3

 123-149,صص1389,سال3/62ادبیات,شماره
 مجله تاریخ«.واکاوی و مقایسه ابهام در شعر خاقانی و بیدل».طباطبایی,سیدمهدی.4

 151-175,صص1393,سال3/74ادبیات,شماره
است و پژوهش حاضر مکمل تحقیقات پیشین برای پر کردن خال هایی است  ارائه شده

 که در مورد ابهام در شعر خاقانی وجود داشته است.
 

 مقدمه:
سرایان بزرگ ایران است؛ تسلط و قدرتی که خاقانی بدون تردید خاقانی یکی از قصیده

فیع شعر فارسی بدل های ردر ابداع الفاظ و ابتکار معانی دارد، او را به یکی از قله
های معمول زمان و به کار بردن الفاظ و تعابیر مطنطن است. کاربرد علوم و دانشساخته

های دور از ذهن و استفاده از تعابیر مبهم و پیچیده و صنایع بدیعی چون ایهام، استعاره
های است. در واقع یکی از ویژگیو... باعث دشواری و دیریابی شعر این شاعر بزرگ گشته

 (140: 1389فر، ی شعر خاقانی، ابهام و پیچیدگی آن است. )بهنامعمده
بحث فصاحت و بالغت در کالم و سخن ابهام آمیز از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و 

ث بسیار مورد بح« ابهام در ادبیات»منتقدان آثار ادبی بوده و به همین دلیل، امروزه عنوان 
عنوان ی ملل، ابهام بهد. در متون ادبی و ادبیات همهگیرو بررسی منتقدان قرار می

شود. ادبیات، حقیقت و گوهر ی ادبیات و راز ماندگاری و حیات آثار ادبی معرفی میجوهره
 1387جوید. )فتوحی،ذاتی خود را در پنهان سازی معنا و به تاخیر انداختن ادراک آن می

:20.) 
ی ند خوانش متن و جداسازی آن از سلطهتر خواننده در فرایمشارکت و دخالت بیش

مؤلف، یکی از اهداف ابهام آفرینی در شعر و متن است. بر این اساس، ابهام، آشفتگی و 
نابسامانی ساختار متن نیست؛ بلکه طرحی است که طی آن خواننده در برابر متن منفعل 
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شود. نزدیک می معنی نهفته در متنماند؛ چرا که با فعالیت ذهنی و تالش فکری بهنمی

 (.49: 1386)رضایی، 
. بر یابدتر در عرصه ادبیتِ آن نمود میهاست که بیشدر واقع ابهام، ویژگی ذاتی زبان

دانند؛ چرا که همین مبناست که برخی پژوهشگران، ابهام را مرز میان زبان و ادبیات می
بر زبان آوردن شود؛ اما ادبیات کوشش زبان، اراده کردن آن چیزی است که گفته می

مطلبی و اراده کردن مطلبی دیگر براساس بهره گرفتن از امکانات و قواعد زبانی است. 
دهد که ابهام و چندمعنایی، سیری از فراز تا فرود را بررسی تاریخ ادبیات فارسی نشان می

های بالغی و نقدالشعر، ابهام را از موانع است؛ بدین گونه که نخستین کتابتجربه کرده
کند و منتقدان جدید، آن را اند که رسانیدن پیام را دشوار میفصاحت کالم برشمرده

زدایی، برای خواننده ایجاد جاذبه دانند که از مسیر ابهامعاملی برای کشف و التذاذ ادبی می
 ( 170: 1393کند.) طباطبایی، می

عنی پیچیدگی می نامشخص بودن یا نگرش منتقدان پیشین به ابهام، آن را تا مرتبه
آورد؛ اما امروزه ابهام را فرایندی برای که حاصل ناتوانی نویسنده یا شاعر است، پایین می

افتد. دانند که بر اثر تسلط خالق متن اتفاق میشرکت دادن خواننده در آفرینش معنا می
ی ادبترین عنصر متن ای است که آن را مهماهمیت ابهام در ادبیات کنونی جهان به اندازه

 (69: 1370اند. )احمدی، شمرده
 بحث اصلی:

های شعر، در ادبیات فارسی است. ترین کتابباید گفت دیوان خاقانی یکی از پرابهام
دالیل ابهام در شعر خاقانی اگر با متون همزمان آن مثل کلیله و دمنه مقایسه شود، 

کلی، ابهام عبارت  در یک تعریف»تر یافت خواهد شد.ماهیت و ساختاری بسیار متفاوت
های متفاوت به یک است از هر تمایز جزئی زبانی ولو ناچیز که زمینه را برای واکنش

 (.25: 1387)فتوحی، «. کندی زبانی فراهم میقطعه
 دالیل ابهام در شعر خاقانی:

عوامل تاثیرگذار بر پیچیدگی سبکی و ابهام فراوان در شعر خاقانی، نه پسند زمانه و 
ی از سبک شاعران دیگر و نه مخالفت با سیطره سیاسی و فرهنگی حکومت و تاثیرپذیر

های فروخورده است که او را به طلبی و عقدهمذهب خاص، بلکه بیش از هر چیزی، برتری
دهد. به قول استاد انتخاب چنان زبان دشوارپسند و مفاهیم انتقادگرایانه سوق می

ای از مایهشاعری، خریداران پرشوق و قوی کوب، در شهر کوچک شروان، هنر شعر وزرین
آنگونه که برای شاعرانی چون رودکی و عنصری پیدا شده بود، وجود نداشت. )شیری، 

1389 :125) 
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های تلخ و سرخوردگی ها و شکایتگریها و آوازهکوب، سرچشمه خودستاییزرین

داست، به وجود ناپذیر را که در سراسر سخن خاقانی هویزهرآلود و خودپسندی سیری
توان در سرگذشت جوانی، های آن را میدهد که زمینهعقده حقارت در او نسبت می

( در شهر کوچک 187: 1370کوب، خانواده و محیط و شهر و دیار او جستجو کرد. )زرین
شروان که زادگاه او بود و در بین همشهریانی که پدر و مادر وی، علی نجار و زن نسطوری 

داشت، دیده بودند و در محیطی که هنر شاعر، ن چشم که شاعر آرزو میاو را نه بدا
گونه که پیش از وی برای شاعرانی چون رودکی و ای از آنمایهخریداران پرشورِ قوی

ها در خاطر این ها و سختیها و خواریتنگیعنصری پیدا شده بود، نداشت، دل
آزرد خورد و میشد و وجود او را میمیشد، عقده طلب جمع میی بینوا و جاهدرودگرزاده

و با چنین حالی عجیب نیست که در اشعار وی این همه طعن و ناسزا و دشنام و شکایت 
در حق زمانه ناسپاس آمده باشد و شاعر، آن همه از جور ابنای زمان سختی دیده باشد و 

 (188: 1370کوب، این همه از دست آنها شکایت کند. )زرین
هایی از نوع خاقانی آن است که اغلب کسانی که سر گوییدالیل پیچیده یکی دیگر از

وطنان و کیشان و همهای انتقادی به رفتارهای همسازگاری با روزگار ندارند و با دیدگاه
نشین گرا و اغلب عزلتنگرند، آدمهایی متفکر و مغموم و دروننوعان خود میحتی هم

های خاص به ه با دقت و تعمق و وسواس و حساسیتگرا نیز هموارهستند. افراد درون
پردازند. خاقانی، نظامی و شاعران رانده شده از دربار صفویه، سخن گفتن و نوشتن می

ها را های آنهای مجسمی از این دست افراد هستند که روح حاکم بر اشعار و نوشتهنمونه
خود غرق هستند و همین  توان درباری قلمداد کرد؛ بلکه در دنیای روحیات شخصینمی

( 128: 1389گرایی، یکی از دالیل ابهام در اشعار این هنرمندان است. )شیری، درون
که  همه شیفتگی شدیدیکند. آنتر و ژرفناکتر میتر و پیچیدهگرایی سخن را پختهدرون

 دهد، از همین موضوع حکایتخاقانی به عزلت و فقر و قناعت و اعراض از جامعه نشان می
 دهد:گریزانه شدید نشان میهای مردمدارد. او در بعضی از ابیات خود، گاه حالت

 ندارم دل جمعیت، تفرقه به              ببین تا چه بیند مه از اجتماعی
 ز انسان گریزم، کدام انسی ای مه       که وحشی صفاتی، بهیمی طباعی

 رضاعیکاسه و همهمنشینی          من و ناله زانو و هممن و سایه هم
 (440:  1374)خاقانی، 

گرایی در شعر خاقانی، نبوغ سرشار اوست؛ خاقانی از زمره کسانی البته دلیل دیگر ابهام
اندیشند و همین نبوغ و جدا ایستادن از جامعه، او را به است که فراتر از زمانه خود می
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واند تنه است که گاهی نمیهای زمادهد؛ به خاطر سیاستسمت پیچیدگی و ابهام سوق می

 (130: 1389سرراست و عریان سخن بگوید. )شیری، 
های دشوارفهمی در شعر خاقانی این است که او بلندپروازترین شاعر ایران از دیگر علت

تر است که هم از طریق اشعار و هم از طریق رفتار، در جستجوی چیزهایی است که کم
است. خاقانی به رغم آن همه ها بودهابی به آنیکسی با آن شور و حرارت در پی دست

است، یک شاعر های عینی در قصاید خود ارائه دادهها و تصویرهایی که از واقعیتتوصیف
تی و آلیسهای رئالیستی را درون تصورات ایدهگرا و به شدت ذهنی است که عینیتتخیل
های دشواری زبان و علت کند و یکی ازهای ذهنی تبدیل میگرای خود به واقعیتتخیل

 (129: 1389بیان خاقانی نیز همین است. )شیری، 
نظیر خاقانی در تطابق کالم با مقتضیات حال و مقال و موقعیت، که همان مهارت بی

رعایت مالزمات فصاحت و بالغت در نظر قدماست، واقعیتی است که نمونه آن را در دیوان 
ن عامل که باعث غث و سمین در قصاید خاقانی توان سراغ گرفت و همیتر شاعری میکم

است. ای از اشعار فراهم آوردههای الزم را برای ایجاد ابهام در بخش عمدهشده است، زمینه
قدرت اندیشه و مهارت او در ترکیب الفاظ و خلق معانی و ابتکار مضامین جدید و 

ات او که غالبًا با های خاص در توصیف و تشبیه مشهور است... ترکیبگرفتن راهپیش
است، معانی خاصی را که تا خیاالت بدیع همراه و با استعارات و کنایات عجیب آمیخته

 (782:2، ج2536عهد او سابقه نداشته، مشتمل است. )صفا، 
در این میان یک نکته دیگر هم وجود دارد؛ شعر خاقانی در مقایسه با اشعار ناصرخسرو، 

ری. در شعر تصویری، گستره استفاده از صور خیال نظامی و سنایی، شعری است تصوی
ها در اصال قابل مقایسه با شعر حرفی نیست؛ بیشترین استعارات و تشبیه ها و تلمیح

شود. از آن جا که بسیاری از سخن ها در شعر تصویری شعرهای تصویری به کار گرفته می
به موضوعات دیگر است، شود که مربوط هایی مطرح میبا استفاده از تصویرها و توصیف

های توصیفی یا توضیحی، خود عاملی برای دور شدن از اصل موضوع گونه واسطهوجود این
 و ایجاد ابهام در شعر است.

حتی دو سه قرن بعد از وفات خاقانی، اشعار او برای کسانی که در ادب فارسی بصیرت 
از پژوهشگران نیز دلیل  ( برخی24: 1383کوب، نمود. )زرینو معرفت داشتند، مشکل می

این پیچیدگی زبانی را استفاده خاقانی از افکار و اطالعات علمی و به کار بردن لغات دشوار 
اندیشی او در ابداع مضامین و اختراع ترکیبات خاص و تازه و به در کنار رقّت فکر و باریک

( که التزام در 783: 1352اند )صفا، کار بردن استعارات و کنایات مختلف و متعدد دانسته
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کوب، برد )زرینآوردن غرایب معنی و تعبیر، گاه سخن او را از حد طبیعت بیرون می

1385  :312) 
 بندی ابهام:تقسیم

 1387های عارضی، عمدی و غیرعمدی تقسیم کرده )خواجات، اگرچه ابهام را به گونه
:  1390ند،)شیری، ا(  و تاثیرات مؤلف، مخاطب و محیط را در آن برجسته ساخته81:

 ها، براساس ابهامبندیدهد که مبنای اکثر تقسیمها نشان می( اما بررسی پژوهش36-15
 (.92-104: 1375است )معدنی، واژگانی و ابهام نحوی بوده

 ابهام واژگانی -1

کاربرد واژگانی خاص و همچنین کاربرد خاص واژگان، از جمله دالیل ابهام شعری 
گونه به واژگان، ابهام شعری خود را سبب خاقانی و بیدل، با رویکردی اینرود و شمار میبه

 شود:اند که در سه سرفصل کلی به آن پرداخته میشده
 کاربرد:کاربرد واژگان کم -الف

(. اگر از 690: 1363نامد )فرشیدورد، فرشیدورد این نوع ابهام را ابهام کهن گرایانه می
، شویم که افزون بر دیرین بودنکنیم، با واژگانی مواجه می این منظر به شعر خاقانی نگاه

اند؛ در زیر در ادب فارسی بسامد چندانی ندارند و به ابهام و پیچیدگی شعر او دامن زده
 آوریم:چند نمونه از این نوع ابهام در شعر خاقانی را می

 برون سپید لعاب است       چو تخم پرپهن آرد « پَرپََهن»تر ز تخِم ها که سیهز میغ
 (50: 1357)خاقانی،     

 رنگ است.به معنای گیاهی دارویی است که بذر آن سیاه« پرپهن»در این بیت، 
 را چه نسبت از عطار؟« خُنفُسا»پارسا را چه لذت از عشرت          

 (196:  1357)خاقانی، 
 گردان است.به معنای سرگین« خُنفُسا»

 من« کُدینه»نی چو شمع        نکوبد آهنِ سردِ طمع اگر سر جدا ک« کَلبَتینم»به 
انبر اهنگران که بدان آهن تافته را از کوره بیرون بیاورند؛ کُدینه: پتک « کَلبَتین»

 آهنگران
 
 ترکیب واژگان )ابهام ترکیبی( -ب

ها از طریق ی دیگری که واژگان در ابهام شعری نقش دارند، به هم پیوستن آنگونه
 های برجسته در شعر خاقانی به شرح زیر است:ست. چند نمونه از ترکیبسازی اترکیب

 «ارفشحلق پلنگان»، «ی شیران شکنپنجه»     شیر علم را حیات هدیه دهی تا شود
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 (181: 1357)خاقانی، 

ار: کسی فششکند؛ حلقِ پلنگانشکن: کسی که پنجه شیران را در هم میی شیرانپنجه
 شاردفکه گلوی پلنگان را می

 «دریایمین»هست کفِ شهریار گوهرِ              نمای    هست لبِ لعل تو کوثر آتش
 (335: 1357)خاقانی، 

 دریایمین: صفت کسی که از حیث توانگری به مانند دریاست
 
 

 «گسترَشصلت»بستانِ دولت کشورش، در دسِت 
 (456: 1357)خاقانی، 

 بخشد.میهای فراوانی گسترَش: صفت دستی که صلهصلت
« بهایبوسه»جان،و آِن من است خشک    را همه زّر تر است در دهن« خرانتبوسه»

 چون تویی
 (461: 1357)خاقانی، 

 بها: بهای بوسهخرانت: خریدار و طالب بوسه/  بوسهبوسه
 

 کاربرد واژگان و ترکیبات سایر علوم )ابهام فنی( -ج
افزایند و آن، کاربرد واژگان و اقانی میی دیگری نیز بر ابهام شعر خواژگان به گونه

ها در شعر اوست تا جایی که بافت شعر او را از دیگران متمایز ترکیبات سایر علوم و دانش
است. اکثر معاصرین به علم و اطالع و تقدم او در فنون فضل گرویده و وی را فیلسوف کرده

 (:618: 1369اند )فروزانفر، خواندهو آیت حق می
 صقالشز مثلث بگرفت ربع مسکون      فریاد اوج مریخ از تیغ مهدر مرک

 (228: 1357)خاقانی، 
است: در این شعر خاقانی، شما باید به الدین سلجوقی در توضیح این بیت آوردهصالح
های لغوی و هندسی و حتی نجومی رجوع کنید تا بدانید اوج و خانه مریخ، برج فرهنگ

انید که زمین مرکز افالک است و هم تا به خود معلوم کنید اسد )شیر( است و هم تا بد
که عالم کون و مکان که زمین مرکز آن است، مثلث است؛ یعنی سه بعِد طول، عرض و 

ی زمین که تقریباً ربع آن کره را عمق دارد و هم ربع مسکون عبارت است از معموره
صیقلی است که نور آفتاب در  ایاشغال نموده است. هم این که به عقیده قدما، ماه کره

 (.106: 1388گردد )سلجوقی، آن منعکس می
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 ابهام نحوی: -2

ی افتد. بدین معنای اوقات، ابهام شعری خاقانی در سطح بیت و کالم اتفاق میدر پاره
شود و نیاز به واکاوی بیشتر و در نظر که مشکل بیت از طریق بررسی واژگانی حل نمی

 شود:د. این نوع ابهام نیز در سه قالب بررسی میگرفتن مفهوم جمله دار
 ابهام زبانی: -الف

احت شود و از عیوب فصاین ابهام که در کتب بالغت پیشین، ضعف تألیف نامیده می
رفت، پیچیدگی معنایی است که به دلیل کاربرد غیرطبیعی یا نادرست  شمار میبه

شود. البته نباید از تاثیر دوزبانگی های صرفی، نحوی و معنایی در کالم ایجاد میساخت
خاقانی بر ابهام زبانی او چشم پوشید. گاهی نیز نادیده انگاشتن دستور زبان فارسی و 

حدومرزِ قواعد آن، و یا حذف های دستوری مهجوریا کاربرد بیبه کار بردنِ ساختمان
ز ابهام معنایی بخشی از جمله یا تقدم و تاخر غیررایج در ساختار جمالت، شعر را به مر

 شود:هایی از این نوع ابهام ذکر می(. نمونه162: 1393اند )طباطبایی، رسانیده
 برسانیم به کم زان که ز من ها شنوندملِ من سازی و هم    ها و ها باشد اگر مح

 (103: 1357)خاقانی، 
از من « هایی»تر از آن که صدای معنای مصرع دوم این است که مرا در زمانی کم

 بشنوند، به مقصد برسانی
چو خود در خود شود حیران، کند  بیند شناس خود بیفتد پی        چو طوطی کاینه 
 حیرت سخندانش

 (210: 1357)خاقانی، 
گونه که طوطی با دیدن تصویر خود به اینجا معنی مصرع اول این است که همان

 یابد.شناخت خود دست می
 طبعم شود ز لطف، چو از جوهر آینه         و یافت توانم نشان خویشگر در دِل ت

 (399: 1357)خاقانی، 
 معنای بیت دوم این است: طبعم از لطافت همانند لطافت آینه از جوهر خواهد شد.

 
 
 ابهام هنری: -ب

این نوع ابهام، ریشه در ذات شعر یا نوشته ادبی دارد؛ بدین معنا که شاعر یا نویسنده، 
گشاید تا او را در نوشته ایی را فراروی مخاطب خود میای از احتماالت معنگستره

 ی برقراریاش را به تکاپوی بیشتر وادارد. الزمهخویش سهیم کند، یا ذهن و اندیشه
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ارتباط با ابهام هنری، آشنایی با نظام ادبیات است. نظام ادبیات، یعنی دانشی که باید 

: 1379را کشف و تعبیر کرد )کالر، ورای دانش زبان فراگرفته شود تا بتوان آثار ادبی 
های آن ثابت نیست و همواره در های این نظام در آن است که رمزگان(. ویژگی123

ا در ر« نی»حال تغییر و دگردیسی است؛ برای روشن شدن موضوع، توصیف خاقانی از 
 گیریم:چند بیت او پی می
 مار تاخ بین، لب بر لبِ افسونگر گس سوراخ بین    خ بین، مارِ شکمآن آبنوسین شا

 آمده
 (389: 1357)خاقانی، 

سوراخ هر دو اشاره به نی دارد که به دلیل شاخ و مارِ شکمدر این بیت، آبنوسین
 هایی که دارد، بهی آبنوسی و به دلیل شکل ظاهری و سوراخرنگ بودن، به شاخهسیاه

 است. و اما توصیفی دیگر از نی:سوراخ تشبیه شدهمارِ شکم
تاج نهاده بر سرش از نی قند     ش پیش و پسسی از حبش، ده ختنیای عرون

 عسکری
 (427: 1357)خاقانی، 

ی های دیگرگرچه در این بیت به صراحت از نای نام برده شده اما باز هم باید ویژگی
ی رنگ بودن، عروسی حبشاز آن را کشف کرد تا به مفهوم بیت رسید. نای به دلیل سیاه

نگشتِ سپیدِ نایی، ده نفری هستند که در پیش و پس این عروس حرکت است و ده ا
های اند که اشاره به لبکنند. بر سرِ این عروس نیز تاجی از نی قندِ عسکری نهادهمی

 ی آن دارد.نوازنده
های ما را در خاقانی در بیتی دیگر، به نُه سوراخ داشتن نی اشاره دارد که دانسته

 هد:دخصوص آن افزایش می
 چشم          بانگش از آهنگ ده غالم برآمدنای چو شهزاده حبش که ز نُه

 (144: 1357)خاقانی، 
 ی نی، به راحتیبا عنایت به این ابیات و پی بردن به نظام ادبیات خاقانی در باره

 های زیر ارتباط برقرار کرد:توان با بیتمی
 وراخ مار در شکم بادپرورشبریده نگر نایِ روز عید             سمار زبان

 (223: 1357)خاقانی، 
دان، هم هم استخوانش سرمه ان      ها در استخوزبان، سوراخوان نی چو ماری بی

 گوشت ز اعضا ریخته
 (378: 1357)خاقانی، 
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خلد از طبع و نُه چشم از نای چون شاه حبش، ده تُرک خادم پیش و پس     هشت

 میان انگیخته
 (393 :1357)خاقانی، 

وش/ نُه چشم دارد شوخ و خوش، صد است چون طفل حبش، ده دایگانش تُرکنایی
 بین در اوچشم حیران
 (452: 1357)خاقانی، 

 نای است یکی مار که ده ماهی خردش       پیرامن نُه چشم کند مارفسایی
 (435: 1357)خاقانی، 

 ابهام بر اثر نادرستی تصحیح -ج
افزاید، نبود تصحیحی منّقح و جامع عرهای خاقانی میمسأله دیگری که به ابهام ش

(. برخی از ابیات خاقانی هستند که 167: 1393از دیوان این شاعر است)طباطبایی، 
اند و بر ابهام شعر وی راهه رفتهمصحّحان در تشخیص شکل صحیح بیت، به بی

 دست آورد:تر بههای کهنتوان با استناد به نسخهاند؛ اصل بیت را میافزوده
 التقویم در تحویل انسانینخواندی احسن آفتاب جان در اصطرالب اندیشه   ندیدی 
نه مهمل عالم است آنچه خواندستی            ، نه عشوهآنچه دیدستیاست نه هرزه

 خلقی، نه قاصر علم یزدانی
 (412: 1357)خاقانی، 

 های دیرین به این شکل است:نویسمتن این ابیات در دست
التقویم در تحویل بخواندی احسن         بدیدی آفتاب جان در اصطرالب اندیشه   

 انسانی
چه خواندستی     نه مهل عالم خلقی، نه است آنچه دیدستی، نه عشوه آننه هرزه

 قاصر علم یزدانی
 (7)خاقانی، دست نویس اواخر قرن ششم: 

ویم که اگر در بیت اول، شبا مقایسه ابیات باال در دو نسخه مختلف، متوجه می
در بیت بعد، کامال « خواندستی»و « دیدستی»آمده بود، « نخواندی»و « ندیدی»

 معنی بود.بی
 ابهام در ابهام -3

گاه دلیل ابهام برخی ابیات، آمیخته شدن چند عامل ابهام در یکدیگر است؛ برای 
، ابهام بر اثر نادرستی فنی، ابهام زبانی، ابهام هنری نمونه، در چهار بیت زیر، ابهام

 است:تصحیح و تقدم و تاخر ابیات، پیچیدگی متن را بیشتر کرده
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زهره با ماه و شفق گویی ز بابل جادویی است           نعل و آتش در هوای قیروان 

 انگیخته
گو ز مه کرده است و گوز از       گوز بازد چرخ چو طفالن به عید از بهر آنک      

 اختران انگیخته
آتشین  حراقه برده گرمی از حراق چرخ                  لیک  بر قبه شررها و دخان 

 انگیخته
دود در زیر و شرر باالی آن     نه شرر باشد به زیر و دود باال، پس چراست      

 انگیخته 
 (394: 1357)خاقانی، 

ماع برای درک مفهوم این ابیات، ابتدا باید معنای واژه حراقه مشخص شود؛ اج
افکن است )سجادی، ی حراقه در معنی کشتی آتشپژوهان بر این است که واژهخاقانی
(.  گرچه برخی دیگر ان را به معنای جامه سوخته 125: 1386(، )کزازی، 354: 1382

اند. تعدد معانی و کثرت ابهامات، خوانش مجموعه و یا آنچه از شب باقی بماند، گرفته
 ست. اشعر باال را دشوار کرده

 وجود آورنده ابهام:صنایع به
خاقانی مانند دیگر شاعران کهن، از صنایع ادبیِ مختلف استفاده کرده و به کمک 

ترین این صنایع اشاره مختصری جا به مهماست. در اینآفرینی کردهآنها در شعر ابهام
م ابهای آفرینشِ نماییم. در بین صنایع مطرح شده، پارادوکس در باالترین درجهمی

ترین بسامد را در شعر خاقانی دارد. است و از میان انواع ایهام، ایهام تناسب، بیش
 (142: 1389فر، )بهنام
 الف(ایهام

ترین صنایع ادبیِ به وجود آورده ابهام در شعر خاقانی، ایهام است: ایهام یکی از مهم
و اساس آن بر  از صنایع ظریف معنوی و شعر و نثر دیروز و امروز سراسر جهان است

دو یا چند معنی داشتن یک کلمه یا یک عبارت است که البته یک معنی پیداتر و معنی 
کارگیری ( چند نمونه از به12: 1384تر است. )خرمشاهی، های دیگر، پنهانیا معنی

 است:ایهام در اشعار خاقانی در زیر آمده
 کامدم بر موت اوالدالزنا من سهیلم   شدند این قوم معذورند از آنک گر مرا دشمن 

 (18: 1385)خاقانی، 
دارای ایهام است؛ معنی اول آن حرامزاده و در معنای « اوالدالزنا»ی در این بیت، واژه

 است.تاب آمدهشبدوم به معنی کرم
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 شرع را گنج روان از کلک اوست       عقل بر گنج روان خواهم فشاند

 (141: 1385)خاقانی، 
در معنای اول به معنی گنج « گنج روان»یب بدین گونه است که ایهام در این ترک

شود و در معنای دوم، نام کتاب مجدالدین دست میبهسخن ستوده است که دست
 خلیل است.

 مرا ز انصاف یاران نیست یاری          تظلم کردنم زان نیست یارا
 (25: 1385)خاقانی، 

نیز در « یارا»ر و همراه، ایهام دارد؛ در دو معنای یاری کردن و همچنین یا« یاری»
 است.دو معنی توانایی و معنای یار و رفیق به کار رفته

 ب(ایهام تناسب
یکی از انواع پرکاربرد ایهام که در شعر خاقانی نیز بسیار کاربرد دارد، ایهام تناسب 

یگر داست؛ ایهام تناسب آن است که الفاظ جمله در آن معنی که مراد گوینده است با یک
متناسب نباشد؛ اما در بعضی دیگر تناسب داشته باشد؛ به عبارتی فقط یکی از دو معنی 
کلمه در کالم حضور داشته باشد؛ اما معنی غایب با کلمه یا کلماتی از کالم، رابطه و 

 (102: 1375تناسب داشته باشد. )شمیسا، 
 گون وطاگردون پیر گشت مرید کمال او        پوشید بر ارادتش این نیل

 (5: 1375)خاقانی، 
است که در معنای خورده آمدهچنین پیر سالپیر در دو معنای مراد و مرشد و هم
 مراد و مرشد با مرید ایهام تناسب دارد.

ی نار مهر است یا زرین صدف خرچنگ را یار آمده       خرچنگ ناپروا ز تف پروانه
 آمده

 (390: 1385)خاقانی، 
ر یک معنی به معنای برج خرچنگ است که با مهر تناسب در این بیت، خرچنگ د

 دارد و در یک معنی هم نام جانوری دریایی است که با صدف تناسب دارد. 
آفاق را از جرم خور هم قرص و هم آتش نگر      هم مطبخ و هم خوان زر، هم میده 

 ساالر آمده
 (391: 1375)خاقانی، 

خوردن در نظر گرفت که در معنای دوم با توان در دو معنای خورشید و خور را می
 مطبخ و خوان ایهام تناسب دارد. 

 ج( ایهام تضاد
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های ایهام یکی از انواع ایهام، ایهام تضاد است؛ این نوع ایهام، یکی از زیرمجموعه

نجا ی تضاد دارد. آتناسب است که معنی غایب با معنی کلمه یا کلماتی از کالم، رابطه
ی را که در یک معنی متضاد و ناسازوار و در همین معنیِ تضادی و هایکه سخنور واژه

ناساز، کاربرد رایج دارد، در معنی دیگری که تضاد ندارد، به کار برد و به این گونه تنها 
: 1379تضادی ظاهری و برونی و نه واقعی و درونی در سخن خود بپرواند )راستگو، 

84.) 
 این غول دار بادیه را کرد زیر پا     ی خلت نهاد روی  آن شب که سوی کعبه

 (5: 1385)خاقانی، 
است؛ روی در معنای دوم که موقعیتی روی در معنی توجه کردن و قصد کردن آمده

 در تضاد است.« زیر»ی دهد، با کلمهرا نشان می
 ای        پس پایمال مال مباش از سر هواگر سر یوم یحمی بر عقل خوانده

 (4: 1385)خاقانی، 
در یک معنی در معنای از قصد و از روی است و در معنای دیگر سر در معنای « سر»

 قاموسی و به عنوان یکی از اعضای بدن با پا در تضاد است. 
 د( ایهام تبادر

ی ای از کالم واژهاست که هرگاه واژهاین ایهام در علم بدیع به این صورت تعریف شده
ای که به ذهن است به ذهن متبادر کند؛ معموالً واژهصدا دیگری را که با آن تقریبا هم

 (54: 1375شود، با کلمه یا کلماتی از کالم تناسب دارد. )شمیسا، متبادر می
سر بنه کاینجا سری را صدسر آید در عوض      بلکه بر سر هر سری را صد کاله 

 آید عطا
 (1: 1385)خاقانی، 

است؛ اما معنای بر روی سر را نیز آن امده به معنای عالوه بر آن و افزون بر« بر سر»
 کند.به ذهن متبادر می

ی کسری از این ممالک و صد کسری و قباد      خطوی از این مسالک و صد خطه
 خطا

 (3: 1385)خاقانی، 
در معنای اندکی و مقداری آمده است؛ اما کسری نام پادشاه ایرانی را نیز « کسری»

 کند.به ذهن متبادر می
 نعلی بیندازد براق طبع من        آسمان زو تیغ بران سازد از بهر غزا هرکجا
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در معنی جنگ است که در اینجا معنای قضاوت و داوری را نیز به ذهن متبادر « غزا»
 کند.می

 و( ایهام ترجمه
ی متداول دیگری از ایهام، ایهام ترجمه است؛ بدین صورت که شاعر لفظ را به گونه

برد که ترجمه ان به زبانی دیگر، مثال عربی، با دیگر اجزای بیت یای به کار مگونه
 است:تناسب دارد؛ خاقانی گاهی از این نوع ایهام استفاده کرده

نفس عیسی جست خواهی رای کن سوی فلک       نقش عیسی در نگارستان راهب 
 کن رها

 (1: 1385)خاقانی، 
ما در زبان عربی معنای دیدن و به معنی قصد کردن و اندیشه کردن آمده؛ ا« رای»

 نگاه کردن نیز آمده. 
 نعمت من بود و عم من        عم چه؟ که پدر بود و خداوند به هر بابکو آن که ولی

 (58: 1385)خاقانی، 
در این بیت به معنای موضوع و مقوله است؛ در زبان عربی این واژه به پدر « باب»

 شود.ترجمه می
 هـ( پارادوکس:

یا متناقض نما یکی از ترفندهای بسیار مهم در شعر و ادب است؛  پارادوکس
زدایی و شگردهای برجسته و پارادوکس در اصطالح ادبی یکی از انواع آشنایی

انگیز ادبی است و آن کالمی است ظاهرا متناقض با خود یا مهمل که دو امر شگفت
: 1371ی ناسازگار است. )داد، ناسازگار و یا متضاد را جمع کرده و با باورهای عرفی و عقل

سازد؛ یک بعد نما یکی از شگردهایی است که کالم را دوبعدی می( متناقض133
متناقض آن که عجیب است و باورنکردنی و بعد دیگر آن که حقیقتی را در بر دارد و 

انگیز است. به زبان دیگر، پارادوکس در ادبیات، بیانی است که حقیقت این خود شگفت
 (327: 1386رسد )فتوحی، ما حقیقی به نظر نمیدارد ا
 

ی خون گویی       کز گرمی خونابش آتش چکد خود دجله چنان گرید صد دجله
 از مژگان

 (358: 1385)خاقانی، 
 است.چکیدن ویژگی آب است که در اینجا با آتش همراه شده

 روار آمدهآسا زرد به همرنگ اهل درد به      رد صفا پرورد به تلخ شکمی عاشق
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 (389: 1385)خاقانی، 

شود؛ تلخی که چون یک تناقض و پارادوکس دیده می« تلخ شکروار»در ترکیب 
 شکر است!

 خوانش چند بیت پرابهام از خاقانی و تفاسیر محققان:
های معدودی در ارتباط با خوانش شعرهای خاقانی و دریافت معانی این پژوهش

ا با ارجاع به استعارات و صنایع ادبی، در نظر گرفتن هاست. این پژوهشاشعار انجام شده
چنین علوم و صنایع زمان خاقانی، به تحلیل آیات و احادیث دینی، کالم روزمره و هم

 اند.معنای ابیات دشوار خاقانی پرداخته
و « نگاهی به دیوان خاقانی»کن در کتاب پژوهندگانی مانند معصومه معدن

ن الدیتصحیح دیوان و همچنین عباس ماهیار و میرجالل ءالدین سجادی در طبع وضیا
اند؛ اما هنوز جای فرسایی کردههای دیوان خاقانی قلمکزازی در گزارش دشواری

 (104: 1393های بیشتر در این زمینه خالیست. )سرمدی، پژوهش
در زیر  فقط چند نمونه از اشعار مبهم و دشوارخوان خاقانی به همراه نظرات محققان 

آفرینی خاقانی و نگاه مفسران به این ابهامات، است تا تنوع ابهامو اساتید آورده شده
 تر مشخص شود: واضح
 
چون دم مرغان صبح نیروی شیران او شکست رونق گویندگان       سِحر دمِ  -1

 غم
در این بیت، تقابل میان مرغان صبح )خروس( و شیران غم ابهام آمیز است.  

گوید: شیر شب از بیشه بیرون آید و چون صدای ین بیت میعبدالرسولی در شرح ا
 (49: 1381خروس سحری برآید، )عبدالرسولی، 

 لب خویش از پی نان چون پرنان       به زن بر در سلطان چه کنم -2
ابهام در این بیت، رابطه نان طلبی و واژه پرنان است؛ کزازی در گزارش این بیت 

است؛ خاقانی لب خویش را چون کناره نان بوسه  است: پرنان کناره نانچنین آورده
زید؛ پس نیازی به رفتن پیش پادشاه و بوسه زدن جویی میزند و با خرسندی و کممی

فرهنگ لغات و تعبیرات »(.سجادی نیز در کتاب 426: 1386بر درگاه او ندارد )کزازی،
)سجادی، فرهنگ ریزه کوچک و قطعه نازکی از نان است « پرنان»است: نوشته« خاقانی
 (.218لغات: 
 خوران قولنجی رها کن آشیانبر مگس زی برو بر ساعد شاهان نشین    بچه با -3
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است. در خصوص تاثیر مگس در در این بیت، نوعی درمان سنتی باعث ابهام شده

درمان قولنج، در پانوشت دیوان خاقانی، عبدالرسولی اشاره مختصری بدون ذکر ماخذ 
است: عالج قولنج غالبا فضله مگس است. کزازی نیز در گزارش است و آوردهکرده

 است. های خاقانی به همین توضیح اکتفا کردهدشواری
 چون رسید آیت روز آیت شب          محو کرد آیت ایشان چکنم -4

ی خاقانی، الفاظ آیت روز و شب و محو کردن در این بیت، با توجه به سبک ویژه
از سوره اسراء را مد نظر  12رسد خاقانی آیه شریفه ر میاست. به نظجهت نیامدهبی

داشته است. متن فارسی آیه شباهت بسیاری به تعبیرات خاقانی دارد: و قرار دادیم شب 
 و روز را دو نشانه، پس نابود کردیم نشانه شب و قرار دادیم نشانه روز را روشنگر.

ن از بسطام باشم این دشمن جاه منند اینها و چون باشند دوست       چون م -5
 گروه از دامغان

در خصوص انتساب کفر و ملحدان به سرزمین دامغان در دیوان خاقانی ابیات دیگری 
ین الداست که نشان از شهرت دامغان به سکونت ملحدان در آن دیار است. ضیاءنیز آمده

له به است؛ از جمهای مفیدی ذکر کردهسجادی از منابه متعدد در این باب یادداشت
دان است که گردکوه یا دژگنبنقل از کتاب قالع اسماعیلیه تالیف منوچهر ستوده نوشته

 (.1298است )سجادی، فرهنگ لغات: در دامغان از قالع معروف اسماعیلیه بوده
 هم عاجز است و هست پرش هفتصدهزاررسم به پر وهم جبرئیل    میبر تو ن -6

سوره  98االسرار میبدی ذیل آیه شفدر خصوص جبرئیل و پرهای او در تفسیر ک
بقره چنین آمده است: دیگرباره در این آیت، نام ایشان یاد کرد، تشریف و تخصیص 

اند و بهینه فرشتگان چهاراند: ایشان را که ایشان در میان مالئکه، سران و سروران
ر پجبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و بهینه این چهار، جبرئیل است، ششصد 

(. انتساب بال و پر به 290االسرار: دارد؛ هر پری هفتاد هزار ریشه  )میبدی، کشف
شود و در برخی منابع مانند های دیگران نیز دیده میها و سرودهجبرئیل در نوشته

 است.المخلوقات قزوینی بدان اشاره شدهثمارالقلوب ثعالبی و یا عجایب
 نتیجه

 ترین اتفاقاتی است که در سطحچیدگی زبان یکی از رایجدر شعر کهن فارسی، ابهام و پی
ترین شعرای فارسی است؛ ابهام در شعر خاقانی دهد؛ خاقانی نیز یکی از پرابهامزبان رخ می

از  اش دارد. او صنایعیریشه در نوع نگاه او به دنیا و تالشش برای باال بردن جایگاه شعری
تواند در سطح زبان یا برد؛ ابهام میآفرینی به کار میقبیل ایهام و پارادوکس را برای ابهام
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در سطح نحو ایجاد شود؛ علیرغم همه اینها تا کنون تحقیقات جامعی در ارتباط با جایگاه 

 های بیشتری است. است و این مقوله نیازمند پژوهشابهام در شعر خاقانی انجام نشده
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 پژوهی ادبیهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت 
 1397اردیبهشت ماه 

 زیباشناشی در دیوان عنصری
 

 1 سمیه عباسی نسب  
 
 

 چکیده:
ـــامل معانی،بیان وبدیع که روی هم رفته دانش ـــناختی ادب علوم بالغی ش های زیباش

ها، شگردها وترفندهای هنری موجود در اثر د،علومی هستند که شیوهاناسالمی نام گرفته
گیری از این ســـه دانش اســـت که دهند و با بهرهادبی را مورد بحث و بررســـی قرار می

سه علم مذکور، بیان می شکار نمود.از میان  توان تفاوت میان زبان عادی و زبان ادبی را آ
شتر با آرایه شناختی مو بدیع بی سروکار های زیبا سیقی لفظی کالم  ربوط با تخیل و مو

 پردازان وبن احمد عنصـــری بلخی یکی از بزرگترین قصـــیدهابوالقاســـم حســـن دارند.
در این مقاله سعی شده است صنایع بدیع لفظی یر اساس  ثناگستران زبان فارسی است.

یرد تا گاههای اســتادان علم بدیع در دیوان عنصــری مورد بررســی فرار گتعاریف و دیده
دراین پژوهش به روش  دریابیم او به چه صـــنایعی بیشـــترین توجه را داشـــته اســـت.

هایی از صنایع بدیع لفظی در این دیوان پرداخته شده است؛ که ای به ذکر نمونهکتابخانه
ضمن پژوهش مشخص گردید عنصری از میان صنایع بدیع لفظی به کاربرد انواع جناس 

ــته، در واق های گوناگون موســیقی ع او از این طریق پرداختن به جناسعالقۀ زیادی داش
 شعر خود را تقویت کرده است.

 
 .صنعت، بدیع لفظی، دیوان، عنصری های کلیدی:واژه

 
 
 
   

                                                                 
 ان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان دانشجوی دکترای زب . 1
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 مقدمه: -1

ـــطالح عبارت کلمه ی بدیع در لغت به معنی چیزِ تازه ونوظهور و نوآیین، ودر اص
شد صیح بلیغ، خواه نظم با سخن ف ست از آرایش  سخن آرایی  ا وخواه نثر. ومرادف آن را 

 توان گفت.ونادره گویی ونغزگفتاری می
ــت، و اموری را که موجب زینت  ــیح وبلیغ اس ــخن ادبی فص ــوع علم بدیع س موض

 (23:1391،نامند.)هماییشود، محسّنات وصنایع بدیع میوآرایش کالم بلیغ می
صطالح ادبی، ست از دانش، بدیع در ا کارگیری زیبایی ها و شناخت و به  عبارت ا

آرایه های خاصی که سبب جذابیت و افزایش تاثیر سخن منظوم و منثور در خواننده می 
 شود.

ـــبک او ارتباط نزدیکی دارد. ـــاعر با س ـــعر یک ش ـــنایع بدیعی ش بدیع مجموعه ی  ص
سخن  سخن ادبی تبدیل می کند و یا بر ارزش  سخن عادی را به  ست که  شگردهایی ا

 .ادبی می افزاید
سازی ها و تغیرات بی  دیع،ب صطالح  ستخوش ا شاخه های بالغت د بیش از تمام 

منتقدان ســنتی و در واقع  مورد و ســطحی دوران انحطاط فرهنگی و ذوقی بوده اســت.
فقط به ویژگی های بارز آثار اسـتادان توجه داشـته و کمتر در ارزش آثار  بدیع نویسـان،

شان داده اند. صوالً آنان از خود تردید ن شته، ا صیفی و بر مبنای  نقد ادبی گذ شتر تو بی
برای  !و کمتر به تناســب های معنوی توجه داشــت. آرایش های لفظی بود تا ارزشــی

ولی در شعر معاصر این عناصر به  معنی و قالب و نحوه ی بیان جدا بودند، شاعران قدیم،
ذاشته م تاثیر گهم پیوسته اند و این دگرگونی اساسی بر معیارهای زیبا شناسی کنونی ه

 است. صنایع بدیعی به دو دسته تقسیم می شود:
 

 :صنایع بدیع لفظی-1-1
روند و به کار نمی -مگر تصادفا  –غیر ادبی  تعلق دارند و در نثر و نثر ادبی به شعر 

شیوه های  سب میان الفاظ به  سیقی کالم از طریق ایجاد ارتباط با تنا موجب افزایش مو
 :دمانن متعدد می شوند.

 های هم ریشه مثل ساز و سازه.هژیعنی به کارگیری وا همجنس سازی: الف:

یعنی به کاربردن واژه هایی که با هم شباهت آوایی دارند.مثل  هماهنگ سازی: ب:
 سرود و سروش.

ــاختن یک واژه.مثل:ای یاوه یاوه  تکرار: ج: ــخن با مکرر س یعنی ایجاد تاکید در س
 یاوه خالیق،مستبد و منگ!!!
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شند فقط برای تنوع و برانگیختن صن شته با سودی دا ایع لفظی گاه بدون آن که 

 تجرید و توشیح. حذف، :روند.مثلشگفتی مخاطب به کار می

 .صنایع تجنیس و جناس و تکرار در شمار صنایع لفظی هستند
 

 صنایع معنوی:  -1-2
یز و شــوند.این صــنایع،ســخن را خیال انگموجب زیبایی معنوی در شــعر و نثر می

صویری چند بُعدی و از زبان روزمره،متمایز می شناخت و  سازند.ت مخاطب زبان ادبی با 
شناس صنایع،به جنبه های زیبایی  ست می فراگیری این  برخی مباحث  یابد.یک زبان د

مهم بدیع معنوی مانند کنایه و اســتعاره و تشــبیه که در آرایش کالم نقشــی ندارند و 
های که ادای معانی واحد به روش "بیان"ر مبحثی به نام روند،دصـــنعت به شـــمار نمی

 تعریف می شوند. گوناگون است،

 صنایع لف و نشر،التفات،حُسن تعلیل و حُسن طلب از صنایع معنوی هستند.
سرای قرن پنجم بلکه زبان پارسی است پرداز ومدحعنصری بزرگترین استاد قصیده

را با سرشاقت سبک هیچیک از شعرای قصیدهوتاکنون بدین پایه ومایه در جزالت لفظ و
ــته ــه نتوانس ــیدهکثرت عده وتوجه به معارض ــاء کنند واگر از عهدهاندقص ی لفظ ای انش

برآمدند گرو معنی شـــدند واگر حق معنی ادا کردند فخامت لفظ را از دســـت دادند. در 
سب نمیتمام دیوان او یک قرینه ه که ویک جملتوان یافت ی غیر متوازن وتعبیر غیرمتنا

ــد نمی ــته باش ــود دخالت نداش توان دید عباراتش بامعنی در افادت غرض وپرورش مقص
ساز وبی ست ونه معانی نا ست، نه عبارتها کوتاه ا شعری را به معانی متوازن ا اندام دعاوی 

سفی متقن وبنای مدح وتغزل را بر پایهوادله شت وبا ی فل ستدالل گذا ی محکم برهان وا
رات شــاعرانه را از دســت نداد واین خود بر قدرت طبع وتصــرفش در انحاء این همه تعبی

تعبیر بهترین دلیل است زیرا هر یک از معانی شعری و علمی قالب مخصوصی دارد وبیان 
شد  ست و تا گوینده مقتدر و اقتدارش در حد اعالء نبا شاعر ا سی جز بیان حکیم و  هند

ـــفیعی کدکنی،تواند یکی از این معانی را در طریق دنمی -530:1372یگر تعبیر کند.)ش
526) 

 

 روش تحقیق:  -1-3
در این پژوهش با مراجعه به امهات کتب بدیعی، عنوان وتعریف ومختصــات هر یک 

ست ودر ادامه ابیاتی که در بردارنده شده ا صنعتها به طور جداگانه ذکر  صنعت از  ی آن 
شماره آنها )که در انتهای هر بیت ذ ستند همراه با  ضی ه شده( و همچنین اوزان عرو کر
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ـــنعت  ـــده و برای پرهیز از اطناب اگر با ابیات دیگری که دارای همین ص آنها آورده ش

 هستند برخورد شده به مکان آنها در دیوان اشاره شده است. 
 

 پیشینه تحقیق:-1-4
ست  صورت نگرفته ا صری تاکنون تحقیق منفردی  شرح بدیعی دیوان عن در مورد 

باشد که جسته وگریخته به نقد وبررسی سبک و دیعی ومقاالتی موجود میاما کتابهای ب
 اند، به شرح زیر:ابیاتی از دیوان عنصری پرداخته

معالم البالغه در علم معانی،  "(، در کتاب خود با عنوان 1392محمد خلیل رجایی، ) .1
صنایع گوناگو "بیان وبدیع شاهد مثالی در  صری به عنوان  ذکر  نابیاتی از دیوان عن
 کرده است.

ــناعات ادبی  "(، در کتاب خود با عنوان 1391جالل الدین همایی، ) .2 فنون بالغت وص
شاهد مثالی ذکر  " صری را به عنوان  صنایع بدیعی ابیاتی از دیوان عن بعد از تعریف 

 کرده است.

از جهان نگری تا "درمقاله خود تحت عنوان (،1389زاده وکمال راموز،)ناصر علی-3
ص سانیکاربرد سبک خرا شعر  شته اند که با بهره گیری از مدل  "نایع بدیعی در  سعی دا

با  به بررسـی رابطه عناصـر بدیعی سـاختارگرایی تکوینی گلدمن و مطالعه دیالکتیکی او،
ــان دهند که چگونه  ــانی پرداخته،تا از این طریق نش ــبک خراس ــاعران س جهان بینی ش

سبک شاعران  شرافی و درباری اکثریت  سامد کاربرد  ذهنیت ا سبب افزایش ب سانی  خرا
شعر  صنایع بدیعی در  ست و در این مقاله کاربرد  شده ا شعر این دوره  صنایع لفظی در 

سانی )فرخی، عنصری، شاعرسبک خرا مورد بررسی  سلمان( سعد مسعود رودکی، چهار
 .قرار گرفته است

 
 

 بررسی صنایع بدیع لفظی در دیوان عنصری:-2
 اعنات: -2-1

ا لزوم ماالیلزم و التزام نیز می گویند: آن است که شاعر یا نویسنده، به قصد که آن ر 
ـــل الزم  ـــود که در اص یا کلمه یی را ملتزم ش آرایش کالم یا هنرنمایی، آوردن حرفی،

 (1391:87،نباشد.)همایی
نات : یا اع ـــعر،کلمــه یی را تکرار کننــد.  التزام  ـــراع یــا بیــت ش در هر مص

 (1374:60،)شمیسا
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ــت که آن را لزوم ما ــنات لفظیه لزوم ما ال یلزم اس عنات نیز االیلزم : از جمله محس

ـــت از این که متکلم قبل از حرف روی درقوافی ابیات یا قبل از  گویند و آن عبارت اس
حرفی که به منزله حرف روی است در فواصل فقرات حرفی یا حرکتی را التزام کند،یعنی 

خودملزم نماید در حالتی که آوردن آن واجب نباشدو تکرارآن را در آخر ابیات وفقرات بر 
 (269:1392.)رجایی،بدون آن سجع و قافیه تمام باشد

لن ع عالتن، فــا عالتن، فــا عالتن، فــا  فــا
 

ـــذوف  ـــح ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
 

      بخشی که خواهنده چنان داندکه هستخواسته

 "2395"شایگانتوگنجیازانگشتزیرهرپیچی 
      

عالتن، فــا عالتن، فــا لنفــا ع  عالتن، فــا
 

ـــذوف  ـــح ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
 

ـــپس طای توبوادی زین س ندرایران ازع  ا
 

ــتاننده ازدهنده رایگان   ــتاندس  "2396"زرنس
 

 
 فـعـولـن، فـعـولـن، فـعـولـن، فـعـولــن
لف مخــا گمــان  تو  ــــد از  پرش  چنــان 

 

ــم   ــن ســـــال ــم ــث ــارب م ــق ــت  م
 "2652"که گویی تو اندر میان گمانی 

 

ــه ــت ــرف ــر گ ــل ب ــد اج ــان ــم ــل را ب  ام
 

ته یمی   مانی گرف  "2653"ن تو تیغ ی
 

لن عو ف عیــلُ  مفــا عیــلُ،  مفــا عولُ،  ف  م
شر  زین هر دو زمین هر چه گیا روید تا ح

 

 هزج مثمن اخرب مکفوف محــذوف 
ــاختنرویینهمهبخش   "3267"طبرخونبودوش

 

 
 تجنیس = جناس: -2-2

سخن خود کلمات هم جنس بیاورد که در ظاهر  سنده در  ست که گوینده یا نوی آن ا
ـــند. دو کلمه متجانس را دو رکن جناس می به یک ـــبیه،و در معنی مختلف باش دیگر ش

 گوییم،و آن بر نه قسم است:
 جناس تام:-2-2-1

شتن یعنی حروف و حرکات یکی و فقط  ست که الفاظ متجانس در گفتن و نو آن ا
 (60:1391.)همایی،در معنی مختلف باشند

 
ْالت فع لن،  ع مفــا تن،  ِال فع لن،  ع  مفــا

گر ــا یرهب یشجــامــهازمــهت ــایــدب یرب  ت
 مفعولُ، فــاعالتُ، مفــاعیــلُ، فــاعالت

ـــبغ   ـــلم مس  مجتــث مثمن مخبون اص
ـــتــان چو آیــد تیر  ـــود بوس  "799"چرا برهنــه ش

ـــور  مضـــارع مثمن اخرب مکفوف مقص
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تم ف هیگ ینن لمبر ــآند ــاب لفت  دارز

 

لن ِ فع لن،  ع مفــا تن،  ِال فع لن،  ع  مفــا
نده که جوی ند  ثل زن  حزمبی خطریم

 

 فــاعالتن، فــاعالتن فــاعالتن، فــاعلن

یاز آرد ترا باز ـــر گیری تو وکبکی ن  س

 

لن ِ فع لن  ع مفــا تن،  عال ف لن،  ع  مفــا

منــ یر دا توبز نم و  ی ب ــــه  نفش ب ــدر   ت ان
یات: 2770،2777،2811،3053،3071،3314اب

 ...و

ــــک نــاب نــدارد قرار   "126"تــاب گفتــا کــه مش
 

محــذوف بون  خ م من  ث م جتــث   م
ــمازآرزوی ــودبچش  "955"خطرخطردرش

 

 ن ســــــالـــمرمـــل مـــثـــمـــ

ــاز ــا کبــک دری اینب ـــتی کی بود ب  "2773"دوس

 

 مــثــمــن مــخــبــون مــحــذوف
 "2810"ســـپری یا بنفشـــه را ســـپری بنفشـــه را 

 
 

 جناس ناقص:-2-2-2

که آن را جناس محرف نیز گویند،آن است که ارکان جناس در حروف یکی و در حرکت  
 (61:1391.)همایی،مختلف باشند

 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت
مونبرده نعــلراهــا ــادز ــتب ــان ــای  هاللپ

 
 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعلن

 ُخردباشـــد،خِرداندرجهانســـامانگرچه
 

عیــل مفــا لن،  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا
ــــت ازیرامِهرپرجهــان  دینــار دینــارس

 

لن ِ فع لن  ع مفــا تن،  عال ف لن،  ع  مفــا
ـــودزبال ــه امرش رهــاش  بلی کننــده ب

 
ــن ــل ــعِ ــن، ف ــل ــاع ــف ــن، م ــالت ــاع  ف

ـــتــ ـــتشگرزجنس فرش لق ه هس  خُ
 

  ابیات:
 و...1989،2394،2903،2919،3328

ــــــور   رمــــل مــــثــــمــــن مــــقص
ــانــت رقــاب  گــردرا زگــردان روی  "165"جــنــگــجــوی
 

 رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف
 "346"تاازوسامان نگیردسخت بیسامان بود 

 
ـــورهزج ــــدس مقص ـــور مس  مثمن مقص

نام اوســــت نقش  نار  مُهرکه   "451"دی
 

 مــجــتــث مــثــمــن مــخــبــون مــحــذوف
 "2010"نِعَمرسدبه جاه وکامش کننده بهنَعَم

 
محــذوف بون  خ م ــــدس  یف مس ف  خ

لق پس چر ـــر   اخَ  "733"او زجنس بش
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 جناس مکرر:-2-2-3
که دو رکن جناس را در آخر   ـــت  ند: آن اس که آن را جناس مزدوج و مردد نیز گوی

 (71:1391.)همایی،های نثر یا در آخر ابیات ،پهلوی هم آورده باشندسجع
تن  عال ف لن،  ع لنمفــا ْ فع لن،  ع  مفــا

ــاباز ــت ــردمــیــشجــهــانآف ــرم ــدات ــی  پ
 

لن ِ فع لن،  ع مفــا تن،  ِال فع لن،  ع  مفــا
ــتآنهرچدادشخدای ــزاواردرخوراوس  س

 
 مــفــاعــیــلــن، مــفــاعــیــلــن، فــعــولــن

 خـــوبـــانآیـــدکـــهرنـــجراازکـــهبـــدی
 

ِالت فع لن،  ع مفــا تن،  عال ف لن،  ع  مفــا
ـــکیلنهی به پای عدوبراجل ب ـــکل ش  ش

 
لن ِ فع لن،  ع مفــا تن،  ِال فع لن،  ع  مفــا

 چمــدفلــک ازبهرآنکــه توبچمی همی
 

لم    بون اصـــ خ م من  ث م جتــث   م
مه احوال در    که در ه  "14"مال و خال از آن
 

محــذوف بون  خ م من  ث م جتــث   م
 "20"ســـزابســـزادرخوربودزنندکهمثل

 
ـــذوف ـــح ـــزج مســــــدس م  ه

ـــارامـــنـــد ـــی  "39"ظـــالالظـــلّدرب
مقصـــور بون  خ م من  ث م جتــث   م

ــــتکــه خمهس یرشـــرزه ز ترا شـــ
ــــل ــــــک ــــالش ــــــک   "1882"ش

 
م جتــث  محــذوفم بون  خ م من   ث

ــا  ــادتراکــارب ــــه ب  "2018" چمیــده بچمهمیش
 

 : ابیات
362،37،383،479،477،493،522،528،615،660،1889،1892،1901،1928،2040،

2163،2185  
2212،2220،2290،2308،2710،2756،2766،2831،2837،2862،2916،2922،

 و.2963،3137،3138،3139،3140،3141،3142،3143،3316
 
 

  زاید: جناس -2-2-4
آن اســت که یکی از کلمات متجانس را حرفی بر دیگری زیادت باشــد ، و آن حرف زاید 

 .گاه در اول کلمه است
 (62:1391)همایی،
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 شکن  اصل او از زنگ و بریک اصل او سیصد 

 فـــاعـــالتـــن، مـــفـــاعـــلـــن، فـــعـــالت
کنــدش  گر  ت ب بربــت کــه  ل ــــت    د  نیس

ــن ــول ــع ــن، ف ــل ــی ــاع ــف ــن، م ــل ــی ــاع ــف  م
ـــتــه از  یوس پ ــمــاهییکی  ــــت ت  مــاها س

عالت تن، فــا عال تن، فــا عال تن، فــا عال  فــا
ست گویی بیضهپیروزه جام   ی عنبر دروا

 

صلراکه بینییشکنجهر  ستزا  "174"اوسیصدسرا
بغ لم مســــ بون اصــــ خ م ــــدس  یف مس ف  خ

بری ل ــــت   د نیس گر  ت ب برد  ت  "211"دســــ
ـــــذوف ـــــح ـــــزج مســــــــدس م  ه

ــا بــخــاور ــــتــرده از چــیــن ت  "600"یــکــی گس
ـــــــور  رمــــل مــــثــــمــــن مــــقص

 "1799"ر نیکوخصــالاختپیروزپیش شــاهنشــاه 
 

 و...1936،1962،2023،2439،2461،2539،2733،2736،2806،3069،3250ابیات :
 

 .و گاه زیادت در وسط کلمه باشد
ــن ــول ــع ــن، ف ــل ــی ــاع ــف ــن، م ــل ــی ــاع ــف  م

ــش کــه از درویــش بــر   مــالزهــی کــفّ
 فــاعــالتــن، مــفــاعــلــن ،فــعِــالت

ــذاب ــدر ع ــم ان ــت ــف ــوام عشــــق گ  ت

 
فع لن، ع مفــا تن،  عال ف لن،  ع  لنمفــا

 
ـــوم تو تهنیــت گوینــدجهــانیــان ب  رس

 
لن فعــا تن،  عال تن، فــا عال تن، فــا عال  فــا

ید   های نیکمعنیزانکه فعلش جمع گردان
ــن ــول ــع ــن، ف ــل ــی ــاع ــف ــن، م ــل ــی ــاع ــف  م

ـــاهِ  ـــی از م ـــک ـــه آذاری  آب الل
 

ـــذوف  ـــح ـــزج مســــــدس م  ه
مد بر  ـــق تر آ عاش ـــی   "55" مناالبس

ــبغ ــلم مس ــدس مخبون اص  خفیف مس
فت  ـــقگ عذاب  عاش  "90"بلی بود ب

 
ک  م من  ث م جتــث  لمم  فوف اصــــ

 
ــــان تهنیــت نگویم من  ـــم کس  "2482"ترا برس

 
ـــذوف  ـــح ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم

 "353"بود جمع گرددشاعری آسان معانیچون
ـــذوف ـــح ـــزج مســــــدس م  ه

ماه  ـــم عبهر  آذریکی از   "558"چش
 

 
 ابیات :

560،368،2006،1973،1931،2493،2717،2779،2837،2848،2892،2901،29
 و...3242   ،41،2953،299

یا آخر یکی از متجانسین بیش از یک حرف زیادت باشد آن را نیز ملحق به  چون در اول
 (64:1391.)همایی،جناس زاید و مذیل باید شمرد
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لم        نـــلـــْعـــفاعلن، فــالتن، مــِفاعلن، فعـــم ـــ بون اص خ م من  ث م جتــث   م
 "30"یارا ن خالف اوکرد راکه نیست کس     ت او        ــــان شده ست هیبــزد چونـــــنام ایـب

 مــفــاعــیــلــن،مــفــاعــیــلــن، فــعــولــن
 زشـــرح جود شـــکرش بس نماندســـت

 

ـــذوف  ـــح ـــزج مســــــدس م  ه
باال  جانوربر  جانکه   "52"گردد و

 
 مـفــاعـیـلـن، مـفــاعـیـلـن، فـعـولــن

ـــگفتیدل  ــــت ای ش  من دایره گش
علن عیــلُ، فــا مفــا عالتُ،   مفعولُ، فــا

 

ـــذوف  ـــح ـــزج مســــــدس م  ه
 "41"خـاال  دلبنـدمر اورا نقطـه آن 

ـــارع مث  من اخربا مکفوف محذوفمض
 

ـــوزد وز دیده خون چکد  گفتم دلم بس
 

ــع الت ــن، ف ــل ــاع ــف ــن، م ــالت ــاع  ف
 

سوزد    "135" گالبکی دهد گل گفتا که تا ن
 

 خفیف مســدس مخبون اصــلم مســبغ
 

ــــد آن  ـــنــاس ـــهرداد را کی ش  یش
 

 "240"داور نیســـت  شـــهریارکاندرو  
 

 ابیات:
236،321،360،365،429،749،833،272،1825،2068،1869،1969،1987،2026،20
37،2051،2114،2283،2290،2341،2383،2492،2547،2618،2645،2665،2679،

 و...2707،2884،2947
 

  جناس اشتقاق و شبه اشتقاق : -2-2-5

صنعت اشتقاق آن است که در نظم یا نثر الفاظی را بیاورند که حروف آنها متجانس و به 
ش شه م شند ، خواه از یک ری شبیه با شند اما یکدیگر  شتق نبا شند یا از یک ماده م تق با

م اق شود.قسم دوقحروف آنها چندان شبیه و نزدیک به یکدیگر باشد ودر ظاهر توهم اشت
 (74:1391.)همایی،را شبه اشتقاق نیز گویند

 
 مــفــاعــیــلــن، مــفــاعــیــلــن، فــعــولــن

بس  نم حیلــتمن از ــدا ـــمش، ب  چش
 مــفــاعــیــلــن، مــفــاعــیــلــن، فــعــولــن

ــــــدس مـــحـــذوف    هـــزج مس
ـــت   "40"احتیاالکه نرگس را چه در دس

ــــــدس مــــحــــذوف  هــــزج مس
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ـــیمین  ـــرو س ــــت از فراق س  دال گش

 
ـــد از  ـــروت ش لهتن س  "42" ناالچو  نا

 
 مــفــاعــیــلــن، مــفــاعــیــلــن، فــعــولــن

ـــقش  چه من زعش جهاگر  ـــتم رن  گش

 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت
 

ــــــدس مــــحــــذوف   هــــزج مس
ــــا   "43"کــه نفزایــد مالال رنجــا خوش

ـــقصــــــور ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم

 
تا مردان ترا ا خادم باش   کنندخدمت و 

عولن ف عیــلُ،  مفــا عیــلُ،  مفــا  مفعولُ، 

 

شاهان کنندازتو سایل   "1803" سؤالاو باش تا 
محــذوف فوف  ک م خرب  من ا ث م  هزج 

 
ــت ــل کریم اس  هر چند بگیتی خرد واص

 
 "1919" مکرّماست و کریماندر حرم میر  

 
 :ابیات

61،72،93،94،95،96،142،171،172،184،221،248،256،276،301،352،400،406،
425،457،49،1858،1892،1920،1938،2044،2047،2097،2099،2570،2520،22

 و...94،2258،2214،2196،2193،2628،2653،325،2194،2720،2780،2822،2967
 جناس مطرف : -2-2-6

 (67:1391.)همایی،آن است که دو رکن جناس فقط در حرف آخر مختلف باشند
عیــلُ مفــا عالتُ،  عولُ، فــا ف عالتم  ، فــا
ــــان تو ـــرارگفتم کــه ازدلم بنش  غمش

 
 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعلن

 

 مضــارع مثمن اخرب مکفوف مقصــور   
ــاند بجز  ــرار غم که نش ــرابگفتا ش  ش

"140" 
 

ـــذوف ـــح ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
 

به باغ ـــودهمچون کل با ش  ی بزّاز پردی
 

 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت
 

ـــود ی عطــار پرعنهمچون طبلــهبــاد   "283"برش
 

ـــقصـــــور ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
 

ـــر دو چیزاندر دوچیز ـــت ازودر س ـــمنش را هس  دش
 

ـــطرابزیر بهتن  ـــطراروجان به زیر  اض  "692" اض
 

 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت
باد و به  کاربر توفرخ  تان کامتو  ـــ  دوس

 

ـــقصـــــور  ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
ــی ــع ویزدانتهرکجا باش ــپهرت خاض  "699"یار س

 



 

 

 

 

 
 

 399      شناسی در دیوان عنصریزیبایی
عیــ مفــا عولُ،  ف لنم عو ف عیــلُ،  مفــا  لُ، 

نی در و  جــای غز ب بغــداد جــاهتو ب  تو 
 

 هزج مثمن اخرب مکفوف محــذوف 
ــدیلم  ــدر و جوش تو ب  "1971"جیش توببلخ ان

 
 و...1968،2281،2839، 266،50،158،386ابیات:

 
 

 جناس مضارع و الحق: -2-2-7
ــورت چنانچه دو حر ــند در این ص ف هر گاه دو لفظ متجانس در نوع حروف مختلف باش

 (258:1392.)رجایی،مختلف فیهما قریب المخرج باشند جناس را جناس مضارع نامند
لن ِ فع لن،  ع مفــا تن،  ِال فع لن،  ع  مفــا
کنــد ــازه  ین روزگــار ت هواش بــد گر   ا

 

محــذوف  بون  خ م من  ث م جتــث   م
گار خزان هم  ندش  هوابروز با ک  "9"ه

 
 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت

بحرو را ــــت و جودش  فتــابحلم اوکوه اس  یش آ
 

ـــقصــــــور  ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
گار عزمســــدّوشحزمقدراوگردون و  "682"ش روز

 
 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت

ـــروعزم گر نبودی  لت نبودی پیش  او دو
 

ـــقصــــــور  ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
 "680"او مُلکت نبودی استـوار  حـزمور نـبودی 

ــل ــعَ ــن فَ ــول ــع ــن، فَ ــول ــع ــن، ف ــول ــع  ف
ــ ــزمب ــر، ح ــش ب ــدی ــدان ــزم ب ــوع  ت
 

 ثــمــن مــحــذوفمــتــقــارب مــ 
قدر  ـــا و  ندد همی چون قض  "652"بخ

 
ــن ــل ــعِ ــن، ف ــل ــاع ــف ــن، م ــالت ــاع  ف

ــر  ــــر  ب ــر س ــرو ب ــش ب ــان ــب ــری  و گ
 

محــذوف  بون  خ م ــــدس  یف مس ف  خ
ــان   "2071"دامنش در زمین فکنده کش

 
 و...1952،2271،2433،2521،2653،2758،2780،2960،3021،3164ابیات : 

ـــ ـــند جناس الحق گویند. ش ـــت که اختالف و هر گاه قریب المخرج نباش رط آن اس
 (258:1392.)رجایی،متجانسین در بیش ازیک حرف نباشد

لن ِ فع لن،  ع مفــا ِالتن،  فع لن،  ع  مفــا
ـــت زنقش بهار و پیکر او  چه فایده س

 

محــذوف  بون  خ م من  ث م جتــث   م
 "8" نوا ش جمالســت و از بخارهواکه از 

 



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       400
لن عو ف لن،  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا
عد زنجیرســــت گویی ـــکین ج  زمش

 

 فهـــزج مســــــدس مـــحـــذو 
 "555" چنبری زلفین حلقــه عنبرز
 

فاعالت فاعالتن،  فاعالتن،   فاعالتن، 
 فلـک  اوج همـت درگـاه او عـالیتر از

 

ـــقصـــــور  ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
ــــادروان او کــافیتر از  "673"بحــار  موج گرد ش

 
فاعالت فاعالتن،  فاعالتن،   فاعالتن، 
ست و دریای بموج  آسمان و دهر و خورشید ا

 

ـــقصـــــور  ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
بار  رزمو روز بزم روز  نگ وروز   "693"وروز ج

 
لن عو ف لن،  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا

مگــهبصــــف  ننــد  بز فی روا ــــا  ص
 

 هـــزج مســــــدس مـــحـــذوف 
ـــف ـــیران عنتر  رزمگــه بص  "858"ش

 
 :ابیات

1879،1885،1910،1971،2051،20603037،3042،3050،3200،3289،3383،
 و...2419،2712،2794،2812،2893،2981،3032   ،325،2225

  مرکب: جناس-2-2-8

 آن است که یکی از دو رکن جناس،بسیط یا در حکم بسیط و دیگری مرکب باشد.
 از اقسام جناس مرکب است به این قرار: جناس مفروق و مقرون:

شبیه یکدیگر شتن  شند،آن را جناس مرکب  چون در جناس مرکب هر دو رکن در نو با
را جناس مرکب مفروق مقرون و متشـــابه گویند،و هر گاه در کتابت مختلف باشـــند آن 

 (64:1391.)همایی،نامند
 فــاعلن ،فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن

ـــف  نوش روانعدل او  ندروص کا ـــت  ته اس ـــ  گش
 

 رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف 
شعر توقیعات  شروانبیتهای   "327"بود  نو

 
فع لن،  ع مفــا ِالتن،  فع لن،  ع  التمفــا

 زنگ زنگ زنگار اســتبه مغزش اندر بی
 

ـــ  ـــلم مس  بغمجتــث مثمن مخبون اص
شد   "1581" زنگارگون بی زِ نِگارشگفت با

 
 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعلن

 انگلستاندرگردششکفتهآنرویستچهآن
 

 رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف 
ستجرّارهچهوان   "3282"ستانگلبرومهسالخفتها
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لن ِ فع لن  ع مفــا تن  عال ف لن،  ع  مفــا
ـــیــه زلف وغمزگــان کــه همی  فغــان ازآن دوس

 

 مــخــبــون مــحــذوفمــجــتــث مــثــمــن  
بدان  زرهبدین   "3327"ببری ز رهببری و

 
  جناس لفظ یا لفظی:-2-2-9

 (70:1391د.)همایی،آن است که کلمات متجانس در لفظ یکی،و در کتابت مختلف باشن
عیــل مفــا لن،  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا
ـــرخ گــل بیخــار ودلبنــد  یکی چون س

 

ـــــقصـــــــور  ـــــزج مســـــــدس م  ه
 "1706" خوارش جگرخــاریکی چون نرگس و

 
ف فاعیلنم فاعیلن، م فاعیلن، م  اعیلن، م
ـــل بهار اندربهار ـــتش کف ونعمت بدان فاض  س
 

ـــــــالـــــم   هـــــزج مـــــثـــــمـــــن س
حار ـــتشب متدلس ندربدانوحک حارا  "1754"زاخر ب

 
علن ــا  فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، ف

ــکین زلف تو آزر گرنه ابراهیم ــت مش  گش
 

 رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف 
 "2776"پس چرا رسته است شمشاد طریآذرزیر
 

 جناس قلب یا مقلوب :-2-2-10
ـــت و مقلوب به معنی واژگونه؛ و در فن بدیع    قلب در لغت به معنی واژگونه کردن اس

آوردن الفاظی است که حروف آنها مقلوب یکدیگر باشند. و این امر چون در بعض حروف 
گویند.و چون در تمام حروف دو کلمه واقع شده باشد،آن را  قلب بعضاتفاق افتاد،آن را 

 (259:1392.)رجایی،می نامند قلب کل
 مــفــاعــیــلــن، مــفــاعــیــلــن، فــعــولــن

نارم خالیاگر  ـــش ک ـــخص  شــــد از ش
 

ـــــذوف  ـــــح ـــــزج مســــــــدس م  ه
ــــم را خــیــاال خــیــالــ ــــخص  "38"ش کــرد ش

 
فاعیلن فاعیلن، م فاعیلن، م فاعیلن، م  م
 فعالش در خور نصرت خصالش زیور دولت

 

ـــــــالـــــم   هـــــزج مـــــثـــــمـــــن س
ـــتهشکالمدفترحکمت،شکمال  "1304"گوهریرش

 
فاعیلن فاعیلن م فاعیلن، م فاعیلن، م  م

نجــز یرانتگ نگــقــارون،ززا لعــهج ق مونت   هــا هــا
 

ـــــــالـــــم   هـــــزج مـــــثـــــمـــــن س
 "1316"خاکسترخارهجیحون،زخشمتبادیهزجودت
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 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت

 است ای عجبعیال ش راگویی عالیهمت 
 

 رمــــل مــــثــــمــــن مــــقصـــــــور 
 "1813"بشناسی زهستی جزخدای ذوالجاللهرچه

 
لن عو ف عیــلُ  مفــا عیــلُ  مفــا عولُ،  ف  م

لکــان  م ــــاه  یروزفرّخ بر دولــت ش ف  و
 

ــذوف  ــح ــوف م ــف ــک ــرب م ــن اخ ــم ــث ــزج م  ه
بلــه ق خر ی آن  هر آدم ف گو ـــرف   "1902"وش

 
 و...281،2381،3379،1304،1316،2460،2909ابیات : 

 
 جناس خط:-2-2-11
شابه دو کلمه در کتابت ،یعنی  گاهی جناس را اطالق کنند مجازاً  ه دو کلمه آورند کبر ت

شند و این را جناس  شکل بوده و در تلفظ مختلف با شتن به یک  قطع نظر از نقطه در نو
 (260:1392.)رجایی،خط یا تصحیف و مضارعه نیز گویند

 مفعـلُ، فـاعالتُ مفـاعیـلُ، فـاعالت
بدار زلف تا  گفتم نهی برین دلم آن 

 

ـــور  ــــارع مثمن اخرب مکفوف مقص  مض
که مشـــک  تا   تابقرار و ندارد  نابگف

"126" 
 

لن عو ف لن،  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا
ــد بجودش ــد طمع تا ش ــتوده ش  س

 

ــــحــــذوف  ــــــدس م ــــزج مس  ه
ــیــده طــمــع ــال ــیــدهو ب ــال  "66"مــاال  ن

 
لن عو ف لن  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا

به  بت آوردی  ـــر  تا نیس ـــترز   اش
 

ــــحــــذوف  ــــــدس م ــــزج مس  ه
ــلیب آور به  ــترز روم اکنون ص  "891" اس

 
 مفــاعلن، فعِالتن، مفــاعلن، فعلن

جای خ هاد بر ب با ن مه دی ـــتری  اش
 

ــــلــم   مــجــتــث مــثــمــن مــخــبــون اص
 "1498" اســتر بجای موکب گوهر نهاد بر

 
عیــل مفــا لن،  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا

 تر از جانروشـــن جســـمهایکی در 
 

ــــــور  ــــــدس مــــقص  هــــزج مس
 "1711"خوشــتر زدیدار چشــمها یکی در 

 

 و...1612،1743،2409،2631،2813،2962،3020،3127ابیات : 
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 طراف :تشابه اال -2-3

و آن وقتی اســـت که یکی از کلمات اواخر مصـــراع اول، در اوایل مصـــراع دوم ویکی از 
کلمات اواخر مصراع دوم در اوایل مصراع سوم ویکی از کلمات اواخر مصراع سوم در اوایل 

 (59:1374مصراع چهارم وقس علی هذا تکرار شود.)شمیسا،
 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت

سی از ت شد به ور ک  قلعیغ تیز او نیندی
 

ـــقصــــــور  ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
ـــودکاناوچیزیعقل ـــتچیزاجلش  "188"رارهبر اس

 
 فــاعالتن، فــاعالتن ،فــاعالتن، فــاعلن

ــند مردم از  ــروف روزگاربر حذر باش  ص
 

 رمـــل مـــثـــمـــن مـــحـــذوف 
گارخود ـــروف روز حذرص  "1200"از تســـت دایم بر
 

لن ِ فع لن،  ع مفــا تن،  عال ف لن،  ع  مفــا
خاوت گویی بر  ـــ خاوتوکر س ـــ  او س

 

محــذوف  بون  خ م من  ث م جتــث   م
 "1398"ابر ومطر هبا وهدر  سخاوتبود 

 
لن ِ فع لن،  ع مفــا تن،  عال ف لن،  ع  مفــا

ــاه  ــیر که در خام کرد ش  زمینزبس اس
 

محــذوف  بون  خ م من  ث م جتــث   م
ند بقر زمینبدان  ما نده  که ز نا  ما  "1450"نه ه

 
 مفعولُ، فــاعالتُ، مفــاعیــلُ فــاعالت

ــق خیزد انده،تا کی ب ــقالی از عش  عش
 

ـــور   مضـــارع مثمن اخرب مکفوف مقص
 "1648"خیر نیســـت من ونعت شـــهریار عشـــقدر 

 

 ابیات :
1789،1783،1660،2469،2472،2473،2503،2771،2836،2845،2869،3032،30

 و...76
 

 تضمین المزدوج=ازدواج:  -2-4
ورند که اآن است که در اثنای جمله نثر یا نظم،کلماتی را پیوسته یا نزدیک به یکدیگر بی

 (59:1391،در حرف روی موافق باشند .)همایی
فرق تضمین المزدوج با ترصیع و موازنه در این است که در تضمین المزدوج ،کلمات 

ها با هم افقی است. اما در ترصیع و موازنه آن یمسجع و متجانس در کنار همند و رابطه
ــد و رابطــه ـــجــاع جملــه دیگرن ــا اس ــل ب ـــجــاع هر جملــه در تقــاب عمودی  ی،اس

                                   (32:1374دارند.)شمیسا،



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       404
لن ْ فع لن،  ع مفــا تن،  ِال فع لن،  ع  مفــا

لتیمین جد و دو لت امین م  صــــدق م
 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت
ضل او سر در ف سرب  مخبرش بگرفت گیتی 

 

ــذوف   ــح ــون م ــب ــخ ــن م ــم ــث ــث م ــت ــج  م
ــرا ــداالم ــــی ــحــمــود،س ــازی ،م ــر غ ــی  "13"ام

ــــن ــــم ــــث ــــل م ــــقصـــــــور رم  م
ــــــه بســـــــــیــــــارســـــــــتگــــــرچ

ــــتمــنــظــرازنــهــبــیــشهــممــخــبــر  "191"اس
 

 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت
ـــودروی بنــدهرزمینی حلّــه  ی چینی ش

 

 رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف 
 "285"شــود گوهری هردرختی رشــتهگوشــوار

 
لن ع ــا عالتن، ف عالتن، فــا عالتن، فــا  فــا
بود تر  ه م بود  کر جویــدارچــا نکــه اورا  آ

 
ــاع  التن، فــاعالتفــاعالتن، فــاعالتن، ف

 

 رمــــل مــــثــــمــــن مــــحــــذوف 
ـــود چــاکربودمهتروآنکــه زوبگریزدار  "308"ش

 
ــــقصـــــــور ــــن م ــــم ــــث ــــل م  رم

 

ـــبــبنــامــداری راثبــات وکــامگــار  یرا س
 

شهریاری راجمال   صالح و شاهی را   "1801"پاد
 

 : ابیات
418،421،458،463،490،513،516،632،573،691،815،819،886،887،998،999،1
912،1977،2095،2628،2497،2156،642،2733،2794،2815،2823،2844،2885،

 و...2886،2887
 
 تکرار یا تکریر :  -2-5

 (60:1391.)همایی،در یک بیت دو کلمه پشت سر هم تکرار شوند
عیــل مفــا لن،  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا
 شــکار خســروان مرغ اســت ونخجیر

 

ــــــور  ــــــدس مـــقص  هـــزج مس
سروسپهبد  سرو خ ست  خ  "269"شکار

 
 فعالتمفــاعلن، فعِالتن، مفــاعلن، 

مان مان ز هان شــــب و روز ز ندی ج خداو  ب
 

ـــبغ  ـــلم مس  مجتــث مثمن مخبون اص
نامش دگر کند تکبیر   "423"یکی بگوید 
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لن عو ف لن،  عو ف لن،  عو ف لن،  عو  ف
ـــتی نه کش ـــتی ولیکن   بکردار کش

 

ـــــالـــم   مـــتـــقـــارب مـــثـــمـــن س
به پرد ز ـــتی   "522"معبر بمعبر چو کش

 
 التمفــاعلن، فعِالتن، مفــاعلن، فع

ـــتــان فتح فتحآن  کنون عجبتر از  غرجس
 

ـــبغ  ـــلم مس  مجتــث مثمن مخبون اص
 "1950"که شد به دولت او مر سپاه او را رام 

 مفــاعلن، فعِالتن، مفــاعلن، فعِالت
ن ــهزمــان زمــا بود جــاه وکــارش ب فزون   ش 

 

مقصــــور  بون  خ م من  ث م جتــث   م
ــش ــپیششدلـ ــیان گشاده بـ ــسته مـ ــپاه بـ سـ

"2138" 
 ابیات : 

917،931،1209،1216،1455،155،2019،2074،2142،2410،2440،2454،24
83،2581،2675،2680،2707،2746،3046،3163،3168،3214،3313،3403،3415،

 و... 3473،3502
 
 ردالعجز علی الصدر: -2-6

این صنعت به نام تصدیر نیز معروف است ،به این معنی که لفظی که در اول بیت وجمله 
ه متجانس آن را در آخر بیت و جمله نثر باز نثر آمده است،همان را به عینه یا کلمه شبی

 (80:1391.)همایی،آرند
علن ف علن،  مفــا فعالتن،  علن،   مفــا

هار کار بود چ هار   وقتش پیشــــه چ
 

محــذوف  بون  خ م من  ث م جتــث   م
ـــی نــدیــد ونبینــدش ازین   "16"جــدا  چهــارکس

 
لن ِ َع ُن،ف ِل مفــاع تن، ِال َع ُن،ف ِل  مفــاع

ها عاذاهللب ـــت نی م نه بملک اس  ی او 
 

ث  م جتــث  محــذوفم بون  خ م ّن   م
 "31" بهاکه ملک را ببزرگی و نام اوست 

 
ــالت ــع ــن ،ف ــل ــاع ــف ــن، م ــالت ــع  ف

ــت اعجاب گفتم  دین وملک به کی اس
 

ــبغ  ــلم مس ــدس مخبون اص  خفیف مس
ند بدو کن فت هر دو  جاب گ  "114" اع

 
لن عو ف لن،  عو ف لن،  عو ف لن،  عو  ف

یره زلفش نکوتر ت ـــن رخش   زروش
 

 مــتــقــارب مــثــمــن ســـــالــم 
ـــن زتی ند روش  "485" نکوترره وگر چ
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 مفعولُ، مفــاعیلن، مفــاعیــلُ فعولن

ـــتم حاتم و رس که او را از  یاد   نکنم 
 

محــذوف  مکفوف  خرب  مثمن ا  هزج 
 "1911"از حاتم ورستم انگشت کهین است به 

 
 
 :اتابی

31،36،114،136،173،195،223،297،299،324،334،346،378،442،485،489،49
5،523،1779،1807،1816،1871،1873،269،2113،2165،2173،2274،2286،231
5،2339،2340،2342،2343،2344،2345،2355،2379،2479،2500،2609،2613،2

 و...3072،3166،3185،3239،3495 ،649،2669،2686،2784،2861،2911
 
 ردالصدر علی العجز: -2-7

ــــده  ــــت در اول بیــت بعــد تکرار ش چون کلمــه یی کــه در آخر بیــت آمــده اس
 (82:1391د.)همایی،باش

ِالت َع تن، ف ِال فع تن،  ِال فع تن،  ِال  فع
 بدسگاالن ناصواب اندیشه ها کردند،گفت
 فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالتن، فــاعالت

 بدسگاالن سوی ایشان بازگشت ناصواب
لن ِ فع لن  ع مفــا تن،  ِال فع لن،  ع  مفــا
ـــجاعت کرد او بکودکی در غور  چنان ش

لن  ِ فع لن،  ع مفــا تن،  ِال فع لن،  ع  مفــا
ــأیــیــد و فــرّ  پــدر  یــزدانــیکــز اول ت

 

ــن  ــم ــث ــل م ــقصــــور رم ــون م ــب ــخ  م
 "149"ناصوابهایدست کی یابد بره اندیشه

ــــــور  رمــــل مــــثــــمــــن مــــقص
ــازآن ــدازدترابگردونربگرددکــهب  "150"بران

ــثــمــن مــخــبــون مــحــذوف  مــجــتــث م
ــب مبارز ربود پیش ــت اس  "1408"پدر زپش

ــثــمــن مــخــبــون مــحــذوف  مــجــتــث م
ــم ــرنبردهبدیداندرآنخویشبچش  "1409"پس

 

 طرد وعکس :  -2-8
که آن را تبدیل و عکس تنها نیز گفته اند،یکی از صنایع لفظی بدیع است؛ بدین قرار که 

 (86:1391.)همایی،مصراع اول را با تقدیم وتأخیر کلمات در مصراع دوم تکرار کنند
لن                             ِ فع لن،  ع مفــا تن،  عال ف لن،  ع مفــا

نک ندانم از آ نگ و بوی همی دانم و   زر
 

م  جتــث  محــذوفم بون  خ م من   ث
صبا زهوا  شت،یا  صبا گ  "2"چنین هوا ز

 
عالت تن فــا عال تن، فــا عال تن، فــا عال  فــا
گذری که گر بر آب وآتش ب نداری   ای جها

 

ـــقصــــــور  ـــن م ـــم ـــث ـــل م  رم
یان آتش آب   "169"از دل آب آتش آری،از م
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لن ع تن، فــا عال تن، فــا عال تن، فــا عال  فــا
شود صحرا  ساحت  سکندر بعزمش   سدّ ا

 

 فرمـــل مـــثـــمـــن مـــحـــذو 
 "299"ساحت صحرا بحزمش سدّ اسکندر شود 

 
 

لن ع تن، فــا عال تن، فــا عال تن، فــا عال  فــا
 از عطا بخشـــیدن و تدبیر او نشـــگفت اگر

 

 رمـــل مـــثـــمـــن مـــحـــذوف 
ــود   "300"زرّگیتی خاک گردد،خاک گیتی زرش

 

ِالت فع لن،  ع مفــا تن،  ِال فع لن،  ع  مفــا
ست ست و کرم خواجه گردش فلک ا  سیا

 

مقصــــور  بون  خ م من  ث م جتــث   م
 "1261"و سوار پیاده شود،پیاده سوار کز

 

 ابیات : 
169،291،308،379،545،1006،2374،2079،211،2282،2314،2319،2495،2558  

 ،654،2659،2816،2834،2867،2889،2902،2906،2981،3101،3240،3281،32 ،
 و...87 2614،

 موازنه و ترصیع :  -2-9
ها نباشــد،و آن نثر و اواخر قرینهموازنه : نوعی از ســجع متوازن اســت که مخصــوص به 

ـــت که در قرینه های نظم یا نثر،از اول تا آخر،کلماتی بیاورند که هر کدام با  چنان اس
 (56:1391.)همایی،قرینه خود در وزن یکی ،و در حرف روی مختلف باشند

لن عو ف لن،  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا
ــــتعوجــاجش ازلفرا ز  خیــانــت  س

 

ـــذوف  ـــح ـــزج مســــــدس م  ه
ــت   "44" عــتــداالاش قــدرا ز امــان

 

لن عو ف لن،  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا
ــاربر  تمــادرا  بقــا شآث ع ــــتا  س

 

ـــذوف  ـــح ـــزج مســــــدس م  ه
ـــتبر  خا ش انگش ـــ کاالرا س  "64" ات

 

عیــل مفــا لن،  ی ع مفــا لن،  ی ع  مفــا
ــــت نورارکــان آن  اجرامهمــه   اس

 

ـــــور  ـــقص ـــــدس م ـــزج مس  ه
 "248"ست نار اجزایاین اجسام همه 

 

 مفــاعلن، فعِالتن، مفــاعلن، فعِالت
ـــ راثاو حلم ز ند کوهســــت ناقص  بل
 

مقصـــور  بون  خ م من  ث م جتــث   م
ــمز ــت زایل عرضاو  خش  "824"اثیر چرخ س

 

ــن ــل ــعِ ــن، ف ــل ــاع ــف ــن، م ــالت ــع  ف
خن زدودهتو  رایچون  پــاک  ســـ

 

ــــدس مخبون محــذوف   خفیف مس
شادهتو  تیغ چون تیز  "2054"زبان  گ

 

 

  ابیات:
181،193،261،262،277،283،294،306،361،427،446،447،449،466،467،487،4
88،525،526،578،625،633،645،679،687،696،759،817،869،2072،2011،200
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8،1947،1995،1946،1929،1904،1886،1871،1879،1826،1800،2153،2155،2

 و...211،2363،2417،2456،2595،2636
 

 نتیجه گیری:
قصیده،  70-که قطعا مشتمل بر بخشی از اشعار قطعی اوست-دیوان بازمانده از عنصری

 .عی، تعدادی ابیات پراکنده وبعضی قطعه، قطعه مانند وتغزل مانند داردربا 77
رســیم که بعضــی از با بررســی صــنایع بدیعی در دیوان عنصــری به این نتیجه می

ــنایع بدیعی مورد عالقه ــت. در اینجا به ص ــعر او زیاد به کار رفته اس ی وی بوده و در ش
 پردازیم :آنها می اختصار به توضیح بعضی از

شعر خویش را تقویت  های گوناگون،عنصری از طریق پرداختن جناس-1 موسیقی 
کرده است. از میان انواع جناس، توجه وی بیشتر به جناس مضارع است. جناس مضارع 

صری آن شعر عن ست که آن را از ویژگیدر  شعر او میقدر فراوان ا شمرد. های  توان بر 
 شعر وی، جناس زاید است. پس از جناس مضارع، پر کاربردترین جناس در

همچنین عنصـــری در شـــعر خویش از ســـجع متوازی ومتوازن ومطّرف فراوان -2
 های شعری او، ترصیع است.استفاده کرده است. وهمچنین یکی از پرکاربردترین صنعت

ها عالقه آید وعنصــری به آنهای بدیعی دیگری که از تکرار حاصــل میصــنعت-3
 عکس و ردالعجز علی الصدر.دارد عبارت است از : طرد و

آرایی نیز توجّه دارد واز طریق توزیع یک یا چند صامت یا مصوت عنصری به واج-4
 در ابیات متعدد، موسیقی خاص در شعر خود ایجاد کرده است.

ها را با های پر کاربرد شـعر اوسـت. وی بیشـتر آناشـتقاق وشـبه اشـتقاق از صـنعت-5
ست؛ زیراواژه ساخته ا ها، برای بودن واژههای عربی به دلیل قالبی وصرفیواژه های عربی 

 های فارسی استفاده کرده است.ترند. گاهی نیز از واژهساختن این صنعت مناسب
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Aestetics of Onsori Balkhi’s Divan 

 
1Somayeh Abbasi Nasab 

 

Abstract: 
Rhetorics consists of three parts: semantic, speech and prosody 

which altogether make aesthetic sciences of Islamic literature. 

These sciences discuss about existing artistic methods and 

techniques in the literary work. Using these sciences, we can 

reveal the difference between literary speech and non-literary 

speech. Among thee mentioned sciences, speech and prosody are 

mostly about aesthetics arrays relating to imagination and music 

of the words. Abol Ghasem Hasan Onsori Balkhi was one of the 

greatest composer of lyric poems. In this study the researcher 

attempted to investigate verbal figures of speech according to the 

definition of prosody masters in Onsori Divan to observe which 

figure of speech was used more. This research were done by 

library method. it was observed that Onsori was mostly interested 

in using pun among verbal figures of speech. Actually he paid 

more attention to different puns of music of poem. 

 

Key words: literary device, verbal innovative, Divan, Onsori 

 

                                                                 
1 PHD student of   Persian language and literature of Azad University of Sirjan Branch 

ss.abbasi2014@gmail.com 



 پژوهی ادبیهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت 
 1397اردیبهشت ماه 

 نگاهی به قصه پنجم از مجموعه عزاداران بیل
 گرااز دیدگاه نقد بوم

 1سمانه رفاهی
 

 چکیده
عصر حاضر به دلیل مشکالت متعددی که در زمینه محیط زیست در دنیا به وجود در 

های بسیاری با محوریت محیط زیست نگاشته شده است. بسیاری از است، کتابآمده
زیست و ارائه راهکارهای مختلف نقشی اند با توجه به مسأله محیطنویسندگان سعی نموده

 به دیگران برای از بین بردن این مشکالت اریداشته باشند و یا راهک سازیدر فرهنگ
هایی است که به بررسی رابطه ادبیات و محیط زیست گرا از شاخهنقد بوم .ارائه نمایند

گیرد. ایجاد گرا جای میها نیز در دسته نقد بومپردازد. توجه به حیوانات و حقوق آنمی
مقاالت متعدد از کارهایی است  ها وها و نگارش کتابها برای حمایت از حقوق آنانجمن

هایی با محوریت حیوانات و شود. در ادبیات فارسی نیز کتابکه در این راستا انجام می
ها ای نو پاست، این کتابگرا رشتهاست ولی از آنجا که نقد بومها نگاشته شدهدفاع از آن

قصه پنجم از ست ااند. در این مقاله سعی شدهاز این منظر مورد بررسی قرار نگرفته
گرا تحلیل شود و نوشته غالمحسین ساعدی از منظر نقد بوم لیمجموعه عزاداران ب

 خوانشی تازه از آن ارائه گردد.
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 مقدمه

ها ما داشته است. گل نقش بسزایی در ادبیات زیست از دیربازاستفاده از طبیعت و محیط
و گیاهان و حیوانات و کوه و صحرا و سایر عناصر طبیعی جز جدایی ناپذیر اشعار فارسی 

شوند تا جایی که سعدی از شاعران بلندآوازه شعر فارسی دو کتاب ارزشمند محسوب می
کند که به روشنی گواه این موضوع است. همینطور خود را بوستان و گلستان نامگذاری می

 گیرد.نوچهری با استفاده بسیار از عناصر طبیعی در اشعارش شاعر طبیعت نام میم
است و زیست تغییرات بسیاری داشتهبا مرور زمان نوع نگاه نویسندگان به مقوله محیط 

ها با آثار گذشتگان بسیار متفاوت است. این تغییر استفاده از عناصر طبیعی در آثار آننوع 
تواند داشته باشد. با پیشرفت علم و افزایش آگاهی انسان دید جهت دالیل بسیاری می

تر شده و نگاه انسان محورانه او دستخوش ابزاری او به طبیعت و موجودات زنده کمرنگ
های بسیاری در سطح دنیا برای دفاع از است. این روزها انجمنتغییرات بسیاری شده

های بسیاری در مورد قاالت و کتاباند. مزیست و موجودات زنده به وجود آمدهمحیط
ها شود و افراد بسیاری سعی در تغییر نگرش انسانحقوق حیوانات و گیاهان نوشته می

 زیست دارند. نسبت به محیط
ای هاز منظری دیگر با افزایش جمعیت کره زمین و از میان رفتن منابع طبیعی و گونه

کند و زمین را به سوی ا تهدید میها رمختلف گیاهی و جانوری خطرات بسیاری انسان
برد. اگر انسان رابطه خود را با طبیعت اصالح نکند به ناامن شدن برای زندگی پیش می

 زودی خطرات بسیاری گریبانگیر خود او خواهد شد. 
اند که با به وجود آوردن آثار ادبی در از این رو نویسندگان زیادی در دنیا سعی کرده

زیست ایفا کنند. برخی با ارائه ی در اصالح رابطه انسان با محیطهای مختلف سهمزمینه
زنند و برخی با نشان دادن رفتارهای راهکارهای مختلف دست به فرهنگ سازی می

تی کار ها بزنند تا به زشکنند تلنگری به انسانها با عناصر طبیعی سعی مینادرست انسان
زاداران بیل نوشته غالمحسین ساعدی که قصه پنجم از مجموعه داستان ع خود پی ببرند.

این داستان به روابط  در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته نیز در این دسته جای دارد.
 پردازد.هایشان در برابر ورود یک سگ تازه وارد میها و عکس العملبین انسان

 
 پیشینه پژوهش

های ادبی است، از این رو شای نوپا در پژوهمحیطی شاخهبا توجه به اینکه نقد زیست
است و نیازمند توجه بیشتری است. با این های زیادی در این زمینه صورت نگرفتهپژوهش

 شود.ها اشاره میحال به تعدادی از  آن



 

 

 

 

 
 

 413      بیل ...ی پنجم از مجموعه داستان عزاداران نگاهی به قصه
گام در نقد ای است از مقاالت افراد مختلف پیشکه مجموعه« گرادرباره نقد بوم»کتاب 

بی و دیگران که توسط زهرا پارساپور گردآوری و گرا از جمله پیتر بری، کیت ریگبوم
 اند.عبداهلل نوروزی و حسین فتحعلی این مقاالت را ترجمه کرده است.ویرایش شده

گرا، بوم نقد»و « بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر»های همچنین دو مقاله دیگر با نام
ا به گرند که در زمینه نقد بوماز زهرا پارساپور مقاالتی هست« رویکردی نو در نقد ادبی

های مختلف شاعران از طبیعت پرداخته اند. در مقاله اول به انواع توصیفنگارش در آمده
است و تغییرات آن در گذر زمان مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله دوم نیز  پس شده

های ی شاخههای متفاوت به معرفاز عنوان نمودن ضرورت نگرش بوم گرایانه در حوزه
 مختلف آن در علوم انسانی پرداخته شده است.

« رانقد بوم گ کردیرو براساسی لکیدر اشعار گ یطیمح ستیز نیمضام»همچنین مقاله 
نوشته مریم سادات فیاضی پژوهش دیگری است در این زمینه که با بررسی اشعار گیلکی 

ت ای تجلی رابطه انسان و طبیعها از عناصر طبیعی در راستبه چگونگی استفاده شاعرانِ آن
 است.پرداخته

از عرفان رجبی نیز پس از معرفی دو شیوه « ی گلستان سعدیخوانش بوم گرایانه»مقاله 
رسد خوانش متفاوت از متن و بررسی گلستان با توجه به این دو خوانش به این نتیجه می

تی ی ترویج معارف تربیمدار است و از عناصر طبیعی در راستاکه سعدی در گلستان انسان
 است.و اخالقی بهره برده

 از(« مطالعۀ موردی دو داستان از خم چمبر و  گیله مرد) استعاره و نقد بو مگرا »مقاالت 
و  تسیز طیمح ۀدو حوز نیب یرشته ا انیم یجنبشبوم نقد » ی، فاطمه نعیمی حشکوائ

ز داستان کوتاه درخت گالبی گرایانه اخوانشی بوم»نوشته محمد ناصر مودودی و « اتیادب
ها نتوان به آهایی هستند که در این زمینه میاز نوذر نیازی از نمونه« نوشته گلی ترقی

 اشاره کرد.
 

 بیان مسأله و ضرورت پژوهش
آید و  متأسفانه در کشور های نوپا در ادبیات به حساب میجا که نقد بوم گرا از شاخهاز آن

 یابد. است، انجام این پژوهش ضرورت میه نشدهما نیز خیلی به آن پرداخت
زیست و مشکالت مربوط به آن از مسائل بسیار مهم عصر از سویی دیگر مسأله محیط

ها از مسائلی رود. توجه به حیوانات و اصالح رفتارهای ما نسبت به آنحاضر به شمار می
یسندگان بسیاری به های اخیر نوسازی دارد. اگرچه در سالاست که احتیاج به فرهنگ

گاه ر گذشته نیز نزیست بپردازند اما برخی از نویسندگان داند که به محیطفکر افتاده
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اند. از میان این نویسندگان ر طبیعت و بخصوص حیوانات داشتهای به عناصویژه

آید. از این رو آثاری که در این زمینه نگاشته غالمحسین ساعدی از پیشگامان به شمار می
گرا بازخوانی شوند تا بیشتر مورد معرفی و بررسی شوند و از منظر نقد بوم اند بایدشده

 توجه قرار گیرند.
 

 گرانقد بوم
. این آیدهای مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی به حساب میگرا یکی از شاخهنقد بوم

رنچ شاید ب پردازد. بنا به گفته میشل پینقد به تبیین رابطه ادبیات و محیط زیست می
ای ربهادبیات و بوم شناسی: تج»ای به نام بتوان گفت اولین بار نام ویلیام روئکرت در مقاله

به این مقوله به عنوان یک رویکرد علمی اشاره  1978در سال « در نقد زیست محیطی
اه گ؛ اما هیچانداست. اگرچه تا پیش از آن نیز طبیعت و ادبیات با یکدیگر پیوند داشتهکرده

 است.نقد زیست محیطی به عنوان یک شاخه علمی مطرح نبوده
که همراه  ای استغالباً نگاه کردن به متون شناخته شده»گرا بنا به گفته پیتر بری نقد بوم

با هشیاری تازه نسبت به این بعد صورت گیرد؛ بعدی که شاید همیشه بر فراز متن قرار 
پور، )پارسا« است.امل خواننده را به خود جلب نکردهداشته اما هرگز تا پیش از این، توجه ک

1392:24) 
توان به چریل گالتفلتی اشاره کرد که او را آغازگر نقد از دیگر پژوهشگران این حوزه می

دانند. گالتفلتی که از مؤسسان آزلی )انجمن مطالعات ادبی زیست محیطی در آمریکا می
گرا: نقاط عطف در نقد بوم»مجموعه مقاالت و محیط زیست( است به همراه هارولد فروم 

 را منتشر کردند.« بوم شناسی ادبی
البته ذکر این نکته ضروری است که صرفاً استفاده از عناصر طبیعت در یک اثر آن را در 

گرا گنجاند و نباید انتظار داشت بتوان آن را از منظر نقد بومگرا نمیحوزه ادبیات بوم
های طبیعی صرفاً از آثار، باالخص در ادبیات کالسیک پدیدهبررسی کرد. در بسیاری 

است. اما در پذیر هستند و نویسنده با نگاهی انسان مدارانه به آنها نگریستهعناصری کنش
تاریخ و تغییر نوع رابطه انسان با محیط زیست، نگاه نویسندگان نیز در آثارشان   گذر

 است.زیست تغییر یافتهنسبت به محیط
عات مربوط به حیوانات، که بخش مهمی از طبیعت هستند و بررسی حقوق آنان نیز مطال

ه ها بکند که ما باید به آنگنجد. این نگاه به ما یادآوری میگرا میدر مجموعه نقد بوم
عنوان بخشی از محیط زیست طبیعی احترام بگذاریم. همه موجودات بر روی کره زمین 
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آزار رساندن و تخریب قسمتی از این چرخه، کل آن را کنند و در یک چرخه زندگی می

 تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گرا بیشتر به بررسی آثار کالسیک با رویکردی جدید اگرچه در ابتدای امر نقد بوم

ار های بنیادین آثپرداخت، اما امروزه به دلیل تغییر نگاه نویسندگان معاصر و تفاوتمی
ی تنوع و گستردگی گیرد. درنتیجهتری را در برمیهای گستردهآنها با آثار کالسیک حوزه

ع شود، این نوهایی که با محوریت عناصر طبیعی و حیوانات و گیاهان نوشته میداستان
 نماید.نقد را نیازمند توجه بیشتری می

 
 خالصه داستان

ی یک قصه پنجم از مجموعه عزاداران بیل داستانی است در مورد سگی که در گذشته به
ه وجود اش باست اما به دلیل مشکالتی که برای سالمتیآباد تعلق داشتهاز افراد ده خاتون

اند. روزی عباس، که از اهالی ده بیل است، در حال بازگشت از ده آمده او را رها کرده
است. اش روانه شدهکند و در پیشود که این سگ او را دنبال میآباد متوجه میخاتون

. شودکند او را از خود براند و مجبور به بازگشتش کند موفق نمیه سعی میعباس هرچ
 رود.به ناچار سگ با او تا ده بیل می

پس از رسیدن به بیل، اهالی بیل که دورهم جمع شده بودند، شروع به پرسیدن سواالتی 
ها سعی دهند. آنکنند و هر کدام راجع به سگ نظری میاز عباس در مورد سگ می

است که سگ آبادی دیگری را به کنند عباس را متوجه سازند که کار اشتباهی کردهمی
 است.ها آوردهده آن

کند سگ را از خود براند و او را های اهالی بیل عباس مجددا سعی میبا شنیدن حرف
آباد کند اما سگ باز هم دست بردار نیست و در پی عباس به مجبور به بازگشت به خاتون

 شود.اش روانه میهسمت خان
کنند که عباس را مجبور کنند از گذرد و اهالی بیل هر روز به دلیلی سعی میها میمدت

پذیرد. حتی خاله عباس که با نگهداری سگ منصرف شود و یا او را بکشد اما عباس نمی
کند که اگر از نگهداری سگ دست نکشد او را ترک کند، عباس را تهدید میاو زندگی می

 گوید کهاش میها نیست و در پاسخ به خالهکند. اما عباس گوشش بدهکار این حرفمی
 کشد.تواند او را ترک کند ولی او از سگ دست نمیاگر بخواهد می

در این میان روزی در پی درگیری لفظی عباس با یکی از اهالی روستا )پسر مشدی صفر( 
 ا خواهد کشت.کند که سگ ربر سر نگهداری سگ، او را تهدید می
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ای به چیدن نقشهگیرند با بیل تصمیم می پسر مشدی صفر با همدستی تعدادی از اهالی

ر کنند. به سروسامان دادن به زندگی عباس و ازدواج کردن او، عباس را از سگ دوبهانه 
 کنند تا با او صحبت کنند.شام به خانه خواهرش دعوت می همین منظور عباس را برای

ها هنگامی که آن بود،پسر مشدی صفر که او را تهدید به قتل سگش کرده در این زمان
 و با کلنگ شودها وارد میمشغول خوردن شام بودند با همدستی خاله عباس به خانه آن

 کشد.سگ را می
شود برای گرفتن انتقام و کشتن او به پس از اینکه عباس متوجه مرگ سگ می

 شود.داستان تمام میجا پردازد و در اینجستجویش می
 

 بحث و بررسی
 

 انواع محیط زیست در داستان .1
و یا به عبارتی محیط زیست را به سه دسته عمده تقسیم  بومتوان زیستی میاز دیدگاه

 بندی کرد: محیط زیست طبیعی، محیط زیست اجتماعی و محیط زیست مصنوعی.
محیط زیست اجتماعی  شویم. یکیدر قصه پنجم ما با دو محیط زیست مهم روبرو می

است که متشکل از اهالی روستای بیل از جمله: عباس، خاله عباس، کدخدا، مشدی صفر، 
و در کل اجتماع  ، تفکرات و نظرهای آنانو روابط پسر مشدی صفر، مو سرخه و سایر اهالی

 است. آنان
 گآبادی )سبینیم که محیط روستا، خاتوندر نقطه مقابل محیط زیست طبیعی را می

  صرعن دهند. البتههای بیل آن را تشکیل میعباس(، پاپاخ، بز سیاه اسالم و سایر سگ
 طبیعی اصلی در این داستان که محوریت داستان نیز با اوست همان سگ عباس است.

محیط زیست مصنوعی در واقع همه مصنوعات ساخته دست بشر هستند. در این داستان 
قسمت دیگر خیلی پررنگ نیستند. از آن میان  عناصر زیست محیطی مصنوعی نسبت دو

 رد.شود اشاره کتوان به استخر، گاری مشدی اسالم و کلنگی که با آن سگ کشته میمی
 

 محیط زیست اجتماعی تقابل بازیست طبیعی درمحیط .2
توان گفت در این داستان محیط زیست اجتماعی سعی دارد عباس را در برابر می

ورزند و ن سگش است قرار دهد. گویی به سگ حسادت میزیست طبیعی که همامحیط



 

 

 

 

 
 

 417      بیل ...ی پنجم از مجموعه داستان عزاداران نگاهی به قصه
ا محیط است رابطه خوبی بتوانند ببینند که شخصی از محیط زیست خودشان توانستهنمی

 برد.زیست دیگری برقرار کند و این کشمکش پیرنگ داستان را به پیش می
ر ز سگ متنفشاید در ابتدا این گونه به نظر برسد که اهالی بیل به خاطر خود عباس ا

خواهند او را از سر راهش بردارند تا او به زندگیش برسد. اما گفتگویی وجود هستند و می
 کنند.دارد که اهالی روستا به صراحت تنفر خود را از سگ اعالم می

دی پسر مش« نشانه.داره خودشو به خاطر یه جانور به خاک سیاه می»مشدی بابا گفت: 
 نشانه. من اصال از ایننشانه یا نمیشو به خاک سیاه میبه ما چه که خود»صفر گفت: 
مشدی جبار گفت: « آبادی بدم میآد. خدا شاهده چشم ندارم ببینمش.سگ خاتون

 «فکر من بدبختو بکنین که باید تو اون خونه نماز بخوانم.»خاله گفت: « منم مثل تو.»
 (184:1356، ساعدی). 

ای نامند. دیگریمی« آبادیخاتون»ایی که او را سگ برای اهالی بیل یک دیگری است تا ج
توانند حضور او را در میان خود بپذیرند با آنکه مزاحمتی برای آنان ندارد. به دلیل که نمی

ورزند، او را آزار است مانند یک انسان به او حسادت میاینکه از روستای دیگری آمده
ادی آبهرجوری شده شر این خاتون»گفت:  کشند. عبداهللدهند و در نهایت نیز او را میمی

آباد در این تقابل بیل و خاتون (184:1356، همان)لعنتی را باید از سر بیل دور کرد. 
ها آن سگ تنها یک سگ ساده نیست بلکه به عبارت به وضوح روشن است. برای آن

 ای تبدیل شده که باید از بین برود.دیگری
این دو محیط زیست در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار های مختلفی از داستان در قسمت

شوند. در همان بخش اول داستان هنگامی که گیرند و گاهی حتی با هم مقایسه میمی
ی آبادآباد در مورد سگ است به فرد خاتونعباس در حال پرس و جو از یکی از اهالی خاتون

های ده او را به ده را ندهند گگوید که نگران است اگر سگ را با خود به بیل ببرد سمی
ها راهش ندادن، ولش کن، دن. اگه آدمها که راهش میگوید: سگو آن فرد در پاسخ می
( نمونه مشابه دیگری 168:1356، همان)گرده و میآد خاتون آباد. اون وقت خودش برمی

 اهالیبرای این موضوع زمانی است که عباس در بدو ورودش همراه سگ در حال گفتگو با 
 «های دیگه میذارن تو بیل بمونه؟تازه مگه پاپاخ و سگ»بیل است: مشدی جبار گفت: 

( در این 171:1356)همان، « اونا کاری باهاش ندارن. اگه شماها بذارین.»عباس گفت: 
و  استدو دیالوگ در مقایسه بین انسان و حیوان، این حیوان است که برتر شمرده شده

 گاه و ایدئولوژی غالمحسین ساعدی نسبت به این دو موضوع است. این نشان دهنده نوع ن
اند و سگ در تقابل با انسان قرار در چند جای داستان این دو با یکدیگر مقایسه شده

ت اساست. از جمله در بخش دوم داستان هنگامی که عباس همراه سگ به ده رسیدهگرفته
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گوید: اگه عوض این جنازه، از اهالی میو اهالی بیل در حال پرس و جوی او هستند، یکی 

( زن و 171:1356)همان، « خورد.آوردی که بیشتر به دردت میآباد مییه زن از خاتون
 اند.اند و با هم مقایسه شدهسگ دریک جایگاه قرار گرفته

اند دقیقا در صفحه بعد این بار سگ و مشدی بابا که از اهالی بیل است باهم مقایسه شده
 اند.ک کفه ترازو قرار گرفتهو در ی

 هایشپوزه سگ را گرفت باال و لب« بینین؟هاش سالمه. میاما دندون»عباس گفت: 
دندان که دلیل جوانی »هایش را نشان داد. پسر مشدی صفر گفت: را باز کرد و دندان

)همان، « شه. مشدی بابام دندان داره، دهنتو واکن مشدی بابا! واکن ببینین.نمی
172:1356) 

گیرد زمانی است که خاله جای دیگری که سگ به طور آگاهانه در تقابل با انسان قرار می
کند: خاله گفت: خواهد که سگ را از خانه بیرون کند و عباس را تهدید میعباس از او می

اوقات تلخی نکن خاله، این بیچاره که »عباس گفت: « یا جای من یا جای این حیوان.»
( خاله عباس خود را در تقابل با سگ قرار 180:1356)همان، « را بگیره. نیومده جای تو

کند ولی در بخش بعد پندارد که عباس مطمئنا او را انتخاب میدهد و در واقع میمی
باشه، »گوید: شود، در کمال ناباوری عباس میها مجددا تکرار میزمانی که این دیالوگ

( و ما شاهد هستیم در این تقابل دوگانه 183:1356)همان، « هروقت که خواستی برو.
طبیعی است، برای عباس از ارزش  محیط زیستشود. سگ که نماینده سگ پیروز می

 بیشتری برخوردار است.
 

 زیست طبیعی در کنار محیط زیست اجتماعیمحیط .3
های مختلف داستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به این مسأله اشاره در قسمت

که سگ برای عباس یک سگ معمولی نیست. بلکه برای او مانند یک انسان است. شود می
 است: بیند این گونه توصیف شدهای که عباس سگ را میاولین صحنه

آباد آمد عباس با ستار و مشدی رحیم و میرحمزه که خداحافظی کرد و از خاتون
عباس که میخواست  ها وبیرون، از ظهر گذشته بود. آفتاب پهن شده بود روی گندم

ل. رفت طرف بیکرد و سالنه سالنه میآفتاب چشمانش را نزند، جلو پایش را نگاه می
های بریده بریده پشت سرش صدقدمی که رفت حس کرد که یکی آرام آرام با نفس

 (165:1356)همان، « این کیه که دنبالم میاد.»آید. عباس فکر کرد: می
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انسان پنداشتن سگ است. در اولین برخورد عباس که  حاکی از« کیه»استفاده از لفظ  

پندارد و  این جمله نشان دهنده شروع رابطه دوستانه هنوز سگ را ندیده او را انسان می
 شود:او با سگ است. این جمله دقیقا در روز بعد هم تکرار می

 نهایش را دوخت پاییروشن شد. عباس چشم« شور»های سفید اطراف آفتاب زد و تپه
های بریده بریده پشت و راه افتاد. صد قدمی که رفت حس کرد یکی آرام، با نفس

)همان، « این دیگه کیه که دنبال من میآد؟»آید. عباس فکر کرد: سرش می
176:1356) 

 تکرار دقیق این جمله از سوی نویسنده بیانگر تاکید او بر این انسان انگاری سگ است.
با عباس راجع به سگ، اهالی در مورد نگهداری و بردن سگ در ابتدای گفتگوی اهالی بیل 

 دهند. به درون خانه نظر می
دا کدخ« ها بکنار، تازه خاله نمیذاره ببریش توی خانه.همه این حرف»اسماعیل گفت: 

کدام »عباس گفت: « ش؟آره دیگه، سگ نجس رو چه جوری راه بده تو خانه»گفت: 
 (173:1356)همان، « نه که من ببرم؟بره توی خایک از شماها سگشو می

رسد اما عباس شاید نگهداری سگ در حیاط و نبردن او به درون خانه بدیهی به نظر می
اش پس از شستن سگ او را های خالهکند و بر خالف مخالفتاین قانون را نیز نقض می

 دهد.برد و حتی از غذای خودش به او میبه داخل خانه می
ی را برد توی اتاق و جلو پنجره نشاندش. خاله چراغ را روشن کرده آبادعباس، خاتون

نشسته بود آخر اتاق. عباس شامش را از تاقچه برداشت و دوباره آمد کنار پنجره. شله 
 دونستم کهمن می»آبادی. خاله گفت: را تا نصفه خورد و بقیه را گذاشت جلو خاتون

 (186:1356)همان، « آخر سر میآریش تو خونه!
است. عرفی که خود نیز به آن اش را از بین بردهعباس با این کار در واقع عرف جامعه

 ر عرف جامعه او سگ اجازه ندارد به درون خانه بیایدد کند.آن را اذعان میواقف است و 
دهد که سگ برای او بیشتر از یک حیوان ارزش دارد و با این رفتار نشان می ولی عباس

 کند.او برخورد میمانند یک انسان با 
های مختلفی از داستان، نویسنده برای توصیف حاالت و رفتارهای سگ از لغات در قسمت

 شود. این نوعکند که در حالت کلی برای انسان استفاده میو اصطالحاتی استفاده می
بیان، همانطور که قبال هم اشاره شد، نمایانگر طرز نگاه ساعدی به حیوانات است که در 

 خورد.های دیگر او هم به چشم میانداست
است، عبارت ای که برای توصیف راه رفتن سگ کنار عباس آمدهبه طور مثال در صحنه

شود. عباس استفاده شده که در کاربرد عام برای دو انسان استفاده می« دوش به دوش»
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های مبا قدهر دو دوش بدوش هم، « پاشو، پاشو راه بیافت بریم سرکار که دیر شده.»گفت: 

 (176:1356)همان، بلند به طرف صحرا راه افتادند. 
 

 (Humanism)انسان محوری  .4

است، طرز تفکر انسان یکی از مسائل مهمی که در داستان به خوبی به آن اشاره شده
ها برای یاری رساندن به انسان آفریده هاست. در این نوع نگاه تمام پدیدهمحورانه انسان

در  ایهایی که به سگ صرفا به چشم وسیلهی خود ارزشی ندارند. انساناند و به خودشده
کنند و برای او به عنوان یک موجود زنده هیچ ارزش و احترامی خدمت خودشان نگاه می

دمت ها خکنند سگ تا زمانی حق حیات دارد که بتواند به آنها تصور میآن قائل نیستند.
دگی ندارد و باید کشته شود. از این رو او را با القابی کند در غیر این صورت اجازه ادامه زن

و غیره « لعنتی»، «کثافت»، «بدترکیب»، «نیمه جان»، «جنازه»، «مردنی»همچون 
 کنند.خطاب می

نگاه انسان گرایانه در برابر نگاه بوم گرایانه قرار دارد. برخالف تفکرات اومانیستی، در نگاه 
محیط زیست طبیعی است. این نگاه مظاهر فرهنگ و تمدن گرایانه اصالت با طبیعت و بوم

های مختلف علوم انسانی با داند. باز نگری در شاخهبشری را بخشی از بوم سپهر می
های مختلفی را چون زبان، است و رشتهرویکردی بوم نگرانه حدود نیم قرن است آغاز شده

 (6:1392، پارساپور)است. اخالق، فلسفه، ادبیات، جغرافیا و تاریخ را در برگرفته
آبادی زندگی سگ را برای عباس شرح در همان بخش اول داستان هنگامی که فرد خاتون 

است و هنگامی که گوید پس از زخمی شدن سگ صاحبش او را ول کردهدهد، میمی
 گوید: شود او در پاسخ میعباس دلیل زخمی شدن سگ را جویا می

پلکیدن که میرحمزه اینو آباد و میودن تو خاتونیه شب چندتا پوروسی اومده ب»
انصافی نکردن، با قمه و قداره گردنشو پاره کردن و در فرستاد سراغشون. اونام بی

آره، کس »آبادی گفت: خاتون« میرحمزه هم بیرونش کرد؟»عباس گفت: « رفتن.
 (167:1356)همان، « دیگه هم صاحبش نشد.

که برای میرحمزه منفعتی داشته است. اما زمانی که شد از سگ تا زمانی نگهداری می
شود و حتی میرحمزه به عنوان یک انسان تواند خوب بدود رها میاست و نمیزخمی شده

 است.کند که سگ در راه دفاع از او به این وضعیت دچار شدهبه این مسأله توجهی نمی
 هاست.مانیستی آنها به خوبی نشانگر تفکر اواین نوع نگاه از سمت یک انسان
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تمامی عباراتی که در ادامه خواهد آمد حاکی از نوع نگاه افراد روستا نسبت به سگ اوست. 

خواهند که سگ را از ها از عباس میاین افراد با استناد به عدم کارایی سگ با این جمله
 ده بیرون کند.
ی جبار گفت: مشد« به نظرم غیر از خوابیدن کار دیگری ازش برنیاد.»کدخدا گفت: 

یه لگد محکم بزن به »پسر مشدی صفر گفت: « ... خوب دیگه از تاب و توان افتاده.»
 (173:1356)همان، « ش وکلکشو بکن.کله

 هیشکی»پسر مشدی صفر گفت: « خریدیم.فروختش، ازش میاگه می»عبداهلل گفت: 
 (185:1356)همان، « حاضر نیس بخاطر این کثافت دیناری دور بریزه.

ه تواند بآید در نتیجه نه ارزشی دارد و میپیر و زخمی شده است، کاری از او بر نمی سگ
ای است که اهالی بیل با طرز فکر اومانیستی حیات ادامه دهد. باید او را کشت. این نتیجه

 اند.خود به آن رسیده
 

 نتیجه گیری
اخالق زیست محیطی، های دیگری مانند گرا و شاخهاگرچه امروزه با مطرح شدن نقد بوم

اند که در مورد طبیعت و حیوانات و مسائل و نویسندگان بسیاری به این فکر افتاده
ه هایی از این دست بها بنویسند اما در ادبیات و فرهنگ گذشته ما نیز نمونهمشکالت آن

خورد که نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است. الزم است با توجه نشان دادن به چشم می
های نوین در نقد ها همگام با پیشرفتهای جدید از آنها و ارائه نمودن خوانشکتاب این

 ها کشف شود و زوایای پنهان آن آشکار گردد.های آنادبی، پتانسیل
ه های ساعدی را بگرا جهانی نوین از اندیشهخوانشی تازه از قصه پنجم از دیدگاه نقد بوم

ها و افکار او کامال انسان دهد اندیشها نشان میگشاید. دیدگاهی که به مروی ما می
نگرد. به عبارتی محورانه نیست. او به حیوان به چشم یک وسیله در خدمت انسان نمی

 وار نیست. حیوان به خودی خود حیات دارد و ارزشمند است.نگاه او نگاهی ابژه
د و سگ قرار دارناگرچه در روستا کسانی مانند پسر مشدی صفر هستند که در تعارض با 

شود شوند، اما کسی هم پیدا میبه عنوان یک موجود زنده هیچ حقی برای او قائل نمی
ه برد و بااینکه بنگرد و او را به خانه میمانند عباس که به سگ به چشم یک انسان می

س پدهد. ای برای او ندارد، باز هم به تیمار و نگهداری او ادامه میگفته دیگران هیچ فایده
 خیزد.از مرگ سگ نیز مانند یک انسان به خونخواهی او برمی
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سازی ها تقویت شود و این کار جز با فرهنگاین نوع نگاه به محیط زیست باید در انسان

ساز ادبیات است و با توجه نشان میسر نخواهد شد و یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگ
 ها این هدف میسر خواهد شد.ها و نقد و بررسی آندادن به این قبیل کتاب
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منابع

 ( 1396بشیریان، فرهاد « .) نقد بوم گرایانه دفتر شعر از زبان برگ سروده
. سال نهم. مجله شعرپژوهی دانشگاه شیراز«. محمدرضا شفیعی کدکنی

.33(. شماره پیاپی 3)شماره 
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 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. چاپ اول.

 ( .1395پارساپور، زهرا« .) مالحظات اخالق زیست محیطی هدایت و چوبک، نقد
(.  36. دوره پنجم )شماره پژوهشی نقد ادبی-فصلنامه علمی. «دو داستان

95-73.
 ( 1394رجبی، احسان« .)نخستین «. ی گلستان سعدیگرایانهخوانش بوم

.231-245پژوهی. تنهمایش م
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 انتشارات آگاه.
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 چکیده:
روبرو  ایظرهباره با خالء غیرمنتدر مطالعۀ بالغیِ ادبیات رمزآلود و نمادین عرفانی، به یک

یک از را در هیچ« نماد»)رمز عرفانی( و نه عنوان جدید « رمز»شویم: نه عنوان سنتی می
یابیم.حال آنکه عرفا خود، نسبت به رمز زباِن دل آگاه بودند و کتب بالغت قدما نمی

های بالغت در خصوص ادبیات عرفانی اند،جزو اولین نظریهگذاشتهجااشاراتی که به
باره، حدود میان رمز و نماد است که در واقع اینشود. اما بحث اصلی درمحسوب می

ان قفلی عنوکند. رمز بهبندی دیگری درشاخۀ رمز و نماد ارایه میپیشنهاد تحلیل و تقسیم
ها و تفسیرها( است. ویژگی بارز هنرمندانه در آثار عرفانی، نیازمند کلیدهای ذوقی)تأویل

عدم سابقۀ بالغی یک واژه در یک حیطۀ معنایِی متفاوت است؛  رمز در مقایسه با نماد،
 شود وکه نماد، اتفاقًا از سوابق بالغی یک واژه در یک گسترۀ معنایی حاصل میآنحال

گردد. مندان، استعمال میای با معنایی هنری در بین اهل خود یا عالقهعنوان واژهبه
ت ادبیات بالغی ما و همچنین در پژوهشهای اند، در سنتاجاییکه نگارندگان بررسی کرده

است. این نوشته تئوری مذکور را معاصر و اخیر،تفکیکی بین نماد و رمز  پیشنهاد نشده
 بسط داده است.

 : ادبیات عرفانی، بالغت، رمز، نماد، تفکیک رمز از نماد.  هاکلیدواژه
 
 

                                                                 
ده استخراج ش« معنایی نماد در ادبیات عرفانی-سیرتکامل تاریخی»این مقاله از رسالۀ دکترِی دانشجو، با عنوان 1

 است.
  alchivida@yahoo.comdastm                آذربایجان شهیدمدنی دانشگاه فارسی  ادبیات و زبان استادیار 2
  r.moshtsghmehr@gmail.com                    آذربایحان شهیدمدنی دانشگاه فارسی ادبیات و زبان استاد 3
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  مقدمه 

معنایی نماد در شکل های متنوع -مباحثی که در پی خواهدآمد، تأکیدی بر سابقۀ بالغی
 بالغی )تشبیه، استعاره، تمثیل، اسطوره، کهن الگو و رمز( است. 

 :نمادهای عرفانی ی .درباره1
: 1383این همه نقش دانی از پی چیست؟          تا به معنی رسی بدانی زیست)سنایی، 

 (4ب  463
« دومعنایی»رفانی مطرح شود، اگر نماد به عنوان یکی از عناصر اصلی ایجاز در بالغت ع 

از ضروریات آن محسوب خواهد شد که با کالبد شکافی نماد آشکار می « چندمعنایی»و 
که اگر  شود. شکل گیری و تولد بیشتر نمادها معمواًل یکباره و ناگهانی اتفاق نمی افتد؛

ون بداینگونه بود و شاعر یا نویسنده بدون توجه به مفاهیم جمعی، الفاظ منتخبی را 
مناسبت ها و پشتوانه های ذوقی و فکری، نماد معانی منتخب قرار می داد، ادبیات نمادین 
تا حد یک ادبیات شخصی پررمز و راز تنزل پیدا می کرد. بلکه پیش زمینه های معنایی 
متعددی، از قبیل پیش زمینه های ادبی، دینی، اجتماعی و... در تقویت و تکامل نمادها 

در جریان سیر تاریخی خود، شاخه های معنایی گوناگونی را  در یک  دخیل است. نماد
شبکۀ معنایی جای می دهد که هرکدام از این معناها آبشخوری در یکی از دوره های 
تاریخی ادبیات فارسی دارد. حال اگر تأثیرات ادبیات فارسی میانه، ادبیات اسطوره ای، 

ه شدۀ دورۀ اسالمی هم در جریان تاریخی ادبیات عربی، سنسکریت، وتعالیم یونانی ترجم
نمادهای ادبیات عرفانی لحاظ شود، به نظر می رسد برای اغلب نمادهای عرفانی در ادبیات 

معنایی قایل شد که در متون عرفانی به بلوغ می -فارسی، می توان یک فرآیند تاریخی
واژه های  رسند.گویا ادبیات عرفانی رسالتی بر دوش خود داشته است تا برخی از

 شان نزدیک تر کند."تعالی معنایی"و  "تکامل کاربردی"چندصدساله را به 
  فارسی: نمادین ادبیات . قدمت2  

 به م،کال این. است متن بر مقدم باورهای و افکار از منسجمی شکل تردید بی مکتوبی هر
 در آن رمؤث نقش و شفاهی آثار تقدم ملتی، هر ادبیات در شده خلق آثار دربارۀ ویژه

 متون در موجود نمادهای و ها رمز مجموعۀ. رساند می  را مکتوب آثار بازآفرینی
 انسان ها اقلیمی آیین های حقیقت در که)اساطیر ،..(و سرودها و ها نیایش شامل)مقدس

 های تاریخ به را نمادین ادبیات سابقۀ اقوام، قدیمی ادبیات و ،(است بوده منطقه هر در
 شتی مثالً-اوستا از هایی قسمت و پهلوی، ادبی متون میانه، فارسی دبیاتا در. برد می دور
 هتجرب اولین آمده، جزو دست به اسناد بین از-است نمادین و رمزی های نمونه از پر که ها

 نمادهای و رمزها از بعضی به مربوط چه آن شود؛ می تلقی نمادین-رمزی مکتوب های
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 های بخش-فردوسی شاهنامۀ در خود شکل ترین مدون در است، اساطیری روایات

 خیبر یا اسطوره ای، های شبکه به مربوط پیشینه این. است آمده-پهلوانی و اساطیری
 . است قدسی رمزهای از پس نمادهای

 حقیقت در ادبی،که متون و ادبیات در موجود نمادهای و رمزها مجموعۀ از دیگری دستۀ
 رید فارسی ادبیات آغازین های دوره از است، رهاستعا یا ساده تشبیه یک آن بالغی منشاء

 یخویشکار یک به معنایی، تکامل مسیر در رفته رفته و است گرفته سوم ریشه قرن
 به اشعار و متون حفظ شامل دوره، آن آموزشی های سنت طبق. است رسیده مشخص

 در اول درجۀ ارآث مسلماً ادبی، بزرگان بالغت و فکر با آشنایی انگیزۀ با توجه، قابل مقدار
 تشبیه از که نمادهایی تاریخی مطالعۀ برای بنابراین. است بوده نظر مد آموزشی سنت این

 ها اندیشه در توانسته می دوره هر های ترین برجسته آثار است، شده منشعب استعاره یا
 سرحلقۀ فارسی، شعر پدر رودکی، اساس، برهمین. باشد مؤثر خود از پس نسل اذواق و

 بود. خواهد(دارند تشبیهی زیرساخت که نمادهایی) نماد دربارۀ لعۀ تاریخیمطا هر
ادبیات تمثیلی در جریان نمادگرایی و رشد آن بسیار تأثیرگذار بوده است. مخصوصاً نقش 

در آغاز، -برجستۀ کلیله و دمنۀ نصراهلل منشی؛ که  بعدها در تبدیل تمثیل داستانی به نماد
بیش از هر اثر و جنبش ادبی مؤثر بوده   -نمادهای عرفانی نمادهای حکمی و رفته رفته

 است.
 خلق در یغنای یا تعلیمی، حکمی، عناصر از که-نثر و شعر– صوفیانه ادبیات دورۀ نخستین
 عصر)چهار قرن اواخر از ای پراکنده های تجربه است، کرده استفاده عرفانی مفاهیم

 عطار:ک.ر)است(کرام بن محمد مذهب هب وابسته)کرامی مذهب شاعران اشعار در(فردوسی
 تبع به فرقه، این اهل چون هرحال به(. 38-39 مقدمه: الطیر منطق ،1383نیشابوری،

 که عرفانی اشعار در ،(363-364: 1387مشکور،:ک.ر)بودند مجسمه اهل از شان پیشوای
 یرانگا¬جسم و کرد احتیاط باید نمادها مطالعۀ به نسبت اند، سروده آسمانی عشق در

  .نکرد حساب نمادپردازی مقولۀ از را اعتقادی
 با ار غیرصوفیانه اشعار که عارفی ترین برجسته عنوان به ابوالخیر، ابوسعید آن، از پس

 مادینن های استفاده به گرایش در ای مالحظه قابل تأثیر است، برده کار به صوفیانه اهداف
 جزو ابوسعید، شیوۀ به نیز غزالی احمد و همدانی القضات عین. گذاشت غنایی معانی از

 مقدمه:مختارنامه ،1386نیشابوری، عطار:ک.ر)شوند می محسوب نمادگرایی جریان مؤثران
18-17.) 
 هک دانیم می شاعری اولین را سنایی صوفیانه، ادب در نمادگرایی تاریخی مطالعۀ در اما

 زا عرفانی ادبیات در دازیپر نماد دوماً . است هم از تفکیک قابل غیر او تصوف و شعر اوالً
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 زا پس آثار در و است بسامدگرفته منسجم، و جدی طور به سنایی به ویژه حدیقه آثار

 .است یافته راه سنایی
  عرفانی: ادبیات و نمادین ادبیات .3
 وجه من خصوص و عموم رابطۀ عرفانی ادبیات و نمادین ادبیات بین منطقی دیدگاه از

ادین و هنری، دربارۀ امور کامالً انتزاعی عرفان نمی توان نظر بدون زبان نم .است برقرار
کالم صفت است. چون در کالم می آید خود »زیبایی شناختی داد. به قول شمس تبریزی 

را محجوب می کند تا سخن به خلق رسد. تا در حجاب به آید کی توان سخن به خلق 
 متعددی های نظریه که این با (.750: 1385شمس تبریزی، «)رسانیدن که در حجابند؟

 سیاسی، اجتماعی، عوامل به بیشتر که دارد وجود عرفا نمادگرایی و رمزپردازی برای
 معنایی های شبکه و نماد است، پرداخته بالغت و هنر عامل به وکمتر فرهنگی، و مذهبی
 ظرفیت نماد این آیا کند می تعیین که است( وبالفعل بالقوه معناهای)نماد بر محمول

 در نظر مورد عرفانی مفهوم یعنی نه؛ یا دارد را تجریدی و االهی قدسی، مقاصد ازتابب
 رموز بعضی در البته. شود می درک تر محسوس نمادین، شبکۀ کدام خویشکاری محدودۀ

. شد اجتماعی تأثیرات منکر توان نمی عرفانی نمادین آثار وسایر مکاشفات، و شطحیات
 مانند آثاری دربارۀ اما کند، می تبدیل نماد و رمز به ار صریح زبان معموالً پیگردها

 نمادگرایی توان نمی القضات، عین مکتوبات و الطیر منطق ولد، بهاء معارف عبهرالعاشقین،
 ترین آثار،محسوس گونه این در نماد بلکه. کرد قلمداد اجتماعی های خفقان عواقب از را
 داستان یا ارشگز به تجرید یا شهود تبدیل ابزار رساترین و

 برای نماد حقیقت در(. 60-61:عرفانی رمزشناسی بر ،مدخلی1389ستاری،:ک.ر)است
 ملع بالغی وسیلۀ کارآمدترین عنوان به کلمه االهی رسانایی و معنا حداکثر شدن فعال
 ادبیات در مضامین ضدهنجارترین و پرواترین بی قالب در نماد و رمز هم زمانی. است کرده

 از شاخه این به توجه با و است آن بارز نمونۀ شطحیات که است داشته حضور عرفانی
 پیگردهای از مصونیت برای نمادگرایی بر مبتنی های فرضیه  گوییم می که نمادهاست

 رسد می نظر به اما(. 90: ستاری، همان:ک.ر)ندارد تعمیم قابلیت مذهبی، یا اجتماعی
 دهش نمادین عرفانی آثار مخاطبان ینب در "پیگرد منع" نظریۀ شدن مؤکد باعث آنچه
 داقمص عرفانی ادبیات دربارۀ یکی که است نمادپردازی برای تر مهم انگیزۀ دو وجود است،
 :ندارد دیگری آن و دارد
 ههمیش عرفانی، تعالیم طرفداران میان متفاوت، فکری ظرفیت و معنوی استعداد. الف

 گرانماد عارف و طلبد می عرفانی آثار درک برای متفاوتی کلیدهای و تعابیر و تفاسیر
 اساس بر مخاطبی هر تا کند می لحاظ روحی اش های گزارش در را مسأله این معموالً
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 ؛نیابد هیچ ندارد کوزه که مخاطبی حتی و برگیرد آب او معنای بحر از اش، وجودی کوزۀ
 ذوق و تدریاف ابزار با کردن، حرکت شناخت سمت به و شناختن" که عرفان واقعی هدف
 با تباطار بی معنایی سطوح یا غیرعرفانی های برداشت دلیل به است ممکن است، "قلبی
 بردب سوال زیر را او اصلی هدف بلکه نرساند، را عارف موردنظر معنای تنها نه روحی، عوالم

 نتری سطحی از عرفانی نماد مخاطب، معنوی اقتضائات و حاالت طبق پس. کند نقض و
 گاه.است عارف خود ذوقی انتخاب معنا، سیالن این و است نوسان در عنا،م ترین اصلی تا

 متن از اجتماعی یا فقهی های خوانش احتمال اجتماعی، عوامل با برخورد در مخاطبی
 را "پیگرد از فرار" نظریۀ اساس برهمین و شمارد می عرفا برای جدی خطری را عرفانی
 فتهگ که تأثیرگذاری  مقدمات به که حالی در. داند می عرفا نمادگرایی در مهمی انگیزۀ

 .است قایل کمتری اهمیت...( مخاطب ظرفیت)شد
 مسألۀ. نیست جمع قابل عرفا پرآوازۀ طامات و شطح با وجه هیچ به "پیگرد منع". ب

. یاجتماع واکنشی تا است معنایی-هنری امری عرفانی، ادبیات در رمزپردازی و نمادگرایی
 صورت به البته)دید توان می عرفان حوزۀ در کمتر که-انتقادی ننمادی ادبیات دربارۀ

 توجه، ابلق های انگیزه از یکی است، تعلیمی و طنز ادبیات به مربوط بیشتر و( تخصصی
 در زهانگی همین تأثیر تحت. پردازد می جامعه بر حاکم سیاست به چون. است پیگرد منع

 مورد یگردپ منع نظریۀ با نیز عرفانی ادبیات نمادپردازی تعلیمی،گاه یا طنز نمادین ادبیات
 می قلمداد "فئودالی ضد های نهضت عقیدتی لفافۀ" عنوان به و گیرد می قرار بررسی

 را عرفان هنری و ذوقی وزنۀ که(362، 349، 334، نیز294:ص1354پطروشفکسی،)شود
 بایدن شطاح، یپروابی عرفای و عرفان دربارۀ تحلیل این. برد می بین از چشمگیری حد تا

 .شود تلقی جدی چندان
 پیشینه پژوهش:

بحث « رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی»دکتر پورنامداریان در مقدمه کتاب وزین 
استکه نگارندگان در بخش های مختلف مقاله بدان های جامعی درباره رمز و نماد آورده

در علوم بالغی ، تا جایی که  «رمز»و « نماد»ارجاع داده اند. در تفاوت قایل شدن بین 
است، تاکنون بحث یا تحقیق مستقل یا دانشو جستجوی محدود نگارندگان به آن رسیده

 غیرمستقلی انجام نشده است. 
 بحث اصلی:

این قسمت برای تبیین حدود نماد و رمز است. بنابراین ابتدا جایگاه این دو در  علوم 
 بالغی بررسی می شود.
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( تمامی گزاره های هنری، یا به عبارت  I.A.Richardsروف ریچاردز)براساس نظریه ی مع

دقیق تر، همۀ گزاره های غیر ارجاعی و غیر علمی در حیطۀ زبان عاطفی قرار دارد. اعتبار 
نیست؛ بلکه برمبنای تأثیرگزاری آن بر مخاطب  "صدق و کذب"این گزاره ها، بر مبنای 

(. حتی 30-38: 1392شعر در نثر صوفیه،  مخاطب است)شفیعی کدکنی،زبان "اقناع"و 
مقصود ارسطو از کاتارسیس، تأثیرپذیری روح مخاطب و سپس تحول روح اوست)ر.ک: 

(. بنابراین هنر و زیبایی آن، نه وابستۀ گزاره های منطقی، که تابعی 395، 1389احمدی، 
ابزارهای از گزاره های اقناعی است. پس می توان با نگاهی دقیق تر پذیرفت که همۀ 

بالغی موجود در ادبیات و گزاره های ادبی نیز، در خدمت خلق زبان عاطفی و اقناع 
به عنوان یکی از این ابزارهای بالغی ، از قدیمی ترین متون ادبی و  "نماد"مخاطب است. 

اسطوره ای ،رسانندۀ مجموعه ای از معانی غیبی یا الاقل پنهان و دور بوده است. صفت 
در  "رمز"و  "نماد"از این جهت مطرح است که گاهی  "دور"و  "پنهان"یا    "غیبی"

کنار هم قرار می گیرند و به یک مفهوم داللت می کنند. مثالً می گوییم زبان رمزی 
عرفان، یا زبان نمادین عرفان، و از هر دو یک معنا را اراده می کنیم. اگرچه جداکردن 

برانگیز در حوزۀ بالغت است؛ به خصوص  کاری بی سابقه و بحث "نماد"و  "رمز"حدود 
زمانی که تقریباً عرف دانشگاهی و ادبیاتی، رمز و نماد را با صدها مثال از آثار سهروردی 
و سنایی و عطار و عین القضات مترادف هم می شناسند. این در حالی است که اصطالح 

حاصل از تشبیه "رمز ِ" حاصل از کنایه با  ِ"رمز"در بالغت سنتی مطرح نبوده، و  "نماد"
یا استعاره در متون رمزی، از نظر عنوان با یک اسم شناخته شده است و رمز زبان عرفان 

 جایگاه مستقلی در بالغت ندارد.
 شده فارسی بالغت وارد  symbole ترجمۀ در نماد اصطالح معاصر بالغی مباحث در

 رمز و بوده کنایه از ای شاخه زیر "رمز" عنوان قدما بالغی متون در آن از پیش. است
 حلیلت توجه مورد گاه هیچ آن تشبیهیِ  های زیرساخت با  نوشته این در نظر مورد عرفانیِ 

است. مطالعات دکتر پورنامداریان معنای اصطالحی رمز  نبوده سنتی بالغت حوزۀ گران
ان داستعرفانی را از رمز کنایی در بالغت سنتی جدا کرده است)ر.ک: پورنامداریان، رمز و 

در بالغت جدید فارسی خصوصاً بالغت  "رمز"(. 3: 1386های رمزی در ادب فارسی،
معادل    "رمزگرایی"است و  "نماد"عرفانی)مربوط به حوزۀ عرفان(، دقیقاً مترادف 

با تمام وسعت »است. همچنان که در مقدمۀ رمز و داستان های رمزی، رمز  "نمادگرایی"
پیشنهاد شده است « برای واژۀ سمبل در زبان های اروپایی مفهوم و معنی خود ...معادلی

 (. 5فارسی)ر.ک: همان،
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سنتی یکی از زیرشاخه های کنایه است که وسائط و عالئم آن چنان اندک است  "رمز" 

 "فاعریض الق"که گویا ارتباطی بین رمز و معنا وجود ندارد. در بالغت سنتی مثال معروف 
است. در واقع وسائط بین رمز و معنا قطع شده است و علت در معنای کودن از این دسته 

انتخاب لفظ خاص برای معنای خاص تا حد زیادی نامعلوم مانده است؛ درست نقطۀ مقابل 
ادبی، که همیشه زیرساخت تشبیهی دارد)یا می تواند داشته باشد( وعالیق بین  "نمادِ"

ق دیدگاه های موجود، نماد اغلب نماد و معنا قابل کشف و دریافت است. خالصه اینکه طب
است و رمز مورد بحث در بالغت سنتی، از مقولۀ کنایه. نیت هنری از "مجاز"از مقولۀ 

نماد، زیبایی و تأثیر و تکثیرمعناست و نیت بالغی از کنایه، پنهان کاری و عدم ایضاح. در 
در -فی و عامغیر از معنای عر-ای،  مخاطب را به معنایی هنری"قرینۀ صارفه"حالی که 

 نماد و مجاز هدایت می کند.
عرفانی تفاوتی اساسی با رمزکنایی دارد. فرمول رمز عرفانی "رمز"اما بدیهی است که  

آنچه در آن بیان می شود، دال بر معنای »همواره با مجاز و تشبیه ارتباط دارد که در اصل 
تن از طریق سخن گف شیوه ای از سخن گفتن دربارۀ چیزی،»، بلکه «واقعی کلمات نیست

(.حال آنکه کنایه اشاره ای چندجانبه است 120، 1387)لوینسون، « دربارۀ چیز دیگر است
که یکی از جوانب آن همیشه، همان واقعیت و شرایط واقعی است که بقیۀ جوانب، علت 

در معنی طماع را در نظر می  "دندان گرد"شرایط واقعی را برمال می کند. رمزِ کنایی 
در شرایط واقعی می تواند دندان های گرد داشته باشد چون طمع او را   "طماع" گیریم،

وادار به خوردن بیش از حد می کند و دندانها در اثر ساییدگی شکل زاویه دار یا تیزش را 
از دست  می دهد و گرد می شود. پس ارتباط دندان گردی با طمع چند واسطه دارد که 

ی طمع بر روی دندان است. درحقیقت رمز کنایی، نتیجۀ یکی از آنها همان نتیجۀ واقع
امری را بیان می کند)دندان گردی( و علت امر را اراده می کند. این نوع رمز، کامالً متفاوت 

 از رمز مطرح شده در متون رمزی و نمادی است.
 نماد و رمز، بیان حقیقِت انتزاعی در مجازِ بالغی : -1

 زبان و( مجازی)استعاری زبان نوع دو به( Stace)استیس جامع های تحلیل
 زبان(. 312: 1387استیس،:ک.ر)است شده منتج عرفانی ادبیات در انتزاعی
 ملکوت عالم و معنا عالم زبان جزو و نیست استعاری وجه هیچ به که انتزاعی

 رب توحید نعت به و: »عبهرالعاشقین در روزبهان های جمله بیشتر مانند است،
 لباس» یا( 121: 1366 عبهرالعاشقین، بقلی، روزبهان)«نشست تجرید مرکب

 انتزاعی-استعاری ترکیبی «قدم لباس» و «تجرید مرکب(. »4:همان)«یافتم قدم
-استعاری نمادهای ردۀ در تواند می عرفانی ادبیات نمادهای از بخشی. است



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       432
: یا(  111:همان)«رسد دل حمل برج در عشق شمس: »شود بررسی انتزاعی

 نظریه این با(. همان)«آمد خرد صحراء سوی امتحان غربت از شجان سیمرغ»
 شود، می محسوب نمادین جنبه یک از گرچه «جان سیمرغ» و «عشق شمس»
 نسیال. است انتزاعی جهان و انتزاعی زبان به مربوط و حقیقی دیگر ای جنبه از

 نزبا ترین مناسب خود استعاری، و انتزاعی مجاز، و حقیقت وادی دو در معنا
 .است عرفانی های خاطره و تجارب برای

جزء اصلی این نوع « شناخت»در علم بیان، مسألۀ « حقیقت و مجاز»بنا به بحث  
مطالعات محسوب می شود؛ شناخت حقیقت و شناخت مجاز و شناخت ارتباط بین 

در تقسیم بندی به -یا الاقل بیشتر کلمات-آن دو. به نظر می رسد تمام کلمات
دور می افتند.  "ابالغ معنا"، از رسالت کامل خود در  "مجاز"و  "تحقیق"دوشاخۀ 

رسالت یک کلمه، فقط استعمال شدن آن دربارۀ )به قول عدۀ زیادی از محققان( 
امری مخصوص یا حقیقی نیست. چرا که دنیای مادی و دنیای فرامادی، دنیای بیرونی 

م با چش"دیدن"ن گونه که و دنیای درونی و ذهنی، غیرقابل تفکیک از هم است. هما
بدون چشم سر هم ممکن است اتفاق بیفتد و  "دیدن"سر ممکن است اتفاق بیفتد،

به هیچ وجه غیرحقیقی و مجازی نباشد.کلمات)مثالً دیدن( می تواند مربوط به 
هردوعالم و یا حتی چند عالم باشد و حقیقی باشد)صرف نظر از بحث معنایی شناسی 

ی می تواند وارد قلمروی ذهن غیرمادی و جهان انتزاعی شود، و بالغت(. وقتی کلمه ا
پس معنای یک کلمه نیز می تواند در همان قلمرو، رسالت خود را انجام دهد. یعنی 
یک بُعد اصلی در قضیۀ نماد پردازی، حضور کلمات در میدانی غیرمادی است. درحالی 

لزوماً همیشه که غیر ماده هرگز مجاز نیست! نماد و کلمات نمادین نیز 
مجازی)غیرحقیقی( با معنایی مجازی نیست؛ بلکه بخشی از معنا در هرکلمه می تواند 
درفضای غیر مادی تحقق پیدا کند که اگر کلمه وارد آن فضا شود، این رسالت را به 
انجام می رساند. نماد اجازه می دهد هر کلمه، تمام و کمال، جهات مختلف معنایی 

ین بزرگترین فایدۀ نماد و رمز در پرثمرترکردن کلمات و لغات خود را آشکار کند؛ ا
است؛ یک کلمۀ چند منظوره )چند معنایی(که همۀ  معناهای آن در محدوده و دایرۀ 
خود، معنایی کامالً واقعی محسوب می شود. هانری کربن برای بسط این تئورِی 

که معنای رمزی و مغفول، رمز را نقطۀ مقابل مجاز فرض کرده است تا تأکید کند 
تصویری است برای نشان »نمادین به هیچ وجه معنایی غیر واقعی نیست؛ چرا که 

پیشگفتار  29-1387کربن،«)دادن چیزی که همۀ حقیقت آن به بیان نمی آید
 مترجم(. 
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کمک کند این فرضیه را به راحتی بپذیریم که معنا در دنیای  "معنا"شاید خود لفظ 

درحالی که به دلیل ظاهر نبودنش در قالب واژگان، غیر واقعی یا داخل کلمه حضور دارد، 
مجازی نیست؛ بلکه کامالً مرتبط با همان کلمه است)البته در حوزۀ ادبیات و معنای هنری، 
بحث دور و دراز سابقۀ نماد در زندگی بشر، نمادهای الفبایی ...به هیچ عنوان مطرح 

متوجه می شویم که ما ذهن خود را محدود  "معنای نمادین"نیست(.گاهی در مواجهه با 
کرده ایم که فقط یک یا دو معنا را از ساخت واژگانی یک کلمه بپذیریم، درحالی که 
تمامی معانی مرتبط)به واسطۀ عالیق( در آن وجود و حضور دارند؛کافی است ذهنی 

ربۀ ند. تجهنرمند و نگاهی تازه، به پویایی ذهن و نگاه یک عارف، آن را کشف کند و ببی
رار کشف اس»عارفانه در بطن کلمات و لغزندگی معانی آن ها نهفته است. به نظر می رسد 

همان کشف عرفانی و هنری است)ر.ک:شفیعی کدکنی، زبان شعر در نثر صوفیه، « کلمه
1392 :245.) 

 جایگاه رمز و نماد در علوم بالغی:-2
خن پیش تر آ تا فراخی بینی عرصۀ سخن بس تنگ است و عرصۀ معنی فراخ است. از س»

 (.96: 1385شمس تبریزی، «)و عرصه بینی
پرین، «)بیش از معنی ظاهری خود معنی می دهد»نماد ادبی به عنوان عنصری خالق 

هر نوع محدودیت تفسیری و برداشتی را از نمادها دور می « بیش از»(. قید 94: 1387
ت ابل توجیه باشد. بر اساس خصوصیکند. به شرطی که تفسیر در تناسب با مجموعۀ اثر ق

اصلی ترین ویژگی نماد « ایجاز»در عین « کثرت معنایی»از نماد، « برداشت باز و آزاد»
(. این امتیاز دربارۀ رمز هم وجود دارد. کثرت 578-576: 1378ادبی است)ر.ک: مقدادی،

همۀ رمزها و معنایی در عین ایجاز یعنی استعاره ای پر از ایهام و ابهام؛ که زیرساخت 
نمادهاست. ایهام رمز و نماد را از ثبات در معنا جدا می کند و زبان را در معناهای متعدد 
گسترش می دهد. پس نباید خاصیت ابهام آمیز زبان عرفان را نارسایی قلمداد کرد. بلکه 

(. 96: 1377یکی از ابزارهای غنابخشیدن و بارور کردن استعاره، ابهام است)ر.ک: هاوکس، 
حال با درنظر گرفتن بالغت سنتی و مطالعات اخیر دکتر پورنامداریان و دکتر شمیسا و 
دیگر محققان، جایگاه تکوینی نماد و رمز در علوم بالغی سؤال اصلی این بخش است؛ تا 

 در روشن تر شدن حدود رمز و نماد نتایج دقیقی حاصل شود. 
 ما بالغت در چندانی قدمت  Symbole معادل نماد ،اصطالح شد اشاره که همچنان

 بوده دور قدما بالغی های بررسی از رمزی ادبیات در شده مطرح نماد و رمز واقع در. ندارد
 مزر بقلی روزبهان مثالً و داشتند، وقوف خود رمزی متون رمز به عرفا خود اینکه با. است
 بدان ،کهظاهر کالم تحت مخزون و است باطن رمز: »است کرده تعریف را عرفانی متون
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 متون از توجهی قابل حجم(. 561: 1344شطحیات، بقلی،شرح)«او اهل اال نیابند ظفر

 و رمز ساختار اساس. دارد بررسی قابلیت مجاز و تشبیه حیطۀ در  نمادین و رمزی ادبی،
 دایا است، آمده بیان علم تعریف در آنچه. گیرد می جا بیان علم قلمروی در مشخصاً  نماد

 وزبر و ظهور نماد و رمز در دیگری ابزار هر از بیش که گویی مختلف، طرق به واحد معنای
 به نمادها برای تمثیلی و استعاری،-تشبیهی ای، اسطوره های زمینه. دارد تری هنری
 بیان حوزۀ  به مربوط ها زیرساخت این همۀ چون و. است ابتدایی و اولیه شکل منزلۀ
 .دارد جای حوزه همین در نیز( نماد و رمز)آن کامل و بالغ شکل است،

برای شاهد پاسخ، شیوه های خلق نماد در بالغت فارسی را بررسی می کنیم. 
در اینجا ناشی از جداکردن آن از بالغت سنتی عربی نیست. "بالغت"برای  "فارسی"صفت

بلکه مشخصاً گرایش ایرانی بالغت و به ویژه نماد است و ما به دو دلیل باید گرایش ایرانی 
 غت را زیرمجموعه ای هنرمندانه و قدرتمند از مجموعۀ بزرگ بالغت اسالمی بدانیم:بال

الف.ادبیات اسطوره ای قبل از اسالم و اوایل دورۀ اسالمی، منبعی ارزشمند از نمادهای 
باستانی ایرانی، نمادهای اوستایی و روایات ملی را به ادبیات دوره های بعد انتقال داده 

را خارج از اسلوب نمادسازی در بالغت اسالمی، ساخته و حفظ "زال"است و مثال نماد 
کرده است). ادبیات عرب با همۀ قدمت و قدرت، فاقد روایات ملی است؛ بنابراین کمتر می 
تواند از نماد اسطوره ای و ملی بهره برداری ادبی و هنری داشته باشد. درحالی که میزان 

 حیات هنری نمادهای اسطوره ای است.قابل توجهی از نمادهای عرفانی ادامۀ 
ب.اقبال به عرفان شهودی و عاشقانه در مکتب خراسان و بغداد، بالغت را درخدمت خلق 
نمادهایی قرار می دهد که در نوع خود، خاص ادبیات عرفانی فارسی است و می توان گفت 

ۀ ربارۀ حلقادامۀ بالغت حوزۀ ادبیات غنایی محسوب می شود. همان طور که فریتس مایر د
ابوسعید و پیروانش متذکر می شود، اشعار مورد عالقۀ آنها به هیچ وجه اشعار زهد و 
حکمت نبوده است. بلکه چیزی شبیه نغمه های اهل دنیاست)ر.ک: مایر، ابوسعید ابوالخیر، 

در معارف  "چشیدن"، "گزیدن"، "بوسیدن"، "داماد"، "عروس"(. نمادهای 257: 1378
شکار این بخش است. دربرابر عرفان علمی و فلسفی ابن عربی و پیروان او، بهاءولد نمونۀ آ

نمادهای عرفان ایرانی)فارسی( حامل معنای معاشقه ای عارفانه در سطح گسترده ای از 
متون موجود هستند. مخصوصًا اگر ادبیات عرفانی ایران را بعد از شیوع ابن عربی گری 

 بررسی کنیم این تفاوت آشکارتر است.
 فرآیند نمادپردازی در ادبیات ما چند شکل ثابت دارد:

 :فارسی ادبیات در نماد خلق های شیوه -3



 

 

 

 

 
 

 435     نگاهی دیگر به رمزها و نمادهای عرفانی
. استفاده از نمونه های باستانی، حماسی و اعتقادی مانند انتخاب پرنده به نمایندگی 3-1

روح، رستم به نمایندگی سالک عالی همت، قربانی کردن حیوان یا انسان برای فردی 
قصد انتقال دادن روح قربانی به فرد صاحب مقام و نیرو گرفتن وی، همچون واالمنصب به 

قربانی کردن جوانان ایرانی برای ماران رسته از دوش ضحاک. برخی نمادها ماهیتی 
قدسی و -اعتقادی درباورهای باستانی دارد و علیت وجود آن، ادارۀ امورات معنوی

ین ذوق جمعی بشر براساس معیارهای اجتماعی انسان های گذشته است. بنابرا-فرهنگی
اقلیمی اش، از راه خلق این نوع نمادها، با دنیای دوردست و قدرتمند خدایان و -اعتقادی

نیروهای طبیعت ارتباط برقرار کرده است و آن را به عرصۀ زندگی و عمل کشانده است. 
نشان می دهد که مثالً نگاهی به نمادهای اساطیرخلقت در باورهای اقوام و ملل گوناگون، 

در اغلب روایات، زیر ساخت نسبتًا ثابت، و فقط نحوۀ روایت با توجه به مقتضیات اقلیمی 
و پشتوانه های فرهنگی متفاوت است. این دسته از نمادها در جریان حیات ادبی خود به 
دو شکل باقی مانده اند:گاه بدون تغییرات اساسی در بنای هنری و فکری یک نماد، به 

یکی از عناصر تأثیرگذار یا کم تأثیر، در اثری عرفانی به کارگرفته شده است. مانند  عنوان
نمادهای حوزۀ نور و ظلمت در فکر و فلسفۀ عرفانی سهروردی که به طور مستقیم تحت 

ی و های ذوقاعتقادی ایران باستان است. یا گاهی پس از تغییر و تبدیل تأثیر فلسفۀ
ی در شکل نمادی عرفانی ظاهر می شود. مانند موتیف بسیار هنرمندانه، نمادی باستان

نفس برای پروردن روح در روایات عرفانی؛ که تبدیلی از سنت  "قربانی کردن"برجستۀ 
نظر و قدرت گرفتن وی است. پس  برای انتقال روح قربانی در حیات فرد مورد "قربانی"

 ی، قربانی کردن زرگر، برای قدرتطبق این نمادشناسی، در داستان پادشاه و کنیزک مثنو
بخشیدن به حیات معنوی کنیزک نیز می تواند تفسیر شود. در این تعبیر قربانی قلمداد 

ای، شکل قابل دار برخوردار است، زیرا در اندیشۀ اسطورهکردن زرگر از اهمیتی قدمت
مواره از رؤیت ایمان دینی، از طریق عمل قربانی کردن معنا پیدا می کند و این عمل ه

محدود کردن خواهش های حسی و اعالم ترک »عاملی سلبی نشأت می گیرد: 
هایی که ادبیات به دلیل کارآمدی« قربانی»(. از این نظر سنت 332: 1390کاسیرر،«)آنها

از خود بروز داده است، استعداد قابل  "تزکیه"و  "حیات بخشی"اساطیری در عرصۀ 
  یات عرفانی دارد.ای برای ورود به عرصۀ ادبمالحظه

 خیال هالۀ در روزگار، گذشت با و است شده روایت نسل به نسل» که نماد از دسته این
کدکنی،صور خیال در شعر  شفیعی)«است شده متبلور مختلف های نسل شاعرانۀ
 "فارسی شعر در خیال صور" در مطرح «ایِ اسطوره رمزهای» همان ،(234: 1386فارسی،

 (.237:همان: ک.ر)است
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 تردۀگس قلمروی در را آن از توجهی قابل قسمت نمادین، ادبیات قدمت به گذرا نگاه حتی

خود راه های متنوع خلق نماد، نشانۀ انعطاف پذیری  .دهد می قرار ملی-قومی اساطیر
نماد است و این اولین نقطۀ اشتراک اسطوره و نماد در انعطاف پذیری و انطباق پذیری 

 مطالعۀ در ،(Vladimir Propp)پروپ آرای . براساس(7: 1378است)ر.ک: روتون،
 اشد،ب¬داشته وجود متفاوت های میدان در مشابهی روایات اگر گذشته، تاریخ بی ادبیات

 مقدس متون در هم و اساطیری های داستان در هم کوه، یک به مربوط روایات مثالً
 ،1391کدکنی، شفیعی:ک.ر)است مذهبی باورهای و مقدس متون آن از تقدم باستانی،
 ابتدایی جوامع در خدایان ادبیات و زبان اصل در رمز( . 345-346: کلمات رستاخیز

 به را قدسی مضامین که(54: عرفانی رمزشناسی بر مدخلی ،1389ستاری،:ک.ر)است
 اعتقادی رمزهای از گاه اساطیری نمادهای پروپ، نظریۀ این طبق. کند می منتقل زمین
 دی،بع متون در که است شده رمزهایی تولد بستر خود اسطوره یزن گاه و اند شده متولد

خصیصۀ دیگر اینکه عرفان مانند اسطوره امور . است گرفته قرار نمادپردازی جریان در
انتزاعی را با زبان نمادین امور حسی توصیف می کند. در حالی که کلیت موضوع انتزاعی 

(. ضمن آنکه هر 1179-116و  120: 1390است و به حس در نمی آید)ر.ک: کاسیرر، 
(. یعنی هر دو می 44: 1384دو متناقض و مجموعه ای از تضادها هستند)ر.ک: جواری، 

 حتی و ادیان (. رمزگرایی61: 1388تواند مظهر دو چیز متناقض باشد)ر.ک: قبادی، 
 درک قابل نظر ازدو تواند می-هنر و ادبیات در رمزگرایی نیز مانند اساطیری باورهای

 :اشدب
 های¬ظرافت با هنوز تفکر که ای مرحله در قدسی، ضد/قدسی ادراک یا تجربه بیان. الف

 دوره آن "بین کلی" انسان برای دارد، بسیار ای فاصله خردگرایی دوران دقت و دریافتی
 که درحالی(. 17: الیاده میرچا اندیشۀ در رمز و ،اسطوره1390ستاری،:ک.ر)نبود کارآسانی

 یزندگ در انتظام و نظام عامل اوالً تا شود مطرح موکداً  قدسی تجلیات وعن این بود الزم
 اقوام میان تمایزی حد مقدس، باورهای و اعتقادات براساس و باشد، اقوام اجتماعی
 به را، ستیه بندی تقسیم سطح ترین ابتدایی بین، کلی انسان ثانیاً. کند ایجاد گوناگون

 به و قدسی امر پذیرفتن با ابتدا ،(مقهور)پذیر أثیرت و عادی امور و شیطانی/مقدس امور
 .بیاموزد آن دربارۀ تفکر با تدریج

 زرم. بیاید را آن کلید تا است فکری تالش و تعقل برای محرکی رمزآلودی، هرچیز. ب
 طریق از "معناپردازی" نوع این و کند می دعوت معنا درون و باطن به را مخاطب همیشه

 مکاشفۀ به را مخاطب رمز واقع در. معناست سمت به مخاطبان هتوج جلب ،"رمزپردازی"
 ار مخاطب که باشد ساده چنان عادی دربیان معنا، آن است ممکن گاه.طلبد می معنایی
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 احتمال را ذهن رمز، بطن در معنا جاسازی اما ندهد، قرار هنری یا قدسی تأثیر تحت
 را یرتأث از حدی آن، به رسیدن تلذ و کند می تر مشتاق معنا دریافت در یقین به قریب

 یزن توضیح این با. گذارد می ،(او فکری و روحی های¬پشتوانه به توجه با)مخاطب روح بر
 های¬نمادگرایی و ها¬رمزپردازی و دارد سازگاری بشر ابتدایی خرد با اسطوره رمزپردازیِ 

 ریچشمگی تعداد گر،دی طرف از. نیست نظریه این از جدا اقوام، اعتقادی باورهای و اساطیر
 خی،تاری سیر در گاه که است شده متولد باستانی باورهای یا اساطیری رمزهای از نمادها، از

 قاف، حیات، آب سیمرغ، مانند نمادهایی. است مانده دور مخاطب دید از آن منشأ و نمود
 .است دسته همین مشهور های نمونه از  عرفانی ادبیات در...و پرنده خورشید،

 یشناس جهان سمت به ما عرفان ادبی-فکری های¬گرایش اصلی انگیزۀ رسد می رنظ به
 ،ذوقی و شناختی زیبایی دالبل بر عالوه آن، به مربوط نمادهای از استفاده و ای اسطوره

-جهان و جهان-انسان پنداری یکسان" اندیشۀ و انسان باور در "قدرت" عامل بازگرداندن
 کردن تر نزدیک  نیز و هستی همۀ با اتحاد و ارتباط ور،با این مزایای از. باشد "انسان
 درواقع. شود منتهی "خداوند با اتحاد" به حتی که¬طوری. است شهادت و غیب فاصلۀ

 زبان: بگوییم است بهتر یا است، هستی و خداوند دریافت قابل زبان نماد، و رمز
 بانز)هستی عناصر همۀ پرندگان، درختان، ،(قدسی زبان)بشر مافوق-خداوند ،"غیرانسان"

 این به(. 56: عرفانی شناسی رمز بر ،مدخلی1389ستاری،:ک.ر)است( بشر غیر-هستی
. دارد عهده بر همچنان بعد های دوره در را ایش اسطوره خویشکاری گاهی نماد ترتیب
 نممک اتفاقی معنایی، تغییرات و نوسانات نیز نماد خویشکاری زمینۀ در همواره اگرچه
 .است

استفاده از نمونه های غنایی یا حکمی؛ مانند انتخاب ساقی به نمایندگی مقام فیض  .3-2
ز ای ابخشی)خداوند یا پیر(، چراغ به جای دانش، این تشبیه از رودکی با گذراندن دوره

تحول، به صورت نمادی کامل، چنان در بیت مولوی جای گرفته است که شاید کمتر 
 ای از تشبیه سادۀ رودکی شود:نماد تکامل یافتهمتوجه  "شیخ  "مخاطبی به قرینۀ

دانش اندر دل چراغ روشن است               وز همه بد برتن تو جوشن است)رودکی، 
 ( 860: ب1382

 با این بیت مولوی:
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر        کز دیو ودد ملولم و انسانم آرزوست)مولوی، 

 غزلیات، : (
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( است که به رغم داشتن چراغ دانش، Diogenesف معروف دیوگنس)وشیخ همان فیلسو

جُستۀ خود را نیافته است و با آن همه علم ملول گشته است. پس از تشبیه، به شکل 
 تمثیل در شعر سنایی جریان حیات بالغی آن ادامه پیدا می کند:

 چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب        
 گزیره تر برد کاالچو دردی با چراغ آید 

 ز(-19/ 55: 1380)سنایی، دیوان،                                                        
 و یا: 

                                                                                              همچو نور چراغ و روغن اوست                               علم در مغزت و عمل در پوست   
 (324/3: 1383 حدیقه، سنایی،)

 زیرساخت نمادهای غنایی، تشبیه یا استعاره است.
. استفاده از تمثیالت و روایات حکمی؛ مانند انتخاب شیر به نمایندگی عارفان ساعی 3-3

 متوکل و خرگوش به نمایندگی سالکان هوشمند و خردگرا در داستان معروف شیر و
خرگوش. در این زمینه به تأثیر شگرف کلیله و دمنه باید توجه ویژه شود. بسیاری از 

 شکل گرفته است.« تمثیل داستانی»نمادهای سنایی و مولوی از 
. خلق نماد با استفاده از کشف روابطی تشبیهی یا استعاری بین لفظ نمادین و معنای 3-4

ر به عنوان نمایندۀ زاهدان دچار وسواس حمل شده برآن؛ مانند انتخاب بط در منطق الطی
های تالی ممکن است به نماد تازه خلق شده توجه کنند در شستشو. در این صورت گروه

 تری از همان نماد به دست آید.و در اثر تالقی افکار و اذواق، رفته رفته معنای غنی
 . جایگاه ویژة تشبیه در نمادپردازی:4

د: دربارۀ تشبیه می نویس -هن ترین اثر بالغی زبان فارسیک-رادویانی در ترجمان البالغه
و راست ترین و نیکوترین آن است که چون باشگونه کنیش تباه نگردد و نقصان نپذیرد »

ی، رادویان«)و هریکی از ماننده کردگان به جای یکدیگر بیستند به صورت و به معنی
ن به نماد را دارد. زیرا تمامی (. این نوع از تشبیه است که قابلیت تبدیل شد150: 1380

وجوه شبه در شبکۀ معنایی مشبه به وجود دارد و از این نظر می تواند تعدد و تکثر معنایی 
 بیافریند؛ ضمن آنکه در نهایت ایجاز است. یعنی مشخصات اصلی یک نماِد کامل را دارد.

 ادات+همشب رمولف در را آن بتوان که نیست تشبیه ساختار سادگی به نماد ساختار گاهی 
 حوزۀ نمادهای حداقل که است این حقیقت اما. داد نشان شبه وجه+به مشبه+تشبیه
 صاحب کامل انسان نماد "قطب". دارد تشبیهی ارتباطی همواره آن، معنای و ادبیات
. است قطب مدار بر زمین ایستایی و انسجام که است خاکی کرۀ قطب همان والیت،

 که بیقط ستارۀ همانند است، سالکان راهنمای و دستگیر نیز( پیر)قطب غیبی فیوضات
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 تشخیص قابل معنا و نماد بین تشبیهی ارتباط پس. نمایاند می را مدار و قطب جهت
 رکمت است ممکن اثر، یک در معنایی های جنبه غلبۀ دلیل به ها نماد اغلب گرچه. است
 که حالی در بماند؛ حاشیه در انگاری، مانند و تشبیهی روابط و شود واقع مداقه مورد
 افتهنی وقوف تماماً خود مسئولیت و وظیفه به هنوز که است رمزی آغاز سر تشبیه»گاهی

 رمزشناسی بر مدخلی:1389ستاری، جالل)«است نگرفته عهده به کامالً  را رسالت آن و
 . است نمادها انواع در تشبیهی زیرساخت اصلی، نکتۀ حال هر در(. پاورقی 67 عرفانی،

 تکرار تصویر بالغی، ابتذال یا نماد؟  -
 و شاعر یک آثار در( دانش چراغ مثالً )استعاره یا تشبیه یک تکرار گذشت، آنچه طبق

 نوع این یعنی. کند نماد به تبدیل را آن تواند می متعدد، نویسندگان و شاعران یا نویسنده
 ،تکراری استعارات و یهاتتشب با مواجهه در قدما. است نمادپردازی های راه از یکی تکرار،
 رسد یم نظر به. اند کرده مطرح و سرقات را( مبتذل استعارۀ-مبتذل تشبیه)ابتذال مبحث
 ینمادگرای جریان رشد در کاهنده و منعی عاملی توانست و سرقت می مبتذل عنوان همین
 ردازیپنماد متنوع امکانات از متون، این خاص عرفانی بالغت با عرفانی ادبیات اگر و باشد
 و نداشت وجود غیرعرفانی نمادین و رمزی ادبیات در طرحی قابل بحث برد، نمی بهره
 .بود معنا بی امروزه سنتی بالغی مباحث در غیرکنایی رمزهای خالی جای

، محدودۀ "عالیق مشترک"و  "ذوق جمعی"بی توجهی به مسایل هنری در این باره، مثالً  
اخذ و  دعوی»که گیرد؛ درحالیرا نیز نادیده می« ادنم»و « کلیشه»زیبایی شناختی بین 

یک از ادوار نقد ادبی ارزش نداشته سرقت در حوزۀ معانی مشترک، امری است که در هیچ
وجود آمده و با و بسیاری از شاهکارهای ادب جهان بر اساس یک معنی یا یک اندیشه به

ی،صور خیال در شعر شفیعی کدکن«)همه هرکدام ارزش خود را حفظ کرده استاین
 هایدان با افکار و اندیشهعنوان یک بالغتبه -(. حتی تذکر جرجانی210: 1386فارسی، 

نشان از وجود مرزی هنری بین  انواعِ تکرار در حوزۀ تصاویر و مضامین می  -پیشرو
 دهد)ر.ک: همان(. در نماد، مقولۀ تکرار از نوع هنری است.

 . مرز بین رمز، نماد و تمثیل5
عرفا مرز میان رمز و تمثیل را اغلب در اثنای اشارات تخصصی و غیر تخصصی شان 
یادآوری کرده اند و منظورشان از رمز،  نماد امروزی است که از زیرساختی تشبیهی به 

همۀ پژوهشگران فارسی -در محدودۀ اطالع نگارنده–تکامل می رسد. از حالج تا موالنا  
رمز و داستان های "ده اند. پژوهش های وزینی همچون زبان، اصطالح رمز را به کاربر

مباحث جامعی دربارۀ رمز و  "مدخلی بر رمز شناسی عرفانی"یا  "رمزی در ادب فارسی
ادبیات مربوط به آن مطرح کرده است. هرجا که سخن از متون عرفانی نمادین پیش آمده 
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ن که یک دسته از متون را است، زبان رمزی این متون نیز مورد توجه قرار گرفته است. ای

بنامیم، طبق نتایج و پرداخت هایی که تاکنون انجام  "متون رمزی"یا  "متون نمادین"
 "سالمان و ابسال"شده است، اشکالی پیش نخواهد آمد. اما به نظر می رسد متونی مانند 

ظ ا، از لح "داستان دقوقی مثنوی"منطق الطیر عطار  و "و  "معراجیۀ بایزید بسطامی"و 
 های اساسی با هم دارند.تفاوت  "نمادپردازی"یا  "رمزپردازی"زیرساخت های 

های زیرساختی رمزپردازی یا نمادپردازی، با همۀ نگرانی هایی که ممکن است طرح تفاوت
به وجود بیاورد)از جمله این که اصطالح پروری پیش می آید، یا یک موضوع واحد در 

ع مجزا در مطالعات جدید تبدیل می شود(، دقت سنت مطالعات بالغی، به دو موضو
اسطوره ای مخاطب و پژوهنده را در مطالعۀ متون عرفانی باال می برد و سهم -بالغی

تأثیرات فکری و ذوق و هنر و شهود، هرکدام را در یک متن عرفانی برجسته تر می سازد. 
-ز یک شهود استحقیقت این است که مثالً داستان های دقوقی در مثنوی که گزارشی ا

با منطق الطیر عطار نمی تواند از یک نوع ادبیات رمزی یا نمادی شمرده شود؛ منطق 
الطیری که طرح فکریِ اثر، مسبوق به سابقه است و تعدادی از شخصیت های روایت از 

ن تریداری برخوردارند. مثل سیمرغ، هدهد، و مخاطب می تواند برجستهخویشکاری قدمت
رجی هر پرنده را، با رویکرد ذوقی و هنرمندانۀ عطار و پیشینیان مؤثرش، ویژگی مصداق خا

به عنوان خویشکاری آن پرنده در سفر معرفتی شان بپذیرد، آیا می تواند با داستان دقوقی 
که تمام عناصرآن، اوالً بسیار نزدیک به واقعه ای شهودی است، وثانیاً مخاطب دربارۀ 

از اساطیر یا متون پیشین در ذهن ندارد، بنابراین باید عناصر رمزی آن، هیچ خویشکاری 
برای دریافت معنی،به گشودن رمزها بپردازد، از یک نوع محسوب شود؟!  یا داستان رساله 
فی حاله الطفولیه و عقل سرخ با روایات محمد غزالی و نجم رازی؟ این تفاوت اصلی دو 

نیم. در حالی که با توجه به توضیحات دسته از متونی است که ما همۀ آنها را رمزی می دا
گذشته، پیشنهاد این نوشته، قایل شدن به مرزی میان رمز و نماد است. به نظر می رسد 
گاه محققان در بررسی های خود برای تبیین چنین مرزی اشاراتی داشته اند. هنری کربن 

و  symboleخلط نسنجیدۀ میان تمثیل»در مطالعۀ حی بن یقظان به 
مقدمه(. گویا منظور کربن 9: 1366اشاره می کند)ر.ک: ابن سینا، « allegorieاستعاره

، سمبل  the accidental symbol همان رمز)که فردی است( و  symboleاز 
 رمزی های داستان و رمز پورنامداریان،: ک.ر)تصادفی در تقسیم بندی اریک فروم است

یل. سمبل تصادفی مسبوق به سابقۀ همان تمث allegorie؛ و (13: 1386 فارسی، ادب در
ادبی و هنری نیست؛ در حالی که تمثیل با همۀ نمادهایش بخشی از ادبیات مشهور و 

 بدونِ قفل ملت هاست.
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که شبیه سازی تا حد یکسان انگاری بر اساس -رویکرد نمادها اغلب با رویکرد اسطوره ها

شتر نمادها، خویشکاری هم جهت است و به همین دلیل بی -مناسبتی بین دو امر است
اسطوره ای دارند. برخالف رمزها که دلیل اصلی پیچیده بودنشان، ناشناخته و بی -تاریخی

سابقه بودن شان است. در عین حال، نقطۀ تالقی این دو حیطه نیز در سطور بعد خواهد 
 آمد.

 اشفهمتون عرفانی غیر مدرسی را می توا ن در دو دستۀ  بزرگ و اصلی جا داد: متون مک
های عرفا از تجارب روحی و عرفانی خودشان است، بدون اینکه عارف گونهای، که گزارش

اش، تصرفی در جزئیات صحنۀ آن کند؛ و متون عرفانی خارج از محدودۀ خواب یا مکاشفه
اش، تعابیر وکلمات پرورده و هنری و خالقانه،که عارف بنا بر ذوق و دریافت هنرمندا نه

ای انتقال حس زیبایی و ملکوتی انتخاب می کند. در دستۀ اول، متون عمیق ادبی را بر
هایی دارد، و دریافت معنی از آن مکاشفه ای، زبان با زبان متون عرفانی دیگر، تفاوت

ای مربوط به عالمی سخن می گوید که در آن بی مشکل به نظر می رسد: زبان از تجربه
ه بینند. بنابراین بدیهی است کی چشم میشنوند و بزبان سخن می گویند و بی گوش می

های زبانی همراه باشد. عارف آنچه را بازگو کردن خاطرات مربوط به چنین عوالمی با گره
کند. زیرا ابزار دیگری در آن حال معنوی دریافته است، با کلمات آشنای عادی بیان  می

یچ ارتباطی با معنای که معنای مکشوف عارف، درحقیقت هبرای بازگویی ندارد. درحالی
اولیۀ این گزارش روحی ندارد! همه چیز رمزی است از معنای متناسب با حال آن عارف. 
بنابراین برای این که بتوانیم مرزی بین رمز و نماد قایل شویم ، حیطۀ متون شهودی را 

 از متون خالقۀ هنری جدا می کنیم: 
 : دربارة رمز:5-1
ای، مانند خواب و رؤیا، الهام و از این قبیل است که هرمز زبان تجارب شهودی و مکاشف 

ممکن است خلق هنری درآن کمترین تأثیر را داشته باشد. زیرا اوالً تأکید در متون رمزی، 
ارائۀ هنر و بیان هنری نیست. بلکه همه چیز کاماًل بر مدار معنا و تأویل می چرخد. به 

 های تشابه بین رمزو سری است، و جنبه عبارت دیگر، موضوعیت رمز، القای معنایی خفی
و معنای نهفتۀ آن، اهمیت چندانی ندارد. زیرا اگر حتی از دیدگاه بالغی یا معنایی، کمترین 
مشابهت بین رمز و کلید آن وجود داشته باشد، همچنان اشکالی پیش نمی آید و تأویل 

می های  شهودی نان گزارشمی تواند معانی و کلیدهای متناسبی برای رمز بیابد. ثانیًا زب
تواند انتخابی و گزینشی باشد تا صاحب کشف، در آن دخل و تصرفی داشته باشد، و از 
این جهت رمز نامیده می شود که معنای آن باید کشف شود. مثالً برخی خواب ها پر از 
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ت. سرمز اند و برای رسیدن به تعبیر، باید آنها را رمزگشایی کرد. بعضی شطحیات نیز رمز ا

  وقتی ختام آن برداشته  می شود امکان بهره برداری برای مخاطب وجود دارد.
 :نماد دربارة: 5-2
 نماد یک اگر حتی. گیرد می سرچشمه هنری-فلسفی تعمدی و آگاهی از همواره نماد 

 ستا کافی.ندارد تأویل به نیازی که است انتخابی خالقیتی نماد باشد؛ شخصی کامالً
 رتباطا در است، شده استفاده نماد عنوان به که را مصداق یک های¬گیویژ ترین¬برجسته

 یک نضم اغلب نماد این بر عالوه. کرد فرض(قدسی حقیقتی¬ضد یا)قدسی حقیقتی با
 وددرخ را معنایی سایر از ای هاله قدسی، عوالم از معنایی با قوی و اصلی معنایی ارتباط

 آن با منافاتی معموالً و است اصلی عنایم مقوی و مکمل نوعی به معانی، آن که دارد
 یک از ای شده سازی برجسته ویژگی هر یا مصداق، یک ویژگی ترین¬برجسته. ندارد

 لتبدی را مصداق آن روحی، و قدسی معنایی با ویژگی آن سازی¬شبیه براساس مصداق،
 . کند می نماد به
 ای بخشد می تنوع را کلمات معنایی کارایی که دارند وجود ابزارهایی بالغت، قلمروی در
 ات را کلمه یک دارد قدرت که است ابزاری تشبیه مثالً . رساند می فعل به قوه حالت از

 چون. اشدب داشته وجود تشبیه طرفین برای محدودیتی اینکه بدون ببرد، معناها ناکجاآباد
 دعایا" اصل در است؛ ادعایی کامالً منطقی مشابهت، عالقۀ به  ِمجاز و تشبیه منطق

 سبتن یعنی کند، می تشبیه دیگر امری به را امری که هنرمندی. است دومقوله "شناخت
 می که-مقوله دو آن از ای محدوده و حوزه در حداقل-دارد شناخت ادعای امر دو هر به

 شتبردا که اینجاست. کند ایجاد خود یا دهد تشخیص کند، کشف را دو آن تشابه تواند
 در را مؤلف نیت که بارت روالن نظر همان. کند می کمک مادن معنایی تنوع به مخاطب
 مجاز را متن بر معنایی هر تحمیل که داند می اهمیت کم حدی به مخاطبان های خوانش

 کاتارسیس(. 199: 1392 صوفیه، نثر در شعر زبان کدکنی، شفیعی:  ک.ر)شمارد می
 تحت د،بکن ادبی اثر از قناعیا برداشتی مخاطب ابتدا که افتد می اتفاق زمانی نیز ارسطو

 معنی سیسکاتار باشد نداشته متن از برداشتی اگر. کند تزکیه سپس و بگیرد، قرار تأثیر
 .ندارد

 نداشته هم با تشابهی هیچ مختلف وجوه از امر دو است ممکن تشبیه در دیگر ازطرف
 و کند تهبرجس را وجه یک همان هنرمند و باشند هم به شبیه وجه یک از فقط و باشند
 ت،نیس موجود شباهتی هیچ مختلف جهات از "پرنده" و "فرشته" بین. بیافریند هنری

 تواند می پرنده فرود و اوج مانند حس، و درک درمقام فرشته، نزول و صعود که این جز
 عالم زا چیزی انتقال و نزول و صعود جهت ابزاری نماد فرشته، پر یا چبرییل پر پس باشد،
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 یطۀح در ابزارها این. است شده خلق تشبیهی زیرساختی با که است هادتش عالم به غیب

 .شوند می بررسی "مجاز"
 و ترکیب در -کلمات-دیگر ابزارهای با باشد، که هرچه استفاده، مورد بالغی ابزارهای 

 لماتک که اوقاتی بسا چه. دارند دخالت مستقیماً  عرفانی های تجربه خلق در هنری، نظمی
 بر زبان تقدم قطعاً  این، و شود غیره و بسط و قبض و وجد مانند عرفانی تیحاال به منجر
 کوچه در گوی«بری سعتر» دستفروشِ فریادهای(. 251همان،: ک.ر)است عرفانی تجربۀ
 «رفتن خود از» یا او، حال و وجد و «بِری تَرَ سَع» که عارف آن برداشت و شهر، های

 عطار: ک.ر نمونه عنوان به)است دسته این مثال مشابه، اتفاقی در ادهم ابراهیم
 عارف نزد کلمات همۀ اینکه نتیجه(. 3487وبیت 3485تا 3477ابیات ،1387نیشابوری،

 بانز کدکنی، شفیعی: ک.ر)شود می تأویل و تفسیر «معنوی نیاز تناسب به» ذوق خوش
 (.197:  1392صوفیه، نثر در شعر

 : تالقی رمز و نماد:5-3
داری هنرمندانه از ارتباط یک لفظ با یک معنای روحی و معنوی است رمزاولین بهره بر 

که عارف برای ادای منظور عرفانی، با دخالت ذوق و سلیقۀ فکری و زیبایی شناختی خود، 
در اثری عرفانی از آن استفاده  می کند. آیا رمزی که در اثری خلق شده و بعد از 

اساسی در معنا و کلیدش، استفاده می  رمزگشایی، در اثر دیگری، بدون تغییر و تحول
 شود، می توان باز هم آن را رمز دانست؟ در صورتی که کلیدآن کشف شده است!

اگر رمز پس از اولین خلق هنری یک عارف، رمزگشایی شده، مجددًا در آثار دیگران، به 
 در اینهر نحوی، استفاده شود،کاربردهای بعدی آن، رمز را تبدیل به نماد می کند. زیرا 

شرایط رمز وسیله ای است که معنایی از جهان معانی شهودی را با خود حمل می کند  و 
این نقش و معنا از رمز، برای اهل خود شناسایی شده است. از این به بعد هر متنی رمز 
مورد نظر را داشته باشد معنای کشف شده نیز در بطن آن وجود خواهد داشت، و این 

 مادن که، این کالم حاصل ین معنا. اینجا نقطۀ تالقی رمز و نماد است.رمز، نمادی است از ا
 هاینیدگرگو و تغییرات با باشد، هرچند داشته گذشته در آیینی-اعتقادی ای ریشه باید

 شتوانۀپ نداشتن صورت در .باشد گرفته فاصله اشاولیه و اصلی شکل فکری، از و زمانی
دسته ای از خواب ها که ابتدا شکل  .کرد زگشاییرم  و دانست رمز را آن فرهنگی، باید

رمزی داشتند، با کشف کلید آن، به عنوان خواب های نمادین مطرح می شوند. مثل نماد 
 گاو در رؤیای عزیز مصر.

 : دربارة تمثیل:5-4
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تمثیل گنجاندن معنای مورد نظر در قالب و قصه ای است که اوالً معنا به طور دقیق و  

فت است. یعنی معنای تمثیل، معادل دقیقی از یک موقعیت یا شرایط مشخص قابل دریا
در زندگی واقعی است. ثانیاً تمثیل برای جلب پذیرش عمومی و تأثیرات حکمی بر 

مند است. چنان که یک تمثیل ای بهرهمخاطب، اغلب از ادبیات اقلیمی، بومی و منطقه
ا فرهنگ و سلیقۀ ذوقی آن قوم و های متناسب بهای مختلف تفاوتمشابه در بین قومیت

منطقه را دارد. ویژگی سوم این که، تمثیل حامل پیام اخالقی یا اجتماعی است و کاری 
به مفاهیم قدسی و روحانی ندارد.کارکرد تعلیمی، مشخصۀ بارز تمثیل است. پیام تمثیلی 

لی، از مجموع قصۀ تمثیلی حاصل می شود و تک تک عناصر آن، خارج از مجموعۀ تمثی
کارآیی معنایی چندانی ندارد. مگر به شکل نماد درآمده باشد. نماد می تواند از بطن روایتی 
تمثیلی برای رساندن معنایی که در آن روایت، جزیی از کل محسوب می شد، به وجود 
بیاید؛ فقط به بهانۀ اینکه آن روایت تمثیلی، معنا را در ذهن ها بسترسازی کرده و حال 

 د جایگزینی از معنای مقدم به اضافۀ معنای جدید کنونی باشد. نماد می توان
تقسیم بندی تمثیل در دو دستۀ خیالی و واقعی است که هر دو قابلیت  زبان عرفاندر 

(. اما عناصر تمثیلِ خیالی نمی 489: 1387دارد)ر.ک: فوالدی، « تمثیل رمزی»تبدیل به 
همان مجموعه معانی)مدلول ها( دارد تواند رمز محسوب شود. چون لفظ)دال( اشاره به 

که شکل تمثیلیِ آن در ذهن مخاطب اهل ادب و فرهنگ حضور دارد. پس نمادی است 
که از تمثیل متولد شده است. اگر حکایت واقعی جزو احواالت و دریافت های شخصی 
هنرمند و عارف باشد، دال های آن رمزی است. اما استفاده های بعدی از دال های همان 

 کایت بهتر است نماد تلقی شود.ح
 . دام کثرت معنایی برای مخاطب:  6

درست است که ارزش بالغی یک رمز و نماد وابستۀ تعدد و تکثر معنایی آن است، اما این 
. از یک اثر رمزی و نمادین باشد« معناتراشی»یا « نمادتراشی»نظریه نباید توجیهی برای 

ن آن تناسب داشته باشد، می تواند موجه قلمداد هر معنایی که با کلیت اثر ادبی و مت
شود. یعنی در نهایت برای هر تفسیر و معنایی تأییدکننده ای وجود دارد و آن خود متن 
است. همچنانکه گاهی یک نماد از دیدگاه دو روایت، دو معنای مستقل به دست می 

خچیر در ترجیح در حکایت نخچیران و شیر مثنوی، تا آنجا که با طایفۀ ن« شیر»دهد.
جهد و اکتساب بر توکل بحث می کند، نماد عارف ساعی و متوکل است که تالش و توکل 

(.پس از آن به ویژه پایان حکایت، نشان می دهد که شیر به 991را توصیه می کند)تا بیت
تناسب چاره گری خرگوش از محل نماد آغاز حکایت فاصله می گیرد و از دیدگاه عرفانی 

 معنا می شود: دیگری، حامل
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 چونکه خصم خویش را در آب دید           مر ورا بگذاشت واندر چه جهید

 در فتاد اندر چهی کو کنده بود                زآنکه ظلمش در سرش آینده بود
 (   1308-1307: 1، د1383)مولوی، مثنوی،                                        

 
 

 سخن آخر:
های مکرر، تبدیل به نماد در ادبیات عرفانی، گاه در جریان استفاده رمزهای موجود در

است و حتی گاهی در شکل فراگیرتر همین نمادها، بخشی از زبان متون عرفانی عرفان شده
در کالم بایزید)به سحرا « صحرا»است. مانند رمز را از نظر زبانی و معنایی حمایت کرده

« نمادی»های بعدی، به عنوان کلیدِ کشف شده و تفادهشدم عشق باریده بود( که در اثر اس
که، هیچ است. مطلب دیگر اینشدهاز عالم مثال، در قاموس ادبیات عرفانی پذیرفته

ارزش بالغِی رمز یا نماد، در باری  باشد.تواند وجود داشتهارجحیتی بین رمز و نماد نمی
تر و البته از مز یا نماد وسیعکند؛ هرچه گسترۀ معنایی یک راست که با خود حمل می

تر با مقصود هنری عارف باشد، امتیاز بالغی و زیبایی شناختی جوانب گوناگون مرتبط
ور، طکند و اقبال بیشتری برای تبدیل شدن به نماد دارد. همینبیشتری کسب می

های ذوقی و هنرمندانۀ بعدی)در قالب نماد( است که این رمز را پربارتر و استفاده
م، کند. بنابراین بالغت زبان و نظم کالتر میمعناتر و مبتذلتر و بیدرتمندتر، یا ضعیفق

 دو اصل مؤثر در ارزشگذاری رمز و نماد محسوب می شود.
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Another Glance at the Codes and Symbols of Gnostic 

Literature1 

 
Rahman Moshtaghmehr2 

Vida Dastmalchi3 

 
Abstract:  
Studying Rhetoric aspects of coded and symbolic Gnostic 
literature suddenly we counter unexpected gap. Nor 
traditional term of “Ramz” (code) is founded in traditional 
rhetoric books nor new term of Nemād (symbol), while 
mystics were aware of symbols of the language of Gnostics 
secrets and they leave references which are first rhetoric 
theories in terms of gnostic literature. But the main 
discussion is the boundary of code and symbol which 
supposed another analysis and classification about code and 
symbol. Code as an artistic complexity in gnostic works is 
needed for pertaining keys (interpretation and 
commentary). Main aspect of code in comparison with 
symbol is lack of rhetoric tradition of a word in different 
meaning context, while the symbol comes from rhetoric 
traditions of a word in meaning extension and is used as a 
word with artistic meaning by its followers. This paper 
extends the mentioned theory.  
Keywords: Gnostic Literature, Rhetoric, Code, Symbol 
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 پژوهی ادبیهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت 
 1397اردیبهشت ماه 

ی های مفهومی و ساختاری قرآن کریم در شاهنامهبررسی اسلوب
  فردوسی

 ی شاهنامه(ی موردی مقدمهعه)مطال
 

 1ریحانه صادقی
 
 

  چکیده
غنای فرهنگی و ادبی آثار ناموران و سخنوران ما از پرتو مؤانست و مجالست با قرآن کریم 

گیری از مفاهیم و مضامین ای موارد افزون بر بهرهکه در پارهاست. به طوریاعتال یافته
ی حاضر در پنیز از آن وام گرفته است. نوشتار قرآنی، به لحاظ ساختار ظاهر و برونِ متن 

 هایلوباسهای مختلف به تبیین و تشریح گونه ،توصیفی -آن است که با روش تحلیلی
ریم کگذاری قرآنمیزان تأثیربه بپردازد و ی حکیم فردوسی  ی شاهنامهمقدمه قرآنی در

قرآن کریم، ابعاد  اثرپذیری حکیم فردوسی از .دست یابدآن  بر روساخت و ژرف ساخت
های تأثیر مفاهیم آیات آسمانی به عنوان ی حاضر، ابتدا به جلوهگوناگونی دارد. در مقاله

در  متنیمتنی و سپس به بررسی ساختار و فرم ابیات به لحاظ عنصر برونعنصر درون
گیری ذهن و زبان حکیم توس را از سبک ایم و میزان بهرهی شاهنامه پرداختهمقدمه

های کالم وحیانی ی این پژوهش آن است که جلوهایم. نتیجهنی مورد بررسی قرار دادهقرآ
ی حکیم توس از ذهن و مفاهیم و اندیشه، به زبان و فرم و ساختار در شاهنامه به وسیله

 است.نیز راه پیدا کرده
 

 متنی. ساختاری شاهنامه. قرآن کریم. عنصر درونحکیم فردوسی. مقدمه: واژهکلید
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  . مقدمه1
 بسزایی نقش انسان، زندگی در مقدس کتاب این کنون، تا کریم قرآن نزول هنگام از

 مگانه منظر در ابدیت بلندای به ایآینه که ژرفی و عمیق مفاهیم از گذشته. استداشته
 ویشخ خویشتن حقیقی معرفت به و بنگرند آن در را برتر جمال و برین کمال تا داد قرار
اشت، د علمی بشر حیات در فراوان تأثیر نیز آسمانی کتاب ساختار این و صورت شوند، آگاه

 علم الاصو که گفت ای که در سبک نوشتار و گفتار نیز از آن پیروی نمود. بایدبه گونه
 بالغی علوم مباحث طرح در اسالمی دانشمندان گرفت. نشأت قرآن از شناسیسبک

ر.ک: ) کردند را، هرچند نامی بر آن ننهادند، مطرح اساسی و مباحث اندبوده پیشگام
 در حتی بودند، مأنوس قرآن با بیشتر نامورانی که و ادیبان .(125: 1375دیانتی، 
 را، ونهنم کردند. تقلید قرآن اسلوب خواسته یا ناخواسته، از کالم و نگارش خود، ساختمان
رگرایانه ساختا با نگاهی. بایست نام برد غزلیاتش در شیرازی حافظ قرآنی و هنری از اسلوب

 ر.ک:) تشابهات غزلیات حافظ با سور قرآنی دست یافت وجوه توان بهبه اشعار وی می
(. مولوی نیز به نوعی از ساختار قرآن متأثر شده و در خالل 25-20: 1378خرمشاهی، 

ی ظهور های  روحی و قرارگیری در شرایطی شبیه شرایط حاکم بر وحی، زمینهتجربه
است )ر.ک: اختیار در شعر خود فراهم آوردهنکات و ظرایف ساختاری قرآن را بی

از سویی مولوی و فردوسی را در سرودن مثنوی و شاهنامه از  (.136: 1392پورنامداریان، 
ی توان در موارداند. با توجه به این مطلب، میخودی، با هم مقایسه کردهدلی و بیلحاظ بی

 اسلوب و ساختار قرآن هم در شاهنامه دست یافت.  به تأثیرات 
 و سازدمی افکنطنین جان رواق در را ملکوتی موسیقی تریندلنشین قرآن کریم،      
آورد. به هرحال، چون سخن از قرآن و نام شاعری می ذوق سر بر را آدمی جان و جسم

-ر مفاهیم آیات به وسیلهآید، ممکن است تنها در ذهن مخاطب، اقتباس و تلمیح و تأثیمی
 یاتآ مضامین پنهانِ  و آشکار بینامتنی ی شاعر و هنرمند مدّ نظر قرار گیرد. اگرچه تأثیر

 است،دهبو نفوس بشر اصالح و و تربیت تعلیم جهت فارسی همواره در ادبای و شعرا کالم در
 تواند درمیمتنی و ساختار و فرم و سبک و زبان قرآن کریم هم اما توجه به عنصر برون

 اند. اهلل داشتهکالم سخنورانی مدّ نظر قرار بگیرد که انس بیشتری با کالم
به هر روی، قرآن کریم معیار فصاحت و بالغت است و شاعران و نویسندگان، افزون       
که با استفاده از آیات و احادیث، توانایی خود را در کاربرد الفاظ و عبارات و مضامین بر آن

-داشتن به آن تأثیر سخن خویش را افزونی میدهند، با استشهاد و نظرشان میدینی ن
-کننده نباشد، ساکتها اگر قانعی موارد این استشهادها و تضمینزیرا در همه»بخشند؛ 

های قرآنی کتاب ی اسلوب(. بحث و فحص درباره20: 1380)راشد محصل،« کننده هست
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 ای از کل و باما در این مقال تنها به ذکر نمونه عظیم شاهنامه، کاری است بس سترگ؛ و

 ی قرآنیی اندیشهکنیم و قضاوت دربارهی آن، بسنده میتوجه به آغاز شاهنامه و مقدمه
یم. کناش به زمانی دیگر موکول میفردوسی و ذهن و زبان او را در این باب، در کل منظومه

( 1383ی خالقی مطلق)فردوسی به نسخهناگفته نماند این پژوهش در استناد ابیات حکیم 
 است. ارجاع داده

 . بیان مسأله1-1
سخن در این پژوهش از چگونگی تأثیرپذیری کالم فردوسی از مفاهیم قرآن کریم است و 

که آیا در ساختار و اسلوب کالمی هم به مانند حافظ و یا مولوی متأثر از این کتاب این
 ت؟اسین عنصر به چه شیوه و میزانی نمود یافتهمقدس بوده و اگر پاسخ مثبت است، ا

 ی پژوهش. پیشینه1-2
؛ استی دیدگاه قرآنی شاهنامه انجام گرفتههایی دربارهجا که بررسی شد، پژوهشتا آن
-( و یا در پایان37-38: 1392)امین، «فردوسی یشاهنامه بر حدیث و قرآن تأثیر»مثال، 

 پذیریتأثیر : سراسر متن( که به1373)جلیلی،« هشاهنام در قرآن»ای با عنوان  نامه
؛ استنموده اشاره ...و اجتماعی اعتقادی، مختلف موضوعات پیرامون قرآن آیات از فردوسی
 و ذهن ، به تأثیرپذیری(26-30: 1377، )رستنده« شاهنامه در حدیث و قرآن»نیز در 

 ساختار :قبیل از جزیی اختصاص دارد که در آن مصادیق حدیث و قرآن از فردوسی زبان
 ونفن کاربرد و احادیث و آیات کمی کاربرد احادیث، و آیات موضوعی کاربرد سخن، نظم و
 یکتاب صورت همین موضوع را به نیز بعد کند. این پژوهندهمطرح می ادبی را  هایآرایه و

گران، دی ) باوان پوری و «شاهنامه در قرآنی بینامتنیت» یمقاله ( تحریر کرد.1378) مدون
 الیخ البته مفاهیم قرآنی در ابیات شاهنامه اختصاص دارد که به بررسی ( 72-59: 1393

  .اردند همخوانی فردوسی ابیات با قرآنی استنادهای و اشارات برخی زیرا نیست، ضعف از
ی شاهنامه در متنی مقدمهمتنی و بروندر پژوهش حاضر، توجه به عنصر درون      
گیرد که با رویکرد و نگرشی نویسندگان این مقاله مورد ارزیابی قرار میی تحقیق حوزه

 است.نوین بدان پرداخته شده
 . اهمیت موضوع1-3

 یدر مقدمه قرآن کریم زبانی و مفاهیم و هنری هایاسلوب نمایاندن هدف با پژوهش این
ردوسی، این های صوری و معنایی قرآن کریم در ذهن و زبان فشاهنامه، به تأثیر جلوه

ی حکمت ایران باستان نماید که اگرچه در این اثر، خالصه و چکیدهنکته را روشن می
ی ملی به عنوان پیش از اسالم متجلی است، اما یکی از دالیل ماندگاری این حماسه

 های بالغی قرآن کریم وپذیری حکیم توس از شیوهشاهکار جهانی، ارتباط و انس و تأثیر
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ی آن در کالم و سخن خویش بنا بر از مفاهیم قرآنی و کاربرد خلّاقانه گیرینیز بهره

 است.اقتضای حال و مقام هم بوده
  . بحث2
 . فردوسی و قرآن2-1

 ایی زندگی و دوران کودکی فردوسی مسلّم است، آن است که وی در خانوادهچه دربارهآن
ورش یافت. فردوسی، با محبت شیعی و ارادتمند به خاندان اهل بیت )ع( و قرآن کریم پر

به خاندان نبی )ع( و انس و عشق به قرآن کریم بزرگ شد این ارتباط عمیق با جان و 
که بعدها در شاهنامه بر اسلوب کالمی او نیز اثر گذاشت به روان او آمیخته شد، چنان

 ها در فصاحت و بالغتی وی را با دیگر حماسهکه یکی از دالیل امتیاز حماسهطوری
تأثیر از قرآن نبوده، باید برشمرد. شاهنامه را آیت فصاحت و بالغت و نظیرش، که بیبی

نمای معرفت و دانش و حاوی افکار گوناگون حماسی، غزلی، ی تمامقرآن عجم و آیینه
ند )ر.ک: اترین و زیباترین و شیواترین سخنان فارسی دانستهحکمی و بلندترین و عالی

گیری مضمونی از آیات و مفاهیم قرآن از لحاظ دوسی سوای بهره(. فر224: 1374صفا، 
که این مسأله مجوز است. طرفه آناسلوب و ساختار کالم هم از زبان قرآن اثر پذیرفته

 است. ی واژگان عربی در کالم شاعر نگردیدهاندازهورود بی
سخن از سبک و منظور از زبان قرآن، تنها صرف و نحو و عربیت آن نیست، بلکه       

کارگیری واژگانی است که توانست ربط بین خالق و مخلوق شود و به سیاق و اسلوب به
 قرآن، هنری بدیلی موجب هدایت و بیدارسازی بدون مالل بشر شود. اسلوبطرز بی

ی ترسیم و تجسم معقوالت به است. تصاویر فنی و نحوه فصاحت ی اعالی بالغت ونمونه
ثیالت بدیع، به همراه گزینش و توازن الفاظ در متن، متناسب با محسوسات به طریق تم

: سراسر متن(. در این زبان، با گزینش نوعی 1359مفاهیم هر آیه است )ر.ک: قطب، 
روییم که با فهم و فضای فکری و فرهنگی که در قالب آن مناسب از بیان و سخن روبه

 قرآن (. لذا، زبان88: 1374، فر گنجد، همخوان است )ر.ک: محمودیبیان و سخن می
تواند کالم خود سار شناخت و انس با قرآن میاست و شاعر ماهر در سایه فرد به منحصر

 را در کسوتی نو بیاراید و آن را جاودانه کند. 
پیش از هر سخن باید دانست که فردوسی گذشته از گفتار خود در شاهنامه، صفات       

رسالتِ خود در نگارش  ابالغ و امانت ادای در داشت. دقت و رفتاری نیز متأثر از قرآن
هاست. گویی فردوسی نیز ای که حاوی سند هویت ملت ایران بود، از این ویژگیحماسه

م اند، بنا بر نیاز ملی و شرایط حاکگانه نامیدهگونه که او را در شعر یکی از پیامبران سهآن
دانست تا تخم سخن را پراکند غ پیام و رسالت میی آن روز، خود را مکلف به ابالبر جامعه
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 یتردید شاهنامه سرودن در فردوسی امانت رعایت و کاخ بلند نظم شاهنامه را برافرازد. در

ا جای باشد، روانش رچه باید از سخن برگوید افتادهآن از اگر پشیزی او یگفته به و نیست
 تنها او دخالت اما نکرده، تصرفی و دخل مطالب از یک هیچ اصلِ در ماتم بود. فردوسی

 تصرفات موضوع، پرورش مطلب، ادای طرز حکمی، مطالب ها، بعضیداستان خطب در
 لحاظ از مطالب کردنپیشوپس و هاصحنه و پهلوانان اوصاف و مناظر بیان در شاعرانه
 گربیان امانت ادای در دقت همین(. 203: 1274 صفا، :ک.ر. )استبوده تنظیم و ترتیب

 لَْیکَ إِ أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ  أَیُّهَا یَا»ی آیه کرده. گوییمی احساس دوش بر که است رسالتی
 فردوسی .استداشته چشم پیش ( را67)مائده:«  رِسَالَتَهُ  بَلَّغْتَ َفمَا َتفْعَلْ  َلمْ وَإِنْ رَبِّکَ  مِنْ

 یرانیا ملی هویت سند که است امانتدار حکیمی او نویسد.می آن اسلوب با و قرآن از متأثر
  .آوردمی در نگارش به امانت رعایت و دقت با دسترس در منابع از استفاده با را

 به توس استاد فردوسی وجود دارد. کالم ادب، ویژگی دیگری است که در اسلوب      
 پرتو از که تأثیری بارز وجوه از امر این و است ممتاز و شهره سخن وحجب کالم عفت
 و انبی دارد، در هاانسان تعالی به نظر کریم که قرآن کند.می حکایت است،گرفته قرآن
-داستان باروَری پاک ویا یوسف)ع( کند. داستانمی عمل احسن و عالی یشیوه به الفاظ

-هنمونبسیار از اینمونه ... و دختران شعیب )ع( و جوان موسای مریم، داستان چون بانویی
خالف  هایواژه و تعلیم به دور از توصیه قرآن کریم در است. قرآنی اخالق و ادب های

 از (.91:انبیا ؛12:تحریم) استجسته سود و استعاری کنایی از تعابیری وتنها ادب است
 ؛31-30: فرماید ):نورگناه توصیه و تأکید می از خویش نگهداری و حفظ به سویی
(. فردوسی نیز در سخن، چنین است و در  275: 1378ر.ک: ابوالحسنی، )، (35:احزاب

 ست.اورزی زال و رودابه یا تهمتن و تهمینه و...کالم را به زیبایی و ادب بیان کردهبیان عشق
درست است که فردوسی در تدوین شاهنامه و مفاهیم تربیتی آن به اوستا و مزدیسنا       

 لشک به مزدیسنا ادبیات هرچند»است، اما و کتب مقدس دیگری جز قرآن هم نظر داشته
 و معتقد شیعه فردی فردوسی که واقعیت این است، جاری شاهنامه عروق در مؤثری
 خیبر سیاق و سبک حتی و محتوا پذیریتأثیر. ماندنمی پنهان دیده از است فکرخوش

 هایپردازیعبرت ویژه (، به48: 1372 کریم )ر.ک: بازرگان، قرآن از شاهنامه هایداستان
 آن بیانگر کتاب این و تکرارهای ارزشی )که دراین مقال بدان می پردازیم(، در متعدد
انیم داست. باری، این را نیز مینیز بوده قرآنی و دینی یهااندیشه از فردوسی متأثر که است

هایی ناشی از تحول دولت، های آفرینش شاهنامه، نابسامانیکه در عصر فردوسی و سال
مکرر، نزاع و اختالفات حاکم بر جامعه وگرایش به فرق گوناگون شیعی،  هایعزل و نصب

ای بوده که رنگ و بوی فضای اجتماعی، سیاسی و حتی فکری بر شاهنامه و به گونه
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 (. با این وجود،109: 1380است )ر.ک: امین ریاحی، تأثیر نبودهی شاعر بیاندیشه

جا را تا آن خود اسالمی و دینی ورهایبا توانست و زیستمی اسالمی دوران در فردوسی
 هایگزاره. ملی رنگ دهد یحماسه ها لطمه وارد نکند، درساخت داستانکه به ژرف

 نژادی -قومی تعصب از دور به و اسالمی و ایرانی آیین و فرهنگ به عشق از ناشی او کالمی
 قرآن انس و بیت اهل عشق و حیدر مهر به ازکودکی و بود مذهبشیعه فردوسی . است

 آرزو کند. حفظ جانش درون را مهر این عمر آخر تا داشت دوست و بود یافته پرورش
 که ایتازه ایران زند. موج آن در و مهر و جوانمردی و دالوری تا بسازد ایتازه ایران داشت
 (49: 1389 کوب،)ر.ک: زرین باشد آن روح اسالم،
 قرآن بر که رسیممی حقیقت این به آن، در قتعمّ و شاهنامه یمطالعه با بنابراین      

 جهان، اد،مع آفرینش، مبدأ به نسبت فردوسی ذهن و زبان فردوسی تأثیر گذاشته و دیدگاه
...  و اخالق علم، سیاست، تاریخ، جامعه، مرگ، زندگی، اختیار، جبر، سرنوشت، انسان،
 گرفته ریشه« حدیث و رآنق» از که باورهایی است، استوار اشمذهبی باورهای بر عمدتاً 

 .اندشده بالنده و
 . جلوه های تأثیر قرآن در شاهنامه2-2

ی و متنپذیری فردوسی از قرآن به دو شکل درونآمد تأثیرتر گفتهگونه که پیشهمان
متنی صورت گرفته است. در عنصر درون متنی، بیشتر نظر بر مفاهیم و مضامین برون

تربیتی دارد و با بینامتنی آشکارا یا پنهان رابطه دارد.  قرآنی است که رویکردی تعلیمی
متنی، به ساختار ظاهری و فرم و اسلوب هنری کالم متأثر از قرآن بحث اما در عنصر برون

 شود. می
  متنی قرآن در کالم فردوسیدرون عنصر . تأثیر2-2-1

، دارای مفاهیم غنی های فیاض الهی و وحیانیگیری از سرچشمهادبیات ایران به دلیل وام
و پرباری است و برای خواننده و مخاطب آن، بدون آشنایی با قرآن وسخن بزرگان دین 

های شعرای ایرانی ممکن ی اطهار )ع( آگاهی نسبت به همه ی زوایا و خفایای سرودهوائمه
های زردشتی و مزدایی، به طور مستقیم نیست.از این میان، فردوسی عالوه بر بیان آموزه

های تعلیمی فراوانی دارد. او به مواعظ دینی و غیر مستقیم با تأثیر از مکتب اسالم آموزه
 نیبیاست. جهانو اسالمی و ابعاد گوناگون آن، با تکیه بر معارف الهی و قرآنی پرداخته

وند، خدا برابر در مسؤولیت احساس خردورزی، اندیشی،مرگ خداباوری، بر مبتنی فردوسی
 دینی، بلند های وآموزه روایات و حدیث و قرآن مفاهیم با وی پیوند. است جامعه و خود

 تأثیر مقدس کتاب این از اندیشه و کالم در نیز خود تا شده موجب حکمی، عرفانی و
 .گردد حکمت و اخالق و عفت و ادب یآیینه کتابش و پذیرد
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است. طرفه کردهدی منظوم ایجافردوسی با این روش ظرفیتی تازه در خلق حماسه      

که آمیختگی مفاهیم آیات قرآن با اسلوب نگارشی و بیانی شاعر چنان است که به آن
 توان به اقتباس و تلمیح و تضمین در متن کالم وی پی برد، بلکه نوعیسادگی نمی

ب کند. این نظریه ناظر بر این مطلرا تداعی می« ریفاتری» ی نظریه اساس بر بینامتنیت
 و غایب نمت با را بینامتنی پیوندی خود، یتجربه یپایه و بر تنهایی به نندهاست که خوا

ایم، ر.ک: خواجه) است استوار خواننده، فرهنگ و دانش بر و کندمی بازشناسی حاضر
بندی به معارف و مضامین و مفاهیم گمان دلبستگی شاعر و التزام و پایبی  (51: 1395

-ی هنر و شاعری عطا کردهو نبوغی خالقانه در عرصه قرآنی است که به فردوسی  قدرت
 است. حال بنگریم به کالم فردوسی در مقدمه و آغاز شاهنامه:

 کزین برتر اندیشه بر نگذرد به نام خداوند جــان و خـرد
 رهنمای دهروزی خـــداوند جــای خـداوند و نام خداوند
 مهر و یدناه و ماه یفروزنده سپهر گردان و کیوان خداوند

 (.3: 1389فردوسی،)
است. سپس با « اهللبسم»ی شود. به نام خدا معادل آیهکتاب با  نام خداوند آغاز می      

آورد؛ خدایی که صاحب جان و خرد است. های خداوند روی میتحمیدیه به صفات و نام
که ( و این180)اعراف: « بِهَا وهُفَادْعُ الُْحسَْنى الْأَسْمَاءُ وَلِلَّهِ»هاست: خداوندی که صاحب نام

 ده:(. خداوندی که روزی31)بقره:« وعلََّم ادََم االَسَماَء کُّلها»ها را تعلیم فرمود: به آدم نام
(، 31)فرقان: « وَنَصِیرًا هَادِیًا بِرَبِّکَ وََکفَى»(( و راهنمای است: 58)ذاریات:« هُوَ الرَّزَّاقُ»

 الَّذِی وَهُوَ»و...کواکب و نجوم:  33احقاف:« السَّمَاوَاتِ َخلَقَ لَّذِیا اللَّهَ  أَنَّ»خالق آسمان: 
 الشَّْمسَ وَجَعَلَ نُورًا ِفیهِنَّ اْلقَمَرَ  وَجَعَلَ»( و ماه و خورشید: 97)انعام: « النُّجُومَ َلکُمُ  جَعَلَ

 ( است.16)نوح: « سِرَاجًا
ی نام و جایگاه داشتن را از هر شایبهدر ادامه با اشاره به برتری و علو خداوند، او       

 سُبَْحانَهُ»آورد: یاد میاسراء فرا 43ی کند. این سخن فرمایش قرآن کریم را در آیهتنزیه می
 «:کَِبیرًا عُلُوًّا َیقُولُونَ عَمَّا وَتَعَالَى

 ی برشده پیکرستنگارنده ز نام و نشان وگمان برترست
 که او برتر از نام و از جایگاه نیـابد بـــدو نیـز اندیــشه راه

 (.3: 1389فردوسی،)
 . اقرار به عجز در ثنای خداوند2-2-2
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ماعبدناک »خطاب  و« ثنائک احصی ال» این سخن بر سر هرکوی و بازاری است که ندای

بر زبان خاصان درگاه حق نیز جاری و ساری است. فردوسی هم معتقد « حق معرفتک
 است:

 تــوان کی را آفرینـنده ستود زبان و جان و رای آلت بدین
 (.3: 1389فردوسی،) 

 مَا کُلِّ  مِنْ  وَآتَاکُمْ »ابراهیم )ع( چنین است:  34ی این گفته، در مضمون شریفه      
 و کرد عطا شما به خواستید او از چه هر از و« تُحْصُوهَا لَا اللَّهِ نِعْمَتَ تَعُدُّوا وَإِنْ سَأَلْتُمُوهُ

چه را درآورید. در حقیقت آن شمار به را آن توانید نمى کنید شماره را اخد نعمت اگر
 داند، میان را به بندگی او بستن است، چنان که باید:ی مخلوق میفردوسی وظیفه

 بــست ببـایدت را بنـــدگی میان هست چو را او کس نداند ستودن
 (. 3: 1389فردوسی،)

وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ االنسَ اِلّا »کتاب وحی چنین است: ی خالق نیز در که ارادهچنان      
 (.56)ذاریات:« لِیَعبُدُونِ 

 . فقط خدا، دیگر همه هیچ2-2-3
بودند، به نوعی که تنها او هست و دیگر موجودات نمودی بیاقرار به وحدانیت الهی و این

له اال اهلل را به خاطر ی توحیدی الاکند و مضمون کلمهی وحدت وجود را القا میاندیشه
ای مبنی بر آورد. حکیم توس معتقد است با اعتراف به وجود حق، دیگر از هر گفتهمی

 چیستی و کیستی ذات الهی باید برکنار بود: 
 شــوی یکسو کاربی گفتــار ز شوی خستو که باید هستیش به

 (.3: 1389فردوسی،) 
 یفِ ذَرُْهمْ ُثمَّ اللَّهُ قُلِ »فرماید: می جاکهآن است. قرآن از برگرفته بیت مضمون سیاق      

 (.91 :)انعام« یَلَْعبُونَ خَوْضِهِمْ
 . ندشو[ سرگرم] بازى به خود[ باطل] ژرفاى در تا بگذار آنگاه[ فرستاده را همه] خدا بگو

 . رؤیت خدا 2-2-4
می های کالاگرچه مشرب فردوسی مبنی بر عدم رؤیت خدا با چشم سر، مبتنی بر اندیشه

 و یا معتزلی وی است، اما در بیتِ
 الْأَبْصَارُ  هُ تُدْرِکُ لَا»قرآنی  ، اسلوب«را بیننده دو مرنجان را /نبینی آفریننده بینندگان به»

-درنمى را او هاداشته که فرمود: چشم خود دیدگان جلو ( را103)انعام:« الْأَبْصَارَ یُدْرِکُ وَهُوَ
 (.1376:123یابد )ر.ک: راستگو، درمى ار دیدگان که اوست و یابند

 ی مشترک قرآن و شاهنامهگرایانه. رویکردهای انسان2-2-5
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 . پایان قدرت انسان و توجه به عاقبت کار خود 2-2-5-1

آمیز و نظاره در های تربیتی قرآن کریم دعوت آدمی است به نگاه عبرتیکی از روش
به زندگی خویش سامان بخشد و بهترین راه  گونهسرانجام خود و گذشتگان است تا بدین

ی غافر با کریمه 82ی ی کمال اوست در پیش گیرد. برای مثال در آیهزندگی را که مایه
مرگ،  شان هنگامدعوت به دیدن فرجام کار پیشینیان و سود نبخشی از اکتسابات دنیوی

َف یرُوا ِفی الْأَْرضِ فََینْظُرُوا کَیْفََلمْ یَسِا»کشد: به نوعی ضعف و ناتوانی انسان را به رخ او می
مْ َما نْهُکَانَ َعاِقبَۀُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِِهمْ َکانُوا أَکْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّۀً وَآثَارًا ِفی الْأَرْضِ َفمَا أَغَْنى عَ 

ت د دسهای قرآنی در این مورتوان با تأمل در بیت فردوسی به رگهمی «کَانُوا یَکْسِبُونَ
 یافت:

 چو کاری بیابی ازین به گـزین نگه کن سرانجام خود را ببین 
 .(8 :1389فردوسی،)

ت روایم. از این بیی  نخستین بیت با شگردهای بالغی حذف و ایجاز نیز روبهدر پاره      
یابیم که: ای انسان غافل، در احوال و اوضاع خود و کسان دیگری که چون تو به درمی

و  ی عبرت، بنگر چشم باز کنا مکنت زیستند و اکنون دیگر نیستند، با دیدهغفلت و ب
زینی را در گی دیگر بیت نیز، حکیمانه و به ایجازی ملیح و خوشایند، بهتفکر کن.  در پاره

تد، فرسی قرآن آنچه انسان از خیر و نیکی مینماید.چرا که به فرمودههرکاری توصیه می
 (. 20ه درخواهدیافت )مزمل:نزد خداوند به احسن وج

 . نمایش تکریم انسان 2-2-5-2
 ذات به الهی آفرین خطاب و ی ویواسطهبی خلقت و تشریف انسان تکریم و تابلوی

 است، از ایندر قرآن به تصویر کشیده شده شریف موجود این خلقت بر مبنی خویش،
اند، هو بپرورد گیتی برآوردهی فردوسی او را از دو است. به گفته آفرینش منظر، آدمی هدف

 اوست: رام که هستیچنان
 اندبپــرورده میانجی چنـدین به اندبرآورده گــیتی دو از را تو

 (.5: 1389فردوسی،)
وََلقَدْ کَرَّمْنَا »جا که فرمود: متناسب است. آن 70ی اسراء:این سخن فردوسی با شریفه      

لْبَرِّ وَالَْبحْرِ وَرَزَقَْناهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّْلنَاهُمْ عََلى َکثِیرٍ مِمَّنْ خََلقْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَْلنَاهُمْ فِی ا
و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا ]بر  «تَفْضِیلًا
ر بسیارى از ها[ برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بمرکب
  .هاى خود برترى آشکار دادیمآفریده

 واسطه. خلقت بی2-2-5-3
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خَلقُت »باید گفت انسان موجودی است که برخالف دیگر موجودات عالم، سزاوار خلعت 

اسطه وگشت؛ یعنی بنا بر روایات، خداوند متعال او را بی« نََفختُ فِیهِ مِن رُوحِی»و « بیَدَیّ
به دست خویش آفرید « ص» 75ی ( و بنا بر شریفه545: 1385فر، در چهل صباح )فروزان

 گوید:تا شایستگی احاطه بر غیب و شهادت را بیابد. از این روی فردوسی می
 ناـــی آشکار و نهــببینی هم جهان کردگار یویی کردهت

 (.5: 1389فردوسی،)
که نشان از اهمیت  درآغاز مصرع، مفید تنبیه و هشداری است« تو»کاربرد بالغی ضمیر 

کند که تو ای انسان، ) و بزرگداشت نهاد دارد، زیرا توجه مخاطب را به این نکته جلب می
توان ی او هستی. از این مصراع میی کردگار و آفریدهو نه دیگر هیچ موجودی(کرده

ی موجودات مخلوق الهی هستند، در این مصرع با دریافت که چون بدون شک همه
-ی انسان اشاره دارد، افزون بر آن که به قرینهواسطهبه خلقت بی« ی کردگارکرده»ترکیب

 تواند به آشکار و نهان دست یابد.ی مصرع دیگر تنها آدمی است که می

 . هدفمندی از خلقت انسان2-2-5-4
ی هدفمندی خلقت انسان به گوش جان اگر به آیات قرآن بنگریم ندای الهی را درباره

آفرینش انسان به عنوان موجودی شریف، بیهوده و به بازی نیست:  خواهیم شنید که
 ایم؟آفریده بیهوده را شما که پنداشتید (. آیا115)مؤمنون: «عََبثًا خَلَْقنَاُکمْ  أَنَّمَا أَفَحَسِْبتُمْ »

مرد شدر بیت زیر نیز که بنیاد گرفته از کالم الهی است آدمی را گل سرسبد آفرینش برمی
 داند:ه عبث و بازی داشتن سزاوار او نمیو زندگی را ب

 مدار خویشتن را به بازیمر تو ارمــرت پسین شکنخستین ف
 (.7: 1389فردوسی،)

 . تسخیر عالم برای انسان2-2-5-5
گمان این کند. بیانسان به دلیل برخورداری از عقل و خرد، طبیعت را رام خویش می

که فرمود حیوانات را در خدمت آدمی رام کردیم جا تسخیر نیز به امر الهی خواهد بود. آن
؛ 32( و البته خداوند، عالم را از آسمانی و زمینی مسخّر انسان کرد )ابراهیم:37و 36)حج:
 (:12نحل: 

 ردــمر او را دد و دام فرمان ب خرد  و رای و هوشپذیرنده 
 (.7: 1389فردوسی،)

 . رنج انسان در راه دانش2-2-5-6
ه کاست. چناندر راه فراگیری علم و دانش همواره مورد تأکید دین بوده سعی و جدّ بسیار

ی تالش و کوشش او ی انسان را در زندگی در سایهی نجم، بهرهشریفه 17ی در آیه
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که در قرآن کریم ی تالش خود را به زودی خواهد دید. طرفه آنکه نتیجهداند و اینمی

داند. حال اگر اجتهاد در برد، میش و رنجی که میی آدمی را نه در کار، که در تالبهره
و سزاوار است.  از این روی، فردوسی  کار خیری چون کسب علم و دانش باشد، شایسته

 گوید: می
 که خود رنج بردن به دانش سزاست    به رنج اندر آری تنت را رواست 

 (.8: 1389فردوسی،)
 «أَیُّهَا الْإِنْسَانُ إِنََّک کَادٌِح إِلَى رَبَِّک َکدْحًا َفمُلَاقِیهَِیا »خوانیم: ی دیگری نیز میدر آیه     

و او را  ،سختى در تالشىهحقا که تو به سوى پروردگار خود ب ،اى انسان(  6)انشقاق:
بلد، با اشاره به خلقت انسان در رنج،  این نکته را 4ی و یا در کریمه کردمالقات خواهى

ها و مشقات انسان از آغاز زندگی تا دوران پیری به انواع رنج شود که زندگیمتذکر می
 همراه است.

 گرایی ورزی و خرد. خرد2-2-5-7
ی عقل و خرد، بر دیگر موجودات، نشان از اهمیت خردورزی و تفضل انسان به واسطه

ی قرآن کریم آدمی اگر به زینت تعقل و تفکر آراسته نباشد کسب دانش دارد. به فرموده
گونه جهان را ننگرد در حقیقت با چهارپایان تفاوتی ندارد، هر چند به ظاهر صاحب بدینو 

انعام تأکید بر این مطلب است. فردوسی نیز گویی به  179ی چشم و گوش باشد. شریفه
 د:دانچنین آیاتی نظر داشته است که گسسته خرد را چون انعام و چارپایان در بند می

 گسسته خرد پای دارد به بند     جمند   ازویی به هر دو سرای ار
 (.9: 1389فردوسی،)

ی چهارپا و حیوان است که متخذ ؛ یعنی به منزله«پای دارد به بند»در این بیت،        
أْم تَْحسَبُ أنَّ أکثَرَهُمْ یَسمَعُونَ أَو یَعقِلون إنْ ُهمْ إالّ َکاألنعام بَل هُم »است از آیاتی چون: 

لَو کُّنا نَسمَُع »گویند: ی قرآن کریم، دوزخیان نیز می(. به گفته44)فرقان: « أضلُّ سبیالً
(. در بیت 275: 1378(،  )ر.ک: ابوالحسنی، 10)ملک: « اَو نَعقِلُ مَا ُکنّا فی أصَحابِ السّعیر

 کُلِّ  مِنْ نَفَرَ فَلَوْلَا» دارد: تطابق توبه122ی شریفه با دیگری توصیه به دانشِ دین کرده که
 مىن کوچ اى دسته آنان از اىفرقه هر از چرا پس ،«الدِّینِ فِی لِیََتَفقَّهُوا طَائِفَۀٌ مِنُْهمْ فِرْقَۀٍ
 کنند: پیدا آگاهى دین در[ و بمانند اىدسته] تا کنند

 در رستگاری ببایـدت جســت تو را دانشِ دین رهاند درست
 (.9: 1389فردوسی،)

دگرایی و دانش در شاهنامه از تکرارهای ارزشی است که به به هر حال، موضوع خر       
 های مختلف از آن سخن به میان آمده است.مناسبت
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 . راهجویی از دانایان2-2-5-8
بهره گیری از مصاحبت دانایان و کسب هدایت از محضر آنان نیز نگاه عمیق فردوسی را 

 دهد:دار نشان میبه اهمیت گروه عالمان دین
 به گیتی بپوی و به هر کس بگوی دگان راه جویـــاننبه گفتار د

 ویــوختن یک زمان نغنـــاز آم ز هر دانشی چون سخن بشنوی
  (.9: 1389فردوسی،)

فَاسْأَلُوا »انبیا همخوانی دارد:  43ی این ابیات با آموزه ی پرسش از دانایان در آیه      
ا هاى آسمانى جویدانید از پژوهندگان کتابپس اگر نمی «أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنُْتمْ لَا تَعَْلمُونَ

 .شوید
 . آفرینش افالک و سکون و جنبش2-2-6

است. در تورات ( آفریدهExmihiloبر طبق مذاهب ابراهیمی، خداوند جهان را از ناچیز )
نیز آمده که خداوند گفت: روشنایی باشد، پس روشنایی بود؛ از زمین گیاه بروید و چنین 

ی الهی در (. در قرآن کریم  نیز آیاتی در خصوص اراده376: 1388)رستگار فسایی، شد 
و...( که مبنی بر خلقت از عدم  82؛ یس:40سخن آمده )نحل:« کن»خلقت هرچیز با امر 

 است. فردوسی در بیت زیر به این نکته اشاره دارد:
 نخست از گوهران یمایه سر درست دانی که باید آغاز از

 پــدیـد آرد توانــایی تا بـدان آفرید چیز ناچیز ز انیزد که
 (.5: 1389فردوسی،)

-ها )بستن و گشودن( دیگری آفرینش افالک و زمین وآسمان و رتق و فتق آنمسأله      
اَوَلَم یَرَالّذینَ َکفَرُوا اَنّ الّسمَواتِ »است: انبیا بدان اشارت رفته 30یای است که در آیهنکته
ها و زمین به هم پیوسته ، آیا کافران ندیدند که آسمان«رَض َکانَتا رَتًقا فََفتَقَناهُمَاوَ االَ

 ها را از یکدیگر جدا ساختیم؟بودند و ما آن
از نظر مفسران، منظور از به هم پیوستگی، یکنواختی مواد جهان است که به صورت       
انی آن بود و پیوستگی زمین هم بارکرد. بستن آسمان، بیی واحدی خودنمایی میماده
چیز به جنبش درآمد و از سکون و ها همهگیاهی آن، که پس از فتق و گشودن آنبی

یکنواختی به درآمد. از آسمان باران بارید و در زمین گیاه  و نبات رست و دشت و باغ و 
که اسلوب رسد (. به نظر می 394: 13/ 1373راغ  و کوه پدیدار شد )ر.ک: مکارم شیرازی، 

 ست :همین موضوع ا از بیانی فردوسی در بیت زیر مبنی بر بسته شدن افالک، برگرفته
 دشـ پیوســته کار چون بجنبــید شد بسته دگر اندر یک هافلک
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 به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت ند گونه درختــگیا رست با چ

 (.8: 1389فردوسی،)
 

 . طلوع و غروب خورشید2-2-7
های فراوانی در آسمان و ی یوسف)ع(، نشانهشریفه 103یرآن کریم در آیهبه تعبیر ق

نگرد و به سادگی از ها میتوجه بدانزمین در شناخت پروردگار، وجود دارد که آدمی بی
 برای مغرب به مشرق از خورشید غروب و طلوع موضوع کند.  شایدها عبور میکنار آن

 ایهتاز حرف هست، بدیع و ابتکاری هایاندیشه اب هاییمضمون دنبال به که پژوهشگری
 و بهت موجب زدایی،آشنایی به صورت بقره 258ی کریمه در نکته همین ذکر اما. نباشد

به  شود که توجهبا تأمل در این مسأله، این شایبه برکنار می. استشده مخاطب شگفتی
وحید دارد. البته ذکر این نکته ای خاص، راه به عالم تهای گوناگون و مکرر، به گونهپدیده

خالی از فایده نیست که زبان قرآن در بیان و تأثیر آن بر خواننده نیز اهمیت بسزایی دارد؛ 
لذا اسلوب بیانی فردوسی در بیان این مسأله نیز مورد توجه است، چرا که ممکن است 

 بیان این موضوع در کالم شاعری دیگر این آیه را تداعی ننماید:
   برکــشد سر تیره شب مشرق ز    کشد خاور سوی او مشرق از چو

 (.8: 1389فردوسی،)
 «.مَغْرِبِالْ مِنَ بِهَا فَأْتِ اْلَمشْرِقِ مِنَ بِالشَّمْسِ یَأْتِی اللَّهَ فَإِنَّ»این بیت متناسب است با:       

بیداری و تکرار موضوعات آفرینش از شب و روز و ماه و خورشید و... همه برای آگاهی و 
ی از نوع تکرارهای ارزشی و هشداردهنده است. علت گرایش فردوسی به ذکر جداگانه

ها مبنی بر ذکر آفرینش جهان های خلقت را )سوای مختصات مرسوم آغاز حماسهپدیده
گیری از معارف دینی ی وی به جهان و بهرهها( باید نگاه حکیمانهو کاینات و نخستین
ی چون خرد، مرگ، اغتنام فرصت، گرایش به نیکی و مبارزه با بدی دانست. تکرار مفاهیم

گویی، به مضامین حکمی و اخالقی اختصاص دارد و با در قرآن کریم نیز هست. این باز
 هامصرع و ابیات ایپاره آن تکرار که از خصایص فنی شاهنامه است )و در اجزای داستان یا

 بوده( و در غالب کتب شاعر نقل مأخذ که منثوری متن بوده یا از کاتبان سهو از ناشی که
  .(144 :1389کوب، ر.ک: زرین)شود شود، مربوط نمیهای ملل جهان دیده میحماسه

های گوناگونِ فردوسی، موجب با این حال، بیان مکرر محتوایی یکسان اما با زبان      
زدگی به خود نگیرد، دلها روی مالل و ی ملی، بر خالف دیگر حماسهشده تا این حماسه

ی کالم وحی نیز با وجود تکرار برخی مفاهیم در متن هرگز روی مالل که خوانندهچنان
اه که گآشناست، آن همه برای که مکرر و یکسان محتوایی یبیند. کمینهو خستگی نمی
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یابد به طوری که شنیدنش برای هر بار به زبانی دگر گفته شود ارزش بیانی خاصی می

شناسی ساختاری نماید. این درک زبان، شاهکاری است که در سبکطب نامکرر میمخا
شناس معاصر امریکایی، مفهوم (، زبانOhmannی اوهمان)پردازند. به گفتهبدان می

کند که برای بیان یک محتوا، طرزهای گوناگون بیابند )ر.ک: غیاثی، سبک ایجاب می
از مواضع کالم در شاهنامه متأثر از محفوظات (. بافت کالم فردوسی در برخی 20: 1368

 قرآنی و حدیثی فردوسی است.
 . عدم سبقت خورشید بر ماه 2-2-8

 یاز لطایف دیگر کالم الهی در مورد تدبر در کاینات و نظام احسن عالم هستی که در آیه
ا لَ»خوانیم، پیشی نگرفتن شب از روز و یا خورشید از ماه است: ی یس میشریفه 40

نه ، «الشَّمُْس َینْبَغِی لَهَا أَْن تُدْرَِک اْلقَمََر وَلَا اللَّیُْل سَابِقُ النَّهَارِ َوکُلٌّ ِفی فََلٍک َیسْبَحُونَ
خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر کدام در سپهرى 

ا هرگز اند، امسابقهی سید قطب، شب و روز و خورشید وماه، پیوسته در م. به گفتهشناورند
چ یک ای که هیتوانند به هم برسند. مسابقهاند ونمیدر این مسابقه به خط نهایی نرسیده

(. نفوذ این روح قرآنی 109: 1359توانند گوی سبقت بربایند )ر.ک: قطب، از پیشتازان نمی
در نزد ی افسونگر شاعر توس، معاینه توان دید و از این روست که کالم وی را در خامه

 گیرد:مخاطب، رنگی دیگر می
   برکشد سر تیره شب مشرق ز    کشد خاور سوی او مشرق از چو

 نباشد از ین یک روشن زاستر        نگــیرنـد مـر یکدگــر را گــــذر        
 (.8: 1389فردوسی،)

 . تجسم و تمثیل و تشبیه و تصویر هنری، مفید تنبیه و موعظه2-2-9
توصیف و تجسم احوال از طریق تشبیهات محسوس به محسوس یا معقول  حکیم توس، در

ترین مسایل را که در نظر، رنگ به محسوس از دقایق بالغت فرونگذاشته است. او عادی
ی ی خود رنگ و مایهزدگی دارد در بیان و توصیف شاعرانهروزمرّگی و تکرار و عادت

(. این دقیقه، موضوعی است که  144: 1389کوب، زند )ر.ک: زرینآسمانی و خدایی می
: است )ر.کآوردهای هنری و فنی به تحریر درسید قطب هم در تحقیق آیات قرآن به گونه

: سراسر متن(. با این حال باید دانست کاری که سزاوار شاهنامه باشد، آشنایی 1359قطب، 
شاهنامه به همراه  ی روح تربیتی آن است. تأمل دربا پیام شاهنامه و نفوذ خردمندانه

های اخالقی انسانیت، به دنبال تقوا و عدالت واقعی بکشاند تعمق در آن باید ما را به افق
 (.171: 1389کوب، )ر.ک: زرین

 . ماه و منازل آن2-2-9-1
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ی محاق، در ی منازل ماه و توصیف هالل آن تا مرحلهتصویر هنری قرآن کریم درباره

 و «اْلقَدِیمِ کَالْعُرْجُونِ عَادَ حَتَّى مََنازِلَ َقدَّرْنَاهُ وَالْقَمَرَ»ت: اسیس، بیان شده 39 یشریفه
. برگردد خرما یخوشه خشک شاخک چون تا ایمکرده معین هایىمنزل ماه براى

 درخت به که خرماست یخوشه از قسمت آن: تفسیر و لغت ارباب نظر در «عرجون»
 است درخت به متصل رنگزرد شکلقوسی چوب صورت به خوشه این یپایه دارد اتصال

 متصل آن به خرما هایدانه و جاروست مانند آن نوک و( محسوس به محسوس تشبیه)
 اندممی باقی درخت بر شکلقوسی یپایه آن بُرند،می را نخل یخوشه که هنگامی. است

 که گونههمان ازیر ماند؛می محاق از قبل هالل به کامال صورت این در شود.می پژمرده و
 رنگکم و زرد خمیده، شودمی ظاهر صبحگاهان نزدیک مشرق جانب در که ماه آخر هالل
 نظر از حتی و است گونههمین خمیدگی و زردی و هاللی نظر از «قدیم عرجون» است،
 هایشاخه سبزرنگ یتوده میان در قرارگرفتن نیز و پایین به آن قوس نوک تمایل

 نیست( بدان مانند است. تیره آسمان میان در آخر ماه هالل هب شباهتبی درخت)که
 باهتش ماه آخر هالل به باشد، ترکهنه هرچه که است کهنگی به اشاره ،«قدیم» به توصیف
 (.384: 1363/18مکارم شیرازی،  دارد )ر.ک: بیشتری

 مپیــچ هــرگز تـو توانـی تا بد به بسیچ را شب تیره مر چراغست
 روشــــنا بـدو گیتـــی تیره شـود بپیــمایدا دشگر روز سی چو

 عشق خورد غم کو کسی پشت چو زرد و باریک آنگاه آید پدید
 ناپـدیـد شـود او زمـان انــدر هم دید دور از دیدارش بیننده چو

 (.8: 1389فردوسی،)
 وعین با آیه، این داشتننظر در با گویی که فردوسی تصویرسازی به بنگریم حال      

 و زردی در را ماه هالل فردوسی،. استیافته دست توصیف این در دیگر ابداع به انتقال،
 هکحالی در نموده، تشبیه دارد زرد عشق غم از رخ که بیماری و نزار شخص  به باریکی
 و عشق غم دوران طول طرفی از. است گشته گونهالل و خمیده عشق غم از وی پشت

 فحر تکرار نیز، الفاظ ظاهریِ ساختار نظر از. است شده ذکر نیز  آن در قدمت و کهنگی
 سپ. نیست آن گونهالل خمیدگی شباهت بهبی نوشتار هم این حرف در خمیدگی و دال

 هنری و شعری نبوغ به توجه با فردوسی .کندمی ذکر ماه را شدن ناپدید و محاق ازآن،
 د.ببر بهره قرآنی اسلوب و نگارشی سبک از توانسته خود

 شاهنامه ساختار و فرم و  متنی برون اسلوب بر قرآن . تأثیر2-3
که توانست شاهنامه را در قالب و فرم هم تحت تأثیر قرآن بسراید.  است آن فردوسی هنر

 قرآن تأثیر تحت شدیدا نیز «فرم و قالب» ، در«مضمون و معنی» بر عالوه ، را شاهنامه
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ند ابرشمرده قرآن اسلوب تقلید و نظیری از را  آن نظمی روش و اند و اسلوبشمرده مجید
اسالمی  آیات و روایات از (. این مطلب، به دلیل آگاهی فردوسی47: 1358فروزانفر،  )ر.ک:

 ودشمی دیده شاهنامه که مضامین آن در بوده و گفتار بزرگان دین به ویژه امام علی )ع(
ای از مضامین در شاهنامه و ک پاره. هرچند برخی از پژوهشگران بر این باورند که اشترا

توان تأثیر فردوسی را از گفتار علوی، که در آثار البالغه از باب توارد است و تنها مینهج
هم به دلیل عدم تطابق زمانی میان این دو اثر ادبی و البالغه، )آنپیشیِن دیگری جز نهج

 هایپژوهش در شهیدی (، اما111: 1384دینی(گردآوری شده، دانست )ر.ک: آل یاسین،
ها، هنگام تشریح مضمون فصلدر آغاز داستان، سر را شاهنامه البالغه،نهج باب در خود
-هجن از ها، آفرینش، صفات خدا، پیدایش انسان و موضوعاتی از این دست، اقتباسیپیام

 و حماسی کالم جهت به موضوع این .( 67 :1387شهیدی،: ک.است )رشناسانده البالغه
 بزرگ این حکیم وارسته است. هاییشهاند
  ساختارشکنی .2-3-1

 عین در شگرف و شگفت بس ایگونه به قرآن آیات و هاسوره در کالم ظاهری ساختار
 سخن دری هر از گویی سوره، هر در. نمایدمی گسسته و متناقض هماهنگی، و انسجام

 وران،سخن و بلغا که  است حالی در این. استیافته شکل مختلف مضامین از و رفته
-هم محور روی کلمات چینش در واژگان هماهنگی و یکدستی همان را کالم در انسجام
-صیصهخ بارزترین ظاهری، نظم و فقدان آیات تالئم عدم و نماییگسسته. دانندمی نشینی

 اعجاز از ایجنبه نکته همین ( و1378:22خرمشاهی، : ک.ر) است کریم قرآن سبکی ی
 امینمض طرح به آیه یک در گاه و سوره در ساختارشکنانه گونهاین که است آن خالق کالم

 هایگوشت خوردن از منع سخن مائده، یشریفه 3 یآیه در مثال پردازد؛می چندگانه
 روش و به ناگاه به و شودمی ذبح شرعی غیر روش به که است هاییوخوراک حرام

 و ماسال یوسیلهبه دین اکمال چون یدیگر موضوع به پیشین بحث از ساختارشکنانه
 آیات با  را خود ارتباط و انسجام ظاهرا زند کهمی گریز خم، غدیر یواقعه کفار، نومیدی

 همان ذکر به آن از پس و کند جلب دیگر موضوعی به را توجه تا دهد،می دست از قبل
 رد تعمق با مفسران البته گردد.میباز( حرام هایگوشت خوردن منع) کالم آغازین مطلب

وسی، در سخن فرد را قرآنی اسلوب این تأثیر .اندبرده پی آن درونی ربط به آیات، تا حدودی
 ماه زا نخستین یپاره در که جاآن. یافت دارد، اشاره ماه منازل به که بیتی در بتوان شاید

 به و شکنانهساختار یشیوه به و ناگاه و به بردمی نام شب بخشروشنی چراغ عنوان به
 ادامه در و کندمی تأکید و سفارش بدی از انسان بازداشتن به التفات، بالغیِ  شگرد طریق

 :پردازدمی پیشین مبحث همان به باز
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 یچمپ هرگز تو توانی تا بد به بسیچ را شب تیره مر چراغست

 ـناروشـ بدو گیتی تیره شود بپیمایـدا گردش روز سی چو
 (.8: 1389فردوسی،)

 بر بنا فردوسی تا شده موجب آن و سیاهی و ظلمت شب تیرگی رسدمی نظر به      
 اریکیت و تیره شب مانند که بدی، به تمایل از مخاطب نهی موضوع به کالم اقتضای رعایت

سخن به میان  اقتضای کالم خالف ظاهر، به چند هر. گردد معطوف آورد،می ارمغان به
ای به شعر حماسی ا شگردهای بالغت و فصاحت، رنگ ویژهروی، آشنایی ببه هر .استآمده

 ای چنان که باید و شاید، نتوان یافت.است که در هیچ حماسهاو داده
 الفاظ قرآنی . اقتباس2-3-2

 باطاتارت طبق بر و گیردمی قرآنی محیط از را لفظ در ساختار ظاهری اقتباس الفاظ، شاعر
 ددهمی آن به دیگری موقعیتی بافت در جدیدی معنای و خود تغییر یخواسته و جدید

 از منظور (.66: 1389نیری،  ک: صادقی.ر) باشد مرتبط هم قبلی معنای با نحوی به که
( رآنق)الحق متن از را لفظی وی که است آن قرآنی الفاظ از فردوسی اقتباس و گیریبهره
   د.گیر کار به خود خواست یزمینه در و حاضر متن در اما گیرد وام
 . سخن نرم2-3-3
گویی با دیگران است. ترکیب )قول لیّن( های تربیتی قرآن کریم آداب سخنیکی از آموزه 

جا که خداوند طه پیش روی داریم.آن 44ی را که به معنای سخن نرم است، در شریفه
گویی با فرعون زمان خود، ی سخنمتعال به موسی)ع( وبرادرش امر فرمود تا در نحوه

«.  یِّنًاَفقُولَا لَُه قَوْلًا لَ » گویی را در پیش گیرند، شاید این طرز بیان در او مؤثر واقع شود:نرم
تن خوب گففردوسی نیز  در بیتی با ذکر داستان ابو منصور پسر عبدالرزاق، او را به سخن

 کند:و آوای نرم توصیف می
سخن گفتنش خوب و آوای  خداوند رای و خـداوند شرم

 نرم
 (.14: 1389دوسی،فر)

ی کالم و تناسب آن با معانی، ی جایگاه خود در نظم و زنجیرهکلمات  بدون مالحظه      
ای نهای در جایی به گوهیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند. مهم آن است که کاربرد کلمه

که ممکن است همان کلمه در جای دیگر باشد که زیبا و به ذوق خوشایند آید. چنان
« آوای نرم»(.  باید گفت که ترکیب 84: 1368ین و نامتناسب باشد )ر.ک: جرجانی، سنگ

با وجود زبان آسانش  به گوش خوشایند است و نوعی فضای آرام همراه با متانت و ادب و 
کند. با در نظر گرفتن موقعیت کالم و لفظ در جمله و ترکیب وقار را برای مخاطب القا می
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شود و نیز نبوغ خاص فکری فردوسی در ریف قرآنی نمایان میآن در ساختار، اسلوب ظ
 کاربرد هنری کالم وی. 

 . تنزیل و وحی2-3-4

 در« تنزیل»ی کتاب مقدس قرآن است. ی قرآنی و دربارهدو واژه« وحی»و « تنزیل»
 4ی نیز در شریفه« وحی»و  و آیات دیگر «تَنْزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ»یس:  5ی شریفه

 است:بیان شده «ْن هُوَ إِلَّا وَْحیٌ یُوحَىا» م: نج
خــداوند امـر و خـداونـد  چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی

 نهــی
 (.9: 1389فردوسی،)

 . ماء معین2-3-5
ی در بیت زیر، که خالقی مطلق، آن را از ابیات افزوده دانسته و در پاورقی نسخه

آورد: یکی اشاره ی قرآنی را به خاطر میاست، محتوای دو سورهشاهنامه ثبت کرده
محّمد)ص( و دیگر که اقتباس لفظ قرآنی   15ی مذکور در شریفه به چهار نهر بهشتی

 اشاره دارد: ی ملکسوره 30ی است و به کریمه« معین ماء»
 ماء و شیرهمان چشمه       خداوند جوی می و انگبین

 معین
 (.10: 1389فردوسی،)

 ایج خود کالم ساختار در و برگرفته قرآن یگنجینه از را ترکیبات این حکیم آری،      
 تمایزم نوعی به هاحماسه دیگر با فردوسی یشاهنامه شاید به این دلیل است که. استداده
 مختصات» .است گرفته قرار جهانیان تحسین مورد توس سرایحماسه یخامه و است
 تمامی در آغاز، در که است ایگونه به معانی و مفاهیم تعدد نیز و قرآن درونی و زبانی
 شودمی ترنزدیک آن به اندیشیژرف با انسان هرچه اما نماید،می آسان و ساده بسیار ابعاد

(. شاهنامه نیز در عین سادگی 127: 1375)دیانتی،  «شودمی ترمنداندیشه آن عظمت از
ی که قوهتشبیهاتی است که در عین آن و های زاید، دارای استعاراتبودن از پیرایهو عاری

خیال و اغراق درآن مؤثر است، در کمال سادگی و متناسب با ذوق اهل زبان است )ر.ک: 
 عارهاست که گونهی کالم بلیغ و فصیح است. همان( و همین نکته، الزمه278:  1374صفا، 

 :)ر.ک استشده مانجا تکلفی هرگونه از دور و طبیعی و ساده بسیار قرآن در تشبیه و
جا است. آنخوانده« قرآن قوم»جهت نیست که ابن اثیر شاهنامه را (. بی1346:46 جوینی

خواهد موضوع مفصلی را در که در فرق میان کتابت و شعر، معتقد است شاعری که می
تواند تمام آن اشعار را خوب بسراید. با وجود این، دویست، سیصد بیت بسراید، مسلّما نمی
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ی فردوسی، کتابی است استثنایی؛ زیرا تمام آن در غایت فصاحت است و بالغت؛ هنامهشا

ر.ک: )« آیدو شصت هزار بیت شعر در تاریخ ایرانیان است و در واقع، قرآن قوم به شمار می
 (.322: 1359مقدم، علوی

 
 های پژوهش. نتیجه و یافته3

ی فردوسی به نتایج زیر دست نامهی شاهدر این پژوهش با بررسی ابیات آغازین مقدمه
 یافتیم:
 اهیممف و تعابیر که است کسانی جملۀ از ایران ملی حماسه بزرگ شاعر فردوسی، .1

 ثباع و رفته کار به او شعر در خاص، خالقیتی با و هنرمندانه ایگونه به قرآنی
 .است شده او اشعار گذاری تأثیر و جذابیت

ای است که در قرآن در کالم وی به گونه های بالغیبه کارگیری اسلوب و شیوه .2
ی متن، شاید نتوان بدان دست یافت، اما با خوانش مکرر ابیات، به خوانش اولیه

توان به ارتباط عمیق و تأثیر قرآن بر ذهن و شرط آشنایی با اسلوب قرآن می
 برد.ی شاعر پیزبان و اندیشه

صادیق بارز تأثیرپذیری وی تجلی مضامین و مفاهیم قرآنی در کالم فردوسی از م .3
 از کالم الهی است.

ای از ابیات مقدمه مشهود گیری از الفاظ قرآنی  به طور محدود در پارهبهره  .4
 است.

کارگیری تمثیل و تشبیهات قرآنی، با استفاده از نبوغ شاعرانه و خالقیت در به .5
ه که بچه در آیات است، بیافریند هنری خویش توانسته  معنایی دیگر، جز آن

 کند.  نوعی بینامتنیت با نفی کلی را تداعی می

 

        
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       468
 منابع:
 . الکریم دارالقرآن فوالدوند. قم. مهدی محمد یترجمه .(1379).مجید قرآن .1

ی کالم علوی در شاهنامه و تجلّ »(. 1384آل یاسین، سیدتقی. ) .2
. سال 88ی ی علمی تخصصی معرفت. فروردین.شمارهمجله«.مثنوی

 .118-110.صص.14
. چاپ اول. تهران: بوسه بر خاک پی حیدر(. 1378ابوالحسنی )منذر(، علی. ) .3

 عبرت.

«. ی فردوسیتأثیر قرآن و حدیث بر شاهنامه(. »1392امین، حسن.) .4
 . 38-37. صص107ی ماهنامه حافظ. آبان. شماره

 . چاپ سوم. تهران. طرح نو.فردوسی(. 1380امین ریاحی، محمد امین. ) .5

ی شاهنامه مایهخیره در بند آژ: درون(. »1372گان، محمد نوین. )بازر .6
 .49-48ی هشتم. مرداد و شهریور.صص.ایران فردا. شماره «.مزدیسنا یا قرآن؟

-شماره. مبین صحیفه.  «قرآن اسلوب و زبان(. »1374. )باقر فر، باقرمحمودی .7
 .104-84 صص. بهار. اول ی

قرآنی در شاهنامه  بینامتنیت(. »1393و دیگران. ) مسعودباوان پوری،  .8
 ص.ص.  ، پاییز2، شماره 1دوره مطالعات انتقادی ادبیات گلستان.  «.فردوسی

59-72. 

شکنی ی آفتاب:شعر فارسی و ساختدر سایه(. 1392پورنامداریان، تقی. ) .9
 . تهران. سخن.در شعر مولوی

ی سید محمد . ترجمهدالیل االعجاز فی القرآن(. 1368جرجانی، عبدالقاهر. )  .10
 رادمنش. مشهد. آستان قدس رضوی. 

 از فردوسی تأثیرپذیری: شاهنامه در قرآن(. 1373) ود.محم جلیلی،  .11
 کدهدانش مشهد، فردوسی دانشگاه(. ارشد کارشناسی) نامه.پایانمجید اهللکالم

 شریعتی. علی دکتر انسانی علوم و ادبیات

 شماره .قدس آستان نامه«. وزن در اسلوب قرآن(. »1346عزیزاهلل .) جوینی، .12
 .52-45.. اردیبهشت و خرداد. صص27و 26

 کیهان. «حافظ هنری اسلوب و قرآن(. »1378. )بهاءالدین خرمشاهی، .13
 .25-20 صص. 158 یشماره. آذر. فرهنگی

http://csl.gu.ac.ir/issue_1242_1594_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-84.html


 

 

 

 

 
 

 469     های مفهومی و ساختاری قرآن کریم ...بررسی اسلوب
 تعلیمی در اشعار حدیث و قرآن بینامتنیت(. »1395و دیگران.) ایم، احمدخواجه .14

تم. هش سال .تعلیمی ادبیات«. ادبی ناقدان هاینظریه اساس بر شیرازی حافظ
 .68-29 صص. .32ی شماره

 و علوم. «قرآن شناسیسبک بر درآمدیپیش(. »1375.)محمد دیانتی،   .15
 135-117.صص ی دوم.شماره. تابستان. قرآنی معارف

. چاپ تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی(. 1376راستگو، سید محمد. ) .16
 اول. تهران. سمت.

ب پرتوهایی از قرآن و حدیث در اد(. 1380رضا. )راشد محصل، محمد .17
 . مشهد.آستان قدس رضوی.فارسی

. چاپ دوم. تهران. پیکرگردانی در اساطیر(. 1388رستگار فسایی، منوچهر. ) .18
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-. شمارهکیهان فرهنگی«.قرآن و حدیث در شاهنامه(. »1377رستنده، مجید.) .19
 .30-26.صص. 145ی 

 . چاپ سوم. تهران.مهنامور نا(. 1389کوب، عبدالحسین.)زرین .20

ی ادبیات مقاالتی ازدکتر سیدجعفر شهیدی: بهره(. »1387شهیدی، سیدجعفر. ) .21
ی . سال اول. شمارهالبالغهپژوهشهای نهج«. السالماز سخنان علی علیه

 .75-57. دی: صص.24و23

 پژوهشنامه «.)ع( علی کالم در قرآن اسلوب(. »1389 نیری، رقیه. ) صادقی .22
 .74-59زمستان. صص. و پاییز ی دوم.شماره .سال اول .علوی

 .فردوس. چاپ ششم.تهران. ایران در سراییحماسه(. 1374. )اهللذبیح صفا، .23

«. های اخالقی و شاهنامه فردوسیاندیشه(. »1357علوی مقدم، محمد.) .24
 مشهد. . تیر.سیوی فردمجموعه سخنرانیهای سومین تا ششمین هفته

. چاپ اول. شناسی ساختاریدی بر سبکدرآم(.1368غیاثی، محمدتقی.) .25
 ی اندیشه.تهران. شعله

-جالل خالقی مطلق. تهران. مرکز دایره. شاهنامه(. 1389فردوسی، ابوالقاسم.) .26
 المعارف بزرگ اسالمی. دفتر اول.

 . چاپ سوم. تهران: خوارزمی.سخن و سخنوران(. 1358الزمان. )فروزانفر، بدیع .27

. چاپ سوم. احادیث و قصص مثنوی(. 1385) .  ________________ .28
 تهران. امیرکبیر.



 

 

 

 

 

 

 ، جلد سوموهی ادبیپژهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت       470
. قرآن در هنری نمایش: فنی تصویر(. 1359. )شاذلی حسین ابراهیم قطب، .29

 .انقالب. تهران. اول چاپ. عابدی محمدعلی یترجمه

 دربارۀ ایتازه بررسی و تفسیر) .نمونه تفسیر (.1373) ناصر. شیرازی، مکارم .30
 تهران، .13جلد یازدهم. نویسندگان. چاپ زا جمعی همکاری با .(مجید قرآن

 االسالمیه. دارالکتب

 دربارۀ ایتازه بررسی و تفسیر. )نمونه تفسیر(. 1363. )ناصر شیرازی، مکارم .31
 تهران،. 18جلد. اول چاپ. نویسندگان از جمعی همکاری با(. مجید قرآن

 االسالمیه دارالکتب
 



 
 یپژوهی ادبهمایش متن پنجمینمجموعه مقاالت 

 1397اردیبهشت ماه 

 های ملی درشعر حافظ و شفیعی کدکنیبررسی تطبیقی اسطوره
 

 1مریم علیمرادی
  

 چکیده:
ها از دیرباز ریشه در فرهنگ و تمدن ما و پیوند بسیار نزدیکی با شعر دارند، اسطوره

هر ها از ادبیات کهن تا امروز آشکار است. شاعران در ها در کاربرد آنجاودانگی اسطوره
که در اشعار حافظ و شفیعی ی باورهای قومی ملت خویشند. چنانای، پرورش دهندهدوره

 یگیر است. این دو شاعر بزرگ و نامی، شعرشان آیینهها بسیار چشمکدکنی، بازتاب آن
گرندکه به طور هایی جلوهانعکاس باورهای تاریخی و اساطیری است و درکالمشان انسان

ای دارند، یا به همان سبک گذشته یا با تغییراتی در شخصیت های اسطورکامل جنبه
های ملی دراشعار حافظ و شفیعی ای آنان. مقاله حاضر، به مواردی چند ازاسطورهاسطوره

کند تا نموداری باشد بر ها بررسی میپردازد و دید این دو شاعر را نسبت به اسطورهمی
شناسند های ملی، زمان و مکان نمیی  اسطورهای برااین واقعیت که شاعران در هر دوره

برند و بنا به شرایط خاص اجتماعی هر زمانی، میهای غنی قومی بهره و از این پشتوانه
 سازند.های ملی  متفاوت میی کاربردشان از اسطورهی دید و شیوهنحوه

 
 ی ملی، شعر، حافظ، شفیعی کدکنی: اسطورههاژهکلیدوا
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 مقدمه: -1

ای معرب است اسطوره کلمهها آشکار است. ی دورانارزش و اهمیت اسطوره ها در همه
گرفته شده است برای « جستجو، آگاهی، داستان»ژه یونانی هیستوریا به معنی که از وا

رح، ش» ژه یونانی میتوس به معنیی واهای اروپایی از بازماندهبیان مفهوم اسطوره در زبان
های معقول از یکی از تعریف»  (3: 1388ه شده است.)آموزگار،استفاد« خبر و قصه

های اولیه است؛ دریافت و تعقل آنان از محیط پیرامون خود و بینی انساناسطوره، جهان
 یی سادههای طبیعی و کیهانی بر مبنای تفکر و اندیشهتفسیر و توجیه پدیده

 ( 21: 1391فاضلی،«)خویش.
ها چه در این روایتکند، اما آنهر حوادث تاریخی را روایت میاسطوره گاهی ظا           

ها نیست؛ بلکه مفهومی است که شرح این داستان برای مهم است صحت تاریخی آن
اند، ها از تصویرهای بدیع زبان فارسیاسطوره( 4: 1388ها در بردارد. )آموزگار،معتقدان آن

ا هپیدایش انسان  با او حضور دارند. اسطورهکنند واز بدوهای دور حکایت میکه از گذشته
ا، هآمیزند و اصول اخالقی، تواناییاند، که با تصویر خیال شاعر در هم میدارای حقایقی

 گذارند عواطف و.... به نمایش می
-شود. در کتابهای قدیم شعر فارسی به صورت تلمیح در شعر بیان میاسطوره»

های قدیمی را در بتی نشده است و اشاره به داستانهای قدیم بالغت هم از اسطوره صح
: 1389(و)فتوحی، 243: 1392کدکنی،ر.ک. شفیعی«) اند.خالل تعریف تلمیح آورده

های کهن شعر است، گاهی پیامبران و های شاعرانه،گاهی همان اسطوره( اسطوره278
پردازی هایست  های فارسی و عربی و گاهی اسطورهبزرگان دینی و مذهبی ،گاهی معشوقه

 ی خود شاعر است.که ساخته
ای، در شعر شاعران کالسیک و نو، ملموس ها، حوادث و مسائل اسطورهشخصیت

ی خاطرات ازلی، باورها، اعتقادات قومی و ملی و موجب غنای شعر و زنده و بازگو کننده
ان خاص هایی که تعلق به زماند. چنان که شاعران ما در آفرینش چنین اسطورهفارسی

هایی که اند. اسطورههای ادبی بزرگی را رقم زدهاند و اسطورهندارند، هنرمندانه درخشیده
چون: عشق، آزادی، مبارزه، یأس، عدالت، استقامت، و دیگر مفاهیم حاوی مفاهیمی هم

 قومی، وطنی و آیینی است.

اعران دهندو شهای شعری، گاهی یک سوی صورخیال شاعران را تشکیل میاسطوره 
های متفاوتی از آن دارند،  این برداشت هم، مرهون نوع نگاه و نگرش شاعران از برداشت

 های مختلف اساطیر است.گونه
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ر ها دهای ملی در این مبحث، از جنبه تصویر و تصویر آفرینی آناهمیت اسطوره

ود مشعر حافظ و شفیعی کدکنی است، که به خوبی در ترکیب صور خیال این دو شاعر، ن
ه از کها، عالوه بر اینبرداشت و طرز تلقی شاعران از اسطوره» ای یافته است.قابل مالحظه

نظر تاریخی، به جو سیاسی و اجتماعی و محیط زندگی ایشان بستگی دارد، به میزان 
-بهره (242: 1392شفیعی کدکنی، «)هنرمندی و قدرت تخیل ایشان نیز وابسته است.

ای هدر شعر شاعران، سنتی دیرین است. این عناصر در شعر دوره گیری از عناصر اساطیری
 برد.ای شاعر به منظوری خاص به کار میهای متفاوتی دارد و در هر دورهمختلف، نقش

های ایرانی که میراث ادبی گذشتگان دانش عمیق این دو شاعر نسبت به اسطوره
های ملی و ی اسطورهمجموعهترین گاه ماندگارترین و هنریاست؛ اشعارشان را تجلی

های روایی اسطوره باید به حماسه به جای اسطوره و زیبایی»ایرانی کرده  است. به قول بهار
ها و تنوعی که در حماسه سرایی داریم، توجه کنیم، بویژه که مان و به زیباییسرایی
لکه اند؛ ببخشیده اند؛ نه تنها به  آن غنای هنریها از سطح کهن آن را زیباتر کردهایرانی
: 1377بهار،«)اند.گیری فرهنگی از اطراف و اکناف خود به غنا و عظمت آن افزودهبا وام
ه اند. بها شده( این دو شاعر، به بهترین و واالترین کالم، باعث حفظ و بقای اسطوره564

هنرمند بزرگ کسی است که بینش ازلی داشته باشد؛ یعنی حساسیتی خاص »نظر یونگ
مثالی و استعدادی برای بیان خود از طریق تصویرهای -ت به الگوهای صورنسب

 (194: 1383ازلی.)گورین و دیگران،

های ملی در شعر حافظ و شفیعی کدکنی این پژوهش، به چگونگی کاربرد و تحلیل اسطوره
ها در اشعارشان یکی است؛ اما ها و نام آندارد که هرچند اسطورهپردازد و بیان میمی

ها دارند، متفاوت است. شعر این دو شاعر، سرشار از باورها و هایی که از آناهی برداشتگ
های دور تاکنون است هایی است که مبین نمادهای فرهنگی ملت ایران از گذشتهاسطوره

کند وحافظ، های جدید خلق میهای قدیمی، اسطورهشفیعی، با استفاده از اسطوره
دارد. از میان انبوهی اش به خواننده عرضه میت قدیمیها را در همان کسواسطوره
ها های ملی دیوان حافظ و شفیعی کدکنی، جهت نمونه به تعداد معدودی از آناسطوره

های ملی درشعر شاعران ایرانی و کنیم تا راهی برای نشان دادن، کاربرد اسطورهاشاره می
 ای باشد.برداشتشان از به کارگیری آن  در هر دوره

 حافظ و توجه به اسطوره های ملی: -2
-باستانعصر حافظ، عصر عرفان و معرفت و شعر عرفانی است؛ اما در کالمش 

های اساطیری کامال مشهود است. دلیل این بسامد، دلبستگی حافظ به گرایی و چهره
های اساطیری، ملی و تاریخی را در اشعارش فرهنگ ایرانی است؛ حافظ همه شخصیت
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نام هر شخص از اشخاص » جا که کند، از آنز پادشاهان و بزرگان ایرانی یاد میآورد و امی

هم  بخشد وباستانی، تاریخی و فرهنگی  به پشتوانه خود دارد، هم به شعر ژرفا و عمق می
د، کنکشاند و دیرینگی را در دل و روح او زنده میهای گذشته میذهن خواننده را به دوران

؛ بیند و از آن لذت می بردا شعر را با روح نیاکان خود پیوند زده میبدین صورت آن بیت ی
اشرف «)چربد.که گاهی بُعد عرفانی یا اخالقی آن بربُعد تاریخی آن میبویژه این

ای به شعر حافظ، عمق و انرژی خاصی بخشیده است. ( وجود عناصر اسطوره8: 1381زاده،
زنده و ملموس و سرشار از اعتقادات و  ای برای شاعرهای اسطورهها و مکانشخصیت

ای در شعر حافظ، چنان احساس عمیقی باورهای قومی و ملی است.گاه یک تصویر اسطوره
 بخشدکه حتی چندین دفتر، قادر به ایجاد آن احساس نیست.به شعر می

رد  بهای عرفانی خویش بهره میای، برای عمق بخشیدن به تجربهحافظ از عناصراسطوره
ای را به آمیزدو گاه این عناصر اسطورهانگیز خود درهم  میی دقیق و خیالعاطفه و با

د. کنگذارد و به جهان بیکران جان اشاره میسازدکه از عالم مادی پا فراتر مینماد بدل می
گری به مفاهیم عمیق و بلند انسانی وعرفانی بر ی داللتهای شعر حافظ در حوزهاسطوره

 گردد. می
 های ملی در شعر حافظ:ازتاب اسطورهب2-1

ای، تاریخی، ادبی و... با هنرمندی حافظ با آگاهی کامل از منابع عظیم اسطوره
های ایرانی را به صورت فشرده و در نهایت ایجاز در شعرهای خود مثال خود، اسطورهبی

ی وی به اطهای در دیوان این شاعربزرگ،گویای احهای اسطورهآورده است. تکرار زیاد نام
های ملی، فرهنگ ایرانی و توجهی است که به قهرمانان ملی دارد و در ذکر نام اسطوره

ها را در عدم تغییر آن بیند. او راز بقای اسطورهها نمینیازی به تغییردر ماهیت و اصل آن
داند و همان حوادث تاریخی را بی کم و کاست و انطباقش با مضمون خاص عصر خود می

 دارد؛ از جمله:  میبیان 
 جمشید:2-1-1

خورد جمشید و جام های که در شعر حافظ، زیاد به چشم مییکی از اسطوره
های ایرانی نقش او و شخصیت ممتاز جمشید از قهرمانان ایرانی و در افسانه»جم اوست. 

گر ساخته است، همواره به نیکی اش که اورا چونان خورشید تابناک جلوهو فره کیانی
دشده است. جمشید از خود اقدامات و ابداعاتی بر جای گذاشته است که فردوسی آن را یا

( از جمله ذوب آهن، آموزش بافندگی، 53: 1388آموزگار، «)به نظم در آورده است.
بها، آشنا کردن مشام مردم با بوهای خوش، و درمان های گراناستخراج طال و نقره و سنگ

 ارویی، جشن نوروز و...بیماری ها از طریق گیاهان د
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ی ی جمشید که ساختهجام جم، پیاله»ی جام جم وی نیز باید گفت:درباره

حکما بود و راز هفت فلک در او مشاهده کردی به همین دلیل جام جهان نما نیز گویند. 
و  اش، تابناکیهای تاریخیاین گوهر فرهنگی به دست توانای حافظ پس از فراز و نشیب

ی (در ادب فارسی افسانه187و 169: 1365)مرتضوی، « یافته است.ای خاص جلوه
آمیزد و در بسیاری از جاها، جمشید، سلیمان نیز جمشید با حضرت سلیمان در هم می

 باشد. می
چیز واهمه ندارد حتی از حافظ دل را جام جم دانسته که با اتصالش به عالم غیب از هیچ

ام جم را تصویری برای دل آورده و در این صورت گم شدن خاتم پادشاهی. در بیت زیر ج
گوید دل جام جم است و راز و رمز به را یکی دانسته؛ در واقع میخیالی، مشبه و مشبه
 توان در آن مشاهده کرد:هستی و وجود را می

        دلی که غیب نمای است و جام جم دارد 
 زخاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

 (119)غزل
ند، کآورد اشاره میی ملی جمشید، با قصر زیبایی که در بیت مییت از اسطورهدر دیگر ب

جم) دل آگاه و جان بیدار( تنها چیزی که جمشید با خودش از این دنیا برد، همین جام
 بود؛ یعنی فقط به دل توجه کن: 

 جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد                  
 (486)غزلیویزنهار دل مبند در اسباب دن 
ی کنایی چنین ی جمشید در قالب یک جملههمان مضمون باال را با استفاده ازاسطوره

 دارد:ابراز می
 چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج                      که یک جو نیرزد سرای سپنج

 
 سیاوش:2-1-2

. استگناهی درآمیخته شخصیت سیاوش در شاه نامه با ماجراهایی از عشق و بی
آورد و با اشاره به این اسطوره، خود را ی داستان سیاوش را در یک بیت میحافظ فشرده

 ند:کگناهی خویش را از این طریق اثبات می کند و بیگناهی به سیاوش مانند میدر بی
 شنود               شاه ترکان سخن مدعیان می 

 (105)غزلی خون سیاووشش بادشرمی از مظلمه  
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ی اصلی حافظ از شاه ترکان، اشاره» شود:اهی در ذیل بیت باال یادآور میخرمش

عالوه بر افراسیاب، شاه شجاع است و سیاوش، عالوه بر سیاووش شاهنامه، خود شاعر است 
) «گناهی چون حافظ را بریزد.که مدعیان شاه شجاع را بر انگیختند که خون بیپس از آن

 (478: 1368، 1خرمشاهی،ج
  ریدون:ف2-1-3

از امتیازات فریدون این است که شخصیتی نیمه خدایی دارد، بر ضحاک غالب  
کند. دختران جمشید که در کاخ است. از نژاد جمشید است، با دیوهای مازندران نبرد می

فریدون و جمشید، هردو از پادشاهان بزرگ پیشدادی، »دهد.ضحاک گرفتارند نجات می
: 1381زاده، اشرف«) ری نماد از عدالت و دهش.یکی مظهر قدرت و سلطنت و دیگ

( حافظ با  دانش تمام و کمال از چگونگی  و برتری و امتیازات وی، این خیال و 2/209
دهد که حتی اگر قدرت زیاد و توانایی و دانش بسیار هم داشته تصور را در ذهن جای می

را به بزرگی و صدارت  باشی، باز ارزش گوهر ذات باالتر و برتر است و آن است که تو
 نشاند:می

 تاج شاهی طلبی،گوهر ذاتی بنمای              
 (458)غزلور خود از گوهر جمشید و فریدون باشی

حافظ در بیت باال، در تشبیهی مضمر، گوهر ذات را به تاج شاهی تشبیه کرده است و بر 
 آن است که انسان در پی کسب گوهر ذات باشد.

  :کاووس2-1-4
کند تا تأسف ی پادشاهان کیانی همراه میی کاووس را با اسطورهاسطورهحافظ، 

پایداری خود و امثال خود را در وفایی به تصویر بکشد و ناخود را از گذشت روزگاران و بی
 اثر گذشت روزگاران فریادزند.

 که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند                     
 (101)غزلتخت جم بر باد که واقف است که چون رفت

ند ی عظمتشان بر باد رفتدر بیت باال، حافظ با بیان این تصویر، که کاووس و کی با همه
دارد. این اسطوره، در تو هم پایدار نخواهی بود مثل آنان، آدمی را به تأمل و تفکر وامی

و  های بزرگقالب نماد آورده شده است و کاووس و کی و جم هر سه نماد از قدرت
پادشاهی است. تخت بر باد رفتن کنایه از نابودیست. حافظ، اسطوره و نماد و کنایه را با 

 هم آورده است.
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 هاییابد. بنا بر متنکاووس بر هفت کشور و بر دیوان و آدمیان فرمانروایی مطلق می

مرگ آفریده شده بودند و دیوان اورا چون فریدون و جم بیپهلوی، کی کاووس نیز هم
 (67: 1388ب دادند. )آموزگار،فری

کی: لقب کلی پادشاهان کیانی است و به شخص مخصوصی اشاره ندارد؛ بلکه به همه یا 
 (484: 1363شود.)صفا،هر یک از شاهان کیانی اطالق می

ند کوفایی دنیا را با آوردن حکایت جمشید و کاووس مطرح میحافظ، در بیتی دیگر، بی
 آورد:گاه و دانا میو جام می را نمادی از دل آ

 کی بود در زمانه وفا جام می بیار                     
 (351)غزلتامن حکایت جم و کاووس کی کنم 

 و در بیتی دیگر کاووس و کیحسرو:
 تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار                

 (407)غزلتاج کاووس ربود و کمر کیخسرو
  
 تخت سلیمان:2-1-5 
ر باد رفتن تخت سلیمان)جم(، بارها در اشعارش به کار برده است: در حافظ ب  

ی تخت سلیمان، دنیا را به جایی تشبیه کرده بیت زیر، به کنایه و با استفاده از اسطوره
کند، پس غم دنیا خوردن است که تخت و مسند جم، یا به تعبیری سلیمان، را نابود می

تعلیلی ادعایی ذکر کرده است که علت غم  چنین ظریف و دقیق حسنجایز نیست. هم
 هاست:ها و حکایتنخوردن، توجه به همین داستان

 جایی که تخت و مسند جم می رود به باد     
 (372)غزل گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم

کند و در تصویری استعاری در جایی دیگر، از مرغ سلیمان، در رسیدن به مراد خود یاد می 
 برد:به عنوان پیر و مراد راه نام می  از آن

 من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه       
 (319)غزلقطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

 زردشت: 
های بهاری و ی زردشت و آیین خاص این دین در شعرش با رویش گلحافظ از اسطوره
 د:کنت، این چنین یاد میها که یادآور رنگ شراب  در آیین زردشتی اسسرخی رنگ گل
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 به باغ تازه کن آیین دین زردشتی                   

 (219)غزلکنون که الله بر افروخت آتش نمرود 
سرخی گل الله، نمایانگر آتش نمرود که بر حضرت ابراهیم)ع( گلستان شد، شاعر 

تش. چون آکشاند که در آن شراب حرمت داشت، همی دین زردشتی میرا به اسطوره
حافظ در این بیت هم زردشت و هم آتش وهم به کنایه آیین دین زردشتی که باده 

های پهلوی، انسان کامل آیین مزدیسنایی زردشت به روایت نوشته» نوشیست، آورده است.
کندو کارهای او بیدادی که به کیومرث رفته است که در میانه تاریخ این جهان ظهور می

ی اوست که که سوشیانس،آخرین موعود زردشتی خواهد کنددر سایهاست، جبران می
 (83: 1388آموزگار،«)ی خود را به انجام رساند.توانست وظیفه

ی زردشت را در بیت باال، با صنعت تشخیص آتش افروزی الله که همان شکوفایی اسطوره
 آورد.گل الله است، می

 مانی:2-1-6 
 و بالندگی خود به کار برده است:ی مانی را برای نشان دادن فخر حافظ اسطوره

 وگر باور نمیداری رو از صورتگر چین پرس     
 (356)غزلخواهد زنوک کلک مشکینمکه مانی نسخه می

: 1375در ادبیات فارسی مانی نقاش است و نقاشی را در چین آموخته است.) شمیسا،  
 فظ است.ی نقاشی مانی، تصویرهای زیبای شعرهای حا( با این وصف، نسخه1515

 بهرام: 2-1-7
ی ساسانیان جانشین یزدگرد اول بهرام)وهرام پهلوی یابهرام پنجم( از سلسله  

 بهرام( است.)دهخدا، ذیل
بهرام همیشه در حال شکار و شکار گورخر بود و در صید  با کمند و تیر مهارتی بی نظیر  

 داشت.
این صحرا نه بهرام است پیدا و ام کمند صید بهرامی بیفکن جام می بردار/ که من پیموده

 (278نه گورش)غزل
ارزش و و ناپایدار است جز جام جم که نموداری با توجه به داستان بهرام گور، همه چیز بی 

 از دل انسان کامل است.
گیردو راه نجات  در حافظ این اسطوره را برای نشان دادن ناپایداری اسباب دنیایی می

داند وبرای م )دل( وپرداختن به صلح و صفا و شادکامی میبرابر آن را، توجه به جام ج
آورد و با آوردن فعل امر، همین است که کمند صید بهرامی را در تقابل با جام جم می

 کند.واجب شمردن این امر را تثبیت می
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 بهمن، قباد:2-1-8

 قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش         
 (101)غزلقبادی سر جمشیدو بهمن است و زکاسه 

ی تاریخی ایران، که هر کدام  با توجه به تاریخ جمشید، بهمن، قباد، سه شخصیت اسطوره
 نامی و مشهورند.

ای چون جمشید و بهمن و قباد، عدم های اسطورهحافظ با تکیه و تاکید بر شخصیت
می، اها  را حتی در هنگام شادکدلبستگی انسان به دنیای فانی و عبرت از سرگذشت این

که انسان ممکن است رفتنش را از این دنیا فراموش کند، یادآور شده است و برای این 
سر  یمضمون، تصویرآفرینی زیبایی خلق کرده است که ترکیب قدح از ترکیب کاسه

 جمشید و بهمن و قباد است و ارزشمندست.
 سراید:خاقانی این مضمون را در بیتی زیبا، این چنین می

است هر می که دهد رزبن/ زآب و گل پرویز است هر خم که نهد  خون دل شیرین 
 (1378:359دهقان) خاقانی،

 خسروپرویز:2-1-9
 حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان      

 (52)غزلکه لبش جرعه کش خسرو شیرین من است
آورد، هدفش برتری و جلوه حافظ از ذکر این اسطوره و ایهامی که در بیت می

ادشاه زمان خود) شاه شجاع( است که شکوه پرویز و داستانش در برابر شهریار گری یار یا پ
تأثیر است؛ زیرا جرعه نوش جام شراب یارمن شیرین حرکات  یا پادشاه زمان حافظ بی

آورد برتری یار را بر ی جمشید در مصراع دوم میای که از اسطورهاست. حافظ با کنایه
 دهد.خسرو پرویز نشان می

 افراسیاب:2-1-10
 شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت           

 (345؟)غزلدستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم
بیت باال، اشاره به داستان بیژن و منیژه و انداختن بیژن به چاه  به فرمان افراسیاب و 

 رهایی یافتن او به دست رستم است.
مفاهیم عرفانی خود  رستم را شخصیتی حافظ با استمداد از این داستان، برای تبیین  

که لطفش دستگیر او نشود، ناراحت است. حافظ از رستم، به فرازمانی دانسته که  از این
 ای الزم است.کند که حضور او در هر دورهای یاد میعنوان خردمندی و نجات دهنده
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 که در قسمت قبل اشاره شد.مراد از شاه ترکان، شاه شجاع نیز هست چنان 
 سیمرغ:2-1-11 

 ی سیمرغ نه جوالنگه توست      ای مگس عرصه
 (449)غزل بری  و زحمت ما میداریعرض خودمی 

های ملی ایرانیان، است خرمشاهی از قول دکتر معین آورده است که سیمرغ از اسطوره
 تاین واژه در اصل سین مرغ بوده که در اوستا نام حکیمی دانا به نام سئنه بوده که با صف

فروهر پاکدین ستوده شده است... و باز در همان جا آورده شده، سیمرغ عنقا را گویند و 
ای بوده است که زال پدر رستم را پرورده و بزرگ کرده  و بعضی گویند نام آن پرنده

 (140: 1368حکیمی بوده است که زال در خدمت او کسب کمال کرد.)خرمشاهی،
به استعاره از عارفان گر زندگی حافظ است، هم مشبهاشاره به داستان سیمرغ، هم تداعی

چون زال و است و هم نمادی است از عارفان و وارستگان الهی، که وجود افراد دیگر هم
 ها به سیمرغ وابسته است.حیات آن

 ی ملی:شفیعی و اسطوره -3
های سیاسی و اجتماعی است؛ اما عصر شفیعی کدکنی، عصر ارتباطات و جریان

های ملی و باورها و اعتقادات بینیم شعرهای م.سرشک،آکنده از اسطورهجود میبا این و
 های قدیمی است.ی امروز، پاسداشت جاودانگی اسطورهایرانیان باستان است و در جامعه

ای دیگرند؛ یعنی حاکی از انسان های ملی در شعر م. سرشک، خود خالق اسطورهاسطوره
ها سپرده است. ها در ستیز است و دل به روشنیرگیها و تیعصر شاعرند که با ظلمت

له این شع»ی عشق به نوع انسان است و به قول شاعراحساس عمیق شاعر که در بر دارنده
زند. در شعر م. در شعرهایش موج می« ی دهر وزنده است.فزاینده و زنده است و در همه

گیرندو حوادث ا از سر میای حیات دوباره خود رهای اسطورهسرشک، روایات و شخصیت
 ی اسطورهکنند، اما در لباس و کسوت امروزی. فتوحی دربارهتاریخی را دوباره تکرار می

شفیعی، حالج، عین القضاه همدانی، آواره یمگان) ناصرخسرو(، »نویسد:سازی شفیعی می
ان های تاریخی خارج و در فضای اساطیری تازه، به جریفضل اهلل حروفی را از واقعیت

: 1385فتوحی، «) کند.های آگاهی  و مقاومت بدل میاندازد و آن را به اسطورهمی
دهد و ی اسطوره های ملی  را در عباراتی اندک ارائه می(شفیعی، معانی گسترده294

ی زند و عاطفهی اعتقاد هم وطنانش گره میهای جاودانههای امروز خود را با تجربهتجربه
آمیزدو های کهن و تاریخی در هم میوستی معاصر خود رابا تجربهخواهی و وطن دمیهن

 زند.ی قومی و احساس ملی ایرانیان چنگ میبه خاطره
 های ملی در شعر شفیعی:بازتاب اسطوره 3-1
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اساطیر کهن ایرانی، مانند: تهمتن، کاووس، بیژن، کاوه، افراسیاب، سیمرغ، 

شود. شاعر دست به تغییر امروز متبلور می ایزردشت، مانی و...در ذهن شفیعی به گونه
ها را با وضعیت کنونی زمان خودش انطباق دهد؛ زند تا آنها  میدر شکل  این اسطوره

ای دارد و در جریان زمان و در اسطوره در هر زمان، شکل و نقش و کاربرد ویژه»زیرا 
د هایی شوگرگونیمرزهای جغرافیایی و در میان مردمان گوناگون ممکن است دستخوش د

 (213: 1378سرکاتی،«)ای بپذیرد.و نقش تازه
 بیژن:3-1-1

و نماد جوانان ایرانی و مبارزان ضد حکومت زمانه است و  بیژن  در شعر شفیعی، نماینده
 ی پهلوی است.افراسیاب به عنوان نمادی ضد ایرانی برای حاکمان ظالم دوره

زاده در بند است/خون سیاووش جوان ای از این حصار پیر/ /صد بیژن آهر گوشه
اش صد صبح پیوند جوشد، خونی که هر قطرهدر ساغر افراسیاب پیر می

 (125، .)آیینهاست
ی شاعر است که زندانی شدن بیژن از جانب افراسیاب، تجلی اوضاع جور و بیداد زمانه

 کشد. جوانان را به خاک و خون می
 درفش کاویان:3-1-2

ی ساسانی، که آن ترین علم ایرانیان، از عهد قدیم تا دورهفدرفش کاویان، معرو
امه، ندهندکه طبق متون حماسی  گذشته و به ویژه شاهی دلیرمردی نسبت میرا به کاوه

گر، آهن»های ضحاک ایستاد و او را از تخت پایین آورد.با جوانمردی خویش در برابر بیدادی
ع معتبر بر ضحاک بیور اسب شورید و آن پوست نامه و سایر منابمردی که به روایت شاه

ای کرد و خلق را به یاری خواند و به همت که آهنگران بر پیش پای بسته دارند بر سر نیزه
 (192: 1368یاحقی، «) ی ستم به زیر آورد.فریدون، ضحاک را از اریکه

قالب شعر  اش با زبانی حماسی  درم. سرشک با الهام از داستان کاوه و درفش کاویانی
 سراید:امروز می

پیش آهنگ سپاهم/صد هزاران گُرد رویین تن/با درفش کاویان جاودان 
هاشان بر گذشته از حریر ابرسر به سر روی زمین زیر نگین پیروز/تیغ

 (110)آیینهمن
تن که صفت رستم است به جوانان ایرانی عهد خویش انطباق داده است تا گُرد رویین

های رستم چون پیروزیتمان زمانه، پیروزی آنان را جاویدان سازد. همعالوه بر افزونی رس
 در برابر دشمنان زمانش.
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 کاووس:3-1-3

شفیعی داستان اسارت کاووس در بند دیوان مازندران و عزم رستم برای نجات 
سازد تا یأس و نا امیدی ها را با داستان مرگ تهمتن به دست برادرش شغاد، همراه میآن

قهرمان رهایی بخش از بند دیوان زمانه به تصویر بکشدو غربت خویش را فریاد از نبود 
 زند:

پای در زنجیر چون کاووس و یارانش/در طلسم جاودان از چار سو اینک  
 جا ما چو تصویریاسیرانیم/تهمتن با رخش پنداری به ژرف چاه افتاده/وینک این

 (117)آیینه،آشنای خویش حیرانیمکه بر دیوار/از درنگ غربت بی
های ایرانی به دست اوست رستم به تنهایی تمام هویت ایرانی است. تحقق آرمان

های ایرانی به عنوان شاهی ی زندگی و افتخار ایرانیان است. کاووس در اسطورهو مایه
. انداخته استخرد شهرت یافته که همیشه با کارهای نابخردانه رستم را به درد سر میبی

کدکنی، از وی به عنوان یکی از شاهان گذشته ایران  یاد شده و گاه در شعر شفیعی 
ا ههایی  برای تصویرسازی شاعر برای بیان گرفتاریهای او در مازندران  بن مایهگرفتاری

اووس ی کهای سیاسی و تاریخی شده است و هدف شفیعی از باز آفرینی اسطورهو مصیبت
اامیدی حاکم بر آن است که چون انطباق اسطوره و تهمتن، انتقاد از وضعیت جامعه و ن

ی امروز شاعر میسر نیست، با نبود رستمی و نجات ی کهن کاووس و رستم با جامعه
« تهمتن با رخش پنداری به چاه ژرف افتاده»ای، تأسف و ندامت خود را با عبارتدهنده

 کند.بیان می
 سیمرغ:3-1-4

چه که در شاهنامه آمده ظاهر شده است. در بازتاب سیمرغ در شعر شفیعی، بر خالف آن
-نامه از سیمرغ به عنوان مرغی نجات بخش یادشده است؛ اما در شعر شفیعی از یاریشاه

ی شاعر یأس و گری او، سراسر فضای جامعهرسانی او دیگر خبری نیست و نبود یاری
رغ و صحبت او ی کهن سیمناامیدی پر کرده است. شاعر در شعر زیر، بازآفرینی اسطوره

وخته ای نخواهدبود تا پرت سگوید امید روشنایی نیست؛ شعلهکندو به میرا با زال بیان می
 شود و آگاهی به تو رسد و تو ای سیمرغ ناجی، برسی و ظاهر شوی: 

گفته بودی گاه سختی ها،/پر تو در آتش اندازم به یاری خوانمت باری/ اینک این  
ها/تا پرت  در آتش اندازم/و به یاری خوانمت در سیاهیای بر جا نمانده جا شعله

ی با چتر طاووسان مست آرزوی خویش/از نهانگاه ستیغ ابر پوش تیره
ی این مرغ تغییری حاصل شده، (درجای دیگر از شعر شفیعی در  پیکره115)آیینه،البرز
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وجود این مرغ افسانه نمای که در نظر برخی چون هما خجسته و میمون 

 برگی دانسته اند:( باعث قحطی و بی243: 1383حجوب،بود)م
مهرگان آمدو سیمرغ بجنبید از »گفتگونه که شاعر میروزگاری شد وآن

حالیا پر شده هر سو زحضور سیمرغ/زندگی بر همه مرغان تنگ آمده «/جای
آن »است/ نیز بر مردم شهر/و پر و پیکر سیمرغ شده لحظه فزای/ همه گویند

که دگر باره سوی قاف، بر آید سیمرغ/قحطی آورده و بی برگی چه روزی باشد /
 ( 77) خطی زدلتنگی،و تنگی به سرای

ی سیمرغ را  با کیمیا و طلسمات یکجا آورده تا بگوید دیگر هیچ در جایی دیگر، اسطوره
توانند کاری انجام دهند و به نوعی یأس و ناامیدی خویش را از اوضاع زمانه کدامشان، نمی

 ای نیست:دهندهدارد که هیچ ناجی و نجاتمیبیان 
رسند به دادش/بیگانه با سراسر هستی ست/ سیمرغ،کیمیا، طلسمات/ دیگر نمی

 (60)در ستایش کبوترها،نام بزرگ رفته زیادش
 آرش:3-1-5

کند همانند آرش که جان در تیر ی آرش، طلب میشاعر در اشاره به اسطوره
 اش بگذارد:رودهگذاشت او نیز جان خود را در س

قرارم/ تا جان ها بیمانند آرش، که جان را/در تیر هشت ورها کرد/ این لحظه
 (  83م)در ستایش کبوترها،خود را در سرودی گذار

 زردشت:3-1-6
  
گوید: برای رهایی از تاریکی بیداد، ها میکند و خطاب به آناز زردشت به نیکی یاد می 

کندکه مردم با تکیه به بگشاید. شاعر، زردشتی را آرزو می ایچراغی نوبر افروزد و دریچه
 ها رها شوند:ها و گرفتاریاو از غم

شود/دود و بوی روغنی داردچراغ ما/فتیله اش خشک میها/که از بیدر این شب 
رود باال/بگو پیر خرد زردشت را یارا/چراغ دیگر از نو بر خنجیرش زهر سو می

 (29)هزاره،افروزد
 ورا مزدا:اه3-1-7

 ی اجابت را دارد:از مزدا، طلب گشایش دریچه
 (142)آیینهی اجابت راهان ای مزدا در این شب دیرند/بگشای دریچه
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کرد و آیین مانوی ی ساسانیان ادعای پیامبریمانی، مزدک، شخصی که در دوره

داد (مزدک پسر بام391: 1374را بنیان نهاد و به فرمان بهرام اول کشته شد.) محمدی،
 یاز اهالی پسا)فسا(، در زمان قباد ساسانی ادعای پیامبری کرد . دین مزدک به منزله

اصالحی در دین مانی  است. سرانجام یک روز ،خسرو، انوشیروان،مزدک و پیروانش را به 
ی مذهبی دعوت کرد. این مناظره در باغ بزرگی انجام شد؛ که قبال سربازان مسلح مناظره

-به طور پنهانی محاصره کرده بودند. زمانی که مزدکیان در برابر استدالل انوشیروان آن را
ی ها تاخته و همهی ساسانی مجاب شدند، با شمشیرهای آخته بر اینهای موبدان ورزیده

ی اند انوشیروان دستور داد،همهمزدکیان را به همراه مزدک از دم تیغ گذرانده اند.گفته
(م. سرشک 405-406درخت از سر در زمین بکارند.) همان مزدکیان را در همان باغ،چون

 سراید:ی ناگوار را چنین میاین واقعه
ی جندی شاپو/پیکر مانی /زندیق بزرگ/آن پیام آور زیبایی اندر باد /روی دروازه

 (50)هزاره،و نور
نماید به نظر/ پیکر مزدک و آن اش/ میگر چه پس ناژوی واژونه/ در آن حاشیه

 (21) هزاره، سار مراباغ نگون 
 
 سیاوش:3-1-8
گناهی خویش و روسفید در آمدن داستان سیاوش و گذر از آتش و و اثبات بی  

سازد پایان خوشی مثل گذشته برای ی خود میگاه که منطبق بر زمانهاز این واقعه را، آن
ورد: ) با آها و دورویی و دورنگی ها را با این مضمون میبیندو رنگ باختن پاکیآن نمی

 کردند.(گناهی استفاده میتوجه به آتش که در گذشته برای اثبات بی
 (15)خطی زدلتنگی،سیاووشی در آتش رفت و زان سو/خوک/بیرون شد

 جم:جمشید و جام3-1-9
شفیعی، با الهام ازداستان جمشید و جام جم وی، آن را با آیین زردشت پیوند 

کند تا در روزگار خویش از البه الی طلب میدهدو به گردش در آوردن آن جام را می
ها، امید یافتن رستم و یارانش را در دل خود آورد. در دین زردشت به شراب ی شومیهمه

نهادند و برای آن به عناصر اربعه، به خصوص آتش احترام می» دادندو اهمیت زیادی می
 (783: 1381زاده، ها به پا کرده بودند.)اشرفآتشکده
ی جم را/بار دگر ای موبد آتشگه ش آور باز /آن جام جان پیوند، آن آیینهدر گرد

  (46خوانی، )شبخاموش/ تا بنگرم در ژرفنای این حصار شوم/یاران رستم را
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ی خویش دگرگونه پشت آن پنجره در ابیانه/ برقی از آذربرزین باقی ست/ جامه

                                          (66های سرو کاشمر، ) مرثیهست و هنوزنکرده
 های اسطوره در شعر شفیعی و حافظ:ها و تفاوتهمسانی -4

ا هیابیم که اسطورهها در شعر حافظ و شفیعی در میبا توجه به کاربرد اسطوره  
-تنها مختص زمان گذشته نیستند واز مفاهیمی است که با ادبیات پیوند تنگاتنگی داشته

ای و رهای حافظ و شفیعی منوط به آگاهی از دانش اسطورهاند، درک بسیاری ازشع
هاست. شعر این دو شاعر مملو از چگونگی پیدایش و شکل گیری و ویژگی و کارکرد آن

ها ها، در شعرشان بر تنوع و تازگی آنهایی که کاربرد آنهاست. اسطورهتنوع اسطوره
 است.دار احساس پاک شاعر نسبت به قبل افزوده است و آیینه

 های ملی شعر این دو شاعر در موارد زیر است:اسطوره ها و تفاوتشباهت 
ها برای این که خالق تصویری بهتر باشندو به ها: اسطورهشکل و رویکرد اسطوره-4-1

راحتی با اوضاع و احوال زمان شاعر و هم سو با تفکر وی باشند رویکردهای مختلفی را 
 اعر با دو نوع رویکرد مواجهیم: اند؛ در شعر این دو شپذیرفته

 هاهای کهن بدون تغییر آنذکر اسطوره 4-1-1
اند؛ حافظ، نیازی به شعرهای حافظ و برخی از شعرهای شفیعی از این دسته  

ا هبیند و هیچ دخل و تصرفی در ماهیت اولیه اسطورهتغییرشکل و عمل در اسطوره نمی
ای را های حوادث اسطورهخود، شخصیت آورد و درخلق فضای اساطیریبه وجود نمی

که گفته شد، عصر  دهد. همان گونهچون گذشته زنده و ملموس به خواننده نشان میهم
حافظ، عصر عرفان و معرفت و شعر عرفانی است  و شاعر اساطیر ملی را در شعرش جانی 

ت ن جهت اسبخشد تا بتواند به خوبی مفاهیم عرفانی خود را متذکر شود به همیتازه می
واند تبیند، چون به همان شکل اولیشان، به خوبی میها نمیکه نیازی به تصرف در اسطوره

که در شخصیت سیاوش و تهمتن ودیگر ی این مضمون برآیند؛ برای مثال: چناناز عهده
ای شعرش)فریدون ، بهرام، جمشید و...( دیدیم که یادآورعملکرد های اسطورهشخصیت

ی اهای شعری عالوه بر کارکر د اسطورها بود تا جایی که بیشتر این اسطورههی آندیرینه
اند: کاووس وجمشید، نماد اقتدار، سیاوش، نماد پاکی، خود، به نماد هم تبدیل شده

سیمرغ، نماد حقیقت و رستم نماد انسان کامل است. پویایی و تأثیر این نمادها، چون 
ند، ااست  و معنایی گسترده و فرازمانی به خود گرفته وابسته به باورهای قومی و اعتقادی

 اند.همیشه زنده
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ی اصلی کند؛ هدف و شاخصهای دخل و تصرفی نمیهای اسطورهحافظ در اصل داستان 

داندو همدلی عاطفی خود کاربرد عناصر اسطوره ای را در تبیین مفاهیم عرفانی خود می
 د:کنای  بیان میهای اسطورهرا با شخصیت

 قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش        
 (101ی سر جمشید و بهمن است و قباد)غزلزکاسه

 یا
 که آگه هست که کاووس و کی کجا رفتند        

 که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد)همان(
حافظ به سبکی شیوا، افسوس خود را از ناپایداری جهان و وجود آدمی،  با تصویر آفرینی 

که از لطف وارستگان، سازد.گاهی با شک و تردید از اینای به خوبی نمایان میاسطوره
دستگیر ار نشود لطف تهمتن »دارد:ی تهمتن را این چنین بیان میمحروم ماند، اسطوره

گذاردو و در جایی دیگر مقام سیمرغ رابر همان مناعت طبع خودباقی می«  چه کنم
سازدمگر این که قابلیت وجودی یافته باشند. ممکن نمیدسترسی بدان  را برای همه 

 گردد.ای است که به عالم ماورایی برمیسیمرغ حافظ، همانند سیمرغ اسطوره
 هاهای کهن با تغییر شکل و کارکرد آنذکر اسطوره 4-1-2

 بی گمان»ها در بعضی جاها روبرو هستیم. در شعرهای شفیعی، با تغییراتی در اسطوره
های مختلف های تاریخی و اجتماعی، در نگرش و طرز تلقی شاعران از گونهدگرگونی

گانه در های بیاساطیر،تأثیری غیر قابل انکار دارد. با نفوذ مذهب یا گسترش یافتن قدرت
های زیاد داشته است، در طرز تلقی شاعران از اساطیر،فراز ایران، که در طول تاریخ نوسان

 (238شفیعی کدکنی، صور خیال: « ) ت.های بسیار دیده اسو نشیب
ای که با فرهنگ و تمدن ایرانی دارد، سودجویی از فرهنگ شفیعی با انس و الفت دیرینه

داند و تا حد زیادی برای انطباق های شعری خویش مؤثر میایرانی را برای خلق مضمون
شکل آن را در بیند و به بهترین ی چهل و پنجاه خود مناسب میی استبدادی دههجامعه

 یهای گذشته به خلق یا تغییر اسطورهدهد و گاه با تصرف در اسطورهاشعار خود تسری می
ی خود را برای تبیین اوضاع ی شاعرانهزند و بازتاب این حس و عاطفهکهن دست می

هایی که قدرت انطباق پذیری با شرایط و اسطوره»گیرد ونابسامان جامعه به کار می
)اسماعیل « دهند.ه جدید ندارند جای خود را به اسطوره های جدید میتفکرات جامع

 ( 73: 1377پور،
های گذشته است، اما مضمونی که برای های شعر شفیعی، همان اسطورهی اسطورهمایهبن

کند جدید و تازه است؛ آن هم از یک سو، ریشه در آشنایی ها خلق میبرخی از آن اسطوره
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 های  فکری و فرهنگیی گذشته  و از سوی دیگر درک جریاندیشهشفیعی با فرهنگ و ان

 ی شاعر است. زمانه
تهمتن که ناجی ملت ایران در شاهنامه است در اشعار شفیعی گویی دیگر کاری از دستش 

ی سیمرغ شفیعی و در اسطوره« تهمتن با رخش پنداری به ژرف چاه افتادست»آید و نمی
بال و شکوه وعظمتی داشت و به یاری پهلوانان و دلیران  بینیم آن سیمرغی که پر ومی
چون تواند هماش از دست رفته و نمیآمد، اکنون پر و بالش ریخته و قدرت ماوراییمی

گوی نیاز افراد باشد. شفیعی با خلق این اسطوره، به نوعی ی شفیعی پاسخرستم اسطوره
 اتکا به دیگری را نامردود دانسته است.

 های هر دو شاعر:یم اسطورهمفاه -4-2
های شعری حافظ و شفیعی  که بیانگر تصویرهایی در شعر و آرایش اسطوره

ی شاعرند، بیانگر توصیفِ ذهن شاعرند به سخن دیگر، مفهوم ذهن شاعر، ی اندیشهدهنده
ای را به شعر کشانده است و بر رونق واعتبار آن بیش از پیش افزوده است؛ مناظراسطوره

 مونه:برای ن
 دلی که غیب نمای است و جام جم دارد       

 (119زخاتمی که دمی گم شود از او چه غم دارد)غزل
 نمای دل را با جام جم معنا کرده است. شاعر در مفهوم ذهن خود، غیب 

یاری مرشد و مراد، به مرغ سلیمان که یاور همیشگی نبردن به سرمنزل مقصود، بیتنها راه
 :سلیمان بود آورده

 من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه            
 (319قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم)غزل

 د:کنها مفهوم سازی میهای حکومت، با داستان سلیمان و موریانهشفیعی سستی پایه
ها/از پایه خورده بودند، اما هنوز تر شدم/ دیدم عصا و تخت سلیمان را/ که موریانهنزدیک

 (28با هیبت و مهابت خود ایستاده بود)از بودن و سرودن،او/
  ی شاعر به ناپاکی گراییده است.سیاوش که نماد پاکی است در جامعه

 (15سیاووشی در آتش رفت و زان سو خوک بیرون شد) خطی زدلتنگی،
چون کاووس را و امید رهایی شفیعی تأسف خود را از پای در زنجیر بودن هم

کند: پای در زنجیر چون کاووس و یارانش/ گونه ترسیم مینبود ناجی، ایننداشتن به دلیل 
در طلسم جاودان از چهار سوی اینک اسیرانیم/تهمتن با رخش گویی به چاه ژرف 

 (39خوانی،افتاده)شب
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ی اسطوره را منطبق با مفاهیم ذهن خود، به کرانههای باال، شاعر مفهوم بیدر توصیف 

 هد.دکشاند و فضای اساطیری را با واقعیت زمانه خویش پیوند میقلمرو خیال شعری می
ای، نوعی همدلی عاطفی با عناصر اساطیری برقرار با روایت جزییات عناصر اسطوره 4-3

 کنند:می
احترام به قدح شراب را عاطفانه  با تجسم ترکیب آن با کاسه سر جمشید و بهن و و قباد 

 همراه می سازد:
 گیر زان که ترکیبش        قدح به شرط ادب 

 (101ی سر جمشید و بهمن است و قباد)غزلزکاسه 
 همدلی خود را با سیاوش در قالب، نکوهش شاه ترکان بیان می کند:

 شنود               شاه ترکان سخن مدعیان می
 (105ی خون سیاوشش باد)غزلشرمی از مظلمه

 دهد:ی آرش بدین شیوه جلوه میشفیعی احساس و عواطف خود را  در قالب اسطوره
قرارم/ تا جان خود در ها بیمانند آرش که جان را/ در تیر هشت و رها کرد/ این لحظه

 (83سرودی گذارم)در ستایش کبوترها،
سازد تا مفهوم ذهنی خود ای، تشبیه مرکب میهای اسطورهچنین شفیعی، با مضمونهم

 بیان کند: ی خاصرا به مدد  تصویر اساطیری با عاطفه
ای مرا خورد/ و پر گشود و برد)از وار، دیده گشودم/وآن مرغ ارغوانی آمد/ چون دانهویراف  

 (24بودن و سرودن،
 رود:های انسانی به کار می مایههای اخالقی و تعلیمی، با بنبرای بیان اندیشه -4-4

هان را بیان می حافظ، با توجه به اسطوره سلیمان، هیچی و پوچی دلبستگی به این ج
 دارد:

 بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ        
 (100در معرضی  که تخت سلیمان رود به باد)غزل 

 ی غیب است.شفیعی باز در زمانه خود به دنبال جام جهان نما و آیینه
 (49ی جم را)شبخوانی،در گردش آور باز/آن جامِ جان پیوند آن آیینه

 با دیگر صنایع بدیعی و بیانی: هاهمراهی اسطوره -4-5
ها و باز آفرینی تصویرهای هر دو شاعر، با عاطفه و خیال خود، گاه درضمن این اسطوره

-پردازند و بر فضیلت شعر خویش، میجدید، به صنایع بدیعی و بیانی دیگر نیز می
 له:د، از جمی تلمیح نیز هستنی آرایهها دربردارندهکه همگی اسطورهافزایند؛عالوه بر این

 (117کنایه: پای در زنجیر چون کاووس و یارانش)آیینه
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 (101که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد)غزل      

 (156تشخیص: سیمرغ، قحطی آورده و بی برگی و تنگی به سرای)هزاره
 (219کنون که الله برافروخت آتش نمرود)غزل            

 (363ار زمین را دید)هزارهاستعاره: چو چشم خویش بگشود و رخس
 (449ی سیمرغ نه جوالنگه توست)غزلای مگس عرصه

 (83تشبیه: مانند آرش که جان را در تیر هشت و رهاکرد)درستایش کبوترها، 
نماید به نظر/ پیکر مزدک اش/ میگر چه پس ناژوی واژونه/ در آن حاشیه         

 (21) هزاره، و آن باغ نگون سار مرا
چنین عی، با دانش اساطیری خود، رمزها، نمادها، تصاویر اساطیری و همحافظ و شفی

. اندگر ساختهی معانی کوچک کشانده و محسوس و جلوهبسیاری از معقوالت را به حوزه
ای از قلمرو زمانی ها و رویدادهای زمان خود را با دمیدن روح اسطورههر دو شاعر واقعه

 سازند.های بعد جاودانه میکشندو آن را در دورهخویش بر می
 

 نتیجه: 
هایی که در این های ملی مطرح در دیوان حافظ و شفیعی، و نمونهبا توجه به اسطوره

های ملی دیوان حافظ، پژوهش، بحث و بررسی گردید، حاوی این نکته است که اسطوره
در  اند؛ امابه همان روش و سیاق اصل اسطوره، بدون دخل و تصرف درآن ظاهر شده

. انداند و برخی تغییر ماهیت دادهها بدین گونهشعرهای شفیعی، برخی از این اسطوره
تواند آتش و روشنایی آید و زردشت نمیکه دیگر از رستم و سیمرغ کاری برنمیچنان

انی  های ملی، یا تبیین تفکر عرفگیری از اسطورهچنین حافظ و شفیعی با بهرهبرافروزد. هم
 یبینیم و یا برای نقد از جامعهاند که این را بیشتر در شعر حافظ میهرا گوشزد کرد

-ها در این زمینه را در شعر شفیعی نظارهاند، که به کارگیری اسطورهخویش به کار برده
طلبد که برخوردی این چنین گریم؛ درواقع نوع مضمون و محتوای شعری این دو شاعر می

هستند   هاییها بیانگر توصیفیشتر شعرهای حافظ، اسطورهها داشته باشند. در ببا اسطوره
ها در شعر رسد و همین اسطورهوفای و ناپایداری دنیا به مشام میها بوی بیکه از آن

چون: آزادی، وطن، استقامت، مبارزه، ای برای بیان مفاهیمی، هممایهشفیعی دست
های علمی و هنری خویش ست مایهشوند و شاعر به فراخور قدرت ادبی و دسیاست و... می

های کهن، با پرداختی تازه و متناسب با نیازهای اجتماعی، به با بهره گیری از اسطوره
پردازد و با الهام از مفاهیم اساطیری ریشه دار ها میی آنباززایی و بازآفرینی دوباره

همدلی خود  زند. هر دو شاعر، عاطفه وهای جدید دست میگذشته، به آفرینش اسطوره
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 نشانند و گاه برای بهتر جلوه نمودن اسطورهها میرا برای افزونی تخیل شعری در اسطوره

های ملی چه از اسطورهسازند. در پایان، آنهای بیانی و بدیعی همراه میها آن را با آرایه
 هاوآموزیم در دو نکته قابل ذکر است:  یکی راز جاودانگی اسطورهحافظ و شفیعی می

ی جدید برای تصویر آفرینی بهتر وملموس ها و خلق اسطورهدیگری تغییر در اسطوره
 چه که مفهوم ذهن شاعر است.شدن آن
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 جلد، تهران: نشر چشمه.2ذوالفقاری، 
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 493     حافظ ... های ملی در شعربررسی تطبیقی اسطوره
Abstract 

Myths are rooted in our culture and civilization and are closely 

linked with poetry. immortality of myths is evident by their 

application from ancient literature to today’s time. Poets in each 
period develop and grow ethnic beliefs of their own nation. This 

is tremendously reflected in the poems by  ShafieKadkani and 

Hafez. These two great and well-known poets reflect historical 

and mythological beliefs in their poems. The people in their 

poems are fully mythological either in their original form or with 

some changes in their mythological character. This paper focuses 

on some cases of national myths in the poems of ShafieKadkani 

and Hafez and examines the views of these poets about myths in 

order to prove the fact that poets in each period use national myths 

regardless of time and place. However, depending on the specific 

social conditions of each period, the views and methods of 

applications of national myths may differ. 

Keywords: Myth, Poem, Hafez, ShafieKadkani 
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 1397اردیبهشت ماه 

 مادیان هزار دادستاناحکام رهن )=گروگانی( در 
 

 1دکتر زهرا حسینی 
 

 چکیده:
یکی از معتبرترین متون حقوقی دورۀ ساسانیان است و اطّالعات  مادیان هزار دادستان

 مادیاندهد. از موضوعات مطرح در نظیری از جامعۀ مدنی ساسانیان ارائه میمهم و بی
داری، شراکت و ضمانت، بخشش)=هبه(، وقف، رهن )=گروگانی(، امرار معاش خانواده، برده

ساالری زن، ازدواج، طالق و... است. بررسی احکام رهن )=گروگانی( در کتاب حقوقی 
تاریخی، هدف اصلی این گفتار بوده است؛ پرسش مقاله این است:  -با روش تحلیلی مادیان

موجود است؟ آیا قوانین رهن رضایت و منافع طرفین  مادیانهن در چه احکامی برای ر
کرده است؟ در این بررسی مشخص شد که، احکام نسبتًا کاملی از معامله را تأمین می

وجود دارد. مانند: تنظیم سند، تعیین مدّت رهن، تضمین  مادیان موضوع حقوقی رهن، در
ارزش وثیقه با مبلغ وام، ممنوعیت فروش  حفظ و نگهداری و امنیت وثیقه، توجّه به تناسب

وثیقه در مدّت رهن برای طرفین، ممنوعیت هرگونه اقدام یک طرفه و لزوم رعایت تعهدات 
 رهن بَردهمیوه(، دار و بیرهن درختان )میوه رهن، وضعیت مالیات زمین در هنگام رهن،

یرنده توجه کامل و و بسیاری از احکام دیگر. قانونگذاران به حقوق گرودهنده و گروگ
 اند، تا آنجا که این موضوع حقوقی برای طرفین معامله سودآور بوده باشد. مبسوطی داشته

 
رهن  ، نوشتۀ حقوقی،مادیان هزار دادستانساسانیان، فارسی میانه، واژگان کلیدی:  

 )=گروگانی(
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 مقدمه  -1

 و رهن مادیان -1-1
اقص موجود از چندین مجموعۀ حقوقی دورۀ تنها نسخۀ خطی ن مادیان هزار دادستان   

ساسانیان در دست است. این کتاب اصطالحات حقوقی بسیاری را در بردارد که بیانگر نظام 
-287: 1376حقوقی کارآمد و تجربه شده ایران باستان در قرون متمادی است )تفضلی، 

و  از مسایل حقوقیبیش از آنچه که کتاب قانون باشد، ذکر موارد گوناگونی  مادیان(. 288
های معتبر دینی و حقوقی است های نقل شده از شخصیّتها بر اساس روایتپاسخ آن
هایی از متن ذکر شده، موضوع فرمانی (.  آخرین سندی که در بخش190 :1377)وهمن، 

میالدی( صادر شده  615پادشاهی خسرو اورمزدان/خسرو پرویز ) 26است که در سال 
باشد. و میالدی نوشته شده 620ب هزار قضاوت، باید در سال است. در نتیجه، کتا

معاصر با  1خوره،مرد پسر بهرام، شهروندی از شهر گور در استان اردشیرگردآورنده فرّخ
به گرو و گروگذاری اختصاص دارد  مادیان( بوده باشد. فصلی در 628-591خسرو پرویز )

مقولۀ حقوقی بسیار فّعال و مورد استقبال  دهد که اینفردِ آن نشان میو احکام منحصر به
 شـده است کـه گویی دو شریک، معاملهبوده است؛ زیرا حقوق طرفین چنان رعایت می

گذاری ضمن حلّ بسیاری از مشکالت کنند و باید از این شراکت سود ببرند. رهنمی
ۀ ه در این مقولگشای بوده است. افرادی کاقتصادی مردم، در زمینۀ ایجاد اشتغال نیز گره

کردند؛ گروگیرنده با اتکّا به سرمایۀ خود حقوقی فعّال بودند، مانند بانک امروزی عمل می
ای )مانند: زمین زراعی، درخت، کرد، با دادن وام، وثیقهمشتری نیازمند به وام را پیدا می

 ود نگهداریکرد؛ سپس آن وثیقه را مانند دارایی خبَرده و...( برای تضمین آن دریافت می
گشا گرفت. این فعالیّت با توجّه به احکام موجود، چون بانک گرهکار میکرد و بهو حفظ می

 مورد اطمینان طرفین بوده است.
این گفتار از نوع نظری و با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است. هدف آن، بررسی 

ستناد به قوانین حقوقی موجود در  ست دادن احکام جامع و و مادیان احکام رهن با ا به د
 کامل رهن از دورۀ ساسانیان بوده است. 

 پیشینه پژوهش -2-1
ستان ست؛  مادیان هزار داد شده ا شته  سانی( نو سا سی میانه )پهلوی  به خط و زبان فار

های انگلیسـی، این کتاب به زبان زبان متن دشـوار و پر از اصـطالحات تخصـصـی اسـت.
، مادیان تحلیل و بررســی احکام رهن از 2ده اســت.روســی، آلمانی و فارســی ترجمه شــ

 در این زمینه است. نخستین پژوهش
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 -مادیان هزار دادستان)=گروگانی( در  3احکام رهن  -2
 تنظیم سند در رهن -1-2
تواند وام خود را اگر درگروگذاری سندی تنظیم نشود، گروگیرنده هر وقت بخواهد می 

 تعهدی پیش بیاید. برای تضمینعلت بین است بهمطالبه کند؛ و مشکالت دیگری، ممک
شود. برای جلوگیری از احتمال تقلب موضوع رهن، ابتدا بر تنظیم قرارداد، تأکید می

طرفین، باید سندی تنظیم شود و دو طرف تعهدات خود را مکتوب کنند، تا موظف به 
ه است که مال رعایت آن باشند. تنظیم سند در گروگذاری حافظ آرامش روانی گرودهند

 رود.گروی او، از بین نمی
  ka farrox pad abām stadan ī xwāstag ud grawgānīh ī xwāstag 

andar mihrēn wizīr  āwāšēd (8) pas mihrēn  xwāstag xwāhēd, 

az syāwaxš be guft kū tā ān wizīr abāz dahēd (9) pādixšāy ka 

be guft kū tā ān wizīr abāz dahēd (9) pādixšāy ka drahm nē 

                                                                   wizārēd (MHD38/7-9).  
سپس مهرین  5برای گرفتن وام و سپردن گروی با مهرین سند مهر کند، 4اگر فرّخ   

 گفته شده است که تا 7سیاوش <قول>را بکند، از  6وام <گرفتنباز پس>درخواست 
  8مجاز است که درهم را نپردازد. <فرّخ>سند )قرارداد( را باز پس ندهد، زمانی که آن 

ا تواند مبلغ وام رمی گرودهندهتا عودت سند،  گویدقانونگذار با توجه به اهمیّت سند می
 در نزد خود نگاه دارد.

 تعیین مدّت رهن -2-2
نی را برای باز پس دادن وام و خواهد که زمامفسر پس از تنظیم سند، از گرودهنده می 

گرفتن گروی در قرار داد، مشخص کند، تا گروگیرنده نتواند قبل از آن زمان معین، وام را 
 9طلب کند.

 ka bun-xwēš drahm kē xwāstag pad-iš graw pad zamān ī 

 nāmčišt be (13) dād rāy abāg ān mard paymān kunēd 

ayāb ka grawgāndār drahm xwāhēd abāz nē (14) dahēd 

ud pas grawgāndār andar āgāhīh ud dānišn ī bun-xwēš 

xwāstag graw kunēd ud agar (15) ēwbār grawgāndār 

xwāstag graw kunēd bun-xwēš dārišn ī xwāstag xwāhēd 

(16) grawgāndār  pādixšāy ka gowēd kū drahm xwad 

                                   wizār  xwāstag xwad wēz (MHD39/12-16). 
با گروگیرنده پیمان 11گروی برای بازگرداندن پول در زمان معینی، 10اگر صاحب اصلی  

سپس  13درخواست بازگرداندن پول را بکند و او باز پس ندهد،12ببندد، چنانچه گروگیرنده
گرو دهد، و  <به شخص دیگری>گروگیرنده با آگاهی و دانش صاحب اصلی، گرویی را 
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اگر ناگهان، پس از آنکه گروگیرنده گرو داد، صاحب اصلی درخواست باز پس گرفتن گرویی 

 14گروگیرنده مجاز است که بگوید: پول را بپرداز و دارایی خود را آزاد کن. را بکند،
دهد، که با مشخص کردن زمان در سند، گروگیرنده آن حق قانونی خود را از دست می

 بینیقرارداد گرو را بر هم زند؛ پس برای رضایت گروگیرنده راهی پیشهر وقت بخواهد 
شود، که او بتواند موضوع را به گرودهنده اطالع دهد و اگر گرودهنده نخواست یا می

نتوانست با او تسویه کند، مطلع باشد که گروگیرنده آن مال را نزد دیگری به گرو خواهد 
 گذاشت.

زد شخص ثالث از سوی گروگیرنده و بیان امکان گروگذاری وثیقه ن -3-2
 وضعیت قرارداد

چنانچه در قرارداد رهن، زمان مشــخص شــد، و گروگیرنده پیش از زمان معین، به پول 
تواند، مال گروی را در نزد شخص ثالثی گرو بگذارد. اگر گروگیرنده، خود نیاز پیدا کرد می

شخص دیگری گرو بگذارد، گر ست، از طریق نیمی از مال گروی را نزد  ودهنده موظف نی
ـــخص، وثیقه را آزاد کند؛ چنانچه از این طریق اقدام کند، قرارداد او با  پرداخت به آن ش
ــود؛ حتی اگر آن بخش از مال را آزاد کند، قرارداد اولیه  ــخ نمی ش ــلی فس گروگیرنده اص

 معتبر است. 
ka grawgāndār xwāstag-ē pad 100  pad (12) graw  dārēd nēm 
pad 50 pad farrox pad graw be nihēd ud farrox 50 be padīrēd 
(13) ud xwāstag az grawīh be hilēd grawīh nē wišuft bawēd 

                                                                                   (MHD37/11-
13).  
 50درهم به گرو نگهدارد، نیمی را به  100به  ای( را اگر گروگیرنده دارایی)خواسته      

درهم بپذیرد و دارایی را از گرویی آزاد کند، گرویی  50درهم نزد فرّخ به گرو بنهد و فرّخ 
  15)= قرارداد گرو( باطل نمی شود.

وام اولیه با یک قرارداد و یک وثیقه بسته شده است، گروگیرنده نیمی از آن وثیقه را نزد 
گذارد، گرودهنده نیمی از وثیقه را که در نزد فرّخ بوده، توانسته به رهن میدیگری )فرّخ( 

از رهن آزاد کند؛ یعنی قسمتی از دین را پرداخته است؛ چون دین گروگیرنده اوّل پرداخت 
نشده و نیمی از مال در نزد اوست، باید با او تسویه کنـد تا آن پیمان نامه لغـو شود. یعنی 

کند با زمانی این قرارداد فرق می 16، همان گروگیرندۀ اوّل است.طرف حساب گرودهنده
 گیرد.ها وام میگذارد و از آنکه گرودهنده دارایی را نزد دو نفر گرو می

 امکان گرو گذاشتن یک وثیقه نزد دونفر -4-2
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ند داراییگرودهنده می ند اش را نزد دونفر گرو بگذارد و پس از پرداخت وام، او میتوا توا

ها بگیرد؛ یعنی این دونفر در دادن وام و گرفتن وثیقه، شریک اش را از هریک از آنارایید
 هستند، و حکم واحد دارند؛ الزم نیست هر دو برای فسخ قرارداد حاضر باشند. 

xwāstag pad 2 mard grawgān ka drahm wizārēd dārišn ī  
    xwāstag (6) az harw kē kāmēd pādixšāy xwāst (MHD/85/5-6). 

د،  وام را بپرداز <گرو دهنده>، چنانچه <بگذارد>دارایی را نزد دو نفر به گرو  <اگر کسی> 
 را از هر یک بخواهد. <خود>مجاز است مالکیت دارایی 

 امکان گرودادن دوبارة وثیقه به شخص ثالثی -5-2
تواند به کســی اختیار  اگر گرودهنده، نتواند وام خود را در زمان تعیین شــده بپردازد، می 

ند با پرداخت وام به  دهد که وثیقۀ او را از رهن آزاد کند، و نزد خود نگه دارد؛ تا او بتوا
 گروگیرندۀ جدید، اموال گروی را از او پس بگیرد. 

 ka kard kū-m drahm wizārdan ud ēn xwāstag az graw  abāz 
wēxtan rāy (16) mihrēn pādixšāy kard ud mihrēn ān xwāstag 
az grawīh wēzēd drahm pad dastwarīh (17) wizārd bawēd ān ī 
abāz āwarēd ān ī be wizārd rāy pad grawīh dāštan pādixšāy 
gyāg-ē nibišt kū pādixšāy kardan pad tis ī xwēškār  

                                                                           (MHD37/15-38/1). 
این دارایی از گرو، به  17کرد که، من برای پرداخت پول و آزاد کردن <اظهار>اگر کسی   

آن دارایی را از  18مهرین اختیار دادم؛ و مهرین با پرداخت بدهی که بدو اختیار داده شده،
آورده  او )=مهرین( مجاز است اموالی را که با پرداخت درهم باز <آنگاه>گروی خارج کند، 

به عنوان  <آن شخص>که  )=آزاد کرده( به عنوان گروی نگاه دارد. جایی نوشته شده است
  20مجاز است این کار را بکند.19وظیفۀ قانونی

نده هم می تا هم طبق پس گروده هد؛  ندۀ اموال گروی خود را تغییر د ند گروگیر توا
شخص وام پ شد؛ یعنی در زمان م شود؛ و هم او قرارداد و تعهد خودعمل کرده با رداخت 

 فرصت دوباره داشته باشد تا آن وام را تهیّه و پرداخت کند.
 تناسب ارزش وثیقه با میزان وام -6-2

از  تر از وامتناسـب ارزش وثیقه با میزان وام ضـروری اسـت؛ گروگیرنده نباید گروی بیش
 گرودهنده بخواهد.

grawgāndār kē graw abaydāg bawēd ān ī kadag-xwadāy 
gōhrīg nē ud ān ī dādwar kard (1) ī gōhrīg pādixšāy xwāst 

                                                                           (MHD39/17-40/1).  
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ر را د <مبلغی>گروی برای او پیدا )=روشن( نیست، مجاز است  <ارزش>گروگیرنده که 

 ه از سوی داور تعیین میشود، بخواهد)=ادعا کند(.عوض آنچه که نه توسط کدخدا بلک
عنی شود؛ یاگر ارزش وثیقه مورد تأیید گروگیرنده نباشد، این اختالف به داوران محول می

 شود.وثیقه از سوی بزرگ خانواده اکتفا نمی به تعیین ارزش
 ممنوعیت فروش مال گروی در هنگام رهن -7-2

ست مالی را که در شد؛ باید ابتدا آن را از  گرو درآورد،  گرودهنده مجاز نی رهن دارد، بفرو
شامل گروگیرنده هم می شد. این قانون  تواند مالی را نزد او شود، او هم نمیسپس بفرو

 گرو گذاشته شده، بفروشد.
 mard xwāstag (12) ī-š pad kas graw frōxt nē pādixšāy ān 

 bawēd ka-š any-iz xwāstag nēst čē (13) xwāstag ī agraw frōxt  
                          nē ān ī grawgān frōxt  pādixšāy (MHD38/11-13). 

شخص )=گرودهنده( مجاز نیست دارایی را که نزد کسی گرو گذاشته، بفروشد؛ حتی در    
 <اّما>بفروشد،  21صورتی که دارایی دیگری نداشته باشد؛ زیرا مجاز است دارایی غیرگروی

  22گروی نیست. <دارایی>فروش  مجاز به
 تضمین امنیّت، حفظ و نگهداری مال گروی از سوی گروگیرنده -8-2

ــت. چنانچه گرودهنده  گروگیرنده موظف به حفظ و نگهداری و ــمین امنیّت وثیقه اس تض
ـــود، می ـــد که مال گروی او در زمان گرو بودن دزدیده ش به رَدان )داوران بترس ند  توا

گونه، مال نزد دو نفر گرو گذاشته وثیقه را به آنان بسپارد؛  بدینو 24مراجعه کند23شرعی(
  تواند وثیقه را پس بگیرد.شود؛ و گرودهنده با ادای دین خود به رَدان، میمی

ka ān kē xwāstag xwēš graw az grawgānīh (10) be duzēd 

xwāstag ō radān appār ud rad hamēmālīh ī ōy kē  xwāstag 

xwēš (11) pādixšāy kardan kū drahm be wizār ud xwāstag 

                                           abāz stān čē man xwēš(MHD38/9-11). 
دارایی گروی از گرو دزدیده شود، دارایی به رَدان منتقل  <بترسد که>هرگاه مالک      

و دارایی را باز ستان،   26ا بپردازرَد، حق دارد که علیه مالک اظهار کند که، درهم ر 25شود.
 از آنِ من است.  <دارایی>زیرا که 

چنانچه گروگیرنده آسیبی به گروی برساند یا از آن خوب محافظت نکند، گرودهنده باز   
 ها منتقل شود.تواند از داوران شرعی کمک بخواهد تا مال گروی به آنهم می

abāg ān guft kū ka grawgāndār pad xwāstag ī (4) grawgān 

wināh kunēd ēg-iš graw pad grawīh dārišn ō radān appār, 

u-š drahm appār (5) nē bawēd čē pad ān wināh nē kard 

                                                                                   (MHD89/3-5). 



 
 

 

 

 

 

 501      مادیان هزار دادستاناحکام رهن )= گروگانی( در 
ست که اگر گروگاندار شده ا ضمن گفته  ساند، در  سیب بر آنگاه گروی  27به مال گروی آ

شتن به ردان منتقل می به   <او>شود زیرا امّا دِرهم از او )=گرودهنده( گرفته نمی   شود.برای گرو دا
 رساند.آن آسیب نمی

ــخ نمی  ــت بر این که پیمان نامۀ رهن فس ــود و مبلغ وام در نزد حکم فوق تأکیدی اس ش
کگرودهنده می مانی  تا ز ند،  ـــخص کردهما ند؛ زیرا وام ه طرفین در تنظیم قرارداد مش ا

اش پردازد و وثیقهپذیر نیست. پس از پایان رهن، گرودهنده طبق قرارداد، وام را میآسیب
 گیرد.را از داوران شرعی می

 ممنوعیت هرگونه اقدام یک طرفه و لزوم رعایت تعهدات رهن  -9-2   
ــوی گروگیرنده و گرودهنده غیرقانونی می قانونگذار هر گونه اقدام یک طرفه را  اند داز س

 کند.مابین میها را ملزم به رعایت تعهدات فیو آن
ka mard xwāstag-ē ī-š pad-iš graw az grawīh be (2) hilēd 

  xwāstag rāy tis-iz nē gōwēd, būd kē guft kū-š xwāstag  nē 
hišt (3) bawēd. u-š bōzišn ēn guft kū ka grawgān kunēd bar 
grawgān kard bawēd, ud ka (4) agraw kunēd bun agraw kard 

          bawēd ud ka az grawīh hilēd bar hišt bawēd (MHD40/1-4) 
اگر فردی)= گروگیرنده( دارایی را که در نزد او گرو است، از گرو آزاد کند، در مورد آن      

 28أی،و علّت آن ر آزاد نشده است؛ <از گرو>که دارایینیز چیزی نگوید، بود کسی که گفت 
به گرو  <آن را نیز>گرو بگیرد، ثمر  <گروگیرنده چیزی را>که این گفته شده است: وقتی

ل اص>را آزاد کرده است. و اگر از  گروی  <گروی>و اگر از گرو آزاد کند، اصل گرفته است،
 .آزاد  شده است <آن نیز>آزاد  کند، ثمر  <مال را

ـــدن آن را      اگر گروگیرنده بدون ادای دینِ گرودهنده، مال گروی را آزاد کند و آزاد ش
ـــود. به همین ترتیب اگر گرودهنده،  از وثیقه اظهار نکند، مال از نظر قانونی آزاد نمی ش

صرف نظر کند، معذور از پرداخت وام نمی ضر خود  سخ قرارداد طرفین حا شود. باید در ف
 زمان در اختیار هر دو طرف قرار بگیرد.دارایی هم باشند، و وام و

     abāg ān ī guft kū ka az xwāstag ī (6) graw abē-saxwan bawēd 
                                     ēg-iš drahm nē hišt bawēd (MHD89/5-6).   

ه درهم او آنگا 29در ضمن گفته شده است که اگر کسی از اموال گروی صرف نظر کند،  
 آزاد نمی شود.

ـــود آن، در گروِ گروگیرنده قرار می گیرد، زمانی که گروگیرنده دارایی را آزاد وثیقه با س
سود آن نیز آزاد می شود؛ و از طرف دیگر، تواند از آن بهرهشود و  او دیگر نمیکند،  مند 

ــت گرودهنده وام را زمانی که گروگیرنده گروی را آزاد می ــته کند، ممکن اس آماده نداش
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باشــد تا به گروگیرنده پرداخت کند؛ بنابراین گروگیرنده یک طرفه اقدام کرده، که قانونی 
نیست. الزام دو طرف به رعایت قوانین رهن و توجه به مسائل ریز و مهم،  برای بستن راه 

م، اتوجهی و غفلت باز شود؛ با توجّه به احکای که ممکن است براثر بیاستفادههرگونه سوء
 موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرد:

باید قرارداد رهن باصراحت و وضوح قانونی بسته شود، اگر گروگیرنده وثیقه را  -9-2 -1
سویه برمی ست، بدون ت شیده ا ست که او آن وام را به گرودهنده بخ شانۀ این ا گرداند، ن

 داد رهن فسخ شود.پس باید با صراحت اظهار کند تا جنبۀ قانونی پیدا کند و قرار
شته می -9-2 -2 شود، باید با همان دقت و توجه، از وثیقه با رعایت جزئیات، رهن گذا

شــوند و وام و دارایی با گونه که در عقد قرارداد دوطرف حاضــر میرهن آزاد شــود. همان
شــود، به هنگام فســخ قرارداد نیز باید به همین ترتیب عمل بســتن قرارداد رد و بدل می

 طرفه به کاری اقدام نکند.و گروگیرنده یکشود 
تواند از پرداخت وام نظر کند، نمیگرودهنده نیز اگر از مال گروی خود صــرف -9-2 -3

 معاف شود.
 امکان پرداخت اقساطی وام و بیان وضعیّت وثیقه-10-2
دهد که امکان پرداخت اقساطی وام نیز میّسر بوده است؛ سازماندهی حکم زیر نشان می 
 کرده است.ترتیب چنین امری در رهن مانند امور بانکی امروزی عمل می و

būd kē guft kū ka 50 abām stānēd ud xwāstag-ē graw kunēd 
(3) harw ē(w) drahm ī be wizārēd, xwāstag drahm marīhā čand 
ān ī abāz stānēd niyābēd az grawīh (4) be hilišn (MHD85/2-4). 

سی      سی بود ک ستاند و دارایی را  <درهم> 50که گفت که، اگر ک  <در برابر آن>وام 
که می یک درهمی  گذارد، هر  قدار درهم به گرو ب مان م ندازه ه به ا باز  <که>پردازد، 

 30 از گروی آزاد شود. <دارایی >ستاند، به تناسب باید می
 اهدا شده ای که وام آن، توسّط گرودهنده به کسیبیان وضعیّت وثیقه -11-2
اگر گرودهنده، پولی را که در ازای آن وثیقه گذاشته، به کسی اهدا کند، در واقع آن    

وثیقه را اهدا کرده است؛ یعنی آن کس که پول به او اهدا شده، باید آن دارایی را از گرو 
 آزاد کند و در اختیار بگیرد.

ud abāg ān ī syāwaxš guft (7) kū ka drahm kē xwāstag pad- 
iš grawgān bē dahēd ēg-iš xwāstag-iz dād bawēd (MHD89/6-7). 

در ضمن سیاوش)مفسر( گفته است که اگر کسی پولی را مالی برای آن در گرو است،      
 شود.واگذار کند، آنگاه آن دارایی نیز واگذار می



 
 

 

 

 

 

 503      مادیان هزار دادستاناحکام رهن )= گروگانی( در 
وطنان و خویشاوندان نسبت به همبستگی و احساس مسئولیت هم -12-2

    یکدیگر
 وطنان و خویشاوندان نسبت بهپیام معنوی حکم، بیان همبستگی و احساس مسئولیت هم

 یکدیگر است.
mard kē xwāstag ī (2) kasān az anērān abāz xīrnēd tā ān ī be 
wizārd abāz dahēnd pad grawīh dāštan (3) pādixšāy (MHD38/1-

3). 
باز خرد، مجاز است تا زمانی  31ز غیر ایرانیرا ا <ایرانی >شخصی که دارایی کسان)= افراد( 

 به عنوان گرو نگه دارد.    <آن دارایی را>که آنچه )مبلغ( پرداخت شده را پس دهند، 
اگر اموال یک ایرانی به هر دلیلی به دست غیر ایرانی بیافتد، ایرانیان موظفند آن دارایی را 

صاحب اصلی، آن را از گرو درآورد. ترغیب از افراد بیگانه بخرند و نزد خود گرو نگه دارند تا 
 افراد متمول به اینکه اجازه ندهند، دارایی یک ایرانی در دست یک بیگانه بماند.

 میوه( دار و بیاحکام رهن درختان )میوه  -13-2
دار گرو گذاشته شود، فقط میوۀ آن متعلق به گروگیرنده است. اگر درخت اگر درخت میوه

شبی شود، دوباره  نمیبار به گرو گذا سرو، که اگر قطع  شود و یا درختی مانند  د، رویته 
 تواند استفاده کند.های قطع شده آن میگروگیرنده فقط از بخش

ka draxt-ē graw kunēd kē bar ast graw[gān]-(14)dār ēwāz 
bar xwēš, ka-š bar nēst agar ka zanēnd abāz nē  rōyēd čiyōn 

             sarw (15) grawgāndār ēwāz hambāhišn (MHD40/13-15). 
 هر گاه کسی درختی را که بار دارد، به گرو بگذارد؛ میوه فقط به گروگیرنده تعلق دارد.  

 قطع کنند، باز نروید، مانند سرو،  <آن را>اگر <و یا >را میوه نباشد <درخت>اگر آن 
 .<رسدمی>32قطع شده <هایبخش>گروگیرنده فقط  <پس به>

های این درختان پس از اگر درختانی مانند چنار و خرما به گرو گذاشته شود، چون شاخه
شده و هم بخشرویند، هم بخشقطع نیز دوباره می های تازه روییده متعلق به های قطع 

 گروگیرنده است.
ud agar ka zanēnd abāz rōyēd čiyōn  činār ud xurmā 

                 hambāhišn-iz (16) ud abzōn xwēš(MHD40/15-16). 
 <هایآنگاه هم بخش >قطع کنند، باز بروید، مانند چنار و خرما،  <آن را>و اگر چنانچه 

 تعلق دارد. <به گروگیرنده>های افزون )تازه روییده( قطع شده و هم شاخه
تواند یروییده در مدّت گرو را  قطع کند، ولی مهای تازهتواند بخشالبته گروگیرنده نمی

 بهای آن را بگیرد.
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ud tā ān ī ka andar abzōn ēstēd bē hunsandīh ī ōy kē graw 
kard ēg-iš (17) zadan  nē pādixšāy, u-š abzōn-iz  ī andar 

                       grawīh wahāg ayāb gōhrīg stānišn(MHD40/16-17). 
که         گامی  تا هن به فزونی) <آن درخت>و  ـــندی رو  با خرس یدن( دارد، بجز  = روی

سی حق ندارد  روییده  <های تازهشاخه>قطع کند؛ و آن   <آن درخت را>گرودهنده، ک
  33باید بستاند. <آن را>بها یا قیمت  <و گروگیرنده >نیز در گرو است، 

 قوانین رهن دستگرد)= زمین زراعی(  -14-2
دار است، یعنی فقط درخت میوهاگر زمین زراعی گرو گذاشته شود، حکم آن مانند    

گیرد؛ و اگر در آن زمین زراعی درختانی مانند سرو محصول در مالکیت گروگیرنده قرار می
ای ههای خشکیده و قابل بریدن را باید به گروگیرنده داد، نه بخشو چنار باشد، بخش

 روییده را.تازه
ka dastgird (1) graw kunēd u-š sarw ud činār abzāyišn nē bē 
hambāhišn grawgāndār xwēš čē (2) dastgird ēw-kardagīhā 

                    dādestān ēdōn čiyōn draxt ī barōmand(MHD39/1-2). 
سرو و چنار گرو کند، آنچه متعلق به گروگیرنده       ستگردی را با درختان  سی د اگر ک

تمام دســتگرد مانند حکم یک داشــته باشــد؛ زیرا حکم  34اســت، نه افزایش بلکه کاهش
 درخت بارور است. 

گروگیرنده باید بتواند از زمین در مدّت رهن، محصولی بگیرد. اگر زمین دوبار در سال 
شود و اگر در سال یک بار محصول محصول بدهد، قرارداد رهن آن، شش ماهه بسته می

 ود را دریافت کند.شود؛ تا گروگیرنده سود وام خساله بسته میبدهد، قرارداد آن، یک
xwāstag ī grawgān ka az ān ī harw [sāl bar 2 gīrēd] pad 6 
māh (4) ud ka harw sāl bar ēk gīrēd pad 12  māh [čē bar pad 

                                                         1 sāl] ēk gīrišn (MHD38/3-5). 
، دوبار در سال از آن محصول گیرد <و مالک>باشد،  <قطعه زمینی>اگر مال گرویی

ماه باید گرفت. زیرا  12بار محصول گیرد، به ماهه، و اگر هر سال یک 6 <گروی آن را>
 بار در سال محصول برگیرد.باید یک <گروگیرنده>
گوید که، گروگیرنده باید روی در حکم زیر، زمین در رهن شش ماهه است و قانونگذار می 

 ند زمین خودش کشاورزی کند، چون محصول آن متعلق به اوست.زمین رهنی مان
ka grawgāndār zamīg māh (14) ādur graw gīrēd ud bun-xwēš 
māh tīr abāz wēzēd dastgarīh ōwōn kunišn čiyōn bar (15) xwēš 

                                                                              (MHD37/13-15). 



 
 

 

 

 

 

 505      مادیان هزار دادستاناحکام رهن )= گروگانی( در 
تیر  ماه <قرار باشد آن را>اگر گروگیرنده زمینی را ماه آذر به گرو گیرد و  مالک اصلی    

 کشاورزی کند، گویی که <بر زمین>ای باید به گونه <گروگیرنده>آزاد کند،  <از گرو>
 محصول از آن خودش است. 

 حتی اگر دوبارامّا اگر به ســبب کوچکی یا باریکی زمین،  محصــول کمی به دســت آید، 
 شود.درسال به بار بنشیند، به هنگام رهن، قرار داد آن زمین یک ساله محاسبه می

ka (5) tangīh ī zamīg rāy kam kunēd az ān čiyōn zamīg ka-z 

š (6)bawēd pad ē(w) sāl ud ka -bar čē  iz hamāg-abēr tanuk ēg 

   nē bawēd tā āb rāy kam gīrēd pad 2 sāl baxšišn (MHD38/5-6). 
برگیرد، چون زمین بسیار تُُنک  <محصول>زمین، کم  35اگر به سبب تنگی)= کمبود(    

اســت، آنگاه نیز همۀ محصــول یک ســال از آنِ اوســت. و اگر به ســبب کم آبی نتواند تا 
 ببخشد. <محصول را>تا دوسال باید  <مالک>برگیرد)برداشت کند(،  <محصول>

صول ندهد، باید مدّت و اگر به علّت کم آبی  سال مح سالی، زمین در مدّت یک  شک یا خ
شیده  سال دیگر به گروگیرنده بخ صول دو  شود؛ یعنی باید مح سبه  ساله محا سه  رهن 

 شود.
ka xwāstag-ē (10) grawgān kard  hamē andar  ān sāl  ka bar 
hambun-iz nē āwarēd 3  sāl abāz ō  pas (11) kunišn(MHD39/9-11) 

شد و>ر گاه دارایی گروی ه   سال  <زمین با صولی نیاورد،  36نیز هیچ <اوّل>در آن  مح
 باز پس داده شود. <گرودهنده>سه سال به  <پس از>باید 

ـــال رهن، زمین آن ـــد، پربار نبود، باید زیان بینی میگونه که پیشچنانچه در آن س ش
 گروگیرنده جبران شود.

ud andar ēd sāl ka-š bar mayānag āwurd zyān ī ōy ī 
                               grawgāndār be (12) wizārīšn(MHD39/11-12). 

 آورد، باید زیان گروگیرنده پرداخت شود. 37و در آن سالی که محصول متوسطی         
ــود هنگام پرداخت دین،   ــرر و زیان گروگیرنده جبران ش ــت باید ض قانونگذار معتقد اس

 های قرارداد محاسبه شود.بینیطبق پیش محصول زمین باید
ka az zamīg bun-xwēšān xwēš u-š pad bar grawgāndār 

                                          ziyān (16)  wizārišn (A30/16-17). 
ان زی <باشد>گروگیرنده  <گرو>محصول در  <فقط>اگر از زمین متعلق به مالکان      

 ود. او باید جبران ش
ستفاده از آن تا پایان قرارداد، اگر در مدّت معین رهن، چشمه ای در زمین بجوشد، حق ا

 متعلق به گروگیرنده است.
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ka zamīg-ē graw kunēd u-š pas xānīg andar āxēzēd xānīg-iz 

                                          (5) grawgāndār [dārišn] (MHD85/4-5). 
 39بجوشــد، 38ایی زمینی را به گرو بگذارد، ســپس در آن )= زمین( چشــمهاگر کســ    

 چشمه نیز باید در اختیار گروگیرنده باشد.
 وضعیت مالیات زمین در هنگام رهن -1-14-2
در مورد اینکه پرداخت مالیات زمین رهنی به عهدۀ چه کســی باشــد، مفســرین نظرات  

 کنند:متفاوتی بیان می
ka ādurfarrōbay az mihrēn abām stānēd ud xwāstag ī 
grawgān <rāy> paymān kunēd kū harg (6)-iz bār ī ēn 
xwāstag rāy az tō xwāhēnd rāy xwāstag pad grawgānīh 
dāštan pādixšāy (7) hē; būd kē guft kū ka xwāstag be wizārēd 
ud harg ud bār rāy grawgānīh (8) nē pādixšāy dāštan. 
čē ka-š guft kū harg- iz <bār> rāy xwāstag ī abāmdān harg 
ud bār (9) rāy guft bawē kū pad tō grawgān xwāstag ī 
abāmdān nē pādixšāy be ka stānēd; čē nazdist  abām būd  ud 
harg  ud  bār. u-š  pad harg ud  bār  pad grawgān dāštan (11) 
tā ān tāyag guft ka abām be wizārēd(MHD40/5-11). 

اگر آذر فرنبغ از مهرین وام بستاند و برای دارایی گروی، پیمان کند که، تو مجاز        
خواهند، این دارایی)= قطعه زمین( را در نزد که از تو می 40هستی برای خراج و مالیاتی

 ا پسخود گرو نگاه داری.  کسی بود که گفت که، وقتی دارایی را از گرو آزاد کند)=وام ر
 دهد(، گروگیرنده مجاز  نیست دارایی را برای خراج و مالیات به گرو نزد خود نگاه دارد.

در گرو  نگه دارد؛ تا آن زمان  <دارایی را باید>برای خراج و مالیات  <گروگیرنده>و او )= قانونگذار( گفته است که  
 گفته <یعنی>راج و مالیات گوید: برای خچه زمانی که میوام را پرداخت کند.  <گرودهنده>که 

، جهت مالیات و خرج در گرو تو <گرفته شده>وام  <در برابر آن>است که، دارایی که 
در >حق ندارد  دارایی را  <صورت تسویه وام از سوی گرودهنده گروگیرنده در>باشد. 

گذار( نونو او )= قا .<مربوطه>وام بستاند. زیرا نخست وام بوده و سپس خراج و مالیات  <برابر
 <گرودهنده>در گرو  نگه دارد؛ تا آن زمان که  <دارایی را باید >برای خراج و مالیات  <گروگیرنده >گفته است که

 وام را پرداخت کند.
های قطعه زمین است. وامی که گرودهنده که گرفته، برای پرداخت مالیات و هزینه      

گیرد؛ بنا به نظر یکی از مفسرین، پس در مدّت رهن نیز مالیات به آن زمین تعلق می
گروگیرنده باید مالیات زمین را درمدّت رهن بپردازد؛ یعنی خراج و مالیات بعد از وام باید 
به عهدۀ گروگیرنده باشد و گرودهنده فقط موظف به پرداخت وام در برابر زمین باشد؛ امّا 

 حب زمینقانونگذار دیگر معتقد است که خراج و مالیات زمین به عهدۀ صا



 
 

 

 

 

 

 507      مادیان هزار دادستاناحکام رهن )= گروگانی( در 
)=گرودهنده( است؛ و اگر گروگیرنده مالیات را پرداخت کرده باشد، گرودهنده باید آن را 
حساب کند و به هنگام تسویه وام، مالیات را نیز به او بپردازد. مفسر بعدی ضمن تأیید این 

تواند وثیقه را در رهن حکم، معتقد است که گروگیرنده تا زمان تسویۀ مالیات و خراج می
د نگه دارد.  بنابر حکم زیر، خراج و مالیات زمین رهنی به عهده گرودهنده است نه خو

 گیرد نه از گروگیرنده.گروگیرنده. در واقع دولت مالیات زمین را از صاحب آن می
ud būd kē guft kū ka-z abām abāz (12) stānēd ēg-iz harg ud 
bār rāy pad grawgān dāštan pādixšāy ud ēn-iz pādixšāy 
ka abām (13) ud harg ud bār pad ē(w) jār abāz stānēd 

                                                                               (MHD40/11-13). 
واند برای توام را بازستاند، آنگاه نیز می <گروگیرنده>و بود کسی که گفت که حتی اگر   

در  گرو نگه دارد؛ و نیز این اختیار را دارد که وام و خراج و  <ایی را دار>خراج و مالیات 
  یک زمان باز ستاند. <با هم و>مالیات را 

کند: مالیات زمین زراعی یا مخارج احتمالی قانونگذار با بیان مثال حکم را صادر می    
 یا وثیقه را وثیقه در مدت رهن نیز محاسبه شود؛ اگر گروگیرنده مالیات و هزینۀ زمین

پرداخته باشد، هنگام تسویه، مجاز است وام و مخارج را باهم بگیرد. پس ضمن قرارداد، 
های قبل، محاسبه کند و به صاحب زمین)=گرودهنده( باید مبلغ مالیات آن را طبق زمان

همراه وام از گروگیرنده بگیرد که خود موظف به پرداخت مالیات است؛ در پایان قرارداد 
ط با پرداخت وام، زمین خود را پس بگیرد و با گروکشی دوبارۀ گروگیرنده برای هم، فق

 مالیات روبرو نشود.
 گرودادن زمین زراعی با برده-2-14-2
توان گفت هنگام می 41(Anklesaria, 1912: p.36/17-37/1با استناد به حکم ) 

 شود.می کند، جزو رهن حسابای هم که روی آن کار میرهن زمین زراعی، برده
ka dastgird ud anšahrīg (14) graw ud xwāstag pad zamān ī 

nāmčišt dād rāy ud ēn-iz abāg ān mard paymān kard kū (15) 

uzēd ān zamān ka ān xwāstag  nē wizārd ēstēd ān dastgird ud 

anšahrīg ōy xwāstag (16) rāy tō xwēš ud pēš az zamān 
anšahrīg mīrēd syāwaxš guft grawgāndār (17) pādixšāy 
ka xwāstag pad xwēšīh xwēšīh pādixšāy ka pad grawīh 

                                                                     gīrēd (MHD38/13-17).  
 داده باشد <به کسی>هر گاه کسی دستگرد و برده را  برای گرو و وام در زمان معین     

وام پرداخت  <مقرر>و با آن فرد این پیمان را بســـته باشـــد که، چنانچه در پایان زمان 
برده  <مقرر>نشـــود، آن قطعه زمین و برده برای آن وام از آن تو باشـــد و پیش از زمان
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سیاوش)مفسر( گفته است، گروگیرنده مجاز است که یا دستگرد را تملک کند و یا  بمیرد.

 42 آن را به گرو گیرد.
 رهن بَرده-15-2

شته می  رفت، گدر برابر وامی که می گرودهنده شد؛ یعنیبَرده نیز مانند دارایی، گرو گذا
یار نده بردۀ خود را در اخت گاهی نیزقرار می گروگیر کار کند.  تا برای او  نده  داد  گروگیر

 .فرستادگذاشت و برای کار به جای دیگری میبَردۀ گروی را نزد شخص ثالثی گرو می
ka anšahrīg (6) pad grawgān pad kār ō any šahr frēstēd ud 

drahm wizārēd tā abāz abespārdan ī (7) anšahrīg gōhrīg ī 

           anšahrīg ō ōy abespārišn kē anšāhrīg xwēš (MHD39/5-7). 
ستد و  <گروگیرنده>اگر        شهر دیگری بفر گام ندر این ه>بردۀ گروی را برای کار به 

به گروگیرنده>مبلغ  <گرودهنده ـــپردن )=پس دادن(  <بردۀ گروی را  باز س تا  بپردازد 
 برده، باید عوض برده به صاحب برده پرداخت شود.

شخص  گرودهنده برای بردن اگر شد، ولی بَرده نزد  ضر با بَردۀ خود بیاید، گروگیرنده حا
ده به صـــاحبش، درآمد بَرده را به دیگری باشـــد؛ گروگیرنده قانوناً باید تا زمان تحویل بَر

 گرودهنده بپردازد.
ka grawgāndār (8) nē anšahrīg mad ēstēd  zan ud frazand ī 

 grawgāndār pādixšāy ka tā grawgāndār (9) abāz ayēd drahm 

          nē padīrēnd ud anšahrīg az dārišn nē hilēnd(MHD39/7-9). 

برده آمده باشد، زن و فرزند گروگیرنده  <شد، امّا صاحب اصلینیامده با>اگر گروگیرنده  
مجازند که تا بازگشت گروگیرنده درهم )=پول( نپذیرند و برده را از تملک رها/ آزاد 

 43نکنند.
ـــد، ولی  گرودهنده برای بردناگر زمانی که  ـــته باش ـــور داش بَرده خود بیاید، بَرده حض

شد، او نمی ضر نبا ردۀ خود را از خانوادۀ گروگیرنده بگیرد و از تملک تواند بَگروگیرنده حا
 طرفه قانونی نیست.آزاد کند؛ یعنی فسخ قرارداد یک

ka anšahrīg <ī pad> graw (3) āzād kunēd bē  agar xwadāy 
anādān enyā anšahrīg pad gyāg  āzād ud xwāstag (4) ī 

                        grawgānīh xwadāy pad grawgāndār(MHD39/2-4). 
در صورتی که صاحب برده ورشکست  44اگر او )=صاحب برده( بردۀ گروی را آزاد کند،   

صاحب برده باید دارایی گروی را در اختیار گروگیرنده برده فوراً آزاد می  45شود، شود و 
 .<باقی بگذارد>
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ud agar anšahrīg wizārd gōhrīg pad anšahrīg wizārišn 
(5) ud tā drahm wizārēnd grawgāndār anšahrīg pad grawīh 

                                                        dāštan pādixšāy(MHD39/4-5). 
پرداخت شود. و تا زمانی که  <گروگیرنده >و اگر برده آزاد شده باشد، باید عوض آن به   

  46را درگرو داشته باشد. را بپردازند، گروگیرنده حق دارد، برده <برده>قیمت
شــود، فقط باید به اندازۀ قیمت خود برای بَردۀ گرودهندۀ ورشــکســته، از بَردگی آزاد می

 گروگیرنده کار کند؛ در واقع باید بهای خود را به او بپردازد و آزاد شود.
 
 نتیجه گیری -3
هنده را گرود بندی گروگیرنده و( تنظیم سند و تعیین زمان برای گروگیری، تعهد و پای1

توانست وام خود را پس خواست، میدر پی داشت. در آغاز گروگیرنده هر زمان که می
توانست، به گروگیرنده خواست میبگیرد و گرودهنده نیز بالفاصله پس از رهن اگر می

رجوع کند و دارایی خود را از رهن آزاد کند. بنابراین، قانونگذار با تنظیم سند و تعیین 
ها کند. آنرد و بدل کردن وام و وثیقه، امنیت روانی و مالی طرفین را تضمین میزمان در 

 موظف بودند طبق زمان مقرر در سند، به تعهدات خود عمل کنند.
( گروگیرنده با تنظیم سند و تعیین زمان، آن اختیار خود را از دست داده بود که هر 2

شود؛ اگر رای رضایت او صادر میزمان بتواند وامش را پس بگیرد، بنابراین حکمی ب
توانست با اطالع دادن به گرودهنده، گروگیرنده پس از رهن به پول خود نیاز داشت، می

 وثیقه را نزد شخص دیگری گرو بگذارد.
تواند بخشی از مال گروی یا کل آن را نزد شخص دیگری به گرو بگذارد؛ ( گروگیرنده می3

شود؛ شود، به گرودهنده اصلی مربوط نمیدو بسته می در این ارتباط قراردادی که بین آن
پس از اتمام زمان گرو، برای فسخ قرارداد و پرداخت وام، گرودهنده مجاز نیست به شخص 

 یعنی طرف قرارداد گرودهنده، همان گروگیرندۀ اوّل است.  دوّم مراجعه کند؛
تواند آن پرداخت وام می( اگر گرودهنده دارایی را نزد دونفر به گرو بگذارد، پس از 4 

 ها بخواهد و تسویه کند.   دارایی را از هریک از آن
تواند اختیار از رهن درآوردن مال گروی خود را به شخص دیگری واگذار ( گرودهنده می5

د با گیرد؛ سپس گرودهنده بایترتیب وثیقه در اختیار گروگیرندۀ جدید قرار میکند؛ بدین
ا دهد تی خود را پس بگیرد. این قانون به گرودهنده فرصت میاو تسویه کند و مال گرو

در زمانی که قادر نیست وام خود را به موقع بپردازد، ضمن رعایت تعهد خود، بتواند وثیقه 
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 تواند برای بازپرداختگونه گرودهنده با آرامش میرا نزد شخص دیگری گرو بگذارد. بدین

 وام خود اقدام کند.
د با میزان وام تناسب داشته باشد. اگر ارزش آن مورد تردید گروگیرنده ( ارزش وثیقه بای6

 توانند برای تعیین ارزش وثیقه از داوران کمک بگیرند.باشد، طرفین می
( گرودهنده مجاز نیست مالی را که به رهن گذاشته، بفروشد، حتی اگر آن مال، تنها 7

 دارایی او باشد.
اشد؛ گروگیرنده موظف به حفاظت از وثیقه است: اگر ( امنیّت گروی باید تضمین شده ب8

ران تواند به داوگرودهنده نگران دزدیده شدن وثیقۀ خود یا آسیب رسیدن به آن باشد، می
ها بگذارد؛ در پایان قرارداد نیز وام را به داوران شرعی شرعی مراجعه کند و وثیقه را نزد آن

 گیرد.میها پس اش را نیز از آنپردازد و وثیقهمی
( وظیفۀ رَدان یا حاکمان شرعی در حوزه رهن، حفاظت از وثیقه تا تحویل آن به مالک 9

 اصلی،  داوری در تناسب ارزش وثیقه با میزان وام در موارد لزوم، تبیین شده است.
 نظر کنند:توانند از موضوع قرارداد صرف( طرفین نمی10

ون اطالع گرودهنده، آزاد کند، قانونی نیست؛ تواند گروی را بدالف( گروگیرنده، نمی     
چنانچه بخواهد وام را به گروگیرنده اهدا کند، باید بگوید و قرارداد را فسخ کند. مالی که 
گرو گذاشته شود، سود آن نیز جزو گرو است، و با آزاد شدن وثیقه، سود آن نیز آزاد 

 واهد سود آن را دریافت کند.تواند وثیقه را آزاد کند ولی بخشود. گروگیرنده نمیمی
نظر کند، قانونی نیست؛ او باید مبلغ تواند از اموال گروی خود صرفب( گرودهنده نمی    

 نظر کردن ازوام را بپردازد و قرارداد را فسخ کند. اینگونه نیست که گرودهنده با صرف
 اموال گروی خود، بتواند از پرداخت وام خودداری کند.

بندی شود، با پرداخت یک قسط، یک بخش از اموال رهنی آزاد م قسط( اگر مبلغ وا11
 شود.می
( چنانچه پولی که در ازای آن وثیقه وجود دارد، به کسی اهداء شود، آن وثیقه اهداء 12

 شده است؛ بنابراین آن فرد باید پول را به گروگیرنده بپردازد و آن وثیقه را تحویل بگیرد.   
 ( احکام رهن درخت: 13

 شود.الف( میوۀ درخت جزو رهن محاسبه می      
شده و قابل بریدن های خشکتواند شاخهمیوه، گروگیرنده میبیب( در رهن درخت      

 را بردارد.
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رویند)مانند چنار، خرما(، به کنند و باز میهای آن را قطع میج( درختانی که شاخه       

روییده نیز جزو رهن قرار دارد های تازهشاخه های قطع شده،هنگام رهن عالوه بر شاخه
 های تازه روییده در مدت رهن، متعلق به گروگیرنده است.یعنی شاخه

روییده درخت فقط با مجوز صاحب اصلی) گرودهنده( قابل بریدن های تازهد( شاخه     
 تواند بهای آن را بگیرد.است، بنابراین گروگیرنده می

 :(  احکام رهن زمین14  
گیرد. دار است، محصول آن در رهن قرار میالف( حکم زمین زراعی مانند درخت میوه    

بار در گروگیرنده باید بتواند در زمین رهنی یک بار محصول بگیرد یعنی اگر زمین یک
 شود.ساله محاسبه میسال محصول بدهد، رهن آن یک

 شود.ماهه محسوب میب( اگر زمین دوبار در سال محصول بدهد، رهن آن شش     
ج(  اگر زمین به دلیل کوچکی یا تنگی محصول پر باری ندهد، حتی اگر دوبار در سال      

 شود. ساله محاسبه می محصول دهد، رهن آن یک
رد، رهن سال محصول بگیآبی یا خشکسالی، گروگیرنده نتواند در یکد( اگر به دلیل بی    

 ید گروگیرنده زیان کند. باید خسارت او پرداخت شود.شود؛ نباساله محاسبه میزمین سه
ای که در زمین گروی بجوشد، در مدت رهن در اختیار گروگیرنده، باقی ه( چشمه      

 ماند.می
و( پرداخت مالیات زمین به عهده صاحب زمین )گرودهنده( است، بنابراین اگر       

وۀ عاله، هنگام فسخ قرارداد، وام را بهگروگیرنده مالیات را پرداخته باشد، باید گرودهند
تا  تواندشده را ندهد، گروگیرنده نیز میمالیات به او بدهد؛ اگر گرودهنده مالیات پرداخت

 پرداخت آن، زمین را تحویل ندهد.
 شود.کند، گرو گذاشته میای که روی آن کار میز(  زمین زراعی با برده     
ی، شرط کند، چنانچه نتواند وام را در زمان مقرر بپردازد، ح( اگر گرودهندۀ زمین زراع     

تواند، صاحب شود، هر اتفاقی بیافتد )مثل فوت برده( که به ضرر گروگیرنده آن زمین را می
تواند زمین را به تملک درآورد و یا گروگیرنده تمام شود، گروگیرنده بنا بر آن شرط می

 ه دارد.برای جبران خسارت آن زمین را در رهن نگ
 ( احکام رهن برده:15

داد؛ تا برای الف( گرودهنده در مقابل وام، بردۀ خود را در اختیار گروگیرنده قرار می        
 او کار کند.

 توانست بردۀ گروی را نزد شخص ثالثی گرو بگذارد.ب( گروگیرنده می       
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ده باید تا زمان تحویل برده، ج( چنانچه در پایان قرارداد، برده حاضر نبود، گروگیرن       
 داد.مزد او را به گرودهنده میدست
گرفت. د( گرودهنده پس از اتمام زمان رهن، باید بردۀ خود را از گروگیرنده پس می      

توانست بدون حضور گروگیرنده، برده را از خانوادۀ او تحویل بگیرد؛ باید طرفین یعنی نمی
 در فسخ قرارداد حضور داشتند.

شود؛ فقط باید ای که صاحبش ورشکست شده باشد، قانوناً از بردگی آزاد می( بَرده16
 بدهی صاحبش را بپردازد؛ یعنی به اندازۀ قیمت یک بَرده.

نشان داد که، حوزۀ رهن بسیار فعال و جایی امن برای  مادیانبررسی احکام گروگانی در 
ارآمد، سالمت و سودآوری این حوزه گذاری بوده است. مفسران با تصویب قوانین کسرمایه

. توجّه شده استاند. بدین ترتیب منافع و رضایت طرفین معامله، تأمین میرا تضمین کرده
سالی و برآورد میزان محصول در رهن زمین قانونگذار به شرایط جوی، کم آبی یا خشک

یش در ازای هابینیزراعی، تبیین منش عدلی احکام است. اینکه گروگیرنده باید طبق پیش
وام پرداختی خود، سود ببرد و ضرر و زیانش جبران شود، جرأت و جسارت او را دوام 

اش را به کار بگیرد و به دیگران وام بدهد؛ ضمن اینکه برخی از مشکالت بخشد تا سرمایهمی
های تازه روییدۀ درختان برد. و یا اینکه شاخهکند، خودش نیز سودی میجامعه را حل می

 شود تا در نگهداری وکنندۀ او میطول رهن متعلق به گروگیرنده است، این امر تشویق در
 رسیدگی به درختان رهنی کوشا باشد.

، درک وضعیّت طرفین گروگذاری، تشویق مادیاناجرای احکام جامع موجود در  
 گرفتنکار داران به دادن وام، در نظر گرفتن سود قابل قبول برای وام دهنده، بهسرمایه

وثیقه )زمین زراعی، باغ و ... (، ایجاد اشتغال و... همه و همه در جهت رفاه مردم، اعتماد 
بندی به تعهدات، ایجاد فضای کار و تالش، انگیزه و امید، شکل گرفته است؛ به هم، پای

 کند.ای متمدن با سرزمینی آباد را در اذهان ترسیم میاین امر، نموداری از جامعه
 نوشتپی

 اردشیرخوره است.فیروزآباد نام امروزی  1
( Anahit Perikhanian( 1937؛ 2( آناهید پریخانیان)Bulsara این ترجمهها عبارتند از: 1( بُلسارا)2

( نینا گارسویان)3؛ 1973 Nina Garosian ( ماریا 4؛ 1997( از کتاب پریخانیان در سال 
Maria Macuchماتسوخ) .1391( سعید عریان 6؛ 1365 رستم شهزادی (5؛ 1993، 1981(   

3  grawgānīhـــمین، وجــه ـــتن : گرو، وثیقــه، تض ـــمین نگهــداش ــــل چیزی را برای تض ـــمــان؛ در اص الض
(Perikhanian,1997: 361؛  گرو گذاشـتن، رهن. 184: 1346وشـی، (؛ گرو، شـرط، وثیقه، عوض، جبران )فره)
شود؛ در اصطالح، رهن عبارت رهن مصدر است و در لغت، به معنی ثبوت و دوام آمده و به بازداشتن نیز گفته می»

ی لغوی دور نیفتاده، زیرا در گیرد. اصــطالح حقوقی از معناز عقدی اســت که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می
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ــته می ــود و مالک نمیعقد رهن، عین مرهونه از نقل و انتقال بازداش ــرفات مالکانه خود را به طور کمال ش تواند تص
سبت به آن انجام دهد ست که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه »(. 413: 2، 1390)امامی  «ن رهن، عقدی ا

 (.340: 1370)جعفری لنگرودی« انون مدنی(ق  771دهد)ماده به دائن می

 اند.های حقوقی ذکر شدهفرّخ، مهرین و آذرفرنبغ نام افراد فرضی هستند؛  این اسامی برای مثال 4
5 wizīr  āwāšēd.سند مُهر کند : 
6 xwāstag.وام : 
7 syāwaxš.سیاوش نام مفسر و قانونگذار : 
بستانکار، مدت انتقال وام منعقدشده باشد، ارزش واحدی )با اصل سند( وسیله )اگر در( رونوشت سند نوشته شده به 8

سفته(، درست پیش از تسویه بدهی طلبکار باید سند را به بدهکار آوری است)مثلدارد، ثبت الزام
عقد رهن نسبت به مرتهن جایز »گوید: قانون مدنی چنین می 787ماده  .(Perikhanian,1997: 324برگرداند)

تواند قبل از تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند؛ ولی راهـن نمیراهن الزم است و بنابراین مرتهن می و نسبت به
قاسم زاده و همکاران، « ) نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد اینکه دین خود را ادا نماید و یا به

1382 :256.) 

ه یابد کای ترتیب مینظمی در موضوع رهن، به گونهن حکم برای جلوگیری از بی.  مطالب ای2-15نک. رهن بَرده  9
شکاالتی پیش بیاید:   ست چنین ا شود، ممکن ا شود.  اگر زمان برای رهن تعیین ن منتج به تعیین زمان در قرارداد 

ــویه وام، وثیقه را از گرو درآورد و دگرودهنده هم می -1 ممکن   -2ر اختیار بگیرد. تواند، هر زمان که بخواهد با تس
ممکن است  -3است گروگیرنده گروی را در زمان تسویه در اختیار نداشته باشد، و به کس دیگری گرو داده باشد. 

 تواند وثیقۀ خود را از رهن آزاد کند.هنگام تسویه، گروگیرنده حاضر نباشد؛ گرودهنده  بدون حضور او نمی
10  xwēš-bun(مالک اصلی :n,1997: 346Perikhania). .راهن یا گرودهنده 

11 nāmčiš.مشخص، معین : 
12   :grawgāndār (بستانکار، مالک وثیقهPerikhanian,1997: 361).  ،گروگیرنده، گرودارنده

)قاسم زاده و  «قانون مدنی( 771گویند )مادۀ گیرنده را مرتهن میدهنده را راهن و رهنرهن»مرتهن.  
 (.252: 1382همکاران، 

 ن زمان مشخص است، باز پس ندادن گرودهنده قانونی است.چو  13
شد، گروگیرنده می  14 شته با ضی دا ستی که مال چنانچه گرودهنده به قانون فوق اعترا ضی نی تواند بگوید که اگر را

 .16تو در نزد شخص دیگری گرو گذاشته شود، تسویه کن و مال خود را صاحب شو. نک. یادداشت

15  uft bawēdšwi  nē : باطل نمی شود، فسخ نمی شود، لغو نمی شود )تا تسویه با گروگیرنده اصلی
 آن پیمان نامه فی مابین به قوت خود باقی است(.  

رسد امکان گروگذاری دوباره وثیقه از سوی گروگیرنده مشکالتی در پی داشته است، زیرا به نظر می  16
( پیدا Modi,1901:P.104/4-6حکمی ) مادیانبه مرور این حکم اعتیار خود را از دست داده است. در 

کند:  گروگیرنده مختار نیست که وثیقه را  نزد دیگری گرو بگذارد، اگر چنین شد که بصراحت اعالم می
 دهد.کند، پولی را که به عنوان وام در ازای وثیقه به گرودهنده داده، از دست می
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17   wēxtanهایی دادن یدن، از گرو درآوردن، ر باز خر  :(Perikhanian,1997: 395 با  «فکِ رهن«(؛ برابر 
 «فکِ رهن: خالص کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از  طریق ابراء دائن »امروزی. 

 (. 505: 1370)جعفری لنگرودی، 

18 dastwarīh.در اینجا تنفیذ اختیار، مجوز رسمی به کسی دادن برای اجرای امری : 
19 tiš ī xwēškār(وظیفۀ قانونی :Perikhanian,1997: 404.کار یا امر موظف .) 

تواند آن مال را در نزد خود نگه دارد تا گرودهنده آن پول را کند، میشخص دیگری که وثیقه را از رهن آزاد می  20
 نگرند.نظران به این امر به عنوان وظیفه قانونی میبه او بپردازد. برخی از صاحب

21 graw-a.غیرگروی، آزاد شده از رهن : 
بینی قانون مدنی چنین موردی پیش 793در مادۀ تواند بفروشـــد. مال به رهن گذاشـــتۀ خود را نمی گرودهنده  22

ــود: می ــد، مگر به اذن مرتهنراهن نمی»ش ــرفی کند که منافی حق مرتهن باش ــم زاده و  «تواند در رهن تص )قاس
 (.257: 1382همکاران، 

23  rad  :قوانین شرعی، قاضی شرعی، پیشوایان دینی که در اجرای قوانین مدنی نظارت دارند. مجری 
 اگر گرودهنده بترسد که  وثیقۀ او را گروگیرنده با دادن وام صاحب شود، در این صورت نیز میتواند 24
 به  داوران شرعی مراجعه کند.

25  ō … appār .منتقل کردن مال از کسی به کسی : 
26  be wizār .بپرداز : 

27 wināh kunēd.گناه کند، آسیب برساند، زیان وارد کند : 
28  bōzišnگیری، تفسیر، توجیه، راه حل: رأی، تصمیم، تصمیم. 
29 saxwan -abēسخن، ساکت؛ : بیsaxwan bawēd-abēنظر کردن.اعتراض بودن، صرف: بی 
ــیر  30 هر جزئی از اجزای مال مرهون در  »کند:  می یکی از آثار و احکام عقد رهن را حقوق مدنی امروز چنین تفس

ــت. در رهن هر جزئی از اجزای مال مرهون در مقابل هر جزئی از اجزای دین قرار  مقابل هر جزئی از اجزای دین اس
ـــبت از مال مرهون فک میمی ـــمتی از دین را مدیون بپردازد به همان نس ـــود.گیرد که هر گاه قس مامی  «ش )ا

1390،2:438   ) 
31 rānanē .غیر ایرانیان، بیگانه، غیر زردشتیان ::anēr (غیر زردشتیPerikhanian,1997: 336.) 
32  -hanbāh  ویران کردن، خراب کـردن )خانه(، پراکـندن، افکـندن، پایین انداختن یا پایین کشیدن :

 (.Perikhanian,1997: 366بریدن و انداختن )  hanbāhišn:کردن،)درختان(، قطع
  hanbāhišn(. منظور درختان سرو و چناری که به 84: 1379: براندازی، فروریزی، تخریب )میرفخرایی

های تخریب هر دلیلی تخریب شده، و قابلیت سرسبز شدن را ندارند، آنچه که از آن درختان و یا شاخه
 شدۀ آن را بتوان قطع کرد، متعلق به گروگیرنده است.

کند. آن مقدار درختی که در مدت رهن رشد کرده،  به بیان می بخش پایانی این حکم لزوم کارمزد را  33
 شود.گروگیرنده تعلق دارد، یعنی کارمزد نگهداری مال گروی نیز برای گروگیرنده تصویب می

 .32نک. یادداشت  34
35  tangīh.تنگی، باریکی، کمبود : 
36  hambun.ًهیچ، اصال : 
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37  mayānag.میان، میانگین، متوسط : 
38   xānīg.خان، چشمه : 

39  āxēzēd (.287: 1394: بلند شود، )برای چشمه( بجوشد )حسینی 
40  harg ud bār( مالیات و هزینه، باج و خراج :Perikhanian,1997: 367). یکی از عایدات دولت 

شد، مالیات برای هر بلوکی نسبت به حاصلخیزی آن معین شده بود از ساسانی از مالیات اراضی حاصل می
شد: یک ب )معادل دوهزار و چهارصد ذرع مربع امروزی( مقدار معلوم و معینی مالیات مطالبه میهر جری

درهم از گندم و جو، هشت درهم از تاکستان، هفت درهم از یونجه، شش درهم از برنج. از درخت خرما و 
رخت زیتون گرفتند: یک درهم از چهار درخت خرما و شش دها میزیتون مالیات را نظر به عدّۀ درخت

1387)پیرنیا،  :  239.)  

رد کنند، جزوی از آن دستگاگر کسی بخواهد دستگردی را به دیگری ببخشد، بردگانی که در آن کار  و زندگی می 41
 هستند و زندگی بردگان وابسته به کار و اقامت در آن است:

s ōwōn ē(w) š andar mānēd hammi-ī 41… pad dād ī dastgird… (1) nibišt kū az anšahrīg
bawēd (A36/17-37/1). 

ند ادر مورد واگذاری دستگرد)=زمین مزروعی آبادی( نوشته شده است، شامل بردگانی که در آن ساکن   
 شودنیز می

آید. در اینجا گرودهنده در کند جز مال گروی به حســاب میای که روی آن کار میدر رهن زمین مزروعی، برده  42
ست، اگر زمان مقرر برای پرداخت وام بگذرد، زمین و برده را گروگیرنده تملک  نامهضمن عقد موافقت اظهار کرده ا

توان ضمن عقد رهن شرط نمود که هر گاه راهن دین خود را نمی »کند. در حقوق مدنی امروز چنین نوشته است:  
ی بشــود رهن مزبور باطل در موعد مقرر نپرداخت، مال مرهون متعلق به مرتهن باشــد. در صــورتی که چنین شــرط

 (. 2:449، 1390)امامی  «است
شت (-2-2) نک.  43 شد. قانونگذار تعیین مدّت رهن و یاددا ضور گروگیرنده با سخ قرارداد گرو با ح های آن. باید ف

دهد: الف( تا در زمان مشــخص گرودهنده مبلغ تســویه را آماده کند؛ این مثال را  برای تعیین زمان رهن ترتیب می
شته ب(  ضور دا سخ قرارداد ح شد؛  ج( تا گروگیرنده در هنگام ف سویه در اختیار گروگیرنده با تا مال گروی هنگام ت

 باشد.

صرف کند، پس نمی  44 ضوع گروی دخل و ت ست در مو شده را آزاد گرودهنده مجاز نی شته  تواند برده به رهن گذا
ماند تا معادل دین گرودهنده رده در رهن گروگیرنده میامّا ب شود؛می کند.. با ورشکست شدن گرودهنده، برده آزاد 

 آزاد شود. رسماً را بپردازد و

45 anādān   (مفلس، معسر :Perikhanian,1997: 335.؛ درمانده، ورشکسته) 
( اشاره به این دارد که، برده آزاد شده را دوباره به بردگی Modi,1901: P.20/7-10   حکم )46

تواند او را تواند در گرو نگـه دارد، نمیه اندازۀ ادای دین گرودهنده، برده را میگیرند. پس گروگیرنده بنمی
 به بـردگی بفروشد یا برای همیشه در گرو نگه دارد.
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